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  هو جزء من خطة إلفشال الحركة" حماس"ما يجري في غزة والضفة ضد : مشعل .1

أسـباب تعثـر الحـوار الـوطني        " حمـاس "ياسي لحركة   أرجع خالد مشعل رئيس المكتب الس     : دمشق
، وإلـى   "حماس"الفلسطيني، إلى العامل الذاتي المتمثل برفض فريق رئاسة السلطة للوحدة والشراكة مع             

الضاغط باتجاه عدم إجراء أي حوار أو لقاء أو اتصال مـع حمـاس،               ":سبب آخر هو التدخل الخارجي    
".  أمريكيـة -الفلسطيني لفرض تسوية وفق الرؤيـة الـصهيو   وذلك لترسيخ االنقسام وإضعاف الموقف     
أن هناك فريقـاً فلـسطينياً      ): 8/9(اللبنانية مساء السبت    " المنار"وأوضح في لقاء خاص أجرته معه قناة        

يستأثر بالسلطة ويتخذ منها وسيلة لتحقيق مصالحه الشخصية والفئوية، منوهاً بأن هذا الفريق يجـد فـي                 
ليتسنى له التفاوض مع االحتالل والمقامرة      " حماس"ة للتخلص من الشراكة مع حركة       حالة االنقسام فرص  
  . بالمستقبل الفلسطيني

الصهيونية في ظل وجود انقسام في الصف الـوطني، وفـي        -  أن المفاوضات الفلسطينية   مشعلواعتبر  
هروب إلى األمـام    نوع من ال  "ظل انكشاف ظهر المفاوض الفلسطيني، وغياب المرجعية الفلسطينية، هو          

من يفعل هذا نكاية بطرف فلسطيني آخر، فهو يعاقب نفسه، ألنه يـستهلك             : "وقال" بمفاوضات مع العدو  
ما جرى في قطاع غزة يوم الجمعة كـان اسـتخداماً للـصالة             "وأشار إلى أن    ". من الرصيد الفلسطيني  

اهللا ورجالها وأدواتها معروفون    استخداماً سياسياً، كجزء من حملة مدروسة، أصحابها معروفون في رام           
  ". في غزة، إلثارة القالقل

وأضاف مشعل أن ما يجري في غزة من حصار وتجويع وإغالق للمعابر وقطع للكهربـاء، ودعـوات                 
رئاسة السلطة الستقدام قوات دولية، ورفضها االعتراف بنتائج الثانويـة العامـة فـي غـزة، إضـافة                  

هو جزء  "ن الفردي والمجتمعي في القطاع من خالل التحريض والقالقل          لمحاوالتها تهديد االستقرار واألم   
، مشيراً إلى أن البعض في فريـق رئاسـة الـسلطة طالـب     "من حملة الحصار واإلفشال لحركة حماس     

  . األوروبيين بعدم التخفيف من الحصار على قطاع غزة
نحن مع إطالة الـنفس     : " وقال المطالب بالحوار الوطني،  " حماس"وجدد مشعل التأكيد على موقف حركة       

  ". واستيعاب األمور رغم معرفتنا بقسوة المؤامرة
: للخروج من األزمة الراهنة التي تعيشها الساحة الفلسطينية بالتـالي         " حماس"وأجمل مشعل رؤية حركة     

وحدة النظـام الـسياسي     : أوالً الشروع بحوار وطني على أساس وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ثانياً           
إصـالح  : احترام القـانون، خامـساً    : احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، رابعاً     : الفلسطيني، ثالثاًً 

  . األجهزة األمنية وإعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية، سادساً التوافق على إقامة حكومة مركزية
ـ           د الفلـسطيني أن تقـوم القـوات       وفيما يتعلق بالتهديدات الصهيونية الجتياح قطاع غزة، لم يستبعد القائ

لكنه شدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف األيـدي       . الصهيونية بعمل عسكري ضد قطاع غزة     
  . أمام هذا االجتياح

وحول اختراق الطيران الحربي الصهيوني لألجواء السورية، أكد مشعل علـى وجـود مخـزون مـن                 
  . ني لتحضر المنطقة لحروباألهداف والنوايا والدوافع لدى الكيان الصهيو

وحول دعوة الرئيس األمريكي جورج بوش لعقد اجتماع دولي في الخريف القادم، أوضـح مـشعل أن                 
  . ترسيخ االنقسام في الصف الفلسطيني والعربي"هدف هذا االجتماع هو 
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 - مـشعل     أي - بشدة ادعاءات العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني بأنه           مشعلومن جانب آخر، رفض     
إذا كان عند   : "، مضيفاً "من كان بيته من زجاج ال يقذف الناس بالحجارة        : "يتلقى أوامره من إيران، وقال    

  ". الناس الجرأة أن تتهم فيجب أن يكون عندها الجرأة لتحتكم
وبين غالبيـة الـدول العربيـة واإلسـالمية مـستمرة           " حماس"وأكد مشعل على أن العالقة بين حركة        

مشيراً إلى وجود اتصاالت مستمرة مع عدد من الدول األوروبية، فضالً عن روسيا، غير أنه              ومتواصلة،  
  . لم يسِم تلك الدول نزوالً عند رغبتها

وفيما يتعلق بملف تبادل األسرى؛ أوضح مشعل أن رئيس الحكومة الصهيونية أيهود أولمرت هـو مـن                 
  . يعرقل إجراء الصفقة

شمال لبنان، أعرب خالد مشعل عن ألمه الشديد لسقوط ضحايا مدنيين           وعن أحداث مخيم نهر البارد في       
من أبناء المخيم ومن جنود الجيش اللبناني، وكذلك لتشرد األهالي وتدمير نهر البارد، وطالـب بإعـادة                 

تسعى إلى تسوية التداعيات التي ترتبت على ما        " حماس"أعمار المخيم وعودة أهله إليه، مؤكداً أن حركة         
  . نهر الباردجرى في 

  9/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  توقعات متباينة للقاء عباس وأولمرت اليوم .2
 تباينت توقعات الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي لنتائج اللقاء الذي سيعقد اليـوم            : أسعد تلحمي  -الناصرة  

مـن اولمـرت البـدء      بين الرئيس عباس واولمرت، ففيما قال مساعدون للرئيس الفلسطيني انه سيطلب            
بصوغ مسودة اتفاق مقترح في خصوص مبادئ قيام دولة فلسطينية والحل النهـائي، قلـل مـسؤولون                 

للعمليـة  " لقاء صـيانة  "اسرائيليون من فرص التوصل الى اتفاق مبادئ، في حين وصف االجتماع بأنه             
  .المقبلالسياسية قبل وصول وزيرة الخارجية األميركية رايس الى المنطقة األسبوع 

اما على الجانب الفلسطيني، فقال صائب عريقات ان اللقاء سيناقش بعض االمـور التفـصيلية المتعلقـة                 
للفلسطينيين، في وقت قال نمر حماد، وهو مـساعد بـارز           " بالقضايا السياسية والقضايا الحياتية اليومية    "

على البدء بـصوغ مـسودة نقـاط        يأملون في أن يتفق الطرفان خالل االجتماع        "لعباس، ان الفلسطينيين    
ومن بينهـا بعـض     .. االتفاق لتمهيد الطريق أمام االنتهاء من اطار اتفاق في شأن قضايا الوضع النهائي            

ويمكن أن تتابع اللجان المشتركة نقاط االتفاق حتى يتمكن الجانبـان           . تفاصيل حل قضايا الوضع النهائي    
  .الدولي" من االنتهاء من اتفاق قبل المؤتمر

  10/9/2007لحياة ا
  

  والمؤتمر الدولي" حماس" فلسطينية تتناول الحوار مع -قمة سعودية  .3
 فلسطينية للبحث في المستجدات على الساحة العربية والتطـورات          – تعقد في جدة غداً قمة سعودية        :جدة

 عقـب   في منطقة الشرق األوسط، اذ يستقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية             
امـس ان عبـاس     " فرانس بـرس  "وقال السفير الفلسطيني في السعودية جمال الشوبكي لوكالة          .وصوله

سيؤكد لقادة المملكة اهمية اتفاق مكة الفلسطيني، وان هذا االتفاق ال يزال يصلح كمخرج للوضع المتأزم                "
ا كانت عليه في قطـاع      بعودة االوضاع الى م   "واضاف ان ذلك يبقى مشروطا      ". في االراضي الفلسطينية  

 سيعرض ايضا لالتصاالت الجارية في شأن التحـضير         عباسوتابع ان   . عليه" حماس"قبل سيطرة   " غزة
  .لالجتماع الدولي الذي دعا الى عقده الرئيس بوش في الخريف المقبل من اجل اعادة احياء عملية السالم

  10/9/2007الحياة 
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  "القوة التنفيذية" و"حماس"ادات من درس محاكمة قيالحكومة ت: المالكيرياض  .4
رياض المـالكي، فـي     .، د ]في حكومة فياض  [كشف وزير اإلعالم الفلسطيني   :  يوسف الشايب  –رام اهللا   

 داخل الوطن وخارجه للقـضاء، مـشيراً أن   "حماس"حديث للصحافيين، أمس، انه سيتم تقديم قيادات من    
ة والتي تقوم بتنفيذ سياسات المستوى السياسي لحمـاس،  لدى الحكومة قوائم بأسماء مليشيات القوة التنفيذي    

ولفت إلى أن هذا األمر سيتم في إطار القضاء والقانون الدولي،            .وترتكب يومياً المجازر بحق المواطنين    
ألن ما يجري ينطبق عليه وصف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وأن حكومته تدرس الجوانب التي                

ي في هذه القضايا، وسيصار للجوء إلى القانون والمحاكم الدولية في القضايا التي             يغطيها القانون الفلسطين  
 .ال يغطيها القانون

  10/9/2007الغد األردنية 
  

  ستكون له تبعات سلبية على القضية" حماس"و" فتح"استمرار األزمة بين : زياد أبو عمرو .5
إلى تقديم مبـادرة    " حماس"لمقالة حركة   دعا زياد أبو عمرو وزير الخارجية في حكومة الوحدة ا          :القدس

متكاملة معلنة للشعب الفلسطيني وللرئيس عباس تتضمن رؤيتها التفصيلية آلفاق الحوار وإعادة األمـور              
ـ     .إلى نصابها  " حمـاس "ليس لديه حتى اآلن علم بـأن        "أنه  " قدس برس "وأوضح في تصريحات خاصة ل

ول رؤيتها، وأن كل ما هناك هـو تـصريحات لقـادة            قدمت مبادرة متكاملة معلنة للشعب الفلسطيني ح      
أن تطرح مبادرة في هـذا الـشأن للـشعب          " حماس"هنا وهناك، ولذلك فإن األمل معقود على        " حماس"

الفلسطيني، مبادرة معقولة ومنطقية ومتوازنة ومعلنة حتى يتم الخروج من هذا المأزق الذي آلـت إليـه                 
عما قامت به في غزة يمثل بوابة إعادة األمـور إلـى            " حماس "واعتبر أن تراجع   ".األوضاع الفلسطينية 

بـل سيـسجل    " حمـاس "ال أعتقد أن اإلقدام على مثل هذه الخطوة سيكون خصما على            : "نصابها، وقال 
ستكون لـه تبعـات     " حماس"و" فتح"وحذر أبو عمرو من أن استمرار األزمة الداخلية بين           "...لصالحها

  .سلبية على القضية الفلسطينية
  9/9/2007 قدس برس

  
  غزةالبرغوثي يدعو حكومة فياض إلى عدم التمييز بين الموظفين في مصطفى  .6

طالب النائب مصطفى البرغوثي الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض بإعادة النظر فـي قراراتهـا              : غزة
 تعييـنهم   بقطع الرواتب عن عدد كبير من الموظفين الذين مرت على وجودهم في العمل فترة طويلة وتم               

. شدد على وجوب عدم التمييز بين الموظفين في قطاع غزة بخصوص دفع الرواتـب             و. بعقود صحيحة 
ودعا البرغوثي في بيان حكومة فياض إلى إيالء األهمية لقضية العاطلين عن العمل وتقديم المساعدة لهم                

األمر " بكارثة إنسانية    وفتح فرص عمل جديدة لهم، محذراً من أن استمرار الحصار على قطاع غزة ينذر             
 ".الذي يؤدي إلى إنهاك الشعب الفلسطيني

 10/9/2007الشرق األوسط 
  

  أمر بفتح تحقيق شامل باالعتداء على الصحفيين يوم الجمعة الماضييهنية  .7
 اجتمع وفد من كتلة الصحفي الفلسطيني امس مع رئيس الحكومة المقالـة إسـماعيل               : رندة حماد  -غزة  

ك لبحث آخر التطورات على صعيد الحريات الصحفية، السيما حادث االعتداء األخير            هنية في غزة، وذل   
ورحب هنية بوفد كتلة الصحفي، مثنياً على دور الكتلة في           .على عدد من الصحفيين يوم الجمعة الماضي      

خدمة المجموع الصحفي، معبراً عن أسفه لحادث االعتداء الذي تعرض له عدد مـن الـصحفيين يـوم                  
، مضيفاً أنه كلف وزارتي الداخلية واإلعالم بالتحقيق في حادث االعتداء ومحاسـبة المتـورطين               الجمعة

وأشاد بدور  . باسم نعيم بزيارة الصحفيين المعتدى عليهم     .فيه، إضافة إلى تكليف وزير اإلعالم المكلف د       



  

  

 
 

  

