
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سياسية ألوسلو جديد" طبخة"قنوات التفاوض السرية : أحمد يوسف
   يدعون إلى إطالق حوار وطني حماس في سجون االحتاللأسرى

  خصيات فلسطينية باستضافة حوار بين فتح وحماسالنرويج تدرس اقتراحا من ش
   ميدانية وليس لها طابع سياسي"فتح"االتصاالت مع كوادر : "حماس"

  ييناسرائيل ترجئ االفراج عن سجناء فلسطين

الفلسطيني  قسام يعتبر االنبيريز
  إهدارهافرصة يحظر 

  
  ٣ص... 

 ١٦/٩/٢٠٠٧٨٤٦ حداأل



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

    :السلطة
 ٤   عباس يلتقي رايس األربعاء المقبل قبل مغادرته إلى نيويورك:مسؤولون فلسطينيون .٢
 ٤  سياسية ألوسلو جديد" طبخة"قنوات التفاوض السرية : أحمد يوسف .٣
 ٤  الهامش الذي يتحرك به بلير ضيق: حمادنمر  .٤
 ٥   رمضان شهر المثول أمام المحكمة العسكرية خاللالدويك يرفض .٥
 ٥  "التشريعي"القوة التنفيذية تعلن إبطال قنبلة عند مبنى : غزة .٦
 ٥ عباس وفريقه يتاجرون بمعاناة العالقين على معبر رفح: مشير المصري .٧

    
    :المقاومة

 ٥  يدعون إلى إطالق حوار وطني حماس في سجون االحتاللأسرى .٨
 ٥  "فتح"ـباالنحياز ل وفصائل منظمة التحرير الشعبيةالجبهة  تتهم "حماس" .٩
 ٦   بقبول االنتخابات للخروج من األزمة"حماس" تطالب "الديمقراطية" .١٠
 ٦   تنفي رفض بعض الدول العربية استقبال مشعل"حماس" .١١
 ٦  قبل التراجع عن االنقالب" حماس"ال استئناف للحوار مع : أحمد عبد الرحمن .١٢
 ٧  بع سياسي ميدانية وليس لها طا"فتح"االتصاالت مع كوادر : "حماس" .١٣
 ٧   اإلقصاء الوظيفيحكومة فياض بممارسة تتهم "حماس" .١٤
 ٧   في دير البلحفي اشتباكات بين عائلتين" حماس"إصابة ثالثة من عناصر  .١٥
 ٨  احة الداخليةمازال يعبث في الس" التيار الخياني ": صيامسعيد .١٦
 ٨  "حماس" من نشطاء ٤ المسلحة تختطف "فتح"مجموعات  .١٧
 ٨  سرايا القدس ترفض دعوة هنية لوقف قصف المعابر .١٨
 ٨  لتركيز على قضية أألسرىا الفصائل يناشدون "الجهاد"أسرى  .١٩
 ٩ إلى نهر الباردحتمية عودة النازحين بالسنيورة يتلقى تأكيدات من " الجهاد"وفد  .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  ييناسرائيل ترجئ االفراج عن سجناء فلسطين .٢١
 ٩ طقة الشوكة وتعيد احتالل المطار شرق رفح تتوغل في عمق منسرائيليةقوات االال .٢٢
    

    :األرض، الشعب
 ٩  البارد في البداوي يطالبون بمنح للناجحينمخيم طالب النازحون الفلسطينيون من  .٢٣
 ٩  شبحهلبنان تعيش هاجس البارد وتسعى إلبعاد الفلسطينية في مخيمات ال: تحقيق .٢٤
١٠  التميمي ينتقد تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن الحريات الدينية .٢٥
١٠  التميمي يستنكر إغالق األقصى واإلبراهيمي في وجه المصلين .٢٦
١٠  قرية في شمال نابلساصابات واعتقاالت خالل تظاهرة لفك الحصار عن  .٢٧
١٠  الفلسطينيينمركز حقوقي يثني على موقف سفير النرويج لتطرقه لمعاناة األسرى  .٢٨
١١  اإلعالن عن تأسيس صندوق إحياء البلدة القديمة في مدينة نابلس .٢٩
١١ لسطينيا طالبا ف٥٢٢لـ  ماديةلالراضي المقدسية تقدم منحةالجمعية المتحدة  .٣٠
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

   :اقتصاد
١١   بشأن شراء الغاز الفلسطينيينبي جي تكشف عن تقدم في المحادثات مع اإلسرائيلي .٣١
١١   غزةقطاع تسمح بتصدير منتجات زراعية من إسرائيل .٣٢
١٢  مزارعون فلسطينيون يتوقعون عائدات مالية كبيرة بفضل قانون توراتي .٣٣
 ١٢  على تمويل مشاريع فلسطينيةواوزراء االقتصاد العرب وافق: حسونة .٣٤
   

   :صحة
 ١٢  مرة في فلسطينعملية استئصال الطحال بواسطة المنظار ألول  .٣٥
   

   :لبنان
١٢  أبو سليم طه" فتح اإلسالم"المسؤول اإلعالمي لـالجيش اللبناني يعتقل  .٣٦
١٢ التحاليل تظهر أن الجثة المنسوبة للعبسي تعود لشخص آخر .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٣   أصيبت بالشللفتح وحماس بين  وفلسطينية عربية التي تقوم بها أطرافوساطةالجهود  .٣٨
١٣ موسى يلتقي عضوا عربيا بالكنيست االسرائيليعمرو  .٣٩
   

   :دولي
١٣ ن فتح وحماسالنرويج تدرس اقتراحا من شخصيات فلسطينية باستضافة حوار بي .٤٠
١٣  المستوطنات تهدد بهجرات واسعة في األغوار يؤكد أن ألمم المتحدةتقرير ل .٤١

   
    :تقارير
 ١٤  االتفاق مع أبو مازن طريق أولمرت لتفادي الهاوية: تقرير .٤٢
    

    :حوارات ومقاالت
١٥  بالل الحسن... والموقف السعودي.. مؤتمر بوش .٤٣
١٧  عمر حلمي الغول... متى تخرج الشياطين الخرساء عن صمتها؟ .٤٤
 ١٩ ماجد كيالي... تحوالت االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية .٤٥
    

 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
   االنقسام الفلسطيني فرصة يحظر إهدارهايعتبر بيريز .١

اعتبر شيمون بيريز أمس، أن حالة االنقسام الفلسطينية فرصة محظـور            : وديع عواودة  - القدس المحتلة 
وألمح إلى وجود مفاوضات سرية مـع الـسلطة،         . فرصة لمرة واحدة للتقدم نحو السالم     ألنها  إهدارها،  
نه ال يقبل الزعم بأن      وأضاف قائال أ   .ا أن اتفاقية أوسلو لم تكن لتولد لو لم تكن مفاوضاتها سرية           موضح

. محمود عباس ضعيف، مشيرا إلى أن االنفصال عن غزة عزز قوته ورئيس حكومتـه سـالم فيـاض                 
فيض، هناك شريك يمكن محادثته، ولكن ينبغي الحذر من أال تتحول المفاوضات إلى نقاش مست             مضيفا أن   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

وعما إذا كان لديه حل لقضية حـق        . مفضال أن يكون عباس أسداً بلبوس جدي، وليس جدياً يزأر كاألسد          
  .سرائيل لن تنتحر من أجل الفلسطينيين، ولن تفتح أبوابها أمام ماليين الالجئينا أكد أنالعودة، 

  ١٦/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  عاء المقبل قبل مغادرته إلى نيويوركعباس يلتقي رايس األرب: مسؤولون فلسطينيون .٢
ـ    :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط    إن الرئيس محمود عباس سيستقبل يوم      " األيام"قال مسؤولون فلسطينيون ل

 التي ستستمع منه ومن رئـيس       ،ربعاء المقبل في رام اهللا وزيرةَ الخارجية األميركية كوندوليزا رايس         األ
 وما يمكن القيام    ،ى اجتماعها به عما تحقق في محادثاتهما الثنائية       ولمرت لد أيهود  إ "سرائيلياإل"الوزراء  

  . المقبلنوفمبر/ به من قبل الواليات المتحدة من أجل إنجاح اللقاء الدولي في منتصف تشرين الثاني
لى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعيـة       إلى أن الرئيس عباس سيغادر الجمعة       إوأشار المسؤولون   

نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،       . وذكر د  .لقاء كلمة فلسطين هناك   إم المتحدة و  العامة لالم 
مم المتحدة حركة دبلوماسية نشطة تتركز      نه ستجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة لأل       أ" األيام"لـ
يضاً الـضغط   أية، و لى إقامة دولة فلسطين   إاألول وهو إنجاح اللقاء الدولي بما يفضي        : ساساً على أمرين  أ

 بما في ذلك جـدار الفـصل        ،راضي الفلسطينية  على األ  "سرائيليةاإل"باتجاه وقف النشاطات االستيطانية     
  . في مدينة القدس"سرائيليةاإل"جراءات العنصري واإل

  ١٦/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  سياسية ألوسلو جديد" طبخة"قنوات التفاوض السرية : أحمد يوسف .٣

حمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال قنوات التفاوض السرية بـين            أوصف  : ألفت حداد 
ال منـاص أمـام    "السياسية ألوسلو جديد، معتبراً أنه      " الطبخة"بـ" إسرائيلية"شخصيات فلسطينية وأخرى    

التي الرئيس عباس إال أن يدرك بأن ضوء حماس هو السبيل الوحيد للخروج من سلسلة األنفاق المظلمة                 
  ".يسير فيها

مس عن وجود قناة تفاوض سرية بين الرئيس عباس ورئيس وزراء حكومـة االحـتالل               أوكشف النقاب   
  .إيهود أولمرت، موضحاً أن القناة تبحث في اقتراحات للحل السياسي

 عن تخوفه من هذه القنوات كونها تتم دون إجماع وطني،           ،"فلسطين" في تصريح لصحيفة     ،وعبر يوسف 
ابتزاز مفاوضيهم من الطـرف     " اإلسرائيليين"ية هذه المفاوضات إلى كون السرية تسهل على         وعزا سر 

اآلخر وإجبارهم على تقديم تنازالت، وانتزاع منهم المواقف، مضيفاً أن هذه المفاوضات عندما تدور في               
  .تحقيق أي تقدم) إسرائيل(فضاء مفتوح يحضرها جهابذة فلن تستطيع 

  ١٥/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  الهامش الذي يتحرك به بلير ضيق: حماد نمر .٤

اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عبـاس أن جولـة مبعـوث اللجنـة                :  وفا –رام اهللا   
، وإعالنه عن تقديم اقتراحات بشأن المساعدة في        "إسرائيل"الرباعية توني بلير للمنطقة بما فيها فلسطين و       

