
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "إعالن نوايا غير ملزم"اجتماعاتي مع أبو مازن تهدف للتوصل إلى : أولمرت
   على العاهل السعودي"حماس"عرض مشاهد تعذيب وقتل مارستها عباس ي: قيادي فتحاوي

  وتحذر من أن يكون هدفها التهيئة لعمليات ضد قيادتها خالفات هنية الزهار  تنفي"حماس"
  خطة خماسية لتعزيز قوات البر واإلعداد إلحتمال حرب : إسرائيل

  الشرق األوسطبريطانيا تعلن اليوم خريطة طريق اقتصادية لتحقيق السالم في

مـسودة"تكشف عـن" المنار"
اتصاالت مكثفة لحـل    ": اتفاق

  "حماس" و"فتح"األزمة بين 
  

 4ص ... 

17/9/2007847ثنيناإل



  

  

 
 

  

            2 ص                                    847:                                العدد 17/9/2007اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 5 هنية يرحب بأي دور عربي إلنهاء الخالف الفلسطيني الداخلي .2
 6   بغزة" التشريعي" من موظفي 36 نائباً و21 تقطع رواتب "حكومة فياض" :بحر .3
 6   على العاهل السعودي"حماس"عرض مشاهد تعذيب وقتل مارستها يعباس : قيادي فتحاوي .4
 6    إيران قررت التخلص من هنّية":سرائيليا"موقع  .5
 7  هنية والزهار يصليان العشاء والتراويح معاً.. الحكومة المقالة تنفي أي خالف بينهما .6
 7  هابمحاولة نسف مقر "فتح"تتهم " التشريعي"و.. ل عباس المسؤوليةبحر يحّم .7
 7     انفجار يهز قيادة القوة التنفيذية في غزة .8
 8   تهدم زنازين السجن المركزي في غزة" القوة التنفيذية" .9
 8   ألف دوالر لمستشفى الشهيد كمال عدوان بمشروع بيت الهيا50هنية يقدم مبلغ  .10
 8  عبد الرحمن ينفي وجود نية لدى السلطة الرجاء مؤتمر السالمأحمد  .11
 9   "رائيلسا"مع " بالتهدئة المتبادلة" تؤكد التزامها هنيةحكومة  .12
 9   أحمد يوسف يستبعد قيام إسرائيل بتنفيذ عملية اجتياح واسعة ضد قطاع غزة .13
 9  سرى كافة ال تعارض جدوالً زمنياً لإلفراج عن األ الفلسطينية السلطة:شرف العجرميأ .14
 10  ال تهاون مع أي بؤرة إرهابيةو.. صالحة للسكن" البارد"من أبنية % 60: أبو العينين .15
    

    :المقاومة
 10   وتحذر من أن يكون هدفها التهيئة لعمليات ضد قيادتها خالفات هنية الزهار  تنفي"حماس" .16
 10  األقصر للحوار هو التراجع عن االنقالبهنية يعلم أن الطريق : الزعارير .17
 11  "نهر البارد"دعوة إلى إجراء تحقيق في قضية ": صبرا وشاتيال"في ذكرى مجزرة " حماس" .18
 11  "نهر البارد"لنازحي " عودة سريعة"بـتطالب " الديمقراطية" .19
    

    :ليالكيان االسرائي
 11  "إعالن نوايا غير ملزم"اجتماعاتي مع أبو مازن تهدف للتوصل إلى : أولمرت .20
 11  أولمرت يلغي بنداً في جلسة حكومته بشأن الرد على الصواريخ .21
 12  في الضفة" حماس"اجهة نعمل وأجهزة عباس معاً في مو: ضابط صهيوني .22
 12  استعدنا قدرة الردع بوجه سوريا وإيران: إسرائيل .23
 12  خطة خماسية لتعزيز قوات البر واإلعداد إلحتمال حرب : إسرائيل .24
 13   اسرائيل تمنع رفع أذان اإلفطار في عكا .25
 13  اسرائيل تدرس الغاء التاشيرة للسياح الروس .26
 13  منح جائزة لجمعية تضم اسرا اسرائيلية وفلسطينية .27
    

    :األرض، الشعب
 13   ومحرومون من حق المواطنة  ألف فلسطيني بال بطاقات هوية120 .28
 14   في نابلس برصاص قوات االحتاللاثنيناستشهاد مواطن من الخليل و .29
 14   غزةقوات االحتالل تنسحب مخلفة دمارا هائال جنوبي قطاع .30
 14   نابلسحولتها قوات االحتالل تغلق حاجز حوارة ومعبر عورتا وتشدد إجراءا .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                    847:                                العدد 17/9/2007اإلثنين : التاريخ

 14  مجددا بسبب الرواتبعمال وموظفو بلدية غزة يضربون عن العمل  .32
   

   :صحة
  15   الفلسطينيين ألف معاق بين الجئي األردن15: االونروا .33
   

   : األردن
 15  احة األردنية من هجمة فياض على المؤسسات الخيريةاستياء متزايد في الس .34
 15 قافلة مساعدات تنطلق لالراضي الفلسطينية اليوم .35
   

   :لبنان
 16  خدمة للتوطين" البارد"يحذر أي تلكؤ في حل قضية نازحي " حزب اهللا" .36
   

   :عربي، إسالمي
 16  لقاء مرتقب بين القذافي وليفني في نيويورك .37
 16   الجزائر تنفي رفضها استقبال مشعل .38
 16  الكويت تربط التوسط لمعالجة االنقسام الفلسطيني بالتنسيق مع السعودية .39
 17  سيفشل المؤتمر الدولي اذا لم يرتكز على مبدأ السالم العادل: إيران .40
 17   من أطباء مصر للفلسطينيين" قافلة رمضان" .41
   

   :دولي
 17  بارجة استخبارات ألمانية رصدت الخرق اإلسرائيلي .42
 17  طن قلقة من النووي السوريواشن: غيتس .43
 17  بريطانيا تعلن اليوم خريطة طريق اقتصادية لتحقيق السالم في الشرق األوسط .44
 18   القاعدة وحماس مثل النازيين: إمام جامعة متروبولين في بريطانيا .45
   

    :مختارات
 18   موقع عسكري ونووي إيراني2000 أمريكا تخطط لضرب .46
  18   مصير العمالت المرتبطة بالدوالر:تحليل اقتصادي .47
    
    :قاريرت

 19  الغائب في اإلحصائيات اإلسرائيلية .48
    

    :حوارات ومقاالت
 21 وليد الشرفا... األصوليات الفلسطينية واستمساخ المفهوم الديموقراطي .49
 23  رأي البيان... ودولة في غزة.. دولة في الضفة .50
 24 عبداهللا السويجي. د... الكيان الصهيوني والفوضى في الوطن العربي .51
    

  26  :كاريكاتير



  

  

 
 

  

            4 ص                                    847:                                العدد 17/9/2007اإلثنين : التاريخ

***  
  

  "حماس" و"فتح"اتصاالت مكثفة لحل األزمة بين ": مسودة اتفاق" تكشف عن" المنار" .1
ـ    :16/9/2007المنار الفلسطينية   نشرت    عن اتصاالت سرية تجري في      "المنار"كشفت مصادر مطلعة ل

 وعربية النهاء األزمة فـي      الساحة الفلسطينية، وفي ساحات عربية، تقودها قيادات وشخصيات فلسطينية        
الساحة الفلسطينية، وقالت المصادر أن هناك مسودة اتفاق تجـري دراسـتها ألخـذ موافقـة الجـانبين                  
المتخاصمين، قبل انعقاد اللقاء الدولي ألن في ذلك تعزيز للموقف الفلسطيني في معركة سياسية شرسـة                

رت في االسابيع األخيرة اتصاالت واسعة مع        أج "حماس"وذكرت المصادر ذاتها، أن قيادة       .بدأت بالفعل 
دول عربية، لدفعها الى المشاركة في مساعي حل األزمة وبشكل خاص الـيمن والـسعودية وسـوريا                  
والسودان ومصر، وذلك بعد أن وجدت الحركة أنها باتت شبه محاصرة، بسبب ما نفذته وقامت به فـي                  

 في اكثر من ساحة لمعالجة األزمة، تجري اآلن،         وأضافت المصادر، أن هناك لقاءات مكثفة      .قطاع غزة 
وأن هذه اللقاءات وصلت نتائجها مراحل متقدمة، وتطلع عليها قيادات الفريقين المتخاصـمين، وبعـض               

  :العواصم العربية، ومن أهم هذه النتائج مسودة اتفاق يضم بنودا عدة، وهذه البنود هي
ة امام وسائل االعالم يعلن فيه، أن ما قامـت بـه            ، يلقيه اسماعيل هني   أن تصدر حركة حماس بياناً     .1

الحركة أثار غضب وقلق الشارع الفلسطيني وهي تعتذر عن ذلك، وال تقره بعض قيادات الحركة، وأنها                
  .ستقوم بمساءلة ومحاسبة األجنحة التي لعبت دورا في نشوء هذه األزمة

ضمام الى سلك الشرطة عليـه التقـدم        حل القوة التنفيذية خالل ثالثين يوما، وكل من يرغب في االن           .2
  .بطلب الى لجنة خاصة يشكلها الرئيس الفلسطيني

اعادة جميع ممتلكات المؤسسات الرسمية واألجهزة األمنية التي صادرتها عناصر حمـاس والقـوة               .3
  .التنفيذية

  .عودة الحرس الرئاسي الى مواقعه في غزة .4
  .ة وعناصر فتح وتنظيمات أخرىاطالق سراح من اعتلقتهم الحركة من االجهزة األمني .5
أن تعلن الحركة تأييدها الجراء انتخابات تشريعية جديدة، وااللتـزام ببرنـامج منظمـة التحريـر                 .6

  .الفلسطينية
أن تغادر حكومة اسماعيل هنية مقاعدها وأن تلتزم بما يصدر عن الحكومة الحالية برئاسـة سـالم                  .7

  .ت جديدةفياض، وهي حكومة انتقالية، تعد الجراء انتخابا
تؤكد الحركة التزامها بالشرعية، وبصالحيات الرئيس المنتخب محمـود عبـاس وعـدم تجاوزهـا                .8

واالعتذار له عما بدر من الحركة من اتهامات وتعديات على مقره وبيته وبيت الـرئيس الخالـد ياسـر                   
  .عرفات وقادة فلسطينيين آخرين

لبات للحصول علـى تـراخيص قانونيـة        أن توقف حركة حماس حمالتها االعالمية، وأن تتقدم بط         .9
  .لوسائلها االعالمية

أن يقوم ضباط من األردن ومصر باالشراف على الخطوات التي يتوجب على حركة حماس تنفيذها                .10
  .في اطار هذا االتفاق

أن توافق الحركة على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في االحداث المؤلمـة التـي حـصلت ورفـع                   .11
  .ية لمحاكمة من تثبت ادانتهمتوصياتها الى هيئة قضائ

  .سالم فياض للبت فيها.أن تتقدم الحركة بأية مالحظات تراها الى الحكومة الفلسطينية برئاسة د .12
أن تسلم حكومة اسماعيل هنية أية أموال جبتها وحصلت عليها الـى وزارة الماليـة فـي حكومـة             .13
  .فياض.د
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  .ام بالديمقراطية والشرعية قوال وممارسةالتأكيد على الحوار لحل أية خالفات مستقبلية وااللتز .14
  .أن تلتزم الحركة برفع العلم الفلسطيني، علم الشعب الفلسطيني كله .15
أن ال تقوم الحركة بأية عمليات مسلحة دون قرار جماعي تتخذه كافة التنظيمـات وبعـد موافقـة                   .16

  .الرئيس المنتخب
  .تأكيد االلتزام بوثيقة االسرى .17
  .صالحيات الرئاسة الفلسطينية وهي في اطار منظمة التحريرالتفاوض للحل السياسي من  .18
  .أن تودع نسخة من هذه الوثيقة لدى الجامعة العربية .19

هذه المسودة سوف ترسل الى قيادتي الفريقين لدراستها، ووضع مالحظاتهما وأشارت المصادر الـى ان               
  .حركة حماس ستجد نفسها مضطرة لقبول االتفاق النهائي ألسباب عديدة

ـ  و  انه بالنسبة النضمام حركة حماس لمنظمة التحرير فهو مطلب من الشرعية            "المنار"ذكرت المصادر ل
الفلسطينية، وان نسبة المقاعد الخاصة بها، تحدده نتائج االنتخابات التشريعية القادمة التي سـيعلن عـن                

  .موعدها الرئيس محمود عباس
كشف مصدر سياسي :  محمد الصواف،غزة لها في نقًال عن مراس  16/9/2007إسالم أون الين    وأضافت  

ـ    انطلقت مـؤخرا   " حماس"و" فتح"أن مباحثات سرية بين     " نت.إسالم أون الين  "فلسطيني رفيع المستوى ل
في إحدى الدول العربية بهدف محاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الجانبين ومحاولة حل الخالفات العالقة               

حرص على أن تكـون تلـك       " عباس   الرئيسإن  :  الكشف عن اسمه   وقال المصدر الذي طلب عدم     .بينها
الرئيس عباس أرسل مبعوثًا كبيرا للتواصل مـع حمـاس الستكـشاف            "وأوضح أن    ..."المباحثات سرية 

إمكانية إيجاد أرضية مشتركة للحل يتم من خاللها االتفاق بين الحركتين على إعادة االلتحام بين الـضفة                 
وفيما يتعلق بالجهود العربية الرامية إلجـراء حـوار بـين     .الخالفات العالقةوالقطاع وعلى تسوية كل 

الحركتين، شدد المصدر على أن المملكة السعودية لها دور كبير في دفع الرئيس عباس إلجراء مباحثات                
وذكر المصدر أن زيارة عباس للمملكة األسبوع الماضي جاءت بناء على طلـب سـعودي،               . مع حماس 

السعودية حاولت إقناع عباس بالحوار الرسمي "وبحسب المصدر، فإن  .سبل عودة الحواروتركزت حول 
إن عبـاس   : "وقـال . "مع حماس الفتقار مؤتمر الخريف ألي مقومات للنجاح، وحذرت من التعويل عليه           