            7 ص                                    840:                                 العدد10/9/2007اإلثنين : التاريخ

ي على الجوانب المشرقة    الصحفيين الفلسطينيين، مبدياً في ذات الوقت انزعاجه من سياسة التعتيم اإلعالم          
  .في قطاع غزة

  10/9/2007القدس الفلسطينية 
  

  "حماس"ناشطين من  4 األمن الفلسطيني في الضفة يقتحم مسجدين ويعتقل ":قدس برس" .8
 أن ملثمين أعلنوا أنهم ينتمون إلى جهاز األمن الوقـائي            جنين وطولكرم   أكدت مصادر فلسطينية   :رام اهللا 

واقتحموا مـسجدين   " حماس"الساعات القليلة الماضية أربعة ناشطين من حركة        الفلسطيني اعتقلوا خالل    
   .بحثا عن آخرين

  9/9/2007 قدس برس
  

  " حماس" تهاجم  التحرير في لبنانفصائل منظمة .9
، ما اعتبرته ممارسات    ]لبنان[هاجمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب      : جنوب لبنان  /صيدا

وأبدت الفصائل في بيان أصدرته اثر اجتماع طارئ في مخـيم           . في غزة " حماس"قمعية تمارسها حركة    
استنكارها وشـجبها لمـا     "عين الحلوة، ناقشت فيه االوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان وفلسطين            

ومليشياتها من إرهاب وقمع للمواطنين، خاصة الذين توجهوا للصالة في االماكن           " حماس"قامت به حركة    
ة في قطاع غزة احتجاجا على تسييس المساجد في خدمـة للبـرامج الـسياسية الفئويـة الـضيقة،                   العام

والممارسات القمعية وانتهاك حريات المواطنين، التي نص عليها القـانون االسـاس للـسلطة الوطنيـة                
ـ     ". الفلسطينية، واالعتداء على الصحافيين لتكميم االفواه وطمس الحقائق        ان "ا  ورأت الفصائل فـي بيانه
في شوارع قطاع غزة هـو      " حماس"الزج بأعداد كبيرة من أفراد ما يسمى بالقوة التنفيذية وعناصر من            

  .واعتبر البيان ذلك تصعيدا خطيرا وتجاوزا لكل الحدود" ...بهدف قمع المواطنين واختطافهم
  10/9/2007السفير 

  
  "البارد"زكي ينفي طرح بيدرسون استمالك الدولة أراضي  .10

نفى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، ما تردد عن طرح منـسق األمـم                  :بيروت
المتحدة في لبنان غير بيدرسون فكرة استمالك الدولة اللبنانية أراضي مخيم نهر البارد لمصلحة الالجئين               

أراض مدة سـنة    بحث في امكانية استئجار     "الى أن ما طرح هو      " لبنان الحر "وأشار إلذاعة    .الفلسطينيين
ال : "وأضـاف ". أو سنتين وهي المدة المفترضة إلعادة اعمار المخيم، بهدف القامة منشآت موقته عليها            

  ".يوجد في وعينا وال في قاموسنا ما يسمى التوطين
  10/9/2007الحياة 

  
   تنفي نجاح اإلضراب الذى دعت اليه"حماس" تؤكد و"منظمة التحرير"فصائل " .11

ح مهنا عضو المكتب الـسياسي      باقال ر : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   9/9/2007 48 عرب موقع ذكر
إن اإلضراب ناجح والمدارس والجامعات التزمت به حتى األسواق التجاريـة وغالبيـة             "للجبهة الشعبية   

   ".المواطنين التزموا بهذا اإلضراب في قطاع غزة
ى تلبية لدعوة فصائل العمل الوطني معبـرا        اإلضراب يات "وقال فهمي الزعارير الناطق باسم حركة فتح        

واضاف ان هذا يدلل علـى       عن رضاه التام لحجم المشاركة وحجم االستجابة من قبل اهالى قطاع غزة،           
  .الرفض التام من قبل كافة شرائح الشعب لممارسات القوة التنفيذية وحركة حماس في قطاع غزة

شعب الفلسطيني فـي قطـاع غـزة، علـى التزامهـا             جماهير ال   الديموقراطية، في بيان،   وحيت الجبهة 
  .اليوم األحد. ف. ت. باإلضراب الشامل الذي دعت له فصائل م
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من جهتها اكدت حركة حماس في بيان لها اليوم ان االضراب الذي دعت له الفصائل فشل فـي تحقيـق                    
دين سوى ما قالـت عنـه       اهدافه بعد انتظام العديد من المدارس والمحال التجارية بالعمل والدوام المعتا          

وقال سامي ابو زهـري النـاطق باسـم        .اضراب بعض المدارس التي يحسب مدراؤها على حركة فتح        
ان االضراب ياتي في اطار المحاوالت لوضع العراقيل أمام حركة حماس ومحاولة إضعافها في              " حماس

واعرب ابو زهري عـن      .سطينيةسياق المخطط الدولي اإلقليمي اإلسرائيلي الذي تنفذه قيادة السلطة الفل         
  .واتهم ابو زهري الفصائل بتبني موقف مزدوج .استهجانه من موقف الفصائل التي دعت لهذا اإلضراب

اعتبر فوزي برهوم المتحدث     :حامد جاد  غزة،   نقالً عن مراسلها في    10/9/2007 الغد األردنية    وأضافت
واضاف ان   . الحياة اليومية في القطاع    باسم حماس في تصريحات صحفية ان اإلضراب استهدف تعطيل        

لديها برنامج متكامل لمحاسبة من يتناغم مع منظومـة رام          "حكومة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية       
وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة هنية محمـد أبـو شـقير كافـة                  ".اهللا ويلتزم بها  

  ".لتجاذبات والمناكفات السياسيةتحييد المؤسسات التعليمية ا"المدرسين 
  

 "حماس"دحالن ينفي استعداده للحوار مع  .12
نفى القيادي في حركة فتح محمد دحالن امس األنباء التي تناقلتها بعض المواقـع اإلعالميـة                : )وكاالت(

 وأكد دحالن في بيان    .الحركة االسالمية ومستعد للحوار معها    " يغازل"التابعة لحركة حماس وأفادت بأنه      
صحافي وزع على وسائل اإلعالم أنه ملتزم بقرار الرئيس الفلسطيني عباس وقيادة حركة فتح وقرارات               

قبل إعادة الوضع إلى مـا      " االنقالبيين"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي أكدت عدم بدء أي حوار مع            
 التي ارتكبوها   "الجرائم"عن  االعتذار للشعب الفلسطيني    "يونيو الماضي و  / حزيران 14كان عليه قبل يوم     

  ".ضد أبنائه
  10/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   في جامعة الخليل"حماس"ـمؤتمر للكتلة الطالبية ليتصدى لاالمن الفلسطيني  .13

أجهزة االمن الفلـسطينية فرقـت    أن :رام اهللا  مراسلها من     محمد هواش   عن 10/9/2007 النهار   نشرت
قالت مصادر أمنية   في حين   .  جامعة الخليل، حاولت عقده امام الجامعة      مؤتمرا للكتلة الطالبية لحماس في    

مدينة اعتقل عنصرين من االمن الفلسطيني يشتبه في اعتـدائهما          الفلسطينية ان جهاز االمن الوقائي في       
اعتبر محافظ الخليل االعتداء على الـصحافيين عمـال          فيما   .حداثهذه األ على الطالب والصحافيين في     

ما قام به مجلس اتحاد الطلبة كان مبيتا، وهدفه الخـروج           الفتا إلى أن    اقب كل من تورط فيه،      فرديا سيع 
  .الى الشارع والقيام بأعمال شغب

اتهم النائب في المجلس التـشريعي عـن        : صمعوا يوسف الشايب   10/9/2007 الغد األردنية    وذكرت
ونقل الصراع الدائر   " نار الفتنة في الخليل   إشعال  "حركة فتح أكرم الهيموني مجلس اتحاد الطلبة بمحاولة         

  .في غزة إلى المدينة
 خلفية عقـد    ىجاءت تلك المصادمات عل     : وليد عوض  -رام اهللا    10/9/2007 القدس العربي    وأضافت

 خلفية الغاء القـروض الماليـة للطـالب    ىالكتلة االسالمية في الجامعة تجمعا احتجاجيا امام الجامعة عل       
 طلبة الكتلة في    ىواتهمت حركة حماس االجهزة االمنية الفلسطينية باالعتداء عل        .اسيةورفع الرسوم الدر  

وأشار بيـان صـادر عـن       . جامعة الخليل، وقيامها بمهاجمة مؤتمر طالبي دعا له مجلس اتحاد الطلبة          
 النـار  الحركة الي أن أعداداً كبيرة من عناصر االجهزة االمنية قاموا بمهاجمة الطلبة بالهراوات وإطالق           

  .  أصابة العديد من الطلبةى الىبكثافة، ما اد
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   يوماً لم يزرهم المحامي50 منذ "بيتونيا" في سجن )من حماس (نومعتقل: جرارخالدة  .14
قالت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن             : رام اهللا 

، وبينـت أن    "غطاء لكل شيء، وتستقوي بها    "ة التحرير الفلسطينية    هناك أطرافاً فلسطينية تستخدم منظم    
. البيان النهائي الجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية تعـد مـسبقاً وقبـل االجتمـاع                

األصل أن نكون شركاء في القرارات، وأنه يجب أن         "وأوضحت جرار في تصريح صحفي لها اليوم أن         
ترفض مرسـوم   "وأضافت أن الجبهة الشعبية      ".ياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية   تكون هناك مراجعة س   

رئيس السلطة محمود عباس حول اشتراط االعتراف ببرنامج منظمة التحرير لمن يريد المـشاركة فـي                
  . ، كما قالت"القانون الفلسطيني مستباح وكل جهة تحاول أن تجيره لصالحها"، وأقرت بأن "االنتخابات
 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن االنتهاكات لحقوق اإلنسان الفلسطيني والممارسـات             وأشارت

لدى ") حماس"من أنصار ومؤيدي حركة     (هناك معتقلين   "الخاطئة في الضفة الغربية، الفتة النظر إلى أن         
هم مـن قبـل      يوماً دون أن يسمح بزيـارت      50األجهزة األمنية الفلسطينية مضى على اعتقالهم أكثر من         

  ". المحامي أو أهاليهم
 9/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 تؤكد إضرابه عن الطعام" حماس"قيادي في  زوجة .15

 احمد دولة المعتقل في مقر سجن جهاز األمن الوقائي في           "حماس"أكدت زوجة القيادي في حركة      : نابلس
وجها مضرب عن الطعام منذ ثمانية ايام احتجاجاً         برام اهللا ان المعلومات التي وصلتها تفيد بأن ز         "بيتونيا"

  .على استمرار اعتقاله غير المبرر، وعلى التحقيق القاسي الذي يتعرض له
  10/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تغذي الصراع في فلسطين والمنطقة  الصهيونية-السياسة األمريكية : حبش .16

سطين في كلمة له بمناسبة الـذكرى الـسنوية         أكد جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فل       : نابلس
السادسة الستشهاد ابوعلي مصطفى، ان الصراعات الداخلية في الضفة وغزة، جزء من لوحة الـصراع               
في المنطقة، والتي يعمل على تغذيتها سياسة االدارة األمريكية والكيان الصهيوني من أجل الهيمنة علـى                

  .المنطقة العربية
  10/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "األوضاع الراهنة"يغلق مكتبه ويهدد باالستقالة احتجاجاً على " فتحاوي"نائب : رفح .17

أعلن النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشـرف جمعـة،          : رفحمن   10/9/2007 االيام الفلسطينية    ذكرت
من المجلـس   أمس، إغالق مكتبه في محافظة رفح احتجاجا على األوضاع الراهنة، وهدد بتقديم استقالته              

ـ   .التشريعي حال استمرت األوضاع على ما هي عليه في القطاع          اصبحت عـاجزا   ": األيام"وقال جمعة ل
عن مساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ولم تعد لدي القدرة على فعل شيء لمن يطرقون أبواب مكتبي                

 المنزل، عل ذلك يشكل رسـالة       قررت إغالق المكتب واالعتكاف في    : "وتابع ".طلبا للمعونة أو المساعدة   
  ".لجميع المسؤولين، للعمل من أجل تحسين أوضاع الناس المعيشية وتوفير األمان لهم

كـل هـؤالء    جمعة  قال  :  أشرف الهور  ،غزة نقًال عن مراسلها في    10/9/2007 القدس العربي    وأضافت
ـ   ىالمراجعين كانت لديهم شكاوي وطلبات من بينهم مصابون ومرض          العـالج بالخـارج،     ى يحتاجون إل

وأرجع جمعة سبب إغالقه للمكتب كذلك لعدم تعـاون         . بعض الموظفين الذين ال يتلقون راتب        ىإضافة إل 
القيادة الفلسطنينية هناك مع طلباته، وقال أجريت سلسلة اتصاالت وجهود مضنية مع القيادة الفلـسطينية               
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 فياض  .دوأضاف وعد    . لشرح األوضاع  برام اهللا وال سيما الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض         
  بدفع رواتب الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم بداية شهر رمضان وتقديم مساعدات للطلبة واألسر الفقيرة

  
  تشكيل قوة الستئصال عصابة العبسي منعت" حماس: "أبو العينين .18

 حالـت دون تـشكيل قـوة        بأنها" حماس"في لبنان سلطان ابو العينين حركة       " فتح"اتهم امين سر حركة     
وقال ابو العينين الـذي      ".فلسطينية الستئصال ظاهرة العبسي، ظنا منها انه سيستقوي بها في مخيم آخر           

