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  "حماس"أمام " فتح"عباس يعّدل قانون االنتخابات لتعزيز فرص  .1

 اجرى الرئيس محمـود عبـاس       : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/9/2007الحياة  نشرت  
فـي اي انتخابـات     " حماس"في مواجهة   " فتح"نتخابات تعزز من فرص     تعديالت جوهرية على قانون اال    
وينص القانون الجديد على اعتماد نظام التمثيل النسبي        . التشريعيالمجلس  مقبلة للسلطة، بشقيها الرئاسة و    

 كما يفرض علـى     ،في االنتخابات التشريعية، ويشترط لفوز مرشح الرئاسة حصوله على الغالبية المطلقة          
ممثالً شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني،     الفلسطينية  لبرلمان او الرئاسة التزام منظمة التحرير       كل مرشح ل  

ويشترط قانون االنتخابات المعدل علـى وجـوب         .1989ووثيقة االستقالل الصادرة عن المنظمة العام       
ـ .  من االصوات زائد واحد     في المئة  50حصول المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة على         دم هـذا   ويخ

التي غالبا ما تتعدد الترشيحات من داخلها، عكس المعسكر االسالمي الذي غالبا مـا              " فتح"التعديل ايضا   
وفي حال لم يحصل اي من المرشحين على الغالبية المطلقة المطلوبة، تُجرى             .يتوحد خلف مرشح واحد   

وفي هذه الحال، يجد معسكر     . تجولة ثانية لالنتخابات بين المرشحين اللذين يحصالن على اعلى االصوا         
عباس هذه التعديالت قائال، فـي       وبرر   .نفسه موحدا خلف مرشح واحد، ما يرجح فرصه في الفوز         " فتح"

النظام االساس للسلطة منحني الحق في اصدار قـرارات         : "مؤتمر صحافي عقده امس عقب لقائه سوالنا      
 احتفظ للمجلس بالحق في رفض التعـديالت        لكن عباس ". بقوة القانون في حال غياب المجلس التشريعي      

  .التي ادخلها على القانون بعد ان يستأنف اعماله، وهو ما ال يتوقعه كثيرون
 الذي أصدره   ينص القرار : غزة، رائد الفي   نقالً عن مراسلها في    3/9/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
ة واليتهم أعضاء في المجلس الوطني       على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خالل مد         عباس

  .الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
 الـذي    يـنص القـرار    : أشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      3/9/2007القدس العربي   ضافت  وأ

 وال يجوز انتخابـه ألكثـر مـن واليتـين            أربع سنوات  ىن والية الرئيس تمتد ال     أ  على أصدره عباس 
كما خصص عبـاس فـي      . كما حدد القرار مدة والية المجلس بأربع سنوات من تاريخ انتخابه           .متتاليتين

 أن تتضمن كل قائمة من القـوائم        ىكما نص القرار عل    .القرار عددا من المقاعد في المجلس للمسيحيين      
  . لتمثيل المرأةىاالنتخابية حداً أدن

عبرت الحكومـة المقالـة     :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      3/9/2007األخبار اللبنانية   في  وجاء  
ال تخـضع  "برئاسة هنية عن أسفها من مثل هذه المراسيم والقرارات الصادرة عن الرئيس عباس، والتي               

مة، طاهر النونو،   حكوالوشدد المتحدث باسم     ".لمنطق الديموقراطية ومفاهيمها، وتلغي الفوارق السياسية     
ـ   "األخبار"لـ محاولة إقصاء فصائل كبيرة تشكيل الغالبية، مثل حمـاس، عـن المـشهد             "، على رفضها ل

  ".ال يحق للرئيس إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات القائمة على إلغاء اآلخر"، مشيراً إلى أنه "السياسي
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   غير قانونيمرسوم الرئيس عباس الخاص بقانون االنتخابات: أحمد بحر .2
ـ      .رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د       :غزة قـدس  "أحمد بحر في تصريحات خاصة لـ
القانون االنتخابي الجديد وكل المراسيم التي أصدرها عباس في الفترة األخيرة التي تلت سـيطرة               " برس

 قانونية وهي انقـالب     كل المراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس غير       : "على غزة، وقال  " حماس"
تعهد بحر بأن يوضح موقف المجلس بصفة قانونية في مؤتمر صحفي يعقده غدا االثنين               و ".على الدستور 

  .لشرح االنعكاسات السالبة لمراسيم الرئيس عباس
  3/9/2007 قدس برس

  
  عباس يعرب عقب استقباله سوالنا عن قلقه من فشل مؤتمر الخريف .3

 حذر الرئيس محمود عباس امس من فشل مـؤتمر          : محمد يونس  ،رام هللا نقل   3/9/2007الحياة  نشرت  
 نوفمبر المقبل في حـال عـدم توصـل الجـانبين الفلـسطيني              /السالم المتوقع عقده في تشرين الثاني     

 في مؤتمر صحافي مـشترك مـع مفـوض           عباس واوضح. واالسرائيلي الى اتفاق قبل موعد المؤتمر     
حاد االوروبي خافيير سوالنا انه بحث مع سوالنا العناصـر االساسـية            السياسة الخارجية واالمن في االت    

التي تضمن لالجتماع الدولي النجاح، وهي تحديد الموعد، ومن سيحضر، ثم النتـائج التـي يمكـن ان                  
هناك لقاءات دورية مع اولمرت مرة كل اسبوعين، ونحن نتنـاول كـل    : "وقال .تحصل في هذا المؤتمر   
ول ان هناك مفاوضات، لكننا نتناول كل القضايا العالقة اضـافة الـى القـضايا               شيء، ال استطيع ان اق    

المفاوضـات  : "على أي اتفاق مقبل مع اسرائيل، قال عباس       " حماس"وعن الحاجة الى مصادقة     ". الحياتية
من البداية الى النهاية هي من صالحيات الرئيس ومنظمة التحرير، وسواء كانت حماس في الحكومـة ام         

ذا ليس من شأنها، واذا توصلنا الى شيء قابل للتطبيق في النهاية يجب أن يعرض علـى اسـتفتاء                   ال فه 
  ".شعبي أو المجلس الوطني الفلسطيني

نواجه لحظات حاسمة في عمليـة      : "، وقال "البناء والمهم جداً  "من جانبه، وصف سوالنا لقاءه عباس بـ        
 أحدها في الجمعية العامة لالمم المتحدة، ولقاء آخر فـي           السالم، فاالشهر المقبلة ستعقد فيها لقاءات مهمة      

وجدد تأكيد االتحاد االوروبي دعم عباس في خطواته        ". تشرين الثاني، ولقاء الرباعية مع الجامعة العربية      
االتحاد االوروبي سائر في التزاماته المالية وتقديم المساعدة للشعب الفلـسطيني فـي             : "السياسية، مضيفا 

  ".سنستمر بمساعدة الحكومة اقتصادياً وسياسياً وفي شؤون االمن. الضفة وغزة
 عبـاس   قـال  :)ب.ف.ا(و )أ.ب.د( ونقالً عن وكالـة   رام اهللا   من   3/9/2007الشرق القطرية   وأضافت  

وقال سوالنا في لقاء     ".ال حوار مع حماس ان لم تعد عما ارتكبته في يونيو الماضي           : "خالل لقائه سوالنا  
لدينا اإلمكانية لتحريـك العمليـة إلـى األمـام،          "ى هامش اجتماعه مع ياسر عبد ربه        مع الصحفيين عل  

 "خصوصا في األشهر المقبلة التي سوف تشهد حراكا سياسيا كبيرا
  

   بالتحريض على العنف التحريرحكومة هنية تتهم اللجنة التنفيذية لمنظمة .4
حكومـة هنيـة     انتقـدت  :رف الهور  أش ،غزةنقالً عن مراسلها في      30/8/2007القدس العربي   نشرت  

 اقامـة صـالة     ىالمقالة في غزة أمس األحد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب دعوتها ال            
وقـال  . شاملة في األراضي الفلسطينية في األماكن العامة والعراء تعبيرا عن وحدة الشعب الفلـسطيني             

جنة التنفيذية التصعيدي يؤكـد األهـداف التخريبيـة وراء          طاهر النونو الناطق باسم الحكومة إن بيان الل       
الصالة المسيسة التي يجري استثمارها في التحريض وخلق القالقل ومحاوالت إعادة الفلتان الي قطـاع               

واعتبر النونو أن بيان اللجنة التنفيذيـة ال        . غزة واالستمرار في حالة االنقسام التي ال تخدم إال إسرائيل         
وقال غير مسموح بالمطلق العبث بأمن الشعب الفلسطيني مـن أي جهـة              .ذي كتب فيه  يساوي الحبر ال  

  .  األمن واالستقرار في قطاع غزة بشكل كاملىكانت وستتخذ كافة اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ عل
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ادعى نائب عن حركة حماس أن كـل مـن يتوجـه            : رام اهللا من   3/9/2007الوطن العمانية   وأوردت  
وقـال  . تجمعات التي تقيمها حركة فتح في الساحات العامة ألداء صالة الجمعة فهو آثـم             للمشاركة في ال  

أن هذه التجمعات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني والشريعة اإلسـالمية            " مروان أبو راس    
 ".لزاعما بأن الدين اإلسالمي يمنع إقامة مثل هذه التجمعات ألنها تستغل إلثارة الفتن والقالق

  
  "خاتمة طيبة لتاريخه السياسي" عباس الى وضع ودعيأحمد يوسف  .5

 نفى أحمد يوسف نائب رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ما يتـردد عـن               : جيهان الحسيني  -القاهرة  
واتهـم  . ، نافيا وجود انشقاقات في الحركة     "حماس"وجود خالفات بين الجناح العسكري والسياسي لحركة        

، وقال ان جهات عربيـة رسـمية نقلـت          "هللا بالسعي الى تكريس العداء بين فتح وحماس       قوى في رام ا   "
شكا أنه ال يملك اتخـاذ هـذا القـرار وأن    "انها عندما طلبت من الرئيس عباس اجراء حوار        " حماس"لـ

" خاتمة طيبة لتاريخه السياسي   "ودعا عباس الى وضع     ". االميركيين ابلغوه أن التقارب مع حماس محظور      
وبالنـسبة الـى    . تى ال يسجل التاريخ انه المسؤول عن شرذمة الفلسطينيين وانشطار جزءي الـوطن            ح

االشتباكات التي وقعت بعد صالة الجمعة، شدد على أنه ال يمكن التسامح مع التجاوزات، وقال ان فـي                  
 لمطالـب  "حمـاس "وعن مدى إمكان استجابة  ".أعتى دول الديموقراطية هناك عقاب لمن يخرق القانون  "

بعض القوى الفلسطينية بخلق مناخات مناسبة لبدء الحوار من خالل اتخاذ خطوة في االتجاه الـصحيح،                
أبدينا استعدادنا لتسليم المقار األمنية والمنتدى والسرايا للرئيس عباس أو مـن ينتدبـه ألنهـا ال                 : "أجاب

وأن تساعد فـي إعـادة هيكلـة        وعرضنا أن تقوم القاهرة بدور في هذا الصدد         ... تخص فتح أو حماس   
: وخاطب عباس قائال   ".لكن هناك قيود على األخ أبو مازن      ... األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية     

يدنا ممدودة بيضاء بغير سوء، ونحن جاهزون من اآلن للجلوس على مائدة الحوار، ونقبل بجهة دوليـة                 "
وأبدت استعدادها للقيام   " حماس"اجرت اتصاالت مع    ، مشيراً الى أن تركيا      "ان تلعب دورا في هذا الصدد     

بوساطة من خالل حوار غير معلن، معرباً عن امله في ان تنشط هذه المبادرة بعـد تـشكيل الحكومـة                    
" حمـاس "كما طالب عباس بأال يضع قيوداً في عنق كل فتحاوي تمنعه من الجلوس مع قيادات                 .التركية

وفيما أشاد يوسف بعبـاس فـي دعمـه          .تطور الى درجة العداء   حتى ال تتسع الهوة وتكرس القطيعة وت      
وكشف يوسـف وجـود اتـصاالت        .المسار السياسي من خالل دعمه االنتخابات، انتقد لقاءاته باولمرت        

  .واالوروبيين" حماس"سياسية بين 
  3/9/2007الحياة 

  
  أبو شريف يدعو حماس لوضع حد نهائي لالعتداءات على الحريات العامةبسام  .6

 دعا بسام أبو شريف، المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات قيادة حماس لوضع              :مي دعيبس را
ودعـا جميـع األحـزاب      . حد نهائي لالعتداءات على الحريات العامة وعلى حرية التعبير عن الـرأي           
لـة  وأضاف أن بنـاء الدو     .والمنظمات لالبتعاد عن استخدام العنف والقوة لفرض آرائهم على اآلخرين         

الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة هي هدفنا ويجب أال نحيد عنه وعلينا جميعا أن ندعم الرئيس أبو مازن                 
. أما التعارضات والتناقضات التنظيمية وهي قضايا ال تحسم إال باالنتخابات         . في جهوده إلقامة هذه الدولة    

ل إن ما جرى في غزة خالل اليـومين         وأختتم بالقو  .فالشعب هو الذي يقرر من يشرح ومن يقود السلطة        
الماضيين غريب عنا وعن أهلنا وهي ممارسات مدانة ندعو مرة أخرى األخوة في قيادة حماس لوضـع                 

  .حد نهائي لها وندعو كافة القيادات للجوء إلى الحكمة والفعل وخدمة الوطن
  2/9/2007 48عرب 
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  فةالتنفيذية تخطط النقالب في الضالقوة : األمن الوقائي .7
قال جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية، إن اعترافات عناصر القـوة             :الوكاالت - االتحاد - رام اهللا 