  ."وأمام الضغوط السعودية أصر على إبقاء المباحثات مع حماس في إطار السرية حتى نهاية العام
أن ممثلين عن " نت.إسالم أون الين"عيد متصل، كشفت مصادر مقربة من حركة حماس لـعلى ص

حكومة النرويج عقدوا في األيام القليلة الماضية مباحثات مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة ودمشق، 
وكذلك مع قادة من حركة فتح، وعرضوا رعاية حوار بينهما على أراضيها واستضافة قادة الحركتين، 

 .لم يعط المصدر نفسه مزيدا من التفاصيلو
  

 هنية يرحب بأي دور عربي إلنهاء الخالف الفلسطيني الداخلي .2
متحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طـاهر       القال   :، وكاالت "الخليج "-القدس المحتلة، غزة، القاهرة     

لة البحرين وأمير دولة الكويـت      اجرى اتصاال هاتفيا بكل من ملك دو      "هنية  اسماعيل  النونو في بيان ان     
شدد حرصـه علـى     "وأضاف ان هنية    ". وطلب من الزعيمين التدخل النهاء االنقسام الفلسطيني الراهن       

انهاء حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، مؤكدا جدية الحكومة في التوجه نحو الحوار والوحدة الوطنية               
  ".عادة اللحمة البناء الشعب الواحدالنهاء جذور الخالف في الساحة الفلسطينية وا

  17/9/2007الخليج اإلماراتية 
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  بغزة " التشريعي" من موظفي 36 نائباً و21 تقطع رواتب "حكومة فياض" :بحر .3
 كشف رئيس المجلـس التـشريعي باإلنابـة         :غزةمن   16/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    نشرت  

التغيير "نائباً من قائمة    21 في رام اهللا قد قطعوا مكافآت        معنيينأحمد بحر، أّن المسؤولين الفلسطينيين ال     .د
وذكر أّن قرار قطع الرواتب طال أيـضاً سـتة          ". خطوة غريبة ومستهجنة  "، واصفاً ذلك بأنه     "واإلصالح

  . وثالثين موظفاً من موظفي التشريعي بغزة، ألنهم يقومون بواجبهم ويحافظون على الدوام الرسمي
أكد الناطق باسـم كتلـة حمـاس        : )اي.بي.يو(نقالً عن وكالة     17/9/2007إلماراتية  الخليج ا وأضافت  
 . نائباً من حماس في قطـاع غـزة        21 صالح البردويل أن حكومة سالم فياض أوقفت رواتب          البرلمانية

وشدد على أن  ". العربدة والتالعب " في اتصال مع يونايتد برس انترناشونال هذه الخطوة نوعاً من            اعتبرو
مشيراً إلى أنهم سيواجهون هذا األمر عبـر        " ال يمكن أن يضير النواب أو يفت في عضدهم        "ذا القرار   ه

فضحه في اإلعالم باعتباره سلوكاً غير وطني كما ستتم مواجهته من قبـل المجلـس التـشريعي عبـر                   
  .إجراءات قانونية

 نفـى وزيـر     :منتـصر حمـدان   ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في     17/9/2007الحياة الجديدة   وجاء في   
  . التشريعي في رياض المالكي وجود توجه لدى الحكومة بوقف رواتب نواب ]في حكومة فياض[اإلعالم

حسن خريشة عدم شرعية اية قرارات بوقف مكافآت النواب بناء علـى تـصريحات أو    .واعتبر النائب د  
ر يعتبر مخالفة قانونية واضحة للقانون      مواقفهم السياسية، مشددا على انه في حال ثبوت ذلك فان هذا االم           

واوضـح خريـشة ان نـواب       . االساسي ويمثل سياسة عقاب جماعي مرفوضة من المجلس التـشريعي         
من رواتبهم اال انه لم يجر صرف رواتب هؤالء النواب          % 70المجلس التشريعي تسلموا لغاية ما يعادل       

  . االصالح والتغيير في الضفة رواتبهمالشهر الماضي في الوقت الذي تسلم فيه جميع نواب كتلة
  

   على العاهل السعودي"حماس"عرض مشاهد تعذيب وقتل مارستها عباس ي: قيادي فتحاوي .4
رئيس عباس أطلع أركان القيادة السياسية      ال بأن   "الجريدة"أبلغ قيادي كبير في حركة فتح       : عامر الحنتولي 

رص مدمج تضمن مشاهد فظيعة لقتـل وتعـذيب         في السعودية، خالل زيارته األخيرة، على محتويات ق       
اضافة الى مكالمات هاتفية بين مسؤولي الحركة       . سميح المدهون على أيدي القوة التنفيذية في قطاع غزة        

في غزة وقادتها السياسيين في العاصمة السورية، يتم اإلعراب خاللها عن الشوق الى تكرار االنتـصار                
لكن ما صـدم    .  للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى للقضية الفلسطينية      في الضفة، واعتقال أبومازن وتقديمه    

 من خالل إلقائهم من أعلـى       "فتح"قادة سعوديين هو طرق التعذيب والقتل التي مورست بحق نشطاء من            
وكانت هذه المشاهد تصور لنقلها الى قادة حماس فـي سـورية، قبـل ان                .أبراج سكنية في قطاع غزة    
  .لى قيادات في حركة فتحتتسرب عبر مصدر خاص ا

وبحسب القيادي الفلسطيني فإن مسؤوال سعوديا أسر لعباس وهو يودعه بأن خادم الحـرمين الـشريفين                
 بعد أن اشمأز بشدة من سلوكيات وسياسات قادة         "حماس"تراجع عن ممارسة الضغط عليه للمصالحة مع        

لمرحلة المقبلة، وهـو مـا تمـت        ، وبأن الرياض ستضع ثقلها بقوة خلف عباس خالل ا         "حماس"وساسة  
  ."حماس"ترجمته عمليا برفض الرياض استقبال أي قادة من 

  16/9/2007الجريدة الكويتية 
  

   إيران قررت التخلص من هنّية ":سرائيليا"موقع  .5
أن إيران قررت التخلص    " قضايا مركزية "ذكر موقع إخباري إسرائيلي معروف باسم       :  رائد الفي  -غزة  
يؤّيد التنازل عن الحكم في قطاع غزة وصوالً إلـى إعـادة الوحـدة الوطنيـة                "ة ألنه   هنّياسماعيل  من  

التيـار  "وأشار إلى أن قادة الحرس الثوري اإليراني يدرسون بجدّية كيفيـة تمكـين              ". وحكومتها السابقة 
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ن وقال إ . من إقصاء هنّية عن منصبه ولو تطلّب األمر القضاء عليه جسدياً          " المتطرف في حركة حماس   
  .من يقف على رأس معارضي هنية هو محمود الزهار

  17/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  هنية والزهار يصليان العشاء والتراويح معاً.. الحكومة المقالة تنفي أي خالف بينهما .6
نفى المتحّدث باسم الحكومة    :  رائد الفي  ،غزةنقالً عن مراسلها في      17/9/2007األخبار اللبنانية   نشرت  
هذه شـائعات سـوداء     "وقال  . الزهارمحمود  . دهنّية و اسماعيل  ة، طاهر النونو وجود خالف بين       المقال

  ".أذاعتها بعض المواقع والفضائيات، وتحديداً فضائية فتح
 أدى رئيس الوزراء الفلـسطيني إسـماعيل        :غزةمن   15/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضافت  
والتراويح معاً في مسجد مخيم الشاطئ الغربي بغزة، فيما بـدا رد            محمود الزهار صالة العشاء     .هنية ود 

 الزهار المصلين في    وأّم. حول وجود خالفات وتهديدات بين الجانبين     " فتح"عملي على ما يرّوج له إعالم       
  .  بدوره المصلين في صالة التراويحصالة العشاء في مسجد مخيم الشاطئ بعدما قّدمه هنية الذي أّم

كـشفت مـصادر    :  عبد القادر حماد   ،غزة نقالً عن مراسلها في    17/9/2007طن العمانية   الووأوردت  
فلسطينية، أن إسماعيل هنية ال يغادر المخيم كما كان في السابق بعد احتدام ما أسمته المـصادر احتـدام           

در وأكدت المصا  .المواجهات وحمالت االختطاف المتبادلة بين أنصاره من جهة وأنصار محمود الزهار          
 .أن تحركات هنية أصبحت ال تتجاوز حدود المخيم

وكانت حكومة هنية دعت عبر وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة وعدم نشر االخبار الكاذبة لخلق البلبلة في                 
  الساحة الفلسطينية نافية وجود أي خالف بين هنية والزهار 

  
  هانسف مقربمحاولة  "فتح"تتهم " التشريعي"و.. ل عباس المسؤوليةبحر يحّم .7

اتهمت رئاسـة المجلـس     :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    17/9/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
وأصدرت رئاسة المجلس بيانا نـددت      .  غزة بمحاولة نسف مقر المجلس في مدينة     " فتح"التشريعي حركة   

لى المجلس جاء مـن قبـل       فيه بمحاولة اغتيال ما سمته رمز الشرعية الفلسطينية، وأكدت ان االعتداء ع           
في حركة فتح محسوبين على كتائب االقصى، وطالبت الفصائل والقوى الفاعلة فـي الـساحة               " زعران"

  .الفلسطينية بإدانة هذا العمل االجرامي
من ناحية ثانية، اعتقلت القوة التنفيذية امس عددا من االشخاص على خلفية عبوة متفجرة عثـر عليهـا                  

 المتحدث باسم القوة اسالم شـهوان       أوضحو .يعي في غزة الليلة قبل الماضية     موضوعة قرب مقر التشر   
 وراء وضع هذه العبوة خصوصا انها تشبه العبوات التي          "فتح"التوقعات ان يكون بعض عناصر من       "ان  

  ".تم تفجيرها قرب عدد من مواقع التنفيذية او االشخاص من حماس
تهم رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، احمد بحر، من        ا: غزةمن   17/9/2007الشرق األوسط   وجاء في   
ـ  " االعتـداء "وقال إن هـذا     . ]في مقر المجلس التشريعي   [، بمسؤولية زرع العبوة   "فريق رام اهللا  "سماهم ب

ليدلل على أن القائمين على هذا العمـل الجبـان          "الذي يتزامن مع التهديدات اإلسرائيلية باجتياح القطاع        
وحمل بحر الرئيس   ". ساحة الفلسطينية وتسهيل مهمة العدوان اإلسرائيلي على القطاع       يهدفون الى إرباك ال   

  .مسؤولية ما حدث من تحريض واعتداء على المجلس التشريعي عباس
  

  انفجار يهز قيادة القوة التنفيذية في غزة .8
اسـفر عـن    هز انفجار غير قوي امس مقر القيادة العامة للقوة التنفيذية في غزة ممـا               :  ا ف ب   -غزة  

  .اصابة اربعة اشخاص على االقل، كما افاد شهود
  17/9/2007الدستور 
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  تهدم زنازين السجن المركزي في غزة" القوة التنفيذية" .9

دمرت القوة التنفيذية، أمس، عدداً كبيراً من زنازين سجن غزة المركزي المعـروف             :  رائد الفي  -غزة  
المقالة يوسف المنسي أولى الضربات لجدران الزنـازين        ، ووجه وزير العدل في الحكومة       "السرايا"باسم  

، وبدت غير صالحة لالستخدام اآلدمي، فيما شارك النائب العام المساعد           "السجن التأديبي "التي كتب عليها    
إسماعيل جبر، ومدير مراكز اإلصالح والتأهيل علي حميد، وإسالم شهوان الناطق باسم القوة التنفيذيـة،               

إن قـرار إزالـة     : "وقال المنسي خالل مؤتمر صـحافي      . األولى لجدران الزنازين   في توجيه الضربات  
الزنازين من سجن السرايا جاء بعد دراسة وضع السجناء من خالل زيارة ميدانية لهم استمرت أكثر من                 

التقينا خالل الزيارة الموقوفين فرداً فرداً لدراسـة أوضـاعهم،          "، مشيراً إلى أنه     "سبع ساعات متواصلة  
فوجدنا مالحظات عديدة في البناء خاصة أنه يعود إلى عهد االنتداب البريطاني، كما أنها تهـدر كرامـة                  

  ".اإلنسان، فقررنا إزالة هذه الزنازين المهجورة حتى ال يعاد استخدامه
  17/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  هيا ألف دوالر لمستشفى الشهيد كمال عدوان بمشروع بيت ال50هنية يقدم مبلغ  .10

 ألـف دوالر لمستـشفى      50 تبرع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية بمبلـغ          : عماد االفرنجي  -غزة  
بسام أبو وردة   . الشهيد كمال عدوان بمشروع بيت الهيا شمال غزة، وتسلم المبلغ امس مدير المستشفى د             

  .من قبل وفد ضم نواب كتلة التغيير واإلصالح شمال غزة
  17/9/2007القدس الفلسطينية 

  
  عبد الرحمن ينفي وجود نية لدى السلطة الرجاء مؤتمر السالمأحمد  .11

 نفى الناطق الرسمي باسم حركة فتح احمد عبد الرحمن ان يكون لدى السلطة الوطنية نية                : معا –رام اهللا   
 وذلك ردا على ما نقلتـه صـحيفة جيـروزاليم           .الرجاء مؤتمر السالم المزمع عقده في الخريف المقبل       

االسرائيلية أمس من أن السلطة تنظر في الطلب من واشنطن إلرجاء المـؤتمر ألن الفلـسطينيين       بوست  
علـى الواليـات    "في تصريح صحفي أمس      وقال .ليسوا جاهزين إلبرام اتفاقية حول القضايا الجوهرية      

او المتحدة ان تضغط على الطرف االسرائيلي الذي يعمل بكل جهد ويحيك األساليب الفـشال المـؤتمر                 
ان الموقـف   "وعن احتمال غياب السعودية عن المـؤتمر قـال           ".ال تريد سالما  ) اسرائيل(تأجيله ألنها   

