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  تهعباس يهّدد بمقاطعو .."مؤتمر الخريف"السلطة الفلسطينية ترجح فشل  .1

 يترقب المسؤولون في الـسلطة      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/9/2007الحياة  ت  نشر
بعـد ورود   " مؤتمر الخريـف  "الفلسطينية وصول وزيرة الخارجية االمريكية رايس لفحص فرص نجاح          

 اعـالن "اشارات غير مشجعة من اسرائيل، وتحديدا اعالن اولمرت انه يسعى الى التوصل الى اتفـاق                
وقال مـسؤولون   .وليس الى اتفاق سالم تفصيلي" مؤتمر الخريف"مع عباس في   " اعالن مبادئ "او  " نيات

واوضـح نبيـل عمـرو      . مقربون من عباس ان تصريحات اولمرت تثبت عدم جدوى عقـد المـؤتمر            
نجاح المؤتمر يعتمد على التحضير، فاذا نجحت هذه التحـضيرات سـينجح المـؤتمر، واذا               ": "الحياة"لـ

  ".فشلت سيفشل المؤتمر
ـ      ال نريد مؤتمرا للعالقات العامة، بل نريـد مـؤتمرا يحقـق            ": "الحياة"من جانبه، قال صائب عريقات ل

االهداف التي وجدت من اجلها عملية السالم، وفي مقدمها انهاء االحتالل االسرائيلي الـذي بـدأ عـام                  
ومضمونه الذي يقـوم    " مر الخريف مؤت"واضاف ان لقاء عباس مع رايس سيركز على جوهر          ". 1967
وضع آليات لتنفيذ االنسحابات االسرائيلية، وفرق الرقابة وتنفيذ مبادرة السالم العربيـة، وتحقيـق              "على  

  ".رؤية الرئيس بوش لعملية السالم
وقال مـسؤول   ". ستكون لدينا مشكلة اذا كانت النتائج دون المتوقع       : "وقال وزير االعالم رياض المالكي    

واضح ان اولمرت غير قادر، وتاليا غير راغب، في التوصل الـى            ": "الحياة"قرب من عباس لـ     رفيع م 
اتفاق تفصيلي بسبب مشاكله الداخلية التي تجعله ضعيفا امام المعارضة داخل حزبه وفي البرلمان، لذلك               

الى اتفاق عام   نحن امام خيارين، اما ان نتوصل       : "واضاف". فإن توقعاتنا من هذا المؤتمر متواضعة جدا      
غيـر ان هـذا      ".وضعيف او ان نعود من دون اتفاق، وفي هذه الحالة فإن الخيار الثاني هو األقل سوءا               

المسؤول اكد ان عباس الذي سيطلب من رايس عدم تحديد موعد لعقد المؤتمر قبل ان تظهر بوادر اتفاق                  
  .لموعد ووجهت اليه دعوة للحضورجدي بينه وبين اولمرت، لن يعتذر عن المشاركة في حال تم تحديد ا

هـدد الـرئيس    : أحمـد شـاكر   ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/9/2007األخبار اللبنانية   وأوردت  
الفلسطيني أمس بمقاطعة مؤتمر السالم المرتقب بعد تلقّيه تقريراً عن عدم الجدية اإلسرائيلية في التوصل               

ـ  إلى اتفاق سالم، وذكر مسؤول فلسطيني رفيع       ، أن عباس حصل أمس على تقرير       "األخبار" المستوى، ل
على فحوى التقرير   " األخبار"واطلعت   .خاص يؤكد عدم جدية أولمرت في المضي قدماً في عملية السالم          

ويتطرق التقرير إلى ضغوط من اليمـين المتطـرف         . السري، الذي وصل عباس من دبلوماسي عربي      
ويتحدى هـؤالء أولمـرت   . رت لوقف إبرام أي اتفاق مع عباساإلسرائيلي ومن وزراء في حكومة أولم    

وأكد المسؤول الفلسطيني    .تنفيذ أي اتفاق مع أبو مازن ويتعهدون بإسقاط حكومته إذا خاض هذه التجربة            
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حالة مـن   "، وأن   "أجرى مشاورات مع عدد من الزعماء العرب وأطلعهم على فحوى التقرير           "عباسأن  
وأشـار   ". من هذه المعلومات التي تعد ضربة لجهود السالم فـي المنطقـة            الغضب تسود النظام العربي   

