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   رمضانشهر ة فيقصف المعابر الحدودي" تجنب"حكومة هنية تناشد فصائل المقاومة  .1

 دعا الناطق باسم حكومـة هنيـة        : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    14/9/2007حياة  النشرت  
المقالة امس المقالة طاهر النونو الفصائل الفلسطينية واجنحتها المسلحة الى تجنـب اسـتهداف المعـابر                

 حفاظاً على مصلحة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، وحفاظـاً علـى             "الحدودية  
من مغبـة أي تـصعيد      "كما حذر االحتالل االسرائيلي     ". الحركة التجارية واالمن واالستقرار في القطاع     

  ."وانعكاساته الخطيرة على مجمل الوضع في المنطقة
ان الحركـة   " الجهاد االسـالمي  "وردا على نداء حكومة هنية، قال خضر حبيب وهو من زعماء حركة             

، انها بدأت مـا وصـفته       "حماس"المتحالفة مع   " ان المقاومة الشعبية  لج"تدرس هذا الطلب، في حين قالت       
  .بأنه حملة لتكثيف نيران الصواريخ على اسرائيل طوال شهر رمضان

أن " حمـاس "ناطق باسم حركـة     ال أكد فوزي برهوم     :غزةمن   13/9/2007 قدس برس وأوردت وكالة   
 .اة اليومية للمواطن الفلـسطيني المحاصـر      توصية حكومة هنية بعدم استهداف المعابر تأتي لتسهيل الحي        

ـ      إلى أن هـذه التوصـية اسـتثنت المواقـع العـسكرية            " قدس برس "لكنه أشار في تصريحات خاصة ل
ونفى برهوم أن تكون هذه التوصية دلـيال علـى أي تحـول فـي                .اإلسرائيلية المحيطة ببعض المعابر   

  ".حماس"الخطاب السياسي لحركة 
  

  السودانيةمبادرة العباس ومشعل يفشالن : نصها الحرفيتنشر "  القطريةالشرق" .2
أن الصادق المهدي رئيس وزراء السودان األسبق تقدم بمبادرة         " الشرق"علمت   : شاكر الجوهري  -عمان  

للمصالحة بين محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وخالد مشعل رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة              
ة أو سبعة أشخاص من أصل اثني عشر اسما بعث بها لكل مـن              ، تقضي بتشكيل لجنة من خمس     "حماس"

" الـشرق "وأضاف المهدي خالل حوار أجرته معه        .عباس ومشعل الختيار عدد منهم للقيام بهذه المهمة       
في العاصمة األردنية على هامش مشاركته في مؤتمر الوسطية الثالث، وسيتم نشره كـامال الحقـا، أن                 

، 5/8/2007نقلها له السفير الفلسطيني في الخرطـوم، والمؤرخـة فـي            عباس اجاب على رسالته التي      
ما معناه أنه يـتحفظ     "وجاء في رد عباس      .بشكل ملتبس، في حين لم يرد مشعل على الرسالة حتى اآلن          

على الفكرة، لكن موفده عزام األحمد الذي جاء للخرطوم مؤخرا زارني ومعه السفير الفلسطيني، قال لي                
أفهم أنه ال مانع لدى عباس من الفكرة المقترحة، لكنه ال يريدني أن أواصل الكـالم، وال                 أنه يريدني أن    

  ".أن يفهم من هذا أنهم قبلوا الدخول في حوار مع حماس قبل أن تصحح موقفها
وقال إنـه ال    ". أنا أريد موافقة من الطرفين     ؟..وأضاف المهدي أنه سأل األحمد ماذا أفعل في هذه الحالة         

  .ن يتحرك قبل أن يحصل على موافقة صريحة من الطرفين المعنيينيستطيع أ
  ":الشرق"هنا نص الرسالة التي وجهها المهدي لعباس، وفقا للنص الذي حصلت عليه 

  فخامة الرئيس محمود عباس
  أخي الحبيب

  السالم عليك ورحمة اهللا وبركاته، وبعد،
يقيا فإننا نعطي القـضية الفلـسطينية وضـعا         على كثرة ما نعاني نحن وطنيا، وعربيا، واسالميا، وافر        

إنها خصوصية مستحقة لعمق ما لحق بأهل فلسطين من ظلم، ولمحورية موقع القضية من قضايا               ..خاصا
  .منطقتنا، وأمتنا بل وعالمنا

إن ما يدور اآلن بين األشقاء في فلسطين يفجع اكبادنا بقدر ما يحقق أماني العدو اإلسـتراتيجي ألهـل                   
وقد وجدنا انفسنا في موقف المتفرج العاجز أو المنفعل الذي يصدر           . متنا العربية واإلسالمية  فلسطين وأل 

  .احكامه من بعد بصورة ال تسمن وال تغني من جوع
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واستجابة لنداء الضمير والدين واألمة، بل اإلنسانية، رأيت أن نطلب موافقتكم على القيام بتحرك تقوم به                
لتقوم بلقائك في أي مكان تختارونه لالستماع لـرأيكم ثـم           " حماس"إلخوة في   نخبة توافقون عليها أنتم وا    

تلتقي األخ خالد مشعل كذلك في المكان الذي يختاره، وبعد دراسة الموقف من كافة جوانبه تساهم بـرأي         
  .يرجى أن يزحزح الموقف من خانة اإلستقطاب الحالي ويحركه في اتجاه الوفاق المنشود

وأرفق لفخامتك قائمة من اثنـي عـشر       . لقائمين بهذا األمر خمسة أو سبعة اشخاص      أرى أن يكون عدد ا    
شخصا، وسوف أقوم باالتصال بأية خمسة أو سبعة اشخاص يقع اختيارهم منكم ومن األخ خالد مـشعل                 

  .للقيام بهذه المهمة
إنهـا خالـصة    ..يهذه المبادرة ال صلة لها بأية دولة أو حركة ذات عالقة بما يدور في المشهد الفلسطين               

  .لوجه اهللا واألمة وحب أهل فلسطين وصد مكائد األعداء
  .وفي انتظار جوابكم فإنني ادعو لكم باليمن والبركات

  أخوك الصادق المهدي
تكرم األخ الحبيب سيد المصري سعادة سفيركم في الخرطوم بالموافقة علـى تـسليمكم هـذه                : ملحوظة

 .الرسالة وجوابها فله الشكر الجزيل
  14/9/2007شرق القطرية ال

  
 مراهنة على مؤتمر الخريف ستفضي إلى سرابال: عباسهنية يجدد استعداده للحوار مع  .3

حكومة المقالة اسماعيل هنية بالمبادرات والتحركات العربيـة الراميـة الـى رأب             ال رحب رئيس    :غزة
ن الـسودانية واليمنيـة،     الصدع الداخلي، خصوصاً التحركات المصرية والسعودية والقطرية والمبادرتي       

  ".محوري في المنطقة وفي الساحة الفلسطينية"واصفاً الدور المصري بأنه 
الحل الوحيد لهذه االزمة الفلسطينية     "وقال في بيان اصدره امس لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ان            

جدد التزام حكومته اتفـاق     و". الداخلية هو الحوار والتفاهم، فكل القضايا واالشكاالت قابلة للحل والنقاش         
تتحرك االمة العربية فـي هـذا       "واعرب عن امله في ان       ".قاعدة محورية لعودة الوفاق   "مكة، واعتبره   

الشهر الفضيل وتعمل على انهاء الصراع عن شعبنا وفتح المعابر المغلقة، خصوصاً معبر رفح الحدودي               
 وآن االوان إلنهاء معاناة مليون ونصف مليـون  .بين قطاع غزة ومصر الذي يعد نافذة شعبنا على العالم       

: وقـال ". انسان يعيشون في القطاع الحبيب ممنوعون من السفر والتنقل بحرية ووفق ارادتهم ورغبـتهم             
حرصنا منذ بداية االزمة الراهنة ان تُحل بالحوار والتفاهم بين االخوة واالشقاء، وعملنا جاهدين حتى ال                "

يه، لكن هناك من ارادوا خلق الفتن وزرع بذور الشقاق وتحركوا ليفـسدوا             تتطور االمور لما وصلت ال    
  ".في االرض وال يصلحوا

الى ذلك، اجرى هنية اتصاالت هاتفية مع امير دولة قطـر والرئيـسين الـسوداني واليمنـي ورئـيس                   
والتفـاهم  المخابرات العامة المصرية ابلغهم خاللها استعداده للقاء الرئيس عباس في أي مكان للحـوار               

واعتبر ان مراهنة   . واعادة اللحمة للشعب الفلسطيني وانهاء حال االنقسام الراهنة بين ابناء الشعب الواحد           
  .عباس على مؤتمر الخريف ستُفضي الى سراب

  14/9/2007الحياة 
  

  عباس للقاء هنيةترفض مبادرات  الفلسطينية الرئاسة .4
ـ الفلسطينير االعالمي للرئيس    قال نبيل عمرو المستشا   :  كفاح زبون  - رام اهللا  ال " الـشرق االوسـط   " ل

يمكن حدوث لقاء على اي مستوى او مع اي فرد من حماس قبل التراجع الكامل عن انقالبها في غـزة،                    
وكان عمرو يرد على عرض آخر لهنية، امس         ".واالعتذار للشعب الفلسطيني على ما تسببت به من أذى        
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ان مبادرات هنية ال قيمـة      "واعتبر   . في اي مكان لوضع حد للخالفات      ابدى فيه استعداده للقاء ابو مازن     
  ". انهم منذ اليوم االول يقولون انهم يريدون الحوار، لقد اراد فقط الدخول على الصورة. لها وال معنى

  14/9/2007الشرق األوسط 
  

   اصرار هنية على لقاء عباس يأتي من باب االعتذار هللا والناس:أحمد يوسف .5
ـ      أقال  :  كفاح زبون  - رام اهللا  ان " الـشرق االوسـط   "حمد يوسف، المستشار السياسي إلسماعيل هنية، ل

حماس لم تقم بانقالب عسكري، وانما طهرت االجهزة االمنية من جماعـات كانـت تخطـط لـضرب                  "
 لم تكن معركتا مع فتح، ولم نقاتل فتح، ولم تقاتلنا، ومن األولى ان تعتذر جماعـة رام                "واضاف  ". حماس

، وتبرئـة   "ان اصرار هنية على لقاء عباس يأتي من باب االعتذار هللا والناس           "واكد   ".اهللا لحكومة حماس  
". للنفس مطلع شهر رمضان، وتأكيدا على حرص حماس النهاء الخالف والجلوس الى طاولـة الحـوار               

دة الوضع الى   بالطبع مستعدون إلعا  "وعند سؤاله عن استعداد حماس للتراجع عن الحسم العسكري، قال           
وتوقع انتهاء  ". لكن لن نعطي الفرصة للذين خربوا القضية بان يعودوا        "واستدرك قائال   ". احسن مما كان  

االزمة خالل شهرين او ثالثة وكان يراهن على وساطات عربية لم يكشفها، واكد وجود حوارات غيـر                 
ا حـدث فـي غـزة أضـر         مباشرة، ولقاءات تشارك فيها عناصر من فتح وحماس، ويقر يوسف بأن م           

  .بالمشروع الوطني، ولم يخدم حماس وفتح
  14/9/2007الشرق األوسط 

  
  تعذيبالقتل وال حماس اعادة الثقة لشرف المقاومة التي استخدمتها في على: االغازكريا  .6

زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اهمية اعـادة الثقـة           . أكد د  : نفوذ البكري  - غزة
مقاومة بعد ان تم استخدامها في ارتكاب الجرائم ضد شعبنا في غزة مشيرا الى انه يتطلب من حركـة                   لل

حماس ان تعيد الحق واالمل البناء شعبنا والتراجع عن االنقالب واالعتذار للشعب والتفـرغ لمواجهـة                
جاء ذلك خـالل     .االحتالل خاصة وان انقالب حماس مثل سابقة خطيرة في العالقات الوطنية الفلسطينية           

كلمته التي القاها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة العمل الوطني في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمـة                 
وقال ان االعتداء    .التحرير امس احتجاجا على قيام ميليشيات حماس باحتالل مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة           

عيات الفلسطينية ومن خالله ايضا اختطفت حمـاس        على مقر اللجنة التنفيذية هو اعتداء على رمز الشر        
   .قيادات العمل الوطني يوم الجمعة الماضي دون أي سبب ولم يتم االعتذار لهم

 14/9/2007الحياة الجديدة 
  

  سرائيليةحكومة هنية تنظر بخطورة بالغة للتهديدات اال .7
 طاهر النونـو ان الحكومـة        المقالة  هنية  قال الناطق باسم حكومة    :غزةمن   14/9/2007الحياة  نشرت  
بخطورة بالغة الى تهديدات االحتالل االسرائيلي المتزايدة بشن اعتداءات على الشعب الفلسطيني،            "تنظر  

من مغبة أي تصعيد وانعكاساته الخطيـرة علـى مجمـل           "وحذر االحتالل   " ...في قطاع غزة  خصوصا  
ن اسرائيلي وتغليب المصلحة الوطنية العليا      الوحدة في مواجهة أي عدوا    "، داعياً الى    "الوضع في المنطقة  

العبث في  "وجدد تحذيره من    ". على أي اعتبارات حزبية او افتعال معارك جانبية تضعف الجبهة الوطنية          
  ".االمن الداخلي واتاحة المجال لتحقيق انتصارات على شعبنا

ل العربية واالسـالمية    دعا طاهر النونو الدو   : ألفت حداد نقالً عن    13/9/2007 48عربوأضاف موقع   
وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي وكافة الدول المحبة لالستقرار واالمن فـي المنطقـة               
 .للتحرك لوقف اي عدوان اسرائيلي على شعبنا الفلسطيني والعمل على انهاء االحتالل الرضنا ومقدساتنا
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   تعتذر لصحافي رويترزحكومة فياض .8
 ان  ]حكومة فيـاض  [رياض المالكي وزير اإلعالم في الحكومة الفلسطينية      .قال د : يسةأسامة الع  -القدس  

هذه الحكومة قدمت اعتذارا للصحافي يسري الجمل، الذي تم االعتداء عليه، من قبـل أجهـزة األمـن                  
 وافاد . سبتمبر / أيلول 9الفلسطينية خالل تغطيته لألحداث التي شهدتها جامعة الخليل يوم األحد الماضي            

المالكي، بأنه تلقى بصفته وزيرا لإلعالم رسالة احتجاج من وكالة رويترز، التي يعمل فيها الجمل، على                
  .االعتداء الذي تم عليه، وانه نقل الرسالة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي ناقشها باستفاضة

