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***  

  
  استغالل العدوان" من تسول له نفسه"وتحذر .. "االستنفار القصوى"تعلن حال " حماس" .1

جهوزيتها في قطاع غزة أمس، وأعلنت حـال االسـتنفار          " حماس"رفعت حركة   : ز رويتر –محمد سالم   
، في بيان أمـس،     "حماس"ودعت  . "فجر االنتصار " إسرائيلي مرتقب، بعد عملية      القصوى تحسباً لعدوان  

حال االستنفار القصوى لرد العدوان والتصدي      "كل أجهزتها وعناصرها إلى أخذ الحيطة والحذر وإعالن         
تردنا المعلومات الموثّقة من داخل فلسطين المحتلة بأن قوات االحتالل الـصهيوني            : "وقالت". له بكل قوة  

: وأضـاف البيـان   ".تعد العدة لعملية عدوان واسعة على قطاع غزة خالل األيام المقبلة براً وجواً وبحراً    
وفقاً لمصادرنا الخاصة، فإن العدو الصهيوني سينطلق في عدوانه من ثالثـة محـاور، منهـا احـتالل          "

المنطلق الثـاني   الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المصرية في ممر صالح الدين، و            
هو مدينة غزة، وتحديداً حي الشجاعية، وصوالً إلى حي الزيتون والصبرة، والثالث من شمال قطاع غزة                

وأشار البيان إلى أن اإلعداد لهذا الهجوم المفترض بـدأ عقـب            ". ويشمل بيت حانون وصوالً إلى جباليا     
 أن القوات اإلسرائيلية بـدأت فـي   ، موضحاً)أول من أمس  (اجتماع مجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر      

قـررت  "، في بيانها، أن القـوات اإلسـرائيلية         "حماس"وذكرت   .تحريك قواتها من الشمال إلى الجنوب     
استخدام الطائرات الستهداف القيادات السياسية والعسكرية والعديد من األماكن بحجـة ضـرب البنيـة               

ه العملية العدوانية يمكن أن توقف إطالق الـصواريخ         التحتية لقوى المقاومة الفلسطينية، وبذريعة أن هذ      
إن هذا العدوان لن يمر بسهولة، ولن يكون نزهـة،          : نقول لهذا العدو  : "وأضافت". تجاه فلسطين المحتلة  

وحذّرت الحركة من    ".وسترى من رجال المقاومة ما ال يرضيك والهزيمة ستلحق بك، ال تغتروا بقوتكم            
كل من تسول له نفسه استغالل العدوان الصهيوني للعبث في الساحة الداخلية            "و" الطابور الخامس "سمتهم  

سنضرب بيد من حديد، ولن نتهاون مـع        : "وقالت". واألمن الداخلي واستغاللها لتحقيق مآرب تخدم العدو      
أحد، ألن معركتنا مع العدو تحتاج إلى كل المخلصين من شعبنا، وتحتاج إلى أن نتكاتف ونتعاضد فـي                  

  ".جهة هذا العدوان الصهيونيموا
  13/9/2007األخبار اللبنانية 
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   وحلفائها"سرائيلا"الكرة في ملعب :  ينفي اتّفاق النقاط الثمانيعباس .2
 التقى العاهل االردني الرئيس محمود عباس امس ليناقش اللقـاء           :عمانمن   13/9/2007الحياة  نشرت  

تكون قضايا الحل النهائي في مقدمـة       " الثاني اهمية ان     واكد الملك عبداهللا  . الدولي المرتقب في واشنطن   
، في حـين قـال      "أجندة اللقاء الدولي، خصوصا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى يتسنى له النجاح           

التنسيق بينا وبين الملك وعدد من قادة الدول الشقيقة مستمر ويشمل كل الخطوات والتفاصـيل    "عباس ان   
دما نذهب لحضور هذا اللقاء وفي حال تـوفرت الـضمانات والتأكيـدات التـي               حتى نكون جاهزين عن   

العرب قدموا كل ما بوسعهم     "ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي االردني عن عباس قوله إن             ".نريدها
وأكدوا انهم مستعدون لتطبيع العالقات مع اسرائيل إذا انسحبت من األراضي العربية وأقيمـت الدولـة                

وأضـاف أن مبـادرة الـسالم       ". الكرة اآلن هي في ملعب اسرائيل وحلفائها      "، مشيرا الى ان     "يةالفلسطين
ليست بحاجة إلى تفعيل ألن كل العالم العربي موافق عليها ويدعمها ألنها جـزء مـن خريطـة           "العربية  

  ".1515الطريق وقرار مجلس األمن 
ية من انه يعمل مع اولمرت على اتفاق مبدئي         من جهة اخرى، نفى عباس ما تناقلته وسائل اعالم اسرائيل         

. لم نتكلم عن هذا الشيء    : "من ثماني نقاط قبل االجتماع الدولي، وقال في تصريحات عقب لقائه كوشنير           
فقط نحن تكلمنا عن انشاء لجنة مشتركة للتعامل مع القضايا المهمة كافة التي نحتاج الى اتفاق حولها في                  

  ".هذه المرحلة
رأى عبداهللا الثاني وعباس أن اللقاء الـدولي الـذي   : عمانمن  13/9/2007يج اإلماراتية   الخلوأضافت  

  .دعا إليه بوش فرصة مهمة إليجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
  

   آالف فلسطيني5 أسير وتسوية إقامات 100 وأولمرت يتفقان على إطالق عباس .3
د الـذي تمخـض عنـه اجتمـاع الـرئيس           قال مصدر فلسطيني إن الشيء الوحي     :  علي الصالح  - لندن

الفلسطيني ورئيس الوزراء االسرائيلي، الذي انعقد في مقر األخير في القدس الغربية أول من أمس، هو                
كمـا وعـد    .  إسرائيلية مشتركة لتخوض في القضايا األساسية للحـل النهـائي          -تشكيل لجنة فلسطينية    

ألسرى بمناسبة شهر رمضان المبـارك وكـذلك         من ا  100أولمرت، حسبما قال المصدر، باالفراج عن       
وحسب مـا    . ألف دخلوا األراضي الفلسطينية كزوار ولم يغادروها       50 آالف من اصل     5تسوية إقامات   

ـ      مـن   4فان اللجنة ستضم ثماني اعضاء على االقل أي         " الشرق األوسط "قاله المصدر في تصريحات ل
ب الفلسطيني من اللجنة التي ستضم ربما تـضم         ورجح المصدر ان يترأس احمد قريع، الجان      . كل طرف 

  وأضاف ان القضايا التي ستبحثها هذه اللجنة  .صائب عريقات ياسر عبد ربه أمير ورفيق الحسيني
  13/9/2007الشرق األوسط 

  
  ان تعيد االوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليهقبل  "حماس"ال حوار مع : عباس .4

ل مغادرته السعودية أمس الى ان مباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين           را الرئيس الفلسطيني قبي   اشأ :جدة
وحول امكانية معاودة الحوار مع حركة حماس بعد تصريح اسماعيل هنيـة بـان               ".ناجحة تماما "كانت  

ال حوارمع حماس قبل ان تعيد االوضاع فـي قطـاع            "عباسحماس متمسكة باتفاق مكة الفلسطيني، قال       
يه قبل انقالبها وان تعترف بالشرعية الفلـسطينية والعربيـة وان تعتـذر للـشعب               غزة الى ما كانت عل    

وحول إعراب هنية عن استعداده لاللتقاء مع الرئيس عباس، قال الـسفير الفلـسطيني فـي                 ".الفلسطيني
 بالفعل كان هناك اتصاالت بين هنية والقيادة السعودية حيث أبدى استعدادا للقاء           "الرياض جمال الشوبكي،    

الرئيس عباس في السعودية إال أن األخير طالب أوال بإعادة األمور إلى ما قبل الحسم كشرط السـتئناف                  
 ".الحوار

  13/9/2007الغد األردنية 
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  التهديدات الصهيونية لن تخيفنا: في مستهل رمضان إلى الوحدة يدعو هنية .5

لصهيونية بشن عدوان واسـع علـى        أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن التهديدات ا         :غزة
ال يمكن أن تخيف شعبنا الفلسطيني، ولن تدفعنا لتقديم التنـازالت والتخلـي عـن الحقـوق                 "قطاع غزة   
ودعا في كلمة له بعد أن أم المصلين في أول صالة للتراويح، مساء األربعاء، إلى التوحد أمام                 ". والثوابت

وتوجه هنية  ". لخطرة التي تستهدف شعبنا خاصة في قطاع غزة       الخبيثة والمخططات ا  "النوايا الصهيونية   
ففي رسالته األولى توجـه     . في كلمته بعدة رسائل تخص الواقع الفلسطيني وحلول شهر رمضان المبارك          

كمـا  . قطاعالبالتحية والتهنئة بحلول الشهر الفضيل على جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة و            
ة للشعب الفلسطيني في الخارج، مطالباً الحكومة اللبنانية باإليفاء بوعودة بإعادة إعمار            توجه هنية بالتهنئ  

وتوجـه بالتهنئـة لألمـة العربيـة        . ، والسماح بعودة الالجئين الفلـسطينيين للمخـيم       "نهر البارد "مخيم  
أدوار فـي   واإلسالمية، وخص الشيخين رائد صالح ويوسف القرضاوي بالتهنئة والتحية، لما لهما مـن              

  . خدمة قضية القدس وفلسطين
  ". اغتنام نفحات شهر رمضان الفضيل واعتباره شهر الوحدة واأللفة"وفي رسالته الثانية؛ دعا هنية إلى 

           ه هنية برسالة ثالثة للدول العربية، مشدداً فيها على أناستمرار الحصار على شعبنا ال يمكـن أن        "وتوج
ما مصر والسعودية، إلى التحرك من أجل إعادة فتح معبر رفح الواصـل             ودعا هذه الدول، ال سي    ". يطاق

كي ال يبقى قطاع غزة في سجن كبير        "بين قطاع غزة واألراضي المصرية، والمعابر المحيطة بالقطاع،         
  ". أو سجن صغير

تـه   عن سياسة قطع الرواتب التي يقوم بها المسؤولون في رام اهللا، وذكر هنيـة أن حكوم                هنيةوتحدث  
وأعرب هنية للجماهير الفلسطينية عن تأكيده بأنه       . قامت بتغطية رواتب هؤالء خالل الشهرين الماضيين      

لسنا طالب كراسي ومناصب وحكومات، نحن محاصرون ألننا نبتغي وجه          "،  "حماس"وحكومته وحركة   
لرواتب لن نتوقف عـن     مهما بلغت فاتورة ا   "، وشدد على أنه     "اهللا وال نريد أن نتنازل، لذلك سيرزقنا اهللا       

  ". تسديدها
  12/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ما قامت به حماس هو مؤامرة تم اإلعداد لها منذ سنوات: في حكومة فياض  الثقافةوزير .6

ابراهيم أبراش خالل زيارته لطولكرم امس ان حكومته تولي         . قال وزير الثقافة د    : مراد ياسين  -طولكرم  
وضوع الثقافة وتركز جهودها في الوقت الراهن على كيفية استعادة القطاع ووقف ما             اهتماما كبيرا في م   

يجري فيه من قمع وإرهاب معتبراً ان ماقامت به حماس في غزة هو مؤامرة تم اإلعداد لها منذ سنوات                   
بالتعاون مع جهات خارجية وأعرب عن خشيته ان تستغل اميركا وإسرائيل المأزق الفلـسطيني لتبنـي                

وكان ابراش يتحـدث     .حات جديدة في ظل اختالل ميزان القوى الدولي والخلل الفلسطيني الداخلي          طرو
ان ما حدث في قطاع غـزة       أشار إلى   و .خالل اللقاء الثقافي الذي نظمته وزارة الثقافة في مدينة طولكرم         

لثقافة والهوية  عتبر ان األخطر من احتالل األرض هو طمس ا        واهو تعبير عن خلل في الثقافة الوطنية،        
الوطنية والذي حاولت إسرائيل فرضه منذ سنوات طويلة ولكنها لم تنجح في مؤامراتهـا حيـث كانـت                  
منظمة التحرير هي اإلطار لكل القوى والفعاليات الوطنية والتي سعت إلبرار الهوية والثقافة الفلـسطينية               

لية القرار الفلسطيني والـذي تحـاول       على كافة األصعدة واستطاع الرئيس أبو عمار الحفاظ على استقال         
حماس رهنه إلطراف خارجية باعتبارها امتداد حزبي لإلخوان المسلمين يحاول فرض أجندة خارجيـة              

  .وخدمة مصالح غير فلسطينية
   13/9/2007الحياة الجديدة 
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  سجيناً بمناسبة رمضان84حكومة هنية المقالة تفرج عن  .7
 سجينا من سجن غزة     84مقالة قي قطاع غزة، أمس، االفراج عن        قررت الحكومة اسماعيل هنية ال    : غزة

 .، معظمهم متهم بقضايا جنائية بعد دراسة ملفاتهم وذلك لمناسبة شهر رمضان الفضيل            "السرايا"المركزي  
وقال النائب العام المساعد اسماعيل جبر إنه وبناء على توصيات مجلس الـوزراء وتوجيهـات هنيـة،                 

داية هذا الشهر فقد تقرر استئناف عمل النيابة وقـد تقـررت دراسـة ملفـات                وضمن فترة وجيزة من ب    
  .الموقوفين بسجن غزة المركزي

  13/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   مساجد مركزية3فصائل منظمة التحرير في رفح تدعو إلى أداء صالة الجمعة في  .8
الصالة يوم الجمعـة فـي ثالثـة        دعت فصائل منظمة التحرير برفح، المواطنين إلى التوجه ألداء          : رفح

مساجد مركزية في محافظة رفح، بهدف المشاركة األوسع للمصلين في هذه المساجد مع الجمعة األولـى               
واعتبرت الفصائل في بيان أصدرته، أمس، أن هذه الدعوة تأتي امتداداً لموقفها             .لشهر رمضان المبارك  

عامة احتجاجا على ما يقوم به بعض خطباء المساجد         السابق، الذي دعا المواطنين للصالة في الساحات ال       
من تسييس للخطب، وتضمينها عبارات تحتوي على تحريض وإثارة الفتن، وتعميـق الخالفـات بـين                

إن توجيه الجمهور للصالة في المساجد الثالثة يعتبر بمثابة رسالة ترد على            : "وقالت الفصائل  .المواطنين
وة فصائل المنظمة للجمهور ألداء صالة الجمعة في العراء، وتجنيبـاً           مزاعم البعض وافتراءاتهم تجاه دع    

وعـن سـبب     ".للويالت التي تلحقها القوة التنفيذية بالمصلين، من ضرب واعتقال وإهانات وتغريم مالي           
اختيار المساجد المذكورة، أوضحت الفصائل أن هذه المساجد تلقى ارتياحاً من قبل المواطنين، حيـث إن                

تجنبون قدر اإلمكان االنزالق في متاهة تسييس رسالتهم الدينية وخطبهم، ويرفـضون إلبـاس              خطباءها ي 
  .مساجدهم عباءات تنظيمية من قبل هذا الطرف أو ذاك

 13/9/2007األيام الفلسطينية 
  

  تخلي مقر اللجنة التنفيذية" القوة التنفيذية": الحياة" .9
ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية الـذي          أخلت القوة التنفيذية أمس مق     : فتحي صباح  -غزة  

ـ    .يضم مكتباً للرئيس عباس بعد سيطرة دامت خمسة أيام         إن عناصـر   " الحيـاة "وقالت مصادر مختلفة ل
القوة التنفيذية الذين احتلوا الجمعة الماضي مقر اللجنة التنفيذية القريب من منزل عباس ومكتبه، انسحبوا               

ـ  وقال عضو المك   .منه صالح زيدان انه تم اجـراء      " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "تب السياسي ل
في شأن سيطرة القوة التنفيذية على مقر اللجنة التنفيذية واعتبار ذلك           " حماس"اتصاالت مع عدد من قادة      

اسـتعادة  واعرب عن امله فـي      . انتهاكاً خطيراً للعمل السياسي واستفزازاً ألبناء الشعب الفلسطيني كافة        
  .محتويات المقر التي صادرتها القوة، وعدم االعتداء مجدداً على المقر أو أي مؤسسة

  13/9/2007الحياة 
  

  تضارب قرارات بين حكومتي رام اهللا وغزة: التوقيت الشتوي .10
لم يستطع شهر رمضان المبارك توحيد القرارات الفلـسطينية الخاصـة بالـشأن              : أشرف الهور  -غزة  

سطيني بين الحكومة الفلسطينية في رام اهللا والمقالة في غزة، واختلفـت الحكومتـان فـي                الخدماتي الفل 
ففي حين قررت حكومة رام اهللا أن يكون اليـوم           . اليوم األول الذي يبدأ فيه التوقيت الشتوي       ىاالتفاق عل 

ت حكومة غـزة    األول لشهر رمضان المبارك هو أول األيام التي يبدأ فيها العمل بالتوقيت الشتوي، أعلن             
  .أن البدء بالعمل بالتوقيت الشتوي سيكون في اليوم الثاني من أيام شهر رمضان

  13/9/2007القدس العربي 
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   في دعم الحوار الوطنيتراهن على الدور السعودي" حماس" .11

كشفت مصادر في قيادة حركة حماس أن الحركة تعول كثيراً علـى الـدور              :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
اتجاه حث ودعم العودة للحوار الوطني، موضحة أن مصدر ذلك يعود الى االتصال الهـاتفي               السعودي ب 

الذي جرى ما بين ولي العهد السعودي االمير سلطان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء المقال اسـماعيل                 
ة امـام   أن هذا االتصال يمثل تطوراً نوعياً ويفتح اآلفـاق واسـع      "الخليج"ـواكدت تلك المصادر ل    .هنية

وأوضحت ان هنية ينظر بأهمية كبيرة لهـذا   .امكانية تحقيق نتائج مثمرة وطيبة باتجاه العودة الى الحوار      
التطور النوعي خاصة انه جاء بعد انقطاع في االتصاالت ما بين قيادة الحركة والمسؤولين الـسعوديين،                

ن الحركة تنتظر نتائج مباحثات محمـود       مؤكدة ان المؤشرات الى امكانية البدء بالحوار ايجابية جداً، وأ         
  .العزيز عباس مع العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد

  13/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تنقل شاليت بعد اختطاف القيادي المهاوش"حماس": القناة الثانية اإلسرائيلية .12
ير في حركة حماس أنه تم نقـل        ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي نقال عن مصدر كب          :القدس

 إلي مكان آخر خالل األيام الماضية عقب اختطـاف قـوة إسـرائيلية              تالجندي اإلسرائيلي األسير شالي   
وقالت القناة الثانيـة     .خاصة القيادي في كتائب القسام مهاوش القاضي الجمعة الماضية شرقي مدينة رفح           

 معه ويقوم باإلدالء عن معلومات بمكان وجود         خشيت من أن يضعف المهاوش خالل التحقيق       "حماس"ان  
واضاف التلفزيون أنه تم نقل شاليت من تحت األرض بسبب وجود طائرات إسرائيلية في الجـو                 .شاليت

  .على مدار الساعة
  13/9/2007الوطن الكويتية 

  
  كنا نعلم بوجود عدد كبير من الجنود في زيكيم: "سرايا القدس" .13

أن سبب النجاح الـذي حققتـه       " أبو أحمد "طق الرسمي باسم سرايا القدس      كشف النا :  سمير حمتو  -غزة  
العسكرية، هو وجود عدد كبير من الجنود في هـذا          " زيكيم"قاعدة  التي استهدفت   " فجر االنتصار "عملية  
ـ . الموقع هذه المرة وصلتنا معلومات كثيرة من خالل وجود حشودات كبيـرة علـى             ": "الدستور"وقال ل

، موضحاً أنه تم استهداف الموقع في وقت متأخر من الليل وهي المرة األولى التـي                "ةأطراف قطاع غز  
نحن ال نخشى شيئاً من ردات فعل االحـتالل علـى           " :واضاف. يتم بها إطالق الصواريخ في هذا الوقت      

 يجتاح  متوقعاً بأن " هناك جيش من االستشهاديين يعد لمواجهة قوية وعنيفة للعدو        : "وتابع". ..هذه العملية 
  .االحتالل المنطقة الشمالية والجنوبية وأطراف منطقة الشجاعية

  13/9/2007الدستور 
  

  "األجهزة" حلقة جديدة من أكاذيب "الناطور"قصة السالح في مسجد ": حماس" .14
 أن ادعاء جهاز المخابرات، الذي يأتمر بـأمر         في بيان، بالضفة الغربية، " حماس"اعتبرت حركة   : رام اهللا 
مسجد (في أحد مساجد مدينة نابلس      " حماس"باس، بضبطه مخزناً للسالح زعم أنه تابع لحركة          ع الرئيس
اليعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة األكاذيب المتواصلة، التي لطالمـا عودتنـا عليهـا هـذه           "؛  )الناطور

ـ            وقالـت  ". ةاألجهزة، لتبرير اعتداءاتها المتواصلة بحق الحركة وأنصارها ومؤسساتها في الضفة الغربي
إن توقيت إخراج هذه المسرحية جاء بعد أسبوع حافل باالعتداءات على المساجد فـي الـضفة                ":الحركة

الغربية، شملت اقتحام تسعة مساجد في كل من محافظات نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية؛ تم اقتحامهـا                
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م أعين مئات المـصلين فيهـا،       من قبل أفراد األجهزة األمنية وتدنيس حرمتها بأحذيتهم وبساطيرهم، أما         
  ". والعبث بمحتواياتها وتخريب أجزاء منها

  12/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في بيت لحم ومساعده" الجهاد"يعتقل أحد قادة " الشاباك" .15
الشين  "عن أن قوة من الجيش بالتعاون مع جهاز، في الضفة الغربية، "الشاباك"كشف جهاز : رام اهللا
الجهاد "ت األحد الماضي في قرية الشواورة قضاء بيت لحم ياسر محمد درعاوي من قادة  اعتقل"بيت

وافادت مصادر اسرائيلية أن المعتقلين كانا  .وأحد مساعديه هو أسامة إبراهيم درعاوي" اإلسالمي
عضوين في خلية ارتكبت سلسلة من عمليات اطالق النار في الضفة الغربية، كما خططت الرتكاب 

 .ت داخل إسرائيلعمليا
 13/9/2007المستقبل 

  
  الصواريخ الفلسطينية شبيهة بالكاتيوشا": إسرائيلي"ضابط  .16

التـي تطلقهـا    القـسام    أمس إن الفارق بين صواريخ       "اإلسرائيلي"قال ضابط كبير في الجيش      : )أ.ب.د(
. مـا ضـئيالً   الجهاد اإلسالمي وصواريخ الكاتيوشا بدأ يتالشى حتى أصبح الفـارق بينه          وحركتا حماس   

االخباري التابع للمستوطنين على شـبكة االنترنـت أن التقنيـة       ” عروتس شيبع “وأضاف الضابط لموقع    
  .والمواد الناسفة التي تستخدمها الجهاد في صواريخها تشبه المواد الناسفة التي يحملها رأس الكاتيوشا

  13/9/2007الخليج اإلماراتية 
 

   عاماً من التيه والضياع بإعالن أوسلو16خر وكفى ال إلعالن مبادئ أ": الديمقراطية" .17
 نتائج اللقاء بين الرئيس محمـود عبـاس ورئـيس           "الجبهة الديمقراطية "انتقد مصدر مسؤول في      :عمان

واعتبر المصدر أن القمة بين عباس وأولمـرت جـاءت          ،  الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت في القدس     
المعلومات تشير أنه ال خطوات جديدة، وفقط تم تشكيل لجنة مشتركة           ": وقال،  "لالجتماع الدولي "تحضيراً  

ال إلعـالن   : "، وأضـاف  "أي دولة وعلى أي حدود؟    : للبحث في إقامة الدولة الفلسطينية، والسؤال الكبير      
  ". عاماً من التيه والضياع بإعالن مبادئ اتفاق أوسلو16مبادئ آخر، كفى 

 12/9/2007قدس برس 
  

   ال تملك من الديمقراطية إال إسمها"هة الديمقراطيةالجب": البردويل .18
 التحول الذي طرأ علـى التوجهـات         صالح البردويل  "حماس"انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة      : غزة

، واعتبر أنها تعكس حالة من الشعف السياسي غيـر المـسبوق،            "لجبهة الديمقراطية ا"لـالسياسية العامة   
وأوضح البردويـل    .دعم للبقاء السياسي بعد أن جفّت منابع الدعم العربي        ومحاولة للبحث عن مصادر ال    

في الفترة األخيرة قد أخذ منحى جديدا ينسجم ورغبة أمينها العام نايف حواتمة فـي               " الجبهة"أن خطاب   
 حـسب   ،العودة إلى الداخل، وهي رغبة تفترض منه أن يدفع الثمن السياسي لذلك، وفي هـذا اإلطـار                

ومواقفها السياسية، ووذلك وفقا لمبدأ بدأ يشيع       " حماس" لتوجهات   "الديمقراطية"  تنزل انتقادات ت،  البردويل
  .هو معيار الحكم على أي فصيل سياسي فلسطيني" حماس"في المرحلة األخيرة مفاده أن انتقاد 

 12/9/2007قدس برس 
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  نيين ليست جاهزة للتوصل إلى االتفاق مع الفلسطي"إسرائيل": قدورة فارس .19
في تصريحات خاصة مـن أهميـة       " فتح"قلل قدورة فارس عضو اللجنة الحركية العليا لحركة         : رام اهللا 

نحـن  "الرهان على الحكومة اإلسرائيلية الحالية في إحراز أي تقدم جوهري في مفاوضات السالم، وقال               
كيبتها الحالية ذات األجندات    لم نراهن في يوم من األيام على إسرائيل، ونعتقد أن الحكومة اإلسرائيلية بتر            

المختلفة وبرئيس وزرائها الضعيف غير مؤهل على اتخاذ قرارات صعبة يمكن أن تقدم شـيئا لعمليـة                 
لكن فارس أشار    ".السالم، ولذلك فكل المؤشرات التي نشاهدها تشير إلى أن اسرائيل غير جاهزة للسالم            

لى وثيقة فضفاضة حمالة أوجه، وإذا تمكنت من ذلك         إلى أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تسعى للتوصل إ       
فإنها لن تتردد في التوقيع عليها، ال سيما وهي تعتقد أن الحالة الفلسطينية عرضة لالبتزاز بسبب حالـة                  

، كل ذلك يقلل من جدية أي اتفاق ممكن التوصل إليه مـع             "حماس"و" فتح"اإلنقسام الحاصلة بين حركتي     
  .بيرهحكومة أولمرت، على حد تع

 12/9/2007قدس برس 
  

  2005 صاروخ قسام أطلقت من غزة منذ 1970: تقرير صهيوني .20
 صاروخا محلـي  1964قال تقرير صهيوني إنه منذ االنسحاب من قطاع غزة، أطلقت منظمات المقاومة         

الصنع على تجمعات سكنية صهيونية محاذية، مشيرا إلى أنه منذ سيطرة حماس على قطاع غـزة فـي                  
وقـال التقريـر، أن األهـداف    .  صاروخا على أهداف صهيونية   121يو الماضي تم إطالق     منتصف يون 

 هي مدينة سديروت والمستوطنين القـاطنين فـي التجمعـات    2006المفضلة لهذه الصواريخ خالل عام   
مع أنه جرت محاوالت أيضا إلطالق صواريخ على أهداف أبعد مثـل            , السكنية في منطقة النقب الغربي    

 . لونمدينة أشك
  13/9/2007  لإلعالمالمركز الفلسطيني

  
  "اعالن المبادئ"ان يدعم " اللقاء الدولي"واشنطن تريد من : اوساط اسرائيلية .21

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية ان الواليات      : أسعد تلحمي  عن   الناصرةمن   13/9/2007 الحياة   ذكرت
إعـالن  "قده في واشنطن بعـد شـهرين، دعـم          الذي دعت إلى ع   " اللقاء الدولي "المتحدة تريد أن يتناول     

 ،محمـود عبـاس   و اإلسرائيلي الذي يعمل ايهود اولمرت       –للتسوية النهائية للصراع الفلسطيني     " المبادئ
  .على صوغه، وليس إجراء مفاوضات سياسية

على لسان مراسلها ألوف بن، ان االدارة االميركية شرعت في بلورة هيكليـة             " هآرتس"وذكرت صحيفة   
وكتب بن ان القـرار النهـائي بعقـد         . لم يتأكد نهائياً  " اللقاء"قاء المزمع وجدول أعماله رغم ان عقد        الل

وفي هذه األثناء ترجئ واشنطن     "المؤتمر رهن بنتائج االتصاالت السياسية التي ستتم في األسابيع المقبلة،           
ة األميركية، فإن المؤتمر لـن      وأضاف انه وفقاً لما تخطط له اإلدار      ". إصدار الدعوات الرسمية للحضور   

الذي سيعلنه  " اإلعالن المشترك "يشهد محادثات او مفاوضات سياسية، بل سيتمحور في التعبير عن دعم            
وزاد ان مشاركة المندوبين اآلخرين، الدوليين والعرب، ستنحصر في إلقائهم كلمـات            . اولمرت وعباس 

س ضغوطاً على اولمرت لحضه علـى إحـراز   ان رايس تمار " هآرتس"وأفادت   .تبرز دعمهم وتعاطفهم  
خصوصاً ان معلومات وصلت إلى القدس تفيد ان عباس يشترط حضور           "تقدم في المفاوضات مع عباس،      

  ".المؤتمر بالتوصل إلى اتفاق مسبق مع إسرائيل على مضمون اإلعالن المشترك
 ،الوكاالتوأرناؤوط، عبدالرؤوف عن تل أبيب ورام اهللا  من 13/9/2007 الوطن السعودية وأشارت
مبادئ العباس حول صياغة وثيقة  -أن تقدما كبيرا طرأ على محادثات أولمرت " معاريف "هذكرتالى ما 

وبحسب الصحيفة فإن هذا التقدم  .التي سيتم استخدامها في بعض البنود" الصيغ المطاطة"وذلك بفضل 
ن سيصاغان بشكل غامض، فالقدس كما بفضل حقيقة أن هذين البندي"أحرز في بندي الالجئين والقدس 
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سيقال في الوثيقة ستكون عاصمة للدولتين، األحياء الشرقية ستكون فلسطينية، أما الغربية فستصبح 
إسرائيلية، وستنص الوثيقة على أن كل طرف سيدير األماكن المقدسة الخاصة به فيما سيتم إيجاد ترتيب 

  . خاص لمنطقة الحرم لن يفصل في هذه المرحلة
) معا(أن الوثيقة التي نشرتها وكالة" الوطن"وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر فلسطينية واسعة اإلطالع ل

وزعمت أنها الوثيقة التي تجري بلورتها بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ، الفلسطينية
 له ال من قريب وال من بعيد إنما هي ورقة صاغها أحد أعضاء معسكر السالم اإلسرائيلي الذي ال عالقة

وبحسب مصادر مطلعة فإن الوثيقة التي تم نشرها ال تتعدى كونها  .بالمحادثات الجارية بين الطرفين
 .لناشط سالم إسرائيلي، مستغربة قيام بعض الصحف العربية بنشرها وكأنها وثيقة رسمية" نشاطا ذهنيا"
  

  محادثات السالمإسرائيل ترفض مطالب فلسطينية بوضع جدول زمني ل .22
اكد مسؤولون اسرائيليون امس ان الحكومة االسرائيلية تـرفض ضـغوطا            :فرح سمير ،  القدس المحتلة 

فلسطينية لوضع جدول زمني صارم لتطبيق مبادئ الدولة الفلسطينية التي سيتفق عليها في مؤتمر للسالم               
ون مستعدا لوضع جدول زمني     وصرح مسؤولون اسرائيليون بأن اولمرت سيك      .ترعاه الواليات المتحدة  

تقريبي ما دامت الخطوات االسرائيلية ستكون مرتبطة بخطوات فلسطينية متزامنة منهـا نـزع سـالح                
هذه مفاوضات وفي النهاية تقبـل      "وقال مسؤول قريب من اولمرت       ".خارطة الطريق "النشطاء كما تدعو  

يمكن اال تحترم لن يؤدي اال الى مزيد        وحذر مسؤولون اسرائيليون من ان تحديد تواريخ         ".بالحل الوسط 
الجانبـان  . لقد تحقق تقـدم   "وقال مسؤول اسرائيلي مطلع على المداوالت        .من خيبة االمل لدى الجانبين    

هو مجرد  "لكنه أضاف ان مؤتمر السالم المنتظر       ". يدركان ان عليهما ان ينجحا وانهما بحاجة الى وثيقة        
  ".خطوة في عملية طويلة جدا

  13/9/2007عكاظ 
  

 اسرائيل تدرس تغيير سياستها في معاقبة الفلسطيني .23
 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس إن المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء إيهود أولمرت              -غزة  

العسكرية تمخضت عن قرار بمواصلة السياسة      " زيكيم"أول من أمس عقب الهجوم الفلسطيني على قاعدة         
ارات جوية والقيام بأنشطة برية موضعية للسيطرة علـى مجـاالت إطـالق             في شن غ  "الحالية المتمثلة   

صواريخ القسام فيما ال توجد نية للشروع في حملة واسعة في قطاع غزة بسبب التوتر في الشمال مـع                   
أن الحكومة اإلسرائيلية ستبحث في جلسة األحد المقبل تقريـرا          " يديعوت أحرونوت "وأوضحت  ". سورية

فاع والخارجية حول أساليب معاقبة الفلسطينيين ومن بينها إغالق المعابر الحدودية ومنع            أعدته وزارتا الد  
نقل المواد الخام والبضائع مشيرة إلى أن معظم الوزراء يؤيدون اللجوء لمثل هذه األساليب فـي الوقـت         

  .الذي يشكك فيه خبراء القانون الدولي في مشروعيتها
  13/9/2007الغد األردنية 

  
  يرفض إزالة الحواجز في الضفةوفرض حصاراً شامالً يإلسرائيلي الجيش ا .24

 مصادر سياسية مطلعة، إن الجيش االسرائيلي يرفض تفكيك         هقالت ما 13/9/2007الشرق األوسط    نقلت
الحواجز العسكرية القائمة في الضفة الغربية، التي كان رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، قـد               

ل لقائه األخير مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك بدعوى ان معلومات جديدة             وعد بإزالتها خال  
توفرت لديه تشير الى ان التنظيمات الفلسطينية المسلحة تعد لسلـسلة عمليـات تفجيـر داخـل المـدن                   

وقال الناطق العسكري االسرائيلي، إن قواته أحبطت في غضون أسـبوع واحـد عمليتـين               . االسرائيلية
، وواحدة لمدينة بئـر الـسبع       )ونشر عنها في مطلع األسبوع    (تين، واحدة خططت لمدينة تل أبيب       تفجيري
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، حاول تنفيذها شاب من رفح هو نجل أحد نشطاء          "بئر السبع "وأضاف ان عملية    ). ينشر عنها ألول مرة   (
اك تسلل الى   وقال ان هذا الشاب تمكن من عبور الحدود الفلسطينية المصرية الى سيناء ومن هن             ". حماس"

واعترف في التحقيق انه كان ينوي الوصول       . اسرائيل، فألقي عليه القبض فورا وهو يرتدي حزاما ناسفا        
  .لمنطقة مأهولة بالسكان في بئر السبع لتفجير نفسه

واضاف الناطق بأن هناك معلومات وتحذيرات عديدة وصلت الى اسرائيل تفيد بأن التنظيمات المسلحة،              
ابلس والخليل وجنين، تخطط لتنفيذ عدة عمليات تفجيرية فـي المـدن االسـرائيلية              خصوصا في مدن ن   

وأن الجيش يستعد باستنفار شامل لقواتـه       . الكبرى خالل فترة األعياد وخالل مؤتمر السالم في واشنطن        
  .العاملة في الضفة الغربية وفي المناطق المحيطة بها وبقطاع غزة إلجهاض هذه المحاوالت

رطة االسرائيلية من جانبها عن حالة استنفار أمني في اسرائيل بأكملها، مع التشديد الخـاص               وأعلنت الش 
وجدد الطاقم من أجل مكافحـة      . على مدينة القدس والبلدات المحيطة بالضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء         

اص، أن ال   االرهاب في مكتب رئيس الوزراء، أمس، تحذيره لالسرائيليين عموما واليهود منهم بشكل خ            
يمضوا فترة العيد في سيناء المصرية أو في اية دولة عربية أو في شرق تركيا أو في كولومبيا، وذلـك                    