لجنة الرباعية الذي سيعقد األسبوع المقبل، خطوة مهمـة بالنـسبة           بناء مؤسسات السلطة الوطنية خالل ال     
 هو هامش ضيق، ألن الواليات المتحـدة  بليرأوضح أن الهامش الذي يتحرك به  لكنه  .للجانب الفلسطيني 

 : وقـال ".اإلسـرائيلي "االميركية هي التي تدير عملية المفاوضات وحل الصراع على المسار الفلسطيني     
دم يحصل تقدم سياسي فستبقى كل األمور األخرى عبارة عن قضايا تجميلية ال تـدخل               إذا لم يحصل تق   "

  ".في الجوهر
  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

  
   رمضان شهر أمام المحكمة العسكرية خاللالمثولالدويك يرفض  .٥

 عزيز الدويك رئيس المجلس التـشريعي     . قالت جمعية نفحة في بيان لها إن د       : ا.ب. د ، الدستور –غزة  
  طلب من قاضي المحكمة العسكرية في عوفر إعفاءه من النزول إلـى المحكمـة              "إسرائيل"المعتقل لدى   

 .خالل شهر رمضان، عازياً السبب لطرق اإلذالل المتبعة بحق األسرى خالل عملية النقل لسجن عـوفر         
 محكمة عـوفر     حيث ينقلون إلى   ، من أسوأ طرق اإلذالل المتبعة بحق األسرى        هذه وقال إن عملية النقل   

  . ساعة يوميا١٣ًلمدة تزيد على خمسة أيام وهم مكبلون ألكثر من 
  ١٦/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  "التشريعي" تعلن إبطال قنبلة عند مبنى التنفيذيةالقوة : غزة .٦

حباط هجوم  إنه تم   إ )األحد(  اليوم سالم شهوان المتحدث باسم القوة التنفيذية صباح      إقال  :  رويترز -غزة  
 كيلوغرامـاً   ١٥ن القنبلة كانت تحتوي على      أواضاف   . في قطاع غزة    التشريعي  المجلس مقربقنبلة على   

  .من المتفجرات ووضعت عند بوابة المجمع البرلماني
  ١٦/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  عباس وفريقه يتاجرون بمعاناة العالقين على معبر رفح: مشير المصري .٧

 محمود عبـاس وفريقـه مـسؤولية    حماس البرلمانية،كتلة  أمين سر   ،حمل النائب مشير المصري   : غزة
معاناة العالقين على معبر رفح من خالل اإلصرار على إغالقه، واتهمه بالتواطؤ مع االحتالل والمتاجرة               

واعتبر المصري في تصريح له أن الرئيس عباس وفريقـه ارتكبـوا       . بآالمهم لتحقيق أهداف فئوية دنيئة    
 إلى معبر العوجا والذي يعد احتالالً       هسيادة الفلسطينية على معبر رفح وتحويل     جريمة وطنية بالمساس بال   

جديداً للقطاع، موضحا أن كل االتصاالت التي أجروها مع األطراف المعنية تؤكد أن عباس وفريقه هـم                 
  .الذين يقفون في طريق فتح معبر رفح

  ١٥/٩/٢٠٠٧قدس برس 
  

  الق حوار وطني يدعون إلى إط حماس في سجون االحتاللأسرى .٨
شدد أسرى حماس في سجون االحتالل اإلسرائيلي على ضرورة أن يكون شهر رمـضان مقدمـة                : قنا

النطالقة حوار وطني جاد على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني وإعادة اللحمة إلـى عهـدها فـي مقاومـة                   
 واإلسالمية إلى بذل كـل      ا األمتين العربية  وودع. االحتالل وبناء الوطن والحفاظ على الثوابت الفلسطينية      

  .جهد ممكن للعمل على حقن الدم الفلسطيني ونزع فتيل الخالفات نهائياً وصوالً إلى الوحدة الوطنية
  ١٦/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "فتح"ـباالنحياز ل وفصائل منظمة التحرير الشعبية الجبهة تتهم "حماس" .٩

أكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركـة         :أ.ب.دنقالً عن   غزة   من   ١٦/٩/٢٠٠٧ الدستور   أوردت
ركـة   أن االنتقادات التي وجهها عبد الرحيم ملوح، نائب األمين العام للجبهة الـشعبية، لح              ، أمس ،حماس

 .ماس واتهامها باستهداف الجبهة في غزة بصورة منهجية ال أساس لها من الصحة وال تستند إلى دليل                ح
 لحركـة   الدعوة من قبل الجبهة الشعبية إلضراب فاشل دعماً       سبق هذه التصريحات     ":وأضاف أبوزهري 

فتح بينما لم ولن نرى الدعوة إلضراب مماثل إزاء اسـتمرار اسـتهداف حمـاس بقياداتهـا وأبنائهـا                   
  ".ومؤسساتها في الضفة الغربية



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

 مثل هذه الخطوات والتصريحات ال تخدم العالقات الوطنية وتعكس االنحيـاز الكبيـر             ":وقال أبوزهري 
 للسيد ملوح وغيره من الفصائل لحركة فتح مما يضعف دورها في الساحة الفلسطينية ويجعلهـا طرفـاً                

حالة االنحياز وإعـادة    "ودعا أبوزهري الفصائل إلى الخروج من        ". في الخالف بين حماس وفتح     مباشراً
  ."التوازن إلى مواقفها حرصا على العالقات الوطنية

عن انتقـادات القـوى     : القاهرة، نقالً عن مراسلتها جيهان الحسيني      من   ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة  وجاء في   
أمين سر كتلة حمـاس      ، المصري  مشير الفلسطينية الممثلة في فصائل منظمة التحرير ضد حماس، رأى        

غالبية فصائل منظمة التحرير هي فتحاوية بامتياز، بل وبعضها تستخدمه حركة فتح كأداة             "أن  البرلمانية،  
 ولها الكثير من المواقـف      الجبهة الشعبية هي الفصيل األكثر توازناً     "ن  إوقال  . " المواقف لها في كثير من   

ن موقفها األخير يعكس انحيازهـا الـسافر        إ بل   ،المشهودة، لكن انتقاداتها لحماس تمس حيادها وتوازنها      
  ".لحركة فتح

  
   بقبول االنتخابات للخروج من األزمة"حماس" تطالب "الديمقراطية" .١٠

أكد قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة أن الـسبيل الوحيـد                : د ب أ   –غزة  
 والعودة لـصندوق االقتـراع      ،للخروج من األزمة الفلسطينية الراهنة يكمن بتراجع حماس عن سياساتها         

 على أن حركـة   "ذاعة صوت فلسطين    وشدد عبدالكريم خالل حديث إل    . عبر االحتكام للشعب الفلسطيني   
حماس بعد انقالبها على الشرعية في قطاع غزة وممارسات ميليشياتها بحق المواطنين وضعت نفسها في               

  ".مواجهة كل الفصائل في منظمة التحرير وكل الشعب الفلسطيني
  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
   تنفي رفض بعض الدول العربية استقبال مشعل"حماس" .١١

، األنباء التي ترددت عن رفض      أمسحدث باسم حركة حماس     نفى سامي أبو زهري، المت     : د ب أ   - غزة
تلك األخبار  ": وقال أبو زهري  . بعض الدول العربية استقبال رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل         

 كونهـا أصـبحت     ، بزيارتها اآلن   وإن مشعل لم يطلب زيارة تلك الدول وليس معنياً         .عارية عن الصحة  
تحدة ومنحازة لرأي سلطة عباس وتعمـل علـى تطبيـع العـالم العربـي               تمثل وجهة نظر الواليات الم    

وطالب أبو زهري تلك الدول أن تعود إلى رشدها وتلحق بركب الدول            ". واإلسالمي بثقافة السالم المجزأة   
ن موقف حماس لن يتغير ولن يـضعف تحـت الـضغوط التـي              إ ":وأضاف. المجاهدة على حد تعبيره   

  ". أنها لم تعد تمثل ثقال في السياسة الدولية ولم تعد تحظى بالثقة الشعبيةتمارسها تلك الدول، السيما
  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  قبل التراجع عن االنقالب" حماس"ال استئناف للحوار مع : الرحمنأحمد عبد  .١٢

 "بـانقالب "الرحمن أن مـا سـمته        حمد عبد أاعتبرت فتح على لسان الناطق باسمها        : وكاالت -رام اهللا   
ب عبد الرحمن على إبالغ هنية لولي العهد السعودي استعداده          وعقّ. إسماعيل هنية ضربة للدور السعودي    

على حماس التراجـع    "، موضحاً أن    "ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين     " :للقاء عباس في السعودية بالقول    
ـ              شرعية برئاسـة   عن االنقالب والقمع وإعادة الوضع الدستوري والشرعي والقانوني في قطاع غـزة لل

  ."الرئيس عباس وعندها يمكن الحديث عن استئناف للحوار
  ١٦/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   ميدانية وليس لها طابع سياسي"فتح"االتصاالت مع كوادر : "حماس" .١٣
توقع أمين سر كتلة حماس البرلمانية مشير المصري حلحلة األزمة مع حركة            :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

نتوقع أن يتلقى أبو مازن في الخريف       ": ، وقال "ألنه ليس هناك خيار آخر إال الحوار      " ليس قريباً     لكن ،فتح
المقبل صفعة، وحينئذ سيفيق وسيدرك أن الحضن الفلسطيني هو األوسع له ألن اإلسرائيليين واألميركيين              

  ."لن يقدموا له شيئاً
ـ    قيادات وكوادر حركتي فتح وحمـاس فـي    اتصاالت ميدانية بين  " عن وجود    "الحياة"وكشف المصري ل

ليس لها طابع سياسي وال تتعلق بالمصالحة بين الحركتين، بل هـي            " هذه االتصاالت     أن ، موضحاً "غزة
  ."محادثات بين الجانبين للبحث في كيفية فرض الهدوء واالستقرار في الساحة الفلسطينية

: ، أجاب المصري  "سياسة القبضة الحديد  "هاجها   أخيراً بسبب انت   "حماس"لى  إوعن االنتقادات التي وجهت     
ليست هناك قبضة حديد، وكل ممارسات أجهزة الشرطة والقوة التنفيذية هي لمواجهة أعمـال الـشغب                "

األطبـاء  ": قالو ،ودلل المصري على ذلك بإضراب األطباء في غزة        ."المنظمة بأوامر عليا من رام اهللا     
  ."ليمات من رام اهللا، وأن دورهم يتلخص فقط في تنفيذ هذه التعليماتالذين اعتقلوا أخبرونا أنهم تلقوا تع

  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
   اإلقصاء الوظيفيحكومة فياض بممارسة تتهم "حماس" .١٤

 اتهمت حركة حماس أمس حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض، بممارسة سياسة اإلقصاء              :أ.ب.د
وقالت حماس في بيان    .  على الحركة في مؤسسات السلطة     الوظيفي بحق الموظفين الحكوميين المحسوبين    