 تنفيذه في الضفة الغربيـة      "حماس"التنفيذية الذين يتم اعتقالهم في الضفة، تشير إلى مخطط انقالبي تنوي            
  .لالستيالء على السلطة

  3/9/2007االتحاد االماراتية 
  

  تكشف عن مخطط للقيام بأعمال تخريبية في غزة تشمل اغتياالت  داخليةال .8
مخطط لدى  " كشفت مصادر فلسطينية رسمية في وزارة الداخلية في حكومة هنية النقاب عن وجود               :غزة

بقايا االنقالبيين أصحاب مشروع دايتون للقيام بأعمال تخريبية داخل القطاع إلحداث فوضى وقالقل أمنية              
اعترافات بعض المعتقلين المتهمين بوضع العبوات الناسـفة تؤكـد          " دت المصادر أن  وأك". واضطرابات

وبالدليل القاطع وجود هذا المخطط والجهات التي تقف خلفها واألسماء التي تقود وتنفذ هذا المخطط وفقا                
 تخطط له   من ضمن ما  "وأوضحت الوزارة أن    ". ً لتعليمات تصدر من رام اهللا إلى بقايا هذا التيار الخياني          

" حمـاس "هذه الفئة المجرمة هو القيام بعمليات قتل عبر السيارات المفخخة سواء لعناصر أو قيادات في                
ولفتت االنتباه إلى أن عدداً من الـصحفيين        ". إلى جانب أشخاص لهم عالقة بالقوى والتنظيمات األخرى       

رت وزارة الداخلية من إثارة الفوضى      وحذ. تلقوا خالل األيام الماضية تهديدات بالقتل عبر رسائل الجوال        
  . والعودة إلى الفلتان األمني

  2/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   "حماس" و"فتح"زياد أبو عمرو يطالب بدور عربي لحل الخالف بين  .9
أكد وزير الخارجية الفلسطيني في الحكومة المقالة امس أن الدور العربي لحل الخالف             ): د ب أ  ( –غزة  
ركتي فتح وحماس ضروري ومهم لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز محنته، لكنه أشار إلـى               بين ح 

  .أنه ال جدوى للدور العربي إذا لم تتوفر له أرضية مناسبة من التوافق الفلسطيني الداخلي
  3/9/2007الدستور 

  
  يتطلب عمال دولياً"البارد"إعمار  : اللبنانيزكي يهنئ الجيشعباس  .10

الذي صمد وحقق النصر في "في لبنان عباس زكي الجيش اللبناني " منظمة التحرير الفلسطينية"حيا ممثل 
ظروف صعبة استثنائية قاسية، رغم كل المفاجآت ورغم كل التجهيزات التي كانت لدى عصابة فتح 

كل إخواننا في منطقة الشمال، الذين سينامون من دون كوابيس، ومن دون انتظار "، وهنأ "االسالم
ابناء مخيم نهر البارد ومحيطهم، الذين كانوا "وترحم على الشهداء، محييا ". صواريخ وبدون رعب

اضاف في حديث  ".يعيشون حياة صعبة على مدى أكثر من مئة يوم، ويواجهون ضغوطا تفوق قدرتهم
ع الجيش نحن كنا ننتظر هذه الساعة وكنا على اتصال دائم مع الحكومة وم: "امس" تلفزيون لبنان"الى 

وكان الحديث بيننا متواصال، ونزوح أهالي المخيم موقت والعودة مؤكدة واالعمار حتمي وعندما تنتهي 
العملية العسكرية نريد ان نبدأ وضع آليات كيفية التعاطي مع ما بعد وأد هذه الظاهرة وتتلخص في ايجاد 

 نبدأ بإزالة االلغام والركام ورفع المأوى وتأمين العيش الكريم لمن ينتظرون العودة الى المخيم، ثم
يتطلب جهدا دوليا، الن لبنان ال يستطيع في هذه الظروف "وأكد أن هذا العمل  ".االنقاض وإعادة االعمار

 "...ان يعيد بناء المخيم
 3/9/2007المستقبل 
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 يفة ومترهلة فاقدة للشرعيةعلم تعد سوى لجنة ض" جنة التنفيذيةلال": "حماس" .11
لم تعد سـوى لجنـة ضـعيفة        "فوزي برهوم ان اللجنة     "  حماس"قال الناطق باسم    : صباح فتحي   -غزة  

تنعقـد  "امـس ان اللجنـة اصـبحت        " الحياة"واضاف في تصريح ارسله الى      ". ومترهلة فاقدة الشرعية  
باالستدعاء من فتح خدمة لمصالحها الشخصية والفئوية والحزبية بعيداً عـن أي مـصلحة فلـسطينية او     

ما نتج عن اجتماع اللجنة يدل على ان هذه اللجنة لم تعد تمثل الشعب الفلـسطيني                " واضاف ان    ".وطنية
من خالل دعوتها الى عودة الفوضى واالنفالت االمني واإلخالل باألمن الى شـوارع القطـاع ومدنـه                 

 ".النشقاقاتوقراه، عبر إقرار فعاليات وهيئات بعيدة كل البعد عن إطارها الوطني الفلسطيني، بل تعزز ا
  3/9/2007الحياة 

  
  تعديل قانون االنتخابات التشريعيةقرار عباس ب ترّحب "فتح" .12

عبرت حركة فتح عن ترحيبها بقرار الرئيس عباس تعديل قـانون االنتخابـات التـشريعية               : ألفت حداد 
 لتطور النظام    المتحدث باسم فتح في بيان له إن هذا القرار يشكل رافعة           رالفلسطينية، وقال فهمي الزعاري   

السياسي الفلسطيني، وتعزيز مكانة األحزاب والقوى والفصائل والتجمعات األهلية واالنتخابية، مؤكدا أن            
هذا األمر سيلزم األحزاب بقوة القانون ووفق برنامجها االنتخابي المعلن بالوفاء بتعهداتها وهو ما افتقدناه               

وشله بشكل تام، حتى فقد سلطاته ومكانتـه القانونيـة          خالل المجلس التشريعي الحالي، الذي تم تعطيله        
  .واالعتبارية

  3/9/2007 48عرب
  

  لن تفرج عن الجندي اإلسرائيلي شاليط"حماس": الزهار .13
 لن تفرج عن الجندي "حماس"إن " حماس"قال محمود الزهار القيادي في حركة  : محمد جمال-رام اهللا 

 هذا في الوقت الذي نفى فيه الدكتور أسامة ، الفلسطينييناإلسرائيلي شاليط قبل اإلفراج عن السجناء
أن يكون لدى حركته علم بأن الجانب المصري رفض إعادة الوفد األمني ) حماس(المزيني أحد قادة 

وقد نفت  .المصري واستئناف الوساطة بين الحركة وحكومة االحتالل بشأن صفقة تبادل األسرى بينهما
ووشدد المزيني على . االتصاالت بين إسرائيل وحماس بوساطة مصريةحركة حماس مؤخرا نبأ تجدد 

ان الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي لن تتخلى عن مطالبها في اإلفراج عن األسرى واألسيرات مقابل 
ونفى المزيني نية حماس بتاتاً البحث عن وسيط جديد في حال لم يتحرك الجانب  .إطالق سراح شاليط

نحن لسنا في عجلة من أمرنا وإن كان يظن االحتالل : "ملف قضية تبادل األسرى، قائالًالمصري لتفعيل 
أننا في عجلة فهو واهم ألن في السباق تم التوصل إلى اتفاقية ومن عطلها هو االحتالل لذلك نحن لن 

 ".نذهب إلى ذلك األمر
  3/9/2007الشرق القطرية 

  
  "فتح"متمسكون بالحوار مع : أبو زهري .14

جدد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري امس تمسك الحركة بالحوار مع             :  د ب أ   -القدس  غزة،  
وقال أبو زهري في تصريحات الذاعة صوت القدس         .فتح كوسيلة وحيدة العادة ترتيب البيت الفلسطيني      

 ".نحن في حماس موقفنا واضح ونكرر أن ما جرى في غزة إجراء اضطراري ونحن متمسكون بالحوار            "
هناك من يـستغل    "حول تصريحات الحكومة المقالة بمنع الصلوات في الساحات العامة، قال أبوزهري            و

". الصالة ألغراض الفوضى لمهاجمة مقرات األجهزة األمنية ونحن ضد توظيف الدين الغراض حزبية            
العبرية من أن حماس وإسرائيل تضغطان على مصر التـي تـرفض            " هارتس"وحول ما نشرته صحيفة     
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هذه بالونات  "دة وفدها األمني إلى قطاع غزة الستئناف المفاوضات حول ملف شاليت، قال أبو زهري               عو
  ".اختبار سياسية ليس أكثر فحماس لديها شروط تتمسك بها، المشكلة هي لدى إسرائيل

  3/9/2007الدستور 
  

  الحوار مع الرئيس عباس عبثي ال طائل من ورائه": فتح الياسر" .15
األنباء التي أشاعتها وسائل إعالم فلسطينية ودوليـة        " فتح الياسر "بو هالل زعيم حركة     نفى خالد أ  : غزة

أن " : واعتبر أبـو هـالل     .عن أن منزله تعرض النفجار قوي، وأكد أنها أنباء عارية عن الصحة تماما            
لومات وأكد أبو هالل أن لديه مع      هو التحريض ضده،    " الكاذبة"الهدف من هذه األخبار التي وصفها بـ        

بالعمل على تهيئة المناخ لخلق أعمال تخريبية في        " التيار الخائن في رام اهللا    "موثوقة بأن من أسماهم بقادة      
أنا أعتبر الحوار مع الـرئيس      ": أبو هالل    وقال". هم يسعون إلى ذلك لكنهم لن ينجحوا      : "غزة، لكنه قال  

 أداة أمريكية وإسرائيلية، وهو يريد      عباس هو حوار عبثي وغير مجد على اإلطالق، ألن عباس ليس إال           
   "...حوار طرشان يستطيع من خالله تمرير المطالب اإلسرائيلية واألمريكية

 2/8/2007قدس برس 
  

 نقل إرث عرفات من تونس محاولة للهيمنة على المنظمة: "حماس" .16
إلى اسمها، وطلبت عدم اإلشارة " قدس برس" تحدثت لـ" حماس" مصادر رفيعة في حركة  أكدت:القدس

" فتح"أن طلب إعادة تراث الرئيس ياسر عرفات إلى رام اهللا بعيد كل البعد عما يجري من تالسن بين 
عباس والفريق المقرب منه في السلطة الفلسطينية  ، وأن األمر يتعلق بتوجه لدى الرئيس"حماس"و

لتي نشأت عقب اتفاقات للسيطرة على مختلف أجهزة منظمة التحرير وتطويعها لخدمة أهداف السلطة ا
 .أوسلو، وليس بناء على مرجعية المنظمة

  3/9/2007الشرق القطرية 
  

  على الضفة" حماس"مروان البرغوثي ال يستبعد محاولة سيطرة  .17
، محاولة )فتح(لم يستبعد النائب االسير مروان البرغوثي امين سر حركة  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط

في قطاع غزة في الضفة الغربية مشددا على ان هذا ) حماس(ركة  الذي نفذته ح"االنقالب"تكرار 
، ومؤكدا ان الخروج من االزمة الحالية انما يكون باجراء "بمثابة طعنة في الظهر"االنقالب كان 

وقال ان  .ان توافق على هذه االنتخابات) حماس(انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وان على حركة 
شكل مفاجأة فعال، ولم أظن يوما ان حماس كانت تفكر بهذه العقلية وبهذه ) "ماسح(االنقالب الذي نفذته 

حان الوقت لعقد مؤتمر طارئ لحركة فتح النتخاب لجنة مركزية "وشدد البرغوثي على انه  ".الطريقة
 ، "ومجلس ثوري جديدين في غضون األشهر المقبلة

  3/9/2007األيام الفلسطينية 
  

   القيام بالخطوة االولى للبدء بالحوار"ماسح"مطلوب من : المجدالوي .18
اكد جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية على انه مهما كانت : نفوذ البكري -غزة 

درجة االختالف على الرئيس عباس اال انه ال يوجد تنازع عليه ما يتطلب من حماس القيام بالخطوة 
حوار من خالل االقرار واالعتراف بشرعية الرئيس وتسليم االولى لتوفير المناخ المالئم النجاح ال

جاء ذلك خالل كلمته التي القاها في حفل  .المقرات االمنية له ألن هذا يشكل مدخال لحوار جدي ومسؤول
 .اختتام دورات تدريبية حول الديمقراطية وحقوق االنسان نظمتها مؤسسة الضمير امس في بغزة
  3/9/2007الحياة الجديدة 
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  "نهر البارد"طالب بإطار مرجعي يمثل الفلسطينيين في لبنان ويدعو إلعادة بناء ت "حماس" .19

في لبنان، بعد أن أعلن الجيش اللبناني عـن سـيطرته           " حماس" أسامة حمدان، ممثل حركة      قال: بيروت
 عربـي   إن إعادة إعمار المخيم يحتاج إلى دعم      : "في تصريح تلفزيوني له   ،  الكاملة على مخيم نهر البارد    

ودولي على قاعدة أن هذا المخيم عنوان سياسي لقضية الالجئين الفلسطينيين، ألن الموقـف الفلـسطيني                
ورأى أن ما حصل في مخيم نهر البارد على مدى ثالثة أشـهر ونـصف    ". واللبناني يتمسك بحق العودة   

