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   لغزة باتفاق مع المخابرات المصريةمصرالمحتجزين في " حماس" من قيادات 85ة عود .1

 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم 85اجتاز نحو  : من أشرف الهور-غزة  1/10/2007القدس العربـي  ذكرت  
من نشطاء حركة حماس فجر أمس األحد الشريط الحدودي الفاصل بين األراضي المصرية وقطاع غزة،               

دخول أراضي القطاع بعد احتجاز دام لنحو ثالثة اشهر في األراضـي المـصرية ومطـار            وتمكنوا من   
وقالت مصادر فلسطينية ان دخول هؤالء النشطاء تم من خالل الدخول عن طريق ثغرة بالقرب                .العريش

وقالت ان من بين الداخلين مسؤولين كبارا في حركة حماس،           .من معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة      
ء في جناحها العسكري، كانوا محتجزين في األراضي المصرية، وآخرين في مطاري العـريش              وأعضا

  .والقاهرة، من الذين لم يتمكنوا من دخول القطاع عن طريق معبر العوجا خوفاَ من االعتقال اإلسرائيلي
 ان اجتماعات جرت بين المخابرات العامة المصرية وعضو المجلـس التـشريعي        مطلعة  وقالت مصادر   

عن حماس فرج الغول بالتنسيق مع قيادة كتائب القسام في غزة تم خالله االتفاق علي إدخال العالقين من                  
والمحتجزين في مطاري القاهرة والعريش من منطقة تقع إلي الغرب من بوابة صـالح              " حماس"أعضاء  

  . الدين الغربية الواقعة بالقرب من شاطئ البحر علي الحدود المصرية
قال المتحدث باسم حكومة     : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    1/10/2007ج اإلماراتية   الخلينشرت  

عودة هؤالء العالقين تمت بموجب اتفاق بين الحكومة الفلسطينية برئاسة          "إن  : الوحدة المقالة طاهر النونو   
لعالقين اذا وصلوا   كان هناك خطورة من أن يتم اعتقال كثير من ا         "، وقال النونو    "هنية والجانب المصري  

  ".معبر العوجا
 شهود عيان ومصادر أمنيـة ان       أكد:  الدستور، ووكاالت االنباء   -غزة   1/10/2007 الدستور   وأضافت

دخلوا الجانب الفلسطيني بعد سماح الجانب المصري لهم بذلك ثم اتمـوا اجـراءات              "هؤالء الفلسطينيين   
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در محلية ان غالبية العائدين هم من عناصـر         واكدت مصا  ".الوصول في منطقة تل السلطان غرب رفح      
حركة حماس وبينهم النائبان عن الحركة في المجلس التشريعي فرج الغول رئيس اللجنة القانونيـة فـي                 

عددا من العائـدين    "واوضح طاهر نونو المتحدث باسم حكومة هنية المقالة ان          .المجلس ومشير المصري  
، معبرا عـن املـه فـي ان         " مة هنية والجانب المصري   اتفاق بين حكو  "بموجب  " هم من حركة حماس   

كان هناك اولوية لعودتهم بعد ان ادعى ريـاض         "وتابع انه    ".تتطور هذه العالقة لحل مشكلة المسافرين     "
المالكي وزير الثقافة في حكومة تسيير االعمال برئاسة سالم فياض ان هناك عددا من العـالقين علـى                  

كان هناك  "واضاف   ".ية وانهم من حماس واعطى هدية مجانية لالحتالل       معبر رفح تلقوا تدريبات عسكر    
  ".خطورة من ان يتم اعتقال هؤالء العالقين اذا عبروا معبر العوجا

" معـا " كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة       :رام اهللا من   30/9/2007وكالة معاً اإلخبارية    وجاء في   
العالقين عند رفح إلـى     ية، تم بموجبها السماح بدخول      ابرام صفقة سرية بين حماس والمخابرات المصر      

 تلك المصادر ان الصفقة تضمنت تسليم احد قيادي تنظيم القاعدة المتهم بالوقوف خلـف                وأضافت .غزة
  .اعتداءات وقعت في محافظة اسيوط المصرية، والذي نجح في وقت سابق بالوصول الى قطاع غزة

  
  لمؤتمر السالم" أجندة واضحة"عباس يدعو بعد لقائه مبارك إلى وضع  .2

 شـدد الـرئيس الفلـسطيني       : جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    1/10/2007الحياة  نشرت  
لمؤتمر السالم الذي تستضيفه الواليات     " أجندة واضحة ومحددة للغاية   "محمود عباس على ضرورة وضع      

ال بد من   : "ي حسني مبارك في القاهرة أمس      دولة، وقال عقب لقائه الرئيس المصر      36المتحدة بمشاركة   
أجندة واضحة تماماً ألن الحضور سيكون مكثفاً للغاية، ومثل هذا الجمع الكبير يتطلب أن نـذهب إلـى                  
هناك ولدينا وثيقة واضحة ومحددة ويمكن بعدها أن تبدأ المفاوضات التفصيلية حول ما نـسميه قـضايا                 

ت لقاءاته بأولمرت أسفرت عن بلورة خطـوط عريـضة للحـل،            وحين سئل عما إذا كان     ".الحل النهائي 
تناقشنا خالل المرات الخمس في كل القضايا التي تهمنا، ولكن حتى اآلن ال نستطيع أن نقول إننا                 : "أجاب

نحن لم نتفاوض، ولكننا كنا نسبر أغوار هذه القضايا، تمهيداً للقاءات التي ستتم بـين الوفـود                 . تفاوضنا
سيتناول القضايا األساسية التي وردت     "وأشار إلى أن اللقاء المقبل      ".  شُكلت وستبدأ عملها   التفاوضية التي 

ورد على تـصريحات     ".في اتفاق أوسلو، وهي القدس والمستوطنات والحدود والالجئين واألمن والمياه         
الواقعيـة  "ائالً إن   نحو السالم، ق  " بواقعية"وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني التي دعته فيها إلى التحرك          

هي أن تتحدث عن قضايا المرحلة النهائية وإال فما معنى الواقعية؟، هل معناها أن نذهب إلى هناك ببيان                  
نريد مؤتمراً ناجحاً يتعامل مع قـضايا الوضـع         : "وأضاف". عام؟ أعتقد أن هذا غير مقبول وغير مفيد       

بدء تنسيق المواقف العربية والفلـسطينية      "إلى  وأشار عباس إلى أن محادثاته مع مبارك تهدف          ".النهائي
وقبـل مغادرتـه     .في شأن المؤتمر الدولي   " حول المحادثات التي ستجرى مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي       

  .القاهرة، التقى عباس األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
ر الرئيس الفلسطيني على الذهاب إلى      أص :رام اهللا والقاهرة  من   1/10/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

تشمل قضايا الحل النهائي، وأكد أن موقفه بات مطابقاً للموقـف           " وثيقة"لقاء الخريف في واشنطن، ومعه      
قال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسني ان الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن فشل             و. األمريكي

 للتفاوض من اجل استعادة الحقوق المشروعة والثابتة، والتـي          مؤتمر الخريف، وأكد ان السلطة مستعدة     
  ". خطوطاً حمراء"اعتبرها 

  
  ترافقه تسهيالت " اتفاق إطار" الفلسطينيون يتطلعون إلى :نمر حماد .3

 -لقـاء عبـاس    [اللقاء" قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد إن          : محمد يونس  -رام اهللا   
 /تاحاً لبدء العمل للتوصل إلى اتفاق قبيل مؤتمر الخريف المرتقب في تشرين الثـاني              سيكون افت  ]أولمرت
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ـ  ".نوفمبر المقبل  الجانب الفلسطيني يسعى في هذه المفاوضات إلى التوصل التفاق         "أن  " الحياة"وأضاف ل
ـ         ".إطار يشكل وثيقة تُقدم إلى مؤتمر الخريف       رائيلي وأشار إلى أن الرئيس عباس سيطالب الجانب االس

بأن تترافق هذه المفاوضات مع خطوات على األرض تثبت للفلسطينيين وجود أجواء ونيات جديدة، مثل               
إطالق أسرى، وإزالة حواجز، ورفع القيود اليومية على الحركة والتنقل داخـل اإلراضـي الفـسطينية                

  .والسفر إلى الخارج
ـ         اء بتـصريحات صـحافية قـال فيهـا إن          واستبق رئيس الوفد المفاوض اإلسرائيلي حاييم رامون اللق

". األحياء العربية للعرب واألحياء اليهودية لليهـود      "المفاوضات ستبدأ حول تقسيم مدينة القدس وفق مبدأ         
وقال إن قبول الجانب الفلسطيني بضم االحياء اليهودية في القدس إلسرائيل يعني قبول ضم أراض مـن                 

  .1967 هذه األحياء بني داخل األراضي المحتلة بعد العام الضفة إلسرائيل، مشيراً إلى أن عدداً من
وفي شأن ما يقترحه بعض القادة اإلسرائيليين مثل رامون وليفني من إجراء تبادل أراض بين الـدولتين                 

 في المئة فقط من     2معروف أن مساحة المستوطنات     : "بنسب كبيرة تصل إلى عشرة في المئة، قال حماد        
يقترح البعض تبادل أراض بنسبة عشرة في المئة، فهذا معناه أنهم يريدون ضـم              مساحة الضفة، وعندما    

مبدأ التبادل مقبول فلسطينياً إذا كـان بالنـسبة والنوعيـة           : "وأضاف ".خمسة أضعاف هذه المستوطنات   
  ".نفسهما، لكن ما يطرحة بعض االسرائيليين كبالونات اختبار في هذه المرحلة أمر غير مقبول إطالقاً

  1/10/2007ياة الح
  

  اإلدارة األمريكية تبيع الفلسطينيين وهم الدولة المستقلة: أحمد يوسف .4
وصف أحمد يوسف المستشار السياسي إلسماعيل هنية، اجتماع الخريف الذي دعـا             : رائد الفي  -غزة  

 بـأن   يأتي لشراء مزيد من الوقت ولبيع مزيد من األوهام للشعب الفلسطيني          "إليه الرئيس األمريكي بأنه     
وقال في بيان صحافي أصدره المكتب اإلعالمـي لألمانـة العامـة             ".هناك دولة فلسطينية ستأتي قريباً    

في اجتماع الخريف ستتساقط كل األوراق للرئيس عباس ورئيس الوزراء          "لمجلس الوزراء، أمس األحد     
نها أن أمريكا كانـت     أولمرت والرئيس األمريكي بوش، وسيدرك أبناء الشعب الفلسطيني حي        " اإلسرائيلي"

واعتبر الدعوة   ".تتالعب به طوال الوقت، وسيكتشف بأن بوش ليس لديه الوقت الكافي لمتابعة هذا الملف             
بوش على وشـك مغـادرة البيـت        "، الفتاً إلى أن     "الصحوة في الوقت الضائع   "ـإلى اجتماع الخريف، ب   

تسمح له باتخاذ قـرارات     " إسرائيل"عبية في   األبيض واالبتعاد عن الحلبة السياسية، وأولمرت ال يتمتع بش        
كبيرة تلزمه بتقديم أي استحقاقات تجاه الفلسطينيين، وأبو مازن الذي لم يعد يبدو الـزعيم الـذي يمثـل                   
الشعب الفلسطيني، وأصبح دوره مقتصراً على إدارة شؤون الضفة الغربية وبناء حركة فتح، يقف عاجزاً               

الثالثـة كمـا    "وقال المستـشار إن      ". تتعلق بمستقبل الشعب والقضية    أمام شعبه التخاذ قرارات مصيرية    
يقولون في السياسة عبارة عن ثالث بطات عرجاء تحاول االرتكاز على بعضها البعض للوصول إلـى                
هدف لم يسعفها الوقت والقدرة على بلوغه، وبالتالي اجتماع الخريـف سـيكون لتـساقط أوراق هـذه                  

وأشار الى وجود حديث عن احتمال تأجيل هذا االجتماع وبالتالي           ".عاجزةالشخصيات وكشف سياساتها ال   
وجود أطراف تعمل علـى اسـتمرار حالـة         "وشدد على    ".حماس"و" فتح"إطالة أمد األزمة القائمة بين      

  .القطيعة بين حماس وفتح لتكريس االنقسام وحالة االنشقاق والتمزق بين أبناء الشعب الفلسطيني
أن "وشدد على ضرورة    . سف نفي وجود اتصاالت بين حكومة هنية وسلطات االحتالل        إلى ذلك، جدد يو   

بإجراءات لبناء الثقة معنا حتى نتأكد أن لديها القناعة والرغبة الحقيقية في التعاطي مـع               " إسرائيل"تقوم  
راج  واإلف 1967رؤية حماس في ظل الصراع والقائمة على فكرة الهدنة في مقابل االنسحاب إلى حدود                 

  ".عن جميع األسرى والمعتقلين وحل قضية الالجئين
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 
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   يطالب عباس برفع يده عن القضية ويصف مؤتمر الخريف باالنهزاميراسأبو  .5

مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين هجوماً الذعاً على رئيس السلطة محمود . شن د:غزة
توجيه رسالة "ر الخريف، ورفض أبو راس في تصريحات صحفية عباس، الذي سيشارك في مؤتم

أنا ال أوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر ألنه مؤتمر انهزامي، إنسان : "قائالً": للمشاركين في المؤتمر
يرفع الراية البيضاء ويذهب ليسلم عدوه جميع أوراق القوة التي ملكه اهللا إليها من انتماء شعبه من عقائد 

ماذا "وأضاف يقول ". يخ ومن أصالة ومن حداثة ومن حضارة، هو يريد أن يفرط بهذا كلهومن تار
سأقول لهذا اإلنسان المنهزم الذي يرفع الراية البيضاء في وقت القوة وفي وقت العزة، وكيف أخاطبه 

ساجد وبأي لغة وهو جنباً إلى جنب يقف إلى جوار قوات االحتالل في االعتداء على اآلمنين وعلى الم
والمؤسسات وعلى المراكز الدعوية وعلى كل شيء فلسطيني، وماذا سأقول ومندوبه يقف جنباً إلى جنب 

وطالب أبو راس، رئيس السلطة ". ومندوب االحتالل ويدعو إلى إبقاء الحصار على الشعب الفلسطيني
ز له ال عرفاً وال قانوناً ال يجو: "عباس بأن يرفع يده عن القضية الفلسطينية ألنه ال عالقة له بها وقال

وال شرعاً أن يتكلم باسم أحد من الشعب الفلسطيني وال حتى باسم نفسه، ألنه ال ينتمي إلى هذا الشعب 
  ".الفلسطيني وال إلى هذا الوطن وال إلى هذه القضية، ال من الناحية التاريخية وال من الناحية العقائدية