ان "واوضـح   " ...السعودي واضح فالسعودية تريد مؤتمرا يحقق اآلمال العربية للوصـول الـى سـالم             
 والمسؤول عـن    والسلطة لن تطلب تأجيله ألنه يمثل محطة مهمة لوحدة مطالبنا          المؤتمر مطلب ملح لنا،   

  ".فشله أو انجاحه هو الطرف الذي دعا اليه
إنهم يشعرون بالقلق   "وكانت الصحيفة االسرائيلية نقلت عن مسؤولين فلسطينيين لم تكشف هويتهم قولهم            

وحذر ". ألن عددا من الدول العربية ألمحت إلى النأي بنفسها عن المؤتمر المرجح عقده في تشرين الثاني               
ورجحت الصحيفة  .  المؤتمر ربما يفاقم الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس          المسؤولون من أن  

أن يكون الرئيس عباس فشل في إقناع السعوديين واألردنيين من أجل المشاركة في المؤتمر مشيرة إلـى                 
أن المصريين أعربوا من طرفهم عن تحفظاتهم إزاء المؤتمر الفتقاره إلى االستعدادات ما يجعله مجـرد                

ان الفلسطينيين يودون أن يروا أكبـر  "وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين للصحيفة    .فرصة اللتقاط الصور  
نحن ذاهبون لمناقشة قضايا جوهريـة ال تخـدم المـصالح           " وتابع". عدد من الدول العربية في المؤتمر     

طأ قمة كامب ديفيـد     ال نريد أن نكرر خ    "وقال  ". الفلسطينية وحسب بل مصالح غالبية العرب والمسلمين      
عندما ترك الرئيس الراحل ياسر عرفات وحيدا في مواجهة ضغط االسرائيليين واألميركيين فإذا عـزف               
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وقال مسؤول فلسطيني آخر  للصحيفة إن الرئيس عباس مقتنع بأن           ". العرب عن الذهاب فلن نذهب أيضا     
  .الوقت ليس مناسبا لعقد مثل هذا المؤتمر

 للصحيفة عن دهشته لسماع فكرة إرجـاء المـؤتمر التـي يتحـدث عنهـا                وأعرب مسؤول إسرائيلي    
  ".هذا يتنافى مع ما سمعته إسرائيل من قبل الفلسطينيين"الفلسطينيون وقال إن 

   17/9/2007الحياة الجديدة 
  

  "سرائيلا"مع " بالتهدئة المتبادلة" تؤكد التزامها هنيةحكومة  .12
نية المقالة في غزة أمس تهدئة متبادلة مـع إسـرائيل،           عرضت الحكومة الفلسطي   : أشرف الهور  -غزة  

ـ         طرح موضوع التهدئة مع إسرائيل      "القدس العربي "وأوضح طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة ل
وقال نحن اآلن في شهر رمضان ونحتاج إلي تهدئة متبادلة للتخفيف عـن   .جاء من باب المصلحة العامة 

ذا كانت الحكومة المقالة تود مغازلة إسرائيل من وراء طرح هـذه الهدنـة،              وحول ماإ . شعبنا الفلسطيني 
مـن الفـصائل     % 96 إسرائيل ليست إمرأة جميلة حتي نغازلها، لكن نحن نتحدث عـن موقـف               :قال

. وتابع التهدئة تأتي ضمن برنامج الحكومـة       . برنامج حكومة الوحدة الوطنية    ىالفلسطينية التي وافقت عل   
 ان الحكومة تـسعي     :نت الحكومة المقالة استطلعت مواقف الفصائل من هذه التهدئة، قال         وعما إذا ما كا   

 التهدئة المتبادلة، فإن لكل     ى في الوقت الذي توافق فيه إسرائيل عل       :وتابع .إليجاد تهدئة متبادلة ومتزامنة   
 الـضفة    الشعب الفلسطيني فـي    ى ضرورة إنهاء الحصار الظالم المفروض عل      ىوشدد عل . حادث حديثا 

الغربية وقطاع غزة ووضع حد لمعاناة المواطنين وخاصة في المعابر والحواجز التي يقيمها االحتالل في               
  .األرضي الفلسطينية

  17/9/2007القدس العربي 
  

  أحمد يوسف يستبعد قيام إسرائيل بتنفيذ عملية اجتياح واسعة ضد قطاع غزة .13
ر السياسي إلسماعيل هنية أمس األحد، قيام إسرائيل        أحمد يوسف المستشا  .استبعد د  : أشرف الهور  -غزة  

واعتبر في تصريح صحافي إقـدام قـوات        . بتنفيذ عملية اجتياح واسعة لقطاع غزة خالل الفترة القادمة        
وقـال قـوات     .االحتالل علي هذا االجتياح بانه سيعيدها للمواجهة المفتوحة مع المقاومـة الفلـسطينية            

وأوضح أن إسـرائيل    .  في حرب لبنان   ىاتها في قطاع غزة وتكرار ما جر      االحتالل ال تريد استنزاف قو    
.  حكومة هنية بهـدف إسـقاطها      ى فرض العديد من الضغوط عل     ىتهدف من خالل تهديداتها المتكررة إل     

وقال هذه الضغوط تأتي تزامناً مع ضغوط أمريكية وإقليمية وداخلية بهدف زعزعة األوضاع في قطـاع                
وقلل يوسف مـن أهميـة رهانـات         .الفلتان إلثبات فشل الحكومة وحركة حماس     غزة وإعادة الفوضي و   

واعتبر أن الحل للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي يتمثـل           . فشل حكومة هنية   ىأمريكا وإسرائيل عل  
في عودة الحوار بين فتح وحماس وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني من خالل تشكيل حكومة وحدة وطنية                

  . مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتوفير حياة كريمة وآمنةى علتكون قادرة
  17/9/2007القدس العربي 

  
  سرى كافة ال تعارض جدوالً زمنياً لإلفراج عن األ الفلسطينية السلطة:شرف العجرميأ .14

 أعلن وزير شؤون االسرى الفلسطيني اشرف العجرمـي أمـس ان   :)اف ب(، يوسف الشايب - رام اهللا 
مة الفلسطينية تقبل بمبدأ جدولة اطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل على دفعات              الحكو

نحن نتحدث عـن اتفـاق      "وقال للصحافيين    .شرط التوافق على جدول زمني محدد لالفراج عنهم جميعا        
في اطار شامل مع اسرائيل يطلق بموجبه سراح جميع االسرى ونقبل جدولة اطالق سراحهم على دفعات               
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لكن اسرائيل غير جدية وهي ترفض حتى االفـراج         "واضاف   ".جدول زمني محدد خالل اشهر معدودة     
  ".عن مئة معتقل كانت قالت انها تعتزم االفراج عنهم

  17/9/2007الغد األردنية 
  

  ال تهاون مع أي بؤرة إرهابيةو.. صالحة للسكن" البارد"من أبنية % 60: أبو العينين .15
 أكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان سلطان أبو العينين أن               :نان جنوب لب  - صور

فتح "الفلسطينيين لن ينتظروا إذناً أو توافقاً فلسطينياً للتصدي واستئصال أي ظاهرة إرهابية مماثلة لتنظيم               
حكومة اللبنانية التي قالت     أبو العينين في لقاء مع مراسلي الوكاالت المحلية واألجنبية، بال          أشادو ".االسالم

فت الى ضرورة تسريع عودة     لو. منذ اليوم األول للمواجهات، بأن العودة حتمية وأن المخيم سيعاد بناؤه          
 في المئة مـن أبنيتـه ال        60النازحين من المخيم المذكور، خاصة أولئك القاطنين في المخيم حيث هناك            

  .أعداد كبيرة من أبناء نهر الباردتزال صالحة للسكن، وهي مبان باستطاعتها إيواء 
  17/9/2007المستقبل 

  
  وتحذر من أن يكون هدفها التهيئة لعمليات ضد قيادتها خالفات هنية الزهار  تنفي"حماس" .16

علمت القدس العربي من مصادر امنيـة فـي حركـة            : من أشرف الهور ووليد عوض     - رام اهللا    ،غزة
ـ       حماس بقطاع غزة امس ان الجهاز االمني في ا          قـادة   ىلحركة شدد الحراسة واالجراءات االمنيـة عل
واوضحت المصادر بان هناك تحسبا في الحركـة مـن           .الحركة بالقطاع لحمايتهم من مخطط يستهدفهم     
واوضحت المصادر بان تشديد الحراسة طال معظم قـادة          .تنفيذ اغتياالت ضد قادة الحركة بأيد فلسطينية      

  .عيد صيام رئيس كتلة حماس البرلمانية محمود الزهار وس.دحركة حماس خاصة 
 حد  ىونفت حركة حماس صحة ما تردد من أنباء عن وجود خالفات بين قادتها في قطاع غزة وصلت إل                 

وقالت حماس في بيان لها تلقت القدس العربي نسخة منه ال دنيا تغيرنا وال منصب يجعلنا                 .التهديد بالقتل 
و كنا كذلك ما كان هذا العداء من البعيد والقريب علي حـد             نتصارع من أجله أو يهدد بعضنا بعضا، ول       

وحذرت حركة حماس من السعي لما أسمته تهيئة األجواء لعمليات إجرامية دمويـة ضـد قيـادة                  .سواء
  . خالفات في الحركة وعمليات تصفية بين قادتها ىالحركة ومن ثم إسناد ذلك إل

: كتلة البرلمانية لحركة حماس في تصريحات صحافية      صالح البردويل الناطق باسم ال    . د قالومن جهته   
 محمود الزهار ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ال وجود له علي           .دالكالم عن وجود خالفات حقيقية بين       

أرض الواقع، وهو كالم يأتي بالتزامن مع بدء الحملة اإلسرائيلية الغتيال بعض الشخصيات القيادية فـي             
  .ار الزائفة معناها أن هنية والزهار كالهما في أول القائمة المستهدفةحماس، والترويج لهذه األخب

  17/9/2007القدس العربي 
  

  هنية يعلم أن الطريق األقصر للحوار هو التراجع عن االنقالب: الزعارير .17
قال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، إن هنية يعلم أن الطريـق األقـصر واألكثـر                 :  رام اهللا 
لحوار، هو تحقيق اشتراطات اإلجماع الفلسطيني المتمثلة بالتراجع عن االنقالب، وإعادة األمور            صواباً ل 

 بتنصيب الشرعية الفلـسطينية، واالعتـذار العلنـي للـشعب           14/6في قطاع غزة لما كانت عليه قبل        
  .الفلسطيني عما ألحق به من عار

   16/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  "نهر البارد"دعوة إلى إجراء تحقيق في قضية ": صبرا وشاتيال" ذكرى مجزرة في" حماس" .18
 عاما على مجزرة صبرا وشاتيال في اعتـصام اقامـه           25ذكرى مرور   " تحالف القوى الفلسطينية  "احيا   

اسامة حمدان كلمة دعا فيها الى اجراء تحقيق فـي مـا            " حماس"وألقى ممثل حركة    . عند مقبرة الشهداء  
خيم نهر البارد وتحديد المسؤوليات، وطالب بعودة سريعة للنازحين، مشيرا الى ان تعطيلهـا              جرى في م  

يفتح الباب امام المشاريع المشبوهة مثل انهاء المخيم وإسقاط حق العودة، منتقدا إثارة ملـف التـوطين                  
  . ومشددا على رفض الفلسطينيين له

  17/9/2007السفير 
  

  "نهر البارد"لنازحي " ريعةعودة س"بـتطالب " الديمقراطية" .19
وألقـى عـضو     .مؤتمرها العاشر في البداوي   " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   "عقدت  : شمال لبنان 

المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في الشمال أركان بدر كلمة تحدث فيها عن أزمة مخيم نهر البارد وما                 
. هذا النصر نحن شركاء فيـه     "وأكد أن   ". ح اإلسالم فت"نتج منها من انتصار للجيش اللبناني على ظاهرة         

وبعد االنتهاء من المعركة يجب العمل سريعا من أجل عودة سريعة وكريمة للنـازحين إلـى مخـيمهم،                  
  ".وإعادة إعماره على يد أبنائه وأهله

   17/9/2007الشرق األوسط 
  

  " ملزمإعالن نوايا غير"اجتماعاتي مع أبو مازن تهدف للتوصل إلى : أولمرت .20
فاجأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود     : صالح النعامي  عن   غزةمن   17/9/2007 الشرق األوسط    ذكرت

أولمرت الكثير في الطيف السياسي االسرائيلي، اضافة الى الجانب الفلسطيني عندما أعلن صباح أمـس               
" الن نوايا غير ملـزم    إع"أن االتصاالت التي يجريها مع الرئيس الفلسطيني تهدف فقط الى التوصل الى             

" المتقاعدين"و" كاديما"وأمام جلسة مشتركة لوزراء حزبي      . بشأن التسوية الدائمة  " اتفاق مبادئ "وليس الى   
المشاركين في االئتالف الحاكم، حرص أولمرت على تخفيض سقف التوقعات من االجتماع الدولي الذي              

إن هناك فرقا كبيرا بين اتفاق مبادئ واعالن        "ال  وق.  تشرين الثاني المقبل   /سيعقد في واشنطن في نوفمبر    
وسخر أولمرت من   . لالجتماع الدولي " عنوان"، مشدداً على أن اعالن النوايا يهدف فقط الى تحديد           "نوايا

اتفـاق  "أنباء زخرت بها الصحافة اإلسرائيلية والفلسطينية اخيراً وتحدثت عن توصله مع ابو مازن الى               
وشـدد  ". قرأ في الصحف أن اتفاق المبادئ أصبح جاهزاً وأنه لم يبـق اال توقيعـه              إنني أ "، قائالً   "مبادئ

الذي يهدف للتوصل إليه مع أبو مازن سيبحث خالل االجتماع الـدولي،            " إعالن النوايا "اولمرت على ان    
  . اسرائيلية تعكف حالياً على انجازه-مشيراً الى أن مجموعات عمل فلسطينية 