ـ  " اللبنانيـة  –كشف عن خلل كبير في طبيعة تنظيم العالقة الفلسطينية          "الشهر   شدداً علـى ضـرورة     ، م
تشكيل مرجعية  " على ضرورة    حمدانوشدد  . الشروع فوراً في الحوار حتى ال ينشأ أي خلل في المستقبل          

موحدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية في لبنان حتى تقوم بالتحاور مع األطراف اللبنانية وتنظيم عالقات               
ة اللبنانية وعبر طاولة الحوار اللبناني قد أطلقـت         ، الفتاً النظر إلى أن الحكوم     "الالجئين الفلسطينيين فيها  

  . مبادرة الحوار
  2/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تعبير عن اتساع الرفض الدولي للحصار" داليما"تصريحات ": حماس" .20

 في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية اإليطالي ماسيمو داليما حول أن              رأت حركة حماس   :غزة
هو شرط جوهري إلنجاح جهود التسوية وأنه ال يمكن عقد اتفاق مع نـصف              " فتح"و" حماس"بين  الوفاق  

تؤكد على زيادة اإلدراك الدولي بفـشل الـسياسية التـي تقودهـا اإلدارة              "الشعب الفلسطيني فقط، بأنها     
". األمريكية المتمثلة في حصار حركة حماس، إلى جانب دعمها لطرف فلسطيني على ضد طرف أخـر               

إن هذه التصريحات تؤكد على أن أي عملية في المنطقـة تـستثني             : "وأضافت في تصريح صحفي تلقى    
إن تصريحات داليما تأتي تعبيراً     : "القول" حماس"وتابعت  ". حركة حماس هي عملية محكوم عليها بالفشل      

ة الراغبة في   عن اتساع التفسخ في سياسية الحصار السياسي لحركة حماس، وازدياد عدد األطراف الدولي            
الحوار مع حركة حماس، وإقامة عالقات معها، هذا عدا ما تمثله هذه التصريحات من رسالة إلى قيـادة                  

  ".  ورفض الحوار معها"حماس"السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، بفشل سياستها في مقاطعة 
  2/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   شيكل200من يشارك في مسيرات الشغب في غزة بمبلغ تكافئ " فتح": القوة التنفيذية .21

، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تسيير األعمال برئاسة إسـماعيل هنيـة،     "القوة التنفيذية "أكدت  : غزة
على موقعها االلكتروني، أن التحقيقات مع المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي رافقت مـسيرة               

ة كشفت عن تلقي المئاٍت منهم مبلغ مائتي شيكل لكل شـخص يـشارك فـي                في مدينة غز  " فتح"حركة  
أوصوا بمنح  " فتح"وأضاف المحققون في القوة التنفيذية أنهم اكتشفوا بأن قيادات ومسؤولين في            . المسيرة

كل من شارك في المسيرة التخريبية مبلغ مائتي شيكل من أجل حثهم على القيام بأعمال شغب، مستفيدين                 
  . ع االقتصادي الصعبمن الوض

  2/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قرارات عباس تعديل قانون االنتخابات ال قيمة لها: الزهار .22
اكد الدكتور محمود الزهار احد ابرز قادة حركة حماس في قطاع غزة لـ القدس               : وليد عوض  -رام اهللا   

لسطيني الي التمثيل النسبي الكامـل والـذي        العربي بان قرار الرئيس عباس بتعديل قانون االنتخابات الف        
 شيء من خـالل   ى ان فصائل منظمة التحرير العشرية لن تحصل عل        ى ال هونو ..اصدره امس ال قيمة له    

 القوة التنفيذيـة للمـواطنين واالعتـداء        "قمع"وعند سؤاله عن     .قانون التمثيل النسبي باستثناء حركة فتح     
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ة الجمعة الماضي التي دعت اليها حركة فتح في قطاع غـزة            عليهم في قطاع غزة كما حصل عقب صال       
قال الزهار لو خرجت مسيرة غير منظمة في بريطانيا ماذا ستستخدم الشرطة البريطانيـة غيـر القـوة                  

 ان دعوة فتح المواطنين للصالة في العراء هي بدعة، وقـال االن ابتـدعوا               ىلحماية القانون، ومشيرا ال   
  . الة فيها السجائر وشرب الماء والشيشة وهذا انحراف غير مسبوقصالة جديدة في العراء، ص

  3/9/2007القدس العربي 
 

  حواتمة يبحث والمطران حنا األوضاع في األراضي المحتلة .23
عطا اهللا حنا ضرورات    . بحث نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية والمطران د        : رامي دعيبس 

روحية والوطنية الديمقراطية في األرض المحتلة، إلعادة بنـاء الوحـدة           النضال الموحد بين كل القوى ال     
الوطنية في الصف الفلسطيني، وإنهاء فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، وعودة الجميع إلى الحـوار                

ودعا حواتمة وعطا هللا إلى تعريب الكنيسة األرثوذكـسية         . الوطني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني     
األردنية، كما تم تعريب الكنيسة العربية في كل األقطار العربية منذ بداية القـرن التاسـع                 - الفلسطينية

 .عشر
  3/9/2007 48عرب 

  
   صاروخا خالل آب الماضي59 استشهاد سبعة من قادتها وإطالق  عنتعلن" سرايا القدس" .24

 سـبعة مـن قادتهـا         أن اليـوم " قسم اإلعالم الحربي  "وفي تقرير أصدره    " سرايا القدس "قالت  : القدس
 صـاروخا علـى البلـدات والمواقـع         59وعناصرها وأظهرت السرايا أن مقاوميها أطلقـوا        ستشهدوا  ا

الماضـي فـي     أغسطس/  عشرات العمليات خالل شهر آب     وأنها نفذت اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة     
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  1/9/2007قدس برس 
 

  يرة إلنهاء أزمة الالجئين الفلسطينيين في العراقبذلنا جهوداً كب: أسامة حمدان .25
قدس "في لبنان في تصريحات خاصة لـ " حماس"ممثل كشف أسامة حمدان  : قدس برس- بيروت
النقاب عن جهود كبيرة بذلتها حركته إلنهاء أزمة الالجئين الفلسطينيين على الحدود العراقية، " برس
إلنهاء هذه األزمة، وتمكنا من إدخال مئات الفلسطينيين " حماس"لقد بذلنا جهودا كبيرة في حركة : "وقال

العالقين على الحدود العراقية إلى سورية، لكن استمرار القتل والتشريد الذي تمارسه بعض الميليشيات 
قادت جهودا " حماس"وأشار حمدان إلى أن  "...العراقية بحق الفلسطينيين أعاد هذه األزمة إلى الواجهة،

اولة حل هذه األزمة مع عدد من القادة العرب ومنهم قادة السودان، لكنه نفى أن يكون قد تم كبيرة لمح
لقد طرحنا األمر على األشقاء في الخرطوم ونحن ندرك : "اتخاذ قرار سياسي بشأن هذا الموضوع، وقال

ود العراقية، ونأمل دقة المرحلة التي تمر بها السودان وندرك طبيعة المعاناة التي يعيشها أهلنا على الحد
 ".أن نتلقى ردا إيجابيا من السودان

  3/9/2007الشرق القطرية 
  

 "عين الحلوة"على " البارد"المقدح يستبعد انعكاسات  .26
حصول اي تداعيات او انعكاسات "استبعد مسؤول حركة فتح في مخيم عين الحلوة العميد منير المقدح 

ان االوضاع في المخيم جيدة وايجابية ولن "وقال  ".الحلوةسلبية لحسم معركة نهر البارد على مخيم عين 
، مشيرا الى ان النتائج التي انتهى اليها "نسمح بحصول اي انعكاسات سلبية واالمن في المخيم ممسوك

يكفي الشعبين اللبناني والفلسطيني معاناة، ويجب ان "واضاف  ".كانت متوقعة-7-7مخيم نهر البارد 



  

  

 
 

  

            12 ص                                    833:                                 العدد3/9/2007اإلثنين : التاريخ

عن تنظيم العالقة الفلسطينية ـ   اهلنا الذين تشردوا الى المخيم، واعادة االعمار،نتحدث اليوم عن اعادة
اللبنانية، واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالنسانية واالجتماعية، باالضافة الى تنظيم السالح داخل 

  ".المنيةالمخيمات، على قاعدة واضحة وارضية صلبة كي نضع حدا للمأساة االجتماعية والثغرات ا
 3/9/2007المستقبل 

  
  قطاعالتياح جنوب اج ومصر خطة  الفلسطينيةإسرائيل سلمت السلطة": سما"وكالة  .27

 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في مدينـة رام اهللا اليـوم االثنـين ان الحكومـة                 : حكمت يوسف  ،غزة
ا موسعا حـول عمليـة      اإلسرائيلية سلمت السلطة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية قبل يومين تقرير         

اجتياح لجنوب قطاع غزة بالكامل بما فيه منطقة الشريط الحدودي وذلك لتدمير االنفاق التي تربط قطاع                
  .غزة وبمصر والتي يتم من خاللها تهريب كميات كبيرة من االسلحة الي القطاع

يـد وتعـاظم قـوة      ان اسرائيل تنظر بقلق كبير لتزا     " وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سما        
حركة حماس في قطاع غزة وترسانة األسلحة التي بدأت تتزايد في ظل سيطرتها الكاملة علي قطاع غزة                 
مما يشكل تهديد واضحا وصريحا ألمن الدولة العبرية التي تخشى من تحول قطاع غزة الي جنوب لبنان                 

سابيع القليلـة القادمـة بعمليـة       وأضافت المصادر ان جيش االحتالل اإلسرائيلي سيقوم خالل األ         ".ثاني
على طـول   " صالح الدين "اجتياح موسعة لجنوب القطاع تمتد من معبر كرم ابو سالم حتي محور فلدلفيا              

الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر لتدمير كافة األنفاق بشكل كامل التي تستخدم لتهريـب                
ير ان الدولة العبرية ترصد كل يوم عمليات تهريب         وبين التقر  .كميات كبيرة من السالح  الي قطاع غزة       

االسلحة بمختلف انواعها الى داخل القطاع عن طريق األنفاق التي تربط الجانب المصري ومدينة رفـح                
في قطاع غزة، ولذلك سيضطر المستوى العسكري والمستوى السياسي في الحكومة اإلسرائيلية في نهاية              

  . القطاع من تواجد حركة حماساألمر الى اصدار األوامر لتطهير
وذكرت المصادر ان الحكومة اإلسرائيلية تنتظر رد الحكومة المصرية علي هذا التقرير في حين تنظـر                

  . مؤسسة الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام اهللا بقلق كبير نتيجة تسلمها هذا التقرير
  3/9/207 سماوكالة 

  
  ة في الضفة المحتلةإسرائيل تواصل توسيع المستوطنات العشوائي .28

ان المـستوطنات   " أعلن مسؤولون في االدارة العسكرية االسرائيلية امـس          : برهوم جرايسي  -الناصرة  
وقـال   ".العشوائية التي تبنى في الضفة الغربية بدون تصريح من الحكومة االسرائيلية، آخذة في التوسع             

شر تقرير رسمي قبل ثالث سنوات يدعو       منذ ن " تواصل اتساعها "هؤالء المسؤولون ان هذه المستوطنات      
وتحدث العسكريون امام اللجنة الوزارية الخاصة بقضية البؤر االستيطانية امس واشـتكوا             .الى تفكيكها 

وأقرت االدارة العسكرية    .من عدم حيازتهم على الوسائل الكافية لتطبيق القانون في مواجهة المستوطنين          
لة بأنها لم تتمكن بعد من وضع خارطة دقيقة بالمستوطنات العشوائية           االسرائيلية في الضفة الغربية المحت    

  .بهدف ازالتها
 بؤر استيطانية في غالبيتها الساحقة مأهولة بالمستوطنين،        110وينتشر في الضفة الغربية المحتلة حوالي       

د  مستوطنة أخرى، وعدة أحياء استيطانية في القدس المحتلـة، وتبـين أمـس، أن عـد    120اضافة الى  
 آالف مستوطن، وهذا خالفا لتقديرات ظهرت قبل بضعة أسابيع          7المستوطنين في هذه البؤر وصل إلى       

  .وادعت أن عدد المستوطنين في هذه البؤر ألفا مستوطن
 بؤرة حتى نهاية العـام الجـاري، وأن         26وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، إن الوزير باراك قرر ازالة          

ي هذه البؤر، إال أن الوزارة أكدت ان هناك مفاوضات جارية بينها وبين ما               مستوطن يستوطنون ف   1200
ـ  ـ      " مجلس مستوطنات "يسمى ب عدد من البؤر، أي تحويلها     " تبييض"الضفة الغربية، من أجل ما وصف ب
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وطالب ليبرمان بسحب صالحية إزالة البؤر من باراك، ومنحها للجنة الوزارية،            .إلى مستوطنات عادية  
تـم إقامتهـا بـدعم وتمويـل        " مستوطنات شرعية "ه ال يوجد بؤر غير قانونية، وإنما جميعها         معتبرا ان 
  .الحكومة

وحتى اليوم لم يتم إقامـة       2006 الزعم بأنه منذ العام       الوزارية، وحاول مندوب وزارة الدفاع في اللجنة     
صدار بيان تؤكد فيه زيف     أي بؤرة استيطانية جديدة، إال أن حركة السالم اآلن اإلسرائيلية سارعت إلى إ            

