
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسرى يعكفون على بلورة وثيقة تعيد حالة التماسك بين فتح وحماس
   تلقى قبوال من فياضرامون ينسق مع أولمرت خطة سالمحاييم 

  التنفيذية وينفي التبعية إليران بو مرزوق يدافع عن أ:نت.في حوار مع العربية
   من الضفة وإعادة الفوضى إلى غزة"حماس" تخطط الجتثاث "فتح": أبو زهري
  والزهار بالزنديق... مرتزقةالكفرة والقردة وبال هيئة علماء فلسطين  يصفأبو العينين

يفشل محاولة"التنفيذية"انتشار 
إقامة صالة الجمعة في " فتح"
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 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
  في ساحات غزةإقامة صالة الجمعة " فتح"يفشل محاولة " التنفيذية"انتشار  .١

أصـيب أكثـر مـن       :وكاالتورائد الفي    عن   غزة، رام اهللا   من ٨/٩/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    ذكرت
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ونحو خمـسة صـحافيين،    " فتح"ثالثين فلسطينياً، من أنصار حركة      

فـي  ) أمس(قامة صالة الجمعة    جراء لجوء القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس إلى استخدام القوة لمنع ا           
ونشرت القوة في وقت مبكر أمس المئات من عناصرها فـي الـشوارع              .الساحات العامة في قطاع غزة    

وفصائل المنظمة إليها ألداء    " فتح"المؤدية إلى الساحات والميادين العامة، لمنع وصول اآلالف من أنصار           
رات ممن حاولوا الوصول إلى الساحات العامـة،        واعتدت بالهراوات وأعقاب البنادق على العش      .الصالة

  .بطرق عدة، وحولتهم إلى مراكز التوقيف
وقال ناشطون في حقوق االنسان إن أغلبية المصابين أصيبوا بجروح ورضوض نتيجة االعتداء علـيهم               

ي على االقل بشظايا عيارات نارية في مـدينت       " فتح"بالهراوات وأعقاب البنادق، فيما أصيب ناشطان من        
وبحسب شهود فإن القوة التنفيذية منعت الصحافيين في مدينـة           .خانيونس وجباليا جنوب القطاع وشماله    

غزة من تغطية األحداث والصدامات التي وقعت في ساحة الكتيبة وسط المدينة، واعتدت على عدد منهم                
نفيذية عدداً من قادة    واعتقلت القوة الت   .بالضرب، وحطمت آلة تصوير، فيما اعتقلت عددا من الصحافيين        

  .وفصائل المنظمة، بينهم نساء، بتهمة التحريض وإثارة الفتنة" فتح"
اعتقلـت  "وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة على لسان المتحدث باسمها ايهاب الغصين إن القوة               

ركزيـة  عـضو اللجنـة الم    (مجموعة من المخالفين للقانون ومثيري الشغب والمحرضين وعلى رأسهم          
وأحمد نصر وعمر   " إبراهيم أبو النجا  ") فتح"عضو المجلس الثوري لحركة     (زكريا األغا و  ") فتح"لحركة  

حلمي الغول وأيمن شاهين من فتح، وعضوي المكتب السياسي لحزب الشعب وليـد العوضـي ورضـا        
ادات النسوية فـي    عوض اهللا، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية خالد أبو شرخ، وعدداً من القي            
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وفصائل منظمة التحرير بينهم جميلة صيدم ورضا عوض وسـناء العابـدي وروال وشـاح      " فتح"حركة  
وفي وقت الحق أفاد مسؤول في حركة فتح         .وأميرة وشاح ومنى أبو قينص وإنعام أبو قيس ونجاح رشيد         

  .بأن القوة التنفيذية أفرجت عنهم
طالب إسماعيل هنية رئيس الحكومـة   :أشرف الهور عن  غزةمن   ٨/٩/٢٠٠٧ القدس العربي    وجاء في 

وقـال فـي     . الفلسطينيين بأداء الصالة في المساجد، بدال من الصالة في العراء          ،المقالة في غزة الجمعة   
 . صالة الجمعة، أن يجتمع الناس ال أن يتفرقوا          ىكلمة له أثناء افتتاح احد المساجد في مدينة غزة إن معن          

وقـال لنتماسـك     . التوحد والتماسك ونبذ دعوات التفريق واالنقسام      ىه الفلسطينيين ال  ودعا هنية في كلمت   
وأشـار  . ونتوحد ولنجتمع في مساجدنا لنشر الحب والوئام بيننا وأال نسمح لسهام الشياطين أن تفرق بيننا              

استعادة هنية الي أن العدو واحد ومعركتنا ما زالت طويلة وقاسية وشرسة، وحسم الصراع مع المحتل و               
وأكـد هنيـة أن      .الحقوق المغتصبة ال ولن تتم بعد فضل اهللا إال بالوحدة وتماسك الصف وتوحد الكلمة             

 ١٠وقـال إن استـشهاد       .إسرائيل تواصل اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان يتواجد فيـه           
 زال في جعبتـه الـسهام       فلسطينيين خالل ساعات يعتبر رسالة تفيد أن العدو ما زال في موقعه وأنه ما             

  .والقتل والصواريخ 
حال نداء وجهه الـرئيس محمـود       :  فتحي صباح   عن  رام اهللا  -غزةمن    ٨/٩/٢٠٠٧ الحياة   وأوردت

، دون وقوع كارثة    "االنقالبيين"عباس في اللحظة االخيرة الى المصلين في قطاع غزة بعدم االحتكاك مع             
تجنب اي احتكاك او صدام     "ة بنداء دعا فيه المصلين الى       محققة، واستبق الرئيس الفلسطيني موعد الصال     

، "مع االنقالبيين وميليشياتهم المسلحة التي ال تتورع عن ارتكاب ابشع الممارسات القمعية ضد المواطنين             
وصلى عباس،   ".الحرص على حقن الدماء وعدم االنجرار الستفزازات االنقالبيين وجرائمهم        "مشيرا الى   

وشن . ، في ساحة المقاطعة في رام اهللا تضامنا مع اخوانهم في قطاع غزة            "فتح"انصار  ومعه اآلالف من    
وقال ان المـساجد    ". حماس"وزير الشؤون االجتماعية محمود الهباش الذي ام الصالة هجوما عنيفا على            

اصبحت مكانا للتحريض االسود، وعلينا ان نحررها من اسر الحزبية ومن دائرة الخالفـات الحزبيـة                "
حماس بتخريب بيوت اهللا وبنشر االفكار الممسوخة وتقويض        "واتهم  ". لتكون مكانا لالمان والصالة والعلم    
  ".جرائم استعصت على المحتلين"واعتبر ما يجري في غزة ". السلطة واالنقالب واستباحة القبور

م وتجنبوا الساحات   اما في قطاع غزة، فاستجاب آالف المواطنين لنداء عباس، وفضلوا الصالة في منازله            
وتداعى ممثلـو فـصائل منظمـة       . العامة، في حين انسحب آخرون بهدوء بعد اداء الصالة في المساجد          

في غزة للبحث في هذه االحداث وتداعياتها       " الجبهة الشعبية "التحرير الى عقد اجتماع طارئ لهم في مقر         
  .وسبل الرد عليها

تركزت اعنف االشتباكات في مدن رفح       : كفاح زبون  ن ع رام اهللا ن   ٨/٩/٢٠٠٧ الشرق األوسط    ونقلت
 فلسطينيا  ٤٠وحسب مصادر طبية فقد اصيب اكثر من        . وخان يونس في جنوب غزة وجباليا في شمالها       

واظهر التلفزيون الفلسطيني صورا العـضاء القـوة التنفيذيـة ينهـالون             اثناء تفريق جموع المصلين،   
  .بالضرب المبرح على مصلين قبل اعتقالهم

  
  بحر يحمل عباس المسؤولية عن حياة نائبتين في الضفة .٢

أحمد بحر، الرئيس محمود عباس المسؤولية عن أي        . حمل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د      
ودان بحر فـي     .في الضفة الغربية منى منصور ومريم صالح      " حماس"مساس بحياة النائبتين عن حركة      
أحد " أبو عدي "مسلحي فتح للنائبتين بالخطف والقتل، بعد شتمهما من قبل          تصريحات صحافية امس تهديد     

  .مسؤولي كتائب األقصى افي الضفة
  ٨/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  كل من اعتدى على المصلين سيحاسب أمام القانون وأمام اهللا: المالكي .٣

تدى على المصلين، وكل مـن      رياض المالكي وزير اإلعالم الناطق باسم الحكومة، إن كل من اع          . قال د 
وأكد الوزير المـالكي خـالل       .أفتى بعدم جواز صالة الناس في العراء سيحاسب أمام القانون وأمام اهللا           

مؤتمر صحفي في رام اهللا مساء اليوم، أن ما قامت وتقوم به مليشيا حماس الخارجة عن القانون بحـق                   
ائيلي، وهي تدعي الدين وارتدت عنـه، وعلـى         المواطنين يتناغم وينسجم مع ممارسات االحتالل اإلسر      

الجميع أن يلفظها خارج المجتمع، ومقاطعتها اجتماعياً ودينياً، ومطلوب من عائالت قطاع غزة أن تتبرأ               
لدينا أسماء ومعلومات عن كل هؤالء المجرمين، وسنالحقهم قانونيـاً          : وقال .من عناصر مليشيا التنفيذية   

يتمكنوا من الفرار مما فعلوه من جرائم ضد شعبنا، إال إذا تابوا وتراجعـوا              العتقالهم حيثما وجدوا، ولن     
عما فعلوه، وسلموا أنفسهم إلى عائالتهم وفصائل العمل الوطني، وأعلنوا توبتهم من االنتمـاء لمليـشيا                

  .حماس، ورفضوا أوامر قيادات اإلجرام في حركة حماس االنقالبية
   ٧/٩/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  نؤيد قرار الحكومة اللبنانية بسط سلطتها على مخيم نهر البارد: زكيعباس  .٤

في لبنان عباس زكي خالل مـشاركته       " منظمة التحرير الفلسطينية  "أعلن ممثل   : صيدا ــ خالد الغربي   
بعـد   تأييده قرار الحكومة اللبنانية بسط سلطتها على مخيم نهر البـارد  ،في حفل اجتماعي أقيم في صيدا 

نحن لسنا دولة ضمن الدولة كي نعترض أو نرفض، ونـؤمن           : "إعادة إعماره وعودة النازحين إليه، قائالً     
، "بأن األمن جزء ال يتجزأ، واليد الطولى في لبنان سواء على المخيمات أو المدن هي للـسلطة اللبنانيـة             

يدفع مستحقاته الماليـة إلعـادة      يجب على المجتمع الدولي الذي يشن حرباً على اإلرهاب أن           "مؤكداً انه   
  ".إعمار المخيم، ويكفي أننا لبنانيين وفلسطينيين انتصرنا وحدنا دون أن ُيساعدنا أحد

شرع السالح الفلسطيني داخل المخيمات وألغي من جانـب الدولـة           " اتفاق القاهرة "ورداً على سؤال بأن     
شـهر  "االت اآلن، إننا نعيش مع اللبنـانيين        ال نريد الدخول في سج    : "اللبنانية وحدها، علق زكي بالقول    

، ومشاكلنا كلها تحّل على الطاولـة،       "البارد"في  " اإلرهاب"بعدما انتصرنا مع الجيش على ظاهرة       " عسل
  ".نحن ننتظر ورشة عمل كبيرة وسنجد فيها مخرجاً ألي مأزق

