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   جندياً صهيونياً بصاروخين فلسطينيين استهدفا قاعدة عسكرية في عسقالن66إصابة  .1

 جندياً إسرائيلياً، وصـفت جـراح       66أفادت التقارير اإلسرائيلية أن      :11/9/2007 48عربنشر موقع   
جنـوب  العـسكرية   " زيكـيم "أحدهم بأنها خطيرة جداً، قد أصيبوا جراء سقوط صاروخ قسام في قاعدة             

وفي المقابل أعلنت حركة الجهاد ولجان المقاومة الشعبية عن مسؤوليتهما عن العمليـة، التـي               . عسقالن
وجاء أن صاروخاً قد سقط      . سنوات 6فت بأنها األشد منذ بدء إطالق الصواريخ من قطاع غزة قبل            وص

قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية في مركز إحدى الخيام، ما أدى إلى إصـابة                 
 سـيارة إسـعاف     27وعلم أنه تم تفعيل     . هذا العدد من الجنود الذين لم يتمكنوا من اتخاذ مواقع محصنة          

عملت على نقل الجنود المصابين إلى عدد من المستشفيات في عسقالن، ورمات غان وبئر السبع، وفـي                 
  .بيتاح تكفا

. معدة للجنود الذين سينضمون للخدمة في الجبهة الداخلية       " زيكيم"تجدر اإلشارة إلى أن القاعدة العسكرية       
 المذكورة قبل سنتين، وفي حينـه، وفـي أعقـاب           وكان قد سقط عدد من الصواريخ بالقرب من القاعدة        

  .عمليات احتجاج، قام الجيش بعدة إجراءات لتحسين الدفاعات
" زيكـيم "تجـاه موقـع     "  مطور 3قدس  "وأعلنت سرايا القدس، المسؤولية عن اطالق صاروخ من نوع          

خوفات مـن  وعقب الحادث شهدت اجواء قطاع غزة حركة كثيفة للطيران االسرائيلي، وسط ت           .العسكري
  . عمليات قصف محتملة ردا على القصف للموقع العسكري

أن الجنود   ذكرت مصادر طبية صهيونية    :الناصرةمن   11/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
أصيبوا بشظايا الصاروخ وجراء قوة االنفجار الذي أحدث أيضا العديد من حاالت الهلع فـي صـفوف                 

يرات جيش االحتالل؛ فان الصاروخين أطلقا من منطقة بيت حانون شـمال            الجنود الصهاينة، وحسب تقد   
في بيان لها أنها أطلقت صاروخين من       العملية وقالت   ،  "لجان المقاومة الشعبية  "بدورها؛ تبنت   . قطاع غزة 

  ". من فجر يوم الثالثاء) 1:20(المطور، وذلك في تمام الساعة " 3ناصر "طراز 
  

 للكف عن حشد الفلسطينيين وسط خالفاتهما" حماس"و" فتح "مبادرة جديدة للحوار تدعو .2
أطلق مثقفون وأكاديميون في قطاع غزة مبادرة للحوار الـوطني والمـصالحة بـين              :  رائد الفي  -غزة  

وحثـت المبـادرة الجديـدة       .، ووضع حد لظاهرة المناكفات الحادة بين الجانبين       "حماس"و" فتح"حركتي  
لرأي، والتعبير عنه، وحرية الصحافة واإلعالم والنشر إيماناً حقيقياً معمداً          الطرفين على االيمان بحرية ا    

ورأت المبادرة أنه ال يوجد ما يبرر للقوة التنفيذيـة أفعالهـا       . بالعمل والممارسة وليس بالشعار والمزايدة    
 فـي الـضفة     وإجراءاتها التي ال تحتكم إلى القانون، فيما ال ترى في المقابل ما يبرر لألجهزة األمنيـة               

وطالبت المبادرة الحركتين بالكف عن حشر      . الغربية أفعالها وإجراءاتها التي ال تحتكم إلى القانون أيضاً        
وحـث  . الشعب بين مطرقة رام اهللا وسندان غزة، حيث ال تعليم وال صـحة، وال عمـل، وال مقاومـة                  

التي تقضي بأن دفع الـضرر مقـدم        على االيمان بالقاعدة الشرعية     "المثقفون واألكاديميون في مبادرتهم     
على جلب النفع، ال سيما إذا كان كل من رام اهللا وغزة وفصائل منظمة التحرير تعلم، أو تشك، أن صالة                    
الجمعة في العراء ستخلق، أو قد تخلق، في غزة أمراً غير محمود قد يفلت من عقالـه ليطـال بالـسوء                     
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الوقف الفوري لالستهداف المتبادل بـين      " ضرورة   وشددت على ". والسلبية مشروعنا الوطني في مجمله    
أو أنصارهما في كل من الضفة وغـزة والتوقـف عـن نـصب الفخـاخ            " حماس"و" فتح"أبناء حركتي   

يمكن أن تكون له عونـاً      " حماس"وال  " فتح"الشعب بدأ يدرك في غالبيته بأنه ال        "، الفتةً إلى أن     "والكمائن
إلى حاله سوءاً وتعقيداً فأصبحتا عليه عبئاً ثقيالً وزادتا من دربه وعورة            وسنداً، بل إن االثنتين قد أضافتا       

  ".وانغالقاً
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   لحل الخالفات  السعودية في المملكةعباسهنية يبلغ الرياض استعداده للقاء  .3

ـ  قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة        : فتحي صباح  – غزة فـي غـزة ان     " الحياة" ل
اسماعيل هنية اجرى اتصاالً هاتفياً امس مع ولي العهد السعودي االمير سلطان بن عبد العزيـز ابـدى                  

 ".استعداده للقاء ابو مازن في المملكة لحل الخالفات الفلسطينية وانهاء حـال االنقـسام الراهنـة               "خالله  
ومته اتفاق مكة واعتباره اسـاس الحـل للوضـع          التزام حك "واضاف ان هنية اكد لولي العهد السعودي        

  ".الفلسطيني الراهن
  11/9/2007الحياة 

  
  لدينا معلومات عن نية حكومة فياض توتير أجواء غزة مع بداية رمضان: شهوانإسالم  .4

مفادهـا  " القوة"، النقاب عن وجود معلومات لدى       "القوة التنفيذية " كشف إسالم شهوان، الناطق باسم       :غزة
فياض تنوي توتير األجواء في قطاع غزة خالل األيام األولى من شـهر             " حكومة"لجهات في   أن بعض ا  

" فلـسطين "ودعا شهوان في حديث لصحيفة      ". التمادي في أعمال الفوضى   "رمضان المبارك، محذراً من     
لوقـت  ، محذراً فـي ا    "تغليب لغة العقل والحوار والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني        "اليومية إلى   

من التمادي فـي أعمـال   " فياض غير الشرعية في قطاع غزة     " حكومة"المتعاونين مع   "ذاته ممن أسماهم    
وقال في  . التنسيق وتلقي التعليمات من رام اهللا، والتي يراد من خاللها إثارة الفتن وتوتير الساحة الداخلية              

تواد بين أبناء الشعب الفلسطيني، بـدالً      لنستغل أيام الشهر الفضيل للعبادة، ولتكن أيام رحمة و        : "تصريحه
  ".من أن تكون أيام فوضى وشغب

  11/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حكومة فياض تعتزم تغيير ائمة واقالة آخرين بالضفة .5
 قال وزير االوقاف في حكومة فياض انه سيقوم باجراء تنقالت واسعة بين ائمة المـساجد فـي                  :رام اهللا 

وحـذر   .اقالة بعضهم، على خلفية عدم التزامهم بما يصدر عن الوزارة مـن تعليمـات             الضفة الغربية و  
الوزير جمال بواطنة خطباء المساجد من استغالل المنابر في شهر رمضان للتعبير عن وجهـات نظـر                 

   .شخصية حزبية كانت ام سياسية
  11/9/2007الغد األردنية 

 
 حكومة هنية تعيين قضاة جدداً في غزة .6

نت حكومة الوحدة المقالة برئاسة هنية في قطاع غزة، أنها بصدد تعيين قـضاة جـدد إلعـادة                  أعل: غزة
وقال النائب العام المساعد وكيل وزارة العدل       . الوضع القانوني والقضائي في القطاع إلى وضعه الطبيعي       

ـ   "إنه : المساعد في الحكومة المقالة إسماعيل جبر     ل، وفقـاً  سوف يتم تعيين هؤالء القـضاة علـى مراح
التفكير الجدي بتعيين القضاة يأتي بعـد       "وأشار إلى أن    ". لمتطلبات واحتياجات وتسيير أعمال المواطنين    
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استنكاف القضاة القدامى عن العمل، ورفض التعاطي مع القضايا الجزائية التي يمثلهـا النائـب العـام                 
  ".ه العملالمساعد، وكذلك بعد أن استنكف النائب العام السابق وأعضاء نيابت

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  
  حكومة هنية تعتذر من الصحافيين المعتدى عليهم .7

 قدمت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة هنية امس اعتذاراً لعدد من الـصحافيين الـذين تـم                  :غزة
لـشباب  االعتداء عليهم من قبل عناصر من القوة التنفيذية، وزار وفد من الحكومـة برئاسـة وزيـر ا                 

باسم نعيم امس الصحافيين المعتدى علـيهم الجمعـة     .والرياضة القائم بأعمال وزيري االعالم والصحة د      
والتقـى   .الماضي اثناء تغطيتهم صالة الجمعة في العراء التي دعت اليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير       

لالنباء والعـاملين فـي قنـاة       " بال ميديا "لالنباء ووكالة   " رامتان"الوفد الصحافيين والمسؤولين في وكالة      
وبعدما قدم نعيم اعتذاره للزميل صـباح واعتـذار         . صباح في منزله  فتحي  ابوظبي التلفزيونية والزميل    

وشدد على  . هنية، اكد ان الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير والصحافة وعدم المس بها وبالصحافيين            
  .اصر القوة التنفيذية مفادها عدم االعتداء على الصحافيينان الحكومة اصدرت تعليمات مشددة لعن

  11/9/2007الحياة 
  

  على صعيد التحركات السياسية" أسابيع مقبلة حاسمة"تتحدث عن الفلسطينية السلطة  .8
ان االسـابيع   " رياض المالكي    ]في حكومة فياض  [قال وزير االعالم الفلسطيني   :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

ستكون حاسمة فيما يخص التحضيرات والترتيبات المتعلقة باللقاء الـدولي المرتقـب فـي              القليلة المقبلة   
اننا نريد اتفاقا وليس اعالن مبادئ في هذا اللقاء ما يعني ان جـدول اعمـال                "، واضاف   "الخريف المقبل 

حول  "الخليج"ـوردا على سؤال ل   ". اللقاء الدولي يجب ان يكون واضحاً وعدم سلق االمور بشكل سريع          
نريد عدم اضاعة المزيد مـن      "طبيعة الحسم الذي تريده السلطة الفلسطينية للقضايا السياسية قال المالكي           

الوقت واهمية االنتقال الى االحاديت الثنائية والتحضير المسبق لمجمل القضايا قبل التوجه الـى اللقـاء                
  ". الدولي المرتقب

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ىسرائيلية النجاز صفقة األسراهناك استعدادات :  حراك أوروبيف عن يكشأحمد يوسف .9
أحمد يوسف المستشار السياسي إلسـماعيل هنيـة إن هنـاك اسـتعدادات             .قال د  : أشرف الهور  -غزة  

 "القدس العربـي  "وكشف في اتصال مع      .ىإسرائيلية في الوقت الحالي أفضل النجاز صفقة تبادل األسر        
مكثفة تجريها بعض األطراف مع حركة حماس والحكومة اإلسرائيلية إلنهـاء           عن وجود مساع أوروبية     

ولم يفـصح    .وتابع نحن في انتظار أن تقدم لنا هذه األطراف األوروبية ردودا من اإلسرائيليين             .الصفقة
 أن  لىوأكد ع  . عن أسماء األطراف األوروبية التي باشرت مهمات الوساطة بين حماس وإسرائيل           يوسف

 "حمـاس "ـراف اإلسرائيلية تدخلت في األيام الماضية وطلبت من جهات أوروبية االتصال ب           بعض األط 
وعن جهود الوساطة التي تجريها الحكومة المصرية بخصوص ذات الملف، قـال الـدور              . التمام الملف 

 مع الجهـد الـذي يـأتي        ى ستتعاط "حماس" أن   ىولفت إل .  رأس الجهود المبذولة   ىالمصري ما زال عل   
 شروطها السابقة التي    ى لم تقدم أي تنازالت، عل     "حماس"وأكد كذلك أن    . ت أكبر من اإلسرائيليين   بتنازال

  .طالبت بها اإلسرائيليين من أجل إتمام الصفقة
  11/9/2007القدس العربي 
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  السلمي كأسلوب للنضال" تجربة بلعين"ـمنظمة التحرير تشيد ب .10
القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينيين في الضفة        دعت دائرة العالقات    :  أمين أبو وردة   -نابلس  

في النضال السلمي ضد االحتالل، وفي التصدي لبناء جدار الـضم           " التجربة البلعينية "الغربية الى تعميم    
والفصل العنصري، كونه األكثر مردوديـة علـى القـضية الوطنيـة فـي ظـل تعقيـدات الـصراع                    

الدور االيجابي، لقوى التضامن الدولية ونشطاء الـسالم        "الدائرة في بيان    وثمنت   ".اإلسرائيلي" الفلسطيني
بتعـديل مـسار    " اإلسـرائيلية "وجماهير شعبنا الفلسطيني، في انتزاع قرار المحكمة العليا         " اإلسرائيليين"

الجدار المار في قرية بلعين، عبر نضالهم السلمي ومظاهراتهم االحتجاجية، وسـقوط مئـات الجرحـى                
الى االستمرار في تقـديم     " اإلسرائيلية"ودعت قوى السالم العالمية وحركات السالم       ". ت المعتقلين وعشرا

  .الدعم السياسي والمعنوي والبشري للشعب الفلسطيني، ومتابعة تطبيق القرار على األرض
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تنتقدان لقاء عباس أولمرت" الجهاد"و" حماس" .11

 اللقاء الـذي    ىاعترضت كل من حركة حماس والجهاد اإلسالمي أمس االثنين عل          :ر أشرف الهو  - غزة
وقلـل   . إعتبار أنه ال يخدم المصالح الفلسطينية      ىجمع الرئيس عباس ظهر أمس االثنين مع اولمرت عل        

وقـال هـذا     . هذه اللقاءات  ى في حديث مع القدس العربي من جدو       "حماس" القيادي في    محمود الزهار .د
وأضـاف   .اسي، ولم ينتج عنه أي شيء يفيد الفلسطينيين، وهو كسابقه الذي عقد قبل أسـبوعين              لقاء سي 

الزهار أصبح هذا اللقاء عند أبو مازن مثل الدواء، فهو ال بد من زيارة المستشفي السياسي اإلسـرائيلي                  
أن الهـدف   واعتبر الزهار    .كل أسبوعين، لعل ذلك يداوي بعض المصائب التي حلت بالشعب الفلسطيني          

  ."حماس"الحقيقي من وراء عقد هذه اللقاءات الثنائية الدورية هو ضرب 
 . أن هذه اللقاءات ال تخدم إال االحتالل اإلسـرائيلي         "الجهاد"من جانبه اعتبر الشيخ نافذ عزام القيادي في         

ن ال مـشكلة    وقال في اتصال مع القدس العربي، إن استمرار اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية يوحي وكأ            
 جرائمها، وتسويق نفسها علي أنهـا تقـوم         ىلدينا مع إسرائيل التي تحاول دائماً استثمار ذلك للتغطية عل         

وحذر من استخدام االنقسام السياسي الفلسطيني في تقديم تنازالت للجانـب            .دائماً بتقديم مبادرات للسالم   
  .اإلسرائيلي

  11/9/2007القدس العربي 
  

   بالمستقبل"إسرائيلية خطف"حتاط لخطط المقاومة في غزة ت .12
اعتبرت أوساط بالمقاومة الفلسطينية، اختطاف مهاوش القاضي مسؤول العالقـات          : أحمد فياض  -غزة  

العامة في القوة التنفيذية من عمق منطقة سكنية نهاية األسبوع الماضي على أيدي قوة إسرائيلية خاصة،                
  .ستقبل أسلوب مواجهة االحتالل للمقاومة في قطاع غزةسابقة خطيرة تعكس تغيرا دراماتيكيا في م

أكد أبو مجاهد، المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية للجزيرة نت، أنه رغم نجاح االحتالل في عمليـة                 و
االختطاف هذه المرة، إال أن المقاومة تصدت للعديد من المحاوالت في الكثير من المناطق الحدودية على                

 ". التي تسيطر عليها قوات االحتالل     1948األراضي المحتلة عام    " بين قطاع غزة و    طول الشريط الفاصل  
وأشار إلى أن المقاومة ستعمد في ضوء عملية اختطاف القاضي، التخاذ اإلجراءات والتـدابير الالزمـة         

وبشأن ادعاءات االحـتالل     .لكي تكشف أي محاولة اختطاف مستقبلية ألي من عناصر وكوادر المقاومة          
، أكد أبو مجاهد أن من يعلم مكان الجندي هم          تامتالك المختطف القاضي معلومات عن األسير شالي      عن  
  .ندر

من ناحيته يرى الكاتب الصحفي مؤمن بسيسو المتخصص في شؤون المقاومة، أن نجاح االحتالل فـي                
إلسرائيلية في  اختراق المناطق الفلسطينية، يعطي مؤشرات سلبية حول تطور وتعاظم القدرات العسكرية ا           
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وأضاف أن هذه العملية تشكل بروفة ناجحة لسيناريوهات اقتحام شبيهة           .المجالين الميداني واالستخباري  
قد تطال العمق الفلسطيني خالل المرحلة المقبلة، ومقدمة لعمليات إسرائيلية مركزة، قد تستهدف اغتيـال               

  .سطينية في األيام القليلة القادمةأو اعتقال قادة أو كوادر أساسية في فصائل المقاومة الفل
   10/9/2007الجزيرة نت 

  
   تعتقل ثالثة فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل"حماس": "يديعوت" .13

على اإلنترنت نقـال عـن مـصادر أمنيـة          " يديعوت أحرونوت "كشف موقع صحيفة    :  د ب أ   -رام اهللا   
 الماضية ثالثة فلسطينيين متورطين بالتخابر مع       اعتقلوا الليلة قبل  " حماس"إسرائيلية امس أن مسلحين من      