مزاعم ممثل الوزارة، وقالت، صحيح انه لم تقم بؤر استيطانية كبيرة جديدة، ولكن في نفس الفترة جرى                 
 كرفانا في عـدد مـن   18 بؤرة تجري مشاريع بناء إسمنتي، وإضافة  30توسيع هذه البؤر، وفي حوالي      

مقابل أعلنت عصابات من المـستوطنين      وفي ال  .البؤر، وجرى إقامة بؤرتين صغيرتين في وسط الضفة       
  . بؤر استيطانية، نهاية الشهر الجاري في منطقتي بيت لحم والخليل5المتطرفين أمس عزمها إقامة 

  3/9/2007الغد األردنية 
  

  شوارع لليهود فقط... تقرير إخباري .29
 نظـام فـصل      أن االحتالل يمعن فـي بنـاء       "إسرائيلية"كشفت منظمة   :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   

عنصري من خالل شق شوارع جديدة معدة للمستعمرين فقط داخل الضفة الغربية المحتلة فيما ال تـزال                 
  .الجدران تحاصر المواطنين الفلسطينيين

صـورة لألوضـاع    " قـد كـشفت أمـس فـي تقريـر جديـد بعنـوان                "الـسالم اآلن  "وكانت منظمة   
 األيام بشق ستة شوارع كبيرة في الضفة الغربية          تقوم هذه  "اإلسرائيلية" أن الحكومة    "2007آب/أغسطس
 كيلومتراً يحظر على الفلسطينيين استخدامها كسائر الطرقات االلتفافية التي بنيـت منـذ عـام                34بطول
 مستوطنا يقيمون   33279وأوضح التقرير أن الطرقات الست الخاصة بالمستوطنين فقط ستخدم           .2000

  . مليون شيكل370فت إلى أن تكلفة المشروع الجديد تبلغ سيارة ول6390 مستعمرة يملكون 52في 
 تفضل شق الطرقات في الضفة الغربيـة المحتلـة خدمـة            "اإلسرائيلية"وشدد التقرير على أن الحكومة      

 شخص يقضون   500للمستوطنين على توسيع وتحسين حالة الشوارع داخل الكيان رغم أنها تتسبب بمقتل           
أن كل المستوطنات التي جاءت الشوارع الجديدة لخدمتها تقع شرقي          وأكد  . سنويا جراء حوادث مرورية   

 ألف شيكل لكـل     50الجدار موضحا أن الميزانية الحكومية المكرسة لبناء الشوارع الخاصة باليهود تبلغ            
  .سيارة وشدد على أن الفلسطينيين ممنوعون من دخول هذه الطرقات

 كـم لخدمـة     21للمستوطنين فقط سيتم شق شوارع بطول     ونوه التقرير بأنه بموازاة شق الشوارع المعدة        
  .المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من تقييد حركتهم جراء الجدار العنصري

  3/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تأجيل اللقاء االقليميينفي نيته كتب أولمرت م .30
ئيلي ايهود أولمرت صحة     مكتب رئيس الوزراء اإلسرا    ىنف :وكاالتال - القدس   ،أشرف أبوالهول  -غزة  

ماذكرته مصادر فلسطينية بأن إسرائيل حاولت اقناع السلطة الفلسطينية بتأجيل اللقاء االقليمي في نوفمبر              
وان ,  انه ال تغيير في موقف إسـرائيل       ىمشيرا ال , المقبل في الواليات المتحدة الي موعد الحق لم تحدده        

وكانت هآرتس قد نقلت عن المصادر الفلسطينية قولهـا إن        .إسرائيل معنية بالمؤتمر وبانعقاده في موعده     
) أبومـازن ( التوصية اإلسرائيلية بالتأجيل طرحت في اللقاء االخير بين رئيس السلطة محمـود عبـاس             

  .ورئيس الوزراء ايهود اولمرت في القدس يوم الثالثاء الماضي
  3/9/2007األهرام المصرية 
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  المؤتمر الدوليليفني تسعى إلى خفض التوقعات من  .31

 قالت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس، أن وزيرة الخارجيـة            : برهوم جرايسي  -الناصرة  
ليفني، تسعى في هذه الفترة إلى خفض التوقعات من المؤتمر الدولي الذي من المفترض أن يعقد في شهر                  

، عن  "هآرتس"ونقلت صحيفة    ". تحقيقها ال يمكن " نوفمبر المقبل، وهذا منعا لتسجيل أهداف        /تشرين الثاني 
مصادر الخارجية قولها، إن ليفني أجرت في األيام األخيرة اتصاال مع نظيرتها األميركية رايـس، كمـا                 
أنها طرحت توجهها أمام رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، خالل لقائها به يوم االثنين الماضـي،                

، وقالت إنه يجب عدم رفع مستوى التوقعات وإنما مالءمتها          "عالتسر"وأن ليفني حذرت في محادثاتها من       
 من المؤتمر الـدولي،   " مبالغ بها "، بأنه ظهرت توقعات     وتعتقد ليفني، حسب المصادر    .مع الواقع الميداني  

مثال إذا وافقت إسرائيل على حل وسط في القدس وقضية الحدود، فإن الرئيس عبـاس، لـيس                 "وقالت،  
، "وسـطية "ولهذا فإن ليفني تعد اآلن قائمة أهـداف          ".ي قضية الالجئين وحق العودة    باستطاعته التنازل ف  

  .للمؤتمر، وستعرضها على رئيس حكومتها أولمرت في األيام المقبلة" إنجازا"ليكون باإلمكان اعتبارها 
  3/9/2007الغد األردنية 

  
  سالح معظمهم من تجار ال إسرائيليا يسافرون يوميا إلى العراق250: هارتس .32

 اسرائيلياً يسافرون يوميا للعراق بواسطة 250ذكرت مصادر إسرائيلية أمس، أن :  صالح النعامي،غزة
شركة الطيران الملكية األردنية، مشيرة الى أنها حصلت على هذه المعطيات من شركة الطيران 

ون العراق، هم من أمس، إن معظم المسافرين اإلسرائيليين الذين يقصد" هارتس"وقالت صحيفة  .األردنية
. تجار السالح، ورجال األعمال ومن بينهم ممثلون للصناعات األمنية، ويحملون أكثر من جنسية

وأشارت الصحيفة الى أن ممثلين عن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والخارجية، وموظفين في االمم المتحدة 
طار بن غوريون الى مطار ودبلوماسيين أجانب يعملون في اسرائيل يتوجهون للعراق عن طريق م

وأشارت الصحيفة الى أن زيادة طرأت هذا العام على عدد . عمان، ومنه الى مطارات عراقية
 الفا 43، حيث وصل عدد المسافرين منذ بداية العام الى %20اإلسرائيليين الذين يسافرون للعراق بنسبة 

  . مسافرا161
 3/9/2007الشرق األوسط 

  
   من صواريخ المقاومة"سيدروت"ة طائرات إسرائيلية لحماي .33

أكدت مصادر المقاومة الفلسطينية أن ثالثة أنواع من الطائرات اإلسـرائيلية تحمـي              :الوكاالت - غزة
 منذ ساعات فجر امس، خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية مـع بـدء العـام                "سيدروت"مستوطنة  

رات استطالع اسرائيلية وطائرات مروحيـة      وأكدت المصادر أن طائ    .الدراسي الجديد داخل المستوطنة   
 جابت امس، أجواء قطاع غزة خاصة الشريط الحدودي شمال القطاع لتفادي            "16-اف "وحربية من نوع  

وكانت قوات االحتالل قد أعلنت حالة التأهب القصوى داخل صفوفها خـشية            . سقوط صواريخ المقاومة  
  . من صواريخ المقاومة

  3/9/2007االتحاد االماراتية 
 

  "في أية لحظة"إسرائيل تتوقّع حرباً مع حزب اهللا  .34
أمس عن محافل عسكرية في قيادة المنطقة الـشمالية فـي           " جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : محمد بدير 

الحرب مع حزب اهللا قد تندلع في أي يوم وأية ساعة، بل فـي أيـة دقيقـة                  "الجيش اإلسرائيلي قولها إن     
 ال يزالون منتشرين في القرى الشيعية في الجنوب اللبناني، وهـم علـى              ولحظة، إذ إن مقاتلي حزب اهللا     
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وتابعت الصحيفة، نقالً عن هذه المحافـل، إن         ".جهوزية لتلقي األوامر الستئناف الهجمات على إسرائيل      
هذه الصورة القاتمة المدعومة من قيادة المنطقة الشمالية، ترى وجود عوامل خارجية يمكـن أن تـؤدي                 

مثل انسحاب أميركي سابق ألوانه من      "إلى الحرب، ليس فقط مع حزب اهللا، بل أيضاً مع سوريا،            بدورها  
، رغم إقرار هذه المحافل بأن العام الماضي كـان األكثـر            "العراق، أو ضرب المنشآت النووية اإليرانية     

السياسة اإلسرائيلية  "ن  وأكدت هذه المحافل أ    .هدوءاً على طول الحدود اللبنانية في العقود الثالثة الماضية        
، بـل   )نحو المواجهـة  (في هذه األثناء هي المراقبة واالنتظار، إذ إنها غير معنية باتخاذ الخطوة األولى              

سيناريوات هذه المواجهة قد تبدأ مـن خـالل         "، مشيرة إلى أن     "انتظار الطرف اآلخر والرد على الهجوم     
  .ن جديدم" إقدام حزب اهللا على محاولة خطف جندي إسرائيلي

إسـرائيل قـد تعلمـت      "ووفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش اإلسرائيلي، تضيف الصحيفة، فإن           
الدرس جيداً وستستفيد في أية معركة مقبلة مع حزب اهللا من المزايا الهائلة في القوة الناريـة واألعـداد                   

وأكدت الصحيفة أن رئيس أركان الجـيش        ،"الكبيرة من الدبابات التي تملكها، إضافة إلى وحدات المشاة        
اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، كان قد حدد نهاية الصيف الجاري موعداً نهائياً الستكمال الجيش لجهوزيته              

  .استعداداً لحرب محتملة مع حزب اهللا وسوريا
  3/9/2007األخبار اللبنانية 

 
  "اليونيفيل"توتّر يخّيم على عالقة إسرائيل بقادة  .35

اة العاشرة التلفزيونية اإلسرائيلية أن حالة من التوتر سادت بين إسرائيل وقادة قوات اليونيفيل              ذكرت القن 
وأشـارت القنـاة     .في جنوب لبنان على خلفية مطالبة تل أبيب األخيرين بتكثيف نشاطهم ضد حزب اهللا             

ن دبلوماسـيين   الخميس الماضي إلى حصول تبادل للعبارات القاسية وغير الدبلوماسية بهذا الـشأن بـي             
  .إسرائيليين زاروا األمم المتحدة أخيراً والمشرفين على القوات الدولية

  3/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  "فينوغراد"مازوز يطالب المحكمة العليا برد الدعاوى ضد  .36
م  طلب المدعي العام اإلسرائيلي مناحيم مازوز من المحكمة العليا، أمس، رد الدعاوى التي تقد              :يو بي أي  

التي تحقـق فـي اخفـاق       " لجنة فينوغراد "بها الجيش والعضو السابق في الكنيست أبراهام بوراتز ضد          
عن مازوز قوله، في بيان وجهه إلـى        " هآرتس"ونقلت صحيفة   ". سابقة ألوانها "الحرب على لبنان، ألنها     

أعلنت أنه مـا  ) فينوغراد(تها  ملفات الدعاوى سابقة ألوانها، ألن اللجنة ذا      "المحكمة اإلسرائيلية العليا، إن     
وشـدد  ". زال أمامها أن تحدد من يمكن أن يتضرر من الخالصات التي ستتوصل إليها، وإلى أي مـدى                

  ". الحق بالرد مضمون ألولئك الذين سيتأثرون من توصيات اللجنة التي عينتها الحكومة"على أن 
  3/9/2007السفير 

  
   المالية السابق هرشزونالشرطة توصي بتقديم الئحة اتهام ضد وزير .37

أوصت الشرطة اإلسرائيلية في ختام تحقيقاتها مع وزير المالية المستقيل، أفراهام هرشزون، بتقديمه إلى              
وأظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة      . القضاء، بتهم االختالس وتبييض األموال وخيانة األمانة      

د هرشزون بأنه ارتكب مخالفات في الفترة التي كـان          بالتعاون مع سلطة الضرائب وجود قاعدة أدلة ض       
نقابة "وتتركز الشبهات في اختالس أموال من       . وفي الفترة التي أعقبتها   " نقابة العمال الوطنية  "فيها رئيس   

  ".نيلي"وجمعية " العمال الوطنية
    3/9/2007 48عرب 
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  إسرائيل دولة فصل عنصري: روبنشتاينداني  .38

، داني  "هآرتس"لية الصهيونية في بريطانيا مشاركة المعلّق اإلسرائيلي في صحيفة           ألغت الفدرا  :يو بي آي  
روبنشتاين، في مؤتمر تعقده األسبوع المقبل، بسبب تشبيهه إسرائيل بنظام الفصل العنصري في جنـوب               

يـديعوت  "وذكـرت صـحيفة      .أفريقيا خالل مؤتمر لألمم المتحدة في بروكسل يوم الخميس الماضـي          
إسرائيل اليوم  "أن روبنشتاين، المعروف بميوله اليسارية، قال بحسب تقرير لألمم المتحدة إن            " أحرونوت

أولئك الذين فـي غـزة، وفـي القـدس          : دولة فصل عنصري بأربع مجموعات مختلفة من الفلسطينيين       
  ".الشرقية، وفي الضفة الغربية، والفلسطينيون اإلسرائيليون، مع وضع مختلف لكل مجموعة