لن يشارك في مؤتمر السالم     "المسؤول، إلى أن أبو مازن بعث رسالة إلى االدارة األميركية أكد فيها أنه              
في الخريف المقبل من دون ضمانات ملموسة وتعهد بتنفيذها من جانب إسرائيل واإلشراف على تنفيذها               

  ".ب االتحاد األوروبيمن جان
رتس آنقلت صحيفة ه   : رشيد هالل  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/9/2007الوطن العمانية   وأضافت  

االسرائيلية امس عن نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني قوله ان عباس لن يحضر قمة السالم االقليمية                
. لتوصل الى اتفاق مبـادئ مـع الفلـسطينيين        في واشنطن في نوفمبرالمقبل ما لم توافق اسرائيل على ا         

 .وأضاف ان هذه القمة قد تكون محفوفة بالمخاطر
عتبـر نبيـل عمـرو     ا: أشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 18/9/2007القدس العربي  وجاء في   

وقـال إن هـذه     . تصريحات أولمرت حول مؤتمر الخريف بانها ستخلق أزمـة كبيـرة فـي المنطقـة              
لمؤتمر، موضحاً أن استباق أولمرت     ل لزوم لها، خاصة وأن الجميع منهمك في التحضير          التصريحات ال 

وأكد أن السلطة الفلسطينية ال      .للمؤتمر بتصريحات من هذا النوع يعني أنه فشل مقرر سلفا لهذا المؤتمر           
تفاقية إطـار   تريد أن يخرج في نهاية المؤتمر بيان أو إعالن نوايا غير ملزم، بل تريد أن تتمخض عنه ا                 

 األرض وليس إعادة الحديث في قضايا اسـتهلكنا فيهـا مئـات             ىومجموعات عمل تقوم بتنفيذ الحل عل     
  .وآالف الساعات من المفاوضات

  
   "خنجر مسموم لضرب مشروع القضية الفلسطينية"مؤتمر الخريف : رئيس ديوان هنية .2

خنجـر  "سيكون بمثابـة    " ؤتمر الخريف م"محمد المدهون، رئيس ديوان إسماعيل هنية أن        . اعتبر د  :غزة
إن الدالئل والمؤشرات   : "وقال في تصريح صحفي له    ". مسموم يجهز لضرب مشروع القضية الفلسطينية     

والتصريحات التي تنطلق من هنا وهناك تشير بأنه سيقضى على آمال الشعب الفلسطيني فـي اسـترداد                 
شعب الفلسطيني إلى عدم عقد اآلمال على مثل هذه         ، داعياً أبناء ال   "أراضيه وعودة الالجئين وملف القدس    

ألنه مفرغ من مضمونه، وال يجب التطلع إلى نتائج كثيرة، ولن تجني منه القضية سوى مزيد من                 "اللقاء  
رئيس عبـاس وكافـة الزعمـاء       الودعا المدهون   ". الضياع مثلما جنته من المؤتمرات واللقاءات السابقة      

يه الواليات المتحدة ودولة االحتالل تجاه مضمون هذا اللقاء، مؤكداً علـى            العرب إلى عدم القبول بما تمل     
 أمريكي الذي يهدد وحـدة      -ضرورة توحد كافة الدول العربية واإلسالمية في مواجهة المشروع الصهيو         

  ".واستقرار بالد العرب والمسلمين
  17/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  واجتماع الخريف سيفشل ..  في فخ الحلول الجزئيةالبرغوثي يحذّر من الوقوعمصطفى  .3

مصطفى البرغوثي ان اعالن اولمرت عن ان ما سيخرج بـه اجتمـاع الخريـف               . اكد النائب د   :رام اهللا 
المقبل ليس سوى اعالن نوايا يؤكد مجددا عدم وجود شريك للسالم في اسرائيل وان حكومته عاجزة عن                 