  .تحسبا من عمليات تفجير متوقعة ضد االسرائيليين
رفعت سلطات األمن اإلسرائيلية حالة     : ماهر إبراهيم والوكاالت   عن   غزة من 13/9/2007 البيان   وقالت

 قواتها إلى أقصى درجة، وفرضت إغالقاً كامالً على الضفة الغربية وقطاع غـزة              االستنفار في صفوف  
وأعلن الجيش اإلسرائيلي إنه لن يسمح للمواطنين الفلسطينيين         أمس، لمناسبة حلول رأس السنة اليهودي،     

  ".سوى في حاالت إنسانية"بالخروج من الضفة والقطاع 
تعليمات تقضي برفع حالـة اسـتنفار فـي الـسفارات           ) كالشابا(وأصدر جهاز األمن العام اإلسرائيلي      

اإلسرائيلية في أنحاء العالم وطلبت وزارة الخارجية من سفاراتها بمطالبة السلطات فـي العـالم بزيـادة                 
الحراسة على السفارات اإلسرائيلية خصوصاً على ضوء التخوف من هجمـات علـى ضـوء التـوتر                 

ل إعالم إسرائيلية عن مـصادر أمنيـة قولهـا إن الجـيش             ونقلت وسائ  .الحاصل بين إسرائيل وسوريا   
في قطاع غزة وسيوسعها لكن ال توجد توقعـات بتنفيـذ عمليـات             " عملياته المحددة "اإلسرائيلي سيصعد   

  .  عسكرية واسعة النطاق
 مصادر إسـرائيلية    هقالت، الى ما    ردينة فارس وعبدالقادر فارس    عن   غزةمن   13/9/2007 عكاظ   ولفتت

الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك طلب من قادة جيشه إعـداد قائمـة اغتيـاالت بـأهم القـادة                  ان وزير   
  . الفلسطينيين في قطاع غزة

  
  الجيش يعيش حرب استنزاف على امتداد الحدود مع غزة: ضابط صهيوني .25

قال ضابط صهيوني رفيع في القيادة الجنوبية المنتشرة على حدود قطاع غزة، ان ما يحـدث اآلن بـين                   
الفصائل الفلسطينية في القطاع من جهة وقوات الجيش االسرائيلي من جهة اخرى، هو بمنزلـة حـرب                 

يمكنني ان اصف ما يحدث اآلن بحرب السياج الحدودي         "استنزاف على امتداد الحدود مع غزة، واضاف        
بـراك  ان اولمرت ووزير الحرب ايهـود       "ونقل موع ديبكا االستخباري عن الضابط قوله         ".مع القطاع 

 كلم غربي السياج داخل اراضي القطاع، واشار الـى ان           1.5رفضا خطة الجيش لبناء حزام امني بعمق        
هذا الرفض سيسمح للفصائل في غزة بفتح حرب استنزاف، وبذلك تصبح مبادرة مسك زمام االمور بيد                

  . تلك الفصائل
  12/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  "إفراجات"ياً ويضلل العالم بالحديث عن  فلسطين58االحتالل يعتقل  .26
االفراج عن دفعة جديـدة     ” االسرائيلي“لم يمض وقت طويل على تسرب انباء عن نية حكومة االحتالل            

من االسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل مع حلول شهر رمضان، حتى تكشفت حقيقة الطريقة التـي           
مد الى اعالن الوعود االعالمية في حين تباشر علـى          مع قضية االسرى، حيث تع    ” اسرائيل“تتعامل بها   

ارض الواقع شن حمالت اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة طالـت                
   . فلسطينياً يوم أمس وحده58أكثر من 

  13/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تنتهج الصمت لتفادي التصعيد مع سوريا: بيريز .27
اعترف شيمون بيريز ضمنا بـاالختراق االسـرائيلي لالجـواء           13/9/2007تحاد االماراتية    اال ذكرت

إن إسرائيل تنتهج سياسة الـصمت تفاديـا        "السورية وقال في أحاديث بمناسبة بدء العام اليهودي الجديد          
فـي  هناك مصلحة قوية في منع تنامي النفوذ السوري وااليرانـي           "، واضاف   "لتصعيد التوتر مع سوريا   

المشكلة في هذه القضية ليس السرية بل اقتراح اسرائيل إجراء مفاوضات مباشرة مع سوريا وهذه               ..لبنان
إن المشكلة الرئيسية مع سوريا هي لبنان وعلينا أن نعرف ما           "، واضاف   "الرسالة لم تتغير خالل االسبوع    
نه باالسلحة وطالما استمروا على هذا      يدعم السوريون حزب اهللا ويمدو     ..إذا سيكون لبنان لبنانيا أم ايرانيا     
فيما قال وزير الخارجية السابق سيلفان شالوم على سوريا اسـتخالص           ". النهج ستسود أجواء من التوتر    

وقالت مصادر اسرائيلية إن قوات برية       . الدروس من الماضي وتغيير موقفها لتجنب سقوطها بيد إيران        
، واضافت أن إسرائيل تشعر باالرتياح من نجـاح العمليـة        ربما جرى استخدامها لتوجيه الضربة الجوية     

وأن الحكومة والواليات المتحدة تشعران بالسعادة من أن إسرائيل أوصلت رسالة لكل من سوريا وإيران               
  .من أنه بوسعها الدخول والخروج وتوجيه ضربات كلما كان ذلك ضروريا

 راغـدة    و ابـراهيم حميـدي    عن   يويوركنو, الناصرة، لندن , دمشقمن   13/9/2007 الحياة   وأضافت
ـ   : درغام امس ان وزارة الدفاع االسرائيلية رفضت طلب دول اوروبية         " الحياة"قالت مصادر ديبلوماسية ل

وغربية الحصول على معلومات عن تفاصيل خرق االجواء السورية والتركيـة، وان رئـيس االركـان                
. ي من رئيس االركان التركي يشار بيوك انـيط        االسرائيلي غابي اشكينازي رفض الرد على اتصال هاتف       

كذلك اوضحت ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اتصل هاتفيا فجـر الخمـيس الماضـي      
بـسبب خـرق الطـائرات االسـرائيلية        " احتجاجاً شديد اللهجة  "بنظيره االسرائيلي ايهود اولمرت ليبلغه      

ونفت مصادر مطلعة ما قيل عـن قـصف          ". الخرق ايضاحات وعدم تكرار  "االجواء التركية وطلب منه     
  .الطائرات االسرائيلية شحنة اسلحة

  
  دراسة إسرائيلية تستعرض سيناريوهات حرب مع سوريا .28

حذرت دراسة صادرة عن معهد دراسات الشؤون اإلستراتيجية اإلسـرائيلي مـن            : حيفا –وديع عواودة 
وأوصـت الدراسـة صـناع       . األخيرة بينهما  احتمال اندالع حرب بين إسرائيل وسوريا بسبب التوترات       

القرار بالمناورة بين رسائل قوة الردع وبين طمأنة سوريا منعا لتدهور األوضاع إلى حرب غير مخطط                
  .وبوسعها دفع البلدين لمسار التصادم" ثالثة محاور قابلة لالشتعال"الفتة إلى وجود ، لها

ي الفلسطينية حيث يتوقع الباحث أن تـدفع مواجهـة        وبموجب الدراسة فإن المحور األول يتعلق باألراض      
نتيجة صواريخ القسام مثال، سوريا لتأجيج المواجهـة نحـو          ) حماس(محتملة بين االحتالل وبين حركة      

  .التصعيد خدمة ألغراضها وتعزيز صورتها كدولة مؤثرة في الساحة الفلسطينية
ال قيام الواليات المتحدة وإسرائيل بتوجيه ضربة       أما السيناريو الثاني المحتمل بحسب الدراسة فيقع في ح        

الفتـة إلـى أن     , عسكرية إليران من شأنها أن تؤدي لعملية مضادة بواسطة حزب اهللا  سرعان ما تتسع              
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احتمال قيام إسرائيل وبدعم دولي بمحاولة تعطيل عمليات نقل السالح بواسطة المس بقوافل محملـة بـه        
  .داخل األراضي السورية

الدراسة عن سيناريو ثالث مرتبط بلبنان أيضا وبنجاح حزب اهللا فـي إسـقاط حكومـة فـؤاد                  وتحدثت  
السنيورة وسيطرته على الساحة اللبنانية تمهيدا إلعادة نشر قواته في الجنوب مما يعني تـصعيد التـوتر                 

  .البالغ بين إسرائيل وبين الحزب وسوريا معا
في الجوالن المحتل من خالل     " إرهاب"سوريا بفتح جبهة    كذلك تفترض الدراسة وجود سيناريو آخر بقيام        

منظمة مقاومة شعبية مستقلة على نسق حزب اهللا، من أجل أن تفرض على إسرائيل المفاوضات معهـا                 
  .فترد تل أبيب على عمليات من هذا القبيل مما سيؤدي لنشوب الحرب

  13/9/2007الجزيرة نت 
  

  ولمرت بعد مفاوضات مع براكأيالون يوافق على االنضمام إلى حكومة أ .29
بعد أسابيع من المفاوضات مع رئيس حزب العمل، إيهود براك، تم االتفاق على ضم عـضو الكنيـست                  
عامي أيالون إلى الحكومة في منصب وزير بدون وزارة، ويكون عضواً في اللجنة الوزاريـة لـشؤون                 

كون أيالون مسؤوالً عن تطبيق توصيات      وبحكم منصبه الجديد سي    .الأمن، ورئيس اللجنة الوزارية للرقابة    
تقرير مراقب الدولة بشأن أداء قيادة الجبهة الداخلية أثناء الحرب، كما سيكون عـضواً فـي المجلـس                  

ونقل عن أيالون قوله إنه يرى بنفسه جزءا من القيادة، وأنه سيعمل من              .الوزاري االجتماعي االقتصادي  
  .ئاسة الحكومةأجل فوز براك في االنتخابات القادمة لر

  12/9/2007 48عرب
  

  بيع صوري لمليوني دونم لعربي في القدس  عوفاديا يوسف يستضيف عملية  .30
استضاف الحاخام عوفاديا يوسف عملية بيع صورية لحوالي مليوني دونـم مـن              :وام - القدس المحتلة 

 البيع مـع بـدء      يأتي هذا و. األراضي التي يزرعها اليهود لرجل عربي من قرية أبوغوش غربي القدس          
  هـذا  بعـد ليواصلوا ،السنة العبرية الجديدة التي يمتنع فيها اليهود عن زراعة اراضيهم او تناول انتاجها            

تضطر الى  يشار في هذا السياق إلى أن اسرائيل        . البيع زراعة االرض وتناول انتاجها وكأنها ليست لهم       
  .صة من الفلسطينيينشراء الخضار والفاكهة من الخارج في سنة التبوير هذه خا

  13/9/2007االتحاد االماراتية 
  

  إسرائيل حاولت إغراق سفينة صواريخ كورية إلى سوريا: في كتاب يصدر قريبا .31
أمس مقتطفات من كتاب تستعد إحـدى دور        " يديعوت أحرونوت "نشرت صحيفة   :  فراس خطيب  -حيفا  

، يروي قـصة عمليـة اسـتخبارية        "ل موساد سيرة ذاتية لعمي  : المتطوع"النشر لطبعه قريباً تحت عنوان      
 سورية في عـام     -إسرائيلية، يكشف النقاب عنها للمرة األولى، عن محاولة تعطيل صفقة سالح كورية             

، بعث عميلين إلى مدينة الدار البيضاء المغربية إلتمام مهمـة           )الموساد(ويدعي الكتاب بأن جهاز    .1991
وبحسب الكتاب،  . من كوريا الشمالية إلى سوريا    " سكاد سي "واريخ  إغراق سفينة كانت تقّل على متنها ص      

فإن الرجلين أنهيا كّل التحضيرات لتنفيذ المهمة السرية، إال أن رئيس الحكومة إسـحاق شـامير أمـر                  
  .بإلغائها في اللحظة األخيرة

  13/9/2007األخبار اللبنانية 
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    الفلسطينية مع الجوار اللبنانيات في عكار وطرابلس للتأكيد على العالقحركة نشطة .32
 سعي الفصائل والهيئات الفلسطينية إلزالة ما شاب العالقات الفلسطينية          اطار في   : غسان ريفي  - البداوي

 وتحـت عنـوان   مع محيط مخيم نهر البارد بسبب االشتباكات بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح االسالم،              
 نظم مركز الشرق االوسط في طرابلس لقاء موسعا بحضور          ،نتعزيز أواصر األخوة والمحبة بين الشعبي     

شخصيات سياسية وحزبية واجتماعية واقتصادية ودينية لبنانية وفلسطينية وجمعيات أهلية وأندية وحـشد             
عموم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية واالجتماعية لممارسات       تم التأكيد خالله على إدانة      . من المهتمين 
  .نهج االرهاب

  13/9/2007سفير ال
  

  تدين تخزين األسلحة في المساجد من قبل حماس" الضفة"في   الفلسطينيةاألوقاف
، أمـس، انتهـاك حرمـة المـساجد          في الضفة الغربية   أدانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية    : رام اهللا 

مدينة نابلس،  واستخدامها كمخازن للسالح والعتاد والمالبس العسكرية من قبل حماس في عدد من مساجد              
 بعيـداً عـن   ،بالتعاون التام مع أجهزة األمن لمتابعة المساجد للحفاظ على قدسيتها كأماكن عبادة          ووعدت

  .المصالح الحزبية التي تتنافى مع رسالتها
  13/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  األمن الوقائي يقتحم مقر جمعية خيرية في نابلس ويصادر محتوياتها .33

ن في بلدية نابلس، أن مجموعة مسلحة كبيرة تنتمي لجهاز األمن الوقـائي، قامـت               أكد مسؤولو : نابلس
تسجيل أسمائهم  وواحتجاز جميع الموظفين والموظفات،      ،باقتحام مقر جمعية التضامن الخيرية في نابلس      

في الوقت الذي أكد فيه أعضاء في مجلس بلدية نابلس أن تلك القوة قامـت بمـصادرة                 . وأرقام هوياتهم 
  .هزة الحاسوب، والوثائق والملفات الخاصة بعمل الجمعية، قبل أن يتم اعتقال أحد الموظفينأج

  12/9/2007 قدس برس
  

  الغربيةإسرائيل تكشف المسار الجديد لجدار الفصل العنصري في الضفة  .34
جدار الفصل العنصري فـي      كشف النقاب عن تعديالت أقرت على مسار      :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

، حيث أظهرت التغيـرات الجديـدة       2006 بخالف ما تم إقراره في شهر نيسان من العام           الغربيةة  الضف
زيـادة قـدرها    ب ألف دونم    712,920زيادة في مساحة األراضي المعزولة خلف الجدار الغربي لتصبح          

ادة في  زي يبينالمسار الجديد   أن   لألبحاث،وقال معهد اريج     .2006على ما كانت عليه في العام       % 28,5
 كيلومترا على طول    53,5التغيرات الجديدة إضافة    من  ن  أواضاف   . كيلومترا 770 ليصبح    الجدار طول

 ألف دونـم مـا بـين        153,780الجدار جنوب محافظة الخليل باتجاه الشمال الشرقي، عزل على أثرها           
جزء من الحقـوق    مسار على عزل    لكذلك فقد عمدت اإلضافة الجديدة ل     . متداد الجديد والخط األخضر   الا

 كيلـومترا   194 كيلومترا  من مجموع      71الفلسطينية في منطقة البحر الميت، حيث تم عزل ما مساحته           
أما التغير اآلخر فقد ظهر في منطقة شمال غرب رام           .وهي المساحة الكلية المخصصة للفلسطينيين هناك     

 ونعله، وعزل مـساحة إضـافية      كيلومترا ليضم مستوطنتي نيلي    13,5اهللا، حيث تم إضافة مقطع بطول       
  . دونما4140قدرها 

  13/9/2007الدستور 
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  شخصيات إسالمية ومسيحية تطلق حملة دولية إلنهاء حصار القدس  .35

لمدينة القـدس    حملة دولية إلنهاء الحصار اإلسرائيلي    عن إطالق   أعلنت أمس   :  د ب أ   -القدس المحتلة   
ارك في الحملة مفتي فلسطين والقدس وعـدد مـن          ويش. والمسجد األقصى بمناسبة حلول شهر رمضان     

وأقر حاتم عبد القادر مستشار سالم فياض لشؤون القـدس           .الشخصيات الوطنية واألكاديمية في المدينة    
بوجود خلل كبير في أداء السلطة الفلسطينية في القدس، معرباً عن أمله في انتهاج رؤيـة                خالل االعالن   

أن تكون إسرائيل قد تمكنـت مـن        في هذا السياق،    ورفض   .ألولويات ووضعها على سلم ا    مدينةجديدة لل 
الفتـا  . نها تمكنت من أسرلتها فقط بربط المقدسيين بمؤسسات إسـرائيلية       أ معتبراتهويد المدينة المقدسة،    

أن الوجود العربـي فـي القـدس         موضحا   .أن إسرائيل هي المرعوبة من الوضع الحالي في القدس        إلى  
  . آالف يهودي4 ألف عربي مقابل 39ميل لصالح العرب حيث يبلغ عددهم وبلدتها القديمة ي

  13/9/2007الدستور 
  

  مكان شاليتبامتالك معلومات عن معتقالً من حماس تهماالحتالل ي: مركز الميزان .36
رفضت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في بئر السبع، استئنافاً تقدم بـه مركـز الميـزان لحقـوق       : غزة

ن إلى أ مركز  وأشار ال . الب فيه بالسماح لمحاميه بلقاء موكله المعتقل مهاوش سالمة القاضي         اإلنسان، ط 
قـوات   حيث تتهم    .المحكمة أصدرت قراراً يقضي بمنع نشر أي معلومات حول القضية حتى إشعار آخر            

  . غزةاالحتالل القاضي بأنه يمتلك معلومات حول الجندي شاليت األسير لدى حماس في قطاع
  13/9/2007ج اإلماراتية الخلي

  
   طفالً في منطقة بيت حانون في العام األخير17 استشهاد  تحصيالضميرمؤسسة  .37

عن قلقها البالغ تجاه اسـتمرار اسـتهداف قـوات           أعربت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان    : ألفت حداد 
ع أبسط مفاهيم حقوق    االحتالل اإلسرائيلي لألطفال الفلسطينيين، وتعتبر ذلك سياسة إسرائيلية تتعارض م         