  ٨/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  

  ماسك بين فتح وحماس على بلورة وثيقة تعيد حالة التيعكفونأسرى  .٥
 قال رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات اليوم السبت إن المركز تلقى مجموعـة               ):د ب أ  (غزة  

من االقتراحات والتساؤالت من األسرى الفلسطينيين بالسجون اإلسرائيلية تظهر من خاللها حالة القلـق              
قـدامى األسـرى    " صـحفي لـه أن       وأضاف حمدونة في بيان   . على مصير الشعب والقضية الفلسطينية    

وعمدائهم في سجن نفحة اإلسرائيلي يعكفون على صياغة وثيقة تتناول حلوالً عملية من شأنها أن تكـون               
هذه "وأوضح أن    ".أساساً لوضع حل لألزمة التي تعيشها القوى السياسية الرئيسية على الساحة الفلسطينية           

، مؤكـدا أن    "ت من سجن هداريم وليست بـديالً عنهـا        الوثيقة ستكون مكملة لوثيقة األسرى التي خرج      
الوثيقة تهدف لوضع حد لحالة االنقسام وتعزز مبدأ الحوار والمصالحة الوطنية وتعمل على إنهاء حالـة                "

  ". الفوضى وثقافة الكراهية والتحريض بين األطراف
  ٨/٩/٢٠٠٧الدستور 
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  ضحهم بالوثائقكتائب األقصى تهدد بقتل العجرمي والمالكي والهباش وف .٦
هددت كتائب األقصى باستهداف حياة كل من أشرف العجرمـي، وريـاض المـالكي، ومحمـود                : غزة

فـي الوقـت الـذي       ":وقالت  في بيـان    . وزراء في حكومة فياض    الهباش، وهم ضمن من تم تنصيبهم     
عجرمـي  يتعرض له أبناء شعبنا الصامد للعدوان اإلسرائيلي في غزة، يخرج علينا األرعـن أشـرف ال               

والمهرج الحقير رياض المالكي والمتواطئ محمود الهباش بتصريحات تتنـافى مـع مـصالح الـشعب                
الفلسطيني، حيث يزجون بأبنائنا الشرفاء إلى الصدام مع الدمويين في قطاع غـزة ويطـالبون أبناءنـا                 

ال األمريكـي دايتـون،     بالعراك مع القوة التنفيذية التي تقمعنا، وهم يتنعمون في رام اهللا بأموال الجنـر             
، بحـسب وصـف     "ويتمرغون في أحضان أولمرت، ويمارسون العمالة جهاراً نهاراً وعلناً دون خجـل           

وأضاف البيان أن كتائب األقصى في غزة لتعلن أنها تهدد باستهداف حياة كّل من هؤالء، مضيفة                . البيان
دت أنها تمتلك وثائق وأسـطوانات مدمجـة        وأك. محاسبتهمتم  ت تطالبهم بالعودة إلى قطاع غزة حتى        هاأن

   . وأنها ستنشر هذه الوثائق في الوقت المناسبمنهمتفضح كالً 
  ٨/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني 

  
   من الضفة وإعادة الفوضى إلى غزة "حماس" تخطط الجتثاث "فتح": أبو زهري .٧

هودهم إلضعاف حركـة    اتهم سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، قادة حركة فتح ببذل كل ج            : غزة
هناك مخطط لذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة علـى حـد              "حماس وإجهاضها بالكامل، وقال     

األول يتم عبر اجتثاث كامل للحركة في الـضفة عبـر تـدمير             : لمخطط من شقين  ا"وأوضح أن   ". سواء
ثاني عبر إعادة مظـاهر     مؤسسات الحركة واعتقال أعضائها وطرد رؤساء البلديات المنتخبين، والشق ال         

  . ، على حد تعبيره"الفلتان األمني في غزة تحت عناوين إقامة الصالة
  ٨/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني 

  
  والجهاد تتحفظ الفصائل تدعو إلى االضراب احتجاجاً على ممارسات حماس .٨

اب العام فـي    دعا ممثلو الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس الى االضر        : عبدالقادر فارس  -غزة  
وعقد ممثلو الفصائل اجتمـاعهم فـي       . قطاع غزة غدا احتجاجا على ممارسات القوة التنفيذية في القطاع         

البيان ودعا   .ما اقدمت عليه حماس امس    فيه   وامقر الجبهة الشعبية في مدينة غزة واصدروا بيانا استنكر        
م كما نطالبهم باالفراج عن كل الذين اعتقلوا        االعتذار لالخوة الذين تم االفراج عنه     "قيادة هذه الحركة الى     

واعلن مشارك في االجتماع ان حركة الجهاد وافقـت          ."ووقف المالحقات واالستجوابات واالستدعاءات   
   .على مضمون البيان اال انها تحفظت على الدعوة الى االضراب

  ٨/٩/٢٠٠٧عكاظ 
  

   تنفيخيرةبقتل أحد عناصرها في غزة واأل التنفيذيةالقوة فتح تتهم  .٩
اكدت حركة فتح ومصادر طبية فلسطينية ان شابا من عناصر الحركـة قتـل              :  ا ف ب ، د ب أ       -غزة  

وذكرت فتح في    .بالرصاص في مدينة غزة ليل الخميس الجمعة بعد خطفه على ايدي مسلحين مجهولين            
 ٢٤(ن دغمش   ميليشيات حماس قتلت طرزا   "رسالة قصيرة على الهاتف النقال ارسلت الى الصحفيين ان          

 المتحـدث باسـم   ،لكن اسالم شهوان". وعذبت ابن عمه ابراهيم دغمش والقت بهما في وسط غزة  )عاما
  . القوة التنفيذية نفى ذلك

  ٨/٩/٢٠٠٧الدستور 
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  رفض لمؤتمر الخريف وعودة لنازحي البارد الى المخيم الجديد: حمدانأسامة  .١٠
ـ             ة، رئـيس الحـزب الـسوري القـومي         زار وفد من حركة حماس ضم اسامة حمـدان وعلـي برك

وتم التداول في وضع مخيم نهر البارد وكان الرأي متفقاً على ضرورة عـودة              ،  علي قانصو ،االجتماعي
سكانه الى القسم الجديد منه الذي يمكن ترميمه بسرعة، وان تتولى األونروا مسؤولية الترميم في قـسميه        

جعية فلسطينية واحدة في لبنان تشكل غطـاء للوضـع فـي            القديم والجديد، كما تم التأكيد على إحياء مر       
مواجهة محاوالت شرذمة الفلسطينيين في المخيمات واختراقها، وكذلك لمنع التوطين والتأكيد على حـق              

وقال حمدان بعد اللقاء ان بإمكان القسم األكبر مـن نـازحي            . ١٥٥٩العودة وعدم الوقوع في فخ القرار     
الجديد مما يخفف على مخيم البداوي ويقطع الطريق على اي مماطلة او تسويف             البارد العودة الى المخيم     

وأعلن . لخلق ازمة من هذا الموضوع االنساني، ونبه الى عدم الوقوع في وهم تصفية القضية الفلسطينية              
من جهته، دعا المسؤول    .  اسرائيلي -الرفض المسبق لمؤتمر الخريف باعتبار انه محاولة لتطبيع عربي          

 السلطات اللبنانية الى اتخاذ اجراءات عملية وميدانية عاجلة إلعادة نازحي           ، رأفت مرة  ،عالمي لحماس اال
  . وشدد على ان هذه القضية استراتيجية واولوية وطنية فلسطينية. المخيم والبدء بإعادة اعماره

  ٨/٩/٢٠٠٧السفير 
      

  حركةمن مغبة المساس بقيادات وكوادر القيادة حماس فتح تحذر  .١١
االستمرار فـي   "حذرت حركة فتح قيادة حماس من مغبة المساس بقيادات وكوادر الحركة و           : ألفت حداد 

، مؤكدة على حق الجميع في التعبير عن الـرأي          "مسلسل القمع واإلرهاب الموجه ضد الشعب الفلسطيني      
 المـؤامرات   وقالت حركة فتح فى بيان لها، انها حركة قويـة وموحـدة وستفـشل كـل                .وحرية الكلمة 

  .والدسائس التي تستهدف النيل منها
  ٨/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب 

 
   لن تكسر إرادة أبناء الحركة"مليشيا حماس"اعتداءات : قيادة أقاليم فتح بغزة .١٢

 أوضح بيان صادر عن قيادة أقاليم قطاع غزة في حركة فتح، أن اعتداءات مليشيا حماس الخارجة                 :غزة
ناء الحركة، وأن هذه الممارسات هي غريبة وبعيدة كل البعد عن ديننا            عن القانون، لم ولن تكسر إرادة أب      

ن أن ممارسات حماس والوقائع التي تحاول أن تفرضها على األرض، مـن             ابيالوأكد   .وعاداتنا وتقاليدنا 
  .شأنها صرف البوصلة وتغيير مسار نضالنا ضد المحتل

   ٧/٩/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  والزهار بالزنديق... مرتزقةالكفرة والقردة وبال هيئة علماء فلسطين  يصفأبو العينين .١٣

الرشـيدية  في مخيم    الفتحاويون من مخيمات صور الخمسة       لبى:  بهية العينين  - الرشيدية) جنوب لبنان (
وبعـد  . دعوة أمين سر حركة فتح اللواء سلطان أبو العينين من اجل أداء صالة الجمعـة فـي العـراء                  

 إلى خطابه ووصف هيئة علماء فلـسطين بـالكفرة واتهمهـم بالـشلة              "القردة" أعاد أبو العينين     الصالة،
هؤالء القردة حولوا بيوت اهللا إلى منابر للفتنة والتحريض، ونسوا اإلسالم ولم يعد فـي  ": المرتزقة، وقال 

 وتحديداً محمود   كذلك هاجم حماس   ."جعبتهم سوى التحريض على منظمة التحرير وخلق الفتن واألكاذيب        
هذا الزنديق محمود الزهار الذي غيـر اتجـاه البوصـلة وأمـر          ": الزهار بشدة، ووصفه بالزنديق وقال    

بتصويب البندقية إلى صدور أبناء فتح ومنظمة التحرير، ورآنا عدوه األول، لن نسمح له وألمثاله بإقامة                
  ."مستعمرة حمساوية في غزة وإلغاء حدود فلسطين

  ٨/٩/٢٠٠٧بنانية األخبار الل
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  جنوب لبنانعين الحلوة مخيم فتح في حركة اشتباك بين مجموعتين من  .١٤
جرح اربعة اشخاص اصابة احدهم خطرة، في اشتباك وقع مساء أمس، بين مجمـوعتين              : صيدا) لبنان(

عسكريتين تنتميان الى حركة فتح في منطقة بستان اليهودي في مخيم عين الحلوة، اسـتمر نحـو ثلـث                   
وتدخل قائد فتح   .  واشارت مصادر أمنية فلسطينية الى ان االشتباك فردي ويحمل الطابع الشخصي           .ساعة

ووعد القوى والفصائل الفلسطينية    . في المخيم منير المقدح وعمل على تهدئة الوضع ووقف اطالق النار          
  . تورطين فيهاالتي التقته، بوضع حد لكل حاالت الفلتان األمني في المخيم بشكل نهائي ومحاسبة الم

  ٨/٩/٢٠٠٧السفير 
  
   تلقى قبوال من فياضرامون ينسق مع أولمرت خطة سالمحاييم  .١٥

يبحث حاييم رامون نائب رئيس      :آمال شحادة  عن   القدس المحتلة  من ٨/٩/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    قالت
ي ستقترح علـى    خطة سالم مع ايهود اولمرت في مسعى لجعلها وثيقة المبادئ الت          " االسرائيلية"الحكومة  