 . وانها تغطي عجزها بتحميل الجانب الفلـسطيني المـسؤولية         صنع السالم والدخول في مفاوضات جدية     
وقال ان من واجب الفلسطينيين ان يفهموا ان اسرائيل غير جادة في السالم وان اجتماع الخريـف لـن                   
يفضي الى اية نتيجة وان الجبل سيتمخض ويلد فأرا وانه دون ضغط دولي فعال على اسرائيل اليمكـن                  

  .ان تغير مواقفها
ه من الخطورة بمكان الوقوع في فخ الحلول الجزئية واالنتقالية او القبول بتكـريس مفهـوم                واضاف  ان  

غريب يطالب فيه شعب تحت االحتالل بتوفير االمن لمن يحتله مشيرا الى استحالة ضبط االمن دون قيام                 
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 دولة فلسطينية ذات سيادة ومن واجب الحكومة الفلسطينية ان تعري الـضغوط التـي تمـارس ضـدها                 
  .لتحويلها الى وكيل امني

   18/9/2007الحياة الجديدة 
  

   الداخليةزمة لحل األهنيةأحمد يوسف يستبعد رفض الكويت لدعوة وساطة قدمتها حكومة  .4
استبعد أحمد يوسف المستشار السياسى إلسماعيل هنية يوم االثنين رفـض دولـة             : وكالة رامتان لألنباء  

. المقالة للتوسط بينها وبين الرئاسة وفتح لحل األزمـة الراهنـة          الكويت للطلب الذي تقدمت به الحكومة       
الحديث عن رفض الكويت للتوسط مجرد تلفيقات إعالمية        ": "رامتان"وقال في حديث خاص لوكالة أنباء       

ال أساس لها من الصحة فالكويت أكرم من ذلك ولها عالقات طيبة مع الفلسطينيين مـن الجـانبين فـتح                  
 أن هنية لم يتقدم بطلب رسمي ألية دولة عربية للتوسط لحـل األزمـة الحاليـة،                 وأشار إلى  ".وحماس

موضحاً أن األمر يقتصر على الطلب من زعماء الدول التوسط أثناء اإلتصاالت التي يجريها هنية معهم                
  .لتهنئتهم بالمناسبات

  17/9/2007عين على فلسطين 
  

   في الضفة لجان الزكاة والمساجدسيطر علىت و"حماس "وقف رواتب نوابتًُ  فياضحكومة .5
 قررت حكومة سالم فياض امس      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    18/9/2007الحياة  نشرت  

 وشملت الحملة قراراً للحكومة بوقـف رواتـب   ،في الضفة الغربية" حماس"شن حملة واسعة ضد حركة   
ـ " حماس" نائباً من    21 ، ومـن بيـنهم     "والسلطة والمشروع الـوطني   التحريض على الحكومة    "اتهمتهم ب
كما كلفت الحكومة وزير االوقاف اعادة تـشكيل        . د الزهار وسعيد صيام واسماعيل هنية وغيرهم      ومحم

 .لجان الزكاة على مستوى الرئاسة واالعضاء، واعادة تعيين أئمة المساجد وفق ادوارهم في تلك المساجد              
تستخدم لجان الزكاة في تحويـل امـوال الـى          " حماس"ن  وفي هذا الصدد، قالت مصادر في الحكومة ا       

وقال وزير االعالم رياض المالكي ان النـواب        ". القيام بأعمال ضد السلطة   "اعضائها وخالياها من اجل     
يشنون حمالت التخوين والتكفير ضد الحكومة والسلطة والمشروع        "الذين جرى توقيف رواتبهم هم ممن       

اعترفوا بتلقيهم تعليمـات للقيـام      " حماس"ومته اعتقلت أخيرا اعضاء في      واعلن المالكي ان حك   ". الوطني
وقال ان الحكومـة    ". بهجمات ضد مراكز االمن الظهار ضعف الحكومة وعدم قدرتها على ضبط االمن           

متهما اياها باستخدام المـساجد لـشن       " حماس"وحمل المالكي بشدة على      .ضبطت ايضا وثائق تؤكد ذلك    
  .هجمات على السلطة

ـ          " حماس"وردت   مـا  "ان  " الحياة"بحدة على قرارات حكومة فياض، وقال الناطق باسمها فوزي برهوم ل
اعلنه المالكي يثبت اوال ان حكومة فياض تشن حملة ضد حماس في الضفة، وانها تعتقل وتعذب اعضاء                 