 صور في حضور حشد من ابناء المخيمات جنـوب الليطـاني اسـتنكارا              –كان يتحدث في مخيم البص      
د كان قذرا وخبيثا النهم عرقلوا      ان دورهم في قضية مخيم نهر البار      : "في قطاع غزة  " حماس"لممارسات  

لن ننتظر الوحدة الوطنية او القرار      : "، مضيفا "واعاقوا قيام هذه القوة الفلسطينية الستئصال هذه الظاهرة       
الجماعي، ولن نتشاور في حال ال سمح اهللا ولدت جماعة مماثلة لجماعة العبسي فـي اي مكـان مـن                    

 كان درسا وعبرة لنا جميعا، ونحن آلينا على انفسنا حماية           المخيمات الفلسطينية، الن ما جرى في البارد      
  ".هذه المخيمات

  10/9/2007النهار 
  

  الجيش االسرائيلي يقرر توسيع عملياته في قطاع غزة .19
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهـود اولمـرت ان القـوات           : وكاالتال جمال جمال، و   -القدس المحتلة   

سكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد المشاركين في عمليات ضد           اإلسرائيلية ستواصل عملياتها الع   
واكـد مـصدر عـسكري ان     .اهداف إسرائيلية، متوعدا بان يد اسرائيل ستطال جميع هؤالء اينما كانوا     

الجيش قرر توسيع نطاق عملياته في قطاع غزة بهدف احباط عمليات وتسلل فلسطينيين الى االراضـي                
صدر ان هذه النشاطات ال تستهدف القضاء على حركة حمـاس وانمـا اربـاك               واوضح الم . االسرائيلية

قدرتها على العمل، مشيرا الى ان عدد الفلسطينيين في قطاع غزة يزيد عن عددهم فـي لبنـان عـشرة                    
واشار هذا المصدر الى ان حركتي حمـاس         .اضعاف، وان االف االشخاص في القطاع يحملون السالح       

ن تطوير القذائف الصاروخية وزيادة مداها وقد تكون بحوزتهما قريبا قـذائف            والجهاد االسالمي تواصال  
  .صاروخية يمكن ان تصيب اهدافا داخل االراضي االسرائيلية ما بعد مدينة سديروت

من جهة اخرى، زعمت مصادر عسكرية إن قوات االمن االسرائيلية أحبطت بعد ظهـر امـس عمليـة                  
وذكر شهود عيان أن جيش االحتالل شدد من         .ي أحد ضواحي تل ابيب    تفجيرية كان من المقرر تنفيذها ف     

  .إجراءاته على الطرق المؤدية لوسط وشمال الضفة خاصة رام اهللا ونابلس
  10/9/2007الدستور 

  
  إسرائيل تقترح حكومة انتداب أجنبية في قطاع غزة لزيادة الضغط االقتصادي .20

سرائيلية قبل عدة أسابيع وتشمل عدة خطوات مقترحة        كشف النقاب عن خطة أعدتها وزارة الخارجية اإل       
وتشمل الخطة تشديد الخناق على المعابر والتقليل من كميات         . لزيادة الضغط االقتصادي على قطاع غزة     

والتضييق على  . البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر صوفا وكرم أبو سالم إلى أدنى حد ممكن               
واقترحت الخارجية إعـادة    . ى جانب خطوات أخرى تمس بقطاع التجارة      نقل األموال إلى قطاع غزة إل     

وتقترح أن تتولى دولة أجنبية موالية إلسرائيل الحكم        . النظر في دور ممكن لجهات دولية في قطاع غزة        
  . أي تعيين حكومة انتداب أجنبية موالية إلسرائيل في قطاع غزة- في قطاع غزة

  9/9/2007 48عرب
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 لعمليات األمنية ويلتزم الصمت إزاء خرق أجواء سورياأولمرت يشيد با .21
عقدت الحكومة اإلسرائيلية امس جلستها وسط تعتيم كامل على : وكاالتالو" المستقبل "-رام اهللا والقدس 

ومنع الصحافيون من . عملية خرق الطائرات الحربية اإلسرائيلية لألجواء السورية فجر الخميس الماضي
كما تم التشديد على .  من أجل تجنيبهم سيل األسئلة حول انتهاك األجواء السوريةاالقتراب من الوزراء

واكتفى أولمرت باإلشادة بالجيش  .الوزراء وحضهم على االمتناع عن اإلدالء بتصريحات في هذا الشأن
 ينفذون أقدر عالياً رجال الجيش وقادته الذين"وأجهزة األمن، وقال في الكلمة االفتتاحية لجلسة الحكومة 

هذه العملية، بطبيعة الحال، من نوع العمليات التي ال يمكن . عمليات شجاعة ال تتوقف للحظة واحدة
ثمة عمليات كثيرة تنفذها إسرائيل ضد التنظيمات اإلرهابية، . دائما الكشف عن أوراقها أمام الجمهور

 ". لإلصابة في أي مكانوسيتواصل تنفيذ تلك العمليات دون تردد، كل من يرسل إرهابيين سيتعرض
، وقلل من أهمية أقوال أدلى بها "تشجيع اإلرهاب"وزير شؤون المتقاعدين اإلسرائيلي اتهم سوريا بـ

وقال آيتان في حديث  .نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أمس بأن دمشق تدرس الرد على الخرق
 منظمة إرهابية 15يوجد في سوريا .. رعال يتوجب أن ننفعل من أقوال الش"لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

من يعتقدون أن سوريا .. وال يمكن أن تكون هناك رغبة بالسالم وفي الوقت ذاته يتم تصدير اإلرهاب
مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مخطئون، ال يمكن للسوريين أن يقولوا إنهم يرغبون في السالم 

أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تضخم قضية خرق األجواء واعتبر ". وفي الوقت نفسه يشجعون اإلرهاب
 ".من دون حاجة لذلك"السورية 

ونقلت وسائل اإلعالم االسرائيلية عن مسؤولين اسرائيليين ارتياحهم ألن الجيش اإلسرائيلي استعاد 
ن لكن صحفا إسرائيلية ذكرت امس أ.  يوليو/التي اهتزت بقوة خالل حرب تموز" القدرة على الردع"

. جهاز األمن اإلسرائيلي ال يستبعد رداً سورياً على الحادثة من خالل إطالق صواريخ باتجاه إسرائيل
، وربما يكون ذلك "وقت متأخر"ونقلت عن مسؤولون أمنيين إسرائيليين إنه من الجائز أن ترد سوريا في 

ان تكون وجهة الرئيس تابعة لسوريا، لكنهم شككوا في " منظمات إرهابية"من خالل عمليات تنفذها 
يهدف إلى "وأكد قادة عسكرييون إسرائيليون أن الخرق الجوي  .السوري بشار األسد نحو الحرب حالياً

التعرف إلى الدفاعات الجوية السورية الجديدة، وأن تحليق الطيران اإلسرائيلي في أجواء العمق السوري 
الطائرات اإلسرائيلية تقوم بنشاطات "ن الى ان ، مشيري"اختبار ميداني لنوعية الصواريخ المنشورة فيه
 ".تقليدية في سماء المنطقة ألغراض استخباراتية

 10/9/2007المستقبل 
  

  بعدم إطالق أسرى فلسطينيين في رمضان المبارك" يعد"أولمرت  .22
صرح مصدر رفيع في ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، أن األخير لن يطلـق سـراح                 

ـ أسرى   أضاف المصدر أن أولمـرت لـن       . في شهر رمضان المبارك   " بادرة حسن نوايا  "فلسطينيين، ك
  .يعمل على تخفيف الطوق المفروض على الفلسطينيين في الشهر الفضيل

  9/9/2007 48عرب
  

  هنغبي يدعو عباس لحضور جلسة الخارجية واألمن في الكنيست .23
امس األحد، أنه " معاريف"ع االلكتروني لصحيفة ذكر الموق : محمد جمال- القدس -أ .ب. د-تل أبيب 

 الفلسطينية، قدم رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست -وألول مرة في تاريخ العالقات اإلسرائيلية 
تساحي هنجبي دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر جهات مختلفة لحضور جلسة الخارجية 

أنه سيوجه دعوة لرئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض إن وأشار هنجبي إلى  .واألمن في الكنيست
  .لم يستطع أبو مازن الحضور
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الى ذلك، طالبت حركات فتح وحماس والجهاد اإلسالمي الرئيس عباس برفض الدعوة الموجهة له من 
 على وتعقيباً ".إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني ولمقاومته"قبل الكنيست، واعتبرت قبول مثل هذه الدعوة 

إن استجابة الرئيس لمثل هذه الدعوات : "هذه الدعوة قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس
يمثل خطراً حقيقياً كونه يعني التطبيع الكامل مع االحتالل وإنهاء حقيقيا للقضية الفلسطينية دون وجود 

ي حركة الجهاد اإلسالمي على  خالد البطش أحد قياديوشدد ".حل لها في ظل استمرار االحتالل والعدوان
 يعني انسيابا في العمل السياسي الفلسطيني لتلك الدعوةانه في حال قبول أو استجابة الرئيس عباس 

  .وترهال سياسيا كبيرا
 10/9/2007الشرق القطرية 

  
   تحاول انشاء بنية تحتية في الضفة"حماس: ""الشاباك"رئيس  .24

، تقريراً أمنياً قال فيـه إن        األسبوعية جلسة الحكومة في  يسكين  ، يوفال د  "الشاباك"قدم رئيس   : علي حيدر 
تبذل في الفترة األخيرة جهداً     "وأضاف أن الحركة    . تعمل على ترميم قواعدها في الضفة الغربية      " حماس"

وتابع . على أهداف داخل إسرائيل   " متواصالً من أجل تنفيذ هجمات تنطلق من الضفة الغربية وقطاع غزة          
عداً في عدد المحاوالت لتنفيذ هجمات، وخالل األسبوع الماضي حصل إحبـاط هـام جـداً            ثمة تصا "أن  

لقطاع غزة دوراً كبيراً في توجيه      "وأكد ديسكين أن     ".لهجوم بالتعاون ما بين الشاباك والجيش اإلسرائيلي      
 مـصر   من) لألسلحة(وفي موازاة ذلك، تتواصل أعمال التهريب المكثفة        . مسارات اإلرهاب في الضفة   

  ".إلى القطاع
  10/9/2007األخبار اللبنانية 

  
   اسرائيلية"حكومة طوارئ"همس عن  .25

أمس أنه يمكن أن يكون للتوتر بين إسرائيل وسوريا آثار سياسية داخلية، مثـل              " هآرتس"ذكرت صحيفة   
وأشارت الصحيفة إلى أن رئـيس الحكومـة         .وضم حزب الليكود إلى الحكومة    " حكومة طوارئ "تشكيل  
حتى اليوم وجد صعوبة في إخراج هذه األفكـار         "رت أصدر تعليماته بهذا الخصوص منذ فترة وأنه         أولم

زائر دائم لمكتب رئيس الحكومـة والمقـر        "إلى حيز التنفيذ، ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو تحول إلى           
منيـة األكثـر    الرسمي لرئيس الحكومة، حيث يطلعه أولمرت وقادة األجهزة األمنية على المواضـيع األ            

من : ، في حال انضمام نتنياهو إلى الحكومة      "فرحة مزدوجة "وتوقعت الصحيفة أن يحقق أولمرت      ". سرية
  .جهة أولى، يعزز حكومته عبر ضم الليكود، ومن جهة أخرى، يزيح وزيرة الخارجية ليفني من منصبها

  10/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  ن متسرعاًقرار الحرب كا": فينوغراد"نتنياهو لـ .26
وصف بنيامين نتنياهو، قرار الحكومة اإلسرائيلية بالخروج إلى الحرب في تموز من العام الماضي بأنه               

 .، مشيراً إلى أنه كان منذ البداية يؤمن بعدم إمكان إزالة خطر الصواريخ عبر عمليـة جويـة                 "متسرع"
. لوزراء أولمرت في اتخـاذ القـرارات      وانتقد نتنياهو، خالل إفادته أمام لجنة فينوغراد، أسلوب رئيس ا         

وأضاف، في إفادتـه التـي      . وعبر عن شعوره بالمفاجأة من عدم تجنيد قوات االحتياط منذ بداية الحرب           
أحياناً، عندما تكون في المعارضة، تعطي نوعاً من الدعم للقبطان، لكن يجب علي القـول               "نشرت أمس،   

كل جندي حصل على بعض الخبرة في       "وتابع نتنياهو إن    ". اطإني فوجئت جداً من أنه لم يتم تجنيد االحتي        
  ، "القتال يعرف أن مفتاح نصر من هذا النوع يكمن في تجنيد قوة زائدة لمواجهة نقطـة ضـعف العـدو                   
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التوجه إلى العدو مباشرة وشلّه، وبعد ذلك التوغل بقوة كبيرة للغاية           "مشيراً إلى أن اعتقاده كان أنه ينبغي        
  ".والبدء بتطهير المنطقة) انفي جنوب لبن(

  10/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  تمديد الوضع الخاص في سديروت .27
قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي قررت تمديد فتـرة               

ة الجـيش أن    وذكرت إذاع . والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة   " سديروت"في مستوطنة   " الوضع الخاص "
يعني أن أجهزة األمن اإلسرائيلية والجيش ستكون مسؤولة عـن إعطـاء التوجيهـات              " الوضع الخاص "