إن األجهزة األمنية في نابلس أفرجت أمس األول عن ثالثة من مديري المـدارس المحـسوبين علـى                  "
الحركة اإلسالمية بعد إجبارهم على التوقيع على تعهد بالتنازل عن مناصبهم كمديري مدارس وإجبارهم              

منيـة  أن األجهـزة األ   "وأضاف البيـان    . " المطالبة بحقوقهم القانونية   أيضا على التوقيع على تعهد بعدم     
 على التوقيع على تعهد بالتنازل عن منصبه كمدير مدرسـة           (...)أجبرت مديراً رابعاً إلحدى المدارس      

واتهمت حماس حكومة فياض بفـصل      . "ولكن لم يتم اإلفراج عنه بحجة وجود ملفات أخرى للتحقيق معه          
لمقربين من الحركة من وظائفهم خاصة في وزارتي األوقاف والتربية والتعلـيم، إلـى              مئات الموظفين ا  

 التي تمنع توظيف أي شـخص       "السالمة األمنية " عودة ما يسمى     جانب عمليات تنقل واسعة شملت أيضاً     
 .قبل الموافقة عليه من األجهزة األمنية

  ١٦/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في دير البلحفي اشتباكات بين عائلتين" حماس"إصابة ثالثة من عناصر  .١٥

أكد الناطق باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان، أن شجاراً عائلياً تجدد مساء أمس بين عائلتين مـن                 : غزة
سكان مدينة دير البلح في محافظة وسط قطاع غزة، ينتمي أفرادهما المتشاجرون إلى حركـة حمـاس،                 

فسها أول من أمس بين العائلتين، وتم السيطرة عليه، مـا أدى إلـى              وذلك بعد أن كان اندلع في المدينة ن       
  .إصابة ثالثة من عناصر الحركة بينهم أحد أفراد القوة التنفيذية

وكان شهود عيان قالوا إن اشتباكات عنيفة وقعت قرب مسجد بالل بن رباح بين كل من خالد البحيصي                  
لوزراء المقال إسماعيل هنية وعائلته مـن جهـة،         المحاضر في الجامعة اإلسالمية والمقرب من رئيس ا       

وغازي أبو شعبان والذي يعمل في القوة التنفيذية والمقرب من الدكتور محمود الزهار وزير الخارجيـة                
السابق وعائلته من جهة أخرى، استمرت ألكثر من ساعة، استُخدمت فيها كافة أنواع األسلحة وقـذائف                

  .باح للقصف وأصيب بأضرار مادية كبيرةالياسين حيث تعرض مسجد بالل بن ر
  ١٦/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  مازال يعبث في الساحة الداخلية" التيار الخياني ": صيامسعيد .١٦
مـا زال يعبـث فـي الـساحة         " التيار الخياني " أن   البرلمانية،رئيس كتلة حماس    ،  أكد سعيد صيام  : غزة

قصص الخيال التي تنسجها مواقع فـتح اإللكترونيـة         الداخلية، ويتصدر ذلك من األكاذيب واألراجيف و      
 على أن الحديث عن خالفـات        صيام وشدد .ووسائل إعالمها المختلفة، وكذلك نشر اإلشاعات واألكاذيب      

فلسطين بـرس، وشـبكة     (داخل حركة حماس وتهديدات بالقتل، كما ورد في مواقع حركة فتح المسماة             
ب جرائم بحق رموز وقيادات الحركة، وهذا ما تؤكده المعلومات          يهيأ لقيام عصابة الخونة بارتكا    ) "فراس

  ".الواردة من مصادرنا في الميدان
  ١٥/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لالعالم 

  
  "حماس" من نشطاء ٤ المسلحة تختطف "فتح"مجموعات  .١٧

 أكد شهود عيان أن مجموعات مسلحة تابعة لحركة فتح اعتقلت أربعة من نشطاء حركة حمـاس               : نابلس
الصحفي بهاء أبـو     السبت   –ليلة الجمعة   كما اعتقلت األجهزة األمنية      .في قرية زواتا غرب مدينة نابلس     

عمشة، والذي يعمل في مكتب الرواد للصحافة في مدينة نابلس، واعتقلت أيضا عالء أبو عمشة وفراس                
 والمحسوبين عليهـا    اس حم تشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين من حركة        و .موسى بعد دهم منزليهما   

، بيـنهم نـواب ومـسؤولون وشخـصيات          معتقالً ٥٥٠في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة قد تجاوز        
  .أكاديمية وطلبة ونساء

  ١٥/٩/٢٠٠٧قدس برس 
  
  سرايا القدس ترفض دعوة هنية لوقف قصف المعابر .١٨

سـرائيلية  ف المعـابر اإل   وقف استهدا لسماعيل هنية   إرفضت سرايا القدس دعوة     :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ـ        .خالل شهر رمضان   لـن  "، إن الـسرايا     "وسطالشرق األ " وقال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس ل

عرب أو. "هلنا في القطاع  أليات والجيش لقتل    توقف قصف المعابر طالما هي تستخدم لعبور الدبابات واآل        
 إسرائيل اعتـداءاتها علـى الـشعب        ن توقف أعن استعداد حركته لوقف مؤقت لقصف المعابر شريطة         

كـل  "وأكد أبـو حمـزة أن        .مداد غزة بالمواد التموينية والمعونات    الفلسطيني، وتستخدم المعابر فقط إل    
 لصواريخ المقاومة الفلسطينية، ولن توقفها دعوات هنا أو هناك في ظل ما             المعابر والحدود ستكون أهدافاً   

  ."ق الشعب الفلسطيني في قطاع غزةسرائيل وجيشها من اعتداءات بحإتقوم به 
  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  لتركيز على قضية أألسرىا الفصائل يناشدون "الجهاد"أسرى  .١٩

ناشد أسرى الجهاد اإلسالمي بسجن النقب الصحراوي األطـراف الفلـسطينية المتخاصـمة             : ألفت حداد 
ـ ا د،لـسجون  والتركيز على قضية األسرى داخـل ا ،بالكف عن المناكفات السياسية    كافـة القـوى   ينع

العودة إلي مربع الوحـدة والتماسـك، لوقـف حالـة           " حماس"و" فتح"والفصائل السياسية، خاصة أسرى     
 والوقـوف أمـام إدارة الـسجون        ،التدهور الخطير الذي تعيشه الحركة األسيرة نتيجة حالـة االنقـسام          

لقوة للحركة األسيرة واالنطالق من جديـد        من أجل إعادة الهيبة وا     ،اإلسرائيلية لوقف حالة الفصل بينهما    
  .نحو تحقيق أهدافها

  ١٥/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  إلى نهر الباردحتمية عودة النازحين بالسنيورة يتلقى تأكيدات من " الجهاد"وفد  .٢٠
 ممثل الحركة   وأوضح .السنيورةالوزراء اللبناني فؤاد     رئيس   أمسلتقى وفد من حركة الجهاد اإلسالمي       ا

 مـا يجـري     مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان وخصوصاً     " تناول   أن اللقاء  عماد الرفاعي    في لبنان أبو  
 وجـود  ، وأشار إلـى   "اليوم من جهد مبذول إلعادة إعمار المخيم وعودة النازحين إلى مخيم نهر البارد            

ـ  .تأكيد وموقف واضح من الرئيس السنيورة بحتمية عودة النازحين إلى المخيم وإعادة اإلعمار            " د أن   وأك
  ". لإلعمار سوف تكون عودة سريعةعودة الناس إلى المخيم الجديد والذي من الممكن أن يكون صالحاً

  ١٦/٩/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية 
  
  ييناسرائيل ترجئ االفراج عن سجناء فلسطين .٢١

قالوا ن  ين اسرائيلي ي مسؤول أن: عمان مراسلها من    عبدالجبار أبو غربية  عن   ١٦/٩/٢٠٠٧عكاظ  نشرت  
وكانت المصادر نفـسها     .اولمرت ارجأ خطة لالفراج عن عشرات من اعضاء حركة فتح الفلسطينية          ن  أ

 لكن هذا البند رفـع عـن        ، كان يعتزم ان يطلب من الحكومة االفراج عن مزيد من السجناء           هقد قالت ان  
  .عمال بسبب مخاوف منه انه لن يلقى التأييد الكافيالجدول ا

ن التأخير جاء نتيجـة     أمصادر مقربة من مكتب أولمرت قالت       أن  : ١٥/٩/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وذكر موقع 
كان أولمرت قد   قد  و .لخالف بين أجهزة األمن المختلفة حول عدد ونوع األسرى الذي سيشملهم اإلفراج           

أشار قبل أكثر من أسبوعين ألجهزة األمن بالعمل على إعداد قائمة تشمل مئة أسير فلسطيني من حركـة      
  .كبادرة حسن نية نحو أبو مازن بمناسبة رمضانفتح إلطالق سراحهم 

  
   تتوغل في عمق منطقة الشوكة وتعيد احتالل المطار شرق رفحسرائيليةاالقوات ال .٢٢

 بتغطيـة مـن     ، فجر أمس احتالل مطار غزة الـدولي       سرائيليةقوات اال ال أعادت   :نادر القصير  -رفح  
اإلسرائيلية في منطقة الجميزة فـي عمـق         كما وتوغلت عدد من اآلليات العسكرية        ،مروحيات االباتشي 

أشار شهود   وقد   . وعاثت تخريبا في المزروعات والحمامات الزراعية       رفح منطقة الشوكة شرق محافظة   
 التي تتقدم فيها الدبابات بهذا العمق بعد عملية أمطار الصيف التي لحقـت              ىإلى ان هذه هي المرة األول     

  .اختطاف الجندي شاليط العام الماضي
  ١٦/٩/٢٠٠٧ياة الجديدة الح

  
  البارد في البداوي يطالبون بمنح للناجحينمخيم طالب النازحون الفلسطينيون من  .٢٣

نفذ طالب مخيم نهر البارد اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات األونروا في مخيم البداوي، طالبوا فيه 
 مسؤولياتهم حيال النازحين، المسؤولين في األونروا وجامعة الدول العربية والهيئات اإلنسانية، بتحمل

  .عبر تأمين منح دراسية كاملة للطالب الناجحين في الشهادات الرسمية وفي الجامعات
  ١٦/٩/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية 

  
  لبنان تعيش هاجس البارد وتسعى إلبعاد شبحهالفلسطينية في  مخيماتال: تحقيق .٢٤

ثير من الملفات ال تزال في حاجة الى معالجة،          الك .انتهت معركة مخيم نهر البارد    :  ثائر عباس  - بيروت
بدءا بملف اعمار المخيم وصوال الى الشرخ الكبير الذي نجم عن المعركة بـين اللبنـانيين المتـأثرين                  