م الـشعب،   امر مخجل وقف رواتب نواب انتخبه     "وندد بقرار وقف رواتب النواب، مضيفا انه        ". الحركة
 نائبا من اعضائها،    44هؤالء النواب هم اعضاء في كتلة التغيير واالصالح، الكتلة التي اعتقلت اسرائيل             

نحمل المالكي وفياض وعباس المسؤولية عن حيـاة اعـضاء          : "وقال". ويتم معاقبة الباقين بقطع رواتبهم    
  ".حماس في السجون

ـ    : رام اهللا من   18/9/2007الشرق األوسط   وأوردت   إن المالكي  ": "الشرق األوسط "قال فوزي برهوم ل
ال يفهم إال لغة واحدة، هي لغة العداء لحماس، ولم نسمعه مرة واحده يشير الى العـدو الـذي مـا زال                      

عندما يتعلق األمر بحماس فإن المالكي ينبري تطوعا كي يخدم مشروع أميركيا            "وقال  ". يرتكب المجازر 
وأكد برهوم انه ليس لحماس اي امتداد لقوتها التنفيذية في الضفة واعتبر            ". سإسرائيليا بتشويه سمعة حما   

فبركات اعالمية تهدف الى خلق مبررات االعتداء على ابناء حماس واعتقالهم وتعذيبهم،            "ما قاله المالكي    
ة تكشف عن سياسية تدميري   "ويرى برهوم ان اتهامات المالكي       ". مرات 3أو إعدامهم كما حصل أكثر من       
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واتهم سلطة رام اهللا باإلعداد لالنقالب على        ".وإجرامية تنوي السلطة ان تمارسها ضد حماس في الضفة        
حماس في غزة، وقال إن حماس ضبطت خاليا تتبع رام اهللا مجهزة بمعدات للقتل تلقتها عبر وسطاء في                  

  .التنسيق األمني، إضافة الى تفجير بعض السيارات التي تعود لعناصر في حماس
  

  ربع كتل برلمانية تصف قرار وقف صرف رواتب عدد من النواب بالتمييز واالجحافأ .6
 قالت اربع كتل برلمانية انها تنظر بخطورة بالغة الى وقف صرف مكافات عدد مـن النـواب                  :رام اهللا 

باعتباره يمثل حالة تمييز بين النواب واجحاف وتطاول على حقوقهم التي نص عليها القانون االساسـي                
ووقع على بيان بهذا الخـصوص       .دخل من قبل وزير المالية بقرار شعبنا  الذي انتخب هؤالء النواب           وت

 جرار عن كتلة الـشهيد      ةمصطفى البرغوثي رئيس كتلة فلسطين المستقلة والنائب خالد       .كل من النائب د   
والتغيير اضافة  يمن دراغمه عن كتلة االصالح      أبو علي مصطفى والنائب قيس ابوليلى عن كتلة البديل و         أ

ودعا البيان الرئيس عباس لممارسة دوره باعتباره رئيسا لكل شعبنا ان يضع حـدا              . حسن خريشه .الى د 
كما طالبت الكتل االربعة باعادة رواتـب مـوظفي          .للتطاول على القانون االساسي والتمييز بين النواب      

لمحتجزين من قبل القوة التنفيذيـة      المجلس التشريعي التي قطعت واالفراج الفوري عن موظفي المجلس ا         
ودعت الكتل جماهير شـعبنا الـى لحمايـة    . ووقف استباحة المجلس التشريعي اعضاء وموظفين ومبان   

  .خيارهم الديمقراطي وحماية المؤسسات الوطنية باعتبارها ملكا لكل ابناء شعبنا
   18/9/2007الحياة الجديدة 

  
  ياض بصرف رواتبهم منتسبو االجهزة االمنية يطالبون حكومة ف .7

 ومـا فـوق،     2005طالب منتسبو األجهزة األمنية واصحاب التفريغات األخيرة من عام           : د ب أ   -غزة  
وزراء الفلسطيني سالم فياض وسعدي الكرنز رئيس ديوان الرئاسة بصرف رواتبهم الموقوفـة             الرئيس  

