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***  

  
 ين إلقامة دولت"اتفاق مبادئ" التوصل الى وثيقة ان تنفي"اسرائيل"و" السلطة الفلسطينية" .1

 نفت امس مـصادر فلـسطينية       : محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    12/9/2007النهار  نشرت  
رفيعة ان يكون الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي توصال الى أي اتفاق على أي نقطة مـن نقـاط اتفـاق                   

ـ  .االطار للحل النهائي واقامة دولة فلسطينية      ـ     " النهار"وقالت ل تعداد االسـرائيليين   ان هناك تقدما في اس
للبحث في قضايا الحل النهائي وان طواقم المفاوضات لم تؤلف بعد على رغم اتفاق عبـاس واولمـرت                  

ان مسؤولين فلسطينيين كباراً يحيطون بعباس ابدوا تفاؤال حذرا بالتقـدم لكـنهم             "واضافت  . على تأليفها 
 من دون التحضير الكـافي لـه ومـن دون           اشاروا الى انه ال يزال المتحفظ الكبير عن انعقاد االجتماع         

التوصل الى اتفاق على اسس نجاحه ومنها حضور سوريا ولبنان، ووضع جدول زمني النهاء االحتالل               
االسرائيلي، وانه اكثر رغبة في تأجيل االجتماع او الغائه وان زيارته للسعودية هي للبحث فـي امكـان                  

  ". نجاحهتأجيل المؤتمر او الغائه اذا لم تستوف شروط 
بلورة أي وثيقة تتضمن النقاط التي اتفق       "ونفى صائب عريقات في تصريحات لإلذاعة العامة اإلسرائيلية         

عليها إلعالن المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل االجتماع الدولي المنوي عقـده فـي                
  .رائيلية نفيها تلك الوثيقةكذلك نقلت اإلذاعة عن مصادر سياسية إس". واشنطن الخريف المقبل

قالت انها حصلت عليها وتتضمن نقاطا تجري بلورتها  بـين           " وثيقة"المحلية اوردت   " معا"وكانت وكالة   
مكونة من صـفحة واحـدة، وهنـا        " الوثيقة"وقالت ان   . منظمة التحرير واسرائيل قبل اجتماع الخريف     

ة التحرير الفلسطينية الدخول بصورة فورية فـي        على قيادة اسرائيل وقيادة منظم    : "ترجمتها عن العبرية  
اسرائيل وفلسطين وفـق وثيقـة مبـادئ اساسـية          : عملية تؤدي عند االنتهاء منها الى اقامة دولتين هما        

  :وتفاهمات كما هو مفصل على النحو التالي
تنهي اسرائيل احتالل الضفة الغربية في مدة زمنية متفـق عليهـا، ويكـون االنـسحاب واخـالء                   )1
ستوطنات بالتدريج وعلى مراحل عدة، وكل منطقة يجري االنـسحاب منهـا تـسلم الـى الـسلطة                  الم
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الفلسطينية، بحيث يسود فيها القانون والنظام واقامة نظام في غزة يكون جزءاً من عملية الـسالم، ممـا                  
  .سيسمح السرائيل بالنظر الى قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة سياسية واحدة

 ويجري االتفاق على    1967ينية غير مسلحة، وتكون حدودها كما تحددها خرائط سنة          تقام دولة فلسط   )2
حدودها بدقة بناء على الحاجات االمنية والتطورات الديموغرافية والمستلزمات االنسانية، ممـا سـيفتح              

ظ علـى  الباب امام تبادل اراض بنسبة واحد لواحد مع االحتفاظ بالكتل االستيطانية في يد اسرائيل والحفا        
  .تواصل جغرافي في فلسطين وآفاق االزدهار االقتصادي

القدس تكون عاصمتين، واحدة لدولة اسرائيل وواحدة لدولة فلسطين، االحياء اليهودية تكون تحـت               )3
سيادة اسرائيلية، واالحياء العربية تكون تحت السيادة الفلسطينية ويكون بين السلطتين السياديتين تعـاون              

  .اة لكل السكانيسمح بادارة الحي
ترتيبات خاصة تعد للحفاظ على حرية الوصول الى كل االماكن المقدسة لالديان المختلفـة، وتقـام                 )4

  .سلطة ادارية خاصة الدارة وصول الشعبين الى االماكن المقدسة داخل البلدة القديمة في القدس
  .عب اليهوديتعلن فلسطين وطنا قوميا للشعب الفلسطيني، واسرائيل تعلن كوطن قومي للش )5
يجري ايجاد حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين مـع االعتـراف بالمعانـاة التـي                  )6

  .عاشوها، ويتفهم الحق الفردي لهم في اطار الحل الشامل لمشكلتهم
يعلن الطرفان اهمية انهاء النزاع والعمل من اجل تأييد الجمهور في كل طرف لهذا االتفـاق بـاكبر        )7

وكذلك يعمل الطرفان بكل قوتهما وكل على حدة وبعضهما مع البعض ضد اي مظهـر مـن                 قدر ممكن   
  .مظاهر العنف واالرهاب الصادر عن دولة اي منهما ضد االخر

ينظر الطرفان الى هذا االتفاق باعتباره متساوقا مع مبادئ مبادرة السالم التي طرحتها جامعة الدول                )8
  . القيام بخطوات ايجابية فعالة لتطبيقها بالكاملالعربية ويدعوان الجامعة العربية الى

وكذلك يدعوان الدول والجهات المتمثلة في الرباعية الدولية والمجتمع الدولي للتدخل وتقـديم المـساعدة               
  .بطرق مختلفة لدفع االتفاق المستند الى هذه المبادى وتطبيقه

ل تبدأ اسرائيل بسحب قواتهـا واخـالء        وحاال بعد انعقاد المؤتمر والمفاوضات للتوصل الى اتفاق مفص        
المستوطنات في مناطق الضفة الغربية وان استكمال مراحل االخالء تتم في مقابـل  اسـتكمال عمليـة                  

  ".المفاوضات
 برهوم جرايسي ويوسـف    ،رام اهللا والناصرة   نقالً عن مراسلهيا في    12/9/2007الغد األردنية   وأضافت  
، واالذاعة اإلخبارية اإلسرائيلية    "معا"ا نشرته بتزامن، وكالة االنباء      م" بشدة"نفى مكتب أولمرت    : الشايب

وقال مكتب أولمرت في بيـان، إن العمـل          .، من التوصل إلى شبه اتفاق لوثيقة التفاهمات       "القناة الثانية "
 على  لبلورة وثيقة من هذا النوع ال يزال في بداياته وهناك طواقم تم تعيينها للتو، وأن أية وثيقة ستعرض                 

أما االذاعة اإلسرائيلية فقد نقلت عـن مـصادر          .الحكومة اإلسرائيلية لدراستها قبل الحديث عن إنجازها      
سياسية إسرائيلية قولها، إن هناك أساسا قويا لهذا النبأ وان تقدما كبيرا حصل في المحادثات بين الجانبين                 

زعيم حركة شاس الوزير إيلي يـشاي،       وفي رد فعل على هذه المعلومات، حذر         .اإلسرائيلي والفلسطيني 
ـ              إسرائيل عن الحـرم    " تنازل"من ان كتلة حركته ستنسحب من الحكومة في حال تم الحديث عما اسماه ب

  .القدسي الشريف
  

  العاهل السعودي يشددان على إعادة وضع غزة إلى ما كان عليهوعباس  .2
ى ضرورة إعادة األوضاع كما كانـت       شدد العاهل السعودي والرئيس الفلسطيني أمس، عل      : )آي.بي.يو(

وقالت وكالة األنباء السعودية إن الملك عبداهللا بحث         .عليه في قطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه        
 في جدة األوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، وضرورة نبذ الخالفات الداخليـة،             عباسمع الرئيس   

كانت عليه للوصول إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني        وتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة األوضاع كما       
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، وأكـدا   "الجهود الدولية الراهنة لتفعيل عملية السالم المتعثرة      "كما استعرضا    .وحريته وكرامته في وطنه   
حتمية حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الـوطني، وعاصـمتها                "

  ".ستقرار في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيةالقدس وتحقيق األمن واال
  12/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "حماس"و" فتح"أنباء عن مبادرة سودانية لرأب الصدع بين حركتي  .3

 أكدت مصادر سياسية وإعالمية متطابقة أن رئيس السلطة الفلسطينية اجتمع اليوم في عمان اليوم               :عمان
 مغادرته إلى جدة مع مستشار الرئيس السوداني مصطفى إسماعيل وبحث معه األوضاع على الساحة               قبل

ـ         .الفلسطينية النقاب عـن أن    " قدس برس "وكشف حمادة فراعنة اإلعالمي األردني في تصريح خاص ل
مصطفى إسماعيل التقى بالرئيس عباس، وبحث معه إمكانية القيام بجهد سوداني لـرأب الـصدع بـين                 

وأشار فراعنة إلى أن المبعوث السوداني أعرب عن حرصه في أن يكون الجهد             ". حماس"و" فتح"ركتي  ح
السوداني مكمال للجهد السعودي وغير متعارض معه، لكنه أشار إلى الخطوط العريضة التي تحدث عنها               

 ينطلـق   عما قامت به فـي غـزة، وأن       " حماس"إسماعيل، والتي تتضمن رؤية متكاملة تتراجع بموجبها        
وأكد فراعنة أن المبادرة السودانية متوقفة علـى         .الحوار بين الطرفين في إطار االتفاقات الموقعة بينهما       

  .النتائج التي يمكن أن تسفر عنها مباحثات الرئيس عباس مع القيادة السعودية
  11/9/2007 قدس برس

  
   تنفي اقتحام مقر منظمة التحرير في غزة"القوة التنفيذية" .4

نفى المتحدث باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان بشكل قاطع األنباء التي تناقلتها            :  د ب أ، ا ف ب      -غزة  
وسائل اإلعالم امس حول اقتحام القوة لمقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة غـزة والـسيطرة                 

  ".داهمة للمقربعد االتصال بكل دورياتنا الخارجية لم يتبين أنه كانت هناك م"وقال . عليه
 إن القوة التنفيذيـة     : في قطاع غزة وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة قال        "فتح"وكان زكريا األغا مسؤول     

وفي بيان بثته وكالة وفـا الرسـمية،         .داهمت مقر اللجنة بمدينة غزة وفتشته وصادرت بعض محتوياته        
ة في االعتصام الجماهيري امام مقر      المشارك"دعت فصائل منظمة التحرير المواطنين في قطاع غزة الى          

  ".اللجنة التنفيذية صباح غد احتجاجا على احتالل المقر
  12/9/2007الدستور 

  
  الداخلية في غزة تعلن عن اعتقال مخرج في تلفزيون فلسطين .5

اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة ان اجهزة االمن التابعة لها اعتقلت المخـرج               : ألفت حداد 
وقالت الوزارة في بيان لها إن اعتقال جرادة قانونياً ولم يـتم إال بعـد               ،  ي تلفزيون فلسطين فايق جرادة    ف

استصدار قرار رسمي باالعتقال موضحة ان االعتقال جاء على خلفية قيامه ومجموعة معه بالتـصوير               
وجاء  .هات في رام اهللا   قرب موقع أمني في مدينة غزة، معتقدة انه يقوم بتصوير أفراد األمن ويرسلها لج             

في بيان الوزارة أن لجنة التواصل وحماية الصحفيين في المكتب اإلعالمي الحكومي تدخلت في ذلـك،                
                حتى يقوموا بإحضاره إلى مقر السرايا لتقوم األجهزة األمنية المختصة بأخذ إفادته وذلك بالطريقة التي تم

ة فيما يخص التعامل مع الصحفيين فيما يخـص المهنـة           االتفاق عليها مع وزارة اإلعالم ووزارة الداخلي      
  ".مع العلم أن المواطن فايق أبو جراد ليس صحفياً"

  11/9/2007 48عرب
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  "فتح"وزارة األسرى تستنكر اقتحام مقر نادي األسير في نابلس وإغالقه من قبل مسلحي  .6
نـادي  " مقتحمـي مقـر   ]هنيةفي حكومة [ وصفت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية  :رام اهللا 
قامـت  " فـتح "وكانت مجموعات مسلحة تابعة لحركة      ". ال يمتون للوطن بصلة   "في نابلس، بأنهم    " األسير
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها       .مقر، حيث قاموا بإغالق المقر وطرد موظفيه      الباقتحام  ) 9/9(األحد
إطالق نار كثيف وصراخ وشـتائم نابيـة        " صاحبها   ، مشيرة إلى أن عملية االقتحام     "تستنكر الحادثة "إنها  

واعتبـرت الـوزارة أن تلـك        ".واعتداء بالضرب على الزوار والمراجعين الذين كانوا يتواجدون داخله        
  ".تصيب قضية األسرى في مقتل"الحادثة 

لمحرر  منزل األسير ا    استنكرت الوزارة إقدام عناصر من جهاز األمن الوقائي في رام اهللا على مداهمة            و
 سنوات  10أكرم الخروبي عميد كلية المهن الطبية في جامعة القدس، والذي أفرج عنه بعد اعتقال دام                .د

في سجون االحتالل، وتمزيق يافطات التهنئة التي أعدت بهذه المناسبة، ومنع الصحفيين من تغطيه هـذه                
  .ل في حاله تغطيه هذا الحدث باالعتقا وتهديدهم الممارسات اإلجرامية التي تقوم بها تلك األجهزة،

  11/9/2007 قدس برس
  

  "حقا مشروعا "وتعدها" فجر اإلنتصار"ترحب بعملية " حماس" .7
عملية القصف الـصاروخي    " حماس"باركت حركة   : غزة 11/9/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر

 70 وأسفر عن إصابة     العسكري الصهيوني الواقع في مدينة عسقالن المحتلة،      " زكيم"التي استهدفت موقع    
 مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي          ،"فجر اإلنتصار " والتي سميت علمية     جندياً صهيونياً، 

إن االحتالل  : "وأكدت فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي له         . على جرائم االحتالل  
بتطبيق خطة عدوانية ممنهجة بتواطـؤ دولـي        يستخدم كافة األسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويقوم         
حق مشروع من حقوق    "وأوضح أن المقاومة    ". وأمريكي وأوروبي على ما يرتكبه ضد الشعب الفلسطيني       

  ". ..الشعب الفلسطيني كفلته الشرائع والقوانين الدولية
ابو زهري قال سامي  : صالح النعامي،غزة نقالً عن مراسلها في 12/9/2007الشرق األوسط  وأضافت

هذه العملية جزء من المقاومة المشروعة لمواجهة عدوان        " لوكالة فرانس برس ان      "حماس"المتحدث باسم   
واضـاف ان   ". إسرائيلي مستمر وهي تمثل حالة الدفاع عن النفس في مواجهة جرائم اسرائيلية مستمرة            

وان والمشكلة فـي العـدوان      هناك اغتياالت وشهداء ومن الطبيعي ان تكون هناك مقاومة لمواجهة العد          "
  ". واالحتالل وليس في المقاومة التي تمثل حالة الدفاع عن النفس

  
  "عملية زكيم" تدعو عناصرها للحيطة والحذر تحسبا من رد إسرائيلي على "الجهاد .8

دعت حركة الجهاد اإلسالمي كافة كوادرها وعناصرها وقادتها السياسيين والعسكريين إلـى أخـذ               :غزة
وطالبت الجهاد   .ات الحيطة والحذر في أعقاب عملية قصف موقع زكيم العسكري اإلسرائيلي          أقصى درج 

اإلسالمي في بيان لها عناصرها بعدم التجمهر أو ركوب السيارات الخاصة، واالختفاء عن األنظار قدر               
  .اإلمكان إلفشال التهديدات اإلسرائيلية بإذهاب فرحة االنتصار