مقربة من رامون أنه أجرى مباحثات حولها مع        " اسرائيلية"في الخريف، وذكرت مصادر     " مؤتمر بوش "
خطة رامون، التي تم تـسريبها       .رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض والقت قبوال لديه         

القدس والالجئين واألمن، وقد    العبرية تتناول لب قضايا الصراع، الحدود و      " يديعوت احرونوت "لصحيفة  
حسمت مسألة الحدود انطالقا من مسار جدار الفصل العنصري ما يعني إبقاء الكتل االستيطانية ارئيـل                

، فيما يحصل الفلسطينيون على تعويض عن األراضي التـي سـيفقدونها            "إسرائيل"ومعاليه ادوميم داخل    
خطة يقام ممر بري بين غزة والخليـل بعـرض   وبموجب ال  .بسبب الجدار والمستوطنات بمساحة مماثلة    

  .مقابل الكتل االستيطانية التي ستخليها" اسرائيل"مماثل لألرض التي ستحصل عليها 
 ٢٠٠١في موضوع القدس يتبنى رامون المبدأ الذي وضعه الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون عـام ،               

والتـي  " اسـرائيل "ناطق التي يسكنها اليهود ل بحيث يتم تقسيم شرقي القدس بين الدولتين بحيث تبقى الم     
  .يسكنها الفلسطينيون للسلطة على أن يكون الحوض المقدس في البلدة القديمة مشتركاً

أما الالجئون فيعتبرها رامون القضية األكثر تعقيدا وبرأيه فإن أي اتفاق يجب ان ينص علـى أن حـق                   
لن تدخل الالجئين الى حدودها اال في إطار حـصة          " يلإسرائ. "العودة سيطبق في إطار الدولة الفلسطينية     

  .ستتحدد كبادرة إنسانية، وبرأيه فإن أقصى حد سيكون ألف عائلة
في مجال األمن تنص الوثيقة على التزام الفلسطينيين بنزع سالح كل التنظيمات وفرض سلطة واحـدة،                

مال الترتيبات األمنية التـي بلورهـا       االنسحاب من المدن الفلسطينية واستك    " اسرائيل"بينما يتوجب على    
  .الجنرال االمريكي دايتون وإخالء كل البؤر االستيطانية

رئيس الوزراء االسرائيلي أن  الى نظير مجلي عن تل أبيب من ٨/٩/٢٠٠٧ الشرق األوسط وأشارت
يني، محمود ايهود أولمرت، أقام قناة تفاوض جديدة مع السلطة الفلسطينية بمعرفة وموافقة الرئيس الفلسط

عباس، يقودها من الطرف االسرائيلي، رامون، ومن الطرف الفلسطيني سالم فياض؛ وذلك لتفادي 
االنتقادات الموجهة اليهما بسبب المفاوضات التي أجرياها حتى اآلن بخصوص اعالن المبادئ للتسوية 

 فكرة  في مشروعه،ون طرح، نشر أمس، ان رام"أسوشيتد بريس"األنباء  وجاء في تقرير لوكالة .النهائية
اقامة صندوق دولي لتعويض الالجئين الفلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم التي برحوها أو رحلوا عنها 

ورفض الناطق بلسان رامون  .، على أن تقتصر عودتهم فقط على تخوم الدولة الفلسطينية١٩٤٨سنة 
لسطينية أن يكون فياض قد اجتمع مؤخرا مع التعقيب على هذا النبأ، بينما نفى الناطق بلسان الحكومة الف

  .اية شخصية رسمية اسرائيلية
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  أوساط إسرائيلية تحذر الحكومة من االنزالق الى حرب مع سورية .١٦
أفادت تقارير صحافية أن إسـرائيل رفعـت        : أسعد تلحمي  عن   الناصرةمن    ٨/٩/٢٠٠٧ الحياة   ذكرت

والن المحتل تحسباً لتصعيد على الحدود مع سورية        درجة االستنفار في صفوف قواتها العسكرية في الج       
ولبنان، فيما الجهات االستخبارية منكبة على استقراء تصريحات مسؤولين سوريين وتأخذ توعد سـورية              

وأبقـت إسـرائيل    ". اختباراً للنيات السورية  "بالرد في الوقت المناسب مأخذ الجد وترى في األيام المقبلة           
أن ما حصل ولم يخرج قادتها السياسيون أو العسكريون عن صمتهم غيـر             الرسمية على الغموض في ش    

المألوف بل جندوا إلى جانبهم وسائل اإلعالم الرسمية، وفي مقدمها اإلذاعة العامة التي دفعت بالموضوع               
  .إلى آخر موضوعات اهتماماتها في نشرتها اإلخبارية الرئيسة

من رئيس الحكومة ايهـود     " يديعوت احرونوت "عبرية  وباستثناء بضع كلمات انتزعتها كبرى الصحف ال      
، لم  "تسير كالمعتاد "وان األمور   " هادئ األعصاب "اولمرت مساء أول من أمس ابلغ فيها اإلسرائيليين أنه          

  يخرج أي تعقيب رسمي عن مسؤولين بارزين،
ان الجيش شـريط    ، وبث الناطق بلس   "تهدئة الخواطر "من جهتها، أصدرت القيادة العسكرية تعليماتها بـ        

أنها لم تتلـق    " الجبهة الداخلية في الجيش   "وأعلنت  ". مبتسمين وهادئين "فيديو يظهر فيه قائد الجيش ونائبه       
وشارك في رسائل التهدئة رؤساء مستوطنات في الجوالن المحتل أبلغوا          . أي تعليمات باالستعداد لحرب   

  ".طبيعية"اإلذاعة اإلسرائيلية ان الحياة شمال إسرائيل 
عابراً وأنه ليس بأي حال محاولة لجـر        " الحادث"وكتبت الصحف اإلسرائيلية ان إسرائيل معنية باعتبار        

وأضافت ان وزارة الخارجية سعت فورا لدى حلفائها لتهدئة الخواطر والطلب منهـا             . سورية إلى حرب  
  .نقل رسائل مماثلة إلى سورية بأن ليست لدى إسرائيل نيات عدوانية

حذر رئيس اللجنة الـشعبية فـي       :  نظير مجلي   عن تل أبيب من   ٨/٩/٢٠٠٧ األوسط    الشرق وأضافت
إسرائيل لطلب الحوار مع سورية، المدير العام السابق لوزارة الخارجية، ألون لئيل، من التـدهور الـى                 
حرب مع دمشق، وقال إن على إسرائيل أن تخرج من صمتها إزاء حادثة االنتهاك الجـوي لألراضـي                  

وانضم الى لئيـل فـي    .ما بنفي تورطها في الموضوع أو بإعطاء تفسير مقنع لهذا التصرفالسورية، إ
تحذيره وزير الدفاع السابق، عمير بيرتس، الذي قال ان من السهل للغاية إشعال نار الحرب في الشمال،                 

ـ               . ولكن إخمادها صعب جدا    ي ولذلك فإن حذرا شديدا مطلوبا اليوم وعلى إسرائيل أن تعمل كـل مـا ف
وأعربت مصادر عسكرية عن قناعتها بأن وراء هذه العملية رسالة كبيرة اسـتهدفت        .وسعها لنزع الفتيل  

  .إسرائيل توصيلها الى سورية، من دون أن تفسر بشكل واضح ما هو مضمون هذه الرسالة
نقلت التقارير االسرائيلية عـن      :زهير اندراوس  عن   الناصرةمن   ٨/٩/٢٠٠٧القدس العربي   وأوردت  

قيادة الجبهة الداخلية، انه لم تصدر اية تعليمات عسكرية من قيادات الجيش باتخـاذ عمليـات اسـتعداد                  
خاصة، وفي الوقت نفسه اكدت انه تم تطبيق كافة دروس الحرب االخيرة علي لبنـان، وتـم اصـالح                   

 البيوت السكنية    بالمئة من  ٧٠كما حذرت الجبهة الداخلية من ان       . وتحديث كافة اجهزة االنذار في الشمال     
ال توجد فيها غرف امن، مؤكدة انه باالمكان توزيع الكمامات الواقية من الغازات الكيماوية، التـي تـم                  

ـ                 حـد تعبيـر     ىجمعها في السنة االخيرة، بشكل سريع في حال حصول تصعيد امني مع سـورية، عل
  . المصادر

  
  ة يومياالطيران الحربي يخترق األجواء السوري: الوزير غالب مجادلة .١٧

نقلت صحيفة الصنارة العربية التي تصدر في مدينـة الناصـرة   : القدس المحتلة ـ اف ب ـ يو بي آي  
الجمعة عن وزير العلوم والثقافة والرياضة اإلسرائيلي غالب مجادلة قوله إنه لم تتوفر لديـه معلومـات                 

 أن سـالح الجـو   ىنه أكد علحول اختراق الطيران الحربي اإلسرائيلي لألجواء السورية ليلة الخميس لك         
وأضاف مجادلـة، أنـه ال يعتقـد أن اختـراق            .اإلسرائيلي اعتاد يوميا علي اختراق األجواء السورية        
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وتابع مجادلة قائال إنه ربمـا       .الطيران الحربي اإلسرائيلي هذه المرة سيتسبب باندالع الحرب مع سورية         
وأثارت أقـوال مجادلـة      .تصوير أو بطريق الخطأ   دخل الطيران الحربي اإلسرائيلي األجواء السورية لل      

ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني عن عضو الكنيست يولي         . غضبا في صفوف األحزاب اليمينية    
  .ادلشطاين من حزب الليكود قوله إن مجادلة ليس مناسبا إلشغال منصب وزير

  ٨/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   يقصي العربنواب إسرائيليون يروجون لنظام انتخابي .١٨

الليكود والعمل وكديما على التـسويق القتـراح        :  اتفق نواب إسرائيليون ينتمون إلى أحزاب      :يو بي أي  
ـ              ويدعو مشروع   .٤٨ يدعو إلى تغيير النظام االنتخابي في إسرائيل، في خطوة تهدد تمثيل فلسطينيي ال

 ٣٠ في الشهرين المقبلين، إلى انتخاب       القانون، الذي ُيتوقع أن تصوت عليه اللجنة القانونية في الكنيست         
 في الكنيست، عبر انتخابات محلية مباشرة، فيما يستمر انتخاب بقية النـواب             ١٢٠ نائبا من أصل     ٦٠أو  

وأعرب النائب أحمد الطيبـي عـن معارضـته    . وفقا للنظام الحالي أي نظام التصويت لالئحة االنتخابية     
  ". يضمن عدم وجود أي نائب عربيللفكرة ألنها يمكن أن تقسم البلد بشكل "

  ٨/٩/٢٠٠٧السفير 
 

  لصوص يدمرون مكتبا ووفد مصري يتعرض للسرقة في مطار تل ابيب .١٩
. تعرض وفد من وزارة الزراعة المصرية لحادث سرقة في مطار تل أبيب           :  د ب أ   -القاهرة ، تل أبيب     

لية، وقد حصل أعضاء البعثة مـن       وكان الوفد يضم عشرين فردا في بعثة تدريبية بأحد المراكز االسرائي          
وذكرت التقارير انه فور عودة الوفد      ،  األقباط على هدايا عبارة عن صلبان مصنوعة من خشب الزيتون         