  13/9/2007موقع ايالف 
  

  ردزكي يؤكد على ضرورة اعادة بناء مخيم نهر الباعباس  .9
 شدد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، في لبنان عباس زكي على ضرورة تـصحيح العالقـات                :عمان

وقال في تصريح صحفي امس، لن نـسمح بعـد          . اللبنانية الفلسطينية، خاصةً بعد انتهاء أزمة نهر البارد       
 أن نزوح أبناء مخـيم      اليوم ان تنتقل مثل هذه العصابات اإلجرامية إلى داخل مخيماتنا الفلسطينية، مؤكداً           

وشـدد علـى    . نهر البارد هو نزوح مؤقت الن االعمار قائم بال محالة وانه يجب ان يبنى هذا المخـيم                
ضرورة تفعيل القضايا الحياتية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان ألنه يجب ان يعيش الفلسطيني في لبنان               

وأكد زكي على عدم التدخل فـي  . دول العربيةكما يعيش الفلسطيني في سوريا واألردن ومصر وسائر ال     
نحن نحترم القانون ولن نكون دولة ضمن الدولة، مجـدداً التأكيـد علـى              "الشأن اللبناني الداخلي ، قائالً    

  ".ضرورة حق العودة لالجئين الفلسطينيين
  14/9/2007الدستور 

  
  "فتح"مع  الحوار يؤدي إلى استئنافروسي بأي دور  ترحب "حماس" .10

خالل " سلطانوف"ها نائب وزير الخارجية الروسي      ركة حماس على أهمية التصريحات التي أطلق      اكدت ح 
زيارته للقاهرة والتي دعا فيها لالستئناف الفوري للحوار بين حماس وقيادة السلطة باعتبـار ذلـك هـو                  

لتـصريحات  وقال سامي ابو زهرى المتحدث باسم حماس إن هذه ا          .السبيل الوحيد لتجاوز الحالة القائمة    
 كما تؤكد على    ،تعكس الفهم الروسي الدقيق لخلفيات وحقيقة األحداث واألوضاع على الساحة الفلسطينية          

 كمـا   ،اإلدراك الغربي المتزايد ألهمية األخذ بعين االعتبار مواقف حركة حماس وعدم إمكانية تجاوزها            
 .لتي الزالت تتمسك بـرفض الحـوار   لمواقف قيادة السلطة ا– وان كانت غير مباشرة –أنها تمثل إدانة   

واضاف ان حماس ترحب بأي دور روسي يمكن أن يسهم في تعزيز الحوار الفلسطيني الـداخلي بمـا                  
 يقطع الطريق على جميع األطراف الدولية الداعية الستمرار حالة التمزق الفلسطينية

  13/9/2007 48عرب
  

  جديه لكنها ال تست"فتح" مستعدة للحوار مع "حماس" :الرشق .11
ـ    " حماس"أوضح عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق قـدس  "في تصريحات خاصة لـ
" حمـاس "أن تأكيد رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية لعدد من الرؤساء العرب علـى موقـف                " برس

للحوار جاء في سياق اتصاالت هاتفية لتهنئة الرؤساء العرب بحلول شهر رمضان، وأن تأكيـد قناعـة                 
وحمل الرشق مسؤولية استمرار اإلنقسام الفلسطيني       .بالحوار ال تعني استجداء له على اإلطالق      " ماسح"

  .إلى الرئيس عباس الذي ال زال يرفض القبول بالحوار
 13/9/2007قدس برس 
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  تحذر من مخاطر مؤتمر الخريف على القضية الفلسطينية" الجهاد" .12
وجددت الحركة فـي بيـان      . شاركة في مؤتمر الخريف   حذرت حركة الجهاد أمس من مخاطر الم      : غزة

حراك تفاوضي يجرنا نحو أوهام السالم مـرة        "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك امس رفضها ألي         
إنما يأتي في سـياق االلتفـاف علـى خيـارات شـعبنا             "، معتبرة أن أي حراك من هذا النوع         " أخرى

، ورفض االنقسام السياسي والجغرافي، والشروع الفوري       التمسك بمقومات وحدته  "، داعية الى    "وأولوياته
بتهيئة أجواء المصالحة عبر الكف عن التحريض اإلعالمي والمناكفات السياسية وااللتفات إلـى همـوم               

  ". أبناء شعبنا ووطننا
  14/9/2007الدستور 

  
  الزهار ينفي تهديده هنية بالقتل .13

كة حماس، امس الخميس، ما تناقلته بعض التقـارير         نفى محمود الزهار، القيادي في حر      :أ.ب. د -غزة  
وقـال فـي     ".إطار أخوي "حول تهديده إسماعيل هنية بالقتل، مؤكدا أن الخالفات بينهما تتم معالجتها في             

ما يشاع عن خالفاتي مع هنية عبارة عن مجموعة من األكاذيب تـروج مـن جهـات                 "تصريح صحفي   
لكن ذلك ال يمنع أن     "وقال   ".اعات محض أكاذيب وافتراءات     معروفة، وكل ما يتم ترويجه من هذه اإلش       

يكون هناك رؤى ووجهات نظر مختلفة داخل حماس، ويكون لكل منا وجهة نظر يحاول أن يقنـع بهـا                   
وحول  ".اآلخر، ولكن في نهاية المطاف نحن نلتزم بما تقرره قيادة الحركة ومؤسساتها الشورية المختلفة             

قد تتفق وجهات نظرنا في كثير من القضايا، وهناك بعـض القـضايا             "نية، قال   حجم التوافق بينه وبين ه    
يكـون بيننـا نقـاش      "وبشأن آلية التعامل مع تلك الخالفات، تابع قائال          ".التي تختلف فيها وجهات نظرنا    

أخوي نخرج في نهايته بقرار يخدم المصلحة إذا كان متعلقا بالحركة أو بالشعب الفلسطيني، وكـل يـوم                  
وعن الجهة التي تدير األوضاع في غزة وهل هي حماس           ".ر قضايا يمكن أن نختلف أو نتفق عليها       تظه

السلطة اآلن في غزة هي لحكومـة تـسيير األعمـال برئاسـة هنيـة،        "أم الحكومة المقالة، قال الزهار      
سية باعتبارها الحكومة الشرعية، وهناك تعاون بين الحكومة وحركة حماس فـي إدارة األمـور الـسيا               

  ".واالقتصادية واألمنية في غزة حتى تعود األمور إلى طبيعة حالها
  14/9/2007الشرق القطرية 

  
  جزء مهم من القوى الفلسطينية" حماس"و ..فشلت فشال ذريعا" أوسلو": هاني الحسن .14

إلى اتخاذ خطوات عمليـة     " حماس"حركة  " فتح"دعا هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة        : بيروت
جاه التوحد وليس باتجاه تكريس الكيانية، وطالب القوى السياسية األخرى بضرورة الحوار لوضع آلية              بات

ـ      .إنشاء وحدة وطنية فلسطينية    علـى القـول بـأن      " قدس بـرس  "وشدد الحسن في تصريحات خاصة ل
ـ                وار الفلسطينيين لن يستطيعوا تحقيق شيء بدون وحدة وطنية، ودعا جميع األطراف، كل من موقعه للح

ال بد من التأكيد على أنه بدون وحدة وطنية ال يمكن للفلـسطينيين             "من أجل إنشاء الوحدة الوطنية، وقال       
جزء مهم من القوى السياسية الفلسطينية، ولذلك يجب عليهـا أن           " حماس"أن يحققوا أي انجاز سياسي، و     

ا يجب أن نتحاور لنصل إلـى       تتخذ خطوات باتجاه التوحد وليس باتجاه تكريس الكيانية، ولكن نحن أيض          
شـيء آخـر،    " فـتح "و" حمـاس "الخالف بين حركتي    " إن   وقال الحسن  ".وضع آلية إنشاء وحدة وطنية    

تولت السلطة، وعندما فعلت ذلك كان يجب عليها أن تؤمن الحـل الـسياسي واالقتـصادي                " حماس"فـ
االقتصادي ، ألنه لـم يكـن لهـا    ليست قادرة على تأمين الحلين السياسي و" حماس"واألمني، لكن عمليا   

  ."والسلطة" حماس"برنامج إلدارتها، وهنا حصل الخالف بين برنامجي 
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اتفاق أوسلو انتهى إلـى فـشل ذريـع ألن          " عاما من عمر أوسلو، قال الحسن        14وعن رأيه في حصاد     
لم عن مواضـعه    إسرائيل نفذت القسم المتعلق بها ورفضت تنفيذ القسم المتعلق بالفلسطينيين، وحرفت الك           

  ."واستخفت بالفلسطينيين
 2/9/2007قدس برس 

  
  ازمة الحركة سببها غياب قيادة قوية ":فتح"عضو في المجلس الثوري لـ .15

صائب العاجز األزمة الداخليـة     " فتح"عزا عضو المجلس الثوري في حركة       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
وقال العاجز الموجود حالياً في القـاهرة لــ         . للحركة إلى غياب قيادة قوية قادرة على لملمة الصفوف        

الوضع داخل الحركة سيئ وهناك خالفات، وال توجد شخصية لديها الدراية الكافية او تملـك               "إن  " الحياة"
ليست هناك شخصية تحظى بـالقبول مـن الـصفوف          : "، موضحا "القدرة الستيعاب كل هذه التناقضات    

ا يمكنها من رأب هذا الصدع ومعالجة االنقسام كي تعيد رص           العريضة لجماهير الحركة بكل أطيافها بم     
إن تعيين  "في غزة، قال    " فتح"وعن أسباب هزيمة     ".الصفوف وتوحيدها فتأتمر بأمرها أو تلتزم تعليماتها      

شخصيات ليست على المستوى المطلوب من الكفاءة في مراكز قيادية أمنية يعتبر بحد ذاته سبباً كافياً لما                 
، رافضاً اعتبار أن الضغوط الخارجية مبرر كاف إللحاق هذا الشخص أو ذاك             "ة من هزيمة  لحق بالحرك 

دائماً كانت هناك ضغوط، فهذا األمر ليس بجديد، لكن قبل وضع حـسابات             : "بموقع قيادي حساس، وقال   
واعتبر أن غياب الرئيس عباس عـن غـزة ألقـى            ".لهذه المصالح والضغوط هناك مصير لهذا الوطن      

  . واألجهزة األمنية التابعة للسلطة" فتح"ه على الهزيمة التي لحقت بـبظالل
  14/9/2007الحياة 

  
   بأسر جنود جدد في حال تنفيذ عملية إجتياح لقطاع غزة"إسرائيل" تهدد "حماس" .16

الجيش اإلسرائيلي إذا توغل في قطـاع غـزة،         في مؤتمر صحافي    " القسام"الناطق باسم   أبو عبيدة   حذر  
، معطياً أمـل لألسـري الفلـسطينيين فـي           إذا أقدمت على هذه الخطوة     يل بأسر جنود لها   إسرائوتحدى  

 يا من تنتظرون الصفقة المشرفة لمبادلتكم مـع الجنـدي           وقال. السجون اإلسرائيلية بقرب اإلفراج عنهم    
 بوجود  جلعاد شاليط، أبشروا بالخير الكثير، فإن إقدام العدو الصهيوني علي اجتياٍح في قطاع غزة يبشر              

  .أصدقاء جدد لشاليط في قبضة القسام 
  14/9/2007القدس العربي 

  
  من اإلقدام على اجتياح غزة" إسرائيل"تحذر " المقاومة الفلسطينية"فصائل  .17

 الفصائل الفلسطينية المسلحة استعدادها الكامل ألي علمية إجتياح إسرائيلية عقب التهديدات التـي              أعلنت
 إن المقاومة الفلسطينية ال     ىوقال أبو ثائر الناطق باسم كتائب األقص      اإلنتصار،   فجر   أطلقها قادة إسرائيل،  

  .يمكن أن تنكسر أمام التهديدات اإلسرائيلية
 المأزق الذي يعيـشه     ىوأوضح أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس أن التهديدات اإلسرائيلية تعبرعن مد           

مقاومة وبالتحديد إطالق الصواريخ الفلـسطينية      أولمرت وحكومته في عدم قدرتهم علي وقف عمليات ال        
جرب ) إسرائيل(وقال أبو مجاهد الناطق باسم ألوية صالح الدين العدو          . محلية الصنع علي المستوطنات   

كل ما في جعبته من وسائل وطرق لوقف صواريخ المقاومة غير أنه فشل في ذلك بـل وزادت وتيـرة                    
 أن المقاومة الفلـسطينية     لىوأكد ع  .ح مداها أبعد من ذي قبل     إطالق الصواريخ في الفترة األخيرة وأصب     

  . فعل أي حماقة بحق شعبنا الفلسطينيىلن تدخر جهداً في إيقاع أكبر خسائر في العدو إذا ما أقدم عل
  14/9/2007القدس العربي  
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   في قصف جوي شمال قطاع غزة"سرايا القدس" تستهدف عنصرين من" إسرائيل" .18
مصادر فلسطينية وشهود عيان إن ناشطين فلسطينيين أصيبا بجروح في غارة جويـة             قالت  : ألفت حداد 

إن طائرة اسـرائيلية أطلقـت      "وقال شهود عيان     .اسرائيلية، استهدفت سيارة مدنية في شمال قطاع غزة       
كانت تسير على الطريق الرئيسي شمال قطاع غزة، ما         " رينو"صاروخا على األقل تجاه سيارة من نوع        

وذكر أحد الشهود أن الناشطين الذين كانوا        .ى إصابة إثنين من أعضاء سرايا القدس بجروح طفيفة        أدى ال 
 ".تمكنوا من الفرار قبيل ارتطام الصاروخ بالسيارة، لكن إثنين منهم أصيبا بجروح"داخل السيارة 

  13/9/2007 48عرب
  

  رى لدى اإلفراج عنهم تدعو السلطة الفلسطينية إلى عدم التمييز بين األس"الديمقراطية" .19
الـذي  " التمييز بين األسرى  "من سياسة   ، في بيان،    حذر مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية     : رام اهللا 

جاء ذلـك   .  لزرع وتعميق االنقسام بين فصائل المقاومة واألسرى الفلسطينيين        ،تمارسه حكومة أولمرت  
 أسيراً في األسبوع األول من      150 سراح    إطالق أولمرتفي إطار إعالن السلطة الفلسطينية عن موافقة        

 .والجهـاد اإلسـالمي   " حماس"أسرى من الجبهة الديمقراطية وحركتي       الذي استبعد منها     شهر رمضان 
ودعا المصدر السلطة الفلسطينية إلى تقديم قائمة تشمل كل الفصائل وإعالنها أمام الرأي العام الفلسطيني               

  .رزت على يد حكومة أولمرت في الدفعة األخيرةوالعالمي، ورفض سياسة التمييز التي ب
 13/9/2007قدس برس 