  30/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ؤكد على أن التهدئة ليست مجانيةت هنية كومةح .6
ال يمكن أن تقدم لالحتالل     "أكد طاهر النونو، المتحدث باسم حكومة هنية المقالة، أن الحكومة           : ألفت حداد 

نافيا  .، موضحاً أنها تقبل بهدنة متبادلة في حال توقف االحتالل عن عدوانه ورفع الحصار             "تهدئة مجانية 
، وجود حوار بين الحكومـة ومجموعـة مـن األدبـاء والمفكـرين      "فلسطين"في حوار خاص لصحيفة    

يجب على األدبـاء والمفكـرين اإلسـرائيليين        : "وتابع .اإلسرائيليين الذين طالبوا حركة حماس بالتهدئة     
  ".الضغط على المسؤولين اإلسرائيليين من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل الظالم

كل محاوالت حكومة فياض لتقويض حركة حماس سيكون مصيرها         "نو في سياق آخر على أن       وشدد النو 
نحن ال  : "وحول الوعود األمريكية الكثيرة بإقامة دولة فلسطينية وإحالل السالم في المنطقة، قال           ". الفشل

سطيني، وكل  نثق بالوعود والتصريحات األمريكية، فأمريكا اختارت أن تكون في خانة العداء لشعبنا الفل            
من يلهث وراء التصريحات األمريكية هو كمن يجري وراء األوهام والسراب، ألن الوطن الفلـسطيني               

 ".وحدة واحدة، والجميع يرفض تجزئة الوطن
  30/9/2007 48عرب

  
 "حماس"مصدر مقرب من القيادة الفلسطينية ينفي وجود مبادرة للمصالحة مع  .7

 من القيادة الفلسطينية وجود مبادرة للمـصالحة مـع حركـة             مصدر مقرب  ىنف :وليد عوض  - رام اهللا 
في تصريح صحافي امس ان ال علم للقيادة باي مبادرة تقدمت بها حركة حمـاس               المصدر  واكد   .حماس

للمصالحة مع الرئيس عباس، وان ما نشر حول هذا الموضوع في احدي الصحف السعودية هـو مـن                  
  .ج من االزمة الخانقة التي تعاني منها الحركة الخروى تتمن"حماس" جهات في "نسج خيال"

  1/10/2007القدس العربي   
  

   باجتياح غزة"سرائيلا"محمد المدهون يدعو إلى تشكيل قيادة موحدة لمواجهة تهديدات  .8
دعا محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية كافة الفـصائل إلـى               : ألفت حداد 

 قيادة وطنية موحدة أو مجلس استشاري تضم كافة الفصائل وذلـك لمواجهـة              ضرورة النظر في تشكيل   
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وطالب قيادتي حركتي فتح وحمـاس       .تهديدات جيش االحتالل باجتياح قطاع غزة واعتبارها كياناً معادياً        
العودة للحوار وقبول بعضهما البعض ونبذ كافة أشكال الخالفات والنزاعات من أجـل مواجهـة هـذه                 

فال يعقل أن تحرم لقاءات الحوار الداخلي بهذا الشكل المطلق، وفي نفس الوقـت تـستجدى                "التهديدات،  
الحوارات واللقاءات مع قادة االحتالل الذي لم ولن يقدم أي شيء يخدم مـشروعنا الـوطني أو يخفـف                   

ني، على الجميع أن يشعر بأمانة حماية الصف الفلـسطي        "واضاف   ".المعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبنا     
 .وتجنيه مزيداً من الدماء والصراعات الداخلية فالمستفيد األول هو االحتالل

  30/9/2007 48عرب
  

  بقطع التعامالت مع غزة " إسرائيلي"سلطة النقد الفلسطينية تعلن تأجيل قرار أكبر بنك  .9
 من تأجيـل    أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها تمكنت عبر اتصاالتها مع الجهات المختصة          : )آي.بي.يو(

بقطع كافة تعامالته المالية والمصرفية مع بنوك قطـاع  " هبو عليم" "اإلسرائيلية"سريان قرار أكبر البنوك   
وأكدت سلطة النقد في بيان أصدرته أمس األحد أنها تدرس وتتابع باهتمام بالغ انعكاسـات قـرار                  .غزة

ذكرت أنه توجد خيارات عدة متاحـة       و .بوقف تعامالته المصرفية مع بنوك غزة     " اإلسرائيلي"المصرف  
، مبينة أنها والمصارف ال تـزال تتـابع         "هبوعليم"الستمرار تنفيذ العمليات المالية على الرغم من قرار         

 .األخرى" اإلسرائيلية"مواقف المصارف 
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  1967سلطة النقد تطالب البنوك بودائع الفلسطينيين ما قبل عام  .10

اعلنت سلطة النقد الفلسطينية في غزة، أنها أوعزت مؤخراً لكافة المصارف التي كانـت               :التحادا -غزة
 باإلفصاح عن كافة حسابات الودائع التـي  1967يونيو عام  / حزيرانتعمل في فلسطين قبل الخامس من       

ة للتواصل مع   وحثت المصارف على اتخاذ كافة اإلجراءات الالزم       تعود للفلسطينيين ما قبل هذا التاريخ،     
وأضافت أنها باشرت عملية     .أصحاب هذه الحسابات أو ورثتهم أو من ينوب عنهم من أجل تسليمها اليهم            

. حصر لكافة هذه الحسابات ومتابعة اإلجراءات المتخذة من المصارف نحو معالجتها ودفعها ألصـحابها             
قوم سلطة النقد بالطلب من المـصارف       بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية ست       ":وقالت سلطة النقد  

بنشر قوائم بأسماء أصحابها في الصحف اليومية المحلية، بهدف ضمان           التي تحتفظ بمثل هذه الحسابات،    
  ."استكمال اإلجراءات الالزمة للتوصل إلى أصحابها أو ورثتهم أو من ينوب عنهم

  1/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

 "فساد مالي" فلسطيني سابق بتهم تحقق مع سفير الداخلية في غزة .11
حماس باختطاف عضو المجلس الثوري في      حركة  اتهمت حركة فتح     :وكاالتال،  "الخليج "-غزة، نابلس   

مليـشيات  " إن   "فـتح "السفير الفلسطيني السابق في اليمن الكاتب يحيى رباح، وقال مصدر في            والحركة  
لى اختطاف يحيى رباح من منزله وسـط غـزة          أقدمت ليل السبت االحد ع    " حماس الخارجة عن القانون   

اقتادته إلى أقبية التحقيق التابعة لها دون سابق إنذار أو مراعاة لكبر سنه ومركزه االجتماعي حيث انه                 "و
  ".يعاني من أمراض مزمنة ووضعه الصحي خطر

علـى  "ت  وقال المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية في توضيح مقتضب إن رباح تم استدعاؤه مساء الـسب              
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية لوكالة       ". خلفية فساد مالي، وما زال عند المباحث قيد التحقيق        

تم استدعاء رباح للمباحث العامة ألخذ أقواله بعد أن ورد عـدد مـن الـشكاوى قـدمها                  "فرانس برس   
ي بعد سياسي لكنه يتعلق     استدعاءه بعيد كل البعد عن ا     "واضاف ان   ". مواطنون بخصوص مشاكل مالية   

  ". بمواضيع فساد مالي
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كمـا  " المـشينة "ـالتي يعمل فيها رباح كاتباً، عملية االعتقال ووصفتها ب        " الحياة الجديدة "ودانت صحيفة   
  .نددت نقابة الصحافيين بما وصفته االعتداء على حرية الرأي والتعبير

  1/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في خان يونس"حماس" و"فتح"اشتباكات بين أنصار  فلسطينيين في 10إصابة  .12
أفاد شهود عيان ان عددا من الفلـسطينيين اصـيبوا بجـروح فـي               :وكاالتال،  "الخليج "-غزة، نابلس   

استخدم فيه في   "وقال الشهود ان االشتباك الذي      . اشتباكات اندلعت بين مصلين في مسجد في خان يونس        
اندلع بين مصلين من انصار حركتي حماس وفتح في المسجد مـا            بداية االمر السالح االبيض والعصي      

اثنـين جرحـا   "وذكر احد الشهود ان ". أدى إلى اصابة ثمانية قبل ان تتدخل القوة التنفيذية لفض الخالف        
اقـدمت مجموعـة مـن      "وقال ناطق باسم الشرطة الفلسطينية في بيـان         . خالل االشتباكات " بالرصاص

يري الفتنة من فلول التيار االنقالبي على االعتداء على إمام مسجد في مخـيم              الخارجين على القانون ومث   
  ".خان يونس

عناصر من حماس قاموا باالعتـداء علـى        " اشترط عدم ذكر اسمه ان       "فتح"من جهته، قال مسؤول في      
  ".اعضاء فتح من المصلين اثناء محاولة حماس طرد امام المسجد الذي ال ينتمي اليهم

  1/10/2007راتية الخليج اإلما
  

  مساع فلسطينية لتدشين حملة برلمانية دولية إلطالق سراح دويك  .13
أعلن القائم بأعمال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حـسن            : منتصر حمدان  -رام اهللا   

لمانيـة  خريشة، عن وجود مساع فلسطينية، لحث المجالس النيابية العربية والدولية، على اطالق حملة بر             
دولية إلطالق سراح رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من سجون االحتالل، مؤكداً أن هذه الفكـرة                
سوف يجري طرحها في اجتماع مجلس أوروبا الذي سيعقد في ستراسبورج الفرنسية بمشاركة وفد مـن                

صوله العاصمة  لدى و " الخليج"وقال خريشة في اتصال هاتفي مع        .أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني   
هذا االجتماع بـالغ    "األردنية في طريقه  الى فرنسا للمشاركة في االجتماع الدوري لمجلس نواب أوروبا              

 ."األهمية كونه يناقش على الدوام الموضوع الفلسطيني
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  التمديد عاماً للنائب األسير النتشة  .14

 العسكرية اعتقال النائب األسير محمد جمال النتشة عامـاً فـي            مددت المحكمة  : أمين أبووردة  -نابلس  
للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان إن النائب       " نفحة"وقالت جمعية    العزل االنفرادي بسجن ايلون الرملة،    

النتشة مازال منذ سنتين في العزل االنفرادي متنقالً بين سـجون عـدة لالحـتالل، وطالبـت الجمعيـة                
ة ومؤسسات مناهضة التعذيب إنقاذ األسرى المعزولين وبينهم النتشة، والذين يمـارس            المؤسسات الحقوقي 

بحقهم اعتى الممارسات الالإنسانية حيث يعزلون عن محيطهم االعتقالي ويحرمون من حقوقهم المعتـادة              
  .مثل زيارة األهل

  1/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لغاء قرار منع لم الشمل لغزة  مضنية جهود إل السلطة تبذل جهوداً:حسين الشيخ .15
قال حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في حديث خـاص لوكالـة                : رام اهللا 

أن الحديث اآلن يدور حول اإلفراج عن األسرى أما باقي التسهيالت التي يمكـن               "فلسطين برس لألنباء    
جهودا مضنية إللغاء القرار اإلسرائيلي حول إيقـاف لـم          منحها للمواطنين الفلسطينيين فإن السلطة تبذل       
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الشمل للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة مشيرا أن السلطة تعتبر القرار اإلسرائيلي عقـاب جمـاعي              
مؤكدا أن السلطة لن تتخلى عن المـواطنين فـي غـزة            " غزة عدوة "للفلسطينيين بغض النظر عن قرار      
  ". القرار لم الشمل ألهالي غزةوستبذل الجهود من أجل أن يتضمن

  30/9/2007فلسطين برس 
  

   دوالر ألربعين ألف عامل من غزة 100حكومة هنية تصرف  .16
 100شرعت حكومة هنية المقالة بصرف منحة ألربعين ألف عامل فلسطيني قيمتها            :  سمير حمتو  -غزة  

ة لحكومة هنية إسماعيل محفوظ     وقال وكيل وزارة المالي   . دوالر أميركي وذلك للمرة الثانية خالل شهرين      
أن هذه المساعدات تأتي بالرغم من الظروف الصعبة والحصار المالي الذي تتعـرض لـه               " الدستور"لـ

الحكومة، مبينا أنها جاءت من اإليرادات المحدودة التي تجبيها من رسوم وضرائب رغم قرار حكومـة                
  .فياض في رام اهللا إعفاء المواطنين من الضرائب والرسوم

  1/10/2007الدستور 
  

  أبو شريف يكذب تقريراً تحدث عن نصائح لعرفات بعدم اعالن دولة مستقلة في السبعينات .17
 كذب بسام ابو شريف المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات، ما جـاء فـي تقريـر                  :بيت لحم 

 الفلـسطيني   بريطاني رفعت عنه درجة السرية والخطر، وادعى ان شخصيات فلسطينية نصحت الرئيس           
وقـال   ".1967خشية ان تضم اسرائيل التي احتلت عام        "وطالبته بعدم اعالن دولة مستقلة في السبعينات        

الحقيقة هي ان الشخصيات الفلسطينية استفسرت من الرئيس عرفات حول اعـالن            : "ابو شريف في بيان   
 السادات متحمـساً جـداً      واضاف لقد كان الرئيس انور     ".الدولة وعبرت عن رغبتها بلعب دور في ذلك       

فالحروب هي التي تأتي بنتائج وقمت انا بـشن الحـرب            -انها فرصتكم : "لفكرة الدولة وقال لنا بالحرف    
 اال ان بعض    ،وأشار الى أن الرئيس ياسر عرفات كان متحمساً هو اآلخر          ".انضموا الي . وهي فرصتكم 

ن هو المسؤول عن الضفة الغربية حـسب         ذلك ان االرد   ،المسؤولين العرب نصحوا بالتفاهم مع االردن     
وجرت آنذاك محاوالت تشكيل وفد يرضى       .القانون الدولي بينما مصر تتحمل مسؤولية ادارة قطاع غزة        

ان هـذا   "وقال ابو شريف     .وليد الخالدي من تلك االسماء المتفق عليها      . وكان د  ،"ف.ت.م"عنه االردن و    
  ".كومة البريطانية وابعدتها عن اتخاذ القرار الصحيحالتقرير وغيره، هي التقارير التي ضللت الح

  30/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  دراسة حول أداء المجلس التشريعي الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية تصدر .18
أوصت دراسة محلية نوعية نفذتها الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية حـول أداء            : ماجدة البلبيسي  -غزة  

 بضرورة العمل   2007 إلى آذار    2006تشريعي خالل دورته السنوية التي امتدت من آذار عام          المجلس ال 
وتهدف الدراسة إلى تعزيز مشاركة المواطنين فـي        .  من النظام الداخلي للمجلس    108على تعديل المادة    