إلى القاهرة على طائرة شركة العال االسرائيلية ، اكتشف أعضاء الوفد أنه تم العبث بالحقائـب وسـرقة             
  .الصلبان

و استهدفت مكتبا للبريد في إسـرائيل وجـرت عمليـتهم           وفي حادثة اخرى، ارتكب لصوص عملية سط      
بالصورة التي خططوا لها تماما، إال أنهم اكتشفوا في وقت الحق أنهم سرقوا خزينة أخرى غيـر التـي                   

وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي مساء الخميس أن الخزينة التي سـرقها              .خططوا لسرقتها 
  .موال وال يوجد بها سوى طوابع بريدية ومظاريفاللصوص خاوية تماما من األ

  ٨/٩/٢٠٠٧الدستور 
  

   فلسطين من الباردىالعودة ال ابو العينين يؤكد واعتصام في شاتيال .٢٠
نُظم اعتصام امام مدخل مخيم شاتيال والقيت فيه كلمات طالبت بالعمـل لتعجيـل    :بيروت ـ سعد الياس 

ها نحن اليوم نعتصم لرفع الصوت عالياً ان ال بديل          :  فيه عودة نازحي مخيم نهر البارد، ووزع بيان جاء       
 .  وطنه ويرفض التوطين والتهجيـر     ى العودة ال  ى ال ىلمخيم البارد اال البارد النه يشكل رمزاً لشعب يسع        

من ناحيته، أكد امين سر حركة فتح سلطان ابو العينين ان االنتصار الذي حققه الجيش اللبناني ومخـيم                  
ـ         ى فتح االسالم هو انتصار عل     ىنهر البارد عل    ى االرهاب، وان اللبنانيين والفلـسطينيين انتـصروا عل

فالضحية مختلفة والجالد مختلف، والحكومـة اللبنانيـة         ان الوضع مختلف هذه المرة،    :  وقال ،االرهاب
ـ         ىالتزمت وتعهدت والجيش اللبناني سيؤمن العودة ال       ة  المخيم فور تنظيفه وتطهيره من االجـسام الغريب

  . فلسطين ستكون من مخيم نهر البارد ىوأكد ان العودة ال.  سالمة االهاليىحفاظاً عل
  ٨/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
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  "إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً" تعمل على قاعدة  في البارد الفصائل واللجان .٢١
المشحونة التي  تتابعت الجهود في مخيم البداوي على كل صعيد لتبريد األجواء           :  غسان ريفي -البداوي   

تجتاح صفوف نازحي البارد والناتجة عن عدم مبادرة الحكومة اللبنانية أو وكالة االونروا بالقيـام بـأي                 
خطوة ميدانية تشير الى جدية العودة السريعة وتترجم الوعود الكثيرة التي أطلقت قبيل إنتهاء المواجهات               

، مـا يـدفع     "فتح االسالم "بالقضاء على ما يسمى     وغداة االنتصار الذي حققه الجيش اللبناني        العسكرية،
النازحين الى مواصلة تحركاتهم التي تطالب بتحديد موعد مبدئي على األقل لهذه العودة بما يساهم فـي                 

ويمكن القول أن لجـان النـازحين والفـصائل          .تبديد الهواجس القاتلة التي ترزح العائالت تحت وطأتها       
إعمل لـدنياك كأنـك تعـيش       "ؤسسات المجتمع المدني تعمل على قاعدة       الفلسطينية واللجان الشعبية وم   

بحيث تتعامل مع القضية على اساس الوعود التي تقول بأن الخروج من المخيم مؤقت، والعودة إليـه            "أبدا
   .مؤكدة، وإعادة االعمار حتمية

  ٨/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  بلعين تحتفل بانتصارها على جدار الفصل العنصري .٢٢

 كانت المظاهرة الجماهيرية، التـي شـهدتها قريـة بلعـين            :بلعين - ويوسف الشايب  -برهوم جرايسي 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة، مميزة عن كل المظاهرات الـشعبية التـي شـهدتها                 

 .القرية على مدى قرابة ثالثة أعوام ضد جدار الفصل العنصري، اذ طغت عليها أجواء احتفالية نضالية               
اءت مظاهرة األمس بألوفها، بعد ثالثة أيام من قرار المحكمة العليا اإلسرائيلي بالزام جيش االحتالل               وج

بتغيير مسار الجدار الذي يمر على أراضي القرية ليعيد لها قرابة ألفي دونم، إلى جانب اإلصرار علـى                  
وفها، يتقدمها رئيس الحكومـة     هذا وبعد صالة الجمعة انطلقت مسيرة حاشدة بأل        . ان المعركة لم تنته بعد    

، وعددا من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وقادة فصائل          اضالفلسطينية الدكتور سالم في   
فلسطينية وعضوا الكنيست محمد بركة، الجبهة الديمقراطية، وجمال زحالقة، التجمع الوطني، والوفـود             

  .رصل وألول مرة لم يطلق جنود االحتالل الناوانتهت المسيرة عند بوابة الجدار الفا .األجنبية
  ٨/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  فلسطينية تلد على حاجز عسكري بمساعدة مجندة إسرائيلية .٢٣

أقر الجيش اإلسرائيلي ان سيدة فلسطينية وضعت مولودها على حاجز عسكري إسرائيلي قرب  :رام اهللا
لجنود على الحاجز االسرائيلي، دخولها الى بلدة ابو ديس جنوب غرب القدس المحتلة بعد ان أعاق ا

ان مجندة إسرائيلية ساعدت السيدة على ان تلد في الشارع من دون "وقالت مصادر اإلسرائيلية . القدس
ان يسمح لها بالمرور الى مشافي القدس على اعتبار ان بلدة ابو ديس المالصقة للقدس صارت تقع 

  ".خارج حدود الجدار الفاصل
  ٨/٩/٢٠٠٧ط الشرق األوس

  
  االف العرب االسرائيليين يشاركون بمهرجان دعم االقصى .٢٤

تجمع عشرات آالف العرب االسرائيليين مساء الجمعة في بلدة ام الفحم العربيـة فـي اسـرائيل                 : القدس
والقى الشيخ رائـد    . للمشاركة في مهرجان لدعم المسجد االقصى في القدس بدعوة من الحركة االسالمية           

خمـس الكـرة    "حركة كلمة وجه فيها رسالة الى العالم االسالمي واصفا اياه بأنه يـشكل              صالح زعيم ال  
القدس في خطر ما دامـت محتلـة        "وقال ان      "هل يرضيكم ان تبقى القدس محتلة؟     "، متسائال   "االرضية

  .، داعيا حركتي فتح وحماس الى العودة للحوار والوحدة"واالقصى في خطر
  ٧/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                    ٨٣٨:                                 العدد٨/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

  
   سبل اعادة اسكان المتضررين في نهر الباردبحث .٢٥

قال رئيس بعثة المفوضية االوروبية في لبنان الـسفير باتريـك           : بيروت - كونا – وكالة األنباء الكويتية    
لوران اليوم ان المفوضية تدرس سبل دعم الحكومة اللبنانية في جهودها اآليلة الى اعادة اسكان المدنيين                

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده لـوران          .ن احداث مخيم نهر البارد    الفلسطينيين المتضررين م  
يجب اال ينسينا االنتصار الذي حققه الجيش اللبنـاني         " وقال لوران انه     .مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة    

الى مشيرا  "  في نهر البارد الكارثة االنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين         "فتح االسالم "على مجموعة   
  .ان المفوضية االوروبية قد خصصت مساعدة انسانية طارئة بقيمة اربعة ماليين يورو

  ٨/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  مؤتمر العادة اعمار مخيم البارد ينعقد االثنين المقبل .٢٦

ينعقد يوم اإلثنين المقبل، في السراي الكبير، مؤتمر الدول المانحة إلعادة إعمار مخيم نهر البارد، والذي                
وقـد  .  دولة عربية وأجنبيـة    ٣٠، ويتوقع أن يلبيه ممثلو حوالي       "األونروا"بنانية و  إليه الحكومة الل   دعت

األولى، مرحلة الطوارئ المقدرة    : وضعت الحكومة خطة متكاملة لإلحاطة بالمشروع، وهي من مرحلتين        
بير مدتها، مبدئياً، بحوالي عام من اآلن، وتتمحور حول مساعدة السكان الفلسطينيين واللبنانيين على تـد              

وفي حين ال توجد تقـديرات دقيقـة،        . أوضاعهم إلى حين االنتقال إلى المرحلة الثانية أي إعادة اإلعمار         
حتى اآلن، بشأن الفترة الزمنية التي ستستغرقها المرحلة الثانية، بلغت تقديرات الكلفة اإلجمالية، لتنفيـذ               

ق خاص لتمويـل مـشاريع إعـادة         مليون دوالر، على أن يتم إنشاء صندو       ٣٥٠الخطة الكاملة حوالي    
أما إجمالي عدد الوحدات السكنية قبل اندالع االشتباكات، فيقارب سـبعة           . اإلعمار بإشراف البنك الدولي   
  . إلى ثمانية آالف وحدة سكنية

  ٨/٩/٢٠٠٧السفير 
  
   بمنع الصالة في الساحات" حماس"علماء األزهر يفتون ضد قرار  .٢٧

 .كة حماس منع الصالة في الميادين والساحات العامة فـي غـزة            رفض علماء األزهر قرار حر     :أ.ب.د
 المصرية نشرتها أمس ان الـصالة فـي         "روز اليوسف "وقال علماء دين في تصريحات خاصة لصحيفة        

الساحات والميادين أمر يقبله اإلسالم وال يرفضه وبالتالي ال يجوز ألي كان أن يحرم أو يرفض الصالة                 
لشيخ عبدالحميد األطرش رئيس لجنة الفتوى باألزهر انه ال يجوز بأي حال من             وأكد ا  .في الميدان العام  

األحوال توظيف أي ركن من أركان اإلسالم توظيفا سياسيا وقال ان الصالة فـي الـساحات والميـادين                  
  . صحيحة

  ٨/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   غير مقبولري للمجال الجوي السو اسرائيل انتهاك يعتبران:مصر والجامعة العربية .٢٨

قالت الجامعة العربية امس ان انتهاك اسرائيل للمجال الجوي السوري الذي أعلنـت             :  رويترز -القاهرة  
من مثل هذه   "وحذر االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في بيان          . عنه سوريا الخميس غير مقبول    

تجاه الحديث الجاري عن تحقيق السالم في       المناورات غير المقبولة والتي تعبر عن نوايا اسرائيلية سلبية          
ان مثل هذا التعدي الذي تتحمل اسرائيل       "أما وزارة الخارجية المصرية فقالت في بيان         ."الشرق االوسط 

  .." مسؤوليته اليزيد االجواء في المنطقة اال توترا
     ٨/٩/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
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  "ناألم"سوريا تدرس الرد على إسرائيل والشكوى لـ  .٢٩
علمت الوطن أن سوريا تدرس تقديم شكوى الى مجلس األمن الدولي           :  وكاالت – محمد ظروف    -دمشق  

إلدانة إسرائيل على عدوانها وقيامها بما وصفته دمشق بالعمل االستفزازي جـراء اختـراق طيرانهـا                
بشار الجعفـري   وأوضح الدكتور   . لألجواء السورية والقاء ذخائر، على ما أعلنت وكالة االنباء السورية         

مندوب سوريا الدائم لدى األمم المتحدة ان هدف هذا االعتداء هو تقويض الزخم الـدولي نحـو عمليـة                   
  .السالم