بعـد   و .بخسائر الجيش والفلسطينيين الذين يبدون الخشية من تكرار سيناريو البارد في مخيمات أخـرى             
، حيـث   ديد من الفلسطينيين كبيرة بالعودة قريباً الـى المخـيم المـدمر           انتهاء المعركة، ال تبدو آمال الع     

 مخاوف البارد، كانت حاضرة ايضا في عين الحلوة، خصوصا ان           .الروايات كثيرة حول طريقة اعماره    
المخيم شهد بروفة غير ناجحة الشتباك مع الجيش خاضه عناصر جند الشام، وكاد يحوله الى مـشروع                 



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

يجمع سكان عين الحلوة على اعتبار فتح االسالم ظاهرة غريبة، كمـا       و .الت المكثفة بارد اخر لوال التدخ   
جعل الفلـسطينيين يفكـرون بـالعودة الـى         بيجمعون على اعتبار ما جرى مؤامرة إللغاء حق العودة،          

امـين سـر فـصائل منظمـة         ومن جهته يلقي     .مخيماتهم التي هجروا منها بدال من العودة الى فلسطين        
ي منطقة صيدا العميد منير المقدح باللوم على المجتمع الدولي في نمو الحركـات االصـولية                التحرير ف 

 اشهر  ٨ن فصائل منظمة التحرير حرمت من الرواتب لمدة سنة و         أ موضحا. داخل المخيمات الفلسطينية  
ومون مـن   مشيرا في المقابل الى ان الفلسطينيين محر      . ما اتاح لهذه القوى بناء نفسها وسط الفلسطينيين       

ولفت الى ان تنظيم الوجود الفلسطيني مـن        . العمل في لبنان ومن حقوقهم االجتماعية والمدنية والسياسية       
  االف مطلوب للسلطات اللبنانية فـي مخـيم        ٥هناك نحو   مشيرا إلى أن    . شأنه ان يجعل االوضاع هادئة    

و، وهؤالء ال يستطيعون مغـادرة   منهم بقضايا سياسية لم يشملها قانون العف٤٧٠٠ اكثر من عين الحلوة، 
  . فيكون خيارهم حمل السالح واللجوء الى التنظيمات،المخيم للعمل

  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

   تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن الحريات الدينيةينتقدالتميمي  .٢٥
 األخير عن الحريات    تيسير التميمي امس تقرير وزارة الخارجية األمريكية      الشيخ  انتقد  :  د ب أ   -رام اهللا   

الدينية في العالم لعدم تناوله االنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات اإلسرائيلية ضد الحريات الدينيـة               
 في بيان صحفي له صـوراً مـن هـذه    استعرض م.للشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين على حد سواء      

  .االنتهاكات
  ١٦/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  غالق األقصى واإلبراهيمي في وجه المصلينالتميمي يستنكر إ .٢٦

استنكر قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي إغالق سلطات االحـتالل مدينـة              :رام اهللا والوكاالت  
كما اسـتنكر قـرار سـلطات االحـتالل          .القدس، ومنع المواطنين من أداء الصالة في المسجد األقصى        

ف في الخليل أمام المصلين في بداية شهر رمضان، وفي أيام           اإلسرائيلي، إغالق الحرم اإلبراهيمي الشري    
عديدة، بحجج ومبررات غير مقبولة، مؤكداً إسالمية المسجد األقصى، والحرم اإلبراهيمـي الـشريف،              

سلطات االحتالل  محمال  . واختصاص المسلمين وحدهم بهما، وأن ال عالقة لليهود بهما من قريب أو بعيد            
  .نمدينتيالجراءاتها، ضد المسؤولية الكاملة عن إ

  ١٦/٩/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
  

   خالل تظاهرة لفك الحصار عن قرية في شمال نابلسواعتقاالتاصابات  .٢٧
اصيبت ناشطة من دعاة السالم وفلسطيني بجروح امس، بالرصاص المطاطي           :وكاالت االنباء  - نابلس

  مائة شـخص،    ضمت نحو  ل الضفة الغربية  الذي اطلقه جيش االحتالل االسرائيلي اثناء تظاهرة في شما        
ن كمـا أ  . حاولوا كسر طوق الجيش االسرائيلي الذي يمنع الوصول الى قرية قوصين شرق مدينة نابلس             

  .أيضاسبعة متظاهرين االحتالل قام باعتقال 
  ١٦/٩/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

  
  لسطينيينالف يثني على موقف سفير النرويج لتطرقه لمعاناة األسرى حقوقيمركز  .٢٨

وضـح  أ موقف سفير النرويج لدى إسرائيل، الـذي         ،ثمن مركز األسرى للدراسات واألبحاث    : الناصرة
 ألف أسـير فلـسطيني فـي سـجون          ١١لخارجية النرويجية حقيقة ما يجرى من تنكيل وتعذيب بحق          ل
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 مـا اعتبـر    االحتالل، والذي أثار ضجة في بالده وسبب أزمة دبلوماسية بين أوسلو وتل أبيب أدت إلى              
  .تشويها لصورة إسرائيل في النرويج

  ١٥/٩/٢٠٠٧ قدس برس
  

   تأسيس صندوق إحياء البلدة القديمة في مدينة نابلسعناإلعالن  .٢٩
 بمبادرة من مؤسسة منيب المصري للتنمية االجتماعية، عقد لقاء تنسيقي لإلعالن            : بشار دراغمة  -نابلس  

ينة نابلس، وذلك بهدف تحديد آليات عمل الصندوق وتنمية         عن تأسيس صندوق إحياء البلدة القديمة في مد       
 موارده والذي ضم المؤسسات ذات العالقة، باإلضافة إلى مؤسسة المصري التي قدمت تبرعـا ابتـدائيا               

  .هدف للمساهمة في ترميم وصيانة وإحياء البلدة القديمةب وذلك. $٥٠٠٠٠ بقيمة
  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  لسطينيا طالبا ف٥٢٢لـ  ماديةالراضي المقدسية تقدم منحة لالمتحدةالجمعية  .٣٠

قامت الجمعية الخيرية المتحدة لالراضي المقدسية ومقرها الواليات المتحدة االميركية من خالل            : رام اهللا 
مكتبها العامل في فلسطين بتنفيذ مشروع دعم الطلبة في جامعات الضفة وغـزة حيـث قامـت بتقـديم                   

 طالبا محتاجا ومتفوقا وغطت الجزء االكبر من الرسوم الدراسـية           ٢٢٥ شملت دوالرا كمنحة    ١١٤٣٨٥
  . جامعات فلسطينية١٠وزعت المنحة على وقد . للفصل الدراسي االول للعام الجاري

  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   بشأن شراء الغاز الفلسطينيين عن تقدم في المحادثات مع اإلسرائيليتكشفبي جي  .٣١

 كشف مسؤولون كبار في شركة بريتش غاز البريطانية،  عـن حـدوث تقـدم    : التميمي امجد-رام اهللا  
ملموس في المحادثات مع الجانب اإلسرائيلي بشـأن شراء الغاز الفلسطيني المكتـشف قبالـة شـواطئ                

% ٦٠ ان من المفترض أن تتـوزع بواقـع          مندوبي الشركة نسب ارباح الشركاء، أوضح     وحول  . غزة
في حين ستحـصل    . لصندوق االستثمار الفلسطيني  % ١٠ركة اتحاد المقاولين، و   لش% ٣٠لـبي جي،  و   

من أرباح المشروع، ومن المحتمل أن تشكل هذه النسبة بليون دوالر           % ٥٠السلطة الوطنية على حوالي     
أما بالنسبة لكميات الغاز واالحتياطي التي سيوفرها المشروع، أوضح مسؤوال بـي            .  سنة ١٥على مدى   

 ١٧٠ غزة البحري يحتوي على ترليون قدم مكعب تقريبا من الغاز، وهذا يساوي حـوالي                جي، ان حقل  
تقيم حاليا عالقات أو تجري محادثات مع حمـاس التـي   الشركة وعما إذا كانت  . مليون برميل من النفط   

ن تـشريعات   أ ان بي جي ال تقوم بإجراء محادثات مع حمـاس، خاصـة              اتسيطر على قطاع غزة، أكد    
كية وإسرائيل تجعل مـن الـصعب إجـراء         يمرالمتحدة والسوق األوروبية والواليات المتحدة اال     المملكة  

  .الحركةاتصاالت مباشرة مع 
 ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
    غزةإسرائيل تسمح بتصدير منتجات زراعية من قطاع .٣٢

لمنتجـات  ذكرت مصادر فلسطينية أمس أن إسرائيل سمحت بتصدير كمية كبيرة مـن ا            :  د ب أ   -غزة  
الزراعية من قطاع غزة لدول عربية عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك للمرة األولى منذ سـيطرة حمـاس      

وكانت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة أعلنت عن فـتح           .على األوضاع في القطاع قبل ثالثة أشهر      
ضائعهم من قطاع غزة إلى     باب التصدير لكافة المنتجات الزراعية والسماح للتجار والمزارعين بإخراج ب         

  .الضفة الغربية والدول العربية وداخل إسرائيل
  ١٦/٩/٢٠٠٧الدستور 
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  مزارعون فلسطينيون يتوقعون عائدات مالية كبيرة بفضل قانون توراتي .٣٣

 يتوقع المزارعون الفلسطينيون عائدات مادية كبيرة بفضل قانون توراتي يفرض على            : ا ف ب   -البقعة  
 ببيـع محـصوله فـي       لفلـسطيني وليسمح ل  .بدون زراعة مدة عام كل سبع سنوات      اليهود ترك ارضهم    

االسواق اليهودية المتشددة، عليه ان يخضع حقله لمراقبة شديدة من قبـل الحاخامـات الـذين يقومـون                  
كد مصدر مسؤول انه يتوقع ان تصل قيمة تجارة المحاصيل الزراعية الفلسطينية             وقد أ  .ات منتظمة بزيار

  . انتقادات حادةون الحاخامات المتشددون يواجهمما يجعل مليون شيكل لهذا العام الجديد، ٤٠٠الى نحو 
  ١٦/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
   على تمويل مشاريع فلسطينيةوا االقتصاد العرب وافقوزراء: حسونة .٣٤

، أعلن أن كلفـة المـشاريع التـي         في حكومة فياض  كمال حسونة، وزير االقتصاد      أن   :حامد جاد كتب  
طرحتها الوزارة على اجتماع مجلس وزراء االقتصاد العرب الذي عقد مؤخراً في القاهرة، تقدر بنحـو                

تمر ن موافقتهم على تمويل هذه المشاريع وسيرفعون توصية لمـؤ         والمشارك وقد أبدى    . مليون دوالر  ٧٥
  .القمة العربية المقبل من أجل ذلك

