
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال سالم دون مشاركة جميع األطراف وال انتخابات دون عودة اللحمة للوطن: عباس
  في قطاع غزة" حماس"سلسة هجمات شنتها مجموعتان مسلحتان ضد اهداف لـ

  احضر معه خبراء من ايران وحزب اهللا الى غزة" الهندي ":"ديبكا"موقع 
  في الضفة" انقالب حمساوي"أمام " انهيار فتح" إسرائيل تخشى ":جيروزالم بوست"

  ة بلعينالمحكمة اإلسرائيلية العليا تأمر بتغيير ترسيم الجدار الفاصل في قري
 "حماس"نحن على استعداد تام لدعم : النائب االول للمرشد العام لالخوان

مبادرة حل مـن"هنية يعرض   
ــاط  ــس نق ــب و.. "خم يرح

  بالوساطات العربية واألجنبية
  

 ٤ص ... 

 ٥/٩/٢٠٠٧٨٣٥األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                      ٨٣٥:                                 العدد٥/٩/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤  ال سالم دون مشاركة جميع األطراف وال انتخابات دون عودة اللحمة للوطن: عباس .٢
 ٥   لالنفالت األمني منعاًفي الساحات العامةرر منع الصلوات حكومة هنية تق .٣
 ٥  في قطاع غزة" حماس"سلسة هجمات شنتها مجموعتان مسلحتان ضد اهداف لـ .٤
 ٦  تهم الموساد بتشكيل جماعات مسلحة لشل الحياة في غزةتالقوة التنفيذية  .٥
 ٦  غزةجهاز في الرئيس جهاز الدفاع المدني يعلق نشاطات وعمل  .٦
 ٦  تقرر تفعيل لجنة المساعدات العامة لتخفيف معاناة المواطنينهنيةحكومة  .٧
 ٦  قوى سياسية تدعو إلى إعادة بناء وإصالح منظمة التحرير .٨
 ٧  المسؤولية عن أي خطر على حياة الشيخ البيتاوي االحتاللوزارة األسرى تحمل  .٩
 ٧  مؤتمر واشنطن سقف لتحقيق اتفاق مبادئ: رياض المالكي .١٠
 ٧ ياغة الحل النهائي لصقريعنفي فلسطيني لوجود مفاوضات سرية يتوالها  .١١
    

    :المقاومة
 ٨   "اللجنة التنفيذية"تفجيرات غزة والفوضى نتيجة توصيات : فوزي برهوم .١٢
 ٨  وحواتمة يدعوان إلى حوار وطني شامل  القدومي .١٣
 ٨  ضر معه خبراء من ايران وحزب اهللا الى غزةاح" الهندي ":"ديبكا"موقع  .١٤
 ٩   قرارات عباس حول االنتخابات تزيد من حدة االنقسام": الجهاد" .١٥
 ٩  بلير فشل في إدارة سياسة بالده ويريد النجاح في محاربة القضية الفلسطينية: البردويل .١٦
 ٩   تحذر من اجتياح غزة "القسام" .١٧
 ٩  من السلطة في الضفة  اعتداء عليها١٠٠٠عن  تتحدث" حماس" .١٨
 ٩  سيصلون الجمعة القادمة في الميادين العامة" فتح"أبناء : الزعارير .١٩
١٠    تعطي االحتالل ذريعة ليمارس العقاب ضد شعبنا"حماس"ياسة س: حلس .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠  اسرائيل تدرس قطع الكهرباء والوقود عن غزة حال استمرار إطالق الصواريخ .٢١
١٠  في الضفة" انقالب حمساوي"أمام " انهيار فتح" إسرائيل تخشى ":جيروزالم بوست" .٢٢
١١  تمتلك فرقة في غزة مزودة بأسلحة متقدمة" حماس": "يديعوت أحرونوت" .٢٣
١١   لمواجهة حماس في القطاعجيش االحتالل لأمنية جديدة استراتيجية .٢٤
١٢  قف التوقعات بشأن عملية السالمأولمرت يسعى لخفض س .٢٥
١٢  هجوم ليكودي وانتقادات داخل كديما لوقف هرولة أولمرت إلى التسوية فلسطينياً  .٢٦
١٣  المحكمة اإلسرائيلية العليا تأمر بتغيير ترسيم الجدار الفاصل في قرية بلعين .٢٧
١٤  أولمرت تجاهل خطة إلزالة حواجز بالضفة": هآرتس" .٢٨
١٤  "فتح" مئة من أعضاء  سراحسرائيل تعتزم اطالقا .٢٩
١٤  تراجع أعداد فقراء اليهود وازدياده بين العرب .٣٠
١٥   قتل الفلسطينيين ىاكم تشجع المستوطنين علالمح :قانوني اسرائيلي .٣١
١٥  لحملة إسرائيلية واسعة إلقناع مستوطني الضفة الغربية بالرحي .٣٢
١٥  أشهراً " فينوغراد"قرار للمحكمة يرجئ إصدار تقرير : إسرائيل .٣٣
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١٦  أولمرت يكذب: لعام لوزارة الماليةالمحاسب ا .٣٤
١٦  االقتصاد ينمو بسرعة كبيرة: محافظ بنك اسرائيل .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٦   للخروج من األزمة"حماس" و"فتح"قضاة فلسطين يتوسطون بين  .٣٦
١٦   اعتصموا في البداوي"البارد" نازحو .٣٧
١٦ ضد المواطنين" القوة التنفيذية"مسيرة نسائية تطالب بوقف ممارسات : غزة .٣٨
١٧    المسؤولية"فتح"صحفيان من غزة يتلقيان تهديدات بالقتل ويحمالن  .٣٩
١٧   في الضفة١٤واعتقال   نابلس فتيان في٣إصابة  .٤٠
١٧   كوك يجول في عين الحلوة ويلتقي وفداً فلسطينياً موحداً .٤١
١٧  قوات االحتالل تصادر محتويات جمعية خيرية في مخيم بالطة .٤٢
١٧  الب السلطة في اعادة النظر في ملف األسرى تطجمعية واعد لالسرى والمحررين .٤٣
١٨  مؤسسات حقوقية تعلن اتخاذ موقف موحد بوقف التعامل بنظام الصفقة في قضايا االسرى .٤٤
١٨  اسيرات محررات يعلن اطالق حملة تضامنية مع االسرى بداية رمضان .٤٥
١٨  إطالق اسم محمود درويش على ميدان في رام اهللا .٤٦
   

   :صحة
 ١٨  قطاع الصحة في غزة يشهد تدهوراً .٤٧
   

   :ثقافة
 ١٩  في القدس" إسرائيلي" دببة من بلدان عربية تشارك في مهرجان  .٤٨
 ١٩  على القدس) شعرياً( تهيمن "إسرائيل" .٤٩
 ١٩    ناجي العليالذكرى العشرين لميالد  تحييفرقة الفنون الشعبية .٥٠
   

   : األردن
١٩  "األقصى"األردن يرفض مقترحا إسرائيليا ببناء جسر عند باب المغاربة في  .٥١
   

   :لبنان
٢٠  لتعميم تجربة نهر البارد على كل المخيماتيدعـو وزكي عباس الجميل يلتقي امين  .٥٢
٢٠    "البارد" جندياً في ١٦٣وفقدنا " فتح اإلسالم" من ٢٢٢قتلنا : وزير الدفاع اللبناني .٥٣
٢٠  "البارد"معارك مخيم  لمعالجة ذيول تدعو االسالمية الجماعة .٥٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١  مبارك يحذر من تحول مؤتمر السالم إلى فرصة ضائعة .٥٥
٢١  "حماس"نحن على استعداد تام لدعم : النائب االول للمرشد العام لالخوان .٥٦
٢٢   وإمدادات النفط" إسرائيل"على قواعدها و الخوف" أمريكا"على : إيران .٥٧
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    :حوارات ومقاالت
٢٢  فوزي برهوم ...االنتخابات الفلسطينية بين التعددية السياسية ودكتاتورية عباس .٥٨
٢٣  منير شفيق... ضيضالوضع الفلسطيني ليس في الح .٥٩
٢٤ سمير غطاس... والهرولة نحو لقاء الخريف..  أولمرت- أبو مازن .٦٠
٢٦  محمد كريشان... ما بعد نهر البارد .٦١
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  يرحب بالوساطات العربية واألجنبيةو.. "مبادرة حل من خمس نقاط"هنية يعرض  .١

حكومـة المقالـة    العرض رئيس    : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٥/٩/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
وقال اثناء اجتماع دوري لحكومتـه فـي         .لحل األزمة الراهنة  " المبادرة الجديدة "اسماعيل هنية ما يشبه     

اعـادة صـوغ االجهـزة      : "ض النقاط الخمس وهي   واستعر ".الحل يكمن في خمس نقاط    "غزة امس ان    
واحترام اتفاق مكة ووثيقـة الوفـاق الـوطني الـوطني،           ) جديدة(االمنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية      

وفضالً ". واحترام الشرعيات بال تجزئة، وان تكون المؤسسات والممتلكات العامة ملكاً للشعب الفلسطيني           
الحل من خالل الحـوار، والتـزام الوحـدة         : " بخمسة مبادئ هي   عن هذا االقتراح قال ان حكومته تؤمن      

الجغرافية، والتزام وحدة النظام السياسي، وانه ال دولة في غزة وال دولـة مـن دون غـزة، واحتـرام                    
  ".الدستور والتزامه

 .واعرب عن رفضه المرسوم الرئاسي، الذي اصدره الرئيس عباس، وعدل بموجبه قـانون االنتخابـات        
غير المتوافق عليه وطنياً تعدياً على صالحيات المجلس التشريعي باعتبـاره الجبهـة             "مرسوم  واعتبر ال 

كما اعرب عن رفضه لمراسـيم       ".تجاوزات تضر بالمصلحة الوطنية   "ورأى انه يتضمن    ". المخولة بذلك 
ومـة  وانتقد قرار حك  .أخرى اصدرها عباس وأقال بموجبها عدداً من كبار الموظفين في وزارات مختلفة           

تـساوق مـع الـسياسات االسـرائيلية        "فياض، بإغالق عدد من الجمعيات الخيرية، واصفاً القرار بأنه          
واالميركية التي تستهدف ضرب عوامل صمود الشعب الفلسطيني، أمالً في كسر شوكته واضعاف همته              

لى القطاع امام   ع" حماس"وطالب بضرورة فتح المعابر المغلقة تماما منذ سيطرة         ". في مواجهة االحتالل  
وانتقـد   .ودان االعتداءات االسرائيلية على المواطنين في الـضفة والقطـاع          .حركة المواطنين والتجار  

ـ     .مواقف سوالنا  توخي العدل واالنصاف واالبتعاد عن سياسة الكيل       " وطالب هنية المسؤول االوروبي ب
واشار الى ان حكومتـه      ".ض شروط بمكيالين، واحترام خيار الشعب الفلسطيني الديموقراطي، وعدم فر       

  .تلتقي مع مسؤولين اوروبيين منذ الحكومة العاشرة واستمرت حتى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
هنية ترحيب الحكومة بأية وسـاطات  اسماعيل جدد  : من غزة  ٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتيـة    وأضافت  

عوة سفير الجزائر في القاهرة ومندوبها      د"ثمن   و .عربية وإسالمية ودولية تهدف لرأب الصدع الفلسطيني      
الدائم لدى الجامعة العربية إلى توسيع نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث قطاع غزة لتـصبح                 

تبذلها ايطاليا وبعض الدول األوروبيـة      "كما ثمن الجهود التي      ".لجنة تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين    "
 الرئيس المصري حسني مبارك     تهوناشد باسم حكوم   ". الوفاق بينهم  لجمع أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق    

  .والوزير عمر سليمان بالعمل على سرعة فتح معبر رفح
  

  للوطن ال سالم دون مشاركة جميع األطراف وال انتخابات دون عودة اللحمة: عباس .٢
وي غوسـنباور    قال الرئيس الفلسطيني امس، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمـس            :رام اهللا 

لنجاح المؤتمر شروط يجب ان تتوافر مسبقاً وهي موعد عقـده، واالطـراف             "عقب لقائهما في رام اهللا،      
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، مشدداً على ضرورة حضور مختلف االطراف المعنية، سواء بشكل مباشر أو غير             "المشاركة، ونتائجه 
معتبـراً انهـا تـضر    ودان اطالق الصواريخ، محليـة الـصنع،   . وخص بالذكر سورية ولبنان  . مباشر

ورداً علـى    .بالفلسطينيين اكثر من االسرائيليين بسبب ردود الفعل االسرائيلية القاسية ضد اهالي غـزة            
لن تُجرى االنتخابات اال بعـدما تعـود        : "سؤال تناول موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية قال عباس       

وفـي تعليقـه علـى       ".حمـاس " سـيطرة    مشيراً الى ضرورة استعادة غزة من     " اللحمة للوطن والشعب  
نعمل : "تصريحات اولمرت، التي استبعد فيها التوصل الى اتفاق معه قبل الخريف المقبل، قال أبو مازن              

الذهاب بكالم غامض أو ناقص سيكون      ... جهدنا من أجل أن نصل الى المؤتمر وقد نكون جهزنا انفسنا          
ورداً عن سؤال تناول وثيقة مشتركة بين الجانبين الفلـسطيني           ".فشالً كبيراً ال نتمناه للمؤتمر وال ألنفسنا      

لغاية اآلن ال نستطيع القول اننا أعددنا وثيقة مشتركة بين الجانبين الفلـسطيني             : "واإلسرائيلي، قال عباس  
واالسرائيلي، لكننا بدأنا بإعداد هذه الوثيقة، وما نطمح إليه هو الوصول إلى وثيقـة واضـحة وبمبـادئ            

بتفاصيل واضحة، نسميها إطار عمل يمكن أن تقبل به األطراف المعنية ويقبل مـن المـؤتمر                واضحة و 
  ".الدولي ليطبق على أرض الواقع

من المهم أن يشعر هذا     "وقال إن   . بدوره أعرب المستشار غوسنباور، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني        
  ".اته العامةالشعب العظيم بتقدم عملية السالم وتأثيرها اإليجابي على حي

  ٥/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
   لالنفالت األمنيحكومة هنية تقرر منع الصلوات في الساحات العامة منعاً .٣