  ٨/٩/٢٠٠٧الوطن القطرية 
  
  ايران ولبنان تدينان وتتخوفان من المسار العدواني للخرق االسرائيلي في سورية .٣٠

ل من وراء انتهاك حرمة االجواء السورية، هو نقل         ترى المصادر الدبلوماسية االيرانية بأن هدف اسرائي      
األزمات والمشكالت الداخلية التي يعاني منها الكيان الصهيوني الى دول الجوار، ونشر حالة من انعـدام                

. األمن والفوضى في المنطقة وبالتالي محاولة اخفاء معالم الهزيمة االسرائيلية في عدوان يوليو الماضي             
لمصادر الدبلوماسية التركية بدمشق ان تكـون الـسلطات التركيـة قـدمت أي              وفي سياق متصل نفت ا    

تسهيالت الى الطائرات االسرائيلية اثناء قيامها بالتسلل من البحر واختراق االجواء السورية، مؤكـدة ان               
وأعلن المكتب االعالمي لرئيس مجلـس الـوزراء         .مثل هذه الحوادث تزيد من حالة التوتر في المنطقة        

فؤاد السنيورة شجبه واستنكاره الشديدين لالعتداء االسرائيلي، على اجواء وسيادة الشقيقة سوريا،            اني  اللبن
ان اسرائيل تثبت مرة أخرى انها تعتمد سياسة خرق االعراف السياسية والدبلوماسـية واألمنيـة               : وقال

  .وتهدد بذلك االستقرار في المنطقة
  ٨/٩/٢٠٠٧الوطن القطرية 

  
  ة البريطانية بدأت تأخذ منحى جديداً فيما يتعلق بالشرق األوسطتوجهات الحكوم .٣١

قال البرفيسور مناويل حساسيان، سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، ان توجهات الحكومـة             : ـ القدس
البريطانية ممثلة برئيس الوزراء جوردن براون بدأت تأخذ منحى جديدا ومهما فيمـا يتعلـق بالـشرق                 

ان موقف حكومة براون ازاء االوضاع في العراق واالنسحاب الجزئي لقواتها مـن             األوسط، مشيرا إلى    
البصرة يعد خطوة مغايرة لسياسة الرئيس االميركي جورج بوش ولها انعكاسات على المسار الفلسطيني              

واضاف يحاول جاهدا أن يكون مستقال عن ارث سلفه توني بلير الذي كان يتصف بالتبعيـة                 .اإلسرائيلي
واشار الى ان الدور البريطاني في الشرق االوسط له مستويان سياسي واقتصادي،             .ة الرئيس بوش  لسياس

موضحا ان االسبوع الماضي شهد حراكا برلمانيا بريطانيا غير مسبوق، حيث قامت ثالثة وفود برلمانية               
ابو "محمود عباس   باالجتماع مع الرئيس    " اصدقاء إسرائيل في حزب العمال    "بريطانية من بينها وفد يمثل      

 .ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض" مازن
     ٨/٩/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 

  
   الجئ فلسطيني١٠٠تشيلي مستعدة الستقبال  .٣٢

 الجئ فلسطيني ممن يواجهون ظروفـا صـعبة فـي           ١٠٠أعربت تشيلي عن استعدادها الستقبال نحو       
ستجابة لطلب من جانب المفوضية العليا لشؤون       المناطق الحدودية بين العراق وسوريا واألردن، وذلك ا       

وقال وزير الداخلية التشيلي بيليساريو بيالسكو في تصريحات للصحافيين          .الالجئين التابعة لألمم المتحدة   
   الممثل االقليمي لمفوضية الالجئين في جنوب امريكا الالتينية كريستيان روك "الليلة قبل الماضية ان 
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وع المقبل، ليبحث مع السلطات التشيلية كافة التفاصيل الخاصة بوصـول هـؤالء             سيصل سانتياجو االسب  
  .                                      "الالجئين وإقامتهم في البالد

  
  ٨/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

 
  اربعة االف شخص اعتنقوا االسالم في المانيا العام الماضي .٣٣

زي للسجالت الخاصة باالسالم في المانيا ان عدد الذين اعتنقـوا            اعلن المعهد المرك   ":ا ف ب  " –برلين  
 .٢٠٠٥ ليبلغ اربعة االف شخص ، مقابل الف في          ٢٠٠٦االسالم في المانيا ارتفع بشكل ال سابق له في          

" دي فيلت "ونقلت صحيفة   .  الف الماني على االقل اعتنقوا االسالم      ١٨وقال مدير المعهد سليم عبداهللا ان       
دانتشك الخبيرة في قضايا التطرف ان هذا الرقم الذي يصعب التحقق منه مع غيـاب ارقـام                 عن كلوديا   

  .رسمية ، قد يصل الى مئة الف
  ٨/٩/٢٠٠٧الدستور 

 
  التنفيذية وينفي التبعية إليران  أبو مرزوق يدافع عن:نت.في حوار مع العربية .٣٤

 موسى أبـو مـرزوق أن تكـون    نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس:  عال المدهون - غزة
ودافع فـي   . لحركته أية عالقات عسكرية مع جماعة اإلخوان المسلمين في مصر أو بعض القياديين فيها             

إن "نت عن القوة التنفيذية معتبرا أنها تعمل كأي قوة شرطية بوليسية في العالم، وقـال                .العربية حوار مع 
 موضحا أن الوضع الحالي في غـزة        "اكفة سياسية الشكاوي التي تصل إلى مراكز حقوق اإلنسان هي من        

  .أفضل بكثير من األوضاع التي كانت سائدة في العشر سنوات السابقة
   ال حوار بشروط مسبقة

ورفض أبو مرزوق االشتراطات المسبقة التي يضعها الرئيس عباس، والتي تتعلق بالتراجع عما أسـماه               
ما قيمة الحوار إن كـان الـرئيس        "ة حماس، وتساءل    إلجراء حوار مع حرك   " االنقالب العسكري "عباس  

 الذي يطالـب    ١٤/٦/٢٠٠٧إن التراجع إلى ما قبل      "وقال   "الفلسطيني سيضع اشتراطات مسبقة إلجرائه؟    
به أبو مازن بحاجة إلى كثير من التفصيل، فهل التراجع بالنسبة إلى أبو مازن يعني أنه يريد أن يرجـع                    

ى اتفاق مكة واتفاق القاهرة، وإن كان كذلك فإن تفصيل هذه األمور يحتاج             إلى حكومة الوحدة الوطنية وإل    
إلى أن ننطلق من نقطة محددة هي الحوار من دون إطالق شعارات سياسـية ال عالقـة لهـا بالرغبـة                     

وحول قيام حركة حماس بانقالب عسكري على الشرعية، قال إن حركته لـم تقـم بـانقالب                  ".الحقيقية
كان من الممكن أن تكون األجهزة األمنيـة        " بل هي جزء من الشرعية، وأضاف        عسكري على الشرعية  

الفلسطينية أو ميليشيات محمد دحالن هي المنتصرة، مما يمكنها من الهيمنة والسيطرة على قطاع غـزة،                
  ".فهل كان أبو مازن سيسمي انتصار تلك األجهزة األمنية على حماس انقالبا؟

  حماس والجهاد اإلسالمي
ال توجد أية مناكفات بيننا وبين الجهاد        ": وجود خالفات ومناكفات مع حركة الجهاد اإلسالمي، قال        حولو

وفيما يتعلق باالتهام الموجه لهم بأنهم يعملون       . "اإلسالمي، لقد حصلت مشكلة بسيطة وانتهت وتم تطويقها       
ن الجميع يعلـم أن حمـاس       إن هذا االتهام سخيف وال يستحق مجرد الرد؛ أل        "لحساب أجندة إيرانية، قال     

حركة مستقلة ال تعمل لحساب أحد، وهي حركة وطنية مقاومة تواجه االحتالل وال يمكن أن تكون حركة                 
  ".يقع االحتالل فوق رأسها
  توتر العالقة مع مصر



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                    ٨٣٨:                                 العدد٨/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

خيـرت  "وقد استغرب االتهام الذي وجهته نيابة أمن الدولة المصرية للنائب الثـاني لمرشـد االخـوان                 
أن له عالقة بالذراع العسكري لحماس، نافيا حصول الحركة على أية مساعدات عسكرية مـن               ب" الشاطر

   .اإلخوان في مصر لحركة حماس
لكنه أكد وجود توتر في العالقات مع مصر على خلفية اختالف الرؤى بين حركته ومصر حول الحـسم                  

ـ       ـ . ٢٠٠٧حزيران  / من يونيو  ١٥العسكري الذي نفذته حركة حماس في ال اف أن العالقـات مـع      وأض
مصر لن تحكمها ظروف مؤقتة وال الظروف الراهنة، وهي عالقة أكبر من ذلك بكثير، وحماس لم ولن                 
تفعل ما يضر بهذه العالقات، وستبذل كل جهدها لتصويب كل ما يعتري هـذه العالقـة مـن سـلبيات                    

موقفنا هو الصبر واالحتمـال     ولكن مهما كانت العالقات أخوية واستراتيجية ال يمكن أن يكون           "مستدركا  
 شخصا دون أن    ٢٥٦على كل ما يدور من قتل في قطاع غزة؛ حيث بلغ عدد القتلى خالل خمسة شهور                 

  .  تدافع الحركة عن نفسها
  قانون مضحك

وحول القانون االنتخابي الجديد الذي وضعه أبو مازن، الذي اشترط فيه التزام كـل مرشـح بـاحترام                  
، وصف  "حماس" منظمة التحرير الفلسطينية، مما يعني عمليا استبعاد أعضاء حركة           االتفاقات التي وقعتها  
إن المعيار الوحيد لتصويت الناس هو معيار المواطنـة ولـيس           "وقال  ". بالمضحك"أبو مرزوق القانون    

معيار القوانين، فال يعقل أن يكون المعيار االنتخابي أنني مع عباس أو ضده أو مع منظمة التحريـر أو                   
  ".ضدها

وتساءل أبو مرزوق عن سبب إصدار قانون انتخابي جديد من قبل الرئيس الفلسطيني، على الرغم مـن                 
أنه ال يستطيع إجراء انتخابات في الوقت الجاري، معتقدا أن إصدار هذا القانون يأتي إلشـغال النـاس،                  

تقلة على الورق كما هو     على نسق إعالن االستقالل بالجزائر الذي لم يسقط على األرض وبقيت دولة مس            
  .الحال بالنسبة لهذا القانون االنتخابي الذي سيبقى على الورق

وفي رده على سؤال يشير إلى توقف حماس الضفة الغربية عن المقاومة وخسارتها للمقاومة والـسلطة                
وما زاد  "إن حماس لم تخسر مقاومتها، فهي ال تزال مستهدفة في الضفة من قبل اإلسرائيليين،               "معا، قال   
  .األجهزة األمنية التي تتعرض لحماس ولكوادرها ولعناصرها ولمقراتها وحتى لسياسيها"الطين بلة 

 أسير في السجون اإلسرائيلية على خلفية المقاومة، كما تحـدث           ١١٠٠٠وتحدث عن أن هناك أكثر من       
ألجهزة األمنيـة،   عن االعتداءات التي يتعرض لها عناصر حركة حماس في الضفة الغربية على أيدي ا             

، مشيرا إلى أنه خالل الشهرين الـسابقين        " اعتداء يوميا  ٨٠إن متوسط هذه االعتداءات يصل إلى       "وقال  
 ٦٣٩ اعتداءات من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ضد عناصـر حركـة حمـاس، و                ١٠٠٧فإن هناك   

