
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   في غزة"فتح"عباس يقبل استقالة لجنة قادة الحركة ويوعز لشخصية بارزة بإدارة شؤون 
   الحدود السوريةى على يعلن حالة التأهب القصو"الجيش اإلسرائيلي": يديعوت

   تعلن رسميا اعتقال قائد القسام في مخيم العين بعد نفاذ ذخيرته"حماس"
  عميره هاس... االعالم يصمت على ما تفعله اجهزة امن السلطة بنشطاء حماس في الضفة

 الغرب يجب أال يتحاور مع حماس:كوشنير

حكومة هنية المقالة تنفي االتصال
  مع االحتالل إلنجاز تهدئة

  
  

 ٤ص... 
 

 ٢٢/٩/٢٠٠٧٨٥٢ سبتال



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٨٥٢:         العدد                        ٢٢/٩/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

    :السلطة
 ٥  نواب أسرى يدعون لتكثيف التواجد داخل المسجد األقصى في رمضان .٢
 ٥   بتحريض من فتح واألخيرة تنفياهر عناصى مجموعة أطلقت النار علتقل تعالتنفيذيةالقوة  .٣
 ٥  ادة االحتالل لمحكمة جرائم حرب دوليةجرار تدعو لتقديم قالنائب خالدة  .٤

    
    :المقاومة

 ٦   في غزة"فتح"عباس يقبل استقالة لجنة قادة الحركة ويوعز لشخصية بارزة بإدارة شؤون  .٥
 ٦   تنفي استقالة أي من أعضائها"فتح"ـلهيئة القيادية العليا لا .٦
 ٦   القطاع للرعاية المصريةإعادة تستبعد" حماس" .٧
 ٧  "حماس" الستعادة غزة من  لن تعتمد المواجهة المسلحة"فتح" أحمد عبد الرحمن يؤكد أن .٨
 ٧  " بد منههو خيار ال" حماس"و" فتح"الحوار بين حركتي : قدورة فارس .٩
 ٧   تعلن رسميا اعتقال قائد القسام في مخيم العين بعد نفاذ ذخيرته"حماس" .١٠
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٧  "إعالن تفاهمات"أقطاب ائتالف أولمرت يرفضون حتى  .١١
 ٨   الحدود السوريةى على يعلن حالة التأهب القصو"سرائيليالجيش اإل": يديعوت .١٢
 ٨  "غامضاً وغير ملزم"وال يعارض بياناً مشتركاً  "خطة رامون"راك ينتقد اب .١٣
 ٩  أسرىووعود بإطالق .. أولمرت سيلتقي عباس بعد األعياد .١٤
 ٩  !والهدف دمر... الغارة على سوريا تمت بتنسيق أميركي .١٥
 ٩   إسرائيلية في اجتماع الوكالة الذرية -مواجهة إيرانية  .١٦
 ٩  ينعكس على طلب العمال..لنمو في إسرائيلرتفاع معدل اا .١٧
    

    :األرض، الشعب
١٠  الجئون فلسطينيون في العراق ينزحون للبرازيل .١٨
١٠   يعتصمون مطالبين بالعودة شمالي لبنان نهر البارد مخيمنازحو .١٩
١٠  إغالق تام لألراضي الفلسطينية لمناسبة عيد الغفران اليهودي .٢٠
١٠  الف مواطن يؤدون صالة الجمعة في الحرم االبراهيمي بالخليل ٢٥ .٢١
١١  االحتالل يمنع إقامة إفطار خيري في القدس .٢٢
١١   ضد جدار الفصل مسيرة بلعين األسبوعيةخالل اتإصاب .٢٣
١١   عالق بمصر عبر العوجة٥٠٠ة ترجح عودة مصادر فلسطيني .٢٤
١١   طالب جامعي٢٠٠ طالب مدرسة و٦٠٠الجيش اإلسرائيلي قتل أكثر من : تحقيق .٢٥
١٢  مابودوتان تهدد مستقبل بلدتي يعبد وعرابةمستوطنة : تحقيق .٢٦
١٢   يتذكرون في رمضان عاداتهم القديمة١٩٤٨فلسطينيو : تحقيق .٢٧
   

   :صحة
 ١٣   بعنوان تنموي صحيبرنامج أميركي لتحديد النسل في فلسطين .٢٨
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                      ٨٥٢:         العدد                        ٢٢/٩/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

   :ثقافة
 ١٣   الغربية يروي قصة تسلل أبوعمار إلى الضفةفيلم.. العاصفة مرت من هنا .٢٩
   

   : األردن
١٣ لخطيب يطالب باالعداد الجيد لمؤتمر الخريف عبد اإلله ا .٣٠
   

   :لبنان
١٤  سنعالج ذيول أحداث البارد: فيصل مولويالشيخ  .٣١
 ١٤  ١٩٧٨ومها الى لبنان عام  عسكريا منذ قد٢٩٠القوات الدولية خسرت: غراتسيانوا .٣٢
١٤  موقوف إسرائيلي في بيروت .٣٣
١٤  "أخلوا مدارسنا: "مجالس األهل لنازحي البارد .٣٤
   

   :دولي
١٥  الغرب يجب أال يتحاور مع حماس:كوشنير .٣٥
١٥  "كياناً معادياً" تتفهم اعتبار غزة ألمانيا .٣٦
١٥  "كياناً معادياً"المفوضة العليا لحقوق اإلنسان تعرب عن قلقها من اعتبار غزة  .٣٧
١٥  ألمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية العالمية يلوم إسرائيل .٣٨
١٥   الخارجية البريطانية ال تنفي وال تؤكد مشاركة مستشار هنية في مؤتمر بلندن .٣٩
١٦   عرض فيلم الدرة غير الممنتج" ٢فرانس "القضاء الفرنسي يفرض على  .٤٠
١٦  ق الضفةاألونروا تتهم إسرائيل بهدر أموال المساعدات بسبب إغال .٤١

   
    :مختارات

١٦  حذر من طموح بعض األذكياء في طهران إلى استعادة اإلمارة الفارسيةكوشنير  .٤٢
 ١٦  أول رائد فضاء ماليزي سيصوم في الفضاء .٤٣
 ١٦  ودها المخدراتتجارة الرقيق البريطانية تنافس في مرد .٤٤
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  عبد الستار قاسم... الحرب آتية في المنطقة العربية اإلسالمية .٤٥
٢٠  عميره هاس... االعالم يصمت على ما تفعله اجهزة امن السلطة بنشطاء حماس في الضفة .٤٦
٢١  عبد اهللا األشعل. د... مخاطر استمرار الخلط بين حركة حماس واإلخوان في مصر .٤٧
٢٣  عبد الرحيم ملوح... مغزى اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً .٤٨
٢٥  حلمي موسى... رئيس واحد وحكومتان .٤٩
٢٦  عبد الوهاب المسيري. د... اليهودية" لصوفيةا" .٥٠
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                      ٨٥٢:         العدد                        ٢٢/٩/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

  حكومة هنية المقالة تنفي االتصال مع االحتالل إلنجاز تهدئة .١
من مصادر اسرائيلية غير رسـمية ان       " معا" علمت وكالة   : من بيت لحم   ٢١/٩/٢٠٠٧ معاوكالة   قالت

وقالـت   .بوع الماضي بين مكتب اسماعيل هنية وبين وزارة الـدفاع االسـرائيلية           اتصاالت جرت االس  
ان الدكتور غازي حمد طلب ان يتحدث مباشرة مع فلنـائي وان فلنـائي وعـده                ": معا"المصادر لوكالة   

ولكن وبعد قرار الكابينيت االسرائيلي اعالن حماس منظمة معادية اعتـذر فلنـائي عـن        . بدراسة االمر 
وقـف  " مبادرتها" وقالت المصادر لوكالة معا ان حماس ال تزال تطرح  .لمباشر مع غازي حمدالحديث ا 

وتعقيبا على نبـأ رفـض       .العمليات واطالق الصواريخ من قطاع غزة مقابل رفع الحصار عن المعابر          
لتوصل الى هدنة في قطاع غزة اعتبر عـضو الكنيـست يوسـي بيلـين القـرار                 االحكومة االسرائيلية   

رائيلي غير مسؤول، وانه ال يبالي بسكان سديروت وال النقب وال سكان غزة وال بالجنـدي جلعـاد                  االس
ان الحكومة االسرائيلية ال تملك حلوال للمشاكل وبالتالي عليها ان تقبـل بطـرح              : وأضاف بيلين  .شليط  

 الرسمية  حماس التهدئة وان اسرائيل تستطيع ان تفاوض حماس عن طريق طرف ثالث فيما المفاوضات             
  .تكون مع م ت ف 

غازي حمد نفيا قاطعا ان يكون اجـرى اتـصاالت او محـاوالت اجـراء               .وردا على هذه االنباء نفى د     
انا لم اتصل ولم اجري اي اتصال مـع         :" وقال لوكالة معا    , اتصاالت مع نائب وزير الدفاع االسرائيلي       

  ".اي طرف اسرائيلي
احمد يوسف المستشار أن : لي الصالح عن مراسلها عدنلنمن  ٢٢/٩/٢٠٠٧ الشرق األوسـط    وأضافت

ـ    واضاف يوسـف   ". لم يحصل أي اتصال مع الجانب االسرائيلي      ": "الشرق األوسط "السياسي لهنية قال ل
ان بعض الحاخامات اليهود اتصلوا بنا عبر وسطاء واعربوا برغبتهم للحضور الى غزة للمباركة بشهر               "

وحـسب   ".اضر غير مناسب، ويمكن التفكير باالمر بعد شهر رمضان        رمضان، وقلنا لهم ان الوقت الح     
يسعى للتهدئة، وقد اعربنـا     ) الحديث عن وسطاء المان ونرويجيين    (يوسف فان اكثر من طرف اوروبي       

ويـسعى  ). في الضفة الغربية وقطـاع غـزة  (في غير مناسبة اننا مستعدون للتهدئة المتزامنة والمتبادلة         
اع فصائل بالموافقة على التهدئة، ووعدت هذه الفصائل بـااللتزام اذا مـا التزمـت               القن) هنية(ابوالعبد  

  ".اسرائيل بها
وفي هذا السياق ابلغنا الوسطاء االوروبيين، بانه اذا ما اصرت اسـرائيل علـى              "وتابع يوسف القول انه     

لـدينا  "رد قـائال    ، واستط "مواصلة عدوانها وتصعيدها العسكري ضد شعبنا فاننا لن نقف مكتوفي االيدي          
  ".امكانات وقدرات سنستخدمها

ـ         قالت فيه ان الجيش االسرائيلي بعـد       " جيروزاليم بوست "ورفض يوسف ايضا ما جاء في تقرير اخر ل
الكامـل مـع    " فك االرتبـاط  "يعمل على اقتراح يدعو الى      " كيانا معاديا "يوم واحد فقط على اعالن غزة       

هذا ليس  "وقال يوسف    .ه وبين اسرائيل ونقل مسؤولياته الى مصر      القطاع بما في ذلك اغالق المعابر بين      
مرفوضا من طرفنا فحسب بل من طرف االخوة في مصر، ان مصر ال ترحب بمثل هذا االقتـراح وال                   

مصر تسعى من اجل اعادة اللحمة بين الضفة الغربية وغزة، ونحن كـشعب             "وتابع القول   ". نقبل نحن به  
  ". على مصر ودول اقليمية اخرىفلسطيني نرفض ان نكون عبئا

حكومة هنية، نفـت علـى لـسان         أن   :رائد الفي  عن   غزةمن   ٢٢/٩/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    ونقلت
االدعاءات الكاذبة التي ساقتها بعض المواقع المعروف عنهـا اخـتالق           "المتحدث باسمها طاهر النونو،     

هـذه االكاذيـب   "، مضيفاً أن ""اإلسرائيلي"االحداث وتحدثت عن اتصاالت تجريها الحكومة مع االحتالل      
  ".جزء من الحملة الدعائية التي تشن ضد الحكومة ورموزها
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  نواب أسرى يدعون لتكثيف التواجد داخل المسجد األقصى في رمضان .٢
دعا نواب التغيير واإلصالح عن دائرة القدس من داخل معتقالتهم أبناء الشعب الفلسطيني             : رامي دعيبس 

 .ه إلى المدينة المقدسة والتواجد بكثافة في المسجد األقصى المبارك في هذا الـشهر الفـضيل               الى التوج 
وحث النواب الحكومات العربية واإلسالمية على اغتنام هذا الشهر الفضيل للعمل بكل جدية على تـوفير                

دفـة إلـى تهويـد     الدعم لمدينة القدس، ليتسنى لها الصمود في وجه الغطرسة والهيمنة اإلسرائيلية ، الها            
وأشار نواب القدس إلى أن إسرائيل تسابق الزمن في عملية تهويد            .المدينة وخلع أصحابها األصليين منها    

القدس، فباتت المؤسسات اإلسرائيلية تتمدد بشكل واسع في قلب المدينة المقدسة أو عبر وكالء ووسطاء                
مرار إغالق المؤسسات الفلسطينية منـذ      وتعمل على جميع الصعد إللغاء الوجود العربي، خاصة مع است         

  .عدة سنوات، وحجز كوادر ونواب الشعب الفلسطيني
  ٢١/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   بتحريض من فتح واألخيرة تنفيهار عناصىمجموعة أطلقت النار عل تعتقل التنفيذيةالقوة  .٣

عتقلـت المجموعـة   قالت القوة التنفيذية في بيان تلقت القدس العربي نسخة منه انها ا :غزة أشرف الهور 
.  ثكنة للقوة قبل ثالثة أيام بمخيم الشاطئ وأصابت وقتها اثنين مـن أفـراد القـوة                ىالتي أطلقت النار عل   

 أنهم قـاموا    ىوأوضحت في بيانها أنها اعتقلت مجموعه من المشتبه بهم وبعد التحقيق معهم اعترفوا عل             
ـ          بإطالق النار واعترفوا بالعديد من الجرائم منها زرع وتفج          ىير عبـوات ناسـفة وإطـالق النـار عل

يتلقون األوامر  ) تقصد المعتقلين (وتابعت القوة الننفيذية في بيانها كانوا        .مجموعات ومواقع للقوة التنفيذية   
وأشارت إلي أن التحقيق فـي       .من حكومة رام اهللا مباشرة للقيام بمثل هذه األعمال مقابل مبالغ من المال            

  .هذه القضية مستمر ولم ينته
 .إال أن أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لحركة فتح جدد رفض حركته استخدام القوة في إرجاع غـزة                 

 السالح والعنف في مواجهـة      ى أن هناك قرارا سابقا للجنة المركزية للحركة يرفض اللجوء إل          ىوأشار إل 
مليات إطـالق النـار     واتهم عبد الرحمن حركة حماس بالوقوف وراء ع        .االنقالبيين وممارساتهم القمعية  

  .والتفجير التي تستهدف نشطاء حماس
  ٢٢/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  جرار تدعو لتقديم قادة االحتالل لمحكمة جرائم حرب دوليةالنائب خالدة  .٤

خالدة جرار الـسلطة    " الحبهة الشعبية " عن   طالبت عضو المجلس التشريعي النائب    :  نائل موسى  -رام اهللا 
فق مسؤولياته باعتبار مخيم العين منطقة منكوبة ودعتهما الى الـشروع فـورا             الوطنية واالونروا كل و   

