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***  
  

  غنيم يخلف قريع واألخير بدالً من عريقات".. منظمة التحرير"و" فتح"راكز داخل تغيير م .1
عباس يعتزم نقل ملف المفاوضـات مـن        الرئيس  علمت القدس العربي امس ان       :وليد عوض  -رام اهللا   

 احمد قريع مفوض عام حركة فتح في الداخل، ذلك المنصب الذي سيفقده فور عودة               ىصائب عريقات ال  
هذا وسيطال توزيع االدوار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر          . الذي سيتولى منصب قريع    نيمغأبو ماهر   

ووفق مـصادر   . حيث ان هناك توجها في حركة فتح بضرورة ان يكون امين سر اللجنة من قيادات فتح               
سر فلسطينية مطلعة فان اللجنة المركزية لحركة فتح غير راضية عن تولي ياسر عبد ربه منصب امين                 

اللجنة حاليا بشكل مؤقت، وفي هذا االتجاه اشارت المصادر الي ان اللجنة التنفيذية ستشهد خالل المرحلة                
 قريع مؤخرا االتـصال مـع       ى ان عباس أوعز ال    ىواشارت المصادر ال   .المقبلة اعادة توزيع للمناصب   

  .ز شمعون بيريىاالسرائيليين حيث التق
 قريع يعود لقناعته بان المفاوضات مع       ىنقل ملف المفاوضات ال    ىوقدرت المصادر بان اقدام عباس عل     

وحسب المصادر فـان الـدكتور عريقـات         .االسرائيليين قد تدخل مراحل حساسة خالل االشهر القادمة       
 ملف تسيير الشؤون اليوميـة لحيـاة        ى في دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير اال انه سيتول         ىسيبق

ين في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا وتشهد حركة فتح تحركات متسارعة الجراء             المواطنين الفلسطيني 
االنتخابات في االقاليم تمهيدا لعقد المؤتمر العام السادس للحركة النتخـاب اعـضاء اللجنـة المركزيـة             

  .والمجلس الثوري
 31/12/2007 واوضحت مصادر في حركة فتح بانه تقرر االنتهاء من االنتخابات في االقـاليم بحلـول              

هذا وتطالب اوساط فتحاوية بـضرورة      . 1989تمهيدا لعقد المؤتمر العام السادس الذي لم يعقد منذ عام           
عقد المؤتمر العام السادس للحركة لتجديد بنية الحركة في ظل ما شهدته من ضـعف خـالل الـسنوات                   

  .االخيرة
  4/9/2007القدس العربي 

  
   في الحكمهئ لضمان بقاويهدفنون االساسي مرسوم عباس خرق فاضح للقا: بحرأحمد  .2

 انتقد المجلس التشريعي الفلـسطيني      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    4/9/2007الحياة  نشرت  
ورأى  .المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس عباس اول من امس وعدل بموجبه قـانون االنتخابـات              

يصادر الحقـوق والحريـات   "صحافي امس، ان المرسوم احمد بحر في مؤتمر   .رئيس المجلس باالنابة د   
العامة المكفولة في الباب الثاني من القانون االساسي المعدل واجب االحترام، وانه ال يمارس اال في ظل                 

ينطوي على تمييز واضح    "واضاف ان اصدار هذا القرار بقوة القانون         ".اعتى النظم الدكتاتورية المستبدة   
يين، بسبب الرأي السياسي، في ممارسة حقهم الدستوري بالمـشاركة فـي الحيـاة              وصريح بين الفلسطين  

السياسية واالنتخابات العامة، االمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً ألحكام نص المادة التاسعة مـن القـانون                
 ".اسياالساسي المعدل، والتي تؤكد ان الفلسطينيين امام القانون سواء ال تمييز بينهم بسبب الرأي الـسي               

واعتبر ان المرسوم يقدم اعترافاً مجانياً بالدولة العبرية في حال صوت النـاخبون لمرشـحين التزمـوا                 
 43يخالف جميع الشروط الدستورية المنصوص عليها في المـادة          "ووصف القرار بأنه     .التعديل الجديد 

ون، خـصوصا ان الـنص      من القانون االساسي المعدل الواردة في شأن القرارات التي لها قـوة القـان             
 ".الدستوري المذكور يؤكد وجوب صدور مثل هذه القرارات في حال الضرورة التي ال تحتمل التـأخير               

حجم مأزق الرئيس ابو مازن بسبب ذوبان االجماع الـدولي او عـدم جديـة الطـرح                 "وقال انه يدرك    
يد لالجتماع االقليمـي    ، خصوصا بعدما كرر عباس في تصريحات اخيرة ضرورة االعداد الج          "االميركي

واضاف ان مراسـيم الـرئيس      . في الخريف المقبل، اذ بدا انه غير متفائل بتحقيق نتائج تذكر من ورائه            
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لم تأت اال للتغطية علـى      "على قطاع غزة    " حماس"التي اصدرها خالل الفترة االخيرة التي تلت سيطرة         
وخـرق  " مجلس ستتصدى لهـذا االنتهاكـات     رئاسة ال "، مشدداً على ان     "فشل الكيان الصهيوني واعوانه   

بمحاولة "واتهم عباس بأنه يهدف من وراء اصدار هذا المرسوم الى أنه يقوم             ". في شكل فاضح  "الدستور  
  ".بهدف البقاء في الحكم لألبد) 2009مطلع (مكشوفة لعرقلة االنتخابات الرئاسية المقبلة 

بحر الرئيس  أحمد  .ددعا  :  أشرف الهور  ،غزة ينقالً عن مراسلها ف    4/9/2007القدس العربي   وأضافت  
ـ   التبصر ملياً، ومراجعة مواقفه، ولقاءاته المتكررة مـع         ى ال "رئيس منتخب للسلطة الفلسطينية   "عباس ك

كما اعتبر أن قرار الرئيس بحل الجمعيات الخيرية، وما سبقه من مرسـوم              .رئيس الوزراء اإلسرائيلي  
 وفق أجندة خارجية مدروسة ومعدة تهدف الي خدمة الحملة التـي            بشأن إعادة تراخيصها إجراءات تسير    

  .تقودها الواليات المتحدة
بحر فـي   أحمد  .دقال  :  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    4/9/2007الشرق األوسط   وجاء في   

ـ  يريـد دفـع الـشعب      "، إن ابو مازن من خالل اصداره المرسوم الجديد          "الشرق االوسط "تصريحات ل
 ".لسطيني لالعتراف بإسرائيل وادانة المقاومةالف
  

  اعتماد مبدأ التمثيل النسبي انقالب على االنتخابات األخيرة: المدهونمحمد  .3
رئيس عباس بشأن ال، قرار هنيةمحمد المدهون، رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة .اعتبر د :القدس

مجتزأ وسياسي لالنقالب على نتائج "يعية، بأنه اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في االنتخابات الرئاسية والتشر
وأكد أن خلط  ."االنتخابات األخيرة، من خالل وضع شروط غير موضوعية وغير دقيقة لالنتخابات

في غير محله، ويحتاج إلى "األوراق ما بين منظمة التحرير وملفاتها واالنتماء لها والواقع السياسي، 
لقطع الطريق على جزء كبير من الشعب الفلسطيني " لة يائسةمحاو"، ووصف القرار بـ"قراءة مطولة

والقوى الفلسطينية األخرى، التي من الممكن أن تفوز " حماس"الذي تمثله قوى المقاومة، وعلى رأسها 
ال يحق لرئيس السلطة أن يصدر مثل هذا القرار الذي يخص "وأضاف يقول  .باالنتخابات بشكل مريح
ونفى بشدة أن تكون قرارات عباس األخيرة استثنائية كما وصفها البعض،  ".نيالنظام التشريعي الفلسطي

قرارات عباس مجزرة تشريعية وقانونية؛ ألنه أحدث إرباكات في ملفات العمل التشريعي : "وقال
 في المائة من هذه القرارات تخالف أبجديات القانون األساسي والالئحة 90والقانوني الفلسطيني، و

وأوضح أن الحكومة ال تمانع في إجراء انتخابات بتوافق  ".ه والنظام الذي يحكم العالقة بالسلطةالتنفيذية ل
 .وطني على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار األراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة

في المجلس ووصف قرار عباس اعتماد أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين خالل مدة واليتهم، أعضاء 
ليس "الوطني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً ألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأنه 

 ".محل خالف، ولكن القرار مجتزأ ومنقوص
 4/9/2007الشرق القطرية 

  
  "النزول عند إرادة أبناء شعبه"يدعو عباس لـومن أهمية مؤتمر الخريف يقلل الدويك  .4

ـ        التشريعي دعا رئيس المجلس  : رف الهور  أش -غزة    النـزول   ى المعتقل عزيز الدويك الرئيس عباس ال
 .وقال إن إرادة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه في هذا الوقت هي الوحدة الوطنيـة              .عند إرادة أبناء شعبه   

اً أن هذا   وفي موضوع آخر قلل الدويك من أهمية مؤتمر الخريف الذي دعا إليه الرئيس األمريكي، معتبر              
 المؤتمر نفخة يائسة لصالح     :وقال .المؤتمر لن يخرج بنتائج إيجابية تصب في تحقيق المصالح الفلسطينية         

  .الرئيس األمريكي وحزبه، أي أنه سيكون هناك خداع تقدم ولن يكون هناك تقدم حقيقي
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األقران ال يؤخذ به،     كما يقولون فإن تشاتم      : تطور الخالفات بين فتح وحماس قال      ىوفي سياق تعليقه عل   
 رأب الصدع ولم الشمل، وعدم فتح الجراح وذلـك تحقيقـاً لمـصلحة         ىواألصل هو العمل بكل جهد عل     

  .الوطن والمواطن
  4/9/2007القدس العربي 

  
   أخرى باالغالق52 جمعية وتنذر 17حكومة فياض تحل  .5

 فـي حكومـة   [ارة الداخليةقال مسؤول كبير في وز: من رام اهللا 4/9/2007الخليج اإلماراتيـة    نشرت  
 جمعية وحلها بعدما تم انذارها قبل ثالثة اشهر بضرورة تـسوية            17قررت اغالق   " ان الوزارة    ]فياض

وقد ارسلنا لسلطة   "واضاف  ". اوضاعها القانونية، ولما لم تستجب لالنذارات ولم تسو وضعها قررنا حلها          
، مـشيرا   "ل تجميد حساباتها والحجز على اموالها     النقد الفلسطينية رسالة بقرار حل هذه الجمعيات من اج        

 جمعية لتسوية اوضاعها القانونية علما انه تم خالل االسـبوع           12تم االحد ارسال انذارات الى      "الى انه   
  ".الماضي ارسال انذارات اخرى الى اكثر من اربعين جمعية اخرى وتم تحويل بعضها الى النيابة

فـي   [نفى مسؤول كبير فـي وزارة الداخليـة       ): ا ف ب  ( ن وكالة نقالً ع  4/9/2007الدستور  وأضافت  
، موضحا ان وزير الداخلية     "ان يكون لقرار حل هذه الجمعيات عالقة بما حدث في غزة           "] فياض حكومة

وحرص على القول ان     .السابق سعيد صيام كان ايضا قد قرر اغالق جمعيات لم تسو اوضاعها القانونية            
  ".س لها عالقة بحماسغالبية هذه الجمعيات لي"
  

   الخيريةاتجمعيال يناشدون عباس بإعادة النظر في حل األسرى "حماس" و"فتح"نواب  .6
 دعا نواب معتقلون من حركتي فتح وحماس الرئيس عباس إلعادة النظر في حل              :)رامتان (-سجن مجدو 

لنـواب لمحـامي    وأكـد ا  . المؤسسات والجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية نفحة للدفاع عن االسرى         
الجمعية الذي زارهم في سجن مجدو أن حل مثل هذه الجمعيات والمؤسسات سيزيد من حالـة الخـالف                  

واعتبر النائب رياض العملـة أن حـل الجمعيـات          . والفوضى القائمة ولن يقرب من أي حوار أو اتفاق        
  .ول من يخالفهوالمؤسسات مخالف للقانون فكيف يطالب رئيس الوزراء اإللتزام بالقانون وهو أ

من جهته طالب النائب عن كتلة فتح البرلمانية األسير جمال الطيراوي طالب رئيس الوزراء بإلغاء قرار                
ورأى النائب خالد ابو الحسن ان      . حل جمعية نفحة لما في هذا القرار إجحاف بحقوق االسرى والمعتقلين          

مجتمع المدني وهذا يتناقض مـع عـن        القرار يعتبر اعتداء على العمل المؤسساتي وضرب لمؤسسات ال        
  .الحريات وسيادة القانون

  3/9/2007عين على فلسطين 
  

 وكيلي وزارتي االعالم والعدل من الخدمةعباس يفصل  .7
حسن محمـد   .أصدر الرئيس محمود عباس قرارا يقضي بفصل وكيلي وزارتي االعالم د          : رام اهللا، غزة  

لمحسوبين على حركة حماس، من الخدمة وسحب كافة        ابو حشيش، والعدل المحامي عمر احمد البرش، ا       
  .الصالحيات واالمتيازات الممنوحة لهما

  4/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "حماس" موقف سوالنا الرافض للحوار مع  ينتقدمصطفى البرغوثي .8
مصطفى البرغوثي بشدة تصريحات الممثل األعلى لـسياسة االتحـاد األوروبـي            .النائب د  انتقد   :القدس

، "حمـاس "خارجية خافيير سوالنا التي رفض فيها إجراء أي اتصال بين االتحاد األوروبـي وحركـة                ال
 .واعتبر بأنها تكرار لذات النهج الذي اعتمده االتحاد األوروبي في تعامله مع حكومة الوحـدة الوطنيـة                
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ـ       االتحـاد   ، جزءا من األزمة الفلسطينية إلى موقف      "قدس برس "وحمل البرغوثي في تصريحات خاصة ل
وشكك البرغوثي في إمكانية قدرة االتحاد األوروبي على اتخاذ قرار سياسـي مـستقل مـن                 .األوروبي

  .قضايا الشرق األوسط عن اإلدارة األمريكية وإسرائيل على نحو يمكنه من لعب دور في الشرق األوسط
في مرسـوم الـرئيس     على صعيد آخر أعرب البرغوثي عن تأييده ألسلوب التمثيل النسبي التي جاءت             