قررت الحكومة الفلـسطينية المقالـة       :وكاالتال ونقالً عن غزة  من   ٥/٩/٢٠٠٧الشرق القطرية   نشرت  
ائل منظمة التحرير يوم    منع اداء صالة الجمعة في الساحات العامة كتلك التي دعت اليها حركة فتح وفص             

قـررت  "وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة        .الجمعة الماضي واعقبتها مسيرات احتجاج واعتقاالت     
الحكومة منع اي تجمعات تحت ادعاء أداء صالة الجمعة النها تجاوزت هدف الصالة، واستغلت من اجل                

سـتتخذ كافـة االجـراءات      "حكومة هنية   واكد ان    ".الفوضى والفتنة واعمال الشغب وممارسة االرهاب     
 ."الالزمة لتعزيز االمن والنظام العام في قطاع غزة

قال إيهاب الغصين الناطق باسـم الداخليـة فـي           :٥/٩/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    فيكتب حسن جبر،    و
قرار الحكومة واضح وصريح بمنع أي صلوات في        ): "أ.ب.د(حكومة هنية في تصريحات خاصة لوكالة       

جمعات والساحات العامة ووزارة الداخلية عازمة على تنفيذ هذا القـرار دون أي تهـاون لمنـع أي                  الت
:  على التجمع يوم الجمعة المقبل، قال الغـصين        "فتح"وفي حال أصر أنصار      ".محاولة فوضى وتخريب  

د مـن   ستكون هناك إجراءات وآليات معينة ستصدرها الوزارة ألجهزتها األمنية لمنع هـؤالء األفـرا             "
 ".التجمع، وستكون هناك أساليب معينة الستخدامها معهم خاصة الذين سيقومون بأعمال الفوضى والشغب

  
  في قطاع غزة" حماس"سلسة هجمات شنتها مجموعتان مسلحتان ضد اهداف لـ .٤

قال شهود عيان من سكان شرق مدينة غـزة أن دوي            : أشرف الهور  ، زهير اندراوس  - غزة   ،الناصرة
وأكـد   ."حمـاس " هز منطقة سكناهم نتج عن انفجار عبوة ناسفة بعربة تابعة ألحد نـشطاء               انفجار هائل 

الشهود ان االنفجار لم يحدث إصابات في صفوف المواطنين، غير أنه دمر المركبة وألحـق أضـرارا                 
ـ    ىواضاف الشهود أن مركبات يستقلها أفراد من القوة التنفيذية هرعت عل          . مادية في المكان    ى عجـل ال

  .ان االنفجارمك
كتائـب شـهداء    " و "كتائب شهداء االجهـزة االمنيـة     " نفسها اسم    ىوتبنت مجموعات مسلحة اطلقت عل    

وأعلنـت  .  امس سلسلة تفجيرات استهدفت حركة حماس خالل االيام الماضية في قطاع غـزة             "االنقالب
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ام القليلة الماضية   المجموعات المسلحة في بيان صحافي مسؤوليتها عن أربعة تفجيرات وقعت خالل األي           
  .بما في ذلك حادث تفجير سيارة لعضو في حماس امس

  ٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  تهم الموساد بتشكيل جماعات مسلحة لشل الحياة في غزةتالقوة التنفيذية  .٥

 اتهم المتحدث باسم القوة التنفيذية جهاز الموساد اإلسرائيلي بالعمـل علـى خلـق               : سمير حمتو  -غزة  
ة لشل الحياة الهادئة في قطاع غزة، وضرب أسس االستقرار الذي أرسته القوة التنفيذية بعد               مسميات أمني 

ان وجود مجموعـات أطلقـت      " الدستور"ـوقال إسالم شهوان ل    ..سيطرتها على الوضع األمني في غزة     
عن سلسلة  التي أعلنت مسؤوليتها    " كتائب شهداء األجهزة األمنية وكتائب شهداء االنقالب      "على نفسها اسم    

من التفجيرات التي شهدتها مدينة غزة، هي مسميات لحالة يعمل من خاللها االحتالل لشل الحيـاة فـي                  
واضاف ما تم أمس من تفجير عبوات في مكان واحد في غزة، يشير إلى أن الجهة التي نفـذتها                   . القطاع

ا توجيه االتهام ألية جهة     ، رافض "هي واحدة، ونحن نعمل اآلن على تتبعها وإلقاء القبض على عناصرها          
  .لم يثبت لدينا حتى اآلن تورط أي جهة في هذا العمل"سياسية فلسطينية في هذه التفجيرات، وقال 

  ٥/٩/٢٠٠٧الدستور 
  
  غزةجهاز في الرئيس جهاز الدفاع المدني يعلق نشاطات وعمل  .٦

مجاهد عن تعليق نـشاطات      أعلن رئيس جهاز الدفاع المدني اللواء صقر         : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
، باقتحام المقـر    "ميليشا التنفيذية "وعمل الجهاز في قطاع غزة، اعتبارا من أمس إثر قيام مجموعات من             

   .الرئيسي للدفاع المدني، واالستيالء على كافة مقراته في جميع محافظات غزة
   ٥/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
 ة لتخفيف معاناة المواطنين تقرر تفعيل لجنة المساعدات العامهنيةحكومة  .٧

قررت الحكومة المقالة تفعيل لجنة المساعدات العامة لتخفيف معاناة المواطنين، وتقديم المـساعدة             : غزة
محمد عوض، أمين عام مجلس الوزراء المقال في بيان صـحافي أمـس، إن              .وقال د  .للحاالت المحتاجة 

ة لمساعدة المواطنين، والوقوف إلـى جـانبهم        تفعيل عمل اللجنة يأتي ضمن توجهات واهتمامات الحكوم       
بشكل أكبر في ظل الظروف الراهنة وتشديد وتصاعد الحصار اإلسرائيلي وإغالق المعابر، مؤكداً أنهـا               
ستقوم بمسؤولياتها تجاه المواطنين على أكمل وجه، وستعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير سـبل الحيـاة          

 .الكريمة لهم رغم الحصار واإلغالق
 ٥/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  قوى سياسية تدعو إلى إعادة بناء وإصالح منظمة التحرير .٨

دعا سياسيون وأكاديميون فلسطينيون شاركوا في ورشة عمل عقدت في مدينة غـزة،              :كتب حسن جبر  
أمس، إلى إعادة بناء وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية جامعة باعتبارهـا الـوطن                

وشدد المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مركز         .عنوي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده      الم
التخطيط الفلسطيني في قاعة فندق الكومودور على أهمية إعادة إحياء دور منظمة التحرير في أوسـاط                

ـ        .الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج     اهرة ووثيقـة   وأشار المشاركون إلى أهمية التمسك بإعالن الق
الوفاق الوطني باعتبارهما المدخل الحقيقي لتفعيل وتطوير منظمة التحريـر الفلـسطينية وإعـادة بنـاء                

تفعيل وتطوير منظمة التحرير ونحـو برنـامج        "وتحت عنوان    .مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتالفية    
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قد والنقاش على قاعدة تعزيز     أخضع المشاركون في الورشة منظمة التحرير الفلسطينية للن       " وطني مشترك 
  .وتطوير الهيئة التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

 ٥/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  عن أي خطر على حياة الشيخ البيتاوي وزارة األسرى تحمل االحتالل المسؤولية .٩

للشيخ حامـد البيتـاوي،      إن الحالة الصحية     ]في حكومة هنية  [قالت وزارة األسرى والمحررين   : رام اهللا 
 المعتقل لدى سلطات االحتالل شهدت انتكاسة كبيرة، بالنظر إلى أنه يعاني من عـدد مـن األمـراض،                 

الذي دخل المستشفى في حالة صـحية       "وحملت الوزارة سلطات االحتالل المسؤولية عن صحة البيتاوي         
جئة وتم نقله إلى المستـشفى بعـد        سيئة بعد تعرضه لنوبة سكر شديدة أدت الى إصابته بحالة إغماء مفا           

تحرك وطني رسمي وشعبي فاعل للضغط على       "ودعت الوزارة إلى     ".احتجاجات شديدة من قبل األسرى    
المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية لدفعه للتحرك العاجل إلنقاذ األسرى من شبح المـوت البطـئ فـى                 

  ".سجون ومعتقالت االحتالل
   ٤/٩/٢٠٠٧ قدس برس

  
  مؤتمر واشنطن سقف لتحقيق اتفاق مبادئ: الكيرياض الم .١٠

 قال وزير اإلعالم الفلسطيني رياض المالكي ان المحادثات بين الرئيس           : نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
تحاول استكشاف إمكانات التوصل إلى اتفاق مبـادئ يـضمن العـودة إلـى طاولـة                "عباس واولمرت   

ة والتوصل إلى انهاء االحتالل وتشكيل الدولـة الفلـسطينية          المفاوضات من أجل فتح الملفات النهائية كاف      
، على هامش مؤتمر االتحـاد األوروبـي ودول         "الحياة"وتحدث المالكي إلى    ". خالل فترة زمنية قصيرة   

وقال ان  ". نية وجاهزية ومحاولة متواصلة للوصول إلى اتفاق      "الجوار مطلع األسبوع في بروكسيل، عن       
ال تقبل أن تكـون رهينـة   "وقال إن اإلدارة األميركية  ". لنوايا الجانب اإلسرائيلي   كل جولة تمثل اختباراً   "

التجاذبات الداخلية في اسرائيل وهي في حاجة إلى نجاح بعد فشلها في العـراق وافغانـستان ومنـاطق                  
" القاعـدة "وعن األزمة الداخلية واتهامات عباس للقيادة في قطاع غزة وحديثه عن وجود تنظيم              ". أخرى

لم يتحدث عن وجود لعناصر القاعدة إنما عن وجود فكر التنظـيم فـال              "فيه، أوضح المالكي ان الرئيس      
أما فكر القاعدة فيوجـد فـي       . وجود لعناصر القاعدة في األراضي الفلسطينية مثلما يوجدون في العراق         

ى محالت حالقة   قطاع غزة لدى مجموعة من الشباب الذين خرجوا عن فكر حماس وهم الذين اعتدوا عل              
من العملية الـسياسية عبـر تعـديل القـانون          " حماس"وعن احتمال استبعاد     ".النساء ومقاهي االنترنت  

افتـراض  "االنتخابي وفرض شرط االعتراف بمنظمة التحرير ضمن معايير الترشيح، رأى المـالكي ان           
ها تمثل شيئاً فـي ارض      مقاطعة حماس االنتخابات سيكون خسارة كبيرة على مستوى العمل الوطني ألن          

ال يعقل أن يشارك حزب فـي       "وشدد على انه    ". الواقع ولها حضور سياسي وال يمكن ألحد أن ينفي ذلك         
واشار الى ان حكومة    ". عملية انتخابية وهو يملك أجنحة عسكرية يمكن استخدامها للضغط على الناخبين          

ان المقاومـة ال تعنـي      "وقـال   " ألمنتستهدف دمج مختلف الكتائب المسلحة ضمن قوات ا       "سالم فياض   
  ".الفوضى بل مواجهة االحتالل بالوسائل المناسبة

  ٥/٩/٢٠٠٧الحياة 
  
  لصياغة الحل النهائيقريعنفي فلسطيني لوجود مفاوضات سرية يتوالها  .١١

نفت مصادر رسمية فلسطينية أمس أن يكون الرئيس عباس         :  عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت    - رام اهللا 
وأشـارت إلـى أن     . د قريع بمهام التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي حول قضايا الحل النهـائي           كلف أحم 

الجانب اإلسرائيلي يرفض أن يتم تكليف لجان مشتركة فلسطينية وإسرائيلية بمهام التفاوض حول قـضايا    
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ات الحل النهائي وأن أولمرت يصر على أن تقتصر العملية التفاوضية عليه والرئيس عبـاس فـي لقـاء           
 .منفردة يعقداها كل أسبوعين

  ٥/٩/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  "اللجنة التنفيذية"تفجيرات غزة والفوضى نتيجة توصيات : فوزي برهوم .١٢

 في تصريح صحافي تلقت القدس العربـي        "حماس"قال فوزي برهوم الناطق باسم       :أشرف الهور  -غزة  
ام العام والـصلوات المسيـسة وتفجيـر     وإخالل بالنظىنسخة منه إن ما حدث في غزة من أعمال فوض   

 "حمـاس " وبيانات التهديد باستهداف القوة التنفيذية وأبناء        "حماس"السيارات التابعة ألعضاء بارزين في      
إنما يأتي في سياق التوصيات التي أقرتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها األخيـر مـع رئـيس الـسلطة                   

  .الفلسطينية ورئيس حكومة دايتون
، وقال نحن في حركة فتح أكدنا       "حماس"حمد حلس أمين سر حركة فتح في قطاع غزة اتهامات           ورفض أ 

وشكك حلـس    . أرواح شعبنا المناضل   ى الشرعية لن يتم بسفك الدماء حفاظاً عل       ىأن رفضنا لالنقالب عل   
 وفـي   بالتفجيرات، قائالً هذه المجموعات الوهمية ال عالقة لها بفتح، ونحن نشكك في هذه المـسميات،              

  .الجهات التي تقف وراءها 
  ٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  وحواتمة يدعوان إلى حوار وطني شامل القدومي .١٣

إلى التراجع عن سيطرتها بقوة السالح علـى        " حماس"دعا فاروق القدومي ونايف حواتمة حركة       : عمان
وأكـد   .ار أو إقصاء  قطاع غزة، وعودة جميع الفصائل الفلسطينية إلى الحوار الوطني الشامل دون احتك           

حواتمة والقدومي في تصريحات صحفية مكتوبة صادرة عن المركز اإلعالمـي للجبهـة الديمقراطيـة               
ـ    عقب اجتماعهما، أن الهدف من الحوار الوطني الشامل المرجو عقده          " قدس برس "وصلت نسخة منها ل

كومة وفـاق وطنـي شـامل،     وثيقة الوحدة الوطنية، وخاصة تشكيل ح    -تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني     "هو  
وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بقوانين التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات السلطة داخـل الـوطن               

فـي الـوطن    " القـوائم "المحتل، ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير بانتخابات التمثيل النسبي الكامل           
   ."الدولة المؤقتة الحدود"للحلول الجزئية وورفض حواتمة والقدومي العودة  ".وأقطار اللجوء والشتات

على صعيد آخر دعا الشخصيتان لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط، بمشاركة جميع أطـراف                
الذي دعا له الرئيس بوش لن يؤدي       " اللقاء الدولي "الصراع بال استثناء وبإشراف األمم المتحدة، وأكدا أن         