ورأت جرار في مؤتمر صحفي فيما يرتكبه االحتالل         .باعادة بناء ما دمره االحتالل من منازل وممتلكات       
من عدوان وجرائم بحق شعبنا تعبيرا عن الوجه الحقيقي البشع لحكومة اولمرت وحذرت مـن عواقـب                 

واعتبرت جرار الحديث عن عملية سياسية وعن االعـداد          .ى امكانية التوصل الى سالم معها     الرهان عل 
للقاء الخريف محاولة احتاللية لذر الرماد في العيون وصرفا لالنظار عن ممارسته اليومية بحق شـعبنا                

ودعت جرار الـسلطة الوطنيـة لوقـف        . ومقاومته الدفاعية المشروعة من جرائم حرب وتطهير عرقي       
في وقت طالبت فيه بالرد على هذه الجـرائم بـالعودة الـى             ،  سياسية التنسيق االمني بعدما اثبتت فشلها     

  .الحوار والوحدة
  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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   في غزة"فتح"عباس يقبل استقالة لجنة قادة الحركة ويوعز لشخصية بارزة بإدارة شؤون  .٥
وجـود  " سما"توي صباح اليوم السبت لمراسل وكالة       أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المس    : حكمت يوسف 

خالفات وصفت بالحادة بين قيادة حركة فتح في مدينتي رام اهللا وغزة حيث نشبت الخالفات بينهما عقب                 
تقديم لجنة قادة الحركة استقاالتها للرئيس محمود عباس بسبب اإلجراءات التي تتخذها حكومة الـدكتور               

ان  اللجنة  قدمت استقالتها للمرة الثانية خالل شهر مشيرا الي ام اللجنة              وأضافت المصادر    .سالم فياض 
قدمت استقالتها بداية الشهر الحالي عبر رسالة للرئيس عباس وعندما لم تجـب رام اهللا علـى رسـالة                   

تح االستقالة ذهب زكريا األغا بنفسه لرام اهللا واجتمع بالرئيس عباس ليبلغه باحتجاج اللجنة القيادية في ف               
على عدة قضايا بينها ظهور اطر وقيادات وخطوط أخرى داخل الحركة في غزة تعمل بمنهجية مختلفـة                 

  .وهو ما شكل إرباكا للحركة وقيادتها
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد      " سما"وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لمراسل وكالة        

م اهللا وبشكل سري بحثا خالل اللقاءات اإلجراءات        سلسلة مشاورات خاصة مع قيادة الحركة في مدينة را        
التي تتخذها قيادة الحركة في قطاع غزة اتجاه الحكومة الفلسطينية في رام اهللا مشيرا إلـي أن الـرئيس                   
عباس درس مع معاونيه تلك اإلجراءات وقرر قبول استقالة لجنة قيادة الحركة في قطاع غزة وإبـدالها                 

ز في الحركة من خالل شخصية بارزة في حركة فتح أوعـز لهـا الـرئيس                بقيادات شابة ولها دور بار    
  .عباس تلك المهمة

وكشفت المصادر ان الرئيس عباس سيلقي بثقله على تلك الشخصية التي رفضت المصادر كشف هويتها               
وذلك لعدة أسباب تتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة وسيطرة حركة حماس عليـه بالكامـل حيـث                  

 العديد من المهام التي من شانها إعادة ترتيب البيت الفتحاوي وإعادة النشاط لحركة فتح فـي                 سيوعز لها 
قطاع غزة كما ستقوم الشخصية التي أوكلها عباس بالعديد من الخطوات على صعيد الوضـع الميـداني                 

  .فراد ونشطاء حركة فتح في قطاع غزة وتوضيح الرؤية المستقبلية للشباب الفتحاويأل
  ٢١/٩/٢٠٠٧ سماوكالة 

  
   تنفي استقالة أي من أعضائها"فتح"ـلهيئة القيادية العليا لا .٦

نفت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة اليوم الجمعة االنباء التي تحـدثت عـن                 : ألفت حداد 
ية العليـا   وقال ابراهيم ابو النجا عضو الهيئة القياد       .تقديم أعضاء اللجنة إستقالتهم للرئيس محمود عباس      

ان هذه االنباء غير صحيحة على االطالق وهي محض اشاعات موضحا ان قطـاع              " في تصريحات له    
غزة يعانى من مشكالت كثيرة صعبة منها الموظفين الذين لم يتلقوا رواتـبهم التـي اوقفـت والبطالـة                   

وع ليس إستقالة بل    الموض" وقال أبو النجا   .والجرحى والشهداء والحصار وغير ذلك من القضايا الكبيرة       
إيصال رسالة للجميع وتحديدا القيادة وعلي رأسها أبو مازن للتدخل لحل هذه األزمات الكثيرة التى يعانى                

 منها قطاع غزة
  ٢١/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

   القطاع للرعاية المصريةإعادة تستبعد" حماس" .٧
 صـالح البردويـل مـن        الناطق باسم الكتلة البرلمانية في حركة حماس       قلل:  عالء المشهراوي  -غزة  

إمكانية استحالة سيناريو تسليم قطاع غزة إلى الرعاية المصرية، وأرجع ذلك إلى أن مصر ليست مؤهلة                
لتحمل أعباء مالية وبشرية إضافية، فلديها ثقل ديمغرافي كبير، وقضايا اقتصادية كثيرة مرتبطـة بهـذا                

واستبعد البردويـل إمكانيـة      .، على حد تعبيره   الثقل الديمغرافي بما يجعلها غير معنية بمثل هذه الخطوة        
إقدام الحكومة المصرية على هذه الخطوة، نظرا لمواقفها التاريخية المشرفة في الـدفاع عـن القـضية                 

 ال يمكن أن تقع في مثل هذا الخطـأ االسـتراتيجي الـذي              - والكالم للبردويل  -الفلسيطينية، وهي بذلك  
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ا إلى عهـد الوصـاية، وهـو أمـر ال يقبلـه المـصريون وال                سيقضي على القضية الفلسطينية ويعيدن    
  .الفلسطينيون

 ٢٢/٩/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  "حماس" الستعادة غزة من  لن تعتمد المواجهة المسلحة"فتح" أحمد عبد الرحمن يؤكد أن .٨

كـة  أن حر "  أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لحركة فتح اليوم الجمعة فى تصريح له              أكد: ألفت حداد 
 "النهـب " و "السرقة" و "االختطاف"تدين كافة الممارسات و   "فتح وكل فصائل العمل الوطني في قطاع غزة         

 حماس، وتؤكد في الوقت ذاته أن الوحدة الوطنية الراسخة لجماهيرنا وفـصائلنا             "عصابات"التي تقوم بها    
نية بوسائل النضال الجماهيري     وإسقاطه واستعادة الشرعية الوط    "االنقالب"الوطنية المناضلة كفيلة بعزل     

 ".... السلمي والرفض المطلق للجوء إلى العنف والسالح كما فعل االنقالبيون وزمر عصاباتهم
  ٢١/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "هو خيار ال بد منه" حماس"و" فتح"الحوار بين حركتي : قدورة فارس .٩

فـي  " فـتح "ية العليـا لحركـة   قيادي في اللجنة الحركالعضو قدورة فارس ال    قال : قدس برس  -رام اهللا   
هو خيـار   " حماس"و" فتح"رؤيتي الشخصية أن الحوار بين حركتي        ":"قدس برس "تصريحات خاصة لـ    

ال بد منه، لكن أعتقد أن األمر مؤجل إلى ما بعد مؤتمر الخريف أيا كانت النتائج إيجابية أم سلبية، فـإذا                     
وقتهـا أن تراجـع نفـسها       " حماس"لسطينية فإن على    تمكنا من تحقيق انجاز سياسي يمهد لقيام الدولة الف        

وتكون أكثر موضوعية في التعاطي مع الواقع السياسي، وفي حال فشلنا في تحقيق اختراق جوهري يلبي                
أن نعيد حساباتنا ونعمـل علـى توحيـد الـشعب           " فتح"طموحات الشعب الفلسطيني فإن علينا وقتها في        

  ". ر األوحد لنا أيا كانت نتائج مؤتمر الخريف سلبية أم إيجابيةالفلسطيني، بمعنى أن الحوار هو الخيا
  ٢٢/٩/٢٠٠٧ القطريةالشرق 

 
   تعلن رسميا اعتقال قائد القسام في مخيم العين بعد نفاذ ذخيرته"حماس" .١٠

) عامـا ٣٤" ( أبو النـسيم  " أعلنت حركة حماس رسميا عن اعتقال نهاد رشيد شقيرات          : علي السمودي 
يل بقيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، وذلك فجر اليوم الجمعة ، في مخيم عين بيت                والذي تتهمه إسرائ  

وأكد شهود عيان في المخيم أن شقيرات حاول االنسحاب من المنزل الذي كان يتحصن فيه                .الماء بنابلس 
وادعى  .طويلةبعد أن نفذت ذخيرته، إال أن جنود االحتالل باغتوه وتمكنوا من اعتقاله بعد عملية مالحقة                

قائد جيش االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية أن شقيرات، والذي كانـت تطـارده أجهـزة األمـن                  
  .الفلسطينية أيضا، كان يدير البنية التحتية لكتائب القسام في منطقة نابلس

تائـب  ويعتبر شقيرات من المقاومين األشداء، حيث كان مع مجموعة من المقاومين من كتائب القسام وك              
أبو علي مصطفى رأس الحربة في التصدي لالجتياحات اإلسرائيلية المتكررة لمدينة نابلس ومخيم العين،              
األمر الذي دفع الجيش االحتالل لإلقرار بوجود خاليا عسكرية شرسة لكتائب القسام وكتائب أبـو علـي       

  .مصطفى في مخيم عين بيت الماء
  ٢١/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "إعالن تفاهمات"رفضون حتى أقطاب ائتالف أولمرت ي .١١

تصب مواقف أقطاب االئتالف الحكومي في إسرائيل في اتجاه رفض إجـراء            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
مفاوضات جدية مع السلطة الفلسطينية حتى بشروط رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت المرفوضة             

" بيـان مـشترك   "لى الفلسطينيين التوصل إلى     ويستكثر معظم الوزراء ع   . بالنسبة الى غالبية الفلسطينيين   
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أمراً ) القدس والالجئين والحدود  " (القضايا الحساسة "يتضمن تفاهمات على بعض المسائل، معتبرين طرق        
علـى هـذه    " اإلجماع القومي الـصهيوني   "سابقاً ألوانه، فضالً عن تحذيراتهم الولمرت من أن يتجاوز          

  ".تنازل"المسائل ويقدم أي 
الشريكين في الحكومـة    " شاس"و  " إسرائيل بيتنا "ون في عدم إثارة أقطاب الحزبين المتشددين        ويرى معلق 

إلى " اطمئنانهم"الحالية، ضجة في شأن المفاوضات التي يجريها اولمرت مع الرئيس محمود عباس، دليل              
غياب شريك  "عي  أن هذه المفاوضات لن تحقق اختراقاً في الجمود السياسي الذي يريدون اإلبقاء عليه بدا             

  .يقبل عملياً بإمالءاتهم ومواقفهم" فلسطيني قوي
إنما إلى تفاهمات   " اتفاق إطار "ورغم إعالن اولمرت ان المفاوضات مع عباس ال تهدف إلى التوصل إلى             

غير ملزم في المؤتمر، إال أن أوساط حزبه باتت تـرى           " بيان مشترك "على بعض النقاط يتم إعالنها في       
  .تتعارض مواقفهما ومواقف سائر أقطاب الحزب" كديما"داخل " معسكراً يسارياً" رامون فيه وفي نائبه

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
   الحدود السوريةى على يعلن حالة التأهب القصو"الجيش اإلسرائيلي": يديعوت .١٢

ذكرت صحيفة هآرتس الجمعة إن حالة االستنفار فـي صـفوف الجـيش    : الناصرة ـ زهير اندراوس 
 هـذا النحـو     ىي عند الحدود الشمالية إلسرائيل مع سورية ولبنان ما زالت عالية وستستمر عل            اإلسرائيل

 عملية اختراق الطيران الحربي اإلسـرائيلي       ىخالل يوم الغفران السبت تحسبا من هجوم سوري ردا عل         
 وفي سياق ذي صلة، جاء أن وزيـر األمـن          .لألجواء السورية رغم مرور أكثر من أسبوعين علي ذلك        

إيهود باراك، ورئيس هيئة االركان العامة في جيش االحتالل الجنرال غابي أشكنازي، كانا قد صـرحا،                
واضاف باراك في كلمته ان ما اسماه المخـاطر          . أهبة االستعداد في حال اندالع الحرب      ىأن الجيش عل  

 مما كانت عليه فـي      التي تتعرض لها إسرائيل يتغير شكلها ومكانها، وبمفاهيم كثيرة تصبح أكثر خطورة           
ومن جهته قال رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، إنه تبذل الجهود حتي ال يفاجأ الجيش                 .السابق

   .١٩٧٣ مثلما حصل في يوم الغفران في العام ىمرة أخر
  ٢٢/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  "غامضاً وغير ملزم"وال يعارض بياناً مشتركاً  "خطة رامون"راك ينتقد اب .١٣

في " هآرتس"و  " معاريف"شكك وزير الدفاع ايهود باراك أمس في مقابالت مع          :  أسعد تلحمي  -اصرة  الن
، "حتى إن رغبا بـذلك    "قدرة عباس ورئيس حكومته سالم فياض على تنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه              

 ومحـذراً مـن     واقتراح رامون في شأن القدس،    " الخطوات السياسية التي يقوم بها اولمرت     "منتقداً بشدة   
 عاماً من دون مقابل، فقط من أجل إرضاء إدارة أميركية           ٤٠تراجع إسرائيل عن مواقفها المعروفة منذ       "

مجـرد هـواء    "وقال إنه ال يستطيع أن يحدد ما إذا كانت المفاوضات الجارية            ". ستنتهي واليتها بعد عام   
عاماً وغامضاً وغير ملزم وال يكبلنا      شرط أن يكون    "، لكنه ال يعارض التوصل إلى بيان مشترك         "وأجواء

  ".بالتفاصيل
في البداية تكبل يديها فـي المفاوضـات فـي          " مواقف ملزمة "وزاد انه يتحتم على إسرائيل تفادي طرح        

المستقبل، مضيفا انه يعارض أن يشمل البيان بنداً يقول إن الحدود بين إسـرائيل والدولـة الفلـسطينية                  
وقال انه يفضل نصاً غامضا يشير إلى القـرار الـدولي الـرقم             . ١٩٦٧ستكون على أساس حدود العام      

  .المتعلق بقضية الالجئين١٩٤، كما يرفض أن يأتي البيان على ذكر القرار ٢٤٢
درس كل المسألة بعمق وفحص الجوانب المختلفة، وفي مقدمها مصير االتفاق فـي             "ودعا الحكومة إلى    

  )".نسبة إلى حماس(ظل الواقع الحماسي 
  ٢٢/٩/٢٠٠٧حياة ال
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  ووعود بإطالق سراح أسرى.. أولمرت سيلتقي عباس بعد األعياد .١٤