  ١٦/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   الطحال بواسطة المنظار ألول مرة في فلسطيناستئصالعملية  .٣٥

 ألول مرة في فلسطين حقق مستشفى جمعية الهالل األحمر نقلـة نوعيـة فـي                : مراد ياسين  -طولكرم  
 ٣٣ضة من منطقة قلقيلية تبلغ مـن العمـر          جراحة المناظير حيث أجريت عملية استئصال الطحال لمري       

  .عاما
  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  أبو سليم طه" فتح اإلسالم"المسؤول اإلعالمي لـالجيش اللبناني يعتقل  .٣٦

، الملقب بأبو سليم طه فـي       "فتح اإلسالم "وقع المسؤول اإلعالمي والناطق الرسمي باسم تنظيم        : بيروت
 سـبتمبر   /ثالثة من رفاقه، بعد أن كان فر وإياهم ليل األول من أيلـول            قبضة الجيش اللبناني، أمس، مع      

  . نهر الباردالماضي من مخيم
  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة 

  
   أن الجثة المنسوبة للعبسي تعود لشخص آخرتظهرالتحاليل  .٣٧

ـ   "الوكالة الوطنية لإلعالم  "أفادت  : بيروتمن   ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة  جاء في     بعـد نتـائج   ه الرسـمية أن
لى شاكر العبـسي، أجريـت   إ والمنسوبة ١٦-أ التي أجريت على الجثة المرمزة    "ان ايه دي  "ـالفحوص  

ن العبسي يبلـغ    أتحاليل على هيكلها العظمي تبين أنها تعود لشخص في العقد الثالث من العمر، في حين                
قاضـي  وفي هذا السياق، استجوب قاضي التحقيق العدلي في أحداث نهـر البـارد ال             .  من العمر  ٥٣الـ

وسيـستجوب  . غسان عويدات زوجة العبسي، التي تراجعت عن أقوالها وقالت إنها قد تكـون أخطـأت              
  .القاضي عويدات الحقاً المشايخ الذين عاينوا الجثة

 الشيخ محمـد    ،رئيس التيار الشيعي الحر    أن    ١٦/٩/٢٠٠٧ المستقبل اللبنانية    وفي هذا السياق أوردت   
 من مخيم نهر البارد واعتقال علمـاء رابطـة          خيراًأنساء اللواتي خرجن    اعتقال ال "لى   إ  دعا ،الحاج حسن 

شتباه بتورطهم في تأمين هروب الـسفاح اإلرهـابي شـاكر           فلسطين وإجراء تحقيقات موسعة معهم لال     
  ".العبسي
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   أصيبت بالشللفتح وحماس بين  وفلسطينية عربية التي تقوم بها أطرافوساطةالجهود  .٣٨

بلغ مصدر فلسطيني مطلع بأن جهود الوساطة التي تقوم بها أطـراف عربيـة              أ: صالح النعامي  - غزة
 قد أصيبت بالشلل في أعقاب تمترس كل من ابومازن وقيادة حماس             فتح وحماس  وفلسطينية بين حركتي  

وقال المصدر إن من االمور التي عقدت فرص        . حول الشروط وظروف الحوار التي يرتأيها كل طرف       
ألبومازن هو قيام حكومة اسماعيل هنية بإقامة جهاز األمن العام وإلغـاء أجهـزة              نجاح الحوار بالنسبة    

  .قائمة مثل جهاز األمن الوقائي، الى جانب تعيين قضاة ومدعين في النيابة
  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   يلتقي عضوا عربيا بالكنيست االسرائيليموسىعمرو  .٣٩

 محمد بركة امس عـددا مـن االمـور المتعلقـة             بحث عمرو موسى مع عضو الكنيست      :بترا–القاهرة  
بالقضية الفلسطينية وال سيما مؤتمر السالم الذي دعا لعقده بوش واالوضاع على الساحة الفلسطينية فـي                

حذر بركة من خطورة فشل مؤتمر السالم المقبل على المستقبل          قد  و .ظل سيطرة حماس على قطاع غزة     
  .وعلى كل منطقة الشرق االوسط

  ١٦/٩/٢٠٠٧ردنية الرأي األ
  

   اقتراحا من شخصيات فلسطينية باستضافة حوار بين فتح وحماستدرسالنرويج  .٤٠
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن النرويج تدرس اقتراحاً تقدمت به شخـصيات            : صالح النعامي  - غزة

حالية فلسطينية باستضافة قيادات من حركتي فتح وحماس الجراء حوار حول سبل الخروج من األزمة ال              
ن القنصل النرويجي العام في القدس الشرقية عقد لقـاءات مـع عـدد مـن                 وأوضحت أ  .بين الحركتين 

مسؤولي حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية لإلطالع على مواقف الحـركتين قبـل الـرد علـى                   
مح بإجراء  أن التباين الحالي بين مواقف الحركتين ال يس       كد  واشارت الى أنه رغم أن القنصل أ      . قتراحاال

حوار، إال انه يواصل لقاءاته مع ممثليهما بشكل دوري، مشدداً على أن الحكومة النرويجية تولي اهميـة                 
أوضحت المصادر   وفي نفس السياق،     .كبيرة لتوصل الحركتين الى تفاهم يفضي الى انهاء االزمة الحالية         

 مع عدد من قيادات فتح وحماس لإلطالع على ان وفداً دبلوماسياً ألمانياً زار غزة ورام اهللا مؤخراً والتقى         
 إضافة الى بحث شـروط حمـاس لإلفـراج عـن الجنـدي              ،مواقفهما من الحوار والخروج من األزمة     

  . األسير اإلسرائيلي
  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  المستوطنات تهدد بهجرات واسعة في األغوار يؤكد أن ألمم المتحدةتقرير ل .٤١

ن المـستوطنات   أالمم المتحدة فى فلسطين لتنـسيق الـشؤون االنـسانية،           مكتب ا  صادر عن    قال تقرير 
االسرائيلية فى الضفة الغربية تؤثر بشكل جوهري وكبير على الوضع العام فى الـضفة وخاصـة فـى                  

 تتسبب فى فصل السكان الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعيـة، وتقيـد            وهي. المناطق الريفية الفلسطينية  
وحصولهم على الموارد المائية، مما يهدد بهجـرات         مكانية وصولهم الى االسواق،   تحركاتهم وتحد من ا   

واسعة خاصة فى مناطق االغوار، حيث تضع اسرائيل يدها على مصادر المياه وتحولها للمـستعمرات               
  .وتحرم الفلسطينيين اصحاب الحق واالرض من استخدامها، اضافة الى الحرمان من الكهرباء

  ١٦/٩/٢٠٠٧ة االتحاد االماراتي
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  االتفاق مع أبو مازن طريق أولمرت لتفادي الهاوية: تقرير .٤٢
تذكّر األزمة التي يعيشها أولمرت، بسبب تصرفات رفاقه في قيادة حزب           :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

كديما ووزرائه في الحكومة، وبسبب مفاوضاته محمود عباس، على إعالن المبادئ لتـسوية الـصراع               
 الفلسطيني، باألزمة وبالمصير اللذين انتهى إليهما باراك، بعد مفاوضات كامب ديفيد فـي              -اإلسرائيلي  

فاالئتالف الكبير والقوي الذي يقوده في الحكومة، وهو من أقوى االئتالفات الحكومية فـي               .٢٠٠٠العام  
مة إذا شمل االتفاق    حزبان اثنان يهددان باالنسحاب من الحكو     . تاريخ السياسة اإلسرائيلية، بدأ يهتز بعنف     

وهناك ضغوط داخلية في حزب العمل لالنسحاب من        . إسرائيل بيتنا وحديثاً عن تقسيم القدس، هما شاس       
 تعهد أمام جمهوره، بأن ينسحب من الحكومة في حال صدور تقريـر لجنـة فينـوغراد                 هالحكومة، ألن 

  .للتحقيق في إخفاقات حرب لبنان
 أعلنوا عن تحفظات على إعالن المبادئ الجاري التفاوض حولـه،           هذا إضافة الى ان وزراء في كديما،      

بل ان موفاز، الذي شغل في السابق منصبي رئيس أركان الجيش ووزير            . ومن بينهم ليفني، وآفي ديختر    
باراك، صرح بأن هناك حاجـة لبقـاء        و. الدفاع، طرح مشروعاً آخر مضاداً ينسف إعالن المبادئ تماماً        

  .س سنوات أخرى في الضفة الغربية قبل أن يتم التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيينالجيش اإلسرائيلي خم
من جهته، يمارس الجيش اإلسرائيلي ضغوطاً لنسف تعهدات أولمرت بإزالة بضع عشرات من الحواجز              
العسكرية في الضفة الغربية، ويتحدث عن اجتياح كبير متوقع في قطاع غزة ويواصل حمالت االعتقال               

وفي الوقت نفسه يمتنع    . اليومية في المناطق الفلسطينية وغيرها من االعتداءات واالستفزازات       والخطف  
الجيش عن تنفيذ قرارات الحكومة ومحكمة العدل العليا القاضية بإزالة مجموعة من النقاط االسـتيطانية               

  .التي تعتبر، حتى في نظر القوانين اإلسرائيلية، غير شرعية
لمرت المفاوضات حول إعالن المبادئ والتحضير لمؤتمر واشنطن في تـشرين           إزاء كل ذلك يواصل أو    

والمماطلة التي يمارسها اليوم، ما هي إال محاولة الستغالل الوقت في اقناع            . الثاني المقبل بكل قوة وعزم    
  .رفاقه وحلفائه بصحة خطواته

الى اتفـاق مـع الـرئيس       والحال ان أولمرت يقوم بكل هذا النشاط لهدف شخصي يفوق أهمية التوصل             
 ومنذ الحرب األخــــيرة فـي لبنـــان     ،فهو يتعرض لحملة كبيرة   . الفلسطيني على إنهاء الصراع   

وهو اليوم آخر المسؤولين البارزين الذي بقوا في مواقعهم منذ الحرب، إذ ان رئيس              . وشعبيته الى تراجع  
 في الجيش، استقال واعتـزل ووزيـر        أركان الجيش، استقال من منصبه واعتزل، وقائد اللواء الشمالي        

  . الدفاع بيرتس، أطيح به في حزب العمل فاستقال ولم يعتزل
الغالبية الساحقة من المراقبين تنتظر أن يضطر أولمرت لالستقالة بعد أن تصدر لجنة فينوغراد تقريرها               

شرطة كلهـا   وليس هذا فحسب، فهناك عدة ملفات تحقيق جاهزة في ال         . النهائي في غضون بضعة شهور    
  . في مجال الفساد الماليهفتحت في أعقاب الشبهات التي حامت حول