 طفالً في منطقة بين حانون شمال قطاع غزة فـي           17 فإن قوات االحتالل قتلت      هاووفقاً لتوثيق  .اإلنسان
  .2007  إلى أغسطس2006 الفترة ما بين يوليو

  12/9/2007 48عرب
  

  عتقل فلسطيني بذريعة أنه كان ينوي تنفيذ عملية في بئر السبعالمن االسرائيلي يا .38
 ادعت  ،نها ألقت القبض األسبوع الماضي على فلسطيني من قطاع غزة         أة األمن اإلسرائيلية    أعلنت أجهز 

أن الشاب هو ابن أحد نشطاء حماس في رفـح، وأنـه            وأشارت إلى   . أنه كان يعتزم تنفيذ عملية تفجيرية     
ة فـي بئـر     قال في التحقيق أنه أرسل من قبل لجان المقاومة الشعبية لتنفيذ عملية في مكان مكتظ بالمار               

  .السبع
  12/9/2007 48عرب

  
  سلطات االحتالل تمنع عشرات الفلسطينيين من مغادرة غزة بعد وصولهم معبر بيت حانون .39

 - عبر معبري بيت حانون       قطاع غزة   المسافرين من   من أعادت سلطات االحتالل الدفعة الخامسة    : غزة
ؤون المدنية التابعة للرئاسـة الفلـسطينية       كانت الهيئة العام للش   قد  و .العوجا، وذلك ألسباب غير معروفة    

  .نمعبريال فلسطينيا للسفر للخارج عبر 186أعلنت أسماء 
  12/9/2007 قدس برس
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   في الضفة الغربية18 فلسطينياً في قطاع غزة و 40قوات االحتالل تعتقل  .40
 40 األربعاء،   أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت       : ألفت حداد ورامي دعيبس   

قامـت  كمـا   مواطناً فلسطينياً خالل عملية توغل محدودة نفذتها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة،              
بتجريف أراضي المواطنين، فيما اعتلت القوات الخاصة عدداً من المنازل وقامت بإطالق النار صـوب               

مواطنا فلسطينيا فـي أنحـاء      اعتقلت ثمانية عشرة     ومن جهة أخرى كانت قوات االحتالل قد         .المواطنين
 قبل أن تعاود انسحابها من داخل أحياء البلدات         ، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة      الغربية متفرقة من الضفة  

  .والقرى
  12/9/2007 48عرب

  
  االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي أمام المسلمين  .41

حتالل االسرائيلي على إغالق    مع بداية حلول شهر رمضان المبارك، أقدمت سلطات اال        :  نابلس ،رام اهللا 
وعبر المفتـي العـام للقـدس والـديار     . الحرم االبراهيمي في مدينة الخليل لمدة ستة أيام أمام المسلمين      

الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن استنكاره لهذا اإلجراء الذي يعني حرمان المسلمين من أداء الـشعائر                
  .مستوطنين ألداء طقوسهم الدينية فيهالدينية في هذا المسجد ليترك مباحا امام ال

  13/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

 تحويلها لصالح المستعمراتلاألغوار الفلسطينية االحتالل يستهدف : ناشط فلسطيني .42
 أن مناطق   ،أكد الناشط الفلسطيني مقبل أبو جيش من جمعية اإلغاثة الزراعية         : أمين أبو وردة   -  نابلس

ي التهميش واإلهمال من جانب المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية، معرباً عن           األغوار الفلسطينية تعان  
 .خشيته من ان يكون هذا االهمال نابعاً من اعتبارات جيوسياسية أو مرتبطاً بأجندة التمويـل الخـارجي                

نها، من  وقال ان االحتالل استهدف المنطقة بقصد تدمير وإيقاف التطور السكاني والتنمية االقتصادية لسكا            
خالل استهداف الخيرات الموجودة فيها، وتحويلها لصالح المستعمرات، وبالتالي تفريغ المنطقة من أكبر             
عدد ممكن من الفلسطينيين، وتحويل المتبقي من المزارعين الى عمالة رخيصة في مـزارع ومـصانع                

  .المستعمرات
  13/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قراءة في كتاب لنايف حواتمة: لتاريخيةاالنتفاضة في حسابات اللحظة ا .43

لم تكن االنتفاضة الثانية في انطالقتها مفصولة عن سياق عام انتظمت فيه احداث المنطقة، : حسن جابر
فقد عبرت عن سلسلة اخفاقات ونجاحات لم تسعف الظروف في توظيف الحيوية المتولدة من النجاحات 

 المخرج، حينذاك، يكمن في تحويل الطاقة الشعبية، غير في تعديل وجهة االخفاقات وتجاوزها، فكان
فأوسلو . المحدودة، الى قوة دفع اضافية تشد من أزر النجاحات علّها تنجح في تجاوز االخفاقات

ومستتبعاتها التي سمحت لمنظة التحرير التموضع جغرافياً وسياسياً في األرض المحتلة، وهو مكسب ال 
الته وخطورته، اال انه لم يكن تنازالً من المحتل بالمجان، فقد قيد يجوز التقليل من أهيمته ودال

باالشتراطات التي تسد أمام الفلسطينيين أفق المستقبل، فالفريقان الموقعان على أوسلو لن ينظرا الى 
: االنتفاضة ، في كتابهحواتمةنايف يسجل  و.المسائل من زاوية واحدة فلكل حساباته وتطلعاته

على قيادة االنتفاضة سوء قراءتها لألحداث، وعجزها عن استيعاب خطورة ما يحدث في  ،االستعصاء
العامل المحيط بفلسطين، فبدالً من أن يتداعى الكل لدراسة الخيارات المالئمة، واصل الفلسطينيون 



  

  

 
 

  

            18 ص                                      843:                                 العدد13/9/2007الخميس : التاريخ

لتي انتفاضتهم بالوتيرة عينها التي كانت عليها قبل احداث نيويورك، فضالً عن زيادة جرعة العسكرة ا
الكثير من أوراقها وأعادها بعيداً ته أضحت بال سقف دولي واقليمي وهو ما أفقد االنتفاضة، وفق قراء

الى الوراء، ويدعم رؤيته هذه بما أقدمت عليه قوات االحتالل بعد المبادرة العربية التي أقرت في بيروت 
ربية وبأسلوب يرشح منه التشفي ، حيث أعيد احتالل مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغ2002سنة 

  .والتوظيف المناسب ألحداث نيويورك
 13/9/2007المستقبل 

  
  نجاح اللقاء الدولي يتطلب مناقشة القضايا النهائية:  خالل استقباله كشونيرالعاهل األردني .44

ير االتحاد اهللا الثاني خالل استقباله وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشن دعا العاهل األردني عبد: عمان
األوروبي إلى زيادة مساهمته وتقديم كل أشكال الدعم للفلسطينيين للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة 

وقال إن نجاح اللقاء الدولي للسالم المرتقب في واشنطن في الخريف المقبل يتطلب  .التي تواجههم
 إلى تحقيق تطلعات الشعب مناقشة قضايا الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وصوال

  .الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
 اسرائيلي يسبق لقاء -  الى اتفاق فلسطيني، وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحافيدعامن جانبه، 

واشنطن، وفي الوقت نفسه أكد ان باريس ليس لديها اي معلومات عن مؤتمر واشنطن المرتقب، لكنه 
  . التفاؤل بإمكان إقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيلأشار الى أجواء من

  13/9/2007الحياة 
  

  األردنية تؤكّد على خيار المقاومة لردع االحتالل" تنسيقية المعارضة" .45
توجهت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية األردنية بالتحية للمقاومة الفلسطينية، : عمان

ومة هو الخيار الرئيسي الذي يردع العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب وأكدت أن خيار المقا
وأدانت لجنة التنسيق كافة الممارسات القمعية التي استهدفت حرية التعبير وحرية . العربي الفلسطيني،

الصحافة واإلعالم، ورأت أن هذه الممارسات تزيد من حالة االنقسام وتقطع الطريق على أي جهد 
ورأت اللجنة أن اختراق الطائرات . أو عربي يسعى لفتح آفاق للحوار الفلسطيني الشاملفلسطيني 

الصهيونية لألجواء السورية يندرج في إطار حملة التهديد التي تتعرض لها سوريا من التحالف األمريكي 
  . الصهيوني، وأكدت اللجنة على وقوفها إلى جانب سورية العربية في مواجهة هذه التهديدات
  13/9/2007الدستور 

  
  الحكم على العبسي غيابياً في األردن  .46

 متهما بينهم خمسة 16 شهرا وخمس سنوات على 20حكمت محكمة امن الدولة االردنية بالحبس ما بين 
الفلسطيني شاكر يوسف العبسي على خلفية تجنيد " فتح االسالم"يحاكمون غيابيا، ابرزهم قائد تنظيم 

حكمت المحكمة على العبسي "وبحسب مصدر قضائي اردني فقد .  في العراقعناصر في االردن للقتال
  ". وأربعة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة غيابيا بالحبس لمدة خمس سنوات

  13/9/2007السفير 
  

   ىتفقد مخيم البارد للمرة االولبوفد من االونروا الجيش اللبناني يسمح ل .47
رافقه مهنـدس   ي ،ونروااأل لوفد من    ، أمس ، الجيش اللبناني  سمح: بيروتمن   13/9/2007 الحياة   ذكرت

كاستشاري من أجل إعـادة     اللبنانية  الهندسية الخاصة التي اختارتها الحكومة      " خطيب وعلمي "من شركة   
وأوضـحت  .  بدخول مخيم نهر البارد، للمرة األولى منذ انتهاء العمليات العسكرية فـي المخـيم              ،إعمار
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فـي  " أونـروا "الوفد دخل ليتفقد مباني الــ  "ان " فرانس برس" هدى سمرا لوكالة المسؤولة في المنظمة  
  ".المخيم الذي ما زال الجيش يمنع الدخول اليه

الى ان ما بـدا واضـحا خـالل    ذاته مصادر الوفد   عن عمر ابراهيم من   13/9/2007 السفير   وأشارت
ة للسكن، وان أبنية اخرى تحتاج الى إعـادة         الجولة ان كثيرا من األبنية في المخيم الجديد ال تزال صالح          

ترميم، اما ما تمت مشاهدته من حدود المخيم القديم فهو دمار كبير جدا، ولفتت هذه المـصادر الـى ان                    
معظم أبنية األونروا مدمرة، وما تبقى منها فهو متضرر الى درجة كبيرة، أما مصادر المياه فمنها ما هو                  

  . صالح ومنها لم يعد موجودا
  

   لشبكة اتصاالته"إسرائيل"لبنان يبحث تقديم احتجاج على خرق  .48
 في جلسته أمس، التشويش اإلسرائيلي على       ،استعرض مجلس الوزراء اللبناني   : علي الموسوي  - بيروت

أجرينا اتصاالت مـع  "وقال وزير اإلعالم غازي العريضي . االتصاالت الهاتفية وأجهزة البث التلفزيوني   
واإلقليمية المعنية، وقد نلجأ إلى األمم المتحدة إلثارة الخرق اإلسرائيلي علـى هـذا              كل الجهات الدولية    

  ".المستوى
  13/9/2007الوطن السعودية 

  
  الفيصل يشكك في مشاركة المملكة بمؤتمر واشنطن للسالم .49

شدد وزير الخارجية السعودي األمير  : نيروز بكر-جدة : 13/9/2007الوطن السعودية ذكرت صحيفة 
د الفيصل، أمس، على األهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني، مؤكدا أن السعودية لن تقدم مبادرة سعو

جديدة لحل األزمة القائمة بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، باعتبار أن التنفيذ الدقيق التفاق مكة 
  . الموقع بين الجانبين برعاية المملكة كفيل بإعادة األمور لوضعها الطبيعي

وفي هذا السياق، شكك الفيصل في نجاح المؤتمر الدولي للسالم ما لم يعتمد على شمولية الحل وجدية 
 والقدس وعودة 67إسرائيل في حل النزاع من خالل االلتزام ببنود جوهرية أساسية تتعلق بحدود 

 هذه المسائل أشك في إذا لم يناقش االجتماع" وقال الفيصل . الالجئين الفلسطينيين وفقا للمبادرة العربية
أن خادم الحرمين أكد على األهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني "وذكر الفيصل  ".مشاركة المملكة

حقنا للدماء وتوحيدا للمواقف والجهود في عملية السالم كما أنه من المهم أن تثبت إسرائيل جديتها في 
طوات ملموسة على األرض بوقف كافة ممارساتها التعامل مع المؤتمر الدولي للسالم من خالل القيام بخ

 ". غير المشروعة وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تعطيل المؤتمر أو إثارة الشكوك حول أهدافه
إذا لم يحدد المؤتمر جدوال زمنيا، فندخل في " أضاف الفيصل: 13/9/2007البيان وأضافت صحيفة 

  ".  مفاوضات ال نهاية لها وهذا ما ال ترغب الدول العربية الدخول فيه
  

  مصادر تنفي طلبها جمع مجلس األمن.. دمشق تكرر تأكيد فشل الغارة وتحتج ضد إسرائيل .50
در مطلعة في قالت مصا:  ابراهيم حميدي-دمشق، الناصرة : 13/9/2007 الحياة ذكرت صحيفة

دمشق، ان كبار المسؤولين السوريين جددوا، خالل لقائهم، أمس، مسؤولين عرباً واجانب، تأكيد ما قاله 
بعض الذخائر وخزانات وقود فارغة في "السوري عن ان طائرات اسرائيلية ألقت " الناطق العسكري"

ت االجواء السورية قبل عندما خرق" مناطق خالية، من دون ان تحقق اي اصابات بشرية او مادية
واستغربت المصادر تسريب معلومات، من مصادر اميركية واسرائيلية، في شأن قصف مواقع . اسبوع

  ".سياسي"عسكرية بعد ايام من الصمت، مع اشارتها الى ان الهدف من ذلك 
 توجهت دمشق، الثالثاء، برسالة احتجاج شديدة:  نيويورك:12/9/2007سي أن أن وأضافت صحيفة 

اللهجة إلى األمم المتحدة ضد قيام المقاتالت اإلسرائيلية بالتحليق في أجوائها، واتهمت الرسالة تل أبيب 
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من قبل المجتمع " تجاهالً"كما نددت بما اعتبرته " بخرق المجال الجوي للجمهورية العربية السورية"
 دمشق لم تطلب عقد اجتماع غير أن مصادر األمم المتحدة أكدت أن. الدولي للممارسات اإلسرائيلية
  .لمجلس األمن لمناقشة مزاعمها

  
  الرد على العدوان اإلسرائيلي سيكون قاسياً: مصادر سورية .51

شددت مصادر رسمية سورية في تصريح صحفي، : دمشق، نيويورك، القدس المحتلة يوسف كركوتي
سياً في اللحظة والمكان على أن الرد السوري على اإلنتهاك اإلسرائيلي لالراضي السورية سيكون قا

المناسبين، وستدفع إسرائيل ثمن عربدتها غالياً، على حد قول المصادر التي أضافت أن إسرائيل تدرك 
تماماً أن قواعد اللعبة قد تغيرت كثيرا، وأن خرقا جويا من هذا النوع لن يعيد لها ما كانت تدعيه من قوة 

ار احتالل الجوالن بدأ ينفد، ومن حق سوريا أن ردع عسكريةً، كما أن الصبر السوري على استمر
  .تستعيدها كاملة حرباً أم سلماً

  13/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الوليد بن طالل وممثل االونروا يبحثان جهود الوكالة في خدمة الالجئين الفلسطينيين .52
األمم المتحدة إلغاثة استقبل األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز ممثل المفوض العام لوكالة  :جدة

وتركز الحوار حول  .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط األونروا بيتر فورد، في الرياض
التي تعد أكبر وكالة توفر الخدمات اإلنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات " األونروا"جهود وكالة 

 411 شكر فورد األمير الوليد على تبرعه األخير بمبلغ كما. 1948اإلجتماعية لالجئين الفلسطينيين منذ 
ألف دوالر أمريكي لدعم برنامج التدريب الطبي بغزة التابع لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 دكتورا وممرضا من العاملين بقطاع غزة 30الفلسطينيين في الشرق األدنى األونروا الذي يساهم بتأهيل 
ال الدراسات العليا في الصحة العامة بجامعة القدس ويسدد الرسوم الدراسية للمرشحين من بفلسطين إلكم

  . جهة، وتكلفة توظيف بديل لهم في المستشفى من جهة اخرى
  13/9/2007عكاظ 

  
  بلير يدعو لتعزيز قدرات األمن الفلسطينية    .53

لدعم جهود الـسالم االسـرائيلية      قال توني بلير مبعوث الشرق االوسط، الذي يسعى         : وكاالتال -اريحا  
وقال بلير للصحفيين، بعد ان     . الفلسطينية أمس، انه من الضروري تعزيز قدرات قوات االمن الفلسطينية         

وأضـاف  ". علينا أن نبني قدرات القوات الفلـسطينية      "تفقد مركزا لتدريب الشرطة الفلسطينية في اريحا،        
  ". هم من هذا ولذلك علينا ان نعطيها كل الدعمهذه المنشأة التدريبية هي في الواقع جزء م"

  13/9/2007الدستور 
  

  المطلوب دولة فلسطينية خالل أسابيع  : كوشنير .54
دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، في زيارته االولى الى االراضي           : ا ف ب، رويترز، ا ش ا      

 وإقامة دولة   "تصحيح ذروة الظلم  "، الى   الفلسطينية واسرائيل واالردن منذ تسلمه مهامه في ايار الماضي        
  .فلسطينية في االسابيع المقبلة

  13/9/2007السفير 
  

   اسرائيل الى ضبط النفس  يدعوشون ماكورماك .55
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دعا الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية شون ماكورماك اسرائيل الى ضبط           :  محمد سعيد  -واشنطن  
 69واعدها العسكرية قرب قطاع غزة أسفر عن اصابة         النفس بعد اطالق صاروخ فلسطيني على إحدى ق       

، مرجحا اال تلتزم حركة     " قبل كل شيء يجب ان تتوقف هذه الهجمات       "وقال ماكورماك   . جنديا اسرائيليا 
سننصح ايضا االسرائيليين الذين تكبدوا خسائر      "واضاف  . حماس التي تسيطر على قطاع غزة بهذا االمر       