ايهود اولمرت عن لقـاء جديـد مـع         " اإلسرائيلي"أعلن رئيس الوزراء     :.، وكاالت "الخليج" –عواصم  
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد األعياد اليهودية ووعد باإلفراج قريبا عن مجموعة مـن األسـرى                

يين، وكان وعد سابقا بتخفيف الحواجز التي ارتفع عددها بأربعين حـاجزا حـسب مؤسـسات                الفلسطين
  .حقوقية

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  !والهدف دمر... الغارة على سوريا تمت بتنسيق أميركي .١٥

سيق األميركية، أمس، أن الغارة اإلسرائيلية األخيرة على سوريا تمت بالتن         "واشنطن بوست "أكدت صحيفة   
بين واشنطن وتل أبيب، التي نقلت معلومات استخبارية إلى اإلدارة األميركية تفيد بأن السوريين يبنـون                

إلى أن هدف الغارة    "دايلي تلغراف البريطانية  "موقعاً نووياً بمساعدة كوريا الشمالية، فيما أشارت صحيفة         
أضخم "ميركية، مدعية أن دمشق تمتلك      تم تدميره بالكامل، مستندة إلى صور من األقمار االصطناعية األ         

عـن مـصادر   "واشنطن بوسـت "ونقلت "ترسانة من األسلحة الكيميائية وأكثرها تقدماً في الشرق األوسط       
حكومية أميركية قولها إن قرار إسرائيل شن الغارة على ما تشك بأنه موقع نووي سوري اتخذ بعد تبادل                  

لمصادر أن إسرائيل أخطرت الرئيس بوش خـالل الـصيف          وأضافت ا . للمعلومات مع الواليات المتحدة   
  .بوقائع مفادها أن السوريين يبنون موقعاً نووياً بمساعدة كوريا الشمالية

  
  ٢٢/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  إسرائيلية في اجتماع الوكالة الذرية - مواجهة إيرانية .١٦
 ان يرسل محققين دوليين للتحقق مـن  اتهمت اسرائيل إيران بالكذب، بينما تحدت طهران المجتمع الدولي    

وأفاد مسؤولون دوليون في اجتماع      .القدرات النووية السرائيل، في مواجهة مباشرة ونادرة بين الجانبين        
مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا انهم ال يذكرون خطاباً مباشـراً فـي الـسابق بـين                    

حظوا ان الحدة التي تحدث بها كالهما تعكس التـوتر فـي الـشرق              المندوبين اإليراني واالسرائيلي، وال   
وقال المندوب اإليراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية إن رئيس الوزراء االسرائيلي ايهـود               .األوسط

  . اولمرت اعترف العام الماضي بامتالك بالده أسلحة نووية، وهذا أمر ينفيه أولمرت باستمرار
  ٢٢/٩/٢٠٠٧النهار 

  
  ينعكس على طلب العمال..النمو في إسرائيلاع معدل ارتف .١٧

يبدو أن إسرائيل في طريقها لتقليص حجم البطالة، فالمعطيات الحديثة تشير إلى :   رام اهللا-خلف خلف 
أن الطلب على العمال في ازدياد مضطرد، وهو ما يمكن ربطه أيضا بارتفاع معدل النمو في إسرائيل 

 من نتائج استطالع أجرته شركة القوى البشرية مانبور إسرائيل، والذي خالل الشهور الماضية، ويتضح
في المئة في الطلب على  ٢١ يستند إلى عدد إعالنات مطلوب في الصحف أن كان هناك ارتفاع بمعدل

الماضي، وكانت أخر استطالعات الرأي بينت أن معدالت البطالة انخفضت ) أغسطس(العاملين في آب 
وحسبما تقول صحيفة هآرتس فأن االقتصاد . الماضية، ولكن عمقها ازداد ار الشهورفي إسرائيل على مد

يحتاج إلى العاملين الجدد بقدر أكبر فأكبر في معظم الفروع األمر الذي يعبر عن ارتفاع في النمو في 
 كان أعلى بمعدل ٢٠٠٧وبحسب االستطالع، فان الطلب على العاملين الجدد في آب . األشهر األخيرة

 . ٢٠٠٧في المئة مقابل الطلب في تموز ٢,٤ وأعلى بمعدل ٢٠٠٦في المئة مقابل الطلب في آب ١٠,٧
 ٢٠٠٧المدير العام لـ مانبور إسرائيل، اورنا سيغال، قالت إن االرتفاع في الطلب على العاملين في آب 
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ضعة أشهر من المراوحة يتضمن معظم الفروع االقتصادية، بما فيها التكنولوجيا العليا الذي انتعش بعد ب
في المئة مقابل ٤,٧ و٢٠٠٦في المئة مقابل آب ٥,٦الطلب على هؤالء العاملين ارتفع بمعدل . في المكان

 . ٢٠٠٧تموز 
  ٢١/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  الجئون فلسطينيون في العراق ينزحون للبرازيل .١٨

ية العليا لالمم المتحدة من اجل       والمفوض  البرازيلية ذكر مسؤولون في وزارة العدل    : ب. ف. أ - برازيليا
، وصلت الجمعـة الـى      ١١٧ الجئا فلسطينييا في العراق، من اصل        ٣٥مجموعة اولى من    ، أن   الالجئين

  آخـرون  سـيبدأ  فيمـا    .هم قسم من مجموعة تعيش في مخيم الرويشد لالجئين فـي االردن           والبرازيل،  
هذه العائالت واستقرارها فـي كـانون       بالوصول على االرجح في تشرين االول، على ان ينتهي توزيع           

البرازيـل سـتعطيهم هويـات      ، أن   لويس باولو باريتو رئيس اللجنة الوطنية لالجئـين        قد ذكر و .االول
 انهم ابلغوا ان في استطاعتهم      كما. وسيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها على غرار اي مواطن برازيلي        

تسهيل عملية اندماجهم، سيتلقون دروسـا باللغـة        جل   ومن أ  .ممارسة شعائرهم الدينية من دون مخاوف     
  .البرتغالية طوال سنة، وسيحصلون على مساعدة مادية شهرية حتى يصبحوا مستقلين

  ٢١/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
   يعتصمون مطالبين بالعودة شمالي لبنان نهر البارد مخيمنازحو .١٩

، ت فلسطينية في مناطق لبنانية مختلفة     ت في مخيما  نفذ النازحون من مخيم نهر البارد، اعتصاما      : بيروت
 فيها إلـى  وا أشار، بتأمين عودة سريعة لهم إلى مخيمهم، ووجهوا رسالة إلى الحكومة اللبنانية     اطالبوا فيه 

أن النزوح رافقه احتقان كبير بسبب االكتظاظ السكاني والظروف الالنسانية التي يرزح تحتها النازحون،              
  . الجميع تداركهما ينذر بانفجار اجتماعي على

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
  إغالق تام لألراضي الفلسطينية لمناسبة عيد الغفران اليهودي  .٢٠

منعت اسرائيل امس عشرات آالف المصلين من دخول مدينة القدس المحتلة للصالة في المسجد              : رام اهللا 
 السباب  يهانيين ال اعلنت حظر دخول الفلسطي    كما كانت قد     .األقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان      

امنية لمناسبة عيد الغفران اليهودي، علما انها تعتبر القدس ضمن اراضيها بعد ان ضمتها قـسرا عقـب                 
 ونريـد ي ال   أنهـم  مصطفى البرغوثي    حيث أكد لكن الفلسطينيين رفضوا التبرير االسرائيلي،       .احتاللها
ليس السباب امنية وانمـا كـي       ل تمنعهم   معتبرا أن اسرائي  .  القدس للصالة  بل إلى  الى اسرائيل،    الدخول

ن أالمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين          كما أعتبر    . بالمدينة المقدسة  همتضعف صلت 
الحظر االسرائيلي التعسفي يشكل انتهاكا لحرية العبادة، مضيفا أن اسرائيل تحتفل بعيدها الـديني علـى                

ونروا الحظر االسـرائيلي، ودعـا اسـرائيل        االأدان الناطق باسم    من جهته   و .حساب الشعب الفلسطيني  
للسماح بسفر موظفي الوكالة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون فعال فـي وضـع اقتـصادي                

  .عصيب
  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 

  
  الف مواطن يؤدون صالة الجمعة في الحرم االبراهيمي بالخليل ٢٥ .٢١

لساعات االولى من صباح امس الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك           منذ ا :  فوزي الشويكي  -الخليل  
وبالرغم من الحواجز العسكرية االسرائيلية زحفت جماهير غفيرة لتأدية فريضة صالة الجمعة في الحرم              
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فيما القى الشيخ تيسير التميمـي      ،   الف مصلي  ٢٥ باكثر من     المصلين االبراهيمي الشريف وقد قدر عدد    
استنكر فيها اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات االحـتالل اإلسـرائيلية فـي             التي   ،خطبة الجمعة 

  .األراضي الفلسطينية المحتلة
  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يمنع إقامة إفطار خيري في القدس .٢٢

طار خيري كـان    منع وزير األمن الداخلي االسرائيلي آفي ديختر أمس االول، إقامة إف           :االتحاد -رام اهللا 
من المقرر أن تقيمه مؤسسة فيصل الحسيني بمناسبة شهر رمضان، بدعوى أن هذا االجتماع تابع أو من                 

المدعوين أصـروا   إال أن   . قبل أو برعاية السلطة الفلسطينية، ويقام بدون الحصول على تصريح إلقامته          
ة االسالمية والمسيحية وممثلـي     على المشاركة في االفطار الذي حضره عدد كبير من الشخصيات الديني          

 مؤسـسة العلق مدير مجلـس إدارة       ومن جهته    .المؤسسات المحلية واألهلية والشركات في مدينة القدس      
 التصرف يدل على مدى هشاشة الموقف اإلسرائيلي في القدس، لدرجة أنه ال يحتمل إقامة               بقوله، أن هذا  

دى عدم مصداقية التوجهات اإلسرائيلية الخاصـة       من ناحية أخرى على م    ويدل  إفطار يقيمه المقدسيون،    
  .بمفاوضات السالم وإعادة المسيرة السلمية

  ٢٢/٩/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  

   ضد جدار الفصل مسيرة بلعين األسبوعيةخالل اتإصاب .٢٣
خرج أهالي بلعين في مسيرتهم األسبوعية بعد أن أدوا صالة الجمعة، وقد رفعوا الشعارات المنددة ببناء                

شـارك فـي    قد  و. الجدار وإقامة الحواجز، وطالبوا قوات االحتالل بالتعجيل بإزالة الجدار عن أرضهم          
وقد نجح المتظاهرون في الوصول إلى       .المسيرة متضامنون دوليون وإسرائيليون إلى جانب أهالي القرية       

شـارك  فقد  خرى  من ناحية أ   و .الجدار، وحاول الجيش منعهم من عبوره، مما أدى إلى اصابة العشرات          
الموجودة على   وفد من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين أهالي قوصين في مسيرتهم ضد الحواجز             

  .مداخل القرية منذ حوال خمسة سنين
  ٢٢/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   عالق بمصر عبر العوجة٥٠٠مصادر فلسطينية ترجح عودة  .٢٤

 -اط الفلسطيني علـى الحـدود المـصرية         رجح هاني الجبور مسؤول االرتب    :  يسري محمد  -العريش  
 عالق فلسطيني بمصر إلى غزة من منفذ العوجة على دفعـات        ٥٠٠عودة  بإسرائيل  تسمح  ن  أالفلسطينية،  
  .بداية من غد

 ٢٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   طالب جامعي٢٠٠ طالب مدرسة و٦٠٠الجيش اإلسرائيلي قتل أكثر من : تحقيق .٢٥

لى جدران غرفة مدير مدرسة رام اهللا الثانوية صـور اربعـة تالميـذ              ترتفع ع :  محمد يونس  -رام اهللا   
سقطوا برصاص الجيش االسرائيلي منذ اندالع االنتفاضة، واليوم يبحث عن مكان لصورة خامسة بعد ان               

ويتساءل مدير المدرسـة     .قتل الجنود االسبوع الماضي تلميذاً جديداً من هذه المدرسة هو محمد جبارين           
شكَّله هذا التلميذ األعزل سوى رمـي حجـر علـى دوريـات             الذي  خطر  ال ، عن تلميذ ٥٠٠التي تضم   

يأتيه الجواب من وزارة التربية والتعليم التي يبين ارشيفها ان          و. عسكرية مصفحة ال يخترقها الرصاص    
 طالـب   ٢٠٠ معلمـا و   ٣٦ طالبا مدرسيا، وقتل معهـم       ٦٣٥الجيش االسرائيلي قتل في هذه االنتفاضة       

 طالبا جامعيا سقطوا جرحى، يضاف الى ذلـك         ١٢٤٥ طالبا مدرسيا و   ٣٥٣٥ يبين ايضا ان     ماك. جامعي
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ويعمد الجيش االسرائيلي الى اطالق النار المباشر على         . معلما ١٨٠ طالبا مدرسيا و   ٦٢٢وهم  المعتقلون  
حـسب  بو. اجساد الفتية الذين يرشقون الحجارة على قواته حتى لو كانت دباباته معدة لحروب عـسكرية          
 طفـال،   ٨٦٨احصاءات متقاربة للمؤسسات الحقوقية، فإن الجيش االسرائيلي قتل في هـذه االنتفاضـة              

غالبيتهم العظمى قتلت في اطالق نار اثناء مواجهات بالحجارة، والبعض منهم قتل في عمليات قـصف                
لي الضحايا الى   وتفاديا للجوء اها   .عشوائية او في اغتياالت جرت وسط شوارع عامة او تجمعات سكنية          

القضاء االسرائيلي اصدر الكنيست في السنة الثانية لالنتفاضة قرارا يحظر على المحاكم فـي اسـرائيل                
فـي هـذا    و. تلقي دعاوى من فلسطينيين يقاضون فيها جنودا عن ضحايا يسقطون في عمليات عسكرية            

يين العزل من دون قلـق مـن        يقول مصطفى البرغوثي ان اسرائيل تُقدم على قتل االطفال والمدن         الصدد  
ويشير إلـى أن المؤسـسات   . قضاء محلي او دولي بسبب عنجهيتها والدعم االميركي غير المشروط لها      

، بعـد    للتوجه الى القضاء البريطاني الذي يسمح بمثل هذه الدعاوى         الحقوقية التي يشارك في جهدها تعد     
  .ب اجانب على اراضيهاعلى محاكمة مجرمي حرأن غيرت بلجيكا القانون الذي ينص  

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  

  مابودوتان تهدد مستقبل بلدتي يعبد وعرابةمستوطنة : تحقيق .٢٦
 مستوطنة مابودوتان جاء بها االحتالل منذ زمن، وزرعها خلسة على تالل بلدة             : عاطف أبو الرب   -جنين

 وبعـد أن    ،تنقلـة كغيرها من المستوطنات بدأت بعدد صغير من البيوت الم        و ،عرابة جنوب غرب جنين   
أصبحت حقيقة تم بناء عدد من البيوت الثابتة في الموقع، لتكون حقيقة راسخة في األرض، ولتبدأ مسيرة                 