  
  "البارد"تأمل في المسارعة في اعمار " الديموقراطية" .20

مـع رئـيس الـوزراء      " الجبهـة "علي فيصل، خالل لقائه ووفد      " الجبهة الديموقراطية "أمل القيادي في    
وبتسهيالت مـن الحكومـة اللبنانيـة، الـى         ،  "األونروا"ان تسارع وكالة    األسبق سليم الحص،    ] اللبناني[

ورأى ان الحل   . الشروع في إعمار المنازل الموقتة والمدارس الموقتة الى حين إعمار كامل مخيم البارد            
 اللبناني لالتفـاق علـى      - اللبنانية يكمن في استئناف الحوار الفلسطيني        -الجذري للعالقات الفلسطينية    

نضال الالجئين في حق العودة إلسقاط مشاريع التـوطين والتهجيـر           رؤية سياسية مشتركة ثوابتها دعم      
وإقرار الحقوق اإلنسانية، حق العمل وحق التملك والتأمينات االجتماعية لسد األفق أمام اي تجدد لـوالدة                

، وتنظيم السالح الفلسطيني في المخيمـات بمـا يـضمن أمـن الـشعبين               "فتح اإلسالم "مجموعات من   
  ". تعزيز النضال من اجل حق عودة الالجئين الى ديارهمواستقرارهما، ويضمن

  14/9/2007السفير 
  

   لتخفيفه حكم متهمين عربزاليمين اإلسرائيلي يهاجم بيري .21
 ألنه أصدر قرارا يحدد فيه حكم أربعة مواطنين         زهاجمت قوى اليمين في اسرائيل الرئيس شيمعون بيري       

 قتل طفل يهودي، مما يتيح تخفيـف الحكـم وإطـالق            ، كانوا قد أدينوا بتهمة    )48من فلسطينيي   (عرب  
وخالل كـل    . عاما 24والمتهمون العرب امضوا في السجن االسرائيلي حتى اآلن          .سراحهم في القريب  

تلك السنوات، كان المتهمون يعلنون براءتهم من التهمة ويقولون ان االعترافات اسـتلت مـنهم تحـت                 
يرة من ذوي العالقة باليهود، بينهم أحد ضباط التحقيق فـي           وانضمت الى مطالبهم مجموعة كب    . التعذيب

الشرطة وضباط في المخابرات العامة وحتى ذوو الطفل الضحية نفسه، ونجحت هذه القوى فـي اعـادة                 
 سـنة،   25 تحديد حكم المؤبد بـ       بيريز وقرر. لكن القرار صدر بادانتهم من جديد     . المحاكمة مرة أخرى  

ي السنة المقبلة وربما قبل ذلك في حالة حصولهم على شهادة حسن سـلوك     مما يعني أن يطلق سراحهم ف     
  .من ادارة السجن

  14/9/2007الشرق األوسط 
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  في ثقة الشباب اإلسرائيلي بالجيش% 7انخفاض بنسبة  .22

بأن ثقة الشباب االسرائيلي فـي الجـيش، انخفـضت        " هآرتس"أفاد استطالع جديد للرأي أجرته صحيفة       
 2001في سنة   % 92كانت بنسبة   (ومع ان هذه الثقة ما زالت عالية        . نوات األخيرة خالل الس % 7بنسبة  

، إال ان االنخفاض بهذه النسبة غير القليلة تزعج قيادة الجيش، التي كانت قـد أجـرت                 %)85وأصبحت  
وأقيمت لجنة خاصة في الجـيش لمعالجـة هـذه          . استطالعات سرية أعطت نتائج مشابهة في الماضي      

  .دة الثقة للشباب ومنع تدهور الوضع أكثرالمشكلة وإعا
  14/9/2007الشرق األوسط 

  
  جنود اسرائيليون حاربوا في لبنان يتلقون عالجا نفسيا في هولندا .23

 جندياً إسرائيلياً من وحدة إنقاذ عسكري أرسلت إلى لبنـان خـالل عـدوان تمـوز                 30 يشارك   :د ب أ  
لتوتّرات الناجمة عن المشاركة فـي القتـال، أطلقتـه          الماضي، في برنامج تجريبي في هولندا لمواجهة ا       

والمركز اإلسـرائيلي لعـالج الرضـوض       " العودة إلى الحياة  "وتشرف على تنسيقه منظّمة تعرف باسم       
الجيش اإلسرائيلي لـم يفعـل      "ويوضح مدير المركز اإلسرائيلي لعالج الرضوض النفسية، أن          .النفسية

، مشيراً إلى أن   "عدها لمساعدة الجنود على التعامل مع ضغوط القتال       سوى القليل قبل الحروب وأثناءها وب     
عدم توافر مساعدات الصحة النفسية والعقلية على النحو الصحيح في الجيش اإلسرائيلي يـدفع الجنـود                "

  ".الشبان للبحث عن طرق بديلة للتعامل مع أشكال المعاناة التي يواجهونها
  14/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  سرائيل تبحث سبل إنقاذ شركة كهربائهاإ .24

) الكهربـاء (نقلت إدارة شركة الكهرباء اإلسرائيلية إلى سلطة الخدمات العامـة           : خلف خلف من رام اهللا    
وعلى حسب مخطط المبادئ والذي صدق مجلـس إدارة         . مبادئ خطة زيادة الجدوى الشاملة في الشركة      

األول وهـو   :  مركبات النفقات الرئيسة الثالث للـشركة       تكمن طاقة زيادة الجدوى الكامنة في      –الشركة  
وفي كل مـا يتـصل      . الوقود والمركب الثاني هو الثروة، والمركب الثالث وهو األهم هو نفقات التشغيل           

 ألف عامل،   13 مليار شاقل لنحو     4.5بالقوة البشرية، تذكر الشركة أن الحديث عن كلفة سنوية مقدارها           
في مقابلة ذلك ستفحص الشركة عن خفـض        . في المئة من التكاليف كلها    25ى  وأن كلفة تشغيلهم تقف عل    

نفقات األجور في عدد من االتجاهات الرئيسة، منها أعمال تقاعد جذابة، وتحـسين اإلنتـاج واسـتيعاب                 
  . عمال جدد بتكاليف أقل وفق خطط التطور

  13/9/2007موقع ايالف 
  

  خيرإسرائيل تحتفظ بسالحها النووي كخيار حربي أ .25
أكد دان بليش مدير مركز الدراسات الدبلوماسية والدولية بقسم دراسـات الـشرق              : جمال شاهين  -لندن  

أن تل أبيب صممت برنامجها النووي في البداية لتـستخدمة          " سواز"األوسط بجامعة لندن المعروف باسم      
  .ينها بين أي دولةفي حربها ضد مصر أو العراق، وأنها تحتفظ به كخيار أخير في حالة نشوب حرب ب

  14/9/2007الشرق القطرية 
  

  استهدفتها في سوريا" منشأة نووية"إسرائيل التقطت صوراً لـ": واشنطن بوست .26
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ونقلـت صـحيفة    . تواصلت التكهنات عن هدف الضربة الجوية اإلسرائيلية على األراضـي الـسورية           
كوريـا الـشمالية    "كية قولهـا إن     عن مصادر لم تسمها في أجهزة االستخبارات األمير       " واشنطن بوست "

، نقلـت االسـتخبارات     "واشـنطن بوسـت   "وبحسب   ".تساعد سوريا على بناء موقع نووي على ما يبدو        
اإلسرائيلية الى اإلدارة األميركية صوراً التقطتها عبر األقمار االصطناعية ووصـفتها الـصحيفة بأنهـا        

ة إلى االعتقاد بأن هذا الموقع قد يكـون يـستخدم           بعض المسؤولين في اإلدارة األميركي    "، ما دفع    "الفتة"
وبحسب الصحيفة نفسها، رفض متحدثان باسم البيت األبيض والسفارة اإلسرائيلية           ".لتطوير أسلحة نووية  
  .وقال متحدث باسم السفارة السورية في واشنطن إنه ال يمكنه تقديم بيان فوري. التعليق على التقرير

  14/9/2007القدس العربي 
  

  حقوقية تطالب بتقديم مجرمي صبرا وشاتيال إلى العدالةشاهد الؤسسة م .27
 عاما علـى    25 في بيروت، أن مرور      )شاهد (أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان    :  وفا -رام اهللا   

وأضافت فـي    .مجزرة صبرا وشاتيال يجب أال يثني الحقوقيين عن المطالبة بتقديم المجرمين الى العدالة            
 للمجزرة، أن منح الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية كما نصت عليهـا           25ته لمناسبة الذكرى الـ     بيان اصدر 

  . دعما قويا في مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتهم ووجودهم في لبنانهمالمواثيق الدولية يعطي
  14/9/2007الحياة الجديدة 

  
   بالقتل بسيارات مفخخة رسائل قصيرة إلى صحافيين تهددهم: جديد االنقسام الفلسطيني .28

حماس وفريقهـا فـي     واستعرت حرب جديدة بين حركتي فتح وفريقها في رام اهللا           :  فتحي صباح  -غزة  
ويسعى الطرفان في هذه الحـرب الـى        . قطاع غزة، قوامها وأدواتها وسائل اعالم واتصال وصحافيون       

 ليكون فـي صـفه وإال       سلما أو ذاك    استمالة بعض وسائل االعالم المستقلة او غير الموالية لهذا الطرف         
انتاب الصحافيين شعور بأنهم سيكونون اول ضـحايا عهـد تفجيـر الـسيارات              قد  و .فالتهديد والوعيد 

 ورئـيس تحريـر صـحيفة       ، بعدما وصلت الى مدير مكتب الوطن للصحافة عماد االفرنجـي          ،المفخخة
قـدس المقدسـية احمـد      فلسطين اليومية مصطفى الصواف، وهما من حمـاس، ومراسـل صـحيفة ال            

وتعتبر هذه التهديدات    .المشهراوي، رسائل قصيرة من مجموعات سميح المدهون بالقتل بسيارات مفخخة         
يشار في هذا السياق إلى أن      و .نقلة نوعية في ممارسات بعض الجهات واألجهزة األمنية ازاء الصحافيين         

وبات من ينقل مـن      . من الفاظ وأوصاف وذم     في النهل من اللغة العربية أسوأ ما فيها        لم يبخال الطرفين  
الصحافيين الحقيقة مهما كانت صادمة، منبوذاً ومتهماً بأنه باع نفسه للطرف اآلخر أو على األقل مـواٍل                 

خـذ الـصحافيون     ومن جهة أخرى، فقـد أ      .له، عندما ال تعجب اآلخر هذه الحقيقة أو تفضح ممارساته         
اكتب خمسة مقاالت   : ة الفلسطينية والمواقع االخبارية بالقول    يتندرون على بعض كتاب الرأي في الصحاف      

  .انتقد فيها حماس وانقالبها بشدة، تصبح مستشاراً، واكتب عشرة مثلها تصبح وزيراً
  14/9/2007الحياة 

  
   يطالب بالتحقيق في ظروف اختطاف مواطنين من غزة لحقوق االنسانالمركز الفلسطيني .29

حقوق اإلنسان بالتحقيق في ظروف اختطاف مواطنين من سكان مدينـة            طالب المركز الفلسطيني ل    :غزة
 أن هذه االنتهاكات تندرج ضـمن حالـة         معتبراغزة، على أيدي مسلحين يشتبه بانتمائهم لكتائب القسام،         

  .االنفالت األمني واالعتداء على سيادة القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة
  14/9/2007الحياة الجديدة 
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   مساحة أكبر في شهر رمضان  الفلسطينيينوسائل اإلعالم لمنح قضية األسرىطالبة م .30
دعا األسير السابق والباحث المتخصص بقضايا األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى : غزة

عبد الناصر فروانة، كافة وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى منح قضية األسرى مساحة 
 .بر خالل شهر رمضان المباركأك

  13/9/2007تقرير االسرى 
  

  أسرى قطاع غزة في نفحة محرومون من زيارة ذويهم منذ فترة طويلة .31
ان االسـرى   ،   اكد عالء ابو جزر ممثل االسرى في سجن نفحة الـصحراوي           :نجيب فراج  -بيت لحم   

تهم  قطاع غزة بالتحديد من زيـار  منهميعانون من قضايا كثيرة وأهمها في هذه المرحلة عدم تمكن اهالي      
 وعلى صعيد آخر،    . اسيرا 250 حيث يبلغ عدد االسرى الغزيين نحو        ،جراء الحصار المشدد على القطاع    

  نادي األسير الفلسطيني من التفتيش الليلي لغرفهم من قبل قوات خاصـة            شكا أسرى معتقل سالم لمحامي    
ناشد نـادي   قد  و . من الخوف والهلع لدى األسرى      بطريقة وحشية مما يحدث حالة     من الجيش االسرائيلي  

األسير كافة المؤسسات اإلنسانية والدولية لزيارة المعتقل واألطالع على اإلنتهاكات التي يتعـرض لهـا               
  . هناك كونهم يفتقدون ألبسط مقومات العيشىسرالأ

  14/9/2007القدس الفلسطينية 
  

  %95 رمضان بـ اإلجراءات اإلسرائيلية تخفض دخول تجار القدس في .32
أعلنت الغرفة التجارية في مدينة القدس الشرقية ان معدل الدخول لدى تجار المدينة، انخفـض               : تل أبيب 

الحـصار الـذي تفرضـه      ، بسبب   عن معدله السنوي هذا العام    % 95عشية شهر رمضان بنسبة تقارب      
خولها وتفرض قيـودا علـى       وتمنع بموجبه سكان الضفة الغربية من د       ،القوات االسرائيلية على المدينة   

عدة انذارات تشير الـى     بإدعاء أن هناك    . 48دخول بقية الفلسطينيين من المدينة نفسها أو من فلسطينيي          
ان التنظيمات الفلسطينية المسلحة تعد لتنفيذ عمليات تفجير في المدن االسرائيلية خـالل فتـرة األعيـاد                 

إلى مؤسسة األقصى العمار المقدسات،     ألمر الذي دفع    ا. اليهودية، التي تستمر عمليا حتى نهاية رمضان      
  .48لتعويض أهل القدس وتجارها بواسطة رفدها بآالف المصلين من فلسطينيي السعي 

  14/9/2007الشرق األوسط 
  

  من سورياعودة الللتحقيق بعد  48أحد مشايخ وفد دروز عربالشاباك يستدعي  .33
 مساء امس وفد رجال الدين الـدروز        فلسطينية المحتلة االراضي ال  ىعاد إل : زهير اندراوس  -الناصرة  
 محققـو الـشاباك   ى اسـتدع ه وصولىولد . سوريةى عدة أيام في زيارة إل   ى أمض ، بعد أن  48من عرب 