تـأتي أقـوال     :وكـاالت وآمال شحادة    عن   القدس المحتلة  من 17/9/2007تية   الخليج اإلمارا  وأضافت
اولمرت هذه في ضوء تعالي أصوات داخل حزب كاديما أبرزها وزير األمن الداخلي ورئـيس جهـاز                 
الشاباك آفي ديختر، التي احتجت على عدم إطالع أولمرت حزبه وحكومته على مـضمون االتـصاالت                

  .التي يجريها مع عباس
  

  لمرت يلغي بنداً في جلسة حكومته بشأن الرد على الصواريخأو .21
اجتماع كان مقـررا ان يعقـد       قرار  الغى رئيس الوزراء االسرائيلي     :  أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   

امس لبحث خطة اعدتها وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية للرد على الصواريخ التـي تطلقهـا                 
 غزة باتجاه البلدات االسرائيلية، والتي كان اخرها قـصف معـسكر لجـيش              فصائل المقاومة من قطاع   

 جندياً بجروح مختلفـة، فيمـا اسـتبعدت وزيـرة           70االحتالل جنوب مدينة عسقالن اسفر عن اصابة        
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الخارجية تسيفي لفني قبيل بدء االجتماع االسبوعي للحكومة االخذ بالخيار العسكري، وقالت ان االتجـاه               
  .بة قطاع غزة من خالل وسائل غير عسكريةالعام هو معاق

  17/9/2007المستقبل 
  

  في الضفة" حماس"نعمل وأجهزة عباس معاً في مواجهة : ضابط صهيوني .22
كشف ضابط صهيوني رفيع المستوى عن وجود تنسيق أمني بين جـيش االحـتالل وأجهـزة األمـن                  

د مؤسسات وأعـضاء وأنـصار      الفلسطينية، الخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عباس في العمل ض         
ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن الضابط الصهيوني الذي يعمل فيما           . في الضفة الغربية  " حماس"حركة  
إن إسرائيل لن تسمح لحركة حماس بتحقيق هـدفها االسـتراتيجي           : "قوله" قيادة المنطقة الوسطى  "يسمى  

إن إسـرائيل   : "وأضاف يقول ". ها في قطاع غزة   المتمثل بالسيطرة على الضفة الغربية على غرار انقالب       
عبر إغالق مؤسسات الدعوة التابعة لها في الـضفة، كمـا أن            " حماس"تحارب مصادر التمويل لحركة     

السلطة الفلسطينية تعمل ضد مؤسسات حماس في الضفة وتعتقل عناصرها المسلحين بغية عدم تـشكيل               
  . ، على حد تعبيره"قوة تنفيذية

  17/9/2007يني المركز الفلسط
  

  استعدنا قدرة الردع بوجه سوريا وإيران: إسرائيل .23
أعلن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية عاموس يادلين امس في جلسة خاصـة للجنـة              : حلمي موسى 

الخارجية واألمن في الكنيست أن إسرائيل استعادت قدرتها الردعية التي تضررت جراء حـرب لبنـان                
وتجنب يادلين التطرق إلى الموضوع السوري، اسـتجابة لرئـيس        . يا وايران الثانية، بما يؤثر على سور    

في الكنيست تساحي هنغبي الذي أعلن، في مستهل الجلسة، أنه لن تتم اإلشـارة           " ة واألمن ة الخارجي لجن"
 .وبرغم ذلك أشار يادلين إلى أن إسرائيل استعادت قدرتها الردعية، حتى في مواجهة سوريا             . إلى سوريا 

" لجنة الخارجية واألمـن "شارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن القسم األكبر من عرض يادلين أمام            وأ
  .تركز حول الموضوع اإليراني

لـم يكـن لـدى      "، أبقى هنغبي على الصمت الرسمي، موضـحا         "الخرق الجوي "وردا على سؤال حول     
، مضيفا  " مواجهة، لكننا على استعداد لها     إسرائيل من خيار سوى أن توصل لسوريا الرسالة بأننا ال نريد          

لقد اخذ السوريون االنطباع بأننا في حالة ضعف وأطلقـوا          . التوتر كان النتيجة المباشرة لحرب لبنان     "ان  
وطالب رئيس الموساد السابق داني ياتوم، خالل الجلـسة، بالـشروع           ". حملة ال سابق لها لشراء أسلحة     

تحديدا هذا هو الوقت للجلوس للتفاوض معهم، ألنه        "وقال  . السالمبمفاوضات مع سوريا من أجل تحقيق       
  ". بقدر ما يمر الوقت سيكون األمر أصعب، ويمكن أن نجد أنفسنا نتدهور إلى وضع ال أحد يريده

قد نقلت، أمس األول، عن خبير أميركي، قابل عددا من الذين شـاركوا             " واشنطن بوست "وكانت صحيفة   
يبدو أن الهدف من الهجوم كان منشأة على نهر الفرات شمالي سوريا مصنفة             "قوله  ،  "الغامضة"في الغارة   

يبدو مرتبطـا بوصـول     "ورأى أن الهجوم    ". على أنها مركز أبحاث زراعي، وتقع قرب الحدود التركية        
  ". شحنة من المواد من كوريا الشمالية قبل ذلك بثالثة أيام، وصنفت على أنها اسمنت

  17/9/2007السفير   
  

  خطة خماسية لتعزيز قوات البر واإلعداد إلحتمال حرب: إسرائيل .24
 "يوليو"أقرت القيادة االسرائيلية، في تطور مهم يعكس مدى تداعيات حرب تموز            :  رياض قهوجي  -دبي  

 لبناء وتطـوير قواتهـا المـسلحة        "2015 حتى   2008من  "، خطة خماسية جديدة     "حزب اهللا " مع   2006
ق على سالح الجو لمصلحة قوات البر، ووضع أولويات تأخذ فـي الحـساب              تركزت على تقليص االنفا   
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 60 الدفاعية، بلغت موازنة هـذه الخطـة         "ديفنس نيوز "وبحسب مجلة    .امكان حرب مع سورية وايران    
 ويقول نائب وزير الدفاع االسـرائيلي الـسابق        . بليون دوالر ستغطي المساعدات األميركية حوالي ثلثها      

، وهي اليوم تعمل على    "أيقظت اسرائيل من ثبات عميق    " قد   "حزب اهللا "لحرب األخيرة مع    افرام سنيه أن ا   
وقد حدد نائـب رئـيس       .استعادة مكانتها العسكرية وهيبة الردع التي تحطمت على أيدي مقاتلي الحزب          

عزيـز  أوالً، ت : األركان االسرائيلي الجنرال موشيه كابلينسكي أهداف الخطة الجديدة على الشكل اآلتـي           
ثانيـاً،  . القوات البرية لتمكينها من السيطرة بسرعة على أرض المعركة عبر المناورة وسرعة الحركـة             

ثالثاً، تحسين التفوق النـوعي     . تقوية الذراع الطويلة لقوات الجو والفضاء لتأمين السيطرة الجوية المطلقة         
 غـربيين، تعكـس الخطـة       وبحـسب محللـين    .للقوات البحرية وتعزيز سيطرة اسرائيل على سواحلها      

حرب : االسرئيلية الجديدة وأهدافها المعلنة استعداد القيادة لمواجهة أربع سيناريوهات حرب محتملة وهي           
ضد سورية، مواجهة عسكرية مع ايران، حروب منخفضة الوتيرة ضد قوى وميليشيات مـسلحة مثـل                

  .مة جديدة معادية إلسرائيل، تدهور األوضاع األمنية في المنطقة نتيجة ظهور أنظ"حزب اهللا"
  17/9/2007الحياة 

  
  اسرائيل تمنع رفع أذان اإلفطار في عكا .25

بحجة أن صوت األذان يؤثر على حرية السكان ومعتقداتهم الدينية، أبلغت شـرطة            :  حسن مواسي  -عكا  
زارة في عكا بعدم السماح برفع األذان وقت اإلفطار، بناء على تعليمات مـن و             " ولفسون"عكا أهالي حي    

واصدر وزير االمن الداخلي آفي ديختر تعليمات بمنع سكان حي فولفـسون             .اإلسرائيلية" األمن الداخلي "
   .المختلط في مدينة عكا من رفع أذان اإلفطار

  17/9/2007الدستور 
 

  اسرائيل تدرس الغاء التاشيرة للسياح الروس .26
اشيرات الدخول بالنسبة للـسياح الـروس       قررت الحكومة االسرائيلية االحد الغاء ت     .: ب. ف.  أ -القدس

 وقـال وزيـر    .شرط ان تلغي روسيا التاشيرات بالنسبة للسياح االسرائيليين كما افاد مـصدر رسـمي   
السياحة اسحق اهارونوفيتش المنتمي الى حزب اسرائيل بيتنا الناطق بالروسية لالذاعة العامـة ان هـذا                

ان اربعة ماليين سائح روسي يتوجهون سنويا الى المنطقة         االجراء اتخذ لتشجيع السياحة الروسية حيث       "
   ". ال ياتي منهم الى اسرائيل سوى مائة الف

  16/9/2007موقع ايالف 
  

  منح جائزة لجمعية تضم اسرا اسرائيلية وفلسطينية .27
السلمية التي تضم اسرائيليين وفلسطينيين سقط لهم       " منتدى العائالت "حصلت جمعية   .: ب. ف.  أ -القدس

التي تمنحها منظمات غير حكوميـة وذلـك تقـديرا       " الوردة الفضية "ارب في اعمال عنف على جائزة       اق
   .لعملها من اجل السالم

  16/9/2007موقع ايالف 
  

  ومحرومون من حق المواطنة ألف فلسطيني بال بطاقات هوية120 .28
نية وفقاً لالتفاقية المعقودة  ليس من حقه اإلقامة الدائمة في مناطق السلطة الفلسطي: ماهر إبراهيم-غزة 

 ألف 120على ورقة رسمية يحملها أكثر من  عبارة مكتوبة بقلم فلسطيني. مع الطرف اإلسرائيلي
وعلى . فلسطيني ال يحملون بطاقة هوية، ومحرومين من حق المواطنة التي كفلتها كافة المواثيق الدولية

لداخلية غزة أن وزارة الداخلية تقف قلبا وقالبا مع أوضح ماهر أبو صبحة نائب المدير العام هذا الصعيد 
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وزارة تحاول المؤكدا بأن  .كل إنسان فلسطيني محروم من حق المواطنة والتنقل والسفر والتعليم والعالج
أصدرت لهم بطاقة تعريفية داخل حيث دائما التخفيف من معاناة المواطنين الذين ال يحملون بطاقة هوية، 

ألن ، أن حق السفر للفئة المتضررة يحتاج إلى قرار سياسي من رام اهللاوضحا  ويضيف م.قطاع غزة
هذه القضية بحاجة إلى تنسيق مع الجانب اإلسرائيلي الذي يرفض دائما مناقشة هذه القضية باعتبارها 

أن الوزارة تواجه صعوبة كبيرة في االتصال مع رام اهللا إلى منوهاً . قضية تخص المواطنة الفلسطينية
  .اعتبارها المسئول األول عن هذه القضيةب

 17/9/2007البيان 
  

   في نابلس برصاص قوات االحتاللاثنيناستشهاد مواطن من الخليل و .29
استشهد شاب في الخليل وأصيب ستة آخرون بنيران جـيش االحـتالل، التـي أطلقـت                : رامي دعيبس 

استـشهد   ومن جهة أخرى     .تينالرصاص على حشد من المواطنين الذين تجمهروا لفض خالف بين عائل          
حد مواطنين من مخيم بالطة في اشتباك مع قوات االحتالل في نابلس في حين توغل االحـتالل                  اال فجر

 كمـا   .داخل أحياء مدينة الخليل واعتقل احد المواطنين ونقله إلى جهة غير معلومة بحجة انه مطلـوب               
كانت تنقله إلى المشفى لتلقي العـالج بعـد         اعتقلت قوات االحتالل احد الشبان من داخل سيارة إسعاف          

  .إصابته بجراح من قبل قوات االحتالل وهو من مخيم العين في محيط نابلس
  16/9/2007 48عرب

  
   غزةقوات االحتالل تنسحب مخلفة دمارا هائال جنوبي قطاع .30

ـ   : ألفت حداد  اع غـزة  انسحبت قوات االحتالل االسرائيلي من منطقة العمور شرق مدينة رفح جنوب قط
 هاوقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان      .بعد ساعات على توغلها في المنطقة انطالقا من معبر صوفا         

. خلقت دمارا كبيرا فى المنطقة بعد عمليات التجريف الواسعة التى طالت اراضى المواطنين الزراعيـة              
معاذ بـن جبـل فـي        ىن طائرة احتاللية اطلقت صاروخا على االقل على مصل        وذكر من جهة أخرى أ    

  . اضرارا مادية جسيمة دون ان يبلغ عن اصابات بهالمنطقة ما الحق
  16/9/2007 48عرب

  
   نابلسحولقوات االحتالل تغلق حاجز حوارة ومعبر عورتا وتشدد إجراءاتها  .31

أغلقت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، حاجز حوارة عند المدخل الجنوبي لمدينة نابلس، ومعبر             : نابلس
ورتا عند المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة ألكثر من ساعتين بدعوى تعرض الجنـود الــمتمركزين               ع

كما واصلت قوات االحتالل، أمس، تشديد إجراءاتها        .هناك لعملية إطالق نار من قبل مقاومين فلسطينيين       
أقامت العديد مـن    ، و العسكرية عند مختلف الحواجز الـمحيطة بمدينة نابلس، وأعاقت تنقل الـمواطنين         

  .الحواجز الطيارة بين نابلس وبقية الـمحافظات
 17/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  مجددا بسبب الرواتبعمال وموظفو بلدية غزة يضربون عن العمل  .32

 أمس، وللمرة الثانية فـي غـضون شـهر،          واعمال وموظفو بلدية غزة، عاد     أن   :كتب عيسى سعد اهللا   
 أن المـوظفين    أحدهموأوضح   .لى عدم صرف رواتبهم منذ ثمانية أشهر      لإلضراب عن العمل احتجاجا ع    