ومنذ ثالثة أعوام تقريباً بـدأ       .التوسع السرطاني على حساب أراضي عرابه، وأراضي يعبد القريبة منها         
 وكانت  ها إال أن ذلك لم يحدث،     ة من بين   واحد ، وهي كانت  الحديث يدور حول إزالة عدد من المستوطنات      

األمور تسير باتجاه آخر، فقد كان جيش االحتالل يفرض القيود حول المستوطنة، ويمنع المواطنين مـن                
طنين، ا هذا الواقع وصعدوا من عـدوانهم علـى أراضـي المـو            هاالوصول اليها، فيما استغل مستوطنو    

  .لتتضاعف مرات خالل السنوات القليلة الماضي
  ٢٢/٩/٢٠٠٧لحياة الجديدة ا

  
   يتذكرون في رمضان عاداتهم القديمة١٩٤٨فلسطينيو : تحقيق .٢٧

 يـشبه، مـن حيـث ممارسـة     رمضان بشهر ٤٨يكاد احتفال مجتمع فلسطيني  :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
إال ان غياب فوارق جوهريـة ال يلغـي         . الشعائر والعادات الرمضانية، احتفال سائر الشعوب اإلسالمية      

 هذا المجتمع الذي يعيش منذ ستة عقود تحت وطأة تمييز متواصل مـن حكومـات إسـرائيل                  خصائص
وفي الظاهر، يبدو كأن السلطات اإلسرائيلية أتاحت للفلسطينيين الباقين فـي وطـنهم حريـة                .المتعاقبة

.  على النـاس   العبادة، إال أن جهازها االستخباراتي، يهيمن على الناحية الدينية أيضاً، لما لها من تأثيرات             
فهو الذي يعين أئمة المساجد وال يكف عن التدخل في نص خطب الجمعة في أحيان كثيرة، مستغالً غياب            

إلى ذلك، ثمة سيطرة لوزارة التعليم االسرائيلية على مضامين كتب التدريس،           . هيئة إسالمية تمثيلية عليا   
إلسـالمية والمؤسـسات الدينيـة      وهجمة شرسة على ممتلكات الوقف، ما يضاعف مهمات الحركـات ا          

يعيش في إسرائيل أكثر من مليون ومئتـي         و .المختلفة الناشطة في أوساط المسلمين في صون المقدسات       
ألف عربي، منهم مليون مسلم ومئة ألف مسيحي وعدد مماثل تقريباً من الدروز، وسـط اخـتالف فـي                   

خيرة نحو مزيد من التدين، أم ان المجتمع        وجهات النظر في ما إذا كان المسلمون ينحون في السنوات األ          
ولـيس دقيقـاً القـول ان غالبيـة          .التقليدي تأثر فعالً بنمط الحياة في الدولة العبرية فاتجه نحو العلمانية          

فدوافع الصوم كما فـي سـائر       . المسلمين في إسرائيل تؤدي فريضة الصيام في شهر رمضان المبارك         
ويرى المحاضر في جامعـة حيفـا       .  ثقافي –ضاً موروث اجتماعي    المجتمعات ليست دينية فقط، إنما أي     
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الدكتور أسعد غانم ان السنوات األخيرة شهدت عودة إلى الدين بتأثير اإلسالم السياسي، لكنه يـضيف ان      
ويعتبـر ان الـسمة     . ثمة اتجاهات مغايرة أخرى يشهدها المجتمع، بفعل انفتاحه على المجتمع الغربـي           

ي تكثيف زيارات المسلمين من شتى أرجاء البالد إلى القدس واألقصى المبارك،            األبرز لشهر رمضان ه   
وفي ذلك رسالة سياسية أيضاً تتعدى الرسالة الدينية        . كون المدينة محتلة وتشكل أحد أهم قضايا الصراع       

 من العـائالت العربيـة فـي        %٥٠وعلى رغم ان أكثر من       إلى ذلك    . المتمثلة في الصالة في األقصى    
ئيل تعيش تحت خط الفقر، وعلى رغم ان مصروفات العائلة المتوسطة تتعدى ألف دوالر في هـذا                 إسرا

الشهر، تشهد األسواق والمحال التجارية تهافتاً يبلغ ذروته قبيل موعد اإلفطار، لتوفير ما يرضـي أذواق                
ط خـالل هـذا     وتأخذ مؤسسات خيرية أهلية وشعبية على عاتقها مد العون للمحتاجين، فتنش          . الصائمين

وال ينـسى أهـل الخيـر       . الشهر في جمع أموال الزكاة والصدقات لتوزيعها على من ضاقت بهم الحال           
  .، وتحديداً كفالة األطفال األيتام٦٧أخوتهم في أراضي العام 

 ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
   بعنوان تنموي صحيبرنامج أميركي لتحديد النسل في فلسطين .٢٨

فلسطينيون من برنامج صحي تنموي طرحته الوكالة األميركية للتنمية  يتخوف ال: ماهر إبراهيم-غزة 
)USAID ( عائالت ذات صحة   مليون دوالر بهدف تنظيم نسل األسرة الفلسطينية تحت مسمى٣٦بكلفة

نتيجة الحديث المتزايد عن الخلل الديمغرافي في إسرائيل، والقلق الرسمي الذي عبر عنه ، وذلك أحسن
ون حول ارتفاع معدل المواليد الفلسطينيين مقارنة باليهود، بينما طالب خبراء بمراقبة مسؤولون إسرائيلي

  .دور الدول المانحة وبرامجها
  ٢٢/٩/٢٠٠٧البيان 

  
   الغربية يروي قصة تسلل أبوعمار إلى الضفةفيلم.. العاصفة مرت من هنا .٢٩

را إلى الضفة الغربية عام قصة دخول ياسر عرفات س،  الفيلم الوثائقي العاصفة مرت من هنايروي
استند في تجميع مادته على رفاق ه قد مخرجوكان .  لتشكيل نواة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل١٩٦٧

أبوعمار الذين شاركوه في عملية الدخول والذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم اإلسرائيلية على العمليات 
ضى عاما كامال في تصوير الفيلم، حيث صور تسعين أموهو . العسكرية التي نفذوها في أواخر الستينات

 .  دقيقة هي مدة الفيلم٨٤ساعة واختار منها 
  ٢٢/٩/٢٠٠٧البيان  

 
  لخطيب يطالب باالعداد الجيد لمؤتمر الخريف عبد اإلله ا .٣٠

اكد وزير الخارجية عبد االله الخطيب على اهمية االجتماعات التي ستجري، اليوم، بمناسبة بدء : عمان
واشار في تصريح لوكالة االنباء االردنية الى اهمية . رة الثانية والستين للجمعية العامة لالمم المتحدةالدو

اللقاء الذي سيجري بين اللجنة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السالم العربية واللجنة الرباعية الدولية، 
. اد للقاء الدولي المقترح في الخريف المقبلمبينا ان اللقاء سيكون مناسبة لبحث الجوانب المتعلقة باالعد

واكد الخطيب على موقف االردن الداعي الى االعداد الجيد لهذا اللقاء ليخرج بنتائج واضحة وملموسة 
 اسرائيلية حقيقية واضحة وضمن اطار زمني محدد لتؤدي الى انهاء -تكفل اطالق مفاوضات فلسطينية 
  .  الفلسطينية المستقلةاالحتالل االسرائيلي واقامة الدولة
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وشدد على اهمية اجتماع لجنة االرتباط الخاصة المعنية بتقديم المساعدات للفلسطينيين، مؤكدا ضرورة 
اعادة احياء االقتصاد الفلسطيني وما يتطلبه ذلك من رفع للقيود واالغالقات االمنية وامتناع اسرائيل عن 

 .  بناء المؤسسات الفلسطينيةالقيام بأي اعمال عسكرية وكذلك اهمية اعادة
  ٢٢/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  سنعالج ذيول أحداث البارد : الشيخ فيصل مولوي .٣١

يلخص االمين العام و، "المؤتمر اإلسالمي حول العنف والتطرف "في بيروت غداً قدعي :عمار نعمة
لتطرف من وجهة دراسة موضوع العنف وا" الشيخ فيصل مولوي، هدف المؤتمر بـ اإلسالميةللجماعة

سيركز على األوضاع في لبنان بعد انتهاء معركة مخيم "ويؤكد مولوي ان المؤتمر ". النظر الشرعية
البارد، وسيعالج ذيول هذه األحداث، بما فيها العالقات اللبنانية الفلسطينية وإعادة بناء المخيم وترتيب 

  .  ات مقبلة في البالد خالل المرحلة اآلتية، وهي امور من المتوقع ان تثير ازم"إقامة مؤقتة للنازحين
 ٢٢/٩/٢٠٠٧السفير 

  
   ١٩٧٨ عسكريا منذ قدومها الى لبنان عام ٢٩٠القوات الدولية خسرت: غراتسيانوا .٣٢

اعلن القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال كالوديو غراتسيانوا ان :  بترا–بيروت 
  .  عسكريا٢٩٠ وحتى اليوم ١٩٧٨مجيئها الى لبنان عام القوات الدولية خسرت منذ 

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الدستور 
  
  موقوف إسرائيلي في بيروت .٣٣

أكد مرجع أمني لبناني، أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت شخصاً على خلفية مسألة غير 
اباً أوروبياً يحمل جواز سفر وقال المرجع إن ش. أمنية، تبين خالل التحقيق معه أنه يحمل هوية إسرائيلية
وقد أوقف )  حالة دخول وخروج على األقل١١(ألمانياً يتردد بصورة مستمرة على العاصمة اللبنانية 

من آل (على خلفية حادثة جنائية في أحد المخافر في ضواحي العاصمة وبعدما تم التدقيق في هويته 
وقد تكتمت مديرية المخابرات . منطقة رأس بيروتاعترف بأنه إسرائيلي الجنسية وأنه يقيم في ) شارون

  . في الجيش اللبناني على مضمون التحقيق مع الشخص الموقوف
  ٢٢/٩/٢٠٠٧السفير 

      
  "أخلوا مدارسنا: "مجالس األهل لنازحي البارد .٣٤

ة تنفذ مجالس األهل في الشمال، صباح اليوم، اعتصاماً أمام مدخل المنطق:  عبد الكافي الصمد-طرابلس 
وحذّروا . التربوية، للمطالبة بإعفاء الطالب من رسوم التسجيل المدرسية وإخالء المدارس من النازحين

من مغبة عدم تأمين مخرج سريع لكون التساهل في هذه القضية سيحول كل المدارس الرسمية إلى 
 المدارس الرسمية، تأمين مساكن مؤقتة للنازحين، وإخراجهم من"وطالبوا األونروا بـ. مخيمات لالجئين

في موازاة عملها على تأمين مدارس جاهزة للطالب الفلسطينيين في مخيم البداوي، ودعوة النازحين إلى 
وأوضح رئيس الهيئة االستشارية لمجالس األهل في الشمال، عبد الحميد عطية، ". إخالء المدارس بسرعة

  . د الوضع إرباكاًأن تحركنا ينبع من مصلحة تربوية فقط، وال نريد أن نزي"
  ٢٢/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
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  الغرب يجب أال يتحاور مع حماس:كوشنير .٣٥
ان الغرب يجب اال يتحاور مع حماس فـي         برنار كوشنير   من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي        

ـ            "جيروزاليم بوست "ونقلت  . الوقت الحاضر  ؤتمر  عنه القول انه في الوقت الذي يجري فيه االعـداد لم
االعتراف باسرائيل واقامة الدولـة     "واشنطن للسالم، فان التركيز يجب ان يكون على قضايا كبيرة مثل            

ان الجهود لتحقيق المصالحة بين فتح      "وتابع القول   . "الفلسطينية، الوقت االن ليس مناسبا للحديث لحماس      
  ."امل مع غزة بعد المؤتمروحماس ستحتاج الى شهور، وهذا قد يكون انتكاسة للمؤتمر، ويمكن التع

 ٢٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   "كياناً معادياً" تتفهم اعتبار غزة ألمانيا .٣٦

وقـال  . "كيانـاً معاديـاً   "رفضت الحكومة األلمانية انتقاد قرار الحكومة اإلسرائيلية اعتبار قطاع غـزة            
ات قـرار مجلـس الـوزراء       يجب أخذ خلفي  "المتحدث باسم وزارة الخارجية األلمانية، مارتن ييجر، إنه         

، مشيراً إلى الهجمات الصاروخية المتكررة علـى األراضـي          "اإلسرائيلي بهذا الخصوص في االعتبار    
نحـن واثقـون بـأن الحكومـة        "وأضاف  .  انطالقاًً من القطاع في األسابيع األخيرة      ١٩٤٨المحتلة عام   

  ."اإلسرائيلية ستنفّذ القرار الذي اتخذته بمسؤولية
  ٢٢/٩/٢٠٠٧بنانية األخبار الل

  
  "كياناً معادياً"المفوضة العليا لحقوق اإلنسان تعرب عن قلقها من اعتبار غزة  .٣٧

مـن قـرار    ” قلقها البـالغ  "وأعربت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، لويز اربور، عن          
وحذّرت اربور،  . لوقود عنه ، وتهديدها بقطع إمدادات الكهرباء وا     "كياناً معادياً ”إسرائيل إعالن قطاع غزة   

تطبيق مثل هذه اإلجراءات سيفرض عبئاً ال يمكن احتماله على السكان     "في بيان لها أول من أمس، من أن       
  ."المدنيين في غزة

  ٢٢/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
  ألمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية العالمية يلوم إسرائيل .٣٨

لعالمي انتقادا شديدا إلى إسرائيل، وذلك بسبب رفض الدولة العبريـة           وجه المؤتمر العام للطاقة النووية ا     
 مندوب دولة مع توجيه النقد فيما امتنـع عـن   ٥٣إخضاع برامجها النووية للرقابة الدولية، حيث صوت       

 مندوبا، وعارض اإلقتراح مندوبا إسرائيل والواليات المتحدة فقط، علما أن المؤتمر يضم             ٤٧التصويت  
يناشد األول جميع دول الـشرق      : قد اعترضت إسرائيل على بندين اثنين في اقتراح القرار        و.  دولة ١٤٤

فيمـا  ".. عدم تطوير، أو إجراء تجارب، أو اختبار أو محاولة الحصول على سالح نـووي             "األوسط بـ   
ـ      " اإلمتناع عن أي نشاط   "يطلب، في الثاني، من الدول ذوات القدرات النووية          ل من شـأنه إعاقـة تحوي

  .من النووي" نظيفة"الشرق األوسط إلى منطقة 
  ٢١/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   البريطانية ال تنفي وال تؤكد مشاركة مستشار هنية في مؤتمر بلندنالخارجية .٣٩

نفت وزارة الداخلية البريطانية تأكيد أو نفي الموافقة علـى مـنح أحمـد يوسـف                :  عمر حنين  -لندن  
يني المقال اسماعيل هنية، تأشـيرة دخـول إلـى بريطانيـا،            المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسط    

للمشاركة في مؤتمر في لندن الشهر المقبل، بتنظيم من جانب مجلس النقابات العمالية، وبرعاية جماعات               
، الناطقة باسم الجالية اليهودية     "الجويش كرونيكل "وتشير صحيفة   . ضغط متضامنة مع القضية الفلسطينية    
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وأنه لعب دوراً مهماً في االفراج      " حماس"ان يوسف من الشخصيات األكثر اعتداالً في        في بريطانية، إلى    
  .عن الصحافي ألن جونستون الذي كان مختطفاً في غزة