رئيس لجنة التواصل، الشيخ علي معدي، للتحقيق معه حول الزيارة، مما حدا برجال الدين البالغ عددهم                
مـذكرة اسـتدعاء    بعد تـسليمه     ، سبيل الشيخ  حتى تم إخالء  قين   المحق ى االعتصام للضغط عل   ى إل 330

  . الجاري في عكاأواخر الشهرللتحقيق 
  14/9/2007القدس العربي 

  
  الحصار والتجاذبات السياسية تسرق من الغزيين فرحتهم باستقبال رمضان : تحقيق .34
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الغزيون في رمضان رغم    اختفت العديد من مظاهر البهجة والزينة التي تعود عليها          :  سمير حمتو  -غزة  
األوضاع األمنية المستقرة التي يشهدها القطاع بعد سيطرة حماس على مقدرات األمـور، فيمـا معظـم                 
االطفال لم يمارسوا هوايتهم المفضلة بحمل الفوانيس وإطالق األناشيد الخاصة برمـضان، الن غالبيـة               

 ،ي األسواق وارتفاع أسعارها نتيجة الحصار     اآلباء لم يتمكنوا من شراء الفوانيس هذا العام بسبب شحها ف          
نه رغم الركود الذي تشهده أسواق قطـاع        أ  إال .واستعاض االطفال عنها بفوانيس بدائية من صنع أيديهم       

غصت بالمتجولين من المواطنين الذين بدت على وجوههم عالمات الحسرة على سوء الحـال،            ، فقد   غزة
وى من ضعف الحركة الشرائية لدى المواطنين، ناهيك عن         في حين ارتفعت أصوات معظم التجار بالشك      

ألقت التجاذبات الـسياسية    كما  . صعوبة إحضار البضائع ومستلزمات رمضان من الخارج بفعل الحصار        
 رسائل التهاني بقدوم هـذا الـشهر المبـارك، بـاتوا             من تبادل  بثقلها على المواطنين الغزيين حيث بدالً     

 هنية يجبر أهل غـزة علـى   مثل واحدة تقول أن  التجاذبات  هذه  اتها رائحة   يتبادلون رسائل تحمل بين طي    
 صوم  يفيد بأن رئاسي  أن هناك مرسوم     تقول   ، وأخرى تناول وجبة واحدة في رمضان لمواجهة الحصار      

  .رمضان هذا العام من بعد صالة المغرب وحتى الفجر وكل من يخالف يقطع راتبه
  14/9/2007الدستور 

  
  %2.17جدول غالء المعيشة بنسبة إرتفاع في : ني الفلسطياإلحصاء .35

اظهر المسح الشهري لجدول غالء المعيشة، الذي ينفذه الجهاز المركزي لالحصاء ارتفاعا كبيرا             : البيرة
 حدة االرتفاع فـي اسـعار       وكانتفي اسعار السلع والخدمات بمختلف انواعها في االراضي الفلسطينية،          

 في قطاع غزة، حيث شهدت االسعار الشهر الماضي اعلى نسبة ارتفـاع             المواد الغذائية الفتة، خصوصا   
في آب الماضي مقارنـة مـع       % 2.17 بنسبة    ارتفاعا ن االسعار سجلت   وأشار إلى أ   .منذ عشر سنوات  

  . نقطة157.49 نقطة الى 154.14تموز السابق، إذ ارتفع الرقم القياسي العام من 
  14/9/2007األيام الفلسطينية 

  
   يشيد بقصف قاعدة اسرائيلية  األردني العملحزب جبهة .36

حيا حزب جبهة العمل االسالمي اكبر االحزاب على الساحة االردنية عملية :  بسام البدارين-عمان 
 واصابة العشرات من 48القصف الصاروخي لقاعدة عسكرية اسرائيلية جنوب فلسطين المحتلة عام 

ان له امس بمناسبة شهر رمضان، اننا نبارك لشعبنا في وقال الحزب، في بي. العسكريين االسرائيليين
فلسطين سداد رميهم باصابة العشرات من الجنود الصهاينة، ونطالبهم بأن يغتنموا هذا الشهر، ليكون 
محطة تأمل ومراجعة، تستأنف فيها جميع فصائل الشعب الفلسطيني ومكوناته لحمة الصف وتوحيد 

  .لعدو الصهيوني الجاثم على الصدورالكلمة، وتكاتف الجهود لمواجهة ا
  14/9/2007القدس العربي 

  
  دعوة لمقاطعة البضائع االسرائيلية .37

دعت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع األردنيين االمتناع عن شراء منتجات صهيونية 
وجاء في . كية المنشأالمنشأ أو يملكها صهاينة في الغرب وتصدر الى األردن على أنها أوروبية أو أمير

البيان أن االمتناع عن شراء منتجات األعداء الذين احتلوا أرضنا ودنسوا مقدساتنا ولم يكفوا عن التآمر 
علينا عبادة هللا، وتعزيز إلرادة الصمود، وثقافة الممانعة، ودعم للفلسطينيين الذين يعانون األمرين بسبب 

 .االحتالل الصهيوني األميركي
  14/9/2007المستقبل 
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 إسالميو االردن يستنكرون مشاركة عربية في هرتسيليا .38
مؤتمر "استنكرت الحركة اإلسالمية في األردن مشاركة أردنيين وفلسطينيين في  : خليل رضوان-عمان 
، باعتبار ان مثل هذه المشاركة "اإلرهاب العالمي"الذي يعقد في إسرائيل لمناقشة مكافحة " هرتسليا

وقال أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني أرشيد أن مشاركة عرب  ".يعصرعة جديدة للتطب"
بمثابة مكافأة للعدو ومنح شهادات تبرئة له عن جرائمه الفظيعة ضد اإلنسانية والتي "في هذا المؤتمر 

اخر صرعات التطبيع "وقال انها  ".تحرك الصخر عوضا عن اإلنسان في اي بقعة من بقاع العالم كان
نتباحث مع الكيان الذي يمارس إرهاب الدولة بحقنا بشأن مكافحة اإلرهاب، مشيرا إلى بعض ان 

ممارسات الكيان بحق الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتجويع وقصف وتدمير وعقوبات جماعية 
  ".وتقطيع أواصر أبناء الشعب الواحد

  14/9/2007المستقبل 
  

 يني مخالف للقرارات العربيةسحب وثيقة الجئ فلسط: مكاوي يرد على عون .39
 الفلسطيني السفير خليل مكاوي، رداً على تصريح للنائب العماد ميشال -أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني 

إن سحب وثيقة الجئ فلسطيني مخالف لقرارات جامعة الدول "، "حمل إشارات ملتبسة وغير دقيقة"عون 
وقال، إن فزاعة ". ني ويؤكد صفة الجئ والهوية الفلسطينيةاإلبقاء على الوثيقة سببه إنسا"، وإن "العربية

إن قرار سحب وثيقة "وقال السفير مكاوي في تصريح أمس،  .التوطين تستخدم للسجال السياسي الداخلي
سفر الجئ من الفلسطيني الحاصل على جنسية بلد آخر هو في األساس تعميم إداري صادر عن األمن 

يم اإلداري، رفعت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كتاباً إلينا تطلب وبناء على هذا التعم. العام
فيه إعادة النظر في هذا التعميم، ألن الالجئ الحاصل على وثيقة سفر صادرة عن المديرية العامة 

وهذه للشؤون السياسية والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات، يعود الى لبنان في زيارة لتفقد ذويه، 
إن .البطاقة تسهل له إنسانياً دخوله كما اإلبقاء على اإلفادة من اإلعاشة التي تقدمها له وكالة األونروا

البطاقة موضوع االلتباس تُبقي على الفلسطيني في لوائح المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين في 
 ".إالّ فاقتضى التصويبوزارة الداخلية والبلديات كتعريف بهويته الفلسطينية ليس 

التوطين يعني منح الجنسية اللبنانية للفلسطيني، وهذا األمر غير وارد مطلقاً لدى أي ، أضاف مكاوي
أما معالجة الظروف الحياتية واإلنسانية السيئة لالجئين . لبناني، والفلسطينيون أنفسهم يرفضون ذلك

ه الذين يعملون الستغالل تلك الظروف الفلسطينيين فهو حق إنساني وواجب لجهة الوقوف في وج
 ".الصعبة والسيئة للفلسطينيين للنفاذ منها إلحداث القالقل والعبث باألمن

  14/9/2007المستقبل 
 

  ي رافضة إعادة تعمير مخيم الباردالعاقورالمغوار دير األحمر تشيع بلدة  .40
 على موعد مع تشييع الشهيد كانت بلدة دير االحمر ومنطقة غربي بعلبك:  عبد الرحيم شلحة-بعلبك 

المقدم المغوار صبحي العاقوري الذي استشهد متأثرا بجروحه التي اصيب بها في معركة نهر البارد، 
لن نسمح : فاتشحت شوارعها بالرايات السود ورفعت اليافطات المؤيدة للجيش اللبناني ومنها واحدة تقول

  . االبطالباعادة اعمار مخيم نهر البارد على دماء شهدائنا 
  14/9/2007السفير 

  
 مصر وفرنسا تحذران من عواقب وخيمة إن لم ينجح مؤتمر السالم .41

حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، خالل مؤتمر صحفي مشترك  : أشرف الفقي-القاهرة 
فع عملية مع نظيره الفرنسي من أنه إذا ما عقد االجتماع الدولي ولم يحقق الهدف منه، الذي يتمثل في د
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السالم وإطالق المفاوضات بين األطراف المعنية وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية، فستكون العواقب 
صعبة ألن عقد هذا االجتماع بدون أن يسفر عن نتائج ملموسة ستكون له عواقب ضارة، معربا عن أمله 

 .لمواقففي أن يتاح الوقت إلى حين انعقاد هذا االجتماع لبلورة الكثير من ا
وعقب وزير الخارجية الفرنسي، مؤكدا أنه يتفق تماما مع وجهة النظر المصرية حول االجتماع الدولي، 

 الفلسطيني أبو مازن ورئيس الوزراء اإلسرائيلي وفيما أكد أن االتصاالت التي جرت مؤخرا بين الرئيس
أولمرت تعد بادرة أمل في التقدم نحو مفاوضات جادة وأن هذه تمثل نقطة بداية، علق أبو الغيط قائال 

إننا في مصر لم نلحظ بعد أي جهد بارز يهدف إلى بناء موقف يؤدي إلى انعقاد اجتماع ناجح حول "
 . الحكومة األمريكية وكونداليزا رايس مثل هذه الجهود في القريبالسالم، معربا عن أمله أن تدشن 

وكان وزير الخارجية الفرنسي اجتمع واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، وعقدا 
مؤتمرا صحفياً مشتركاً حيث انتقد موسى غياب الرؤية حيال المؤتمر الدولي للسالم وقال إذا كانوا 

  .ن تكون المفاوضات والبنود واضحةلمؤتمر فيجب أال يتم استبعاد أي طرف، وأيريدون إنجاح ا
  14/9/2007الوطن السعودية 

  
  الخرق اإلسرائيلي ألجواء سوريا كان هدفه إيران: عربي مصدر دبلوماسي .42

كشف مصدر دبلوماسي عربي لعكاظ عن وجود نوايا إسرائيلية الستخدام المسار الجوي على الحدود 
لسورية كمسار لضرب المنشآت النووية اإليرانية وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه التركية ا

تم اكتشاف أن المواد التي تم إلقاؤها من الطائرات اإلسرائيلية عبارة عن خزانات وقود إضافية تخلصت 
ورة والتخفي منها الطائرات اإلسرائيلية في طريق عودتها حتى تزيد من حركتها ومن قدرتها على المنا

واستند المصدر على أن رحلة الطائرات اإلسرائيلية ال تحتاج إلى . من المضادات األرضية السورية
خزانات وقود إضافية لتصل إلى شمال سوريا إذا كان الهدف هو شمال سوريا لكنه قال إن الهدف كان 

لية تؤكد أن طريقها كان إلى أبعد من ذلك وأن نوعية وكمية الخزانات التي ألقتها الطائرات اإلسرائي
ورجح المصدر أن ال تكون حكومة أردوغان على علم بما قامت به إسرائيل ويرجح أن يكون . إيران

  .التنسيق كان فقط بين الجيش التركي وإسرائيل
  14/9/2007عكاظ 

  
  إسرائيل كيان غاصب ال يمكنه مواصلة الحياة: نجاد .43

نجاد تأكيده على أن بالده ال تسعى إلى امتالك أسلحة نووية، فيما جدد الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
، فقد واصل نجاد هجومه على إسرائيل، التي وصفها بأنها "السالم والصداقة للجميع"وأن طهران تأمل 

  ".ال يمكن أن يواصل حياته"، مضيفاً أن هذا الكيان "كيان غاصب"
  13/9/2007سي ان ان 

  
  نكر لدور بلير كمبعوث جديد للرباعية تت" اسرائيل: "صحيفة بريطانية .44

افادت صحيفة بريطانية، امس الخميس، أن إسرائيل رفضت المصادقة علـى لقـاء             :  يو بي آي   -لندن  
يعقده طوني بلير مع ناشط بارز في مجال حقوق اإلنسان في قطاع غزة متنكرة بذلك وبشكل فعال للدور                  

  . ث للجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسطالجديد لرئيس الوزراء البريطاني السابق كمبعو
  14/9/2007القدس العربي 

  
  "اسرائيل"الواليات المتحدة ستدخل طرفاً مباشراً إذا شنت سوريا هجوماً على  .45
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ذكر موقع المنار االلكتروني أن اإلدارة األمريكية أعطت إسرائيل تطمينات عشية تنفيذ االعتـداء علـى                
الواليات المتحدة ستدخل طرفا مباشرا في الحرب في حـال شـنت سـوريا      األراضي السورية بأنها أي     

  .هجوما على إسرائيل، وأنها لن تقف وراء الكواليس كما حدث خالل الحرب األخيرة على لبنان
  13/9/2007 48عرب

  
   حادثة حيازة مواد مشعة بشكل غير قانوني في السنوات األخيرة275تسجيل  .46

، وصلت الوكالة تقارير حـول      2006 -1993لطاقة الذرية، أنه في السنوات      قال تقرير للوكالة الدولية ل    
 حادثة تتضمن حيازة غير قانونية لمواد مـشعة، تتـضمن البلوتونيـوم واليورانيـوم المخـصب                 275

وتشير معظم الحاالت إلى أن الحديث عن نـشاط جنـائي    .والبيريليوم، التي تستخدم إلنتاج أسلحة نووية  
  . هذه المواد من منشآت نووية في بالدهم، وتبحث عن طرق لبيعهالجهات قامت بسرقة