  .إلى حلول سياسية شاملة
 ٤/٩/٢٠٠٧ قدس برس

  
  احضر معه خبراء من ايران وحزب اهللا الى غزة" الهندي ":"ديبكا"موقع  .١٤

محمد الهندي احـد ابـرز قـادة الجهـاد          .د ان   ،عن مصادر عسكرية اسرائيلية   نقال   ،"ديبكا" موقع   زعم
 االسالمي في فلسطيني قام مؤخراً بجلب عشرات الخبراء العسكريين االيراينيين والعاملين لدى حزب اهللا             

 ان هؤالء الخبراء يقومون بتدريب مجموعات تابعـة         ،قولها ونقل الموقع عن المصادر      .إلي قطاع غزة  
لحركة الجهاد في القطاع حول كيفية إطالق الصواريخ ومساعدة سرايا القدس جناحها العـسكري فـي                

 فقـد   وحـسب ديبكـا    .تطوير أنواع جديدة من الصواريخ تحمل رأس متفجرات اكبر وتصل لمدي أبعد           
  ".تحسن كبير في قدرة سرايا القدس على إطالق الصواريخ بمدى وقدرة تفجيرية جديدين"حصل 

  ٣/٩/٢٠٠٧موقع ديبكا 
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  قرارات عباس حول االنتخابات تزيد من حدة االنقسام": الجهاد" .١٥
انتقد قيادي في حركة الجهاد، المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، بخصوص المشاركة فـي               :رام اهللا 

يـصادر  "وأكد الناطق باسم الحركة الشيخ خضر حبيب، أن هذا القرار           . نتخابات التشريعية والرئاسية  اال
، مستبعدا مـشاركة    "حرية الشعب الفلسطيني، ويضع قيودا على المشاركة، وهذا ليس باألمر الجيد مطلقا           

سطيني محكوم باتفـاق    حركته في أي انتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية، كون النظام السياسي الفل            
وأضاف الشيخ حبيب أن االشتراطات التي وردت في مرسوم عباس، تنسف ما تم التوافق عليـه                 .أوسلو

  .وطنيا، بخصوص إعادة هيكلة وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية
 ٥/٩/٢٠٠٧قدس برس 

  
  سطينيةبلير فشل في إدارة سياسة بالده ويريد النجاح في محاربة القضية الفل: البردويل .١٦

جولة مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الـشرق         " حماس" في   صالح البردويل القيادي  انتقد  : غزة
ليست سوى جزء من مخطط كامل يمهد لحرب فـي المنطقـة            "األوسط توني بلير الحالية، واعتبر أنها       

ـ   وقلل البردويل في   ".ويدفع الدول العربية إلى التطبيع المجاني مع إسرائيل        قـدس  " تصريحات خاصة ل
من أهمية الرهان على جولة بلير، في إحداث اختراق جوهري في عملية الـسالم فـي الـشرق                  " برس

فشل في إدارة سياسة بالده الداخلية والخارجية يريد        "وأشار البردويل إلى أن بلير الذي قال إنه          .األوسط
  ".ضية العربيةاآلن أن ينجح في إدارة الحرب على القضية الفلسطينية والق

 ٥/٩/٢٠٠٧قدس برس 
  
   تحذر من اجتياح غزة "القسام" .١٧

 الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام أن تلويح االحتالل الصهيوني باجتياح قطـاع غـزة               ،أكد أبو عبيدة  
يأتي نتيجة األزمة الداخلية التي تعيشها دولة االحتالل، بعد الفشل والهزائم المتتالية، سواء فـي قطـاع                 "

مستعدة أكثر من أي وقت مضى لـصد        "وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام        ". أو في جنوب لبنان سابقًا     غزة
إن العدو سيرى مقاومتنا وسيعلم أن قرار اجتياح قطاع غزة          : "، مضيفًا "أي عدوان صهيوني على القطاع    

  ".هو قرار خاطئ وهو إلقاء بالنفس إلى الهالك
   ٤/٩/٢٠٠٧اخوان اون الين 

  
 من السلطة في الضفة  اعتداء عليها١٠٠٠عن  تتحدث" حماس" .١٨

) ٨٠(قالت حركة حماس إن حصيلة االعتداءات التي تعرضت لها في الضفة الغربية بلغت خالل               : نابلس
عملية اختطاف واعتقال ألبناء ومناصـري      ) ٦٣٩(وأورد التقرير أن     ). اعتداءات ١٠٠٧(يوما أكثر من    

اعتـداء علـى    ) ١٥٦( و  اعتداء على مؤسسات وجمعيـات    ) ١٧٥(عملية إطالق نار و   ) ٣٦(الحركة و 
  . ممتلكات خاصة بأبناء ومناصري الحركة

  ٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  سيصلون الجمعة القادمة في الميادين العامة" فتح"أبناء : الزعارير .١٩

طنيين األحـرار،    قال الناطق باسم حركة فتح فهمي الزعارير، إن أبناء الحركـة ومعهـم الـو               :رام اهللا 
وأكد الزعـارير،    .سيؤدون صالة الجمعة القادمة في الميادين العامة والساحات المكشوفة في قطاع غزة           

، بمـا فيـه اإلرهـاب الفكـري         "صنوف اإلرهاب " تمارس شتى    "حماس"في تصريح صحفي اليوم، إن      
  .والديني، في محاولة إلرهاب مواطني القطاع

     ٥/٩/٢٠٠٧ا  وف-وكالة االنباء الفلسطينية
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   تعطي االحتالل ذريعة ليمارس العقاب ضد شعبنا"حماس"سياسة : حلس .٢٠

اتهم أحمد حلس عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمس الثالثاء حركـة حمـاس               : أشرف الهور  -غزة  
وقال حلس خالل حديث مـع       .ىبالقيام بحملة اعتقاالت واسعة النطاق ضد أعضاء ينتمون لكتائب األقص         

ـ      "فتح" اآلن ضد نشطاء     "حماس"عربي، ان االعتقاالت التي تقوم بها       القدس ال   ى في قطاع غزة تركز عل
وأكد حلس أن هؤالء النشطاء يتعرضون للمالحقـة ومداهمـة           . بالتحديد "كتائب األقصي "أبناء ونشطاء   

 بيوتهم بشكل شبه يومي في قطاع غزة، موضحاً أن هذه االعتقاالت جرت منـذ اليـوم األول لـسيطرة                  
  . القطاعى عل"حماس"

  ٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  اسرائيل تدرس قطع الكهرباء والوقود عن غزة حال استمرار إطالق الصواريخ .٢١

قال النائب األول لرئيس الحكومة حايم رامون       : أسعد تلحمي  عن   الناصرة نم ٥/٩/٢٠٠٧الحياة   ذكرت
 غزة بالكهرباء والمياه والوقود في حين       من غير المعقول مواصلة تزويد سكان     "في مقابالت إعالمية إنه     

". معروفة سـلفاً للفلـسطينيين    " تسعيرة"يشكل مواطنو إسرائيل أهدافاً حية لصواريخهم، لذا يجب تحديد          
لوقـف  " الوسـيلة األنجـع   "وأفادت تقارير صحافية أن القيادتين السياسية والعسكرية تتخبطان في تحديد           

وتبقى فقط اختيار   "بأنه ال بد من عملية عسكرية واسعة في القطاع          القصف الفلسطيني على رغم قناعتهما      
  ". التوقيت المالئم

وأضافت ان كبار المسؤولين يأخذون في حساباتهم رد المجتمع الدولي على خطوات متشددة مثل قطـع                
لي في  إمدادات الكهرباء والوقود والماء أو اجتياح القطاع، خصوصاً حيال التحضيرات لعقد المؤتمر الدو            

ويبدو ان الرد اإلسرائيلي على القـصف سـيبقى         . واشنطن بعد شهرين، وعشية موسم األعياد اليهودية      
، بلغة بعض المعلقين، أي أن إسرائيل لن تقدم على اجتيـاح القطـاع أو               "المعيار اإلحصائي "مرهوناً بـ   

  .ضرب البنى التحتية فيه طالما ال تقع إصابات في األرواح في سديروت
من جهته، اعطى وزير الدفاع ايهود باراك تعليماته للمسؤولين  :٥/٩/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية توأضاف

في وزارته بان يدرسوا تأثير هذه العقوبات التي ستطاول السكان المدنيين، بحسب ما قال مسؤول كبير 
تقليص الهدف "واضاف المسؤول الذي رفض كشف هويته ان  .في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس

شين (واعرب وزير البيئة جدعون عزرا المسؤول الثاني السابق في جهاز االمن الداخلي  ".سلطة حماس
 .عن تأييده لهذا التدبير في تصريح لالذاعة العامة) بيت

ضرب "لكن النائب يوسي بيلين في المعارضة اليسارية وصف من جهته الرد المقترح من رامون بانه 
هذا . يمكن تفسيره سوى بعجز هذه الحكومة عن مواجهة اطالق الصواريخوقال ال  ".من الجنون

وراى ان بامكان اسرائيل التوصل الى وقف اطالق  ".االقتراح تافه وليس اقتراح وزير مسؤول
يضع حدا الي تحرك " باتفاق على وقف اطالق النار من خالل التفاوض بوساطة طرف ثالث"الصواريخ 

  .غزة ومن شأنه ان يسمح بعودةعسكري اسرائيلي في قطاع 
احتالل "من جهته دعا رئيس الوزراء اليميني السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الجيش الى 

 ".المدة الالزمة"والبقاء فيها " المناطق التي تطلق منها الصواريخ على اسرائيل في قطاع غزة
  
  في الضفة" نقالب حمساويا"أمام " انهيار فتح" إسرائيل تخشى ":جيروزالم بوست" .٢٢

حول الـصراع   " اإلسرائيلي"، عن تقييم حديث لجيش الحرب       "جيروزالم بوست " نقلت صحيفة    :يو بي أي  
فـي  " اإلرهـابيين " ألف قطعة سالح غير شرعية بين أيدي         ٨٠القائم بين فتح وحماس أنه يوجد حوالي        

.  في المنازل الخاصة أو مخابئ سرية      وأضافت الصحيفة أن هذه األسلحة مخبأة بمعظمها       .الضفة الغربية 
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وقال مسؤولون في وزارة الحرب للصحيفة إنه استناداً للتقييمات الحديثة فإن حماس بقوة فتح تقريباً فـي                 
ونقلـت   .الضفة، ويمكنها أن تشكّل تهديداَ حقيقياً للقوى األمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عبـاس             

لديهم األسلحة والمتفجرات واألهم من ذلك أنهم يتمتعون بحـافز          "له  فة عن مسؤول أمني كبير قو     يالصح
وتحاول أن توحد بعـض الفـصائل       " مرحلة انتظار "واستناداً إلى المسؤول، فإن حماس حالياً في        ". كبير

التي تقيم في مـدينتي نـابلس       " اإلرهابية"المنفصلة عنها في مختلف أنحاء مدن الضفة، مع المجموعات          
  .ركزت على تسلل عناصرها إلى صفوف الفروع األمنية للسلطة" حماس"ت إن وقال .وجنين

تشعر بالقلق من احتمال انهيار قوى حركة فتح مثلما حدث          " اإلسرائيلية"وأضافت أن المؤسسة العسكرية     
ولهذا السبب، فقد عبر كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية عن معارضتهم للخطـة التـي               . في غزة 

نسق األمني األمريكي دايتون التي تقترح زيادة خمس فرق عسكرية إضافية توضع بتـصرف           طرحها الم 
األمر ال يتعلّق بعـدد     "إن  " إسرائيلي"وقال مسؤول   . حماس" تهديدات"محمود عباس ليتمكن من مواجهة      

  ".الرجال بل بتحفيز رجال فتح على القتال والدفاع عن السلطة الفلسطينية
تعتقد أن الوقت بدأ ينفد من عباس وأنه في األشـهر           " اإلسرائيلي"لوسطى في الجيش     إن القيادة ا   ،وتابعت

القليلة المقبلة ستحاول حماس اإلطاحة بحكومته في الضفة واالستيالء على الفروع األمنية والمؤسـسات              
يشعروا أن  يجب أن   . تحتاج القوى األمنية للشعور بأن لديها أسباب للقتال       "وقال المسؤول   . التابعة للسلطة 

  ."لديهم حياة أفضل يتطلعون إليها، وإال فلن يشكلون أي تحد بالنسبة لقوات حماس
  ٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 تمتلك فرقة في غزة مزودة بأسلحة متقدمة" حماس": "يديعوت أحرونوت" .٢٣

ت حماس توجد لديها فرقة غزة المزودة بأسلحة ومعدا"أمس ان" يديعوت احرونوت"ذكرت صحيفة 
قنابل الرجم وصواريخ "وأضافت الصحيفة ان ". متقدمة وهي ما زالت تضبط نفسها في مواجهة إسرائيل

القسام التي تُطلق على غرب النقب هي مقدمات ثانوية فقط من الجبل البركاني اآلخذ في حشد الطاقة بال 
 شأن القوة العسكرية التي ال توجد في الجيش اإلسرائيلي أوهام في"وتابعت  ".ق، استعدادا لالنفجارعائ

أصبحت "وتابعت . على حسب قول جهات عسكرية رفيعة" أخذت تُبنى بإزاء إسرائيل داخل قطاع غزة
يقلد الفلسطينيون في غزة .  مضادة للدبابات مخندقة لمعركة دفاعية-اليوم تنشر في غزة فرقة مشاة 

وتوجد ".  اهللا لكن إيقاع تعلمهم سريع جدافي الحقيقة انهم ما زالوا بعيدين عن قدرات حزب .حزب اهللا
يوجد لكل لواء قادة كتائب . ثالثة قادة ألوية يرأسون ألوية في ثالث مناطق" حماس"تحت قيادة فرقة 

اقليمية ينتشرون في أنحاء القطاع وتحتهم سرايا، وأقسام وقوات فنية مختصة بمضادات الدبابات، 
وأشارت الصحيفة إلى ان الفرقة الحماسية مركبة . والمراقبةوأعمال التخريب، والدوريات، والتصوير 

والثانية القوة التنفيذية .  وعددها نحو من سبعة آالف شخص-  الذراع العسكرية- من قوتين إحداهما
 . وعددها نحو من خمسة آالف شخص