ن صحفي تعجبهم من سبب قطع      وأبدى منتسبو االجهزة األمنية في بيا     . يونيو الماضي / حزيران 14منذ  
انهم مع الشرعية الفلسطينية فـي رام اهللا  "رواتبهم واالستمرار في ذلك رغم دخول شهر رمضان، قائلين    

وانهم كانوا ضد االنقالب الذي قادته حماس في غزة ومنهم من بترت ساقه ومنهم من تشرد وعانى مـن                  
جهزة االمنية فياض إلى التراجع فـورا عـن قـرار           ودعا منتسبو اال  ". االنقالبيين"الظلم والقتل على يد     

حرمانهم من رواتبهم، مهددين بتنظيم مسيرات سلمية واحتجاجات أمام المقرات العسكرية وارسال رسائل            
  . للرئيس عباس لحل قضيته

   18/9/2007الشرق القطرية 
  

  في الشرطة " التنفيذيةالقوة "بدء عملية دمج : إسالم شهوان .8
اطق باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان أن عملية دمج التنفيذية في جهاز الشرطة قد بدأت،               أكد الن  :القدس

 أكتوبر القادم سيـشهد     / تشرين أول  من عملية الدمج، مشيراً إلى أن أول شهر       % 50وتم إنهاء ما نسبته     
 3000أكثر من   بدأنا بدمج وتعزيز الشرطة ب    :"وقال في تصريحات له امس      . نهاية عملية الدمج واكتمالها   

التـي تباشـر عمـل      " دائرة النشاط العام  "، الفتاً إلى أنه تم دمج       "عنصر من قوات التدخل وحفظ النظام     
وأوضح أنه سيتم دمج بقية الـدوائر       . المباحث في جهاز الشرطة، كما تم دمج غرفة العمليات المركزية         
ن عن خطة أمنية جديدة أعدتها القـوة        األخرى خالل األيام القادمة وذلك بشكل مهني وعملي للغاية، وأعل         

  . لحفظ األمن والنظام خالل شهر رمضان المبارك
  18/9/2007الشرق القطرية 
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   األمن الداخلي ال لمواجهة االحتاللىقيمت لتحافظ عل ُأ"القوة": قائد القوة البحرية في غزة .9
التي شكلتها القوة التنفيذية مؤخرا      الرائد جميل دهشان قائد القوة البحرية        ىنف : زهير اندراوس  -الناصرة  

في قطاع غزة، األنباء التي تناقلتها مصادر عسكرية إسرائيلية عن تشكيل قوة بحرية ضـاربة مـزودة                 
 شواطئ غزة، مع وجود مخططات السـتهداف سـفن سـالح البحريـة              ىبرشاشات ثقيلة منصوبة عل   

دث الصادرة فـي الـداخل الفلـسطيني        جاءت اقوال دهشان في لقاء أجرته معه صحيفة الح         .اإلسرائيلي
وأضاف قائال إن عدد القوة البحرية ال يتجاوز        . والتي أكد خاللها أن هذه األنباء ال أساس لها من الصحة          

 عنصرا، والمهمة الموكلة إليهم هي الحفاظ علي أرواح وممتلكات المـواطنين ومتابعـة مـشاكل                150
باإلضافة إلي محاربة أوكار الرذيلـة التـي         .م من السرقة  الصيادين وتوفير الحماية لقواربهم وممتلكاته    

وأوضح الدهشان أن القوة البحريـة      . كانت منتشرة علي شاطئ غزة ومحاربة عمليات تهريب المخدرات        
  .أنشأت للحفاظ علي األمن الداخلي وليس لها أي عالقة بمواجــهة جيش االحتالل وزوارقه الحربية

  18/9/2007القدس العربي 
  

  ما بين االنتقادات والتشجيع ..  الشرطة النسائية في غزة:ق إخباريتحقي .10
وسط مدينة غزة باشرت أم محمد،      " السرايا"داخل أروقة سجن النساء في سجن غزة المركزي         : "د ب أ  "

عملها كإحدى الشرطيات النسائيات اللواتي انضممن قبل نحو شهر ونصف الى العمل الشرطي في كافة               
لقد انضممت  : "وتقول أم محمد  . د نزيالتها من النسوة والفتيات المحكومات امنيا وجنائيا       مجاالته وهي تتفق  