عباس بشأن قانون االنتخابات الجديد، لكنه رفض بشدة إرفاق ذلك بشروط سياسية على المـشاركة فـي                 
واقترح فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة كمخرج من األزمة الحالية التي تعيـشها الـساحة                .االنتخابات

  ".حماس"و" فتح"السياسية الفلسطينية بسبب االنقسام الحاصل بين 
  3/9/2007 قدس برس

  
  ال توجد نية إلدخال قوات دولية الى قطاع غزة : ادنمر حّم .9

نفى نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني، وجود نية لدى السلطة الفلسطينية للدعوة الى إدخال               :القاهرة
وانـه،   غير أنه اعتبر أن هذا الموضوع سـابق أل         "رغم كونه إقليماً متمرداً   "قوات دولية إلى قطاع غزة      

، غير أنه لفت االنتبـاه إلـى أن         "حماس"وأكد ضرورة التراجع أوالً عما حدث في غزة لبدء حوار مع            
وقال عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية فـي         ". عفا اهللا عما سلف   "الموضوع لن ينتهي على طريقة      

حقيقي إلنهاء الوضع الحالي هـو  إن قطاع غزة في حالة تمرد حقيقية، معتبراً أن الرهان ال: القاهرة امس 
 "حماس"تخرج أصوات عاقلة من داخل      "وأعرب عن أمله أن      .على موقف الشعب الفلسطيني في القطاع     

، وقال أنه بحث مع األمين العام للجامعة، الممارسات التي قام بها ما             "تدرك خطورة ما جرى وما يجري     
سالم الذي دعا إليه الرئيس األميركي والموقـف        ، كما بحث المؤتمر الدولي لل     "حماس"وصفه بميليشيات   

  .العربي الموحد بشأنه، مؤكداً ضرورة مشاركة كل األطراف العربية المعنية فيه
  4/9/2007االتحاد االماراتية 

  
  حكومة هنية توقف التعامل مع مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين  .10

امس انه تقرر عدم التعامل مع مجلس نقابة        ذكر متحدثون باسم حكومة هنية      ): د ب أ  (،)أ ف ب  ( -غزة  
الصحفيين الفلسطينيين، وقال حسن ابو حشيش رئيس المكتب االعالمي الحكومي في مؤتمر صحفي في              

بعد التطورات االخيرة ومواقف مجلس نقابة الصحفيين غير المنصفة وما صدر عنها من بيانـات               "غزة  
بة وسنتعامل مع االعضاء كزمالء بصفتهم المهنية الخاصة        فقد قررنا عدم التعامل مع مجلس النقا      .. كاذبة

مع الجهات المختصة اصـدار بطاقـة صـحفية         "واشار الى ان الحكومة تدرس       ".ال بصفتهم االعتبارية  
  ".تعريفية تساعد في العمل الميداني

ات اجـراء "من جهته، اشار طاهر النونو المتحدث باسم حكومة هنية الـى ان وزارة الداخليـة سـتتخذ                  
بشان مجلس النقابة دون ان يحددها، موضحا ان مجلس النقابة لم يجر انتخابـات منـذ ثمـاني                  " قانونية

  ".هذا مخالف للقانون"سنوات ولم يقدم اي اوراق ثبوتية لوزارة الداخلية و
  4/9/2007الدستور 

  
  تعهد بعدم التهاون مع المتورطين في تهديد عدد من الصحافيين حكومة هنية ت .11

تعهدت وزارة الداخلية في حكومة هنية المقالة بعدم التهاون مع المتورطين في تهديد             : رائد الفي  -غزة  
مـن  "وحذرت وزارة الداخلية في بيان صحافي، أمـس          .عدد من الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة      

ة لمثل هذه   تنظر بخطور "، الفتة الى أنها     "خطورة تلقي بعض الصحافيين في قطاع غزة، تهديدات بالقتل        
  ".التهديدات، التي تأتي في إطار الحملة المنظمة إلعادة الفوضى والفلتان للقطاع

  4/9/2007الخليج اإلماراتية 
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  سرائيلي لمؤتمر السالميجب حضور كافة األطراف المعنية بالصراع العربي اال :عباس .12

يـة بالـصراع العربـي      أكد الرئيس محمود عباس على ضرورة حضور كافة األطراف المعن         : رام اهللا 
اإلسرائيلي، والدول الداعمة لعملية السالم في العالم، وبالذات أوروبا إلى المؤتمر الدولي حـول الـسالم                

وقال في مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير الخارجية االيطالي          . نوفمبر المقبل  /الذي سيعقد في تشرين ثاني    
 حقيقي للسالم، قادرا على أن يكون أساساً للتفـاوض          يهمنا أن يقدم للمؤتمر مشروع    : "داليما في رام اهللا   

 تناول أيضاً الوضع الفلـسطيني الـداخلي،        ]مع داليما [أن الحديث : وأضاف ".والوصول إلى الحل النهائي   
وحول الحوار مـع     .واالنقالب الذي قامت به حماس، والوضع الصعب الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة            

ب أمام الحوار، وال ندعي بأن حماس غير موجودة، ولكـن نقـول أن              نحن النغلق األبوا  :" حماس، قال 
  ".عليها التراجع عن انقالبها، ومن ثم يبدأ الحوار، وهذا موقفنا منذ البداية

 وللشعب الفلسطيني، ولجهوده مـن أجـل تحقيـق          عباسبدوره أعرب داليما، عن دعم بالده الالمحدود ل       
وثمـن دعـوة     .ون الرسالة التي يحملها خالل جولته الحالية      السالم، مشدداً على أن هذا الدعم هو مضم       

  .وأعرب عن قلقه من الوضع في غزة .بوش لعقد المؤتمر الدولي
   3/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  فياض يبحث مع فايسغالس ترتيبات لقاء عباس واولمرت  .13

د بالمحامي االسرائيلي دوف فايسغالس     سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني مساء األح      . اجتمع د  :القدس
في القدس الشرقية المحتلة، وبحثا الترتيبات الالزمة للقاء الرئيس عباس مع اولمرت، كذلك التحضيرات              

واسـتغرق االجتمـاع بحـسب المـصادر      .للمؤتمر الدولي واجندة اللقاء مع وزيرة الخارجية األمريكية 
 الكشف عنه لوسائل االعالم وتنـاول مختلـف جوانـب           الفلسطينية حوالي ساعتين ونصف الساعة دون     

ان من بين القضايا التي     ) الدستور(وقالت المصادر   . الحصار واإلغالق وسبل تخفيف المعاناة الفلسطينية     
تم بحثها قضية اجتماع الدول المانحة وسبل حل قضية المطاردين الفلسطينيين وقضية مبعـدي كنيـسة                

  .تهم قبل شهر رمضان المباركالمهد التي تعهد اولمرت بإعاد
  4/9/2007الدستور 

  
  قريع يحذر من عواقب فشل مؤتمر السالم الدولي  .14

عقـب لقائـه رئيـسة الحـزب        [قال أحمد قريع في مؤتمر صحافي عقده يوم امس في رام اهللا             : رام اهللا 
ائج ايجابية، وال تريد    إن القيادة الفلسطينية تريد من لقاء السالم القادم ان يخرج بنت           "]االشتراكي السويدي 

، مطالبا بحـضور جميـع االطـراف        "لقاء صوريا سيسجل في ذاكرة الشعب الفلسطيني على انه كارثة         
إذا انعقد مـن    "العربية المعنية الى هذا المؤتمر، وان يتم تحديد أجندته، والقضايا التي سيبحثها، وأضاف              

السلطة ال تريد   " أن   أضافو ".لجميع األطراف دون تلبية هذه الشروط، فانه سيكون بمثابة نكسة واحباط          
العودة الى اتفاقيات مع االسرائيليين تحمل وجهتي نظر، كما ال تريد أن تترك القضايا للتفـاوض كمـا                  

  ".، بل نريد اتفاقا واضحا يعيد الحقوق الوطنية المشروعة1993حدث في عام 
  4/9/2007الشرق األوسط 

  
 الشيخ البيتاويالنائب  بحق  تجدد االعتقال اإلداري"سرائيلا" .15

 النائب أشهر بحق 3جددت سلطات االحتالل امس فترة االعتقال اإلداري لمدة  : محمد جمال-القدس 
والموجود في سجن مجدو )  عاما64ً(الفلسطيني ورئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي 

 اعتقال الشيخ حامد رغم وضعه الصحي وقال محامي الشيخ إن سلطات االحتالل قد جددت .اإلسرائيلي
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المتدهور، حيث يعاني الشيخ من مرض السكري الذي أدى إلى بتر عدد من أصابع قدمه، كما يعاني من 
تصلب الشرايين، األمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية قبل أيام وإصابته بحالة إغماء استدعت نقله 

 .إلى عيادة السجن
 4/9/2007الشرق القطرية 

  
  "فتح اإلسالم" تهنئ بالقضاء على  الفلسطينيةمنظمة التحرير .16

وجهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التحية والتهنئة إلى         : الرؤوف أرناؤوط   عبد – رام اهللا 
أشـقاءنا فـي    " في مخيم نهر البارد، داعية       "فتح اإلسالم "الحكومة والشعب اللبناني بالقضاء على جماعة       

 لمباشرة العمل الفوري إلعادة بناء وإعمار مخيم نهر البارد لعودة أهلنا النازحين منه إلى منـازلهم                 لبنان
اللجنة التنفيذية تعمل بالتنسيق الكامل مـع الحكومـة اللبنانيـة           "وأشارت إلى أن    ." في أقرب وقت ممكن   

لنا، حيث تتـولى وكالـة غـوث        لتوفير اإلمكانات الالزمة إلعادة بناء المخيم وتوفير الحياة الكريمة أله         
  ".اإلشراف الكامل على األعمال في المخيم دون أدنى تأخير" أونروا"وتشغيل الالجئين 

  4/9/2007الوطن السعودية 
  

   من اجتياح واسع لقطاع غزة"إسرائيل" ان تحذر"األقصى"و" الجهاد" .17
افي تلقت القدس العربـي     أكد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد في تصريح صح          :أشرف الهور  -غزة  

 التهديد والتصعيد ضد شعبنا الفلـسطيني       ى أن سياسة االحتالل الصهيوني دائما تعتمد عل       ىنسخة منه عل  
وحول التهديدات اإلسرائيلية بتنفيـذ     . وأن إسرائيل ال تلتزم بأي مبادرات للسالم ألنها ليست معنية بذلك          

 محمل الجد ألن إسرائيل     ىا الكالم يجب أن يأخذ عل     عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، قال عزام هذ        
وحذر عزام حركتـي فـتح       .تحاول االستفراد بالفلسطينيين بسبب حالة االنقسام الدائرة بين فتح وحماس         

 ى ذلك فقد حذرت كتائب األقـص      ىال .وحماس من الخطر الذي سيلحق بالجميع من التصعيد اإلسرائيلي        
 لسان القيادي فيها أبو المنتصر عمر في        ىوهددت الكتائب عل   .غزةإسرائيل من خطورة اجتياحها قطاع      

  .بيان إسرائيل بيوم أسود اذا ما حاولت اجتياح قطاع غزة
  4/9/2007القدس العربي 

  
  عباس يعرقل اجتماعاً رسمياً للمجلس الثوري": فتح"قيادي في  .18

 أن الرئيس محمـود " الحياة"ـ رفض كشف اسمه ل" فتح"اكد قيادي في حركة :  جيهان الحسيني -القاهرة  
أبومازن "للحركة، مضيفا ان    " يقاتل ويبذل جهده العاقة ومنع عقد اجتماع رسمي للمجلس الثوري          "عباس

عقد اجتماعات غير رسمية للمجلس لجس النبض في شأن مسائل كثيرة، وشعر بوجود تكتل ضده وبـأن                 
انه يسعى الى منع اجتمـاع رسـمي        "لقيادي  واوضح ا  ".موقفه الضعيف لن يمكنه من مجابهة هذا التكتل       

مجموعة فـي فـتح ال      "وضرب مثال بأن    ". للمجلس الثوري حتى ال تظهر الخالفات في السطح وعالنية        
، مـضيفا ان    "يعجبها استئناف نشاط محمد دحالن وامكان ان يعود الى المسرح الـسياسي ليلعـب دوراً              

تحمـل دحـالن    ) المجموعة(المخاوف، خصوصا أن    وترحيبه به عزز هذه     ) لدحالن(استقبال عباس له    "
هناك أصواتا داخل فتح ما زالت تريـد محاسـبة          "، باالضافة الى أن     "المسؤولية الكبرى في مأساة غزة    

المجموعة السياسية التي كانت مسؤولة عن قطاع غزة اثناء سقوطه بيد حماس بينما هي موجودة في رام                 
لعدم مقاتلة جهاز االمن الوقائي ومجابهته للقـوة التنفيذيـة وكتائـب            اهللا، وتريد معرفة االسباب الحقيقية      

  ".القسام الذراع العسكرية لحماس
، أحمد حلس عدم عقد اجتماع رسـمي للمجلـس الثـوري بـالقول ان               "فتح"من جانبه، عزا القيادي في      

مجـرد نقاشـات    الظروف االمنية تحول دون عقده، ولذلك فإن كل اللقاءات التي تعقد في رام اهللا هـي                 
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وبالنسبة الى التعديل األخير الذي اصدره       .وبحث للقضايا تمهيداً لعقده مستقبالً عندما تسمح االمور بذلك        
ان هذا المرسوم يجـب ان يعـرض علـى المجلـس     : "الرئيس عباس في شأن قانون االنتخابات، أجاب 

إن مفاتيح اغالق االمور بيد     : "وقال) المجلس(مسؤولية تعطيل التئامه    " حماس"التشريعي القراره، محمالً    
، نافياً  "حماس"ال تضع قيوداً أمام اجراء أي اتصاالت بين كوادرها و           " فتح"ان  " الحياة"واكد لـ    ".حماس

  . في الوقت نفسه عدم وجود أي اتصاالت حالية بين الجانبين
  4/9/2007الحياة 

  
  ات التشريعيةتنتقدان مرسوم عباس الخاص باإلنتخاب" الشعبية"و" حماس" .19

المرسـوم الرئاسـي الـذي      " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "و  " حماس"ت   انتقد :  فتحي صباح  –زة  غ
منهـا ان   " حمـاس "وقالت  اصدره الرئيس محمود عباس اول من امس وعدل بموجبه قانون االنتخابات،            