شرطي الحديث عن قوة نفذت سيطرة حماس العسكرية على القطاع وتعمل اليوم في األساس في نشاط 
 في المئة من سكان القطاع تحت ٦٠لكن حماس ال مشكلة لها مع القوة البشرية ألن . وتغليب النظام العام

إن احتياطي القوة البشرية ال ينفد تقريبا وال ينقصهم السالح ).  ألف شاب٦٠٠نحو من (سن العشرين 
 .هناك أيضاً

 ٥/٩/٢٠٠٧البيان 
  
   لمواجهة حماس في القطاعجيش االحتالل لأمنية جديدة استراتيجية .٢٤

بدأ الجيش االسرائيلي مؤخرا باتباع سياسة أمنية جديدة اتجاه قطاع غزة، وأن الجيش يفضل عدم الحديث                
وقالت مصادر اسرائيلية أن عمليات استهداف مطلقـي قـذائف           .عن تفاصيل هذه االستراتيجية ونتائجها    
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سيكثف اجتياحاته داخل مناطق في القطـاع الـى       القسام سوف تزداد جوا وبرا ، وأن الجيش االسرائيلي          
وكشفت المصادر ان اسرائيل انتهت بشكل كامل مـن          .عمق خمسة كيلومترات بدال من كيلومترين اثنين      

خطتها العسكرية ضد القطاع، وانه تم تخصيص وحدات وكتائب عسكرية مختلفة لكل منطقة، وكل كتيبة               
ة الجغرافية وطبيعة وطريقة انتشار عناصر حماس فـي         تواصل التدرب للمواجهة والتصرف مع الطبيع     

  .المنطقة التي اوكلت لكل كتيبة
   ٤/٩/٢٠٠٧المنار 

  
 أولمرت يسعى لخفض سقف التوقعات بشأن عملية السالم .٢٥

قال مسؤولون ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت سيسعى خالل محادثات :  وكاالت-القدس 
الى الحد من التوقعات بتحقيق انفراجات كثيرة وسريعة بشأن الدولة سيعقدها مع مبعوثين زائرين 

ناقش المسؤوالن "وقالت المتحدثة ميري ايسين في ختام اجتماع بين اولمرت وبلير في القدس  .الفلسطينية
في الطريقة التي يمكن ان تتيح لتوني بلير تعزيز المؤسسات واالقتصاد واجهزة االمن الفلسطينية تمهيدا 

واضافت المتحدثة ان اولمرت عرض على بلير الشروط التي  ".امة اسس الدولة الفلسطينية المقبلةالق
كما اطلع  .يتعين من وجهة النظر االسرائيلية على الفلسطينيين تلبيتها للمضي قدما في عملية التفاوض

لتي طرحت في اولمرت بلير على مضمون آخر لقاءاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واالفكار ا
 .هذه المناسبة للتوصل الى مشروع اتفاق مبدئي

وقال مارك ". نحن نحاول تقديم اهداف واقعية"وقال مسؤول اسرائيلي رفيع قبل المحادثات مع ولش 
ريجيف المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية ان توقع امكان تسوية كل المشكالت خالل بضعة اشهر امر 

وقال اولمرت، امس، انه  ".ذلك ال يعني ان تحقيق تقدم ملموس صعب المنال"لكنه اضاف  .غير واقعي
غير واثق انه سيمكنه التوصل الى اتفاق في الوقت المناسب للمؤتمر الذي ترعاه الواليات المتحدة 

ولكن ثالثة مسؤولين اسرائيليين  .والمتوقع عقده في واشنطن فيما بين منتصف وأواخر تشرين الثاني
رط عدم الكشف عن اسمائهم قالوا ان من المرجح التوصل التفاق ما بسبب الضغط االميركي تحدثوا بش

  .لتفادي الحرج في المؤتمر
 ٥/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  هجوم ليكودي وانتقادات داخل كديما لوقف هرولة أولمرت إلى التسوية فلسطينياً .٢٦

ست أمس بشدة علـى سياسـة أولمـرت بـشأن           حمل نتنياهو في الدورة االستثنائية للكني     : حلمي موسى 
أولمرت يدير سياسة تنازلية حيـث ال       "وقال إن   . صواريخ القسام وبخصوص المفاوضات مع أبو مازن      

وشدد نتنياهو على أن خطأ واحدا من رئيس الحكومة ال يمكن إصالحه حتى             ". يملك أي تفويض بالتنازل   
، وهو القول الذي كان     "ر السماح له بإدارة الدولة    فأولمرت أعمى أمام المخاطر ومحظو    . "من ألف جنرال  

فـي  " هذا الـزوج  "وطالب نتنياهو بتقديم موعد االنتخابات من أجل التحرر من          . شعار الليكود االنتخابي  
جلب علينا الصواريخ على الجليل وعلى مـستوطنات        "إشارة ألولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك الذي        

و بذلك إلى خطتي االنسحاب من طرف واحد من لبنان وغزة، محذرا مـن              وألمح نتنياه ". النقب الغربي 
  . الصواريخ التي ستسقط على منطقة تل أبيب إذا تمت خطوة كهذه في الضفة الغربية

وقد ردت ليفني على نتنياهو بإطالق وعد بأن كل اتفاق، سيتم عرضه على الكنيست، إذا تـم التوصـل                   
إسـرائيل  "وقالت إن   . ط الحمراء بشأن أي تسوية مع الفلسطينيين      وعرضت ليفني سلسلة من الخطو    . إليه

". لن تحتمل قيام دولة فلسطينية تكون دولـة إرهابيـة         "، وإن إسرائيل    "قالت نعم لفكرة الدولتين القوميتين    
يجب التمييز الواضح بين التحاور والتفاهمـات التـي         "وأشارت إلى االتصاالت مع أبي مازن وقالت إنه         
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وفي نظرها فإن أي وثيقـة ليـست نهايـة          ". ل إليها مع الفلسطينيين، وبين التنفيذ الفعلي له       يمكن التوص 
  . المطاف وبوسع إسرائيل التخلي عنها إذا ثبت لها عدم القدرة على التوصل التفاق بشأنها

وكانت الصحف اإلسرائيلية قد أشارت إلى أن شاؤول موفاز أرسل كتابا ألعضاء كتلـة حـزب كـديما                  
. قبيل المؤتمر الدولي فـي تـشرين الثـاني        " لتحديد الخطوط الخضراء والحمراء   " فيه ببدء نقاش     يطالب

وحذر موفاز في كتابه من مغبة التنازالت اإلسرائيلية في إعالن المبادئ الذي يجري التداول بشأنه مـع                 
، لكنه  " الفلسطيني تفتح نافذة فرص للتقدم على المسار     "وجاء في رسالة موفاز أن قمة واشنطن        . ابي مازن 

كمـا  . تسليم معاقل استراتيجية أليدي الفلسطينيين في هذه المرحلة، بسبب ضعف السلطة          "حذر من مغبة    
هي ... أن محاولة التوصل إلى تسوية دائمة هذه األيام مع كيان غير مؤهل لفرض سطوته على مواطنيه               

وائد وسبق لنا أن رأينا كيف انتهت       وهي محاولة تجلب ضررا أكثر مما تجلب ف       . محاولة مصيرها الفشل  
  ". الهرولة نحو التسوية الدائمة في الماضي

وعرض موفاز في رسالته خطته السياسية التي تعارض الحل الدائم حاليا وتعرض فكرة الحدود الموقتة               
 التي تبقي فيها إسرائيل سيطرتها على الكتل االستيطانية وعلى تحديد وتيرة عودة الالجئين إلـى حـدود                

وقـد  . ويرفض موفاز أي بحث لقضية القدس إال في إطار مفاوضات الحل النهـائي            . الدولة الفلسطينية 
  .طالب وزير األمن الداخلي آفي ديختر هو اآلخر بإجراء نقاش داخلي حول المفاوضات السياسية

  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  ة بلعينالمحكمة اإلسرائيلية العليا تأمر بتغيير ترسيم الجدار الفاصل في قري .٢٧

امرت المحكمة العليا في اسرائيل أمـس بتغييـر         : ي يوسف الشايب وبرهوم جرايس    - الناصرة -رام اهللا   
مسار الجدار الفاصل المثير للجدل في محيط قرية بلعين في الضفة الغربية، بعد مقاومة سـلمية دامـت                  

ان الترسيم المحدد يلحق     "وأكدت المحكمة في حكمها   . عامين شارك فيها فلسطينيون واسرائيليون واجانب     
وقد صادرت  ".في مدة زمنية معقولة   "وطلبت من الحكومة دراسة ترسيم بديل       " ضررا كبيرا بسكان بلعين   

اسرائيل حوالي مائتي هكتار من اراضي بلعين الواقعة غرب رام اهللا لبناء الجـدار كمـا اقتلعـت آالف          
 هكتـار علـى     ١٠٠"مة لسكان القرية باستعادة     وسيسمح قرار المحك   .اشجار الزيتون بحسب الفلسطينيين   

من االراضي المصادرة حسب ما أعلن المحامي االسرائيلي ميكائيل صفرد الذي كلفته بلدية بلعين              " االقل
   .هذا الملف ورفع القضية الى المحكمة العليا قبل عامين ونصف

 االشجار الموجودة على خط     ان الضرر ناجم عن مصادرة اراض لبناء الحاجز واقتالع        "وأكدت المحكمة   
فضال عن ذلك يجد سكان قرية بلعين انفسهم مقطوعين عن قسم كبير من اراضيهم الزراعيـة                . ترسيمه

  ".بسبب الترسيم الحالي للحاجز
وصرح ". انتصار"ورحب رئيس بلدية بلعين احمد عيسى عبداهللا ياسين بقرار المحكمة العليا ووصفه بانه              

سنواصل تحركنا الى ان يـتم      "واضاف   .ضي التي تمت مصادرتها لبناء الجدار     سنستعيد قسما من االرا   "
وفور اعالن قرار المحكمة العليا، تجمع العشرات من سكان بلعين التي يقيم فيهـا ألفـا                 ".تدمير الجدار 

شخص، قرب الجدار للتعبير عن سعادتهم امام الجنود االسرائيليين المتمركزين في الجانب االخـر مـن                
  .ر، فيما رفع بعضهم االعالم الفلسطينية ووزع آخرون الحلوىالجدا

قرار المحكمة االسرائيلية يثبت انه يمكـن       "وبين منسق حملة االحتجاج على الجدار عبداهللا ابو رحمة ان           
وفي تعقيبه على القرار وجه أمين عام المبادرة الوطنيـة الفلـسطينية             ".للمقاومة السلمية ان تكون فعالة    

 مصطفى البرغوثي، التحية ألهالي بلعين والمتضامنين األجانب على نصرهم الكبير ونـضالهم             .النائب د 
الشعبي السلمي المستمر ضد جدار الفصل منذ أكثر من عامين، مضيفا أن النضال يجب أن يستمر حتى                 

  .إسقاط الجدار بالكامل
  ٥/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  الضفةأولمرت تجاهل خطة إلزالة حواجز ب": هآرتس" .٢٨

أمس إن وزارة الدفاع أعدت منذ حوالي عام، خطة         " هآرتس"صحيفة  ذكرت  :  برهوم جرايسي  - الناصرة
 حاجزا، إال أن الحكومة اإلسرائيلية تتجاهـل        ٥٣٩من حواجز الضفة الغربية البالغ عددها       % ٤٥إلزالة  
ألجهـزة اإلسـتخباراتية،    وقالت الصحيفة إن الخطة تم إعدادها من قبل كبار خبراء الوزارة وا            .تطبيقها

على مدة عدة شهور من الفحص العيني لجميع الحواجز، المأهولة بالجنود منها، أو تلك التي هي عبـارة                  
على الرغم من ذلك فإن أولمرت      "وبينت الصحيفة    .عن سد مداخل بالسواتر الترابية واإلسمنتية والخنادق      

د عباس، بإزالة قسم من الحـواجز، بـل ادعـى    لم يستغل الخطة لتطبيق وعده للرئيس الفلسطيني محمو 
   ".طوال الوقت ان أجهزة األمن اإلسرائيلية تفحص موضوع الحواجز

وقال مصدر سياسي مسؤول    . إن الخطة حصلت على موافقة األجهزة األمنية األميركية       "وتؤكد الصحيفة   
ن إعادة انتشار الحـواجز     للصحيفة، إن أولمرت سيتسلم قريبا خطة من وزير الدفاع إيهود باراك، تتضم           

في الضفة، واستبدال قسم من هذه الحواجز بأجهزة الكترونية أو وسائط مراقبة تكنولوجية، وجاء أيـضا                
أنه خالل أبحاث األجهزة األمنية إلعداد الخطة المذكورة، اعترف مسؤولون في األجهزة األمنية ان ثلث               

لعرقلة سير المركبات، ولكن ال حاجـة لهـا مـن    الحواجز المنتشرة في الضفة هي مجرد سواتر ترابية     
  .الناحية األمنية

  ٥/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  "فتح" مئة من أعضاء  سراحسرائيل تعتزم اطالقا .٢٩

أفاد مصدر في الحكومة االسرائيلية ان اسرائيل تعتـزم اطـالق          : من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   
قال ان الفكرة تتمثل في تنفيذ ذلك قبل شهر رمـضان، وأن            و. التي يتزعمها عباس  " فتح"مئة من أعضاء    

" لم تلطخ أيديهم بالـدماء    "المئة المقرر االفراج عنهم من السجون هم من قطاع غزة وممن            " فتح"أعضاء  
وسيفرج عنهم شرط ان يوقعوا وثيقة يتعهدون فيها        . ولم يبق من عقوبات كل منهم سوى سنة على االقل         

  .عدم الضلوع في العنف
  ٥/٩/٢٠٠٧النهار 

  
  تراجع أعداد فقراء اليهود وازدياده بين العرب .٣٠

دلت معطيات التقرير السنوي حول الفقر في إسرائيل، الـذي أصـدرته مؤسـسة الـضمان                : الناصرة
 .٤٨االجتماعي اإلسرائيلية الرسمية أمس على تراجع الفقر بين اليهود، مع استفحاله لـدى فلـسطينيي                

 مليون نسمة، بزيادة أقـل      ١،٦٥لفقراء في إسرائيل بلغ في العام الماضي حوالي         ويقول التقرير إن عدد ا    
 ٧من عشرين ألف فقير، ولكن نسبة الفقراء من مجمل السكان الذي كان عددهم في العام أكثر بقليل من                   