عية الرقابة على العملية التشريعية من خالل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير مـصفوفة رقابـة تـشري               
  .لقياس األداء الفعلي وانجازات المجلس حسب أدواره ووظائفه

 1/10/2007القدس الفلسطينية 
  

   قذيفة360 شهداء وقصف االحتالل بـ 10: خالل شهر" القسام"حصاد عمليات  .19
/ إحصائية حول شهدائها واألعمال الجهادية التي نفّذت خالل شهر أيلـول           "كتائب القسام "أصدرت  : غزة

المركز "وبحسب اإلحصائية، التي تلقى     ". الهاون"هرت تكثيفاً لعمليات قصف االحتالل بقذائف       سبتمبر، أظ 
تمكنوا خالل شهر أيلول بمائة واثنين وستين قذيفـة،         " القسام "مقاتلينسخة منه؛ فإن    " الفلسطيني لإلعالم 
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م تفجير أربع عبوات    المضادة للدروع، كما ت   " آر بي جي  "وثالثة وعشرون قذيفة    " هاون" قذيفة   339منها  
وأشارت الكتائب  . كما تم تنفيذ أربع عمليات إطالق نار وقنص ضد جنود صهاينة          " شواظ"ناسفة من نوع    

  . إلى أن عشرة من مجاهديها ارتقوا شهداء خالل شهر أيلول
  30/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "إسرائيلي"تنفي إعداد استشهاديين لمواجهة غزو " حماس" .20

 نزار ريان صحة ما نسبته إليه بعض        .د" حماس"نفى القيادي في حركة      :وكاالت األنباء -االتحاد   -غزة
 ألف مقاتل إضافة لمئات من االستـشهاديين لـصد أي عـدوان             50وسائل اإلعالم حول إعداد الحركة      

 . الماضـية  وأوضح أنه لم يقابل أياً من وسائل اإلعالم خالل األشهر القليلـة            .إسرائيلي على قطاع غزة   
مكلفة بمهمة التـصدي ألي اجتيـاح       " حماس "ـونفى ريان صحة انباء عن توليه قيادة خاليا عسكرية ل         

  .إسرائيلي جديد لقطاع غزة
 1/10/2007االتحاد اإلماراتية 

 
  الموقف الشجاع للمقرر الدولي باألراضي الفلسطينية رحبان بت" الشعبية" و"حماس" .21

رحبت حركة حماس بالتـصريحات     : الوكاالت،  وائل بنات : غزة، 1/10/2007الوطن السعودية    ذكرت
التي أدلى بها جون دوجارد مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والتي اتهم فيها األمم المتحـدة واللجنـة                  

وقال الناطق بلسان الحركة فـي قطـاع غـزة سـامي            . الرباعية باالنحياز لصالح االحتالل اإلسرائيلي    
نقدر هذه التصريحات التي كشفت عن تجاهـل التقـارير حـول الجـرائم              "حفي  أبوزهري في بيان ص   

  ."اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت الجبهة الشعبية بالموقف المبدئي والمهني الشجاع       : )قنا (1/10/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت

 ".اردجود"ـل
  

  العربي والدولي لقضيتناأدت الى تراجع التأييد " حماس"و" فتح"مواجهات : مراقبون .22
أجمع عدد من المحللين والمراقبين الفلسطينيين على ان االقتتال الداخلي الذي : القادر فارس عبد -غزة 

 لإلمعان في عدوانها على القطاع بل وأذكته من أجل ضرب فصائل إسرائيليشهده قطاع غزة استغلته 
يحيى رباح . نية وتراجع التأييد العربي والدولي لهاالمقاومة، كما أدى الى إلحاق الضرر بالقضية الفلسطي

ان اسرائيل كانت مرتاحة لما يجري على حدودها الجنوبية في غزة من : الكاتب والمحلل السياسي قال
واضاف بأن الغرق في وحل  ...انكفاء القوى ضد بعضها الى حد ممارسة الحرب األهلية دون اعالن

محمود خليفة استاذ الصحافة في جامعة األقصى ان تصدع .قال دو .االقتتال الداخلي هو هدف اسرائيل
من جهته قال حازم أبو شنب الكاتب والمحلل  .جبهتنا الداخلية أعطى اسرائيل حجة قوية لتصعيد عدوانها

السياسي ان اسرائيل ليست ببعيدة عما يجري من احداث داخلية في غزة، بل هي من هيأ أسباب هذا 
واضاف ان اسرائيل ستستمر في  . العمالء وتشديد الحصار على الشعب والحكومةاالقتتال من خالل

وكل التنظيمات " الجهاد"و" حماس"و" فتح"عدوانها محذرا من ان هذه الضربات ستستهدف قادة في 
  …االخرى

  1/10/2007عكاظ 
  

  ا  من استمرار سيطرتها على غزة ويقول أن هناك تياران داخله"حماس" يحذر عبد الرحمن .23
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قال عبد الرحمن في تصريحات لالذاعة الفلسطينية الرسمية اذا اسـتطاعت            :من وليد عوض   -رام اهللا   
حركة حماس ان تتخلص من هؤالء الذين جروا الويالت والدمار للشعب الفلسطيني، فأنا اقول ان البـاب             

واشار . في التشريعي يمكن ان يفتح فورا لحوار مع حماس التي شاركت في االنتخابات والتي لها مقاعد               
عبد الرحمن الي ان هناك تيارين داخل حركة حماس، وقال هناك تيار يتصل بالدول العربيـة ويـستغل                  

آخر يخرج فـي اليـوم التـالي        " انقالبي"شهر رمضان ليطلب من القادة العرب استئناف الحوار، وتيار          
من ان استمرار حركة حمـاس فـي        وحذر عبد الرحمن     ".سلطة االمبرياليين "ويقول ال نريد حوارا مع      

السيطرة علي قطاع غزة، وقال سوف يمنع ذلك اي حديث عن الوحدة، بل يلغي صفة حماس كمـشارك                  
  .في الحياة الديمقراطية الفلسطينية

  1/10/2007القدس العربي 
  

   تحذّر السلطة وحكومة فياض من تدهور صحة أحد قادتها المعتقل لدى السلطة"حماس" .24
حذّرت حركة حماس رئاسة السلطة وحكومة سالم فياض مـن          : قادر فارس، ردينة فارس   ال عبد -غزة   

أحمد دولة المعتقل لدى جهاز األمن الوقائي فـي رام اهللا وحملـتهم             " حماس"خطورة وضع القيادي في     
  .مسؤولية التعذيب المستمر بحقه والمسؤولية الكاملة عن سالمته وحياته المهددة

  1/10/2007عكاظ 
  

  ي تدعو الدول العربية إلى أال تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيينلفن .25
أال يكونوا "طالبت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي لفني، الزعماء العرب :  صالح النعامي-غزة

في عددها الصادر أمس قالت ليفني " هآرتس"وفي مقابلة مع صحيفة ". فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين
نحن "معنية بأن تؤدي الدول العربية دور العامل الداعم للقادة الفلسطينيين المعتدلين، مضيفة إن اسرائيل 

ال . اذا كانوا يريدون المساومة ال تكونوا قضاة. نقول للعرب دعوا الفلسطينيين يقررون مصيرهم
سطينيين في اطار وطالبت ليفني الدول العربية باالنخراط في المسيرة السياسية مع الفل". تطرحوا مطالب 

بدل انتظار نهاية المسيرة على العرب أن : "وقالت. في العالقات مع اسرائيل" التطبيع على مراحل"
هذا سيسهل على اسرائيل اتخاذ خطوات ايجابية ويساعد "، معتبرة أن "يوافقوا على صفقة مع اسرائيل

  ".الزعماء العرب على اعداد الرأي العام في بلدانهم
  1/10/2007ط الشرق االوس

  
   من تعاظم قوة حماس في الضفة الغربية اسرائيليقلق عسكري .26

كشفت النشاطات العسكرية التي قام بها الجيش مؤخراً        : اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية، تقرير كرميال مناشي     
 القريب من نابلس النقاب عن مدى تطور وقوة البنية التحتية لحركة حماس فـي               ءفي مخيم عين بيت الما    

الضفة الغربية؛ بحيث أن هذا األمر أذهل الجيش وجهاز الشاباك، هذا ما قاله مسؤولون عسكريون كبار                
من جهة أخرى أعربت قيادة المنطقة الوسطى عن قلقها من وجود بنى تحتية             . في قيادة المنطقة الوسطى   

 تركز علـى بنـاء      أخرى في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية تابعة لحماس ليست ناشطة حتى اآلن، بل             
هذا وتبين من خـالل     . كما أن األمر األكثر قلقاً هو ما ال نعرفه عن قوة حماس في الضفة الغربية              . ذاتها

التحقيق مع أحد مسلحي حماس أن هناك سرية مطلقة في صفوف المسلحين، وأن قادة كل شبكة لحماس                 
لح يعلم ما ينبغي عليه فعله لحظـة        ، كما أن كل مس    "ليوم األمر "توزع أدواراً لكل شخص من أعضائها         

صدور األوامر بالتحرك، غير أن القادة يحافظون على إطار كبير من السرية والكتمان بحيـث ال تجـد                  
  . أحداً يعرف الدور الذي يقوم به زميله

  30/9/2007نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية 
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   الليكود لمواجهة أخطار منتظرةمسؤول اسرائيلي يدعو حكومة أولمرت إلى ضم .27
، ايتان هـابر، رئـيس      "اإلسرائيلية"دعا المدير العام السابق لوزارة الخارجية        ":الخليج "-القدس المحتلة   

الحكومة، إيهود أولمرت، الى ضم حزب الليكود اليميني الى االئتالف الحكومي، بهدف تقوية الحكومـة،               
وبرأي هابر فإن مواصلة ايران تعزيز تـسلحها النـووي          . وضمان صمودها امام اكثر من خطر يهددها      

السالم المزمع عقـده فـي واشـنطن         وتعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس، وخطر قرارات مؤتمر       
لمكانتها الدولية، كلها مخاطر من شأنها ان تـؤدي الـى انهيـار الحكومـة               " إسرائيل"واحتمال خسارة   

  .الى حكومة قوية تضمن مواجهة هذه المخاطر" سرائيلإ"، في وقت تحتاج فيه "اإلسرائيلية"
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قلق إسرائيلي من تشكيل طاقم مفاوضات فلسطيني متشدد .28

" مواقف فلسطينية متصلبة"أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم مما أسموه :  غزة-عبدالقادر فارس  
 واإلسرائيلي لبلورة بيان مشترك يعرض على لقاء قد تظهر في مفاوضات طاقمي العمل الفلسطيني

ويأتي القلق اإلسرائيلي على ضوء تصريحات للرئيس . السالم في نوفمبر المقبل في الواليات المتحدة
ويعكس القلق اإلسرائيلي التوقعات اإلسرائيلية . محمود عباس أعرب فيها عن تمسكه بالثوابت الفلسطينية

 تقدم تنازالت في قضايا الحل الدائم، وهذه المفارقة من شأنها أن تعيق التوصل من القيادة الفلسطينية بأن
وأعرب مسؤول . إلى بيان مشترك وستضطر اإلسرائيليين إلى اللجوء إلى صيغ تعميمية وفضفاضة

عن قلقه من أن تكشف المفاوضات بين طواقم " هآرتس"إسرائيلي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
ة واإلسرائيلية عن خالف في المواقف وأن تكون المفاوضات معقدة نسبيا للمفاوضات العمل الفلسطيني

الهادئة التي أجريت بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
 .عباس

  1/10/2007عكاظ 
  

  بنوك غزة قد تجبرعلى إغالق أبوابها .29
االسرائيلي تسير نحو " ديسكونت"صادية إسرائيلية ان ادارة بنك أكدت مصادر اقت:  كفاح زبون-رام اهللا

الذي أعلن عن قطع عالقاته مع غزة في اعقاب قرار " هبوعليم"قطع العالقة مع بنوك غزة، اسوة ببنك 
ويقول خبراء قانونيون في االقتصاد االسرائيلي، ان بنوك اسرائيل . اسرائيل، اعتبار القطاع كيانا معاديا

ن تقطع عالقاتها ببنوك غزة، خشية مخالفتها القانون االسرائيلي، وخشية تعاملها مع بنوك تخضع ال بد وأ
العبرية، ان الحكومة " يديعوت احرونوت"وقالت مصادر سياسية اسرائيلية لصحيفة . لسيطرة حماس

الن اسرائيل االسرائيلية لم تطلب من البنوك قطع العالقات، لكن من المنطقي جدا قطع العالقات بعد اع
وفي حال قطع بنك ديسكونت عالقاته البنكية بغزة، فإن جميع العالقات المالية . غزة قطاعا معاديا

ستصبح مقطوعة مع القطاع، وبالتالي فإن التبادل التجاري سيقف، وستبدأ ظروف جديدة مغايرة تماما لم 
  .تكن في الحسبان

  1/10/2007الشرق االوسط 
 

  باالتجار باألسلحة والمخدرات" يينإسرائيل" جنود 5إدانة  .30
أحكاماً بالسجن على خمسة جنود لمدد تتراوح بين سبعة أعوام إلى           " إسرائيلية"أصدرت محكمة عسكرية    

والمحكومون الخمسة هم من جنود االحتياط والعسكريين فـي         . سنة بتهمة االتجار بالمخدرات واألسلحة    
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 مراقبة الحدود مع مصر الممتدة على مسافة أكثـر مـن            الجيش وكانوا ينتمون إلى فرقة استطالع مكلفة      
 كلم بين صحرائي سيناء والنقب، وتم توقيفهم قبل سبعة أشهر اثر تحقيق للشرطة العسكرية، وكانت                200

  )ب.ف.ا.(مهمة العسكريين المتورطين في هذه القضية منع االتجار باألسلحة والمخدرات على الحدود
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

 
  مرتاحة إللغاء التهديد البريطاني بمقاطعة جامعاتها" إسرائيل" .31

بقرار ابرز نقابة للتعليم العالي في بريطانيا، الغاء التهديد بمقاطعة الجامعـات            " إسرائيل" رحبت   :ب.ف.ا
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك ريغيف ان هذا قرار ايجـابي يبـرهن ان محـاوالت                ". اإلسرائيلية"

هذا خبر مهم بالنسبة إلى االكاديميين      "اضاف  . تفشل" إسرائيل"المتطرفة فرض آرائهم المعادية ل    العناصر  
كونه يبرهن ان جهودا مشتركة يمكنها مواجهة مؤامرات وقحـة تهـدف إلـى تقـويض                " اإلسرائيليين"