  13/9/2007 48عرب
  

  قضية فلسطين بين االعتذار واالندثار .47
  أحمد سعيد نوفل

ظهرت مصطلحات ومفاهيم جديدة في الخطاب السياسي الفلسطيني لم تكن موجودة من قبل، ويبدو أنهـا                
وبـدالً مـن اسـتعمال      . مر بهـا القـضية الفلـسطينية      جاءت لكي تساير مرحلة التردي الحالية التي ت       

المصطلحات التي كانت تستعمل من قبل، كتحرير فلسطين وحق العودة وفلـسطين التاريخيـة، وبحـث                
قضايا الالجئين والقدس والمستوطنات وتحرير األسـرى الفلـسطينيين والكفـاح المـسلح واالنتفاضـة               

 الوطنية الفلسطينية والمـشاركة الـشعبية فـي العمـل           الفلسطينية، وحق تقرير المصير وتحقيق الوحدة     
الوطني، باتت القيادات الفلسطينية تستعمل مصطلحات حديثة، كاالنقالبيين وضرورة اعتذارهم، وجماعة           

قطاع غزة، وحكومة الطوارئ    " دولة"الضفة الغربية و    " دولة"، و   "فتح اإلسالم "دايتون وجماعة إيران و     
ك أن تلك المصطلحات الجديدة تعبر عن طبيعة المرحلة الحرجة التي وصـلت             وال ش . والحكومة المقالة 

إليها القضية الفلسطينية، ألن لها دالالت سلبية تؤكد تراجع العمل الوطني الفلسطيني وتراجع المفـردات               
ويؤكد هذا التراجع ما قاله مفتي فلسطين الـشيخ عكرمـة   . التي استعملت في ظروف النضال الفلسطيني   

أخيراً من أن قضية القدس والمسجد األقصى لم تعد تحتل مكاناً علـى أجنـدة القـادة والـساسة            صبري  
  .الفلسطينيين

 - إسرائيلي ومن ثم فلـسطيني       - الصهيوني إلى عربي     -وما يدعم هذا التوجه تحول الصراع العربي        
ـ   -إسرائيلي، ووصل هذه األيام إلى صراع دموي فلسطيني          و " فـتح "ي  فلسطيني، وصراع بـين حركت

لقد فقد النضال الفلسطيني بوصلة التوجه السليم للعمل الوطني وقـاده بعيـدا عـن التنـاقض                 ". حماس"
وبتنا نشاهد تحريض القيادات الفلسطينية ضـد       . الرئيسي وهو االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية     

ني والعربـي، أضـعاف مـا       بعضها بعضاً ومحاوالت تشويه صورة كل منهم أمام الرأي العام الفلسطي          
وأصبحنا نترحم على أيام الحركـة الوطنيـة        . يقومون به من تحريض ونقد ضد الممارسات اإلسرائيلية       

، التي انشغلت في صراعاتها الداخلية بـين األحـزاب والقـوى الفلـسطينية              1948الفلسطينية قبل عام    
وعها االسـتيطاني االسـتعماري فـي       والعائلية، بينما التنظيمات الصهيونية وحدت جهودها إلكمال مشر       

  .وما أشبه الوضع الفلسطيني حالياً بتلك المرحلة التي يبدو أننا لم نستوعب دروسها. فلسطين
على قطاع غزة، وعلى الرغم مما لحق بقيـادات حركـة           " حماس"ومن جهة أخرى، فمنذ سيطرة حركة       

وضع في غزة، لم تكن كلها سـلبية للـسلطة          من إحراج، إال أنه يبدو أن النتائج التي وصل إليها ال          " فتح"
الفلسطينية، بل على العكس فهناك دالالت إيجابية لبعض المتنفذين في السلطة الفلـسطينية، فقـد ظهـر                 

عليها، وأصبحت تشعر اآلن بحريـة      " حماس"ارتياحها في التخلص من حمل ثقيل كانت تشكله مشاغبات          
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إسرائيل من دون قيود ونقد كانت تواجهه من قبـل قيـادات          الحركة في اتصاالتها مع الواليات المتحدة و      
عدم الخـروج   " فتح"ولم تعد حكومة الوحدة الوطنية وال اتفاق مكة يفرضان على قيادات حركة             ". حماس"

وتستطيع السلطة الفلسطينية أن تتحرك في جميع االتجاهات مـن دون رقيـب             . عن اإلطار العام لالتفاق   
" حمـاس "اء بأنها تمثل الفلسطينيين لوحدها، بسبب مقاطعة اآلخرين لحركة      وحسيب من اآلخرين، واإلدع   

ورفضهم االعتراف بها، علماً أن الصراع بين أكبر تنظيمين فلسطينيين يـستنزف القـوى الفلـسطينية،                
  .وتبقى إسرائيل هي المستفيدة الرئيسية من هذا الوضع

من الشعب الفلسطيني بحجـة مـا       " حماس"ركة  وفيما يتعلق بطلب السلطة الفلسطينية بضرورة اعتذار ح       
سببته من نتائج سلبية على القضية الفلسطينية، فإن عدم احترام إرادة الفلسطينيين فـي اختيـارهم فـي                  

، وما لحق بالقضية الفلسطينية     "حماس"انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، ال يقل سوءاً عما قامت به           
س من جراء ممارسات بعض رموز السلطة الفلسطينية في الـسنوات           والشعب الفلسطيني من سلبيات ومآ    

ومنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو، كانت النتائج مدمرة على الفلسطينيين وقضيتهم، أضعاف مـا              . الماضية
فقد تجزأت الضفة الغربية، وبني الجدار العنصري داخل        . على القطاع   " حماس"لحق بهم بسبب استيالء     

وارتفع عدد المـستوطنات    .  في المئة من الضفة الغربية     40نية مما أدى إلى مصادرة      األراضي الفلسطي 
اإلسرائيلية وعدد المستوطنين، وتم تهويد المدينة المقدسة وإحاطتها بالمستوطنات وعزلهـا عـن بقيـة               

 وتراجع التأييـد العربـي    . مناطق الضفة، وتضاعف عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية        
أن تعتذر للشعب الفلسطيني عما قامـت       " حماس"ولهذا فإذا كان على     . والدولي لنضال الشعب الفلسطيني   

به في غزة، فإن على السلطة الفلسطينية أن تعتذر هي األخرى للشعب الفلـسطيني، بعـد أن أوصـلت                   
تالل اإلسـرائيلي   وكذلك أن تطلب االعتذار من االح     . الوضع في الساحة الفلسطينية لما وصل إليه حالياً       

ولـم نـسمع أحـداً مـن     . نفسه الذي يمارس شتى أنواع االضطهاد واالنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني      
المسؤولين الفلسطينيين يطالب اإلسرائيليين باالعتذار عما لحق بالفلسطينيين منذ مائة عام بسبب احتاللهم             

، بينما مطلب   "حماس"للبدء بالحوار مع    والغريب أن االعتذار يطلب كشرط أساسي       . لوطنهم وطردهم منه  
  .إجراء مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي يتم من دون شروط

وفي الوقت الذي تبدي فيه السلطة الفلسطينية في رام اهللا، المرونة حيال المطالب األميركية واإلسرائيلية               
ت إجراء حوار مع حركة     وتوافق على وقف المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، فإنها تتشدد ضد محاوال          

وال شـك أن    . ، رغم انه كان من المفترض أن يقفا في خندق واحد ضد االحـتالل اإلسـرائيلي               "حماس"
تراجع حكومة الطوارئ الفلسطينية عن المقاومة المسلحة، يأتي في إطار رضوخ السلطة الفلسطينية لتلك              

عض بطرح المقاومة في برنامج حكومـة       مطالبة الب "ويعترف أحد المسؤولين الفلسطينيين بأن      . الضغوط
ان حكومة فياض مرضي عنها أميركياً وإسرائيلياً       "والسبب موجود بنظره وهو     " فياض نوع من المزايدة   

ونسي هذا المـسؤول،    ". هذه الحكومة ليست مؤهلة لقيادة مقاومة مسلحة      ... ألنها ملتزمة شروط الرباعية   
فلسطيني، عند جلوسه على طاولة المفاوضات مـع الجانـب          في تحديد األوراق التي يملكها المفاوض ال      

علما أن هذا المسؤول ال يمثل في الساحة الفلسطينية سوى نفسه،           . اإلسرائيلي، إذا لم يملك ورقة المقاومة     
التي يرفض الحوار معها، فازت في انتخابات المجلس التشريعي، وتتمتع بـشعبية            " حماس"بينما قيادات   

كـي ينتقـد    " حمـاس "وليس بالضرورة أن يكون الفلسطيني عضوا فـي         . فلسطينيواسعة في الشارع ال   
وتنظيمات فلسطينية  " فتح"ممارسات بعض قيادات السلطة الفلسطينية، وهناك تيار وطني واسع في حركة            

  .أخرى ومستقلون، انتقدوا تلك الممارسات، التي تشكل تهديداً للمشروع الوطني الفلسطيني
، يعود للضغوط التي تفرضها الواليـات       "حماس"ة الفلسطينية فتح باب الحوار مع       ويبدو أن رفض السلط   

وقال مسؤول إسرائيلي عشية اجتماع محمود عباس مع رئيس         . المتحدة وإسرائيل عليها لمنع هذا الحوار     
سندرس طلبات أبو مازن، فقط في المدة األخيرة انتهينا من تقـديم رزمـة              "الوزراء اإلسرائيلي أولمرت    

بيرة تشمل مبالغ هائلة من المال، وتحرير أسرى، ومساعدات أمنية وموافقة على الحصول على دعـم                ك
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وفي المقابل لم يخيب أبو     . كانت رزمة جيدة وأتت بالثمار، وبدأت تعزز قوة أبو مازن         . أمني من الخارج  
لعـودة إلـى    مازن اآلمال وأنجز المطلوب، ولم يعد إلى أحضان حماس، رغم الضغوط، هو يدرك أن ا              

كما صرحت وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية تـسيبي        ". أحضان حماس تعني تفجير المفاوضات السياسية     
  ".بأن تجديد الشراكة بين حركتي فتح وحماس معناه الجمود وتدهور األوضاع"ليفني 

 ،"حمـاس "ومن جهة ثانية ، فإن إسرائيل تحاول مع الواليات المتحدة إلصاق تهمة اإلرهـاب بحركـة                 
فقد ربط الـرئيس األميركـي      . من الحوار معها  " فتح"لتسهيل ضربها ومنع حركة     " القاعدة"وربطها بـ   

إن "جورج بوش ما حدث في قطاع غزة بما يحدث في مناطق أخرى، كلبنان والعراق وأفغانستان، وقال                 
الكفاح للمتطـرفين  النزاع في غزة والضفة الغربية هو نزاع بين المتطرفين والمعتدلين، وإن التنازل عن  

وربطهـا  " حماس"وكان أولمرت أكثر وضوحا في مهاجمته       ". ستكون له نتائج قاتلة على المنطقة والعالم      
إن حماس قوة مدمرة ومتطرفة، إنها منظمة عسكرية أصولية هـدفها مواصـلة القتـال            "باإلرهاب وقال   

  ".العنيف مع إسرائيل
لى الضفة الغربية، ولن تكون إسـرائيل بعيـدة عـن           وهناك تخوف من انتقال ما حدث في قطاع غزة إ         

وقال العميد يوسي بايدتس، رئيس وحدة األبحاث في االسـتخبارات العـسكرية            . التحضير لهذا االنفجار  
واعتبر أن الصراع بـين  . بين فتح وحماس " جس نبض "اإلسرائيلية إن الضفة الغربية تحولت إلى منطقة        

ى الصعيد الفلسطيني، ويمكن أن ينزلق بشكل عنيف من قطاع غزة           ال يزال مستمرا عل   " حماس"و  " فتح"
فـتح أبـواب الحـوار      " حماس"إلى الضفة، موضحا ان القطيعة بين الطرفين قائمة على رغم محاوالت            

ال بـد مـن التحـذير       ". أجهزة فتح تلحظ التحدي، وتحاول العمل لتقليص قوة حمـاس         "وقال إن   . بينهما
االنقسامات والخالفات في الـساحة الفلـسطينية علـى مجمـل القـضية             المستمر من خطورة استمرار     

الفلسطينية، والتي ستكون تداعياتها خطيرة تنذر بعواقب وخيمة أشد خطورة من الـضغوط المفروضـة               
  .على من يرفض الحوار، ألنها ستؤدي ليس إلى حل القضية الفلسطينية بل إلى تصفيتها

  14/9/2007الحياة 
  

  هلع جنود اسرائيل .48
  عبد الستار قاسم 

 مثيـر وال بـد ان   2007 سـبتمبر  /ايلول11خبر اصابة الجنود االسرائيليين بصاروخ فلسطيني بتاريخ   
يستوقف المحللين العسكريين والسياسيين، ليس الن الصاروخ قد اصاب الهدف، وانما الن عدد المصابين              

تضارب االخبار حول اعداد المصابين، لكن      ت. بالهلع من الجنود اكثر من عدد المصابين بالشظايا الحقيقية        
من . يبقي هذا غير مهم، انما المهم ان اسرائيل قد اقرت بان اكثر من نصف المصابين قد اصيبوا بالهلع                 

المفترض ان جنود اسرائيل قد تعرضوا لتدريبات قاسية وصعبة، واعتادوا على ازيز الرصـاص مـن                
ا اصوات االنفجارات الضخمة في منـاوراتهم، وخبـروا         فوقهم ومن تحتهم، وفي وعيهم ونومهم، والفو      

حسبما يظن العربي، جندي اسرائيل     . الدبابات وهي تهاجمهم والطائرات وهي تقصف من فوق رؤوسهم        
لكن من الواضح ان هـذه الـصورة العربيـة          . هو جندي مدرب ومتمرس وشجاع ويهاجم بقوة وبسالة       

العربي من اجل اخفاء عجز االنظمة العربية، وليس مـن          التقليدية ليست حقيقية، وهي موجودة في ذهن        
االنظمة العربية انظمة شهوانية ماجورة متآمرة باحثة عن المتع والشهوة، وتعمل باستمرار            . اجل الحقيقة 

  . على ترسيخ فكرة اسرائيل القوية التي ال تقهر من اجل تبرير الهزائم والذل والتنازل
ل الحرب على لبنان، ومن خالل المواجهات مع المقاومة الفلـسطينية           ثبت بوجه ال يقبل التاويل من خال      

ان الجندي االسرائيلي خاو متهاو يحرص على حياة، وقد صدق السيد حسن عندما قال بـان اسـرائيل                  
  . اوهن من بيت العنكبوت
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 ال بد ان احدهم تسلح بالجرأة واستعمل الهاتف المحمول ليصور المـشهد فـي المعـسكر االسـرائيلي                 
ال بد ان احدهم صـرخ      . المستهدف، وهو سيصنع خيرا ان بث التسجيل لنري كيف هلع جنود اسرائيل           