 هذه المرة على االستمرار في اإلضراب إلى حين صرف راتب شهرين على األقل خالل شـهر            مصرين
عن رفضه التام إلحـداث كارثـة بيئيـة          بلدية،المن جانبه، أعرب ماجد أبو رمضان رئيس         و .رمضان

ت، مؤكدا أن البلدية بدأت فعليا باتخاذ خطوات عملية لجمع مـستحقاتها            وصحية بمدينة غزة في هذا الوق     
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أكـد   كما   . لعدم إعطاء الفرصة للبلدية إلنجاح هذه الحملة       ا عن استهجانه  عبر م .المتأخرة لدى المواطنين  
وجود رفض من جميع الفصائل والقوى السياسية إلقحام البلدية في أي نوع مـن أنـواع       من جهة أخرى    

والتجاذبات السياسية، باعتبار أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التسبب في كوارث وإلحـاق األذى               الصراعات  
  .الشديد بالمدينة

 17/9/2007األيام الفلسطينية 
  

    الفلسطينيين ألف معاق بين الجئي األردن15: االونروا .33
 في األردن لسطينية الفذكرت دراسة حديثة أجرتها االونروا ان نسبة االعاقة بين سكان المخيمات :عمان

 ألف معاق، بيد ان رئيس لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل 15 أي ما يصل إلى ،%5تقدر بنحو 
 . المعطى الرقمي ال يعكس الواقع الحقيقي لحجم المشكلةأنقال ، المجتمعي للمعاقين في المخيمات

قارنة مع نسبتها بين االناث والتي بالم% 57،2وأوضحت الدراسة تزايد نسبة المعاقين بين الذكور بنحو 
  . عاما60ً و19ضمن األعمار الواقعة بين % 42،8بلغت 

 17/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  استياء متزايد في الساحة األردنية من هجمة فياض على المؤسسات الخيرية .34
ـ    " حكومة"ال يزال األردنيون يتابعون بقلق واستياء بالغين قرار         : عّمان ر الدسـتورية،   سالم فيـاض غي

القاضي بإغالق أكثر من مائة جمعية خيرية عاملة محلياً، ويتعّزز االمتعاض الشديد مع دخـول شـهر                 
جمعية المركز اإلسالمي   "الخبير في العمل الخيري والمسؤول في        في غضون ذلك أكد      .رمضان المبارك 

ذلك القرار مـن وجهـة    ، أن ة، المهندس مراد العضايل)أضخم الجمعيات الخيرية في األردن (،  "الخيرية
، وبالتـالي   "االنحراف والتفكـك  "نظره لن يؤثر على التبرعات للفلسطينيين بقدر ما سيثمر عن مزيد من             

وحذّر العضايلة من خطورة القرار مـن       ". جرائم السرقة والقتل وربما العمالة لالحتالل     "ارتفاع مناسيب   
التي تتدثر ببعض األديان، وهي في حقيقتهـا مـشبوهة          ترك الساحة الخيرية للمنظمات والهيئات      "ناحية  

من ناحيتـه، حـذّر      ، موضحاً أّن قرار فريق فياض لم يجرؤ عليه االحتالل،         "تعمل ألجندة ال تمت لألمة    
ـ                المركـز  "األستاذ في علم االجتماع في الجامعة األردنية، الدكتور إبراهيم أبو عرقوب، في حديثـه لـ

عيات قرار المسؤولين في رام اهللا على المـستويين األخالقـي والـسلوكي،             ، من تدا  "الفلسطيني لإلعالم 
  . تُرتَكب في حق الشعب بما فيهم األيتام وأبناء الشهداء" جريمة وغلطة تاريخية"معتبراً ذلك القرار بمثابة 

لدستورية وكان الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، وّجه قبل أيام نقداً الذعاً لرئيس الحكومة غير ا              
الذي أظهر شهية مدهشة على السلطة وممارسة القمع وإغـالق المؤسـسات            "سالم فياض،   " المصرفي"

  ". والعمل بقوانين الطوارئ إن أمكن له ذلك
  17/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 قافلة مساعدات أردنية تنطلق لالراضي الفلسطينية اليوم .35

وفي تصريح لوكالة االنباء .  أردنية مخصصة للشعب الفلسطينيإنطلقت، اليوم، قافلة مساعدات: عمان
االردنية قال الدكتور عبد السالم العبادي االمين العام للهيئة الخيرية االردنية الهاشمية ان هذه القافلة، 
تاتي ضمن قوافل الخير الهاشمي المستمرة لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز االزمة االقتصادية التي 

  .بها جراء النقص الحاد في المواد االستهالكيةيمر 
  16/9/2007وكالة األنباء األردنية بترا 
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  خدمة للتوطين " البارد"يحذر أي تلكؤ في حل قضية نازحي " حزب اهللا" .36
ذكـرى مجـزرة صـبرا      في     اعتصام ، خالل  حسن حدرج  "حزب اهللا "ـدعا عضو المجلس السياسي ل    

معتبراً أن  . ناني والفلسطيني لمواجهة خطر التوطين وإسقاط حق العودة        إلى تحصين الموقف اللب    ،وشاتيال
واعتبر حدرج أن األولوية هي لحل       .هذا يكون بإعطاء الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتماعية       

و مشكلة النازحين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد، محذراً السلطة السياسية اللبنانية مـن أن أي تلكـؤ أ                 
  .مماطلة في تأمين هذه العودة يعني تواطؤاً على القضية الفلسطينية وخدمة للتوطين وإسقاطاً لحق العودة

   16/9/2007الجزيرة نت 
  

  لقاء مرتقب بين القذافي وليفني في نيويورك .37
ذكرت مصادر دبلوماسية، أن هناك ترتيبات فرنسية أمريكية لعقد لقاء في نيويورك بين الرئيس الليبي 

عمر القذافي ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيفي ليفني، وذلك على هامش انعقاد الدورة السنوية العادية م
وقالت المصادر الدبلوماسية أن الرئيس القذافي كان التقى، في الفترة . للجمعية العامة لألمم المتحدة

ود، ودفع امواال ضخمة الماضية في طرابلس الغرب، مع مبعوثين سريين اسرائيليين، وحاخامت يه
تعويضات لليهود الليبيين الذين غادروا ليبيا في سنوات سابقة، والظهور العلني المرتقب بين القذافي 
وليفني في حال نجحت ترتيبات باريس وواشنطن، سوف يشكل بداية التطبيع بين ليبيا واسرائيل، خاصة 

 جهاز المخابرات االمريكي المتعلقة بحركات بعد أن قدم القذافي الكثير من الملفات والمعلومات الى
  .التحرر في العالم وموافقته على بناء قاعدة عسكرية ومحطة تصنت أمريكية ضخمة في االراضي الليبية

   16/9/2007المنار الفلسطينية 
  

  الجزائر تنفي رفضها استقبال مشعل  .38
لطاني أن الجزائر لم ترفض أي أكد وزير الدولة من دون حقيبة أبو جرة س:  رابح هوادف- الجزائر

طلب لزيارتها من قبل استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أو أي من قيادات 
وقال في تصريح صحافي إن الجزائر ". مجرد تلفيق إعالمي"الحركة، معتبراً ما نشر حول الموضوع 

 رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز فتحت أبوابها لقادة حماس، بمن فيهم مشعل الذي حظي باستقبال
بلخادم أثناء عقد مؤتمر القدس بالجزائر قبل أشهر، وشدد على أن مشعل وحركة حماس لم يطلبا أي 

  .زيارة مؤخراً، مؤكداً أن العالقة بين بالده وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في أحسن أحوالها
  17/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ط التوسط لمعالجة االنقسام الفلسطيني بالتنسيق مع السعوديةالكويت ترب .39

اوضحت مصادر ديبلوماسية كويتية رفيعة ان  :شوقي محمود: 17/9/2007السياسة الكويتية ذكرت 
ملف معالجة االنقسام الفلسطيني هو في عهدة االشقاء في المملكة العربية السعودية منذ بادر خادم 

العزيز الى جمع قيادتي فتح وحماس لوقف صراعهما المسلح   بن عبدالحرمين الشريفين عبداهللا
وقالت المصادر الديبلوماسية الكويتية ان اي تدخل  .والشروع في تشكيل حكومة جديدة لم تولد حتى اآلن

 في حال حصوله بالتنسيق ،كويتي في هذا الملف بناء لطلب بعض المسؤولين الفلسطينيين سيكون حتماً
  .لعربية السعوديةمع المملكة ا

أكدت الكويت انها لم تتلق طلبا رسميا  :وكاالت -وفاء قنصور : 17/9/2007 الوطن الكويتية وأضافت
هذا الموضوع : "وذكر مسؤول رفيع المستوى .من حركة حماس للتدخل في معالجة االزمة الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية بعيدا عن  ونحن نأمل التوافق بين ، لم نتلق شيئا من حركة حماس،مازال مبكرا
  ."التناحر والتطاحن
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  سيفشل المؤتمر الدولي اذا لم يرتكز على مبدأ السالم العادل: إيران .40

رأت إيران أن المؤتمر الدولي، سيفشل إذا لم يرتكز على مبدأ :  آمال شحادة، وكاالت-القدس المحتلة 
. اء استفتاء عام بين الفلسطينيين األصليينالسالم العادل، مشيرة إلى أن الحل الوحيد يكمن في إجر

إن هذه "ونسبت وكالة األنباء اإليرانية إلى المتحدث باسم الخارجية اإليرانية محمد علي حسيني قوله 
ان السالم في الشرق األوسط يجب أن يرتكز على مبدأ العدالة، "وأضاف ". المؤتمرات لن تثمر أي نتائج

  ".وإال فلن يكون فاعالً
  17/9/2007ج اإلماراتية الخلي

  
  من أطباء مصر للفلسطينيين " قافلة رمضان" .41

غادرت القاهرة، أمس، قافلة رمضان من نقابة أطباء مصر متوجهة إلى :  طه عبدالرحمن-القاهرة 
األراضي الفلسطينية لتقديم الدعم واإلغاثة ألبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني نقصاً حاداً في األغذية 

  .  ومستلزمات المستشفيات في ظل الحصار اإلسرائيلي الجائرواألدوية
  17/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بارجة استخبارات ألمانية رصدت الخرق اإلسرائيلي .42

األلمانية إن بارجة استخبارات ألمانية تشارك في قـوات اليونفيـل البحريـة             " در شبيغل "قالت أسبوعية   
في الليلة التي حلقت فيها المقاتالت اإلسرائيلية في األجواء السورية          العاملة في السواحل اللبنانية رصدت      

وقالت المجلة نقال عـن مـصدر      .  إسرائيليتين تخرقان المجال الجوي السوري     15طائرتين من نوع إف     
عسكري إن الطائرات كانت في طريقها لقصف شحنة سالح في طريقها من سوريا لحزب اهللا إال أنهـا                  

  .لتي كشفتها الدفاعات األرضية السورية فاضطرت إلى العودة على أعقابهافوجئت من السرعة ا
  16/9/2007 48عرب

  
  واشنطن قلقة من النووي السوري: غيتس .43

أعربت االدارة االميركية عن قلقها بشأن المعلومات التي تتردد عـن تعـاون             :  اسعد تلحمي  -واشنطن  
" فـوكس نيـوز   " روبرت غيتس، لشبكة تلفزيون      وقال وزير الدفاع  . نووي بين سورية وكوريا الشمالية    

واوضـح  . امس، ان هذا التعاون بين البلدين في المجال النووي سيمثل مشكلة حقيقية للواليات المتحـدة              
غيتس ان الرئيس جورج بوش افهم الكوريين الشماليين بوضوح بما يفكر فيه بـشأن جهـود االنتـشار                  

مصدر "يون للحصول على اسلحة دمار شامل سيكون وال شك          النووي، وبالتالي فإن أي جهد يبذله السور      
من جهته، نفى كيم ميونغ غيل نائب رئيس البعثة الكورية الشمالية في االمم المتحدة المعلومات عن                ". قلق

انهم يتفوهون في العادة بأمور لـيس لهـا   "تعاون نووي مع دمشق، وقال لوكالة االنباء الكورية الجنوبية         
  ."أساس من الصحة

  17/9/2007الحياة 
  

  بريطانيا تعلن اليوم خريطة طريق اقتصادية لتحقيق السالم في الشرق األوسط .44
انتهت بريطانيا من إعداد وثيقة اعتبرتهـا خريطـة طريـق لبنـاء االقتـصاد               :  مراسل األهرام  -لندن  

عنـوان األوجـه    ويعلن ديفيد ميليباند، اليـوم، الخريطـة ب       . الفلسطيني، بمشاركة أطراف دولية وإقليمية    
إن الخطة استغرق وضـعها عـامين،       : وقالت مصادر بريطانية   .االقتصادية للسالم في الشرق األوسط    

وتطالب الجامعة العربية بتفعيل قراراتها السابقة لدعم االقتصاد الفلسطيني، وستدعو الخريطة إسـرائيل             
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ي لضمان استمرار الدولة الفلـسطينية      والدول والجهات المانحة إلى تقديم المساعدات لبناء اقتصاد فلسطين        
  .الموعودة

  17/9/2007األهرام المصرية 
  

  القاعدة وحماس مثل النازيين : إمام جامعة متروبولين في بريطانيا .45
استغل إمام جامعة ميتروبولين في لندن، الشيخ موسى ابـو بكـر ادمـاني،    :  زهير اندراوس -الناصرة  

ة هرتسليا االسرائيلية، ليشن هجومـا سـافرا علـى االسـالم            المؤتمر ضد االرهاب الذي عقد في مدين      
وافاد موقع صحيفة يديعوت احرونوت على اإلنترنـت، ان االمـام المـذكور مـن اكثـر                 . والمسلمين

الشخصيات االسالمية في بريطانيا التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين المسلمين واليهود، ويحـث               
وقال الـشيخ للموقـع ان      . على االنتماء إلى الدول التي يسكنون فيها      المسلمين الذين يسكنون في الغرب      