والمواجهـة  . أولمرت قرر ان ال ينتظر حتى تنفجر في وجهه هذه الملفات، بل أن يفعل شيئاً لمواجهتها               
 ،هنا ليست فقط في تسليم أمره الى كوكبة من كبار المحامين للدفاع عنه وتمثيله أمام المؤسسة القـضائية                 

لكنه توصل الى قناعة تتمثل في أن السبيل الوحيد للمواجهة هي في حرف النقاش عـن هـذه القـضايا                    
  .وإشغال الجمهور في قضايا أهم وأكثر درامية

 أو  ،انطالق عاصفة من المفاوضات الـسلمية المتفائلـة       : القضايا األهم هنا تنحصر في مجالين اثنين هما       
 وأي تطور كهذا من المفروض أن يساعد أولمرت في معركته للبقاء            .االنطالق الى عملية عسكرية كبيرة    

في الحكم، إذ ليس من المتبع في إسرائيل أن يقال رئيس حكومة وهو يفاوض في قضية مصيرية أو وهو                   
  .يدير حرباً ضد العدو

ن فشل  فهو خارج للتو م   . وإذا كان الخيار ألولمرت شخصياً، فإنه ال يحبذ الحرب في هذا الوقت بالذات            
ذريع في الحرب على لبنان وال يزال يلعق جراحه منها، بل إنها تحولت الـى شـيطانه الـذي يرافقـه                     
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وفـي  . وينغص حياته ويشوش على كل حساباته وال يضمن بأن يخرج منها منتصراً في كل األحـوال               
جيش هو األبـرز  الحرب، على الطريقة اإلسرائيلية، قلّما يكون رئيس الحكومة رجالً أول، ويظل تأثير ال      

  .لذلك يلجأ أولمرت الى العملية السياسية. خصوصاً في حال تحقيق اإلنجازات
وإذا كان متردداً في الماضي في خوض هذه التجربة، فإنه اليوم، بعد االنقالب الذي تقوده حمـاس فـي                   

 وهناك من   .قطاع غزة، يندفع للتفاوض مع أبو مازن كما لو انها فرصة العمر التي لن يسمح بأن تضيع                
 اتفقا عملياً على صيغة شبه نهائية إلعالن المبادئ، وأن ما يعيق نشرها هو األوضاع الداخلية                همايقول ان 

 بيد انهما متفقـان علـى       .فكالهما يحتاج الى وقت لتأهيل الرأي العام لقبولها       . في إسرائيل وفي السلطة   
ائيل، حيث ان المزيد من الـدول العربيـة   فهذه مناسبة تاريخية إلسر  . طرحها في مؤتمر واشنطن المقبل    

  .ستنضم الى قناة التفاهم معها
لكن مشكلة أولمرت ان جميع السياسيين في إسرائيل وكذلك العسكريين ينظرون اليه على انـه رئـيس                 

.  سيضطر الى تـرك مقعـده، باالسـتقالة أو باإلقالـة           هوالغالبية الساحقة منهم تعتقد بأن    . حكومة موقتة 
  . اندفاعه الى المفاوضات هو في األساس حجة يتذرع بها بهدف إنقاذ مصيره السياسيويعرفون بأن

فهناك يطرحون القضية علـى انهـا قـضية         . والمشكلة الكبرى التي يواجهها اليوم هي في حزبه كديما        
 وكثيرون من رفاقه يفضلون بأن يستقيل من قيادة الحزب ومن رئاسـة             ،مصيرية تتعلق بمستقبل الحزب   

 على البقاء في كرسيه يحرجهم ويخضعهم لضغوط ويهدد بخسارتهم الكثير من            هولكن إصرار . مةالحكو
وإذا اضطر أولمرت الى االستقالة ستطبع وصمة على جبين الحزب من شأنها أن تؤدي الـى                . مؤيديهم

  .انهياره في االنتخابات المقبلة
ين عن أولمرت في المواقف السياسية، وقد       ولذلك فإن قياديين في كاديما يحاولون الظهور بمظهر المستقل        

وإذا لم يأته تأييد، مثل أن تتـدخل رايـس أو أحـد             . وجدوا في إعالن المبادئ أهم موضوع للمعارضة      
مساعديها أو حتى سفيرها في تل أبيب مع سياسيين إسرائيليين إلقناعهم بدعم أولمرت، لن يكون مفاجئـاً       

وأن يرضخ للعسكريين ويتجه نحـو مغـامرة عـسكرية          . يرةأن يفشل أولمرت في التقدم في هذه المس       
  .للتملص من المكائد السياسية التي تنتظره

  .إما أن يصل الى مؤتمر واشنطن مجروحاً وإما أن ال يصل: وهكذا، فإن أولمرت أمام خيارين
  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة 

  
  والموقف السعودي.. مؤتمر بوش .٤٣

  بالل الحسن
نه وزير الخارجية سعود الفيصل، بعدم الذهاب إلى المؤتمر الذي دعـا            يشكل الموقف السعودي الذي أعل    

  .إليه بوش، تطورا هاما، يمس األوضاع الشديدة التوتر التي تحيط بالمنطقة العربية من كل جانب
وتواجه خطر تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية        . تواجه المنطقة خطر حرب أميركية جديدة ضد إيران       

وتواجه خطـر مواجهـة سـورية ـ     . يج والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيلتلفح نيرانها الخل
إسرائيلية وبخاصة بعد الغارة الجوية اإلسرائيلية في شمال سوريا والتي لم تعـرف أهـدافها وأبعادهـا                 

وتواجه خطر انفجار الصراع في لبنان كلما اقترب موعد انتخـاب رئـيس جديـد               . الحقيقية حتى اآلن  
  .للجمهورية

وتظهر هذه األخطار مثل دائرة تقف في مركزها سياسـة          . كل هذه األخطار تحيط بالمنطقة وتعصف بها      
الواليات المتحدة األميركية التي يقودها بوش، والتي تعبر عن سياسة المحافظين الجدد التي لم تجلب إلى                

صدقاء، بادرت إلى طـرح     وبينما تحاول هذه السياسة إنذار الخصوم وكسب األ       . العالم كله سوى الخراب   
وكان . مشروع المؤتمر الدولي في شهر نوفمبر المقبل، لمعالجة موضوع الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 

حريا بهذه المبادرة أن تتميز بالحيوية والحركة النشطة، وأن تتوضـح وتتعمـق باتـصاالت سياسـية،                 



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                      ٨٤٦:                                 العدد١٦/٩/٢٠٠٧األحد : التاريخ

وقد حدث شيء مـن     . ت في الماضي  وباقتراحات وأفكار ومشاريع حلول تتجاوز كل المشاريع التي فشل        
  :ذلك خالل أمرين

  .األول هو اللقاءات المتوالية بين محمود عباس وأولمرت
والثاني هو إظهار درجة عالية من االهتمام األميركي بإمكان حضور السعودية لهذا المـؤتمر، كمؤشـر                

  . اإلسرائيلي-على زخم عربي جديد يدخل إلى ساحة التفاوض العربي 
اللقاءات المتوالية بين عباس وأولمرت     . ي إال أسابيع حتى بدأت األمور تسير في اتجاه معاكس         ولكن ما ه  

االحـتالل والقمـع    : لم تسفر عن شيء، بل أبرزت إصرارا إسرائيليا على بقاء كل شيء علـى حالـه               
وظهر أن كل ما تفكر به إسرائيل، ومن خالل تشجيع أميركـي واضـح، هـو     . والحواجز واالجتياحات 

طلب من السلطة الفلسطينية أن ترفض كل ما من شأنه أن يقود إلى عودة الحوار بـين حركتـي فـتح                     ال
مـن أجـل    ) بإشراف الجنرال دايتون وتمويلـه    (وحماس، وأن تركز جهودها على بناء قوة أمنية جديدة          

ـ  (وأن تركز أيضا على مشاريع اقتصادية تتفرغ        . ضرب قوى المقاومة الفلسطينية المسلحة     ة حسب خط
لعمليات اإلسكان والتجارة فقط، ألنه ال يمكن في ظل وضـع كهـذا وضـع خطـة                 ) توني بلير ومهمته  

أما قضايا التسوية السياسية فقد رفضت إسرائيل البحـث بهـا مـع    . اقتصادية لتنمية الصناعة والزراعة 
أفـق  ( إيجـاد  وهنا تم اختراع ألعاب دبلوماسية شبيهة بألعاب األطفال، تتحدث عـن     . الرئيس الفلسطيني 

أو مناقـشة   . ، أو تتحدث عن حلول نهائية يتم االتفاق عليها شرط أن توضع بعد ذلك على الرف               )سياسي
فقط، وال تتطرق إلى التفاصيل أو      » العناوين«القضايا األساسية شرط أن تشتمل ورقة العمل النهائية على          

  .ال شيء: وكانت الحصيلة بعد ست لقاءات. إلى التنفيذ
بحضور السعودية في مؤتمر الخريف، فقـد جـرى         ) واإلسرائيلي(وضوع االهتمام األميركي    أما في م  

إذ تم تجاهل وزن الـسعودية الـذي ال يمكـن معـه             . التعامل معه باستخفاف أميركي يفتقد حتى للباقة      
للسعودية أن تحضر مؤتمرا من هذا النوع كضيف، أو كمراقب، أو من أجل التقاط الـصور كمـا قـال          

) واإلسـرائيلي (أما األمر األكثر أهمية وحساسية، فهو أن االهتمام األميركي          . لفيصل منذ البداية  سعود ا 
بحضور السعودية للمؤتمر، تجاهل أن السعودية صاحبة مبادرة سياسية للحل، تحولت في مؤتمرين للقمة              

ها في رأس جدول    إلى مبادرة عربية، ومن غير الممكن للسعودية أن تحضر مؤتمرا ال تكون فيه مبادرت             
وهنا أيضا كانت حصيلة    . األعمال، ومن أجل اعتماد منطقها، وليس من أجل إخضاع بنودها لألخذ والرد           

  .وكان ال بد للسعودية أن تعلن موقفا بعد كل هذا. ال شيء: االتصاالت والتصريحات والمواقف
بعد زيـارة الـرئيس محمـود       هنا ال بد أن نالحظ، أن السعودية صبرت وتريثت، ولم تعلن موقفها إال              

عباس، حيث اطلعت منه على تفاصيل مفاوضاته مع إيهود أولمرت، وعرفت منه بالوقائع واألدلة، حقيقة               
الموقف اإلسرائيلي، وانشغال هذا الموقف بقضية التطبيع، ومن دون أي اهتمام بالمـضمون الـسياسي               

وعنـد هـذه    .  لهذا الموقف اإلسرائيلي   بل ربما عرفت منه وقائع عن التشجيع األميركي       . لمؤتمر بوش 
وضـعت  . اللحظة بالذات أعلنت السعودية موقفها، وهو موقف يرسم صورة موجزة ودقيقة لمؤتمر ناجح      