الى العمل الشرطي ايمانا منا بضرورة خدمة هذا الوطن وحفاظا على العادات والتقاليد التي تحكم العالقة                
ته استغراب  وأشارت أم محمد لما وصف     ".بين الرجل والمرأة وحفاظا على خصوصية السيدات السجينات       

الشارع الغزي لطبيعة عملهن، وانتقادهن من جانب آخر لما يفسره البعض االختالط المباشر بالرجـال،               
نافية ان يكن قد خضعن الي تدريبارت عسكرية، الفتة الى أن زيهم داخل السجن هو الـزي الـشرعي                   

  ".الجلباب وغطاء الرأس الطويل"
عملنا ال يتعدى االشراف على عدد مـن النـسوة          : " السجن ومن جهتها قالت آمنة أحمد وهي تعمل داخل       

المحكومات بقضايا مختلفة بدال من الرجل في محاولة منا لالصالح والتغيير، خاصة ان هناك تجـاوب                
منهن، اال ان هناك بعض االنتقادات والهجوم علينا من قبل شرائح من المجتمع على اعتبار اننـا جئنـا                   

  ".هذا غير صحيحللقمع بعد الحسم العسكري و
  18/9/2007الدستور 

  
  سرى المحررينالنائب قراقع يطالب مجلس الوزراء بحل مشكلة بطالة اآلالف من األ .11

 وجه النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي مذكرة إلى مجلس الوزراء               :بيت لحم 
ألسيرات المحررين من سجون االحتالل     طالب فيها بالوقوف أمام أزمة البطالة لعدد كبير من األسرى وا          

  :واشتملت المذكرة المقدمة من قراقع على النقاط التالية
، والقاضـي   2004 لـسنة    14البدء بتنفيذ وتطبيق قانون دعم األسرى في السجون اإلسرائيلية رقم           : أوالً

السلطة بتأسيس صندوق يخصص لدعم األسرى وأسرهم يستقطع عائده من رواتب الموظفين ومستخدمي             
الوطنية ومن التبرعات والهبات والمساعدات، واإليعاز لجهة االختصاص وهي وزارة األسرى بوضـع             
الئحة تنفيذية لذلك كجزء من المساهمة في حل أزمة األسرى، مع العلم ان هذا القانون لـم ينفـذ منـذ                     

  .إقراره
 بـدعم األسـرى     2005-3-9  الوارد في  2005 لسنة   24إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم       : ثانياً

 شهور لحين   6المحررين الذين أمضوا أقل من خمسة سنوات في سجون االحتالل على نظام البطالة لمدة               
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وطالب إعادة تقديم مساعدات مالية فورية ولمرة واحدة لألسرى المحـررين، وفـق              .إيجاد وظائف لهم  
  .قرار مجلس الوزراء السابق حسب الجدول الذي أقر في حينه

عا قراقع الى إعادة النظر في وقف رواتب األسرى المتوفين الذين قضوا في سجون االحتالل  خمس                 ود
  .سنوات وأكثر

  18/9/2007الحياة الجديدة 
  

  عن اتصاالت سرية" اسرائيلية"تنفي أنباء " حماس" .12
ار كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن حو:  رائد الفي-غزة   من 18/9/2007األخبار اللبنانيـة    ذكرت  

والدولة العبرية، أفضى بالسماح للجانب الفلسطيني في       " حماس"مباشر جرى األسبوع الماضي بين حركة       
 عبر معبر كرم أبو سالم، في مقابل تحييد المعابر عن عمليـات المقاومـة               ةقطاع غزة بتصدير الخُضر   

ماعيل هنية تجـري    شخصية فلسطينية مقربة من حكومة إس     "وأشارت المصادر نفسها إلى أن       .الفلسطينية
، بشأن المشاكل اليوميـة     )إيرز(اتصاالت مع مكتب التنسيق واالرتباط اإلسرائيلي في معبر بيت حانون           

  ".للتصدير واالستيراد من غزة
ـ          وجود أي اتصاالت سواء مباشرة     "،  "األخبار"إال أن المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو نفى، ل