المتطرفين االسالميين، على حد تعبيره، قاموا بتشويه القرآن الكريم، وهذا االمر بحاجة  إلى تـصحيح،                
ومضي قائال ان االغلبية الساحقة من اليهود هم اناس طيبون، ومن غير المعقـول ان               .  على حد تعبيره  

وتابع انه لألسف الشديد فـان المـسلمين يـسيرون علـى            . م على انهم ابناء القردة والخنازير     ننظر اليه 
وشدد على ان المسلمين ممنوعـون مـن ان         . االخطاء التي قامت بها اوروبا في الحرب العالمية الثانية        

، علـى حـد     يتعلموا شيئا من النازيين، النه ال توجد لديهم اموار من شأن المسلمين ان يتعلموها مـنهم               
واورد مثاال قال فيه ان القاعدة وحماس وتنظيمات اخرى راديكالية اسالمية تـرى فـي اليهـود      . تعبيره

  . والمسيحيين انهم جماعة من الكفرة، خالفا لما ورد في القرآن الكريم
  17/9/2007القدس العربي 

  
   موقع عسكري ونووي إيراني2000 أمريكا تخطط لضرب .46

كشفت مصادر مخابراتية ودفاعية أمريكية عن أن بوش يمهد الطريق           :ق فتحي  طار - نيويورك   -لندن  
ونقلت صحيفة صنداي تليجـراف   .حاليا لشن حرب علي إيران بالتعاون مع عدد من مستشاريه المقربين        

 ، هدف عسكري ونووي إيرانـي     2000 عن مصادر في البنتاجون تأكيدهم أنه تم وضع قائمة تضم نحو          
وطرح مسئول بـارز فـي    .الجهود الدبلوماسية المتبعة حاليا في تحقيق أي نتائجوسط مخاوف من فشل  

مشيرا إلي أن العمليات العسكرية ستبدأ بغارات عبر الحدود         ،  المخابرات األمريكية سيناريو مبدئيا للهجوم    
 ،ومن المتوقع أن تكـون قاعـدة الفجـر        . العراقية لضرب معسكرات التدريب اإليرانية ومصانع القنابل      

حيث يعتقد العسكريون أن القاذفات المستخدمة في       ،   هي الهدف الرئيسي   ،التابعة للحرس الثوري اإليراني   
  .مهاجمة القوات البريطانية واألمريكية في العراق يتم تصنيعها هناك

  17/9/2007األهرام المصرية 
  

   مصير العمالت المرتبطة بالدوالر:تحليل اقتصادي .47
معظمها ربط عملته الوطنية    . ر محوراً اقتصادياً رئيساً للعديد من دول العالم       يشكّل الدوال : ميشال مرقص 

وفـي  . به، ظناً أن عملة دولٍة مثل الواليات المتحدة، تبقى صامدة، بسبب اقتصادها األقوى فـي العـالم                
ـ . العامين األخيرين، بدأ الدوالر تراجعه التقهقري، ناقالً معه أقماره من العمالت اللصيقة به             ذه باتـت   ه

تدفع خسارةً من قيمتها، توازي على األقل الخسارة التي منيت بها العملة األميركية، وأحياناً تزيد عنهـا،                 
قلّةٌ من الدول، وألسباب سياسـية   . نظراً الى متانتها أو وهنها تجاه تلك العملة والعمالت الرئيسة األخرى          

لّة من العمالت الرئيسة، من بينها الدوالر، وركّبت        كا وربطتها بس  يأو اقتصادية، فكت ارتباطها بعملة أمر     
عوامل تثقيل متكاملة، تختلف وتتوازن بحسب وزن كل عملة، فإذا تراجعت قيمة واحدة أو اكثر منهـا،                 

وال يتوقف فعل انهيار الدوالر أمـام اليـورو والـين            .عوضتها مكاسب العمالت األخرى غير الخاسرة     
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القيمة السوقية لكل منها، بل إن ضعف هذه العملة، ونشاطها يشمل أكثـر             والجنيه اإلسترليني، عند قياس     
من اقتصادات العالم، يجلب إلى تلك االقتصادات مفاعيل التضخم الذي يقضم تحـّسن النمـو               % 65من  

مـن  % 20 ولغاية اآلن نحـو      2006فالدوالر األميركي خسر منذ بداية      . ويستهلك قيم العمالت الوطنية   
فعُل التآكل هذا يخفي وراءه لمعاناً مزّيفاً لالقتصاد العالمي، ال ينجلي            .2007خالل عام   % 7قيمته، منها   

إال في المقارنة بين ما يحققه من نمو اسمي كبير، ورصيده النمو الحقيقي، أو ينعكس على المؤشـرات                  
التـي تتعامـل    فالنمو المسجل في فوائض الموازين التجارية لبعض الدول الكبرى          . االقتصادية الرئيسة 

بالدوالر، هو أدنى مما خسره الدوالر في قيمته الفعلية، هذه السنة، ما يعني أن الفوائض تراجعت بقياس                 
هذا التراجع ينسحب على الكتل المالية األخرى، فاالحتياط المالي في الصين، وإن بلـغ              و. السعر الثابت 

 بليون، والودائع المحّررة بالدوالر،     800، أي   2005تريليون دوالر إنما هو بقي في مستوى ما كان في           
واكثر ما يضير فـي      .في بلٍد صغير مثل لبنان، فقدت من قيمتها أكثر من الزيادة التي حققتها في حجمها              

هذه الحال هو كتلة األجور التي يتقاضاها العمال والموظفون، ولم تعد في مستوى القيمـة التـي كانـت               
ذ بداية السنة الحالية، إنها فريسة التضخم وضحّية أسعار السلع الواردة           توازيها قبل أقل من عامين، أو من      

تآكلها هذا يتسبب في بؤس اجتمـاعي ال        . من منطقة اليورو والجنيه اإلسترليني والين الياباني، وغيرها       
وسواء جاء ارتفاع سـعر الـنفط        .تقوى الدول على مواجهته بالتعويض عن الخسارة التي لحقت باألجر         

هذا . وقات بفعل تراجع الدوالر، أو نتيجةً ألسباب ثانية، فإنّه يرخي بثقله أيضاً على النمو العالمي              والمحر
النمو الواقع تحت ضغط األزمات االقتصادية التي تصّدرها أميركا أو تحت ضغط سعر الـنفط العـالمي        

 تقنيـات التكريـر     وسببه تناقص المخزون األميركي واألعاصير المناخية صوب الدولة العظمى أو تلف          
ولذا فإن ما يصيب اقتصادات الدول بفعـل تراجـع          . لديها، هذا النمو يتباطأ بفعل هذه األزمات مجتمعةً       

وإذا كانـت الـدول    .سعر الدوالر، يصيب، ايضاً، اقتصادات الدول ذات العمالت القوّية الصاعدة تجاهه    
ار سعر الدوالر وارتفاع سعر النفط، وتعالج       األم صاحبة العمالت الرئيسة، قادرة أن تستوعب نتائج انهي        

انعكاسات األزمات االقتصادية، فإن الدول األكثر عرضةً لألزمات االقتصادية وتلقي صدمات التـضخم،             
. بل تربط عملتها بالدوالر، وتشتري باليورو أو بالجنيه       . هي الدول التي ال تتعامل بأي من تلك العمالت        

الدول، باستثناء النفطي منها، اتجاهـات العملـة األميركيـة مـستقبالً،            وتحّدد مؤشرات النمو لدى تلك      
إن عمليـة   . واألرجح أنها ستعاني ضائقة اقتصادية تؤخرها عن مستوى توقعات معدالٍت جيـدة للنمـو             

حسابية بسيطة، من تاريخ ربط الدول نقدها بالدوالر األميركي، تظهر إلى أي مـدى كانـت عمالتهـا                  
لة العمالقة في مسيرتها منذ ربع قرن، وكم هوت معها، بحيث أن عائدات النفط كلها،               الوطنية ضحّية للعم  

الفائضة عن احتياجات الدول المنتجة والمصدرة له، ال تزيد، في قيمتها الشرائية، عما كانت منـذ ذلـك                  
  .التاريخ، إال ما تحقق منها بزيادة الكمية

 17/9/2007الحياة 
  

  ئيليةالغائب في اإلحصائيات اإلسرا .48
صدرت، في األيام األخيرة، في إسرائيل، ثالثة تقارير رسـمية تعنـى بتعـداد الـسكان وأوضـاعهم                  
االجتماعية، لتكشف من جديد تشبث السياسة اإلسرائيلية باالحتالل وبسياسة التمييز العنصري المنتهجـة             

  . عاما60 منذ 48ضد فلسطينيي 
كزية اإلسرائيلية تقريرها الـسنوي لعـدد سـكان         ففي األسبوع الماضي، أصدرت دائرة اإلحصاء المر      

إسرائيل، بمناسبة رأس السنة العبرية، وتطغى على اإلحصائيات األساسية في هذا التقرير سياسة التشبث              
 18 ألف فلسطيني في مدينة القدس المحتلة وقرابـة          235باالحتالل، إذ أن التعداد السكاني يعتبر حوالي        

لسورية المحتلة وكأنهم مواطنو إسرائيل، وهـذا بفعـل قـانون الـضم     ألف سوري في هضبة الجوالن ا 
  .االحتاللي لهاتين المنطقتين
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وهذا العدد من الفلسطينيين والسوريين يغير الكثير من النسب المئوية، فمثال بموجبه تصبح نسبة العرب               
 في إسرائيل هو     من مجمل المواطنين   48، بينما نسبة فلسطينيي     %20في إسرائيل من مجمل المواطنين      

، ولألسف الشديد فإن الكثير من الجهات الفلسطينية والعربية ووسائل اإلعالم تتعامل مع نـسب               16,8%
دائرة اإلحصاء المركزية كما هي، دون االنتباه إلى هذه الحقيقة، ألن في ذلـك نوعـا مـن االعتـراف           

 الجـوالن الـسورية كـسلطة       الضمني، وطبعا من دون قصد، باالحتالل اإلسرائيلي في القدس وهضبة         
  .سيادية

أما التقريران اآلخران فهما يتعلقان بنسب البطالة والفقر في إسرائيل، ويؤكدان من جديد على اسـتفحال                
لهـذه  " ارتيـاحهم " وتراجعهما بين اليهود، وال يخفي ساسة إسرائيل         48هاتين الظاهرتين بين فلسطينيي     

  .النتائج
شار التقرير الرسمي الصادر عن دائرة التشغيل الى أن نسبة البطالة العامة            فبالنسبة لمؤشر البطالة، فقد أ    

، ولكن هذه النسبة ليست متساوية بين جميع الفئات، بل هي ضعف ذلـك              %7,7في الشهر الماضي، هي     
  %.5,5 بينما بين اليهود هي في حدود 48تقريبا بين فلسطينيي 

وما % 9يل منكوبة بالبطالة، أي أن نسبة البطالة فيها من           بلدة في إسرائ   34فالتقرير نفسه يقول إن هناك      
 بلدة من هذه البلدات هي فلسطينية، مقابل بلدتين يهوديتين فيهما نسبة البطالة ما بين             32فوق، ويتضح أن    

  %.10إلى % 9
، وفي حساب آخر فإن     %14إلى  % 13 يتراوح ما بين     32بينما معدل البطالة في البلدات الفلسطينية الـ        

هذه النسبة كان عليها ان ترتفع أكثر، لو أن نسبة النساء العربيات العامالت ترتفع إلى نفس نسبة النساء                   
  ).بين اليهوديات% 52بين العربيات مقابل % 29(اليهوديات العامالت، 

وعدم انخراط النساء العربيات في سوق العمل ناجم أيضا عن قلة فرص العمل فـي البلـدات العربيـة،             
من مجمل السكان، فـإنهم     % 16,8سياسة التمييز العنصري، فحين نتحدث عن أن نسبة فلسطينيي          نتيجة  

  .من القوى العاملة في إسرائيل% 12إلى % 11يشكلون ما بين 
العاطلين عـن العمـل     "كذلك فإنه من الجوانب الخطيرة في هذا التقرير، هو ارتفاع نسبة ما يسمى بـ               

 أشهر، إذ تبـين أن      10ائيلية، وهو كل عاطل عن العمل لمدة تزيد على          ، وفق المقاييس اإلسر   "المزمنين
من هؤالء العاطلين عن العمل المزمنين      % 30من مجمل العاطلين عن العمل، ويظهر أن        % 40نسبتهم  

  .هم من العرب
وعلى الرغم من هذه المعطيات فإن قادة إسرائيل، بدءا من رئيس الحكومة وحتى آخر وزير ومـسؤول                 

نسب البطالة، ألن العرب ليسوا في حساباتهم       " تراجع" لوسائل اإلعالم اإلسرائيلي بابتهاج عن       يصرحون
  .أصال

والحال نفسه، ولربما بدرجة أخطر، نجده في تقرير الفقر السنوي الرسمي، الصادر أيضا في األسـبوع                
جتماعي الرسمية عـن    كانت أشد، بعد أن أعلنت مؤسسة الضمان اال       " البهجة اإلسرائيلية "الماضي، وهنا   

، حوالي  2006تراجع طفيف جدا في نسبة الفقراء عامة، الذين بلغ عددهم في إسرائيل في العام الماضي                
  . مليون فقير1,65

ولكن في التفاصيل تظهر جريمة إنسانية أكبر، ففي الوقت الذي يعبر فيه رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية،                 
 يتسحاق هيرتسوغ، عن ارتياحهما للجم نسب الفقر، يتضح أنه          إيهود أولمرت، ووزير الرفاه في حكومته،     

  .48لم يتم لجمها، وإنما تراجعت بشكل ملحوظ بين اليهود وارتفعت بنسب واضحة بين فلسطينيي 
ولنجعل اإلحصائيات اإلسرائيلية بالذات، تتحدث وحدها وتكشف هذا المشهد السوداوي، ففـي حـين أن               