ن الحركة ليست عضواً    القانون االساسي يحصر صالحيات التشريع بالمجلس التشريعي فقط، فضالً عن ا          
وقال ناطق باسم الجبهة في بيان امس انها كانت وال           .في منظمة التحرير، عالوة على اعترافه باالحتالل      

التوافـق  "، لكنه شـدد علـى ان      "تدعو الى اقرار مبدأ التمثيل النسبي كنظام لالنتخابات الفلسطينية        "تزال  
الجميـع،  "، داعيـاً    "ضرورة موضوعية ووطنية في آن    الوطني الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية      

واشار الى ان    ".خصوصاً الرئيس ابو مازن، الى تجنب كل ما من شأنه ان يزيد االزمة الراهنة ويعمقها              
الجبهة وفي وقت تؤكد تمسكها بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، فانها ترى ان يحفـظ                "

اخبين وفقاً لما يمثل وما يعتقد، وان يطرح برنامجه االنتخابي وفقاً لرؤيته            حق الجميع في ان يقدم نفسه للن      
  "...وبرنامجه الخاص

  4/9/2007الحياة 
  

   جاهزة النتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة"فتح": قريع .20
 ان الحركة جاهزة الجراء انتخابات تـشريعية        ،"فتح"ـعضو اللجنة المركزية ل     اكد احمد قريع   -رام اهللا 
ية مبكرة، مشددا على شرعية قرار الرئيس عباس القاضي باعتبار الوطن دائرة واحدة وااللتـزام               ورئاس

 الـذي نفذتـه   "االنقـالب " ان قريعمن جهة ثانية قال    .بمنظمة التحرير ووثيقة االستقالل كشرط للترشح     
قمعية من  في قطاع غزة اصاب الوضع الفلسطيني في القلب ، وخاصة بعد الممارسات ال            ) حماس(حركة  

 جاء ذلك خـالل     . التنفيذية والقسام، مؤكدا ان القطاع يجب ان يعود الى الشرعية الفلسطينية           "ميليشيا"قبل  
  .التي تزول الضفة الغربيةلقاءه مع رئيسة الحزب االشتراكي الديمقراطي السويدي 

  4/9/2007القدس الفلسطينية 
  

  يمقراطية وإضاعة للوقت والجهد للدكّرتن" حماس"رفض سوالنا الحوار مع : أبو زهري .21
أن تصريحات  " قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     " حماس"انتقد  سامي أبو زهري الناطق باسم        : غزة

إن الموقف الذي   : "سوالنا تخدم طرفا على حساب آخر وال تعكس حقيقة الموقف األوروبي بالجملة، وقال            
عبر عن حقيقة الواقع، ألن هناك أطرافـا        أعلن عنه سوالنا يهدف لدعم طرف ضد طرف آخر، وهو ال ي           

، وهناك أطراف أخرى تدعو إلـى الحـوار مـع           "حماس"أوروبية عديدة تجري مفاوضات مباشرة مع       
وأشار أبو زهري    ".مثل إيطاليا والنرويج وعدد من البرلمانيين البريطانيين باإلضافة إلى روسيا         " حماس"

   .ن يعزلها عن التأثير ولن يلغيها من الخارطة السياسيةل" حماس"إلى أن االستمرار في رفض الحوار مع 
  3/9/2007قدس برس 
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  .. صحف يومية بالتحول إلى أدوات حزبية في مواجهتها3 تتهم "حماس" .22
، متهمـة إياهـا     "القدس واأليام والحياة الجديدة   "انتقدت حركة حماس الصحف اليومية الثالثة       : ألفت حداد 

هنية والحيادية، ودعت الصحف المذكورة إلـى احتـرام أسـس المهنيـة             باالبتعاد عن أبسط معاني الم    
" فلـسطين "كما أشارت الحركة في بيانها إلى أنه في الوقت الذي يمنع فيه توزيع صـحيفتي                . والحيادية

 .في الضفة، فإن الصحف؛ القدس واأليام والحياة الجديدة توزع بحرية تامة في قطـاع غـزة               " الرسالة"و
الحركة تسجل هنا وبكل أسف عدم تقدير بعض الصحف الفلسطينية لهـذا            "يان لها إن    وقالت حماس في ب   

منها استخدام بعض المصطلحات الحزبية مثل كلمة       " وأضاف البيان أن األمثلة على ذلك كثيرة         "...الدور
  .، وكذلك إيراد أحداث ميدانية ال أساس لها من الصحة"حماس"عند الحديث عن " عصابات"و" مليشيا"

  4/9/2007 48عرب 
  

  "البارد"عودة مهجري  تدعو إلى تسريع إجراءات " الفلسطينيالتحالف"قوى  .23
عقدت لجنة المتابعة لألحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، اجتماعا مشتركا، مع تحالف القوى             

أكدوا ثر بيان   والفصائل الفلسطينية، في قاعة االنتفاضة في مخيم مار الياس في بيروت، وصدر على اال             
 على ضرورة عودة جميع النازحين الى بيوتهم داخل المخيم والسهر على إعادة إعمـار مـا تهـدم،                   فيه

داعين الى تشكيل لجنة طوارئ مشتركة لبنانية فلسطينية من سكان المخيم مدعومة من القوى واألحزاب               
بنانية التي أخذت على عاتقها إعادة إعمـار       الوطنية اللبنانية والفلسطينية كافة للتنسيق مع أجهزة الدولة الل        

كل ما تهدم داخل المخيم بفعل المعارك االخيرة ولتسريع اإلجراءات الميدانية لعودة النـازحين دون أي                
تباطؤ او تأخير والسماح لسكان المخيم الجديد بالعودة الفورية الى بيوتهم ما يخفف من معاناة النـازحين                 

ن االجهزة القضائية المختصة الى االسراع في اجراء تحقيق واضح ومفصل           ودعا المجتمعو . في البداوي 
يوضح للرأي العام حقيقة ومالبسات ما جرى في الشمال وفي مخيم نهر البارد منذ ظهور تنظـيم فـتح                   
االسالم الى حين انتهاء العمليات العسكرية لما لذلك من أهمية كبيرة الزالة كل االلتباسـات والمناخـات                 

  . ية السلبية التي واكبت تلك االحداثالتضليل
 4/9/2007السفير     

  
  في سديروت" الهلع"بـمستوطن  16إصابة بعد الفصائل " قادة"ولمرت يتوّعد أ .24

 مستوطناً بحاالت   16تزامن الحديث عن اجتياح غزة مع إصابة        :  فراس خطيب  ،رائد الفي ،   حيفا - غزة
  لصنع على بلدة سديروت،هلع وخوف إثر سقوط صواريخ فلسطينية محلية ا

وحذّر رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت زعماء المجموعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غـزة              
وقال، في ختام لقاء مع المستشار النمساوي ألفرد غوزنباور الـذي        . من االستمرار في إطالق الصواريخ    

وأضاف ". أياً كان وأينما وجد   ) إسرائيل(ب  لن نتردد في ضرب كل من يهدد سكان الجنو        "يزور المنطقة،   
وقد تلقى الجيش تعليمات بالقضاء علـى كـل         . نرى أن استمرار االعتداءات أمر خطير لن نسكت عليه        "

أعلى درجات سلسلة القياديين في التنظيمات المسؤولة       "وهدد بضرب   . في إطالق الصواريخ  " المتورطين
  ".عن إطالق الصواريخ

وقال، إثـر لقائـه     . مسؤولية إطالق الصواريخ  " حماس"سرائيلي شمعون بيريز حركة     وحمل الرئيس اإل  
ال يمكن أن نسمح بأن يعيش أطفالنا في        . تختبر حماس صبرنا، لكن لصبرنا حدوداً     "المستشار النمساوي،   

 ما هو : "وتساءل)". 2005صيف عام   (انسحبت انسحاباً كامالً من قطاع غزة       "وذكّر بأن إسرائيل    ". خطر
حمـاس ال تريـد دولـة       : ال يوجد إال جـواب واحـد      : "وأضاف". الهدف من إطالق حماس الصواريخ    

  ".فلسطينية، بل تريد أن تهيمن هيمنة دينية راديكالية خطيرة
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استمرار هذه الهجمـات يـدل      "وشدد رئيس لجنة الدفاع والخارجية في الكنيست تساحي هانغبي على أن            
". ، عاجالً أم آجالً، عملية واسعة في قطاع غزة لوضـع حـد لهـا              على ضرورة شن الجيش اإلسرائيلي    

استمرار هذه الهجمات يدل على ضـرورة       ". ليست سوى مسألة وقت، لكن ال مفر من شن عملية         : "وقال
ليست سوى مـسألة    . شن الجيش اإلسرائيلي، عاجالً أم آجالً، عملية واسعة في قطاع غزة لوضع حد لها             

   عمليةوقت، لكن ال مفر من شن
  4/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  "مؤتمر بوش"اولمرت يستبعد عقد اتفاق مع عباس قبل  .25

 اكد رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت امس انه يأمل فـي التوصـل              : برهوم جرايسي  -عواصم  
 كان هـذا    التفاق مع الفلسطينيين بشأن مبادئ قيام دولة فلسطينية، مشيرا الى انه من غير الواضح ما اذا               

أعقـد  "وقال أولمـرت للـصحافيين،       .المقبل) نوفمبر(سيتسنى قبل مؤتمر مقرر عقده في تشرين الثاني         
وأرجو أن يؤدي هذا فـي المـستقبل        ) محمود عباس (اجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن        

نوفمبر فسيحدث هـذا    /ي  اذا أمكننا وضع مسودة بحلول تشرين الثان      "وتابع   ".القريب الى  اعالن مشترك    
المحادثات بيننا لم تنضج إلـى حـد       "واضاف أولمرت قائال،     ".لكني لست متأكدا ان كنا سنتمكن من ذلك       

) اإلسـرائيلية (الصياغة، وال توجد أية مسودة، وحين نتوصل إلى صياغة كهذه سنعرضها على الحكومة              
ي إذا توصـلت إلـى تفاهمـات مـع          ، وليس لدي أدنى شك في أنن      )البرلمان(ونعرضها على الكنيست    

  ".الفلسطينيين، سأحظى بدعم جارف في حزبي كديما وكل الجمهور
اإلسرائيلية حول وجود معارضة محدودة     " هآرتس"وكان أولمرت يرد بذلك على ما نشرته أمس صحيفة          

 أن  "هـآرتس "وذكرت   .في حزب كديما الحاكم، للتحركات السياسية التي يقوم بها رئيس الحزب أولمرت           
وتقول الـصحيفة، إن علـى       أولمرت بات يواجه معارضة في كتلة حزبه البرلمانية لتحركاته السياسية،         

رأس المعارضين وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، وهو يمهد الطريق للمنافسة علـى رئاسـة الحـزب          
قطاع غزة، وأن   ويقول الوزير ديختر إنه يرفض أي حديث عن تغيير الحدود مع الضفة الغربية و             . الحقا

لقطاع غزة، مدعيا ان هـذا يعتبـر سـابقة          ) 1948مناطق  (يتم ضم أراض من منطقة النقب الجنوبية        
 .ضد أي مخطط مـن هـذا القبيـل        " معركة"، وانضم له النائب حرميش، الذي أعلن أنه سيشن          "خطرة"

ينيين من دون دعـم     واعترضت النائبة سولودكين على أن أولمرت ال يمكنه صياغة أية وثيقة مع الفلسط            
واوضح النائب  . الكنيست، وعرضه مثل هذه الوثائق أوال على الحكومة والكنيست للحصول على دعمهما           

المستوطن زئيف إلكين، إنه قلق مما يسمع عن االتصاالت مع الجانب الفلسطيني، وأضاف، إنـه يؤيـد                 
  .يل من ذلك، على حد قولهولكن حين يكون واضحا ما الذي ستكسبه إسرائ" تنازالت مؤلمة"تقديم 

  4/9/2007الغد األردنية 
  

  إسرائيل تواجه معضلة سكانية جديدة .26
رغم اإلقرار بأن الخطر السكاني المباشر واالهم الذي تواجهه إسرائيل مـصدره            : تيم فرانكس  -القدس  

يهود يثير قلـق    عرب إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة فإن النمو السكاني السريع لليهود المتدينين ال           
وتتجاوز نسبة النمو السكاني في أوساطهم ثالثة أضعاف النسبة لدى سـكان            . بعض األوساط اإلسرائيلية  
وعندما تم استثنائهم من الخدمة العسكرية كانوا نسبة ضئيلة من اإلسرائيليين          . إسرائيل من اليهود العاديين   

 معدالت النمو السكاني الحالية ستبلغ نـسبتهم        لكنهم اآلن يشكلون حوالي عشرة بالمائة من السكان ووفق        
  . 2019حوالي ربع السكان بحلول عام 

ويشير زعيم حزب شنوي العلماني وعضو الكنيست ونائب رئيس الوزراء السابق الـى التهديـد الـذي                 
 لست ضدهم باعتبارهم متدينين ولكني ضد     : يشكله سلوك هؤالء اليهود على كيان الدولة اإلسرائيلية قائال        
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مبدأ استثنائهم من الخدمة العسكرية، إنهم يمثلون اهللا في ارض شعب اهللا المختار ولكنهم ال يشاركون في                 
أما في المدارس الدينية المنتشرة في القدس، فيـسود رأي مختلـف حـول هـذا                . الدفاع عن ارض اهللا   

 مادية وال شيء أعظم     يقول رجال الدين إن إسرائيل بحاجة لقوة روحية مثلما هي بحاجة لقوة           . الموضوع
  . من خدمة الدين اليهودي

لكن هناك مصدر آخر للتوتر بين الطرفين وهو يتعلق بالجانب االقتصادي، وتشير اإلحصاءات الحكومية              
إلى أن ثلثي الرجال البالغين من الحريديم ال يعملون، ويتساءل عدد متزايد من اإلسرائيليين إلـى متـى                  

قول الباحث في قضايا النمو السكاني منكاهيم فريدمان إن هناك خيـاربن            وي. يمكن أن يستمر هذا الوضع    
ال ثالث لهما امام هؤالء اليهود وهما إما أن يغيروا أسلوب حياتهم بشكل طوعي أو تجبرهم الدولة علـى            

  . ذلك لكي يساهموا في االقتصاد اإلسرائيلي وفي الدفاع عن دولة إسرائيل
  3/9/2007بي بي سي 