  11/9/2007قدس برس 
  

  للشروع في المصالحة" حماس"و" فتح" رسالة لـ"عملية زيكيم: "لبطشخالد ا .9
تأتي في إطار الـرد     ،  أكد الناطق باسم حركة الجهاد خالد البطش، أن عملية قصف قاعدة زيكيم           : ـغزة

المشروع للمقاومة الفلسطينية على العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلـسطيني فـي الـضفة               
ة، مشيرا إلى أن المقاومة مفروضة على الشعب الفلـسطيني، ألنـه مـا زال تحـت                 الغربية وقطاع غز  

إلى العودة للحوار، وإعالن المصالحة، مـشيرا إلـى أن          " حماس"و" فتح"ودعا البطش حركتي     .االحتالل
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عملية اليوم هي رسالة للحركتين للبدء في مصالحة وطنية شاملة على أسس متوافق عليها وطنيا، تنهـي                 
  .لخصام الداخلي، وتعيد اللحمة للشعب الفلسطينيحالة ا

  11/9/2007قدس برس 
  

  تكشف ألول مرة عن امتالكها صواريخ دقيقة وقوية وبأعداد كبيرة" حماس" .10
إن المقاومة الفلـسطينية    : قال صالح البردويل المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية       :  علي البطة  -غزة  

، وأنها ال تستخدمها حالياً بل تستخدم صواريخ محـدودة          داًأكثر عد تمتلك صواريخ أكثر قوة وأكثر دقة و      
في إشارة  ( العدد واإلصابة، وعلى الكيان إن يفهم ما هو الفارق بين الرد الحقيقي وبين الرسائل التحذيرية              

  ).إلى الصواريخ قليلة الفعالية
 10/9/2007الحقيقة الدولية 

  
  صدع وحل الخالفاتعباس أفشل عدة لقاءات لرأب ال: موسىيحيى  .11

يحيى موسى، رئيس السلطة عباس بأنه السبب في فشل العديد مـن       " حماس"حركة  عن    النائب اتهم: غزة
. اللقاءات لرأب الصدع بين األطراف الفلسطينية، وذلك بسبب تشدد عباس وعدم قبوله العـودة للحـوار               

ستعداده للقاء عباس في السعودية؛ قال       إسماعيل هنية با    المقال وحول المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء     
إن السعودية وقفت موقفاً متوازناً من الحوار ودعت إليه، ونحن نأمل أن يكـون هنـاك جهـد                  : "موسى

لكن أن تقدم االشتراطات قبـل الحـوار،        : "وأضاف". سعودي فاعل لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية      
إن االجتماعات المتكـررة بـين عبـاس        : "وقال". ..فهذا كمن أراد أن يفشل فرص عقد مثل هذا الحوار         

وأولمرت، يريد منها عباس أن يحقق اختراقاً يدعمه في الساحة الفلسطينية سياسياً، بينمـا يريـد منهـا                  
  ". أولمرت دعم موقفه داخل الجمهور الصهيوني

   11/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  محاور للخروج من األزمةيتحدث عن مبادرة من ثالثة " فتح"قيادي في  .12
النقاب عن تفاصيل مبادرة سياسية للخروج من       " فتح"ناطق باسم حركة    محمد الحوراني ال  كشف  : رام اهللا 

المأزق السياسي الفلسطيني الذي آلت إليه األوضاع في األراضي الفلسطينية بسبب استمرار الخالف بين              
احثات الرئيس محمود عباس في الرياض، وفي       ، وأكد أنها ستكون حاضرة في مب      "حماس"و" فتح"حركتي  

ـ  .العواصم العربية األخرى ذات الصلة بالملف الفلسطيني قـدس  "وشدد الحوراني تصريحات خاصة لـ
بالدور السعودي لمعالجة األزمة الفلسطينية، لكنه تحدث عـن أن ميـاه            " فتح"على ترحيب حركة    " برس

وتحدث الحوراني عن ثالثة محاور أساسية      . جوهريةكثيرة جرت في النهر الفلسطيني تستوجب معالجة        
، "انقالبها في غزة  "عما سماه بـ    " حماس"مساعدة لعودة اللحمة الوطنية الفلسطينية، أولها أن تعود حركة          

وأن تؤسس بذلك لعودة كل األطراف الفلسطينية للعودة عن العنف فـي حـسم الخالفـات الداخليـة أو                   
ويتصل ثاني المحاور باالتفاق على برنامج سياسي       .  الداخل الفلسطيني  السيطرة على إدارة األوضاع في    

، فتتصل بالعودة إلى الشعب الفلسطيني في انتخابات رئاسية وتـشريعية           المحور الثالت موحد للجميع، أما    
  .مبكرة، ليقول كلمته في الجميع

  11/9/2007قدس برس
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   في غزة"فتح"قتيل من  .13
على جثة طلعـت محمـد   ) أمس(طواقم االسعاف عثرت اليوم     " إن ني مصدر طبي فلسطي   قال -عواصم  
   ". مقتوال وقد بدت عليها اثار تعذيب واطالق نار في جنوب مدينة غزة)فتح"عضو في  (النحال

   12/9/2007الغد األردنية 
  

   من سلسلة لقاءات عباس أولمرت تحذر"الجبهة الشعبية" .14
 الجبهة الشعبية جميل مجدالوي من سلسلة اللقاءات التي تعقد          حذر القيادي في  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية أولمرت في ضوء االنقسام الحالي في              
وقـال مجـدالوي     .الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن الفلسطينيين يحصدون ثمارها السلبية بمجرد انعقادهـا          

ل التداعيات المتوقعة لهذه السلسلة من اللقاءات ستكون سـلبية علـى كـل األصـعدة،            ك"إن  ": الحياة"لـ
في غزة واإلجراءات المتبادلة التي قام بها كـل مـن           " حماس"خصوصاً في ضوء ما أقدمت عليه حركة        

  ".وتسببت بتكريس االنقسام الجاري حاليا في الساحة الفلسطينية" حماس"السلطة وحركة 
  12/9/2007الحياة 

  
  " اولمرت-فخ مناورات بوش "تحذر السلطة من السقوط في " الديمقراطية" .15

من الوقوع فـي فـخ منـاورات الـرئيس          " السلطة امس    "الجبهة الديمقراطية "حذرت  :  د ب أ   - دمشق  
ودعا مصدر مسؤول في الجبهة التي       ".األميركي جورج بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت       

إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسـط تحـضره جميـع             "را لها، في بيان     تتخذ من سوريا مق   
وانتقد المصدر اللقـاء الـذي عقـد         ".أطراف الصراع بال استثناء تحت سقف قرارات الشرعية الدولية        

االثنين بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي في القدس، قائال إن ما أسفر عنـه هـذا                  
  .على طريق التسوية" يشير إلى عدم وجود خطوات جديدة"اللقاء 

  12/9/2007الدستور 
  

   للمبادرة بالخطوة االولى باتجاه اعادة الحوار حتى ولو قدمت تنازلت"حماس"قفيشة يدعو  .16
، حاتم قفيشة، حركة حماس للمبادرة باتخاذ الخطـوة         "حماس"عن   دعا النائب    : منتصر حمدان  -رام اهللا   

لعودة الى الحوار حتى لو كان فيها تنازالت لحركة فتح، في حين طالـب حركـة فـتح                  االولى باتجاه ا  
وجدد قفيشة موقفه الرافض للحسم العـسكري        .بالتناغم مع ذلك التوجه لما فيه تحقيق للمصلحة الوطنية        

قه ورفضه ان يكون الحوار تحت فوهات البنادق، مشدا في الوقت ذاته على اهمية االحتكام للقانون وتطبي               
الندوة السياسية التـي نظمهـا مركـز        في كلمة له خالل       جاء ذلك  ،  "على جميع المواطنين دون استثناء    

العالقة بين شطري الـوطن وتأثيرهـا       "في رام اهللا، امس، بعنوان       ) JMCC(القدس لالعالم واالتصال    
   ."على تحقيق االهداف الوطنية

   12/9/2007الحياة الجديدة 
  

  "البارد"طرحنا أفكاراً عملية لعودة أهالي : ائه السنيورةأسامة حمدان بعد لق .17
قام وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان أسامة حمدان بزيارة رئيس الحكومة اللبنانيـة فـؤاد                   

بعد االجتمـاع قـال     السنيورة، في السراي الحكومي، وضم الوفد كل من على بركة وأحمد عبد الهادي،              
فنا بضرورة عودة الالجئين الى مخيم نهر البارد باعتبار ان هذا المخيم هو عنوان              أكدنا على موق  : حمدان

لقضية سياسية يجتمع فيها الفلسطينيون واللبنانيون من دون اي خالف وهي قضية العـودة ورفـض اي                 
مشاريع اخرى تسقط هذا الحق، سواء كانت مشاريع توطين او تهجير او ترحيل او غير ذلك، وضرورة                 



  

  

 
 

  

            10 ص                                      842:                                 العدد12/9/2007األربعاء : التاريخ

هذا المخيم اذ ان ما حصل كان جزءا من التضحية الفلسطينية في مواجهة ما جرى مـن اعتـداء               اعمار  
وفي جانب العودة السريعة هناك جملة من االفكار العملية تم طرحها وتداولها            . على امن لبنان واستقراره   

نا الى عقد مـؤتمر     وفي هذا السياق عبرنا عن ارتياح     : وأضافمع الرئيس السنيورة وقد تلقاها بايجابية،       
  .المانحين من اجل االعمار

  12/9/2007السفير 
  

  "فتح اإلسالم"شركاء وأحباب وأصحاب " رابطة علماء فلسطين" :أبو العينين .18
ـ           " فتح"نفى أمين سر حركة      ، أن تكـون    "المركزيـة "في لبنان سلطان ابو العينين ردا علـى سـؤال لـ

ودعا .  االول، سببها االحتفاء بإعالن عدم مقتل العبسي       المفرقعات التي أطلقت في عين الحلوة مساء امس       
سيعقد اجتماع للجنة   : "وقال . الى عدم تحميل المخيم تبعات سلوك شخص ال عالقة له بالثقافة الفلسطينية           

، مشيرا الى ان المفرقعات تطلق يوميا ليس في         "المتابعة بهذا الشأن ولمتابعة شؤون أمن واستقرار المخيم       
وعـن  . المفرقعات هي لـشهر رمـضان     .  فقط بل في لبنان كله وهي ليست احتفاء بالعبسي         عين الحلوة 

اسألوا رابطة علماء فلسطين، فهم شركاء وأحباب وأصحاب مع هذه الجماعة، وكما            : "مصير العبسي قال  
 ونضيف اذا لم تكن هذه الجثة للعبسي فنتمنى       " خدعة"قال اخونا عباس زكي عسى أال تكون هذه المسألة          

وهذه الرابطة أعاقت وعرقلت، هي والجهة التـي تقـف خلفهـا، مـسار              . أن تكون جثته في مكان آخر     
  ". وأعلنت رفضها استخدام أي قوة فلسطينية في وجه فتح االسالم" البارد"التطورات في 

  12/9/2007السفير 
  

  "جباية الثمن"والجيش يعكف على خطة ".. العقاب الجماعي"تل أبيب تدرس الرد بـ .19
انتهت بعد ظهـر    : سمير حمتو  و جمال جمال  عن   القدس المحتلة، غزة   من 12/9/2007 الدستور   ذكرت

 السياسية االسرائيلية، دون اعالن قرارات عمليـة بـشأن الـرد علـى قـصف                -أمس الجلسة االمنية    
 جنـدياً   70العسكرية شمال عسقالن ما ادى الـى اصـابة حـوالي            " زيكيم"صاروخي فلسطيني لقاعدة    

جبايـة  "وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يفكر في إطالق خطة تحمل اسم      .ئيلياً بجراح اسرا
ونقـل الموقـع     .ضد قطاع غزة ، وهي الخطة التي أعدتها وزارة الدفاع اإلسرائيلية قبل أسابيع            " الثمن

سع في القطاع   اإلليكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن هذه المصادر استبعادها القيام بهجوم بري وا           
القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة يستوجب استدعاء كل االحتياط ووضع كل الجيش في حالة               "قائلة إن   

   .تأهب قصوى خشية من اندالع حرب أخرى على الحدود السورية اللبنانية
نع ضد من يطلق ويص   "وبحسب يديعوت فإن الخطة تشتمل على عدة نقاط من بينها تنفيذ عمليات اغتيال              

زيـادة عمـق    "إلى جانب   " الصواريخ دون التمييز بين المستوى العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية        
عمليات التوغل البرية داخل أراضي القطاع بهدف تدمير البنية العسكرية لحماس والجهـاد اإلسـالمي               

كما تـشتمل    ".يونصب كمائن للخاليا التي تطلق الصواريخ من قبل وحدات خاصة في الجيش اإلسرائيل            
زيادة عمليات القصف الجوي بالتنسيق مع القوات البرية بهدف المس بخاليا إطـالق             "الخطة أيضا على    

وإطالق قذائف المدفعية الثقيلة تجاه المناطق التي تطلق منهـا الـصواريخ وقـصف تلـك                ..الصواريخ  
  .عنهم"  التيارالكهربائيعقاب جماعي بسكان غزة يتمثل في قطع"فضال عن إنزال " المناطق من الجو

عقد ايهود اولمرت أمس سلسلة مشاورات      : أسعد تلحمي  عن   الناصرةمن   12/9/2007 الحياة   وأضافت
مع كبار وزرائه وأركان المؤسسة العسكرية وسط ارتفاع أصوات غاضـبة فـي االئـتالف الحكـومي                 

شريط الحدودي بين رفح وسيناء     والمعارضة على حد سواء تطالب باجتياح القطاع فوراً وإعادة احتالل ال          
وأشارت مصادر صحافية إلـى ان       ".خلق معادلة ردع ضرورية   "بهدف  " جباية الثمن "و) محور فيالدلفي (

إسرائيل لم تبت بعد في اقتراح عدد من وزرائها اتخاذ عقوبات اقتصادية عقابية متشددة بحـق الـسكان                  
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الشرب عن السكان لخشيتها من رد فعل دولي عنيف         الفلسطينيين مثل وقف التيار الكهربائي أو منع مياه         
كما يخشى المترددون في اللجـوء إلـى        . على إجراءات يحظر القانون الدولي على دولة احتالل اتخاذها        

هذه اإلجراءات من أن تعود على إسرائيل وباالً في حال أدت هذه العقوبات إلى احتمـاء الـسكان فـي                    
  .تضامناً" حماس"أحضان حركة 

مـع رئـيس    " وثيقة تفاهمات عامـة   "ك تذرع الوزراء المعارضون مساعي اولمرت للتوصل إلى         إلى ذل 
لمطالبة اولمرت بإرجاء المؤتمر الدولي المتوقـع فـي         " زكيم" بعملية   ،السلطة الفلسطينية محمود عباس   

 كما قـال    ،"ألن فشله، وهذا أمر شبه مؤكد، سيقود إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة ويشعل المنطقة            "واشنطن،  
ايلي يشاي الذي هدد اولمرت بفرط عقد االئتالف الحكومي في          " شاس"نائب رئيس الحكومة زعيم حركة      

 .تمس بالسيادة اإلسرائيلية على القدس كلها" وثيقة تفاهمات"حال توصل إلى 
أن : صالح النعاميعن غزة ومن  نظير مجلي  عنتل أبيبمن  12/9/2007 الشرق األوسط ولفتت
الى االعالن عن القصف نتيجة لكثرة االصابات وهرولة ذوي الجنود الى المستشفيات   اضطرتاسرائيل

وقد أمر وزير . وروى هؤالء لذويهم ان هذه ليست أول مرة يقصف فيها هذا المعسكر. لعيادة أبنائهم
لجنود في الدفاع، ايهود باراك، فورا بنقل غرف من الباطون المسلح الى هذا المعسكر لكي يحتمي فيه ا