  3/9/2007 اللبنانية األخبار
  

  تل ابيب تمنع رجال الدين الدروز من السفر لسورية .39
الهيئات المهنية علي كل المستويات ترفض السماح لرجال الـدين العـرب             : زهير اندراوس  -لناصرة  ا

الدروز الذين يسكنون في اسرائيل بزيارة سورية ولبنان، هذا ما جاء في الرد الذي تلقاه مؤخرا النائـب                  
فاع، من التجمع الوطني الديمقراطي من وزارة الداخلية االسرائيلية، علي رسـالة كـان أرسـلها                سعيد ن 

لن نألو جهدا في مد يد العون للجنة التواصل في          : النائب نفاع وفي تعليقه علي الرد قال      . لوزير الداخلية 
  .ا كلف األمرمعركتها إلحقاق هذا الحق وبكل الطرق التي نراها مناسبة، سياسية وقضائية ومهم

  3/9/2007القدس العربي 
  

   مليار دوالر28.8نمو احتياطي النقد االجنبي االسرائيلي الى  .40
 مليون  517يوم االحد إن احتياطيات البالد من النقد االجنبي ارتفعت بواقع           ) المركزي(قال بنك اسرائيل    

تعود "لبنك في بيان    وأضاف ا  . مليار دوالر  28.8دوالر على أساس شهري في أغسطس اب لتصل الى          
هذه الزيادة باالساس الى تحويالت القطاع الخاص من الخارج ودخـل بنـك اسـرائيل مـن اسـتثمار                   

وكانت احتياطيات النقد االجنبي لدى      ."االحتياطيات والذي نالت منه جزئيا تحويالت الحكومة الى الخارج        
  .2006الر في أغسطس  مليار دو27.9 و2007 مليار دوالر في يوليو تموز 28.3اسرائيل 

  2/9/2007رويترز 
  

  "البارد "مخيم البداوي تحول إلى خلية نحل للبحث في انتهاء محنة .41
مخيم البداوي تحول الى خلية نحل منذ اإلعالن الرسمي عن سقوط مخيم البارد             : غسان ريفي  -البداوي  

ت عسكرية هنـاك، اجتمـاع      النازحون في كل مكان، لقاء هنا، نقاش وتحليال       .. وانتصار الجيش اللبناني  
للجنة النازحين هنالك، حركة غير طبيعية داخل غرف النزوح، نازحـات يجمعـن بعـض األغـراض                 
والحاجيات لالنطالق نحو المخيم في عودة وعدت بها الحكومة اللبنانية في أسرع وقت ممكـن، زحمـة                 

ات راجلة، فيما شهد مدخال     سير في الشوارع، وانتشار عسكري لعناصر اللجنة االمنية التي سيرت دوري          
المخيم استنفارا عسكريا لمنع اي من النازحين من المغادرة، ولزوم الوضع المستجد في ظل إطالق النار                

ويقول مسؤول الجبهـة الـشعبية لتحريـر         . الكثيف الذي كان يصدر من كل المناطق المحيطة بالمخيم        
ـ      عيشون حالة قلق وترقب، وخوف على المـصير        إن النازحين ي  " السفير"فلسطين في الشمال أبو جابر ل

الن القضية باتت على المحك، فها هي المعارك قد انتهت وتم اإلجهاز على تنظيم فتح اإلسالم، ويبقى أن                  
  .تشرع الدولة اللبنانية بالوفاء بعهودها للنازحين بتأمين عودة كريمة وآمنة

  3/9/2007السفير 
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  ن معتقلي الجمعة لدى القوة التنفيذية اعتصام في غزة للمطالبة باالفراج ع .42

اعتصم عشرات من ذوي المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوة التنفيذيـة           :  ا ف ب، د ب أ      –غزة  
وسط مدينة غزة امس ، مطالبين باالفراج عن        " السرايا"التابعة لحركة حماس الجمعة امام السجن في مقر         

لنحوعشر دقائق مـصورا تلفزيونيـا      ا  احتجزو"راد القوة التنفيذية    وذكر صحفيون في غزة ان اف      .ابنائهم
يعمل مع وكالة اسوشيتد برس االميركية ثم افرجوا عنه بعد فحص الشريط المصور وبعدها سمحوا لنـا                 

  ".بتصوير االعتصام
  3/9/2007الحياة 

  
  احتجاجات عنيفة للفلسطينيين المحتجزين في مطار العريش .43

ة بشمال سيناء إن فلسطينيين محتجزين بمطار العريش قاموا يوم األحد بتحطيم            قالت مصادر أمنية مصري   
زجاج النوافذ واالبواب والمقاعد الموجودة بصالة الوصول بالمطار احتجاجا على طول فترة احتجـازهم              

الفلسطينيين المحتجزين حاولوا الخروج من صـالة       "وقال مصدر لرويترز ان     . التي تزيد على الشهرين   
ر بعد ان خلعوا مالبسهم للتعبير عن احتجاجهم فتصدت لهم الشرطة لمنع خروجهم مما أدى الـى                 المطا

الشرطة المصرية نجحت في السيطرة على الوضع داخل المطـار       ".وقوع مصادمات عنيفة بين الطرفين    
  .بعد أن كاد الفلسطينيون المحتجزون أن ينجحوا في الخروج من بوابة المطار

  3/9/2007 48عرب 
 

   اطالق حملة دولية لفك عزلة طلبة القطاع عنعلنيرئيس جامعة بيرزيت  .44
نبيل قسيس عزم الجامعة على اطالق حملة . اعلن رئيس جامعة بيرزيت، د: منتصر حمدان-رام اهللا 

دولية لفك العزل والحصار عن طالب قطاع غزة الذي يحرمهم من حقهم في التعليم والحركة بحرية، 
االحتالل في فرض الحصار والعزل حرمت المئات من طلبة قطاع غزة من حقهم مشيرا الى سياسات 

وقال قسيس خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة  .في االلتحاق بالجامعات في الضفة الغربية
قبل % 22ان تلك السياسة ساهمت في خفض نسبة الطلبة الذين يدرسون في الجامعة من "الجامعة، 

ما يشير الى ان وجود سياسة ممنهجة تنتهجها " الى الصفر في الوقت الراهنفرض الحصار واالغالق 
 .سلطات االحتالل بهدف منع طلبة القطاع من الدراسة في جامعات الضفة

  3/9/2007الحياة الجديدة 
  

 سيحي ينظم مهرجاناً جماهيرياً حاشداً لنصرة القدسم التجمع الوطني ال .45
مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في ملعب كلية األمة في القدس، أمس، سيحي منظم التجمع الوطني ال: القدس

سيحية، خاصة في مقدسات االسالمية والممارسات االسرائيلية ضد المشاركين تنديداً بالمضم مئات ال
هرجان محافظ القدس ونائبه، واعضاء في السلك الدبلوماسي، موشارك في ال .حتلةممدينة القدس ال

 .ختلفةمني، وكوادر من الفصائل الفلسطينية الدمجتمع الموممثلو ال
 3/9/2007األيام الفلسطينية 

 
   فلسطيني800إسرائيل اعتقلت خالل أغسطس  .46

قال الناطق باسم عمداء األسرى محمود أبو حصيدة امس االحد  : محمد جمال- نابلس )أ.ب.د( –غزة 
 مواطن فلسطيني 800يد على إن قوات الجيش اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر أغسطس الماضي ما يز

من بين "إلى أن ) وفا(ولفت أبو حصيدة في تصريح لوكالة  .من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة
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، وكذلك أربعة 1948 عامالً جرى اعتقالهم من أماكن عملهم داخل أراضي 56المعتقلين ما يزيد على 
 ".صيادين اعتقلوا قبالة شواطئ قطاع غزة

  3/9/2007الشرق القطرية 
  

 تحديد أنواع العموالت وأسعار الخدمات المصرفية بفلسطين  .47
في ضوء األوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعلق منهـا             : إيالف من رام اهللا   

بالجانب المادي واالقتصادي وارتفاع كل من مستوى األسعار ومعدالت البطالة، فقد قامت سـلطة النقـد         
إجراء دراسة شاملة ألنواع العموالت والرسوم التي تستوفيها المـصارف مقابـل الخـدمات      الفلسطينية ب 

وقد شملت الدراسة حسب بيان صادر عن سلطة النقد حصر أنواع الخدمات             .المصرفية المقدمة من قبلها   
جـم  التي تقدمها المصارف وتلك التي تشكل عنصر تكلفة محددة وترتبط بتقديم الخدمة ومحاولة تقدير ح              

التكلفة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها المصارف خاصة لصغار المتعاملين ذوي الحركات المحـدودة              
كما جاء في البيان أن سلطة النقد أخذت في االعتبار ضرورة تطـوير الجهـاز                . وغيرها من الخدمات  

تها علـى   المصرفي وخدماته للجمهور بهدف رفع كفاءة المصارف العاملة في فلسطين، وتحـسين قـدر             
  . المنافسة الحرة في األسواق المالية في فلسطين وفي الخارج

  2/9/2007موقع ايالف 
 

  في عين الحلوة" العين الحلوة"معرض  .48
بإشراف الفنان زياد   " العين الحلوة "افتتح في مخيم عين الحلوة معرض صور فوتوغرافية بعنوان          : اصيد

 المخيم يأتي تتويجاً لورشة عمـل تدريبيـة للجنـة           عنتر، وهو نشاط فني مشترك لبناني فلسطيني داخل       
المتابعة اللبنانية الفلسطينية شارك فيها شباب لبنانيون وفلسطينيون وتناولت تـاريخ التـصوير وعالقـة               
الصورة برؤية المجتمع وتطوره، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحريري وجمعيـة الـشباب الفلـسطيني               

 بحضور ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي، ورئـيس           ، في مقر الجمعية في المخيم،     )الجئ(
جمعية تجار صيدا وضواحيها، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وعن هيئات أهلية وشبابية ونقابية لبنانية              

 .وفلسطينية
  3/9/2007السفير 

  
   يبسط سيطرته على نهر البارد اللبنانيالجيش .49

 فتح االسالم داخل مخيم نهر البارد هجوماً في اتجاه مواقع من بقي من مسلحيأمس شن : نزيه الصديق
الجيش على أكثر من محور، بهدف فك الطوق األمني المضروب حول المخيم، مستعينين بمؤازرة من 
عناصر مسلحة قدمت من خارج المخيم، حيث عمدوا إلى إطالق النار على مواقع الجيش المرابطة حول 

ورغم أن عدداً من المسلحين استطاعوا عبور الطوق األمني  .ار والمنيةالمخيم، والفرار في اتجاه عك
المضروب، مستغلين حالة اإلرباك في صفوف الجيش، إال أن األخير سارع فوراً إلى امتالك زمام 
المبادرة، ودارت بينه وبين المسلحين الفارين معارك عنيفة أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى في 

لى أسر آخرين، وبدأ عملية تعقب لمن استطاع منهم الفرار إلى خارج المخيم، حيث صفوفهم، إضافة إ
 العبسي قتل في المعارك أن ضابط في الجيش لوكالة فرانس برس أكد  كما.ضرب طوقاً أمنياً واسعاً
  . في المستشفى الحكومي في طرابلسوانه تم التعرف على جثته

  3/9/2007األخبار اللبنانية 
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  ع دخول البارد حتى انتهاء اإلجراءات الميدانية الجيش يمن .50
 إلى اإلخوة الفلسطينيين إلى عدم التوجه دعتصدر عن قيادة الجيش بيان بعد انتهاء العملية العسكرية 

مخيم نهر البارد حتى االنتهاء من اإلجراءات الميدانية التي تقوم بها وحدات الجيش المختصة، وذلك 
وقد أعطيت األوامر للقوى العسكرية بمنع أي كان من .  لعمل هذه الوحداتحفاظا على سالمتهم وتسهيال

   المخيم لحين زوال األسباب المانعةإلىالدخول 
  3/9/2007السفير 

  
  مصر رفضت استئناف جهود الوساطة حول شليط: "هآرتس" .51

ا نقلت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح أمس إن مصر رفضت طلب : محمد جمال-رام اهللا 
وأن السبب يعود إلى االنقسام . حول جلعاد شاليتإسرائيليا الستئناف المفاوضات مع حركة حماس 

والسبب . وقالت الصحيفة إن مصر ترى أن الوقت غير مناسب لتجدد االتصاالت .الداخلي الفلسطيني
ت خشيتها من أن تجدد االتصاالت قد يؤدي إلى تعزيز مكانة حماس التي تضعضع: "الرئيسي هو

كما وتشير التقديرات المصرية إلى أن هذه الخطوة قد تمس بالعالقات مع رئيس السلطة . مؤخرا
يعتقد المصريون أن حماس لن تكتفي بالحديث عن ملف : "وتضيف الصحيفة ".الفلسطينية، محمود عباس

 ". القاهرةاألسرى وستسعى إلى توسيع المحادثات للتناول قضايا سياسية تتعلق بالعالقات مع فتح ومع
  3/9/2007الشرق القطرية 

  
  الحوار الجاد ينهي االحتقان في الساحة الفلسطينية: سفير مصر لدى السلطة .52

أكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية أشرف عقل أن الدور المصري كان :  ربيع شاهين-القاهرة 
 طرف على حساب اآلخر، وسيظل يلزم الحيدة الكاملة بين الفصائل الفلسطينية دون انحياز لمصلحة

وشدد على أن جميع الفصائل تثق في هذا الدور والجهد المصري حيال قضيتهم بما في ذلك حركة 
وقبل مغادرته القاهرة الى رام اهللا بعد قرار نقل السفارة المصرية من غزة، أكد أن األوضاع . حماس