وشدد ماكورماك على ان اطالق     ". ي االعتبار التداعيات على عملية السالم     في هذا الهجوم ، ان يأخذوا ف      
  .للمحادثات االخيرة بين عباس و اولمرت" االيجابية جدا"الصاروخ يتناقض مع النتيجة 

 13/9/2007الدستور 
  

   أشهر8ضربة أمريكية إليران خالل : فوكس نيوز .56
أن اإلدارة األمريكية تدرس خيارين     ،  لجمهوريذكرت شبكة فوكس نيوز األمريكية المقربة من الحزب ا        

خلـصت  وذلك بعـد أن     . أحدهما فرض حصار بحري على إيران واآلخر توجيه ضربة عسكرية عنيفة          
بـسبب عـدم اسـتعداد      إال أنه و  . اإلدارة إلى أن الدبلوماسية فشلت في إحباط المشروع النووي اإليراني         

قـررت واشـنطن بحـث الخيـار        فقـد   ت على إيران،    تشديد العقوبا لالدول األعضاء في مجلس األمن      
  .2008حزيران و شهور، ما بين أيار 10 – 8يكون الهجوم خالل ، بحيث العسكري

  12/9/2007 48عرب
  

   مليون دوالر لتفكيك االسلحة الكيمياوية في انحاء العالم372امريكا تنفق .57
 مليـون دوالر    372فق هذا العام    قالت وزارة الخارجية االمريكية ان واشنطن ستن      :  نيوز نت  -واشنطن

 بغرض منع تحويل الخبرات العلمية التي       ،على عمليات تفكيك لبرامج لالسلحة الكيماوية في انحاء العالم        
  .يمكن ان تذكي عمليات تطوير برامج اسلحة في بلدان اخرى تراها الواليات المتحدة معادية لها

  13/9/2007العرب اليوم 
  

  قبل التراجع عن انقالبها" حماس"ي غير واضحة وال حوار مع أسس اللقاء الدول: عباس .58
بعد محادثاته في   " الحياة"أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة اجرتها معه          :  سليمان نمر  -جدة  

الصورة غير واضحة حتى اآلن للفلسطينيين وللمملكة العربية الـسعودية          " االربعاء أن    -جدة ليل الثلثاء    
لعرب، وحتى لألطراف االوروبية، في شأن األسس التي سيعقد على أساسها اللقاء الدولي الذي              ولألشقاء ا 

وأعرب عن أمله في أن تتضح الصورة بعد لقائه مـع   ". المقبل نوفمبر/ أبلغ بأنه سيعقد في تشرين الثاني     
ه ما زال متمسكاً بعدم     كما أكد ان  . وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في رام اهللا االسبوع المقبل         

حماس قبل ان تعود عن انقالبها وتعتذر للشعب الفلـسطيني، وتعتـرف بالـشرعيتين           "الحوار مع حركة    
  :وفي ما يأتي نص الحديث". الفلسطينية والعربية

   ماذا تناولت محادثاتكم في المملكة؟ وماذا كانت نتائجها؟-
اع على الساحة الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة،         المحادثات مع االشقاء في المملكة تناولت االوض       -

من انقالب على الشرعية، وبينا لهم ان المهم اآلن هـو ان            " حماس"إذ عرضنا على اإلخوة ما قامت به        
عما اقترفته أيديها، وأن تعترف بالشرعيات العربية والفلسطينية والدولية، بما في ذلـك             " حماس"تتراجع  

  .، وبعد ذلك يمكن ان نجري حديثاً معهاالمبادرة العربية للسالم
كما تناولت المحادثات لقاءاتنا السياسية، خصوصاً لقائي االخير مع رئيس الوزراء االسـرائيلي ايهـود               
أولمرت االثنين الماضي، واالتصاالت الخاصة بالتحضير للقاء الدولي، وشروط وأسس عقد هذا اللقـاء              

 نجاحه، وأستطيع القول إن المحادثات كانت ناجحة، وكان هناك          الذي دعت اليه الواليات المتحدة لضمان     
اتفاق مع المملكة على ضرورة ان يكون هذا اللقاء او المؤتمر مؤتمراً جاداً يخرج بنتائج جـادة، ولـيس     
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وكان هناك اتفاق على شرط آخر لعقد المؤتمر هو حضور كل االطراف العربية             . مؤتمراً اللتقاط الصور  
  . السالم، خصوصاً سورية ولبنانالمعنية بعملية

   هذا يعني أنكم والمملكة تؤكدون ضرورة حضور سورية ولبنان اللقاء الدولي؟-
 المفترض ان تُدعى سورية ولبنان، لماذا ال يدعيان؟ نحن أكدنا غير مرة ضرورة حضور االطـراف                 -

 واالطراف الدوليـة المعنيـة،      العربية كافة التي لها اراض محتلة، وكذلك الدول العربية التي لها وزنها           
ونحن متفقون على ذلك مع اخواننا في المملكة وفي مصر واالردن، لذلك سنستمر في التشاور والتنسيق،                
واتفقنا مع االخوة في المملكة على استمرار التنسيق واالتصاالت حتى تكون الصورة واضـحة للجميـع                

  .حول هذا اللقاء الدولي
 إلى اللقاء الدولي هذا، خصوصاً بعد لقائكم االخير مع رئـيس الـوزراء               هل اتضح لكم شيء بالنسبة     -

  االسرائيلي؟
.  حتى اآلن األمور غير واضحة بالنسبة إلى اللقاء الدولي الذي يقولون مرة انه اجتماع، ومرة مـؤتمر            -

  .حتى اإلخوة في المملكة ما زالت الصورة غير واضحة عندهم
لمتكررة خالل االشهر الثالثة االخيرة مع رئيس الوزراء االسـرائيلي           لكن ألم توضح لكم اجتماعاتكم ا      -

  الصورة في شأن االسس التي سيعقد على اساسها اللقاء الدولي؟
 في لقائنا االخير مع أولمرت اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لتبحث في القضايا االساسية التي يمكـن                  -

يني، ومن المفترض ان تبدأ هذه اللجنة اعمالها في اقرب          ان تطرح على اللقاء الدولي من الجانب الفلسط       
لكن هل ستنجح هذه اللجنة في االتفاق على ذلك؟ هذا يتوقف على موقف اسرائيل، لكن أريـد ان                  . وقت

أوضح انه ليس من صالحيتنا نحن او اسرائيل تقرير من يحضر المؤتمر او اللقـاء الـدولي ومـن ال                    
  .يحضره

ي أشرتم اليها هل يعني ان اسرائيل ورئيس وزرائها مـستعدان لطـرح قـضايا                تشكيل هذه اللجنة الت    -
  الوضع النهائي والتفاوض في شأنها؟

  . من أجل ذلك وافقنا على تشكيل اللجنة المشتركة لتبحث في القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع النهائي-
  رك الوقت مفتوحاً؟ هل اتفقتم على وقت محدد ألعمال هذه اللجنة أم ان اسرائيل ستت-
 طبعاً الوقت ضيق لحين موعد عقد اللقاء الدولي في تشرين الثاني المقبل، ونحن نعلم ذلك، وحتى لـو                   -

واذا لم ننجح فسنقول للعالم اننـا لـم      ... ماطلت اسرائيل، فإننا يجب ان نعمل، فإن نجحنا فهذا شيء جيد          
  .ننجح

 الدولي ونجاحه بسبب الممـاطالت االسـرائيلية، فهـل           كان يبدو أنكم متشائمون من إمكان عقد اللقاء        -
  اصبحتم متفائلين بعد لقائكم االخير مع رئيس الوزراء االسرائيلي؟

 المسألة ليست مسألة تشاؤم او تفاؤل، نحن نسعى من اجل ان تتضح لنا وللجميع صورة اللقاء الدولي                  -
كن لم نبلغ حتى اآلن بالموعد، ثم مـن الـذي           المقترح، متى سيعقد هذا اللقاء؟ قالوا في تشرين الثاني، ل         

سيحضر هذا اللقاء؟ والشيء األهم ما مضمون هذا اللقاء او المؤتمر؟ وما النتائج المتوخاة منـه؟ وهـل                  
سيخرج بنتائج؟ حتى اإلخوة في المملكة وكذلك في مصر واالردن ليست لديهم صورة واضحة عن هـذا    

تنا بأشقائنا العرب وباالطراف الدوليـة، لمعرفـة مـا هـو            اللقاء المقترح، من اجل ذلك نجري اتصاال      
  .المطلوب

 لكنكم اجتمعتم اخيراً مع العديد من المسؤولين الدوليين، خصوصاً األوروبيين، فهل من المعقول انهـم                -
  لم يوضحوا لكم صورة وشكل اللقاء الدولي المقترح؟

غال، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمجموعـة        فعالً اجتمعنا مع وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا والبرت        -
االوروبية، وغيرهم، وكذلك مع ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، هـؤالء ليـست لـديهم ايـضاً           

  .المعلومات الواضحة التي نبحث عنها بشأن صورة وأسس اللقاء الدولي المقترح
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اللقاء الدولي، وهي الواليات المتحدة، هـي التـي          إذاً، المفترض ان الدولة الراعية والداعية لعقد هذا          -
  ستوضح لكم وللجميع كل هذه األمور المتعلقة باللقاء؟

 هذا هو المفترض، وهذا ما نسعى إليه، وبعد أسبوع ستقوم وزيرة الخارجيـة االميركيـة كونـدوليزا                  -
 االجتماعـات   رايس بزيارة رام اهللا وسنجتمع معها، وكذلك سنلتقي الرئيس جورج بوش علـى هـامش              

المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة، ونأمل في أن تتفتح لنا األمور التي نسعى لمعرفتها بشأن هذا اللقاء،                 
وسنبقى على تواصل مع أشقائنا العرب حتى تتضح الصورة لهم ولنا في شأن األسس التي سيعقد علـى                  

ياً، ونحن يهمنا رأي أشقائنا في المملكة ونسترشد        أساسها اللقاء الدولي، وبعد ذلك نحدد موقفاً عربياً جماع        
  .برأيهم، ويكون موقفنا اجدى بالتنسيق والتواصل معهم ومع بقية أشقائنا العرب

 تثار مخاوف من أن الواليات المتحدة تسعى من عقد هذا اللقاء الدولي للسالم لطـي صـفحة خطـة                    -
  .خريطة الطريق وتهميش دور اللجنة الرباعية الدولية

 كما قلت لكم الصورة غير واضحة، لكننا نخمن أن اللقاء سيبحث في خطـة خريطـة الطريـق، وان                    -
  .اللجنة الرباعية ستكون موجودة

 لكن يبدو أن واشنطن تلوح بعقد هذا اللقاء وتطالب بعض الدول العربيـة باتخـاذ خطـوات لتطبيـع                    -
  .ل اللقاء الدوليالعالقات مع إسرائيل بحجة تشجيعها على تقديم تنازالت خال

 اإلخوة في المملكة أكدوا لي ان ال تطبيع وال خطوات للتطبيع قبل االتفاق على تحقيق السالم العـادل                   -
والشامل، أي أن على إسرائيل أن تقدم ما عليها من التزامات في شأن تحقيق السالم قبـل أي خطـوات                    

  .عربية جدية للتطبيع
متمسكة " حماس"حكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية من أن         ما تعليقكم على ما صرح به رئيس ال        -

  باتفاق مكة وأنهم يريدون الحوار معكم؟
 من يريد أن يتمسك باتفاق مكة ال ينقلب عليه، هم انقلبوا على االتفاق وال بد أن يتراجعوا عما اقترفته                    -

ية الفلسطينية والشرعية العربية وأولها  أيديهم وأن يعتذروا للشعب الفلسطيني، وال بد من أن يقبلوا بالشرع          
مبادرة السالم العربية، وكذلك الشرعية الدولية، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث معهم، هذا موقفنا الذي اعلناه                

  .منذ ثالثة أشهر وما زلنا متمسكين به ونعلنه
  ؟"حماس" ألم تجر وساطات عربية إلعادة الحوار بينكم وبين -
أبدوا اهتماماً بعودة الحوار الفلسطيني وعـودة       ) يقصد الروس (رب وغير العرب     كثير من األشقاء الع    -

  .اللحمة والوحدة الفلسطينية، واسمعناهم وجهة نظرنا هذه
  ؟"حماس" المسؤولون في المملكة، هل تمنّوا عليكم إعادة الحوار مع -
 حرصها على القـضية     المملكة حريصة على وحدة الشعب الفلسطيني انطالقاً من       ...  كما هو معروف   -

الفلسطينية وعلى مصالح الشعب الفلسطيني، والمملكة يهمها أال تكون هناك خالفات فلسطينية وان يعمل              
الفلسطينيون على حل هذه الخالفات وفق ما تقرره الشرعية، وأخي خادم الحرمين الشريفين بذل كل جهد                

إلى اتفاق مكة الفلـسطيني، لكـنهم فـي         في سبيل ذلك، واستطاعت رعايته الجتماعات مكة أن توصلنا          
انقلبوا على الشرعية، والمملكة تهمها الشرعية الفلسطينية، لذلك أكدت مسألة عـودة األوضـاع              " حماس"

السابقة قبل االنقالب إلى ما كانت عليه، كما أكدت مسألة الشرعية الفلسطينية، وهذا أمـر دعـت إليـه                   
  .الجامعة العربية أيضاً

 األفضل بصفتك رئيساً للشعب الفلسطيني بكل تنظيماته وفئاته أن تدخل في حوار مـع                أال ترى ان من    -
  ؟"فتح"بدالً من أن ترفض الحوار معها كرئيس لحركة " حماس"
واالنقالب الذي قامت به على الشرعية أتكلم باسم الشعب الفلسطيني          " حماس" حين أتكلم عن موضوع      -

انقلبـت  " حمـاس "، المسألة أن    "فتح"و  " حماس"لمشكلة ليست بين    وباسم السلطة وباسم منظمة التحرير، ا     
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رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، وكان وزيراً للداخلية، وهو الـذي انقلـب             . على السلطة الشرعية  
  .على السلطة

ما زالت متشددة في مسألة إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه على رغم تأكيدها              " حماس" هل ترون أن     -
  ك باتفاق مكة ومطالبتها بالحوار معكم؟التمس

  .أي اتصال معهم" فتح" ال أعرف، ليست لدينا اتصاالت معها، وال يوجد ألحد من -
   لكنهم يدعونك علناً للحوار معهم إلعادة األمور إلى ما كانت عليه، ووسطوا اطرافاً عدة لذلك؟-
 االنقالب والعودة عنـه واإلعـالن عـن         أولها إنهاء ...  لكن على أي أساس، قلنا إن الحوار له أسس         -

أما الحوار من اجل الحوار فهذا أمـر        . التمسك بالشرعيات وإنهاء الميليشيات المسلحة، هذه هي األسس       
  .نرفضه

، وبـذلك تبـددون أي   "حماس" لكنكم حين وضعتم القانون االنتخابي الجديد بدا كأنكم تهدفون الى إبعاد  -
  فرصة للحوار؟

، وأنا من حقي كرئيس للسلطة إصدار أي قرار يأخذ مفعول القانون إلى حين ينظـر                 هذا ليس صحيحاً   -
أنا .  من القانون األساسي للسلطة    23فيه المجلس التشريعي، فيلغيه أو يعدله أو يقره، وهذا بموجب المادة            

ـ                 رئيس الـذي   لم أغير في قانون االنتخابات سوى مادتين، أوالً أن تكون االنتخابات نسبية، وثانيـاً أن ال
  .ينتخب يجب أن يحصل على ما يزيد على خمسين في المئة من أصوات الناخبين

  ؟"حماس" لكن هذا أمر تعترض عليه -
 لو لم يقوموا بانقالبهم وتعطيلهم الجتماعات المجلس التشريعي لكانت هذه التعديالت موضع بحث في               -

  .المجلس التشريعي الذي عطلوا هم اجتماعاته
بعدم الحوار معها يعود الى أن الواليات المتحدة تطلب مـنكم ذلـك             " حماس"المتشدد من    هل موقفكم    -

  كشرط لعقد اللقاء الدولي؟
لدخول االنتخابات، وجئنا بها كحكومة، ودخلنـا معهـا فـي           " حماس" هذا غير صحيح، نحن جئنا بـ        -

 التي أثمرت تشكيل حكومة     حوارات كثيرة في الدوحة والقاهرة ودمشق، وأخيراً اجتماعات مكة المكرمة         
وحدة وطنية، وكل هذا لم يكن يرضي الحكومة االميركية، ولو أن األمر مثلما تقول ونريـد االسـتجابة                  

  منذ البداية، لماذا يقال مثل هذا الكالم اآلن؟" حماس"لطلب الواليات المتحدة لما قمنا بكل الذي قمنا به مع 
  ؟"حماس"يه واشنطن ويبدو أن احد شروطه استبعاد  ألن هناك االجتماع الدولي الذي دعت إل-
  .فسيكون هناك حوار، وليس هناك شرط أميركي أو غير أميركي" حماس" نقول اآلن إذا تراجعت -
   استمرار هذا الوضع في قطاع غزة، أال يؤثر في حركتكم السياسية وموقفكم في اللقاء الدولي؟-
طة الفلسطينية من صالحياتي فقط بصفتي رئيـساً لمنظمـة           كل المفاوضات السياسية التي تجريها السل      -

التحرير الفلسطينية ورئيساً للسلطة، وليس من حق احد أن يناقش، وعندما نتوصل أو نعقـد أي اتفـاق                  
نهائي فإننا أمام أمرين، أما نعرضه على الشعب الفلسطيني من خالل اسـتفتاء شـعبي عـام، أو علـى             

  .المجلس الوطني الفلسطيني
  خالد مشعل؟" حماس" توجد اتصاالت غير معلنة مع رئيس المكتب السياسي لحركة  أال-
  . وبعدين معك، قلت وأقول إن الحوار واالتصال معهم مقفل تماماً إلى أن يغيروا موقفهم-

  13/9/2007الحياة 
  

  بوش يوظف القضية الفلسطينية لصالح الحزب الجمهوري: أحمد يوسف .59
 : يوسف وكان الحوار التالي    أحمد. السياسي السماعيل هنية د    المستشار" لخليجا"التقت  :  رائد الفي  -غزة  