   .المستقبل
وقال رئيس األركان السابق للجيش االسرائيلي، موشيه يعلون، انه ال يوجد أي حل للصواريخ الفلسطينية 
. إال بضربة عسكرية كبيرة تتخللها عمليات اغتيال أو اعتقال لكل قادة حماس وبقية التنظيمات العسكرية

من جهته قال آفي ديختر، وزير  ".ينيين على اسرائيلأحد أخطر القادة الفلسط"واعتبر أبو مازن مخادعا و
جرأة الفلسطينيين على مواصلة اطالق الصواريخ تنبع من فقدان إسرائيل لقوة "األمن الداخلي، أن 

واعتبر ديختر أنه بعد سيطرة حركة حماس على قطاع فإنه أصبح من السهل على اسرائيل ". الردع
عة على قطاع غزة، مشيراً الى أن العالم لن يعترض على تبرير شروعها في شن حملة عسكرية واس

  .مثل هذه العملية
  

  رد إسرائيل" يتفهم"كوشنير وغزة " معاقبة"ليفني تلمح إلى  .20
قالت زيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الفرنسي برنار              

يست عسكرية فحسب، للعمل ضد غزة ويتوجب اسـتخدامها         لدينا وسائل، ول  "في القدس المحتلة،     كوشنير
لـيس  "، مضيفة   "ويتعين قول الحقيقة، وهي أنه حتى بهذه الوسائل، ال يمكن وقف إطالق القسام            . باعتدال

مهما من هي المنظمة التي اعلنت المسؤولية، فحماس هي التي تسيطر على قطاع غزة بأكمله، ويمكنهـا            
ومشيرة الى الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض،         ".  تفعل ان توقف ذلك، لكنها قررت اال     

نحتاج من جهة إلى التحرك ضد االرهابيين في غزة، ونحتاج من جهة اخرى إلى التوصـل                "قالت ليفني   
ويتوجب القول إن الحوار مع أبي مازن ال يوفر حـال           "ضافت  ا،  "لتفاهم مع المعتدلين في الضفة الغربية     

 صاروخا في الـشهر االخيـر، اي ثالثـة          90تم اطالق   "وقال كوشنير، من جهته،     ". ريبةفي الفترة الق  
، "يوميا، اذا ال يمكن الصبر طويال على هذا الهجوم على القرى والمدن فـي محـيط غـزة                 ) صواريخ(

ال اعلم القرار الذي سيتخذ لكنني فهمت انه سيتم القيام بشيء ما، فهمت ان علـى اسـرائيل ان                   "مضيفا  
  ". فع عن سكانهاتدا

  12/9/2007السفير 
  

  " ابومازن-بيلين "بحث مضامين وثيقة تحكومة أولمرت  .21
التي تمت بلورتها عـام     " بيلين ابو مازن  "ايهود اولمرت أنه طلب من مساعديه دراسة وثيقة          ذكر مكتب 

سـتخدام   لالطالع على ما كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وافق عليه آنذاك في محاولة ال              1995



  

  

 
 

  

            12 ص                                      842:                                 العدد12/9/2007األربعاء : التاريخ

هذه النقاط في وثيقة المبادئ التي تتم بلورتها من جانب الطرفين لتقديمها في المؤتمر االقليمي المنعقد في                 
  .تشرين الثاني المقبل/واشنطن نوفمبر

أن أولمرت، ووزيري الخارجية تسيبي ليفني، والحرب إيهود        " يديعوت أحرونوت "من جهة أخرى ذكرت     
 عاجلة بشأن قضايا على جدول األعمال في مقدمها المفاوضـات مـع             براك، يجرون مشاورات سياسية   

وقرر اولمرت أن يكون هذا الطاقم هو الذي يقود وضع المضامين والمراقبة على المواضيع              . الفلسطينيين
  .التي تظهر في وثيقة التفاهمات مع الفلسطينيين

  12/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ل صفقات محتملة الطالق شاليطصحف عبرية تنشر تسريبات عن تفاصي .22
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت امس، ان اجتماعا سريا، عقده في العاصمة المصرية القـاهرة أمـس                
ممثل اولمرت لشؤون األسرى والمفقودين عوفير ديكل، مع مدير المخابرات المصرية الـوزير عمـر               

وقالت الصحيفة اإلسرائيلية، بان     .همسليمان وممثلين فلسطينيين مقربين من حركة حماس، لم تذكر أسماؤ         
األطراف الثالثة بحثوا كيفية استئناف المفاوضات التمام الصفقة، بعد أن توقفت فـي شـهر حزيـران                 

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية مقربة من ملـف          .الماضي، اثر سيطرة حماس على قطاع غزة      
 أسـيرا فلـسطينيا،     450تم بموجبه إطالق سـراح      شاليط، إقرارها بوجود اتفاق مبدئي إلتمام الصفقة، ي       

وحسب هـذه المـصادر، فـان        .تختارهم إسرائيل من قائمة تضم أسماء ألف أسير تقدمها حركة حماس          
، وهو مصطلح إسرائيلي يشير السـرى       "تلطخت أيديهم بالدماء  "إسرائيل أكدت انها لن تفرج عن أسرى        

ويأتي ما ذكرته الصحيفة اإلسرائيلية، بعد أيام من نـشر           .نفذوا أو خططوا لعمليات قتل فيها إسرائيليون      
صحيفة هآرتس عن ما وصفته عرضا قدمته حركة حماس إلسرائيل بشأن الصفقة، ولكنها لم تشر إلـى                 

  .طبيعة العرض الجديد
   12/9/2007الحياة الجديدة 

  
   صيغة مبدئية لتنظيم العالقات االقتصاديةعلىاسرائيليي فلسطيني اتفاق  .23

ان خبراء اقتصاديين اسرائيليين وفلـسطينيين      " يديعوت احرونوت "قالت صحيفة   :  محمد هواش  -اهللا  رام  
توصلوا الى صيغة مبدئية لتنظيم العالقات االقتصادية بين الجانبين في اطار اتفاق محتمل على التـسوية                

ي فـي بـاريس فـي       وقد تمت بلورة هذه الصيغة خالل مؤتمر انعقد في نهاية االسبوع الماض           . النهائية
. حضور النائب االول لرئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون ووزير االقتصاد الفلسطيني كامل حسونة            

ولم تورد الصحيفة تفاصيل عن الصيغة، غير انها قالت ان الخبراء االقتصاديين ينوون طرحهـا علـى                 
  .االجتماع الدولي في واشنطن

  12/9/2007النهار 
  

  لمجتمع الفلسطيني غير ناضج وغير متحضرا: رائيلي األسبقرئيس األركان اإلس .24
 ،استبعد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق موشيه يعالون في مقابلة تلفزيونيـة           : ردينة فارس ،  غزة

أن يحل السالم بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين والسوريين في هذا الوقت بسبب عدة عوامل منهـا ان                 
ريين ال يعترفون بحق إسرائيل في الوجود وعليه يجب أن تبقى إسرائيل على سياستها              الفلسطينيين والسو 

وشن يعالون هجومـا علـى المجتمـع         .-أي الحرب التي تؤدي إلى السالم فقط، حسب قوله        -الرادعة  
إن المجتمع الفلسطيني غير ناضج وغير متحضر وال يقبل فكرة وجود إسرائيل            "الفلسطيني وقيادته قائال    

يه ال جدوى من إجراء مفاوضات سالم في ظل أيضا غياب لوجود قائد فلـسطيني يـسيطر علـى                   وعل
ووصف االجتماعات اإلسرائيلية الفلسطينية بأنها غير مجدية، إذا ما         . األوضاع في األراضي الفلسطينية   
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ياسـية الن   هذه اللقاءات يجب ان تناقش فقط أمورا اقتصادية وحياتية ال س          : "ناقشت أمورا سياسية، وقال   
الفلسطينيين غير ناضجين وغير متمدنين لتقبل فكرة وجود إسرائيل والدليل على ذلك انتفاضة األقـصى               

  ".وتحويل قطاع غزة بعيد االنسحاب اإلسرائيلي منها إلى حماسستان
  12/9/2007عكاظ 

  
   مليون عربي1.4مليون يهودي و5.4: سكان الكيان .25

 5.4 مليون نسمة، بينهم     7.2اء أن عدد السكان في البالد يصل إلى         بينت تقارير الدائرة المركزية لإلحص    
 ألف يعرفون بأنهم    315، و   )يشمل الجوالن المحتل والقدس المحتلة    ( مليون عربي    1.4مليون يهودي، و  

وتشير معطيات التقرير السنوي    .، وغالبيتهم من عائالت المهاجرين، الذين لم يتم تعريفهم كيهود         "آخرون"
، الذي نشرته الدائرة المركزية لإلحصاء، اليوم اإلثنين، أن نسبة التزايد السكاني في العـام               2006للعام  

، وهي األرقام ذاتها التي كانت فـي سـنوات          %1.8األخير كانت مماثلة للسنوات السابقة، ووصلت إلى        
، في  2006عام  في ال % 1،5وقد ارتفع عدد اليهود بنسبة      . الثمانينيات، حيث كانت نسبة الهجرة منخفضة     

  %.2،6حين ارتفعت نسبة العرب بـ 
في . منهم فقط في الشمال   % 10وتبين أيضاً أن نصف اليهود يتركزون في مركز البالد، في حين يعيش             

وتشير المعطيات أيضاً إلى     .منهم في الجنوب  % 11من العرب يعيشون في الشمال، و     % 45المقابل فإن   
 مليون منهم من أصول أوروبيـة       2،2، ولدوا في البالد، و      %66 مليون يهودي من المواطنين،      3،7أن  

  . ألف من أصول آسيوية691 ألف من أصول أفريقية، و 869أمريكية، و 
كما بينت المعطيات بشكل واضح فروقاً في التحصيل العلمي للطالب اليهود والعرب، وفي حديث لموقع               

ال زحالقة، قال إن مصدر هذه الفوارق، هو        جم.ـرب مع عضو لجنة التربية والتعليم، النائب د       48عــ
 . أضعاف ما يحصل عليه الطالب العربـي       5التمييز في الميزانيات، حيث يحصل الطالب اليهودي على         

هذه النتائج الرسمية هي إدانة فاضحة إلسرائيل ولما تدعيه مـن ديمقراطيـة،             "وتابع النائب زحالقة أن     
  .لة المؤسسة اإلسرائيلية تجاه المواطنين العربوتأكيد على أن التفرقة العنصرية هي بوص

  10/9/2007 48عرب
  

  !أو في إسرائيل... مخاوف من عملية في الجوالن .26
الجـيش  "، في تقرير لمراسلها العـسكري عـاموس هرئيـل، أن            "هآرتس"ذكرت صحيفة   : يحيى دبوق 

اليهودية، مؤكداً  "  األعياد اإلسرائيلي ينوي المحافظة على جهوزيته العالية في هضبة الجوالن خالل فترة          
على إبقاء المؤسسة األمنية اإلسرائيلية لقوات نظامية على الحدود، رغم أنها ال تـشخّص اسـتعدادات                "

عدم إمكان إعطاء صدقية لوسائل اإلعالم اللبنانية التي تحدثت عن          "، ومشيراً إلى    "سورية ممهدة للحرب  
  .أول من أمس" النهار" إشارة إلى ما أوردته الزميلة ، في"أن سوريا قررت استدعاء جزء من احتياطيها

وأشار هرئيل إلى أن الجيش اإلسرائيلي بحث في سيناريوهات الرد الـسوري علـى الخـرق الجـوي                  
من بينها أن تقوم منظمة تحرر درزية أو فلسطينية بمحاولة التحرش في هـضبة الجـوالن                "اإلسرائيلي  

أو داخـل   ) الفلسطينية المحتلـة  ( إمكان تنفيذ عملية في المناطق       ومهاجمة الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى    
وفـي الـسياق، ذكـرت صـحيفة         ".الخط األخضر، من قبل منظمة فلسطينية تعمل بتوجيه من دمشق         

الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز اتفق مع وزير الدفاع إيهود باراك، علـى إلغـاء              "أمس أن   " معاريف"
الخشية مـن فهـم   "، مشيرة إلى أن "أركان الجيش اإلسرائيلي في تل أبيبزيارة كانت مقررة إلى رئاسة    

، إضافة إلى أنها ستتسبب بانشغال مـسؤولي الجـيش اإلسـرائيلي،            )سوريا(خاطئ لدى الطرف اآلخر     
  .، األمر الذي ال يتماشى مع حالة الجهوزية المعلنة في الجوالن"الرفيعي المستوى، لفترة زمنية معينة
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  11/9/2007نانية األخبار اللب
  

   سوريةتلميح إسرائيلي إلى استهداف منشأة كيميائية .27
، رونين بروغمـان،    "يديعوت أحرونوت "لمح محرر الشؤون األمنية والعسكرية في صحيفة        : علي حيدر 

في حديث مع التلفزيون اإلسرائيلي أمس، إلى أن الصواريخ السورية المزودة بالرؤوس الكيميائية ليست              
بحـسب  "وأكد بروغمان أنه     .تناول الطائرات اإلسرائيلية، وأنها موجودة في الشمال السوري       بعيدة عن م  

عمل على تعزيـز سـالح      "معلومات االستخبارات اإلسرائيلية، فإنه منذ تولّي الرئيس بشار األسد الحكم           
بروغمـان  ولمح   ".الصواريخ لديهم سواء من حيث زيادة إنتاج كميات الصواريخ أو تحسينها وتطويرها           
  ".الى أن الصواريخ التي وضعها السوريون في الشمال يمكن تدميرها وهي على األرض

  12/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  بذراع هجومية" سالح البحر"باراك إلى الهند لتعزيز  .28
اإلخباري الصهيوني عن أن وزير الحرب باراك سيقوم في االيام القليلة المقبلة،             ) NFC( كشف موقع   

الى الهند، من اجل االتفاق علـى       " غير مخطط لها  "قه وفد من الصناعات الجوية االسرائيلية، بزيارة        يراف
تطوير مشترك لمروحيات هجومية من دون طيار، على أن يتزود بها سالح البحرية االسرائيلي، بعد أن                

على العمـل ضـد     ، عدم قدرة البحرية االسرائيلية      "ساعر"اثبت صاروخ حزب اهللا الذي اصاب البارجة        
المروحيات الجديدة غير المأهولة    " تقول إن     األمنية وتابعت المصادر . سوريا في حال اندالع الحرب معها     

التي سيتم تطويرها بالتعاون مع األسطول الهندي، ستكون مزودة بمنظومات استخبارية وبأسلحة تمـنح              
، مشيرة الى أن القائـد المـستقيل        " مستقالًّ سالح البحرية االسرائيلي، للمرة األولى، ذراعاً هجومياً جوياً       

وتعهـد الهنـود أمامـه      "لسالح البحرية دافيد بن بعشيت، زار الهند في وقت سابق من الشهر الماضي              
  . من اإلنتاج" بتمويل المشروع المشترك والتزود بخمسين مروحية في المرحلة األولى

  12/9/2007المركز الفلسطيني 
  

  األخطر على الكيان الصهيونينجاد واألسد : ليبرمان .29
أعن ليبرمان أنه قال خالل محاضرة ألقاها أمام متقاعدي سالح          " يديعوت"نقل الموقع اإللكتروني لصحيفة     

معالجة أمر زعيم منظمة حزب اهللا حسن نـصر اهللا ورئـيس      " إسرائيل"ال يجب على    "الجو في هرتسليا    
معالجة أمر الرئيس اإليرانـي أحمـدي نجـاد         " لإسرائي"المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بل على        

  ". والرئيس السوري بشار األسد، فهما اللذان يشكالن خطرا على أمن إسرائيل
  12/9/2007المركز الفلسطيني 

  
   من كبار مسؤولي األمن القومي في اسرائيلثالثةاستقالة  .30

راحي استقالته مـن منـصبه      أعلن رئيس مجلس األمن القومي في إسرائيل ايالن مز        :  د ب أ   -تل أبيب   
وذكـرت صـحيفة     .ابتداء من مطلع تشرين الثاني المقبل بعد عام ونصف العام من توليه هذا المنصب             