وينك يا امي؛ او يا حبيبتي يا امي الحقيني؛ او هي يا بيي؛ او ربما استغاث بفلسطينيين لرفع الـصاروخ                    
. وجري بال اتجاهقطعا ساد صراخ وعويل واستغاثات  . عن راسه؛ او استنجد مشان محمد؛ او مشان اهللا          

  .  اي جحر تلوذىاالرقام التي اوردتها اسرائيل تشير بان جنودها تحولوا الي فئران مذعورة ال تدري ال
اذا كان صاروخ بدائي بسيط قد اصابهم بهذا الحجم من الذعر، فماذا ستفعل الـصواريخ االشـد وطـأة                   

هو جيش ممتـاز    . ش حروب حقيقية  واكثر دقة واعظم حمولة؟ هذا حدث يؤكد بان هذا الجيش ليس بجي           
  . في مالقاة االنظمة العربية، لكنه جيش هش جبان امام محاربين حقيقيين

ستقوم اسرائيل باالنتقام وستضرب غزة وستقتل وستدمر بسبب آلياتها العسكرية المتطورة، لكـن الـذي               
  .مذعوريكسب المعركة في النهاية هو الجندي على االرض، وهو بالتاكيد ليس الجندي ال

 14/9/2007القدس العربي 
  

  أوالً".. تحديد التسعيرة"خطة : العملية العسكرية الكبيرة ضد غزة .49
  رون بن يشاي

ال يتوقع خروج الجيش اإلسرائيلي في حملة واسعة في غزة قبل األعياد وقمة السالم التـي دعـا اليهـا                  
ورا بوقف إمداد الكهرباء وصـوال       بدءاً من نيران المدافع، مر     -بوش، لكن ثمة مجموعة من الخطوات       

لكن مخاطر هذه الخطوات تتمثل فـي المـس         .  يمكن اللجوء اليها في هذه األثناء      -الى ضرب الطرقات    
  .بالمدنيين، ووقوع كارثة انسانية، وبالتالي التعرض إلدانة دولية

". قسام االستراتيجي ال"منذ أشهرعدة، يتحدثون في الجيش اإلسرائيلي والمؤسسة األمنية بخشية كبيرة عن            
المقصود ذاك الصاروخ الذي قد يطلق اليوم، غدا أو بعد أشهر، والذي سيسقط في مـستوطنة بجنـوب                  

 إلى الخروج في    - تحت تأثير الرأي العام      -البالد، ويوقع ضحايا ما يرغم الجيش اإلسرائيلي والحكومة         
الضرورة في مميزاته التكنولوجية وقدرتـه  ولن يكون القسام االستراتيجي مخالفا ب   . حملة كبيرة ضد غزة   

وهـو سـيتحول الـى      . التدميرية عن مئات الصواريخ التي سقطت في النقب خالل الـسنة الماضـية            
آلنه لن يترك للحكومة من خيار سوى شن حملة واسعة تستوجب تجنيد االحتياط، وتكـون               " استراتيجي"

سرائيلي كله في حالـة اسـتنفار خـشية         مشروطة بوقوع خسائر بين جنودنا، وتوجب وضع الجيش اإل        
حصول رد من الشمال، وبالتالي تضطر إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها وشرح أعمالهـا علـى الحلبـة                  

  .الدولية
القـسام  "ال عجب، إذاً، أنهم في المؤسسة األمنية ومكتب رئـيس الحكومـة يـصلّون كـي ال يـسقط                    

ولذلك من الجائز االفتراض أن صاروخ القسام       . لقادمين ثالثة ا  -في النقب خالل الشهرين     " اإلستراتيجي
". إستراتيجي"الذي سقط في معسكر األغرار بقاعدة زيكيم، لن يعرف من قبل المستوى السياسي على أنه                

والسبب في ذلك، من جملة األمور، أنه في حال خرج الجيش اإلسرائيلي في حملة كبيرة في قطاع غزة                  
كما أن وسائل اإلعالم وسكان النقب سيوجهون       . يثور الرأي العام اإلسرائيلي   ردا على المس بالجنود، فس    

االتهامات الى الحكومة وقادة المؤسسة األمنية بدعوى أن دم الجنود أغلى في نظرهم مـن دم ودمـوع                  
بناء عليه،  . أوالد سديروت، الذين يتعرضون يوميا لسقوط صواريخ القسام، ويعيشون في رعب متواصل           

جبـي  "فتراض أن الحكومة ال تفضل اآلن التركيز ليس على حملة عسكرية كبيرة بـل علـى                 يمكن اال 
  ".الثمن

المقصود القيام باستخدام متزامن لروافع ضغط متنوعة، عسكرية واقتصادية، بشكل مباشر ضد مطلقـي              
 وبالتالي بشكل غير مباشر، ضد سكان القطاع، كي يضغطوا علـى المـسلحين              -الصواريخ ومرسليهم   

فهي استُخدمت عدة مرات في   . هذه الفكرة العمالنية ليست جديدة    . لوقف أو تقليص عملياتهم ضد اسرائيل     
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وعلى الرغم من ذلك يفكر أولمرت، باراك وأشـكنازي بانـه مـن             . الماضي، لكن النتائج لم تكن مثيرة     
  .في حملة واسعة" اللعب على الصندوق كله"المناسب تجربة هذا الخيار، قبل 

ائز االفتراض أن التشديد سيكون تحديدا على الوسائل العسكرية، وليس علـى روافـع الـضغط                من الج 
، التي بلورت فـي المؤسـسة       "تحديد التسعيرة "ومن بين العناصر العسكرية لخطة      .  االقتصادية -المدنية  

  :األمنية، يمكن ذكر
ليات واطالق صواريخ القسام    ضد كل جهاز يبادر وينفذ العم     ) اغتياالت" ( احباطات مركزة "شن هجمات   

كـل مـا    . من القطاع، من دون التمييز بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وبين الجندي العادي            
  .يمكن ضربه من الجو ومن البر، سيتم ضربه

مضاعفة عدد ومدى عمليات التوغل البرية في عمق القطـاع، ال سـيما ألهـداف جمـع المعلومـات                   
 ومن بينهـا نـصب كمـائن        -" الجهاد"و" حماس"بنى التحتية العسكرية التابعة لـ      االستخبارية وتدمير ال  
  .هذه العمليات التوغلية ستُنفذ بشكل رئيس من قبل وحدات خاصة. لمطلقي صواريخ القسام

زيادة العمليات المشتركة بين سالح الجو وبين الوحدات البرية لتحديد وإحباط إطالق صـواريخ القـسام                
  .ا قبل وبعد اإلطالقوالمس بالخالي

اطالق نيران المدفعية ونيران الطائرات على األماكن التي تُنفذ عملية اإلطالق منها، حتى من دون وجود               
  .هدف محدد

وبذلك يأملون في   . والنية تتجه للعمل في كل هذه القنوات في وقت واحد، حيث أنها تُغذي بعضها بعضاً              
يص ملموس في عمليات اإلطالق، بل التسبب أيضا في تنفيذها          الجيش اإلسرائيلي أن يتحقق ليس فقط تقل      

لكن المشكلة تكمن في أن هذه العمليات تـتم         . بشكل متهور ومن مسافات بعيدة، وبذلك تكون أقل نجاعة        
  .بين السكان المدنيين، ولذلك هي مرشحة لحصول تعقيدات من كل األنواع

التي يتردد الجيش اإلسرائيلي في اتخاذها، لكنـه ال         ، و "تأثير مدني "يوجد أيضا أنواع عمل عسكرية ذات       
على سبيل المثال، فرض قيود على حركة السيارات داخـل أراض القطـاع، إلـى       . يزال يدرسها بجدية  

فالحفر العميقة التي تنشأ في     . درجة شلها بشكل تام، بواسطة القصف الجوي للطرقات والممرات الترابية         
ركة، كفيلة بتحقيق هذا األثر وستُلزم مطلقي صواريخ القـسام علـى            نقاط معينة على طول مسارات الح     

لكن السكان المدنيين   . الوصول سيرا على األقدام مع عبواتهم الناسفة الثقيلة إلى مناطق اإلطالق المتقدمة           
وسيكون هذا اإلجراء بمثابة بديل عن الحـواجز التـي يقيمهـا الجـيش              . غير المقاتلين سيعانون كثيرا   

ويمكن من خالل هذه الوسيلة تقطيع أوصال القطاع الى مناطق تكـون الحركـة              . لي في الضفة  اإلسرائي
وسيحاول الفلسطينيون بالطبع ردم تلك الحفر، لكن يمكن بسهولة نسبية منعهم من فعل ذلك،              . صعبة بينها 

  .وحفر حفرا جديدة وفق الحاجة
لضغط غير المباشر على المـسلحين عبـر         االقتصادية تهدف، إضافة إلى ممارسة ا      -الرافعات المدنية   

وقف الكهرباء، تقليص تزويد    : الوسائل معروفة . سياسيا وتعزيز أبو مازن   " حماس"السكان، إلى إضعاف    
كما يدرس أيضا امكانية منـع خـروج الـصيادين          . القطاع بالوقود ومنع نقل البضائع غير الضرورية      

وصون بالمس بتزويد القطاع بالماء العتبارات انـسانية        وفي الجيش اإلسرائيلي ال ي    . الغزيين إلى البحر  
في هذه األثناء، يتم فحص األبعاد القانوينة لممارسة هذه الوسائل،          . وخشية حصول ردود شديدة في العالم     

فممارسة الضغط االقتصادي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين، وهـو          . من وجهة نظر القانون الدولي    
  ".جريمة حرب"وفي حالة خطيرة يمكن تعريف هذا األسلوب بأنه . ن الدوليأمر ممنوع في القانو

ثمة مشكلة ُأخرى تتخبط بها المؤسسة األمنية أيضا، وهي حقيقة أن ممارسة الضغط االقتـصادي علـى                 
سكان القطاع يحثهم على طلب المساعدة من جهاز المساعدة االجتماعية التابع لحماس، المدعوم بـأموال               

ولكن يتعين مسبقا عـدم     . بذلك يساهم مثل هذا الضغط في تعزيز حماس تحديدا، بدل إضعافها          و. إيرانية
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تعليق اآلمال الكبيرة على تلك الوسائل ألن قدرة السكان المدنيين الفلسطينيين في التأثير على المنظمـات                
  .المسلحة، محدودة جدا

 الرافعات العسكرية والمدنية في وقت      فقط في حال جرى استخدام كل     " جبي الثمن "ثمة فرصة جيدة لخطة     
ومن الواضح للقيادة األمنية في الدولة      . واحد، وبالحد األقصى الممكن، ومن دون التسبب بكوارث انسانية        

ليس فقط بـسبب صـواريخ      . أنه في نهاية المطاف، ستضطر اسرائيل الى شن حملة واسعة في القطاع           
ن تتحول الى مقر محصن ومجهز جيدا على غرار حزب          القسام، بل واساسا من أجل منع حماستان من أ        

  .فالحكومة والجيش اإلسرائيلي ينتظرون فقط توقيتا أنسب. اهللا
  "يديعوت"عن 

  14/9/2007األيام الفلسطينية 
  

  "!اإلجماع الوطني"خروج على  .50
   فواز طرابلسي

 توطين الفلـسطينيين    الذي تجدد حول رفض   " االجماع الوطني "يتكرر الحديث بعد معركة نهر البارد عن        
  . مستمرة"... مؤامرة التوطين"فيما ال تزال اصوات تحذّر من ان . في لبنان

  . يرغب المواطن كاتب هذه السطور رغبة عارمة في االنسحاب من ذاك االجماع، بل في الخروج عليه
ائف تسعى  والسبب ان رفض التوطين خرافة اخرى من خرافات سياسة الكذب والتكاذب السائدة بعد الط             

الى تحقيق اإلجماع في بلد متعدد ومركب ومعقد، وإلى التوحيد الوطني باختراع مـا يظـن انـه عـدو           
  . مشترك للبنانيين، قبل اختراع عدو آخر، او بابتكار فزاعة يعتقد انها ناجعة لتخويف الجميع

  . قصة ووظائف" رفض التوطين"لخرافة 
 كبش محرقة تلقى على عاتقه كافة تبعات حروب اختتمت على           عند انعقاد مؤتمر الطائف، كان ال بد من       

. تسوية ولكن ليس على مساءلة ومحاسبة واألفدح انها اختتمت بارتقاء زعماء الحرب انفسهم الى السلطة              
وجـد الجميـع فيـه ضـالتهم        . وكان الطرف الوحيد الواقع خارج تلك المعادلة هو الطرف الفلسطيني         

  . سطيني هو المؤامرة وسبب الحرب والعدو فيها والخطر المستمر بعدهافإذا الطرف الفل. المنشودة
 علـى اعتبارهـا     1990 - 1975دورها في حـروب     " الجبهة الللنانية "بررت فزاعة التوطين الطراف     

توطين الفلسطينيين في لبنان، ظّل الغموض مخيما       " مؤامرة"بعامة، بل مقاومة ضد     " حروبا ضد اآلخرين  "
هكذا أمكن التغطية ال على مسؤولية تلك االطراف في إشـعال           . ءها ومن يستفيد منها   على من يقف ورا   

  . ناهيك عما بين هذا وذاك. الحروب وانما سمح بخلط بداياتها بالخواتم
وال نستطيع، ونحن على ايام من ذكرى جديدة لمجزرة صبرا وشاتيال، اال ان نتذكر انها قد جرى التمهيد                  

الذي ال مكان له في تسوية ازمة الشرق االوسـط، فكانـت            " لص من الشعب الزائد   التخ"لها بالدعوة الى    
. المجزرة، ترويعا للمدنيين الفلسطينيين لدفعهم على مغادرة لبنان، بعد اخراج تنظيماتهم المـسلحة منـه              

  . بعبارة صريحة، رفض التوطين هنا هو المعادل للتهجير، ال اكثر وال اقل
 على انها حروب ضد مؤامرة التـوطين،        1990 - 1975 وتصوير حروب    هكذا فبإسم رفض التوطين،   

كان يجب ان نتناسى ان معظم وقائع الحروب التالية على انسحاب قوات منظمـة التحريـر الفلـسطينية     
حرب "بما سمي   " مؤامرة التوطين "فما عالقة   .  قد جرت بين اطراف لبنانية     1982عسكريا من لبنان عام     