في ظل اصرار الرئيس محمود عبـاس       " حماس"و" فتح"ما حقيقة وجود قنوات اتصال سرية بين حركتي         
  على رفض الحوار قبل االعتذار والتراجع عن الحسم العسكري؟
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ب الصدع الفلسطيني، ولملمة الوضع الفلـسطيني       هناك عدة شرائح فلسطينية تحركت من أجل محاولة رأ        
على التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على قاعدة أن الخالفات           " على االقل "السياسي، والتركيز   

داخل البيت الفلسطيني تكرس حال التشظي بين الضفة والقطاع، وبالتالي ترك القضية الفلسطينية تحـت               
مريكية، وهو ما يؤدي إلى خفض سقف المشروع الوطني الفلـسطيني           واأل" االسرائيلية"رحمة الضغوط   

ومن هنا بدأت لقاءات مع جهات فلسطينية مستقلة، وأخرى لها عالقـة بالفـصائل،              . إلى أدنى مستوياته  
لتقديم مبادرات ومقترحات بغية حل األزمة، ونعتقد أن كثيراً من هذه الجهات أخذ إشارات او إيمـاءات                 

وبعض هذه الشخصيات ال يمكن ان يتحرك إال بموافقة الرئيس ابو مازن، لكن هنـاك               من جهة الرئاسة،    
واألمـريكيين بعـدم العـودة      " االسرائيليين"معضلة لدى الرئاسة بسبب التعهدات التي ربما قطعت بها ل         

إيهـود  " االسـرائيلي "رئيس الـوزراء    (، وفي هذا االطار تندرج تصريحات       "حماس"للحوار مع حركة    
أقترب منك، وسـمعنا أيـضا تـصريحات        " حماس"عندما قال للرئيس عباس بقدر ابتعادك عن        اولمرت  
نحن الذين نضع حداً لهـذا الحـوار،        : "ديفيد ولش حيث قال   ) مساعد وزيرة الخارجية األمريكية   (اطلقها  

، ولذلك نحـن نحـاول أن نـتفهم نفـي           "ونقطع الطريق على ابو مازن لعدم التواصل مع حركة حماس         
ين من طرف أبو مازن إلعالننا عن وجود أرضية للحوار مع اإلقرار أن الرئيس عباس لم يعـط                  مسؤول

رسمياً إشارة البدء في هذه االتصاالت والحوارات، لكن هناك عشرات الجهات التي تتحرك، ليس فقـط                
عـة  على المستوى الفلسطيني بل على المستوى العربي واالسالمي وحتى الدولي لمحاولـة انهـاء القطي              

  .واستعادة الوضع الفلسطيني كما كان
  تقصد أن فريق الرئيس عباس ينفي هذه الحوارات إلرضاء االدارة األمريكية؟
، وانا احـاول ان     "اسرائيلية"أبو مازن ينكر وجود الحوارات واالتصاالت ألن عليه اشتراطات أمريكية و          

معنى محاولة الرئيس أبو مازن اسـتعادة       أحسن الظن واقول لعله وأتمنى أن تكون هذه القطيعة مفتعلة، ب          
، وبالتـالي كـسر الحـصار       )أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة   " (االسرائيليين"االموال المودعة عند    

الدولي، واستعادة ضخ اموال المساعدات االوروبية واألمريكية للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية، وهذه            
ف الكأس المملوء، ومع ذلك فإن الرئيس أبو مازن يتحدث بلهجة           هي رؤيتي ألنني أنظر للمسألة من نص      

قاسية، لهجة قطيعة، لكننا أصحاب مشروع وطني ورؤية اسالمية، وحريصون على أن يبقـى الـوطن                
  .بعيداً عن كل مظاهر االنفالت الداخلي

 مـستقلة،   في مقابل دعوات الحوار المتكررة من حماس، هناك اجراءات من قبلكم توحي بأن غزة دولة              
  كيف تبررون ذلك؟.. وأن فترة الفصل بين الضفة وغزة ستطول

عندما وقعت االحداث األخيرة، وبدأ الوضع ينحى نحو االستقرار، كانت التعليمـات والتوجيهـات مـن                
الرئيس ابو مازن لكل الموظفين والعاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لهجـر هـذه                 

 عنها ومقاطعة العمل مع حكومة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنيـة، ووفـر لهـم                المواقع واالبتعاد 
الضمانات في شأن استمرار الرواتب، في مقابل فصل من يتجاوز ويخالف، وبالتالي فإن هذه االجراءات               
خلقت فراغاً في مؤسسات واجهزة السلطة في غزة، وكما هو معروف فان الطبيعة ال تقبل الفراغ، مـا                  

ب ملء الفراغ حتى نحافظ على استقرار الوضع الفلسطيني،والحفاظ على االمن واالمان الذي تحقق              يتطل
في القطاع، وانهاء حال الفلتان االمني وفوضى السالح التي باتت غير موجودة فـي قطـاع غزة،وهـو         

  .انجاز كبير جدا ما كان ليتحقق إال بعد االحداث األخيرة، التي كلفتنا الكثير من الدماء
صحيح أن غزة تشهد هدوءاً وأمناً ملموسين منذ نحو شهرين، لكن في المقابل هناك مالحقـة لعناصـر                  

  فتحاوية رغم صدور قرار بالعفو العام؟
 ليس صحيحاً، المالحقات كلها على خلفيات ليس لها عالقة باالنتماء السياسي، ولكنها مالحقـة لجهـات                

ها عالقة بحاالت ربما لها بعد اجرامي او محاوالت انتقام او           تحاول المس باالمن الفلسطيني في غزة، ول      
وما إلى ذلك، هذه هي فقط العناصر التي يتم مالحقتها، ولم يتم المس             " حماس"استهداف ألي عناصر من     
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بأحد بعيدا عما يقوله القانون أو القضاء، وأؤكد أنه ليس هناك مالحقة على خلفيات االنتمـاء الـسياسي،                  
قوية ومتماسكة لما لها من رمزية وتاريخ نضالي ال يمكن تجاهله على            " فتح" تبقى حركة    ونحن نريد ان  

  .الساحة الفلسطينية
  تريد ان تستعيد السيطرة على غزة؟" فتح" وهل لديكم أدلة على وجود مجموعات سرية لحركة 
ـ " الفتحـاوي "، االخ   "حماس"و" فتح"عليك أن تعرف أن في كل بيت فلسطيني عناصر ل            رف شـقيقه   يع

وماذا يعمل، والعكس، وربما هناك اشارات ومحاوالت للملمة تيار معين، ولكننا لـن نأخـذ               " الحمساوي"
الناس بالمظاهر، ولن نتعامل مع أحد أو جهة اال من خالل القانون، الذي يكفل لكل انسان حق التعبيـر                   

  .عن الرأي والتظاهر واالنتماء ألي فصيل شاء
  معت تظاهرات واعتدت على صحافيين، هل تريدون حكم غزة عسكرياً؟لكن القوة التنفيذية ق

االعتداء على الصحافيين تم خالل مسيرة كانت متجـاوزة للقـانون ألن تعليمـات وزارة الداخليـة إن                  
التظاهرات يجب أن يتم ضبطها حتى ال تخرج عن اطار السيطرة، وهناك ناس مدسوسون كثر يهمهـم                 

لداخلي، خصوصاً أن النقطة التي نفتخر بها  وشهد معظم الذين زاروا قطاع             االساءة للوضع الفلسطيني ا   
  .غزة  هي قضية االمن واالمان

  هل تعتقد ان الرئيس عباس يراهن على الفرصة االخيرة في اجتماع الخريف المقبل؟
اجتماع الخريف سيجري في وقت قريب من انتخابات الرئاسة األمريكية، والرئيس أبو مـازن سـيذهب                
لالجتماع ضعيفاً ويعود ضعيفاً ولن يعطى شيئاً، كون فاقد الشيء ال يعطيه، فاالدارة األمريكية ورئيسها               

، وهو شيء لم يحدث في تاريخ امريكـا ألي رئـيس،   %30جورج بوش عاجزة، وقد تدنت شعبيته إلى   
مريكيـون بالقـضايا    وسيكون بوش في فترة االجتماع منشغالً باالنتخابات األمريكية التي ينشغل فيها األ           

الداخلية، وال يملك بوش ان يفرغ طاقته وطاقة ادارته وحزبه الجمهوري لمتابعة حلول لمثـل القـضية                 
الفلسطينية وتعقيداتها التي تحتاج الى جهود مكثفة ووقت طويل، لكنهم يريدون أن يوظفوا هـذه الورقـة                 

 ال يزال يتحرك في الشرق األوسط، وهناك        للتغطية على فشلهم في العراق، ومحاولة اثبات أن هناك شيئاً         
بوادر الخراج ورقة اعالن مبادئ لتوظيفها في االنتخابات األمريكية كي يوهموا الناخب األمريكـي أن               

، ولذلك أشـعر أن رهانـات ابـو    "االسرائيليين"ادارة بوش نجحت في تسوية الصراع بين الفلسطينيين و  
ن تتالطم سفينته وسط امـواج البحـر وهـو ال يـرى اال              مازن على بوش واولمرت مثل رهانات قبطا      

  .السراب
في خصوص ملفات الفساد والوثائق األمنية، ما هي درجة خطورتها وهل ستستمرون في كـشفها أمـام                 

  الرأي العام؟
بعض هذه الملفات تمس االمن القومي الفلسطيني نفسه، وكشفها يشكل إساءة للحال الفلسطينية كلها بشكل               

 ماذا يمكنك أن تتحدث عن اطراف فلسطينية كانت في االجهزة االمنيـة تعمـل علـى جمـع                   عام، ألنه 
معلومات لصالح جهات اجنبية عن أسرار دول عربية واسالمية، وجمـع معلومـات عـن شخـصيات                 

  .وحركات اسالمية، وربما عن بعض المواقع والمؤسسات، وما الى ذلك
  ألمنية في محاولة زعزعة استقرار مصر؟ما حقيقة عثوركم على ملف حول دور األجهزة ا

هناك اكثر من ملف موجود، وقد تم تزويد الجامعة العربية بملف رسمي يشرح كيف وقعـت األحـداث                  
  . والتداعيات التي أدت إليها

  هل زودتم مصر بملفات أو معلومات أثرت في الموقف المصري من الحوار الوطني؟
مسألة الحوار الوطني الفلسطيني، له عالقة ببعض االتصاالت        التغير االيجابي في الموقف المصري من       

من اكثر من جهة التي حاولت أن تشرح لالخوة في مصر وخصوصاً االجهزة االمنيـة المـصرية، إن                  
ماوقع ليس بالصورة التي نقلت إليها، وإن المصلحة االمنية المصرية تستدعي عدم خلق قطيعة مع حركة                

على المصالح االستراتيجية لمصر، وأن تبقى مصر امينة علـى المـصالح            ، وال بد من الحفاظ      "حماس"
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، العتبار أن قوة الوضع االمني في قطاع        "حماس"و" فتح"الفلسطينية من خالل معالجة ملف الخالف بين        
ويعطي ذريعـة   " القاعدة"غزة مهمة ألمن مصر، واي اضعاف للحال االمنية هنا يمكن ان يخلق بؤراً ل               

  .دد والتطرف أن تأخذ مداها وبالتالي هذا سينعكس على أمن مصرلتيارات التش
  13/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  من أجل حياٍد عربي إيجابي تجاه األزمة الداخلية في فلسطين .60

  عبد اإلله بلقزيز 
، وما انتهى إليه هذا الخـالف مـن         "حماس"و" فتح"لم يكن ما حصل من انقسام عربي على الخالف بين           

ال وقطيعة دموية، أمراً صحياً أو يقدم فائدة أو بعض فائدة لطرفَِي الخالف ولقضية الوحدة الوطنيـة                 اقتت
وليس وجه الضرر فيه أنه كان انقساماً، ألن ذلك مما ال يستغرب من محيط عربي متفاعـل                 . الفلسطينية

نه أتـى فـي صـورة       وإنما الضرر فيه كو   . أشد ما يكون التفاعل مع ما يجري من أحداث في فلسطين          
انحياٍز، إما لهذا الفريق أو ذاك من دقّ اإلسفين، ولم ينفع في رتق الخرق أو تهدئة الصراع على ما كان                    
يفترض من أصدقاء الحركتين وحلفائهما في البالد العربية من أحزاب وحركات وشخصيات سياسـية أو               

الف، موزعاً بالتساوي بين طرفيـه بـدل        انساق األكثر في هؤالء وراء الخ     . ثقافية أو مؤسسات إعالمية   
مكاناً لذلك الخـالف، وإنمـا اتّـسعت        ) وال الضفة (وفجأة، ما عادت غزة     . السعي في تطويقه واستيعابه   

  !جغرافيته إلى كل مكان عربي يدور فيه حديث عن الوضع الداخلي الفلسطيني
كالهما يقول نصف الحقيقـة     ". تحف"ويسكت عن   " حماس"كمن ينتقد   " حماس"ويسكت عن   " فتح"من ينتقد   

وهذه طريقة معطوبة ال تساعد على فهم صحيح لإلعضال الفلسطيني وال علـى             . ويحجب نصفها اآلخر  
 محكومة بنظرة أخالقية    - فوق ذلك    -وهي  . المساهمة في تصويب أوضاع العالقات الداخلية الفلسطينية      
يسهل كثيراً على المـنغمس  . كة الوطنية برمتهامنحازة لهذا الفصيل أو ذاك ال للقضية وال لمصلحة الحر      

في هذه المقاربة غير الموضوعية علمياً، وغير النقدية منهجياً، وغير النزيهة أخالقيـاً، أن يلجـأ إلـى                  
المبسطة القائمة على تقسيم الساحة الفلسطينية إلى مالئكة وشياطين، إلـى أخيـار             " السياسية"المعادالت  

ن ومقاومين، إلى ديموقراطيين وانقالبيين، وإنتاج مواقف سياسية مـن ظواهرهـا            وأشرار، إلى مستسلمي  
المبتدئين الـذين  : وهي معادالت ال تركب إال رؤوس نوعين من البشر      . ومن واقعاتها على هذا المقتضى    

 الـذين ) سواء السياسية أو العقائدية   (يجهلون ما وراء العموميات ألنهم مبتدئون، وذوي المصالح الضيقة          
  ).الوطن والقضية(تمنعهم مصالحهم الصغيرة من رؤية المصلحة الكبرى 

 -من النافل القول إن أمر هذه المعادالت والثنائيات مما ينبغي أن يترك لالستخدام الـدعائي الفتحـاوي                  
نمطاً من السجال السخيف الذي درج عليه الفريقان وأدمناه طويالً، وألنه جـزء             " يناسب"الحمساوي ألنه   

من عملية التجييش والتحشيد الداخلية التي يجري بها استنفار الجمهور الحركي واسـتنهاض عـصبيته               
وليس معنى ذلك أن هذه الثنائيات والتمثّالت المتبادلة مشروعة في الداخل           . الحزبية من قبل الفريقين معاً    

هومة في سياق نمط الثقافـة      الفلسطيني أو مبررة على أي نحو من األنحاء، وإنما القصد أن نقول إنها مف             
، وفي ضوء ضغوط معركـة الوجـود        "حماس"و" فتح"السياسية الفصائلية السائدة وخاصة لدى حركتي       

 سالح الكـذب والتـشهير      - وبكل أسف    -والبقاء في السلطة، حيث كّل األسلحة تصبح مبررة بما فيها           
العرب للفصيلين المفـردات    " الحلفاء"لكنه ليس من المفهوم كيف يستعير       ! والتحريض والتخوين واإللغاء  

النفخ فـي نـار     : واألسلحة عينها في معركة مواالة هذا الفريق ومناوءة ذاك إال إذا كان الهدف شيطانياً             
وهو هدفٌ قد يذهب إليه أصحابه بعيون مفتوحة من دون أن يساورهم شك في أنهم على صـواب    ! الفتنة

  )!والطريق إلى جهنّم مفروشة بالنيات الحسنة(يات حسنة في ما يفعلون، أي أنهم قد يذهبون إليه بن
لقائل أن يقول إن االستقطاب العربي الحاد حول الموقف من النزاع الداخلي الفلسطيني هو صورة مكبرة                

، وإن ثقافة المضاربة    "فتح"و" حماس"لذلك االستقطاب الفلسطيني الذي أشعل فتيل المواجهة المسلحة بين          
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ئية المستبدة بالحركتين الفلسطينيتين هي عينها الثقافة السياسية السائدة فـي كـل سـاحة               السياسية والدعا 
عربية؛ فما الذي يبعث إذاً على الشعور باالستغراب من اندفاع ذلك الجدل العربي إلـى االنتظـام وراء                  

" حمـاس "و" فتح"النزاع الفلسطيني والصيررة جزءاً من نسيجه؟ والمالحظة وجيهة لو كان الصراع بين             
أو (صراعاً على السلطة في وطن محرر ودولة مستقلة، وحينها كان يمكن أن يقال إن أي حزب عربـي   

يرى في أحد الفصيلين امتداداً أو نظيراً له بالمعنى الـسياسي، أو بـالمعنى              ) مجموعة سياسية أو ثقافية   
ظالمـاً أو   : لقاعـدة العـصبوية   حتى على مقتضى ا   (األيديولوجي، أو بالمعنيين معاً، يبرر له مناصرته        

أما وأن فلسطين رازحة تحت االحتالل الصهيوني وأهلها في مرحلة التحرر الوطني، فـإن أي    ). مظلوماً
وقوف إلى جانب فريق ضد آخر ال معنى له وال نتيجة سوى بث الفرقة والشقاق في ساحة تحتاج إلـى                    

  .ص حاد في التضامن الوطني الداخليالوحدة بأي ثمن، وتعاني من الهشاشة في التوازن ومن نق
على أن ثمة جمهوراً عربياً، من السياسيين والمثقفين والناشطين في مؤسسات المجتمـع المـدني، أقـل                 

وهو ما زال يتمـسك بالوحـدة       . انحيازاً لهذا الفريق أو ذاك وأكثر انفتاحاً عليهما معاً على نحو متوازن           
" فـتح "وال يجد مبرراً مقبوالً لصراع      " انشقاق أوسلو " ويعارض   الوطنية وبإطار منظمة التحرير الجامع،    

ويهمنا أن يتماسك موقف هـذا الجمهـور أكثـر فـي مواجهـة              . على مؤسسات ذلك االتفاق   " حماس"و
على هذا الجمهور أن يخاطب الفـصيلين       . االستقطاب الداخلي، فال يجنح إلى إبداء انحيازه إلى أي فريق         