، في حين   %50 تصل إلى    48، فإن نسبة الفقر بين فلسطينيي       %24,5 هي   نسبة الفقر العامة في إسرائيل    
من مجمل  % 45، إال أنها تشكل     %14أن نسبة العائالت الفلسطينية من مجمل العائالت في إسرائيل هي           
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، كذلك وفي حين أن نسبة الفقر العامة        2005عن العام   % 2العائالت الفقيرة في إسرائيل، وهذا بارتفاع       
  %.52 حوالي 48، فإن نسبتها بين العائالت فلسطينيي %20ت في إسرائيل هي في حدود بين العائال

ومن يرفع  % 35والجريمة تظهر أيضا في معطيات الفقر بين األطفال، الذين نسبة الفقر العامة بينهم هي               
في % 60 ، بعد أن كانت%63، الذين نسبة الفقر فيما بينهم تصل إلى       48هذه النسبة هم أطفال فلسطينيي      

 من مجمل األطفـال فـي       48، وعلى الرغم من أن نسبة أطفال فلسطينيي         %5، أي بارتفاع    2005العام  
  %.50، إال أن نسبتهم من بين مجمل األطفال الفقراء %24إسرائيل هي 

 حاضـرون فـي     48من هذا المشهد الذي أمامنا نخرج باستنتاج غير قابل للتأويل، وهو أن فلـسطينيي               
إلسرائيلية بأسوأ نتائجها، ولكنهم غائبون عن اعتبارات واهتمامات الـسياسة اإلسـرائيلية،            اإلحصائيات ا 

فبالنسبة لهم طالما ان الفقر والبطالة تراجعا بين اليهود، فهذا المهم وال أكثر، وهذا يعيد لألذهان المقولـة                  
أنهم يريدون  " ومفادها"ير،  الصهيونية الشهيرة التي رددها كبار الصهاينة من أمثال بن غريون وغولدا مئ           

  ".حطابين وسقاة ماء" ان يكونوا 48لفلسطينيي 
 هو نتيجـة حتميـة ومباشـرة        48فالسبب األساسي لألوضاع االجتماعية الصعبة التي يعيشها فلسطينيو         

لسياسة التمييز العنصري، التي تضرب نواحي الحياة كافة، بدءا من الجنين في رحم أمـه، مـن حيـث                   
را بوالدته وظروف نشأته وتعليمه في المستويات المدرسية والجامعية كافة، وخروجه إلـى             العناية، مرو 

  .سوق العمل، وحتى في لحده، أمام أزمة قلة أراضي المدافن في البلدات العربية
، أن قضيتهم غائبة عن الهيئات الدولية، فأساليب التمييز التي يعاني منها            48من مآسي أوضاع فلسطينيي     

 ال تشهد لها مثيال في عالمنا هذا، ولربما لو ان أنظمة عنصرية سابقة مثل نظام األبرتهايد                 48 فلسطينيو
الكثير من كتاب القوانين اإلسرائيلي الذي ينـضح بقـوانين          " الستفادت"في جنوب أفريقيا ما يزال قائما،       

  .ضد العرب" نموذجية"عنصرية 
 لواقع الحياة المر الـذي      48، لوال تحدي فلسطينيي     كان من الممكن ان تكون هذه المعطيات أكثر قساوة        

يعيشونه، ويتحدون سياسة التمييز العنصري باألساليب النضالية المعروفة، ولكنهم أيـضا فـي حيـاتهم               
العامة، على مستوى الفرد والعائلة، وهذا بدافع االصرار على التحدي، والتشبث باألرض والـوطن، ألن   

...  أمام المؤسسة اإلسرائيلية هي معركة الصمود والبقاء فـي الـوطن           48المعركة األساسية لفلسطينيي    
  .البقاء في الوطن

  17/9/2007الغد األردنية 
  

  األصوليات الفلسطينية واستمساخ المفهوم الديموقراطي .49
  وليد الشرفا
، كيف تتشكل األصوليات؟ وما هي عالقة الفلسطيني بهذا الحقل المفاهيمي على مستوى الشكل والنـزوع              

وكيف وصل الفلسطينيون إلى حالة من االحتفالية األيديولوجية اإلنعزالية في ظل التدهور والتراجع الذي              
أصبح سافراً، وتجاوز أي أيديولوجيا في التأويل والنفي وإثبات الوقائع وسيادة شكل ممل من الجدل الذي                

، والواقـع   )الـنص (عنى أن األصل    حّول المشهد إلى خطاٍب منتفخ يحمل أشكاالً خاوية من أي داللة، بم           
يغيبان وتحضر التأويالت بشكٍل عبثي؟ إن احتفالية األراء تتصاعد ويعلو ضجيجها ويغيب الموضـوع،              

  .يصنع موضوعه هو بدالً من أن يقول رأيه فيه) ايدولوجيا(فكل رأي 
 اصـطفاف   لقد شكّل األرشيف الفلسطيني من الحوادث والقضايا واأليـديولوجيات والتجـارب، حالـة            

متسارعة، حّولت أي خطاب فيما بعد إلى أصولية شبه مطلقة، ال تؤمن باالنفصال بين كونها حامالً نسبياً                 
لمعنى الوطن وبين التجسيد الفعلي للوطن زمانياً وجغرافيا، فال وجود للوطن خارج هوية التعريف الذي               

 إن تاريخ النـضال الفلـسطيني بـدأ         وبشيء من المغامرة يمكن القول    . سيتحّول إلى أصولية في ما بعد     
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بالنزاع على شرعية التمثيل وانتهى باإلقصاء على وحدانية التمثيل في حالة متـسارعة مـن تـصليب                 
  .األصوليات وتحويلها إلى معادل موضوعي للوطن، علماً بأنها بدأت وتباهت بكونها منظومة فكرية

 الفلسطينية التي تحولت في ما بعد زمـٍن لـيس           بدأ التاريخ الفلسطيني المعاصر بتشكيل منظمة التحرير      
بالطويل إلى شكٍل مطلق للتمثيل الفلسطيني بعوامل كفاحّية وجدانية، واستطاعت بالفعل أن تبلور المفهوم              
السياسي للهوية الوطنية وحازت على التجسيد السياسي لهذا التمثيل من خالل خطاب الـرئيس الراحـل                

، لكن نرجسية البداية والسبق حّولت هـذا الكيـان وخاصـة            1977عام  ياسر عرفات في األمم المتحدة      
، إلى ما يشبه األيقونة التي جرت أسطرتها وتحويلها في ال وعـي األجيـال               )حركة فتح (عموده الفقري   

القـرار المـستقل،   : الالحقة إلى حالة من العذرية الثورية التي ال يمكن أن تتكّرر بمجوعة من الرمـوز            
، ووصلت إلى حد القول ان منظمة التحرير هي الدولة وليست حزباً في الدولة، وهـذه                ...العنف الثوري 

  .البذرة األولى لصناعة األصولية الفلسطينية المعاصرة
في البيت نفسه، كانت تتشكل أصولية مضاّدة، تعتاش على أخطاء وسلوكيات الخـط الرئيـسي داخـل                 

ولوجية معقدة شبه أكاديمية فلسطينية لبناء بذور أصـولية،         أعطى هذا التّيار لنفسه منطلقات أيدي     . المنظمة
من خالل التيار البورجوازي، داخل المنظمة، والعالقة مع االنظمة، غياب االيديولوجيا، والتنبؤ بنهايـة              

، وهنا بدأت عقدة البديل تأكـل جـسد      )المقصود حركة فتح  (هذا الخط واضمحالله ألنه ضد خط التاريخ        
نطلقات ال ندري كيف محاكمتها بعد عشرات السنين في ظل تراجع المفهوم اليساري             منظمة التحرير، بم  

وبداية معاناته مع تيار بورجوازي بدأ يزحف إلى صفوفه األولى، وكلما تعقدت األزمة وتراجع التّيـار                
الماركسي أكثر تحّول إلى حالة غنوصّية، داخل أيديولوجيا وتحول الى أصولية لغويـة تفـوق أحيانـاً                 

  .أصولية النصوص الدينّية
ظلّت هذه الحالة رغم تجاذباتها قادرة على الحفاظ على وحدة تمثيل الشعب الفلسطيني، واسـتطاعت أن                
تتعايش بالفعل وقادت االنتفاضة األولى بكل نجاح رغم األخطاء، ووصلت لذروة نرجسيتها في أحـداث               

رير وجعلت من قيادتها المفتاح األوحـد للحـل         االنتفاضة األولى التي صلّبت وحدانية تمثيل منظمة التح       
  .والربط

شهدت ذروة االنتفاضة األولى انفجاراً أيدبولوجياً دخل بقّوة لينازع المنظمة على شرعية التمثيل وشرعية              
الوجود أصالً، وكان ال بد للتيار االسالمي في هذه المرحلة من االعتماد على منظومـة فكريـة معقـدة                   

مة التاريخ السياسي والفكري والثقافي لمنظمة التحرير التي تتمتع بالشرعّية التاريخّية           ونافذة تستطيع مقاو  
كونها رصاصة البداية، وبالشرعية الجماهيرية كونها تمثل الغالبية، وبالشرعية السياسية ألنها باتت تمثل             

لى معجزة الختراق ذلك    لقد كان التّيار االسالمي يعلم أنه بحاجة إ       . الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات    
القوميـة  ( التراكم الذي جّسدته أصولية منظمة التحرير، ولم يكن قادراً على تفكيـك هـذه المنظومـة                 

، سوى بمنظومة معاكسة على مستوى التجريد، ال بد للواقع أن يكـون لـصالحها فـي تلـك                   )العلمانية
قّدس في مواجهـة الطـابع التـاريخي        فبدأ التيار االسالمي بناء منظومة أصولية ذات طابع م        . المرحلة

  .السياسي الذي بنته منظمة التحرير
فالمنظمة علمانية، وتقوم على باطل،     . أولى هذه األبجديات المعاكسة، كانت العلمانية في مواجهة اإلسالم        

ذه ومواالتها مواالة للباطل، وقد جنّد التيار اإلسالمي حزمة من األحاديث واآليات لتساعده على تفكيك ه              
  .المنظومة من حيث أن اإلسالم هو الحل، وال يمكن تحرير فلسطين خارج الحل اإلسالمي كمرحلة أولى

تسارعت األحداث بشكل خدم الخطاب األصولي الديني، فبعد أوسلو استبدلت رموز الحرب ضد المنظمة              
، فـردت المنظمـة   من العلمانية إلى الخيانة والتفريط، بأرض وقف إسالمي ال يحق ألحد التنازل عنهـا        

صـّعد التيـار    . 1996، بالقرار المستقل ودعم األغلبية وأجريت االنتخابات عـام          )حركة فتح (وبالذات  
االسالمي هجومه وحاول تكرار مشهد حركة فتح بناء تراث عسكري مقاوم وخدم الظـرف التـاريخي                

 في مقابل شرعية األغلبيـة  التيار اإلسالمي مرة أخرى، واستطاع بالمقاومة والعمليات أن يحقق حضوراً         
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، فكانت حاكمية الشريعة والمقاومة هي أدوات الحرب فـي مواجهـة الـشرعية التاريخيـة                )الفتحاوية(
  .السياسية التي مثلتها المنظمة وحركة فتح

، واشتد عودها وبدأت تشتم رائحة األغلبية للمرة األولـى          "األصولية الدينّية "مع بداية االنتفاضة تصلّبت     
تها، فبعد العلمانية والمقاومة، أصبح االصالح هو العنوان، وتم قلب األولويات وأصبح لألغلبيـة              في حيا 

دور يوازي دور الشرع والرأي الشرعي، بل على العكس أصبح فـوز التّيـار الـديني فـي البلـديات                  
تطبيـق  ولـم يعـد     . والجامعات هو العنصر األساسي في التنافس على الشرعية التي تغنّت بها المنظمة           

الشريعة مهماً، وال حتى المقاومة، فهناك مصطلح يعطي المضمون السياسي نفسه، لكنه يقترب من هيئة               
  ".الهدنة"الداللة الشرعية وهو 

في ظل تقدم التيار الديني، شهد التيار الوطني حالة ارتداد أصولية مشابهة تستند إلى التـاريخ الكفـاحي                  
يار الديني برائحة األغلبية والمقاومة بعد تحالف خفي مع منظومـات           والسبق في بناء السلطة، واجهها الت     

إعالمية ساهمت بتحويل الرأي العام الفلسطيني بسرعة البرق، وهو ما خطفـه التيـار الـديني بـذكاء                  
  .واستطاع استثماره سياسياً ودخل االنتخابات وفاز بأغلبية مريحة

يد وحدانية التمثيل، الحلم الهـاجس لحركـة االخـوان         بعد هذا الفوز أصبح التيار الديني يعمل على تجس        
فقد استطاع التيار الديني نفي     . ، الرأي العام بشكل تصاعدي    "أسلمة"المسلمين بالوصول إلى السلطة عبر      

، في حين بدأ يجسد وحدانيته مـن        )شرعياً(الديموقراطية واألغلبية التي تمتعت بها المنظمة خالل عقود         
ـ     خالل سلسلة هائلة من      ، واسـتمّرت باالصـالح     "الهدنـة "عمليات اإلقناع والترهيب والترغيب، بدأت ب

  .وانتهت بالوصول إلى الحكومة وحكم الناس دون االعتراف بأي خلل أصاب هذه األصولية العقائدية
بدأت الحركة االسالمية تعزف على الوتر نفسه وتطالب بثمن األغلبية التي حصلت عليها لعـام واحـد                 

نها ألغلبية المنظمة نحو أربعة عقود، وكـان الـثمن يتطلـب تـشكيل وزارات، وبلـديات،                 مقابل نكرا 
  .وسفارات، وغيرها من المكاسب السياسية

، أن تدافع عن حقها ومنجزاتها وبقائهـا، وهنـا بـدأ صـراع              )التاريخية(وكان ال بد لألصولية القديمة      
رّدت . سالمية في النقابـات والجامعـات     الشرعيات على األغلبية مرة أخرى في ظل تراجع الحركة اال         