عملية اعتقال المـسؤول  "وقالت المصادر إن  .أجهزة األمن اإلسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة     
العسكري البارز في حركة حماس مهاوش القاضي من قبل قوات كوماندوز إسـرائيلية فاجـأت حركـة                 

  ". ثالثة جاءت بعد اعتقال قوات االمن االسرئيلية للقاضيحماس، وأن عملية اعتقال المتعاونين ال
  11/9/2007الدستور 

  
 على القطاع" االنتداب األجنبي"ترفض " حماس" .14

 "اإلسـرائيلية " ما تردد عن إعداد وزارة الخارجيـة       "حماس"رفض خليل أبو ليلة القيادي في       : )أ. ب. د(
موقفنا واضح بالتعامل مع أي قوات أجنبيـة        "ال  وق. خطة بتعيين حكومة انتداب أجنبية لحكم قطاع غزة       

 ."على أنها قوات احتالل جديدة والحركة ستواصل المقاومة ضد هذه الجهات األجنبية أيا كانت
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تتهم األجهزة األمنية بالتصعيد في الضفة" حماس" .15

 من  12 االجهزة االمنية الفلسطينية اعتقلت      قالت حركة حماس امس االثنين إن     :  رام اهللا، وكاالت   -غزة  
وقالت في بيان إن من بـين المعتقلـين   . عناصر الحركة في مناطق عدة بالضفة الغربية اول أمس االحد 

واستهجن أيمن دراغمة النائب عن كتلة       .التابعة لمدينة جنين  " عقابا"الشيخ مصطفى أبو عرة رئيس بلدية       
 أطلقتها عدة وسائل إعالمية وتناولت أحداث جامعـة الخليـل بـامس    حماس البرلمانية التصريحات التي  

 وأكـد أن علـى      .باعتبارها الشرارة التي تخطط من خاللها حركة حماس لتفجير االوضاع فى الـضفة            
 الى أن ما حدث فى الخليل ليس سـوى          وأشاروسائل االعالم التحلى بالمسؤولية الوطنية والموضوعية،       

  .احتجاج طالبى
  11/9/2007إلماراتية الخليج ا

  
 "حماس"فخمة من " هدية"في الخارج  تنفي تلقي مسؤولها األول" الشعبية" .16

 بشدة األنباء التي أشارت في وقت سابق الى أن مسؤول قيادتها في             "نفت الجبهة الشعبية  : ")آي. بي. يو(
. التحريـر الخارج ماهر الطاهر تلقى سيارة فخمة كهدية من حركة حماس لكسب ود فـصائل منظمـة                 

مفبركة ومدسوسة ووراءها أغراض رخيصة تستهدف اإلساءة       "ووصفت الجبهة في بيان هذه األنباء بأنها        
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحاولة النيل من مواقفها المبدئية الثابتة التي تنطلق من المصالح العليـا       

  ".للشعب الفلسطيني
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
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  "البارد" لنازحي نداء مشترك للمانحين لتوفير األموال: "راطيةالديموق" .17
ـ     علي فيصل، الدولة اللبنانية ووكالة الغوث ومنظمة       " الجبهة الديموقراطية "دعا عضو المكتب السياسي ل

التحرير الى اإلسراع في توجيه نداء مشترك الى المانحين لتوفير االموال الالزمة للبدء بعملية اإلعمـار                
واعتبر ان تفاقم ازمة النازحين في      ".  النازحين والمنظمة في كل ما من شأنه تسهيل تلك العملية          وإشراك

البداوي يعكس مشكالت كبيرة ينبغي العمل سريعاً من اجل معالجتها، عبر اإلسراع في تأمين الظـروف                
  . للمخيمالمناسبة لعودة النازحين الى البارد وتأمين اإليواء المؤقت في المناطق المتاخمة 

  11/9/2007السفير 
  

  قبل الشتاء عودة نازحي البارد :أبو العينين .18
في لبنان سلطان ابو العينين في مهرجان اقامته الحركة في          " فتح"دعا أمين سر فصائل منظمة التحرير و      

نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية وال لمنابر الفتنة والتخـوين فـي           "تحت شعار   ) جنوب لبنان (مخيم البص   
التزام العهد الذي قطعته على نفـسها بعـودة         "، الدولة اللبنانية وحكومتها والمؤسسة العسكرية الى        "زةغ

   ".الفلسطينيين النازحين من مخيم نهر البارد الى مخيمهم في سرعة قبل فصل الشتاء وموسم المدارس
  11/9/2007النهار 

  
   النهائيةعباس يشكالن فرقاً تفاوضية للشروع في المفاوضاتوأولمرت  .19

اتفق الرئيس محمـود    : أسعد تلحمي  و محمد يونس  عن   الناصرة, رام اهللا من   11/9/2007 الحياة   ذكرت
عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت في لقائهما امـس علـى تـشكيل فـريقين فلـسطيني                  

ك صدر في ختام    وكان اولمرت وعباس أعلنا في بيان مشتر       واسرائيلي للشروع في المفاوضات النهائية،    
للمساهمة "و  " اتفاق مبادئ "اجتماعهما امس تشكيل طواقم عمل لمناقشة أفكار بهدف التوصل إلى مسودة            

في إنجاح اللقاء الدولي ولتطبيق التزام الزعيمين الحل القائم على دولتين للشعبين تعيشان جنباً إلى جنب                
  .جاري ال25كما جرى االتفاق على لقاء جديد في ". بسالم وأمن

وحسب مصادر فلسطينية، وافق اولمرت على اطالق عدد من المعتقلين في االسبوع االول من رمضان،               
وجدد موافقته على السماح بعودة المبعدين من كنيسة المهد في بيت لحم الى قطاع غزة، كما وافق مـن                   

لسطينية عقـب تأسـيس      الفاً من فلسطينيي الشتات دخلوا االراضي الف       54حيث المبدأ على تسوية قضايا      
وقال صائب عريقات ان الجانبين اتفقا علـى البـدء          . السلطة وعاشوا فيها من دون منحهم بطاقات هوية       

وفي شأن المبعدين من كنيـسة      . بمعالجة دفعة اولى مؤلفة من خمسة آالف شخص من هؤالء المواطنين          
 لقاءات الحقـة، مـضيفا ان        شخصا، قال عريقات ان امرهم سيبحث في       13المهد الى اوروبا وعددهم     

  .عباس واولمرت اتفقا على عقد لقاء جديد بعد اسبوعين
 16اما في شأن الحواجز العسكرية، فقال عريقات ان الجانب الفلسطيني طالب في هـذا اللقـاء بازالـة                   

 حاجز عسكري في الضفة، لكننا طالبنـا        600هناك  : "حاجزا عسكريا يعيق الحركة في الضفة، موضحا      
 حاجزا حتى تستغرق الطريق بين جنين في الشمال والخليل في الجنوب ساعة وعشرة دقـائق                16 بازالة
  .، مشيرا الى ان هذه الحواجز تقطع االوصال وتعيق الحركة بين التجمعات السكنية"فقط

وقال عريقات ان اولمرت عاد وابلغ عباس في هذا اللقاء ان وزارة الدفاع ستقدم لـه االسـبوع المقبـل                    
غير ان عريقات بدا غير متفائل ازاء هـذا الوعـد، مـشيرا الـى ان          . ة الخالء حواجز عسكرية   خريط

  .اولمرت كان وعد بذلك في اللقاءين السابقين مع عباس من دون ان ينفذ وعوده
وابدى الجانب الفلسطيني ارتياحه لقبول اسرائيل تشكيل طواقم للمفاوضات المتوقفة منذ االشهر االولـى              

اتفق عباس واولمرت على تشكيل طواقم للتفـاوض فـي      : "وقال عريقات . 2000نتفاضة عام   الندالع اال 
وجاء قبول اولمرت هـذا بعـد الحـاح وزيـرة            .، معتبرا ذلك تقدما في المفاوضات     "شأن حل الدولتين  
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 الخارجية االميركية كونداليزا رايس التي ارسلت ديفيد ويلش الى المنطقة قبل ايام للتحـضير لزيارتهـا               
  . الجاري18المقبلة في 

وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية ان اولمرت وعد ضيفه بأن يوصي الحكومة اإلسرائيلية بإقرار اإلفراج عـن               
كبادرة حسن نية إسرائيلية لمناسبة حلول شهر رمـضان         ) من دون ذكر عددهم   " (فتح"سجناء من حركة    

 ايلي يشاي انه ووزراء حركتـه الدينيـة         "شاس"وفورا أعلن نائب رئيس الحكومة زعيم حركة        . المبارك
المتشددة سيصوتون ضد توصية اولمرت بدعوى ان اللفتات الطيبة لم تثبت جدواها، مطالباً الفلسطينيين               

ويتوقع أن يصوت ضد اقتراح اولمرت أيضاً وزيرا الحـزب          . على كل لفتة تقدمها إسرائيل    " مقابل"بـ  
  ".إسرائيل بيتنا"المتطرف 
: برهوم جرايـسي ويوسـف الـشايب       عن    رام اهللا  -الناصرة   من 11/9/2007األردنية   الغد   وجاء في 

إن أولمرت وأبو مازن لن يوقعـا علـى اتفـاق           " "هآرتس"أوضحت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة      
مبادئ، وإنما سيحاوالن بلورة وثيقة تفاهمات، وليس من الواضح بعد بأية صيغة سيتم عـرض الوثيقـة                 

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن أولمرت ابلغ المستـشار القـضائي للحكومـة           .شنطنعلى مؤتمر وا  
اإلسرائيلية، ميني مزوز، بتفاصيل محادثاته مع عباس، مشيرة الى أن مزوز بناء على سمع من رئـيس                 
حكومته، قال إن على أولمرت ان يعرض االتفاق مع السلطة الفلسطينية إلقراره في الكنيست، ولكـن إذا                 

ن االتفاق مجرد بيان مشترك أو بيان ليس على شكل اتفاق موقع، فإن أولمـرت يـستطيع االكتفـاء                   كا
بموافقة الحكومة، مما يقلل الضغوط الحزبية الممكنة على أولمرت، والتي قد تؤدي النسحاب أحزاب من               

  .ائتالفه الحكومي
بضرورة وجود تعـاون امنـي      سالم فياض خالل االجتماع     .من جهته طالب رئيس الوزراء الفلسطيني د      

 كما أعلن أنه سيتسلم خارطة إزالة الحواجز اإلسـرائيلية  ،بين الطرفين، وهو ما وعدت إسرائيل بدراسته  
وعرض فياض رؤيته حـول      .في الضفة الغربية من وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود براك، خالل أسبوع          

  .موين لألسرى، ما وافقت عليه إسرائيلبناء األجهزة األمنية الفلسطينية، وطالب بضرورة إدخال ت
وفي سياق قريب، أكد أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة الفلـسطينية المقالـة                

  ".لقاء غير مفهوم"إسماعيل هنية امس أن اللقاء بين عباس وأولمرت 
ير األعمـال ريـاض     أشار المتحدث الرسمي باسم حكومة تـسي       11/9/2007 الخليج اإلماراتية    وقالت

  . من دون محاضر تدوين رسمية"حديثاً شفوياً“المالكي إلى أن لقاء عباس وأولمرت كان 
رئيس الوزراء االسرائيلي الى أن : تل أبيبمن  كفاح زبون عن 11/9/2007 الشرق األوسط وأشارت

وساط متنفذة في وأ" سالم اآلن"تلقى دعما من جهة غير متوقعة هي أحزاب المعارضة اليسارية وحركة 
وقد بادر  .حزب العمل، وذلك بهدف تشجيعه على االستمرار في مفاوضات السالم مع الرئيس الفلسطيني

وقال بيلين ان الجهود السياسية ". ميرتس"الى هذه الخطوة عضو الكنيست يوسي بيلين، رئيس حزب 
 المفروض أن يدير هذه ومن . التي يبذلها أولمرت لتصحيح وضعه توحي بأنه ينوي تصحيح سياسته

، ان دعم أولمرت "ميرتس"وأعلن النائب حاييم أورون، أحد أقطاب حزب  .المفاوضات بشكل مريح
  .سيقتصر على القضية السياسية السالمية

  
  "اتفاق مبادئ"ليفني تستبعد التوصل إلى  .20

من اآلمال المعلقـة    وزيرة الخارجية تسيبي ليفني      قللت:  أسعد تلحمي  ، محمد يونس  - الناصرة   ،اهللارام  
على المؤتمر الدولي الذي دعت الواليات المتحدة إلى عقده في واشنطن، وسعت إلـى خفـض سـقف                  

. مع الرئيس عباس في شأن الحل الدائم للصراع       " اتفاق مبادئ "التوقعات من احتمال توصل اولمرت إلى       
بغي عدم رفع سـقف التوقعـات       ين... ينبغي ان تكون التوقعات مالئمة لوضع في غاية التعقيد        : "وتابعت
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وزادت ان اللقاءات مع الفلسطينيين يمكن أن تنحصر في الوقت الراهن في           ". وبناء أبراج أكثر من اللزوم    
  ".مالمح الدولة الفلسطينية"

  11/9/2007الحياة 
  

  صدمة في الكيان ومطالبات بعدوان موسع على غزة رداً على قصف قاعدة عسكرية .21
نية بصدمة كبيرة جراء إصابة العشرات من جنود وضـباط جـيش االحـتالل              أصيبت الحكومة الصهيو  

بجروح مختلفة جراء قصف قاعدة للجيش في عسقالن بصاروخين فلسطينيين محليـين الـصنع، حيـث            
فقد دعا أولمرت إلى جلسة مشاورات عاجلة مـع رؤسـاء األجهـزة              . اعتبروا ذلك مؤشراً خطيراً جداً    

لدراسـة سـبل الـرد    "مجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والـسياسية  األمنية وربما مع أعضاء ال   
الرد فوراً علـى    "في حين طالب أحد الوزراء الكبار بـ        ". المحتملة على عملية قصف القاعدة العسكرية     

الهجوم الصاروخي الفلسطيني، والقيام بعملية واسعة النطاق للقضاء على البنى التحتية اإلرهابية لحماس             
يجب وقـف إيـصال     "في حين رأى وزير آخر أنه       . ، على حد تعبيره   "د اإلسالمي في قطاع غزة    والجها

أما الوزير  ". الوقود إلى قطاع غزة واالكتفاء بتزويد مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع بالوقود فقط            
فلـسطينيين أو   ال مجال في المرحلة الراهنة للقيام بـأي بـوادر إزاء ال           "الصهيوني إيلي يشاي فرأى أنه      
  . ، وأضاف إن الوقت قد حان للقيام بعملية عسكرية في القطاع"االشتراك في مؤتمر سالم دولي

  11/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لقاء سري بين فياض ورئيسة الكنيست .22
أن رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض التقى ظهر أول من " معاريف"كشفت صحيفة 

وأضافت الصحيفة أن فياض وصل برفقة حراس  . سراً رئيسة الكنيست داليا ايتسيك في القدسأمس
إسرائيليين وفلسطينيين إلى منزل ايتسيك واستغرق اللقاء حوالي ساعتين، مشيرة إلى أنه جرى بحث 

سرائيلي القضايا السياسية والوضع األمني في قطاع غزة باإلضافة إلى االتصاالت بين رئيس الوزراء اإل
شخصية تريد "ونسبت الصحيفة إلى رئيسة الكنيست قولها في نهاية اللقاء إنها التقت  .والرئيس الفلسطيني

 ".أن تغير األمور بالفعل
 11/9/2007الوطن السعودية 

  
 "التنفيذية"ديختر يعرض تبادل شاليت بقائد في  .23

صرح وزير األمن الداخلي : ت، الوكاالتعبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنا: رام اهللا، غزة، القدس المحتلة
اإلسرائيلي آفي ديختر بأن قائدا عسكريا لحماس اعتقلته إسرائيل األسبوع الماضي سيستخدم لمبادلته 

ورقة رابحة تمنحنا "وقال ديختر إن اعتقال القائد العسكري لحماس يمنح إسرائيل . بالجندي جلعاد شاليت
وقارن ديختر العملية بخطف إسرائيل عبد الكريم عبيد ".  عن شاليتامتيازا كبيرا فيما يتعلق باإلفراج

في نهاية المطاف استخدما في عملية " وأضاف ، على التوالي1994 و1989ومصطفى الديراني في 
 ".بالتأكيد"وردا على سؤال حول ما إذا كان القاضي سيستخدم في مبادلة، قال ديختر  ".مبادلة مهمة جدا

ن هناك تحذيرات من تنفيذ عمليات في إسرائيل خالل فترة األعياد اليهودية القريبة، وأشار ديختر إلى أ
فيما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الجيش قرر فرض إغالق شامل على األراضي الفلسطينية يحظر 

 . من الشهر الجاري13خالله على الفلسطينيين دخول إسرائيل بمناسبة هذه األعياد التي تبدأ في 
 11/9/2007ن السعودية الوط
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  تشارك فيه شخصيات عربية" اإلرهاب العالمي"في هرتسليا حول مكافحة  مؤتمر .24
 دولة بينهم   45كشف النقاب امس االثنين في تل ابيب عن ان شخصيات من            :  زهير اندراوس  -الناصرة  

انب يـشاركون   عرب ومسؤولون سياسيون إسرائيليون وعشرات المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين واألج        
ـ       وحسب جدول اعمال المؤتمر الذي نشر علي        .االرهاب العالمي "في مؤتمر هرتسليا لمكافحة ما يسمي ب

الموقع الرسمي للمركز متعدد المجاالت فانه من بين المواضيع التي سيبحثها المؤتمر تداعيات انقـالب               
كما وسيشارك في المـؤتمر      .ى منطقة الشرق االوسط وقضايا أخر     ىحماس العسكري في قطاع غزة عل     

  . مسؤولون كبار في أجهزة استخبارات من عدة دول وباحثون في مجال اإلرهاب يحظون بشهرة عالمية
إن عقد مثل هذا المؤتمر في إسرائيل ليس صـدفة          :  هذا المؤتمر بالقول   ىوعقب النائب جمال زحالقة عل    

العرب والمسلمين، واضاف ان المطلـوب      ألن إسرائيل هي رأس الحربة في العدوان علي الفلسطينيين و         
هو لجم اإلرهاب اإلسرائيلي وعدم اتهام الضحية التي تكافح من أجل تحررها باإلرهاب، ولـيس عقـد                 