، إذ بلغت نسبة الفقر مـن بـين مجمـل           ٢٠٠٥مقارنة مع العام    % ٠،٢بة  ماليين نسمة، قد تراجع بنس    
  .٢٠٠٥في العام % ٢٤،٧، مقابل %٢٤،٥السكان في العام الماضي، 
بعدد الفقراء، ويشير التقرير    % ٥٠ ارتفاعا بنسبة    ٢٠٠٥ وحتى العام    ٢٠٠١وشهدت إسرائيل منذ العام     

 ٧٧٥سنين، مقابل ازدياد في عدد الفقراء األطفال، من         الى أن أكبر تراجع في إعداد الفقراء كان بين الم         
إال أن التقرير نفسه يؤكد أن الفقر بحد ذاته          .٢٠٠٦ ألفا في العام الماضي      ٧٩٦ إلى   ٢٠٠٥ألفا في العام    

استفحل لدى الفقراء، إذ بلغ معدل الفجوة بين خط الفقر وبين معدل مـداخيل العـائالت الفقيـرة نـسبة                    
  .٢٠٠٥ العام في% ٣٣مقابل % ٣٣،٨

وكما في كل عام فقد تم تجاهلت المؤسسة الرسمية التي عبرت عن ارتياحها للمعطيات، حقيقة المعطيات                
، إال أن نسبة الفقـر بـين        %٢٤،٥ نسبة الفقر العامة في إسرائيل هي        .٤٨الخطيرة للفقر بين فلسطينيي     
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ى الرغم من ان أنهم يـشكلون       ، فعل ٤٨، والقضية أخطر لدى أطفال فلسطينيي       %٥٠ هي   ٤٨فلسطينيي  
من مجمل األطفـال الفقـراء فـي        % ٥٠من مجمل األطفال في إسرائيل، إال أنهم يشكلون         % ٢٥نسبة  

  . هم فقراء٤٨من أطفال فلسطينيي % ٦٠إسرائيل، وتقول المعطيات ان 
  ٥/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   قتل الفلسطينيينىالمحاكم تشجع المستوطنين عل :قانوني اسرائيلي .٣١

فضح صحافي إسرائيلي بارز التمييز العنصري اإلسـرائيلي فـي مجـال            :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 أن الحكومات اإلسرائيلية مارست وتمارس أبشع صـور التمييـز           ىالقضاء ضد الفلسطينيين، مشيرا ال    

ني وقال رازي برعام، المعلق القـانو     . العنصري ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة        
أحدهما يخص اليهود، واآلخر    : في راديو تل أبيب إن دولة إسرائيل تقيم نوعين من المؤسسات القضائية           

وشدد برعام علي أن دولة إسرائيل وجهازها القضائي يقومان بتشجيع المـستوطنين            . يخص الفلسطينيين 
ل العامين الماضـيين    وذكر برعام أن المستوطنين قاموا خال     . علي ارتكاب الجرائم في حق الفلسطينيين     

. بقتل عشرين مواطنا فلسطينيا، لكن أحدا من هؤالء المستوطنين لم يمكث في السجن أكثر من ستة أشهر                
إن الذي يعانيه الفلسطينيون تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية هـو             :  القول ىوخلص ال 

  . بيض في جنوب أفريقياأبشع مما كان يعانيه السود تحت حكم التفرقة العنصرية األ
  ٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  لحملة إسرائيلية واسعة إلقناع مستوطني الضفة الغربية بالرحي .٣٢

 ألف مستوطن   ٨٠سرائيلية حملة جديدة تهدف إلخالء      اإل" بيت واحد " أطلقت حركة :  وديع عواودة  - حيفا
وأفاد القائمون على    .ويضات مالية من المستوطنات شرقي جدار الفصل بالضفة الغربية المحتلة مقابل تع         

الحركة التي ينتمي إليها عدد من أعضاء الكنيست اليهود من مختلف األحزاب، بأن الحملة الجديدة تهدف                
الفلسطيني ويفقدهم القدرة   " اإلرهاب"إلى إقناع المستوطنين بأن استكمال بناء الجدار سيعرضهم لمخاطر          

هذه دفعتها  " غير المعقولة "إلى أن األوضاع    " بيت واحد "فتت حركة   ول .على إدارة حياة اعتيادية ومنطقية    
يمكنهم مـن   " الئق"إلطالق الحملة التي ستشمل أيضا مشروع قانون يضمن تعويض المستوطنين بشكل            

التي يشارك في قيادتها    " بيت واحد " النائب أفشالوم فيالن للجزيرة نت إن         ولفت .إخالء مستوطناتهم اليوم  
من اإلسرائيليين يتوقعون أن تتم عملية إخـالء         % ٧٦عا أجرته الحركة مؤخرا يظهر أن       إلى أن استطال  

وأشار إلـى أن االسـتطالع       .األغلبية الساحقة من المستوطنات شرقي الجدار في نهاية العملية السياسية         
يرون أن على الحكومـة سـن قـانون لتعـويض           ) كاديما(من مصوتي الحزب الحاكم     % ٨٣يبين أن   
وكـشف النائـب     .وطنين ممن يرغبون في إخالء منازلهم واإلقامة داخل الخط األخـضر اليـوم            المست

اإلسرائيلي أن الحملة ممولة من متبرعين إسرائيليين وأوروبيين وأنها تثير اهتماما واسعا، ولفت إلى أن               
  . معهمعددا كبيرا من المستوطنين قد أجروا اتصاال معها، منوها إلى أنه يأمل ببدء حوار مجدي

   ٤/٩/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  أشهراً " فينوغراد"قرار للمحكمة يرجئ إصدار تقرير : إسرائيل .٣٣

ـ         وكانت . ، سيتأجل أشهراً  " لجنة فينوغراد "ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس، أن التقرير النهائي ل
لمسؤولين الذين قد تقلقهـم     المحكمة اإلسرائيلية العليا قد أمرت اللجنة، أمس، بتوجيه رسائل تحذير إلى ا           

  .خالصات التقرير، والسماح لهم باإلطالع على مجمل الشهادات إلفساح المجال أمامهم لتقديم دفاعهم
  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 
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  أولمرت يكذب: المحاسب العام لوزارة المالية .٣٤
لمرت بالكـذب،   اتهم المحاسب العام في وزارة المالية يارون زليخة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أو            

وعزا محاوالت وزارة المالية إلنهاء فترة خدمته إلى دوره بالكشف عن التالعـب فـي مناقـصة بنـك        
  .يذكر أنه يجري التحقيق مع أولمرت بتهمة التالعب بالمناقصة لصالح أحد المتنافسين. ليئومي

  ٥/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب 
  
  االقتصاد ينمو بسرعة كبيرة: محافظ بنك اسرائيل .٣٥

ل ستانلي فيشر محافظ بنك اسرائيل المركزي يوم الثالثاء ان االقتصاد االسرائيلي على الطريق               قا :القدس
 . بالمئـة  ٥,١ وهو ما يزيد عن تقديرات الحكومة البالغة         ٢٠٠٧ في المئة في     ٥,٥نحو تحقيق نمو قدره     

كل "لرويترز  وقال فيشر    . في المئة  ٦,٦وبلغ معدل النمو على اساس سنوي في النصف االول من العام            
  ."البيانات تشير الى أن االقتصاد ينمو بسرعة كبيرة

  ٤/٩/٢٠٠٧رويترز 
  
   للخروج من األزمة"حماس" و"فتح"قضاة فلسطين يتوسطون بين  .٣٦

كشف قاضي قضاة فلسطين الدكتور تيسيرالتميمي عن وجود اتـصاالت          : أبو غربية  الجبار عبد –عمان  
حماس بهدف تقريب وجهات نظر الحركتين للدخول فى حوار         يقوم بها قضاة فلسطين بين حركتي فتح و       

قال التميمي أمس على هامش مشاركته      و. وطني شامل واالتفاق على خطة للخروج من المأزق السياسي        
في مؤتمر القضاء الشرعي األول لقد دعونا اإلخوة في حماس للتراجع عن جميـع اإلجـراءات التـي                  

 جميع المؤسسات الرسمية التابعة للـسلطة فـي غـزة للـرئيس             اتخذوها في غزة، وان يسلموا ويعيدوا     
   .المنتخب بصفته يمثل الشرعية الفلسطينية، وذلك كمقدمة لحوار وطني شامل

واضاف ان قضاة فلسطين غير منحازين لجهة دون أخرى، مشيرا إلى ان الحياد واالستقاللية من اهـم                 
وقال ما   .ي ألن ذلك يتنافى مع استقالل القضاء      مبادئ القضاء وال يجوز للقاضي ان ينتسب لحزب سياس        

زلنا نعمل على رأب الصدع وتوحيد الكلمة بين الفصائل حتى تكون جميعها في خنـدق القـدس التـي                   
تتعرض للتهويد من سلطات االحتالل وكذلك المسجد األقصى المبارك مشيرا الى ان ما حدث في غـزة                 

  .لتصفية القضية الفلسطينية والهيمنة على المدينة المقدسةوما بعده جاء في خدمة المشروع االسرائيلي 
  ٥/٩/٢٠٠٧عكاظ 

  
   اعتصموا في البداوي"البارد" نازحو .٣٧

نفذ النازحون من مخيم نهر البارد اعتصاماً امس في باحة مدرسة الناصرة في مخيم البـداوي، تحـت                   
لة واآلمنة الى المخيم واعادة اعمـاره،       ، ودعماً للعودة العاج   "ال بديل من نهر البارد اال نهر البارد       "شعار  

بدعوة من مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني ولجان النازحين، في حضور قـادة فـصائل المقاومـة                
   .الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال

  ٥/٩/٢٠٠٧النهار 
  
 ضد المواطنين" القوة التنفيذية"مسيرة نسائية تطالب بوقف ممارسات : غزة .٣٨

بوقف " حماس" في غزة، أمس، نظمها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية البت مسيرة نسائيةط :حسن جبر
ودعت النسوة  .ممارسات القوة التنفيذية ضد المواطنين، وخصوصاً االعتقاالت وفرض الغرامات

 .بالتراجع عن انقالبها وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وشامل" حماس"المشاركات في المسيرة 
 ٥/٩/٢٠٠٧يام الفلسطينية األ
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  صحفيان من غزة يتلقيان تهديدات بالقتل ويحمالن فتح المسؤولية .٣٩

أكد صحفيان فلسطينيان في قطاع غزة بأنهما تلقيا تهديدات بالقتل من قبل عناصـر              :  سمير حمتو  -غزة  
فة وقال رئـيس تحريـر صـحي      . ، وذلك من خالل رسائل وصلتهما عبر الهاتف النقال        "فتح"من حركة   

مصطفى الصواف للدستور انه تلقى رسالة تهديد بالقتل عبر جواله الخاص من جهات معروفة              " فلسطين"
  .، كما تلقى مدير مكتب الوطن للصحافة، عماد اإلفرنجي، رسالة مماثلة"فتح"باالنتماء إلى حركة 

  ٥/٩/٢٠٠٧الدستور 
  
   في الضفة١٤واعتقال   فتيان في نابلس٣إصابة  .٤٠

حماس في عملية عسكرية     الثة فتيان فلسطينيين في مدينة نابلس واعتقل ناشط في حركة         أصيب ث : نابلس
وقالت مـصادر طبيـة إن ثـالث إصـابات           .في مدينة نابلس  " اإلسرائيلي"كبيرة نفذتها قوات االحتالل     

 عاما برصاصـة بـالكتف      ١٥ سنوات وحسن االشقر     ٨أحصيت في المدينة وهم رامي مروان العكليك        
وأعلنت  ."حماس"كما اعلن عن اعتقال احمد عواد الناشط والقيادي الميداني في           .  عاما ١٤ني  واحمد قطا 

 القيادة العامة تبنيها مهاجمـة جيبـات        -مجموعة الشهيد جهاد جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية         
 فلـسطينيا  ١٤وقالت االذاعة العبرية إن قوات االحتالل اعتقلت   .عسكرية في سهل عسكر شرقي المدينة     

  .في مدن مختلفة في الضفة
  ٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  كوك يجول في عين الحلوة ويلتقي وفداً فلسطينياً موحداً  .٤١

ريتشارد كـوك،   "االنروا"جال مفوض وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين في لبنان   : محمد صالح  -صيدا  
وبـدا   . عدد من المسؤولين المحليين في الوكالة      أمس، في مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات لبنان، يرافقه        

وعقد . كوك في هذه الجولة بادي السرور واالرتياح، غداة اإلعالن عن انتهاء معركة نهر البارد مباشرة              
اجتماعاً في مكتب مدير المخيم احمد فليفل جرى خاللة اإلطالع على أوضـاع البنيـة التحتيـة، سـيما                

عقد لقاء موسعاً مشتركاً مع اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة         . اسي الجديد المدرسية على أبواب العام الدر    
  لمنظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والقوى اإلسالمية

  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  قوات االحتالل تصادر محتويات جمعية خيرية في مخيم بالطة .٤٢

محتويات جمعية يازور الخيرية فـي مخـيم بالطـة     صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم،     :نابلس
وذكر شهود عيان، أن قوات االحتالل داهمت مقر الجمعيـة أثنـاء             .شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية    

اقتحامها للمخيم فجر اليوم، وقامت بمصادرة جميع محتوياتها من أجهزة حاسوب وملفات وغيرها مـن                
مركز طبي وسيارة إسعاف وتعنى بأوضاع واحتياجـات أبنـاء          يشار إلى أن الجمعية يوجد لها       .الوثائق

  .يازور الالجئين بالمخيم
   ٥/٩/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   تطالب السلطة في اعادة النظر في ملف األسرىجمعية واعد لالسرى والمحررين .٤٣

عادة النظر فـي ملـف      طالبت جمعية واعد لالسرى والمحررين السلطة الوطنية با       :  نفوذ البكري  -غزة  
االسرى واعطائه االهتمام الالزم ونقل القضية الى المحافل الدولية واالقليمية مع ضرورة قيـام جميـع                
المؤسسات المختصة بالتدخل العادة برنامج الزيارات واعادة دمـج االسـرى مـن جميـع الفـصائل                 
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لسياسي لضرب وحدة وتماسـك     والتنظيمات في كافة السجون وعدم السماح السرائيل باستغالل الظرف ا         
جاء ذلك خالل التقرير الشهري الذي اصدرته جمعية واعد          .االسرى الذين يمثلون رمزا للوحدة والتالحم     