" سديروت"يذكر أن فترة الوضع الخاص في        .في حال اإلعالن عن الطوارئ بالمنطقة     " سديروت"لسكان  
ـ       . كانت ستنتهي نهاية شهر نوفمبر     بوع الماضـي، عـن     وقد أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك األس

والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة، بسبب تواصـل سـقوط صـواريخ           " سديروت"الوضع الخاص في    
  .المقاومة الفلسطينية في المستوطنة

  10/9/2007االتحاد االماراتية 
  

 جديدة حول القدس المحتلة" إسرائيلية"مزاعم  .28
استخدمها اليهود  " ناة صرف تحت األرض   ق"أمس أنهم عثروا مصادفة على      " إسرائيليون"زعم علماء آثار    

وادعى استاذ اآلثار في جامعة حيفا روني ريتش ومسؤول         . في الهرب من الغزاة الرومان قبل ألفي عام       
ما يسمى سلطة آثار العصور القديمة ايلي شوكرون، ان هذا النفق حفر تحـت مـا سيـصبح الـشارع                    

 .70الذي دمره الرومان العـام      " حقبة الهيكل الثاني  "الرئيسي في القدس، وادعيا أنه يعود إلى ما وصفاه          
ولتزيين االكتشاف وإسباغ أهمية تاريخية عليه، قال ريتش وشوكرون إنهما عثرا علـى أوان وأوعيـة                

أضاف أن القناة كانت مكاناً اختبأ فيه اليهـود،          .فخارية وعمالت معدنية تؤكد صحة الحقبة الزمنية للقناة       
  .دمير خالل الغزو الرومانيوهربوا عبره من حرق وت

  10/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في إسرائيل" نازيون جدد" .29
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية أمس ثمانية شبان، قالت إنهم من النازيين الجدد، ويتحـدرون مـن                :وكاالت

ـ      ات ويهـود   على عمال أجانب ومدمنين على المخدر     " اعتدائهم"دول االتحاد السوفياتي السابق، لالشتباه ب
وجاء في بيـان    ". غير معقول "، وهو ما وصفته صحيفة إسرائيلية بأنه        "تخريب معابد يهودية  "متدينين، و 

الشرطة، التي قال المتحدث باسمها ميكي روزنفيلد ان المحكمة طلبت تمديد اعتقال المشتبه فـيهم رغـم                 
هتلـر،  ) أدولف(خلية أيديولوجية   اعتنق أعضاء ال  "نفيهم ضلوعهم في أي أنشطة تتعلق بالنازيين الجدد،         

لغتهم الخاصة والموسيقى والتسجيالت والعالمات المميزة والمخطوطات على الجدران والوشـم، كلهـا             
  ". تصور النازية

" النازيين الجدد "ودعا وزير التجارة ونائب رئيس الوزراء ايلي يشائي إلى إسقاط الجنسية اإلسرائيلية عن              
ـ   ، فيما اعتبر مسؤول الوكالة اليهودية شـبه الحكوميـة          "المقيم في قلب إسرائيل   الشيطان  "واصفاً إياهم ب

وهي تعبير عن صـدمة الهجـرة عبـر         .. ظاهرة ثانوية "اموس هيرمون أن النازيين الجدد في إسرائيل        
  ". استخدام أكثر المشاعر المؤلمة تجاه الشعب اليهودي

  10/9/2007السفير 
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   إسرائيلسوق استيراد السيارات يشتعل في .30
 مليون مركبة حـسب آخـر       2.2إلى   اسرائيل   صل عدد السيارات الموجودة في    و: خلف خلف  -رام اهللا   

 354.000 ، سـيارة خـصوصية    1.685.000اإلحصائيات، والتي تبين أيضا أن من بين هذه المركبات          
ة يتضح من معطيـات سـلط      و . سيارة أجرة  18400 و ، حافلة 29.000 ، دراجة نارية  86.000 ،شاحنة

 في المائة قياسا إلـى      20 أغسطس بنحو    /الضرائب اإلسرائيلية أن استيراد سيارات الركاب زاد في آب        
 / سيارة جديدة إلـى الـبالد فـي آب         13.257 أغسطس الماضي، وفي الحصيلة العامة تم استيراد         /آب

لـى   وقف استيراد الـسيارات الخاصـة ع       2007أغسطس  /  إلى آب  يناير/ منذ كانون الثاني  . أغسطس
  .  في المائة قياسا إلى الفترة الموازية35، أي بزيادة نحو من 130.831

 9/9/2007موقع ايالف 
  

      عباس بعدم المشاركة في مؤتمر الخريف قبل عودة غزةونطالبأكاديميون فلسطينيون ي .31
محمود عباس بعـدم الـذهاب الـى مـؤتمر     الرئيس   ،طالب اكاديميون فلسطينيون امس   :  د ب أ   -غزة  
 عن أملهم فـي     واواعرب .ريف الذي دعت اليه الواليات المتحدة قبل أن يعيد سيطرته على قطاع غزة            الخ

أن يذهب الى هذا االجتماع وان تكون غزة ملك يمينه بصفته الرئيس المنتخب وحماس معـه وبجانبـه                  
لـصراع  كال من حركتي فتح وحماس إلى إنهاء جميع حاالت ا          كما دعوا    . أيضا بصفتها الحزب المنتخب  

واالقتتال الداخلي والتجاذبات السياسية بينهما، وان يكف الطرفان عن حشر ابناء الشعب الفلسطيني بـين               
  .مطرقة رام اهللا وسندان غزة

  8/9/2007الدستور 
  

  اإلضراب الشامل يعمق اإلنقسام في غزة .32
نظمة التحريـر   استجاب كثير من الفلسطينيين في قطاع غزة أمس لدعوة فصائل م          :  فتحي صباح  -غزة  

 في حين رفض آخرون تلبية الدعوة لالضراب الشامل، فيما سادت القطاع أجواء من الترقب               ،الفلسطينية
تعطلت الدراسة في معظـم المـدارس       قد  و .المشوب بالحذر في ظل مخاوف من عودة االقتتال الداخلي        

ونروا حديـدياً،   الرس التابعة ل  الحكومية والخاصة، فيما كان التزام مديري المدارس والمدرسون في المدا         
إذ تحظر المنظمة الدولية على العاملين فيها األحزاب أو الدخول في مناكفات أو نشاطات سياسية لصالح                

الونروا بطاقتها  ل فيما عملت العيادات التابعة      ،كما شهدت المرافق الصحية اضراباً جزئياً      .أي طرف كان  
يون العاملون في وزارات السلطة، فاستجاب معظمهم لإلضراب،        أما الموظفون العموميون المدن   . الكاملة

وبين توقعات حماس    .خصوصاً وانهم ممتنعون أصالً عن الذهاب للعمل منذ سيطرة حماس على القطاع           
، %99، وبين تقويمات فتح ووسائل اعالمها بأن االضراب نجـح بنـسبة       %100بفشل االضراب بنسبة    

 ادعاءات الطرفين، خصوصاً أن الشارع الغزي غير راض عن أداء           جاءت الوقائع على األرض كي تفند     
وتظهر جولة في شوارع مدينة غزة التـي، ان هنـاك            .الحركتين األكبر في الساحة السياسية الفلسطينية     

محاال تجارية مغلقة وإلى جوارها أخرى فتحت أبوابها بنسب تكاد تكون متعادلة، فيما األسواق الـشعبية                
  .فتحت أبوابها

  10/9/2007الحياة 
  

  تضامنا مع أبناء غزةيعلقون الدوام في الضفة الموظفون العموميون  .33
 العموميون العمـل   الفلسطينيون علق الموظفون : عماد ابو سمبل وربى مهداوي     -  نائل موسى  -رام اهللا   

 اعتصامات نددت بممارسـات     ،جزئيا امس، ونظموا خارج وزارات ومؤسسات ودوائر السلطة الوطنية        
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وتأتي هذه الخطوة اسـتجابة      . وعبروا عن التضامن الكامل معهم      غزة، قطاعأبناء   حماس ضد    "ميليشيا"
 وللقرار الذي أصدره مجلس الـوزراء، بتعليـق         ،للدعوة التي اطلقتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية      

  .العمل لمدة ساعة
  10/9/2007الحياة الجديدة 

  
  اس اعالمياًيدعو الى مقاطعة حم نعيم الطوباسي .34

 دعا نقيب الصحفيين نعيم الطوباسي امس الى مقاطعة حماس اعالمياً الجبارهـا             : نائل موسى  -رام اهللا   
 والكف عن انتهاك الحريـات       غزة على وقف اعتداءاتها على الصحفيين والمؤسسات االعالمية في قطاع        

ة اللجوء اليه في اطار حقها الطبيعي        المقاطعة سالحاً مشروعاً وطبيعياً  من حق النقاب        أنواعتبر   .العامة
واكد في هذا السياق عـزم النقابـة علـى           .في الدفاع عن امن وسالمة اعضائها وحقهم في حرية العمل         

ـ  تجاوز   ،مقاضاة حماس على ما تقترفه القوة التنفيذية من اعتداءات          اعتداء خـالل الـشهر      37عددها ال
نقل قلق واستنكار االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب مما يجري في القطاع             قد  و .االخير

االعتداءات والممارسات بحق   الطوباسي  انتقد  كما  .  الصحفي هفي رسالتين منفصلتين عرضهما في مؤتمر     
، ة لحماس  على خلفية انتمائهم السياسي او بسبب عملهم في وسائل اعالم تابع            الغربية صحفيين في الضفة  

  .داعياً الى السماح باعادة توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين
  10/9/2007الحياة الجديدة 

  
  الجبهة االسالمية المسيحية تستصرخ إنقاذ القدس .35

 اطلقت الجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات امس مجددا نداء            : نائل موسى  -رام اهللا   
ين العربية واالسالمية والعالم المـسيحي للنهـوض مـن أجـل القـدس               استصرخت فيه األمت   ،استغاثة

 توشك ان تتحول الى حي يهـودي معـزول عـن            حيث ،والمقدسات النقاذها من خطر األسرلة المحدق     
وحذرت من تقلص عدد سكان المدينة المحتلة بفعل اجـراءات الطـرد والتـضييق              . اصحابه الشرعيين 

 فـي   ، ومن تفشي اآلفات واألمراض االجتماعية وتقليص الخـدمات        ،لاالحتاللية متعددة األوجه واالشكا   
عبرت الجبهـة فـي     قد  و .وقت تتصاعد فيه عمليات العزل بواسطة الجدار العنصري والتطهير العرقي         

قلق من غموض المباحثات حول القـدس علـى عتبـة مـؤتمر             ال عن   ،تقريرها الشهري السادس أمس   
د عباس بشأن عرض أي اتفاق سياسي بشأن القضايا الكبرى على            لكنها رأت في تأكيدات محمو     ،الخريف

  .الشعب او المجلس الوطني قبل اقراره ضمانة دعت الى تعزيزها
  10/9/2007الحياة الجديدة 

  
   بادعاء حمله عبوة ناسفة في الضفة الغربية على حاجز بيت ايبافلسطينيااالحتالل يعتقل  .36

قـرب نـابلس،    قيام قوات االحتالل بإغالق حاجز بيت ايبا        أعلنت مصادر احتاللية عن     : رامي دعيبس 
 وممـا   .بحجة إلقاء القبض على فتى فلسطيني كان يحمل عبوات ناسفة اعتزم المرور بها عبر الحـاجز               

وتقوم ،   أن قوات االحتالل تشدد من إجراءاتها االحتاللية بحق أهالي محافظة نابلس            في هذا السياق،   يذكر
  . كثيرة ألسباب تدعي أنها أمنيةبإغالق الحواجز لفترات

  9/9/2007 48عرب
  

  ي لبناناللجنة الدولية إلحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال تجول جنوب .37
لم يكتمل الوفد التضامني االوروبي مع الشعب الفلسطيني الذي يحضر خصيـصا            : حسين سعد  - صور

البارزين وهو الناشط االيطالي    اب احد وجوهه    يغبعد  الحياء ذكرى مجزرتي صبرا وشاتيال هذه المرة،        
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ستيفانو الذي توفي قبل فترة قصيرة، فيما احتلت صورته مداخل بيت اطفال الصمود في مخـيم البـرج                  
 الذي زاره الوفد االوروبي الذي ضـم نوابـا فـي البرلمـان االوروبـي              لالجئين الفلسطينيين،  الشمالي

يطاليين، اضافة الى عـدد مـن االميـركيين         وصحافيين وحقوقيين ورواد فضاء سابقين غالبيتهم من اال       
 رئيس اتحاد بلديات صور عبد المحـسن        همكان في استقبال  قد  و. والكنديين والفليبيين وااللمان والفنلنديين   

 الى نقل مشاهداتهم الى شعوبهم االوروبية واالميركية لمعرفـة حقيقـة اسـرائيل،              همدعاالذي  الحسيني  
تخللت جولـة الوفـد     قد  و. لسطيني يقاومان من اجل قضايا محقة وعادلة      مؤكدا ان الشعبين اللبناني والف    

ولقاء مع امين سر حركة فتح في لبنان سـلطان ابـو             في المخيم،    زيارة اضرحة شهداء مجزرة الحوال    
  .العينين وقيادات فلسطينية

 10/9/2007السفير 
  

  فياض يدعو المستثمرين العرب لالستثمار في فلسطينسالم  .38
 على هامش اعمال الملتقى السنوي األول لسوق رأس ،سالم فياض دعا : محمد جمال-محتلة رام اهللا ال