 معتبرة في بيان    يولي تامير بهذا القرار   " اإلسرائيلية"ورحبت وزيرة التعليم    ". إسرائيل"الشرعية الدولية ل  
واعلنت ابرز نقابة للتعليم العالي في بريطانيا الجمعة        ". التهديد بالمقاطعة ما كان يجب ان يحصل ابدا       "ان  

وكانـت  . انها الغت تهديدها بالمقاطعة اثر استشارة قضائية اعتبرت ان هكذا إجراء سيكون غير شرعي             
لمنتسبين اليها إلى دعم الدعوات المطالبة بمقاطعة       أيار ا /هذه النقابة دعت خالل مؤتمرها السنوي في مايو       

  .تضامنا مع الفلسطينيين" اإلسرائيلية"الجامعات 
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل تدرس تقليص عالقاتها مع فنزويال .32

أمس أن إسرائيل قلقة مـن التحـالف بـين الرئيـسين            " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : علي حيدر 
وأضافت انه بسبب الخط المعادي لتشافيز تدرس       . غو تشافير واإليراني محمود أحمدي نجاد     الفنزويلي هو 

ومن المتوقع أن تكتفي إسرائيل، في أعقاب انتهاء خدمـة           .إسرائيل خفض مستوى العالقات مع فنزويال     
راً لكـن مـصد   . ، بتمثيلها بمستوى قائم باألعمال فقط     2008السفير اإلسرائيلي في كراكاس في حزيران       

وكان تـشافيز    .سياسياً إسرائيلياً أشار الى أنه حتى اآلن ال يزال الموضوع ضمن إطار النقاشات األولية             
الهجوم االسرائيلي على الفلسطينيين واللبنانيين     "قد هاجم إسرائيل بشدة خالل عدوانها على لبنان وقال إن           

يقتلون : ن يقومون بما قام به هتلر ضد اليهود       االسرائيليي"واعتبر أن   ". ينفذ بأساليب مشابهة ألساليب هتلر    
  ".أطفاالً أبرياء وعائالت كاملة

  1/10/2007األخبار 
 

  مستوطن يحاولون إقامة بؤرة عشوائية في الضفة100  .33
 مستوطن يهودي أمس األحد إلقامة بؤرة استيطانية عشوائية على تلة قرب بلدة             100 سعى نحو    :ب.ف.ا

وتجمع المستوطنون وبدأوا بوضع أكواخ بمناسبة عيد المظالت        .  الغربية حلحول الفلسطينية جنوب الضفة   
وانتـشر عـشرات    ". منطقة عسكرية مغلقة  "اليهودي على الرغم من أمر من الجيش الذي أعلن القطاع           

وكانت منظمات يمينية متطرفـة      .الجنود والشرطيين على مقربة من المكان دون ان يتدخلوا على الفور          
وحاول مستوطنون وناشطون من    .  مستعمرات عشوائية أخرى في الضفة الغربية االحد       دعت إلقامة أربع  

مرارا هذه السنة اعادة احتالل موقع مستعمرة حومش، احدى المـستعمرات االربـع             " اإلسرائيلي"اليمين  
وتفيـد   . في اعقاب انسحاب احادي من قطاع غـزة        2005التي تم تفكيكها في شمال الضفة الغربية عام         

 56عن وجود مائة مستعمرة عشوائية آهلة في الضفة الغربيـة، بينهـا             " اإلسرائيلية" "السالم اآلن  "حركة
  .2001آذار /اقيمت بعد وصول رئيس الوزراء السابق ارييل شارون إلى السلطة في مارس
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   فلسطينيو العراق يتعرضون لسوء المعاملة: العفو الدوليةمنظمة  .34

عفو الدولية بسوء المعاملة التي يتعرض لها بشكل فاضح االف الالجئين            نددت منظمة ال   : ا ف ب   -لندن  
ن عـددا كبيـرا      مشيرة إلى أ   .الفلسطينيين في العراق، ووجهت نداء في كل االتجاهات من اجل حمايتهم          

  .العراق قتلوا منذ تدخل االميركيين في همجدا من
ثر على جثثهم في المشرحة او مرميـة  ع"واكدت المنظمة ان معظمهم خطفوا من قبل ميليشيات مسلحة و       

وبحسب المنظمة، تعبر الميليشيات الشيعية عـن       ". في الشارع غالبا مع تشوهات او اثار تعذيب واضحة        
التي كان يحظى بها الفلسطينيون في ظل نظام صدام حسين بما يصب في             " المعاملة المميزة "غيظها ازاء   

االعتقاالت التعسفية وعمليـات االحتجـاز      "ون ايضا ضحايا    لكن الفلسطينيين يقع  . مصلحة االقلية السنية  
  .من جانب قوات االمن العراقية والتحالف الدولي" والتعذيب وانواع اخرى من سوء المعاملة

لـم يعـد    ، إال أنه    2006 الفا في ايار     34بـ قدرت عددهم    ت قد انكالمفوضية العليا لالجئين    وذكرت أن   
 فلسطيني في مخيمات عشوائية قـرب       2100يتواجد اكثر من     حين   في.  الفا 15هناك في العراق سوى     

  .الحدود بين سوريا والعراق
  1/10/2007الدستور 

  
   البارد مخيم إلى فلسطينية عائلة350أنباء عن إمكانية عودة  .35

  عائلـة  350أفادت المعلومات أن الدراسات الجارية تشير الى إمكانية عودة نحو           :  عمر ابراهيم  -البارد  
 كخطـوة    للمخـيم    إلى منطقة السكة عند المدخل الشمالي الشرقي      نية من نازحي مخيم نهر البارد       فلسطي

وأضافت المعلومات، ان عـدد المنـازل        . ، وإزالة األلغام وجرف األنقاض    هاأولى، بعد ان جرى تأهيل    
ـ % 65الصالحة لإلقامة في المخيم الجديد بعد إجراء الصيانة الالزمة لها يبلغ ما نـسبته                ن مجمـوع   م

وفي اإلطار نفسه، تتواصل عملية بناء المنازل المؤقتة عنـد          .  عائلة 2000المنازل، وهي تستوعب نحو     
 منزالً، إضافة إلى مدرسة يجري العمل على        125، حيث يتم تجهيز نحو       للمخيم المدخل الجنوبي الشرقي  

ال بناء مدرستين في مخـيم      وضع الدراسات الالزمة لها، في الوقت الذي باشرت فيه الورش الفنية اعم           
، حاولوا دخول المخيم لالطمئنـان علـى        البارد شخصاً من أبناء     27على صعيد آخر علم أن      و. البداوي

 ومن جهـة أخـرى طالـب     . موتوقيفه القبض عليهم    مما دفع بالجيش اللبناني إللقاء    منازلهم وممتلكاتهم،   
ما جرى كان بمثابـة عمليـة       ، معتبرا أن    اردمسؤول الجبهة الشعبية في الشمال بفتح تحقيق بأحداث الب        

إحراق وتدمير ممنهج، خصوصاً ان غالبية قيادات فتح االسالم ال تزال متوارية عن االنظار وال يعرف                
  . اي شيء عن مصيرها

  1/10/2007السفير 
  

  حق عودة الالجئين الفلسطينيينبلجنة حق العودة تحذر من المقايضة  .36
للدفاع عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين بمناسبة ذكرى انتفاضة األقصى،           حذرت اللجنة العليا     :أ.ن.ق

من خطورة أي اتفاق مؤقت أو دائم يقايض هذا الحق بآخر ويتنازل عن االنسحاب الكامل من األراضي                 
واعتبرت أن االجتماع الدولي المقبل الذي دعا إليه بوش، يهدف أساساً الى النيل من               .الفلسطينية المحتلة 

قوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة علـى كامـل                ح
  .ترابه الوطني وعاصمتها القدس

  1/10/2007الخليج اإلماراتية 
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  احترام سيادة القانونحول مركز الميزان يرحب بتعليمات هنية  .37

رار داخلي صادر عن إسماعيل هنية بـصفته        عبر مركز الميزان عن ارتياحه الكبير لما ورد في ق         : غزة
 على احترام سيادة القانون من قبل األفراد المكلفين بإنفـاذ           يؤكدرئيس الحكومة المقالة ووزير داخليتها،      

القانون، بما يكفل حماية الحريات العامة والخاصة، وحرية العمل السياسي والصحفي، وحريـة التجمـع               
استمرار استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ومخالفة اإلجراءات في          إال أن المركز أشار إلى     .السلمي

حاالت عديدة، والسيما بعد صدور القرار، ما يوجب خلق األدوات الرقابية والمحاسبية التي من شـأنها                
  .ضمان تطبيقه على األرض

  30/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  غ القدس بالطابع اليهوديإسرائيل تحاول صب: الجبهة اإلسالمية المسيحية .38
 أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، أكدت الجبهة االسالمية المسيحية لحماية القدس والمقدسات امس:قنا

دخل مرحلة جديدة بقيام سلطات االحتالل بصبغ مدينة القدس المحتلة بالطابع اليهودي على حساب 
 ، أنل المنسق العام للجبهة حسن خاطروقا .الطابع االسالمي، الذي يكون غالبا في شهر رمضان

إجراءات االحتالل التعسفية بحق مئات اآلالف من المصلين تأتي في أقدس الشهور عند المسلمين، حتى 
هذا  إلى أن سلطات االحتالل قامت خالل مشيرا. ال يرى العالم ماذا يعني األقصى للمسلمين في فلسطين

 بإخضاع مدينة القدس لألعياد واالحتفاالت الدينية اليهودية بشكل كامل وأغلقتها في وجه غير الشهر
 أصبحت لمدينة سهلت قدوم عشرات اآلالف من اليهود اليها بما يوحي وكأن ا، فيمااليهود إغالقاً كامالً

  .هم دون غيرية الدينهممدينة مقدسة لليهود وحدهم ومكاناً خاصاً الحتفاالت
  1/10/2007يج اإلماراتية الخل

  
   في الخليلالحرم االبراهيميعلى  حذر من إمكانية السيطرة االسرائيليةالتميمي ي .39

 أمـام    االبراهيمـي  استنكر الشيخ تيسير رجب التميمي قراراسرائيل إغـالق الحـرم         :  د ب أ   -رام اهللا   
ـ أشار إلى أنها    و .المصلين المسلمين، وفتحه أمام المستوطنين اليهود بحجة أعيادهم الدينية          سـت   هأغلقت

،  بحرية ةعبادالحق في ممارسة    ال على   ا ظالم ياتعدوهو ما عده    مرات منذ بداية شهر رمضان لهذا العام،        
 بمثابة تدخل غير مبرر في الشؤون الدينية يهدف إلى فرض الهيمنة االسرائيلية على الحـرم                كما أن ذلك  

فة علنية واستخفاف صـارخ بتعـاليم الـشرائع اإللهيـة     اإلبراهيمي لتحويله إلى كنيس يهودي، في مخال  
  .والقوانين والمواثيق الدولية

  1/10/2007الدستور 
  

   فلسطينيا14ًاالحتالل يقتحم بلدات في الضفة الغربية ويعتقل  .40
.  فلـسطينيا  14، واعتقلت   ى في الضفة الغربية   قرعدة    أمس اقتحمت قوات االحتالل   : وكاالت -رام اهللا   

االحتالل حملة دهم واسعة النطاق طالت العديد من منازل المواطنين تخللها العبث بجميـع         شن جنود   قد  و
  .، بحجة البحث عن نشطاء المقاومةمحتوياتها

  1/10/2007الخليج اإلماراتية 
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 تعرية واهانات ألسرى بتاح تكفا في ليالي رمضان  .41

ن مجموعة أ  االسرائيلي،ق بتاح تكفاذكر محامي جمعية نفحة نقال عن األسرى في مركز تحقي: نابلس
من الشرطة المدنية اقتحمت زنازينهم مرتين منذ بداية شهر رمضان وامروهم بخلع مالبسهم وأبقوهم 

  . عراة طيلة فترة التفتيش ثم اسمعوهم كلمات بذيئة بقصد أهانتهم
  29/9/2007تقرير االسرى 

  
  ل اإلسرائيلي وطفلتهما في سجن اليتماألم واألب في سجون االحتال: مأساة عائلة فلسطينية .42

في بيت بسيط في مخيم الدهيشة لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم، تعيش الطفلة : بين لحم
وحيدة، بعد أن اعتقلت قوات االحتالل   سنوات7البالغة من العمر الفلسطينية غزالة سراحنة 

، تقبع الوالدةالنائب عيسى قراقع أن  وأوضح .لدها، وإثنين من أشقاء وا الروسية األصلووالدتها والدها
 إلى الخارج بحجة أنها هافي سجن تلموند للنساء، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل كانت قد قررت إبعاد

 وأن جنسيتها ال تحدد انتمائها ومواقفها المؤيدة ،وأصرت أنها مواطنة فلسطينية،  رفضتهاأجنبية إال أن
  .وق الشعب الفلسطينيللقضية الفلسطينية وحق

  29/9/2007قدس برس 
  

   فقراء أكثر من نصف المسنين في فلسطين:  المركزياإلحصاء .43
أعلن لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، امس عشية اليوم العالمي للمـسنين،             : وفا -رام اهللا   

يـة، مـن دور     المسنين في األراضي الفلسطينية ال يحصلون على أي خـدمات اجتماع          من  % 31.7أن  
وأشار إلى أن نسبة     .الرعاية االجتماعية أو األندية الخاصة بهم أو التأمين الصحي وغيرها من الخدمات           

مـن مجمـوع    % 3.2هذه النسبة   حيث تشكل   من مجمل كبار السن،     % 55.6 قد بلغت    2006الفقر لعام   
من مجمـل   % 3.5 ع ال تتجاوز  الفقراء في األراضي الفلسطينية، مع العلم أن نسبة كبار السن في المجتم           

ن نسبة مساهمة كبار السن من إجمالي المشاركين في القوى العاملة           لفت في هذا السياق، إلى أ     و .السكان
 .2006العام  % 9.5بلغت حوالي قد في األراضي الفلسطينية 

  1/10/2007األيام الفلسطينية 
  

  فال أط8 فلسطينيا في أيلول بينهم 36مقتل : إحصائية لقدس برس .44
 فلسطينيا معظمهم سقطوا في قطاع غزة إثر غارات         36استشهد في شهر أيلول المنصرم      : القدس المحتلة 

جوية، وعمليات توغل واغتياالت، ليكون عدد الشهداء الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري وصل إلـى                
إلحـصائية أن مـن   وأفادت ا . شهيدا4839 شهيدا، وبذلك يرتفع عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى          287