إلى أن لها جذورا كما أن لها أطرافا التي تفاقمت على الساحة الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، مشيرا 
وعن رؤيته . عديدة باتت تلعب على الساحة الى جانب الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

انه ال سبيل الستعادة الثقة وتعزيزها بين : لتطورات األوضاع ومصير القضية الفلسطينية قال عقل
  . الحوار على أرضية توافر النوايا الصادقةالحركتين إال بالحوار والحوار فقط، وأن يتحقق هذا

وحول اتهام حماس ضد قيادات أمنية على رأسها مجموعة دحالن بالمسؤولية الكاملة عن التصعيد وما 
وصلت إليه األمور، قال عقل ان الساحة الفلسطينية مليئة باللغط من هنا وهناك وال تستطيع أن تتبين 

وعما اذا كان . سه أنه على حق ويلقي بالالئمة على الطرف اآلخرالحقيقة كاملة ألن كل طرف يدعي لنف
يرى في حركة فتح المسؤول األول عن تفاقم األوضاع، قال السفير المصري أنه ال يستطيع أن يلقي 
بالمسؤولية على طرف دون اآلخر واعتبر أن كليهما مسؤول عما جرى وعن استباحة الدم الفلسطيني 

أن كل : واضاف عقل. عقود طويلة مضت نعتبره خطا أحمرا وأنه من المحرماتالذي ظللنا لسنوات بل ل
األطراف مسؤولة بما في ذلك على المستوى االقليمي ألنه لم يكن هناك حوار حقيقي وجاد على الساحة 
اق الفلسطينية إلنهاء حالة االحتقان وإزالة أسبابها بالذات بين الحركتين الكبيرتين حماس وفتح، كما أن اتف

مكة الذي تم التوصل اليه لم يشهد احتراما كامال أو تنفيذا له وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب 
  .الفلسطيني

ولفت الى شمولية اتفاق مكة لكنه لم يتم تنفيذ أي شيء من بنوده سوى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الحتقان لم تنفذ والمعروف أنه حتى تشكيل بينما ما هو أهم من بنوده إلزالة كل أسباب التوتر وعوامل ا

وأوضح أنه لم تتم اعادة . حكومة الوحدة الوطنية شهد صراعا طويال حتى خرجت الى حيز الوجود
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هيكلة األجهزة بما فيها منظمة التحرير أو مجلس األمن القومي وبرغم تشكيله كانت هناك خالفات على 
وعن الطرف . والفقر كل ذلك أدى الى ما وصلنا اليه عضويته ، ثم هناك الحصار الدولي والبطالة 

المسؤول عن عرقلة تنفيذ اتفاق مكة قال أن كل األطراف لم تأخذ خطوات جدية للتحرك نحو التنفيذ ألنه 
كان لكل منها أجندته الخاصة وأيديولوجيته التي غلبت في النهاية على حساب المصلحة العليا ثم ان هناك 

  . ديولوجية حركة حماس وفقدانها السيطرة على بعض أجنحتها العسكريةسببا آخر يتعلق بأي
وأكد السفير أشرف عقل أن قرار سحب مصر بعثتيها لم يكن له أية أسباب أو معطيات سياسية أو حتى 

لكن كان . موقف مما جرى من أحداث على األرض رغم إدانة مصر ومطالبتها احترام السلطة الشرعية
ضاع األمنية نتيجة حالة الفلتان الذي حدث معتبرا بأنه كان يمكن ألي طرف ربما السبب يتعلق باألو

  .متخفيا، ليس بالضرورة من حماس أو فتح، أن يقدم على ارتكاب عمل ما ضد أفراد البعثتين
  3/9/2007عكاظ 

  
 المصالحة بين الفلسطينيين الجزائر تدعو إلى تحقيق .53

جزائر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى دعا عبد القادر حجار، سفير ال: القاهرة
إجراء مصالحة بين الفلسطينيين، مؤكدا أنه ال يمكن أن تنطلق عملية سالم على كافة المسارات والشعب 
الفلسطيني غير موحد، ومعربا عن أمله في أن توسع لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث قطاع غزة نطاق 

وقال حجار إنه بعد أن أكدت قمة الرياض على  .لجنة تحقيق مصالحة بين الفلسطينيينعملها لتصبح 
مبادرة السالم العربية كنا متفائلين أن تحقق جهود تفعيل المبادرة نتائج إيجابية في مختلف المستويات، 

  .لكننا فوجئنا بالصراع الفلسطيني الفلسطيني الذي أثر في هذه الجهود
  3/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  غياب مبارك فيه خطورة على إسرائيل: هارتس .54

رغم ظهور الرئيس المصري حسني مبارك في عدة مناسبات ومشاركته في  : عبدالمنعم حالوة-القاهرة 
ته، اال ان  حول صحافتتاح مشروعات وادالئه بتصريحات صحفية اكد فيها عدم صحة الشائعات

مما عمل على زيادة حالة القلق التى تعيشها المنطقة، فقد نشر الصحف اإلسرائيلية لم تفوت تلك الفرصة 
تقريرا بصحيفة هارتس ، يحذر فيه من تدهور االوضاع في المنطقة بعد " عميراوارن"المحلل اإلسرائيلى 

بقاء مبارك "وزعم المحلل اإلسرائيلى ان . رحيل مبارك عن الحكم سواء بالوفاة او التنازل عن الرئاسة
في رأيه إلى موقف الرئيس مبارك " اوارن"واستند ". ضل ضمان لالمن القومى اإلسرائيلىفي الحكم اف

من حركة حماس عقب أحداث غزة األخيرة وهو ما ساعد في تقوية موقف إسرائيل امام العالم، اما اذا 
ولم يخف أيضا مشاعر الخوف والقلق . غاب مبارك فستصبح مصر الخطر االكبر على الدولة العبرية

لتى انتابت الساسة اإلسرائيليين وصانعى القرار هناك من إصابة الرئيس مبارك بأى مرض قد يمنعه ا
وطالب اوارن تل أبيب . عاما بات طاعنا في السن" 79"من ممارسة السياسة خاصة ان مبارك 

ال وواشنطن بالعمل معا للتدخل في الوقت المناسب اليجاد البديل لمبارك بشرط ان يكون رجال معتد
  .ومتمسكا بالسالم مع إسرائيل

  3/9/2007الشرق القطرية 
  

  مندوبو الجامعة العربية يطالبون بتوسيع مهمة لجنة تقصى الحقائق .55
 لمجلس جامعة الدول العربية، 128بدأت، امس، بالجامعة العربية اعمال الدورة  : مراد فتحي-القاهرة 

. لقادر حجار مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعةعلى مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير عبدا
وكشف حجار النقاب عن اعتراض الجزائر مسبقا على تشكيل لجنة تقصى الحقائق التى شكلها وزراء 
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 يونيو الماضى لمعرفة حقيقة ما حدث فى غزة، وعدم موافقتها على اعمالها اال 15الخارجية العرب فى 
عا وتلقت تقارير من الجهات واالطراف المعنية للتعرف على حقيقة انها تعاملت معها بعد ان اصبحت واق

ودعا الى توسيع مهمة لجنة . االحداث وتم جمعها فى تقرير شامل سيعرض على وزراء الخارجية
تقصى الحقائق العربية واال تقف عند المهمة التى قامت بها بل يجب ان تكلف بالعمل على اجراء 

نيين النه ال يمكن اجراء مفاوضات مع الجانب االسرائيلى وبينما الشعب مصالحة بين االشقاء الفلسطي
 . الفلسطينى غير موحد فى االتجاه والقاعدة

  3/9/2007الشرق القطرية 
  

  غموض موقف السودان من الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود األردنية والسورية .56
باء حول حقيقة الموقف السوداني من استضافة مئات تضاربت األن: الخرطوم، بيروت، رام اهللا المحتلة

 السورية، والعراقية األردنية، فمنذ تصريحات عزام -الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية 
األحمد مبعوث الرئيس محمود عباس إلى الرئيس السوداني عمر البشير األسبوع الماضي، لم تتضح 

وقف الحكومة السودانية من طلب استضافة هؤالء الالجئين وإنهاء معاناة الصورة جلية عما آل إليه م
فقد أكدت مصادر سودانية رفيعة المستوى، وطلبت عدم . فلسطينية طال بها العهد على الحدود العراقية

اإلشارة إلى اسمها، أن المعلومات الوحيدة المتوافرة حول موقف السودان من الالجئين الفلسطينيين 
  .ن على الحدود العراقية مصدرها الوحيد هو تصريحات منسوبة لعزام األحمدالعالقي

  3/9/2007الشرق القطرية 
  

  األمم المتحدة تحذر من تنامي المستعمرات .57
حذرت األمم المتحدة من ان تنامي المستوطنات المتزايد يقوض آفاق التوصل الى تسوية : القدس المحتلة

.  الى المنطقة توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق االوسطوذلك عشية الزيارة التي سيقوم بها
، الصادرة امس في لندن، ان تقريرا وضعه كبار الخبراء في "اندبندانت أون صنداي"وذكرت صحيفة 

شؤون الشرق االوسط لدى األمم المتحدة حذر أيضا من ان تقسيم الضفة الغربية الى أراض حبيسة 
انب طرقها الخاصة واالجراءات العسكرية المتخذة لحمايتها يهدد بجعل حل بسبب المستوطنات الى ج

شهدت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان التابعة للحكومة االسرائيلية نقاشا حادا . اقامة الدولتين متعذرا
 بؤرة استيطانية في الضفة 26 مستوطن يسكنون 1200في جلستها امس، حول التعامل مع مصير 

  .مدى صالحية اللجنة في اتخاذ القرارالغربية و
 3/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مرسوم انتخابي غير ديمقراطي  .58

  عبد الباري عطوان
في ظل حالة االستقطاب البشعة التي تعيشها الحياة السياسية الفلسطينية، بات من الصعب علـى المـرء                 

ك، الن التهمة جاهزة، فاذا اعترضـت       اتخاذ اي موقف او توجيه اي انتقاد لممارسات هذا الطرف او ذا           
على سياسات سلطة الرئيس محمود عباس فأنت من انصار حماس، واذا اعترضت على تعـدي القـوة                 

  .التنفيذية على المتظاهرين في قطاع غزة، فأنت تدافع عن حركة فتح وبعض الفاسدين فيها
ن ال يلتفت إلى هـذا االتهـام او         خطورة الظرف الفلسطيني الراهن تحتم على المرء ان يقول كلمته، وا          

ذاك، فالقضية الفلسطينية تعيش اسوأ ايامها، وتقف على اعتاب مخططات تسوية تهـدف إلـى التفـريط                 
  .بالثوابت، والرضوخ لالمالءات والشروط االسرائيلية، مستغلة حال االنقسام الفلسطيني غير المسبوق
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 بتعديل قانون االنتخاب الفلسطيني، يهدف إلـى        باالمس اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً      
 من المشاركة فـي العمليـة الـسياسية،         ىاستبعاد حركة حماس وكل حركات المقاومة الفلسطينية االخر       

باشتراطه االلتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة اعالن االسـتقالل             
  .وبأحكام القانون السياسي

 المرسوم الجديد على ان يكون انتخاب اعضاء المجلس التشريعي في انتخابات عامة حرة بطريق               وينص
االقتراع السري على اساس نظام التمثيل النسبي الكامل اي نظام القوائم بحيث تصبح المناطق المحتلـة،                

 فـي   ىمثلمـا جـر   الضفة وغزة، دائرة انتخابية واحدة، وليس مناصفة بين القوائم واالنتخابات الفردية            
  .االنتخابات االخيرة التي استفادت منها حركة حماس بشكل كبير

 ى من خاللها هذا التعديل، ومد     ىاالعتراض ليس على تعديل قانون االنتخاب، وانما على الكيفية التي جر          
  .صالحية الرئيس عباس الصدار مثل هذا التعديل وفي مثل هذا التوقيت بالذات

و أحد االشكال الديمقراطية المتبعة في اكثر من مكان في العالم، وخاصة في الدول              نظام التمثيل النسبي ه   
وحزب االحرار البريطاني الذي يعتبر مـن       . التي توجد فيها احزاب واقليات صغيرة مثل الدولة العبرية        

اعرق االحزاب واقدمها يضع هذا النظام على قمة اجندته السياسية، ولكن الجمـع بـين هـذا النظـام                   
 في االنتخابات الفلسطينية االخيرة هو افضل الصيغ واكثرها عدالة فـي            ىاالنتخابات الفردية مثلما جر   و

  .التمثيل، النه يجمع بين اهم عمليتين انتخابيتين مجربتين في اعرق الديمقراطيات في العالم
 الفلـسطيني   المشكلة تكمن في تفرد الرئيس عباس بقرارات استراتيجية كهذه دون الرجوع إلى الـشعب             

ومؤسساته الشرعية في الوطن والشتات، وتفصيل عملية سياسية على مقاسه والمجموعة المحيطـة بـه،     
  .واستبعاد كل رأي آخر يخالفه، ويعترض على نهجه السياسي والتفاوضي

ل ه الرئيس عباس هو ديكتاتورية متسلطة، فهو بداية السير نحوها، االمر الذي يشك            ياذا لم يكن ما يقدم عل     
ة، وينبئ بتحويل اي كيان فلسطيني مستقبلي إلى        ياجهاضاً ألي توجه فلسطيني حقيقي نحو ديمقراطية فعل       

  .جمهورية موز او نسخة سيئة لالنظمة الديكتاتورية العربية
فمرور مثل هذه المراسيم الرئاسية هكذا دون مراجعة او مناقشة من قبـل ابنـاء الـشعب الفلـسطيني                   