 .وتناول مجمل االنتهاكات االسرائيلية بحق االسرى واالسيرات في سجون االحتالل
   ٥/٩/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   التعامل بنظام الصفقة في قضايا االسرىمؤسسات حقوقية تعلن اتخاذ موقف موحد بوقف .٤٤

 أعلنت مؤسسات حقوقية ومحامون، وممثلون عن جمعيات تعنى بـشؤون           : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
األسرى عن اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بالتعامل مع المحاكم العسكرية االحتاللية، والتوقف عن إبرام               

جاء ذلـك    .يلية من جهة، وهيئة الدفاع عن األسرى أثناء المحاكمة        الصفقات بين النيابة العسكرية اإلسرائ    
خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس رئيس نادي األسير قدورة فارس، ورئيس لجنة األسـرى فـي                 
المجلس التشريعي خالدة جرار، وممثل لجنة المحامين المحامي جواد بولص، في مقر وكالة أنباء رامتان               

  .برام اهللا
   ٥/٩/٢٠٠٧الجديدة الحياة 

  
  اسيرات محررات يعلن اطالق حملة تضامنية مع االسرى بداية رمضان .٤٥

 أعلنت أسيرات محررات بالتعاون مع نادي األسير الفلـسطيني ومكتـب            : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
التضامنية مع األسـرى واألسـيرات فـي سـجون           األسرى المحررين، عن انطالق عدد من الفعاليات      

ل ومع ذوي األسرى ابتداء من بداية شهر رمضان، بهدف إحياء قضية األسرى على المـستويين                االحتال
المحلي والعالمي، وإدراجها على سلم االولويات الوطنية، وحملة أخرى للتضامن مع األسيرة آمنة منـى               

  .للضغط على إدارة السجون اإلسرائيلية لوقف عزلها، ومعاملتها كباقي األسيرات
   ٥/٩/٢٠٠٧جديدة الحياة ال

  
  إطالق اسم محمود درويش على ميدان في رام اهللا .٤٦

قررت بلدية رام اهللا في الضفة الغربية، أمس، إطالق اسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش               :)رويترز(
قررت البلدية إطالق   "وقال المدير العام لبلدية رام اهللا أحمد أبو لبن           .على احد الميادين المهمة في المدينة     

اسم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش على واحد من أهم الميادين في مدينة رام اهللا، وذلك تكريما                 
سيتم اإلعالن عن مسابقة إلعادة تصميم هذا الميدان وليتم         "، مشيراً إلى أنه     "متواضعا جداً لشاعرنا الكبير   

  ."شخصياً) درويش(تنفيذ أفضلها وافتتاحه بحضوره 
  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 

  
  قطاع الصحة في غزة يشهد تدهوراً .٤٧

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في فلسطين تقريراً شامالً عـن الحالـة             : خلف خلف  -رام اهللا   
وبحسب التقرير فقد لقد أدى العجز المـالي         .أغسطس المنصرم / الصحية في قطاع غزة خالل شهر أب      

اتها مـن األدويـة والمـستلزمات الطبيـة ومـواد           في وزارة الصحة لعدم وجود موازنة لتغطية احتياج       
المختبرات، للقيام بواجبها في توفير الرعاية الصحية الالئقة للمواطنين، ورغم اعتمـاد موازنـة قطـاع                
الصحة بشكل أساسي على المنح والتبرعات من الدول والمنظمات الدولية، والتي ازدادت في هذا العام،                

   .من احتياجات وزارة الصحة % ٤٠إال أنها ال تفي بأكثر من 
  ٥/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 
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  في القدس" إسرائيلي"دببة من بلدان عربية تشارك في مهرجان  .٤٨
 أكثر من مئة دب يمثّل كل منها دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة، بينها الدول العربيـة،                 شارك  

 المقابلة لبلدية االحتالل في القدس تحت        تُعرض منذ الشهر الماضي في الساحة      التي" احتفاالت الدببة "في  
دب األردن الـذي     وقد شارك    ".كي نعيش معاً  ... علينا أن نتعرف أكثر بعضنا على بعضنا اآلخر       "شعار  

 أمـا  ،على رأسه كوفية حمراء ويبتسم ببشاشةودب فلسطين الذي كان ، Ira Asmanowaيحمل توقيع 
 وكما ضم دببـة     .، فموشوم باألرزة  ) مقيم في برلين   ١٩٦٢مواليد  (دب لبنان الذي صممه صالح صولي       

  .من مصر، العراق، قطر، الكويت، والسعودية
  ٥/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 

  
  على القدس) شعرياً( تهيمن "إسرائيل" .٤٩

 بلديـة االحـتالل   "الفلسطيني، تـستعمله    "امتالك المكان "بات الشعر في القدس، من أدوات الصراع على         
أما جبرا إبراهيم جبـرا وتوفيـق صـائغ، فقـد ضـاعت             . ها ألهل المدينة األصليين   لتمعن في حصار  "

اإلسرائيلية في شـوارع     "بلدية القدس "خطواتهما القلقة في الشوارع العتيقة الالفتات الشعرية التي علّقتها          
ل أساسية كشارع صالح الدين والسلطان سليمان، زجت بجماليات الشعر وسماواته في مستنقع االحـتال             

قصائد ألفضل الشعراء اإلسرائيليين مترجمة جيداً إلى العربية تستنفد ما بقي من القـدرة علـى                . اآلسن
قصيدة لكل شاعر مكتوبة بالعربية على الفتة، وفي القدس الغربية القصائد كلّها بالعبرية، وقد              . االحتمال

لكـن  . جيدة كقصائد شـعرية   معظم الالفتات   . توزعت على محطات الباص والمقاهي وأعمدة الكهرباء      
مـشروع  "الـ. السياق الذي وضعت فيه دفعها إلى خانة الكوابيس التي يخترعها لنا االحتالل في كل يوم              

إحدى أكبر مؤسسات التمويل اإلسرائيلية في      "(مؤسسة صندوق القدس  "مع  "بلدية االحتالل "الذي نفذته   "الفني
  ".جيروزالم فاند"بحسب الموقع اإللكتروني لـ"رييهدف إلى تعريف المقدسيين بالشعر العب) "القدس

  ٥/٩/٢٠٠٧األخبار اللبنانية 
  
   ناجي العليالذكرى العشرين لميالد تحييفرقة الفنون الشعبية  .٥٠

 المبدع ناجي العلي، رأت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية أن          على اغتيال بعد عشرين عاما    : خالد الغول  
بتوجيه تحية له من العقل والقلب والـروح، مـن           "الحزب القائم بذاته  "ا  تحيي الذكرى العشرين لميالد هذ    

رسـالة  "خالل عدة لوحات راقصة تستلهم بعضاً من رسومه، وتصوغها في عمل فني راقص يحمل اسم                
تضمن العمل الجديد الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي في قصر رام اهللا الثقـافي رقـصات                 ...". إلى

واحتوى العمل في لوحاته    . ساحات من عقل وفكر الشهيد ناجي العلي كمبدع متمرد        سلطت الضوء على م   
  . عدة رسائل تبدو موجهة إلى الذين قتلوا ناجي العلي ومشوا في جنازته بال خجل

  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 
  
  " األقصى"األردن يرفض مقترحا إسرائيليا ببناء جسر عند باب المغاربة في  .٥١

 لشؤون القدس ولجنة إعمار المسجد األقصى )األردنية ( اللجنة الملكيةتأبلغ: نادية سعد الدين -عمان 
وقبة الصخرة المشرفة التي يترأسها وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية منظمة التربية 

 .معارضته ألي مخطط إسرائيلي يمس المقدسات واألوقاف واآلثار اإلسالمية) اليونسكو(والثقافة والعلوم 
األردن يرفض إحداث أي تغيير يمس المقدسات واآلثار "ل أمين عام اللجنة عبداهللا كنعان إن وقا

االنتهاكات اإلسرائيلية المتواترة ضد المسجد األقصى بهدف فرض " إن ،وأضاف كنعان ".اإلسالمية
ائيل األمر الواقع وتغيير الحقائق على األرض، من شأنها أن تبعد أي فرص للسالم بين العرب وإسر

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة اإلعمار رائف نجم إن  ".وستزيد من وتيرة العنف وعدم االستقرار
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إسرائيل تريد بناء جسر عند باب المغاربة بدالً من الطريق األثري الذي قاموا بهدمه خالل الحفريات "
م بالحفريات في باب المغاربة السلطات اإلسرائيلية توقفت أخيراً عن القيا"وأشار نجم إلى أن  ".األخيرة

، الفتاً إلى أن "بعدما لم يجدوا أي شيء يدل على أثر يهودي، حيث وجدوا أنها أثار إسالمية بالكامل
إسرائيل توجهت إلى اليونسكو بمقترح بناء ذلك الجسر، ولكن األردن رفض بحث هذا الموضوع كلياً "

  ". اإلسالميالنه ال يتماشى مع المحافظة على اآلثار والتاريخ
  ٥/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
    لتعميم تجربة نهر البارد على كل المخيماتيدعـو وزكي عباس الجميل يلتقي امين  .٥٢

استقبل الرئيس أمين الجميل في دارته أمس ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان عبـاس زكـي                  
 قـال بعد اللقـاء،    . خيم نهر البارد  بحضور رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني وتم البحث في أحداث م          

تداولنا في انعكاسات حرب نهر البارد وأكدنا ضرورة معالجة الوضع اإلنـساني واالجتمـاعي              : الجميل
وأشار الى انه اذا كان هنالك جهد       . ألخوتنا الفلسطينيين ونحن ندعم الخطة الحكومية لعودتهم الى بيوتهم        

ودعـا  . عالجة موضوع المهجرين واقفال هذا الملف نهائيا      لمعالجة الوضع الفلسطيني، فمن الضروري م     
الى إقفال ملف األمن الذاتي، الفتا االنتباه الى ان هناك افرقاء ايا كانت اخالقيتهم كلفوا بنوع مـن أمـن                    
ذاتي ونصبوا أنفسهم حماة مناطق معينة على الساحة اللبنانية، وهذا امر غير مقبول من اآلن وصـاعدا،                 

جربة نهر البارد أي بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل مخيمات األراضي اللبنانية وعلى              ويجب أن تعم ت   
  . المربعات خارج اطار المخيمات

  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 
  
   "البارد" جندياً في ١٦٣وفقدنا " فتح اإلسالم" من ٢٢٢قتلنا : وزير الدفاع اللبناني .٥٣

الجيش اللبناني الذي حسم معركة نهـر البـارد ضـد           أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس المر أن        : بيروت
 ٢٢٢ عسكرياً، فيما بلغ عـدد قتلـى المـسلحين           ١٦٣ أيام، فقد    ١٠٦والتي دامت   " فتح اإلسالم "تنظيم  

بعد انتصار الجيش   : "وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة الدفاع         . ٢٠٢والموقوفين منهم   
 - ومراقبة الحـدود اللبنانيـة       ١٧٠١و االسرائيلي وتطبيق القرار     نجدد التزامنا حماية الجنوب من العد     

بعد هذا االنتصار لن تكون سلطة اال سلطة        "وأكد انه   ". الطائف) اتفاق(السورية والمياه اإلقليمية وحماية     
تسليح "، مشيراً الى أن     "الدولة لحماية المدنيين في نهر البارد وال خوف على الفلسطينيين وال خوف منهم            

  ". لجيش وتحديثه باتا أولويةا
 ٥/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
    "البارد"معارك مخيم ة ذيول ج لمعالتدعو"  االسالميةالجماعة" .٥٤

ـ    الحكومة وكال مـن المعنيـين، اثـر        "في اجتماعه الدوري،    " الجماعة االسالمية "دعا المكتب السياسي ل
 ذيول االقتتال الذي استمر طويال من اجـل         انتهاء المعارك في مخيم نهر البارد، لالنصراف الى معالجة        

وطالـب   "....طمأنة االخوة ابناء المخيم عبر البدء فورا باعادة البناء، تمهيدا لعودة النازحين الى منازلهم     
القوى االمنية باستكمال تحقيقاتها لكشف الحقائق ومعاقبة المجرمين، وبعدم اللجوء الى اساليب التعـذيب              "

  ". ..ر من الشباب االبرياء التي اشتكى منها كثي
  ٥/٩/٢٠٠٧السفير 
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  مبارك يحذر من تحول مؤتمر السالم إلى فرصة ضائعة .٥٥
 من العاهل األردني عبداهللا الثاني، ومبعوث  أمس، كالً،التقى الرئيس المصري حسني مبارك: القاهرة

 اللقاءات حول سبل تنشيط وتمحورت. الرباعية الدولية توني بلير، ووزير خارجية إيطاليا ماسيمو داليما
عملية السالم في الشرق األوسط والمؤتمر الدولي للسالم الذي دعا الرئيس األميركي بوش الى عقده 

وقال إن مصر على استعداد دائم للمساهمة في اي جهد دولي مخلص، يؤدي الى . خالل نوفمبر المقبل
وأكد مبارك ضرورة ان تكون  .ية الى األمامتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودفع القضية الفلسطين

للمؤتمر أجندة واضحة وقواعد اسناد واضحة وتصور واضح لنتائج ملموسة تخرج عنه وتعلن بحيث 
 "فرصة ضائعة"وحذر مبارك من أن يكون هذا المؤتمر . تحقق اختراقا للقضايا الرئيسية والوضع النهائي

مبارك، توني بلير دعم مصر الكامل له في مهمته وأبلغ . تضاف الى الفرص التي ضاعت من قبل
  . الجديدة كمبعوث الرباعية الدولية

. كما حذر مبارك من انعكاسات سلبية تؤثر على المنطقة كلها في حالة فشل المؤتمر الدولي للسالم
وحول مشاركة سوريا في المؤتمر الدولي للسالم قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إن مصر 
ترى أهمية مشاركة كافة االطراف العربية، أو ان تتلقى تلك االطراف دعوة للمشاركة بحيث يقرر كل 
طرف مسألة المشاركة من عدمها، مضيفا ان مصر ترى أن هناك حاجة لدعوة سوريا ولبنان وكافة 

   .االطراف للمشاركة في المؤتمر
  ٥/٩/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 

 
  "حماس"نحن على استعداد تام لدعم : ام لالخوانالنائب االول للمرشد الع .٥٦

 في لقاء مـع     محمد حبيب النائب األول للمرشد العام لإلخوان المسلمين       : قال:  مصطفى عمارة  -القاهرة  
 تم لدواع أمنية لمواجهة تمرد انقالبي عاث        "حماس" أن ما حدث في فلسطين من جانب         :"الحقيقة الدولية "