 خالل الشهر المنـصرم  واستة فلسطينيين سقط كما أن  .بين الضحايا ثمانية أطفال دون سن الثامنة عشرة       
خالل تنفيذهم لعملية فدائية، فيما قضى سبعة من رجال المقاومة في عمليتي اغتيال، ليرتفع بـذلك عـدد                 

 ويشار فـي    . عملية 26فلسطينيا قضوا في     44الشهداء الذين قضوا اغتياال منذ مطلع العام الجاري إلى          
 شهيدا، يليه شهر آب     66شهر أيار الماضي يتصدر قائمة شهداء العام الجاري بواقع          هذا السياق إلى أن     

 30 شهيدا، فشهر تمـوز بواقـع      36 شهيدا، فشهر أيلول بواقع      45 شهيدا، فشهر حزيران بواقع      50بواقع
 شهيدا،  13 شهيدا، فشهر شباط بواقع      14كانون ثاني بواقع     شهيدا، فشهر    22 شهيدا، فشهر نيسان بواقع   

  . شهيدا11شهر آذار بواقع ليأتي أخيرا 
  1/10/2007قدس برس 
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  تقرير دولي يحذر من استمرار إغالق معابر غزة .45
 من أن استمرار اغالق المعابر الرئيسية لقطـاع         ، حذر تقرير وزعه المكتب االعالمي لالمم المتحدة       :قنا

 مليون فلسطيني، مشيرا إلى اغـالق حـوالي         1،4ثير سلبي كبير على الحياة اليومية لحوالي        غزة له تأ  
وأضـاف ان الخـسائر     .  ألـف عامـل    35 وتسريح ما يزيد على      ،من المشروعات بشكل مؤقت   % 85

التـي  من مشروعات البناء والتعمير     % 95 نحو   ، الفتا إلى أن    مليون دوالر  35االقتصادية تقدر بحوالي    
 الفا يعملـون فـي قطـاع        66شار إلى ان     كما أ  . مليون دوالر  160باستثمارات تقدر بنحو    هي  توقفت  

 ماليـين دوالر    207ما أدى إلى زيادة التكاليف وخسائر تقدر بحوالي         ،  الزراعة يتضررون من الحصار   
  .الةيعانون البطباتوا من الشباب في األراضي الفلسطينية % 37 حوالي ، في حين أنالعامين الماضيين

  1/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ثالثية وثائقية لسينمائي اسرائيلي لدحض األكاذيب االسرائيلية .46
عموس جيتاي أخيراً ثالثية وثائقية تأتي امتداداً لـشريطه األول واألشـهر            السينمائي االسرائيلي   استكمل  

قرر أن يعرج مجدداً على البيت       وهو.  الذي أرخ مأساة تهجير الشعب الفلسطيني بعد قيام إسرائيل         "بيت"
عرض في مهرجـان بـرلين      الذي   "أخبار عن البيت  "المقدسي نفسه، لينهي ثالثيته التوثيقية عنه بشريط        

 سينمائياً إسرائيلياً، العمل علـى دحـض        ه األول بصفت  هأن من واجب   وهو يرى في هذا الصدد،       .األخير
ار اإلسرائيلية، ومقاومة الحمالت الهادفة إلى تصوير الطرف        األكاذيب التي تتردد يومياً في نشرات األخب      

دام المجتمع اإلسرائيلي مستمراً فـي تمجيـد األسـاطير          الفتا إلى أنه ما     . الفلسطيني على شكل شيطان   
  .الصهيونية، فال يمكن أن يقوم سالم حقيقي

  1/10/2007األخبار 
  

  شًاوفلسطينيون يموتون عط ..إسرائيل تنعم بالمياه: تقرير .47
ال تكتفي إسرائيل بتحويل المدن والقرى الفلسطينية لكنتونات صـغيرة معزولـة   : خلف خلف من رام اهللا 

وتعتبـر قريـة    . عن بعضها والعالم الخارجي، بل إنها تمنع عن اآللف من المواطنين الفلسطينيين المياه            
غير مـزودة بـشبكة      حيث أنها    ، نموذًجا حًيا لهذه المعاناة     الغربية العقبة في محافظة جنين شمال الضفة     

 حكومة اليابان في شهر مايو الماضي       من خالل  إيصال المياه لقريتهم،     تأمين وقد عمل األهالي على   مياه،  
وعملـت علـى    تـدخلت   السلطات اإلسرائيلية   إال أن   . ذلكعلى تزويدهم بصهاريج وحافلة ل    التي وافقت   

ع أمنية، تاركة سكان القرية يواجهـون مأسـاة   احتجاز هذه الصهاريج في ميناء أسدود تحت حجج وذرائ     
نموذج ينطبق  هذا ال و .حقيقة بخاصة أنهم يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي مصدراً أساسياً للرزق          

على الكثير من غيرها من البلدات الفلسطينية، فاإلحصائيات تشير إلى أنه يوجد فـي محافظـة نـابلس                  
ن في الضفة الغربية خمسة     و المستوطن يستهلك مياه، هذا في وقت       قرية فلسطينية دون شبكات    27لوحدها  

من % 85كما تشير الدراسات والتقارير أيضا الى أن        . أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من المياه      
المياه الموجودة في الخزان الجوفي في الضفة الغربية تستغل من الجانب اإلسرائيلي الـذي عمـل منـذ                  

 . على اختالق العديد مـن القـرارات للـسيطرة علـى الميـاه             1967 الفلسطينية عام    احتالله لألراضي 
عملت إسرائيل من خالل بناء جدار الفصل العنـصري علـى           فقد  وباإلضافة الستنزاف مصادر المياه،     

  . مما أسفر عن تفاقم أزمة مياه الشرب ومياه الري في الضفة الغربية،تدمير وردم العديد من اآلبار
  30/9/2007الف موقع اي
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  األردن يتهم حماس باالستيالء على قافلة مساعدات لسكان غزة .48
أكد مصدر رسمي أردني صحة أنباء احتجاز حركة حماس للمساعدات :  عبدالجبار أبو غربية-عمان 

األردنية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل الخير الرامية إلى التخفيف من الحصار االقتصادي 
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان حركة حماس . روض على األشقاء الفلسطينيينالمف

رفضت توزيع قافلة المساعدات األردنية وفق االتفاق السابق مع السلطة بما يضمن وصولها الى كافة 
 واكد المصدر أن أي مساعدات. المحتاجين من سكان القطاع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية

أردنية جديدة لن تصل إلى قطاع غزة إذا لم تتراجع حركة حماس عن أسلوب االستيالء على المساعدات 
وأشار إلى أن أي دفعات جديدة من المساعدات األردنية سيجري توجيهها . وتوزيعها بطريقتها الخاصة

 االقتصادي بالكامل إلى الضفة الغربية موضحا أن سلوكيات حماس هذه من شأنها أن تعزز الحصار
وكشف المصدر أن حماس استولت أيضا بالقوة على مساعدات مصرية . المفروض على قطاع غزة

 .وصلت إلى قطاع غزة وتصر على توزيع هذه المساعدات بطريقتها الخاصة
  1/10/2007عكاظ 

  
 األردن طلب من أمريكا دعوة دول إسالمية لحضور مؤتمر السالم: الخطيب .49

قال وزير خارجية األردن عبد اإلله الخطيب إن األردن طلب من اإلدارة :  راغدة درغام-نيويورك 
ألنها معنية بالقضية "األميركية توجيه دعوة الى دول إسالمية رئيسية لحضور مؤتمر الخريف 

وقال إن وزيرة الخارجية األميركية ". اندونيسيا وتركيا وباكستان وماليزيا"، وبين هذه الدول "الفلسطينية
فهمت الموقف العربي بأنه غير قادر وال يناسبه مجرد مناسبة تصويرية، وليس قادراً "يزا رايس كوندول

على المضي بمجرد عملية، وأن الغالبية ستحضر االجتماع فقط إذا كان هناك تقدم كاف وحقيقي بين 
نطقة في وهي تذهب الى الم. الفلسطينيين واالسرائيليين يؤدي الى اطالق مفاوضات ضمن أشهر قليلة

واعتبر الخطيب ان اشتراط قيام وحدة وطنية فلسطينية ". زيارة أخرى للتأكد من إحراز مثل هذا التقدم
بين السلطة برئاسة محمود عباس و حماس كشرط مسبق الجراء المفاوضات هو عبارة عن موافقة على 

ع الجانب الفلسطيني قبل ادعاء أوساط اسرائيلية بعدم القدرة على احراز تقدم في جوهر المفاوضات م"
  ". حسم هذا الوضع

  1/10/2007الحياة 
  

  تدعو لتشكيل الجبهة الشعبية المساندة لنضال فلسطين والعراق    " النقابات المهنية" .50
دعت النقابات المهنية لتشكيل الجبهة الشعبية المساندة لنضال شعبنا في فلسطين والعراق للتصدي : عمان

نا ومواجهة المشروع االستعبادي الكبير الذي تخطط له أمريكا والصهيونية للعدوان المستمر على أمت
عبر اثارة الفتن في البالد العربية و بين أبناء االمة االسالمية واحتالل ومحاصرة واضعاف الدول 
العربية واالسالمية لتحقيق هذا المشروع الخبيث الذي يستهدف نهب ثروات االمة واستغالل طاقاتها 

كما دعت النقابات، في بيان لها امس، بمناسبة ذكرى انطالق انتفاضة االقصى .  وأسواقهاالبشرية
الجماهير العربية واالسالمية لتوحيد صفوفها ورفع راية النضال دعماً لجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته 

حدة الشعب واكدت على و. الباسلة، النها القوة القادرة على ردع العدوان وتحرير األرض المغتصبة
وقال البيان . الفلسطيني ومقاومته، كما ادانت الصمت العربي، ودعت لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني

انه لوال التخاذل العربي لما قام العدو الصهيوني باعتقال وزراء ونواب وقيادات شعبنا األبي في 
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م بممارسة حقه في اختيار فلسطين، ولما استمر بفرض الحصار على شعب بأكمله ال لشيء اال أنه قا
  .ممثليه

  1/10/2007الدستور 
  

  مشروع لتوطين مسيحيي العراق في لبنان : واكيم .51
في صور، الى " ملتقى الشباب الثقافي"أشار النائب السابق نجاح واكيم خالل لقاء حواري أقامه : صور

ن، مؤكدا ان أحد أهداف معلومات لم تتأكد بالكامل وتتحدث عن البدء بتجنيس مسيحيي العراق في لبنا
  . حرب تموز كان نقل شيعة لبنان الى جنوبي العراق

  1/10/2007السفير   
    

  جهاز تنصت إسرائيلي في البقاع .52
سقط، مساء أمس، من الجو جسم غريب مزود بمظلة صغيرة في سهل بلدة الفاعور قضاء زحلة 

وذكر مصدر .  القيادة العامة-بهة الشعبية  السورية، بالقرب من موقع للج-المحاذية للحدود اللبنانية 
أمني، أنه من صنع إسرائيلي، وهو جهاز إلكتروني، من المرجح أن يكون معداً للتنصت أو يتعلّق 

  .بالظروف المناخية
  1/10/2007األخبار 

  
  عباس مفوض تفويضاً كامالً التحدث باسم الفلسطينيين : عمرو موسى .53

األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن محمود عباس قال :  راغدة درغام-نيويورك 
مفوض تفويضاً كامالً بمقتضى الدستور بأن يتفاوض باسم كل فلسطيني وهو ال يحتاج الى أي تفويض "

 الفلسطيني -إنني استبعد الحوار الفلسطيني : "وأضاف ".آخر لحضور المؤتمر أو التحدث باسم فلسطين
هناك مساٍع عربية لرأب الصدع ولم : "وتابع". لة الحالية فقط، وال استبعده الحقاًاآلن في هذه المرح
لجنة "وقال موسى ان وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل قدم إلى  ".الشمل الفلسطيني

 نقاط، أهمها وقف االستيطان االسرائيلي، وتحديد إطار زمني، وطرح 5 إلى 4ورقة من "، "الرباعية
، إنما "المؤتمر يجب أن يقرر األطر الزمنية"وقال ان  ".ضايا الجوهرية، ومسارات تفاوضية شاملةالق

المطلوب اآلن هو أن تكون األجندة واضحة وأال تكون األطر الزمنية مفتوحة األفق وفي ضوء ذلك 
  ".نقرر مدى الجدية ونقرر إن كنا سنشارك أم ال في المؤتمر"

  1/10/2007الحياة 
  

  ال تغيير في موقف مصر حول مؤتمر السالم: يطأبوالغ .54
تلقي الرئيس حسني مبارك تقريرا من السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، أمس، حول نتائج رحلته إلى 

وصرح أبوالغيط بأن موقف مصر حيال مؤتمر السالم المزمع عقده في نوفمبر المقبل لم . نيويورك
يضاحات، وجاءت بعض اإلجابات األمريكية لتلقي بعض الضوء كانت هناك حاجة إلى است: وقال. يتغير

وأضاف الوزير أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس ستصل إلى . على عدد من النقاط
نفي , من جانب آخر. المنطقة منتصف الشهر الحالي للمزيد من المشاورات في إطار اإلعداد للمؤتمر

  .حركة حماس لنقل المسئوليات األمنية في قطاع غزة إلى مصرأبوالغيط علمه بوجود مبادرة من 
  1/10/2007األهرام المصرية 
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    مخيمات شمال لبنان الفلسطينيين فيطلبةال يأمر بتوفير احتياجات حاكم دبي .55
أمر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باالستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته األونروا إلنقاذ 

 هم تغطية احتياجاترعب في مخيمات شمال لبنانللطلبة الفلسطينيين  2008 - 2007م الدراسي العا
  . التعليمية، من األموال التي يتم جمعها ضمن مبادرة دبي العطاء

  1/10/2007البيان 
  

  " لقاء الخريف"من المبكر الحديث عن مشاركة سورية في : دمشق .56
سورية في تصريح خاص، أن المشاركة السورية في أكدت مصادر رسمية :  يوسف كركوتي-دمشق 

اللقاء ليست محسومة بعد، وبأنه يجب عدم اعتبار مجرد توجيه الدعوة إلى دمشق تغيراً دراماتيكياً ألن 
األهم أن تترافق دعوة سوريا ولبنان إلى اللقاء مع بحث جدي في أسس وأهداف المؤتمر وما يتطلبه ذلك 

وأضافت هذه المصادر أن المشاركة السورية ستعطي عكس ما يراد لها . ؤتمرمن إعادة تحديد ألجندة الم
من دعم العملية السياسية، في حال لم تكن األهداف واألسس مبلورة بشكل يخدم قيام مفاوضات تفضي 
إلى سالم شامل بكل جوانب الصراع العربي اإلسرائيلي، وانسحاب إسرائيل من كامل األراضي العربية 