الحركة االسالمية على هذا التراجع باستغالل األغلبية والتفويض بفرض وقائع على األرض بجملة مـن               
التغييرات وتشكيل نواة عسكرية موازية ألجهزة األمن التقليدية، فكان ال بد في هـذه الحالـة أن يـدخل                   

  .ذي نجحت فيه حماس في غزةصراع التمثيل والشرعيات مرحلة الحسم ال
رافق هذا النجاح جملة من االجراءات اغتالت الديموقراطية واتخذت مـن أخطـاء غريمتهـا تـشريعاً                 
ألخطائها، ودخل المشهد الفلسطيني صراع األصوليات، لكن األخطر أن األصولية القادمة تتحالف مع اهللا              

 تحويل مشهد قتل دموي إلى انتـصار وحالـة          عندما تريد، وتتحالف مع العلمانية عندما تشتهي، ويمكن       
  ".شرعّية"

لقد دفع تنافس الشرعيات الفلسطينية وحولها بالعالقة مع االحتالل إلى مفهوم غريب في التاريخ، معنـاه                
فليس غريباً أن تصبح المقاومـة      . أن العالقة مع االحتالل يتم تعريغها حسب العالقة مع الخصم المحلي          

  .روادة في الحرب الفلسطينية الداخليةوالديموقراطية حصان ط
  .؟ ال يوجد حل قبل االعتراف بالخطأ...يسأل الكثير ما الحل

  17/9/2007الحياة 
  

  ودولة في غزة.. دولة في الضفة .50
 رأي البيان

ما كشفته مصادر فلسطينية، عن وجود وثيقة مشتركة تتضمن القبول المبدئي بإقامة دولة فلسطينية في 
 . خاوف لجهة أن تكون األمور سائرة باتجاه قيام كيانين فلسطينيين منفصلينالضفة، يثير الم
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لكن وجود حكومتين وفي حالة قطيعة، . صحيح أن واقع الحال على األرض هو كذلك أو ما يشبهه
شيء، وإعالن نشوء وضع، محكوم بأن يؤدي إلى ازدواجية في الكيانية الفلسطينية، شيء آخر تماماً، 

إذ من يضمن أن ال تلجأ . التشظي قد تمأسس، أو على األقل يكون مثل هذا االحتمال قائماًعند ذاك يكون 
 ، بالتوافق والتفاوض مع إسرائيل، دولتها الضفوية؟ "فتح"إلى إعالن دولتها الغزاوية لو أعلنت " حماس"

خيار، أن تقول إن طبعاً للسلطة الفلسطينية حيثياتها، في هذا الخصوص، من المتوقع في تسويقها لهذا ال
هي التي فتحت الباب وكانت السّباقة؛ من خالل انقالبها على الشرعية في غزة؛ وإن إقامة دولة " حماس"

في الضفة هي الخطوة الميسورة حالياً؛ في ظل واقع الحال المعروف في القطاع، في مشروع الدولة 
وعندما تتغير األوضاع، تبسط الدولة " سلوأو"العتيدة؛ المرفوع شعارها والجاري العمل على تحقيقها منذ 

الجديدة سلطتها على غزة، وللسلطة أيضاً حساباتها السياسية، في الموضوع، فمثل هذا السيناريو، ربما 
 . ترى فيه زيادة انكشاف لحماس وحكومتها، في القطاع؛ وبالتالي زيادة لعزلتها وتأليب الغزاويين ضدها

ارة سيناريو دولة الضفة؛ أو جدارة انقالب حماس وحيثياته؛ فإن الثابت مهما كان األمر ومهما كانت جد
هو أن الوضع الفلسطيني يعيش حالة تفّسخ، بات له ديناميته الخاصة التي تدفع به نحو اإلمعان في 

وهي الحالة التي تعمل إسرائيل بقوة من أجل تجييرها لخدمة استراتيجيتها، القائمة على تكريس . التردي
 الواقع، الذي يطيح بالحقوق الفلسطينية األساسية، وهي تكاد ال تقوى على كتمان ارتياحها األمر

 . الستمرار التدهور الفلسطيني
فالمخضرم شيمون بيريز جاهر، في مقابلته مع صحيفة هآرتس بمثل هذا الشعور عندما قال إن حالة 

 ". فرصة محظور إهدارها"االنقسام الفلسطيني 
في األراضي الفلسطينية هذا الكالم؟ اإلصرار على تعميق القطيعة بين المتخاصمين، هل سمع اإلخوة 

أدى إلى انفالت ذهنية االستئثار والتحصن في المواقع، غابت القواسم المشتركة وأخلت المكان لعوامل 
ن لفترة خلت كان الخوف من احتمال وقوع الساحة الفلسطينية في أتو. التفرقة والخصومة المتناحرة

 . اجتازت، إلى حد بعيد هذا الفخ. الحرب األهلية المدمرة
هي تراكم خسائرها بنفسها من دون أن تدري ": القط والمبرد"لكن البديل، كان وقوعها في ما يشبه لعبة 

 . وعدوها يتفرج ويتحرك لتجيير نزفها أرباحاً صافية له
ف الراهنة، لكن تسوية البيت الفلسطيني الدولة الفلسطينية حق ومطلب وإنجازها مكسب، في ضوء الظرو

 .أولوية ضرورية وإال وقع في شرك الدولتين
 17/9/2007البيان  

  
  الكيان الصهيوني والفوضى في الوطن العربي .51

  عبداهللا السويجي
من فلسطين إلى العراق إلى الجزائر إلى الصومال إلى السودان إلى لبنان إلى أفغانستان واآلن باكـستان                 

بلـدان  . ان، سلسلة من التفجيرات والتوتر والخراب، منها ما هو خارجي، ومنها ما هو داخلي             وغداً إير 
عربية وإسالمية تتعرض لنزيف يومي يقتل االقتصاد تدريجيا ويقتل الناس اآلمنين في بيوتهم ومزارعهم              

واإلرهـاب  ودورهم، ويعطل نمو أجيال ويحرم الطالب من المدارس وينشر الفوضى والفلتان والطائفية             
حلقة من السراب المتحرك الذي يتحرك كإعصار       . والتطرف، كما ينشر الوطنية والحس القومي والديني      

وبين الحركة اللولبيـة إلعـصار وحركـة        . فيجرف األخضر واليابس، ويستكين فيجعل الرؤية ضبابية      
 كل أرجاء الوطن    السكون والوهم للسراب تنطلق مشاريع سلمية غامضة، والشعوب غارقة في الغالء في           

العربي، حتى بات المواطن العربي يركض والرغيف يـركض أمامـه، وال أحـد يـردع التجـار وال                   
المتاجرين بأقوات الشعوب، حتى رمضان الشهر الفضيل الكريم الذي أنزل فيه القرآن، لم يستطع وقـف                

ن في الداخل، وكـأن اهللا      رعونة أولئك وهؤالء، المؤامرات تحاك في الخارج، ويزيد من لهيبها المتاجرو          
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أوصد القلوب وباعد بينها وبين المغفرة والتبصر واإلدراك، رغم أن األمور واضحة للعيان ولكـل ذي                
  .  بصيرة

جدران إسـمنتية عاليـة     .. من جدار أمريكي يعزل بغداد إلى جدار صهيوني يعزل مدن الضفة والقدس           
ن يتعرض للغزو، لكنهـا انقلبـت بطريقـة تثيـر           تذكرنا باألسوار القديمة التي كان يتحصن بداخلها م       

االشمئزاز، والكل يتفرج عليها، كأن األرض ال تخص أحداً، وكأن األراضي واألماكن المقدسة لم تعـد                
ولم يبق إال أن تبنى جدران بين كل حارة وأخرى، وبـين            . مقدسة، ورفعت عنها الهالة والقدسية الربانية     

  .ى نفسه وجنوده وأسلحتهكل شارع وآخر حتى يأمن المحتل عل
الحكومة العراقية لم تنفذ سوى نصف األهداف المرسومة لها، والحكومة الفلسطينية تتباطأ في محاربـة               
اإلرهاب والمتطرفين، ولو نفذت الحكومة العراقية خمسين هدفاً، وقامت السلطة الفلسطينية بالقضاء على             

ن ستتهمان بالتقصير، ألنهما لم تنتحرا بعد أن نفـذا          رجال ونساء وأطفال حركات المقاومة، فإن الحكومتي      
  .كل األهداف

من قوات احتالل دولية في العراق ومثلها يتجه نحو الصومال، إلى قوات أمم متحدة في لبنان، وال فرق                  
بين الدولي واألممي، وال فرق بين القبعات البنية والزرقاء، كله تواجـد أجنبـي علـى أرض العروبـة          

 ستار نشر الديمقراطية وحماية الحدود وحفظ السالم، والفصل بين المتحاربين وتطبيـق             واإلسالم، تحت 
قرارات مجلس األمن، كأن مجلس األمن لم يصدر سوى قرارين، األول يؤيد تدخل القوات األجنبية فـي                 

ت فكانـت  العراق، والثاني نشر قوات دولية للحدود الفاصلة بين فلسطين المحتلة ولبنان، أما باقي القرارا           
  . للتسلية وتسويد الصفحات البيضاء، وتعبئة نماذج وحشرها في األدراج

الناس يموتون في العراق وفلسطين والجزائر كالذباب أو كالنمل، أقدام كبيرة تمشي وتدوس الحـشرات،               
 المحاكم الغربية أجبرت ليبيا على دفـع مئـات        . موتى بالمئات، وجنازات بالمئات، وال أحد يحرك ساكناً       

الماليين من الدوالرات لضحايا طائرة لوكربي، بينما يموت الناس في بغـداد وغـزة وجبـال كـابول                  
والجزائر، ويدفنون كالخراف، وال أحد يجرم أحدا، وال أحد يرفع دعوى ضد أحد، وكأن اإلنـسان فـي                  

الـصمت  و. الغرب أغلى من إنساننا، وكأن أرواحهم أقدس من أرواحنا، وكأن وجودهم أهم من وجودنا             
  .في كل األحوال سيد الموقف

من معارضة مسلحة في العراق وفلسطين، إلى معارضة دموية في الجزائر، إلى معارضـة صـومالية                
. تتأسس في أرتيريا وستبدأ تفجيراتها الدموية بعد قليل في مقديشو، ليزداد الفقراء فقراً، واألغنياء غنـى               

  . لها األموال والحركة واالتصاالت والتواصلوال أحد يعلم من يغذي هذه المعارضة ومن يوفر
أمريكا تهدد إيران ولبنان، والحكومة الصهيونية تهدد غزة ودمشق والمقاومة في لبنـان، والنـاس فـي                 

باتـت الـساحات    . انتظار كارثة حقيقية يستعجلونها ألن االنتظار بات مميتاً ومرهقاً إلى درجة االنفجار           
بار األسلحة الحديثة والنظريات العشوائية والحوارات القمعيـة، وكـأن          العربية واإلسالمية ساحات الخت   

العالمين العربي واإلسالمي هما مصدر اإلرهاب والتهديد ألمريكا، وكأن كل من يشهد أن ال إلـه إال اهللا                  
بات يشكل خطراً، ويبدو أن أمريكا قد اتخذت قراراً بجعل المنطقة العربية واإلسالمية تعود إلى الـوراء                 
آالف السنين إلى عصر الجهل والظلمات ووأد البنات وحروب داحس والغبراء وحروب الردة والحروب              
الصليبية وحروب الفتن وحروب مسيلمة الكذاب، إنهم يحاولون أن يخلقوا ديناً جديداً لنا في هذا العـصر                 

والمـساواة والفكـر    الذي يدعون بأنه عصر السالم والعولمة وتالقح الحضارات والثقافات ونشر المحبة            
  .اإلبداعي

أن يعيش الكيان في أمـان     : ماذا يعني السالم؟ يقولون   : ورغم ذلك، يحضرون لمؤتمر سالم، وحين تسأل      
، وحين تسأل ما هي الحقوق المشروعة للـشعب الفلـسطيني، يعـصرون             ")إسرائيل"الحدود اآلمنة ل    (

إلى هنا وصـلت حـدود      . الكهرباء إلى غزة  دفع الرواتب المتأخرة للموظفين، وإعادة      : عقولهم ويقولون 
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القضية والحقوق المشروعة، بل إلى هنا أوصلتها مؤتمرات السالم القديمة، فإلى أين ستقودها مـؤتمرات              
  السالم الجديدة؟

كان السبب وراء كل    " إسرائيل"إن أي مراقب لما يحدث في الوطن العربي سيدرك أن وجود كيان يسمى              
كان السبب وراء هدر اإلمكانيات والطاقات العربية واإلسالمية، وموت عشرات          هذا الخراب وال يزال، و    

اآلالف على الحدود وفي السجون وفي المنافي، وكان السبب وراء التجهيل واالنقالبـات واالغتيـاالت               
  .والخيانات

ـ                   ي، إن أي مراقب ضعيف ال يفقه بالسياسة يدرك أن وجود الكيان هو إلعاقة التواصل العربـي  العرب
واإلسالمي اإلسالمي، والعربي اإلسالمي العالمي، وإعاقة التطور والتنمية والمـشاركة فـي الحـضارة              
العالمية المعاصرة، ورغم ذلك، فإن هناك من هو على قناعة بأن هذا الكيان يمكن أن يوافق على دولـة                   

لى استتباب األمن فـي     فلسطينية، وعلى االستقرار في لبنان، وعلى االنسحاب األمريكي من العراق، وع          
  .الجزائر والصومال والسودان

إن أي مراقب سطحي يدرك أن للكيان دوراً بما يحدث في العراق وفلـسطين والجزائـر وأفغانـستان                  
وباكستان ولبنان والسودان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويدرك أن الهدف النهائي له هو رؤية الدول        

ب طائفية، وتنشغل بحروب داخلية، أهلية طائفية عشائرية عقائدية،         التي تحيطه تتخبط في فوضى وحرو     
  .وهذا هو السبيل الوحيد لبقائه متفوقا ومسيطرا، وما خفي كان أعظم، واهللا المستعان
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