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  عرض فيلم الدرة غير الممنتج " ٢فرانس "القضاء الفرنسي يفرض على  .٤٠

الفرنسية، أمس، تسليم الفيلم غير الممنتج لشريط بثتـه         " ٢فرانس  "طلب القضاء الفرنسي من شبكة       :أ ب 
قبل سبع سنوات، ويصور عملية استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة برصاص االحتالل االسـرائيلي              

ويأتي القرار بعد أيـام مـن إعـالن الجـيش           .  في قطاع غزة، في إطار محاكمة جارية في هذا الشأن         
. تسليمه الفيلم، لالستفادة منه في شهادته أمـام القـضاء الفرنـسي           " ٢نس  فرا"االسرائيلي أنه طلب إلى     

وتتناول المحاكمة اتهامات وجهتها مؤسسة رقابة إعالمية خاصة يرأسها الفرنسي فيليب كارسنتي، إلـى              
  . ، حول أنها صنعت وحرفت وقائع الشريط الذي بثته حول مقتل الدرة"٢فرانس "

  ٢٢/٩/٢٠٠٧السفير 
     

  ا تتهم إسرائيل بهدر أموال المساعدات بسبب إغالق الضفةاألونرو .٤١
بسبب االغـالق الكامـل     : "قال المتحدث باسم االونروا كريستوفر غانيس إنه      : ب.ف. ا -القدس المحتلة   

للضفة الغربية، وبسبب منع مئات من موظفينا من الوصول الى اماكن عملهـم فـي القـدس المحتلـة                   
سيكون لذلك اثـر    : "واضاف".  المؤكد ان مئات آالف الدوالرات ستهدر      والمناطق المحيطة بها، فانه من    

نحن ندعو السلطات االسرائيلية الى احتـرام       "واضاف  ". سلبي على نوعية الخدمات التي نقدمها لالجئين      
  ".حقوق موظفي االونروا بدخول القدس، وندعو االسرائيليين الى االلتزام باالتفاقيات الموجودة
  ٢٢/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  حذر من طموح بعض األذكياء في طهران إلى استعادة اإلمارة الفارسيةكوشنير  .٤٢

 مـن الـوهم     واشنطنكوشنير تحذيراً في    وزير الخارجية الفرنسي برنار     أطلق  :  جويس كرم  -واشنطن  
 .ن أذكياء ويطمعون في استعادة اإلمارة الفارسية فـي آسـيا          ي هناك ايراني  أن موضحاحول نيات ايران،    

كانوا حضارة متمدنة ولهم الحق في أن يأخذوا مكانهم اليوم، انما ليس مـن خـالل                أنهم    قائال، وأضاف
  .تهديد العالم بقنلبة نووية

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  

  أول رائد فضاء ماليزي سيصوم في الفضاء .٤٣
اته علـى   ن أبحاث السرطان ستكون في مقدم أولوي      أ ،أفاد أول رائد فضاء ماليزي    : روسيا – ستار سيتي 

 وقد اختير   .متن محطة الفضاء الدولية، غير أنه سيحاول الصيام قدر االمكان خالل رمضان في الفضاء             
 ألف مرشح مـاليزي     ١١شيخ مظفر شوكور جراح العظام والمحاضر الجامعي من كوااللمبور من بين            

 اطار صفقة لـشراء     للصعود على متن محطة الفضاء الدولية في اتفاق رتبته حكومة بالده مع روسيا في             
  . خالل شهر رمضان الفضاءوسيكون أول مسلم يزور .مقاتالت روسية بقيمة بليون دوالر

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  

  تجارة الرقيق البريطانية تنافس في مردودها المخدرات .٤٤
ارتفع مردود تجارة الرقيق في بريطانيا الى حدود اصبحت معها تنافس تجارة المخدرات، وبحجم              : لندن
 تم تبادل نحـو     ، فقد ووفق احصاءات نشرتها صحيفة ذي تايمز      . الى خمسة باليين استرليني سنوياً     يصل
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يـصل عـدد    فيمـا    استرليني للوحدة،    ٢٥٠٠ االف امرأة من شرق اوروبا وافريقيا وآسيا، وبمعدل          ١٠
ف ضـمن    االف يتم تشغيلهم في اعمال زراعية في االريا        ٥ من العمر، الى نحو      ١٦اليافعين، دون الـ    
وكانت المافيات العاملة في الشرق االوسط نجحت في ادخال عشرات االالف مـن              .ظروف عمل صعبة  

االكراد والعراقيين والفلسطينيين والصوماليين، منذ الغزو االميركي للعـراق واسـتمرار التـوتر فـي               
  .االراضي الفلسطينية والقرن االفريقي، عبر اساليب مختلفة

  ٢٢/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
  رب آتية في المنطقة العربية اإلسالميةالح .٤٥

  عبد الستار قاسم
هل ستنشب حرب في المنطقة العربية اإلسالمية تكون أمريكا وإسرائيل وإيران وسـوريا وحـزب اهللا                 

  .أطرافها أو بعض أطرافها؟ نعم
يدور جدل واسع حول إمكانية نشوب الحرب، وأغلبه يدور حول احتمال مهاجمـة أمريكـا وإسـرائيل                 

  . طراف المشار إليها أعاله، ويندر أن نسمع أحدا يناقش احتمال قيام سوريا وإيران وحزب اهللا بالهجوملأل
هناك من يستبعد قيام أمريكا بالهجوم على إيران مرجحا اللجوء إلى تشديد العقوبات المتنوعة من خـالل                 

رائيل، وأن الحسم العسكري    مجلس األمن، وهناك من يرى أن العقوبات لن تجدي نفعا كبيرا ألمريكا وإس            
  .هو الحل الوحيد للقضاء على التهديد اإليراني إلسرائيل والنفوذ األمريكي في المنطقة

وهناك من يرى احتماال قويا بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة سوريا وحـزب اهللا، بينمـا يـرى آخـرون أن        
عي إلـى مـنح مزيـد مـن          مع الـس   ٢٠٠٦إسرائيل تكتفي بالترتيبات التي تمت في جنوب لبنان عام          
  .الصالحيات األمنية للقوة المتعددة الجنسيات والجيش اللبناني

  الحرب االستباقية
تعتبر الحرب االستباقية أو الوقائية عنصرا أساسيا في النظرية األمنية اإلسرائيلية التي ما زالت معتمـدة                

العسكرية القائمـة حاليـا فـي       حتى اآلن، وال يبدو في األفق أن إسرائيل ستتخلى عنها تحت الظروف             
المنطقة، وهي أيضا ركن أساسي في تفكير الهيمنة للمحافظين الجدد الذين يسيطرون إلى حد كبير علـى                 

  . البيت األبيض في هذه المرحلة
هذا فكر أمني يقول بضرورة القضاء على قوة الخصم قبل أن تنمو وتشكل تهديدا عـسكريا فعليـا، مـا      

  .م في النهاية والقبول بالشروط المطلوبةيؤدي إلى استسالم الخص
، وعمدت إلى قصف مواقع عسكرية عربية قبل أن تكون          ١٩٦٧استعملت إسرائيل الحرب االستباقية عام      

  .٢٠٠٣قادرة على الحركة العسكرية مثل المفاعل النووي العراقي، واستعملتها أمريكا ضد العراق عام 
 وإنما ضد دولة معادية تعمل على مراكمة القوة العسكرية التي           ال تنطلق الحرب االستباقية ضد أي دولة،      
  . يشتم منها رائحة التهديد للمصالح أو الهيمنة

مصر في عهد عبد الناصر شكلت تهديدا للنفوذ الغربي في المنطقة العربية اإلسالمية، وأعطت مؤشرات               
م تنسحب إسرائيل من سـيناء إال       ، ول ١٩٥٦قوية حول عدائها إلسرائيل، فهاجمها الغرب وإسرائيل عام         

وقامت . بعد حصولها على بعض الضمانات األمنية، كان على رأسها منع نشاط المقاومة في قطاع غزة              
، وهاجمت أمريكا الدومينيكان    ١٩٦٨إسرائيل بمهاجمة قواعد المقاومة الفلسطينية في مخيم الكرامة عام          

  .وبنما
. ٢٠٠٦ وأثبتت ذلك حرب إسرائيل على حزب اهللا عـام  أصبح واضحا أن إيران تصنع أسلحة متطورة،   

كما أن طهران تسير قدما في برنامجها النووي غير عابئة بمختلف المواقف الدولية المـساندة للواليـات                 
  . المتحدة
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حزب اهللا صمد في جنوب لبنان، وأوقع خسائر كبيرة في صفوف الجيش اإلسرائيلي، وأفـشل الحملـة                 
   .العسكرية اإلسرائيلية

  .أما سوريا فتعمل بوتيرة متزايدة على رفع استعداداتها العسكرية سواء من ناحية التسليح أو التدريب
هذه ثالث جهات ال تخفي عداءها إلسرائيل، وال تحديها للهيمنة األمريكية على المنطقة، وفي هـذا مـا                  

ردتين على تقييم كل االحتماالت     وبالتأكيد، تعمل أمريكا وإسرائيل مجتمعتين ومنف     . يبرر الحرب االستباقية  
  . وإبراز محاسن وعيوب كل خيار

هناك مجازفة كبيرة في خوض الحرب، لكن البديل للحرب هو مزيد من تنامي قوة القوى الـثالث، مـا                   
  . يعني المزيد من التحدي لهما مستقبال

تمـاالت، أم الـصبر   فماذا تختاران؟ هل يتم اختيار المجازفة مع كل ما تحتويه من خسائر وتـدمير واح      
وانتظار مزيد من القوة اإليرانية المتصاعدة التي قد تتوج بالقنبلة الذرية؟ يحتوي الحاضر على مجازفة،               

  .لكن المستقبل يتضمن المزيد من المجازفة
  عوامل الكبح لدى أمريكا وإسرائيل

  : ُأجملها فيما يليهناك عوامل كبح تدعو كال من إسرائيل وأمريكا إلى مزيد من التفكير بشن حرب،
 التي انتهـت بفـشل     ٢٠٠٦تموز  /  عنصر التخوف اإلسرائيلي األمريكي ارتفع جدا بعد حرب يوليو         -١

إسرائيل، فقد فاجأ حزب اهللا العالم، وال يظن أحد أن الترسانة العسكرية اإليرانية تمتلك فقـط المفاجـآت                  
 تمتلك مـا هـو      -استنتاجيا-، فإن إيران    إذا كان الحزب قد أظهر بعض أسلحته      . التي أظهرها حزب اهللا   

  .أكثر بكثير
 تعاني أمريكا وإسرائيل من شح المعلومات حول تسليح إيران وحزب اهللا والتكتيكات العسكرية التي               -٢

وقد خاضت إسرائيل حربا عمياء بقليل من       . يمكن اتباعها، وهناك ضعف كبير في االختراق االستخباري       
  .ي وحليفتها ما زالتا تعانيان من قلة الجواسيس والمتعاونينالمعلومات عن حزب اهللا، وه

 المقامرة واردة بشأن نفط الخليج الذي سيتأثر تصديره، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في األسعار على                 -٣
  . المستوى العالمي

وهناك احتمال بأن تتمكن إيران من إغالق مضيق هرمز، األمر الذي سيخفف بصورة كبيرة من تـدفق                 
لنفط إلى األسواق، والمسألة ستكون أكثر شدة إذا ضربت إيران منشآت نفطية على الـسواحل الغربيـة                 ا

  .للخليج
  . تملك إيران وسوريا أوراقا للضغط على الواليات المتحدة في العراق وأفغانستان-٤
ر كبيرة في   أما إسرائيل فستتكبد خسائ   .  ربما تتمكن إيران من إغراق سفن حربية أمريكية في الخليج          -٥

  .الجنود والمدنيين والمنشآت
فإذا ارتفع سعر النفط إلى ما هو أكثر من مئة دوالر فإن ضجة عالمية كبيرة ضـد الواليـات المتحـدة                     

  .ستشتعل سواء على مستوى الدول أو على مستوى الشارع، خاصة في الشارعين األمريكي واألوروبي
معها مئات الجنود األمريكيين فإن السخط سيعم مختلف        وإذا أغرقت سفينة حربية واحدة ألمريكا وغرق        

أما إسرائيل فستقع في محنة كبيرة إن لم تستطع حسم الحـرب خـالل              . القطاعات في الواليات المتحدة   
  .أسبوع

  عوامل الدفع
  :على الرغم من عوامل الكبح المكلفة جدا، هناك عوامل دفع باتجاه الحرب أجملها فيما يلي

تهدد الهيمنة األمريكية فـي المنطقـة مـن خـالل           ) إيران وسوريا وحزب اهللا   (انعة   قوة مثلث المم   -١
  . اإلصرار على التغيير الشامل

 تتطلع إيران بالتحديد ومعها حزب اهللا إلى إحداث تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي في المنطقـة                -٢
  . ية واإلسرائيليةالعربية واإلسالمية، ما يهدد األنظمة العربية ومعها المصالح األمريك
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فإذا استطاعت إيران إحداث اختراق في المنطقة وتمكنت فإن الـضائقة سـتلحق باألنظمـة العربيـة،                 
  .وستضطر معها أن تهادن إيران مما يعني زيادة نفوذها على حساب نفوذ أمريكا وإسرائيل

نوويـة، االمـر الـذي     الصبر على إيران يعني التفرج عليها وهي تتقدم بخطى ثابتة نحو القنبلـة ال         -٣
  .سيحدث توازنا مع قوة الردع النووي اإلسرائيلية

 الصبر على قوة حزب اهللا وسوريا يعني تقليص هيبة إسرائيل وتحقيق توازن عسكري يهـدد فـي                  -٤
  .النهاية وجود إسرائيل

 لألنظمة العربية دور تحريضي ألنها تخشى على استمراريتها، وهي معنية بعدم وجود قـوى فـي                 -٥
  .لمنطقة تهدد االستقرار المفروض بقوة أجهزة األمن العربيةا
 قوة إيران وحزب اهللا تعني تأجيج التنافس السني الشيعي، ما يشجع قوى المقاومة السنية على العمل                 -٦

بطريقة صحيحة وعلمية مختلفة عن أساليب الفهلوة واالرتجال، وهذا يعني المزيد من المشاكل مع مـن                
  .إلرهابيينتسميهم أمريكا با

  نشر الفتن
ربما فكرت أمريكا ومعها قوى عربية متعددة في لحظة ما نشر الفتن في المنطقة خاصـة بعـد حـرب                    

 وانتصار حزب اهللا، ما سيؤدي إلى استنزاف الطاقات بأيد داخلية كما حـصل فـي                ٢٠٠٦تموز  / يوليو
  . الحرب العراقية اإليرانية في الثمانينيات

كما . على وتر سنة وشيعة، وعرب وفرس، لكن ال يبدو أن النجاح كان حليفها            وقد جرت محاوالت للعب     
حمل رجال دين وسياسة لواء الفتنة وحاولوا جر الناس إلى خنادق االقتتال المـذهبي والقـومي، لكـن                  