قلب على الشرعية التي تمثلها حكومة الوحدة الوطنية وبالتالي فان أي نظام            في األرض فسادا وأراد أن ين     
شرعي البد أن يدافع عن شرعيته ووجوده وعن شعبه الذي اختاره وبالتالي فان ما حدث وأد الفتنة فـي                   
مهدها وتخلصت فتح وتخلصت حماس وتخلص الشعب الفلسطيني من هذه الفئة التـي أرادت االنقـالب                

 صهيونية وإذا كانت بعض التجاوزات قد حدثت فهذا أمر متوقع وكمـا             – بأجندة أمريكية    على الشرعية 
تعلم فان حماس قد اعترفت بتلك التجاوزات وقالت إنها خطأ وأي نظام حكم في أي دولة في العالم كـان                    
من الممكن أن يتعرض لهذا النوع من التمرد على الشرعية وكان البد أن يواجـه بكـل حـسم وحـزم                     

ألسف فان رئيس السلطة الفلسطينية اتخذ قرارات خاطئة ومتسرعة أحدثت شرخا هائال في العالقة بين               ول
فتح وحماس وراهن لألسف على المشروع األمريكي الصهيوني ووصل لنقطة الالعودة ومن هنا فـنحن               

إلى مائدة  على استعداد تام لدعم حماس وما وصلت إليه واضعين في االعتبار أن حماس تطالب بالعودة                
الحوار واضعة في االعتبار وحدة الشعب الفلسطيني لما في ذلك من اثر على حاضر ومستقبل القـضية                 
الفلسطينية وأحب أن أؤكد هنا أن أي تفاوض بين الجانب الفلسطيني والصهيوني لن يحقق أي نتائج على                 

 القـادرة علـى فـرض    األرض طالما أصرت حركة فتح على تعميق هذا الشرخ الن الوحدة والقوة هي      
نفسها في عالم السياسة وقد أتضح هذا جليا خالل المفاوضات حيث لم تعط إسرائيل فتح أو أبو مازن أي                   
شيء على اإلطالق بل تقوم بالضغط عليه وابتزازه لتصفية القضية الفلسطينية وإقامـة مجموعـة مـن                 

ل قوات االحتالل وهذا أقصى ما يمكن       الكنتونات أشبه بإدارات منعزلة مسيطر عليها سيطرة كاملة من قب         
  . الطموح إليه

  ٥/٩/٢٠٠٧الحقيقة الدولية 
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  وإمدادات النفط" إسرائيل"على قواعدها و الخوف" أمريكا"على : إيران .٥٧
، المستشار العسكري للمرشد األعلى إنه سيكون على يحيى رحيم صفويقال :  ستار ناصر-طهران 

أمريكا ال تعرف حجم ردنا، وال "وأوضح . ت إذا هاجمت ايرانالواليات المتحدة مواجهة ثالث مشكال
 ألف الموجودين في المنطقة، حيث إننا حددنا بدقة مواقع كل ٢٠٠تقدر مدى ضعف وضع جنودها الـ 

، وأشار إلى احتمال شن ايران هجمات على إسرائيل ربيبة الواليات المتحدة المدللة، وعلى "قواعدهم
  .إمدادات النفط

  ٥/٩/٢٠٠٧اإلماراتية الخليج 
 
  االنتخابات الفلسطينية بين التعددية السياسية ودكتاتورية عباس .٥٨

  فوزي برهوم
القانون األساسي الفلسطيني كان واضحاً والذي نص على احترام التعددية السياسية وإجراء االنتخابـات              

أكدت على هـذا     ٢٠٠٥،  ٢٠٠٣الفلسطينية على أسس حضارية وديمقراطية، وحوارات القاهرة مارس         
الحق واحترام القانون، وعلى هذا األساس أجريت االنتخابات التشريعية على أساس أن كـل فـصيل أو                 

  . تكتل يطرح برنامجه الخاص به والمواطن الفلسطيني هو الذي يحكم ويقرر في نهاية المطاف
فل حرية التعبير عن    فهل يا ترى اكتشف محمود عباس أن هذه الطريقة الحضارية والديمقراطية التي تك            

الرأي والتعددية السياسية ويكون القرار النهائي بيد المواطن الفلسطيني خطأ وجريمة سياسية أودت بحياة              
مشروعه الخاص به؟ أم أن محمود عباس خاض مشروع االنتخابات رغم أنفه أو مرغماً بفعل أن الكـل                  

تعددية السياسية وأن السيد عباس بات لم يملـك  الفلسطيني توافق على ترسيخ مبدأ احترام الديمقراطية وال      
شيئاً سوى الرضوخ لإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية؟ وهل أن محمود عبـاس عنـدما رشـح نفـسه                 
النتخابات الرئاسة الفلسطينية لم يأت بباله هذه االشتراطات يا ترى؟ أم لربما لعلمه وتأكده من أن حماس                 

  ي اشتراطات لعزلها؟ لن تخوضها وبالتالي ال جدوى من أ
وواضح أن زيف التقارير التي كانت تقدم للسيد عباس واإلدارة األمريكية عن حجم شعبية حماس كانـت          
كاذبة في مجملها وكانت سبباً في حجب الرؤية عن مخططات اإلدارة األمريكية واإلسرائيلية التي تخطط               

 وغيـر المـشروعة لحمايـة الكيـان         للسيد عباس ضمن مشروعها إيجاد كل السبل والطرق المشروعة        
اإلسرائيلي، مع إدراكهم أن ذلك ال يتأتى إال بعزل حماس وقوى المقاومة الحقيقية للشعب الفلسطيني التي                
مازالت تصر على عدم االعتراف بهذا الكيان الصهيوني وتتمسك بحق الشعب الفلسطيني فـي سـيادته                

  . على أرضه ومقدساته
 عباس أن االنتخابات التشريعية والرئاسية مقبلة ال محالة وأن شعبية حمـاس             واآلن بعد أن اكتشف السيد    

باتت تزداد يوماً بعد يوم وأن االرتماء واالحتماء والرهان على الدعم األمريكي اإلسرائيلي في نجاحـه                
ه ونجاح حزبه بات خاسراً وأن التعددية السياسية والديمقراطية باتت تشكل خطراً محدقاً على اسـتمرار              

واستمرار حزبه في الحكم لجأ إلى األسلوب الذي اتبعته دول كثيرة لبقائها وبقاء رؤسائها على الكرسـي                 
مدى الحياة حتى لو كان على حساب كل شيء ولكن الجديد في األمر هو تهيئة الظـروف كلهـا لبقـاء                     

ي الداعي إلى   عباس وحزبه على رأس سدة الحكم في فلسطين بكل الطرق فكان المشروع الصهيو أمريك             
إفشال حماس وعزلها وإقصائها عن الخارطة السياسية الفلسطينية والدولية بالحصار والخنق واالعتقـال             
وتجفيف الموارد واالغتياالت وانتهاك حقوق اإلنسان والحريات العامة في صورة من التناغم والتنـسيق              

الصهيو أمريكية لـم يـشهدها      مع السيد محمود عباس وفياض ومن تحلق حولهم من أصحاب المشاريع            
وربما لن يشهدها الواقع الفلسطيني ال من قبل وال من بعد، واألدهى واألمر كان التنسيق والتطبيق جهاراً                 
نهاراً دون خجٍل أو وجل حتى لو أدى ذلك إلى تدمير كل شيء وإسقاط كل شيء وإهمال كل شيء حتى                    

لى المعبر الحدودي بين مصر وغـزة أو حتـى          لو كان صرخات وأنات المرضى والمصابين العالقين ع       
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حصول كارثة بيئية أو صحية أو إنسانية في قطاع غزة جراء دعمه إلبقاء الحصار وإغـالق المعـابر                  
  . وقتل الشعب واجتياح األرض المهم أن يذهب الوطن والشعب ويبقى عباس وفياض وإسرائيل وأمريكا

على مصالحه الشخصية والحزبية والفئويـة وبيـع    إذاً يجب علينا أال نستغرب أي تصرف ممن يحرص          
شعبه ووطنه أيضاً خدمةً لمصالح غيره أن يضيف شروطاً جديدة تعجيزية لمن يريد أن يرشـح نفـسه                  
لالنتخابات الفلسطينية المقبلة وعلى رأسها االعتراف باالحتالل حسب برنامج منظمة التحرير الفلسطينية            

لى حساب المصالح الفلسطينية حسب اتفاقيـة أوسـلو األمنيـة لـسد             وإقرار التنسيق األمني مع العدو ع     
  . األبواب بإحكام أمام من يفكر أن ينافسه وينافس مليشياته في االنتخابات المقبلة

ولربما األيام المقبلة تشهد مزيداً من هستيريا القرارات والقوانين التي يتخذها السيد محمود عباس إلغالق               
حماس فرصة المشاركة في الحياة السياسية ويبدو أن لديه مزيد فـالمهم عـزل              أي أفق ممكن أن يتيح ل     

  . وإقصاء وتدمير حماس وتبقى الفوضى والعنف والدكتاتورية ويبقى عباس
  ٥/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 الوضع الفلسطيني ليس في الحضيض .٥٩

 منير شفيق
 يختلط ذلك بتقدير الموقف، أو في األدق، تقدير عندما تحدد موقفك الفكري والسياسي وانحيازك يجب أال

موازين القوى واتجاهات األحداث، فالتحديد األول يعتمد على مجموعة ثوابت ال تتغير وتشكل المبادئ 
 .والمنهج والمصالح العليا ومن ثم األماني والرغبات

قة لها بالموقف أما تقدير المواقف وموازين القوى فمسألة موضوعية تعتمد على حسابات ال عال
هذا إذا كنت حريصاً على تقدير الموقف واحتساب موازين . واالنحياز والمبادئ واألماني والرغبات
 .القوى بأعلى درجة من الدقة والموضوعية

العامل الحاسم الذي يقرر خطأ سياسة ما أو خطوات عملية ما بالنسبة للمنتسبين إلى الخندق الواحد، وهو 
لنقد والنقد الذاتي في ما بين هؤالء المنتسبين إلى الموقف األساسي الواحد، إنما يتحدد ما يدخل في إطار ا

في جوهره بخطأ في تقدير الموقف واحتساب موازين القوى ألن الخطأ هنا يقود إلى اتباع سياسات 
، محدودية وهذا بدوره يدخل في النسبية وفقاً لنسبية الخطأ. واتخاذ خطوات تنتهي بنتائج سلبية أو بفشل

 .أو فداحة
كثيرون يخطئون في تقدير الموقف الفلسطيني وموازين القوى انطالقاً من اعتبار الوضع الفلسطيني نفسه 
وليس من خالل إقامة توازن دقيق بينه وبين الوضع السياسي لعدوه الصهيوني ومعه حليفه الرئيس 

ي ما حوله من موازين قوى عربياً وإسالمياً اإلدارة األمريكية، وليس كذلك من خالل إقامة توازن دقيق ف
 .وعالمياً

ومن هنا نلحظ أن الذين يحددون ميزان القوى انطالقاً من الوضع الفلسطيني نفسه يرسمون صورة 
كارثية للوضع، وهم يستهولون ما جرى من اقتتال داخلي وما يجري من انقسام بين فتح وحماس أو بين 

ي جرى ويجري غير مقبول مبدئياً لكل من اعتبر أن الدم الفلسطيني فهذا الذ. ضفة غربية وقطاع غزة
وهو غير مقبول سياسياً في ظروف االحتالل وضرورة وضع مقاومته وممانعته . محرم على الفلسطيني

في األولوية، وهو غير مقبول بمقياس القوة والضعف ألن االنقسام الداخلي يضعف الوضع فيما الوحدة 
 .مصدر قوة هائلة

لهذا فإن رسم صورة قاتمة للوضع، إلى حد ذهب البعض معه إلى إقامة مجالس العزاء للقضية و
الفلسطينية والوضع الفلسطيني، يصبح حتمياً إذا أقيم التوازن بينها وبين الحالة التي يمر بها أولمرت 

 أضيف ما يجري ثم إذا. وحكومته وجيشه أو الحالة التي يمر بها جورج بوش وإداراته ومسلسل إخفاقاته
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من تغير في موازين القوى عربياً وإسالمياً وعالمياً، في األقل في غير مصلحة أمريكا والدولة العبرية، 
 .فعندئذ ال بد من أن يتغير التقويم وتقدير الموقف بالنسبة للحالة الفلسطينية

ياتها السلبية، فإن التقويم مهما كان األلم واالعتراض شديدين لحالة االنقسام الفلسطينية الراهنة وتداع
والمعالجة يجب أال يحكما بهذا األلم وذاك االعتراض، وإنما بروية التدهور الذي يواجهه العدو والذي هو 

 .أشد وأبعد تأثيراً في المجريات القادمة لتطور األحداث
ي غير مصلحة األمر الذي يسمح بمعالجة السلبي في الحالة الفلسطينية ضمن سقف لميزان القوى يميل ف

أولمرت وبوش قطعاً، إن لم نقل أنه يميل في مصلحة الوضع الفلسطيني في محصلته العامة بالرغم من 
 .كل ألم واعتراض على ما جرى ويجري فيه

أن تقدير الموقف واحتساب ميزان القوى يتطلبان النظر إلى معادلة كفتي الميزان أو في األدق .. وبكلمة
 .تلف جوانبها وأطرافها وضمن حراكها العامالمعادلة بعمومها من مخ

وال تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا : (وهو ما تعلمه اآلية الكريمة وأبعادها في تقويم موازين القوى
فهكذا يمكن أن يقدر ).. ١٠٤: النساء (-)تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اهللا ما ال يرجون

 .لوهن في مقاومة االحتاللالموقف الفلسطيني، وعدم ا
  ٥/٩/٢٠٠٧السبيل االردنية 

  
  والهرولة نحو لقاء الخريف..  أولمرت-أبو مازن  .٦٠

  سمير غطاس
برغم ما قيل، وما يمكن أيضا أن يقال، فإنه مع ذلك ينبغي اإلقرار بأنه لم يسبق أن توافرت مثـل هـذه                      

ر، بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئـيس       اآللية السياسية التي تسمح بلقاء شبه منتظم، لمرتين في الشه         
  .السلطة الفلسطينية