الشمول يعني حضور جميع    . وأن يعالج القضايا الرئيسية   . أن يكون شامال  : السعودية بندين لمؤتمر ناجح   
والقضايا الرئيسية تعني قضايا الحل النهـائي       . شكل خاص األطراف العربية المعنية، أي سوريا ولبنان ب      

وبما أن كل مؤتمر ال بد لـه مـن أسـس            . التي يطرحها الرئيس عباس ويرفض أولمرت التطرق إليها       
قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة الـسالم العربيـة،        : ومرجعية، فقد وضعت السعودية بندين للمرجعية     

وهنا تقول إسرائيل إن الموقـف      .  يريد مؤتمرا ضد الشرعية الدولية     حيث ليس بمقدور أحد أن يقول إنه      
السعودي هو إمالء لشروط مسبقة من خالل الحديث عن المبادرة العربية كمرجعيـة، وهـو موقـف ال                  
يصمد أمام النقاش، ألن جوهر المبادرة العربية هو تأكيد لقرارات الشرعية الدوليـة فحـسب، ورفـض                 

  .ا للحوار كما تطلب هو رفض مسبق لقرارات الشرعية الدوليةإسرائيل لها، أو إخضاعه
  هل يعني هذا الموقف السعودي قطيعة مع المؤتمر؟
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ولن يطـول بنـا األمـر       . يمكن أن نقول نعم قوية إذا استمر الموقف األميركي واإلسرائيلي على حاله           
ث وتقيم النتيجـة الفاشـلة      الستكشاف ما سيؤول إليه الموقف، فبعد يومين ستصل كوندوليزا رايس، لتبح          

أن تـدعم   : وهي هنا أمام خيارات ثالثـة     .  أولمرت -حتى اآلن، والتي توصلت إليها مفاوضات عباس        
والخيار الثـاني أن    . الموقف وتعتبر االتفاق على العناوين، ومن دون االتفاق على المضمون، أمرا كافيا           

لة هنا وجملة هناك، ووعدا هنا ووعدا هناك، ثم         تقوم بعملية تجميل للعناوين المطروحة، فتضيف إليها جم       
والخيار الثالث أن تقوم بما هو مطلوب فعال، فتطرح ورقة عمل أميركية            . تحاول تسويق ذلك عند الجميع    

، فتفتح بذلك الباب أمام انعقـاد       )االنسحاب وإنهاء االحتالل  (للمؤتمر تقوم على قرارات الشرعية الدولية       
  . اإلسرائيلي- عالمة فاصلة في مسار معالجة الصراع العربي مؤتمر ناجح، مؤتمر يكون

أي خيار يمكن أن تلجأ إليه رايس؟ ال يحتاج األمر إلى كبير عنـاء لالستكـشاف، فهـي                  : والسؤال اآلن 
وهي صاحبة اقتراح الحل النهائي الذي      . الذي بلورته مع نظيرتها ليفني    » األفق السياسي «صاحبة شعار   

  . يمكن لرايس أن تخرج من ثيابها لتفعل العكسوال. يوضع على الرف
يضاف إلى هذا ما هو أهم وأخطر، فهي ستتفاوض مع أولمرت وعباس، ولكن عقلها وقلبهـا وعينيهـا                  

وحيث الغـارة   . ستكون قريبة من ايران حيث حديث الحرب يتسع ويتسع كل يوم          . ستكون في مكان آخر   
الخبراء إنها ذات صلة وثيقة بالتحضيرات للحرب األميركية        اإلسرائيلية األخيرة عبر سوريا، والتي يقول       

  .ضد ايران، وبالتحضيرات لدور إسرائيلي في هذه الحرب
وحين يتضح هذا المنهج البعيد عن العرب وعن فلسطين، ال يعود ثمة مجال للتـساؤل حـول موقـف                   

  .سعودي جديد
  ١٦/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  ا؟متى تخرج الشياطين الخرساء عن صمته .٤٤

  عمر حلمي الغول
الى ان حركة حماس ليست كتلة صـماء رغـم الطـابع        < كيف نجابه االنقالب؟  >اشرت سابقا في مقالة     

الحديدي لبنائها التنظيمي، اسوة بكل الظواهر االجتماعية ال يمكن ان تحـافظ علـى وحـدتها وبقائهـا                  
 وحدة  -ن سقف مبدأ تعارض     وتطورها دون التعارضات الداخلية، لكن هذه التباينات في حال خرجت ع          

 تعارض وبلغت مرحلة التناقض التناحري، فان حماية وحدة الظاهرة ال تعود ممكنة، الن التناقض في                -
  .هذه المرحلة يصل الى مرحلة النفي واالقصاء، اي ال بد من نفي طرفي الصراع

ـ            ا وآليـات عملهـا،     حركة حماس تغيرت، وحدثت فيها تحوالت دراماتيكية اثرت على بنائها ومكوناته
فباالمس قبل االلتحاق بالسلطة الوطنية، كانت قيادة الحركة اشد تماسكا، وعناصر الوحـدة فيمـا بينهـا                 
اقوى، واداتها التنظيمية وذراعها العسكرية اكثر انضباطا والتزاما بقرارات القيادة ودرجة السرية لـديها              

لكـن بعـد االلتحـاق بالـسلطة        . ى العام جيـدة   عالية، وعالقاتها مع قطاعات الشعب المختلفة بالمستو      
بمستوياتها التشريعية والتنفيذية، برزت على السطح النزعات الذاتية والحسابات والمصالح الخاصة لهـذا           
الفريق او ذاك، كما عملت حركة حماس على تطوير ادواتها واذرعها العسكرية، وتمثل ذلـك بتـشكيل                 

  .خلية االسبق سعيد صيامالقوة التنفيذية واتباعها لوزير الدا
وعناصر هذه القوة كما يعلم الجميع لم يعتمد اختيارهم على اي أسس عقائدية او تنظيمية، وترك البـاب                  
مفتوحا لكل من هب او دب لدخولها فضمت بين منتسبيها العاطلين عـن العمـل، اللـصوص، تجـار                   

 اكبر عـدد ممكـن لـدعم خيارهـا          االسلحة، الفئات الساقطة اجتماعيا وسياسيا، وارادت الحركة حشد       
  .واستقوائها على الشرعية الفلسطينية ممثلة بشخص ابو مازن واالجهزة االمنية الرسمية

. كما ان عناصر كتائب القسام الحديثة بدأت اقل تقيدا باآلليات التنظيمية واالمنية في اختيـار عناصـرها     
االنقالب عزز لدى قيادات وكـوادر وعناصـر        فضال عن ان لعبها الدور الرئيسي مع القوة التنفيذية في           
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وساهم دخول بعض القيادات السياسية في حركة حماس علـى          . هذه الميليشيات النزعات العبثية والذاتية    
خط استثمار واستغالل اداة االنقالب في معالجة تناقضاتها الداخلية فيما بينها على تعزيز مكانـة القيـادة                 

  .ها عليهاالعسكرية في الحركة، وفرض منطق
ولعل ما تناقلته وسائل االعالم في االيام االخيرة عن احتدام الخالفات بين الدكتور محمود الزهـار مـن                  
جهة واسماعيل هنية من جهة اخرى، وتطور الخالف بينهما حتى وصل الى دخول انصارهما على خط                

  .الصراع
ر قديمة بين القيـاديين الحمـساويين،       ولم يكن هذا الخالف وليد اللحظة السياسية، بل هو، خالف له جذو           

وتجلت عندما اطبق االنقالب انفاسه على قطاع غزة، حيث قدم انذاك السيد اسماعيل هنية استقالته مـن                 
مواقعه القيادية في الحركة والسلطة، النه اعتبر االنقالب ضد حكومة الوحدة الوطنيـة، التـي يقودهـا،                

اس، لكن الفريق الحمساوي، الذي قاد االنقالب، ومن بين         وضد المجلس التشريعي، وحتى على حركة حم      
اعضائه الدكتور الزهار، رفضوا خيار ابو العبد، واعدوا له الكلمة التي القاها الساعة الواحدة والربع من                

  .فجر يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من حزيران الماضي، وارغموه على تالوتها امام الفضائيات
رئيس الوزراء المقال عن موبقات قادة االنقالب ليس هذا فحسب، بل تساوق معهم             في اعقاب ذلك صمت     

في خطبه وممارساته عندما قبل على نفسه ان يبقى على رأس حكومة كرتونية من اربعة وزراء، واطلق                 
وما زال يتواطأ مع االنقالبيين، الذين دمروا حركة حماس قبل تـدميرهم            < حكومة تسيير اعمال  >عليها  
سسات الوطنية، وقبل ان يضربوا ويشرذموا وحدة الشعب الوطنية واالجتماعية، لكن ذلـك تـساوق               للمؤ

  ..الشيطان الصامت
واالمر ال يقتصر على اسماعيل هنية هناك العديد من قيادات وكوادر وعناصر القسام والقيادات السياسية               

ي والعبثي ال يمت لحركـة حمـاس        التي ترفض خيار االنقالب، وتعتبر في جلساتها ان االنقالب الدمو         
بصلة، ومنهم الضيف، القائد القسامي الذي اقعدته محاولة االغتيال االسرائيلية، وجميـع انـصار هـذا                

الفجور واالستبداد وبروز قـادة مافيـات الحـارات،         . االتجاه يخشى تنكيل وقمع قيادة االنقالب الدموي      
ت الحارات واالحياء، كل ذلك عمق االنقـسام داخـل          وغياب المرجعية القيادية الموحدة، وتبلور حماسا     

كما ان اشتداد العزلة الشعبية لحماس، وتضييق خناق العزلة العربية واالقليمية والدوليـة،             . حركة حماس 
ارغم قادة االنقالب على تحويل نقمتهم ضد المواطنين والمناضلين من حركة فتح وفصائل العمل الوطني               

ة االمنية، وايضا عمق الهوة فيمـا بـين القيـادات الـسياسية والعـسكرية               واالسالمي ومنتسبي االجهز  
  .الحمساوية، انطالقا من تحميل كل طرف االخر المسؤولية عما آلت اليه االمور

في ضوء تفاقم واحتدام التناقصات واتساع دائرة االنتهاكات الدموية اليومية ضد المواطنين يحتم الواجب              
لعناصر الخيرة في حماس ان ترفع الصوت عاليا ضد االنقالب، الن صـمتهم             على القيادات والكوادر وا   

على االنقالب وتداعياته الكارثية كما يقول المثل، شيطان اخرس وهذا يعني المشاركة غير المباشرة في               
االنقالب واالنتهاكات، لذا مصلحتهم الشخصية والحركية والدينية والوطنية تفرض عليهم اعـالء كلمـة              