داء على مؤسسات وجمعيات     اعت ١٧٥ عملية إطالق نار، و    ٣٦عملية اختطاف واعتقال ألبناء الحركة، و     
  .  اعتداء على ممتلكات خاصة ألبناء حركة حماس١٥٦و

وأكد أن حركة حماس لم تخسر المقاومة، ولم تسع لسلطة، مشيرا إلى أن حماس ستبقى حركة مقاومـة                  
  .وستحافظ على برنامج مقاومتها مهما كانت الظروف واألوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني

 
  ٨/٩/٢٠٠٧العربية نت 

  
   "القسام"من المخابئ الذرية إلى صواريخ  .٣٥

  عبد الوهاب المسيري  . د
الكريـستيان سـاينس    "الهاجس الديموغرافى يطارد الوجدان اإلسرائيلي بشكل دائم، وهذا مـا تناولتـه             

وهـو مقـال نقلتـه      ". األعداد اليهودية آخذة في التناقص    "في مقال بعنوان    ) ٢٠٠٧ يونيو   ١٢" (مونيتور
 مليوناً، وأن العـدد ال يتنـاقص        ١٣ر من الصحف اإلسرائيلية، جاء فيه أن يهود العالم يبلغ عددهم            الكثي
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ومع هذا يقول   . بسبب الزيادة الطبيعية في إسرائيل التي تعوض الخسارة الديموغرافية للجماعات اليهودية          
 لكـل  ٤,٧ و ١٩٧٠م   لكل ألف عـا    ٣,٥ شخص، بالمقارنة    ١٠٠٠المقال إن اليهود يمثلون اثنين من كل        

وقد حذر الكثير من القيادات اليهودية أن هوية الدياسـبورا    . ١٩٣٨ لكل ألف عام     ٧,٥ و ١٩٤٥ألف عام   
وتنشر الصحف اإلسرائيلية أحياناً أخبـاراً غريبـة        . آخذة في التآكل بسبب الزواج المختلط     ) يهود العالم (

الغرباء يـشترون بيوتـاً فـي    "نوان  بعJewish Telegraphic Agencyمثل هذا الخبر الذي نشرته 
 ١٩٢ استثمر المشترون الغرباء في المنازل مـا يقـرب مـن             ٢٠٠٢يقول الخبر إنه في عام      ". إسرائيل

 بليـون دوالر، وازديـاد     ١,٤٣وبعد أربع سنوات فقط، وصل هذا المبلغ إلى         . مليون دوالر في إسرائيل   
ففي بعـض المنـاطق تُـسمع اللغـة         . عالم المدينة عدد المستثمرين الغرباء في أحياء القدس غير من م        

وتبدو بيوت يهود أميركا الذين يأتون فقط لقضاء اإلجازات مهجورة تسكنها           . اإلنجليزية أكثر من العبرية   
من نسبة المبيعات في بعض أحياء القـدس مثـل          % ٢٥وتشكل مبيعات الغرباء ما يقرب من       . األشباح

ما الـذي   :  الخبر في أنه يطرح السؤال التالي، والذي يظل بال إجابة          وتكمن غرابه ". كاتامون"و" ريهافيا"
يدفع هؤالء األثرياء لشراء منازل في منطقه فيها حرب مشتعلة؟ وهل اإلنسان االقتصادي داخلهم غيـر                
قادر على التمييز بين األشياء؟ هل يقومون بشراء بيت فخم رخيص والسالم، بغض النظر عن الظروف                

تماعية المحيطة به؟ أم أنهم يرون أن مثل هذه المنازل الفخمة الرخيصة هي استثمار جيد               السياسية واالج 
باعتبار أن الدول العربية ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل، وأنه سيسود سالم دائم، ومن ثَم سـترتفع أسـعار                  

  هذه المنازل؟ 
 أشـار عـادل شـهبون       ويواكب هذا الخبر الغريب خبر غريب آخر يقف على طرف النقيض منه، فقد            

مخابئ نووية خاصة   : ظاهرة جديدة "نقالً عن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى       ) ٢٠٠٧ يناير   ١١األهرام  (
جاء في المقال أن سباق التسليح في المنطقة والحديث الدائم عن التهديدات النووية دفع              ". ألثرياء إسرائيل 

وية خاصة أسفل منازلهم، حيث تصل تكلفة بناء المخبـأ  عشراِت األثرياء اإلسرائيليين الى بناء مخابئ نو 
الحكومة اإلسرائيلية من جانبها تقيم مخبًأ نوويـاً ضـخماً فـي            . الواحد الى ما يزبد عن مئة ألف دوالر       

وتصل تكلفه بنائه إلى عدة مليـارات       . القدس، يلجأ اليه عند الضرورة كبار المسؤولين وأقاربهم بالطبع        
عملية بناء مثل هذه المخابئ ازدهاراً كبيراً في الفترة األخيـرة، وأمثـال هـؤالء               من الشيكالت، وتشهد    

. األثرياء يعتقدون أنه في يوم ما ستسقط قنبلة نووية على إسرائيل، وأن هذه المخابئ تحميهم من الموت                
ال هـؤالء   وما تنشره وسائل اإلعالم حالياً عن مخاطر التسليح النووي إليران وكوريا الشمالية ألهبت خي             

األثرياء وجعلتهم على يقين أن المنطقة مقبلة على حرب نووية قد تسقط خاللها قنبلة على إسرائيل تمحو                 
مدناً كاملة من الوجود خالل دقائق وتؤدي إلى موت اآلالف من األشخاص، وحينئذ يكونون هم في مأمن                 

 النووية السوداء، يخرجون من تحت      وبعد أسبوعين حينما تنقشع السحابة    . داخل مخابئهم النووية الخاصة   
وتنتشر المخابئ النووية في المدن التي يقيم فيها    . األرض دون أن يصيبهم سوء ليمارسوا حياتهم كالمعتاد       

وقد اجتاحت حمى بناء المخابئ النووية عقب تولي الرئيس اإليراني أحمدي نجاد السلطة             . أثرياء إسرائيل 
  .ئيل من الخريطة وتهديده بمحو إسرا٢٠٠٥في أكتوبر 

ويقـول المستـشارون والمهندسـون      . وأصحاب هذه المخابئ يحرصون على عدم الكشف عن أسمائهم        
والمقاولون الذين يعملون في هذا المجال إن العمالء يحرصون على ذلك خوفاً من انتقادات حـادة مـن                  

فيهم يطلبون من هؤالء    المواطنيين العاديين، وخوفاً من الحسد أو زيارات مفاجئة لضيوف غير مرغوب            
 يحصلون على تعهدات    -أي األثرياء -األثرياء مشاركتهم المخابئ يوم اندالع الحرب النووية، لذلك فهم          

مكتوية من المقاولين بعدم كشف أسمائهم، وإذا أخل المقاول بهذا التعهد يكون من حق صـاحب المخبـأ                  
  .رفع دعوى قضائية ضده
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ال حاجـة لبنـاء   "تحت عنـوان  ) ٢٠٠٧ يوليو٢٣(ي نشر في هآرتس   ، الذ "رؤيين يدهستور "ولعل مقال   
يعكس الحالة النفسية للمواطنين    " مالجئ ذرية لماليين المواطنين في إسرائيل ألنها باهظة الثمن ومضرة         

اإلسرائيليين، فكاتب المقال يرى أنه من الضروري أن تبين أنه ال حاجة لبناء مالجـئ ذريـة لماليـين                   
فبناء مثل هذه المالجئ العامة سيتطلب      . رائيل، مخابئ ال نفع لها وباهظة الثمن ومضرة       المواطنين في إس  

مليارات الدوالرات، وسيضاف إليها مئات الماليين التي سينفقها الموطنون الخائفون على بناء مالجئ في              
ـ              . ساحاتهم اً ويبقـون   إن قليالً من أولئك الذين سيجدون حماية في هذه المالجئ سيجتازون هجومـاً ذري
أولئك الذين سيظلون على قيد الحياة، سيضطرون إلى البقاء في هذه المالجئ عدة أشهر إلـى أن                 . أحياء

وماذا ستجدي المالجئ الذرية في حالة هجوم ذري مفاجئ،؟ مـن الواضـح أن    . يستطيعوا الخروج منها  
  . أكثر الناس لن يصلوا إلى المالجئ وسيلقون حتفهم على الطريق

ولكن ماذا عن صواريخ القسام البدائية؟      ! ي المستوطنين األثرياء شر الحرب النووية المفترسهة      مخابئ تق 
إسرائيل ال تملك حالً لصواريخ     "مقاالً بعنوان   ) ٢٠٠٧ مايو   ١٨يدعوت أحرونوت   " (ناحوم برنباع "كتب  

سدروت خـالل   قال فيه إن ستين صاروخ قسام أصابت        ". القسام والحل في الوقت الحالي إخالء السكان      
. النتائج ليست مثيرة لالنطباع وفقـاً للمعـايير الدقيقـة        . اليوم الفاصل بين الثالثاء مساء واألربعاء مساء      

إال أن األثر الحقيقي لبرد الصواريخ البدائية هـذا يظهـر           . ثقوب هنا وزجاج محطم هناك وهكذا دواليك      
بول في سـن الحاديـة عـشرة والمكالمـات          العيون الفزعة واألطفال الذين عادوا للت     : على وجوه الناس  

ولعـل لهـذا   . الهستيرية مع أبناء العائلة عبر الهاتف المحمول والرحيل المحزن من المدينة نحو الخارج      
 يوليـو   ٢٢هـآرتس   (كما يقول عـوزي بنزمـان       " ثقة اإلسرائيليين بالدولة ضعيفة جداً    "السبب نجد أن    

٢٠٠٧.(  
يوفـال  "و" يهونتان لـيس  "، الحظ الكاتبان    "القسام"لعازل وصواريخ   وفي وسط المخابئ النووية والجدار ا     

، جاء فيـه أن رئـيس       "١٩٩٧منذ  % ٤٠عدد السجناء في إسرائيل زاد بنسبة       "في مقال بعنوان    " يوعاز
، عرض قبل أسبوعين، في نقاش في لجنة الداخلية في الكنيست تقـديره             "بيني كانياك "مصلحة السجون،   

 في المائة في العقد األخير، هناك حاجة        ٤٠ادة في عدد السجناء في إسرائيل، بنسبة        أنه بسبب الزيادة الح   
أنه في كل سنة يـضاف      " كانياك"ويتبين من المعطيات التي عرضها      . إلى إقامة سجنين جديدين كل سنة     

ألعضاء اللجنة أنه يوجد    " كانياك"وأوضح  .  سجين أمني  ٧٠٠ سجين جنائي إلى السجون ونحو من        ٤٠٠
الخيار الثاني لمواجهة زيادة عدد الـسجناء هـو توسـيع اسـتعمال التقييـد            : ل آخر لبناء سجن آخر    بدي

  .االلكتروني، الذي يخلي لنا سجناً كامالً
تجـار سـالح    : أمنستى"مقاالً بعنوان   ) ٢٠٠٧ مايو   ١٠هآرتس  " (يوسي ملمان "وفي نفس اإلطار كتب     

" أفيفـي "ء في المقال أن تـاجر الـسالح اإلسـرائيلي           جا". إسرائيليون يغذون الحروب في أرجاء العالم     
يشتريان سالحاً في صربيا ويبيعانـه فـي        " هاينرخ تومات "باالشتراك مع رجل أعمال سويسري يسمى       