شجع الرئيس عباس على توقيع تسوية وفق الشروط االسرائيلية تسقط حق العودة            ومؤسساته، يمكن ان ي   
فنحن ال نعـرف مـاذا      . ألكثر من ستة ماليين فلسطيني، وتبقي الهيمنة االسرائيلية على القدس المحتلة          

هما ييبحث السيد عباس في الغرف المغلقة مع رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، التي تقتصر عل              
  .دهما ودون وجود اي مساعدينوح

حركة حماس ارتكبت اخطاء وتجاوزات بل وجرائم في قطاع غزة، اعترف بها السيد خالد مشعل رئيس                
مكتبها السياسي في مؤتمرات صحافية علنية، وكذلك السيد اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة الوحـدة               

كثرها سوءاً، ولكن هذا ال يعني استبعادها من        الوطنية، واالعتداء على المصلين في الساحات العامة كان ا        
العملية السياسية بهذه الطريقة، وهي التي فازت في انتخابات عامة، وفق قانون انتخابات وضعته سـلطة                

  .عباس، بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي
من حق حركة حماس او اي تنظيم فلسطيني آخر ان يرفض اعـالن االسـتقالل، وان ال يقبـل بحـل                     

دولتين، ففي اسرائيل احزاب، مثل حزب ليبرمان، تطالب بطرد العرب، وقصف السد العإلى واغـراق               ال
مصر وشعبها بمياه النيل، ومع ذلك تشارك مثل هذه االحزاب في الحكومة والكنيست مع الفارق الكبيـر                 

 حكومـة   بينها وبين حركة حماس، الحركة الوطنية التي كانت حتي قبل شهرين شريكا لحركة فتح فـي               
  .وسلطة وعملية سياسية

وال يجادل أحد في كون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولكن               
عن اي منظمة تحرير نتحدث، هل نتحدث عن منظمة التحرير التي كانت تؤمن بتحرير فلسطين وتنحاز                

اومة المسلحة كطريق لبناء الدولة المستقلة وتتمسك       إلى المعسكر المعادي السرائيل وامريكا، وتؤمن بالمق      
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بحق العودة والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ام بمنظمة التحرير الحإلىة المهلهلة الفاقـدة للـشرعية،               
والتي تتكون لجنتها التنفيذية من مجموعة من االمناء العامين لم تفز منظماتهم بمقعد واحد في المجلـس                 

  التشريعي؟
تحرير ممكن ان تكون الممثل الشرعي الوحيد بعد اعادتها إلى ثوابتها الوطنية، واعـادة بنـاء                منظمة ال 

فكيف تكون ممثالً للـشعب الفلـسطيني       . مؤسساتها على أسس جديدة تعكس القوي الحقيقية على االرض        
، التي  ، ولجان المقاومة الشعبية   ىوهي ال تضم حركات مقاومة مثل حماس والجهاد وكتائب شهداء االقص          

  تمثل اكثر من نصف الشعب الفلسطيني؟
مرسوم السيد عباس الرئاسي هذا يذكرنا بالمرسوم الذي اصدره الرئيس الراحل انور السادات بعد توقيعه               

، حيث طرح وثيقة على الشعب من اربعمئة صفحة اشترط فيهـا عـدم              1979اتفاقات كامب ديفيد عام     
  .ى هذه االتفاقات، واعتبر االستفتاء ونتائجه ملزمين للجميعاعتراض اي حزب يريد دخول االنتخابات عل

ال نريد للرئيس عباس ان يسير على نهج السادات، وال ان يتبع نهجاً مماثالً لنهجه، بـل نريـده رئيـساً                
فعداؤه لحركة حماس و انقالبهـا فـي        . ممثالً لجميع الفلسطينيين، ويرتقي إلى وعيهم الفكري والسياسي       

 ان ال يحوله إلى اسير االمالءات االسرائيلية واالمريكية، ويحول دون رؤيته للثوابـت              قطاع غزة، يجب  
  .والمصالح الفلسطينية

الديمقراطية التي يريدها الشعب الفلسطيني هي ديمقراطية وطنية، تستند إلى تراثه النضإلى، وتـضحيات              
كل الطرق والوسائل من اجل تحقيق      شهدائه، ديمقراطية تقوم على الحوار والتفاهم وسعة الصدر، واتباع          

  .المصالحة الوطنية، وتوحيد قدرات الشعب الفلسطيني خلف هدف واحد وهو التحرير
هذه المراسيم الرئاسية خطيرة في مضمونها وفي توقيتها، النهـا غيـر ديمقراطيـة، ومـشكوك فـي                  

إلى المزيد من المواجهـات     دستوريتها، عالوة على كونها تكرس حال االنقسام الحإلى الفلسطيني، وتدفع           
الدموية، وتحرف االنظار عن الورم السرطاني الحقيقي الذي ينخر الجسم الفلسطيني المتمثل في عمليات              

ومية، والحصار الخانق، والجدار العنصري، وعمليات االستيطان التي تلتهم االرض          يالقتل االسرائيلية إل  
  .والمقدسات

  3/9/2007القدس العربي 
  

  عتزال الفتنة في فلسطيندعوة إلى ا .59
 عبداإلله بلقزيز. د

ه هذا الخـالف مـن      ي، وما انتهى إل   "حماس"و" فتح"لم يكن ما حصل من انقسام عربي على الخالف بين           
اقتتال وقطيعة دموية، أمراً صحياً أو يقدم فائدة أو بعض فائدة لطرفي الخالف ولقضية الوحدة الوطنيـة                 

أنه كان انقساماً، ألن ذلك مما ليس يستغرب من محيط عربي متفاعل            وليس وجه الضرر فيه     . الفلسطينية
أشد ما يكون التفاعل مع ما يجري من أحداث في فلسطين، وإنما الضرر فيه كونه أتـى فـي صـورة                     
انحياز، إما لهذا الفريق أو ذاك من فريقي الخالف واالقتتال، فما كان منه سوى أنه زاد من دق االسفين،                   

ق الخرق أو تهدئة الصراع على ما كان يفترض من أصدقاء الحركتين وحلفائهمـا فـي                ولم ينفع في رت   
انساق األكثر في   . البالد العربية من أحزاب وحركات وشخصيات سياسية أو ثقافية أو مؤسسات إعالمية           

وفجأة، مـا عـادت     . هؤالء وراء الخالف موزعاً بالتساوي بين طرفيه بدل السعي في تطويقه واستيعابه           
مكاناً لذلك الخالف، وإنما اتسعت جغرافيته، إلى كل مكان عربي يدور فيه حديث عن              ) وال الضفة (ة  غز

  .الوضع الداخلي الفلسطيني
كالهما يقول نـصف الحقيقـة      " فتح"ويسكت عن   " حماس"كمن ينتقد   " حماس"ويسكت عن   " فتح"من ينتقد   

صحيح لإلعضال الفلسطيني، وال علـى      وهذه طريقة معطوبة ال تساعد على فهم        . ويحجب نصفها اآلخر  
 محكومة بنظرة أخالقية    - فوق ذلك    -وهي  . المساهمة في تصويب أوضاع العالقات الداخلية الفلسطينية      
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يسهل كثيراً على المـنغمس  . منحازة لهذا الفصيل أو ذاك ال للقضية وال لمصلحة الحركة الوطنية برمتها      
، وغير النقدية منهجياً، وغير النزيهة أخالقيـاً، أن يلجـأ إلـى             في هذه المقاربة غير الموضوعية علمياً     

المبسطة القائمة على تقسيم الساحة الفلسطينية إلى مالئكة وشياطين، إلـى أخيـار             " السياسية"المعادالت  
وأشرار إلى مستسلمين ومقاومين، إلى ديمقراطيين وانقالبيين، وإنتاج مواقف سياسية من ظواهرها ومن             

وهي معادالت ال تركب، إال رؤوس نوعين من البـشر، المبتـدئين الـذين              . لى هذا المقتضى  واقعاتها ع 
، الـذين   )سواء السياسية أو العقائدية   (يجهلون ما وراء العموميات ألنهم مبتدئون، وذوو المصالح الضيقة          

  ).الوطن والقضية(تمنعهم مصالحهم الصغيرة من رؤية المصلحة الكبرى 
أمر هذه المعادالت والثنائيات الثنوية مما ينبغي أن يترك لالستخدام الدعائي الفتحاوي            من النافل القول ان     

نمطاً من السجال السخيف الذي درج علىه الفريقان وأدمناه طـويالً، وألنـه             " يناسب" الحمساوي ألنه    -
اض عصبيته  جزء من عملية التجييش والتحشيد الداخلية التي يجري بها استنفار الجمهور الحركي واستنه            

وليس معنى ذلك أن هذه الثنائيات والتمثالت المتبادلة مشروعة في الداخل           . الحزبية من قبل الفريقين معاً    
الفلسطيني أو مبررة على أي نحو من األنحاء، وإنما القصد أن نقول إنها مفهومة في سياق نمط الثقافـة                   

، وفي ضوء ضغوط معركـة الوجـود        "سحما"و" فتح"السياسية الفصائلية السائدة وخاصة لدى حركتي       
 سالح الكـذب والتـشهير   - وبكل أسف    -والبقاء في السلطة، حيث األسلحة كافة تصبح مبررة بما فيها           

العرب للفصيلين، المفردات   " الحلفاء"والتحريض والتخوين واإللغاء، لكنه ليس من المفهوم كيف يستعير          
الـنفخ فـي نـار    : مناوأة ذاك إال إذا كان الهدف شيطانياًواألسلحة عينها في معركة مواالة هذا الفريق و 

الفتنة، وهو هدف قد يذهب إلىه أصحابه بعيون مفتوحة من دون أن يساورهم شك في أنهم على صواب                  
  ).والطريق إلى جهنم مفروشة بالنيات الحسنة(ه بنيات حسنة يفي ما يفعلون، أي أنهم قد يذهبون إل

العربي الحاد حول الموقف من النزاع الداخلي الفلسطيني هو صورة مكبرة           لقائل أن يقول إن االستقطاب      
، وإن ثقافة المضاربة    "فتح"و" حماس"لذلك االستقطاب الفلسطيني الذي أشعل فتيل المواجهة المسلحة بين          

 السياسية والدعائية المستبدة بالحركتين الفلسطينيتين هي عينها الثقافة السياسية السائدة فـي كـل سـاحة               
 على الشعور باالستغراب من اندفاع ذلك الجدل العربي إلى االنتظام وراء              إذن  عربية، فما الذي يبعث   

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

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

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

  .الوحدة بأي ثمن، وتعاني من الهشاشة في التوازن ومن نقص حاد في التضامن الوطني الداخلي
لناشطين في مؤسسات المجتمـع المـدني، أقـل         على أن ثمة جمهوراً عربياً، من السياسيين والمثقفين وا        

 علىهما معاً على نحو متوازن، وهو ما زال يتمسك بالوحـدة             انحيازاً لهذا الفريق أو ذاك وأكثر انفتاحاً      
" فـتح "وال يجد مبررا مقبوال لـصراع       " اتفاق أوسلو "الوطنية وبإطار منظمة التحرير الجامع، ويعارض       

  .على مؤسسات ذلك االتفاق" حماس"و
ويهمنا أن يتماسك موقف هذا الجمهور أكثر في مواجهة االستقطاب الداخلي فال يجنح إلى إبداء انحيـازه             

على هذا الجمهور أن يخاطب الفصيلين المتنازعين مخاطبة نقدية صريحة ال محاباة فيها،             . إلى أي فريق  
يقة الوحيدة للضغط المعنـوي     وال مداهنة، ألن هذه المخاطبة هي عين العقل والصواب أوال، وألنها الطر           

إن لم  . على الفصيلين المقتتلين وإشعار كل منهما بأن سياسته الخاطئة ال تلقى رضاً من الجمهور العربي              
  .يستطع هذا النقد، فليعتصم بالحياد وهو أقل المطلوب
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 -والتوازنيـة  -يخطئ وظيفته النقدية    ) القومي وإلىساري (يؤسفنا كثيراً أن قسماً من أقالم هذا الجمهور         
 وهذا هو الغالب على موقفـه       -"حماس"والتماس األعذار ل    " فتح"في كثير من األحيان فيميل إلى تخطئة        

إنه بهذا يزيـغ عـن      . ، وهذا ما حصل في النادر     "فتح"، وتفهم أسباب سياسة     "حماس" أو على تخطئة     -
تياز الموقـع، القـادر علـى        ام - من حيث لم يحتسب      -ويفقد نفسه   . دوره النقدي والتوحيدي المفترض   

األسوأ من ذلك أنه يقدم مساهمة غير مباشرة في         . توفير حاضنة شعبية عربية للحركة الوطنية الفلسطينية      
  .تمديد حالة الطوارئ داخل العمل الوطني الفلسطيني

ي تقع   تنبيهها إلى أخطائها الت      زمن عنفوانها  -كانت أعظم خدمة يسديها مثقف عربي للثورة الفلسطينية         
وم ما على المثقفـين     يما زالت الخدمة الجليلة تلك هي نفسها إل       . فيها، بل نقد تلك األخطاء من دون تردد       

أن ينهضوا به، خاصة بعد أن تكاثرت األخطاء وتشابكت واستفحل أمرها وتوهمت الثورة بأنها أصبحت               
ون وعن هـذه المهمـة الجليلـة        ، فما لهؤالء المثقفين العرب يصمت     )وهذه أم األخطاء والخطايا   " (دولة"