  .  حد تعبيرهىمؤتمر لمحاكمة الضحية ومكافأة المجرم، عل
  11/9/2007القدس العربي 

  
  دعوات في اسرائيل لتوزيع كمامات في الشمال وباراك يعارض .25

ت صحيفة معاريف امس النقاب عن إن محافل أمنية في إسرائيل دعت إلى توزيع الكمامات الواقيـة                 كشف
على اإلسرائيليين في ظل التوتر المتصاعد حيال سوريا ، واشارت الى ان وزير الدفاع ايهود باراك مـا       

 هـذه   ومن جهة اخرى ذكرت صحيفة معاريف بأن الجيش اإلسرائيلي يـستكمل           .يزال يعارض الخطوة  
األيام خطوة كبرى لتحصين وبناء االستحكامات في وحدات مخازن الطوارئ في كـل أرجـاء شـمال                 

  .وقالت الصحيفة أن هذه الخطوة ، التي هي جزء من تطبيق دروس حرب لبنان الثانية. إسرائيل
  11/9/2007الدستور 

  
  يعلون يتوقّع رداً سورياً عبر غزة ولبنان .26

ان الجيش اإلسرائيلي األسبق، موشيه يعلون، أن يكون رد دمـشق علـى              رجح رئيس هيئة أرك    :د ب أ  
وقـال   ".مندوبيها في لبنان وقطـاع غـزة   "اختراق مقاتالت إسرائيلية للمجال الجوي السوري من خالل         

إن سوريا إذا قررت الرد على الضربة الجوية اإلسرائيلية، لن ترد في            : "يعلون للقناة العاشرة اإلسرائيلية   
  ".، بل سيكون الرد من خالل المنظمات الفلسطينية من قطاع غزة وحزب اهللا من جنوب لبنانالجوالن

  11/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  المخابرات االسرائيلية تحقق في المطار مع دبلوماسيين مصريين واتراك وبريطانيين .27
مطار اللـد الـدولي   قالت صحيفة يديعوت احرونوت، ان سلطات االمن في     :زهير اندراوس  -الناصرة  

قامت بالتفتيش والتحقيق مع مستشار كبير الحد الوزراء المصريين الـذي كـان يقـوم               ،  )بن غوريون (
 واضافت الصحيفة ان سـلطات االمـن قامـت          ، اسرائيل ضمن مهمة لم يفصح النقاب عنها       ىبزيارة ال 

ن انه كان ضيفا رسـميا       الرغم م  ىباحتجاز الدبلوماسي المصري لعدة ساعات وقامت بالتحقيق معه، عل        
ومضت الصحيفة قائلـة ان نفـس        . ان الحادث وقع قبل عدة اسابيع      ى الحكومة االسرائيلية، الفتة ال    ىعل

ـ                  ىاالمر حدث مع دبلوماسي بريطاني، وايضا مع اعضاء وفد تركي رسمي كان يقوم بزيارة رسمية ال
  .تل ابيب الجراء محادثات مع صناع القرار في اسرائيل

 في تل ابيـب ان المـدير العـام          ى مصادر رفيعة المستو   ىراسل السياسي للصحيفة، استنادا ال    وقال الم 
 المسؤولين عن االمـن     ىلوزارة الخارجية االسرائيلية اهارون ابراموفيتش، وجه رسالة شديدة اللهجة ال         
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ـ               لعالقـات   تعكيـر ا   ىفي المطار الدولي جاء فيها ان تصرفاتهم تقبح وجه اسرائيل في العالم وتؤدي ال
  .الدبلوماسية مع عدد من الدول الصديقة

  11/9/2007القدس العربي 
  

 ضد أعمال حفر إسالمية في األقصى" اسرائيلية"دعوى قضائية  .28
 رفعت منظمات وشخصيات عامة في الكيان اول أمس األحد دعوى أمام المحكمة العليا للمطالبة               :أ.ب.د

 بالبلدة  "هيئة الوقف اإلسالمية  “ي الحرم القدسي تقوم بها      بوقف عمليات حفر لتمديد كيبل كهربائي جديد ف       
وقال مقدمو الدعوى إن أعمال الحفر التي تهدف إلى تغيير كابالت كهرباء قديمة تـؤدي إلـى                 . القديمة

ونقلت هآرتس العبرية عن     .إلحاق أضرار باألماكن األثرية والتاريخية كما أنها تتم بصورة غير قانونية          
 طن من الركام من المكان منها بزعمها آثار ونقوش          400قول إنه تمت إزالة أكثر من       مقدمي الدعوى ال  

  .تعود إلى عهود قديمة
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "كرم أبو سالم"عبر  تقرر إدخال البضائع إلى غزة" إسرائيل" .29

لمساعدات االنـسانية    قررت ادخال البضائع وا    "إسرائيل“ ذكر التلفزيون العبري أمس االثنين أن        :أ.ب.د
 مواد غذائية وأدوية الى قطاع غزة، عبر معبر كرم ابو سالم على الحدود بين مصر وقطاع غـزة                    من
إن هناك قـرارا بـإغالق      “ ماتان فلنائي قوله      ونقلت القناة العاشرة عن نائب وزير الحرب      . "اسرائيل"و

لذي كان يستخدم منذ سيطرة حماس       وا "اسرائيل"معبر صوفا على الحدود بين جنوب شرق قطاع غزة و         
  ."على قطاع غزة في ادخال المواد الضرورية

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  اإلسرائيلي الجوي لدمشق" االستفزاز"هاجم ينفّاع النائب  .30
انتقد العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي سعيد نفّاع، الذي يزور دمشق حالياً،            : فراس خطيب  -حيفا  

واتهـم نفّـاع     ".عملية استفزازية من الدرجـة األولـى      "سرائيلي لألجواء السورية، ورأى أنه      الخرق اإل 
، "إال إذا كان على مقاسـها     "الحكومة اإلسرائيلية بعدم الجدية في سعيها لتحقيق السالم في الشرق األوسط            

وفـي   .إلسرائيل" وانيةالنوايا العد "محذّراً من أن شبح الحرب ال يزال قائماً بين سوريا وإسرائيل بسبب             
حديث لوسائل إعالم عربية وعبرية في فلسطين المحتلة، قال نفاع، إنه إذا حقِّق معه وقُدم إلى المحاكمة                 

إذا كان ثمن التواصل مـع      : "وأضاف". سيسهل الحياة على ديختر، ويتنازل عن الحصانة البرلمانية       "فإنه  
  ".سوريا هو المحاكمة فليحاكموني

، إلى ديختر في مهاجمـة نفّـاع        "كديما"ب العربي الدرزي، مجلّي وهبة، من الحزب الحاكم         وانضم النائ 
". خطر على أمـن الدولـة   "، التي رأى أنها     "وضع حٍد لهذه الظاهرة   "ورجال الدين، مشدداً على ضرورة      

ال يمثل  "ريا  ، مدعياً أن الوفد الذي سافر إلى سو       "صنّاع الدعاية لعزمي بشارة وأتباعه    "وهاجم وهبة بشدة    
  ".أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل

  11/9/2007األخبار اللبنانية 
  

 تستبعد الحرب والسالم مع سوريا" إسرائيلية"غالبية  .31
 في المائة يستبعدون وقوع حـرب بـين سـوريا           57أظهرت نتائج استطالع للرأي العام في الكيان أن         

المائة ان دمشق وتل أبيب قـد تـستأنفان مباحثـات            في   42،5 في المائة، ورأى     29 مقابل   "إسرائيل"و
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 فـي   27 والفلسطينيين قد تتواصل مقابـل       "إسرائيل“ في المائة بأن االتصاالت بين       49،5وقدر  . السالم
  . المائة ال يرون ذلك

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   اشخاص3تسرب مادة سامة في مطار بن جوريون االسرائيلي واصابة  .32
قال مسؤولون ان فرق الطواريء انتشرت في مطار بن جوريون الدولي اليوم الثالثاء             : رزرويت - القدس
ووصف زيف ساريد مدير العمليات بالمطـار الواقـع         . تسرب مادة سامة اثناء تحميلها على طائرة       بعد  

 كانت مرسلة الـى الجمهوريـة     / االسمدة/خارج تل ابيب المادة بأنها من مكونات المخصبات الزراعية          
وذكر .  المستشفى لكن حالتهم وصفت بأنها مرضية      ىوقال راديو الجيش ان ثالثة عمال نقلوا ال       . التشيكية

  . تقرير في وقت سابق ان حوالي سبعة اشخاص اصيبوا في الحادث
  11/9/2007الدستور 

  
  فسنخرج بمسيرة إلى الحدود الفلسطينية اللبنانية ... إذا لم نعد:  نهر الباردنازحو .33

اتجهت انظار نازحي مخيم نهر البارد يوم أمس، الى مؤتمر الدول المانحة الذي             :  غسان ريفي  - يالبداو
 إعادة إعمار المخيم تمهيدا لعودة أبنائه إليه، في الوقت نفسه بدأ النازحون             حولعقد في السرايا الحكومية     

ن يـسلك طريقـه نحـو       يرفعون من نبرة مطالبتهم بالعودة السريعة ووضع حد لهذا الملف الذي يجب ا            
النهاية، مهددين بالقيام بخطوات غير مألوفة للفت نظر العالم الى نكبتهم الجديدة، ومنها إقامة إعتصامات               

 حيث  ،مفتوحة، واالضراب عن الطعام، وصوال الى تنفيذ مسيرة عودة جديدة لكن هذه المرة الى فلسطين              
 الفلسطينية، إذا كانت الحكومة اللبنانية ال       -اللبنانية  أبدى كثير من الشبان إستعدادهم لالقامة على الحدود         

على صعيد آخر تتابع الفصائل الفلسطينية واللجان الـشعبية ومؤسـسات           و. ترغب باعادتهم الى مخيمهم   
المجتمع المدني جولتها على البلدات والقرى المحيطة بمخيم البارد حيث عقدت سلسلة لقاءات مع بلديات               

ليات جرى خاللها التأكيد على العالقات االخوية االجتماعية، والتـشديد علـى أن             ووجهاء ومخاتير وفاع  
الشعبين اللبناني والفلسطيني كانا ضحيتين لهذه المواجهات العسكرية التي نجح خاللها الجيش اللبناني في              

  .القضاء على منظمة إرهابية ال تمت الى النسيج الوطني الفلسطيني أو اللبناني بأي صلة
  11/9/2007ير السف

  
   رابطة علماء فلسطين تكشف حقيقة أمين سر حركة فتح بلبنان:فلسطين اآلن .34

  كشف سالم سالمة رئيس رابطة علماء فلسطين سابقًا والنائـب الحـالي عـن             : وكاالت -فلسطين اآلن   
حماس في المجلس التشريعي عن حقائق تتعلق بسلطان أبو العنين أمين سر حركة فتح فـي المخيمـات                  

بحـوادث   وأستـشهد    .أن أبو العينين ال يمثل إال نفسه ألنه غير أمين على نفـسه             حيث أعتبر    .لبنانيةال
بو عمار بأنـه  أرسل أل أبو العينين ذكر أنحصلت معه شخصيا إبان فترة إبعاده في مرج الزهور؛ حيث      

 أبو العينـين    نموضحا أ وأضاف  !  الذكر يحلب؟  إن كان سالمة  وتساءل   ،أرسل للمبعدين عجلين حلوبين   
 مشيرا إلى أن رجالً يبيع المبعدين بعجلين لـيس كثيـرا      ،فعل ذلك حتى يبتز عرفات ويأخذ ثمن العجلين       

 أن رابطة علماء فلسطين هـي المؤتمنـة          وفي هذا السياق أكد    .عليه أن يبيع فلسطين بدرهم أو درهمين      
أن الحكومة اللبنانية وجماعة فتح اإلسالم       مشيرا إلى    ،الوحيدة على الفلسطينيين وعلى القضية الفلسطينية     

  .رابطة ولم ترتِض بسلطان أبو العينين وال بغيرهالارتضت ب
  11/9/2007نشرة عين على فسطين 
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  شعبية حماس تتراجع بسبب إجراءاتها في غزة: استطالع .35
راه المركـز   أن نتائج استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني اج       :  من رام اهللا   11/9/2007الحياة  نشرت  

الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ونشرت نتائجه امس، اظهرت تراجـع شـعبية حمـاس بـسبب                
أمـا  . ، بهبوط درجتين مئويتين مقارنة بمنتصف حزيران الماضـي        %31اجراءاتها في قطاع غزة، إلى      

الثالثة في حين بلغت شعبية القوى      %. 48منتصف حزيران الماضي إلى     % 43شعبية فتح فارتفعت من     
 إلى أن شعبية حماس وفتح ترتفـع        أشارو%. 10، أما الذين لم يقرروا بعد فبلغت نسبتهم         %11مجتمعة  

% 47و% 28على التوالي، في حين تهبط في الضفة الغربية إلـى           % 51و% 36في قطاع غزة بنسبة     
فـي مقابـل    تؤيده  % 22وعلى صعيد الحسم العسكري في غزة، اظهرت النتائج ان نسبة           . على التوالي 

ومن جهته قال مدير المركز الدكتور خليل الشقاقي أن من الواضح ان شعبية حماس في               %. 73معارضة  
تراجع مستمر جراء ما جرى ويجري في غزة، فالفلسطينيون يعتقدون ان الحسم العسكري الذي قامت به                

 االيـديولوجي   مضيفا، أن حماس فقدت بما جرى في غـزة نقاءهـا          . الحركة في غزة لم يكن ضروريا     
والديني والسياسي، وبات الناس ينظرون اليها كحركة سياسية مثل اي حركة أخرى تستخدم السالح ضد               

ومن جهة أخرى تبين أنه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وكان المرشحان هما فقط عباس               . الفلسطينيين
من الذين ينوون   % 59سبة من   تقول ن فيما  %. 38وإسماعيل هنية، فإن نسبة غير المشاركين ستصل إلى         

أما لـو كانـت     . لم يقرروا بعد  % 5لهنية و % 36 سيصوت    حين  في ،المشاركة أنهم سيصوتون لعباس   
ويحـصل  % 29المنافسة بين االسير مروان البرغوثي وهنية، فإن نسبة عدم المـشاركة تهـبط إلـى                

مـن  % 52قـد عـارض     إلى ذلك ف  . لم يقرروا بعد  % 5لهنية و % 32في مقابل   % 63البرغوثي على   
، %40المشاركين بقاء هنية على رأس عمله كرئيس للوزراء رغم إقالة رئيس السلطة له، فيما ايد بقاءه                 

% 58ومن جهة أخرى أعربت غالبية مـن        . وهو مؤشر الى ان تأييد حماس رغم تراجعه ما زال كبيرا          
ـ           % 34سبي بالكامـل فـي مقابـل        عن تأييدها للمرسوم الرئاسي بتغيير النظام االنتخابي ليصبح نظام ن

اشتراط المرسوم الرئاسي على كل قائمة انتخابية التزام منظمة التحرير ووثيقة           % 62كما ايد   . عارضته
 تطبيـق هـذا     واايد% 61كما أن   %. 32إعالن االستقالل وأحكام القانون األساسي في مقابل معارضة         
وبعد مرور أقل من سـنتين علـى        %. 32االشتراط على المرشحين لرئاسة السلطة، في حين عارضه         

 لهـم مـا عـادوا       وان القائمة واألشخاص الذين صوت    أ ونقولي% 32االنتخابات التشريعية األخيرة، فإن     
دعوة الرئيس الى اجـراء     % 62وقد أيد   . نهم ما زالوا يمثلون رأيها    أ ونقولي% 63مقابل  ،  ميمثلون رأيه 

  %.33انتخابات مبكرة، فيما عارض ذلك 
ـ مستطالع اظهر الاأن :  ا ف بنقال عنرام اهللا  من 11/9/2007القدس العربي وأضافت   % 49 ةوافق

وبلغـت نـسبة التقـويم      . %44 بقاء حكومة سالم فياض في منصبها مقابل رفض          ىمن الفلسطينيين عل  
ن نـسبة    كمـا جـاء أ     .تقويما سلبيا % 28من المستطلعين فيما اعطاها     % 44االيجابي لحكومة فياض    

اوردها اسـتطالع   % 41، مقابل   %49 ى ال ترتفعاباالمن والسالمة الشخصية في قطاع غزة       االحساس  
  .نفذ في حزيران الفائت

موقف حماس الداعي للحوار مـع      يقبلون  % 27أن  : رام اهللا من   11/9/2007 الحياة الجديدة    وجاء في 
فـي  فتح وحماس،   للخروج من األزمة بين     ،  محمود عباس دون شروط مسبقة على أساس الوضع القائم        

 وفتح الموافق على الحوار ولكن بشرط تسليم مقـرات الـسلطة والعـودة        عباسموقف  % 46يقبل  حين  
وصلت نسبة الـراغبين فـي الهجـرة مـن االراضـي             إلى ذلك ومن جهة أخرى       .للوضع السابق أوالً  

  .في منتصف حزيران الماضي%  28 في حين كانت هذه النسبة بلغت ،%32الفلسطينية الى 
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 ستطالع كشف حجم التشاؤم الذي يسود الشارع      أن اال  : القدس المحتلة  من 11/9/2007 الدستور   وذكرت
ـ             الفلسطيني ، فـي   %26 ه من المؤتمر الدولي في الخريف المقبل، حيث بلغت نسبة الذي يتوقعون نجاح
واظهـر ان   .له الفشل في تحقيق تقدم في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين          % 67 حين توقع 

 على االقتراح الداعي العتراف متبـادل بإسـرائيل كدولـة للـشعب             ونوافقيال  % 41 و ونوافقي% 57
اليهودي، وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية والتوصل لحل دائم لكافـة مـشاكل                

لة فلسطينية فـي    تعارض إجراء مفاوضات تهدف لقيام دو     % 37و  تؤيد% 58  نسبة كذلك فإن  .الصراع
من الضفة الغربية، يتبعه التفاوض بين دولـة فلـسطين ودولـة            % 90إلى  % 80 وحوالي   ،قطاع غزة 

 .إسرائيل على بقية قضايا الصراع مثل الحدود الدائمة واألماكن المقدسة والالجئين
  

  منظمة حقوقية تدين انتهاكات االحتالل بحق الصحافيين .36
 عن قلقها البالغ إزاء التـصعيد الـذي تـشهده           ،دولي لحقوق االنسان  اعربت مؤسسة التضامن ال   : نابلس

األراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات ترتكبها قوات االحتالل بحق الصحافيين والعاملين            
التعبير المـادي الملمـوس عـن االسـتخدام         ذلك هو   واكدت أن    .في وكاالت األنباء المحلية والعالمية    

وكررت المؤسـسة مطالبتهـا المجتمـع       . مفرط وغير المتناسب للقوة المؤدية للموت أحياناً      العشوائي وال 
  .الدولي، بتحمل المسؤولية لوقف تلك االعتداءات واالنتهاكات

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

 دعوى قضائية إسرائيلية ضد حفريات إسالمية في األقصى .37
 عامة إسرائيلية، دعوى أمام المحكمة العليا للمطالبة رفعت منظمات وشخصيات :والوكاالت -رام اهللا 

بوقف عمليات تنقيب تقوم بها هيئة الوقف اإلسالمية في البلدة القديمة للقدس، بينما حذرت الجبهة 
اإلسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، من إن إسرائيل تخطط لالستحواذ على معظم مساحة 

من مساحة الضفة الغربية % 5ستيطاني وأراضيها الخالية بما يصل إلى القدس الشرقية ومحيطها اال
  .  مقابل أراضي في صحراء النقب محاذية لقطاع غزة

  11/9/2007البيان 
  

  أبو شمالة يدعو األسرى التخاذ موقف من احتالل حماس لجمعية حسام .38
 في سجون االحتالل التخـاذ       دعا أمين سر جمعية األسرى والمحررين ماجد أبو شمالة األسرى          :رام اهللا 

 ،جمعية ومحتوياتها في قطاع غـزة     الموقف واضح من هيمنة مليشيات حماس على كافة مقرات ومرافق           
وطالب فـصائل منظمـة التحريـر       . إضافة لالستيالء على مقر بيت األسير ومركز أبو جهاد  للتدريب          

تها وكذلك مقاطعة جمعية واعـد      جمعية ومؤسسا العدوان على   الوحركة الجهاد باتخاذ موقف واضح من       
  .التي قامت حماس بتسليمها مقرات جمعية حسام

  11/9/2007الحياة الجديدة 
  

 أهالي األسرى يتضامنون مع األسيرة آمنة منى القابعة في السجن االنفرادي: غزة .39
ادي  تضامنهم مع األسيرة آمنة منى، التي تعيش في سجن انفرواأهالي األسرى أعلن أن :كتب حسن جبر

، بتهمة االشتراك في قتل 2001منذ عام بتهمة محاولتها الهرب من السجن، الذي زجت فيه منذ العام 
بالتعاون مع نادي األسير ومؤخراً بدأن األسيرات المحررات  ويشار في هذا الصدد أن .فتى إسرائيلي

  .الفلسطيني ومكتب األسرى المحررين، في حملة تضامنية مع األسيرة



  

  

 
 

  

            17 ص                                      841:                                 العدد11/9/2007الثالثاء : التاريخ

  11/9/2007لسطينية األيام الف
  
  
  

  االسرائيلي  مركز توقيف حوارة مناشدة إلنقاذ حياة أسير فلسطيني في .40
 االسـتخبارات    في  عضو ان أسير أ ،قال محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان        : نابلس

الـصدر  يعاني من إصابة سـابقة فـي     االسرائيلي،   معتقل في مركز توقيف حوارة       ةالعسكرية الفلسطيني 
ناشـدت أسـرة األسـير    قد و .والقدم، وهو محروم من العالج، ما يجعل وضعه الصحي صعباً وخطيراً     

الصليب األحمر التدخل لنقله إلى المستشفى أو توفير العالج له خاصة أن المركز سيئ السمعة يسعى إلى                 
  .قتل األسرى باإلهمال الطبي وسوء المعاملة

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة4صابة إ .41
أكدت مصادر طبية فلسطينية وصول أربعة إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شـمال قطـاع غـزة،                 
مصابين بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية سقطت على أحد منازل المواطنين بالقرب من مدينة الـشيخ زايـد                 

  . االسرائيليةعقاب سقوط صاروخ فجر اليوم في قاعدة زيكيمويأتي هذا القصف في أ .شمال القطاع
  11/9/2007 48عرب

  
   فلسطينيين9واالحتالل يقتحم جنين ونابلس ويعتقل .. شهيد .42

استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجراحه التي اصيب بها برصاص قوات االحتالل           :  وكاالت -كامل ابراهيم   
وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات االحـتالل فجـر          .اضيبمدينة جنين شمال الضفة الغربية الخميس الم      

تعرضت تلك القوات الطالق نار ومقاومة عنيفة فـي         حيث   فلسطينيين من مختلف انحاء الضفة،       9امس  
 ان الشرطة االسرائيلية اعتقلت في منطقة       ،من ناحية ثانية ذكرت االذاعة االسرائيلية امس       و .مدينة نابلس 

 تهمتم اعاد ، وقد   من سكان الضفة اقاموا في اسرائيل بدون التصاريح الالزمة        النقب ثالثة وستين فلسطينيا     
ذكرت االذاعة االسرائيلية امس أن الجيش االسرائيلي قرر         وعلى صعيد آخر     .الى مناطق الضفة الغربية   

فرض اغالق شامل على االراضي الفلسطينية بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة التي تبدأ فـي الثالـث       
  .ر من الشهر الجاريعش

  11/9/2007الرأي األردنية 
  

   خالل آب458واعتقال  192 مواطناً واصابة 50استشهاد : تقرير .43
اظهر التقرير الشهري لمجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة : رام اهللا

 50آب الماضي، قتل قوات االحتالل لـالتحرير الفلسطينية الخاص برصد االنتهاكات اإلسرائيلية لشهر 
 مواطنا اصيبوا كان 192ن أ كما . من ناشطي المقاومة28 أطفال، و10كان بينهم  .مواطناً فلسطينياً

 من 5 بين الصحافيين و4 متضامنين أجانب و7 من افراد المقاومة و33 من األطفال، و37بينهم 
دن والقرى والمخيمات الفلسطينية في كل من  حاالت اقتحام للم806رصد التقرير قد و .العسكريين

 حاجزاً عسكرياً طياراً في مختلف محافظات الضفة، كان نتيجتها 454محافظات الضفة وغزة، وإقامة 
 حال 32 أما على صعيد اعتداءات المستوطنين فقد سجل التقرير . طفال37 مواطناً بينهم458اعتقال 

  .اعتداء على األهالي والمواطنين العزل
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  11/9/2007لمستقبل ا
 

   صبرا وشاتيال إحياء لمجزرةاليوم الثاني من زيارة وفد التضامن األوروبي .44
 البراجنة  انطلق وفد التضامن االوروبي في يومه الثاني بجولته الميدانية، فكان مخيم برج           : زينة برجاوي 

بل ان يجتمع بـأمين      محطته االولى حيث استقبل بعزف كشفي، ق       لالجئين الفلسطينيين القريب من بيروت    
مخيم خالد عارف، الذي نوه بالدعم الذي يقدمه الوفد سنوياً للشعب الفلسطيني،            السر منظمة التحرير في     

 للحظـة أن إسـرائيل      ونشعري الشتات ال    يولفت الى أن فلسطيني   . مستذكراً آالم مجزرة صبرا وشاتيال    
اني في مخيمات الشتات ما لـم يعانـه اي          ترغب بالسالم الحقيقي، مشددا على ان الشعب الفلسطيني يع        

بدوره لفت عضو البرلمان األوروبي الذي حضر مع الوفد اونبرتوا كويدوني الـى ان              . شعب في العالم  
البرلمان قام بالتصويت على اإلفراج عن االموال الموجهة الى السلطة الفلسطينية، متمنياً أن يساعد هـذا                

م انتقل الوفد إلى روضة األطفال في المخيم حيـث اجتمـع مـع              ث. على حل النزاع الداخلي في فلسطين     
فصائل التحالف الفلسطينية بحضور ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان الـذي تحـدث عـن الوضـع                  

بعد برج البراجنة، انتقل الوفد الى بيت اطفال الصمود في مخيم شاتيال حيث التقى اهـالي                و. الفلسطيني
شارك في مسيرة تضامنية دعت اليها اللجـان الفلـسطينية فـي            مساء  و. ضحايا مجزرة صبرا وشاتيال   

المخيمات، وكان في مقدمتها عباس زكي، رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا وممثلون عن القـوى                
  .والفصائل الفلسطينية واللبنانية

  11/9/2007السفير 
  

 ر الباردالسنيورة يحذر الدول المانحة من الفشل في إعادة إعمار مخيم نه .45
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة امام        : بيروتمن   11/9/2007 الشرق األوسط    ذكرت

مؤتمر سفراء وممثلي الدول المانحة إلعادة اعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة في شمال لبنـان                
 مليون دوالر بما في ذلـك       382.5الذي بدأ اعماله في بيروت امس، ان هذه العملية ستكلف ما مجموعه             

  .تكلفة اغاثة سكان المخيم وجواره
أي فشل في إعادة إعمار مخيم نهر       "حذر السنيورة من ان      11/9/2007الحياة  وفي السياق ذاته اضافت     

البارد يعني انعكاسات كارثية ولن نسمح بتكرار مخاطر ما جرى في أي من المخيمـات األحـد عـشر                   
مثُل فتح اإلسالم، ينبغي أال تجد لها مرتعاً خصباً وأرضاً آمنـة فـي مخيمـات                الباقية، فظواهر أخرى    

ان لبنان يدفع ثمن عدم المعالجة السليمة لقضايا الالجئين في لبنان ألكثر مـن              "مؤكداً  " الالجئين بعد اليوم  
ستقبل أفـضل   وعلينا أن نحول هذه األزمة الى فرصة لبناء م        . الرهانات عاليةٌ جداً  : "وقال". خمسة عقود 
  ".وأكثر أمناً

 22 التي بلغ مجموعها      مساهماتهم دول المانحة عن   ممثلو ال  نأعال الى   11/9/2007 السفير   كما اشارت 
  .رمليون دوال

  
   هموقوف يمني يؤكد فرارولعبسي شاكر االتحاليل أثبتت أن الجثة ليست ل .46

في براد المستـشفى الحكـومي فـي        اظهرت نتائج تحاليل البصمات الجينية النووية ان الجثة الموجودة          
 النائـب العـام     هاعلن وفق ما    شاكر العبسي " فتح االسالم "طرابلس ال تعود الى المسؤول االول في تنظيم         

اوقف الـسبت الماضـي ان      " فتح االسالم "وكشفت افادة عنصر يمني في       .التمييزي القاضي سعيد ميرزا   
الثة مسلحين آخرين من مخيم نهر البارد فـي الليلـة           العبسي ال يزال حيا وطليقا وتمكن من الفرار مع ث         

  .التي سبقت اعالن انتهاء المعارك في المخيم
  11/9/2007النهار 
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  " مفاعل ديمونة"نصر اهللا ضرب " مفاجأة: "الكويتية" للسياسة "العالمة الحسيني .47

لـسيد محمـد علـي      العالمة ا "  العربي -المجلس اإلسالمي   "ـأكد األمين العام ل    : حميد غريافي  - لندن
ستراتيجته الدفاعيـة   استراتيجية دفاعية ضد سورية على غرار       "أمس ضرورة أن يضع لبنان      , الحسيني

الضرر الناجم عن األعمال اإلرهابية التي يمارسها نظام بشار األسـد ضـد             "معتبراً أن   , "ضد إسرائيل 
وكـشف   ".ال العدو اإلسـرائيلي   زعماء لبنان وشعبه عبر حلفائه وعمالئه ال يقل عداء ودموية عن أعم           

أن المفاجأة التي ذكرها األمين العـام لحـزب اهللا حـسن    "في لندن أمس " السياسة"في لقاء مع   , الحسيني
هي نيته ضرب مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي في صحراء         , نصر اهللا في خطابه األخير لإلسرائيليين     

  "...ل إنها تغطي كل أرجاء الدولة العبريةالنقب بالصواريخ اإليرانية بعيدة المدى التي قا
  11/9/2007السياسة الكويتية 

  
  مستقبل إسرائيل مرهون باعترافها بحقوق الفلسطينيين : السعودية .48

قال وزير الثقافة واإلعالم السعودي إياد مدني، في بيان له عقب الجلسة األسبوعية :  د ب أ-الرياض 
يتطلب أن تدرك الدول " عبد اهللا بن عبد العزيز، أن الواقع لمجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي

الكبرى، أن للمنطقة واقعاً ثقافياً واجتماعياً وقيمياً ووطنياً ال يمكن تجاهله وأن لشعوبها حقوقا أساسية ال 
يديولوجيات السياسية الجاهزة قد أن تطبيق األ" وأضاف أن مجلس الوزراء شدد على". يمكن تجاوزها

فشل في الماضي وسيفشل في الحاضر والمستقبل، وأن مستقبل إسرائيل مرهون باعترافها بحقوق الشعب 
إن المجلس استعرض مجريات األحداث في المنطقة، "وقال مدني ". الفلسطيني في وطنه وكرامته

عقبة أمام أي مجهود حقيقي إلقرار السالم والممارسات اإلسرائيلية التي تزيد من حدة التوتر وتقف 
أن مواجهة هذه الممارسات تستلزم موقفا عربيا "وأكد مجلس الوزراء السعودي ". واالستقرار في المنطقة

  ".موحدا، وآليات فعالة للعمل العربي المشترك، وفهماً صحيحاً للمصلحة الوطنية العربية
  11/9/2007عكاظ 

  
  "حماس"و" فتح"اطة بين السعودية تحرك جهودها للوس .49

قالت مصادر قيادية إن المملكة العربية السعودية عادت لممارسة دور فاعل :  يوسف كركوتي-دمشق 
وذكرت  .في الوساطة بين حركتي فتح وحماس، على أساس العودة للمبادئ التي كرست في اتفاق مكة

 محمود عباس ورئيس المكتب  أن المملكة ستقترح على رئيس السلطة الفلسطينية،مصادر فلسطينية
السياسي لحركة حماس خالد مشعل خطة للمصالحة تقوم على العودة لتشكيل حكومة توافق وطني، وأن 
يمهد لذلك بإعالن حماس عن خطوات على األرض للتراجع عن نتائج ما وقع في غزة، وتسليم المقار 

السعودي على دمجها في األجهزة األمنية في األمنية ألجهزة السلطة، وحول القوة التنفيذية يقوم المقترح 
إطار خطة شاملة إلصالحها، لكن مع مراعاة أال يؤدي ذلك إلى إخالل في توازن تشكيلة هذه األجهزة 

وأضافت ذات المصادر أنه ليس مطروحاً في المرحلة الراهنة تشكيل حكومة . بما يخرجها عن الحيادية
المكرمة، بل حكومة من وزراء مستقلين يعملون على استعادة وحدة وطنية كما نص على ذلك اتفاق مكة 

  . الثقة، ومعالجة آثار األزمة الفلسطينية كمرحلة انتقالية، قبل العودة مجدداً لخيار حكومة الوحدة الوطنية
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رسائل متعددة للعدوان االسرائيلي: وليد المعلم في أنقرة .50

بعثت الحكومة السورية برسالتين متطابقتين الى االمين العام لألمم :  رويترز-رغام  راغدة د-نيويورك 
المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس األمن تحذر فيهما الحكومة االسرائيلية من مغبة العمل العدواني 
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 واكتفت. سبتمبر الجاري/  ايلول6المتمثل في االنتهاك االسرائيلي لالجواء السورية، منتصف ليل 
استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن هذه الممارسات االسرائيلية "الرسالة السورية بالتشديد على ان 

الخارجة عن القانون من شأنه تعريض المنطقة واألمن والسلم الدوليين الى عواقب وخيمة قد يصعب 
  ".السيطرة عليها

. ميق ازاء ما حدث بين سورية واسرائيلوعبر األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون عن القلق الع
أحض السلطات االسرائيلية وجميع السلطات األخرى في المنطقة على ممارسة ضبط النفس في : "وقال

  ".إدارة األوضاع األمنية الهشة في المنطقة
وفي انقرة، بحث، امس، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الموجود في أنقرة في زيارة رسمية، مع 

ووصف باباجان، في مؤتمر صحافي عقده . ظيره التركي علي باباجان في االنتهاك الجوي االسرائيلين
وقال ان اسرائيل ابلغت تركيا بانها ستجري تحقيقا . مع المعلم بعد اجتماعهما، االنتهاك بانه غير مقبول

ب الوضع الذي تمر به نحن قلقون من هذه االنباء ونعتبر انها تزيد التوتر بسب: "واضاف. في الحادث
تحدثنا في موضوع العدوان االسرائيلي على االجواء السورية وناقشنا : "وقال المعلم، من جهته". المنطقة

الطائرات أطلقت ذخائرها . خطورة ما قامت به اسرائيل النها استخدمت في هذا العدوان الذخيرة الحية
هذا يعني ان هذا الخرق . االراضي السوريةفوق االراضي السورية وتركت بعض خزانات وقودها فوق 

  ".متعمد ويحمل رسائل متعددة
  11/9/2007الحياة 

  
 البطريركية األرثوذكسية حيال عطا اهللا حنا المؤتمرات الثالثة تندد بمواقف .51

تلقت المؤتمرات الثالثة القومي العربي والقومي اإلسالمي واألحزاب العربية بالشجب الشديد : بيروت
رك الكنيسة األرثوذكسية ثيوفيلوس الثالث فى فلسطين واألردن بإنزال حرمان كنسي بحق قرار بطري
عطا اهللا حنا، وذلك بسبب مواقفه الوطنية المدافعة عن الحقوق والثوابت الفلسطينية وعروبة . المطران د

وقالت  ة،القدس وعن التآخي المسيحي اإلسالمي، وعن الحقوق العادلة للطائفة والكنيسة األرثوذكسي
المؤتمرات الثالثة إن هذه المواقف الشجاعة، التي تتسم بالوعي واالستقامة، جعلت من المطران عطا اهللا 

  .حنا رمزاً وطنياً ودينياً كبيراً، يحظى بحب العرب والمسلمين واحترامهم ودعمهم
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
 األحزاب العربية ترفض مؤتمر بوش .52

ألحزاب العربية المؤتمر الدولي للسالم الذي دعا إليه الرئيس األمريكي جورج بوش، رفضت ا: القاهرة
وأعلن األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية عبدالعزيز السيد، الذي التقى مع األمين العام لجامعة الدول 

ومي اإلسالمي،  أمس في القاهرة، أن كالً من مؤتمر األحزاب العربية والمؤتمر الق،العربية عمرو موسى
والمؤتمر القومي العربي، ترفض فكرة عقد مؤتمر دولي جديد للسالم، وأن البديل هو تعزيز اإلرادة 

  . القومية العربية باعتبارها السبيل لمواجهة المشروع الصهيوني والهيمنة األمريكية
  11/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
 "كلنا نحب القدس.. ن اإلمارات إلى فلسطينم"هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تطلق حملة  .53

من اإلمارات إلى فلسطين "أطلقت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية، امس، حملة :  محمد بالص -جنين 
، وبكلفة قدرها عشرة ماليين درهم "أبو مازن"تحت رعاية الرئيس محمود عباس " كلنا نحب القدس.. 