  .، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة والمشروعة1967م المحتلة عا
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
 الجهود المصرية على الساحة الفلسطينية تأخذ أكثر من محور: محمد حسان .57

قال السفير الدكتور محمد :  علي حسن، سيد عبدالعال، عبدالجبار ابو غربية-القاهرة، عمان، الوكاالت 
 المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الجهود المصرية على الساحة الفلسطينية تأخذ أكثر حسان عضو

  :من محور وتتمثل في
تشجيع الحوار الفلسطيني الفلسطيني وخاصة بين حماس وفتح ليكون هناك صف فلسطيني واحد وصوت 

ية موحدة تجاه مستقبل قوي أمام التعنت والمماطلة اإلسرائيلية وأن مصر تشجع على وجود رؤية فلسطين
 .القضية الفلسطينية وخاصة قيام الدولة الفلسطينية وقضايا الحل النهائي

ضرورة اإلعداد الجيد لمؤتمر السالم وضرورة الدخول مباشرة في قضايا الحل النهائي وضرورة إقامة 
عامة والتقاط  وأن ال يتحول المؤتمر إلى لقاء عالقات 1967 يونيو 5الدولة الفلسطينية على حدود 

 .الصور التذكارية
تؤكد مصر على أن القرارات الدولية ذات الشأن والمبادرة العربية للسالم وخريطة الطريق ورؤية 

 .الرئيس بوش أسس واضحة للتحرك القادم ويجب أن يعتمد أي حل على هذه األسس
ال تخدم التحركات ترى مصر في استمرار بناء المستوطنات والجدار وتهويد القدس عناصر سلبية 
 .الحالية في طريق السالم وأنه يجب على إسرائيل التوقف فورا عن هذه الممارسات

ترفض مصر المحاوالت اإلسرائيلية لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة أو تحويل قطاع غزة لسجن كبير 
  .للفلسطينيين

  1/10/2007عكاظ 
  

  نقابة أطباء مصر تحذر من كارثة طبية في قطاع غزة  .58
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حذرت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر من كارثة طبية تهدد قطاع غزة في ظل الحصار : قنا
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته امس، أن القطاع . حزيران الماضي/ المفروض عليه منذ منتصف يونيو

ر بكارثة قد تصيب يعاني نقصاً حاداً في اإلمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات واألدوية، ما ينذ
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي التدخل لدعم . المستشفيات بالشلل التام بعد نفاد مخزوناتها من األدوية

  .الجهود االنسانية والطبية لسكان قطاع غزة
  1/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "االسرائيلية"مركز دراسات عربي في سوريا ينفي استهدافه بالغارة الجوية  .59

نفى مركز لدراسات المناطق الجافة في سوريا : ب.ف.ا: 1/10/2007 الخليج اإلماراتية  صحيفةذكرت
تابع لجامعة الدول العربية امس االحد ان تكون الغارة االسرائيلية التي حصلت مؤخرا على سوريا قد 

ن محطة ان ما سربته اجهزة االعالم الصهيونية ع"اضاف . استهدفته كما نشرت بعض وسائل االعالم
بحوث المركز العربي لدراسات المناطق الجافة في دير الزور هو نسج من الخيال واختالق من االكاذيب 

في دير الزور " على استعداد تام لتنظيم جولة اطالعية الى مركز بحوثه"، مشيرا الى انه "الملفقة
  .للصحافيين

وفي القاهرة، نفى مصدر  :د علي محم-القاهرة، دمشق  :1/10/2007الشرق االوسط وأضافت صحيفة 
دبلوماسي بجامعة الدول العربية، روايات اإلعالم الغربي واإلسرائيلي، عن أن الطيران الحربي 

محض خيال وجزء "ووصف المصدر ما تردد في هذا الشأن بأنه  .اإلسرائيلي قصف المركز التابع له
 ".طقة الشرق األوسطمن الحرب النفسية التي تدور بين العديد من األطراف في من

  
 المفوضية االوروبية تباشر بصرف مخصصات اجتماعية في غزة .60

وبالتعـاون مـع    "، في بيان لها امس، انها        األوروبية اعلنت المفوضية :  عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
 من  للمستفيدين)  مليون شيقل  35,75( مليون يورو  6,5وزارتَي المالية والشؤون اإلجتماعية قامت بتوفير       

الدفعة الخامسة من المخصصات اإلجتماعية وذلك ضمن خطة اآللية الدولية المؤقتة للحاالت اإلجتماعية             
يتم صرفها لألسـر الفقيـرة      )  يورو 185( شيقل   1000الصعبة في قطاع غزة ، حيث يتلقى كل مستفيد          

  .بار السنالتي غالباً ما تعيلها نساء أو تضم أفراداً من اصحاب اإلحتياجات الخاصة أو ك
  1/10/2007الحياة الجديدة 

  
 هناك فرصة التفاق فلسطيني إسرائيلي قبل نهاية العام: كلينتون .61

توقع الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون، أمس، أن يتوصـل الفلـسطينيون            :  محمد صادق  -واشنطن  
متحدة جادة في إنجاح مؤتمر     واإلسرائيليون إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الواليات ال           

حـسين ظـروف حيـاة      نوفمبر المقبل، وأنه من الضروري أن يتحمل المجتمع الـدولي مـسؤولياته لت            
  .الفلسطينيين

  1/10/2007البيان 
  

  واشنطن تدرب قوى جوية عربية لضرب إيران : صنداي تلغراف .62
تقوم بتدريب وإعـداد القـوى      ن الواليات المتحدة    أ ،ذكرت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية    : وكاالت

أقامت لهذا الغـرض مركـزاً      قد   و .الجوية للدول العربية الحليفة لها، استعداداً لحرب محتملة ضد إيران         
وأضافت ان االردن واالمارات شاركا في تـدريبات عـسكرية مـشتركة            . للحرب الجوية في اإلمارات   

  . والقتال إلى جانب المقاتالت األميركيةأجريت لغرض التأكد من أن قواتهما الجوية تستطيع التحليق
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  1/10/2007السفير 
  
  

  2050 المسنون في العالم بليونا شخص عام :يونيسفال .63
 مليـون   600ان يزداد عدد المسنين حول العالم من        ،  توقع تقرير لمنظمة األمم المتحدة للطفولة     : القاهرة

 وبحلول  .مسن بين كل خمسة اشخاص    وسيكون هناك   ،  2050نسمة الى حوالي بليوني نسمة بحلول عام        
وللمرة األولى يتجاوز    .من المتوقع ان تصل أعمار ثلث سكان العالم الى ستين عاماً أو اكثر            ف 2150عام  

عدد المسنين عدد األطفال في العالم، وهذا يعني ان النظرة لألطفال على أنهم يمثلـون المـستقبل فـي                   
 بكبار السن، وهو اتجاه وصفه صـندوق األمـم المتحـدة             بحيث يصبح المستقبل مرتبطاً    ،طريقها للتغير 

  .للسكان بأنه يعد ابرز تحول في التركيبة السكانية في التاريخ
  1/10/2007الحياة 

  
  سكين هنية وسكاكين عباس .64

  تامر الشريف
لم يسلم األستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الشرعي، من الغمز واللمز والتهكم حتـى فـي طعامـه                  

 كما لم تسلم عائلته وأبناؤه من الطعن واالستهزاء، وكأن قدر هذا الرجل الذي نال ثقة الفصائل                 وشرابه،
وأبو مازن في قيادة الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة أن يبقى هدفا مباشرا لألقالم المسمومة التي أخذت                

يـوتهم وطـاعنين    على عاتقها تشويه صور الشرفاء واستهدافهم حتى في خصوصياتهم منتهكين حرمة ب           
   .بوطنيتهم

هنية الذي شارك في حفل إفطار، أقامته وزارة اإلعالم برعايته في اليوم العالمي للتضامن مع الـصحفي          
الفلسطيني يوم األربعاء الماضي، ألقى كلمة هامة تناولت الهمـوم اليوميـة علـى الـصعيد الـسياسي                  

الدول العربية، مقاطعة لقاء الخريف والتحـرك       واالجتماعي، ومن أبرز ما جاء فيها مطالبته السعودية و        
لوقف العدوان الصهيوني، وأبدى جاهزية حكومته للحوار الفلسطيني الداخلي، مؤكدا علـى اسـتعدادها              

  . للبدء بالخطوة األولى ممثلة بتسليم المقرات األمنية
 الماضية أثبتت أن    وخالل الحفل، أكد على حق الصحفي الفلسطيني بالحرية الكاملة، وأوضح أن األشهر           

الحرية اإلعالمية مكفولة للجميع، فالصحفيون يتحركون ويغطون األحداث كيفمـا شـاءوا، ويخرجـون              
  . وغير ذلك من المواضيع الهامة على الصعيد الداخلي واالجتماعي... .الصورة بالطريقة التي يرون

وعد مع عملية عسكرية، أسـفرت      وفي أثناء الكلمة، وقبل أذان المغرب بساعة، كانت بيت حانون على م           
عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين العزل، وقد أشار األستاذ هنية إلى ذلك أثنـاء كلمتـه، وفـي                   
معرض حديثه عن ضرورة التوحد لوقف العدوان الصهيوني المتوقع على غزة، وعـن عـدم جـدوى                 

  . اللقاءات السياسية مع العدو الصهيوني
يدة، أثارها رئيس الوزراء أثناء حديثه للصحفيين وبثتهـا قنـاة الجزيـرة             كلمات كثيرة وموضوعات عد   

مباشرة على الهواء، تماما كما نقلت باقي فعاليات حفل اإلفطار، وألن وسائل اإلعالم تحترم نفسها وتقدر                
مشاهديها من خالل موضوعيتها في التغطية وتناول األخبار والتصريحات بجملتها، كان علـى الجانـب               

 صحفيون خاطبهم هنية، وذكرهم بالحرية التي منحتها حكومته لهم، ولكنهم لم يصونوها أو يدركوا               اآلخر
مغزاها، فلم ترق لهم كلمته التي خاطبت الشرفاء، وأرادت أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الداخلي،                

ي متابعة مـا يحـدث،      وانتبهوا ألمر يدلل على تفاهة تغطيتهم وقصر تفكيرهم واهتماماتهم و أولوياتهم ف           
حيث إنهم تركوا اإلشارة إلى المبادرات ورسالة المصالحة وحرية الصحافة، وبـدؤوا ببـث سـمومهم                
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المغرضة، فانتبهوا بذكاء خارق إلى أن أبو العبد قد تخلى عن المقاومـة المـسلحة واسـتبدل سـالحه                   
  !!! بالسكين

أحمد ياسين، باع المقاومة من أجل وجبة إفطار        أبو العبد، الذي تعرض لمحاولة اغتيال مع الشيخ الشهيد          
أبو العبد، الذي قصف منزله باآلر بي جي، وأصيب ابنه برصاص االنفالت، يتنازل عـن الجهـاد                 !!! 

خالل دقائق أمام مائدة الطعام، وهو الذي لم يتنازل عـن مواقفـه الـسياسة ومبـادئ حركتـه، رغـم                 
قال ال للمساومة وسرقة المواقف، ينهي جهاد شعبه أمـام          الضغوطات التي تعرض لها؟؟ أبو العبد، الذي        

لحظات من شهوة الطعام والشراب، ويتخلى عن المقاومة ومشاركة أبناء شعبه لهمومهم ومعاناتهم، ألنه              
  . استخدم سكينا في طعامه

 أي استخفاف بعقول المواطنين هذا؟؟ وأي مصلحة أو ثمن يمكن أن يجنى من وراء هذه األخبار، التـي                 
تعبر عن نفسيات مريضة فشلت في زعزعة ثقة الناس بقيادتهم الشرعية التي انتخبـت عبـر صـناديق                  
االقتراع؟؟ وأي صحفي هذا الذي رضي لنفسه أن يحيد عن جوهر ما حدث ويبحث لنفسه ولموقعه عـن                  

   .مكان مقابل كلمة إطراء أو تشجيع أو نزوة خاصة
فة األنواع في لقاء جمعه بقادة األجهزة األمنية والمستشارين         أما عباس، الذي استخدم سكاكين من كا      .... 

، فهذا ليس بـاألمر الجـدير باالهتمـام         )اذبح. .اذبح(السياسيين والعسكريين، قائال لمسئول تنفيذية فتح       
  .. .والتغطية والتحليل، وال حتى الذكر واإلشارة إليه

ماس، منتقدا أي خطوة إلعادة التواصـل       عباس، الذي أشهر سكين الشروط للحديث والحوار مع حركة ح         
مع أبناء شعبه، فال يجوز لهم إال أن يبرروا ويدافعوا عنه من أجل المصلحة الوطنية العليا وفق نظرتهم                  

عباس، الذي صادر بسكين أجهزته األمنية وتنسيقهم مع العدو حرية الصحافة في الـضفة،       . .الخاصة لها 
الصورة وأثرها قد نال إعجابهم وحظي باحترامهم وتقديرهم رغـم         وقد منحها هنية لهم في غزة رغم الم         

انه قد ضيق عليهم في مساحة الحرية التي منحهم إياها، عباس وجيشه الذي غطى عـين الـشمس لـم                    
يستطع ورغم وجوده في الميدان أن يمنع اجتياحا أو يوقف اغتياال، بل لوح بسكين قاتل في وجه مطلقي                  

، ولم تستطع هذه المواقع التي يديرونها صحفيون مجهولون مقنعون بلبـاس            الصواريخ تجاه المغتصبات  
  . مصلحة المواطن... .الوطنية، أن يرفضوا هذه التصريحات أو ينتقدوها حفاظا على المصلحة

وفي بحثنا عن األسباب التي تجعل مثل هذه المواقع تنحاز عن الحقيقة كما تعـودت، نـدرك أن حجـم                    
الصحفيين، قد أدهشت القائمين على هذه المواقع وغيرهم، فحاولوا أن ينقصوا مـن            المشاركة الكبيرة من    

شأن هذا االجتماع وأهمية الرسائل التي أطلقت من خالله، خاصة بعد فشل دعوات جاءت مـن الـشبيبة          
الصحفية، تطالب الصحفيين بعدم تلبية دعوة وزارة اإلعالم ومكتب هنيـة ومقاطعـة حفـل اإلفطـار،                 

فقد قوبلت دعوتهم بالفشل، وحضر اللقـاء الـصحفيون مـن كافـة             !! ثارت سخرية الكثيرين  وألسباب أ 
الوكاالت المحلية والفضائيات، باستثناء من تابع اإلفطار عبر قناة الجزيرة، وأصـحاب المواقـع التـي                