امس في موقعها على االنترنت إن نائب رئيس مجلس األمن القومي ايتمـار يـاعر               " يديعوت احرونوت "
ونقلت  .ذلك االستقالة من منصبيهما   وكذلك مدير مكتب مكافحة اإلرهاب في المجلس داني ارديتي قررا ك          

الصحيفة عن مصادر في الحكومة اإلسرائيلية قولها ان مزراحي سيترك منصبه هذا ألنه بات يشعر بأنه                
وابلغ مزراحي الصحيفة انه قرر االستقالة من منصبه         .مثقل باالعباء والمسؤوليات نتيجة شغله للمنصب     

القادة اإلسرائيليين إضافة الى أسباب أخرى لم يذكرها، معتبـرا          بسبب الثقافة السياسية السائدة في أوساط       
  .في ذات الوقت أن مجلس األمن القومي لم يعد قادرا على االضطالع بدوره المطلوب منه
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  11/9/2007الدستور 
  

 لتورطه بقضايا فساد وتلقي الرشاوى توصية جديدة للتحقيق مع أولمرت .31
ندار انه قدم أمام المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني أعلن المدعي العام اإلسرائيلي عيران ش

مزوز، توصيات بفتح تحقيق جنائي جديد ضد أولمرت، لالشتباه بارتكابه قضيتي فساد تتعلقان بمركز 
وينتظر أن يتخذ مزوز قرارا بخصوص  .االستثمارات الحكومي والتعيينات السياسية في دائرة حكومية

ما إذا كان سيفتح تحقيقًا جنائيا، فيما يجري تحقيق ثالث ضد أولمرت يتعلق بشبهات هاتين القضيتين، و
 .على بيع بنك ليئومي، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك إسرائيلي" محاولة التأثير"حول قيامه بـ

  12/9/2007المستقبل 
  

  يرفضون استالم سيارات مصنوعة في ألمانيا" شاس" وزراء .32
راء من حزب شاس استالم سيارات خصصتها لهم الحكومة لكونها صنعت           رفض وز :  د ب أ   -تل أبيب   
 وزير بدون حقيبة والمسؤول عـن الـشئون الدينيـة إلذاعـة             -وقال الوزير اسحق كوهين     . في ألمانيا 
 حاجة إلى إحياء الذكرى مـرة       في الوقت الذي تتكاثر فيه األحاديث عن الهولوكوست نحن في         "إسرائيل  
وطالب الوزير اليمينـى     ".هذا الفعل إعادة القضية للنقاش، نكون قد حققنا غرضنا        ، ولو استطعنا ب   أخرى

المتطرف بضرورة أن يقاطع كافة الوزراء في الحكومة هذه السيارات وأال يقتصر األمر على زمالئـه                
  .الوزراء االربعة من حزب شاس

  12/9/2007الدستور 
  

  ائيلانفجار عارض في حافلة يثير الفزع بمدينة وسط إسر .33
أن انفجارا عارضا وقع صباح أمس في حافلة لنقل         " يديعوت أحرونوت "ذكر الموقع اإلليكتروني لصحيفة     

الركاب بمدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل مما أثار فزع سكان المدينة خوفا من أن يكون ناجما عـن                  
 دون أن يلحـق بركابهـا       وأشار إلى أن الحادث، الذي أدى إلى احتراق الحافلة بالكامل          .هجوم فلسطيني 

  ".أجبر جميع طالبها لالختباء في الفصول"الثالثة أو سائقها أي أذى ، وقع بالقرب من مدرسة مما 
  12/9/2007الغد األردنية 

  
 منزل مؤرخ فلسطيني بلدية حيفا تنوي هدم .34

لسطيني الراحل أعلنت البلدية اإلسرائيلية لمدينة حيفا، نيتها هدم منزل المؤرخ الف:  حسن مواسي-حيفا 
وقامت باإلعالن عن ذلك بعد إبالغ  .إميل توما في المدينة، بإدعاء انه يشكل خطراً على حياة الجمهور

إحدى العائالت العربية بهذا القرار وذلك بعد فحص إمكانية ترميمه، متذرعة بأن وضع المنزل الحالي ال 
 من أقدم المباني القائمة حتى اليوم في مدينة ويعتبر هذا المبنى .يسمح بترميمه ألنه على وشك االنهيار

  .حيفا، ويعتبر من أجمل البيوت العربية القديمة
  12/9/2007المستقبل 

  
  تنامي عجز التجارة الخارجية في اسرائيل .35

 مليـار   1.58ذكر مكتب االحصاء المركزي في اسرائيل يوم الثالثاء أن حجم العجز التجاري ارتفع الى               
وفي أول ثمانية    . مليار في يوليو تموز    1.43 مليار قبل عام مقارنة مع       1.06من  دوالر في اغسطس اب     

  . مليار قبل عام5.07 مليار دوالر من 6.46أشهر من العام زاد العجز في التجارة الخارجية الى 
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  11/9/2007رويترز 
  

   مكاتب لألونروا في البداوي3 يغلقون  من نازحي مخيم الباردمحتجون .36
 أسفرت حركة االحتجاج التي قام بها نازحون من مخـيم نهـر البـارد،               :بد الكافي الصمد   ع -البداوي  

ألونروا في المخيم، بسبب    لباالشتراك مع آخرين من الجئي مخيم البداوي، إلى إغالق ثالثة مكاتب تابعة             
ة كهبة من السعودية    التأخير الحاصل في توزيع الشيكات المالية البالغة قيمتها مليوني ليرة لبنانية، والمقدم           

على  و .إلى كل عائلة فلسطينية في المخيمين، ونتيجة عملية استنساب في توزيع الشيكات على مستحقيها             
.. صعيد آخر، أصدر التجمع الشبابي الفلسطيني الديموقراطي الذي يرفع في تحركه شعار بـدنا نعـيش       

ق الفلسطينيين، وخصوصاً أبناء مخيم نهـر       ، لفت فيه إلى أن اإلجراءات المتّبعة بح        بيانا بس مش بلبنان  
انتهاء المعارك،  مستمرة، بل في بعض األحيان باتت تأخذ منحى أخطر، على الرغم من             ال تزال   البارد،  

  . المرفوع من أجل الحياة اإلنسانية والوطنية الكريمة، والبحث عنها خارج لبنانهميؤكد صحة شعارمما 
  12/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  يعتبرون أن حكم غزة هو فئوي وعنصري% 58 :ي الضفة الغربيةيفلسطينلطالع است .37

أجرى مركز شعب السالم لألبحاث والدراسات استطالعا لرأي أبناء الضفة الغربية حول            : رامي دعيبس 
 بينت النتـائج  وقد   .رأيهم بالمستجدات على الساحة الفلسطينية بعد استيالء حركة حماس على قطاع غزة           

فـي  ،   إلى حد مـا    ون راض أفادوا بأنهم   % 20.2و،  عن أداء األجهزة األمنية   أكدوا رضاهم   % 36.8أن  
 أن% 54.2 كما أعتبـر     .على التوالي  %17.8و %25.2حين بلغ غير الراضين وغير الراضين إطالقا        

 ،حمالت حفظ األمن والنظام التي تطبق على أيدي األجهزة األمنية كللت بالنجاح واتت أكلهـا االيجـابي        
، فقد   القادمة  أما حول المشاركة في االنتخابات التشريعية والرئاسية       %.45.8بينما لم يرى ذلك ما نسبته       

لم يحددوا مـن سـينتخبون او لـن    % 24.5 و،%26.4بينما لن يشارك ، بأنهم سيشاركون % 73.6قال  
 ،حمـاس  كـة سـينتخبون حر  % 19.4  في حين  ،سينتخبون حركة فتح  أنهم  % 46.4  أفاد  بينما .يشاركوا

سيدلون بأصواتهم للمستقلين، وحصلت كل من الجبهـة الـشعبية والمبـادرة الوطنيـة والجبهـة                % 5و
قد حصل   إلى ذلك ف   .على التوالي % 0.2 و %0.4 و %1.6و  % 2.5الديمقراطية والجهاد اإلسالمي على     

يحددوا مـن   لم  % 28.2في حين أن    في حال حصول االنتخابات الرئاسية،      % 31.4 تأييدأبو مازن على    
% 11.8  أن فـي حـين   % 14.9سينتخبون أو لن ينتخبوا، وبلغت نسبة من سينتخبون مروان البرغوثي           

 وقد حصل كل من محمود الزهار       .سيصوتون لمحمد دحالن  % 3.3سيدلون بأصواتهم السماعيل هنية، و    
% 1.7و% 2.1وخالد مشعل واحمد سعدات وسالم فياض ومصطفى البرغوثي على النـسب المتتاليـة              

سـيطرة   %28.6وبرأي الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية فقـد اعتبـر            %.2.1و% 3.1و% 1.4و
بأنها انقـالب علـى الـشرعية       % 14.8حماس على قطاع غزة بأنها انقالب عسكري، في حين وصفها           

 في حين بلغت نسبة مـن اعتبـر         ،ن عملية السيطرة هي تطبيق ألجندة خارجية      أ% 5الفلسطينية، وقال   
إن الذي حـدث صـراع      % 16.7، وقال   %21.2لية السيطرة هي رغبة في السيطرة على الكرسي         عم

أن % 58 ومن جهة أخـرى رأى       .تطبيق للشرعية الفلسطينية  % 13.7فكري وأيدلوجي، بينما اعتبرها     
بـان  % 22.4 بينما وصـف     ،حكم القوة التنفيذية وحركة حماس لقطاع غزة بأنه حكم عنصري وفئوي          

أن حمـاس   % 19.6رأى  في حين   قبل حماس هو وفقا للهوية التنظيمية واالنتماء السياسي،         التعامل من   
منية بان تسيطر القوة التنفيذية وحركة حماس على الضفة الغربية أسـوة            االوعن   .تطبق العدالة والقانون  

من و .%19.9ذلك  بأنهم ال يتمنون ذلك، في حين بلغت نسبة الراغبين ب         % 80.1 فقد أجاب    ،اع غزة طبق
أن الشعب الفلسطيني محتار في نظرته لألمور تبعا لتخبط وعـدم اسـتقرار             ،  تقول مديرة المركز  جهتها  
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 كما أن سكان الضفة الغربية يراقبون الحادث على ساحة قطاع           ،األوضاع السياسية في الساحة الفلسطينية    
  .غزة ما بعد استيالء حماس على القطاع بنوع من الذهول

  11/9/2007 48عرب
  

   في تاريخ السلطة  سكانياستعدادات فلسطينية الجراء ثاني احصاء .38
يعكف جهاز االحصاء الفلسطيني على اجراء تعداد في الضفة الغربية وقطاع غـزة             :  ا ف ب   -رام اهللا   

ـ               . ومدينة القدس  شاء وهذه هي المرة الثانية التي سينظم فيها التعداد من خالل مؤسسة فلسطينية، منـذ ان
من الناحية التنموية وبعـد     ، إلى أن هدف التعداد      مركز لؤي شبانة  الرئيس   وقد أشار    .السلطة الفلسطينية 

التطورات الجغرافية التي طرأت على االراضي الفلسطينية، وتحديدا اقامـة جـدار الفـصل، وكـذلك                
يقدر مركـز   لى ذلك    إ .االنسحاب االسرائيلي احادي الجانب من غزة اصبح في غاية الضرورة واالهمية          

االحصاء عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس وفقا لالحصاء االخير، بحـوالي               
  . مليون يسكنون قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية ومدينة القدس1.4 مليون نسمة منهم 3.8

  12/9/2007الدستور 
  

  لسطينيين والنقابة تعتبرها انقالبا الف نقاط لحل في نقابة الصحافيين6مبادرة من  .39
 قـدمت   ،كتلة الصحافي الفلسطيني الذراع الصحافية لحمـاس      أن  : غزة من   12/9/2007 الحياة   نشرت

مبادرة من ست نقاط للخروج من االزمة التي تعصف بنقابة الصحافيين والساحة الصحافية الفلـسطينية،               
 صـحافيين نقابة مـن    ال لجنة تسيير اعمال     واقترحت تشكيل  .في اعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة      

علـى  ،   مشهود لهم بالكفاءة والمهنية    أشخاص 7عايشوا واقع النقابة، على اساس مهني ونقابي مؤلفة من          
 العامة يعقد الحقاً وتكون بديالً من اجـسام         ةجمعيلان يتم اعتماد اعضاء اللجنة المقترحين اثناء اجتماع ل        

وتُسير اوضـاع   ،  اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق       كما اقترحت ان تختار      .سابقة
منحـت  قـد   و .النقابة وتكون حلقة وصل بين الصحافيين والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات العالقـة           

نقابة التي استقال ثالثة من اعضاء مجلـس        الاالقتراحات اللجنة فرصة حتى نهاية السنة لترتيب اوضاع         
ولم يتبق مـن االعـضاء       . في القطاع ويعمل اثنان آخران مديرين عامين في السلطة الفلسطينية          ادارتها

  .السبعة لمجلسها سوى عضوين
مجلس نقابة الصحفيين استهجن منطق المبـادرات       أن  : رام اهللا  من   12/9/2007 الحياة الجديدة    وذكرت

 ،نجهية االمالء وفرض األمر الواقع     حيث تسود ع   ،التي تفوح منها رائحة بارود وارهاب حماس في غزة        
  .هدف تنفيذ انقالب على شرعية نقابة الصحفيين واغتصابها تحت الحراب التي لن تدومب
  

   لتطوير القضاء الفلسطيني ألف دوالر100 وفرت الحكومة الحالية: عيسى أبو شرار .40
رار، ورئيس بعثة الوكالة     افتتح رئيس مجلس القضاء األعلى، عيسى أبو ش        : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   

. األميركية للتنمية الدولية في األراضي الفلسطينية، دائرة الكاتب العدل، في مبنى مجمع المحاكم برام اهللا              
ن الحصار المالي واالقتصادي عطل عملية تطوير القضاء، في أعقاب توقـف جميـع              أوقال أبو شرار    

 لـم تـوفر     2006فة إلى أن الحكومات المتعاقبة عـام        الدول المانحة عن تقديم الدعم المالي له، باإلضا       
 ألـف   100للقضاء االعتمادات المالية التي تؤدي إلى تطويره، إال أن الحكومة الحالية، وفرت للقـضاء               

دوالر، وهناك وعودات بتقديم كل دعم ممكن لتطويره، مشددا على أن تطوير البنى التحتية للمحاكم لـن                 
  . نفسهيكون بديال عن تطوير القضاء

  12/9/2007الحياة الجديدة 
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                      842:                                 العدد12/9/2007األربعاء : التاريخ

  ذوو المعتقلين في سجون السلطة بالضفة يطالبون أبو مازن باالستقالة  .41
 محمود عباس إلى التنحي من منصبه ،دعت ما يعرف بلجنة أهالي المختطفين في سجون السلطة :غزة

. نفذها أمن السلطةفي حال لم يضع حد لعسكرة المجتمع الفلسطيني وسياسة الترهيب والتخويف التي ي
وقالت انها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار حمالت االعتقال التعسفية وتعذيب المعتقلين، التي تنفذها أجهزة 

  .أمن السلطة تساندها عناصر ملثمة ضد عدد من أنصار ومؤيدي حماس في الضفة الغربية
  12/9/2007الشرق األوسط 

  
   مقرب من حركة حماس في الضفة  مسلحون يحاولون حرق عائلة داعية إسالمي .42

نجا الداعية اإلسالمي الفلسطيني عماد برابرة، من بلدة بلعا، شرق مدينـة طـولكرم، شـمال                : طولكرم
 على إشعال النيران على    الماضيالضفة الغربية، وعائلته من موت محقق حين أقدم مجهولون فجر األحد            