 المستثمرين في الدول العربية وغيرها والمحافظ ،المال الفلسطيني الذي اختتم اعماله بمدينة رام اهللا
لى قاعدة توفر  ع،والصناديق اإلقليمية والدولية للعودة الى فلسطين واالستثمار في االقتصاد الفلسطيني

 للقيام بكل ما هو مطلوب لتوفير معربا االستعدادالفرص االستثمارية بعائد معقول رغم كل الظروف، 
  .البيئة المحفزة لكل منهم لالستثمار باطمئنان

  10/9/2007الشرق القطرية 
  

  الشيخ رائد صالحالسلطات األردنية ترفض دخول  .39
قال رئيس لجنة الحريات في نقابـة       : سعد حتر لها   عن مراس  عمانمن   10/9/2007 بي بي سي     ذكرت

رفضت إدخال  ) شمال(المهندسين ميسرة ملص للبي بي سي إن األجهزة األمنية على معبر الشيخ حسين              
وكان من المفترض أن يلقي الشيخ صالح كلمة االفتتـاح فـي            . صالح دون إبداء األسباب    رائد   الشيخ  

القدس واالقصى الشريف والخطر المحدق الذي يتهدد المدينـة         "للحديث عن   " األقصى لنا "جلسة مهرجان   
ونقل موقع عمون اإللكتروني عن     ". جراء الحفريات المتواصلة التي تجريها سلطات االحتالل االسرائيلي       

حصل على ختم الـدخول     "مصدر في المنطقة الحدودية فضل عدم ذكر اسمه قوله إن الشيخ صالح كان              
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية للبي بي سـي أن          ". بعد ذلك بوقت قصير   ولكن سرعان ما جاء المنع      

الشيخ صالح خالف إجراءات دخول حاملي الجنسية اإلسرائيلية، الفتا إلى أنه كان مـن المفتـرض أن                 
  .يحصل مسبقا على إذن زيارة من الداخلية

صالح بشدة صحة الحجة    نفى الشيخ   : عن مراسلها خالد أبو بكر     10/9/2007 إسالم أون الين     وأوردت
إنه حامل للجنسية   : "التي أطلقها بعض المسؤولين في الداخلية األردنية التي تبرر قرار منعه، والتي تقول            

وقال هـذه الحجـة واهيـة ألن       ". اإلسرائيلية، ومن ثم يتعين عليه الحصول على إذن زيارة من الداخلية          
ئيلية يحصل على تأشـيرة دخـول األردن مـن          العادة جرت على أن كل من يحمل هذه الجنسية اإلسرا         

المعبر، والدليل على ذلك أن كل المسافرين الذين كانوا معي في الحافلة سمحت لهم الـسلطات بـدخول                  
وحول ما تردد بأن منع الشيخ صالح يعـود         ." األردن، فيما لم يطبق قرار منع الدخول إال علي بمفردي         

ال أعتقد أن هذا هـو      : "وعية الناطقة بلسان إخوان األردن قال     األسب" السبيل"إلدالئه بتصريحات لصحيفة    
السبب؛ فأنا أتحدث مع كل الصحف ووسائل اإلعالم في مختلف البلدان العربية، والفـضائية األردنيـة                

 ."الرسمية كثيرا ما تتحدث معي، فال أعتقد أن هذا هو السبب في قرار منعي من دخول األردن
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  ؤتمر الخريف مرتبط بالتطرق لقضايا الوضع النهائينجاح م: العاهل األردني .40

طالب العاهل األردني عبد اهللا الثاني، اليوم، بإدراج قضايا الوضع النهائي بين إسرائيل : عمان
والفلسطينيين على أجندة مؤتمر السالم المزمع عقده بعد شهرين، وذلك خالل محادثات أجراها في عمان 

وقال بيان للديوان الملكي إن . ولية رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بليرمع مبعوث اللجنة الرباعية الد
العاهل األردني أكد لبلير، دعم بالده لجهود اللجنة الرباعية من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز أجواء 

كي جورج الثقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قبيل اللقاء الدولي للسالم الذي دعا إليه الرئيس األمري
واعتبر عبد اهللا الثاني، أن نجاح اللقاء يتطلب من جميع األطراف المعنية بالسالم، العمل الجاد . بوش

خالل األسابيع المقبلة لضمان خروجه بنتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
 قضايا الوضع النهائي بين المستقلة على جميع األراضي الفلسطينية، وشدد على ضرورة أن تتصدر

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين أجندة اللقاء الدولي
   9/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  االمين العام لحركة دعاء يدعو حماس الى وضع حد لممارسات القوة التنفيذية     .41

وضع حد لممارسات القوة دعا االمين العام لحركة دعاء الدكتور محمد ابوبكر، حركة حماس الى : عمان
التنفيذية التابعة لها والتي تشكل اساءة بالغة للشعب الفلسطيني ونضاله نحو تحقيق آماله وطموحاته 
بالحرية واالستقالل والخالص من بطش االحتالل، واصفاً هذه الممارسات بالعمل الالإنساني الذي يمتهن 

وأضاف ان ما تقوم به القوة التنفيذية . من قبلكرامة اإلنسان في ابشع صور البطش التي لم نعهدها 
يوازي ما يقوم به جيش االحتالل ضد المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية وهو امر يؤسف له أن 
تتوجه بنادق هذه القوة الى صدور الفصائل الفلسطينية المختلفة والمواطنين العزل، داعياً الى سيادة 

جاء . مور الى ما كانت عليه قبل انقالب حماس العسكري في القطاعمنطق العقل والحوار واعادة اال
  . ذلك خالل اجتماع االمانة العامة للحركة الذي عقد برئاسته وحضور عدد من قيادات الحزب
  10/9/2007الدستور 

  
  يواصل أعماله في االردن" قراءات استراتيجية في المشهد االسرائيلي"مؤتمر  .42

الذي ينظمه مركز " قراءات استراتيجية في المشهد االسرائيلي" واصل مؤتمر : ريما أبو الهيجاء-عمان 
اعماله لليوم الثاني بمشاركة " مدار"االردن الجديد للدراسات والمركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية 

  . نخبة من المفكرين األردنيين والعرب المتخصصين بالدراسات االسرائيلية
  10/9/2007الدستور 

  
  على كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان" البارد"سيسري جهد اعمار : ويمكا .43

إن إهمال المخيمـات طـوال عقـود،        : "رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير خليل مكاوي       قال  
ألسباب مختلفة، من االحتالل اإلسرائيلي، إلى الوصاية التي كانت قائمة علـى هـذا البلـد، أدت إلـى                   

لفقر واألوضاع المزرية، وصارت المخيمات أرضاً خصبة لألصوليين والمتطرفين وغيـرهم،           استشراء ا 
عملنا مستمر وقائم من قبل أزمة نهر البارد،        . وهؤالء يسيئون إلى الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء       

إن إعـادة   : الرسالة اليوم كالتـالي   . والدليل في بدء مشروع تحسين أوضاع المخيمات منذ العام الماضي         
إعمار المخيم، بشكل أفضل مما كان عليه، دليل آخر أن الحكومة اللبنانية عازمة على إعطاء الفلسطينيين                

ما عاد للسالح فائدة، وإن شاء اهللا، وباالتفاق مع الفلسطينيين،          . حياة كريمة إلى حين عودتهم إلى وطنهم      
  ". سيسري الجهد نفسه على بقية المخيمات في لبنان
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  10/9/2007ير السف
  

 إلعادة النظر في حل جمعية نفحة ابو مازناألسرى اللبنانيون يدعون  .44
أعرب األسير اللبناني نسيم نسر عن ذهوله لحل جمعية نفحة للدفاع عن حقوق             :  أمين أبو وردة   -نابلس  

نـسان  األسرى واالنسان، مشيراً إلى ان احدا لم يزره خالل الستة اعوام السابقة من جمعيات حقـوق اال                
 باسـم األسـرى     "هشارون"ودعا خالل لقائه أحد محامي الجمعية في سجن          .سوى محامي هذه الجمعية   

اللبنانيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى اعادة النظر في حل جمعية نفحة، وتشجيع كل المؤسسات               
  .التي تدافع عن حقوق االسرى

  10/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لعبسي ال يزال مجهوالًَمصير شاكر ا: لبنان .45
فيما تنتظر األوساط السياسية اللبنانية االعالن الرسمي الذي يفتـرض أن يـصدر اليـوم عـن       : بيروت

الجهات المختصة في شأن نتائج الفحص الثاني للحمض النووي لعينات أخذت من زوجة رئيس تنظـيم                
الرزاق العبسي للتأكد من أن الجثة       عبد.شاكر العبسي وبناته وشقيقه الموجود في األردن د       " فتح االسالم "

الموجودة في براد المستشفى الحكومي في طرابلس تعود اليه، استبعدت معلومات غير رسمية أن تـأتي                
  . وبالتالي فإن مصير العبسي ال يزال مجهوالً. للجثة المذكورة" الهوية الوراثية"النتائج ايجابية لتحديد 

  10/9/2007الحياة 
  

  ة دولية حول مؤتمر السالممشاورات عربي .46
قال مسؤول رفيع المستوى باألمانة العامة للجامعة العربية إن أفكارا عديدة  : أحمد ربيع -القاهرة 

. يجري التداول بشأنها حول مؤتمر السالم الدولي المقرر عقده في منتصف نوفمبر القادم بواشنطن
بية عن وجود اتفاق عربي شامل على وكشف هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام للجامعة العر

 بما في ذلك ما بين -األسس التي سيدخل العرب المؤتمر ويتوجهون إليه وفقا لها نافيا تأثير أية خالفات 
.  على هذه األسس والعناصر التي وردت بقرارات مجلسي الجامعة الطارئ والعادي-السعودية وسوريا 

بشمولية الحل لجميع القضايا، وعدم قبول إقصاء أو وقال يوسف إن العرب متمسكون بموقف ثابت 
استبعاد أي طرف عربي من المؤتمر، إلى جانب االطار الزمني النتهاء عملية التسوية بحيث ال تتعدى 
فترة انتهاء حكم اإلدارة األمريكية الحالية برئاسة بوش باعتبار فكرة المؤتمر والتسوية للقضية الفلسطينية 

وذكر أن الدول العربية ستبلغ  . تعهدات تقدمت بها مرارا على مدى السنوات الماضيةوفق مبدأ الدولتين
الرباعية الدولية خاصة الواليات المتحدة خالل اجتماع نيويورك الذي سيجمع الطرفين باستعدادها القامة 

ى تثبت الجدية ، حت"االلتزام بالتزام"أو " الخطوة بخطوة"عالقات طبيعية كاملة مع إسرائيل لكن في اطار 
كما أشار المسؤول بالجامعة . والنوايا الحقيقية من وراء هذه العملية والرغبة الجادة في الحل النهائي

العربية إلى ما وصفه باتفاق عربي على أكثرية القضايا، خاصة ما يتعلق بالحضور العام ألطراف عملية 
داء مرونة في بعض القضايا لتسهيل إطالق التسوية والحل الشامل، لكنه كشف عن استعدادات عربية الب

واوضح يوسف ان هذه المرونة تتمثل في امكانية تأجيل . العملية التفاوضية اذا ثبتت جدية الطرف اآلخر
التعامل مع بعض الموضوعات أو الملفات الشائكة شريطة الحصول علي تعهدات من األطراف المعنية 

 بمدى زمني لحل هذه القضايا وأال يتم -المؤتمر والداعية اليه  راعية -وفي مقدمتها الواليات المتحدة 
هذا التأجيل ألجل غير مسمى على غرار سوابق جرت من قبل منذ مؤتمر مدريد ومن بعده عملية أوسلو 

 .مشددا على التمسك العربي بهذا التعهد وأن يكون لفترة محددة
  10/9/2007الشرق القطرية 
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  السالم الدولي بال نتائجمبارك يحذر من خروج مؤتمر  .47

أعرب الرئيس محمد حسني مبارك عن خشيته من ردة الفعل إن لم يخرج :  اشرف مخيمر-القاهرة 
وقال مبارك في تصريحات . مؤتمر السالم الدولي الذي دعا إليه الرئيس االمريكي جورج بوش بشيء
اضحة محذرا من انعقاد المؤتمر له، أمس األحد، انه ال يرى حتى اآلن لهذا المؤتمر أجندة محددة وو

وعن اللقاءات التي أجراها الرئيس في الفترة الماضية مع كبار القيادات من . دون الخروج بأي نتائج
هذه اللقاءات تناولت االجتماع الدولي الذي اعلنه الرئيس األمريكي "مختلف الدول قال الرئيس المصري 

عدم وجود أجندة لالجتماع حتى اآلن وحذر من ردة الفعل اذا ، مشيرا الى "والذي سيعقد في نوفمبر القادم
  .لم يخرج االجتماع بشيء

  10/9/2007عكاظ 
  

  برلماني مغربي يدعو إلى وقف كل أشكال الصراع في الصف الفلسطيني .48
بحسب مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ادان محمد بن سعيد رئيس الكتلة 

لمان المغربي، خالل مباحثات أجراها في دمشق مع نايف حواتمة، أدان أعمال القمع االشتراكية في البر
التي تقوم بها ميليشيا حماس في قطاع غزة، ودعا حماس إلى النزول عند وثائق الوفاق الوطني 
الفلسطينية، والتراجع عن انقالبها العسكري، واالستجابة إلجماع قرار وزراء خارجية الدول العربية بـ 