  اعتمدت في تغطيتها لجزء من الخبر على المواطنين بحسب قولها؟؟ 
 هذه المواقع لسياسية ال حوار مع حماس، وقد أكد رئيس الـوزراء علـى               أما السبب األبرز، فهو انسياق    

ضرورة عودة الحوار، وهذا ما ال يتقاطع مع السياسة الحالية للرئاسة، التي فضلت الحديث مـع العـدو                  
دون شروط، وقيدت نفسها بحزمة شروط ال يقبلها وطني عاقل للحوار مع كبرى الفصائل الفلـسطينية،                

  . نتخابات واستطالعات الرأيبحسب نتائج اال
لقد انتُقد هنية يوم أن قال سنأكل الزعتر والزيتون، بعد أن اشتد الخناق والحصار، وسـخروا                .. .وأخيرا

يومها من هذا التصريح الذي لم يعتادوا عليه من زعيم وقائد؟؟؟ وأغاظهم احتضانه للصحفيين واستخدامه            
ان يذكرونه جيدا، ويعوون ما الذي كان يدور فيه، وقـد فـر             لشوكة والسكين أثناء تناوله لإلفطار في مك      

  !!! رواده السابقين بعد جوالت حمراء فيه
  30/9/2007فلسطين اآلن 
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  القمة السادسة: عباس اولمرت .65
  عبد الباري عطوان

للمرة السادسة، وفي اقل من ستة اشهر، يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره االسرائيلي ايهود               
اولمرت في مقر االخير في القدس المحتلة في محاولة لصياغة اعالن مشترك يسبق االجتمـاع الـدولي                 

  .المقبل) نوفمبر(الذي دعا الرئيس جورج دبليو بوش لعقده في منتصف شهر تشرين الثاني 
عليهمـا  ال احد يعرف بالضبط ماذا يبحث الرجالن فعليا في اجتماعاتهما العلنية او المغلقة التي تقتصر                

اولمرت محكوم بمرجعيات حزبية وبرلمانية مضطر للجوء اليها، واالحتكـام          . فقط، وتمتد لعدة ساعات   
لقراراتها، ولكن ال مرجعيات يعود اليها الرئيس عباس، فالمجلس التشريعي معطل، والمجلس الـوطني              

 تمثـل القـوي الفلـسطينية    مجمد، واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية منتهية الصالحية، وال 
  .الحقيقية والفاعلة علي االرض

بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود االسرائيلي المعارض قال ان اولمرت اتصل به واطلعه مسبقا علـي                
خططه بشن غارات جوية في العمق السوري لضرب مواقع عسكرية قال انها تتضمن اجهزة نووية تـم                 

 فالتقاليد الديمقراطية والسياسية االسرائيلية تقتـضي ان يتـشاور رئـيس            .استيرادها من كوريا الشمالية   
الوزراء مع زعيم المعارضة في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمصالح االمنية واالستراتيجية العليا للدولـة               

ال نعتقد ان الرئيس الفلسطيني عباس، وهو يبحث مع اولمرت قضايا استراتيجية             .وشعبها، وهذا ما حدث   
لق بالحل النهائي، مثل المستوطنات والقدس المحتلة والالجئين، سـيرفع سـماعة الهـاتف، ويبـادر                تتع

باالتصال بالسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس او بالسيد اسماعيل هنية رئيس وزراء               
في الجـوالت   حكومة الوحدة الوطنية في مقره بقطاع غزة، الطالعهما علي نتائج مباحثاته مع اولمرت              

الخمس السابقة، ويطلب رأيهما تجاه بعض القضايا المطروحة علي جدول البحث، وكيفية تشكيل الوفـد               
  .الذي سيمثل فلسطين في مؤتمر الخريف المقبل في واشنطن

فالرئيس عباس يتصرف وكأنه مخول من عشرة ماليين فلسطيني، في الوطن والشتات، ويملك تفويـضا               
وبالطريقة نفسها يتصرف مجموعة من المحيطين به، وتعمـل         . ا تتعلق بمصيرهم  مفتوحا للبت في قضاي   

  .في مكتب رئاسته في مدينة رام اهللا
الفلسطينيون لم يخولوا الرئيس عباس، النه لم يطلب منهم مثل هـذا التخويـل، ولـم يرجـع الي مـن        

، فالرجـل   )المجلس الـوطني  (او مرجعياتهم التاريخية    ) المجلس التشريعي (مؤسساتهم الشرعية المنتخبة    
بات فوق كل المرجعيات، ويتصرف بطريقة فردية مطلقة، ناسيا انه منتخب من اقل من ربـع الـشعب                  

  .الفلسطيني، وباصوات ستين في المئة من هذا الربع فقط
ومن المؤلم ان هذا التفرد في القرار لم يتمخض حتي اآلن عن اي نتائج تقوي موقع الـرئيس عبـاس،                    

ده بالقرار، فعندما بدأ هذه اللقاءات قال انها تهدف الي تخفيف معاناة اهل االرض المحتلة، من                وتبرر تفر 
حيث ازالة الحواجز التي تحول حياتهم الي جحيم، واالفراج عن اكبر عدد ممكن من االسري في سجون                 

  .االحتالل
 حاجزا الي   525غربية من   بعد خمسة اجتماعات قمة مع ايهود اولمرت، ارتفع عدد الحواجز في الضفة ال            

 حاجزا، ولم يتم االفراج اال عن بضع مئات من االسري معظمهم اوشكت فتـرة اعتقـالهم علـي                   575
  .االنتهاء
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الرئيس عباس قال في بداية هذه اللقاءات انه ال يريد اعالن مبادئ ، وانما اتفاق اطار ، يحدد بوضـوح                    
م ترك التفاصيل للمفاوضـات بـين وفـود الطـرفين           الحلول الحاسمة لقضايا الحل النهائي، علي ان يت       

المتخصصة، فالرئيس عباس الذي هندس اتفاقات اوسلو بات يشعر بعقدة نفسية تجاه اي اعالن للمبادئ ،                
  .وال يريد تكرار هذه التجربة السيئة مرة اخري حسبما يقول احد المقربين منه في جلسات خاصة

علي اتفاق مبادئ ، وال علي اتفاق اطار ، وانما علي اعالن            من الواضح ان الرئيس عباس لن يحصل ال         
مشترك يتسم بالغموض في افضل االحوال، الن شريكه و صديقه اولمرت ال يريد ان يلزم نفـسه بـأي                   

  .شيء تجاه القضايا الحساسة قبل انعقاد مؤتمر السالم
نظيره الفلسطيني في العرف    االعالن المشترك الذي يريده اولمرت وسيتمكن في النهاية من فرضه علي            

القانوني ال يتمتع بصفة اإللزام، وال يزيد عن كونه بيانا صحافيا يحدد مواقف الطرفين، او كـل طـرف       
  .علي حدة، تجاه القضايا موضع البحث

السؤال هو حول اسباب قبول الرئيس عباس بمثل هذه االهانة، وبعد كل هذه االجتماعـات واللقـاءات،                 
ة، وهي لقاءات اعطت انطباعا مغلوطا للرأي العام العالمي يقدم الدولة العبرية ورئـيس              المفتوحة والمغلق 

وزرائها علي انهما محبان للسالم ساعيان للتوصل اليه بحماس غير معهود، بينما المـشكلة هـي فـي                  
  .الطرف الفلسطيني الذي ال يبدي المرونة المطلوبة

 عزمه وقف مهزلة هذه اللقاءات في اعقاب االجتماع         بعض المقربين من الرئيس عباس سربوا انباء عن       
االخير، النها باتت مضيعة للوقت والجهد، االمر الذي اثلج صدورنا، وجعلنا نعتقد ان الـرئيس عبـاس                 
ليس بالرئيس الضعيف الذي نعتقد، وانه بصدد اإلقدام علي وقفة عز يثبت من خاللها معدنه القوي، ولكن           

 عاد من نيويورك متحمسا ومتشوقا للقاء اولمرت، حتي انه لم ينتظر يومين             سرعان ما خاب املنا عندما    
للراحة والتقاط االنفاس والتخلص من وعثاء السفر الطويل عالوة علي فارق التوقيت واعراضه المرهقة              

  .بدنيا ونفسيا
 مع اولمرت،   من المؤكد ان الرئيس االمريكي اعطي تعليماته للرئيس الفلسطيني باالستمرار في اللقاءات           

ووضع مسألة الصيام في شهر رمضان، ومعانيه الروحانية جانبا، واال ما معني هذا االستعجال لمثل هذا                
  .اللقاء وكأن القيامة ستقوم في اليوم التالي

نضع ايدينا علي قلوبنا في كل مرة يلتقي فيها الرئيس عباس نظيره اولمرت خلف ابواب مغلقة تقتـصر                  
فالرئيس عبـاس   . نخشي ان ما يقال في الخارج حول طبيعة سيرها هو مجرد تضليل           عليهما فقط، الننا    

فاجأنا باتفاق اوسلو، ولن يكون غريبا اذا ما فاجأنا باتفاق مثله او ربما اسوأ منه، فقد اكد اكثر من مـرة                     
امر كان آخرها في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، بان التوصل الي معاهدة سالم نهائي مع اسرائيل                 

  .ممكن بعد ستة اشهر من اجتماع مؤتمر السالم الدولي
هناك احتماالن ال ثالث لهما، فإما ان تكون صيغة هذه المعاهدة قد تمت في االجتماعات المغلقة، وبقيـت                  
بعض الرتوش، واما ان يكون الرئيس عباس قرر، وبايعاز من الدول العربيـة المعتدلـة ، ان يعطـي                   

تطيع خاللها حسم ملفات الالسلم والالحرب في المنطقة مثل الملف النـووي            الرئيس بوش ستة اشهر يس    
  .االيراني، وملف حماس في غزة، وملف حزب اهللا في جنوب لبنان

االحتمال الثاني ربما يكون هو االرجح، ففي كل مرة تخطط فيها االدارة االمريكية لحرب في المنطقـة                 
ية كغطاء، وبعد ان تنتهي الحرب تعود االمور الـي حالهـا            تستخدم مؤتمرات السالم العربية  االسرائيل     

، وفـي   1991هذا ما حدث بعد تدمير العراق في المرة االولي عـام            . وربما الي وضع اسوأ من السابق     
، وبعد اعالن الحرب علي االرهاب بعد احـداث الحـادي عـشر مـن ايلـول                 2003المرة الثانية عام    

  .لعرب مستمرة، وعملية الضحك علي ذقون ا)سبتمبر(
  1/10/2007القدس العربي 
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   في العراقاالنظام العربي يسعى للربط بين الحل الفسطيني وورطة اميرك .66
  شاكر الجوهري

ما الذي يجعل النظام العربي يتفاءل إزاء النتائج المتوقع ترتبها على لقاء الخريف، ويتـشجع إلـى حـد                   
  ؟..مؤتمر الخريفتجاوز التسمية الرسمية لصاحب الدعوة إلى تسميته ب

الواقع أن النظام العربي ليس وحده من يبدي التفاؤل، فها هو توني بلير يبدي تفاؤال مماثال، عبر القـول                   
  ..إن العجلة بدأت تدور

ما يتسرب من معلومات ال ينسجم من وجهة النظر الرسمية العربيـة مـع احتمـاالت أن تكـون هـذه             
مين العرب كي تمرر واشنطن الضربة المقبلة إليـران دون          التصريحات من قبيل المتاجرة بالوقت، وتط     

  .رد فعل عربي واسالمي مناسب
  :نخلص إلى ذلك في ضوء ما تتداوله اوساط سياسية ضيقة في عمان من أن

أن الكونفدرالية التي يرفضها األردن قبل قيام الدولة الفلسطينية باتت أمرا متوقـع فرضـه علـى                 : اوال
  .األردن في لقاء الخريف

والواقع أن األردن الرسمي يرفض الكونفدرالية مع فلسطين علنا قبل قيام الدولة الفلسطينية لعدم منطقيـة                
قيام اتحاد كونفدرالي بين دولة وشعب تحت اإلحتالل، خشية أن تكون الكونفدرالية مجرد مدخل لتهجيـر                

  .لسطينية المحتلةالمزيد من الفلسطينيين لألردن، دون أن تنسحب اسرائيل من األراضي الف
وهو في ذات الوقت يتحسب من احتماالت قيام دولة فلسطينية مستقلة، دون أن ترتبط كونفـدراليا مـع                  
األردن، وهو يفضل الفدرالية في هذه الحالة، خشية أن يتحول ما يزيد على نصف مواطني األردن إلـى                  

  ..!رعايا دولة مجاورة
في عمان أن يكون الدكتور عبد السالم المجالي رئيس الوزراء          وعلى قاعدة هذه الرؤيا يستبعد المراقبون       

سبق أقدم على تحركاته في الربيع الماضي الهادفة إلى تـسويق فكـرة الكونفدراليـة لـدى األردنيـين                   
  . والفلسطينيين دون ضوء أخضر رسمي، من أعلى سلطة تتخذ القرار

ي الملك عبد اهللا الثاني أن اإلدارة األميركيـة         أن الرئيس األميركي جورج بوش أبلغ العاهل األردن       : ثانيا
المقبلة، التي ستخلف اإلدارة الحالية ستواصل تنفيذ ما يتم اإلتفاق عليه في لقاء الخريف، وذلك وفقا لمـا                  

  .تحدث به الدكتور عبد اإلله الخطيب وزير الخارجية األردني في جلسة مغلقة
ج لقاء الخريف الذي يعمل على ترتيبه رئيس اميركي، هـو           وهذا ما يجعل النظام العربي متفائال من نتائ       

األكثر انحيازا إلسرائيل أكثر من كل سابقيه من الرؤساء، وعلى نحو يفوق التفاؤل الذي أبداه هذا النظام                 
أواخر عهد الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الذي أنفق وقتا طويال جدا من واليتيه على محاولـة                 

  . للقضية الفلسطينيةالتوصل إلى حل
هذا التفاؤل يعكس نفسه على جدية اإلتصاالت والزيارات والمباحثات التي يجريها قـادة عـرب علـى                 
طريق التحضير للقاء الخريف، ومن بين هذه اللقاءات ما شهدته العاصمة األردنية أمـس األول خـالل                 

  .زيارة الرئيس المصري لها
اهللا الجهود والتحركات المبذولة على أكثر من صـعيد إلعـادة           فقد استعرض الرئيس مبارك والملك عبد       