لبلدة، االعتداء، وقال رئـيس بلديـة بلعـا أحمـد     أدانت مختلف القوى والفصائل في ا     وقد   .مدخل منزله 
في هذا الـسياق    يذكر   فيما   . ال يقوم به إال الطابور الخامس من العمالء        ،العمل الغوغائي أن هذا   منصور  

  .هأن الشيخ برابرة هو داعية وخطيب وعضو لجنة اإلصالح في بلدت
 11/9/2007 قدس برس

  
   عاما15 بالسجن لمدة 48لسطينييفحكم على ناشط سياسي من محكمة اسرائيلية ت .43

 الواقعـة ضـمن     من قرية جت   حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب على الناشط السياسي محمد خلف          
، وذلك بنـاء    ، بالسجن الفعلي لمدة خمسة عشر عاما      2005عام   والمعتقل منذ    48االراضي المحتلة عام    

وات الناسفة وأسلحة ألحـد عناصـر       بي صنع الع   بنقل مواد تستخدم ف     له  أجهزة األمن اإلسرائيلية   التهام
عقدت قبل حـوالي أسـبوعين أن قـضيته      قد أكد في جلسة سابقة   هوكان   في حين    .حماس في طولكرم  

  .تندرج ضمن االنتقام والحسابات السياسية، وال أساس للتهم الموجهة له من الصحة
  11/9/2007 48عرب

  
 تخلع حجابهاحتى ال   زيارة شقيقها األسيريلغفلسطينية ت

المحكوم بالسجن أربعـة عـشر      وزيارة شقيقها األسير في سجون االحتالل       منعت فلسطينية من    : نابلس
جنود االحتالل ان تخلع حجابها أثناء مرورهـا علـى حـاجز            إصرارها على رفض طلب     بسبب  ،  عاما

  . للتفتيشعسكري
  12/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الغربية  في الضفة14 واعتقال  مواطنين في جنين5إصابة  .44

أصيب خمسة فلسطينيين من سكان مخيم جنين شمال الـضفة الغربيـة بيـنهم              :  امين ابو وردة   -نابلس  
في غضون ذلك    .طفالن برصاص قوات االحتالل لدى محاصرتها منزال بدعوى وجود مطلوبين بداخله          

يبت امرأة برصاص االحـتالل      فيما أص  ، مواطنا في مدينتي نابلس والخليل     14اعتقل الجيش اإلسرائيلي    
  . مقاومينمعأثناء توغل في مخيم العين تخللته تفجيرات، واشتباك مسلح 

  12/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ويطالبون ببناء مسجد عمالء غزة يستوطنون سديروت: تحقيق .45
وت، بـل   حال الرعب ليست األثر الوحيد لصواريخ المقاومة الفلسطينية في سدير         :  فراس خطيب  -حيفا  

يبدو أنها خلقت واقعاً اجتماعياً جديداً؛ عشرات العائالت اليهودية هجرت المستوطنة، ليحّل بـدالً منهـا                
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 بدأوا اليوم مطالبات قانونية الستجالب عائالتهم       ، عائلة عربية من عمالء االحتالل في غزة       50أكثر من   
اعاً في المدينة، التي يطالـب سـكانها   حال أثار صروهو .  يطالبون ببناء مسجد ومقبرةوهم. من القطاع 

ومعروف أن هؤالء العمالء، جزء صغير من        .اليهود باقتالع العمالء الفلسطينيين منها ألنهم عبء عليهم       
عائالت عمالء أسكنتهم السلطات اإلسرائيلية بعد االنسحاب من غزة في القرى العربيـة داخـل الخـط                 

ناة األولى اإلسرائيلية الرسمية، في تقرير لها، إلـى أن          وأشارت الق  .48األخضر، رغم رفض فلسطينيي     
 وجدوا العيش في سديروت، تحت تهديد الصواريخ، أفضل بكثيـر مـن              إحدى العائالت   بعض أفراد  أن

ويقول أحد أفراد العائلة، وهـو فتـى لـم يتعـد          .العيش في قرية أو مدينة عربية حيث لم يتم استيعابهم         
 فـي   .في سـديروت  ) العمالء( يملك الكثير من األصدقاء اليهود والعرب        الخامسة عشرة من العمر، أنه    

. همهم يريدون قتل  ف في الخامسة من عمره، وصف جيرانه العرب بأنهم غير طيبين،            ا يهودي طفالحين أن   
،  إنقـاذ الموقـف    لمحاولةشقيقته   األمر الذي دفع     . من غزة  وهمهؤالء ليسوا عرباً صالحين،     وأعتبر أن   
يشار فـي   . هم عرب صالحون يحبون   مهو.  القسام همهؤالء ليسوا من العرب الذي يطلقون علي      معتبرة أن   

مدينة سديروت، في هذه اآلونة تحديداً، ال تشهد ظاهرة إسكان العمالء فقط، بل هجرة              هذا السياق إلى أن     
ـ      أن    االسرائيلي، ظهر التقرير قد أ و. سكانها اليهود منها   ل تجـاري   امرأة أنهت شراء أغراضها من مح

 مـن   ها يأكل ف الذي الخو، وذلك بسبب     متراً فقط من المتجر حيث تسكن      50واستقلت سيارة أجرة لتنقلها     
  . ، حسبما أفادتالداخل

  12/9/2007األخبار اللبنانية 
  

   بال بهجةغزةرمضان  .46
ضوح في   يفتقد أهالي غزة البهجة التقليدية التي ترافق حلول شهر رمضان، األمر الذي ينجلي بو              :د ب أ  

متاجر القطاع وأسواقه التي بدت شبه خاوية من السلع والرواد، مـا يـشير الـى اسـتمرار التـدهور                    
 ويـشير   .ولم يبق لألهالي سوى الكالم لتفريغ شعورهم بالضيق       . االقتصادي داخل هذا السجن المحاصر    

الشلل االقتصادي أدى   ن  في هذا الصدد إلى أ    سماعيل هنية، عالء الدين األعرج،      إلالمستشار االقتصادي   
  . ألف عامل إلى جيش العاطلين عن العمل، ما ينذر بعواقب خطيرة65إلى إضافة نحو 

 12/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  توصية بإنشاء محاكم مالية وإدارية في سوق فلسطين .47
ـ             : خلف خلف  -رام اهللا    ال أختتم سوق فلسطين لألوراق المالية ملتقاه الـسنوي األول لـسوق رأس الم

الفلسطيني الذي ألتئم على مدار يومين متواصلين في مدينة رام اهللا وقطاع غزة بالعديد من التوصـيات،                 
بـه  أوصـى   مما  و. أهمها العمل على تحقيق سيادة القانون من خالل إصالح الجهاز القضائي الفلسطيني           

ت االقتصادية والمالية،   المشاركون ضرورة إنشاء محاكم إدارية ومالية مختصة لتسريع البت في النزاعا          
  . وغيرها من القوانين ذات الصلة

  11/9/2007موقع ايالف 
  

   عام من التاريخ 500: أرشيف فلسطين في الناصرة .48
 بمبادرة من الباحث أحمد مروات والمدرسة العربية الفلسطينية للسينما، أعلن في الناصرة امس عن               :وفا

.  عام 500والمسموع والمرئي، لمواد تتعلق بفلسطين منذ       تأسيس األرشيف الفلسطيني، للتوثيق المكتوب      
سيقدم خـدمات   و. سيعمل على توثيق تأريخ الشعب الفلسطيني منذ القرن السادس عشر حتى اليوم           حيث  

لطالب جامعات أو باحثين في مجال التراث المتخصص بفلسطين تأريخاً وثقافةً، بالتعـاون مـع أهـم                 
    . من قبل رجل أعمال فلسطيني يعيش في المهجرهتم دعمسيواألرشيفات في تركيا والعالم، 
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  12/9/2007السفير 
  
  

  عبد اهللا الثاني يأمر بتسيير مساعدات عاجلة الى الضفة الغربية وغزة  .49
أمر عبد اهللا الثاني، ملك األردن، امس، بتسيير قوافل مساعدات محملة بالمواد الغذائية واإلنسانية : عمان

اع غزة، للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الظروف إلى الضفة الغربية وقط
  . االقتصادية الصعبة التي يمر بها

  12/9/2007الدستور 
  

  على البارد مسؤولية فلسطينية بالدرجة االولى " فتح االسالم"خليل مكاوي سيطرة  .50
 الفلسطيني في حديثة عن أزمة –قال خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار اللبناني : نبيلة غصين - بيروت

طبعاً هناك مسؤولية فلسطينية بالدرجة االولى، الن ثمة امناً ذاتياً فلسطينياً داخل المخيم، وكان ، "البارد"
، اذ كيف سمح لهذه العصابة بأن تستولي على "البارد"هناك تقصير من القوى الفلسطينية الموجودة في 

الن وأضافت مكاوي ال خوف من امتدادها الى بقية المخيمات . جدالمخيم من دون اغفال السالح الذي و
هناك وعياً عند التنظيمات الفلسطينية االخرى التي استنكرت ودانت منذ اللحظة االولى من هذه الجماعة 

 . االرهابية
  12/9/2007الراي الكويتية 

 
  هدفه الرئيسينعتبر منظمة التحرير الممثل الشرعي وننسق معهم والمؤتمر حقق : مكاوي .51

مؤتمر الدول المانحة حقق الهدف االساسي الذي قام من اجله وهو اعتبر خليل مكاوي ان  :باسمة عطوي
وهذا شكل انطالقة مهمة وحقق الرسالة التي اراد لبنان . الحضور الدولي الكثيف والرفيع المستوى
جمع المبلغ المطلوب لالعمار وهو لم نكن نتوقع واضاف . توجيهها الى المجتمع الدولي والدول المانحة

 مليون من 23 مليون دوالر خالل يوم واحد، بل اننا ننظر بعين الرضا بالحصول على مبلغ 380
اما في ما يتعلق بخطوات  . مليون دوالر الالزمة للخطة االغاثية55المساعدات االنية باالضافة الى 

سكرية ال يمكن الدخول اليها اال بعد انتهاء الجيش االعمار، يجب ان ال ننسى ان المخيم ال يزال منطقة ع
كنا ومازلنا : ، اوضح مكاويعمار مع الفصائل الفلسطينيةاالحول تنسيق اعادة و. من العمليات العسكرية

على تواصل مستمر مع ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية التي نعتبرها الممثل الشرعي الوحيد لكل 
هو ان يكون للفلسطينيين المتواجدين في لبنان وفد موحد لمعالجة كل القضايا ومطلبنا . الشعب الفلسطيني

لكن الرئيس السنيورة ولجنة الحوار على استعداد دائم . التي تعنى بها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
اعادة  اشركنا مهندسين فلسطينيين من نهر البارد في لجنة ، كما انناللحوار والتعاون مع كافة االطراف

  .االعمار واستمعنا الى آرائهم
  12/9/2007المستقبل 

 
   الرسمية من نازحي البارد أهالي البداوي يطالبون بإخالء المدارس .52

ومديري المدارس المعنيـة والفاعليـات،      طالب كل من بلدية بلدة البداوي        : عبد الكافي الصمد   -البداوي  
، إضافة إلى األونروا، إيجاد بديل      نازحي مخيم نهر البارد   بموضوع   المعنية    اللبنانية والفلسطينية  الجهات

التحركات العاجلـة اسـتباقاً     ت هذه   وجاء. ، قبل بدئ العام الدراسي الجديد     سكني للنازحين غير المدارس   
، من مثل إخراج النازحين مـن       إذا تعذر تأمين بديل آخر     ،ألي تطورات سلبية قد يقدم عليها أهالي البلدة       

، بحسب أجواء تسود في البلدة، وتتجه لتنحو هذا المنحى، وتهدد بخطوات تصعيدية قـد               المدارس بالقوة 
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تؤدي إلى احتكاكات، وحصول أمور ال تحمد عقباها بين النازحين وأهالي مخيم البـداوي مـن جهـة،                  
وأهالي بلدة البداوي من جهة ثانية، في ظل أجواء توتر تخيم على المنطقة منذ فتـرة، وهـي أدت فـي                     

 عائلة نازحة من مخيم نهر البارد       400أكثر من    وتقيم   .سابق إلى وقوع صدامات وسقوط قتلى وجرحى      ال
  .في ست مدارس رسمية في بلدة البداوي

  12/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  عدم تكرار الخرق الجوي ألراضيها" إسرائيل"أنقرة تطالب  .53
رة ابلغت وزير الخارجية السوري وليد قالت مصادر مطلعة، امس، ان انق:  ابراهيم حميدي-دمشق 

المعلم ان الخارجية التركية طلبت من اسرائيل تقديم ايضاحات في شأن خرقها االجواء التركية وبوجوب 
  .عدم تكرار ذلك مستقبالً

  12/9/2007الحياة 
  

  نريد قطع عالقات موريتانيا باسرائيل    : ولد منصور .54
حزب التجمع "ال محمد جميل ولد منصور عن هموم حزبه ق:  الهيبه ولد الشيخ سيداتي-نواكشوط 

نريد أن تقطع بشكل نهائي هذه العالقة المدانة التي أقامها النظام "الخارجية، " الوطني لإلصالح والتنمية
السابق مع الكيان الصهيوني ، واستبشرنا كثيرا بأن النظام الجديد أعلن أنه سيعرض قرار هذه القضية 

، ولذلك ننتظر هذا العرض ونعتقد أن البرلمان لن يتردد في رفض هذه العالقات على منتخبي الشعب
أن القضية الفلسطينية أهم ثوابت "ولحزب اإلسالميين، موقفا واضحا من القضايا العربية مؤداه ". وقطعها

تعد األمة و الدفاع عنها واجب شرعا، ووطنا، ومصلحة، ندعم خيار المقاومة في فلسطين بال تردد، ونب
  ". عن كل الدعوات الخاضعة إلمالءات إسرائيل وأمريكا

  12/9/2007الدستور 
  

  لبحث ملف األسرى " حماس"القاهرة استضافت اجتماعا سريا ضم مقربين من : يديعوت .55
العبرية، " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة :  د ب ا- تل أبيب :12/9/2007 الدستور ذكرت صحيفة

االثنين في القاهرة ضم مسؤولين مصريين وإسرائيليين وشخصيات مقربة امس، أن اجتماعا سريا عقد 
عوفير ديكل المسؤول عن ملف "وقالت الصحيفة إن . من حركة حماس لبحث ملف تبادل األسرى

األسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية واللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة 
بحث "واضافت تم". لين فلسطينيين مقربين من حركة حماس شاركوا في اللقاءالمصرية إضافة إلى ممث

قائلة إن هناك " السبل الكفيلة باستئناف المفاوضات مع خاطفي الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت في غزة
 سجينا فلسطينيا ستختارهم إسرائيل من قائمة بأسماء ألف 450اتفاقا مبدئيا حول اإلفراج عن حوالي "

  ".ن ستقدمها لها حركة حماسسجي
امتنعت مصادر مصرية، عن تأكيد أو نفي ما نشرته : 12/9/2007األخبار اللبنانية وأضافت صحيفة 

اإلسرائيلية، أمس، حول انعقاد االجتماع السري في القاهرة، إلّا أنّها أشارت " يديعوت أحرونوت"صحيفة 
  .تتوقّفإلى أن المساعي المصرية إلتمام صفقة األسرى لم 

  
  ضغوط أميركية إلتمام صفقة شاليط قبل شهر تشرين الثاني .56

كشف دبلوماسي غربي واسع االطالع في القاهرة، عن قيام إدارة الرئيس األميركي جورج بوش 
بممارسة ضغوط على مصر وإسرائيل لحلحلة صفقة تبادل األسرى، المجمدة بين الطرفين الفلسطيني 