وأشار إلى التدهور المتفاقم في قطاع غزة . كما ورد في القرار" إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه"
والقمع واالعتقاالت التي تقوم بها ميليشيا حماس في القطاع، كما أشار إلى االعتقاالت التي تقوم بها 

يني، وتراجع حماس السلطة في الضفة الفلسطينية، ودعا إلى وقف كل أشكال الصراع في الصف الفلسط
عن االنقالب العسكري، وعودة الجميع إلى الحوار الوطني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وتوحيد 
كل الفصائل والقوى للخالص من استعمار االستيطان واالحتالل، وانتزاع حق شعبنا بتقرير المصير 

  . القدس وعودة الالجئين عاصمتها1967 يونيو - حزيران 4ودولة فلسطين المستقلة بحدود 
  8/9/2007الدستور 

  
  واشنطن تعد أبو مازن بإنجازات تقلص قدرة حركة حماس .49

قالت مصادر فلسطينية مسؤولة إن اإلدارة األميركية وعدت الرئيس الفلسطيني : صالح النعامي: غزة
يف تلبية لدعوة من في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الخر" انجازات كبيرة" بـ"ابو مازن"محمود عباس 

وأضافت أن األميركيين أكدوا ألبو مازن أنهم اتفقوا مع اإلسرائيليين . الرئيس األميركي جورج بوش
وتتضمن . تقلص من قدرة حركة حماس على مواصلة السيطرة على قطاع غزة" انجازات"على منحه 

عيد السياسي، اشارت وعلى الص. هذه االنجازات حسب المصادر، جوانب سياسية وتسهيالت حياتية
" فضفاضة"المصادر الى أن األميركيين يضغطون على اإلسرائيليين للتوصل مع ابو مازن الى وثيقة 

التفاق مبادئ حول التسوية الدائمة، تسمح له ولرئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، الزعم بأنهما 
 . حققا انجازات سياسية

 10/9/2007الشرق األوسط 
  

  تدعو الى لقاءات سورية اسرائيلية في روماايطاليا  .50
ذكرت مصادر سياسية أوروبية أن الحكومة االيطالية تقدمت بعرض الى القيادتين السورية  واالسرائيلية              
باستضافة لقاءات سرية بين الجانبين في محاولة للتوصل الى تفاهمات تـسمح باسـتئناف المفاوضـات                

لى أن تكون المفاوضات مع اسرائيل علنية وليـست سـرية،           بينهما، وقالت المصادر أن دمشق تصر ع      
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يـذكر ان ايطاليـا     . وأضافت المصادر أن دمشق وتل ابيب لم تجيبا حتى اآلن على العرض االيطـالي             
  .تربطها عالقات وثيقة مع اسرائيل وهناك تعاون أمني وثيق بين روما وتل أبيب

  7/9/2007المنار الفلسطينية 
  

  ل يتصدر االنتخابات وال تغيير جذرياً في الغالبية النيابيةاالستقالحزب : المغرب .51
ال تغيير جذرياً في الغالبية النيابية التي كانت تدعم حكومة رئـيس الـوزراء              :  محمد األشهب  -الرباط  

المغربي إدريس جطو، وال تقدم كبيراً في مواقع المعارضة التي يشكل أبرز فـصائلها حـزب العدالـة                  
 أهم خالصة اقتراع السابع من أيلول الجاري الذي لم يتـضمن مفاجـآت غيـر                هي والتنمية اإلسالمي، 

 .2002تراجع االتحاد االشتراكي إلى المرتبة الخامسة بعدما كان في مقدم المنتصرين في انتخابات العام               
قابل  مقعداً في م   52غير أن حزب االستقالل، حقق اختراقاً أهله لتبوؤ المرتبة األولى، بعد حصوله على              

على صدارة  % 37 بلغت   وأبقت نسبة التصويت التي تدنت إلى مستويات قياسية       .  لالتحاد االشتراكي  34
وكان الفتاً أن أي حزب معـارض       . األحزاب التقليدية، وهي االستقالل والحركة الشعبية وتجمع األحرار       

حقيق االختراق الذي كان يعد     ولم يفلح العدالة والتنمية في ت      .لم يفز بأي مقعد في المحافظات الصحراوية      
ـ       . به ـ    70 في الوصول إلى     95ولم يؤهله تقديم مرشحين في كل الدوائر ال  فقـط،   47 مقعداً، واكتفى بـ

ـ  االتحـاد  أي  وال يـستبعد أن يكـون خـصمه العنيـد            .2002 حققها في انتخابات العام      42مقارنة ب
وأفـاد االسـتقالل صـاحب      . الة والتنمية  دفع وحيداً ثمن مواجهته المفتوحة مع أنصار العد        ،االشتراكي

ب الحركـات الـشعبية ذات الهويـة        اولم تكن أحـز    .المرجعية اإلسالمية من ابتعاده عن تلك المواجهة      
المعـالم   أما   . مقعداً، لتأتي في المرتبة الثالثة     43لم تفلح في انتزاع أكثر من       حيث  األمازيغية أوفر حظاً،    

ن العاهل المغربي رئيس الوزراء الجديد، سواء أكان مـن األحـزاب   ستظهر فور تعييفاألولى للتحالفات   
  .المرشحة لالئتالف الحكومي أم شخصية تكنوقراطية

  10/9/2007الحياة 
  

  مسلمو الواليات المتحدة يخشون التبرع للجمعيات الخيرية  .52
لـصدقات  مع اقتراب شهر رمضان، يساور القلق العديد من المسلمين حـول اداء ا          :  ا ف ب   -ديترويت  

وتتزامن بداية شهر رمضان مـع الـذكري        . المتوجبة عليهم بدون ان يثيروا غضب السلطات الفدرالية       
 يقول عديدون انهـا اسـتهدفت       ، حملة من القمع ضد االرهاب     ى ايلول التي ادت ال    11السادسة لهجمات   

ت الخيريـة    بشكل وثيق مـع الجمعيـا      من جهتها تعمل وزارة العدل    في حين   . المسلمين دون وجه حق   
  . ضمان عدم تحويل اموالها لنشاطات ارهابيةىلتطوير ارشادات تساعدها عل

  10/9/2007القدس العربي 
  

  إلى هنية مع التحية .53
  عبد اهللا المجالي

ال أشك يا سيادة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن حكومات العالم ترميكم عن قوس واحدة، وال أشك أن                  
 -التحرير الفلسطينية ترميكم عن قوس واحدة، وال أشـك أن الجـوار             حركة فتح ومعها فصائل منظمة      

  .  يرميكم عن قوس واحدة-العدو منه والشقيق 
وال أشك لحظة في صدق رواية وزارة داخليتكم عن وجود مؤامرات لتقويض األمن في غزة، وأن داخل                 

  . غزة المئات، وربما اآلالف، من الجاهزين لالنقضاض عليكم وإبادتكم
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 المشاهد التي تريد، - انتقاء  -لم يا سيادة الرئيس أنكم تشعرون بظلم وسائل اإلعالم لكم، وأنها تنتقي             وأع
وأنها تتجاهل تماما ما يجري في الضفة الغربية من تنكيل بأنصاركم، وقمع للحريات لم تـشهده أعتـى                  

  . الدكتاتوريات
ة تقضي بمحاصرة تجـربتكم لتبـدو تجربـة         وأنا متأكد يا سيادة الرئيس، أنك تعرف أن الخطة األمريكي         

أغلقـوا المعـابر،    . بائسة، ولينفض الناس عنها، فحاصروكم سياسيا واقتصاديا وتجاريا وماليا وإعالميا         
  . وقطعوا الكهرباء، وربما يمنعون الوقود، وفي المقابل يحلمون بتجربة ناجحة في الضفة الغربية

 كادوا في الحرب السياسية واالقتصادية والجغرافية التي شـنوها          أتعلم يا سيادة الرئيس أن القوم فشلوا أو       
ضدكم بفضل صبركم وصمودكم ووعيكم، فتوجهوا لحرب أشد ضراوة من ذلك كله، حرب إن نجحـت                

  . ستنفض عنكم شعوب العالم العربي واإلسالمي وهي الرصيد الدائم لكم
ي تطالب بها الحركات اإلسالمية والشعوب      إنها حرب الحريات يا سيادة الرئيس، نعم، حرب الحريات الت         

  . المقهورة في كل أنحاء العالم
لستم مطالبين مع هذا الحصار الظالم، بتقديم أنموذج اقتصاد الرفاه، وإن فـشلتم فلـن               : يا سيادة الرئيس  

وب األنموذج الوحيد الذي يمكنكم تقديمه هو مجتمع الحريات المفتوحة الذي تفتقر إليه الـشع            . يلومكم أحد 
  . العربية، ذلك النموذج الذي ال تُعذرون إذا فشلتم في تقديمه

أنصحكم يا سيادة الرئيس أن تتعاملوا مع الملفات األمنية بأريحية أكبر، فقد الحـظ المراقبـون مـؤخرا                  
تعامال عصبيا ومتوترا مع الملف األمني يشي بارتباك واضح، وهو ما ظهر في تعامل أمنكم مع ملـف                  

  . في العراءصلوات الجمعة 
ولكن . أعلم أن التقييم األمني الذي قدم لسيادتكم تقييم أمين ودقيق، لكنه تقييم أشخاص ذوي خلفيات أمنية               

ماذا لو تعاملتم مع هذا الملف بطريقة أخرى، ماذا لو أصدرتم بيانا تحمدون فيه اهللا تعالى على أن هـدى           
بات والصالح، وبينتم لهم أهمية الصالة في حيـاة         إخوانكم في حركة فتح إلى الصالة، ثم دعوتم لهم بالث         

  . المسلم، وأخيرا شجعتموهم على أداء الصلوات الخمس إضافة للجمعة، خصوصا صالة الفجر
ثم بعد ذلك ماذا لو أتحتم لكوادر فتح الصالة في العراء، وسمحتم للقنوات الفضائية نقل هذه الـصلوات،                  

كل مكان، وليقيموا بأنفسهم هذه الصالة ودوافعهـا، أعتقـد أن           ونقل كالم خطباءهم، ليسمعها الناس في       
خطباء فتح سيكونون أكثر حرصا أمام الكاميرات، وعندها ما الذي يضيركم أن يتحدث الخطيـب عـن                 
فضائل الصالة واألخالق الحميدة، أو يتحدث عن االحتالل وجرائمه، وعـن المقاومـة الـشريفة التـي                 

إلى الفوضى والمظاهرات، وتناسوا االحتالل وجرائمه، فستكون الكاميرات        تواجهه، وإذا ما دعا الخطباء      
  . شاهدة عليهم

كيف يأكلون ويشربون   (وما الذي يضير أن تنقل القنوات الفضائية كيف يؤدي كوادر فتح صالة الجمعة              
 أثناء  ، هل سيقتنع العالم أنهم في صالة، وإذا ما انزعج كادر من فتح على تصويره وهو يدخن                )ويدخنون

  . خطبة الجمعة فسيعمد إلى منع الكاميرا من تصويره وليس أنتم
أعلم يا سيادة الرئيس أن بعض مستشاريك قد استحضروا حادثة مسجد الضرار، وأنه يجب الحزم مـع                 
هذه الظواهر حتى ال تتفشى، لكنه تشبيه مع الفارق، فأولئك كانوا منافقين داخل الدولة اإلسالمية المكينة                

  . ة، ولم يكن لهم امتداد خارجي فعال، أما اليوم فالصورة مختلفة تماماالحصين
عندما نعـود ليخـرجن     : "كان يجب استحضار حادثة عبد اهللا بن ابي بن سلول عندما، قال قولته المقيتة             

، فطلب الصحابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسمح لهم بقتله فرفض ذلـك،                 "األعز منها األذل  
  .أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه: وقال

ما الذي يمنع أن تهيئوا بعض الساحات العامة لتمكين من يشاء من الصالة في العراء، ما الذي يمنع من                   
عدم منع أي مسيرة مهما كانت، فلتسر المسيرة دون وجود قوات أمن، وليحكم عليها أهل غزة واإلعالم،                 

حولت إلى مظاهر فوضى فسيسجل اإلعالم ذلك، وسـيخرج أهـل           فإن سارت بسالم فبها ونعمت، وإن ت      



  

  

 
 

  

            22 ص                                    840:                                 العدد10/9/2007اإلثنين : التاريخ

غزة ليطالبوا بمنع هذه الفوضى، وستكون استجابتكم لمطلب شعبي، وستتفهم الشعوب العربية واإلسالمية             
  قراراتكم إذ ذاك؟ 

سيادة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أنتم تخوضون تجربة في حكم غـزة شـئتم أم أبيـتم، وتجـربتكم                   
ماما، والشعوب العربية واإلسالمية، التي تؤازركم، ترجو أن تقدموا أنموذجا طليعيا في الحكم             مرصودة ت 

العادل الرشيد، ومجتمع الحريات الغائب حولكم، واألنموذج الطليعي ال يعرف أدوات ومصطلحات أنظمة             
  . الحكم العربية

  9/9/2007مجلة العصر 
  

  "الصالة المسيسة"مفارقات صراع : فلسطين .54
  ي موسىحلم

ال شيء يثير السخط لدى المواطن الفلسطيني البسيط هذه األيام أكثر من إحساسه بأنه بات ألعوبة بأيـدي           
فيوم أمس، كان يوم اإلضـراب العـام        . قوى تقضي على مستقبله بتهشيمها لقضيته وصورته أمام نفسه        