  . التجاوب بقي ضعيفا
ـ               ى الحـرب   وانحسرت المشاكل الطائفية قليال في العراق، وأفشل حزب اهللا كل محاوالت االنجـرار إل

فقط فصائل فلسطين لبت الدعوة وغرقت في اقتتال داخلي ألحق مزيدا من الضعف في الـساحة                . األهلية
  .الفلسطينية

وعلى ذلك تشكل الفتن الداخلية بديال أمريكيا وإسرائيليا جيدا إذا تحقق ألنه يوفر عليهمـا الـدخول فـي         
  .حروب محرجة داخلية وخارجية وغير مضمونة النتائج

   الحربنتيجة
تمـوز  / ال تستطيع أمريكا وإسرائيل ضمان نتيجة الحرب إذا نشبت، ولهما عبرة قوية في حرب يوليـو               

فال تستطيع الدولتان ضمان نتيجة الحرب النهائية، وال تستطيعان ضمان تدمير قـوة الخـصم                . ٢٠٠٦
  . خاصة فيما يتعلق بالمنشآت النووية اإليرانية

 ومن غير المؤكد أن تتمكن القنابل والصواريخ الـساقطة مـن تـدمير              حزب اهللا وإيران مخندقان جيدا،    
  . أهدافها

 أن حزب اهللا وإيران قد أعدا مواقع مموهة كثيرة لتستقطب هجمات تشغل             -بل من المؤكد  -ومن الوارد   
بال العسكريين المعتدين، أي أن جزءا كبيرا من المجهود الحربي األمريكي واإلسرائيلي سيضيع هبـاء               

  .طائلوبال 
. أما سوريا فهي الحلقة األضعف، وضعفها يأتي أوال من عدم قدرة النظام على تحقيق االنتماء الـوطني                

فقد بقي النظام ضمن عقلية الوالء للحكم، وأبقى على أجهزة األمن ضمن عملها التقليدي العربـي الـذي               
  . يتمثل في مالحقة المواطنين

واريخ وحصلت على معـدات متطـورة مـن إيـران           على الرغم من ذلك، طورت سوريا صناعة الص       
  .وروسيا، ومن المحتمل أن لديها قوة دفاع جوي حديثة تستطيع إسقاط الطائرات الحديثة

قد تنجح الحرب االستباقية ضد سوريا، لكنها لن تنجح ضد حزب اهللا وإيران ألن االستعداد فـي لبنـان                   
  . لى قوة الردوإيران قائم على امتصاص هجمات العدو مع المحافظة ع



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                      ٨٥٢:         العدد                        ٢٢/٩/٢٠٠٧ سبتال: التاريخ

وتحاول سوريا منذ فترة تبني نموذج حزب اهللا الدفاعي، لكن االستعداد الذي يمتد على مـدى عـام أو                   
وفي تقديري أن خـسائر كبيـرة      . عامين ال يمكن أن يحقق نتائج االستعداد على مدى سبعة أعوام وأكثر           

ويحتفظ بقدرته على الـرد علـى       ستلحق بمثلث الممانعة لكنها لن تكون قاصمة، إذ سيصمد هذا المثلث            
  . الرغم من أن وهنا عسكريا سيلحق بسوريا

الصمود بحد ذاته انتصار، لكن ظني أيضا أن إسرائيل ستخسر خسارة كبيـرة إذا اسـتطاعت سـوريا                  
  .وحزب اهللا إسقاط طائراتها ألن جيشها سينكشف ويصبح من الممكن دحره على األرض

  مدى الجبهة
يكا جبهة إيران وسوريا معا؟ هذا مستبعد جدا ألن الحكمة تقتضي تضييق الدائرة       هل ستفتح إسرائيل وأمر   

  .إلى أقصى درجة ممكنة مع تحقيق أفضل النتائج
تشكل إيران مصدر القلق الرئيسي وهي مركز النشاط النووي، وضربها وتدمير منشآتها العسكرية يعني              

وإذا خسرت إيران، يخسر كـل مـن        . ئيسيحرمان حزب اهللا وسوريا من مصدر التسليح والتمويل الر        
  .سوريا وحزب اهللا

 أن التريث في ضرب إيران كان حكيما بسبب ظهور أسلحة لدى            ٢٠٠٦تموز  / وقد أظهرت حرب يوليو   
حزب اهللا لم تكن في الحسبان، ولو كان للحرب أن تشتعل ضد إيران لوقعت أمريكا في فخ كبيـر مـن                     

ب سوريا وحزب اهللا أوال يشكل بالون استكشاف لمعرفة بعض          وعليه فإن ضر  . حيث الخسائر العسكرية  
  . األسلحة التي تملكها إيران خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوي

وإذا استطاعت إسرائيل أن تنهي قوة هاتين الجهتين فإنه سيتم االستفراد بإيران وتأليب دول العالم بالمزيد                
  .ضدها

ون هي البالون االستكشافي، أم ستصر على دعـم أمريكـي           هل ستقبل إسرائيل أن تك    : لكن يبقى السؤال  
  مباشر في حال نشوب الحرب؟ 

حرارة المنطقة تسخن مع األيام، ومعها ترتفع حرارة الجدل والنقاش حول مكان الحرب وتوقيتها وكيفية               
  .أدائها

  ٢٠/٩/٢٠٠٧الجزيرة نت
  

  لضفةاالعالم يصمت على ما تفعله اجهزة امن السلطة بنشطاء حماس في ا .٤٦
  عميره هاس

، هذا الرد المعياري في الضفة على التقارير حول هجمـات           "ولكن أنظروا الى ما تفعله حماس في غزة       "
ما زال من الممكن أن تسمع من أتباع حماس فـي غـزة بـأن               . السلطة الفلسطينية على نشطاء حماس    

 من األعلى، هذا رغـم أن       احتجاز المشبوهين وقمع المظاهرات بالقوة هي أخطاء فردية وليست تعليمات         
هي ايضا التعريف الذي أعطاه أحد قادة       " األخطاء الفردية المخالفة للسياسة الرسمية    "تتواصل و " األخطاء"

في اطار حديثه عن دالئل استخدام التعذيب ضد معتقلي         " هآرتس"اجهزة أمن السلطة الفلسطينية لصحيفة      
  .حركة حماس

المخابرات الفلسطينية نجحت   . ت عبر التعذيب، قال القائد البارز     من غير الممكن الحصول على المعلوما     
على حد قوله في كشف تفاصيل كثيرة حول تنظيمات غير قانونية للقوة التنفيذية في الضفة، ونوايا المس                 

الحركـة  : بعد تسلسل األحداث في غزة لم يعد نفي حمـاس مقنعـا           . بقادة السلطة، حتى من دون تعذيب     
ولكن مثلمـا حـدث فـي موجـة         . على اخفاء خططها العسكرية والواقفين من ورائها      معروفة بقدرتها   

  . السلطة تهاجم الموقع الذي يضيئه المصباح، أي النشطاء المدنيين– ١٩٩٦االعتقاالت في عام 
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عمليات القمع التي تقوم بها حماس في غـزة والمـس           : في انعكاسات المرآة هذه يبرز فرق كبير واحد       
نية األساسية هناك يحظى بتغطية صحفية واسعة في اسرائيل والعالم، أما االعمال المشابهة             بالحريات المد 

  .التي تقوم بها السلطة في الضفة الغربية، فتُطمس
حسب تحقيق منظمات حقوق االنسان الفلسطينية، تمت اعتقاالت مئات األفراد من حماس حتى اآلن مـن                

. ي تتم ايضا على يد اجهزة أمنية ليست هذه مـن صـالحياتها            ه. خالل التجاوز الفظ للقانون الفلسطيني    
يتحدثون من نابلس عن عناصر األمن الذين ينتظرون في ايام رمضان الحالية خارج المساجد العتقـال                

هناك دالئل مقلقة متراكمة حول التعذيب الشديد لعدد مـن المعتقلـين            . نشطاء حماس بعد صالة المغرب    
بعض من ُأطلـق    . االنتقام والترهيب هو اسم اللعبة اآلن     . ستشفيات لتلقي العالج  الذين نُقل بعضهم الى الم    

  .سراحهم تحدثوا عن أنهم قد جعلوهم يوقعون على وعد بعدم التحدث عن اعتقالهم بأي شيء
 حتى االحراق   -اطالق النار على نشطاء حماس، التخريب       : االعتقاالت هي جزء من جملة من الهجمات      

 وتهديد النواب في المجالس المحلية، والصحفيين واعضاء المجلس التشريعي والمـس             لمكاتب الحركة  –
اغلبية هذه التقارير لم تظهر فـي       ). بما في ذلك منع توزيع صحيفتي حماس في الضفة        (بحرية الصحافة   

الصحف غير الحمساوية، ولم تحظى باالهتمام الذي حظيت به اعمال مشابهة لحماس في غزة، ال فـي                 
  .ل وال في الخارجاسرائي

الحرمان من الحريات واالعتقاالت والترهيب هي طرق تالئم اعتبار حمـاس           : السبب سياسي في أساسه   
وهي ليست مالئمة للصورة المحسنة الغربية التي تظهر بها قيادة رام اهللا برئاسة             . تنظيما ارهابيا اسالميا  

الي عباس وفياض قادران على الوصـول       حسب التحليل االسرائيلي واالمريكي الح    . عباس وسالم فياض  
مع اسرائيل، أي، تـسوية دولـة الجيـوب التـي تقطـع             ) واألصح اتفاق استسالم  " (تسووي"الى اتفاق   

من اجل تكريس هذا االنطباع يتوجب إظهار قيادة عباس         "). دولة حدود مؤقتة  "أو  (المستوطنات أوصالها   
 القانون األساسي للسلطة الفلسطينية أو خالفـا        –  فياض كمن تستمد الشرعية من أطر فلسطينية أصيلة        –

  .ف التاريخية التي ُأفرغت من أي مضمون لحركة التحرر.ت.لذلك شرعية م
ولكن شرعية قيادة السلطة الفلسطينية تنبع في الواقع من مالءمتها للمعايير االمريكية المحـددة للنظـام                

وهو جزء من تجاهل    . لسلطة يكرر اخطاء الماضي   تجاهل حمالت القمع التي تقوم بها ا      : العربي المقبول 
وأن الـسبب المـضاعف   .  الـسياسي –حقيقة أن حماس قد حظيت بالشعبية ليس بسبب طابعها الـديني     

ف فشلت في المفاوضات حول احراز االستقالل السياسي وفي         .ت.م: النتصارها في االنتخابات لم يختفي    
كتراث لشعبها والحرص على مصالح شريحة صـغيرة        نفس الوقت فرضت حكما داخليا موبوءا بعدم اال       

هذه الشريحة تدين بمكانتها المريحة هذه الى تمسكها بتكتيك المفاوضات الفاشل مع اسـرائيل       . ضيقة فقط 
  .حول عدم الحل

   ١٩/٩/٢٠٠٧ –هآرتس 
  ١٩/٩/٢٠٠٧ سماوكالة 

  
  مخاطر استمرار الخلط بين حركة حماس واإلخوان في مصر .٤٧

  شعلعبد اهللا األ. د
العالقة بين اإلخوان المسلمين وحركة حماس في فلسطين عالقةٌ حميمةٌ لكنها ليست عالقةَ تحـالٍف، وإن                
الحركتين لهما أوضاع وحساباتٌ مختلفةٌ كل في نطاقها اإلقليمي، بقطع النظر عن أيـة عالقـة أخـرى                  

  .تنظيمية أو غيرها
آلخر، وأن ذلك في ظني هو اجتهاد في غيـر          كذلك ليس صحيحاً أن انتعاش أحدهما يؤدي إلى انتعاش ا         

محله، أدى إلى آثار أبسط ما يقال فيها وعنها أنها بالغة الخطر على عالقات مصر الدولية، كذلك فهـي                   
تنطوي على خلٍط كبيٍر لألوراق ال يجوز االستطراد فيها، وتتحدد مقولتي في المطالبة بأن تـتم دراسـة                  
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فقد ظهرت عدة مؤشرات لهذا الخلط، وسـببه هـو          .. خوان المسلمين آثار الخلط بين حماس وحركة اإل     
االعتقاد الصحيح أو الخاطئ بأن حماس امتداد لإلخوان أو هي اإلخوان في فلسطين أحياناً، وتفرع عـن                 

م، كان أثراً من آثار     ٢٠٠٦ذلك نتيجة مهمة هي أن نجاح حماس في فلسطين في انتخابات كانون الثاني              
  .في أن يكون لهم أقل من ربع أعضاء مجلس الشعب في مصرنجاح اإلخوان 

معنى ذلك أن دخول القوتين إلى السياسة الداخلية كان قـراراً صـائباً مـن وجهـة نظـر الحـسابات                     
االستراتيجية للحركتين في منطقتهما، ولكن جانباً من المراقبين ذهب بالنتيجة إلى األبعد، وهـو أنـه إذا                 

 النجاح في شقاء الشعب الفلسطيني، فإن ما يعانيه اإلخوان في مصر كفيـٌل              كانت حماس قد تسببت بهذا    
بأن تقرر قيادة الحركتين االنسحاب من الحياة السياسية ما دام وجودها يثير هـذا القـدر الهائـل مـن                    
المشاكل، بل ذهب غيرهم بهذه النتيجة إلى أبعد من ذلك، فاعتبروا أن نجاح حماس واإلخـوان سـوف                  

اً لكل التيارات اإلخوانية في العالم العربي، التي حققت بعض النجاح في الكويت والبحـرين               يجلب نجاح 
واألردن والمغرب وغيرها، بصرف النظر عن االنفصال المؤقت بين النجاح في االنتخابات التـشريعية،             

  .والتأثير في الحياة السياسية والبرلمانية
اس ومساندتهم السياسية وربما المادية لها، وتفسير هذه        من أسباب هذا الربط هو تعاطف اإلخوان مع حم        

المساندة هو أنها تعبير عن وحدة الفكر السياسي والديني أكثر من كونه تعبيراً عن التضامن مع حركـٍة                  
مرجعيتها إسالمية وتقاتل ضد االحتالل الصهيوني، وإذا كانت حماس واإلخوان في خندٍق واحـٍد ضـد                

فسه الذي تقف فيه الشعوب العربية واإلسالمية وكل الشعوب التي ضاقت ذرعـاً             االحتالل، فهو الخندق ن   
بالعدوان الصهيوني، ولكن عدداً من الكُتَّاب طور هذه الفكرة فافترض أن حمـاس خـصم للحكـم فـي                   
فلسطين، مثلما أن اإلخوان خصم للحكم في مصر، ومن شأن مناصرة حماس أن تكون مناصـرةً ضـد                  

الكيان الصهيوني، مما يؤدي إلى القول بأن الحكم في العـالم العربـي يتـساند ضـد                 الحكم وليس ضد    
خصومه في الداخل، ومن ثَم فسر هؤالء موقف مصر الرسمي من الصراع على السلطة فـي فلـسطين                  

  .بأنه موقف مؤيد ألبو مازن ضد حماس من هذه الزاوية، وليس ألن أبو مازن على حقٍّ أو على باطل
ء همساً أن الموقف الحكومي العربي من حماس أملته الواليات المتحدة، ولكنه لقي هوى في               بل زاد هؤال  