 المؤتمر الخاص بعملية السالم في منطقة الشرق األوسط الذي دعا بوش إلى واإلسرائيلي، وإتمامها قبل
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وأشار المصدر إلى أن ضغوط واشنطن إلتمام تبادل الجندي . عقده في بالده في تشرين الثاني المقبل
األسير جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين، ناتجة عن الرغبة في عدم تأثير هذا الملفّ سلباً على المؤتمر 

دولي، موضحاً أن دبلوماسيين أميركيين ضالعون في هذه االتصاالت غير المعلنة مع كل من القاهرة ال
  .وتل أبيب

  12/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  تحذر من استمرار حالة الجنون في غزة العربيةالجامعة .57
لمستمرة على حذرت جامعة الدول العربية من خطورة استمرار حالة الجنون ا : مراد فتحى- القاهرة

وقال . الساحة الفلسطينية جراء استمرار الحالة الهستيرية في قطاع غزة من تراشق اعالمي وميداني
السفير محمد صبيح االمين العام المساعد لشؤون فلسطين أن الوضع خطير في غزة في ظل التراشق 

تطبيق قرار وزراء االعالمي واستمرار هذا الوضع كما هو عليه منذ منتصف يونيو الماضي وعدم 
الخارجية العرب في الخامس عشر من يونيو الداعي لعودة االوضاع في غزة الى ما كانت عليه قبل هذه 

 ان هذا الوضع يشكل كارثة على القضية الفلسطينية ، امس،واكد صبيح في تصريحات صحفية. االحداث
 للسالم واطراف عديدة مدعوة ونحن نتحدث عن توحيد الموقف العربي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي

 أولمرت قال السفير محمد صبيح ان اللقاء جاء كما كان - وفى تعليقه على اجتماع عباس .للحضور
متوقعا حيث يوجد طرف فلسطيني جاد يريد السالم ونوايا خبيثة من اسرائيل باتجاه السالم حيث تريد 

 .ة في قضية جوهرية مثل قضية السالماسرائيل كسب الوقت واستخدام هذه اللقاءات كعالقات عام
  12/9/2007الشرق القطرية 

  
  لمصلحة من الغموض التركي حول االنتهاك اإلسرائيلي لسوريا؟ .58

يثير تجاهل اإلعالم التركي لعملية االنتهاك اإلسرائيلي لألجواء السورية عبر األراضي التركية تساؤالت             
 أميركية إسرائيلية لضرب إيران، تكون تركيا جـزءا  مريبة حول دوافع ذلك، وما إذا كان مرتبطا بخطط       

ويأتي التعتيم اإلسرائيلي الكامل كما لو انه يضع العملية فـي           . لوجستيا منها أو من دون علم تركيا نفسها       
إطار كبير وخطير جداً، بحيث ال يمكن التصريح أو التلميح بأي معلومة عن ذلك، وقد جاء تأخر التعليق                  

ى أن حصلت زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلـم إلـى أنقـرة، واسـتمرار     التركي الرسمي، إل  
وال . الصمت التركي خارج دائرة وزير الخارجية علي باباجان، ليضيفا غموضا اكبر على مـا جـرى               

توفر بعض األوساط التركية التساؤل لماذا لم ينشر حتى اآلن خبر انتهاك الطائرات اإلسرائيلية للمجـال                
لتركي على موقع رئاسة األركان التركية على االنترنت، وما إذا كانت الطـائرات اإلسـرائيلية               الجوي ا 

ويأتي االنتهاك اإلسرائيلي في خضم قيام الطائرات التركية واألميركيـة          . انطلقت من قواعد داخل تركيا    
ويبقـى  . واإلسرائيلية بمناورات مشتركة في سهول قونية، وعلى مساحة عشرين ألف كيلـومتر مربـع             

  . السؤال الدائم عن الهدف من تلك المناورات في هذه المرحلة بالذات
  12/9/2007السفير 

  
   قصفت شحنة سالح داخل سورية"إسرائيل": واشنطن .59

 امس ان اسرائيل شنت غارة جوية داخـل         "البنتاغون"أكد مسؤول في وزارة الدفاع االميركية        -واشنطن
 "حـزب اهللا  "ما يبدو توجيه رسالة الى دمشق كي ال تعيد تزويـد            سورية االسبوع الماضي كان هدفها ك     

لقـد  . لم تكن غارة كبيرة، كانـت سـريعة       "وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه         .اللبناني بالسالح 
ولم يحدد المسؤول هدف الغـارة التـي        . "تعرضوا لنيران المضادات السورية والقوا بذخائرهم وغادروا      

  ."توجيه رسالة الى السوريين" ان الجيش االميركي يعتقد بان هدفها كان جرت الخميس، لكنه قال
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االميركية عن مصادر عسكرية ومصادر في الحكومة االميركيـة،         "ان. ان. سي"من جهتها، نقلت شبكة     

  .قولها ان الغارة االسرائيلية استهدفت شحنة اسلحة
  12/9/2007الحياة 

  
  إسرائيل دولة تعذيب: أوسلو .60

ار وصف السفير النرويجي في تل أبيب ياكين ليئان إلسرائيل بأنها دولة تعذيب، أزمة  أث:د ب ا
وذكرت . دبلوماسية بين الدولتين بعدما وبخت وزارة الخارجية اإلسرائيلية ليئان بسبب هذا الوصف

ليئان أرسل برقية عبر البريد السري إلى وزارة الخارجية "أمس إن  "يديعوت أحرونوت"صحيفة 
 من هيجية وقال فيها إن إسرائيل تمارس التعذيب بحق األسرى الفلسطينيين في سجونها واقتبسالنرو

عن مصادر  الصحيفة ونقلت. " ومن تقرير اللجنة الشعبية اإلسرائيلية ضد التعذيب"بتسيلم"تقرير منظمة 
لم "رائيل في أوروبا إن سياسية إسرائيلية قولها إن النرويج تعتبر اليوم واحدة من أكثر الدول المعادية إلس

  ."تكن األكثر عداء
 12/9/2007البيان 

  
  "حماس"العديد من مسيحيِّي بيت لحم انتخبوا : جورج جالوي .61

إن العديد من مسيحيِّي بيـت لحـم        :  النائب العمالي عضو مجلس العموم البريطاني      ،قال جورج جالوي  
خيرة؛ بسبب فشل حركة فتح على كافـة        وبيت ساحور انتخبوا حركة حماس في االنتخابات التشريعية األ        

األصعدة، وفشل قادتها وفسادها وعجزها الواضح، إضافةً إلى مدى فشل الغرب في دعم عرفات واتفاق               
في مقابلة صـحفية  " جالوي"وتساءل  .أوسلو وضمان تنفيذه؛ ذلك هو ما دفع الناس إلى التصويت لحماس     

مؤكدا أن حركة حماس ليـست      ! حيين من اإلرهابيين؟  هل يمكن اعتبار من انتخب حماس من المسي       : معه
حركةً إرهابيةً، فهي تنادي بوطن للفلسطينيين، وتم انتخابها بطريقة ديمقراطية، وهي ال تـشكِّل حزامـا                

  .ناسفًا للمنطقة كما تصوِّرها األوساط األمريكية والصهيونية، كما أن نظرة حماس لألمور واقعية
   11/9/2007اخوان اون الين 

  
  قنبلة روسية ال مثيل لها توازي فاعلية النووي  .62

القنبلة   أعلنت روسيا، أمس، أنها اختبرت أقوى قنبلة فراغية في العالم توازي في فاعليتها:رويترز، أ ب
الذي نقل عن نائب رئيس أركان القوات المسلحة الروسية ، بحسب ما لبيئة، دون إحداث تلوث لالنووية
  . ال مثيل لها في العالم، يتم اختبارها في موقع عسكرين القنبلة التي أكد أ

 12/9/2007السفير 
  

   وماهيتها "إلسرائيل"طبيعة المساعدات العسكرية األمريكية  .63
  هشام منور

، مستنكراً أو   "إلسرائيل"لم يبد إعالن اإلدارة األمريكية األخير عن زيادة المساعدات األمريكية العسكرية            
سياسة التي درجت الواليات المتحدة على إتباعها منذ قيام دولـة الكيـان الـصهيوني               مستغرباً بالنسبة لل  
  . وحتى وقتنا الحالي

لكن سياق التوقيت الذي أعلن فيه عن زيادة هذا الدعم، ومجيئه بعد اإلعالن صفقات تسلح أمريكية تنوي                 
والمبلغ المبالغ فيـه، والـذي      " هاجيوش"الواليات المتحدة القيام بها مع دول الخليج العربي، لتطوير عتاد           

تعمد فيه أن يتجاوز حجم مبيعات السالح إلى دول الخليج العربي مجتمعة، يثير العديد من التساؤالت عن                 
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سبب إصرار اإلدارات األمريكية المتعاقبة، على اختالف توجهاتها، الحفاظ علـى التفـوق العـسكري               
  . ةاإلسرائيلي على جميع القدرات العسكرية العربي

كما يأتي ذلك في أعقاب الحرب الصهيونية األخيرة على لبنان، وما تكبده الجيش الصهيوني من خسائر                
عسكرية فادحة، أدت بقادته مؤخراً إلى اتخاذ قرارات تاريخية، بتغيير استراتيجيات جـيش االحـتالل،               

الصهيوني، والتخلي، ولو   والتركيز على تسليح سالح البر، الذي أثبت أنه ثغرة واضحة في بنيان الجيش              
  . مؤقتاً، عن إستراتيجية التفوق الجوي الذي لطالما تباهت به دولة الكيان الصهيوني

م، فقد وافق   1948وتعود بدايات الدعم األمريكي للكيان الصهيوني إلى لحظة اإلعالن عن قيام كيانه عام              
للحكومـة  ) مليـون دوالر  135(على منح قرض عاجـل وميـسر        ) ترومان(الرئيس األمريكي حينذاك    

  ). بن جوريون(الصهيونية الستيعاب المستوطنين الجدد بطلب من 
وفي الوقت الذي يشمل فيه الدعم األمريكي للكيـان الـصهيوني النـواحي االقتـصادية والدبلوماسـية                 

يـر  والعسكرية واالستخباراتية، فإن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سعت إلى تقليص حجم المساعدات غ           
العسكرية على حساب زيادة نظيرتها العسكرية، وباتت المعونة األمريكية السنوية لتل أبيب تركز علـى               

  . الشق العسكري، خاصة بعد انضواء دولة الكيان الصهيوني، فيما يسمى بحرب أمريكا على اإلرهاب
تي اتهما علـى إثرهـا      ، وال )ستيفن وولت (و) جون ميرشايمر (واستناداً إلى دراسة األستاذين الجامعيين      

بمعاداة السامية وأثارت ردود فعل غاضبة في أوساط اللوبي الصهيوني، كانـت المعونـات األمريكيـة                
إلسرائيل هي األكبر على اإلطالق عبر التاريخ األمريكي منذ الحرب العالمية األولى، إذ بلغت أكثر من                

  . م2004 مليار دوالر حتى عام 140
دون " إسرائيل"يكية، ذكر األسباب التي تبرر الواليات المتحدة مساعداتها بها إلى           وال تغفل الدراسة األمر   
الوحيدة في الشرق األوسط، ومساعدتها وتقديم الـدعم لهـا يعنـى          " الديمقراطية"بقية الدول، فهي الدولة     

  . هذه في منطقة تفتقد إلى المؤسسات والقيم الديمقراطية" واحة الديمقراطية"الحفاظ على 
ا أن الكيان الصهيوني يعد الحارس األمين للمصالح األمريكية في الشرق األوسط، صـاحب المكانـة                كم

، يحول دون قيام دولـة إقليميـة قويـة     "إسرائيل"ودعم  . اإلستراتيجية المتميزة وأكبر احتياطي من النفط     
  . تظهر نوعاً من االستقاللية عن النفوذ األمريكي

اشنطن في التعرض للعديد من األخطار والتهديدات المشتركة، سيما تنامي          و" إسرائيل"وال تخفى مشاركة    
  . نفوذ الحركات الراديكالية في الشرق األوسط، والخطر النووي اإليراني من وجهة نظرهم

كما يمثل الكيان الصهيوني نقطة ارتكاز في إعادة تصدير السالح األمريكي إلى دول تحظـر القـوانين                 
واتخاذ الكيان الصهيوني حقل تجارب لألسلحة األمريكية       . رة األمريكية التعامل معها   األمريكية على اإلدا  

  . ميدانياً ودراسة مدي فاعليتها وتأثيرها
 مليـار دوالر، مـساعدات عـسكرية        1.8ثالثة مليارات دوالر سنوياً، يخصص      " إسرائيل"وفيما تتلقى   

، إبـان حكمـه قبـل عـشر سـنوات،           )ياهونتن(والباقي مساعدات اقتصادية، إال أن تسوية جرت بين         
، 2008والكونغرس األمريكي، نجح بموجبها في تقليص المساعدات غير العسكرية، لتنتهي بحلول عـام              

  . ولتصبح بكاملها عسكرية الطابع
وفي الوقت الذي تحصل فيه دول أخرى على مساعداتها من قبل الحكومة األمريكية على أربعة أقـساط،              

وفيما يفرض على بقية الدول إنفاقها بالكامل في        . صصاتها بالكامل بداية كل سنة مالية     تتسلم تل أبيب مخ   
منها لدعم الصناعات العـسكرية دون      % 25الواليات المتحدة، يسمح للكيان الصهيوني باستخدام حوالي        
ويخصص من هذه المـساعدات العـسكرية       . أن يخضع ألي نوع من المحاسبة على كيفية إنفاق المعونة         

 مليار دوالر لشراء أسلحة أمريكية، فيما يرصد ربعها القتناء تجهيـزات عـسكرية مـن                2.4ألمريكية  ا
 مليون دوالر لمساعدة الكيان الصهيوني على استيعاب المهـاجرين          40شركات أمريكية، وتم تخصيص     

  . الجدد
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ظومـة الـصواريخ    م، أنفقت الواليات المتحدة ما يزيد عن مليار دوالر على تطوير من           1986ومنذ عام   
دون أن تدرج هذه المبالغ في مخصصات تل أبيب من المعونة العسكرية، وفي أعقـاب               )  السهم –أرو  (

الشراكة بين الطرفين على ما يسمى باإلرهاب، أعلنت الواليات المتحدة زيادة مساعداتها العسكرية لتـل               
لتاريخ، إذ تسلمت بين عـامي      أبيب، فحصلت األخيرة على أكبر معونة عسكرية من واشنطن على مر ا           

 مليار دوالر ثمن شراء أسـلحة       6.3 مليار دوالر كمساعدات نقدية، و     1.5 ما يزيد على     2005 و 2001
  .  مليار دوالر4.5 طائرة من طائرات إف والبالغ ثمنها 102من الواليات المتحدة، بما فيها صفقة شراء 

 مليار دوالر على مدى     30نة العسكرية لتل أبيب إلى      وما إعالن الواليات المتحدة األخير عن زيادة المعو       
عن المعونة المخصصة أساساً، سوى تعويض لها عن خسائرها في          % 25السنوات العشر القادمة، بزيادة     

، والحفاظ على التفوق اإلسـرائيلي فـي        ) يوماً 34(حربها على لبنان، والتي استمرت لما يزيد عن شهر          
  .  العرباألسلحة المتقدمة على جيرانها

ورغم تعالي األصوات األكاديمية والحقوقية المنادية بوقف هذه المساعدات في الواليات المتحدة، ألسباب             
في احتالل األراضي العربية ورفضها االمتثال إلى قرارات األمم المتحـدة           " إسرائيل"مختلفة، كاستمرار   

 الفلـسطينية والعربيـة بوجـه عـام،         الخاصة بانسحابها منها، وانتهاكها لحقوق اإلنسان في األراضـي        
ومخالفتها القوانين األمريكية، القاضية بعدم السماح بتصدير السالح األمريكية إلى دول محددة، وتهديدها             
لألمن األمريكي بما تقوم به من عمليات إرهابية، مولدة للحقد ودوافع االنتقام مـن الواليـات المتحـدة،                  