. الشعب ضد جزئـه اآلخـر  األول في التاريخ الفلسطيني، ليس ضد قوة احتالل، وإنما من جزء من هذا          
  . وفي ذلك لن ينفع تباهي قسم بأن اإلضراب كان فاشال ألنه جزئي، وتفاخر آخر بأنه كان شامال

المعيب أنه في ظل استمرار االحتالل الجاثم على صدر الوطن وأهله، نجد الوقت لخلق تراث نـضالي                 
وقد انتفت فـي أذهـان      ". حتاللضد ما هو أسوأ من اال     "جديد ليس ضد االحتالل وإنما في نظر البعض         

الحكم الفاشـي األسـوأ مـن       "البعض صورة االحتالل االجتثاثي األسوأ في التاريخ لتحل مكانته صورة           
، فإن آخر يأخذك إلـى مـا        "تلفزيون فلسطين "وإذا شاء وطني أن يشير بالعيب إلى ما يقال في           ". النازية

 تصريح تكفيري من جهة، فإن هناك مـن يـدفعك           وإذا أشرت إلى سلوك أو    ". فضائية األقصى "يذاع في   
  . إلى وجوب مالحظة السلوك اإلفسادي أو الخياني أو التخويني من جهة أخرى

والحق أنه رغم االنقسام الواضح والحاد في الحلبة الفلسطينية، فإن هناك من يحاول البرهـان علـى أن                  
جهاد اإلسالمي، مثال، إلى جانب فـصائل       فوقوف حركة ال  . االستقطاب ليس نهائيا، على األقل حتى اآلن      

القمعية ضد المتظاهرين، يظهر أن صـراع منظمـة         " القوة التنفيذية "منظمة التحرير بالتنديد بتصرفات     
، تعنـي   "هيئة العمل الـوطني   "كما أن تجميد الجبهة الشعبية لعضويتها في        . التحرير ليس مع اإلسالميين   

  .  وطني في مواجهة حماسالرغبة في منع إظهار الصراع كأنه صراع
غير أن كثيرين في الساحة الفلسطينية يعتقدون أن نجاح الجهاد والشعبية في المحافظة على هكذا موقف،                

فالمراسيم والمواقف السياسية وأحيانا التصرفات من جانب قيادة السلطة في رام اهللا            . قد ال يستمر طويال   
كما أن السلوك القمعي، الميداني     .  االنحياز الى حماس   تجبر الجهاد اإلسالمي وقوى إسالمية أخرى على      

والفكري، من جانب األجهزة التابعة لحماس، تلزم الجبهة الشعبية وقوى وطنية وعلمانية أخـرى علـى                
  . مساندة فتح

ويبدو أن قناعة عدد من قادة حماس بأنهم ال يزالون الرابحين في هذا الصراع ستدفعهم وتدفع القـضية                  
فحمـاس التـي دخلـت قلـوب     . تاهات يرى كثيرون أن األسوأ فيها ينتظرنا في كل زاوية  عموما إلى م  

الفلسطينيين والعرب عموما عبر بوابة المقاومة واإلصالح تجد نفسها اليوم أكثر من أي وقـت مـضى                 
  . تنزلق من فخ إلى فخ آخر من دون أن تمتلك الجرأة على منع نفسها من هذا االنزالق

اإلسـالمية، أن مـا     " البيان"، كما عرف عن نفسه في مجلة        "ستاذ الدكتور نزار ريان   األ"فمن يرى مثل    
ويملك ريان، الذي   . ، ال أقل وال أكثر    "الزنادقة العلمانيين "يجري في فلسطين هو صراع بين اإلسالميين و       

ـ      "عضو القيادة السياسية لحركة حماس    "عرف نفسه أيضا في مقالته أنه        رفض ، رؤية للتاريخ والواقـع ت
 تعالى -أهل فلسطين عامة، هم من أهل السنة والجماعة، وهذه نعمة نحمد اهللا            "االختالف وتراه نقمة ألن     

ومن دون ترداد كالم منفر يتنافى حتى مع تعاليم اإلسالم الذي لم يميـز بـين عربـي                  ".  عليها كثيراً  -
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د، ودين عظيم يفيئـون إلـى       أصل عرقي واح  : مقومات األمة الناهضة  "وأعجمي إال بالتقوى، اعتبر أن      
ظالله، ولغة أصيلة تجمع ألسنتهم، وال يزال أهل فلسطين حتى الساعة كأنما هم أسرة واحدة مـن هـذه                   

العـرب واالنكليـز الـذين      "وواقعة النكبـة، يحـاكم      " النصارى"وبعد القفز عن دور     ". النواحي جميعها 
عمـالء دولـة   " الذين لم يكونوا في نظره إال       ،"، وتسلط العلمانيين  !)طبعا وحدهم (اضطهدوا اإلسالميين،   

  ". اليهود
أرادها الزعماء العرب علمانية لتحرير فلـسطين مـن         "بل إن منظمة التحرير الفلسطينية، في نظر ريان         

اليهود، فمضت تعلن علمانيتها بال خجل، وهي حتى الساعة تدعو إلى العلمانية ليل نهار، وشعبنا شـعب                 
  ". إسالم وإيمان ودين وعزة

السلطة الفلسطينية ضد اإلسالميين، يرى أن العلمانيين حـاولوا إيقـاف المـد             " مذابح"وبعدما يعدد ريان    
" زنادقة العلمانيـة  "ويخلص إلى عملية تحرير غزة من       ". فاخترعوا قصة االنتخابات  "اإلسالمي الجهادي   

دين األيوبي يختصر الحكايـة     فمن ينظر إلى ما فعله صالح ال      "فيشير إلى وجوب أخذ العبرة من التاريخ        
تطهير األرض من الحشاشين والباطنيين وأعداء الدين زنادقة العلمانية، ثم تطهير بيـت المقـدس               : كلها

بإذن اهللا؛ إنها الحكاية نفسها، والتاريخ يعيد نفسه، واألمة ذاتها مدعوة للتأمل وقول الحـق، فهـل مـن                   
  !". مدكر؟

ن الناس بعبر التاريخ، ثمة حاجة لتذكير األخوة في قيادة حمـاس بـأن              وبعدما ذكر األستاذ الدكتور ريا    
ويبدو أن حماس التي كانت رأس حربـة المـشروع          . قراءة كهذه للواقع تعني حربا أهلية إلى يوم الدين        

الخميـر  "التغييري المقاوم تتحول بفضل نظريات كتلك التي يشيعها الدكتور ريان إلى طبعة إسالمية من               
  ". الحمر

األول كان االنقالب الـذي     : ثيرون ممن ال يعادون حماس يرون أنها وقعت حتى اآلن في فخين قاتلين            ك
كما بـدا   . أفقد حماس شرعيتها االنتخابية وبدت أمام العالم كقوة انقالبية سيطرت على غزة بقوة السالح             

أن فيها طرفا آخـر     أن الحركة تريد لعب الشطرنج ولكن مع نفسها من دون أن تدري أن للعبة قواعد و               
وعندما أقدمت حماس على انقالبها، خلقت أول سابقة في التاريخ الفلسطيني وهي االقتتال             . من حقه الرد  

  . على مغانم السلطة وليس من أجل موقف أو بسبب حماقة أو ضيق أفق
ليه قبـل   أما الفخ الثاني، فقد نصبته لها فتح بإصرارها على عدم الحوار وعودة كل شيء إلى ما كان ع                 

ويبدو أن فتح أخذت قرارا بالرد على انقالب حماس بانقالب مضاد، ولكـن لـيس               . االنقالب أو ال شيء   
خيار فتح اليوم أن تنزل إلى الشارع       . على طريقة حماس بأسلوب الحسم العسكري بل باالنتفاضة الشعبية        

هي في موقف الشعب األعـزل      ومن خلفها الشعب لتعيد لألذهان مشاهد االنتفاضة األولى والثانية حيث           
هذه الصورة ليست لجيش االحتالل هذه      .. المظلوم الذي يواجه آلة قمع وجيش مدجج بالسالح والهروات        

  ! المرة بل لجيش حماس الذي تسعى انتفاضة فتح إلى تصويره كما لو أنه جيش احتالل
التي يتهمهما  " سالم السياسي اإل"ومما يثير عجب الكثير من اإلسالميين أن حماس المحسوبة على حركات            

  ". صالة مسيسة"البعض بتسييس الدين، تتصدى لدعوة فتح للصالة في الساحات العامة بدعوى أنها 
والنتيجة أن فتح انتزعت من حماس، على األقل حتى اآلن، ورقة طالما استخدمتها حركـات االحتجـاج                 

تية، من خـالل توظيـف شـعائر دينيـة          اإلسالمي في مواجهة السلطات واألنظمة التي تصفها بالطاغو       
هي التـي  ) التي تتهمها حماس بالعلمانية كما سبق(والمفارقة اليوم أن فتح . كمناسبات لالحتجاج السياسي 

هـذه المـرة لـيس االحـتالل        " الطـاغوت "لالحتجاج السياسي، لكن    ) الصالة(توظف أهم شعيرة دينية     
ت فتح حروباً وصدامات معها، بل هو حركة إسالمية         اإلسرائيلي أو انظمة عربية كتلك التي سبق وخاض       

  ! تنتمي إلى المعسكر اإلسالمي الذي ال يزال يصنف نفسه مقموعاً ال قامعاً
  : ويدفع الصراع على الصالة في الساحات إلى استذكار قول الشاعر أبو العالء المعري

  إن رام كيداً بالصالة مقيمها 
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  فتاركها عمداً إلى اهللا أقرب 
  10/9/2007ير السف

  
  إستراتيجيو حماس يخطئون في طريقة فهم ومواجهة حملة فتح .55

  ماهر محمد أمين 
إن طريقة فتح في الحملة على حماس أمر نعرفه وعهدناه، ولعله فات على حماس فهم هـذا األسـلوب،                   

كـسب  ووضع إستراتيجية فعالة لمجابهة حملة فتح، والتي يظهر أنها مدروسة وبطيئة، ولكنها فعالـة وت              
ومالمح إستراتيجية فتح، والتي من دون شك وضعت مـن قبـل خبـراء الحمـالت                 . زخما مع الوقت  

االنتخابية األمريكيين والفرنسيين، الذين يملكون خبرات كبيرة في إعادة األحزاب التي خـسرت بـشكل               
  :كبير إلى منصة السلطة، بتحسين القبيح وتقبيح الحسن، يمكن إجمالها فيما يلي

ماس في االنتخابات ونجاحها في المواجهة العسكرية، يعني أن حماس وصلت ذروتهـا، وأنـه                فوز ح  -
  . ليس لها إال أن تبدأ بعملية التراجع التي البد منها

 باعتبار حماس في السلطة والحكم وفتح في المعارضة، فإن هذا يعد بمثابة نقطـة ضـعف بالنـسبة                   -
  . شفقة، والظاهر أن فتح تستغل بنجاح هذه الميزةلحماس، ألنه سهل على المعارضة استجالب ال

وتعلم أن صرف الناس عن حماس، يحتاج عمال دؤوبا، ال يكل وال يمل، ورسالته بـسيطة وواضـحة،                  
وإستراتيجية فتح مبنية على أن تراجع شعبية حماس، أمر حتمي، ولكن لن يتحقق             . فالتكرار يعلم الشطار  

  . بعمل ضخم يحدث خالل فترة قصيرة
فخطاب حماس يعتمد علـى     .  خطاب حماس تورط في أخطاء شائعة، يقع فيها عادة الطرف المنتصر           -
، وعلى هذا، تنتزع حماس تأييد الناس لهـا،         "الفلسطينيون مسلمون وحماس تمثل القيادة اإلسالمية المثلى      "

ـ    . وال يحتاج هذا منها بذل جهد كبير في تأكيد ذلك، وهذا خطأ قاتل             ي الغـرب كيـف     فقد رأينا كثيرا ف
  . خسرت أحزاب األغلبية لصالح أحزاب صغيرة، بعد توظيف هذه النقطة لصالحها

 أدرك إستراتيجيو فتح أن خطاب حماس موجه ألنصارها، وكأن حماس تظن أن أهل غـزة حمـاس                  -
  . وحماس هم فقط أهل غزة، مما أعطى فتح مدخال وقاعدة انطالق جيدة لتوسيع تأثيرها وكسب األنصار

، وأن حماس لن    "الحق واضح وهو حماس، والباطل واضح وهو فتح       "ركت فتح أن حماس تظن أن        أد -
وحملة فتح استغلت ذلك، ألن ذاكرة الشعوب قصيرة، ومن السهل جعل           . تنشغل كثيرا في توضيح البينات    

الناس يهونون أمورا استعظموها والعكس صحيح أيضا، وكذلك إثارة قضايا، تصبح عندهم هي األعظـم               
  . واألولى

 مما الشك فيه، أن فتح تعمل ما تفعله األحزاب بالغرب، وهو أنه إذا أردت السلطة، فيجب أن تعـيش                    -
كأنك في حملة انتخابية مستمرة ساعة بساعة ولحظة بلحظة، حتى يأتي يوم االنتخابات، وأنه يجب أن ال                 

  . تفوت فتح استغالل أية فرصة، مهما صغرت لصالحها
عيش بروح المنتصر، وأن الحملة االنتخابية بالنسبة لها قد انتهت، وتفترض أن علـى              ويبدو أن حماس ت   

فتح أن ال تثير حمالت إرباكية واستغاللية، وأن تسلم بالهزيمة، حتى تنتهي والية حمـاس ويـأتي يـوم                   
  . االنتخابات