  
  توجه صواريخها باتجاه المناطق المفتوحة حماس: إسرائيليمصدر أمني  .27

 ذكرت القنـاة اإلسـرائيلية العاشـرة أن         :برهوم جرايسي وحامد جاد ويوسف الشايب     ،   غزة –الناصرة  
حماس تتعمد عدم إصابة األهداف اإلسرائيلية وتوجه صواريخها باتجاه مناطق مفتوحة تفاديـا إلصـابة               

ونقل التقرير عـن     .لسطينيين في غزة أنها مازالت تعتمد المقاومة كخيار لها        اإلسرائيليين ولكي تظهر للف   
األمن اإلسرائيلي الحظ أخيرا أن حماس تتعمد إسقاط صـواريخها فـي            "مصدر أمني إسرائيلي قوله إن      

مناطق مفتوحة حول سديروت حتى ال تصيب األهداف اإلسرائيلية ، رغم أن الذين يشرفون على إطالق                
  ".ن طرف حماس محترفونالصواريخ م

  4/9/2007الغد األردنية 
  

  "مشروع سري"وتقليص ... تعزيز سالح البر  :خطة خمسية للجيش اإلسرائيلي .28
أقر رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي أمس خطـة التـسلح اإلسـرائيلية              : حلمي موسى 

طائرات أميركية ال يرصدها الـرادار،      ، وتقضي بشراء    "2012تافان  "للسنوات الخمس المقبلة والمسماة     
وسفن حربية حديثة ومئات المدرعات العالية التدريع وأعداد كبيرة من الطائرات من دون طيار، إضافة               

، "2012تافان  "ويرى معلقون عسكريون أن قرار أشكنازي بتبني خطة         . إلى منظومات دفاعية وهجومية   
ويعنـي قـرار أشـكنازي      . ول للقوات الجوية والبحريـة    يعني منح أولوية للقوات البرية مع تعزيز معق       

دفـاع  "وتحسين الدبابات من أنواع أخرى وإضافة منظومـات         " 4ميركافا سيمان   "مواصلة انتاج دبابات    
غير أن في قلب خطة     . للدبابات عموما، وذلك كجزء من العبر المستخلصة من حرب لبنان الثانية          " فعال

وأشـارت  . ن ناقالت الجند المدرعة الثقيلة المخصـصة أللويـة المـشاة          التسلح الجديدة، انتاج المئات م    
التـي ال   " 35ف  " طائرة من طـراز      25مصادر إعالمية إسرائيلية إلى أن خطة التسلح تشمل التزود ب         

. يرصدها الرادار، وتعزيز األسطول الجوي القائم وتوسيع منظومة الطائرات من دون طيار بشكل كبير             
للجيش، تقضي الخطة بتطوير الـدفاعات      " ذراعا طويلة "على سالح الجو اإلسرائيلي     وإلى جانب اإلبقاء    
  . وصوال إلى الصواريخ البعيدة المدى" القسام"ضد الصواريخ من 

وتشدد الخطة ليس فقـط      على التعامل مع األخطار البعيدة والقريبة على حد سواء،        " تافان"وتركز خطة   
وتعطـي  .  تكثيف التدريب وحيازة كميات أكبر من الذخائر واألعتدة  على زيادة التسليح، وإنما كذلك على     

هذه الخطط تعزز قوة الجيش     "خطة التسلح الجديدة أفضلية أيضا لسالح االستخبارات، وقال اشكنازي إن           
وهي تـشكل رافعـة للتجديـد وللبنـاء         . اإلسرائيلي وتكييفه لمواجهة التحديات التي تنتصب أمام الدولة       

وأشار ". ق النوعي، لكنها تلزمنا في الوقت نفسه بتنفيذ خطة نجاعة لعموم المؤسسة األمنية            ولتحسين التفو 
. "جـيش الـشعب   "أشكنازي إلى أن الخطة تشدد على تعزيز روحية الجيش والمحافظة على صورته ك            
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ـ           " تافان"ويعتبر إقرار خطة     ان تحوال عن المنحى العام للجيش اإلسرائيلي في العقدين األخيرين، حيث ك
ومن المقرر أن تغطي المساعدات      .يقلص القوات البرية ويزيد من التركيز على القوات الجوية والبحرية         

  .العسكرية األميركية والزيادات التي طرأت على ميزانية الدفاع، تكاليف خطة التسلح الجديدة
 يحـسم مـصير     عمير رافبورات، فقد كتب أن قرار أشكنازي      " معاريف"أما المراسل العسكري لصحيفة     

احتمال ان يتقلص جدا المشروع السري موضع البحث، ما يثيـر           "وأشار إلى   ". المشروع السري للجيش  "
فقد استثمر في تطـوير المـشروع حتـى اآلن ماليـين             .منذ اآلن خالفا شديدا في المؤسسة العسكرية      

سلة مـن التهديـدات     وعندها سيقدم ردا على سل    . الشواكل، ويفترض به أن يعطي ثماره بعد سنوات فقط        
وكانت شعبة التخطيط في الجيش االسرائيلي قد أوصت بتقليص كبير لالموال المخصصة لذاك             ". االمنية

  .وقدرت محافل أمنية أن تطبيق التوصيات سيؤدي عمليا الى تصفية المشروع. المشروع
  4/9/2007السفير 

  
  أوسمة إسرائيلية لجنود قاتلوا في لبنان .29

 جنديا االنـواط    35 سلم رئيس االركان االسرائيلي غابي اشكينازي        :ب.ف.أ، ا .ب. د -تل ابيب، القدس    
وقد منحت االوسمة الربعة ممـن       .وشهادات التقدير للجهود التي بذلوها خالل حرب لبنان العام الماضي         

كما منحت شهادات التقـدير     . لقوا حتفهم بينهم طبيب قتل خالل المعارك، فضال عن ثالثة اطباء آخرين           
ولوحظ انه لم يشهد االحتفال الذي اقيم في تل ابيـب واسـتمر لـساعتين،                .لى ثالث وحدات عسكرية   ا

وقال وزير الدفاع ايهود     .الذي يعد اعلى تكريم عسكري في اسرائيل      ' نوط الشجاعة 'استحقاق اي جندي ل   
في معـرض   و .'سيحقق االنتصار 'باراك في كلمته انه في حال تعرض اسرائيل الي هجوم، فان الجيش             

اشارته لالنتقادات التي كالتها مختلف التوجهات السياسية والعسكرية السلوب ادارة تلك الحرب، اعترف             
التي حققت فيها اسـرائيل     '، واضاف انه حتى في الحروب       'اكثر من مجرد اخطاء صغيرة    'باراك بوجود   
  .، كانت هناك اخطاء'نجاحات اكبر

 4/9/2007القبس 
  

  للملكة رانيا العبداهللا للمشاركة بيوم انشائها الستيناسرائيل ستوجه دعوة  .30
في اطار استعدادات الدولة العبرية بيوم انشائها الـستين، قالـت صـحيفة             :  زهير اندراوس  -الناصرة  

معاريف امس، ان رئيسة الكنيست داليا ايتسيك، بدأت باعداد قائمة بأسماء النساء اللواتي يتمتعن بـشهرة                
والالفـت ان   .  حيث ستوجه دعوة الي كل واحدة منهن للمشاركة في االحتفـاالت           علي الصعيد العالمي،  

واضافت الصحيفة انه في حال قبول      . القائمة تشمل الملكة االردنية رانيا، وعددا اخر من النساء الغربيات         
  .الملكة رانيا الدعوة االسرائيلية فان ذلك سيكون بمثابة انجاز كبير للدولة العبرية

  4/9/2007بي القدس العر
  

  يطعن في حكم السجن النووي اإلسرائيلي فعنونو .31
 إن موكله تقدم بطلب للطعن فـي حكـم جديـد            ،قال محامي مردخاي فعنونو   :  رويترز ،القدس المحتلة 

 عامـا   18بالسجن لتحدثه مع أجانب دون الحصول على إذن مسبق وذلك بعد أن أتم حكما بالسجن لمدة                 
 أفيجدور فيلدمان إن فعنونو تقدم بطلب الطعن األحد أمام المحكمة الجزئيـة             وقال المحامي . بتهمة الخيانة 

مـن الواضـح أن     "وأضـاف   . في القدس حيث أصدرت محكمة أدنى في يوليو حكما بسجنه ستة أشهر           
  .وقال إنه يتوقع قرارا بشأن طلب الطعن في غضون ثالثة أشهر." موكلي لن يعود للسجن قريبا

  4/9/2007عكاظ 
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  2007لصادرات اإلسرائيلية لتركيا في تموز تضاعف ا .32
أعلن إتحاد المصنعين اإلسرائيليين أن تركيا تتـصدر قائمـة نمـو الـصادرات              : موقع جلوبس، تركيا  

 مليون دوالر في شهر تموز بزيادة بنسبة        112اإلسرائيلية حيث بلغت قيمة الصادرات اإلسرائيلية لتركيا        
وقد زادت صادرات الكيماويـات اإلسـرائيلية إلـى    .  السابق لهبالمقارنة بنفس الشهر في العام  % 107

.  مليـون دوالر   48أي مـا قيمتـه       % 51، لتصل إلى نسبة      %45تركيا التي بلغت نسبتها في السابق       
من إجمالي الـصادرات فـي       % 17 مليون دوالر بنسبة     18وبلغت قيمة الصادرات المعدنية إلى تركيا       

 % 12 مليون دوالر بنـسبة      13ات واألجهزة الكهربائية اإلسرائيلية     حين وصلت قيمة صادرات الماكين    
وبلغت قيمة إجمـالي    . 2006من نسبتها في شهر تموز     % 33من إجمالي الصادرات ولكنها أقل بنسبة       

 % 33تموز بزيـادة بنـسبة      / مليون دوالر في شهر كانون الثاني      636الصادرات اإلسرائيلية إلى تركيا     
  .رة من العام الماضيبالمقارنة بنفس الفت

 31/8/2007أنسامد موقع 
  

  التميمي يفتي بجواز الصالة في الشوارع والساحات العامة .33
أفتى قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي، بجـواز الـصالة فـي الـساحات               :  د ب ا   -رام اهللا   

ى أو المحاكم الشرعية    والشوارع العامة، مؤكدا أن الجهة الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى هي دار الفتو           
جاءت هذه الفتوى للشيخ التميمي ردا على فتوى صدرت عن حركة حماس تحرم صالة الجمعة               . وحدها

وقال التميمي المتواجد في األردن حاليـا، فـي         ". فاسدون"في الشوارع العامة بدعوى أن من يدعون لها         
وأشار إلى أن الفتوى بعـدم      . يل شرعي هذه الفتوى ال تستند إلى دل     "تصريحات لإلذاعة الفلسطينية امس     

مع أن الحكم الشرعي في هذه      " جواز صالة الجمعة في العراء ال تستند إلى نص أو دليل شرعي واضح            
  ".المسألة جواز الصالة في أي مكان

  4/9/2007الدستور 
  

  وزير األوقاف الفلسطيني يشيد بمواقف السعودية .34
 والشؤون الدينية، ورئيس مجلس إدارة الحج والعمرة في دولة          أشاد وزير األوقاف   : خالد المحاميد  - جدة

فلسطين الشيخ جمال محمد أحمد بواطنة بمواقف المملكة المشهودة من قضية فلـسطين، والـدفاع عـن                 
شعبها المصابر في المحافل الدولية، مشيرا إلى سعيها المتواصل للتوفيق بين فئات الـشعب الفلـسطيني                

يم العون له، وحشد الدعم اإلسالمي لقضاياه، ووصف هذه المواقـف بأنهـا             وحرصها على وحدته، وتقد   
  ."مواقف مشرفة يعتز بها شعب فلسطين"

  4/9/2007الوطن السعودية 
  

  الهيئات األرثوذكسية تندد بتفريط البطريرك بأوقاف وأمالك الكنيسة .35
 وفلسطين المحتلة بتفـريط      نددت المؤسسات والهيئات األرثوذكسية في األردن      : نادية سعد الدين   - عمان

مطـالبين باسـترجاعها     البطريرك ثيوفولوس الثالث بأوقاف وأمالك الكنيسة لصالح التهويد واالستيطان        
وأعلنت تلك الفعاليات خالل مهرجان شعبي جرى تنظيمه أخيراً في األرض المحتلة، عن             . والحفاظ عليها 

ي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة البطريرك بتنفيذ      رفضها التصرف بأمالك الكنيسة األرثوذكسية في األراض      
  .تعهداته والتزاماته والكف عن مالحقة الكهنة العرب

  4/9/2007الغد األردنية 
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  فلسطينياً ويخضع المرضى للتفتيش24االحتالل يعتقل  .36

". نالمطلـوبي " فلسطينيا بذريعة انهم مـن       24ان قوات االحتالل اعتقلت امس      " إسرائيلية"ذكرت مصادر   
 من نشطاء حركـة     11ومن جانبها، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل اعتقلت فجر أمس             

كما جددت سلطات االحتالل االعتقـال اإلداري لمـدة          .الجهاد اإلسالمي شمال محافظة طولكرم بالضفة     
)  عاما 64(اوي  ثالثة أشهر بحق عضو المجلس التشريعي ورئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيت            

الى ذلك، اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة اسـماعيل           ".اإلسرائيلي"الموجود في سجن مجدو     
هنية المقالة سلطات االحتالل بمنع الكثير من المرضى من الوصول الى مستـشفيات الـضفة والقـدس                 

  .قطاعالالزم في مستشفيات والداخل الفلسطيني بهدف العالج من امراض خطيرة ال يتوفر لها العالج ال
  4/9/2007 اإلماراتيةالخليج   

  
   باالغالق في الضفة الغربية52 جمعية وإنذار 17إغالق  .37

 جمعية وحلها بعـدما تـم       17قررت اغالق   " الوزارة    في حكومة فياض    مسؤول في وزارة الداخلية    قال
تجب لالنذارات ولم تسو وضعها     انذارها قبل ثالثة أشهر بضرورة تسوية أوضاعها القانونية، ولما لم تس          

  ".مخالفات قانونية" جمعية أخرى باالغالق بذريعة 52ووجهت انذارات الكثر من ". قررنا حلها
  4/9/2007 48عرب 

  
  من العالقين بقطاع غزة  فلسطينيا اليوم183تل أبيب توافق علي دخول .38

سطينيين العالقين بقطـاع غـزة      فل دخول الدفعة الثالثة من ال     ىوافقت إسرائيل عل   : أحمد سليم  -العريش  
 صرح بذلك هـاني الجبـور       ،فلسطينيا اليوم 183 عن طريق منفذ العوجة التجاري والبالغ عددهم       لمصر