، وخاصة النووي منه، رغم كل ذلك، فإن منطق العالقة بين الدولتين            وتأجيجها لسباق التسلح في المنطقة    
الحليفتين وطبيعة الحلف غير المقدس بينهما، والمصالح اإلستراتيجية المتبادلة، تفرض علـى الواليـات              
المتحدة بالذات تعميق التزامها بأمن وسالمة وتفوق الكيان الصهيوني، ولو على حساب أمور أخرى قـد                

 .ية عنهاال تقل أهم
  10/9/2007مجلة العصر 

  
 أم ما يحدث في المنطقة؟.. ما يحدث في غزة .64

  نوفلسعيد أحمد. د
  ..أن نرى في الظالم الحالك ونميز لون الخيط قبل بزوغ ضوء النهار

وأن نميز بين صوت الطحن وضـجيج       .. وأن نتلمس ونعثر على طرف الخيط في لفات الخيوط المعقدة         
  ..التي تطبخ فيه كل أنواع المؤامرات على شعبنا ومنطقتناجعجعة الحصى في القدر 

شـرط مـن شـروط مواصـلة        .. ولكن العثور على اإلبرة في كومة القش الكبيرة       .. تلك مسألة شائكة  
وبدون فهم كل ما سـبق ال يمكـن االسـتمرار فـي خـوض               . خارج حدود خارطة الطريق   .. الطريق
  ..وما أطوله.. الصراع

. يحدث في ظلمة حالكة مليئة بالحفر والكهوف والجحور والرمال المتحركة         .. محتلةما يحدث في بالدنا ال    
والمؤامرات تطبخ في أقذر القدور وأعكر المياه الملوثة وتحرك بأسفل األدوات بأيدي أحقـر الطبـاخين                

  ..المحليين والدوليين
أغلـى أمانـة وضـعوها      وأن يحافظوا على    .. وفي هذه المتاهة يجب على المقاومة ورجالها أن يسيروا        

  ..فحنظلة يراقبهم.. ومحظور عليهم أن ينهزموا. وهي أمانة المقاومة.. بأنفسهم مسؤولية على أعناقهم
وال تخفى األسباب   .. هدف رئيس ألعدائنا  .. في المنطقة " فكر المقاومة "علينا في البداية أن نتفق على أن        

لعراق ولبنان وفلسطين ساحات تحمـل أوضـح        وا.. وسوف يحاربونها بشراسة ال مثيل لها     .. على أحد 
ويعتمـد علـى    .. وفكرهـا .. ألن مصير المنطقة وشعبها رهن باستمرار وجود هذه المقاومة        .. البراهين

  ..انتصار أو هزيمة حامليها
  ..إنها ضد شعب المنطقة.. والهجمة اإلعالمية الحالية ضد المقاومين ليست بريئة
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يجب .. ن ابن المنطقة إنسانا حرا كريما يتمتع بكافة حقوق اإلنسان         معني بأن يكو  .. وكل مواطن ومراقب  
.. أال يخدع ويضيع بين براثن الحملة اإلعالمية المعتمدة على مهارة خبراء التضليل والحـرب النفـسية               
  ..الجالسين في األقبية الخلفية لصياغة األخبار والبرامج الهدامة لفضائيات هذا الزمن وصحفه وإذاعاته

وبين ما في صدور المتحدثين ومـا علـى         .. وبين الخبر واإلشاعة  .. تمييز بين اإلعالم والدعاية   يجب ال 
وكل طباخ  .. ويجب الرجوع دائما لتاريخ وبرنامج ومخططات كل طرف وكل متحدث         .. رؤوس ألسنتهم 

  ..!!وأن نبحث في ما وراء الخبر قبل البحث في الخبر نفسه.. مشارك
  !." يحدث الكثيرفي غزة اآلن"األخبار تقول 

أم يحدث في رام اهللا ونابلس وبيرزيت، بل فـي كـل            .. هل ما يحدث في غزة يحدث فيها فقط       .. ولنسأل
  وفي كل المنطقة؟؟.. وفي العراق.. وفي لبنان.. فلسطين

  وأكوام القش في المنطقة؟.. كيف تمكن الطباخون أن يميزوا بين إبرة غزة
لكن لماذا طلـب مـنهم أن ينزلـوا إلـى           "نسأل  .. في الساحات عندما تمنع حماس المصلين من الصالة       

  ".؟..الساحات
لماذا يترك هؤالء، من قبل دافعي      : "نسأل.. عندما يعتقل بعض رجال األمن المعروفة ممارساتهم للجميع       

  ".رواتبهم، ليمارسوا ما يمارسونه؟
ألن إدارة حارة صغيرة في     .. إذا افترضنا أن هناك بعض األخطاء في التطبيق       .. "ويبقى السؤال الرئيس  

رأس .. فهل يكـون ثمـن األخطـاء      .. أصعب من إدارة أكبر المدن في العالم العادي       .. منطقتنا المعقدة 
  ".؟..المقاومة

رأس : وهكذا تفهـم األخبـار بفهـم دوافعهـا        .. هناك خارطة الطريق وبندها األول قطع رأس المقاومة       
  ..المقاومة

يتفاوضون مع الذين يمنعون الصالة في ساحات       .. صالة في ساحات غزة   وكلنا نعرف أن الذين يدعون لل     
.. ومع الذين سرقوا الحرم اإلبراهيمي ومع الذين يحاولون تهويد القدس وانتزاع كنيسة القيامة            .. األقصى

  .. إلى مواخير1948ومع الذين حولوا المساجد في القرى المحتلة عام 
.. هم الذين تنازلوا فعليا عن حق العودة وعن كل الحقوق         .. اتونحن نعرف أن الداعين للصالة في الساح      

هم يريـدون رأس  .. وأنهم ليسوا معنيين بالساحات وال بالمسحوقين الذين يصلون فيها وال بالصالة نفسها 
  ..المقاومة التي تعهدوا بقطعها في مفاوضاتهم وخارطة طريقهم

  ..بتحليل تاريخ كل واحد منهم.. وهكذا تفهم األخبار
.. إنهم طباخون مهرة فـي قـدور قـذرة        .. وهم ليسوا مجرد مخطئين   .. وإن كذبوا .. هؤالء ليسوا الحل  

لكن يجب أيضا أن يكونوا حذرين مـن كـل          .. ويجب أن يكون الشعب والمقاومون قادرين على الرؤية       
  ..المطبات والمصايد

وأال .. أال تقع في المـصيدة    .. هجهاوعلى القوى الوطنية والفصائل المؤمنة بن     .. فالمقاومة تبقى المقاومة  
وأال تجر إلى خندق أعداء المقاومة الذين ثبت سوء نوايـاهم فـي كـل               .. تؤكل يوم أكل الثور األبيض    

  ..خطاهم
عليـه أن   .. ومن يخشى إعالن موقفه حتى ال يصنف على القوائم السوداء لسفلة غوانتانـامو وأتبـاعهم              

  ..ألن هذه األيام أيام الرجال.. ينسحب
ال في كواليس   .. فالحل يجب أن يكون داخليا    .. وإذا كان هناك خالف بين األطراف الحاملة لفكر المقاومة        

  ..ولقاءات رايس وأولمرت.. الكنيست وقاعات اجتماعات الوزارة الصهيونية
  ..وال يجب أن تخبو في غزة.. وفلسطين.. التي أضاءت في العراق ولبنان".. رأس المقاومة"الهدف 
  .وكل ما عدا ذلك وهم وخداع.. ء هم حملة راية خارطة الطريقاألعدا

  11/9/2007السبيل االردنية 
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  ! سمعة القوة التنفيذية بين الحقيقة واإلعالم .65

  رشيد ثابت
إعـالم  . ال يوجد مثل القوة التنفيذية مؤسسة أو جهاز تعرض لالفتراء عليه والتهجم الجائر كل هذا الحد               

وا التنفيذية من اليوم األول الذي ظهرت فيه؛ ومارسوا معها إسقاطا ذاتيا قبيحـا              فتح وأبواق ساستها حارب   
ربما كان هذا أكبر ثنـاء      . ومريعا؛ فرأوا أنها حيلة حماس في حجز حصة من أجهزة الوطن ومؤسساته           

أن النقد األكبر جاءها من خلٍف كجلد األجـرب؛ وهـو خلـف حـول               : غير مباشر نالته القوة التنفيذية    
ؤسسة األمنية لماخور إسقاطي كبير؛ وطابور خامس طويل ال يبدأ من بيتونيا حيث وقائي رام اهللا وال                 الم

 ثناء صدر رغم أنف     -أما ثاني أشكال الثناء على القوة التنفيذية        . ينتهي في السفينة حيث مخابرات غزة     
عال عشرات الـشهداء قبـل       فهو استهدافها بكثافة من قبل قوات االحتالل؛ حتى ارتقى منها لل           –أصحابه  

مضي أشهر على انطالقها؛ وكانت الغارات على مواقعها تتناوب مع غارات الكالم القبيح مـن  أفـواه                  
مع ذلك؛ فإن هذا الثناء الدموي لم يكن يكفي لموازاة الحملة الشرسة على هـذا الجهـاز                 . خونة رام اهللا  

  ! األمني الوطني والشريف في فلسطين؛ وألول مرة
اب كبار أعالم ومحللون فلسطينيون وعرب سقطوا وتساقطوا وتباروا في تقريع القـوة أول مـا                حتى كتّ 

ظهرت؛ وراحوا يرمون أفرادها األبطال بأشنع الصفات؛ وأنهم تحولوا مـن مجاهـدين قـساميين إلـى                 
ت لألسف قال بعضهم هذه الكلمة بكل جهل وانعدام لالطـالع؛ ورمـى عـشرا      . لقادة حماس " مشرفاتية"

الشهداء ومشاريع الشهادة بكل خفة؛ ظنا منه أن هؤالء المقاتلين هم من جنس حـرس الـشرف الـذين                   
يصبون القهوة ألمثاله في المطارات العربية حين يدخل من باب كبار الزوار؛ أو هم من جنس حواشـي                  

له ركـوب    أو ربما تناسى حتى يتسنى       –الملوك واألمراء الذين يزحمون المصايف حيث يراهم؛ ونسي         
 أن القوم مطاردون؛ وال يأخذون رواتب منتظمة مقابل عملهم؛ وأن قادة حماس يسافرون مـن                –الموجة  

تتبعها الدراجات النارية ومـصفحات     " رولز رويس "رفح إلى العريش فالقاهرة في سيارة أجرة وليس في          
 في  –غدر تحصد األبطال    وحين بدأت الصواريخ الصهيونية من السماء ونيران قناصة ال        . الدفع الرباعي 

 لم يكلف صحافيو المواقف المسبقة المعلبـة أنفـسهم عنـاء            –مرحلة ما قبل التطهير الشريف في غزة        
لكـن ألـيس هـذا هـو حـال          . االعتذار لهذا الجهاز وفرسانه عما لحق بهم من قذف خفيف ورخيص          
  دى عليه؟ اإلسالميين مع اإلعالم العربي بعامة؟ أهون خصم عليهم وأسهل من يعت

واآلن بين يدي الجمعة الماضية؛ أقام البعض الدنيا  ولم يقعدها بخـصوص صـورة ضـرب مـصلّي                   
وحاول هؤالء عن جهل مبعثه العاطفة الضالة الخرقاء التي يتحكم فيها التلفاز؛ أو ربمـا عـن                 . الضرار

 وفتح فـي تلـك       حاولوا تلخيص الصراع بين حماس     -عمٍد بداعي االنحراف والتماهي مع منهج الباطل      
الصورة؛ وبلغ االسفاف حدا اخْتُِزَل فيه الخالف في مشهد كاريكاتيوري حرص فيه مالحدة وعلمانيون لم               

أما حـين   !  حرصوا بشكل محموم على إقام صالة العراء       –يتوضأوا يوما ولم يستقبلوا قبلة قط أو كادوا         
 المجلـة   –" روز اليوسـف  "لـى صـفحات     سمع الفقير لربه بفتاوى لمشايخ يبيحون صالة العراء من ع         

 فقد أيقنت أنه آن حتى لجحا أن يمد رجليه؛ ناهيك طبعا عن أبي              -! الحريصة على شعائر اهللا كثيرا جدا     
  ! حنيفة وشيوخه وتالميذه ومريديه واألمة اإلسالمية بعامة

رج عن القانون   ال أنكر أن صورة ضرب مصلّي الضرار قاسية؛ وال أنكر أنه كان هناك متسع لنقل الخا               
إلى المخفر وإنزال العقوبة فيه هناك سجنا أو غرامة أو حتى جلدا كما يفعـل المـسلمون وكمـا تفعـل                     

كرهت أوال االسـتخفاف    . ؛ لكنني أكره وبشدة الخفة والتسطيح في تناول القضية        "سنغافورة"الشرطة في   
لم تكن تلـك نقطـة      . عارضيهاالذي قزم الصراع إلى معركة فقهية بين مؤيدي الصالة تحت الشمس وم           

الخالف الجوهرية؛ وأصل البالء هو أن هناك من يلوي أذرع الناس بالرواتب وقطع األرزاق ليخرجـوا                
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من أجل دايتون في صالة ضرارية ال تقيم من معاني الصالة معنى؛ واختتمـت فـي جمعتـين سـبقتا                    
  ! بالتخريب واالعتداء على األمالك الخاصة والعامة

نع هذه الصالة التي نظمها مالحدة وعلمانيون لم يكن مسوِّغُه أنها خارج المسجد وحسب أو               ولذلك فإن م  
أنها أعرضت عن جماعات قريبة في المساجد دون سبب شرعي؛ بل إن مثل هذه الـصالة بمثـل هـذه                   

فمـآالت هـذه    ! األجندة تحرم ويجب أن تحارب حتى لو قامت في رحاب األقصى والحرم المكي معـه              
 وأسسها هي التي حرمتها وليست الحرمة متصلة بالتسطيح السخيف بخصوص جواز الصالة في              الصالة

  . الهواء الطلق من عدمه
فالصورة لم تمثل إال صاحبها     . ثم كرهت اختزال سمعة القوة التنفيذية في مفاعيل صورة الضرب وحسب          
هـذا  .  بفعل عدد مـن أفـراده      ممن أفرط في استخدام القوة؛ وال يجوز بحال أن يحكم على الجهاز كله            

بخالف حقائق أخرى هامة وطاغية ال يصح تجاهلها في هذا المقام؛ وأحسن ما يوجزها هنا هـي قـصة                   
  . الصفعة التي تعرض لها مراسل الحياة اللندنية في غزة صبيحة تلك الجمعة نفسها

 – األستاذ طاهر النونـو       بينما كان يتكلم مع الناطق باسم الحكومة       -" فتحي صباح "فقد فوجيء الصحافي    
بصفعة تدوي على صدغه؛ ولم تكن هذه الصفعة من يد رجل أمن من القوة التنفيذية ساءته أسئلة صباح                  
التي حملت في حينه نفسا مؤيدا لطرح فتح؛ بل كانت من يد أستاذ جامعي حاصل على درجة الـدكتوراة                   

  . من الواليات المتحدة وفي تخصص هندسي مهم
 الذي صدف تواجده في نفس المكان حيث تواجد الفريق اإلعالمي الذي            –عي جمال الزبدة    الدكتور الجام 

 تحديدا  –وهذه الحادثة برأيي    !  وجه صفعة لفتحي صباح واتهمه بالتحريض      –يتحرك مع األستاذ النونو     
ا  تؤكد أن ما صدر عن بعض أفراد القوة التنفيذية لم يكن قسوة تخص هـذ               -ما فيها من إفراط وتطرف      

الجهاز وحده؛ ولم تكن شهوة لالستقواء تخص مسلحي حماس؛  بل كل من في غزة اآلن مـن أنـصار                    
المشروع الطهري التحريري الوطني يمرون في حالة احتقان كبرى ال يقدِّرها أحد مـن المنتقـدين؛ وال                 