  ينصرفون؟
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  نقوال ناصر
حول قـضايا   " إعالن مبادئ "إن انشغال الرئيس محمود عباس في محاولة انتزاع موافقة إسرائيلية على            

لمجهول، وفي غياب كامل ألي     الوضع النهائي، في سباق محموم مع الزمن، وفي رهان مصيري على ا           
معلنة، تطلق يديه حرة للتفرد     " حالة طوارئ "مشاركة أو رقابة وطنية أو تشريعية أو إعالمية، وفي إطار           

في التشريع والتنفيذ والتفاوض، بينما االنقسام الوطني يتعمق، دون حتى أن تخفف منه وحدة صـف أو                 
منظمة التحرير الفلسطينية التي تقوده فتح، وانـشغاله        وحدة رؤية إلستراتيجية التفاوض في إطار ائتالف        

فلسطيني، يمنـع تكـرار     " إعالن مبادئ "هذا في ظروف كهذه، يقتضي منح األولوية لتوافق وطني على           
  . تجربة تمرير اتفاقيات أوسلو في ظروف مماثلة

م، 1993وسلو منذ عام    لقد كان تغييب المشاركة والرقابة الشعبية، شرطا مسبقا إلنجاح تمرير اتفاقيات أ           
للمؤسسات الفلسطينية شرطا الزما لمواصلة االلتـزام       " البرلمانية"أو  " الثورية"وكان عدم تجديد الشرعية     

" الواليـة القانونيـة   "بها من قبل الهيئات المفترض فيها أن تكون ممثلة للشعب الفلسطيني، حيث كانـت               
طني والمجلس التشريعي، ويشمل ذلك التأجيل المتعمد       الرئاسة والمجلس الو  " (منتهية"لجميع هذه الهيئات    

، حتى تم التجديد لرئاسة سلطة الحكم الذاتي ومجلسها التـشريعي عـامي             )النعقاد المؤتمر الحركي لفتح   
م، لكن دون تجديد مماثل حتى اآلن لمرجعية هذه السلطة المتمثلة في منظمة التحريـر،               2006م و 2005

ا يقال عن توجه، لكي تحل سلطة الحكم الذاتي محل المنظمـة كمرجعيـة              مما يثير أسئلة واقعية حول م     
  . وطنية تقرر مصير الشعب الفلسطيني

م، انقالبا إستراتيجيا على الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير،       1988عام  " وثيقة إعالن االستقالل  "وقد كانت   
لصهيوني في فلسطين والمدخل إلـى   ألنها كانت األساس لحل الدولتين والتصالح التاريخي مع المشروع ا         

االعتراف اإلسرائيلي واألميركي بالمنظمة، وهو االعتراف الذي قاد إلى إنشاء سـلطة الحكـم الـذاتي،                
لقيادة المنظمة التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى وضعها الراهن، تهـدد حإلىـا             " الواقعية السياسية "و

  . ستقالل نفسهابانقالب إستراتيجي جديد على وثيقة إعالن اال
فهذه الوثيقة لم تتضمن أية إشارة محددة إلى أي من قرارات الشرعية الدولية، إال لقرار الجمعية العامـة                  

الـشعب  " تقرير مـصير  " لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، مما يعني          181لألمم المتحدة رقم    
 منظمة التحرير، اعتمدت في اتفاقيات أوسـلو        العربي الفلسطيني فوق أرضه طبقا لهذا القرار، لكن قيادة        

يونيو، ثم  / ، ضمن حدود الرابع من حزيران     338 و 242حل الدولتين طبقا لقراري مجلس األمن الدولي        
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ـ    " إعالن مبادئ "على  " للتفاوض"ها هي اآلن تستعد      في هذا  " هيحل متفق عل  "حول قضايا الوضع النهائي ل
 جديد، أملته موازين القوى السائدة التي يزيد االنقسام الفلسطيني من           اإلطار، مما يهدد بتراجع إستراتيجي    

  . اختاللها لصالح قوة االحتالل اإلسرائيلي
وتستغل واشنطن وجود قيادة المنظمة في أضعف حاالتها وأقلها تمثيال لشعبها، لالستمرار في ارتهانهـا               

رث في البحر األميركي، بحثا فـي المجهـول         لحسن النوايا األميركية لتدفعها أكثر باتجاه المزيد من الح        
األميركي عن أوهام حل سلمي، يكاد يتحول اللهاث وراءه إلى إدمان، وهو حرث لم تحصد منه القـضية         

  . الفلسطينية حتى اآلن سوى الريح
لمنظمـة التحريـر    " المشروع الوطني "وتبدو القيادة الفلسطينية في رام اهللا، وكأنما قد وضعت كل بيض            

م في السلة الفاسدة للرئيس األميركـي جـورج         1967ة الدولة المرجوة فوق األراضي المحتلة عام        إلقام
بوش، في رهان أخير على حسن النوايا األميركية، التي تشترط استمرار االنقسام الفلـسطيني كـشرط                

  . المشبوهة" المناسبة"مسبق، للذهاب إلى تلك 
المأمول، ما الـذي يـضمن أن ال يكـون          " عالن المبادئ إ"لكن حتى لو توصل أبو مازن وأولمرت إلى         

م، فحتى لو بلغ التفاؤل حـد       1993، الذي وقعه عباس في واشنطن عام        "إعالن المبادئ "مصيره كمصير   
توقع ضمان اإلعالن الجديد بسقف زمني وإلىات تنفيذ، ما الذي يضمن التزام قادة االحـتالل، لكـي ال                  

، يسوغ فلسطينيا التعاطي مع الحلـول االنتقإلىـة، مثـل الدولـة             "لإطار عم "يتحول هذا اإلعالن إلى     
  ، التي يقترحها أولمرت ويرفضها اإلجماع الفلسطيني؟ "المؤقتة"

عبـر الـسنين، تعلٌـم      : " من الشهر الماضي، كتب المحلل اإلسرائيلي أكيفا إيلدار في هـآرتس           23في  
، مضيفا أن أولمرت فـي      "و أكثر ديمومة من المؤقت    الفلسطينيون أنه بالنسبة لإلسرائيليين ال يوجد ما ه       

، الذي يتيح لكـل     "الغموض البناء "محاوالته إليجاد صيغة، تجسر بين الدائم وبين المؤقت، تبني أسلوب           
  ! طرف أن يكون له تفسيره الخاص، فهل تعلم الفلسطينيون حقا؟
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 عوني صادق

ال يزال الوضع الفلسطيني مستعصياً على الرتق ويهدد مصير القضية الوطنية للشعب بأفدح األخطار من               
خالل تكريس االنقسام السياسي، والجغرافي والديمغرافي، وما يتركه ذلك من آثار خطيرة على الحالـة               

كل منهمـا فـي خندقـه،       " ماسح"و" فتح"النفسية وقناعات الجماهير الشعبية، في ضوء تمترس حركتي         
  .وتجاهل كل النداءات والوساطات الداعية إلى صيغة اتفاق على أرضية المصالح الوطنية

لقد عرف النضال الوطني الفلسطيني حاالت انقسام سابقة عديدة، لكنها جاءت في ظروف عربية ودولية               
نظر، األمر الذي لـم يمنـع مـن         مختلفة، وكانت دائماً تأخذ طابع االختالف في االجتهادات ووجهات ال         

لكـن الظـروف العربيـة      . استمرار مسيرة هذا النضال طيلة العقود السابقة بالرغم من العثرات الكثيرة          
والدولية إلىوم، فرضت سياسات معينة من طبيعة محددة تكشف عن مخططات هي قيد التداول، ويتبناها               

ختالفات خالفات وحولتها إلى صراع تنـاحري       طرف فلسطيني قوي يجد دعماً عربياً ودولياً، جعلت اال        
وقد يؤدي القبول بهذه المخططـات      . إقصائي جعل المخاطر شديدة على روح الشعب ومعنوياته وقناعاته        

  .إلى ما يشبه التآمر على الذات إلنجاح المحاوالت الجارية لتصفية قضية الشعب الوطنية
ن المتصارعتين، يعيش المواطن الفلسطيني حالة مـن        في غياب قوة ثالثة شعبية قادرة على تجاوز القوتي        

الشعور القاتل بالعبث والالجدوى من كل تضحياته السابقة والالحقة، وتتعرض قناعاته الوطنية لالغتيال             
أس والعدم، لدفع المواطن لقبول كل ما سبق له أن رفـضه      يمما قد يسقط الجماهير الشعبية في الفراغ وإل       

 وهزيمة الجيوش العربية لـم تـصب        1948لقد أصبح إلىوم ثابتاً أن نكبة       . من حلول تصفوية لقضيته   
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قناعات الجماهير الشعبية الفلسطينية المؤمنة بأن فلسطين هي أرضها التي اغتصبت وال بد مـن العمـل             
ودائما كـان   . الستعادتها، فبعد أشهر من وقوع النكبة كانت الطالئع الشابة تتلمس طرقها إلى هذا العمل             

 فريق فلسطيني أو أكثر يحمل مشاعل النضال الوطني، ألن قناعات الجماهير بضرورة هذا النضال               هناك
اآلن وفي الظروف الراهنة يجري العمل من أطراف عديدة، بعضها          . وجدواه كانت هي الحافز والمحرك    

إلىها عربي وبعضها فلسطيني، لضرب هذه القناعات واإلجهاز علىها وصوال إلى التصفية التي تسعى              
  .هذه األطراف

) الحالة الثوريـة  (الحالة النفسية للجماهير مسألة في غاية األهمية لكل نضال وطني، والثوريون يسمونها             
اسـتنهاض  (التي ال بد من توفرها لنجاح الثورة، والمفكرون الثوريون يجهـدون لتحقيـق مـا يـسمى                  

لتكون جاهزة لتقديم التـضحيات المطلوبـة       قبل إعالن الثورة، أي رفع معنوياتها واستعدادها        ) الجماهير
ونذكر جميعـا أن    . عندما تدق ساعة العمل الثوري، وقبل ذلك يكون أي تحرك ثوري نوعا من االنتحار             

الرئيس المصري أنور السادات برر زيارته سيئة الذكر إلى القدس المحتلة، قبل أن يوقع علـى اتفـاق                  
لدى المصريين تجاه الكيان الـصهيوني،      ) سر الحاجز النفسي  يك(كامب ديفيد األسوأ ذكرا، بأنه أراد أن        

والذي كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد رفع في وجهه الءاته الثالث الشهيرة في قمة الخرطـوم            
كان السادات يعرف جيداً أن زيارته ستكسر ليس الحاجز النفسي          . 1967بعد الهزيمة العسكرية في العام      

، بل ستضرب قناعاتهم في الصميم بأن ال فائدة بعد ذلك إلىـوم مـن عـدم                 )ربوالع(لدى المصريين   
  ).آخر الحروب(مصالحة ومسالمة الكيان الصهيوني، ولذلك أعلن في الوقت نفسه أن حرب أكتوبر هي 

في هذا اإلطار، يمكن فهم إصرار حكومة إيهود أولمرت وإدارة جورج بوش علـى إصـدارالفرمانات،                
التي تتكرر على ألسنة كثيرة حول اعتبار األجنحة العـسكرية لفـصائل المقاومـة              وكذلك التصريحات   

والجمـاهير الفلـسطينية    . وسيتم نزع أسلحتها  ) ميليشيات غير شرعية وخارجة على القانون     (الفلسطينية  
لها، التي ال يخلو بيت من بيوتها، أو عائلة من عائالتها، إال وغادره، أو غادرها شهيد، أو أكثر وله، أو                    

في سجون العدو الصهيوني، سجين أو أكثر، في نطاق هذه المقاومة، تعرف بحسها الوطني الفطري أن                
وإذا ما شعرت هذه الجماهير أن حالة االستعـصاء         . قطع رأس المقاومة يعني قطع رأس القضية الوطنية       

ال فـي الموضـوع،     مستمرة قد تشعر بالعبث والالجدوى من انتظار ما لن يأتي ومن كل ما يمكن أن يق               
  .وأن المؤامرة الجارية إن تم السكوت علىها ستصل إلى نهايتها بشكل أو بآخر في لحظة سوداء قادمة

 1987إن الثقة بالجماهير الفلسطينية كبيرة جداً، هذه الجماهير التي فجرت االنتفاضة األولى في العـام                
ضتها الثالثة لتحمي المقاومة والقضية معـا،       ، ستعرف كيف تفجر انتفا    2000واالنتفاضة الثانية في العام     

وهي ستفعل بالتأكيد ذلك إن وجدت أنه ليس في الساحة من يقدر على تجاوز حالة االنقسام الراهنة، ألنها                  
بحسها الوطني توقن أن الذين يريدون استمرار حالة االنقسام واالستعصاء يريـدون ضـرب قناعاتهـا                

سالم لسلب حقوقها الوطنية واإلنسانية، ولن تسمح بـذلك بعـد كـل    الوطنية وإغراقها في إلىأس واالست    
  .التضحيات التي بذلتها في مسيرتها النضإلىة الطويلة

إن على الذين يتصارعون في الساحة الفلسطينية، وكذلك على الذين يتفرجون على الصراع الـدائر، أن                
زمه أو تضعف مـن عزيمتـه أو        يتذكروا أن الشعب موجود وليس في استطاعة قوة مهما عظمت أن ته           

تغير من قناعاته، وإن لم يتداركوا أنفسهم فسيكتشفون، ربما أسرع مما يتصورون، أن القطار قد فـاتهم                 
  .وأن التاريخ قد هزئ بهم، وأنه لن يكون لهم إال الذكر السيئ
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