وجرى اإلعالن عن انطالق هذه . مارات العربية المتحدةإماراتي مقدمة من حكومة وشعب دولة اإل
بدوره، استعرض التميمي الممارسات . الحملة خالل مهرجان حاشد نظمته الهيئة في قاعة بلدية جنين
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ودعا التميمي العالم أجمع، . واالجراءات اإلسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس وطمس معالمها
مية، إلى التحرك العاجل من اجل وقف مخططات االحتالل العدوانية، خصوصاً األمتين العربية واإلسال

 .خصوصاً الحفريات الجارية اسفل المسجد األقصى المبارك، والتي باتت تهدد المسجد وتنذر بانهياره
  11/9/2007األيام الفلسطينية 

  
   كخطوة اولى"فلسطينيي البارد" مليون دوالر لدعم 55 تسعى لجمع "األونروا" .54

 كارين أبو زيد أمس رئـيس الـوزراء         "األونروا"التقت المفوض العام لوكالة      : ريما أبو الهيجاء   - عمان
 مليـون   55اللبناني فؤاد السنيورة في بيروت بهدف إطالق مناشدة للمجتمع الدولي لتوفير ما مجموعـه               

د والمساعدة الطارئة   دوالر أمريكي لتمويل أعمال المرحلة األولى من اعمال إعادة تأهيل مخيم نهر البار            
وأضافت أبو زيد بأن المناشدة تتضمن توفير مساكن مؤقتة          .لالجئين الفلسطينيين الذين شردوا من المخيم     

قديم المساعدة لألسـر المـضيفة      لالجئين من خالل تقديم بدل إيجار لهم وبناء مساكن مؤقتة إضافة إلى ت            
، وتـوفير   ما في ذلك المياه والصحة البيئية      للمخيم، ب  ، موضحة انها تتناول أيضا قضايا البنية التحتية       لهم

وظائف مؤقتة خالل العام المقبل جنبا إلى جنب مع الخدمات األساسية التي تقدمها الوكالة والتي تـشمل                 
  .المساعدة اإلنسانية والرعاية الصحية والتعليم

  11/9/2007الدستور 
  

  والر لالحتياجـات الملحة ماليين لألونروا ومئة ألف د10: السفارة االميركية .55
أصدرت سفارة الواليات المتحدة في بيروت بيانا امس اعلنت فيه موافقة الرئيس االميركي جورج بوش               

وباإلضافة إلى مـساعدة المنـاطق      . "االونروا" ماليين دوالر لوكالة     10على تقديم مساعدة فورية بمبلغ      
 دوالر لتـوفير    100.000 مـساعدة فوريـة بقيمـة        اللبنانية المحيطة بالمخيم، ستقدم الواليات المتحـدة      

االحتياجات االنسانية العاجلة كما ستعيد النظر في المساعدة القائمة لشمال لبنان من أجل تـوفير مـوارد                 
  .إضافية طويلة األجل

  11/9/2007السفير 
  

  السالم العادل والشامل يتطلب التحلي بالشجاعة والواقعية السياسية: مانديال .56
 ان احالل السالم العادل والشامل في منطقة الشرق         ،اكد الزعيم االفريقي نيلسون مانديال    : ترا ب –باريس  

وقال مانديال الـذي    . االوسط يتطلب التحلي بالشجاعة والواقعية السياسية التي تستند الى الشرعية الدولية          
لعـادل والـشامل الـذي    في باريس ان تحقيق السالم ا     " بترا"يقوم بزيارة الى فرنسا في تصريح لمندوب        

يتجاوب وتطلعات شعوب المنطقة يتطلب وجود قادة موهوبين من العرب واالسرائيليين يحـددون بكـل               
الـذي اليمكـن   " بسالم الشجعان"وضوح مواقفهم مما كان يسميه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات   

  .ارتحقيقه اال بين اطراف لديها االرادة السياسية لحل خالفاتها بالحو
  11/9/2007الدستور 

  
  واشنطن تدعم سالم فياض وحماس ترتكب المزيد من األخطاء  .57

نشر الباحث اليهودي األمريكي ديفيد ماكوفيسكي خبير معهد واشـنطن   :  قسم الدراسات والترجمة   /الجمل
وأيضاً واللوبي اإلسرائيلي لشؤون عملية سالم الشرق األوسط، تحليالً نشرته صحيفة نيوزديه األمريكية،             

هذا وقـد حمـل التحليـل عنـوان         . نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى التابع للوبي اإلسرائيلي        
  ).المعتدلين الفلسطينيين يحتاجون للمساعدة، وقد آن األوان(

  :يقول ديفيد ماكوفيسكي
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، في وسط   خالل وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، ظل المعتدلون الفلسطينيون على الجانب الدفاعي           
وعودة ظهور المعتدلين الفلسطينيين تعتبر أمراً هاماً رئيـسياً،         ). حركة المقاومة اإلسالمية  (تنامي حماس   

طالما أن إسرائيل والفلسطينيين يحاولون اآلن اإلبقاء على شراكتهم المزعزعة، والمضي قـدماً باتجـاه               
  .مة األمريكية واشنطناجتماع سالم الشرق األوسط في تشرين الثاني القادم في العاص

من سخرية القدر، أن عودة المعتدلين الفلسطينيين قد سهلتها بقدر كبير تجـاوزات ومبالغـات الجماعـة                 
حركة حماس، والتي سمح استيالءها على قطاع غزة في حزيران الماضي للسلطة الفلسطينية              : الرافضة

وسوف يكون قريبـاً    .  تطرف حركة حماس   الموجودة في الضفة الغربية بأن ال تواجه العائق الذي يمثله         
وعلى وجه السرعة الوقت الذي سوف يتم فيه اإلعالن عن أفول حركة حمـاس طالمـا أن المعتـدلين                   

  .الفلسطينيين قد بدؤوا في تثبيت وتوطيد أقدامهم
قطـاع غـزة التـي      ) عملية أسلمة (الرهانات سوف تظل عالية ومرتفعة، وفي حالة فشل المعتدلين، فإن           

 حالياً، سوف تنتقل وتستشري على األغلب في الضفة الغربية، على النحو الذي يحـول الـصراع       تجري
 الفلسطيني من صراع ونزاع وطني إلى صراع ونزاع ديني، سوف يكون كارثيـاً،              -والنزاع اإلسرائيلي 

  .وسوف يجعل من التوصل إلى أي حل سلمي أمراً مستحيالً
لعنيف على قطاع غزة، واستناداً إلى اسـتطالعات الـرأي، فـإن            لقد صدم الفلسطينيين استيالء حماس ا     

واسـتناداً إلـى    . العديد من الفلسطينيين ينظرون إلى التحرك باعتباره مدمراً لموثوقية ومصداقية حماس          
مـن الفلـسطينيين    % 55،6مسح للرأي العام قامت بإجرائه جامعة النجاح الموجودة في نـابلس، فـإن              

وإضافة إلى ذلك تبين أنه مـن  .  حزيران هو انقالب 14ماس على قطاع غزة في      يعتقدون بأن استيالء ح   
من الفلسطينيين ال يعتقدون بأن حركة حماس سوف تكون قادرة على إدارة شؤون             % 63،4إلى  % 26،2

  .قطاع غزة
وفي استطالع منفصل للرأي العام، أجراه مؤخراً مركز أورشليم لالتصال اإلعالمي، فقد تأكدت صـحة               

وأشارت نتيجة هـذا االسـتطالع المفـصل إلـى إن       .. تائج التي توصل إليها استطالع جامعة النجاح      الن
الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية تحكم الضفة الغربية بشكل أفضل من حركة حمـاس لقطـاع                

  .غزة
لضفة الغربيـة،   من حسن حظ المعتدلين الفلسطينيين أنه يوجد في الوقت الحالي رئيس وزراء جديد في ا              

  .وهو سالم فياض الوطني الفلسطيني الملتزم، والذي أظهر نجاحاً اقتصادياً وسط ظروف شاقة ومرهقة
يحمـل درجـة    : ويملك سالم فياض الذي عينه الرئيس محمود عباس، المؤهالت الضرورية الالزمـة           

ومن عام  .  عاماً 14ي لفترة   الدكتوراه في االقتصاد، وخبرة العمل في صندوق النقد الدولي والبنك ا لدول           
م، كان سالم فياض وزيراً للمالية في السلطة الفلسطينية، وقد منحه هذا المنـصب              2005 إلى عام    2002

سمعة وشهرة جيدة في محاربة الفساد، بما في ذلك كسر االحتكارات وااللتزام بالشفافية فـي الميزانيـة                 
  .المالية

ية تجاوز وعبور العديد من التحديات بحيث يتم حكم الـضفة           مايزال على سالم فياض والسلطة الفلسطين     
الغربية بطريقة أفضل من حكم قطاع غزة، وذلك على النحو الذي يصون سمعة االعتدال فـي عيـون                  

الدعامة األساسـية للحركـة     –ويتوجب على سالم فياض أن يستخدم عالقته مع حركة فتح           . الفلسطينيين
ويحتاج التكنوقراطي سالم فياض إلى تأييد ودعـم حركـة          . تنفيذ جهوده  في القيام ب   -الوطنية الفلسطينية 

فتح، لكي ينجز ويحقق أهدافه، وفي الوقت نفسه تبحث حركة فتح وتسعى إلى التعامل مع شخص يمكـن               
  .أن يساعد عدم ارتباطه ضمن تنظيم فتح وسيلة لتحسين صورة فتح المشوهة الفاسدة

طينية هو األمن، ومن الممكن للمرء أن يفترض بأن لحركة حمـاس            التحدي الرئيسي اآلخر للسلطة الفلس    
أعداداً كافية من المؤيدين والمناصرين في الضفة الغربية، وذلك على النحو الذي يكفي لـشن الهجمـات                 

وبوضع هذا األمر في االعتبار، فقد قام سالم فياض         . اإلرهابية بما يؤدي إلى تقويض السلطة الفلسطينية      
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أئمة جوامع ومساجد الضفة الغربية في مكتبه، وطلب منهم بوضوح وإصرار ضـرورة              من   800بجمع  
إزالة أي توجهات سياسية، من الشعائر الدينية، وإضافة إلى ذلك، فإن مجلس وزراء السلطة، قد  أعلـن                  

 منظمة خيرية يشتبه في أنها تقوم بدور قنوات جمع وتمرير المـال   103للتو عن أنه سوف يقوم بإغالق       
  .ركة حماسلح

تميز األسبوع الماضي، بأنه للمرة األولى منذ عدة سنوات يجلس قادة الضفة الغربية والقادةاإلسرائيليون              
ومناطق التعاون الجغرافية التي سـيتم      . مع بعضهم البعض من أجل مناقشة إعادة البدء بالتعاون االمني         

اط التفتيش، األمر الذي سيؤدي إلـى       تحديدها، سوف تمكن إسرائيل من التخلي بشكل مطرد عن نظام نق          
  .تعزيز حركة التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية

الجنرال كيث دايتون، رئيس بعثة األمن األمريكية، يحتاج إلى الدعم طالما هو مطلوب منه القيام بـدور                 
ليـة فـي    المشاجرات الجاريـة حا   (ولكن بسبب   . مساعد وإيجابي في إعادة بناء قوات األمن الفلسطينية       

 قـد بـدأ     - أشهر 10والذي ظل موجوداً في األراضي الفلسطينية لفترة        –، فإن الجنرال دايتون     )واشنطن
  .يتلقى األموال الالزمة خالل األيام القليلة الماضية، وذلك من أجل القيام بتنفيذ مهمته

منية التي تم تقديمها    إذا نظرنا للرهانات القائمة، فإن الخالفات في واشنطن سوف تنتهي، والمساعدات األ           
 يجب أن تترافق مع المساعدات في مجاالت اإلسكان والتنمية، وذلك على النحو             -للمعتدلين الفلسطينيين –

ومن الناحية المقابلـة، فـإن      . الذي يؤدي إلى دعم وتعزيز اإلصالحات التي سوف يقوم بها سالم فياض           
 مليـون دوالر    400 قد استلم حوالي     - يقال كما–محمود الزهار، والذي يعتبر من كبار مسؤولي حماس         

من دولة قطر، والفلسطينيين وبعض األطراف األخرى، إضافة إلى تأكيده بأن مبلغاً يعادل ذلك، قد تـم                 
  .استالمه من إيران

التحدي النهائي الذي يؤدي  إلى خلق الزخم واالندفاع الدبلوماسي يتمثل فـي أنـه إذا تمـت المعالجـة                    
الذي تدعمه وترعاه الواليات المتحدة     ) أي المؤتمر الدولي  (فإن اجتماع تشرين الثاني     والتعامل الصحيح،   

ويـدفع  ) يقصد السلطة الفلسطينية وإسـرائيل    (من الممكن أن يضفي التماسك أكثر فأكثر على األطراف          
  :باتجاه تحقيق التقدم

ليس هو حل الصراع بـشكل      إن ما هو مهم في مؤتمر تشرين الثاني الذي تحضر له اإلدارة األمريكية،              
 اإلسرائيلي من خطر أن يكون البـديل هـو حركـة            -نهائي، وإنما هو الحفاظ على الشراكة الفلسطينية      

  .حماس، والتي بكل تأكيد سوف تشكل خطراً داهماً ضد اإلسرائيليين والفلسطينيين على السواء
  10/9/2007موقع الجمل 

  
  السيناريوهات المحتملة لعملية السالم .58

  رائد نعيرات. د
 تعتبر عملية السالم الفلسطينية االسرائيلية من أكثر القضايا التي تـسيطر علـى الـساحة                :مقدمة عامة 

الفلسطينية، وتتعاظم النظرة لها  هذه االيام لما يعتري الساحة الفلسطينية من تفسخ سياسـي وجغرافـي                 
ة االمريكية كوندليزا رايس عن     واجتماعي، فبعيد سيطرت حماس على قطاع غزة اعلنت وزيرة الخارجي         

عقد مؤتمر للسالم في الخريف القادم، وبدأت حمأة اللقاءات بين الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس                  
والرئيس االسرائيلي ايهود اولمرت، ولكن في المقابل ورغم هذا الزخم المتسارع سواء في التصريحات              

رقات غير منطقية، فمؤتمر السالم بدأ يتقـزم الـى ان           او اللقاءات الماراثونية اال اننا نلمس ان هناك مفا        
تحول االن الحديث في بعض التصريحات عن لقاء على مستوى وزراء الخارجية وليس على مـستوى                

  .الرؤساء
في المقابل جميع اللقاءات التي جرت لغاية االن بين الرئيسين الفلسطيني واالسرائيلي توسع مـن الهـوة                 

بات واضحا ان الجانب االسرائيلي ليس لديه ما يقدمه وان كان على مـستوى              بدل أن تضيقها، حيث انه      
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كحركـة المـواطنين،    ". القـضايا االنـسانية   "أو إسرائيليا   " القضايا اليومية "ما بات يطلق عليه فلسطينيا      
ين والتكامل الجغرافي بين اجزاء الضفة الغربية، االقتحامات اليومية للمدن والقرى، واالعتقال، والمبعـد            

وبين الكاتب أنه من المتوقـع أن ينـتج عـن هـذه         . [الخ...الذين في االصل انتهت قانونيا مدة إبعادهم        
  ]:هي[السيناريوهات المحتملة ] اللقاءات سيناريوهات عدة، وهذه

وعدم تقـديم أي     وهو عدم االتفاق على أي شيء سوى بعض التصريحات واللقاءات         :  السيناريو األول  1
  :قيقي وما يدعم هذا السيناريو ما يليطرف أي تنازل ح

  . شعور كل طرف بان شريكه اضعف من أن يصنع السالم-1
  . شعور كل طرف أن المرحلة المقبلة غامضة ويجب  أن يحافظ على قوة تنظيمه وتماسكه الداخلي-2
  . شعور الطرفين بأن المجتمع الدولي غير ناضج وغير موحد بما فيه الكفاية لصناعة السالم-3

لذا ستركز هذه المرحلة على تفعيل عالقات السالم بشكل كبير، تركيز األطراف وبالـذات الفلـسطيني                
واإلسرائيلي على ثوابت كل منهما، محاولة كل منهما خدمة اآلخر داخليا عبر تبيان أن الطرف اآلخـر                 

  .لدية قابلية الحل، وتقديم بعض التسهيالت الشكلية والرمزية
وث هذا السيناريو فإن أيا من األطراف المشاركة لن يخرج ويسمي نتيجة المـؤتمر              لكن رغم إمكانية حد   

  :كما طرحت في هذا البحث، بمعنى استحالة االعتراف بفشل المؤتمر وذلك لعدة أسباب
  . بات يشكل تهديدا لوجود فتح كربان للمركب الفلسطينييوجود طرف فلسطين .1
  .الليكودوجود طرف إسرائيلي منافس ألولمرت ومتمثل ب .2
وجود أطراف عربية تشارك ألول مرة في اجتماع من هذا النوع، ومعنى فشل هـذا االجتمـاع أن                   .3

  .دورها اإلقليمي أصبح مثار شك، وهي لن تسمح بذلك، خاصة المملكة العربية السعودية
ـ                  أزق نتيجة لذلك من المتوقع في حالة تحقق السيناريو األول أن تكون السياسات المتبعة للخروج مـن م

  :الفشل، كاآلتي
أن تصاغ أسباب عدم التوصل إلى حل متكامل، بشكل يدرج بعض األطراف المعارضة لمثل هذا الحل                 -