بتهجير مـسلمي   " مقاومة التوطين "تي هجرت معظم سكانه المسيحيين؟ بل ما عالقة          ال 1983عام  " الجبل
" حـرب التحريـر  "بإشعال الجنرال ميشال عـون  " رفض التوطين" وما صلة    1976النبعة قبل ذلك عام     

او " القوات اللبنانيـة  "او باقتتال االخوة بين بين جماعة جعجع وجماعة حبيقة في           " حرب توحيد البندقية  "و
  ن حركة امل وحزب اهللا؟ بي
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من جهة ثانية، لعبت فزاعة التوطين دورا ال يستهان به، خالل العهد السوري في تبرير انحياز عدد من                  
القيادات السياسية، المسيحية خصوصا، الى صف االنتداب السوري، بحجة انـه وحـده يـستطيع لجـم                 

ضد خطر التوطين وسيلة اضافية لتبريـر       فإذا التحريض   . الفلسطينيين ونزع سالح المنظمات الفلسطينية    
  . بقاء الوجود العسكري السوري في االراضي اللبنانية بعد ان بات وجوده خرقا التفاق الطائف

على ارقى نموذج في الحياة اللبنانية على جحود مقيـت يمـارس            " رفض التوطين "الى هذا كله، ينطوي     
الحياة اللبنانية من كدح عامل البنـاء الـى تـدبير           بحق مساهمة الشعب الفلسطيني المتعددة االشكال في        

بـل هـذا هـو      . المصرفي الكبير وما بينهما من كفاءات في كافة المجاالت من التدريس الى المقاوالت            
يحق فيه لوكالء اثرياء    !) يا هال بالضيف، ضيف اهللا    (عالمة فارقة على لبنان المضياف      " رفض التوطين "

وال يحق للفلسطيني   " الجبال العالية الما بتنطال   "ر مربع من االراضي في      سعوديين ان يستملكوا مليون مت    
  ! ان يمتلك شقة سكن واحدة من بضعة عشرات االمتار المربعة

وال يخفاك ان الزمة رفض التوطين تنطوي ايضا على تعليم الفلسطينيين الوطنية وكيف يظلـون علـى                 
فكان ال بد   . يين، اشد حرصا منهم على حقهم في العودة       العهد للعودة الى بالدهم، على افتراض ان اللبنان       

من منع ابناء المخيمات من إدخال مواد البناء مثال حتى ال تسول لهم انفسهم االسـتقرار فـي المخـيم                    
والمعروف ان القاصي والداني يطمع في التوطن في لبنان، وهؤالء لـديهم            . والطمع في البقاء في لبنان    

به من هم بدون وطن؟ وفي ظل سياسات الحصر والتجويع واالهمال، صـارت             اوطان، فكيف ال يطمع     
المخيمات نهبا للجماعات المسلحة تتعاون اجهزة االمن الـسورية واللبنانيـة علـى بنائهـا وتـشجيعها                 
واستغاللها وتنظيم اقتتالها وصار فقر المخيمات منبتا للجماعات االصولية التي اسـتفاق لبنـان مـؤخرا       

  ". رفض التوطين" قادرة حتى على اختطاف مخيم بأسره تحت سمع وبصر دعاة ليكتشف انها
يزعم . على اثر قضية نادرا ما تروى بالصراحة الالزمة       " رفض التوطين "اخيرا ليس آخرا، تقوم خرافة      

الملوحون بخطر التوطين ان لبنان بسبب تركيبه السكاني ال قبل لـه ان يتحمـل هـذه االعـداد مـن                     
.  المسلمين الذين سوف يؤدي وجودهم الى اختالل سكاني وسياسي بين المسلمين والمسيحيين            الفلسطينيين

من قال اوال ان حق االقامة القانوني للفلسطينيين، في ظل القوانين اللبنانية وتحت سلطة الدولة اللبنانيـة                 
ال تزال تناضـل مـن      وسيادتها، بانتظار عودتهم الى بالدهم المحررة او بما هم رعايا سلطة فلسطينيية             

اجل حق العودة حسب قرارات االمم المتحدة، من قال ان هذا او ذلك يعني منحهم الجنسية اللبنانية؟ بـل                   
على فرض ان التوطين يوازي التجنيس، وهو قطعا ما ال يدعو اليه احد             . فلنذهب في االمر حتى نهاياته    

 تعداد المسلمين في بلد لم يعد المسيحيون فيه          الف فلسطييني يضافون الى    250لبنانيا على االقل، ما أثر      
يشكلون اكثر من ثلث السكان، والكل يعرف ان نظام التوزيع الطائفي ليس قائما اصـال علـى النـسبية                   

  العددية؟ 
وهذا جرح جديد في    . ال يزال القيح ينز منها والدم     .  اللبنانية على زغل   -لقد ختمت الجروح الفلسطينينية     

حيث يغلب التسول العادة االعمار علـى اسـتخالص الـدروس           . م هو ايضا على زغل    نهر البارد يختت  
  . المتعلقه بإعادة اعمار العالقات بين البشر

على طريق اعادة اعمار العالقات بين الشعبين، يجب ان يكون مفهوما ان الكفاح المسلح الفلسطيني مـن                 
سالح الفلسطيني يرتبط بخوف مشروع تغذيـه       غير ان موضوع ال   . لبنان قد انتهى زمنا ووظيفة وإمكانا     

ذاكرة مجازر وال تخفف منه عنصرية متصاعدة، ولكنه يختلط، من جهـة اخـرى، بمـصالح قيـادات                  
  . وتنظيمات، وباستعدادات ال تزال قائمة لتوظيف ذاك السالح الغراض خارجية

مخيم فلسطيني جديد، المطلوب    اذا كنا ال نريد تكرار تجربة نهر البارد، وخطف مجموعة ارهابية جديدة ل            
تسوية تقوم على مقايضة تطوي السالح الفلسطيني في مقابل تكريس الحقوق المدنية والسياسية واالمنيـة               

  . واألوان آن. كل شيء في أوانه. ال مجال وال حاجة هنا للتفصيل. للفلسطينيين
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مـؤامرة  : "لزعبـرة المـسماة   ولكن لكي نضع الخطوة االولى على الطريق الطويل ال بد من مغـادرة ا             
  ".!. رفض التوطين"و" التوطين

  13/9/2007السفير 
  
  
  
  

  تحقير الخصم استعداداً إلبادته"... أسد حماس"و" فئران فتح" .51
  بيسان الشيخ

فن الصور المتحركة دون غيره من وسائل التعبير لتظهير واقـع سياسـي             " حماس"لماذا توسلت حركة    
 وعلى ماذا استندت الحركة في اختيارها شخصيات فيلم كرتوني تبثه قناة            ؟"فتح"مأزوم بينها وبين حركة     

أسد هـادئ وصـبور؟     ) حماس(ويصور عناصر فتح على شكل فئران هائجة فيما يرمز إليها           " األقصى"
وهل يحتاج المراقب إلى الكثير من الحنكة ليالحظ أوجه الشبه المتعددة بين حملة إعالمية تشنها حمـاس                 

النازية التي هندسها جوزف    " بروباغاندا"صم السياسي إنسانيته تمهيداً لسحقه وإلغائه والـ        وتنزع عن الخ  
  غوبلز في ثالثينات القرن المنصرم ضد اليهود؟

بهذا العمل الفني المثير للرعب في أبعاده والتفسيرات التـي تحملهـا            " موضوعي"بداية ال بد من تعريف      
أقل، يصور الفيلم أسداً رابضاً بين الضفة الغربية وغزة يراقب          فخالل ما يقارب عشر دقائق أو       . رموزه

فتحرق المنازل وتقتلع االشجار وتطلق النار علـى المـساجد          . مجموعة من الفئران المسلحة تعيث فساداً     
وتهاجم الجامعة اإلسالمية، وهي تهمة سبق أن وجهتها حماس إلى قيادة فتح لدى تعرض مبنى الجامعـة                 

  .2/2/2007لنار في في غزة إلطالق ا
ثم يظهر فأر بربطة عنق ونظارات شمسية، يحمل سيجاراً ويوزع الدوالرات أمام مجموعة من الفئـران              

، وهي عبارة معروفة صرخ     "قناصة مش قناصة ارجعوا خلي حماس تطخني      "األصغر حجماً ويهتف بهم     
وال يشذ الفيلم عن قاعدة     . سبها أحمد دحالن في مهرجان أقيم في غزة قبل أن تستولي عليها حركة حما             

ففي حـين يكثـر نـسج       . باتت رائجة في األوساط اإلسالمية المتشددة بإهانة الحجاب عبر نزعه بالقوة          
من العراق إلى فلـسطين مـروراً       " العدو"الروايات عن منقبات نزع الخمار عن وجوههن عنوة على يد           

وهـي  ( يظهر الفيلم بـدوره امـرأة منقبـة      أخيراً بلبنان، لتحفيز الغرائز وإثارة موجات غضب وعنف،       
  .تتعرض لهذا الموقف المهين من أحد الفئران) بالمناسبة الشخصية اإلنسانية الوحيدة في الفيلم

االسد الذي حافظ على رباطة جأشه وكتم غيظه فيما هو يراقب ما يجري من إهانة للمقدسات من حوله،                  
عالـضفة  "يموت من يموت ويهرب الجرحى صـائحين        ينتفض فجأة ويبدأ بسحق الفئران تحت أقدامه ف       

وينتهـي الفـيلم    " حرس البهاليل "يهطل المطر، ينبت الزرع فيما تظهر على الجدران عبارات          ". عالضفة
  ".وإن عدتم عدنا"بعبارة 

  .تهديد واضح وصريح لكل من تسوله نفسه تحدي سلطة األسد في مملكته
الم السياسة ليس بالحدث الجديد بحد ذاته، ال بل بـدأ مـع             والواقع أن تداخل فن الصور المتحركة مع ع       

فعندما أطلق وولت ديزنـي     . بدايات تلك الصناعة مطلع القرن الفائت، إن لم تكن هي علة وجوده أصالً            
لم يكن يهدف إلى تسلية الصغار فحسب وإنما للترويج للثقافة األميركية وجعلها ثقافة             " ميكي ماوس "الفأر  

  . عبر رسائل لماحة كان يبثها الفأر الظريف)popular culture(شائعة 
وسبق لحماس أن استنسخت فكرة الفأر ميكي بشبيه له أطلقت عليه اسم فرفور سوى أنه منع بعد فتـرة                   

ففي إحدى الحلقات قال    . وجيزة من عرضه، بسبب الرسائل السياسية والعنصرية المباشرة التي راح يبثها          
 وأنا نضع لبنة لعالم يقوده اإلسالميون، سنعيد المجتمع اإلسالمي الى سابق            أنت"متوجهاً لمشاهد مفترض    
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عظمته، وسنحرر القدس إن شاء اهللا، وسنحرر العراق إن شاء اهللا، وسنحرر كل الدول اإلسالمية التـي                 
  ".غزاها القتلة

نتاج فـيلم كرتـوني     وا" الخفيفة"لكن، ما الذي يدفع حركة المقاومة اإلسالمية إلى اعتماد نوع من الفنون             
  لموضوع جدي وخطير كاألزمة الفلسطينية الداخلية؟

اإلجابة السهلة والمباشرة تكون في أن الحركة تسعى إلى الترويج لفكرها واإلعالن عن إنجازهـا فـي                 
لكن الواقع أن الفيلم يستخدم لغـة ال        . السيطرة على غزة بين األطفال وتقريب ذلك االنتصار إلى عقولهم         

إضافة . لغة األطفال بصلة، وال يتناول أياً من اهتماماتهم أو باألحرى ما يفترض أنه اهتماماتهم             تمت إلى   
الفـيلم إذاً   . إلى أنه يتضمن مشاهد عنف ودم كثيرة ال تنقل األطفال إلى عوالم بعيدة من واقعهم اليـومي                

 من خطابهم السياسي فـي      أوالً قادة فتح وعناصرها، عبر بث مقتطفات      : يتوجه إلى الراشدين، وهم فئتان    
مناسبات عدة على لسان تلك الفئران، وثانياً يتوجه من ورائهم إلى كل من يختلف مـع رؤيـة حمـاس                    

  ". إن عدتم عدنا"السحق مصير من يخالفنا، و : للمستقبل الفلسطيني عبر رسالة واضحة
 أو سياسية أخرى هو للسخرية      ويبقى أن اختيار الرسوم المتحركة بدالً من أي وسيلة تعبير فنية أو أدبية            

فذلك ليس إبداعاً فنياً يضاف إلى رصيد الرسـوم المتحركـة           . والتقليل من شأنه ال غير    " العدو"من ذاك   
وصناعتها وإنما هو استيراد تقنية لشن حملة تحقير ضد خصوم سياسيين، ما يبرر إلغاءهم في مرحلـة                 

  .الحقة
فاألسد ملـك الغابـة،     . سد والفئران رموزاً لطرفي النزاع    وما يستحق التوقف عنده أكثر، هو اختيار األ       

وهو صياد مفترس يالحق طريدته ويوقعها فيأكل منها ويطعـم          . زئيره يرعب الحيوانات كلها ويخضعها    
خصمه نـد مـن حيـث القـوة     . ال ينخرط في شجار مع حيوان أقل مكانة منه   " نبيل"إنه حيوان   . أشباله

يـسحق  " حمـاس "لذلك فإن أسـد     . أما البقية مجرد طرائد   .  أو أسد آخر   والجبروت، فهو إما نمر أو فهد     
  .الفئران تحت قدميه وال يدخل معها في حرب أو منافسة حتى أنه ال يمكن أن يفترسها

أما الفئران، فهي قوارض صغيرة بشعة، تعيش في السراديب العفنة والمظلمة وتتكـاثر فـي مجـاري                 
تلك ذروة التحقير ونزع اإلنسانية عـن خـصم         .  وأوساخهم الصرف الصحي فتتغذى من فضالت البشر     

  .المكان منه" تطهير"يصبح من البديهي، ال بل من الواجب، 
هذه االستراتيجية سبق أن اعتمدها النازيون في بدايات حمالتهم ضد اليهود في بولنـدا وألمانيـا قبيـل                  

، بدأت  "رق من دون شك لكنهم ليسوا بشراً      اليهود ع "فعندما أعلن أدولف هلتر أن      . الحرب العالمية الثانية  
" البروباغاندا"نظم تلك الحملة وهندسها جوزف غوبلز الذي كان أول من وضع أسس             . حمالت االضطهاد 

في عهد الـرايخ الثالـث،      " الحمالت الدعائية "الحزبية وقواعدها في اإلعالم الحديث، ال بل اصبح وزير          
  .وهو بحد ذاته منصب حديث ومستجد

اليهود أول ما شبهوا بالفئران، حتى الزمهم رمز تلك القوارض الكريهة التـي تنقـل األمـراض                 وشبه  
ولم يتم اختيار الفأر نموذجاً إلهانتهم والتقليل من شأنهم فحسب، وإنمـا أيـضاً              . واألوبئة إلى يومنا هذا   