أنا تاجر سالح أبيع السالح في الدول التي ُيبـاح فيهـا البيـع،              : لصحيفة هآرتس " أفيفي"ويقول  . العراق
" تومـات "و" أفيفـي "ولكن على حسب التقرير يـشتري       . بل لألميركيين وبحسب قوله، ال أبيع للعراقيين      

  .السالح في صربيا لحساب شركات أميركية، تعطيه لجيش العراق وللشرطة
إن تجارة السالح أصبحت من أخطر أنواع التجارة وأكثرها انتشاراً، فبعد نحو شهرين سيقدم إلى الهيئـة     

ء في المنظمة إلى صياغة وثيقة دولية لرقابة تجارة السالح في           العامة لألمم المتحدة اقتراح يدعو األعضا     
إسرائيل، وهي واحدة من خمس أو ست أكبر دول مصدرة للسالح في العالم، ولذا ال تنوي تأييد الوثيقة،                  

تفتخـر وزارة الـدفاع     . ألن تصدير السالح أصبح عنصراً رئيسياً في الجهاز االقتصادي اإلسـرائيلي          
ربما يوجـد فـي وزارة      . تصدير األمني كل سنة، وال توجد لها أي نية لزيادة الرقابة          بجهودها لزيادة ال  

الخارجية عدد من الموظفين القلقين للصيت السيئ الذي يأتي به السالح على إسرائيل، لكن حيـال قـوة                  
ين يحظون  وزارة الدفاع ال يوجد لهم الكثير مما يفعلون، في إسرائيل، كما قيل في التقرير إن الوكالء الذ                
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من غير أن يكونوا خاضعين لإلشـراف       ) في وزارة الدفاع  (يطلب إليهم فقط أن يسجلوا      ) السلطات(بثقة  
  .واهللا أعلم. والرقابة

  ٨/٩/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
   
   اسرائيل ان تتحمل المسؤولية التاريخية عن مخيمات الالجئينىعل .٣٦

  أمنون دينكنر
 اذا لم يعد متوقعا بأن ينشر تقرير        ىوحت). نوفمبر(ائما تشرين الثاني     د ىيبق) نوفمبر(شهر تشرين الثاني    

فينوغراد في هذا الشهر، فقد جاءنا مؤتمر بوش في واشنطن بدال منه كعالمة فارقة فـي حيـاة ايهـود                    
  .اولمرت، هذه العالمة التي يستعد لها وُيجهز نفسه بمشقة من خالل مباحثاته مع أبو مازن

 بالصورة الصحيحة، فلدينا هنا أكثر من مجرد المنهج الهزلي العادي الذي ُيدعم بذل              اذا كنت أفهم االمر   
اي ليس مجرد عناق وقُبالت علي الوجنتين وأكل الطعام         .  عملية السالم بدال من السالم ذاته      ىالجهود عل 

  .بينمن مطبخ السيدة عريقات في أريحا فقط من اجل االيهام بأنهم يتفاوضون اآلن وليسوا متحار
 هي الشرخ   ىالفرصة االول : منطق العملية، اذا كنت أفهمه بصورة صحيحة، هو استغالل نافذتين للفرص          

بين الضفة وغزة، بين فتح وحماس ونفخ الروح بأبو مازن الذي كان جوادا غير نافع قبل سـنة فقـط،                    
تغالل خريف حكم بوش،     اس -والتوصل معه الي اتفاقات، أما الفرصة الثانية فهي تلك اآلخذة في الزوال             

المنطق هو أن االتفاق مع أبو مازن، بما        . الرئيس المناصر جدا السرائيل والمرتبط جدا برئيس الوزراء       
 توقيع دولي أوسع نطاقا، وتوقيـع مـن دول          ىفي ذلك توقيع رسمي مدٍو من االدارة االمريكية يفضي ال         

 االمـم   ىدية ايضا واالوروبيين وربما حت    عربية مركزية مثل مصر واالردن ودول الخليج وربما السعو        
في نهاية المطاف ستكون هـذه الوثيقـة        .  يمكنه ان يتمخض عن امتيازات ومكاسب السرائيل       -المتحدة  

  . المناطق، القدس وحق العودة- االتفاق والتطرق لمشكالت لب الصراع ئتفصيال لمباد
ن تكون وثيقة اللباب المستقبلية لكل حل فـي     الموافقة الدولية، يفترض أ    ىهذه االتفاقات التي ستحصل عل    

في أجواء الفرص السانحة سـيكون      . المنطقة، وبفضل الشرعية الدولية سيكون من الصعب التشكيك فيها        
االمتيـاز اآلخـر    .  ثروات سياسية دائمة   ىمن الممكن تضمين هذا االتفاق امتيازات السرائيل تتحول ال        

سيتحدثون عـن   .  فقط، أما التطبيق فبعيد    ئلمسألة تتعلق بالمباد  المتمخض عن هذه المسألة يكمن في أن ا       
مشاعر المرارة والغضب سـتكون وهميـة       . مناطق، ولكنهم لن ينهضوا غدا صباحا الخالء مستوطنات       

وألن المرارة ستسود في كافة األنحـاء اال ان وخزاتهـا           . مثلما سيكون هذا االتفاق وهميا بدرجة كبيرة      
 فـسيكون   -ل التطبيق لموعد غير معروف في المستقبل االوسط أو البعيـد            ستكون غامضة بسبب تأجي   

  .بامكان اولمرت وكذلك ابو مازن ان يجتازا االنتقادات والمظاهرات
بامكان ايهود باراك أن ُيحـدث      . هل تعتقدون ان هذا األمر ال يبدو سيئا كثيرا؟ الحقيقة هي أنه سيء جدا             

 تكون هناك توقعات من مؤتمر ومن اتفاق ما من دون أن تُنفذ             رئيس وزرائه عما يمكن أن يحدث عندما      
. في اوساط الفلسطينيين توجد أطراف كافية الشعال النار والقول بأن هذا االتفاق خيانـة             . هذه التوقعات 

 لعـدم   ى فحينئذ ايضا قد تندلع انتفاضـة كبـر        -هذا ناهيك عن الحالة التي ال ينتهي فيها االمر باالتفاق           
.  حياة الفلسطينيين الفظيعة، وال شيء باستثناء اهللا ونبيه حمـاس          ى وعدم وجود تسهيالت عل    وجود اتفاق 

نحن نلعب هنـا    . االمر قد ُيضعف أبو مازن وحكومته بدرجة كبيرة ويعزز من شكيمة الجهات المتطرفة            
يرونها في القدس   كما أن القيمة الكبيرة التي      . الضفة الغربية التي تغلي هي آخر أمر نريد أن نراه         . بالنار

ليس الن هذه الوثيقة عديمة القيمة تماما، وانما الن الحياة تتدفق           . بوثيقة لب الصراع المذكورة مبالغ فيها     
وتتغير باستمرار، ومن يتوقع أن تكون هذه الوثيقة مرساة تعزز قوة السفينة في المياه الهائجـة، مـدعو                  

  .سط وفي الساحة الدولية سهولة انفراط المراسي في الشرق االوىلتذكّر مد
  حارة الحياة
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هناك أطراف جدية في الحكم الفلسطيني تنظر باستخفاف وانعدام أمل للخطوات التي ُيقدم عليها أبو مازن                
االمر العملي والـواقعي فـي هـذا        .  حدوث خطوات اسرائيلية عملية وأكثر واقعية      ىمع اولمرت، وتتمن  

  .ال والجرأةالسياق ليس أمرا معاكسا لالفراط في الخي
لـيس  . تخيلوا مثال قيام اسرائيل بتحمل المسؤولية من خالل اعالن دراماتيكي، عن مـشكلة الالجئـين              

المسؤولية التاريخية عن نشوء هذه المشكلة بأثر رجعي، وانما المسؤولية في الحاضر والمـستقبل عـن                
 تغلي في هذه المخيمات هي في       البيضة التي . تخفيف معاناة سكان مخيمات الالجئين، وعن اعادة تأهيلهم       

نهاية المطاف الُمنتج األساسي للقوة البشرية بالنسبة لحماس والجهاد االسـالمي وصـفوف المخـربين               
  .االنتحاريين الذين رأيناهم والذين سنراهم في قادم االيام علي ما يبدو لشدة األسف

ـ     ١٤من المذهل جدا بعد اربعين عاما من االحتالل وبعد           سلطة الفلـسطينية التـي تحلـب        عاما مـن ال
نابلس وجنـين ورام اهللا وأريحـا ازدهـرت         . التبرعات، انه لم يتم فعل شيء في مخيمات الالجئين هذه         

وتنامت والي جانبها تماما واصلت مخيمات الالجئين مشوار االهمال وتزايد االكتظاظ والتلوث الـذي ال               
لك المال وبمبالغ جيدة، لنقل عشرة مليارات دوالر         بما في ذ   -لو طُبقت بسرعة مبادرة اسرائيلية      . يطاق

 العادة تأهيل مخيمات الالجئين بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لكانـت هـذه الخطـوة               -لعشر سنوات   
 من حل مبدئي او حقيقي اال اذا تمت معالجة الفجوة           ىالحقيقية في خضم لب الصراع، الذي لن يقترب حت        

  .ال تطاق بين المجتمعين االسرائيلي والفلسطينياالقتصادية االجتماعية التي 
تخيلوا بينكم وبـين    . نموذج الشركات المشتركة لالسرائيليين والفلسطينيين واالجانب يمكن ان ينفذ العمل         

انفسكم عمال كهذا يأخذ كتجربة أولية مخيما أو اثنين لالجئين، الجلزون والدهيشة مثال، وبنـاء مـساكن                 
خالل هـذا البنـاء     . ية ومدارس وحدائق اطفال علي وجه السرعة من اجلهما        وعيادات ومراكز جماهير  

السريع يتم تشغيل قوة عمل فلسطينية ذات دخل مرتفع، بينما تقوم الـشركات االسـرائيلية والفلـسطينية     
 السكان أمام أعينهم مستقبلهم وهو ُيشيد أمامهم بصورة تجمع سكاني مفتخـر كبيـر               ىبكسب المال وير  

  .ون لدي هؤالء السكان ما يكسبونه وكذلك ما يخسرونهسيك. نسبيا
بعد مدة من الزمن ستدخل أول العائالت الي المنازل، ويلعب االطفال فـي الحـدائق، وتبـدأ العيـادات          

سـيكون  .  هناك مستقبل  -بالعمل، وتضج المدارس بالحياة، ويأتي الناس من كل أرجاء الضفة للمشاهدة            
ربما . ىملية ايضا، ولكن سيكون هناك من يعارضونهم من الناحية االخر         هناك من يحاول عرقلة هذه الع     

ليس من المستبعد   . من الجدير ايضا التفكير في هذا السياق باقامة قوة أمنية اوروبية لحراسة مواقع البناء             
ايضا االفتراض أنه بعد أن تتحمل اسرائيل مسؤولية مالية كبيرة علي عاتقها، سـتتبعها دول اوروبيـة                 

تعبئـة خزينـة   ى   وكذلك امريكا واليابان والدول العربية والمنظمات الدولية الخيرة التـي سـتتول            ىراخ
  .المشروع
  المال يتكلم

 منازلهم، فربما يبـدأون فـي غـزة         ىعندما تبدأ البنايات في االرتفاع ويبدأ العمال بجلب اموال جيدة ال          
. شروع، في التفكير بسبب عدم أحقيتهم لمثلـه       الحمساوية ايضا التي لن تتمتع بسبب الظروف من هذا الم         