كعقبة أمام اكتماله باإلشارة إلى حركة حماس في الساحة الفلسطينية الداخلية، وبعض األطراف اإلقليمية،              
 .ويلقى على كاهلها عدم تحقيق السالم بسب مواقفها وسياساتها

أن تعمل إسرائيل على تقديم قضايا رمزية ألبو مازن، يكون له صدى إعالمي واسع، وان كـان آنيـا       -
بالطبع، إال أن القائمين على هذا المؤتمر أو االجتماع سيضمنوا تخفيف الضغط اإلعالمي عـن إخفـاق                 

 االهتمـام   المؤتمر في وضع حلول متكاملة، وسيخلقوا جزء من االنجازات الشكلية لتأخذ قطاعـا مـن              
اإلعالمي، ومن المرجح أن تكون عودة مبعدي كنيسة المهد أحد هذه األمور إضافة إلطالق سراح بعض                
األسرى أو السماح لعمال السلطة العمل في مشاريع إسرائيلية أو إعادة انتشار الحـواجز باليـة عمـل                  

 .جديدة
ية، وإذا ما نظرنـا إلـى الـدول         أن يقدم المؤتمر مشاريع اقتصادية ضخمة إلقامتها في الضفة الغرب          -

المشاركة كالسعودية واإلمارات كما يتوقع إضافة إلى الرباعية، فإنها لن تبخل علـى تمويـل مـشاريع                 
  . لسالم نهائيساقتصادية، مقابل أال تظهر في أول مشاركة لها في هكذا مؤتمر كدول أخفقت في التأسي

حركة حماس إال أنها ستعمل على الوقوف على كل         وفي مثل هذه الصورة للمرحلة القادمة، لن نجد من          
نقطة من السياسات المتوقعة من إسرائيل والسلطة بالتفنيد، أو اإلفراغ من المضمون وذلك على النحـو                

  :التالي
بالنسبة إلزاحة فشل المؤتمر كما في السيناريو األول إلى حماس وبعض األطراف اإلقليمية، فإن ذلـك         -

لذي ألف حركة حماس كمعارض لمسار التسوية الحالي، وبالتالي ليس اعتراض           لن يكون مقنعا للشارع ا    
ومن زاوية أخرى فإنه إذا كان لـدى حمـاس قـوة            . حماس باألمر الطارئ حتى يفشل أو ينجح مؤتمر       
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التأثير هذه لتنجح أو تفشل مؤتمر فإن هذا يعني أن سياسة المجتمع الدولي في عزل حماس هـي التـي                    
  .هذا ينسحب على األطراف اإلقليمية كسوريا وإيرانو. أفشلت المؤتمر

أما بالنسبة لما يمكن أن تقدمه إسرائيل من قضايا رمزية، فمن المتوقع أن تكون سياسات حماس بشأنها                  -
 الذي وقع في عهد أبو عمار هي منتهية من سـنوات والمـسالة              قكالتالي، قضية المبعدين وحسب االتفا    

أما بقضية األسـرى، فإنـه      .  باالتفاق، لذلك ال يمكن اعتبار ذلك انجازا       ليست سوى عدم التزام إسرائيل    
عاجال أم آجال سيجري تبادل أسرى فلسطينيين بجلعاد شاليت وهذا سيفقد قيام إسرائيل بـإطالق بعـض                 

أما الحديث عن العمل داخل إسرائيل، فهي مجـرد         . األسرى بالتنسيق مع أبو مازن الفائدة المرجوة منه       
 .آمنة لتحسين الوضع االقتصادي للمواطن الفلسطينيحلول غير 

وبالحديث عما يمكن أن تقدمه دول الخليج المشاركة أو دول أوروبية أخرى من مـشاريع اقتـصادية                  -
وتسجيلها كانجاز للمؤتمر، فمن المؤكد أن حماس سترحب بأي مساعدة اقتصادية كونها تنـادي بـذلك                

أن المساعدات العربية واألوروبية هي سابقة للمـؤتمر وسـابقة          األمر، ومن المتوقع أيضا أن تشير إلى        
 .لوجود حماس في الحكم، وال يمكن اعتبارها نقاطا تسجل كنجاح للمؤتمر

. عدم االتفاق نهائيا وكل طرف يبدو متشددا أكثر من اآلخر في قضايا الحل النهائي             :  السيناريو الثاني  2
  :والسبب في ذلك يعود إلى

  .الطرف اآلخر كاريزما التمسك بقضايا الحل النهائي والثوابتيمنح كل طرف ) أ
تقوم إسرائيل باستدامة الوضع في األراضي المحتلة الذي يغيب به الرقيب اآلن مما يعقـد األمـور                 ) ب

  .أكثر فأكثر بحيث لو أتت حماس تتسلم وضعا ال يمكن التعايش معه أو الضياع في محاولة إصالحه
بحيث تستنفذ قوة مقاومتها ومعايشتها في القطاع، وفي نفس الوقت تبقـى حالـة              استنفاذ قوة حماس،    ) ج

الغموض والترقب التام في الضفة الغربية ما بين فكين الفك اإلسرائيلي والفك القادم من الـسلطة الـذي                  
  .يخشى تكرار تجربة القطاع

خذ نفـس الـسياسات التـي       في مثل هذا السيناريو من المتوقع من األطراف المشارك في المؤتمر أن تت            
 األول عدى ما هو متعلق بالتسهيالت اإلسرائيلية الـشكلية، مـضافا إليهـا              وأوردها الباحث في السيناري   

  :اآلتي
سيعمل كل من الطرف الفلسطيني واإلسرائيلي على استثمار عدم التوصل إلى حلول جذرية، بحيـث                -

جهة التي يمثلها، وكال الطرفـان بحاجـة        يبدو كل طرف على أنه احرص جهة على الثوابت الخاصة بال          
إلى هذا االستثمار لتحصيل الدعم الشعبي الالزم لبقاء كاديما وفتح على رأس أنظمة الحكم في إسـرائيل                 

  والسلطة
أما بالنسبة لألطراف العربية المشاركة، فستعمل على توجيه إعالمي مكثف يظهرها على أنها الـداعم                -

ومجرد مشاركتها في هذا المؤتمر قـد شـكلت حـصنا منيعـا لحقـوق               األساسي للثوابت الفلسطينية،    
الفلسطينيين، وعملت على تقوية الموقف الفلسطيني أمام الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية، وبذلك ستكون            
هذه األطراف العربية مستثمرة أيضا في سبيل تأييد شعوبها الن رفض التنازل إلسرائيل سيعني عكـس                

 . المنسجم مع هذا التوجهنبض الشارع العربي،
أما بالنسبة لما يمكن أن يصدر عن حماس بخصوص هكذا سيناريو، فان الحركة ستكثف نشاطها فـي                  -

الشارع لتكرس توجهها بأن الجانب اإلسرائيلي من لديه مشكلة وال يمتلك ما يقدمه للفلـسطينيين، وفـي                 
دم التنازل عنها، ستروج حماس لفكرة      الوقت الذي سيسعى فيه أبو مازن لتبيين حرصه على الثوابت وع          

أن مسارها في التعامل مع االحتالل هو الصحيح، وستفسر تصريحات أبو مازن وفريقه المفوض بعـدم                
  .تنازلهم عن الثوابت علة أنه اعتراف ضمني بان مسار حماس هو األنسب للتعاطي مع االحتالل

  .لمتوسطوهو سيناريو قد يحدث على المدى ا: السيناريو الثالث-3



  

  

 
 

  

            26 ص                                      841:                                 العدد11/9/2007الثالثاء : التاريخ

الحل مع فتح الضعيفة وتحييد حماس القوية وال نخرج عن المحددات اإلسرائيلية، وتكون حماس مجبـرة         
ويقوم هذا السيناريو على نفس األسس التي قام عليها االنسحاب من قطاع            . على التعامل مع الواقع الجديد    

  :غزة، والسبب في ذلك يعود إلى
  . وجود الفيزيائي لالحتالل وبقي الوجود الفعلي هناك تجربة وهي غزة حيث انتهى ال-
  . الحل مع حماس ال يمكن، وبدون حماس ال يتم تخيله-
  . فتح في حالة ضعف كبير وباإلمكان التوصل معها لحل مرحلي يبدو نهائي وقد يتحول إلى حل نهائي-
ي كامـل إرجـاء      سيضعف هذا السيناريو من حجة حماس ويجعلها أن تمارس الحكم أشبه استقاللي ف             -
  .  وعندها عليها أن تدفع استحقاقات الوصول إلى الحل النهائيناللو
 هذا السيناريو من شانه أن ينتج قوة ثالثة فلسطينية قادرة على مخاطبة الجماهير وهو ما يتعـسر اآلن                   -

  . نتيجة وجود المقاومة
يناريو األول هـو أكثـر      أن تفحص إمكانية تحقق أي من السيناريوهات القادمـة يقـود إلـى أن الـس               

السيناريوهات القادمة تحققا خالل العام القادم، ومن ثم يصبح السيناريو الثالث هو السيناريو األكثر قبوال               
  .للتحقيق، وموائما ألي تغيير في المحددات سالفة الذكر وعلى مختلف مستوياتها

  :من سياسات وذلك على النحو التاليتأسيسا على هذا السيناريو، يمكن التنبؤ بما سيلي هذا السيناريو 
ستعمل جميع األطراف المشاركة في المؤتمر على تقوية حركة فتح وأبو مازن وتقديم الـدعم المـالي                  •

والسياسي المألوف والمكرر، رغم الشكوك حول جدواه في إضعاف األطـراف الفلـسطينية األخـرى               
 فكرة المقارنة بين حكمين احدهما في غـزة         وبالذات المناهضة لعملية السالم، وسيتم العمل على ترسيخ       

  .واآلخر في الضفة
سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، نتيجة التخوف من تغلغل حماس في الضفة فيما لو حصل انـسحاب             •

 كما هو الحال في غزة
بالنسبة لألطراف العربية ستلعب دور مهما في تحييد حماس، أو المحافظة على ضمان صمتها، وهـذا         •

 .لة من المهادنة بينها وبين حماس تضمن بعض االلتفات إلى الوضع اإلنساني في غزةضمن حا
 الـدولي،   رمن المشكوك فيه  أن تتعاطى حماس مع هكذا سيناريو كما يطمح له المشاركون في المؤتم                •

 فبكل سهولة من الممكن أن تلوح حماس باستئناف نشاطاتها العسكرية ضد إسرائيل وكأنها تريد القول أن               
وفي حال جرى أي انـسحاب مـن        . الحل بدون حماس ليس حال، الن المشكلة ليست مع فتح باألساس          

الضفة فإن موقف حماس سيكون أكثر قوة في الضفة بسب توفر حالة من األمن الجزئي كما هو الوضع                  
 .في غزة

10/9/2007  
  

  هدوء ما بعد، أم ما قبل العاصفة؟  .59
  عزمي بشارة

وال شك أنه لم يفت القارئ النبيه أن إسـرائيل          . ري اإلسرائيلي لسوريا سابقاته   ال يشبه االستفزاز العسك   
التزمت الصمت هذه المرة، وأنها فرضت حتى على أكثر سياسييها ثرثرة أن ينحو هذا المنحى، هدوء ما                 

  .بعد العاصفة، ألنه قد يصبح هدوء ما قبل العاصفة
لى الصحفي أن يعثر فيها على سياسي يعلق علـى  والجديد أيضاً أن سوريا التي تصمت عادة ويصعب ع  

مثل هذا الفعل اإلسرائيلي في اليوم نفسه، خرجت بتصريح حاد ومتكـرر ومتوعـد الختـراق مجالهـا             
الجوي، فيما صمتت إسرائيل، التي تفاخر عادة بمثل هذا العمل، وتفاخر أيضاً بالصمت السوري األولي               

  .الذي يعقبه
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ضطرت الطائرات المعتدية إلى إلقاء خزانات وقود في األراضي التركية          وا. تصدت المضادات السورية  
  .واحتجت تركيا علناً، مطالبة بإيضاحات. المحاذية

صمت أولمرت، وصمت وزراؤه، وصمتت أميركا، وألغيت حتى مقابالت عيـد رأس الـسنة العبريـة                
وطبعاً يبدو أنه ال    . كما تفاخر بأنه هادئ   وتفاخر أولمرت بالعملية ذاتها،     . الصحافية التقليدية تجنباً لألسئلة   

أحد في الكيان المعتدي فطن لوزير منسي، ولم يخطر ببال أحد أن ينبهه إلـى أن يلتـزم هـو اآلخـر                      
اختراق سالح الجو اإلسرائيلي للسماء السورية      . ربما ألن لسانه ليس حصانه أصالً كي يخونه       . الصمت

وزير عربي صهيوني في الحكومة اإلسرائيلية أن يصور األمر         ليس جديداً، لكنه ليس روتيناً كما حاول        
في خدمٍة ألسياده لم يكَلَّف بها، ومهمة تخفيف تطوع لها من دون أن يطلَب منه، كأنه يهدئ النفوس فـي                 

  "!!.بسيطة يا جماعة، ما صار شي"بداية صلح عشائري على وزن 
محاولة استفزازية لجـر سـوريا إلـى        : ت العادية وفوراً حاول بعض المعلقين العرب توظيف الكليشيها      

ويتلخص القـرار الخطيـر     ). وكأن أحداً يأبه لقراراتها   (رد إسرائيلي على قرار الجامعة العربية       . حرب
الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الجامعة بأنه ال يجوز عقد مؤتمر دولي للسالم في واشنطن مـن                 (!!) 

الحظ كيف ُأزيح النقاش، بـاختالق تحـد   ). ان البيت من شدة القرارواهتزت أرك... (دون سوريا ولبنان  
لم يتخذ أسود الخارجية في الجامعـة أي قـرار          . غير قائم، لتصبح دعوة سوريا ولبنان للمؤتمر إنجازاً       

لقد اقتحم  . متعلق برفض إسرائيل المبادرة العربية، ولم يصروا على مضمون مؤتمر واشنطن وشروطه           
في الجامعة العربية عنوة باباً مفتوحاً أصالً، واختلقوا تحدياً غير قائم، وتجنبوا التحـدي              أسود الخارجية   

ال يعـرض هـذا     . الفعلي بتجنب التساؤل عن ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر وفضح أغراضه الحقيقيـة            
المؤتمر على سوريا ولبنان أي شيء يخص أراضيهما، ولم تتم الدعوة بناء على تـصور حـل لقـضية                  

وإذا دعي سوريا ولبنان فسوف يدعوان فقط ليكونا شاهدي زور لعملية           . سطين، وال تسوية عادلة نسبياً    فل
واألصح أن تعرب الدولتان عن عدم رغبتهما بالمشاركة في هـذا           ". تقوية محور المعتدلين الفلسطينيين   "

  .المفتعلة المؤامرة حتى لو دعيتا لحضوره، وليوفر الوزراء األشاوس نخوتهم -المؤتمر 
وليس لدي شك بأن إسرائيل ترحب بحضورهما من دون شروط ودون طلبـات، فقـط إذا جـاء هـذا                    

  ".المعتدلين الفلسطينيين"الحضور تعبيراً عن االمتنان لدعوتهما ورغبة منهما في تشجيع 
ـ       . ال يوجه االستفزاز الجوي اإلسرائيلي رسالة إسرائيلية غير االختراق ذاته          رد ويبـدو أنـه لـيس مج

واعتمـدت إسـرائيل فـي      . اختراق، بل هو عملية فعلية، كان لها بذاتها هدف استراتيجي يبرر الصمت           
والدولـة  . صمتها على عدم رغبة سوريا في أن تحرج ذاتها فتبحث موضوع االختراق الجـوي علنـاً               

 توتر ينتظـر    المعتدية ال تود أن تتبرع بشرح المبررات والمفاخرة بخرق القانون الدولي وغيره في حالة             
ويبدو أن موضوع االختراق هو إما ضرب عمليات نقل جارية على األرض، أو مضادات أو               . عود ثقاب 

قواعد صواريخ قبل نصبها كاستمرار لما أدلت به إسرائيل أخيراً وصراحة ضد روسيا ودورهـا فـي                 
ن مـن دون تركيـا،      وهذا ال يمك  . سوريا، أو استكشاف العثرات والرادارات وتجهيز الطريق إلى إيران        

ومن الواضح أن تركيا إما لم تأذن أصالً، أو ُأحرجت بعد إلقاء الخزانات على أراضـيها، فاسـتنكرت                  
التحفظ هنا أنه مع الوجود األميركي في العراق أصبح هنالك طريق جوي أسهل إلى              . مطالبة بإيضاحات 

  ...إيران، لكنه يورط دوالً غير معادية إلسرائيل
المـسألة  . ون المبالغة بالتخمينات والتكهنات، هذه عملية جوية، ال اختراق يحمل رسالة          باختصار، ومن د  

وعموماً يجب أن ننبه إلى أنه إذا لم تشن إسرائيل الحرب على سـوريا أو لبنـان، وإذا       . إذاً خطيرة فعالً  
يلية، فـإن   وصلنا إلى نتيجة مفادها أن األمر مرتبط بالخطوات ضد إيران، وهل هي أميركية أم إسـرائ               

احتمال تنفيذ عمليات إسرائيلية متفرقة في سوريا ولبنان لتحقيق إنجاز عسكري هنا، وخطـف واغتيـال                
هذا إال إذا قرر    . هناك، يزداد، وذلك بالذات كلما قل احتمال شن حرب منفصلة غير إقليمية على البلدين             
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 فعلت إسرائيل متذرعة بعملية لـم       أحد في سوريا أو لبنان تحويل عملية إسرائيلية إلى سبب للحرب كما           
  .تقم بها دولة أصالً قبل عام

  ساركوزي مؤخّراً 
الرجل يتجاوز محرمـات رئـيس      . لم يكن ممكنا تخيل رئيس فرنسي يقضي إجازته السنوية في اميركا          

جمهورية فرنسا إذ يبدي إعجابه بنمط الحياة األميركي، وإذ يرى ان على فرنسا أن تتعلم أمرا او اثنـين                   
  .سكسوني في إدارة االقتصاد-من النمط األنجلو

ولكنه أيـضا اقـل     . إنه اليمين األوروبي الجديد األقل رغبة بالتميز عن أميركا من سابقه اليمين المحافظ            
إنه ملتزم أكثر من شيراك ضد السالح النووي اإليراني، ولكنه          . تورطا شخصيا في عداءات في المنطقة     