تكون حماس   من الواضح أن استراتيجيي الغرب، يوجهون فتح على أن تكون هي صانعة الحدث، وأن                -
دائما في موقع رد الفعل، مما يعطي فتح القدرة على توجيه األحداث، إذ تراهن على أن حـدثا واحـدا                    
تخطئ حماس في الرد عليه بشكل مناسب، قد يؤدي إلى خسارتها وسقوطها، ومع التكرار قد يحدث مـا                  

  . تخشاه حماس وتتمناه فتح
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الخطـاب الـديني    "رتكزات حملة حماس القائمة علـى        تقوم إستراتيجية فتح على استمرار التشكيك بم       -
، ويسهل عليها   ..."صالة الجمعة "، لذلك تقوم فتح باستغالل      "االستقرار األمني "و" السلطة فاسدة "و" العاطفي

  . وضع واستغالل اللباس الديني، فهم اآلن يدرجون القرآن والنشيد اإلسالمي ضمن برامج منتدياتهم
، ولعلها أيضا نجحـت فـي       "شيعية" حماس، ال يملون من تكرار أن حماس         ولنزع الثوب اإلسالمي عن   

  . جعل قضية فساد السلطة قضية غير أساسية وهمشتها
والظاهر أن حماس لم تدرك ذلك، مما جعل خطابها بعيدا بعض الشيء عن الناس، وساعد على توسـيع                  

تقرار واألمن، وإظهار القطاع، كأنه في      وفتح في محاولة دائمة لنزع االس     . الفجوة بينها وبين الفلسطينيين   
  . حالة فوضى أمنية

 البد لحماس أن تعلم، أنه من حق كل األحزاب أن تمارس إستراتيجيات انتخابية كيفما ومتـى تـشاء،                   -
  . والتي تكفل للحزب الفوز باالنتخابات القادمة

  . كسبها كل يوم مهم أن تعلم حماس وتعيش وكأنها في حملة انتخابية مستمرة، ومهم أن ت-
 يجب أن يكون إستراتيجيو حماس واعين ليس فقط بأهداف فتح، ولكن أيضا بأساليبها وطريقتهـا فـي        -

  . العمل
.  يجب أن تكون حماس قادرة على تغيير مرتكزاتها وشعارات المرحلة، لتكون أقرب للناس وهمومهم              -

اس، خاصة أنه من الظـاهر أن فـتح         ألن هموم الناس وأولوياتهم، ليست بالضرورة أولويات وهموم حم        
  . بإستراتيجيتها الحالية، هي التي تضع األولويات وتفرضها على حماس

والمرتكزات والشعارات، التي ما عادت تحظى باألولوية عند الناس، على حماس أن ال تشغل وقتها بها،                
  .  البديل األفضلألن ذلك يجعل حماس في واد والناس في واد آخر، لتتلقفهم فتح، فيشعرون أنها

  9/9/2007مجلة العصر 
  

 هل يجتمع دينان في غزة؟ .56
  عبد الرحمن الراشد

في يوم الجمعة الماضية حماس هي التي ضربت المصلين وفرقتهم بالقوة، وفتح هي التي نددت وطالبت 
 ما هو رأي الدين هذه المرة؟. بحقهم في أن يؤدوا الصالة في الساحات العامة

مفتي حكومة حماس اسمه الشيخ مروان ابوراس، . ن، إسالم الحكومة وإسالم المعارضةكالعادة هناك دينا
من يصلي في الساحات آثم، ألن فيه استخدام للصالة خارج نطاق "رئيس رابطة علماء فلسطين، يقول ان 

أما شيخ المعارضة، تيسير التميمي، قاضي قضاة . أي من ال يصلي وراء امام الحكومة آثم" العبادة
لسطين، فقد أكد جواز صالة الساحات العامة، وأنه يوافق السنة النبوية، واستنكر قيام بوليس حماس ف

 .بضرب المصلين في غزة، أي انه مع أن يجمع الناس وراء خطيب ينتقد الحكومة
فالذي كان يستخدم الساحات العامة للصلوات المعارضة للحكومة هي . انقلب المشهد سياسيا لينقلب دينيا

استخدمت صالة الجمعة في اغراض سياسية، من خاللها باحت بمعارضتها، .  عاما15ماس على مدى ح
فتح، عندما كانت في السلطة في غزة، كانت تعتبر . ومواقفها، وقدمت شخصياتها، وقادت تحريضها

 .صلوات الساحات ومساجد المعارضة استخداما آثما للدين
فصالة الجمعة تهان كل أسبوع في . يدة، فهو المألوف اليومدين حماس ودين فتح، ليس بدعة سيئة جد

كل . عرض العالم اإلسالمي، باستخدامها سياسيا لتقسيم مسلمي البيت الواحد، ال البلدة، والبلد الواحد فقط
اال يستحق هذا المشهد المفكك . يتأبط مصحفه ويستشهد منه، ويستنجد بمفتيه وعلمائه، ويبني مساجده

 في ضرورة االعتراف بأكبر مشكلة موجودة تواجه المسلمين اليوم في انحاء العالم، أي لألمة التأمل
والحركات المماثلة، " القاعدة"خطر استخدام الدين الثابت في السياسة المتغيرة؟ ان من يرى فتاوى تنظيم 

األول في واألحزاب المعارضة، والحكومات، والمستقلين، يكتشف كيف صار استخدام الدين هو الفاعل 
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شق الصف، ورفع السالح، واالنقسام الميكروبي للمجتمع على نفسه الى فرق صغيرة، والتدمير الهائل 
 .الذي لم يوفر بيتا مقدسا أو دارة عادية

غزة نموذج آخر مكرر لما يحدث في كل مكان من جاكارتا الى الرباط، كل يستخدم الدين في غاياته، 
ننصح بتنزيه الدين عن السياسة، بإبعاده، يهجم على هذه العبارة فئتان وعندما . لتوطيد الحكم أو هدمه

أكثرية الناس تظن أن األمور . من الناس، فئة جاهلة بطبيعة المشكلة، وأخرى مستفيدة من استغالل الدين
السياسة دائما متغيرة، ومن يعمل فيها متغير . واضحة في السياسة ومحسومة، وهي لم تكن قط كذلك

ولو تولى حزب يسرف في استخدام الدين سياسيا، مثل اإلخوان . قفا وشخصا، أما الدين فثابتأيضا مو
سنرى سيارات . المسلمين في مصر، سيفعل ما تفعله حماس اليوم، وتفعله الحكومة المصرية، أيضا

شرطة الحكومة، اي االخوان، تجمع من يخطبون في المساجد ضد سياساتها الخارجية وقراراتها 
والمالحقون سيكونون غالبا ممن هم خارج الحكم، من حزب الوفد والحزب الوطني . ليةالمح

 .الذي سيدعي ان حكومة االخوان تخلت عن تطبيقات الشريعة" الجهاد"المحظورين، ومن 
قد يكون هذا التصوير هزليا لكنكم اليوم ترون مثله في غزة، شرطة حماس تضرب المصلين من 

  هزلي أم دام؟هل هذا مشهد. المعارضة
  10/9/2007الشرق األوسط 

  
  ..ما وراء التصعيد الصهيوني في األجواء السورية .57

  أحمد الحيلة
هذا ما جاء على لسان وزير الحرب الصهيوني إيهود         " مؤشرات أولية تبدد التوتر بين إسرائيل وسوريا      "

أنـه  ) 8/8(ود أولمرت   ، عقب إعالن رئيس الوزراء الصهيوني إيه      )28/8(باراك نهاية الشهر الماضي     
  ".بانتظارنا صيف هادئ، وربيع هادئ، وشتاء هادئ"

بهذه الكلمات حاول قادة الكيان الصهيوني بث الطمأنينة في روح المجتمع اإلسرائيلي القلق من انـدالع                
 إضـافة إلـى   -معلنة " تهدئة"حرب جديدة في الشرق األوسط، وبهذه الكلمات تعمد الصهاينة بث رسالة     

 لإلفصاح عن عدم رغبتهم في الحـرب مـع الجانـب            -سرية متعددة عبر دبلوماسيين غربيين      رسائل  
  ..السوري

من المفارقة أنه في الوقت الذي يؤكد فيه الصهاينة على عدم رغبتهم في الحرب، يرسـلون طـائراتهم                  
ـ               داف هـذه   لتنتهك المجال الجوي السوري، في خطوة استفزازية، تطرح سؤاالً مباشراً حول ما هية أه

  الخطوة وغاياتها؟
نعتقد أن هذا التصعيد أو االستفزاز، أراد الصهاينة من ورائه تحقيق جملة من األهـداف المجتمعـة أو                  

  :المتفرقة على النحو التالي
 محاولة لالستطالع، ولمعرفة طبيعة القدرات السورية العسكرية بقرب وبشكل شبه مباشر، حيث أن              :أوالً

، بمعنـى أن الـصهاينة أرادوا أن        )6/9(ئيلي جاءت بعد منتصف ليـل الخمـيس         طلعة الطيران اإلسرا  
يخترقوا عتمة الليل التي قد تحجب الكثير عن أعين وكاميرات األقمار الصناعية العسكرية التي تجـوب                

هذا باإلضافة إلى محاولة استكشاف ودراسة السلوك العسكري السوري كردة فعل علـى             . فضاء المنطقة 
 . االستفزازيةهذه الخطوة

أن إسرائيل قوية، وأن إعالنها ورسـائلها عبـر دبلوماسـيين           :  إيصال رسالة إلى المعنيين مفادها     :ثانياً
وبالتالي فإنها لن تسكت على أي خطوة عـسكرية         . غربيين بعدم نيتها في الحرب، ليس ناتج عن ضعف        

 إسرائيل في لبنان العام الماضي لن       قد تنشأ من قبل سوريا في الجوالن، وأن الهزيمة التي مني بها جيش            
ولعل هذا الخوف والقلق لدى الصهاينة منبعه التقـدير         . يردعها من اتخاذ أي خطة عسكرية في المستقبل       

بأن السوريين لن يتخلوا عن المطالبة بالجوالن، وأنهم معنيون باسترجاعها إلـى حـضن الـوطن األم،                 
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 األسد في مقابلة مع صـحيفة األسـبوع المـصرية           خاصة عندما نتذكر تصريح الرئيس السوري بشار      
، هذا باإلضافة   "الجوالن ستحرره أياٍد سورية   : "، أي عقب الحرب على لبنان، عندما قال       )14/8/2006(

عنـدما  ) 17/8/2007(ان اللبناني   . بي. إلى تصريح وزير الخارجية السوري في مقابلة مع تلفزيون ان         
أي أن االحتالل اإلسرائيلي يتخوف مـن مقاومـة         .." ين سنة أخرى  سوريا لن تنتظر الجوالن أربع    : "قال

من خالل بث رسالة تحمل إنذاراً      " المحتمل"سورية مستقبلية داخل الجوالن، وبالتالي أراد استباق الحدث         
 .بالتصعيد العسكري، وذلك حسب اللغة التي يفهمها االحتالل اإلسرائيلي نفسه

 هذه الخطوة إلى استجالب ردة فعل من الجـيش الـسوري، خدمـة               قد يهدف االحتالل من وراء     :ثالثاً
. لسيناريو عسكري إسرائيلي مقصود ومعد له سلفاً إنفاذاً لمخطط إشعال حرب إقليمية محدودة أو موسعة              

فمن المعلوم أن االحتالل اإلسرائيلي قد تلقى ضربة موجعة إثر حرب تموز على لبنـان التـي أفقدتـه                   
ستراتيجية ووضعته في مأزق، وليس من المستبعد أن خطوة تـصعيدية عـسكرية             البوصلة السياسية اإل  

استفزازية في األجواء السورية أراد منها التسخين لحرب تصدر أزمته الداخلية إلى الخارج، أمـالً فـي                 
 ..، وأمالً في استعادة الهيبة والقدرة الردعية المتصدعة..استعادة اليقين والثقة المفقودة

التصعيد واالستفزاز الذي قام به الطيران اإلسرائيلي في األجواء السورية هو خطـوة علـى               ال شك أن    
درجة عالية من الخطورة والحساسية، وهو إشارة دالة على نوايا االحتالل العدوانية، فمن غير المعقـول                

سبان فرضية  أن يقوم طيران االحتالل بهذه الطلعة إلى عمق الشمال السوري دون أن يكون آخذاً في الح               
، خاصة وأن هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيـه           ..التصعيد المتبادل التي قد تفضي إلى حرب إقليمية       

  . األجواء حالة من التوتر المتزايد
وهذا يقودنا إلى التذكير بما هو معلوم من أننا نجاور احتالالً ال يؤمن جانبـه، وأن الغـدر واالعتـداء                    

مة له منذ النشأة، وما دعواته للسالم إال ذراً للرماد في العيـون وتكتيكـاً               والحرب هي سمات أصيلة الز    
ومن هنا فإنه من الطبيعي أن تأخذ سوريا والمقاومة حـذرها مـن            . يخدم إستراتيجيته العدوانية التوسعية   

 غدر وخداع هذا العدو الذي قد تخفي تصريحاته بالتهدئة نوايا عدوانية مبيته قد تحاول اسـتغالل شـهر                 
رمضان القادم إلنفاذ عدوان محتمل ظناً منهم أن الصيام يضعف همم الرجال، وما دروا أن العرب قـد                  

 إال خير شاهد علـى  1973تشرين من العام ) رمضان(حققوا معظم انتصاراتهم في رمضان، وما حرب     
  .ذلك

  9/9/2007 48عرب 
  

  :كاريكاتير .58
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  10/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 