 صريحة ال محاباة فيها وال مداهنة، ألن هـذه المخاطبـة هـي عـين العقـل                  المتنازعين مخاطبة نقدية  
والصواب أوالً، وألنها الطريقة الوحيدة للضغط المعنوي على الفصيلين المقتتلين وإشعار كل منهما بـأن               

إن لم يستطع هذا النقد، فليعتصم بالحياد وهو أقـل          . سياسته الخاطئة ال تلقى رضى من الجمهور العربي       
  .طلوبالم

 - والتوازنيـة    -يخطئ وظيفته النقدية    ) القومي واليساري (يؤسفنا كثيراً أن قسماً من أقالم هذا الجمهور         
ـ  " فتح"في كثير من األحيان فيميل إلى تخطئة          وهذا هو الغالب على موقفه      -" حماس"والتماس األعذار ل

إنه بهذا يزيغ عن دوره     . في النادر وهذا ما حصل    ": فتح"وتفهم أسباب سياسة    " حماس" أو على تخطئة     -
 امتياز الموقع القـادر علـى تـوفير         - من حيث لم يحتسب      -النقدي والتوحيدي المفترض، ويفقد نفسه      

األسوأ من ذلك أنه يقدم مساهمة غير مباشرة في تمديد          . حاضنة شعبية عربية للحركة الوطنية الفلسطينية     
  !يحالة الطوارئ داخل العمل الوطني الفلسطين

 تنبيهها إلى أخطائها التـي      - زمن عنفوانها    -كانت أعظم خدمة يسديها مثقف عربي للثورة الفلسطينية         
ما زالت الخدمة الجليلة تلك هي نفسها اليـوم مـا علـى             . تقع فيها، بل نقد تلك األخطاء من دون تردد        

ها وتوهمت الثورة بأنها    المثقفين أن ينهضوا به، وخاصة بعد أن تكاثرت األخطاء وتشابكت واستفحل أمر           
فما لهؤالء المثقفين العرب يصمتون، وعن هـذه المهمـة          !). وهذه أم األخطاء والخطايا   " (دولة"أصبحت  

  !الجليلة ينصرفون؟
  13/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  إعالن مبادىء إلنجاح مؤتمر بوش .61

  ياسر الزعاترة 
لسالم في الشرق األوسط، لكن أجندة المؤتمر ما         بعد شهرين اثنين من المفترض أن ينعقد مؤتمر بوش ل         

يحدث ذلك فيما تشعر األطراف األساسية المعنية بثقل الوقت، ما دفعهـا      . تزال غامضة حتى هذه اللحظة    
إلى تكثيف اللقاءات بين محمود عباس وأولمرت لتحقيق بعض التقـدم قبـل قـدوم وزيـرة الخارجيـة             

  . األسبوع القادماألمريكية القادمة إلى المنطقة نهاية 
عندما نتذكر الهدف األساسي لعقد المؤتمر ممثالً في بث الوهم بوجود عملية سالم في المنطقة من أجـل                  
التحضير لضرب إيران، فضالً عن األمل بفتح أفق أفضل للخروج من المستنقع العراقي، فـسندرك أن                
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بكل قوة إلنجاح المؤتمر، ولـو      ستسعيان  ) صاحبة المصلحة في ضرب إيران    (واشنطن، ومعها تل أبيب     
بالتزوير والتدليس على أمل أن يحمل المستقبل بشائر أفضل لإلسرائيليين تمكنهم من فرض الحل الـذي                
عجزوا عن فرضه خالل مسيرة أوسلو، فضالً عن األمل بأن يفتح المؤتمر أفقاً للتطبيع مع العـرب، ال                  

ومستوى الوفد الذي ستشارك به إذا حضرت، فيمـا         سيما السعودية التي ينشغل اإلسرائيليون بحضورها       
  . يشكك الكثيرون في مشاركتها في حال بقيت أجندة المؤتمر محض عالقات عامة وكالم بال مضمون

على أن المعضلة التي ما تزال تواجه أولمرت هي عجزه عن فرض رأيه على صقور حزبه، ومن ثـم                   
ود، ما يعني أن عليه اللجوء إلى لغة التحايل كـي ال            على أطراف تحالفه الحكومي في ظل مزايدات الليك       

  . يضطر إلى عرض إعالن المبادىء المقترح على الكنيست، أو حتى التسبب بفرط عقد الحكومة
الطرف الفلسطيني الرسمي ما زال يناور من أجل الحصول على ما يحفظ ماء الوجه في المؤتمر، وهـو        

 مسار التفاوض، بإعالن مبادىء تدعمه ضمانات دولية وجـداول          يقبل تبعاً لذلك، هو الذي ال يؤمن بغير       
زمنية لتطبيقه على األرض، األمر الذي يدرك أنه لن يحصل عليه في ضوء المعطيـات القائمـة علـى      

  . مختلف الصعد
الحل المتاح في ضوء ذلك هو تطبيق نظريات كيسنجر حول الغموض البناء، أي أن يجري االتفاق على                 

ال يتضمن جدوالً زمنياً، ويمكن لكل طرف أن يفسره لجمهوره بالطريقة التـي تناسـبه،               إعالن مبادىء   
 -وهنا تحضر خطة الوزير اإلسرائيلي حاييم رامون الذي تسلم ملف المفاوضـات بعـد لقـاء عبـاس                   

  ). حدود الدولة، األمن، القدس والالجئين(أولمرت األخير، وهي خطة تتحدث عن قضايا 
تم الحديث عن حدود الرابع من حزيران مع تبادل لألراضي، والنتيجة كما يفهمهـا              في سياق الحدود سي   

اإلسرائيليون هي دولة في حدود الجدار، هي واقعياً ذات الدولة المؤقتة التي تحدث عنها شارون، إضافة                
إلى حل لقضية القدس وفق طروحات كلينتون حول األحياء العربية واليهودية وإدارة خاصـة لألمـاكن                

  . 48المقدسة، فيما لن يكون هناك حل لمشكلة الالجئين عبر العودة إلى األراضي المحتلة عام 
أما قصة األمن فسيتم التعامل معها على طريقة أوسلو، وهذه المرة من خالل نصوص خريطة الطريـق                 

لي مـن   ومصادرة األسلحة محطة أولى قبل التفاوض أو االنسحاب اإلسرائي        " اإلرهاب"التي تعتبر وقف    
وهنا تحضر قضية غزة التي ينبغي أن تعود إلى حضن السلطة، واألفضل مـن دون حمـاس                 . المناطق

،، قد تتوفر ها هنا بعض الحوافز على مشارف المؤتمر كنوع من المقبالت، األمر              "العبثية"وصواريخها  
ألسـرى علـى   الذي قيل إن أولمرت وعد به عباس خالل اللقاء األخير، مثل اإلفراج عن حفنـة مـن ا                 

  . مراحل، مع إزالة بعض الحواجز وعودة مبعدي كنيسة المهد
في ضوء ذلك سنكون إزاء مؤتمر محكوم بالفشل حتى لو فتح الباب أمام مسيرة عبث جديدة لن تكـون                   
نهايتها أفضل من سابقتها، ما يعني أن انتفاضة جديدة ستكون على األبواب بانتظار ظـرف فلـسطيني                 

  .لوعربي وإقليمي أفض
  13/9/2007الدستور 

  
  الغارة االسرائيلية علي سورية ومعانيها .62

  عبد الباري عطوان
لم تتضح حتي هذه اللحظة طبيعة الغارة الجوية التي شنتها الطائرات الحربية االسرائيلية علـي مواقـع                 

، عسكرية في الشمال الشرقي من سورية، فالطرف االسرائيلي، وعلي غير عادته التزم الصمت المطبق             
اما الطرف السوري، وعلي غير عادته ايضا، فقد اعترف بوقوعها بعد ساعات معدودة، ولكنه لم يعـط                 

  .اي تفاصيل حول نوعية االهداف التي جري قصفها
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هذا الغموض المتعمد ادي الي فتح المجال واسعا امام التكهنات، فهناك من قال ان الغارة االسرائيلية التي                 
جل تدمير قواعد للصواريخ االيرانية، بينما ذهب البعض الي ما هو ابعد من             وقعت في الليل جاءت من ا     

  .ذلك باالشارة الي انها محاولة متعمدة الختبار النظام الدفاعي السوري
االمر المؤكد ان هذه الغارة، وكل الحشودات االسرائيلية المتنامية في الجانب اآلخر من الحدود السورية،               

 المتوقعة ضد ما تسميه واشنطن محور الشر المكون من ايران وسـورية و              تصب كلها في خانة الحرب    
  .حزب اهللا وحركة حماس 

الحكومة السورية فعلت كل ما تستطيع، وما ال تستطيع، من اجل ابعاد شبح الحـرب عنهـا، ومحاولـة                   
 المـالكي  تخفيف العداء االمريكي تجاهها، بما في ذلك اقامة عالقات دبلوماسية مع حكومة السيد نـوري            

المنبوذة، واستضافة مؤتمر لدول الجوار العراقي علي مستوي الخبراء، والتعاون بجدية في الحرب علي              
االرهاب وتشديد الحراسة علي الحدود لمنع تسلل المتطوعين لالنخراط في حركات المقاومة العراقيـة،              

 الحرب االهلية الطائفية التـي  واخيرا استقبال اكثر من مليون ونصف المليون عراقي فروا بارواحهم من      
  .فجرها االحتالل االمريكي

هذه االيجابيات السورية لم تلق آذانا صاغية لدي االدارة االمريكية، والكثير من حلفائهـا العـرب مـن                  
انصار جناح المعتدلين الذي اسسته السيدة كوندوليزا رايس، وباتت سورية في مرمي النيران االمريكية،              

  .العسكريةالسياسية منها و
 االسرائيلي علي سورية يضيق شيئا فشيئا مع تزايد احتماالت الحرب ضـد ايـران،               -الخناق االمريكي   

بعد وصول كل الجهود الدبلوماسية لتسوية الملف النووي االيراني بالوسائل السلمية الي طريق مـسدود،               
  :وهناك عدة مؤشرات في هذا الخصوص نرصدها في النقاط التالية

تحاشي االدارة االمريكية حتي هذه اللحظة فتح اي حوار مع سـورية، او توجيـه دعـوة اليهـا                   ت: اوال
نوفمبر المقبل في واشنطن بحضور     /للمشاركة في مؤتمر السالم الذي تنوي عقده في شهر تشرين الثاني          

اطراف عربية ودولية عديدة، رغم ان سورية عنصر اساسي في اي تسوية سلمية، لـيس فقـط بحكـم                   
  .ركتها في كل الحروب السابقة، وانما لوجود اراض سورية محتلة ايضامشا
تعيش سورية حاليا عزلة عربية اكثر قساوة من العزلة الدولية، فاالنظمة الرسمية العربية، خاصـة            : ثانيا

المنخرطة في حلف المعتدلين، تتحاشي اي اتصال علي المستويات العليا مع القيـادة الـسورية، ونحـن                 
  .ا عن القيادتين المصرية والسعودية علي وجه الخصوصنتحدث هن

الغت المملكة العربية السعودية بطريقة غاضبة ما تسرب في صحف لبنانية عن عزم السيد وليـد                : ثالثا
الحكومة السورية  . المعلم وزير الخارجية السوري القيام بزيارة الي الرياض لبحث الخالفات بين البلدين           

فااللغـاء يـتم   . لم تكن مقررة اصال، ولكن الطرف السعودي قال ما هو عكس ذلكقالت ان هذه الزيارة  
المهم ان هذه البلبلة تعكس ازمة في العالقات تتفاقم، الن الطرف السعودي يريدها كذلك              . لشيء قائم فعال  

  .فيما يبدو
الـسورية  رفض االسرائيليين كل العروض السورية الستئناف المفاوضات حول هضبة الجوالن           : رابعا

المحتلة دون شروط بضغط امريكي واضح، واستمرار عمليات التحريض ضد سورية من قبل الجماعات              
  .اللبنانية الموالية للواليات المتحدة، وتحظي بالرعاية السعودية والفرنسية في الوقت نفسه

 جديدة من   نشر الصحف االسرائيلية تسريبات عديدة ومتعمدة حول شراء سورية وتسلمها صفقة          : خامسا
االنظمة الصاروخية الروسية، واتفاق موسكو ودمشق علي اقامة قاعدتين عسكريتين روسيتين في كـل              

  .من طرطوس والالذقية مقابل اسقاط الديون السورية التي تقدر بحوالي عشرة مليارات دوالر
قات اسـلحة   تصاعد حدة االتهامات االسرائيلية واالمريكية لـسورية بتزويـد حـزب اهللا بـصف             : سادسا

وصواريخ حديثة، وتمويل حركة المقاومة االسالمية حماس في االراضي الفلسطينية المحتلـة، ووصـل              
االمر الي القول بان االنتصارات الكبيرة التي حققها مقاتلو حزب اهللا في مواجهة الدبابات االسرائيلية من                
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ماضي، جاءت بفضل الصواريخ الروسـية      طراز ميركافا اثناء العدوان االسرائيلي علي لبنان في العام ال         
المضادة للدروع التي قدمتها سورية لهم، وكانت مفاجأة لم يتوقعها االسرائيليون لكفاءتها العالية في شـل                

  .فاعلية هذه الدبابات التي تعتبر مفخرة الصناعة العسكرية االسرائيلية
ن االنظمة الرسمية العربية، مثلمـا      ما يمكن استخالصه من كل ما تقدم ان سورية مستهدفة، مستهدفة م           

هي مستهدفة من الحلف االسرائيلي ـ االمريكي ايضا، ولهذا ستكون عنوانا رئيسيا في اي حرب جديدة  
تندلع بين ايران واالدارة االمريكية، ولهذا علينا ان نتوقع المزيد من الحصار العربي والعزلة الـسياسية                

ارات االسرائيلية لجس قدراتها الدفاعية، وربما استفزازها من اجل         والدبلوماسية تجاهها، والمزيد من الغ    
  .جرها الي الحرب لالستفراد بها

القيادة السورية قاومت هذه االستفزازات حتي هذه اللحظة، واستخدمت في بياناتها الرسمية ما تـستخدمه               
مكان المالئمين، ولكن ربما    دائما من عبارات في اعقاب كل غارة اسرائيلية، اي انها سترد في الزمان وال             

ال يستمر الوضع علي هذا المنوال لفترة اطول، الن الطرفين، االمريكي واالسرائيلي، لم يعودا يملكـان                
الوقت الكافي لتحمل حال الالحرب والالسلم الراهنة في المنطقة، حيث يتأكد فشل المشروع االمريكـي،               

يم القاعدة والجماعات االصولية االخري قوة ونفـوذا،        بشقيه السياسي والعسكري في العراق، ويزداد تنظ      
واالهم من ذلك ان هذا التنظيم بدأ يقترب بطريقة متسارعة من الحدود االسرائيلية، ويجد موضع قدم في                 

  .كل من لبنان وقطاع غزة، وربما قريبا في االردن
 من حيث تصعيد االتهامـات      االدارة االمريكية بدأت تمهد لحربها ضد ايران مع اقتراب ساعة المواجهة          

بانها تخوض حربا بالنيابة معها في العراق، وتزود حركات المقاومة بشقيها السني والشيعي في العـراق                
وكان الفتا  . باسلحة ومتفجرات حديثة كانت وراء تصاعد الخسائر البشرية في صفوف القوات االمريكية           

ي افغانستان طغت علي السطح بقـوة فـي الفتـرة       ايضا ان اتهامات مماثلة اليران بدعم حركة طالبان ف        
  .االخيرة

القيادة السورية تملك اوراق قوة عديدة، ابرزها قوة جبهتها الداخلية، وعدم وجود معارضة داخلية قوية،               
الن الشعب السوري ال يريد تغييـرا       . رغم حدوث تجاوزات عديدة علي صعيد انتهاكات حقوق االنسان        

راقية، والن النظام ما زال يشكل الحد االدني من متطلبات المواجهة ولو شـكليا              امريكيا علي الطريقة الع   
  .مع المشروعين االمريكي في العراق واالسرائيلي في فلسطين

سورية عكفت في السنوات الخمس الماضية علي تحديث ترسانتها العسكرية في الحدود الممكنـة وفـي                
ن كل من ايران وروسيا، وقد تأتي لحظة الـرد المناسـبة            اطار امكانياتها المحدودة وبمساعدة مباشرة م     

علي االستفزازات االسرائيلية التي تحدثت عنها طويال في حال اندالع شرارة الحرب ضد ايـران، الن                
النظام السوري يدرك انه لن يبقي في السلطة اذا انتصرت امريكا، فقد تعلم دروس الحرب علي العـراق             

ذهب كل صواريخه في اتجاه واحد، اي نحو الدولة العبرية وعمقها تمامـا             واستخلص العبر، ولذلك قد ت    
  .مثلما فعل حزب اهللا

سالحان اساسيان هما مصدر قوة سورية الرئيسية، االول خوف اسرائيل من تحولها الي دولة فاشلة قرب                
 تتخذها منطلقـا    حدودها فتتحول الي قاعدة للمنظمات المتطرفة من كل االشكال االيديولوجية والعقائدية،          

لشن حرب استنزاف ضدها، والثاني هو ترسانتها الضخمة من الصواريخ الحديثة، فاذا كان حـزب اهللا                
يملك عشرين الف صاروخ في جعبته غير االربعة آالف التي اطلقها الي حيفا وما بعدها، فتري كم تملك                  

ذا لجأت الي خيار شمـشون اي       سورية من صواريخ مماثلة يمكن ان تزود برؤوس كيماوية وبيولوجية ا          
  علي وعلي اعدائي؟

العد التنازلي للمواجهة العسكرية بدأ بالغارة االسرائيلية االخيرة علي سـورية، الن هـذه الغـارة هـي                  
الختبار ممر اسرائيلي جديد لضرب ايران، ومدي استعدادات سورية لعرقلة هذا المر، بحيـث تـضرب              

ية وايران، وما تخلص الطائرات االسرائيلية مـن خزانـات          اسرائيل عصفورين بحجر واحد، اي سور     
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الوقود اال دليل علي عدم امكانية استخدام هذا الممر، وعليهم ان يذهبوا الي ايران عبـر اراضـي دول                   
  .االعتدال الحليفة