إطالق العملية السلمية، معتبرين أن لقاء السالم الخاص بدفع عملية السالم الذي دعت إلى عقده الواليات                
  . نوفمبر المقبل فرصة مهمة لتحقيق نتائج ملموسة/المتحدة في شهر تشرين الثاني
ء المرتقب وأن تكون مخرجاته واضحة ومؤثرة ايجابيا بحيث تدرج قضايا           وأكدا اهمية االعداد الجيد للقا    

الحل النهائي فيه بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضـي الفلـسطينية فـي                  
  .الضفة الغربية وقطاع غزة
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دولي وأهميـة العمـل     وفي نيويورك، يؤكد الخطيب وزير خارجية األردن، أهمية اإلعداد الجيد للقاء ال           
الجاد لضمان عدم ضياع الفرصة المتاحة اآلن لتحقيق السالم المنشود، ألن المنطقة ال تحتمل ضياعها إذ                

  . سيؤدي ذلك إلى انزالق المنطقة نحو الفوضى والتطرف
جاء ذلك خالل االجتماع الذي ضم اضافة الى جانب وزير خارجية األردن وزراء خارجية دول مجلس                 

 الخليجي الست ومصر واميركا، الذين ناقشوا أهمية الدور الذي يمكن ان تـضطلع بـه الـدول                  التعاون
االسالمية الرئيسية في دعم الجهود المبذولة إلعادة اطالق عملية السالم التي تستند الى أسـس واضـحة    

كفل أيـضا تحقيـق     وأطر زمنية محددة تكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة، وت           
األمن واإلستقرار لجميع دول المنطقة، وصوال الى انهاء الـصراع العربـي  االسـرائيلي والنزاعـات            

  .المرتبطة به
وفيما يبدو أنه ربط بين الحل النهائي للقضية الفلسطينية والورطة األميركية في العراق،   أكد الخطيـب                  

من واالستقرار في العراق وأهمية الحفاظ على سيادته        في االجتماع على موقف األردن الداعم لتحقيق األ       
وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية النابعة من إشراك         . وهويته العربية ووحدة وسالمة اراضيه    

مشيرا الى ان تحقيق االمـن واالسـتقرار ووحـدة          ..جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية      
  . صلحة عليا لجميع دول المنطقة ويخدم األمن واالستقرار فيهااراضي العراق الشقيق يشكل م

  ؟..ولكن ماذا عن سوريا، والجوالن المحتل
  ..حتى اآلن ال تزال المشاركة السورية في اللقاء  موضع أخذ ورد

وأن سـوريا سـتتلقى     . فالمعلن حتى اآلن هو أن سوريا مستعدة للمشاركة في اللقاء إن تلقت دعوة لذك             
 جامعة الدول العربية كونها عضو في لجنة اإلتصال التي تشكلت في قمة الريـاض لمتابعـة                 الدعوة من 

  .المبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية
هل يمكن تصور حل الصراع العربي اإلسرائيلي بشكل نهائي من دون التوصل إلى حل لقضية الجوالن                

  ؟..المحتل
وستظل سـوريا تجـد حلفـاء       . عربي الرسمي ليس في محله    إن كان هناك من يفكر في هذا، فالتفاؤل ال        

فلسطينيين يعطلون أي حل غير ناجز للقضية الفلسطينية، ويربطون مواقفهم بموقف ومـصالح سـوريا               
  .المتمثلة بالمطالبة بتحرير كامل الجوالن

لغ األهمية فـي    لذا، يرى المراقبون في عمان، أن على الدبلوماسية األردنية التي يقال أنها لعبت دورا با              
تحريك الرئيس األميركي ليعلن دعوته الخريفية، أن تواصل العمل كي تكون مبادرة بوش مؤهلة للنجاح،               

  .ال الستهالك الوقت فقط
27/9/2007  

  
  عن التوطين وخفاياه .67

  نسيم ضاهر
ن، لقد ادخل الطائف رفض التوطي    . يحار المرء في تلمس المراد من الطرق على نغمة التوطين ومراميه          

مع ذلـك، ثمـة اصـرار       . بكل اشكاله، في صلب الدستور، نصا صريحا ال يحتمل التأويل او االجتهاد           
رئاسي تضج به أروقة المعارضة، على جعل هذا الموضوع مادة خالفية، والتلويح به فزاعة، على سبيل                

  . المناكفة المحصنة، ومن دون مقدمات
 المؤرق تكتنفه جملة مغالطات، مقصودة فـي معظمهـا،          ان انزال التوطين مقام الخطر الداهم والهاجس      

مريبة في دوافعها، تستوي خارج السياق التاريخي الصحيح، وتتوسل االثارة المغرضـة علـى خلفيـة                
 وكراهية غير معلنة التفاق أوسلو، وما انبثق عنه من سلطة وطنيـة             ،194صحوة متأخرة حيال القرار     

   67.ة في األراضي المحتلة عاموتموضع هش لمنظمة التحرير الفلسطيني
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ليس من كشف المستور ان بعض لبنان الرسمي، مشفوعا ومؤيدا من حلفاء دمشق على الدوام، ثابر على                 
النكد والظن بعرفات وورثته، رغم ان العودة الى الضفة والقطاع ازاحت عبئا عن كاهل لبنان، وفتحـت                 

لشتات الفلسطيني صفة المواطنة والتابعيـة القانونيـة        الباب نظريا لعالقة نظامية واعدة، كفيلة بإكساب ا       
لكـن مجـاراة الموقـف      . على المدى البعيد، واالنتقال من مصنف الالجئ الى حياض االنتماء الدولتي          

السوري، المتوجس اصال من القيادة العرفاتية والمناهض لمفهوم القرار الفلسطيني المـستقل، الـرافض              
ظهير النفور والنواقص والسلبيات، لتعذر اعالن العداء الـسافر علـى           ألوسلو جملة وتفصيال، أوجبت ت    

شاكلة احتضان الفصائل الرافضة، وحقن االمتعاض بجرعات ذات نكهة كيانية، وصوال الى القوامة على              
بذلك استحضر مناوئو السلطة    . حق العودة بلباس المقدس وعجلة الملهوف، المسكون بمبدأ تقرير المصير         

للبنانيون مالئكة الجنة وشياطينها في آن، وجعلوا من التوطين قميص عثمان، يراد من رفضه              الفلسطينية ا 
وفـي مـا يـشبه      . فلسطينيا كفارة وتوبة، ومن لعنه لبنانيا شهادة حسن سلوك قومي وافادة في السيادية            

علـى  االعجاز، أضحى تنفيذ حق العودة الفوري غير المشروط تعجيزا للمجتمع الـدولي والفلـسطيني               
السواء، ودليال على حب قاتل ينادي باالبعاد في معرض العدالة والحفاظ على هوية مفقـودة، وبـاألخوة              

  . غطاء لعنصرية مكبوتة
يتناسى فرسان حرب الطواحين، القائمون على رفض التوطين شعارا لهـم، تسلـسل االحـداث وواقـع      

ارد في متنه وكيفية صدوره عن الجمعيـة         ما يتجاهل الو   194المصائب الفلسطينية، ويقرأون في القرار      
العامة لألمم المتحدة، وبالتالي طابعه وااللتباس الناجم عن مفهمة حق العودة وخياره المنـوط بأصـحابه                

انما الالفت، والمستبطن على الغالب، ذلك التهافت على القوطبة بغيـة           . حصرا، المرفق ببديل التعويض   
وضوع شائك، يلقي بثقله على انطالق قطـار مفاوضـات الحـل            احراج منظمة التحرير وارباكها في م     

  . النهائي، ويعطل بدايات رؤية مشتركة، التصاله بأمر حيدي جوهري لدى فريقي الصراع والحوار
. لقد أدرج رفض التوطين في وثيقة الوفاق الوطني قبل اوسلو، بل ايضا قبل ولوج مفاوضـات مدريـد                 

يام دولة فلسطينية تسبغ المواطنة وامتالك الهوية الوطنيـة وجـواز           وحيث يرتبط وجهه اآلخر ايجابيا بق     
السفر، وتكفل رعاياها المقيمين وغير المقيمين بالتزامات قانونية سـيادية تحتـرم القـانون الوضـعي                

في البلد المضيف حسب االجراءات والمواقيت، يفترض بداهة ان يكون لبنـان فـي              ) واالقامة الشرعية (
لى اسناد الجهد الفلسطيني لتحقيق الدولة المنشودة، والحبور والترحيب بكل خطوة على            طليعة العاملين ع  

هذا الطريق، كونها تمهد النهاء حالة شاذة، وااليفاء بمنطوق الدستور، ال التعويل على فشل مفاوضـات،      
اوية بـل   متعثرة اصال، والتناغم مع رافضي التسوية او السكوت عن مشاكستهم واستضافتهم، ال حبا بمع             

  . نكاية بعلي
ما الذي يدفع حقا الى هذه المتناقضات والصاق تهمة التوطين بفريق من اللبنانيين سـوى الرغبـة فـي                   
تسجيل نقاط وهمية في مرمى الخصوم، واقتناص فرصة المزايدة بما يدغدغ مـشاعر الملـدوغين مـن            

لذاكرة حقبـة سـوداء مـن الحـرب          احياء   1982,الممارسات الفلسطينية قبل االجتياح االسرائيلي عام       
االهلية، ويسحب النقمة المشروعة آنذاك الى مالقاة السياسة السورية؟ وهل من مسوغ لهذه الحملة غيـر                
تقويض مواقع فتح وحلفائها في المخيمات واستخدام الوجود الفلسطيني ورقة مساومة علـى القـرارات               

 توفير قدر من الحقوق االنسانية المدنية لالجئين؟ الى         الدولية الخاصة بلبنان، وتعطيل المساعي اآليلة الى      
ذلك، يتعذر األخذ بحسن النيات حين تتكئ المطالبة الملحاحة على فـرز سياسـي ملبـد بالمجازفـات،                  
وتنطوي على حسابات فئوية مذهبية تزج اعداد الفلسطينيين في رصيد اهل السنة، وتغمـز مـن قنـاة                  

كما يستحيل تبرئـة صـنّاع      . لتوازن بين المسيحيين والمسلمين عامة    الصامتين على الخلل المنتظر في ا     
األزمات من افتعال اشتباك حول موضوعة محسومة، وتوضيب مسألة مديدة جاوز عمرها نصف قـرن               
على وجه األولوية في صورة درامية تعكس تآمرا خفيا لغته استكبارية ومالحقه تخوينية لكـل مـن ال                  

  . ندة والممانعةينضوي في خندق مسماه المعا
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ان الباس القضية اللبنانية رداء الخوف من دفع أثمان تسوية اقليمية غامضة، يجد مبررا له فـي دروس                  
بيد ان انكار مشترك هذا الهم واسقاط خالفه علـى          . مستخلصة من اللعبة الدولية على غير صعيد ومكان       

فتئات متعمـد، يلقـي تبعيـة المـأزق         جناح لبناني وازن، بداعي االصطفاف السياسي المغاير، بدعة وا        
الفلسطيني الراهن ومحصلة تداعيات عميقة الجذور والمنشأ، على الشركاء في الوطن، اعتباطا عن غير              

امـا  . وجه حق، في مماحكة لفظية غليظة، ال جدوى منها اال الموعظة المتعالية ولـزوم مـا ال يلـزم                  
 اليقظة مما يحاك لها فعليا من استنقاع في المأساة          فلسطينيا، فهذا التمرين محموله الشك بالضحية عوض      

واطالة أمد عذابات الالجئين واستثمارها مطية النفاذ سياسات هوجاء مظهرها مبدئي ومحتواها جهـوي              
لقد طوى لبنان، منذ عقدين ونيف، صفحة أليمة من كتاب العبور الفلسطيني الى مهـد               . انتهازي بامتياز 

بـدورها، مـن مـرارة      . احة لألرض والسيادة، وما خلفه من ندوب ودمار       القضية، وما رافقه من استب    
التجربة وعقم الخالصة، وشدت منظمة التحرير، العائدة من المنافي، سلوكها حيال لبنان ودولته الخارجة              

وأبدت طيب النيات عبر ممثلها المقيم، داعية الى التعاون المشترك، وعاملة علـى تـدعيم               . من المحنة 
ة تحاصر التجاوزات التي ما زالت قائمة، وتتجاوب مع أحادية السلطة الـشرعية اللبنانيـة               عالقة صحي 
  . بانفتاح وتقبل

فحيثما يواجه لبنان الصعوبات ويتأذى من      . ال يزال طريق ضبط المخيمات والغاء الجزر األمنية، طويال        
تحرير ايـضا مـن تمـزق       رواسب الماضي وتناسل التنظيمات داخل الحيز الفلسطيني، تعاني منظمة ال         

.  االصولية االسـالمية   "الصحوة"النسيج السياسي الفلسطيني ومنافسة فصائل لها، بعون دمشق وترددات          
لكن االشتراك في العزم ال يروي عطش اللبنانيين، ويطمئنهم الى عزوف العامل الفلسطيني عن اقتحـام                

عتراف بالهواجس اللبنانيـة المـشروعة،      ان اال . المسرح الداخلي المطبوع بالحساسيات والملدوع مرارا     
انما األصل في المقاربة العقالنية الداعية والتدرج في الحلول الواقعية، ما           . ضرورة بال جدال او منازعة    

يقتضي مغادرة دائرة التوجس المسموم، وبناء الثقة بترو وطول اناة، عمال بمنطق األخـوة واحتـضان                
  . لبنان، دون منة او غايةالقضية الفلسطينية الذي درج عليه 
وبالطبع، فهو ال طاقة له على تحمل وزر توطين يضيف الى ضـيقه             . يكاد لبنان ينوء بثقل الديموغرافيا    

سوى ان افتراض مؤامرة جارية لتوطين الفلسطينيين، والبناء عليـه فـي            . وقدرته االستيعابية المحدودة  
خطار، فضال عن اشاعة اجـواء االنقـسام        ردود فعل غريزية وعنصرية تستحضر المخاوف وتعظم اال       

فمـن غيـر    . الداخلي حيال استهداف بنية المجتمع اللبناني، يؤشر الى تلوث مرضي وافتعال لألزمـات            
المعقول او المقنع القول ان محاربة التوطين، على النحو العدائي والتخويني، تزعم ضمان حق العـودة،                

ومن غيـر الجـائز،     . لخطاب، في المطلوب عودته الى دياره     فيما يظن الشر ورغبة البقاء وازدواجية ا      
اخالقيا وعربيا حضاريا، اطالق العنان لضابط االتهام، في كل اتجاه وصوب، من اولئك الـذين ولفـوا                 
مرسوم تجنيس جائر، ووضعوه قيد التنفيذ، مع ما استجره من خلل في التوازنات، ونـال مـن صـميم                   

  . اتاالجتماع اللبناني، لمآرب وهندس
 1/10/2007السفير 
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