أكثر من كونه تأييـداً     " أبو مازن "نفس حكومات العالم العربي، مما دفع اإلعالم الرسمي إلى الميل نحو            
المستنيرين، " ينالمثقف"لفتح ضد حماس، وقد دخل العلمانيون على الخط، وهم الذين يطلقون على أنفسهم              

مقابل اآلخر المتدين المنغلق المتخلف، فهاجم هؤالء العلمانيون حماس امتداداً لهجومهم على اإلخـوان،              
رغم أن الموقف التاريخي للعلمانيين بوصفهم تقدميين كانوا دائماً في تيارات اليسار الذي اتخذ موقفاً من                

  .الستبدادية، ومن كل من يصادر حرية اإلنسانالدين ومن االستعمار ومن الصهيونية، ومن النظم ا
وقد اعتمد بعض هؤالء اجتهاداً نادراً كأنه يضع يد السلطة على أشد أعدائه، وتجاهـل تمامـاً جوانـب                   
القضية الخطيرة، حيث شجع الطرف اآلخر في المعادلة؛ فأيد الكيان الصهيوني ضد حماس، كمـا أيـد                 

اهل الفارق بين الخصمين، فالحكم في مصر في عالقته باإلخوان لـه            الحكم في مصر ضد اإلخوان، وتج     
إطار داخلي وطني لنا عليه تحفظات كثيرة بحسبان أن الحكم يعلن أنه يسعى إلى إقامة نظاٍم ديمقراطي،                 
وأن هذا اإلعالن يحتاج إلى متطلبات عملية من الشفافية واحترام القانون والمنافسة الشريفة المتكافئة، أما               
الكيان فيعتبر الصراع مع حماس جزءاً من المشروع الصهيوني لتصفية الخـصوم المناهـضين لهـذا                

  .المشروع، ويعتبر الكيان االحتالل مشروعاً ألنه أداة تحقق التهام فلسطين
وال أظن أن الحكم والعلمانيين في مصر يقصدون مناصرة الكيان وعونه على مشروعه الصهيوني فـي                

خبر في الصفحة األولى في الصحف المسماة قومية مفاده أن من بين التهم الموجهـة               فلسطين، وقد ظهر    
إلى قيادة اإلخوان العثور بحوزتهم على نشراٍت تُفيد مناصرتهم ودعمهم لحماس، وقد تصورت أني أقرأ               

ن ، أو خبراً عن الحكومة الصهيونية منشوراً في هذه الصحف المسماة قومية، حتـى إ              "إسرائيلية"جريدة  
  .أوسعها انتشاراً جعلت هذا الخبر هو المانشيت الرئيسي
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فإذا صح أن مساندة حماس في مصر ضد المحتل الصهيوني أصبح جريمةً؛ فإن لـذلك ثـالث دالالت                  
  :خطيرة

هو تجريم التضامن مع المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل الصهيوني، وهذا يتناقض مـع             : الداللة األولى 
تـرفض  " إسـرائيل "سمي الذي وافق في قمة الرياض على دعم المقاومة ما دامت            الموقف المصري الر  

  .مساعي السالم
  .أن كل الشعب المصري مرشح لنفس االتهام: الداللة الثانية

أن اإلمعان في مطاردة اإلخوان بلغ حد تجاوز الكثير من التقاطعات السياسية الحادة؛ مما              : والداللة الثالثة 
  . في الخلط بين العداء لإلخوان والعداء لحماسيتعين معه الحذر

ولعله من المعلوم بالضرورة أحياناً أن قضية الحريات في مصر تحتاج إلى مراجعة، وأن ضيق الحكـم                 
بأي منافٍس مسألة مشروعة، لكنها تتطلب التعبير عنها بوسائل مشروعة إذا أخذنا معنى الضيق على أنه                

  .ستحواذ على ثقة الشعب وليس على الغنائممزاحمة، وهو في النهاية حرص لال
وأظن أن الشعب يريد أن يرى منافسةً مشروعةً في ساحٍة واسعٍة بين أكثر من متنافٍس على ثقتـه، وأال                   
ينفرد طرفٌ بالساحة حتى ال تنتشر المقولة الشائعة بأن الشعب ال يجد بديالً، وهو يرى البدائل تُقمع فـي   

في معازلها، فيصبح المسرح واحداً والنص واحداً والممثل واحداً فـي عـرٍض             مهدها، والكفاءات تُقبر    
  .ركيٍك ال يليق بدعاوى الديمقراطية

الذي نجح فضيق على الجميع وعاقب الجميع ثم        " إسرائيل"إن الصراع في فلسطين سببه األساسي مخطط        
 هو الذي يذهب جفاء، وأن ما ينفع        أفرد حماس وهو عازم على القضاء عليها، ولكن الحقيقةَ هي أن الزبد           

  .تلك سنة اهللا في خلقه، ولن تجد لسنة اهللا تبديالً.. الناس هو الذي يمكث في األرض
  ٢١/٩/٢٠٠٧األمان اللبنانية 

  
  مغزى اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً .٤٨

  عبد الرحيم ملوح
قه الوطنية واالنسانية، وضـد     طورت الحكومة االسرائيلية، موقفها المعادي ضد الشعب الفلسطيني وحقو        

  ".قطاع غزة كياناً معادياً"الشرعية الدولية ومواثيق جنيف والقانون االنساني الدولي، باعتبارها 
لقد جاء قرار حكومة اولمرت المصغرة هذا، قبل وصول وزير الخارجية االمريكي رايس للتحضير لما               

 قرارها بعمليات عسكرية متواترة ومتصاعدة على       يسمى المؤتمر او االجتماع او اللقاء الدولي، وارفقت       
المناطق الفلسطينية كافة، وخاصة على مخيم عين بيت الماء بمدينة نابلس، وصوالً للعدوان الجوي على               

لتضع على طاولة البحث حقائق االمـر       . شمال سوريا كما اكد ذلك زعيم المعارضة االسرائيلية نتانياهو        
  .لشعب والقيادة الفلسطينية بخاصة وعلى عموم المنطقة بعامةالواقع الذي تريد فرضه على ا

وكلنا يدرك انه لم يسبق لالدارة االمريكية ان تقاعست عن دعم الموقف االسـرائيلي فـي الـسابق وال                   
  .يتوقعن احد ان هذا سيحدث في المستقبل

  !ما هو مغزى القرار؟
رائيلية المتعلقة باالرض المحتلة، فهو يكـشف       ان هذا القرار يعد واحد من اخطر القرارات السياسية االس         

بالملموس مغزى قرار الحكومة االسرائيلية السابق والقاضي بتفكيك مستوطنات القطاع وبسحب الوجـود             
في " لالنطواء"وخطة اولمرت الداعية    . المدني والعسكري منه، وفرض الحصار المشدد عليه من الخارج        

، ولمـشاكل سياسـية     ٢٠٠٦وان االسرائيلي على لبنان في تموز       الضفة والتي تعطل تنفيذها بسبب العد     
  :داخلية، ويكمن مغزى هذا القرار بما يلي
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تكريس الفصل واالنقسام بين الضفة وغزة، ورفض اعتبارهما وحدة جغرافية وقانونيـة وسياسـية               -١
حـق بتقريـر    واحدة، والسعي للتعامل مع الوضع الفلسطيني باعتباره كيانات سياسية، وليس شعب لـه              

  .المصير والدولة المستقلة
االسـرائيلي وجوهرهـا    -التنكر لمسؤولية الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة بالصراع العربي         -٢

القضية الفلسطينية، والتي تعتبر االحتالل غير شرعي وغير قانوني وتطالب بإزالته ومحاولة فرض هذا              
  .الموقف عملياً على االرض

وهذا االمـر يتنـاقض مـع جميـع         " ككيان معادي "االعالم بالحديث عن القطاع كله      وتأتي خطورة    -٣
المفاهيم السياسية والقانونية الدولية، فمن الممكن ان توصف حركة سياسية او حكومـة او دولـة بهـذه                  
االوصاف، اما ان يطلق هذا الوصف على مليون ونصف انسان يخضعون الحتالل الدولة التي تطلق هذا                

  .، والمسؤولية وفق القانون الدولي عنه، فهذا أمر خطير جداالتوصيف
 ان هذا القرار يفضح النظرة االسرائيلية المستقبلية للعملية السياسية التي تريد، ورؤيتها للقاء الخريف               -٤

القادم، اي انها تقسيم الشعب واالرض الى كيانات تطلق عليها االوصاف التي تريد وتتعامل معها وفقـا                 
  .اه مناسبا لمصالحها في كل مرحلةلما تر

 وتعتقد الحكومة االسرائيلية ان هذا التوصيف الذي حمل معنى اعترافها بغزة ككيان وكونه معاديـا،                -٥
سيشرع لها تطوير عمليات القمع والعقوبات الجماعية ضد ابناء القطاع الصامد، والتنصل بذات الوقـت               

  .االعمالمن مسؤوليتها السياسية والقانونية عن هذه 
" حماس"ان توقيت هذا القرار يستغل حالة الضعف واالنقسام الفلسطيني والذي توج بما أقدمت عليه قيادة                

رايـس وزيـرة الخارجيـة االميركيـة        . من حسم عسكري مرفوض، وقبل وقت قصير من وصول د         
ممارسة االسـرائيلية   للتحضير للمؤتمر او اللقاء الدولي في نوفمبر القادم، في محاولة لفرض السياسة وال            

كحقيقة واقعة يجد اخذها باالعتبار في المؤتمر وعند التحضير له، االمر الـذي يملـي علـى الطـرف                   
الفلسطيني، والرئيس عباس بخاصة والدولة العربية بعامة، الحذر الشديد مما يحضر للمؤتمر اسـرائيليا              

  .واميركيا
:  االعالن عن بعض المواقف واالجراءات ابرزهـا       والملفت للنظر كذلك، ان هذا القرار يأتي في اعقاب        

مطالبة حماس بوقف اطالق الصواريخ على المعابر، وتبع هذا اعالن سلطات االحتالل بفتح معبر كـرم                
ابوسالم للتصدير من القطاع، واعالن السيد هنية بتجديد الهدنة، وسبق هذا االعالن عن لقاء بين عـوفر                 

الطالق سراح الجندي شـاليط بمبادلتـه بأسـرى فلـسطينيين مـع             ديكل مسؤول التفاوض االسرائيلي     
  .شخصيات مقربة من حماس برعاية جهاز المخابرات المصري في القاهرة

وما يثير التساؤل هو اين تتناقض او تتقاطع هذه المواقف والتحركات مع القرار االسرائيلي؟ وهل يصب                
بالهدنة وعملية التبادل؟ ام قرارا استراتيجيا؟ ان مـن         هذا القرار بخانة تشديد الضغوط للتسريع بااللتزام        

من جهة، وهـو    " حماس"يدقق في القرار يجده يخدم االمرين معا اي انه يخدم عملية الضغط على قيادة               
  .قرارا استراتيجيا من جهة ثانية

 ان ما يجري يدق ناقوس الخطر لدى صناع القرار الفلسطيني، اكثر من اي وقت مضى، وبصورة تصم                
االذان، والمدخل للخروج من دائرة النار القاتلة التي تلتهم القضية والشعب والكيان السياسي معـا، هـو                 

  .ادراك كل طرف فلسطيني بأنه ليس الالعب الوحيد في الميدان
وان كل حركة له، يمكن الكثر من طرف وفي مقدمتهم الطرف المعادي ان يستفيد منها، اذا لـم تكـن                    

  .محسوبة بدقة
اتخاذ موقف جريء وشجاع بالتراجع عن ما اقدموا عليه في حزيران           " حماس"ذا يفرض على قادة     كل ه 

سياسياً وعملياً، لنذهب جميعاً لطاولة الحوار الوطني الشامل وللشراكة الحقيقية، وفي ضوء هذا، يـصبح               
 ومالقـاة مبـادرة     مطلوباً من االخ الرئيس ابو مازن الحذر الشديد مما يخطط له في لقاء الخريف القادم              
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ليعاد ترتيب البيت الفلسطيني، وتقوية     . قيادة حماس هذه، كونه رأس الشرعية الفلسطينية باعتراف الجميع        
بهذا نقطع الطريق على اسـتهدافات القـرار        . عوامل صمود ومناعة وممانعة الشعب الفلسطيني وقيادته      

وكياننا السياسي ووحدتنا الوطنية، نستحضر     االسرائيلي محلياً وعربياً ودولياً ونصون مشروعنا الوطني        
  .مختلف اشكال المساندة والدعم لشعبنا وقضيتنا

  ٢٢/٩/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  رئيس واحد وحكومتان .٤٩

  حلمي موسى
بهدف تحريـر   " منظمة التحرير الفلسطينية  " عاما على ضياع فلسطين ونكبة أهلها، نشأت         ١٦بعد مرور   
ظمة تمت بقرار من النظام العربي الرسمي القائم على مبدأ الدول، فإن هذه             وبرغم أن نشأة المن   . فلسطين

كما . المنظمة لم تشر، في وثائقها األولى أو ميثاقها، إلى قيام الدولة الفلسطينية بوصفها هدفا من أهدافها                
ـ       ر إعـالن   التي أنشأتها الهيئة العربية العليا، فو     " حكومة عموم فلسطين  "أن وجود سابقة ما كان يعرف ب

  . الدولة اليهودية، لم يقد إلى إعالن دولة فلسطينية وال إلى تحديد رئيس لها
 بدأ الـسجال الخجـول فـي        ١٩٦٧,وفقط بعد احتالل إسرائيل لكامل التراب الفلسطيني إثر حرب العام           
قـومي إلـى   وبعد تحويل الميثاق ال. الساحة الفلسطينية حول الدولة، وما إذا كانت ديموقراطية أم علمانية 

ميثاق وطني، جرى التعامل مع الدولة بوصفها تعبئة للخانة الفارغة لفلـسطين فـي الحلبتـين العربيـة                  
  . والدولية، وعلى اعتبار أن قواعد العمل الدولي ترتضي ذلك

ولم يكن خافيا على أحد، أن الدولة حق من أبسط حقوق الفلسطيني الساعي لتقرير مصيره، إال أن قومية                  
وحتى بعد إعالن الدولة الفلسطينية في مـؤتمر        ". وطنية"انت تحول دون إظهارها وكأنها قضية       القضية ك 

فقد كانت فكرة الدولـة     . الفلسطيني" الرئيس"الجزائر اثر االنتفاضة األولى، تردد البعض في تقبل فكرة          
ير وانصياعا  والرئاسة تتضمن، في فهم البعض، خروجا عن قواعد الفعل الثوري المطلوب لمهمة التحر            

  . لقواعد العمل الرسمي المطلوب لمهمة إدارة الفعل الدبلوماسي السياسي
وحتى عند إبرام اتفاقية أوسلو، كان الخالف على أشده بين إسرائيل ومنظمة التحريـر حـول التعـابير                  

بير مجلـس   إلى ذلك واكتفى بتع   " إعالن المبادئ "والحكومة، إذ لم يتطرق اتفاق أوسلو أو        " الرئيس"وبينها  
وفي مفاوضات عسيرة، وافقت إسرائيل على تعبير كوفىٍْفَ بدال من ِْمىلـمُّ اإلنكليزيـة،              . الحكم الذاتي 