موضحا أنه تقرر عبـور الدفعـة الثالثـة مـن الفلـسطينيين             ،  سكرتير أول السفارة الفلسطينية بالقاهرة    
 1460حا أنه مـن المقـرر أن يـتم عبـور           موض ،البريالمحتجزين بقطاع غزة منذ اغالق ميناء رفح        

  . دفعات متتاليةى في فترات سابقة والباقي سيتم دخوله عل236فلسطينيا علي دفعات عبر منهم
  4/9/2007األهرام المصرية 

  
  ظيفتنا حماية الصحفيين ومؤسساتهمو: "حماس" يرد على الطوباسي .39

ن التهديدات والحمالت المستمرة من قبـل       قال نقيب الصحفيين نعيم الطوباسي في تصريح له ا        : رام اهللا 
حركة حماس ضدنا لن ترهبنا ولن تثنينا عن المضي قدما باتجاه تحمل مـسؤولياتنا الوطنيـة والمهنيـة                  

وتابع ان ما    .والتاريخية في هذا الزمن الذي انقلب فيه األخ على اخيه وارتدت السهام الى صدور شعبنا              
 حماس وخاصة في الجانب الـصحفي واالعالمـي انهـم ال            يدهشني هو ان بعض المسؤولين في حركة      

يريدون ان يستوعبوا او يتفهموا ان واجب نقابة الصحفيين والنقيب هو الدفاع عن الصحفيين والمؤسسات               
واننا ندافع في احيان كثيرة عن بعض الصحفيين في بالد بعيدة وهذا هـو              . الصحفية من اي جهة كانت    
  .لمهني واالخالقي والقيميموقفنا يحتمه علينا الواجب ا

   4/9/2007الحياة الجديدة 
  

   يطالبون بعودة سريعة ويستعدون لبرنامج تحركات شعبية  الباردنازحو .40
تطوع البعض من اللجان االهلية الفلسطينية للقيام بجولة على عدد من مراكـز             : غسان ريفي  -البداوي  

ائالت والتأكيد علـى أن العـودة سـتكون     الستطالع أوضاع بعض الع في مخيم البداويوغرف النزوح 
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قريبة بحسب كل الوعود التي اطلقتها الدولة اللبنانية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تركت لجنـة        
النازحين اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات وتهدئة خواطر بعض المتحمسين الذين حزموا أمتعـتهم             

لتالي فإن اتصاالت على اعلى المستويات تجري النهاء هذا الملف، وإال           وبا تمهيدا لالنطالق نحو البارد،   
فإن ثمة برنامج تحركات تستعد لجنة النازحين لتنفيذه في األيام القليلة المقبلة للمطالبة بالعودة الى مخـيم                 

علـى ان   البارد وإفساح المجال أمام العائالت التي ما تزال منازلها صالحة باستخدامها وإعادة ترميمها،              
يتضمن هذا البرنامج اعتصامات امام مكاتب االونروا، ومسيرات داخل المخيم، وصوال الى االضـراب              

  . عن الطعام
من جهة ثانية عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا استثنائيا ناقشت فيه المستجدات والتطـورات فـي مـا        

لوصول الى توافق فلسطيني لبنـاني      يتعلق بمخيم البارد وشددت على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة ل         
مطالبة لبنـان حكومـة     . يمهد لعودة النازحين الى البارد، وذلك منعا لحدوث أي احتكاك نحن بغنى عنه            

وجيشا بتسهيل هذه العودة وإسهامهما في إعادة إعمار المخيم ألن في ذلك إختصارا لمعانـاة النـازحين                 
 أن امين سر حركة فتح سلطان أبـو العينـين زار            "سفيرال"وعلمت   . وتخفيفا من حجم نكبتهم ومأساتهم    

لفصائل منظمة التحرير جرى خالله البحث في التطـورات،          مخيم البداوي بعد ظهر أمس وعقد اجتماع      
  . وفي كيفية تهيئة الظروف لعودة النازحين الى مخيمهم

  4/9/2007السفير   
  

   الخيالالدولة الفلسطينية في ظل الوضع الحالي ضرب من: التفكجي .41
إنه ال يمكن في    "قال خليل التفكجي عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الخبير في شؤون االستيطان             :القدس

حال من األحوال تطبيق رؤية الدولتين على أرض الواقع، وأن موضوع إقامة الدولة الفلسطينية في ظل                
من الـصحفيين فـي القـدس    وأوضح التفكجي في لقاء مع مجموعة  ."الوضع الحالي أصبح أمرا خياليا

ان إسرائيل نجحت في عزل الفلسطينيين وفي نفس الوقت تمكنـت مـن ربـط كافـة                : "الشرقية المحتلة 
  ."التجمعات اليهودية بالعربية من خالل شبكة اتفاق وجسور مازالت تعمل عليها

ن خالل شبكة   وكان التفكحي يتحدث حول استراتيجية إسرائيل في السيطرة على األراضي الفلسطينية، م           
، %6،1إن حجم البناء االستيطاني في األراضي يصل إلـى   "وقال التفكجي   . الطرق واالستيطان والجدار  

لكن المساحة الهيكلية والتوزيع الجغرافي لهذه المستوطنات والمجال الحيوي، وشبكة الطرق الخاصة بها             
ان إسرائيل  "وذكر التفكجي    ."جداومعسكرات الجيش التي تحميها يزيد من حجم المستوطنات بشكل كبير           

باتت تشجع عمليات االستيطان في غور األردن، وفي منطقة النقب، وفي كل مكان، بهدف تغيير الوقائع                
  ."على األرض تماما كما يجري في القدس من تحويل العرب فيها إلى أقلية مقابل أغلبية يهودية
 4/9/2007الشرق القطرية 

  
  ة يطلق برنامج خلق فرص عمل للخريجين الجدداتحاد للصناعات الفلسطيني .42

اطلق االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أمس، بالتعاون مع شركة البدائل  : محمد جمال- رام اهللا
التطويرية الممولة من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، مشروع خلق فرص عمل للخريجين الجدد، وذلك 

وتأتي هذه الخطوة تتويجا للتحضيرات التي قام بها  .برام اهللا" ايسترنبست "في احتفال نظمه في فندق 
اضية بالتنسيق مع الشركات الفلسطينية، استناداً الى حاجة هذه الشركات من ماالتحاد خالل األشهر ال

وقام االتحاد العام من خالل ذراعه التنفيذية مركز تحديث .العاملين في مجاالت الهندسة بكافة فروعها
وظفين، ومقارنتها بالكفاءات مناعة، بعمل مسح لعدد من الشركات الفلسطينية لتقييم احتياجاتها من الالص

 .شروعممن الخريجين الذين تقدموا لل
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صانع مشروع في خدمة كل من الموافتتح الحفل سعد الخطيب األمين العام لالتحاد، الذي أكد اهمية ال
الباحثين عن عمل من جهة اخرى، ومساعدتهم في دخول والصناعات الفلسطينية من جهة والخريجين 

واوضح الخطيب ان فكرة  .سوق العمل عبر اكتساب الخبرات التي تساعدهم في بناء مستقبلهم العملي
هندسين الجدد مالبرنامج نابعة من ادخال دم جديد الى المصانع الفلسطينية، وبالتالي ادخال مجموعة من ال

االنتاج وتفعيل دور الشركات من خالل تمثيلها عبر هؤالء الخريجين، الذين للتعامل مع نظم االدارة و
وتخلل  .نشآت الصناعية الفلسطينية من أجل تنمية القطاع االقتصادي الفلسطينيمسيعملون على تطوير ال

الحفل عرض توضيحي حول االتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبرامجه، باالضافة الى رؤية االتحاد 
نفيذ البرامج من خالل مركز تحديث الصناعة، قدمه مدير المركز في الضفة الغربية سعيد دويكات، في ت

صانع الفلسطينية، اضافة الى جهود مالذي استعرض ايضا البرامج الهادفة الى رفع القدرات التنافسية لل
  .نشآت الصناعية ورفع جاهزيتها التصديريةماالتحاد لتأهيل ال

  4/9/2007الشرق القطرية 
  

  تجدد الكالم عن الكونفدرالية ومشعل يتلقّى أوامر إيران":  لوموند"عاهل األردن لصحيفة  .43
وصف العاهل األردني عبد اهللا الثاني لقاءه مع الرئيس الفرنسي نيكوال :  بسام الطيارة-باريس 

عملية السالم "ى وبحسب بعض المقربين من المحادثات، فإنّها تركّزت عل". مثمر جداً"ساركوزي بأنّه 
وتقول مصادر فرنسية مقربة أن ". بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وعلى لبنان ومستقبل المنطقة

وكان العاهل األردني قد أوضح في ".  األردنية–فكرة الكونفدرالية الفلسطينية "الزعيمين، تطرقا إلى 
 الفلسطينية القديم قد عاد -رالية األردنية مشروع الكونفد"الفرنسية، أمس، أن " لو موند"حديث لصحيفة 

بما أن واشنطن تتحدث باألمر، فإن هذا يعني أن الفكرة أتت من تل : "وقال". إلى التداول في واشنطن
ألنّه يجب إنشاء دولة فلسطينية قبل " ال يعرف مع من عليه إنشاء كونفدرالية"، مستطرداً بأنّه "أبيب

مفتوح فقط "كّد العاهل األردني، في المقابلة نفسها، أن المؤتمر الدولي كما أ. الحديث عن كونفدرالية
، ومشيراً إلى أن حركة حماس "تُوجه الدعوات لألطراف السياسية"، نافياً أن "للمؤسسات المرتبطة بالدول

ي هو في رأي"وأن وجود رئيس مكتبها السياسي، خالد مشعل، في دمشق " ال يمكنها أخذ قرارات مستقلة"
 اإلسرائيلية لم تعد مشكلتنا الصغيرة -المسألة الفلسطينية "وشدد عبد اهللا على أن ". لتلقّي أوامر من إيران

، مشيراً بالتحديد "على إسرائيل أن تفهم أنّها متورطة في مسائل أخرى في المنطقة"وقال إن ". الوحيدة
  ".لبنان وسوريا والعراق وإيران"إلى 

  4/9/2007األخبار اللبنانية 
  

 نحن اآلن بصدد إعادة إعمار مخيم مفتوح وتحت سيطرة الدولة اللبنانية: السنيورة .44
علينا ان نحول أزمة مخيم نهر البارد       : "قال رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة     :  سناء الجاك  -بيروت

بقيـة  وأي عمل غير واقعي وغير منجز بطريقة صحيحة سيضعنا فـي مواجهـة مـع                . فرصة وطنية 
كـالم   ".نحن اآلن بصدد إعادة إعمار مخيم مفتوح وتحت سلطة الدولـة اللبنانيـة  . المخيمات الفلسطينية

السنيورة جاء خالل لقائه وفودا من القرى المحيطة بالمخيم، اطلع منها على االضرار والخـسائر التـي                 
وشـدد  . القضاء على عناصـره   و" فتح االسالم "مني بها األهالي جراء االعمال العسكرية لمواجهة تنظيم         

من خطّط لهذه المسألة كـان       الى ان    وأشار.  الفلسطينية -السنيورة على ضرورة صون العالقة اللبنانية       
لكننا عزلنا االمور عن بعضها بعضا وابقينا المخيمات هادئة         . يهدف الى اشتباك بين الدولة والفلسطينيين     

  . ومستقرة
 4/9/2007الشرق األوسط 
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 اعادة االعمار تتطلب ماليين الدوالراتمسؤولية الدولة و" البارد"مخيم ن أم: مكاوي .45
رأى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي ان انتصار الجيش اللبناني في مخيم نهر                

الى واشار مكاوي في حديث اذاعي       .البارد هو انتصار للقانون ولتثبيت السيادة اللبنانية على ارض لبنان         
ان مخيم البارد لن يكون كما كان قبل هذه االحداث والدولة هي التي ستكون مسؤولة عن االمن داخـل                   

وعـن االمـن فـي بقيـة         .المخيم، او الطريقة التي ستتبع وان الجيش سيقوم بتحضير الخطة المطلوبة          
 سيكون محور حوار    عند بدء الحوار قلنا ان السالح في داخل المخيمات        "المخيمات اشار مكاوي الى انه      

واكد استمرار االتصاالت مع منظمة التحريـر        ".مع الفلسطينيين لضبطه وتنظيمه ضمن السيادة اللبنانية      
التي تؤكد لنا ان االمور ممسوكة في كل المخيمات وهم حرصاء بأن ال تتكـرر مثـل هـذه              "الفلسطينية  

وعن إعـادة    ".ة ان تدخل اي مخيم آخر     االعمال التي حدثت وليسوا في وارد السماح لظاهرة ارهاب ثاني         
هناك خطان متساويان في المرحلة االولى سيصار الـى تقـديم المـساعدات         : "إعمار المخيم قال مكاوي   

اما المرحلة الثانية فهي     .العاجلة للفلسطينيين واللبنانيين في الجوار الذين تضرروا كثيرا من هذه االحداث          
ويجب اوال ان يصار الـى      . ض اقتصادي للمناطق المجاورة للمخيم    إعادة إعمار المخيم وبدء عملية نهو     

المسح الميداني للمخيم، فاالضرار كبيرة جدا وإعادة اإلعمار وإعادة النهوض االقتصادي تتطلب مئـات              
  ".ماليين الدوالرات

 4/9/2007المستقبل 
  

   على إعمار المخيمويؤكد  الجيش في الباردبيدرسون يجول مهنئاً بانتصار .46
 المـسؤولين    خـالل جوالتـه علـى      لمنسق العام لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن          ا دأك

والى ما أعلنـه    .  استعداد األمم المتحدة لتقديم المساعدات الالزمة من أجل إعادة إعمار المخيم           ،اللبنانيين
  ".على اإلرهاب"ر الجيش عن االتصال به، زار بيدرسن وزير الدفاع، وهنّأه باسم بان كي مون بانتصا

  4/9/2007األخبار اللبنانية 
  

   الكويت تدعم جهود بلير للتسوية في الشرق األوسط .47
محمد الصباح أن . أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ د:  محمد العجمي-الكويت 

لرامية إلحالل التسوية بالده تدعم جهود الممثل الخاص لشؤون الشرق األوسط طوني بلير في جهوده ا
وأكد في تصريح للصحافيين، أن بلير أكد للمسؤولين الكويتيين الذين التقاهم، أن  .في الشرق األوسط

إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة ركن أساسي من أركان تحركه في المنطقة، وقال انه تعهد بمواصلة 
ة، معرباً عن األسف لسقوط العديد من الضحايا الجهود إلقرار هذا الحق، وأكد دعمه للحكومة اللبناني

  .نتيجة معركة مخيم نهر البارد بيد انه شدد على ضرورة مقاومة اإلرهاب بكل الوسائل
  4/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الرياض تحذر من سياسة استغالل االنشقاق الفلسطيني   .48

إلى استغالل انشقاق الساحة السياسات التي ترمي "حذرت الحكومة السعودية من : أ ش أ، واس
حصول الشعب الفلسطيني على "، مشددة على أن "الفلسطينية لسلب الشعب الفلسطيني المزيد من حقوقه

حقوقه هو الطريق الوحيد للسالم، كما أنه ال خالص للفلسطينيين إال بوحدتهم وتجاوزهم لخالفاتهم 
  ".وااللتفات إلى ما يجمعهم

  4/9/2007السفير 
  

 االتحاد األوروبي لن يجري أي اتصال مع حماس: سوالنا .49
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 الذي الممثل االعلى لسياسة االتحاد االوروبي الخارجية خافيير سوالناقال  : محمد علي-رام اهللا، القاهرة 
اريد ان "التقى، امس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، 

ان هذا الموقف . لن تكون هناك اتصاالت بين االتحاد االوروبي وحماس: أكرر موقف االتحاد األوروبي
الذي هو ايضا "وتابع سوالنا، ان موقف االتحاد االوروبي . »ليس جديدا وهو قائم منذ بعض الوقت

موقف اللجنة الرباعية، يقوم على عدم اجراء اتصاالت سياسية مع حماس طالما لم تلب الشروط التي 
 ".ولألسف لم تفعل. الرباعيةوضعتها اللجنة 

  4/9/2007الشرق األوسط 
  

   لكرة القدم من المشاركة في المنافسات األوروبية "سرائيلا"حملة في بريطانيا لمنع منتخب  .50
أعلنت منظمة التضامن مع فلسطين أن الحملة الرامية الى منع المنتخب اإلسرائيلي :  يو بي آي- لندن 

منافسات الدولية وصلت الى ذروتها قبل أيام من مباراته المقررة السبت لكرة القدم من المشاركة في ال
وقالت المنظمة، في بيان امس اإلثنين، ان آالف المؤيدين لهذه الخطوة . المقبل مع المنتخب اإلنكليزي

وقّعوا عريضة تدعو الى اللعب النزيه مع الفلسطينيين وطرد نظام الفصل العنصري في إسرائيل من 
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من رفض السلطات البريطانية منح منتخب الناشئين . كرة القدممنافسات 

الفلسطيني لكرة القدم تأشيرات زيارة لخوض عدة مباريات في إنكلترا بحجة تخوفها من بقاء أعضاء 
  .الفريق في المملكة المتحدة

  4/9/2007القدس العربي 
  

  لواقع والمستقبالعالقات األردنية الفلسطينية بين ال .51
  أحمد سعيد نوفل

تثار العالقات األردنية الفلسطينية كلما دخلت القضية الفلسطينية في أزمة وأعيد الحديث من جديد عـن                
تلك العالقة، كما وقع بعد نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية وزيادة حدة الخالفـات                

  .بينها وبين حركة فتح
قة بمستقبل الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، وأثيـرت الكنفدراليـة     وارتبطت تلك العال  

  .كأحد الحلول لمستقبل تلك العالقة على الرغم من عدم اتفاق الجميع حولها
ومن استعراض للعالقات األردنية الفلسطينية، نجد أن هذا المصطلح قد ظهر ألول مـرة منـذ اتفاقيـة                  

 جزأت المشرق العربي ونتج عنها ظهور كيانات سياسية بدال مـن دولـة               التي 1916سايكس بيكو عام    
وظهر الكيان السياسي األردني شرق نهر األردن، والكيان السياسي الفلسطيني غربـي            . الوحدة العربية 

  .1917علما أنهما كانا كيانا واحدا عند صدور وعد بلفور البريطاني عام . النهر
  بلد واحد

جزئتهما عن طريق إقامة الكيان السياسي األردني المستقل بعيـدا عـن الكيـان              وساهمت بريطانيا في ت   
الفلسطيني الذي أرادت إقامة الدولة اليهودية عليه، مما أثار غضب الحركة الصهيونية التـي أرادت أن                

  .يشمل وعد بلفور شرق األردن كما شمل فلسطين
حرب العالمية األولى والجنوب الفلـسطيني      وكانت عالقات شمال فلسطين مع شمال األردن حتى نهاية ال         

  .مع الجنوب األردني، أقوى من عالقات شمال األردن مع جنوبه وشمال فلسطين مع جنوبه
ويبدو أن بريطانيا أرادت من تلك التجزئة في ذلك الوقت، أن تكون إمارة شرق األردن منطقـة عازلـة                   

)buffer state (بين المحيط العربي والدولة اليهودية.  
غير أن الحركة الصهيونية لم تعترف بما أقدمت عليه بريطانيا، واعتبرت أن األردن يدخل من ضـمن                 

 للتحضير للعـدوان الثالثـي علـى        22/10/1956وخالل اجتماع مؤتمر سيفر السري يوم       . مخططاتها
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مصر، قدم بن غوريون لبريطانيا وفرنسا خطته التي تضمنت إلى جانب احتالل قطـاع غـزة وسـيناء                  
واإلطاحة بنظام عبد الناصر، تفكيك لبنان وضم الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني إلى إسرائيل وإنشاء                

  .دولة مسيحية في مناطق أخرى في لبنان وتقسيم األردن
واعترف موشي دايان في سيرته الذاتية بما جاء على لسان بن غوريون في مـؤتمر سـيفر، وقـال إن                    

بأنه ال حق لألردن في الوجود ويجب تقسيمه بضم شـرق           "نت وجهة نظره    رئيس الوزراء اإلسرائيلي كا   
األردن إلى العراق الذي عليه االلتزام والموافقة على استيعاب الالجئـين الفلـسطينيين وتـوطينهم فـي           

  ".أراضيه، وضم ما تبقى من األردن غرب النهر إلى إسرائيل
إخراج األردن من اإلستراتيجية الصهيونية في      وما زال يوجد تيار إسرائيلي متطرف يرفض االعتراف ب        

المنطقة، على الرغم من التوقيع على اتفاقية وادي عربة بين األردن وإسرائيل التي اعترفت األخيرة فيها                
  .بحدود األردن الجغرافية

لـى  وعادت العالقات األردنية الفلسطينية التي توقفت رسميا منذ انفصال الكيانين الذي فرضته بريطانيا إ             
، حين  1948الظهور من جديد بعد قيام الكيان الصهيوني على أكثر من نصف األراضي الفلسطينية عام               

  . بما يعرف بوحدة الضفتين1950ضم ما تبقى من فلسطين في الضفة الغربية إلى األردن عام 
 الهويـة  وأصبح األردن يضم ضفتي نهر األردن في دولة واحدة هي المملكة األردنية الهاشمية، وذابـت    

الوطنية الفلسطينية في الهوية األردنية بعد أن بات األردن يتحدث باسم القضية الفلسطينية طيلة سـنوات                
  .1964الخمسينيات حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 

لكن تلك الفترة شهدت اندفاع الشارع السياسي األردني والفلسطيني باتجاه المد القومي العربي الموحـد،               
عتبرت وحدة الضفتين بمثابة خطوة أمام وحدة عربية أشمل وأوسع ستساهم في تحرير الجزء المحتـل   وا

  .من فلسطين
  القطيعة والصدام

وظهرت الهوية الوطنية الفلسطينية من جديد على أثر إنشاء منظمـة التحريـر الفلـسطينية، واحـتالل                 
فيه الضفة الغربية التي كانت جزءا مـن         بما   1967 كامل الوطن الفلسطيني عام      -بعد سنوات -إسرائيل  
  .األردن

سـلخ  "وأصر رئيس منظمة التحرير أحمد الشقيري، عند والدة المنظمة، على أن وجودها ال يهدف إلى                
  ".الضفة الغربية عن األردن بل إلى تحرير فلسطين

ديد لفلسطين فقـد    غير أنه بدال من وقوف الكيانين األردني والفلسطيني ضد الكيان الصهيوني المحتل الج            
اصطدما مع بعضهما البعض، وخشي كل طرف من أن تكون قوة الطرف الثاني إضعافا له، وأدى ذلـك        

  .1970إلى صدامهما المسلح عام 
  .وقيل إن من أسباب ما حدث من اقتتال في ذلك الوقت، أحقية تمثيل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية

تـشرين  /ي من األردن بل على العكس ساهمت حرب أكتوبر        ولم يضعف منظمة التحرير خروجها الرسم     
 في زيادة االعتراف العربي والدولي بها، إذ وافق مؤتمر القمة العربي الذي عقد بعد عـام                 1973األول  

على الحرب، بوحدانية وشرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني مما دفع األردن ألن يوافق على هـذا                
  .ه من قبل مصر والمغربالقرار بعد ضغوط مورست علي

، ودخلت العالقات األردنية    1950وبذلك تراجع األردن عن تمثيل القضية الفلسطينية ألول مرة منذ عام            
الفلسطينية منذ ذلك الوقت مرحلة جديدة عن طريق اعتراف أردني بالمنظمة كممثـل شـرعي ووحيـد                 

  .للشعب الفلسطيني ولكن خارج الدولة األردنية
 بأحقية تمثيلها للفلسطينيين في فلسطين والشتات بمن فيهم الفلسطينيون داخل األردن، إال             وطالبت المنظمة 

أن هذه المعادلة الصعبة أدخلت العالقة بين الطرفين مرحلة الشك وعدم الثقة التي هيمنـت علـى تلـك                   
  .العالقة سنوات طويلة



  

  

 
 

  

            22 ص                                    834:                                 العدد4/9/2007الثالثاء : يخالتار

 لكي  29/7/1988 اتخذه األردن يوم     وجاء قرار فك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية الذي         
يخفف من حدة االحتقان في العالقات األردنية الفلسطينية، في ضوء اندالع االنتفاضة الفلسطينية وارتفاع              

  .األصوات في الجانب الفلسطيني المطالبة بإقامة كيان فلسطيني مستقل عن األردن
لى الصعيدين األردني والفلسطيني، ومع أن      لكن قرار فك االرتباط واجه وما يزال ردود فعل متناقضة ع          

منظمة التحرير رحبت به وإن كانت قد فوجئت بإعالنه، فإن البعض انتقده ألنه لـم يأخـذ اإلجـراءات                   
الدستورية عند صدوره بعكس ما كان عليه الحال عند وحدة الضفتين وموافقة مجلس النـواب األردنـي                 

  .على تلك الوحدة
ا قامت وحدة الضفتين ناموا فلسطينيين واستيقظوا فـي اليـوم التـالي وهـم               وقيل إن الفلسطينيين عندم   

  .أردنيون، إال أنهم ناموا أردنيين عشية فك االرتباط واستيقظوا في اليوم التالي ليجدوا أنفسهم فلسطينيين
وكان من المتوقع أن يزيل فك االرتباط الحساسيات في المواقف الرسمية في تمثيل الـشعب الفلـسطيني                 
والفلسطينية، ولكن عدم نص قرار فك االرتباط على الجانب السياسي وتركيزه على الجـانبين القـانوني                

  .واإلداري أبقى على عدم الثقة بينهما
ويبدو أن الهدف من ذلك هو ترك الباب مفتوحا في المستقبل مع احتمال عودة الضفة الغربيـة بـصيغ                   

قرار فك االرتباط بإعالن المجلس الـوطني الفلـسطيني         جديدة إلى األردن، وردت منظمة التحرير على        
وساهم اإلعالن الفلسطيني فـي ترسـيخ       . التاسع عشر بالجزائر في نفس العام عن قيام الدولة الفلسطينية         

  .الكيانية الفلسطينية بعد اعتراف أكثر من مائة دولة بالدولة الفلسطينية
  مدريد وفكرة الكونفدرالية
ا هو عليه في شرعية التمثيل الفلسطيني طويال بعد فك االرتباط، إذ سرعان مـا               ولم يستمر الحال على م    

، لمناقـشة القـضية     1991دعت الواليات المتحدة إلى انعقاد مؤتمر دولي بالعاصمة اإلسبانية نهاية عام            
  .الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي

سحق شامير على عـدم إشـراك منظمـة         وبسبب إصرار الحكومة اإلسرائيلية في ذلك الوقت برئاسة إ        
التحرير بوفد مستقل في المؤتمر، تراجع تمثيل المنظمة للفلسطينيين وأعيد الدور لألردن من جديد لكـي                

واعتبرت موافقة المنظمة على المشاركة بوفد مـشترك مـع          . يترأس الوفد األردني الفلسطيني المشترك    
  .طينيين، علما أن المنظمة سعت إليه منذ سنوات طويلةاألردن تراجعا فلسطينيا عن شرعية تمثيل الفلس

وإذا كان قرار فك االرتباط قد أعطى المنظمة شرعية قوية لتمثيل الفلسطينيين فإن الدعوة األميركية قـد                 
خلطت األمور وأعادتها إلى المربع األول، ومنحت األردن هذا الحق خاصة أن الـدعوة التـي وجهـت             

مدريد اشترطت عدم مشاركة قياديين بمنظمة التحرير الفلسطينية واقتـصار          للفلسطينيين لحضور مؤتمر    
  .التمثيل الفلسطيني على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

وزادت المخاوف والشكوك الفلسطينية من احتمال عودة السيطرة األردنية على شؤون الضفة الغربيـة،              
اشنطن التي تلت مؤتمر مدريد مـن الجانـب   خاصة بعد أن طلب األردن على هامش انعقاد اجتماعات و    

  .242اإلسرائيلي تحديد فهمه لقرار مجلس األمن الدولي رقم 
واعتبرت المنظمة الموقف األردني بمثابة إحياء للسيادة األردنية على الضفة الغربية، وسارعت بـإجراء              

ل لكـي تحـافظ علـى       مفاوضات سرية في أوسلو مع اإلسرائيليين واتفقت معهم على االعتراف المتباد          
  .وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني

وفي المقابل خشي األردن أن يكون اتفاق أوسلو على حساب مصلحته، مما جعله يوقع في اليوم التـالي                  
  .على إعالن المبادئ مع إسرائيل التي مهدت الطريق لتوقيع معاهدة السالم في وادي عربة معها

ت األردنية الفلسطينية، مبنية على الشكوك في موقفي الطرفين التـي           ويالحظ وجود أزمة ثقة في العالقا     
  .تعتبر السمة الرئيسية التي طغت على واقع تلك العالقات
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وأمام هذه األجواء وبسبب ما يعتري العالقات من اختالف في المواقف، تثار قضية بين الحين واآلخـر                 
 الجاهز بطبيعة الحال أنه ال بد من إيجـاد مخـرج            ويأتي الرد . عن مستقبل العالقات األردنية الفلسطينية    

جديد تراعى فيه مخاوف كل طرف تجاه الطرف اآلخر، وأن حل الكونفدرالية هو األمثل لتلك العالقـة                 
  .وخصوصيتها

ومع أنه لم يصدر بشكل رسمي عن أي من المسؤولين في الجانبين دعوة لقيام اتحاد كونفـدرالي، فـإن                   
 هذا الحل بشرط قيام دولة فلسطينية مستقلة ولو ليوم واحـد تطلـب الوحـدة                هناك بعض التلميحات إلى   

  .الكونفدرالية مع الدولة األردنية على أساس أن االتحاد الكونفدرالي يكون عادة بين دولتين مستقلتين
 ومن أجل المصلحة الوطنية األردنية والفلسطينية ال بد من أن تكون العالقة بينهما قائمة علـى الوحـدة،                 

وهي الخيار الوحيد لضمان مستقبل أفضل للعالقة األردنية الفلسطينية ألنهما في األساس كانا كيانا واحدا               
وال بد أن يعودا إلى ذلك للرد على الخطر الصهيوني على األردن ومستقبله بعد أن هدد هـذا الخطـر                    

  .حاضر فلسطين وماضيها
   30/8/2007الجزيرة نت 

  
  !!مؤتمر الخريف المقبل .52

 لح القالبصا
 إسرائيلي كان ناجحاً مقارنـة بلقـاءات        -هناك مؤشرات، ومعلومات أيضاً، على أن آخر لقاء فلسطيني          

سابقة، قريبة وبعيدة، فالبحث وليس االتفاق تناول كل القضايا العالقة، المـستوطنات والحـدود والميـاه                
ؤتمر الخريف المقبل الذي إن هو      والالجئين والقدس واألسرى والمبعدين، وتناول أيضاً ضرورة إنجاح م        

فشل فإن المنطقة كلها ستشهد موجة عنيفة من التطرف وأن بنيامين نتنياهو سيدعو فـي اليـوم الثـاني                   
  !!.لخروج هذا المؤتمر بال نتائج إلى انتخابات مبكرة وسيعود إلى الحكم عودة مظفرة

ما كان عنوان العمل السياسي العربـي       إن المسألة ليست مسألة نكايات ومناكفات ففي سنوات سابقة، عند         
بالنسبة لقضية الشرق األوسط هو جبهة الرفض العربية، كان العقائديون العرب يراهنون علـى وطنيـة                
مناحم بيغن وإسحق شامير وأرييل شارون وكانوا يقولون أنهم مطمئنون لمستقبل القضية مـادام هـؤالء                

ثر رفضاً من الرافضين العرب للقرارات الدولية المتعلقة        يمسكون بزمام األمور في إسرائيل وما داموا أك       
  .بحل القضية الفلسطينية

لم يدرك هؤالء أن المراهنة على األكثر تطرفاً في إسرائيل تعني المزيد من الويالت للفلسطينيين والمزيد                
: آلن  من التهجير والتشريد وقضم األرض الفلسطينية وهضمها وهذا هو ما يقع فيـه الـذين يقولـون ا                 

ولتبق دولـة   .. وليأت بنيامين نتنياهو إلى الحكم في إسرائيل      .. ليذهب مؤتمر الخريف المقبل إلى الجحيم     
غزة دولة غزة ودولة الضفة الغربية دولة الضفة الغربية وكل هذا وكأن جيوش التحرير تلـز عـرض                  

مزري ال يبعد فلسطين عـن      البحر بزحفها اللجب وكأن كل يوم يمر والواقع الفلسطيني هو هذا الواقع ال            
  .أيدي الفلسطينيين أكثر مما هي بعيدة بآالف المرات

إذا فشل مؤتمر الخريف المقبل استجابة إلبتهاالت الذين يتمنون فشله فإن الواقـع الفلـسطيني الممـزق                 
 سيزداد تمزقاً وأن تجهيل األجيال الفلسطينية الناشئة سيتضاعف وأن عشرات مخيم بارد ستنبت في أكثر              

من مكان وأن هراوات القوة التنفيذية ستصل إلى رام اهللا والى جنين وأن االنتصارات اإللهية على غرار                 
انتصار حزب اهللا الذي ال أعاده اهللا ستهطل في أكثر من عاصمة عربية وأن تطلعات محمـود أحمـدي                   

  .نجاد ألن تمأل إيران أي فراغ في المنطقة ستتحقق حتماً
ا يتحدثون بعقلية الماضي البعيد والقريب معنى أن تعود القضية الفلسطينية إلى مـا              لم يدرك الذين الزالو   

كانت عليه قضية منسية وثانوية من قبل حتى العرب أنفسهم ولذلك فإنهم يتمنون الفشل لمؤتمر الخريـف       
ه القـضية   المقبل الذي ليس متوقعاً منه أن يشيل الزير من البير بل على األقل أن يعيد األولوية إلى هـذ                  
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وأن يغير صورة الفلسطينيين المزرية الحالية التي هي صورة هراوات القوة التنفيذية التي تالحق رؤوس               
األطفال والشبان وأقفيتهم في شوارع غزة وصورة الفاسدين الذي فروا بأموال السحت التي أخذوها مـن                

لقادة القابعون في العواصـم البعيـدة       وا.. وصورة نهر البارد  .. أفواه أبناء الشعب الفلسطيني إلى الخارج     
الذين يقضون أوقاتهم بانتظار فتات المال الحالل القادم إليهم مع عمامات ضباط مخابرات حراس الثورة               

  .اإليرانية
يجب أن ينجح هذا المؤتمر، ولو بحدود إعادة األولوية للقضية الفلسطينية، ويجب أن يتحرك العرب لدعم                

فالبديل هو ليس جيوش التحرير الزاحفة من الشرق        .. ذا المؤتمر مؤتمراً ناجحاً   الجهود المبذولة ليكون ه   
بل هو المزيد من غياب هذه القضية عن االهتمام العالمي والمزيد من عدم استقرار هذه المنطقة والمزيد                 

والمزيد من الصور التي تشبه صورة مخيم نهر البارد وصورة ضاحية بيـروت             .. من الدمار والخراب  
  !!.جنوبية وصورة غزة يوم الجمعة الماضي وصورة العراق الغارق في الدماء حتى العمائم واللحىال

إن المطلوب هو التأسيس لحل الحد األدنـى        .. والى أصفهان .. غير مطلوب التحرير من البحر إلى النهر      
) يونيـو   ( ن  الذي يضمن إعادة واستعادة خمسة وتسعين في المائة من األراضي التي ُأحتلت في حزيرا             

 ومبادلة الخمسة في المائة المتبقية بأراٍض أخرى إن في جوار غزة وإن في أي مكان، كمـا                 1967العام  
إن المطلوب هو دولـة فلـسطينية       .. أصر أبو مازن في اللقاء المغلق األخير بينه وبين أيهودا أولميرت،          

ني من التقاط أنفاسه ويعيد تأهيـل       مستقلة على هذه األرض تكون متصلة الحدود ليتمكن الشعب الفلسطي         
  !!.نفسه ويجنب أجياله الناشئة الجهل واإلحباط واألمراض النفسية المستشرية اآلن

  4/9/2007الرأي األردنية 
  

  الشيطان يكمن في التفاصيل .53
  فايز رشيد. د

، فـي   "اإلسـرائيلي "مشروع إعالن المبادئ، الذي جرى تداوله بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء            
، والذي يدعو إلى حـل الـدولتين        )آب/  أغسطس 28الثالثاء  (لقائهما األخير، في مدينة القدس المحتلة،       

دولة للشعب اليهودي، ودولة فلسطينية منزوعة السالح، لم يتطرق إلى أية تفاصيل، وفقـاً لمـا                : لشعبين
ول دائرة المفاوضات فـي     مسؤ. ذكره صائب عريقات في مؤتمره الصحافي مباشرة بعد انتهاء االجتماع         

إعـالن المبـادئ،    . السلطة الفلسطينية، كان حريصاً على التأكيد بعدم رفع سقف التوقعات من هذا اللقاء            
  ، وبثت فحواها مباشرة احـدى الفـضائيات العربيـة         "اإلسرائيليون"ووفق مسودة اتفاق مبادئ، سربها      

جئين الفلسطينيين، وتقتـرح أن تكـون القـدس         المسودة ال تتناول ال من قريب أو بعيد، حق العودة لال          
لالنسحاب من مناطق مهمة فـي الـضفة        " إسرائيل"، مبدية استعداد    )الفلسطينية(عاصمة لألماكن الدينية    

  .الغربية، داعية إلى الحل النهائي وفقاً لقرارات األمم المتحدة
 عبد ربـه،      احتوتها وثيقة بيلين   وبتحليل موضوعي لما حوته هذه المسودة، فإنها تكرار للمقترحات التي         

في مقر  " إسرائيلي"وهذه بدورها كانت استمراراً لوثيقة أخرى، جرى االتفاق عليها بين وفدين فلسطيني و            
" وثيقـة بـاريس   . "1995المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، في باريس في األسبوع األخير من أكتـوبر             

  .اماً مع اتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبينحاولت الوصول إلى آلية للحل النهائي، انسج
، واللذين يتـضمنان    "اإلسرائيليين) "مسودة اتفاق المبادئ  (و) إعالن المبادئ (ومن دون الدخول في حقيقة      

) بالونـاً (فيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين، فإن تقييمهما الفعلي ال يعدو كونه     " اإلسرائيلي"جوهر الحل   
القديمة، مع الحـرص علـى   " اإلسرائيلية"فهما يعكسان المقترحات    . ليس إال " إسرائيلية) "فقاعة هواء (أو  

في اللقاء الدولي الذي دعا إليـه       " إسرائيل"تقديمها بحلة زاهية هذه المرة، وبخاصة على أعتاب مشاركة          
 والهدف مـن    الرسمية" األجندة"الرئيس بوش في الخريف، والذي سيبحث في آفاق التسوية، رغم افتقاده            

على إقامـة   " إسرائيل"، المتضمن موافقة    "اإلسرائيلي"إعالن المبادئ   . عقده، ومن سيشارك فيه من الدول     
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دولة فلسطينية منزوعة السالح، ال يحمل أي جديد، فهذا التصور يتمثل في دولة الكانتونـات المقطعـة                 
 الغربية، ومن خالل جدار الفـصل       األوصال من خالل التجمعات االستيطانية الكبيرة الخمسة في الضفة        

العنصري العازل على امتداد حدود الضفة الغربية وبين مدنها وقراها، حيث يصنع منها سـجونا فعليـة                 
  .لساكنيها

الدولة المنقوصة السيادة، والتـي تـضمن إشـرافاً أمنيـاً           " اإلسرائيلي"الدولة الفلسطينية، وفقاً للتصور     
في مياهها، وضـم أجـزاء      " إسرائيلية"ية، وحدودها، وسمائها، ومشاركة     على معابرها الحدود  " إسرائيليا"

ومبادلة مناطق منها بمناطق داخل الخط األخضر، من التـي          " إسرائيل"إلى  ) التجمعات االستيطانية (منها  
تحتوي على كثافة سكانية عربية، انطالقاً من القضية الديموغرافية وهدف تحقيق دولة اليهودية الخالصة              

  ".اإلسرائيلي"تمارس نفس اسلوبها التفاوضي القائم على العنجهية والتعنت وفرض الحل " إسرائيل. "اءالنق
، بل ما جرى طرحه مـن خـالل         "اإلسرائيلي"االنسحاب من القدس ليس مطروحاً على جدول األعمال         

كلينتون فـي   ، ومن خالل مباحثات باراك مع الرئيس عرفات بحضور          "اإلسرائيلية"الوثائق والمقترحات   
) وهي أحياء خارج حدود مدينة القدس فعليـا       ( هو اعتبار أحياء أبو ديس وسلوان والعيزرية         1999عام  

مع ضمان اشراف ديني    ) Jerusalem(وليس   Quds)(عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة على أن تسمى        
ا، مع بقاء القدس بشطريها     وهو ما رفضه المرحوم عرفات حينه     .. فلسطيني على األماكن الدينية المقدسة    

  ".إسرائيل"الشرقي والغربي، هي العاصمة األبدية الموحدة ل 
يتنكران لحق عودة الالجئين، التي ضـمنتها القـرارات المتعـددة لألمـم             " المسودة"إعالن المبادئ كما    

 بما فـي    1967،من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة في عام      " إسرائيلياً"المتحدة، وال يتضمنان انسحاباً     
ومع ذلك، تبدي الوثيقة اسـتعداد      .  وغيرهما 338 و 242ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقراري األمم المتحدة        

 مـع انهـا ووفقـاً للعديـد مـن      1967حزيران عام،/ لالنسحاب وفقاً لحدود الرابع من يونيو     " إسرائيل"
 خطاً أحمر بالنسبة إليها، بمعنى أنها       تصريحات قادتها السياسيين والعسكريين، تعتبر هذا االنسحاب يشكل       

لن تُقدم على تطبيقه في أي حال من األحوال، وهناك رسالة ضمانات أمريكية بهـذا الـشأن، أرسـلها                   
 2003شارون الذي قرأها من على منبر هرتسيليا في عام،        " اإلسرائيلي"الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء      

  .الساعية إلى تحقيق المزيد من االبتزاز للفلسطينيين والعربالمكشوفة، " اإلسرائيلية"بما يؤكد اللعبة 
الخوض في قضايا الوضع النهائي مسألة مدروسة بامتياز، وهي محاولة للهـروب            " اإلسرائيليين"تجنب  

إلى األمام، وبخاصة من دفع االستحقاقات الوطنية الفلسطينية، حيث يبدو من الـصعب علـى الطـرف                 
هزيل، لـيس إالّ، األمـر الـذي        ) حكم ذاتي (حات التي تختزل هذه الحقوق في       الفلسطيني القبول بالمقتر  