ربما تخسر سورية في هذه المواجهة، ولكن المؤكد ان الدولة العبرية ستكون الخاسر االكبر وسـتخرج                
  . مواجهة مثخنة بجراح ربما تكون مميتةمن اي

فكل التقارير تؤكد انـه لـم     . فعندما يتحدث السيد حسن نصر اهللا عن المفاجأة الكبري فانه يعني ما يقول            
يكن مستعدا لحرب الصيف قبل الماضي، ومع ذلك تفوق فيها، االن بات مستعدا، وتضاعفت قوته خمس                

 ولذلك فالنتائج ستكون غير ما يتوقع الكثيرون، وهكذا فلن          مرات عما كانت عليه حسب تقديرات موثقة،      
يكون امام سورية هذه المرة غير خيار الدخول في المواجهة اذا اندلعت الحرب، النهم سـيكونون مثـل                  
الساندويتش بين حزب اهللا الذي سيفتح ترسانته ويفرغ محتواها ضد اسرائيل، والصواريخ االيرانية مـن               

  .فمجال المناورة سيكون ضيقا جدا.  التي ستطير مثلما هو متوقع الي الهدف نفسهكل االنواع واألحجام
  13/9/2007القدس العربي 

  
  بعد خمسة وعشرين عاماً" صبرا وشاتيال" .63

  بيان نويهض الحوت
حملت بداية القرن الواحد والعشرين أمالً ألهالي الضحايا من خالل الدعوى التي رفعها ثالثـة               .. وأخيراً

اجياً وناجية من المجزرة ضد شارون وضد عاموس يارون وكل من يظهره التحقيق، بواسطة              وعشرون ن 
المحامين الثالثة، شبلي المالط المحامي اللبناني، ولوك والين وميشيل فيرهيغي المحـاميين البلجيكيـين،              

ن المتعلـق    وهو القانو  1999, والمعدل سنة    1993,واستند المحامون إلى القانون البلجيكي الصادر سنة        
بمعاقبة االنتهاكات الخطرة للحقوق العالمية لإلنسان؛ وتألفت في بيروت لجنة لمـساندة الـدعوى ضـد                
شارون، برئاسة رفعت صدقي النمر، وبذل المحامون ورئيس اللجنة وأعضاؤها كل الجهـود الممكنـة،               

اإلسـرائيلية التـي    غير أن كل شيء توقف ألسباب تعود إلى صالحية المحكمة، والضغوط األميركية و            
وتبقى أهمية المحاولة في كونها فتحت الباب لمحاكمة دولية، في          . تعرضت لها بلجيكا بسبب هذه الدعوى     

  . أي بلد على هذه الكرة األرضية، تسمح قوانينه بذلك
وتحقق األمل بهذه المحاكمة، حتى لو لم يكن ألحكامها األثر المبرم، كما كانت محاكمـات نـورمبروغ،                 

الرئيس األميركي جورج بـوش     : ، حين أقام اتحاد المحامين العرب محاكمة دولية لمجرمي الحرب         مثالً
، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ووزير الدفاع اإلسرائيلي آرييل شـارون، فـي الثالـث                )االبن(

ـ             2006,فبراير  / والرابع من شباط   امين  وترأس المحاكمة التي جرت فعالياتها فـي مقـر اتحـاد المح
المصريين بالقاهرة رئيس وزراء ماليزيا األسبق مهاتير محمد، الذي فرضت شخصيته القوية الهادئـة،              
وثقافته الواسعة، ومتابعته الدقيقة لكل كلمة، جواً من الهيبة والوقار أعاد إلى الجمهور المحتشد في القاعة                

ت الشمس؛ وكان من أبرز المحامين فـي        الثقة بقدرة اإلنسان المقهور المضطهد على أن يجد مكاناً له تح          
، أمـا مهمـة     )األمين العام للمؤتمر القومي العربي الحقاً     (فريق االدعاء المحامي المغربي خالد السفياني       

الدفاع فقام بها المحامي المصري عبد العظيم المغربي، نائب األمين العام التحاد المحامين العرب، الذي               
وغني عن القول   . ي ال بد منه، غير أن أصابع االتهام كانت جلية بين كلماته           أبدع في الدفاع القانوني الذ    

بأن شهادات الشهود الذين جاؤوا من أقطار عربية وغربية متعددة تميزت بتنوعها ودقتهـا، وأن الحكـم                 
  . النهائي صدر باإلدانة

أرض المجـزرة   في األعوام األخيرة حصل التطور األكثر أهمية على الصعيد المحلي، فقـد تحولـت               
ولم يكن التطور مفاجئاً، فمن حسن حظ منطقة شاتيال أنها          . المهملة إلى مزار تحيط به األشجار والورود      

" المقبـرة الجماعيـة   "تقع في نطاق بلدية الغبيري، وهي البلدية التي أخذت على عاتقها الحفـاظ علـى                
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ة، محمد سـعيد الخنـساء، وأعـضاء        هذا ما وعد به رئيس البلدي     . وتحويلها إلى مزار يقصده الزائرون    
  . ولعلها كانت أول بادرة وفاء للضحايا من جهة لبنانية مسؤولة. المجلس البلدي، وهذا ما وفوا به

صبرا : "بعد عشرين سنة من األيام الدامية الثالثة كنت قد استكملت كتابة الفصول وإعداد المالحق لكتابي              
بلوتـو  " و 2003,، بالعربية، سـنة     "ة الدراسات الفلسطينية  مؤسس"، وقامت بنشره    "1982أيلول  : وشاتيال
 وإني ألعترف بأنه ما كان ممكناً لي أن أتصور طوال األعوام الـسابقة              2004.، باإلنكليزية، سنة    "برس

وما زالت ليـالي األرق،     . بأن الكتاب سوف ينجز، وبأن الحلم سوف يتحقق، وبأن الكتاب سوف يصدر           
والكتاب يجمع بين نهج التاريخ الشفهي ونهـج الدراسـة          .  إحصاؤها، تالحقني  والعقبات التي ليس سهالً   

الميدانية واإلحصائية، لكنه لعل من أهم ما تضمنته لوائح األسماء التي تنشر ألول مرة، وهي تستند إلى                 
ة اللوائح التي تم جمعها مباشرة على أرض المجزر       : سبع عشرة الئحة تنتمي إلى ثالثة أنماط من اللوائح        

أو في المقابر؛ اللوائح التي جمعت في األشهر التي تلت المجزرة؛ اللوائح من مصادر رسمية ودراسات                
 ضـحايا،   906ولجان قضائية حتى نهاية القرن العشرين؛ وقد بلغ مجموع الضحايا باألسـماء الموثقـة               

لمخطوفين لم يعـد     اسماً لضحايا شهداء، و    1390وهكذا، بلغ مجموع األسماء     .  مخطوفاً ومفقوداً  484و
وهذا رقم يفوق إلى حد الضعف تقريباً الرقم التقديري الذي          . منهم أحد، ولمفقودين لم يعثر على أحد منهم       

  .  ضحية800 و700تبناه تقرير كاهان استناداً إلى معلومات الجيش اإلسرائيلي، وهو ما بين 
ئي وتحليلي، كان أبرزها التقدير العـام       أما العدد التقديري فتوصلتُ إليه من خالل أكثر من منهج إحصا          

ألعداد الضحايا استناداً إلى األعداد المتداولة للذين دفنوا في المدافن، أو في القبور الجماعية، أو في حفر                 
  .  ضحية3500الموت، أو للذين قضوا تحت األنقاض، وقد تم التوصل إلى أن الحد األدنى للضحايا هو 

 أنثى فقط، فقد أثبتت الدراسة الميدانية       15بأن عدد النساء كان     " تقرير كاهان  "أما بالنسبة إلى ما جاء في     
أن عدد النساء كان أكثر من ربع الضحايا، كما أثبتت الئحة األسماء الموحدة من مختلف المصادر وجود                 

 20هان بأنه    أما بالنسبة إلى عدد األطفال الذين اكتفى تقرير كا         201.أكثر من مئتي أنثى، والعدد تحديداً       
طفالً فقط، فقد أثبتت الدراسة الميدانية أن عدد الضحايا األجنة التي لم تولد بعد، وعدد الضحايا األطفـال              

  . ٪ من مجموع الضحايا23 ضحية، أي بنسبة 430 ضحية من 95ما بين العام األول والثاني عشر، بلغ 
  . م فشلوا في قتل اإلنساننجحوا في قتل السكان، لكنه" صبرا وشاتيال"صحيح أن مرتكبي 

مع الضحايا األحياء، وما عاد هؤالء يـؤدون دور الـراوي للحـدث،             " صبرا وشاتيال "تواصلت ذكرى   
  . أصبحوا هم الحدث، هم الصلة، هم الهدف، وأصبح لكل منهم حكاية عمرها اليوم خمسة وعشرون عاماً

  . عشرة، يوم حدث ما حدثمن حكايات هؤالء أتوقف عند حكاية الفتى منير، ابن الثانية 
كان منير مع أمه وأخواته وإخوته في ملجأ أبو ياسر، وقد قتلوا جميعاً، قتلت أمه زهرة وأخواته عايـدة                   
وفادية وإيمان وأخوه معين في العراء قرب محطة البنزين، في الليلة األولى، وقتل أخوه الجريح مفيد في                 

وحده نجا من الموت بعد أن حاولوا قتله ثالث مـرات،           صباح يوم الجمعة، في مستشفى عكا؛ أما هو، ف        
  . فاهللا سبحانه وتعالى أراد له الحياة

كنت أعرف مأساته لكثـرة     . لم يجبني منير عن سؤال واحد     . قابلته أول مرة بعد ثمانية أشهر من المأساة       
ا منير أو التي    ما تحدثت الصحف والناس عنها، ولو فكرت لحظة بعدد المقابالت الصحفية التي تكلم فيه             

أما في ذلك اليوم فعرفت تفصيالت أكثر من الجـار الـذي            . لم يتكلم فيها، كهذه، لما طلبت الحديث معه       
رافقه، عرفت كيف كان على منير أن يتظاهر بالموت حتى يعيش، وكيف بقي طوال الليل إلى جانب أمه                  

كان سوف يتمكن من الهـروب فـي اليـوم          وهو ال يعلم يقيناً أنها رحلت عنه إلى األبد، كما ال يعلم إن              
  . التالي

هل سينتقم؟ أم يعفو؟ أم مـاذا؟ قـال         : أجابني منير عن السؤال األخير فقط، وكان السؤال عنه حين يكبر          
  : بصوت عال جريء

  " شو ذنبهم األطفال؟. أنا ما ممكن أنتقم بقتل األطفال زي ما قتلونا. أل. أل"
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منيـر  : " وهو من أطباء مستشفى غزة، قال      1983,موريس، في ربيع    يوم قابلت الطبيب البريطاني بول      
كان يبتسم قليالً أحياناً، ويلعب الفوتبول أحياناً، لكنه ال يستجيب بعفوية كما يستجيب من هم في عمـره،                  

يجب أن يخرج من المنطقـة      . يجب أن ينقذ الفتى   : "ثم ضرب الطبيب بيده على الطاولة     ". إالّ أحياناً أيضاً  
وغادر منير المنطقة فعالً بعيداً حتى الواليـات المتحـدة، بمـساعدة            ". إلى حين، حتى يسترد نفسه    ولو  

الممرضة األمريكية إلين سيغل، وغادر معه شقيقه األكبر نبيل، وهما الناجيان الوحيدان من أسرة أحمـد                
  . موسى محمد

 شاباً مفتول العضالت، وصـاحب  قابلت منير للمرة الثانية في نيو جرسي بعد خمسة أعوام، وكان أصبح       
ابتسامة حلوة؛ وقابلته في نهاية القرن العشرين، في واشنطن، وكان أصبح رجالً يعارك الحياة وتعاركه؛               

 ورحنا معاً نمشي على شارع شاتيال الرئيسي، حيث مشى آخر مـرة مـع         2000,ثم في لبنان في أيلول      
  . أمه وأخواته وإخوته والعشرات من النساء واألوالد

لما وصلنا بالقرب من ساحة المقبرة الجماعية، مقبرة شهداء صبرا وشاتيال، تكلم منير بصوت مـنخفض                
متقطع وهو مستمر في مشيته، تكلم من تلقاء نفسه، تكلم عن موضوعين ما كان سهالً التوصل إليهما من                  

راح . لمهاِجمين القتلـة  شهود عيان طوال تلك السنين، تكلم عن اغتصاب الفتيات، وعن سقوط قتلى بين ا             
  : يقول

إذا في أي   : "بعد ما رمونا بالرصاص، كنا كلنا على األرض، وكانوا همي يروحو وييجوا، وكانوا يقولوا             "
  ". حدا منكم بعده عايش نحنا عنا شفقة ورحمة ومناخذو على المستشفى، قولولنا، ما تخبوا

  . كانوا يسعفوها بطلقات نار ويخلصوا عليهاوبس كانت واحدة تئن، أو تصدقهم وتقول أنا بدي إسعاف، 
كنت مش عارف إذا إمي ماتت أكيد، وإذا        ... أنا. أنا أكثر شي ضايقني مش بس الموت من حولي        ... أنا

وصحيح، أنا نفـسي كنـت خـايف        . أخواتي ماتوا أكيد، كنت عارف إنو معظم الناس من حواليي ماتوا          
رموا علينـا بطانيـات     . يضحكوا ويسكروا ويتسلوا كل الليل    أنا ضايقني كتير إنهم كانوا      ... لكن. أموت

". منـشان اهللا اتركونـا بحالنـا      : "وكل الليل كنت أسمع أصوات بنات يبكوا ويصرخوا       . وتركونا للصبح 
أنا اصوات البنات من الخوف والوجع، ما بعمـري فينـي           . ما فيني اتذكر قديش اغتصبوا بنات     ... يعني
  ... أنساه
أنا كنت عديت تالت أربع عناصر مـن المـسلحين اللـي            . حنا عم نمشي من هون    هلق تذكرت ون  ... 

وهلّق بتذكر منيح كيف واحد من اللّي كانوا عم يأمرونا، راح صرخ علـى              ... ماتوا؟ يمكن ... هاجمونا
فـي  . دخلك يا روبير ما تقوص من عندك، يمكن تيجي الرصاصة فينا نحنـا            : "رفيقه الواقف عل العالي   

  ". رفقاتنا سقطواتالتة من 
منير، لما أراد العودة إلى مقاعد الدراسة للتخصص، كان أفضل حظاً من غيره بكثير، ذلك أنه ما إن علم             
الرئيس ياسر عرفات باألمر، حتى وقّع حاالً على صرف كل ما يلزم لدراسته؛ غير أنه لم يصرف شيء                  

الكلي، ذهنياً ونفسياً، وهذا مـا سـلبته منـه          ولم يحقق أمنيته، فالدراسة بحاجة إلى التركيز واالنصراف         
  . ذكريات الماضي

اليوم ما زال منير في واشنطن، وهو متزوج من سعاد، المغربية الجميلة الرقيقة، غير أن منير يعاني في                  
فهل يـصل الطـب الحـديث       ". صبرا وشاتيال "أعماقه كما يعاني كل من شهد، وشاهد، ولم يستشهد في           

  ج الشافي؟ بأدويته إلى العال
هـم  . يكفي عذاباً ألطفال المجازر أنهم عندما يكبرون يعيشون غرباء عن كل ما حولهم، وأينما توجهوا              

  . مستقبل مجهول: أصحاب تجربة فريدة علمتهم درساً قاسياً وهو أن السيد األكبر المطاع
ني عن االحتفال بـذكرى    يغيب وجه المناضل الكبير ستيفانو شياري      2007,سبتمبر  / هذه السنة، في أيلول   

 وهو بين أسرته    2007,فبراير  / ، بعد أن اختطفه مالك الموت فجأة، في الثالث من شباط          "صبرا وشاتيال "
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أو فـي   .. أو في بغداد  .. ومحبيه في مدينته التاريخية روما، وكان ممكناً أن يوافيه األجل إما في الطائرة            
  . فهكذا عاش أعوامه األخيرة.. شاتيال

. ا اإلنسان الكبير القلب، لما داعب األمل الضحايا األحياء بأنهم حقاً سوف يعودون إلـى الحيـاة                لوال هذ 
اليوم بعد خمسة وعشرين عاماً، ما زالت صبرا وشاتيال تعاني، وتنتظر، وتحلم، وتـستقبل األصـدقاء؛                

 تقوم بإخراج فـيلم     ومن األصدقاء الجدد المخرجة ديبي فاندن دنجن القادمة من فان كوفر الكندية، والتي            
من خالل شهادة الممرضة إلين سيغل التي عاشت جرح صـبرا وشـاتيال،             " صبرا وشاتيال "وثائقي عن   

بالنسبة إليها، أجابتني من واشنطن في اليوم       " صبرا وشاتيال "وهي لما سألتها في إحدى رسائلي عما تعنيه         
  : 2007يوليو /  تموزنفسه، عبر البريد اإللكتروني، وكانت رسالتها في األول من

  . مهنتي" صبرا وشاتيال"أنا أمازح األصدقاء بقولي إن "
. ومن واجبي أن أحيي باستمرار حكاية المجزرة، ومحنة الفلسطينيين األحياء         . إنها شيء يبقى معي دائماً    "

  . ويجب أن أعمل على تذكير الناس بدور إسرائيل
، إما للتوقف دقيقة صـمت،      1982 أيلول   16التاريخ  في كل ذكرى سنوية أقوم بتذكير المؤسسات بهذا         "

أتلو صالة خاصة داخل الكنيس مـن أجـل الـذين           ) يوم كيبور (وفي يوم الغفران    ... وإما لمشاهدة فيلم  
. أنا أرى صبرا وشاتيال أرضاً مقدسة، وأراها بقعة على هذه األرض تتميز بخصوصية فائقـة              ... ماتوا

أنا عندما يشير إلي الناس أقول لهم بـأن         . فيها يعتز لكونه قد ولد فيها     إنها مكان يجعل المرء الذي يولد       
  ". هذه ليـست حكايتي، بل حكاية الذين استشهدوا، والذين بقوا أحياء
  . في تاريخ المجازر يتكلم الموت أوالً، ثم يتكلم القتيل، ثم يتكلم القاتل

  . وتكلم الشهود. لقد تكلم الموت، وتكلم القتيل
  . الضحايا األحياء ينتظرون القاتل كي يتكلموما زال 
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