من . تزام الشخصي لطرف واحد في لبنان، بما في ذلك العداء الكامل لسوريا           يعاني أقل منه من عبء االل     
الحديث هو عن رئيس . هنا يبرز للعيان بعض التغيير، ولكن الصورة الشاملة يجب أال تغيب عن األذهان         

هذه البراغماتية تحديدا في سياق فرنـسا تنجـب اختالفـا ال        . أقرب إلى السياسة األمريكية وبراغماتيتها    
  .فا، وتمايزا ال تميزاخال

وقد ازداد هذا التأثير المعنـوي بعـد        . ليس في جعبة فرنسا تأثير فعلي يتجاوز التأثير المعنوي في لبنان          
وتكمن أهمية الدور الفعلية في عصر ساركوزي أن يإمكانه التوسط لدى أميركا لقبـول تـسوية                . شيراك

وهو وسيط عند بوش وليس عند      . لبنان على تياراته  ووفاق لبناني، فهو يصلح ليكون وسيطا بين اميركا و        
يمكن أم يكون هذا هو الدور الفرنسي في مرحلة الحديث عن رئيس توافقي لوأد              . فيلتمان أو حتى رايس   

  .الفتنة وفي حالة االتفاق عليه لبنانيا
  " النصر اإللهي"إنسانية 

ماني، مـا هـو رأيـك بـسخرية         كعل: "وجهت لي سيدة في إحدى محاضراتي في بيروت السؤال التالي         
وما . سمعها الحضور تسأل بألم، ولم يسمعني أجيب لضيق الوقت        " علمانيين من مصطلح التصر اإللهي؟    

  .زلت مدينا لها بجواب
قد يسخر العلمانيون من اتكالية وعجز قوم ينتظرون نصرا إلهيا يحل عليهم، ولكنهم ال يفتـرض إال أن                  

ما في أنفسهم وجهزوا نفسهم وعملوا بكد وأقاموا مؤسـسات وحولـوا            يعجبوا بقوم غير خرافيين غيروا      
مجموعة سكانية مضطهدة ومهمشة الى مجموعة سكانية فاعلة ومنظمة ومؤثرة ومنتجة وخاضوا القتـال              

ونسبوا انتصارهم هم، وليس انتصار غيرهم، نسبوه هللا تواضعا أو إيمانا، أو           . دفاعا عن النفس وانتصروا   
كلة في ذلك؟ سمعنا عن مناضلين علمانيين نسبوا انتصارهم لمجمـل الـشعب واألمـة،               ما المش . كليهما

ألم نقرا نقدا وجه لمناضلين علمانيين نـسبوا النـصر          . وأحيانا للحزب وحتى لثقة الزعيم القائد وإلهامه      
ات المطلوب بعض التواضع عند نقـد تـسمي       . ألنفسهم ولم ينسبوه للطبقة العاملة او للشعب او للجماهير        

وحذار حذار من السخرية، فهي خالفا للدعابة وحتى خالفا للتهكم تحول بالغـا الـى               . اآلخرين ألفعالهم 
وال فائدة تجنى من ثنيه     . مراهق اكتشف بلوغه لتوه وال تسعه الدنيا لشدة السخرية المختالة غير المكترثة           

 التفكير مع بعض الوعي الذاتي      او نهيه عنها ناهيك عن الحديث معه قبل مضي عام او عامين تمكناه من             
  .المؤدي عادة لإلحراج والخجل

  النقاش الشكلي والنقاش الجوهري : فلسطين
النقاش بين فتح وحماس حول تسليم المقرات األمنية في غزة لألجهزة األمنية من عدمه، وحول شـرعية                 

وكان يمكن  .  نقاش شكلي  التشريعات دون انعقاد المجلس التشريعي، وحول قانونية هذه الخطة أو تلك هو           
  .ان يكون دستوريا وجوهريا لو كان الحديث عن دولة فعال

  .ولكنه شكلي النها ليست دولة، والنه يخفي األجندات الحقيقية
والنقاش الحقيقي ليس على تسليم المقرات،      . فاألجهزة االمنية ليست أجهزة وطنية محايدة بل تابعة سياسيا        

  بل لمن تسلم؟
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) هذا هو لقبه القانوني الرسمي في اتفاقيات اوسلو، وليس الرئيس الفلـسطيني           (لفلسطنية  ورئيس السلطة ا  
ماٍض في أجنداته السياسية متنفسا الصعداء أنه تخلص من حماس ومن اي قيد آخر عليه في تنفيذ هـذا                   

ما وهو، ومعه لوبي السعداء المحيط به والذين ال يبـدو علـيهم الـسرور والغبطـة إال عنـد         . البرنامج
يفاوضون إسرائيليين، ماضون في مشروعهم السياسي بين دولة مؤقتة وإعالن مبادئ، أو حلول أخـرى               
غامضة بشكل كاف لكي ال تغضب ليبرمان فيخرج من االئتالف وال تحرج باراك أمـام جنـاح حزبـه                   

  .المطالب بترك االئتالف مثل أوفير بينس
حتى هذه أصـبحت    ... ة ليست من حركة فتح اصال     وغالبية المجموعة المزدهرة المحيطة برئيس السلط     

  .مسألة شكلية رغم استخدامها للتعبئة والتجنيد
ويجري إحياؤها اآلن بقوانين قانونية أو غير       . ومنظمة التحرير قد أفرغت من مضمونها بفعل نفس التيار        
  .قانونية لكي تنصب مقابل وضد المجلس التشريعي المنتخب

لتشريعي ال تجرؤ ان تحرج هذا التيار بالمطالبة بإعادة بناء المنظمـة مـن              وحماس المتمسكة بالمجلس ا   
أجل االعتراف بها وبشرعيتها السابقة على شرعية المجلس التشريعي، بل تلعب لعبة هذا التيـار فتبـدو                 

فالتيار الذي يصلح ان يسمى حزب الرئيس ليس مع المنظمة          . وهو نقاش شكلي  . كمن يقف ضد المنظمة   
وعلى حماس ان تثبت ذلك باقتراح إعادة بناء المنظمة وضمها وحركة الجهـاد             . ها ثم يرميها  بل يستخدم 

  .عندها يتضح ان استخدام المنظمة شكلي. اليها
في هذه االثناء تنشغل حماس بضمان الغذاء والوقود، وتفتعل إسرائيل أزمة بعد اخـرى لتبقـى حمـاس       

قد النهج السياسي لحزب الرئيس بدت كأنها ال تنتقده         وبدل ن . منشغلة في هذا الموضوع دون جوع حقيقي      
وعلى حماس ان تقرر، وان تظهر قرارها       . مبدئيا، بل ألن التفاوض مع إسرائيل يجري بعد حل الحكومة         

عندها ينتهي النقـاش الـشكلي      . ولكل خيار مستلزماته  . للناس هل هي مشروع سلطة ام مشروع مقاومة       
ات خوضه إقامة جبهة مقاومة وطنية تنتقد ما يجري سياسيا وال تدعو            وأول أدو . ويبدأ النقاش الجوهري  

  .للعودة إلى محاصصٍة انتهى أجلها ونفذ مفعولها، بل تدعو إلعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني
  10/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  الصالة واالنتخابات في قائمة الممنوعات الفلسطينية .60

 عبداإلله بلقزيز. د
فكأنمـا الـذين    . هذه األيام قرينة على التعقل واالتزان وال حتى المروءة        " فتح"و" حماس" أفعال   ليس في 

ال بعقولهم، أو كأنهم حـديثو عهـد        " المشدودة"بأعصابهم  " يفكرون"بأيديهم أزمتهما ومقاليد األمور فيهما      
وركبوا مركـب الكيـد     بالسياسة بحيث أطّرحوا مبدأ المصلحة، وهو األس األساس في العمل السياسي،            

ولوال أن في الوجدان بقية باقية من بعض االحترام لتاريخ من يقفـون             . المتبادل والثأر العصبوي للنفس   
على رأس الحركتين، لكان يسع المرء أن يلعن اليوم الذي انتهت فيه مصائر الحركة الوطنية الفلسطينية                

  .ون اليوم مناطقهم على طريقة ملوك الطوائفالذين يحكم" السياسيين"و" القادة"إلى هذا الطراز من 
الخوض في فـك ألغـاز      . بين الضفة وغزة  " سياسي"يكاد المرء منا ال يفهم هذا الذي يجري من تراشق           

الوحـدة  "فـي   " الـشريكين "نص سوريالي وفتح عقد طالسمه أهون من فك لغز الشجار والمناقرة بـين              
يبادر أحد الفريقين إلى اقتـراف      . ى إلى المتعة في كل حال     وحكومتها الراحلة، وهو، قطعاً، ادع    " الوطنية

خطأ وطني وسياسي، عن سوء تقدير منه للعواقب أو تحت تأثير رأي مستشار موتور، فيقابلـه الفريـق              
وكل خطيئة ال تنجب غير الخطايا من جهتي الفاعل والمفعول به، وهكـذا تكـر    . اآلخر بارتكاب خطيئة  

تكبر األزمة فتنتج المـأزق     !  منقطع كمن يلعق دمه على حد سكين صقيل        سبحتها دواليك في نزيف غير    
فضيحة عقل سياسي وفضيحة نخبة ليس لها في تاريخ شـعب فلـسطين أشـباه               : وتشهد على الفضيحة  

  .ونظائر في الخفة وقلة الدراية والمقامرة بالمصير الوطني
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وع قانون انتخابي جديد غير تكريس      ماذا يريد رئيس السلطة محمود عباس، مثالً، من وراء عرض مشر          
الطالق والقطيعة بين الضفة وغزة نهائياً؟ هو يعرف، قبل غيره، أن هذا المشروع غير قابل للـصرف                 
سياسياً في المجتمع الفلسطيني، ليس فقط ألنه ينقلب على المجلس التشريعي، وينزع عنه الـشرعية، وال                

من الحياة السياسية، وهو أمـر لـم تـستطعه      " حماس"ج  ألنه لم يكن محط توافق وطني، وإنما ألنه يخر        
على " حماس"، نفسها فكيف بسلطة محمود عباس التي تضاءلت جغرافيتها السياسية منذ استيالء             "إسرائيل"

إطاريـة  (أن يفرض شـروطه االنتخابيـة       " فتح"وقد يستطيع محمود عباس، ومن معه من        ! قطاع غزة 
لكنه سيفرضها  ) وما شاء من شروط   .. قالل الوطني واتفاقية أوسلو   منظمة التحرير ومرجعية وثيقة االست    

إذا ربحت بعض الوطن وخـسرت بعـضه        " فتح"في الضفة الغربية حصراً، فبماذا تنتفع السلطة وتنتفع         
بسبب األخطاء السياسية الكبيـرة     .. الصغير جداً جداً  (اآلخر؟ بل ما قيمة ذلك المشروع إذا حول الوطن          

، "فتح"كانتونات مقفلة في وجه بعضها بعضاً، لن يقال حينها سوى أن محمود عباس، باسم               إلى  ) جداً جداً 
في تمزيق ما تبقى من وطن      " الدستورية"فشل في صون وحدة شعبه وما تيسر من أرضه وقدم مساهمته            

  .مزقته الغزوة الصهيونية
السياسة وإلى حدود يعجـز     وحكومتها، فما قصرت من جهتها في إتيان العجب العجاب في           " حماس"أما  

صـلوات  "العقل عن تخيلها، وآخر عجائبها منعها الصالة الجماعية في الساحات العامة وحسبانها إياهـا               
، بينما ارتضاه ألنفسهم مـن      "فاسقون"والسلطة، إن كان فيهما     " فتح"في  " الفاسقون"لم يفعل ذلك    "! سياسية

الدينيـة  " المراجع"وقد بلغت الفضيحة حد قيام أحد       ! ىقدموا عن أنفسهم طويالً صورة أهل الورع والتقو       
القوة "أما  )! وما أكثر أنصاف الفقهاء في هذا الزمن      " (الصلوات السياسية "من يشاركون في تلك     " تأثيم"ب

فأبلت بالء حسناً في تنفيذ أمر المنع باالعتقاالت والهراوات وامتهان أجساد الموقوفين بالركـل              " التنفيذية
باختصار، )! يعلم اهللا وحده ماذا يحصل في المخافر بعيداً عن أعين الرقباء والمشاهدين           (ميرات  أمام الكا 
لكل الخائفين منها بما يرفع من معدل الخوف لديهم، ولكل المتربصين بها بما يوفر لهم               " حماس"تبرعت  

طة بأي ثمن، انساقت    وهكذا، مدفوعة بإغراء الحفاظ على السل     . القرائن والشواهد على صدق مقالتهم فيها     
وراء المساس بشرعيتها المعنوية قبل شرعيتها السياسية، وهل قليل أن يقع تفريـق المـصلين بـالعنف                 

يدبج خطبته بعبـارات    " إمام"العاري لمجرد أنهم اختاروا الصالة في أرض اهللا الواسعة بعيداً عن إمامة             
  ها وهم صاغرون؟على مسامع المصلين من ابنائ" فتح"الذم والتقريع في حق 

موجودة علـى   " حماس"لما كانت   " الصلوات السياسية "في حاجة إلى من يذكّرها بأنه لوال        " حماس"ليست  
لو كانت الصلوات تعبدية فحسب، لما خرجت الحركات السياسية فـي تـاريخ             . الخريطة كحركة سياسية  

 الحياتية والمـصيرية موضـوع      اإلسالم من الجوامع والمساجد والحسينيات، ولما كانت قضايا المسلمين        
وال هي في حاجة إلى من ينبهها إلى أنه لوال تلك االعتبارات السياسية، التي تسربت إلـى                 . تداول بينهم 

وتعريض بها فـي حـضرة      " فتح"خطب أئمتها في مساجد غزة وجوامعها، واتخذت شكل تحريض على           
لوب ذاته فانزوى بصالته بعيداً عن مواقع       جمهور هذه الحركة من المصلين، لما اختار الجمهور هذا األس         

كي يعبر عما في نفسه، من دون أن يشتبك مع من يخالفه الـرأي وراء إمـام منحـاز                   " حماس"سلطان  
لم نعرف لـه    " مذهب فقهي "في  (غير مشروعة   " الصلوات السياسية "وهب أن هذه    ! وناطق باسم السلطان  

، فمـا دخـل الهـراوات       ) غزاوي لم نعرف له دستوراً     "نظام سياسي "في  (أو غير قانونية    !) أصوالً بعد 
   قانوني؟-أو معالجة إشكال سياسي" فقهي"والتنكيل بالموقوفين بغير حق في حل إعضال 

" إسرائيل"تحتكر الصالة في غزة، وما بينهما تحتكر        " حماس"تحتكر االنتخابات في الضفة، و    " فتح"وبعد،  
  ماذا دهاك؟: أيها الوطن الفلسطيني المنكوب. سياسيتينعوائد هذه المعركة السخيفة بين قبيلتين 

  11/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ماذا يجري في غزة ورام اهللا؟  .61



  

  

 
 

  

            31 ص                                      841:                                 العدد11/9/2007الثالثاء : التاريخ

  محمد صالح المسفر. د
ما يجري بين حركة فتح من رام اهللا وحركة حماس من غزة شيء مخيف وغير مقبول بكل المعـايير،                   

للممارسات التي مورست فـي غـزة يـوم الجمعـة           وقبل أي قول فالبد من رفضنا الصريح والواضح         
الماضية والجمعة التي قبلها ضد الصحافيين ورجال اإلعالم وأصحاب الرأي ومنعهم من تغطية األحداث              
التي تجري في غزة، في الوقت ذاته ال بد من استنكار مشاركة قيادات سياسية عليا في التجمهـر مـع                    

من الوطني واألمن الجماعي لعامة النـاس، وفـي مثـل هـذه             العامة الذين يثيرون الشغب ويخلون باأل     
الظروف يكثر العمالء المندسون في السير بين صفوف المواطنين بهدف إثارة الشغب والفتنة بين الناس               

وال غرابة إذا تم اعتقال مثل هـذه القيـادات الن           . األمر الذي يستدعي قوي األمن العام للتدخل الفوري       
حي بتحريض الناس ضد النظام القائم أيا كانت شرعيته، وفي عالمنا العربي أمثلة             وجودها بين العامة يو   

هذا ال يعني أن الكاتب يؤيد أو يناصر أي جهة تقوم باعتقال قادة الرأي والقيادات السياسية فـي                  . كثيرة
 فـي   وفي الوقت ذاته ندين وبشدة ممارسات قوي األمن الوقائي ضد الطلبة          . أي بقعة من وطننا العربي    

جامعة النجاح وما تتعرض له كوادر حماس والجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية علي أيدي هذه القـوي                 
  . المشبوهة االنتماء

من حقنا أن نسأل القيادة في رام اهللا، لو فرضنا أن أنصار حماس دعوا إلي إقامة صـالة الجمعـة فـي                      
منتسبيها من الوظائف العامة، ومنع األطباء      الساحات العامة في مدن الضفة الغربية احتجاجا علي فصل          

والقضاة ورجال األمن والمدرسين في غزة من ممارستهم لمهامهم الوظيفية التي تخدم عامـة الـشعب،                
واحتجاجا علي ما حدث للطالب الذين ينتسبون إلي حركة حماس في جامعة النجاح بالضفة الغربية مـن                 

لمتظاهرين بعض من قادة حماس المعروفين، ماذا سيكون        ضرب واعتقاالت وقتل، وكان بين المصلين ا      
اإلجراء الذي ستتخذه قيادة فتح في رام اهللا؟ ال أريد أن اجتهد في اإلجابة ولكن أحداث جامعة النجاح يوم                   

  . األحد الماضي هي الجواب
لحزبه في أوج األزمة بين فتح وحماس انبري بعض فقهاء اإلسالم في فلسطين الصدار فتوي تجيز                ) 2(

فعل ما يشاء تجاه الطرف اآلخر، األول من غزة، أفتي بعدم جواز الصالة فـي األمـاكن العامـة الن                    
مقاصدها عنده الفتنة، وهي أشبه بالصالة في مسجد ضرار المشهور عند المسلمين لكن ال يجوز لقاضي                

  .غزة أن يطلق فتواه تلك دون تعليل كيال يقع في المحظور
 مفتي رام اهللا يصدر فتواه بعدم جواز الفتوي الغزاوية وتؤكد فتواه بجواز الصالة              في الجانب اآلخر راح   