اللقاء الذي جري األسبوع الماضي في القدس بين أبومازن وأولمرت، هو الثاني الذي يجمع بينهما فـي                 
 الماضي، وكانت هي المرة األولي التي       ٨/٦غضون شهر واحد، اللقاء األخير بينهما انعقد في أريحا يوم         

  .تحت سيادة السلطة الفلسطينية) أ( الوزراء اإلسرائيلي الي المناطق المصنفةينتقل فيها رئيس 
كلما أزف موعد انعقاد اللقاء الدولي، يجري عادة وباضطراد تسريب العديد مـن التقـارير الـصحفية،                 
خاصة اإلسرائيلية، التي تتحدث عن فحوي نقاط االتفاق واالختالف التي جري طرحها في اللقـاء بـين                 

 الماضـي عنـدما     ٨/٧ن، وكانت التقارير الصحفية اإلسرائيلية قد أثارت ضجة سياسية كبري في          الطرفي
تحدثت عما سمته بالمشروع اإلسرائيلي إلعالن المبادئ، الذي تضمن استعداد إسـرائيل لنقـل مـساحة                

  . للدولة الفلسطينية١٩٦٧من األراضي التي احتلتها عام% ١٠٠تساوي
من أراضي الـضفة الغربيـة سـتقدم        % ٥ستعمارية بمساحة تصل الي   لكن في مقابل ضم خمس كتل ا      

إسرائيل تعويضا إقليميا مناسبا من داخل األراضي السيادية إلسرائيل، وتحدثت هذه التقارير عما سـمي               
بفحص تبادل هذه الكتل االستعمارية بكتل من البلدات العربية بسكانها من داخل نطاق اسرائيل الي الدولة                

 ونسبت هذه التقارير هذا المشروع للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، وقالت إنه كان توصل              الفلسطينية،
  . مع أبوعالء قريع، وأنه أعاد طرحه أخيرا علي رئيس الوزراء أولمرت٢٠٠٣إليه في شتاء

ت هذا اللقاء لم يسفر، كما كان متوقعا، عن منعرج مهم في العالقة بين الطرفين، وهو ما يعزز االنتقـادا                  
التي توجهها أطراف فلسطينية عديدة، حتي من داخل فتح، لهـذه اللقـاءات المتكـررة بـين أبومـازن                   
وأولمرت، ومع ذلك فإن هناك من يري عكس هذا الرأي تماما، ويدعو بقوة لمتابعـة مـا يحـدث فـي                     

قابله مـن   المفاوضات السرية الحثيثة التي يقودها من الجانب اإلسرائيلي تربو بيتش مستشار أولمرت وي            
  .الجانب الفلسطيني رفيق الحسيني، وصائب عريقات
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ووفقا للمعلومات المتوافرة من مصادر واسعة االطالع، فإن المباحثات بـين الطـرفين وضـعت أمـام                 
االجتماع األخير الذي جري بين أولمرت وأبومازن، نقاط االتفاق واالختالف التي يمكن رصدها علـي               

  :النحو التالي
ألولي والمركزية بين أولمرت وأبومازن تتعلق بطبيعة الوثيقة التي يجب أن يتوصل لهـا              نقطة الخالف ا  

الطرفان، ويقدمانها معا للقاء الدولي في الخريف، وهذا الخالف ليس هامشيا وال شكليا وانما هو خـالف                 
  .أساسي وجوهري ويمكن أن يفجر اللقاء الدولي، أو علي األقل يجعله عديم الجدوي والفائدة

أبومازن، من جهته، يعتقد أنه ال حاجة إلعادة إصدار ما يسمي إعالن مبادئ مشترك، ألنـه سـبق أن                   
، وفي أكثر من مناسبة أخري الحقة، وأن المطلـوب          ٩٣أصدر الطرفان مثل هذا االعالن في أوسلو عام       

نقطـة التـي    ، وأن هذا االتفاق يجب أن يبدأ انطالقه من ال         FAPSاصداره هو اتفاق اطار لتسوية دائمة     
  .٢٠٠١توقفت عندها المفاوضات السابقة وخاصة ما تم التوصل إليه في طابا في يناير

ويجب أن نصل الي اطار عمل واضح للقضايا الست التي تشملها المرحلة النهائية والحل الدائم، وقـال                 
  .ادئأبومازن عقب لقائه األخير بأولمرت سيكون مضيعة للوقت اذا توصلنا الي مجرد إعالن مب

 جديد مختصر وال يتطرق الي بنود أو تفاصيل         Dop أما أولمرت فإنه يتمسك بفكرة إصدار إعالن مبادئ       
محددة بشأن القضايا المتنازع عليها التي تخص مشروع اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطيـة المـستقلة،            

ية المركزية األولـي، ففيمـا   هناك بالطبع قضايا خالفية أخري ال تقل في أهميتها أو خطورتها عن القض            
يتعلق مثال بقضية الحدود، فإن أبومازن يتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية علي كل األراضي المحتلة منـذ                

 بما في ذلك بالطبع القدس الشرقية، وبالمقابل يطالب أولمرت باالحتفـاظ بالكتـل االسـتعمارية                ٦٧عام
  .ابل تبادل أراض من إسرائيلمق% ٥الخمس في الضفة الغربية بمساحة ال تقل عن

وفي قضية القدس، يطالب أبومازن بسيادة فلسطينية كاملة علي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية،              
بما في ذلك بالتأكيد الحرم القدسي، أما أولمرت فإنه يري امكان نقل البلدات والقري العربية في محـيط                  

لسيادة االسرائيلية علي الحوض المقدس، فيما تخـضع األمـاكن          القدس الي الدولة الفلسطينية، مع إبقاء ا      
الدينية المقدسة إلدارة دينية ثالثية وبمشاركة دولية، ويطالب أبومازن بأن تعترف إسرائيل بحق العـودة               

 ووفقا لصيغة االجماع العربي في مبادرة الـسالم العربيـة، أمـا             ١٩٤لالجئين الفلسطينيين طبقا للقرار   
رفض من حيث المبدأ اإلقرار بحق العودة إلي داخل إسرائيل، ويري أن العودة تتحقق فقط               أولمرت فإنه ي  

  .الي الدولة الفلسطينية
وفي قضية التواصل اإلقليمي، يصر أبومازن علي اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحـدة جغرافيـة                

فإنه يوافق علي إنـشاء ممـر       وسياسية واحدة ويربطهما ممر آمن تحت السيادة الفلسطينية، أما أولمرت           
أرضي آمن يربط غزة بالضفة بإدارة فلسطينية ولكن يبقي هذا الممر تحت السيادة اإلسرائيلية، قد يكون                
أبومازن نجح جزئيا في لقائه األخير مع أولمرت في جره للتفاوض وفق استراتيجية جديـدة تبـدأ مـن                   

ايا، ومن ثم يتم تنفيذ هذا االتفاق وفق جدول زمني          النهاية، بمعني أنها تتوصل أوال التفاق علي كل القض        
محدد يضمنه مجلس األمن وتشرف علي تنفيذه القوي الدولية، وليس العكس كما حصل في كل جـوالت                 

  .المفاوضات السابقة من أوسلو فصاعدا
ي ضوء  قد يكون من المبكر الحديث اليوم عن اتفاق الطرفين علي اعتماد هذه االستراتيجية الجديدة، وعل              

الكثير من المعطيات فإنه يعتقد بشدة أنه سيصعب علي الطرفين بمفردهما، دون تدخل دولي، التوصـل                
  .الي اتفاق حول القضايا محل الصراع والخالف

وحسب معلوماتنا، فإنه اليزال أمام أبومازن وأولمرت، بعد هذا اللقاء األخير، ليس أقل من ثالثـة الـي                  
ن حاسمة قبل أن يحزم كل منهما حقائبه ويشد الرحال الي واشـنطن للقـاء               أربعة لقاءات أخري، قد تكو    

المرتقب هناك في الخريف في موعد لم يحدد بعد، واذا ما انفجرت الخالفات بينهما في اللقاءات المقبلة،                 
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فقد يأتي الخريف، وينعقد المؤتمر أو ال ينعقد، أو ينعقد كأنه لم ينعقد، والمهم في حينه أن نعـرف مـن                     
  .ستسقط رأسه مع أوراق الخريف

  ٥/٩/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  

  ما بعد نهر البارد .٦١
  محمد كريشان

يحق للبنانيين أن يبدو هذا القدر من االبتهاج النتهاء مواجهات نهر البارد بين جيشهم الوطني وتنظيم فتح                 
  اإلسالم التي استمرت أكثر من مائة يوم وأوقعت في صفوفه مائة وخمسين قتيال،

ما يحق للفلسطينيين في لبنان تنفس الصعداء بعد محنة جروا إليها أو فرضت عليهم وسببت لهم تشريدا                 ك
جديدا في الشتات ومعاناة قاسية من رحم معاناة سنوات اللجوء، لكن ذلك لن يخفف في شيء مـن حـدة                    

انبين ال بد من    أسئلة حارقة، بعضها سياسي وآخر إنساني بحت، فرضتها مجمل هذه القضية علي كال الج             
التصدي السريع لإلجابة عليها وإال فإن الجروح قد ال تندمل سريعا بل قد تتعفن أكثر حتـي وإن كـان                    

  : نزيف الدم قد توقف
 أول هذه األسئلة يتمثل في كيفية العمل السريع والجاد إلنهاء معاناة آالف األسر التي أجبرتها المعارك                 -

 آمنة في مخيمات أخري أو في مدارس ومـساجد فـي ظـروف              علي ترك المخيم والبحث عن مالذات     
إنسانية غير مقبولة كشفتها بوضوح التغطيات اإلعالمية للحدث والمنظمات اإلنسانية التي سعت لتخفيف             

، فمـع إيجابيـة أن      )األونروا(هذا المصاب وأساسا الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          
لبناني عن إعادة بناء وتعمير المخيم تظل الوضعية الميدانية ضاغطة وال تحتمل            يتحدث رئيس الوزراء ال   

أي تأجيل خاصة في خضم التجاذبات اللبنانية الداخلية التي ما زالت تخوض إلي حد اآلن في إعادة بناء                  
   .ما خلفه العدوان اإلسرائيلي الصيف الماضي سواء في الجنوب أو الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت

 كيف ستنفذ علي األرض السيادة الجديدة علي المخيم التي ذكر رئيس الوزراء اللبناني أنهـا سـتكون                  -
للدولة اللبنانية دون سواها ذلك أنه ألول مرة سيخوض اللبنانيون والفلسطينيون هذه التجربة الجديدة بعد                

مخيمـات لبنـان فيهـا تتكفـل        عقود كان فيها الفلسطينيون يصرفون فيها كل القضايا األمنية داخل كل            
السلطات اللبنانية بما حولها وخارجها بناء علي ترتيبات تم االتفاق بشأنها مع منظمة التحرير الفلسطينية               

ورغم أن ال أحد ينـازع المؤسـسة        . قبل سنوات طويلة وزكتها الدول العربية ورعتها طوال هذه الفترة         
ها علي كامل ترابها الـوطني إال أن أي ترتيبـات جديـدة             الرسمية اللبنانية حقها المبدئي في بسط سيادت      

ــ فلـسطينيا يبعـد       ستري النور في مخيم نهر البارد حاليا وربما في غيره الحقا تستلزم حوارا لبنانيا             
  .الخطوات المقبلة عن أي نزعة محتملة من القهر واإلخضاع

اتها في الخارج التصرف بأكبر قـدر        هذا األمر بدوره يفرض علي الفصائل الفلسطينية في لبنان وقياد          -
من المسؤولية لمواجهة هذا الوضع الجديد بعيدا من ناحية عما يمكن أن يصور من قبل متربصين كثـر                  
علي أنه تحد أو مواجهة مع الدولة اللبنانية قد تظهرهم في صورة المتمردين أو الخارجين علي القانون ،                  

واء امتدادا لمناكفات تاريخية سابقة بين هذه الفصائل نفسها         وبعيدا من ناحية أخري عما يمكن أن يكون س        
داخل المخيمات أو امتدادا لهذه المجادالت البائسة األخيرة بين فتح و حماس داخل الوطن، فالفلسطينيون               
في مخيمات لبنان بلغوا وضعا لم يعد يتحملون فيه هذا الترف الفصائلي المحتمل مما يحتم علي الجميـع                  

  .ح وفاقية سريعة بعيدة عن أية تجاذبات أو حسابات إقليمية مع هذا الطرف أو ذاكالتحرك برو
 امتحان اللبنانيين أمام كيفية التعاطي األمثل مع مؤسسة الجيش التي خرجت رغم الخسائر الكبيرة في                - 

لد يتحـدث   الكل في الب  . األرواح مؤسسة قادرة علي إبراز تصميم الدولة الذي أوهنته التجاذبات الداخلية          
بفخر عن الجيش والبعض لم يعد يتردد في القول بأنه القلعة الوحيدة المتبقية التي لم تنخرها صـراعات                  
الحكم والمعارضة في مرحلة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري، ولكن ذلك ال يمنـع                 
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تمل لهذا الجيش فـي إنهـاء       من المالحظة أن هناك إرادات مختلفة وصراعات مكتومة حول الدور المح          
االستعصاء الحالي في األزمة اللبنانية الداخلية بين من يريده صمام أمان خلفيا للدولة ووحدتها وبين من                 
يراه مدعوا لدور عملي ما ينقذ البالد من ورطتها الحالية إلي درجة اقتراح حكومة عسكرية انتقاليـة أو                  

وسواء وفق الفلسطينيون أو اللبنـانيون فـي معالجـة هـذه            . داقتراح اسم قائد الجيش رئيسا جديدا للبال      
اإلشكاليات أم ال فإن األكيد أن التصدي لها ال يحتمل التأجيل علي أن تكون الردود والحلول بعيدة عـن                   
االرتجال والتوظيف المتسرع لما يمكن أن يعتبره هذا الطرف أو ذاك نصرا أو هزيمة في مخـيم نهـر                   

ر الذي لحق بهذا المخيم قد يصبح ال شيء إذا ما أقحمت، بقصد أو بدونه، تداعيات ما                 البارد فالدمار الكبي  
جري في دوامة الجدل البيزنطي الحالي في لبنان فال الفلسطينيون باتوا يتحملون المزيد وال لبنان الدولة                

  .أو الشعب في وارد أن يزداد كيس ثقيل آخر علي ظهره المنحني أصال
  ٥/٩/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  :كاريكاتير .٦٢

  
  ٥/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 