للتغطية على جرائمها النازية ضد     " إسرائيل"يطرح السؤال عن الفائدة من هذه اللقاءات، والتي تستعملها          
  الفلسطينيين، أو لإليحاء دولياً باستعدادها للتسوية؟

رئيسها تحديداً أن الكثير من مقترحاتها اإلجرائية، حتـى         ، و "اإلسرائيلية"من جانب آخر، تدرك الحكومة      
في التعاطي السياسي مع الفلسطينيين مرهون بموافقة الكنيست، الذي يخضع وفـي نـسبة كبيـرة مـن                  
أعضائه إلى أصوات اليمين الديني، واألحزاب الفاشية، بمن في ذلك أعضاء كثيرون من حزبي أولمرت               

  . حزبين في االئتالف الحكومي الحاليأقوى) العمل(و) كاديما(وباراك 
ستطيل المفاوضات مع العرب، عـشرين      " إسرائيل"لقد سبق لشامير، إبان مؤتمر مدريد، أن صرح بأن          

ال يتضمن أية تفاصيل، فإن الشيطان نفسه يكمن فيهـا، مـع            " اإلسرائيلي"وإذا كان إعالن المبادئ     . سنة
  ".إسرائيل"الصعوبة في التفريق بين الشيطان و

  4/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الصحافة في الصراع الفلسطيني الداخلي .54
  ياسر الزعاترة
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يحسن الصحفيون االحتجاج، فهم قوم يملكون وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها، ال سيما الحديثة التي تعتمد               
  .صاحبة السطوة على عقول الناس ومواقفهم: على الصورة

لصحفيين ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه فهو واهم إلى حـد               ومن يعتقد أن مجتمع الصحافة وا     
ال يحدث ذلك ألسباب جينية تتعلق بمن يدخلون        . كبير، وال أحد يدرك هذه الحقيقة كما يدركها السياسيون        

هذه المهنة من الناس، لكنه يتعلق بتعرضهم الدائم لبريق سيف المعز وتهديد سيفه، األمر الذي يؤدي إلى                 
  .نحراف كثير منهم، فيما نعلم أن لبعضهم انتماءات حزبية وأيديولوجية تدفعهم في هذا االتجاه أو ذاكا

ال تسأل بعد ذلك عن أسباب أخرى ذات عالقة بسطوة الحكومات وأذرعها المعروفة علـى المؤسـسات                 
 دون ثمن في غالـب  اإلعالمية ذاتها من زاوية منعها من العمل أو التصريح بذلك، األمر الذي ال يتم من 

  .األحيان
نتذكر ذلك كله في سياق الدور الذي يلعبه الصحافيون في األراضي الفلسطينية المحتلـة منـذ الحـسم                  
العسكري في قطاع غزة، وذلك بعد تنفيذهم لجملة من االعتصامات والمسيرات احتجاجاً على القمع الذي               

إلثارة على ما يجري في القطاع مقابل تهمـيش         يتعرضون له في قطاع غزة، إلى جانب تركيزهم البالغ ا         
  .ما يجري من انتهاكات لحقوق اإلنسان في الضفة الغربية

لنتحدث هنا عن الحريات بشكل عام في الكيانين األسيرين البائسين، وهنا أتحدى أن يكون بوسع حمـاس           
أبنائها في سجون    معتقل من    500في الضفة الغربية أن تحصل على إذن بمسيرة أو اعتصام، على رغم             

األجهزة األمنية، وعلى رغم عشرات المؤسسات التي دمرت، وعلى رغم أكثر من مئة مؤسسة خيريـة                
كل ذلك ال ذكر له في وسائل اإلعالم التي تنادي بحرية الصحافة            . قرر السيد سالم فياض حلها بجرة قلم      

التخريـب يـوم الجمعـة الماضـية        والتغطية الصحافية، بينما نسمع كل يوم عن خمسين معتقالً قاموا ب          
  . دوالرا إذا عادوا إلى التخريب مرة أخرى250وفرضت على كل واحد منهم كفالة مقدارها 

هل ضرب ثالثة أو أربعة صحافيين أو مصورين في قطاع غزة من قبل عناصر من القوة التنفيذية؟ نعم                  
طينية عن دخول القطاع لساعتين     وقع ذلك، فجاءهم كبار المسؤولين معتذرين؟ هل تأخرت الصحف الفلس         

فقط، نعم وقع هذا لكن صحيفة فلسطين التابعة لحماس ممنوعة من دخول الضفة الغربية، وممنوعة مـن                 
  الطباعة والتوزيع هناك؟،

اعتقل الصحفي مصطفى صبري في قلقيلية ولم يتذكره أحد من أصدقائنا           . تعالوا نضيف إلى ذلك المزيد    
 والتغطية، وحرقت مؤسسة الرواد اإلعالمية في نـابلس، ومعهـا مكتـب             الحريصين على حرية الكلمة   

النجاح للصحافة، وكذلك تلفزيون سنا، كما اعتقل الصحافي خالد معالي وزميله جهاد شحادة من سلفيت،               
ولوحق الصحافي نواف العامر من نابلس أيضاً، وأغلقت إذاعة جبل النار، وكذلك اعتقل محمد شـتيوي                

ثم اعتقل سـامر    . ألقصى، ومعه زمالؤه يوسف مسعد وعالء الطيطي وطارق أبو زيد         مراسل فضائية ا  
  .خويرة من نابلس

ذاتها منعت من تغطية أحداث جامعة النجاح وسجن جنيد وتشييع جنازة شهيد جامعـة              " الحرة"الصحافة  
ـ               ى احتجـاج،   النجاح محمد رداد الذي قتله رجال فتح داخل الجامعة، ولم نسمع للصحافيين األشاوس أدن

فهنا ثمة سلطة مدعومة من قبل جهات كثيرة، فيما هناك في القطاع حكومة غلبانة ال تهـش وال تـنش،                    
  .وإذا ضرب رجالها صحافياً ستأتي في اليوم التالي كي تعتذر له

مرة أخرى نحن ضد القمع في أي اتجاه كان، وقد رفضنا ذلك مراراً، لكننا نتحدث عن ظـاهرة تثيـر                    
  .ر ال أكثر وال أقلاألسى والقه

  4/9/2007الدستور 
  

  من يطلق المراجعة األمنية والسياسية لمعركة نهر البارد؟ .55
  إبراهيم األمين
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فتح الباب أمام   " فتح اإلسالم "وإنجازه القضاء على مجموعات     . طوى الجيش اللبناني أمس صفحة سوداء     
التنظيم وأشكال الـدعم التـي      نقاش ومراجعة تخص كل ما يتصل بهذه المعركة، من ظروف تشكل هذا             

تلقاها من داخل لبنان وخارجه، وصوالً إلى طريقة العمل التي استخدمت خالل الفترة السابقة على اندالع                
وإذا كان من غير المتوقع مسارعة الجيش اللبناني إلـى إجـراء            . المعارك، وصوالً إلى المعارك نفسها    

صعيد القتالي والتسليحي، فإن الحاجة إلى عـدم طـي          عملية تقويم شاملة ألجل استخالص العبر على ال       
  :السياسية تفرض مقاربة مختلفة لهذا الملف، وذلك ألجل أمور عدة من بينها -الصفحة األمنية 

تحديد المسؤولية الفعلية عن نمو هذه الظاهرة واتجاهات العمل التي كانت قائمـة لـديها، وحقيقـة         : أوالً
ال التواصل التي كانت قائمة بينها وبين قوى أخرى مسلحة أو رسـمية             األجندة التي عملت عليها، وأشك    

  .في لبنان أو خارجه
إجراء المراجعة التي تهدف إلى تنظيم العمل األمني في لبنان بعد التوسع الذي طرأ علـى عمـل                  : ثانياً

ـ                  رع األجهزة األمنية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث جرى بناء جهاز متكامل وقـوي هـو ف
وله صالت وأعمال تعاون مع أجهزة أمنية عربية ودولية         " المستقبل"المعلومات الذي يتبع سياسياً لفريق      

فاعلة جداً، إضافة إلى عملية الحصار التي تعرضت لها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني واألمـن                
يما صار لبنان ساحة لعمـل      ف. العام وتحويل جهاز أمن الدولة إلى مكتب خدمات دون تركه ينمو لوحده           

وهي الساحة التي توسعت مع وصول قوات إضافية مـن          . أكثر أجهزة االستخبارات في المنطقة والعالم     
القوات الدولية إلى لبنان، ومع رفع البعثات الدبلوماسيبة العربية والغربية في لبنان من مستوى جهوزيتها               

  .بات األمنية في لبنانبحجة مواجهة األخطار التي تتهددها بفعل االضطرا
العودة إلى البحث في المرجعية السياسية المتحكمة في عمل األجهزة األمنيـة مجتمعـة، وإلغـاء                : ثالثاً

األعداء المتعددين، حيث إن من األجهزة من يركز على العدو اإلسرائيلي ويراقب تحركـات األجهـزة                
 السياسية المعادية للحكم، ومنهـا مـن هـو          األمنية الخارجية، ومنها من ينحصر عمله في مراقبة القوى        

ومنها من يتولى جمع المعلومات بصورة عشوائية دون وجود آليـة           . متخصص بسوريا ومن يعمل معها    
  .لفرزها وتوزيعها حسب االختصاصات

تحديد الثغر التي رافقت الحديث عن الوجهة السياسية للتعامل مع المجموعات اإلسالمية المتشددة             : رابعاً
من تهديد ال يمكن عزله عمـا يجـري فـي           " القاعدة"بنان، والحسم نهائياً بين األخذ جدياً بما تمثله         في ل 

" تنفيسة"المنطقة، وبين ما يخص التوتر السياسي بين لبنان وسوريا من جهة، وبين ما يتصل بجعل لبنان                 
العناصر التـي تريـد     " تخمة"لعمل أجهزة أمنية عربية، مثل األردن والسعودية ودول أخرى تعاني من            

  .القتال والجهاد وما إلى ذلك
وال يـدفع   . إيجاد اإلطار الرسمي الذي ال يجعل عمالً أمنياً محصوراً في إطار مخطـط شـامل              : خامساً

بالجيش من جديد نحو مواجهات بدا أنها ضمن مخطط ألجل تصفية المخيمـات الفلـسطينية ال كواقـع                  
ن عبء المخيمات ومن عبء الالجئين وهو عبء ال يقع على            أمني، بل في سياق التخلص م      -اجتماعي  

لبنان وحده، بل على العالم كله، وجعل مسألة التوطين مسألة سهلة يمكن معالجتها بشكل من التعويضات                
  .المالية
إعادة النقاش حول وظيفة الجيش اللبناني في مواجهة مسائل من هذا النوع وحـدود دور قـوى                 : سادساً

 والتخلص من الثغرة الكبرى التي أدت في بداية األحداث إلى ارتكاب مجزرة بحق جنود               األمن الداخلي، 
بينما كانت األمور تهدد المنطقة الشمالية برمتها لو        . الجيش ولم تسمح له بحسم األمر خالل وقت قصير        

  .أن عملية التواصل بين مسلحي المخيم ومن معهم في طرابلس وجوارها قد نجحت
على األبعاد العملياتية لهذه المجموعات المسلحة وحقيقة عالقتها بأحداث أمنية جرت فـي             الكشف  : سابعاً

وحـسم  . لبنان خالل العامين المنصرمين، وحول دورها في االغتياالت والتفجيرات ذات الطابع السياسي           
الجدل حول قدرة مجموعات كهذه على تنفيذ مثل هذه العمليات وحول ارتباط ذلـك بنقـل مجموعـات                  
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القاعدة نشاطها إلى لبنان من جهة وحول ارتباط هذه العناصر بأجهزة أمنية عربية أو أجنبية من جهـة                  
  .ثانية

على أن هذه المراجعة يجب أن تشمل أيضاً الواقع الخاص بالمؤسسة العسكرية، وال سـيما أن الـرئيس                  
صاعداً في عهـدة القـوات      فؤاد السنيورة قال في كلمته أمس إن مخيم نهر البارد سوف يكون من اآلن ف              

النظامية اللبنانية، ما يعني أن مخيم نهر البارد سوف يكون أول مخيم فلـسطيني خـاٍل مـن الـسالح                    
الفلسطيني وسوف يكون تحت إمرة القوات المسلحة اللبنانية، وهي تجربة قد تكون مفيدة على أكثر مـن                 

لكن الخطيـر   . فلسطيني في مخيمات لبنان   صعيد، وخصوصاً أن هناك نقاشاً سلبياً حول وظيفة السالح ال         
في األمر هو محاولة أطراف محلية ودول عربية ودول خارجية في الدعوة إلى تعميم هذا النموذج على                 
بقية المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما يجعل الجيش أمام مهمة سوف تكون أكثر قساوة من التي جـرت                  

اضعة لنفس نظام الضوابط التي جرت فيه أحـداث البـارد،           عدا عن أنها قد ال تكون خ      . في نهر البارد  
األمر الذي يطرح سؤاالً حول طريقة مناقشة فريق الحكم من جهة والقوى األمنية من جهة ثانية لمستقبل                 

  . الفلسطينية، وخصوصاً أن الخالفات داخل الشارع الفلسطيني عميقة للغاية-العالقات اللبنانية 
وال سـيما أن    . إلعمار لما هدمته هذه الحرب سوف يكون أمام اختبـار آخـر           من جهة ثانية، فإن ملف ا     

رئيس الحكومة ربط إعمار المخيم عملياً بإعمار محيطه، والمحيط ليس المتضرر من المعارك األخيـرة               
ولكنه المتضرر من سياسة الحكومات التي تعاقبت على لبنان منذ قيامه، وهو األمر الذي يفرض أسـئلة                 

ن اإلعمار سوف يلغي الحدود العقارية أو الجغرافية بين المكانين، وبالتالي يفتح البـاب أمـام                عما إذا كا  
باسـم  " نصب"عالقة أهلية بين المقيمين هناك بما ينكر أي نوع من الفروق، وبما يفتح الباب أمام عملية                 

لسكاني الذي يعني في    الفلسطينيين من جهة، وإعادة إنفاق وفق خطط تأخذ بعين االعتبار أعمال التوسع ا            
نهاية المطاف اندماج أبناء المخيمات مع المحيط السكني منهم، وهو أمر له إيجابياته على أكثر من صعيد               
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