وال يجوز بقـاؤهم    . ولكلمتهم اثر كبير وهام في حماية الحركة والشعب واالطر الوطنية المختلفة          الحق،  
في حالة وجوم وانتظار، الن قطار الشعب قادم وال ينفع الندم عندئذ النهم جميعـا سـيعتبرون شـريكا                   

 كانوا صادقين   اساسيا في االنقالب، وبالتالي على السيد اسماعيل هنية وغازي حمد والضيف وغيرهم اذا            
ان ينفضوا الغبار عن صمتهم، ويرفعوا صوت حركة حماس الحقيقيـة المؤمنـة بالمـشروع الـوطني                 
والوحدة الوطنية، والرافضة لخيار االنقالب والدم والجريمة، فهل يفعلـون ويخرجـون عـن صـمتهم                

  ي؟الشيطان
  ١٦/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  ية العسكرية اإلسرائيلاالستراتيجيةتحوالت  .٤٥
  ماجد كيالي

لم تعد اسرائيل تستطيع التعاطي مع عقيدتها العسكرية التقليدية، باعتبارها معطى مطلقـاً أو جامـداً، إذ                 
األولى كانت بعيد حرب احتالل     . اضطرت لمراجعة هذه االستراتيجية في السنوات القليلة الماضية مرتين        

 -ج العراق من معادالت الـصراع العربـي         ، على خلفية انهيار الجبهة الشرقية، بخرو      )٢٠٠٣(العراق  
. االسرائيلي، وتحسن مركز اسرائيل األمني في الشرق األوسط، مع تراجع خطـر الحـرب النظاميـة               

، بسبب إخفاقها في هـذه الحـرب، وفـي هزيمـة            )٢٠٠٦(والثانية بعد الحرب االسرائيلية ضد لبنان       
تي باتت تواجهها، نتيجة تزايد دور قـوى المقاومـة          المقاومة، وبواقع التهديدات االستراتيجية الجديدة ال     

، وبروز خطر الجماعات اإلرهابية المتطرفة فـي المنطقـة،          )في لبنان وفلسطين  (اإلسالمية  / الالدولتية  
  .وتصاعد نفوذ ايران في الشرق األوسط، واحتمال امتالكها القدرة على انتاج السالح النووي

بناء جيش متحرك وقوي، معمـد      ) ١: ت استراتيجية عسكرية قوامها   معلوم أن اسرائيل منذ قيامها اعتمد     
بأحدث ما في الترسانة العسكرية األميركية من أسلحة، ما يعوض عن النقص في الحشد البشري والعمق                

تأمين السيطرة في مجالي القـوة الجويـة وقـوة          ) ٢. الجغرافي، في مواجهة الجيوش العربية المحيطة     
التفوق فـي   ) ٣. عبر المدفعية والدبابات، توخيا لتقليل الخسائر في العنصر البشري        النيران في الميدان،    

اعتماد عناصر الردع والمفاجـأة     ) ٤. استخدام أحدث مبتكرات تكنولوجيا اإلدارة واالتصاالت والتوجيه      
ر حسم المعركة بأسرع وقت ممكن عبر االستخدام المكثف للقوى، وعب         ) ٥. ونقل المعركة خارج اسرائيل   

تدعيم الترسانة العسكرية االسرائيلية بالتسلح النووي لضمان تـأمين عنـصر           ) ٦. الفتك بالطرف اآلخر  
توطيد العالقات االستراتيجية المتميزة مع الغرب عموماً ومع الواليات المتحـدة خـصوصاً،             ) ٧. الردع

  .باعتبار ذلك يمنحها ضمانة أمنية وقوة ردع مضافة
نبنت على خلفية التهديدات النابعة من إمكان اندالع حرب نظامية، بين اسرائيل            وكانت هذه االستراتيجية ا   

. ١٩٧٣ و١٩٦٧ و١٩٥٦، وفي الحروب التاليـة  ١٩٤٨وبعض دول المنطقة، وهو ما حصل في حرب   
، فقط، خارج نطاق هذه المعادلة، كون اسرائيل شنتها ضد قـوى غيـر نظاميـة                ١٩٨٢وكانت حرب   

  .نيةعلى أرض لبنا) فلسطينية(
لكن هذه الحروب جميعها لم تحمل اسرائيل على مراجعة استرايتجيتها العسكرية التقليدية، مع أنها ظلت               

  .تحملها على تطوير قواها وترسانتها العسكرية
والالفت ان اسرائيل، مع مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبحت في مواجهة مـشكالت أو مفارقـات                

ي باتت تتمتع بها من الناحية الجيوبولوتيكية، بعد تغير المشهد الـدولي            غريبة، على رغم كل الميزات الت     
فهي تبـدو فـي غايـة القـوة         . ، واالختالل في موازين القوى لصالحها     )إثر احتالل العراق  (واالقليمي  

 إمكان حـصول دول     -١: والمناعة، لكنها مع ذلك باتت تخضع لمصادر تهديد ومخاطر متعددة، ضمنها          
 تزايد نفوذ منظمات المقاومة الالدولتيـة       -٢. ية على أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل       عربية أو إسالم  

 تنامي دور الجماعات المتطرفة التي تمارس أعماالً إرهابيـة فـي            -٣. قامن فلسطين الى لبنان والعر    
ضـمنها   ازدياد ميل الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة النتهاج خط المقاومة المـسلحة، و            -٤. المنطقة

 تزايد مناخات االضطراب في العراق وفـي عمـوم المنطقـة،            -٥. العمليات التفجيرية أو االستشهادية   
  .بنتيجة االحتالل األميركي للعراق

وطبيعي أنه في دولة حديثة وتتمتع بحراك سياسي دائم مثل اسرائيل، فإن العقيدة العـسكرية، وضـمنها                 
ه، تخضع في كل مرحلة الى عملية مراجعة يـشارك فيهـا            تركيبة الجيش ونوعية تسلحه ومصادر تهديد     

  .مختصون من المستويين السياسي والعسكري، الستنتاج الدروس الالزمة
اآلن بالنسبة لدروس الحرب األميركية الحتالل العراق، فقد تلخصت االستنتاجات الناجمـة، عـن هـذه                

ا حجم سالح المشاة والمدرعات وعدد      المراجعة، في الحض على تقليص حجم الجيش االسرائيلي، ال سيم         
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أيام الخدمة االحتياطية، وذلك على خلفية التطور في مجال التسلح وتكنولوجيـا الـسالح واالتـصاالت،                
وعلى أساس ذلك فقط برزت اقتراحـات تـدعو         . واختفاء التهديد العراقي وانتهاء خطر الجبهة الشرقية      

 لهذا الجيش، في مجال سالحي الطيران والصواريخ، وفي         للتركيز على تعزيز القدرات القتالية والردعية     
  .مجال تطوير محطات االنذار المبكر واالتصاالت واالستخبارات ومجمل البنى اللوجستية

وقد برزت هذه التوصيات عقب مداوالت لجنة متخصصة، شكلها شاؤول موفاز وزير الدفاع االسرائيلي              
ا على اجراء فحـص جـذري شـامل للـسياسة األمنيـة             ، برئاسة دان مريدور، تركزت مهمته     )آنذاك(

واالستراتيجية للجيش، وتقديم توصيات حول التغييرات المطلوبة في هذا المجال، بما يتالءم مع تطورات              
  .العصر والتحديات المستجدة

وكانت وقائع حرب احتالل العراق، لجهة ضآلة عدد القوات األميركية التي خاضـتها، والتكنولوجيـات               
كشفت عنها، وقوة النيران التي استخدمتها، شجعت اسرائيل على التوجه نحو ادخال تغييرات نوعية              التي  

جديدة على استراتيجيتها العسكرية، ال سيما أن هذه الحرب تمخضت عن اخراج بلد بحجم العراق مـن                 
متحدة في هـذه     االسرائيلي، واضمحالل الجبهة الشرقية، وتواجد الواليات ال       -معادالت الصراع العربي    

لكن وقائع حرب لبنان ونتائجها اضطرت اسرائيل       . المنطقة، وهي حليف اسرائيل وضامنة أمنها وتفوقها      
لمعاودة مراجعة عقيدتها العسكرية، خصوصاً لجهة التراجع عن االقتراحات المستخلصة من وقائع حرب             

  .العراق
رائيل، وأعقدها وأصـعبها، وأكثرهـا      وكانت حرب لبنان سجلت بكونها أطول الحروب التي خاضتها اس         

كلفة من الناحية االقتصادية، وربما األبهظ من الناحية المعنوية، ال سيما أن اسرائيل فوجئت، فـي تلـك                  
الحرب، بأنها في مواجهة معطيات من مثل ضعف قدرة جيشها النظامي الثقيل علـى مواجهـة حـرب                  

ها غير قادرة على السيطرة على ميدان المعركة فـي          عصابية، ذات قوة متحركة وتفتقد لقواعد ثابتة، وأن       
وما . الزمان والمكان ونوعية التسلح، وأن سالح الطيران لديها لم يكن بذات فعاليته في الحروب السابقة              

زاد الطين بلة أن اسرائيل كانت بمثابة جيش قوي، يواجه قوة غير نظامية وغير متكافئة معها البتة مـن                   
  .وفي بلد صغير بحجم لبنانحيث القوة العسكرية، 

النتيجة أن الدروس التي استنتجتها اسرائيل من حرب لبنان، أدت الى نقض االستراتيجية السابقة، حيـث                
تم التأكيد على ضرورة زيادة عديد الجيش االسرائيلي، بدل تقليصه، واالبتعاد عن نظرية تركيز االعتماد               

حتياط، لصالح تعزيز سـالحي المـشاة والمـدرعات،         على سالحي الطيران والصواريخ وتقليل أيام اال      
وقـد  . واالعتماد على قوات االحتياط، وبناء منظومة دفاعية فعالة العتراض الصواريخ من األنواع كافة            

، أخيـراً،   »هيئة قيادة أركان الجيش االسرائيلي    «تم اعتماد تلك التوصيات في ورشة العمل التي عقدتها          
ركان الجنرال موشيه كابلينسكي، والتي خصصت لبحث التحديات التي تواجه          برئاسة نائب رئيس هيئة األ    

  .لها» العقيدة األمنية«اسرائيل في السنوات المقبلة، وتعيين 
هكذا تواصل اسرائيل سعيها لنقد ذاتها وتبين أوجه القصور فيها، وتعيـين حاجـات تطـوير امكاناتهـا                  

في حين أن الوضع عندنا مختلف تماماً، فنحن مجرد         وأدائها، في كل مرحلة، وعند كل منعطف وأزمة،         
نتفرج على أزمات اسرائيل، وما تفعله وما ال تفعله، ونعول على أوجه العطب عندها، في حين أننـا ال                   

فـإلى  ! نلتفت لحل مشكالتنا وال نعد العدة لتجاوز أزماتنا، وال نعمل لنفض التكلس والعطب من أوضاعنا            
  متى؟
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