  . يبدو أن وسائل اإلعالم والجمهور العربي البعيد يحسب حسابها
يتهمون القوة التنفيذية بالقسوة واإلفراط في استخدام القوة أن يكون هو شخصيا            فهل جرب أحد من الذين      

مطوقا بأعتى أدوات الحرب في شريط رملي ضيق مثل قطاع غزة؛ مع حصار بري وبحـري وجـوي                  
محكم؛ يعززه حصار األخ الشقيق العربي الوحيد المجاور؛ ويسنده انقالب خياني عصف بحركة فتح؛ ثم               

" تحـرر "أن  " إسرائيل"نفسه في انقطاع الكهرباء والغذاء؛ وربما قطع األعناق إن قررت           يفكر في الوقت    
القطاع لمصلحة شواذ ومفحشي فلسطين من أيتام دايتون من عملها غير الصالح؟ هل وضع أحـد مـن                  
المنتقدين نفسه في مكان أي عنصر من عناصر التنفيذية؛ وتحسس وجهه وتذكر االعدامات التي كانـت                

 لحدوث مقتلة لكـل     – القائم نظريا على األقل      –في مقر محمود عباس لكل ذي لحية؛ واالحتمال         تجري  
  من خرجوا على الصهاينة وعمالئهم لو انتصرت حملة باراك على القطاع ال سمح اهللا؟ 

 بما  –ومع كل هذا الضغط النفسي الهائل؛ فإن الحكومة الشرعية قررت التحقيق فيما جرى من تجاوزات                
 وفي سلوك يصر على أن ال تحجب صورة شـائهة واحـدة             –لك االعتداء على بعض الصحافيين      في ذ 

صور مشرقة بدأت من العفو عن المجرمين بعد التطهير؛ ولم تنته عند استعادة أمن غـزة ممـن                  " ألبوم"
وقيـة  سلبوها إياه بالمخدرات واإلسقاط والعمالة؛ وال تتميز فقط بأن اإلعالم والـصحافة والمراكـز الحق        

 –تتحرك كلها في غزة تصور وتكتب التقارير؛ في حين أن كبريات المؤسـسات اإلعالميـة العالميـة                  
  !  تعجز عن نقل شقِّ خبر عما يجري في الضفة من فظائع–الجزيرة ومن في حجمها 
 نزع صورة واحدة من سياقها؛ وحكاية القـصة مـن           - أيها الجمهور العربي     –فهل يصح بعد هذا كله      

  ؛ دون احتساب تأثير الجو المحيط بالحدث والمقدمات والنهايات؟ أوسطها
ولكن كما كانت صواريخ إسرائيل أول الشهود بعدالة التنفيذية من السماء؛ فإن وحدات المستعربين على               

ففي الحادثة األخيرة المحزنة الختطاف أحد مسؤولي القوة التنفيذية من          ! األرض كانت شاهدا قسريا آخر    
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 حدود القطاع وردت تفصيلة مهمة تلخص حكاية القلب الكبير لكـل إسـالمي؛ وخـصوصا         منطقة قرب 
فاألخ الذي تم اإليقاع به تم استدراجه للخديعة ال عن          . قلوب أبناء القوة التنفيذية وخريجي مدرسة حماس      

 وال عن طريق غنيمة مخبوءة وعد بها؛ بل كان          – كما حصل ويحصل مع من تعرفون        –طريق ساقطة   
ر خلف نزوله من السيارة والوقوع في الكمين هو أنه أشفق على الرجل العجوز الذي تماشى أمامـه                  الس

هل تـرون معـي     ! متعثرا؛ والذي حين امتدت له يد المساعدة ظهر على حقيقته كعميل استخباري مسلح            
عـل  األمر الالفت في هذا المشهد؟ لقد بلغت الرقة في قلـوب أبنـاء حمـاس والتنفيذيـة محـال أن ج                    

االستخبارات الصهيونية تتكئ على هذا العامل لإليقاع بالهدف؛ واطمأنت قلوب المجرمين إلى أن الرحمة              
 هي مدخل أساس لنجاح     – وإن كان ما جرى تقصيرا أمنيا فادحا وكبيرا          -والرأفة في فؤاد ابن التنفيذية      

  ! عملية أمنية حساسة ال زال أولمرت يشيد بنجاحها في العشي واإلبكار
أفبعد هذا كله نسمع في التنفيذية سوءا من فتح أو من سياسييها ونصدق أنهم غالظ قساة ومتوحشون كما                  

  ! يصورهم الخيال المريض لصندوق العجب المسمى تلفزيون فلسطين؟
 "...ِبعجِرِه وبجـِره  "ال نسمع في التنفيذية ال من تلفزيون فتح وال من مخبري اإلعالم العربي              ! بالطبع ال 

  "!روز اليوسف"وال حتى من 
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  عريب الرنتاوي
، لم تدخر أطراف فلسطينية وعربية ودولية عديدة ورقـة          2007 وحتى حزيران    2006من كانون الثاني    

نيـة، إال واسـتخدمتها بهـدف       من أوراق القوة والضغط، أو حيلة من الحيل السياسية واالقتصادية واألم          
إسقاط حكومة حماس وإحباط أول تجربة حكم لإلخوان المسلمين في العالم العربـي، وإعـادة عقـارب                 

علـى أن   . الساعة الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني من العام الفائت              
شوفة والخطط السافرة، لم تسفر عـن نتيجـة،         هذه األوراق والضغوط والحيل، وأحيانا المؤامرات المك      

فنصر حماس السياسي المؤزر في انتخابات التشريعي، استكمل بنصر عسكري مؤزر أيضا، ال يـشبهه               
سوى نصر إسرائيل على العرب في الشهر ذاته قبل أربعين عاما، وبـدا أن              " نهائيته"من حيث سرعته و   

  . عالمية لسلطتها ونفوذها، جبل ال تهزه ريح" مانعةمقاومة وم"الحركة اإلسالمية التي تواجه جبهة 
على أن أسابيع في السلطة ال تتعدى الدزينة الواحدة، كانت كفيلة بتهشيم صورة حماس وتهميشها، فقـد                 

رادع " القوة المفرطة "ظهرت في شوارع غزة وحاراتها، كقوة سلطوية استبدادية، ال يردعها عن استخدام             
 الحركة قبل أن تستقر على عرشها الغزي اآليل للسقوط، ميال شموليا مخيفا،             أو حسيب، بل ولقد أظهرت    

  . ال سيما أنه يتدثر بلبوس الدين، ويتسلح بالهراوة والرشاش، باسمه وتحت لوائه
المظاهرات ممنوعة في غزة، إال ما سمحت به القوة التنفيذية، والصالة في الساحات العامة ممنوعة فـي    

فران أو فتوى شرعية من مفتي التنفيذية والكتائب، واإلضراب السلمي العام خـروج            القطاع، إال بصك غ   
على القانون في عزة، يرتب على المضربين حسابا وعقابا، وال شيء شرعي أو مسموح في غزة إال ما                  

  . مر بقناة القوة ومصفاة الكتائب واصطبغ بلون حماس
، ظلـت  2006 نصرها األول في كانون الثـاني        طوال أشهر الحصار الصعبة التي مرت بها حماس بعد        

في فتح والـسلطة، أسـمته الحقـا أو بـاألحرى           " تيار انقالبي "الحركة توجه سهام نقدها واتهاماتها إلى       
لكن الحركـة   "... دحالن -دايتون  "تيار  : استعارت التسمية التي أطلقها عليه هاني الحسن عضو مركزية        

 نفسها في صراع مع مختلف فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية           وخالل األشهر الثالثة األخيرة، وجدت    
بما فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أبدت أكثر من غيرها من الفصائل، تعاطفا ملحوظـا مـع                  

مع الجهـاد اإلسـالمي، حليفهـا       " ال حرب وال سلم   "تجربة حماس ومواقفها، كما وجدت نفسها في حالة         
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يولوجي، ناهيك عن جسم واسع من الصحفيين والكتاب والمثقفين ورجال األعمال           التاريخي وشقيقها االيد  
  . ونشطاء المجتمع المدني الفلسطيني

طوال سنوات الحصار التي سبقت االنتخابات وأعقبتها، كان بمقدور الحركة أن تقول بالفم المـآلن، أن                
افا من قبل الشعب الفلسطيني، لكـن       الضغوط والعقوبات والعدوانات ال تزيدها سوى شعبية وصالبة والتف        

هيهات أن تقوى الحركة على قول ذلك اآلن، فشعبيها إلى تآكل، وصورتها في األذهان، باتت مرتبطـة                 
بالهراوات التي تنهال على رؤوس المتظاهرين وأضالعهم، ومن دون أن يرمش لحملتها جفن أو يهتـز                

  . ويلهم ساعد، لكأنهم يقومون بوظيفة مقدسة وبتفويض سما
، وقـد   "الضربة التي ال تميتك تقويك    "طوال سنوات الحصار والتجويع، كان بمقدور الحركة أن تقول أن           

تصرفت الحركة فعال على هذا األساس، بل ولقد كان فوزها في االنتخابات وانتقالهـا لمقاعـد الـسلطة                  
نقالب ومـا بعـده     لحركات شقيقة في دول أخرى، ومصدر تحفيز وتشجيع لها، وخالل أشهر اال           " ذخرا"

  . عبئا والحوافر إلى مثبطات، ومن واجب الحركة أن تقلق، بل وأن تقلق كثيرا" الذخر"استحال 
ولعلها ضارة نافعة، فقد استذكرت فصائل منظمة التحرير التي تيبست وتكلست بما يكفي، بـأن هنـاك                 

وإذا كـان مـن     ...  ردحا طـويال   ما زال القيام به أمرا ممكنا بعد أن نسيته أو تناسته          " عمال جماهيريا "
فصائل المنظمة في مواجهة حمـاس ولـيس فـي مواجهـة االحـتالل              " جماهيرية"المؤسف أن تستيقظ    

حمـاس وحكومتهـا المقالـة      " مقاومة"واالستيطان، إال أننا نأمل أن ال يتوقف حراك هذه الفصائل عند            
 -النتفاضة الفلـسطينية طابعهـا الـشعبي        وقواتها التنفيذية، بل يستأنف في مواجهة االحتالل وبما يعد ل         

  .الجماهيري الذي فقدته وافتقدته
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  يوسف صادق
ما أن أفاق مؤيدو حركة فتح في غزة، على واقع يعتبر مريراً بالنسبة اليهم، بعد سـقوط كـل القـالع                     

نية في قطاع غزة بيد حركة حماس، حتى بدأوا بإعـادة بـث             الفتحوية واألجهزة األمنية للسلطة الفلسطي    
الروح المعنوية من جديد، من خالل شخص قُتل في األحداث، إسمه سميح المدهون، فهم اعتبروه رمـزاً         
للمرحلة السابقة التي تالها اقتتال شرس أدى في نهاية األمر الى حسم حركة حماس قطاع غزة بكاملـه                  

  .لمصلحتها
مفاجئ لقادة حركة فتح واألجهزة األمنية التابعة للسلطة، أثر سلباً على سلوك مئات آالف              ولعل السقوط ال  

المؤيدين لفتح، اال ان قتل سميح المدهون ونشر الصور على شاشات الفضائيات كان لهما األثـر البـالغ                  
  .على نفوس الفتحاويين في شكل خاص وعلى الفلسطينيين والعرب الذين أذهلهم ما شاهدوه

ول منى وهي في أوائل العشرينات من عمرها، أنها تعشق إسم الشهيد سميح، وأنها إذا ما كُتـب لهـا                    تق
فيما تقول زميلتهـا ليلـى أنهـا        . الزواج واإلنجاب ستسمي إبنها البكر سميح تشبهاً بإسم سميح المدهون         
  .تستمع الى األغاني الخاصة بسميح المدهون فور عودتها من الجامعة

ن لم يكن الرجل الخارق في نظر الفلسطينيين، ولم يكن رمزاً تاريخياً كما الرئيس الـشهيد                فسميح المدهو 
أبو عمار والقائد أبو جهاد ومؤسس حماس الشهيد أحمد ياسين أو عبد العزيز الرنتيسي الذي كانت كلماته              

ر، مقتل سـميح    تدوي كالقنابل في قلب اإلحتالل اإلسرائيلي، إال أن أخطاء حماس في نشرها، ببث مباش             
ويبدو أن هذا األمر جاء سلبياً في حماس، عندما         .. المدهون، جعلت منه رمزاً وعنواناً لما حدث في غزة        

المحسوبين علـى   " زعران حركة فتح  "اعتقدت أن بث صور المدهون سيكون عبرة ورادعاً لمن أسمتهم           
لة عكس مـا توقعـت، وأصـبح        القائد الفتحوي المعروف محمد دحالن، إال أنها فوجئت بتحويل البوص         
  .المدهون في نظر الفتحاويين رمزاً للتحدي واإلصرار في وجه حماس
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لقد كشفت مواقع عدة محلية وعربية مقاطع فيديو تظهر وحشية كبيرة في قتل المدهون، وهو ما زاد من                  
ني بل زادت فتح في إنصاف القائد العابر عبر مجموعة من األغـا           . حب عناصر فتح في غزة لشخصه     

التي تشيد بشجاعته وقوته، وهو ما اعتبره الكثيرون فرصة لتنغيص قلوب عناصر حماس عندما يقومون               
بفتح تلك األغاني في مناسبات األفراح، األمر الذي لمسته القوة التنفيذية بمحاولتها وضع حٍد لبحر سميح                

لموقف انعكس عليها سلباً الى درجة   المدهون الهادر، إال أنها لم تفلح في ذلك، بل ان أسلوبها في معالجة ا             
  .أن منازل المواطنين المؤيدين لفتح لم تخل من أغاني سميح المدهون

 مواطن منذ بداية المناوشات بين فتح وحماس في مدن وبلـدات قطـاع              400وعلى رغم مقتل أكثر من      
لتـان األمنـي    غزة، بمن فيهم رموز ال تقل شهرة عن سميح المدهون، وأيضاً أطفال راحوا ضـحية الف               

  .والسياسي واالجتماعي، إال أن صورة المدهون علت فوق الجميع
إبراهيم، عريس تزوج قبل أيام، قال تعمدت أن أقيم حفالً وطنياً، وبمجرد أن بدأت الحفلة بأغاني سـميح                  
المدهون، لم يعد لي مكان، فالجميع وقف يردد هاتفاً وبصوت عال مع شريط األغاني، وكأنـه الـسالم                  

موجك هدار يا ياسـر دمـك مـا         "طني، فالكل هنا يعرف كلمات األغنية المشهورة لسميح المدهون          الو
  ".خلفك زلزال سميته سميح المدهون.. يهون

وال يقف األمر عند هذا الحد بالنسبة الى سميح المدهون، فقد أصبحت والدته رمزاً لألم الفلسطينية فـي                  
لحركة دعوتها لحضور حفالت زفافهم التي تـصاحبها        نظر حركة فتح، بل يحاول البعض من عناصر ا        

  .بالطبع أغان ثورية إلبنها الشهيد سميح، وهذا ينعكس بالطبع على المرحلة المقبلة
فمرحلة سميح المدهون، الذين يعتبرونه مؤيدو حماس أحد رموز الفساد في السلطة، بينما تعتبـره فـتح                 

ولت قتله ثالثة مرات، قبل أن تـتمكن منـه حمـاس،            رمزاً للشجاعة والبطولة خصوصاً أن إسرائيل حا      
ستكون مرحلة ما بعد اإلتفاق الذي سيبرم بين القوتين المتنازعتين عاجالً أو آجالً، وسـيكون حـضور                 

  .المدهون في المناسبات الوطنية لفتح، في مقدم القادة التاريخيين، أمثال أبو إياد والكمالين وأبو جهاد
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