والشيء نفسه تقريبا جرى حول تعبير الحكومـة، حيـث حاولـت            . بالعربية" الرئيس"لتقليل قيمة تعبير    
  . على ممثلي السلطة الفلسطينيةإسرائيل مطوال الحيلولة دون توفير معاني السيادة ألي صفة تطلق 

ومع مرور الوقت، وبعد إفراغ الكثير من التعابير من مضمونها، عادت إسرائيل ورأت أن ال جدوى في                 
" الحكومة"و" الرئيس"ففي ظل االنتفاضة صار الحديث عن       . اإلصرار على االنتقاص الشكلي من السيادة     

وهكذا غدا من األسهل التمريـر      . تختلف عن باقي الدول   داللة على أن األمر يتعلق بدولة ال        " الوزراء"و
لكـل  " دولتين"للعالم أن الصراع القائم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هو في الواقع صراع عنيف بين               

  . منهما مؤسساته وحكومته بل وجيشه
تعاملت معـه  وحتى عندما حاصرت إسرائيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام اهللا،      

واستغلت حتى في ذلك موقعه الرئاسي، لتظهر بالصوت والصورة         . كرئيس مهزوم في حرب شنها عليها     
  . مقدار جبروتها والفارق بين قوتي الطرفين

وعندما وصل الرئيس محمود عباس إلى سدة الرئاسة في انتخابات حرة، لم تغير إسرائيل جوهريا مـن                 
فقد كان رئيس الحكومة اإلسرائيلي أرييل شارون يصف عبـاس  . سطينيةنظرتها للرئاسة أو الحكومة الفل    

وجاءت االنتخابات التشريعية الفلسطينية، التي منحت حماس غالبية مقاعد         ". فرخ لم ينبت ريشه بعد    "بأنه  
فقد تحول الحنق من الرئاسة الفلسطينية، التـي كانـت فـي نظـر              . المجلس التشريعي، لتزيد الطين بلة    
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ولكن مع مـرور    ". كيانا معاديا "، إلى السلطة الفلسطينية بأسرها التي غدت        "غير ذي شأن  "را  إسرائيل أم 
الوقت والعتبارات إقليمية ودولية، تراجعت حدة المواقف اإلسرائيلية من الرئاسة الفلسطينية، في نطـاق              

  . البحث، أو التظاهر بالبحث، عن مخارج
ويقول قيادي  .  عباس في نظر إسرائيل إلى موقع الصديق       وهكذا وصلنا إلى احتضان الدب لصديقه، فعاد      

". شقيق عباس فـي الرضـاعة     "فلسطيني بارز ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت اكتشف أنه           
وفي اآلونة األخيرة، تزايد االهتمام اإلسرائيلي بمنصب الرئاسة الفلسطينية، ليس فقط بوصفه رئيسا فعليا              

ة في غزة وأخرى محايدة، إن لم تكن محابية، في الضفة، وإنما أيـضا بوصـفه                لحكومتين، واحدة معادي  
  ". رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"

فرئيس يرأس هذا القدر من الحكومات والمنظمة هو األقدر، في نظر أولمرت، وهذا هو اكتشافه األعظم،               
لن أولمرت، فقط بعد يوم واحد مـن اعـالن مجلـسه            وبقدرة قادر أع  . على إحالل السالم بين الشعبين    

وقال أنـه   . للشعب الفلسطيني " رئيس"الوزاري المصغر أن قطاع غزة كيان معادي إلسرائيل، أن عباس           
واعتبر أولمرت عباس شريكا فـي      ". يوجد للشعب الفلسطيني قيادة معتدلة، تعلن رغبتها في السالم معنا         "

وب عدم االنتظار خشية خلق جبهة إسالمية معادية في كل األراضي           التطلع نحو السالم، مشددا على وج     
  . الفلسطينية

  ولكن كيف يقيم السالم رئيس لكيانين أحدهما معاد واآلخر صديق؟ 
  ٢٢/٩/٢٠٠٧السفير     

  
  اليهودية" الصوفية" .٥٠

  عبد الوهاب المسيري. د
سفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة     تردد أن وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق سيلفان شالوم سيقيل ال         

ونجمـة  " جودى شـالوم  "نظراً إلخفاق مساعده في التقاط صورة تذكارية كانت ستجمع بينه هو وزوجته             
وأكدت وسائل اإلعالم األميركية واإلسـرائيلية      . الغناء الراقص األميركية مادونا أثناء زيارتها إلسرائيل      

/ وقد أدى هـذا إلـى انـدالع األزمـة         . راء هذه الضجة الكبيرة   أن زوجة الوزير هي السبب الحقيقي و      
" هـآرتس "ويبدو أن مادونا أصبحت جزءاً مركزياً في الوجدان اإلسرائيلي، فقد أعلن موقـع              . الفضيحة

، وأنها سيصحبها في رحلتهـا بعـض        "القبااله"اإللكتروني أنها ستصل إلى إسرائيل لحضور مؤتمر عن         
زوجـة دونالـد    " (مارالما بلس "ومعها  " دونا كاران "ومصممة األزياء   " مي مور دي"المشاهير مثل الممثلة    

موقـع  (وقد زارت مادونا إسـرائيل مـؤخراً        ). ترمب السابقة، واللذين انتهى زواجهما بفضيحة كبرى      
وقـد وصـفت    ". التصوف اليهودي "حيث حضرت مؤتمراً عن     ) ٢٠٠٧ سبتمبر   ١٦هآرتس اإللكتروني   

 قبعـة   - حزام كبير  -أكمامه طويلة حتى الوسط   -جاكت أسود   (ادونا بالتفصيل   رداء م " هآرتس"صحيفة  
  مروح ودجاي ريـتش  "وقد وصلت مادونا وزوجها     . أما شعرها فكان على هيئة ذيل حصان      ) حوافها س "

على طائرته الخاصة، كما وصل عدد كبير من النجوم السينمائيين وعارضي األزياء من أتباع الصوفية                
ويالحظ أن الحديث ليس عن أنهم من أتباع العقيدة اليهودية، وإنمـا            ". القبااله"لتي يطلق عليها    اليهودية ا 

ولذا فإن مادونا لن تزور األماكن المقدسة اليهودية،        ". القبااله"من أتباع التصوف اليهودي المعروف باسم       
ـ     ا عالقة مادونا باليهوديـة؟ وهـل       وهنا يحق لنا أن نسأل، م     ". القبااله"وإنما األماكن المقدسة للمؤمنين ب

  إضافة لليهودية أم حذف منها؟" القبااله"إيمانها بـ
ولكن حتى نفهم ما يحدث وأبعاد هذه القضية، يجب أن نفسر بعض المصطلحات التي وردت في األخبار                 

عليه " شيرت. تي"خاصة أنها في أحد عروضها الغنائية في كاليفورنيا، ظهرت مرتدية           ! عن تهود مادونا  
اليهوديـة،  " القبـااله "، بل إنها صرحت بكل وضوح أنها أصبحت من أتباع           "القبااله هي األفضل  "شعار  
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ولنالحظ أنها لم تقل إنها اعتنقـت       " (القبااله"وباتت ترتدي أسِورة حمراً حول معصمها كما يفعل معتنقو          
  ؟"القبااله"فما هي !). اليهودية

والتأويالت الباطنية والصوفية عند اليهود، وهي تتسم بطابع حلـولي          هي مجموعة التفسيرات    " القبااله"و
يؤمنون بأن المعرفـة،    " القباليون"وكان  . متطرف بحيث يمتزج اإلله تماماً بمخلوقاته إلى أن يختفي تماماً         

كل المعرفة، توجد في أسفار موسى الخمسة، ويذهبون إلى أنهم يعرفون أسرار الكون والمعنى البـاطني                
اة باعتبارها مخطَّط اإلله للخلق كله، وكل كلمة فيها تمثل رمزاً، وكل عالمة أو نقطة فيها تحـوي                  للتور

سراً داخلياً، ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم أسرارها، خاصة أنهم يذهبون إلـى أن                 
المكتوب بالنار البيـضاء،    التوراة كتبت قبل الخلق بنار سوداء على نار بيضاء، وأن النص الحقيقي هو              

وهو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على الصفحات البيضاء، ال تدركها عيون البشر العـاديين، وال                 
ـ    إن األبجدية العبرية لها قداسة خاصة، ولها دور في         " القباليون"ويقول  ". القبااله"يدركها سوى العارفين ب

ة ومعان خفية، وبالذات األحرف األربعة التي تكـون اسـم           عملية الخلق، وتنطوي على قوى غريبة قوي      
في نهاية األمر   " القبااله"وقد أصبحت   . ، فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية        )تتراجرماتون(يهود  

ضرباً من الصوفية الحلولية ترمي إلى محاولة معرفة اإلله بهدف التأثير في الذات العليـة حتـى تنفـذ                   
ـ   " القبااله"ولذا، فإن   . ، وبالتالي يصبح بوسعه السيطرة على العالم والتحكم فيه        "قباالهال"رغبات العارف ب

ـ       ، وهي أقرب إلى السحر الـذي يـستخدم اسـم اإللـه             "القبااله العملية "تتبدى دائماً في شكل ما يسمى ب
" القبااله" إن   ويمكن القول . والمعادل الرقمي للحروف واألرقام األولية واالختصارات للسيطرة على العالم        

وتراثها وطريقتها في تفسير النصوص اليهودية المقدسة، وإيمانها بالحل السحري وبالخالص القـومي،             
أخذت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديني اليهودي ابتداء من القرن الرابع عشر، وهيمنت عليه تمامـاً                

  .مع نهاية القرن الثامن عشر
 في تفسير النصوص اليهودية المقدسة، سيطرت بالتدريج على الوجدان الديني           وتراثها وطريقتها " القبااله"

  .اليهودي منذ القرن الرابع عشر، وهيمنت عليه تماماً في نهاية القرن الثامن عشر
في بنيتها، فهي ترى العالم من خـالل رؤيـة حلوليـة تبـشر              " القبالي"والصهيونية هي وريثة التراث     

" الـشعب اليهـودي   "اإلله والـشعب    (بط العضوي بين عناصر الثالوث الحلولي       بالخالص القومي والترا  
ولكن مع القضاء على السلطة المركزية اليهودية ومـع سـقوط           "). أرض الميعاد، أي فلسطين   "واألرض  

التأمليـة  " (القبـااله "الهيكل تشتت اليهود، فعبرت الرؤية الحلولية عن نفسها بشكل فردي مـن خـالل               
كنها عادت إلى سابق عهدها في العصر الحديث مع ظهـور الـصهيونية، حيـث يـصبح                 ، ول )والعملية

الخالص مرة أخرى خالصاً قومياً، فالصهيونية تؤكد ارتباط الشعب باألرض نتيجة الحلـول اإللهـي أو              
هـي  ) أي الـصهيونية  (العملية الحديثـة    " القباالة"و. سريان روحه المقدسة في كل من الشعب واألرض       

وتصبح الدولة هي الهيكـل الـذي       ) ونقل العرب منها  (ء على األرض ونقل اليهود إلى فلسطين        االستيال
  .يتعبد فيه يهود العالم ويقدمون له القرابين

" القباليون"إذ يرى   . ، ولكن ثمة جانباً آخر له عالقة وطيدة بموضوع مادونا         "القبااله"هذا أحد أهم جوانب     
وكان ينظَر أحياناً إلى التجلِّيات باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من          . لنورانيةأن اإلله قد فاض التجليات العشر ا      

  .جوهر اإلله، وأن مراحل التجلي تمت داخل الذات اإللهية
ويتم التعبير عن العالقة األساسية بين التجلِّيات المختلفة من خالل صورة مجازيـة أو مقولـة إدراكيـة                  

. عالقة جنـسية واضـحة    ) التجليان النورانيان الثاني والثالث    (فالعالقة بين األب واألم   . جنسية واضحة 
وقد حملت األم مـن األب، وأنجبـت        . ويجب أال ننسى أن األب واألم هما النموذجان األمثالن المتحققان         

يعبر عن الواحدية الكونية، ويظهـر      ) أنثى/ذكر(االبن واالبنة، وكانا في األصل كائناً واحداً أحادياً مخنثاً          
 وهو رمز ذكري واضح، فهو يفيض بالرحمة اإللهية التي تنزل على التجلي             -التجلي السادس - االبن   هذا

أو جماعة يـسرائيل    " كنيست"العاشر الذي هو الملكة أو الشخيناه، أي التجلي األنثوي لإلله، وهي أيضاً             
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صر الذكورة وعناصـر    ومن خالل التفاعل بين عنا    ). بات تسيون " (بنت صهيون "التي يشار إليها بتعبير     
األنوثة، تفيض الرحمة على الشخيناه، وتتحد الذات اإللهية، وبذلك تصبح وحدة اإلله والكون هي نفـسها                

ونشيد األنشاد هـو    (وتُستخدم صورة الزواج المجازية للحديث عن عالقة اإلله بالشعب          . الوحدة الكونية 
 هذه كانت مصدراً للتناسق، ولكن حدث خلل مـا          الكوني" الزواج"وحالة  !). نشيد زفاف الشعب إلى اإلله    

وقد . وتصف القبااله العالقة بينهما   . حينئذ يبدأ الملك في البحث عن الملكة أو الشخيناه        . أدى إلى فراقهما  
، "يـسرائيل "ولكن، بسبب ذنوب جماعـة      . خلق اإلله الشعب اليهودي ليصلح الخلل ويقرب االبن واالبنة        

  . أي الهيكل، فنُفيت الشخيناه معهم خارج فلسطينهدم مخدع الشخيناه،
وبذلك تصبح الصورة المجازية الجنسية المقولة اإلدراكية التفسيرية الكبرى في القبااله، فهي تبين سـر               
وحدة الكون، ومصدر الوحدة بين اإلله ومخلوقاته، ومكانة الشعب المختار المتميزة، وهي أيضاً الطريقة              

  .لذات اإللهية وتتحقق، إذ إن توحد التجلِّيات هو توحد اإلله واكتمال وجودهالتي تتوحد بها ا
وقبل أن تهيمن القبااله على الوجدان والخطاب الديني اليهودي، وصفها الحاخامات األرثـوذكس بأنهـا               

وهـم  ). التجليات النورانيـة العـشر    (تخلت عن التوحيد اليهودي، وأحلت محل اإلله الواحد عشر آلهة           
محقون تماماً في هذا، فالخلق عن طريق الفيض يفترض عشرةتجليات يحمل كل منها قداسة إلهية، كمـا                 

كمـا  . أن كال منها منفصل عن اآلخر، فهي تكاد تكون عدة آِلهاٍت أو إلهاً واحداً قابالً لالنقسام إلى أجزاء          
وهـذا  (زية كونية على الجـنس      جنست اإلله وألهت الجنس، أي أضفت مرك      " القبااله"قال حاخام آخر إن     

 ".القبـااله "هذا هو اإلطار اإلدراكي والمعرفي الذي يتحرك داخله أتباع          ). يوضح أثر القبااله على فرويد    
  .واهللا أعلم
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