في األماكن العامة ولو كانت بهدف سياسي، وراح من علي منبر الجمعـة فـي رام اهللا وأمـام عبـاس                 
ثم دخل األزهر من القـاهرة علـي        ). حماس(ورهطه يكيل الشتائم ضد قيادات السلطة القائمة في غزة          

  .ليؤجج الفتنة بين صفوف الفلسطينيينالخط 
 وفقهاء األزهر وغيرهم الموالين عنـدما أفتـوا بجـواز           1990كل هذا يذكرنا بفتاوي فقهاء النفط عام        

االستعانة بالجيوش األجنبية ضد العراق الشقيق، والفتاوي المناهضة لالستعانة بتلك القوات، ومـا أشـبه      
  !الليلة بالبارحة

االهم من هذه الفتاوي المشينة اجتماع هؤالء الفقهاء لصلح ذات البين في فلـسطين              الم يكن من األجدر و    
التزاما بتعاليم القرآن الكريم؟ أليس من األجدر واألعظم لهؤالء الفقهاء أن يـسيروا مـسيرة األلـف أو                  
المليون شيخ سيرا علي األقدام يكسرون بها الحصار المفروض علي أهلنا في غزة بـدال مـن إصـدار                   

لفتاوي التي تعمق الجراح، ويناشدون القوي الفلسطينية بالعودة إلي حالة السلم بين حملة السالح مـنهم،                ا
وفرض رأي اإلسالم فيما اختلف فيه ساستهم، هذا هو اقل دور يقوم به علماء األمة إن كـانوا يريـدون                    

  . ها معشر الفقهاء للتاريخأعلم إن إسرائيل ستمنع تلك المسيرة لكن سجلو. وجه اهللا وليس رضي السلطان
أستغرب إضراب منظمة التحرير علي ما جري يوم الجمعة في غزة فهي لم تضرب قط احتجاجـا                  )3(

علي حبس ياسر عرفات في المقاطعة لعدد من السنين من قبل إسرائيل، واحتجاجا علي إسـرائيل عنـد                  
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، وعندما  2006لسلطة في أريحا مطلع     اعتقالها سعدات األمين العام للجبهة الشعبية واختطافه من سجن ا         
المنتخب من قبل الشعب، و عندما اغتيلت رمـوز         ) البرلمان(اعتقلت إسرائيل رئيس المجلس التشريعي      

وعندما هاجمت قوات   . العمل الفلسطيني من قبل إسرائيل، ومنهم الشهيد احمد ياسين وغيره من الرموز           
 األحد الماضي ومنعت بل ضـربت وكـسرت وصـادرت     السلطة األمنية في رام اهللا جامعة النجاح يوم       

إنهم لن يفعلوا ذلـك     . كاميرات مصوري وكاالت األنباء المعتمدين رسميا ومنعتهم من استخدام هواتفهم         
  !فهل من مخرج؟. ألنهم يخشون سلطة عباس أن تمنع عنهم أرزاقهم

  11/9/2007القدس العربي 
  

  تطهير عرقي مسكوت عليه .62
 فهمي هويدي

حبوب السالم المخـدرة علـى      " إسرائيل"جميع مشغولون بمناكفات فتح وحماس، وفي حين توزع         بينما ال 
عواصم العرب، التي ابتلعها البعض وأدمنها آخرون، فإن قواتها أتمت إبادة قرية عربية في النقب، ضمن                

  . قرية من الوجود45برنامج وحشي لمحو 
وأكملـت  ". طويل أبو جـروال   "قرية  " اإلسرائيلية"تموز هاجمت البلدوزرات    / يوليو 27يوم الخميس    )1(

هدم بيوتها، بعدما صادرت وحدات الجيش كل ما يملكه سكانها من الفلـسطينيين العـرب، المنقـوالت                 
حتى صهاريج المياه دمرتها، وترك أهل القرية في العراء من دون مـأوى، تحـت               . والمواشي والخيام 

  .شمس يوليو الحارقة
، في عملية أقرب إلى القتل باستخدام مسدس كاتم للصوت، الـذي يجهـز علـى       الجريمة تمت في هدوء   

حتى اإلعالم العربي لم يكثرت بالحدث، فال هو أبرزه وال هو نبـه إلـى        . الضحية بغير جلبة أو ضجيج    
وال أعرف أية جهه عربية أولته اهتمامها، رغم أنه يصنف حقوقياً ودوليـاً بحـسبانه               . خطورته وداللته 

، وكان ضحاياه شعباً آخر غيـر الفلـسطينيين،         "إسرائيل"، لو أنه حدث في بلد آخر غير         " عرقياً تطهيراً"
وعند الحد األدنى فإن األصوات كانت ستصر على تقديم المسؤولين عن الجريمة            . لقامت الدنيا ولم تقعد   

لي لوقف الكارثـة    إلى المحكمة الجنائية الدولية، هذا إذا لم تدع أصوات أخرى إلى ضرورة التدخل الدو             
  .والدفاع عن القيم اإلنسانية

من جانبي ال أخفي شعوراً بالخجل ألنني لم أنتبه إلى الخبر في حينه، ولكنني وقعت عليه في ثنايا مقالـة       
كتبها باحث متميز هو الدكتور محمود المبارك األستاذ بجامعة الملك فيصل، وهو حقوقي دولي، عاتـب                

جاهله لجريمة محو القرية، قائالً إن الخبر لم يثر كوامن اإلعالميين العـرب،             فيها اإلعالم العربي على ت    
وهو من توقع أنه سوف يتصدر العناوين األولى لإلعالم         . الذين يقحمون إعالمنا في كل صغيرة وكبيرة      

  .العربي المقروء والمرئي والمسموع
م العربي الذي مالـت أغلـب قنواتـه         وجدت الرجل محقاً في عتابه، واعتبرت مقالته وثيقة اتهام لإلعال         

ال -ومنابره مع الريح السياسية التي تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية في أولويات اهتمامها، وصدقت              
وإذ انتابني شعور بالذنب من جراء      . في المنطقة " االعتدال"جزء من معسكر    " إسرائيل" أن   -أعرف كيف 

 إلى االتصال بالدكتور سلمان أبو ستة رئـيس هيئـة أرض            ذلك بحكم انتسابي إلى المهنة، فقد سارعت      
الذي أعـاد فيـه إحيـاء       " طريق العودة "فلسطين، صاحب الباع الطويل في هذا المجال، ومؤلف كتاب          

المختص بالدفاع عن حقوق األقليـة      " عدالة"وهو من أوصلني إلى مركز      . خريطة فلسطين قبل تدميرها   
لى مصادر أخرى، عالجت موضوع عرب النقب وكـشفت خلفيـات           كما دلني ع  ". إسرائيل"العربية في   

  . التي تنفذ هناك" اإلسرائيلية"ومرامي المخططات 
ال يبدو محو قرية عربية من الوجود خبراً مثيراً، ألن الذي يقدم على محو بلـد                " إسرائيل"في سجل    )2(

فإنـه  " اإلسرائيلي"في المنطق و. بأكمله ال يعجزه وال يؤرق ضميره أن يفعلها مع قرية أو مجموعة قرى    
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ما كان للدولة أن تقوم إال بعد احتالل المدن ومحو القرى وطرد أهلها، وارتكاب مختلف جرائم اإلبـادة                  
لذلك فمهما تقادم الزمن ووقعت االتفاقات وقدمت التنازالت ورفعـت رايـات   . البشرية والتطهير العرقي 

 قريـة فلـسطينية فـي عـام      675قامت بتهجير سكان    " لإسرائي"السالم وترددت أناشيده، فلن ينسى أن       
  . قرية دمرت تدميراً كامالً ومحيت من الوجود400 بينها حوالي 1948،

إلى احتالل المدن وإبادة القرى فـي مرحلـة         " إسرائيل"ورغم بشاعة هذه الخلفية، فقد نفهم أسباب لجوء         
 بعد خمسين عاماً من قيام الدولـة وفـي          أما حين يستمر األسلوب ذاته    . اغتصاب األرض وإقامة الدولة   

أجواء الحديث عن السالم والتعايش مع العرب ومحاولة تطبيع العالقات مع بعضهم، فإن نظرتنـا إلـى                 
إذ إنها في هذه الحالـة ال تـصبح         . األمر ال بد أن تختلف، باعتبار أن الجريمة تصبح أضعافاً مضاعفة          

بحق الفلسطينيين فحسب، وإنما تعد أيضاً نوعاً مـن خـداع     مجرد إصرار على اإلبادة والتطهير العرقي       
  .العرب والتالعب بهم
مسكون بالبؤس والمذلة، من حيث أنهم فـي أحـسن أحـوالهم يظلـون              " إسرائيل"أدري أن ملف عرب     

والفرق بيـنهم   . لكن عرب النقب بؤسهم أكبر، ألن وجودهم ذاته في خطر         . مواطنين من الدرجة الثانية   
أن األخيرين يعانون من الذل، فـي حـين أن عـرب النقـب يتعرضـون                " إسرائيل" في   وبين إخوانهم 
  .لالستئصال

 ألف عربي يعيشون في منطقة النقب، التي تقع فـي الجـزء الجنـوبي مـن                 140أتحدث عن أكثر من     
وهؤالء هم أبناء البـدو الـذين       . ويطلق عليهم في األدبيات اسم عرب بئر السبع أو بدو النقب          . فلسطين

  1948وامتلكوا أرضها التي قـدرت فـي عـام          . منذ آالف السنين  ) قضاء بئر السبع  (ستوطنوا النقب   ا
كانوا يزرعون منها مليونين حـسب موسـم        ). الدونم يعادل ألف متر أو ربع فدان      (بخمسة ماليين دونم    

 80ما بين    ( فرغت النقب من معظم سكانها     1948الكبير في عام ،   " اإلسرائيلي"وبعد االجتياح   . األمطار
.  ألفاً، تشبثوا باألرض ورفضوا مغادرتها     11وبقي  . حيث تم تهجير بعضهم وفر البعض اآلخر      %). 85و

" إسرائيل"، وقد ظلت    )نصفهم يعيشون في القرى غير المعترف بها      ( ألفاً   140وهؤالء أصبح عددهم اآلن     
وتقلـصت  .  ألـف دونـم    900مساحته  " سياج"فحجزتهم في   .  وحتى هذه اللحظة   48تطاردهم منذ عام    

وما برحت تلك المساحة تتآكـل      .  ألفاً على أحسن تقدير    240زراعاتهم، فانخفضت من مليوني دونم إلى       
". أمالك الدولـة  "تشريعاً اعتبرت فيه أراضي النقب ضمن       " إسرائيل"حيناً بعد حين، بعدما سنت حكومة       

) ن كانت فلسطين تحت االنتداب البريطاني     حي (1921ونقضت بذلك قانوناً بريطانياً أكده تشرشل في عام         
  .اعترف بملكية البدو لتلك األراضي، بمقتضى قانون العرف والعادة المعمول به منذ قرون

صحيح أن بدو النقب لم يسجلوا ملكيتهم لألراضي في أوراق رسمية، إال أنهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلـك         
وهو أيضاً ما تعاملت معـه      . لطة االنتداب البريطاني  بحكم وجودهم التاريخي عليها، وهو ما أقرت به س        

حيث تشير دراسة للباحث الفلسطيني الدكتور إسماعيل أبو سعد إلـى أن            . المؤسسات الصهيونية يوماً ما   
 1920الصندوق القومي اليهودي اشترى بعض األراضي في النقب إلقامة مستوطنات عليها، بين عامي              

  !اآلن أنهم ليسوا مالكاً" إسرائيل"ء أنفسهم من تدعي وهؤال.  من مالكها البدو1930و،
منذ الغارة الصهيونية الكبرى في األربعينات وحتى هذه اللحظة، ظلت أراضي النقب التي احتفظ بها                )3(

" الديمقراطيـة "هي الدولـة    " إسرائيل"ولعلمك فإن   ". اإلسرائيلية"أصحابها العرب شوكة في حلق السلطة       
أصحاب العقارات اليهود يمنحون رخصاً     (من األراضي   % 93التي تملك الحكومة فيها     الوحيدة في العالم    

أشد " اإلسرائيلية"لذلك فليس مستغرباً أن تضيق الحكومة       ).  عاماً 49للبناء فوق أراض يتسأجرونها لمدة      
  . من األراضي% 5.3من سكانها يضعون أيديهم على % 19الضيق ألن العرب الذين يمثلون 

ظلـت تالحـق عـرب النقـب        " اإلسرائيلية"رض هي عصب الصراع وجوهره، فإن الحكومة        وألن األ 
. بمختلف السبل لكي تقتلعهم من أرضهم، لتتولى تسكينهم في مناطق أخرى، من التي وضعت يدها عليها               
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 ألف عربي غير قانونية، بدعوى أنها أقيمت        70من ذلك أنها اعتبرت أن األربعين قرية التي يعيش فيها           
وعمدت إلى إنذار سكان القرى بضرورة المغادرة، وشـرعت         . ق أراضي الدولة، ومن دون تصريح     فو

وفي الوقت ذاته، فإنها لجأت إلى تسميم زراعاتهم عن طريق رشها بالمبيدات التي تهلك              . في هدم بيوتهم  
إلى هجرة  الزرع وتعوق نموه، كما لجأت إلى تسميم مواشيهم حتى تضيق عليهم أسباب العيش، وتدفعهم               

ورغم ذلك فإنهم ظلوا صامدين طول الوقت، وقد تسلحوا في ذلك بإصرار مدهش على التـشبث                . المكان
  .باألرض والتمسك بحقهم فيها

، "األرض" كتب ارييل شارون، مباشرة قبل توليه رئاسة الحكومة، مقالة نـشرتها مجلـة               2000في عام   
 ألف دونم من أرض     900 بأم عينيه كل يوم أن حوالي        ذكر فيها أنه باعتباره من سكان النقب، فإنه يرى        

الدولة ليست في أيدي الحكومة، ولكنها في قبضة البدو الذين يقضمون حدود الدولـة ويتمـددون علـى                  
 أحـد   2003وهي المقالة التي رد عليها في عام        . أرضها، من دون أن ينتبه أحد إلى خطورة ما يفعلون         

كيف نعتبر دخالء على النقب، في حـين أن أسـالفنا      :  أبو سعد، قائالً   مثقفي البدو، البروفيسور إسماعيل   
  عاشوا هنا منذ آالف السنين؟

معالجـة  " أقرت إحدى اللجان الوزارية خطـة        - وشارون على رأس الحكومة      -) 2003(في العام ذاته    
 هدفها هـو    وفي حين أعلن رسمياً أن    ". خطة شارون "، التي أصبح يطلق عليها      "الوسط البدوي في النقب   

إال أن الهدف الحقيقي لها هو السيطرة على أراضي العرب فـي النقـب،              ". تغيير وتحسين وضع البدو   "
إلقامتها، لتصفية القـرى التـي      " اإلسرائيلية"وتهجير السكان وتجميعهم في سبع بلدات خططت الحكومة         

طويـل  "ط الذي كانت قرية     وخالل السنوات التالية بدأت خطوات تنفيذ المخط      . يقيمون فيها على أرضهم   
  .أحدث ضحاياه" أبو جروال

" اإلسرائيلي"وحدهم عرب القرى غير المعترف بها في النقب، المقررة إزالتها، يواجهون الجبروت              )4(
الـذي  . فقد شكلوا من بينهم مجلساً إقليمياً بينهم برئاسة حسين الرفايعة   . الذي يمارس في غفلة من الجميع     

وفي التقارير التي وقعت عليهـا      ". اإلسرائيلية" الصمود في مواجهة حملة التدمير       يقود مع زمالئه حملة   
وجدته يقول دائماً إن البلدوزرات إذا هدمت بيوتهم، فسوف يقيمون خياماً ينصبونها ليظلوا فوق أرضهم               

لقـة  قرأت في التقارير أيضاً كالمـاً لعقيـل الطال        . يعيشون عليها ويواصلون زراعتها كما فعل أجدادهم      
طويـل أبـو    "إذا كانوا قد هـدموا      " اإلسرائيليين"قال فيه إن    . رئيس اللجنة المحلية للقرية التي تم هدمها      

 مرة، فإنهم لن يستطيعوا محوها ال من التاريخ وال من قلـوب  11وحاولوا محوها من الجغرافيا   " جروال
  .أبنائها، المستعدين للموت دفاعاً عن ترابها

في بيـت   " بديل"من بينها جمعية    (بعض الجمعيات األهلية التي تضم أجانب وعرباً        إلى جانب هؤالء فإن     
وتزويد األمم المتحـدة بالوثـائق التـي        " إسرائيل"ال تكف عن تسجيل جرائم      ) في الناصرة " عدالة"لحم و 

 من خبراء القانون الدولي المتطوعين، الـذين        30بل إن جمعية بديل شكلت مجموعة ضمت        . تدينها بها 
  .إلى لجان األمم المتحدة" اإلسرائيلية"دون التقارير والشهادات الخاصة بالممارسات يع

، ومخططها إلبادة بقية قرى النقب التي تدعي عدم قانونيتهـا           "طويل"في قرية   " إسرائيل"إن ما قامت به     
ود المبارك  وكما ذكر الدكتور محم   . هو جريمة تطهير عرقي، تنطبق عليها أحكام القانون الجنائي الدولي         

الطرد القسري لمجموعة من الـسكان غيـر المرغـوب فـي            : فإن المفهوم المبسط للتطهير العرقي أنه     
وجودهم من منطقة معينة، كنتيجة للتمييز العرقي أو الديني، أو العتبارات سياسية واستراتيجية، أو لكل               

لكن الحـق ال    . تي نحن بصددها  وهو التعريف الذي ينطبق بالكامل على الحالة ال       . هذه األسباب مجتمعة  
وقد بذل أهل النقب غاية جهدهم فـي  . يمضي وحده، وإنما يظل بحاجة إلى رجال يحملونه ويذودون عنه      

ذلك، بصمودهم واستغاثتهم باألمم المتحدة، التي أغمضت أعينها عما يجري هناك، ولم تعد تنشغل إال بما                
فلم نرد ولـم نـسمع ولـم        . ألننا وقفنا نفس الموقف   وال نستطيع أن نلومها في ذلك،       . يحدث في دارفور  

  !  يا وياله-نتكلم
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