. زل وعتمـة األقبيـة    للسخرية من هروبهم من وجه التنكيل عبر التخفي وتغيير االسماء واللوذ إلى المنا            
وبحسب ذلك المنطق، يصبح كل شيء مقبوالً إذ منحت تلك األدبيات كلها، المسوغ الشرعي واالخالقـي                

، وصوالً إلى مـا عـرف الحقـاً    "المعادين"لحمالت التطهير الالحقة بدءاً بحرق الكتب ومالحقة األفراد     
  .ي إلى العرق اآلري المتفوقبأفران الغاز ومعسكرات القتل الجماعي وإبادة كل من ال ينتم

وبالعودة اشهراً قليلة إلى الوراء، ومع إطباق حماس قبضتها على أوجه الحياة العامة في غـزة، يمكـن                  
" إتـالف " كشف النقاب عن حمالت واسعة تقودها حماس لــ           5/3/2007ففي  . اقتفاء ممارسات الغائية  

ة لمجرد أنه يضم حكايات شعبية فلسطينية تتنافى        ومنعه من المكتبات والمناهج الدراسي    " قل يا طير  "كتاب  
وتتابعت الحملة بمالحقة الصحافيين والكتاب والتضييق عليهم،       . مع ما تريده الحركة للمجتمع الفلسطيني     

  .وصوالً إلى ذلك الترميز المرعب في الفيلم الكرتوني األخير
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فهو مرسوم  ". اليون كينغ "د شخصية   وفي تفاصيل تلك الرسوم، تمكن مالحظة أن األسد يشبه إلى حد بعي           
خطوطهـا  . بخطوط متعرجة وانسيابية تفصل لبدته، وتدل عليه دون غيره، فيما الفئران أكثـر رمزيـة              

فنحن نرى هامـشها الخـارجي وعينيهـا    . واضحة ومستقيمة وهي أقرب الى كونها مخططاً أولياً للفأرة     
) في جزءين " (ماوس"ها أرت سبيغلمان في كتابه الشهير       وهذه التقنية نفسها استخدم   . وأذنيها وأحياناً ذيلها  

ففـي  . وطريقة الرسم غاية في االهميـة . الذي يروي قصة والده وقد نجا من محارق النازيين في المانيا    
، يتحدث الناقد الفني سكوت ماكالودز، عن مروحة واسعة من سبل التعبيـر بالرسـم            "فهم الرسوم "كتابه  

ويشرح أنه كلما كان الرسم بسيطاً وخالياً من        . وصية نحو األكثر موضوعية   التي تنطلق من األكثر خص    
مثالً إذا رسمنا دائرة ووضعنا فيها دائرتين على شـكل          . التفاصيل، كان أسهل أن نرى أنفسنا من خالله       

سوى ان ذلك االحتمال يضعف إذا مـا        . عينين وخط عريض لعرفنا مباشرة أنها وجه قد يكون ألي كان          
لذا، فباعتماد خطوط بسيطة فـي      . ارات مثالً، أو شعراً أشعث، أو شنباً أو غيرها من التفاصيل          أضفنا نظ 

  .رسم الفئران، يمكن أي مشاهد يختلف مع حماس في الرأي أن يسقط نفسه عليها ويرى نفسه فيها
يـصور  فهـو حينـاً     . والواقع أن فيلم الرسوم المتحركة يقوم في شكل كبير على هذه التقنية المزدوجة            

من سالح وربطات عنق وأموال بخطوط بسيطة واضحة، وأحياناً أخـرى           " اكسسواراتها"الشخصيات و   
  ).مبنى الجامعة االسالمية مثاالً(يغوص في تفاصيل العمارة والرسوم المتعرجة، 

يـة  أما المعضلة الفعلية التي يطرحها الفيلم على معديه ربما بالدرجة األولى، قبل المشاهدين، فهـي كيف               
باستثناء االنثى المنقبة التي يمزق أحد الفئران نقابهـا         " بشري"ذلك أنه يخلو من أي وجه       . تظهير المرأة 
  .فتدمع عيناها

لماذا لم يتم اختيار حيوان ما ليكون رمزاً للمرأة الفلسطينية؟ ال شك في ان الحجاب نفـسه طـرح تلـك                     
الالفـت أن   . ق أو المقبول إلباسه حجاباً أو نقابـاً       فمهما كان الرمز المقترح يبقى من غير الالئ       . المعضلة

فهي ليست ألمانية وال    . يحار بطريقة رسم زوجته الفرنسية    " ماوس"سبيغلمان أيضاً في الجزء الثاني من       
الوحيدة في سلسلة رسوم متحركة تصور اليهـود فئرانـاً،          " البشرية"وهي أيضاً تبقى الشخصية     . يهودية

  .كيين كالباً والبولنديين خنازيروالنازيين قططاً واالمير
وعلى كـل   . لعل تلك إشارة إلى عبثية تصنيف البشر وصعوبة جمعهم في خانات تحمل رموزاً حيوانية             

واألكيد فـي هـذا     . حال ال ينتهي الفيلم بحلول تقدمها الحركة، وإنما بتهديد ووعيد وأسئلة تبقى مفتوحة            
مالً خارج مفهوم السياسة فحسب، وإنما خطوة أولـى         السياق أن نزع الصفة اإلنسانية عن خصم ليس ع        

  !وهذا ليس بالفيلم المسلي". إبادته"وضرورية لتشريع 
  14/9/2007الحياة 

  
  !وأمور أخرى" بوتمكين"مؤتمر  .52

  أحمد ماهر
يبدو من الصعب تصديق أن الواليات المتحدة تعتزم فعال العمل الجدي من أجل إيجـاد تـسوية حقيقيـة     

فلقد . للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرمانه من حقوقه القومية واإلنسانية           عادلة تضع حداً    
مضت سنوات منذ أعلن الرئيس بوش أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل في                 

ما زالـت   سالم بدون أن يبدي استعداده التخاذ أي إجراء حقيقي نحو تنفيذ هذا المبدأ الذي طنطنت به و                
  .تطنطن األبواق األمريكية باألصل أو بالتبني

فلم نر أية محاولة لوقف العدوان اإلسرائيلي المستمر أو إلنهاء ما يتعرض له الشعب الفلـسطيني علـى                  
أرضه من عدوان إسرائيلي مستمر سواء باالجتياح أو القتل أو التجويع، ولم نسمع حتى اسـتنكاراً ولـو             

 لهذه التصرفات اإلسرائيلية التي من الطبيعي أن تستدعي ردوداً فلسطينية تأخذ            خفيفاً من جانب واشنطن   
أو رد على االحتالل والعدوان والتجويع الذي هدد به رئيس إسرائيل        " عنف مضاد "أحياناً منحى عنيفاً هو     
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وهـو  " على حماس أن تختار بين إطعام أطفال غـزة أو إطـالق الـصواريخ             " والذي قال مؤخراً ان      -
ومع ذلك لم نسمع صـوتاً يـستنكر هـذه          . ريح يدل على العنصرية وعلى انعدام أية مشاعر إنسانية        تص

وفي نفـس الوقـت فـإن       . التهديدات بينما لو كان أحد تحدث عن تجويع أطفال إسرائيل، النقلبت الدنيا           
ت دورية  إسرائيل أخذت تستفز األطراف العربية، فهي تخرق األجواء السورية، وتعمل عن طريق لقاءا            

بين المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين على الخديعة والوقيعة، وهو هدف واضح ال يتطلب عناًء كبيراً              
وفي هذه األثناء تتحدث واشنطن عـن       . أو صغيراً للكشف عنه وليس فيه ما هو سري أو غير معروف           

وعـده بالـضبط أو أهدافـه أو    اجتماع يسمى أحياناً مؤتمراً يعقد في الخريف وال يعرف أحد شيئاً عن م      
جدول أعماله والمشاركين فيه، وإذا سأل المسؤلون العرب واشنطن عن ذلك لم يسمعوا سـوى صـدى                 
صوتهم، فواشنطن ال ترد ولعلها ال تعرف ألنها ال تأخذ األمور بجدية بل هي عملية تمويـه لـيس لهـا     

يام حكم إمبراطورة روسيا كـاترين،      ويذكرني هذا بحقيقة تاريخية معروفة ترجع إلى أ       . مضمون حقيقي 
فقد كان لها وزير هو في نفس الوقت عشيقها يريد أن يرضـيها، فكانـت كلمـا طافـت فـي أقـاليم                       
اإلمبراطورية الشاسعة شاهدت من بعيد مظاهر المدنية والتقدم في مدن وقرى تراها من بعيـد بمبانيهـا                 

والحقيقة كما سجل التـاريخ أن      . خاء والنهضة الشامخة، فتسعد وتتأكد من أن وزيرها ماض في بناء الر         
هذه المدن والقرى في األفق مجرد تاريخ ال أساس له من الواقع، وأنها خداع للناظرين من بعيـد، أمـا                    

فقد عرفت تلـك المـدن والقـرى        " بوتمكين"ولما كان الوزير العشيق اسمه      . القريبون فيعرفون الحقيقة  
واليات المتحدة بالنسبة لمؤتمر أو اجتماع السالم فهي تدعو الى مائدة           باسمه، وهذا بالضبط هو ما تفعله ال      

فارغة، وإلى أوهام كاذبة تستهدف بها الخديعة وكسب الوقت في مواجهـة الورطـات التـي تواجههـا                  
والسفير كروكر أمام مجلس الشيوخ التي      " بترويوس"ولعل مشهد شهادة الجنرال     . سياساتها في كل مكان   

ئق القليل ومن األوهام الكثير وتمخضت عن عدد من الفئران ال تليق بجبل الدعاية التي               تضمنت من الحقا  
ال إللهاء الجمهور وإرضاء الرئيس بوش، ولكن ذلك يـتم    " األوهام البوتمكينية "أحيطت به، نوع آخر من      

  .هذه المرة بعلمه وموافقته على عكس اإلمبراطورة كاترين المسماة بالعظيمة
اء فإن الزعماء الفلسطينيين مستمرون في السير قدماً، سواء بأعين مفتوحة أو عيون عليها              وفي هذه األثن  

غشاوة حقيقية أو مصنوعة نحو مزيد من الفتنة تتحول إلى حرب أهلية لم يقع فيهـا الفلـسطينيون فـي                    
ن يجنـب   الماضي بزعامة أبوعمار الذي مهما كان القول فيه وفي مناوراته كان زعيماً قوياً اسـتطاع أ               

وتعمل اسرائيل على تعميق تلك المخاطر وحفر المزيد مـن          . الشعب الفلسطيني مثل تلك المزالق المميتة     
الحفر التي ال يخرج الفلسطينيون من إحداها إال ليقعوا في أخرى، ومن ضمن أساليبها تلك االجتماعـات                 

إال بعض اإلجراءات أحياناً تستهدف     الدورية التي تعقد بين أولمرت وأبومازن والتي ال تحقق شيئاً اللهم            
من الجانب اإلسرائيلي زيادة الوقيعة بين من كان المفترض فيهم أن يضعوا المستقبل ولـيس المـصالح                 

  .اآلنية في مقدمة ما يشغلهم
ومن المستبعد تماماً أن تخرج تلك اللقاءات بأية نتائج إيجابية مهما كانت المـسميات، فلـيس المهـم أن                   

مهما كان مضمونها فسوف تلقي بها إسرائيل ومن ورائهـا          " إعالن مبادئ "أو  " طار تسوية إ"يصدر عنها   
الواليات المتحدة مرة أخرى إلى سلة مهمالت التاريخ، ألن المهم في أية مفاوضات هو القوة التي تـدعم                  

أن كل مفاوض، ونحن نرى الفلسطينيين في أضعف األوضاع بسبب انقسامهم الذي يتعمق كل يوم بدون                
 لرأب الصدع، كما أن الواليـات المتحـدة         - ألن السرية هنا ال تفيد       -يبذل العرب جهداً حقيقياً وعلنياً      

ضعيفة بسبب ورطتها في العراق وفشلها في القبض على بن الدن الذي ترصد الماليين المتزايدة للقبض                
ي عليه كالفزاعة، وتثير الدعايات     تريد أن تبق   - واستبعده   -عليه بدون جدوى، أو لعلها كما يقول الخبثاء         

بدون أن تدرك أن ذلـك      ) مع أني أستبعد وجود منظمة مركزية شديدة البأس تسمى القاعدة         (حول القاعدة   
  .في النهاية يكشف عجزها وليس قوتها
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وفي هذا  . وكذلك فإن الحكومة اإلسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في التقدم الحقيقي نحو السالم العادل              
" بتنـازالت "لصدد فقد اعتدنا عندما تكون حكومة تل أبيب ضعيفة أن يقال ان ضعفها يمنعها من التقدم                 ا

وهي في الحالتين تتغطى بغطاء     " تنازالت"تؤدي الى تسوية، وعندما تكون قوية فإنها ال تحتاج الى تقديم            
نعكس أبداً على معانـاة الـشعب       المساندة األمريكية والتفهم األمريكي الذي ال يبدى إال إلسرائيل، وال ي          

الفلسطيني حتى بمقدار العشر، أو عشر العشر الذي يظهر تجاه أطفال دارفور مـثال الـذين يـستحقون                  
  .الشفقة واالهتمام جراء ما يعانون

وفي هذه األجواء فإن من حقنا أن نتساءل عن إمكانيات موازنة الضعف الفلسطيني بـإجراءات عربيـة                 
وفاً لمواجهة المناورات األمريكية والتصرفات اإلسرائيلية، وهزيمة النيات الخبيثة         ودولية، حتى نخلق ظر   

أعتقد صادقاً أن ذلك ممكن، وأن له متطلبات نحن قادرون على توفيرها إذا             . إلسرائيل ومساندتها بالباطل  
 عن االعتبارات   وجدت اإلرادة، وأعتقد جازماً أن اإلرادة قد تكون موجودة ولكنها تحتاج الى تفعيل بعيداً             

من فلسطين إلى العراق إلى لبنان      : والضيقة، وفي إطار اإلدراك بأن كل قضايانا مرتبطة       ) بالنون(اآلنية  
إلى السودان إلى قضايا التقدم والتنمية، وضمان موقع في الصفوف المتقدمة لعالم يتطور بسرعة مذهلة،               

لمختلقة إلى مزيد من التراجع عـن ركـب كـان           بينما تشدنا بعض أنواع الثقافة المزعومة والنزاعات ا       
  .العرب يقودونه في زمن ما بعلمهم واستنارتهم وانفتاحهم وحسن استغاللهم لمواردهم المادية والفكرية
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