من السهل االفتراض أن قادة الحكم الفلسطيني سيؤكدون في خطاباتهم أن اعادة بناء المخيمات وتأهيلهـا                
الحقائق علي االرض   . فهم ملزمون بقول ذلك كما نعلم     . فليقولوا ما يريدون  . ال تلغي مطلبهم بحق العودة    

سيستوجب بالطبع اقامة ادارة مستقلة ال تراقب فقط تقدم االعمال، وانما           ، وكل هذا    ىستتحدث بصوت أقو  
 أبناء عمومتنا الفلسطينيين مواهب غير عادية في دس أياديهم في الخزينة،            ىلد. باألساس حركة االموال  

هذه مسألة يتوجب منع حدوثها بـأي       . وبناء فيالت فاخرة ألنفسهم بدال من تشييد أحياء لسكان المخيمات         
  .نثم
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ثورة خيرة وانـسانية تُعبـر عـن        .  سيكون ثورة حقيقية في المنطقة     ىبناء مخيمين كخطوة تجريبية اول    
الِحكمة السياسية التي تأخذ في الحسبان أن الوقت قد حان لترتيب االوضاع األساسية التي توفر الفرصة                

  . ية حقيقيةللتسوية في المستقبل اذا لم تكن هذه الفرصة قائمة اآلن، للتقدم نحو تسو
 مخيمات الالجئين في الوقت الـذي       ىكل صرخات المعارضين الباكين من إهدار االموال االسرائيلية عل        

يوجد فيه عدد كبير من الفقراء هنا والناجين من الكارثة ومشكالت التعليم والجيش وهذه النواقص أو تلك                 
 دوالر يـدخل مـن ميزانيـة الدولـة      سُيرد عليها بسهولة من خالل القول بأن كل       -التي تتعطش للمال    

  .لمشروع اعادة بناء مخيمات الالجئين هو إسهام مباشر ومقنع في أمن اسرائيل ومستقبلها
بعد أن قمنا بسكب كل هذه االموال علي المشروع االستيطاني صاحب األسطح القرميدية الحمراء وشبكة               

سنا باألساس مشكالت مريرة، هلمـــوا بنا      الطرقات االلتفافية العلــــوية واألنفاق وجلبنا علي أنف      
مشكلة : ىنحول هذه االموال لحل مشكلة اللباب الحقيقية التي تتسبب في غليان الوضع هنا مرة تلو اخر               

  .الالجئين
 التحركات والخطوات السياسية باشـراف جـورج        ى، من الممكن بالطبع، اعداد شت     ىمن الناحية االخر  

  . بوش
  !فلتروا كيف ينجح في العراق.  نصائحه الجيدةىمن الجدير االعتماد عل

  ٧/٩/٢٠٠٧معاريف عن 
  ٨/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

 
   ردة عن ثوابت الشعب الفلسطيني  .٣٧

  رأي الدستور
تمثل األحداث المؤسفة التي تعرض لها المصلون الفلسطينيون أمس في غزة أفضل تجسيد لحالة القمـع                

سبب الضغوطات المزدوجة من االحتالل اإلسرائيلي وهجماته       واالنحدار التي يعانيها المواطن في غزة ب      
المختلفة والسياسات القمعية التي تنتهجها حكومة حماس في غزة والتي وصـلت إلـى ذروتهـا بمنـع                  
المصلين من أداء صالة الجمعة في الساحات العامة وإطالق الرصاص عليهم من قبل القـوة التنفيذيـة                 

  . التابعة لحركة حماس
 المواطنون الفلسطينيون في غزة طويال جدا من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ودفعوا الـثمن              لقد عانى 

األكبر من دمائهم وأرواحهم جراء هذا االحتالل وممارسـاته الوحـشية، وعنـدما انـسحب االحـتالل                 
لم يحـظ   ولكن  . اإلسرائيلي من غزة كان المواطنون يأملون في بداية جديدة ونظرة متفائلة نحو المستقبل            

المواطنون الفلسطينيون في غزة بهذا األمل طويال بعد عودة االغتياالت والجرائم اإلسرائيلية والـصراع              
ووصل . الطويل بين الفصائل والذي تسبب بعدة جرائم تصفيات جسدية طالت األطفال في بعض األحيان             

 ذلك ممارسـة نظـام      الصراع ذروته بانقالب حماس وحصولها على السلطة في حزيران الماضي وبعد          
حكم تسلطي منع الرأي اآلخر وحتى الصالة الجماعية وحاصر الناس في آرائهم وأرزاقهم ليضيف بؤسا               

  . جديدا على الحصار اإلسرائيلي الذي منع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة
ل والتسلط  أحداث أمس تثبت مرة أخرى ضرورة إنقاذ المواطنين الفلسطينيين في غزة من ثالثية االحتال             

  . والحصار والتي تجعل الحياة في غزة اصعب من اي مكان آخر على هذه المعمورة
إن المواطنين الفلسطينيين في غزة يستحقون حياة أفضل بكثير من التي يعيشونها فـي ظـل الحـصار                  

ن غزة  واالحتالل والتسلط السياسي والفكري، وهذه مسؤولية فلسطينية وعربية جماعية لمد يد العون لسكا            
  . قبل فوات األوان

لم يعد هناك نقاش حول فشل المشروع السياسي لحركة حماس في التحرير إذ أنه فرض نظاما من القهر                  
ومنع الحرية حتى داخل الوطن الفلسطيني، فكيف يمكن الحصول على الحرية من االحتالل بدون حريـة         



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                    ٨٣٨:                                 العدد٨/٩/٢٠٠٧السبت : التاريخ

الدواء والمسكن والعمل والتي تشكل اساسيات      التعبير والتنظيم والحصول على الكهرباء والمياه والغذاء و       
  حياة اإلنسان؟ 

لقد قامت البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية في غزة بتسمية المخالفين للرأي لها بأنهم مثيرون للفتنة                
ومخالفون للقاون ولن تتهاون في مالحقتهم، مما يؤكد وجود عقلية إقصائية تحتكر الحق وترفض الـرأي         

  . ثل مشكلة أخرى تضاف إلى منظومة العذاب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزةاآلخر وتم
منذ انقالب حزيران كانت معظم ردود الفعل الحريصة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقـضيته تركـز                
على أهمية استعادة الحوار بين أطراف العمل الفلسطيني ومنع الصراعات الداخلية والتأكيد على وحـدة               
األراضي الفلسطينية والحفاظ على النموذج الديمقراطي الفلسطيني واحترام حرية التعبير والخالف فـي             

  . الرأي والتي تشكل كلها مكتسبات تاريحية جوهرية في أبعاد الطموح الفلسطيني للدولة الفلسطينية
قـسم األرض    حيـث تن   ،ما يحدث في غزة حاليا هو ردة مؤسفة عن ثوابت الشعب الفلسطيني وقـضيته             

الفلسطينية الواحدة إلى جزءين، والحكومة إلى حكومتين، واالستماع للرأي اآلخر إلى فرض رأي واحـد               
بلغة الرصاص والهراوات وهذا كله يشكل واحدة من أخطر المراحل التي مرت في تاريخ نضال الشعب                

  . الفلسطيني
لتعصب الفكري جانبا والعودة إلـى الحـوار        ال تزال الثقة موجودة في عقالء القيادات الفلسطينية بدفع ا         

وتحصين الثوابت الوطنية الفلسطينية، حيث نخشى أن الصراع سوف ينتقل مـن حالـة وطنيـة ضـد                  
االحتالل إلى جالة من االنقسام الداخلي، ولن يرحم التاريخ الجهة المسؤولة عن هذا التردي، مهما رفعت                

  .من شعارات براقة
  ٨/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  حاويون من خطباء حماسترب الفلهذا ه .٣٨

  عادل إبراهيم
ان من انكد اللحظات التي اضطررت الى عيشها كان يفترض بها ان تكون لحظات سكينة وتفكر وعبادة                 
اما لماذا انقلبت متعة االنصات الى خطبة يوم الجمعة في احد مساجد منطقة الهشامي الشمالي في عمان                 

كان مجرد شاب غر ظن هو او ظن من رخص له بـاعتالء منبـر      الى نكد ال يكاد ينتهي فألن الخطيب        
الفقهاء وعلماء الدين بانه موكل بتحديد كل ما هو خطأ وصواب في هذه االمة والن الرجل على ما يبدو                   
ضعيف العلم بشؤون الفقه وال يحفظ ما يكفي من السير واالحاديث فقد كان يجد ضالته باعتالء صـهوة                  

" اسـم نـسبة  "ه لم يكن يفعل فما ان يفتح الرجل فاه السياسي حتى يبدأ بشتم كـل    االحاديث السياسية وليت  
يخطر بباله يدل على توجه سياسي واقتصادي فشتم القوميةويلعن الرأسمالية ويكفر االشتراكية والنه على              

حـدة  ما يبدو سمع بوجود شيء اسمه االشتراكية العلمية فقد كان يحمل االشتراكية والعلمانية بجملـة وا               
اما سبب ذلك برأي الخطيب هو ان اهللا تعالى لم          " االشتراكية العلمانية "ويخترع مذهبا اشراكيا جديدا هو      

موضع غيظي االول كان ان الرجل ال يدري عم يتحدث فهو يقـارن ديننـا               . ينزل سلطان بكل ما سلف    
ان هو  " كفر ونفاق  "الحنيف بنظريات وضعية للحياة ويضع كل مسلم عدول مقيم لفرائض اهللا في موضع            

تذكرت مدى الغيظ الذي انتباني من الخطيب المذكور وانا اتـابع قيـام            . اعتنق افكارا قومية او اشتراكية    
افراد القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس بتكسير عظام مؤيدي فتح وباقي الرجال غير المنتمين لحمـاس                

، وهو امر مباح شرعا والنهم كمعظم افـراد الـشعب     ال لشيء إال النهم ارادوا اقامة صالتهم في العراء        
الفلسطيني مسلمون محافظون على الصالة ولكنهم ال يريدون ان يقبعوا تحت رحمة خطبة نارية يلقيهـا                

الخونـة  "شاب غر كل مؤهالته هو انه ينتمي لحركة حماس ويمجد كل ما تفعل يتنـاول فيهـا مظـالم                    
ينتمي لحماس فكرا وعقيدة وممارسة حيث تكون مأساة مؤيـدي          ويكفر كل من ال     " والعمالء الفتحاويون 

حيث انهـم هنـا يتعرضـون       " الهاشمي الشمالي "فتح مضاعفة عن مأساتي عندما كنت اصغي لخطيب         
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مجبرين للشتم والتفكير والتخوين مع انهم مناضلون مسلمون يحملون عقيـدة وطنيـة لمقاتلـة المحتـل                 
ت احمد اهللا تعالى على ان صاحبنا لم يكن يملك سوى سـلطة             في الهاشمي كن  . واسترجاع حقوق شعبهم  

تقريع نصف المصلين الذين قد ال يقرون بكل ما يتكلم عنه اما في غزة فإن امثال هذا الخطيـب باتـت                     
لديهم قوة تنفيذية وهراوات وسيارات جيب تقتحم االفراح التي ال تلتزم بأغاني حماس وتمأل بكـل مـن                  

ي الشارع واجهزة امن وتليفزيون اسمه تليفزيون االقصى قد يكون صاحبي           هرب من خطبائها ليصلي ف    
  .احد مقدمي اهم البرامج فيه

  ٨/٩/٢٠٠٧الوطن القطرية 
  
  :كاريكاتير .٣٩

  

 
  ٧/٩/٢٠٠٧الشرق االوسط 