أكـدت التزامهـا ببرنـامج      ) المقالة(الحكومة  "، مشيراً إلى أن     "االسرائيليةأو غير مباشرة مع الحكومة      
  ".حكومة الوحدة بما فيه التهدئة المتبادلة والمتزامنة من باب الحفاظ على مصلحة الشعب الفلسطيني

ـ  " حماس"وفي السياق، أقر المتحدث باسم حركة        ، بـسماح حكومـة هنيـة       "األخبـار "فوزي برهوم، ل
بالتواصل مع الجانب اإلسرائيلي بما يندرج في إطار إدارة الشأن الفلسطيني اليومي في             " الفنيةالطواقم  "لـ

إجراء حمـاس مفاوضـات ذات صـبغة        "قطاع غزة، وتسيير الحياة اليومية، نافياً في الوقت نفسه بشدة           
  ".سياسية مع االحتالل

" حمـاس "ر المتحدث باسم حركـة      اعتب : رائد الفي  -غزة  من   18/9/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت
كالم فارغ يتم تـسريبه مـن       "سامي أبو زهري، أن الحديث عن اتصاالت بين الحركة ودولة االحتالل            

مصادر تتبع للسلطة الفلسطينية بهدف التغطية على جريمة بيع القضية وتصفيتها وهو ما تنفذه الـسلطة                
دعاءات من خالل اعالنه عن حملة واسـعة فـي          وقال إن االحتالل اجاب عن مثل تلك اال        ".في رام اهللا  

بلغـة العـدوان    " حماس"االحتالل يتعامل مع حركة     "، الفتاً إلى أن     "حماس"قطاع غزة واستهدافه لحركة     
  ".ونحن نتعامل معه بلغة المقاومة والمواجهة

  
   حكمت عليه بالفشل"حماس" طالبت بأن يتمخض مؤتمر الخريف عن اتفاق إطار و"فتح" .13

طالب أحمد عبد الرحمن الناطق باسم فتح، في تصريحات صحافية الواليـات             : أشرف الهور   من -غزة  
 مؤتمر   الطرف اإلسرائيلي الذي يعمل بكل جهد ويحيك األساليب إلفشال أو تأجيل،           ىالمتحدة بالضغط عل  

فلسطينية وأكد عبد الرحمن أن المؤتمر مطلب ملح للفلسطينيين والسلطة ال          .  ألنه ال يريد سالما    الخريف
لن تطلب تأجيل مؤتمر السالم ألنه يمثل محطة مهمة لوحدة مطالبها، معتبرا أن المسؤول عن فـشله أو                  

  .إنجاحه هو الطرف الذي دعا إليه
 وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة        اليديموقراطيـة  بدوره دعا تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهـة        

ضوح في التحرك السياسي الذي تقوم به في التحضير للقاء          كوندوليزا رايس إلي عدم إضاعة الوقت والو      
ودعا خالد األطراف العربية إلي رفض المشاركة في لقاء الخريف القادم إذا لم تتوفر له جميع                 .الخريف

المتطلبات الضرورية والكفيلة بإطالق عملية سياسية حقيقية تقضي إلي انسحاب إسـرائيل مـن جميـع                
  .ربية المحتلة وقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادةاألراضي الفلسطينية والع
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إلي ذلك فقد حكمت حركة حماس علي المؤتمر بالفشل، نافية ما قالت عنه بأنه تـصريحات صـهيونية                  
وقالت الحركـة   .وفتحاوية، تحدثت علي أنها تحضر لعمل عسكري كبير إلجهاض مؤتمر الخريف القادم       

بي نسخة منه يبدو أن الفشل المرتقب واألكيد لهذا المؤتمر دفع الطرفين إلي             في بيان لها تلقت القدس العر     
وطالبت حمـاس    .البحث عن مبررات واهية لتعليق الفشل عليه، وكأن القدس ستحررها هكذا مؤتمرات           

الرئيس عباس بأن يدرك أن المقاومة والوحدة الوطنية هما ورقتا القوة الوحيدتان اللتان يمتلكهما شـعبنا                
  .فلسطيني، وأن الذي يدير ظهره لشعبه ومعاناته، ويركز مجهره علي ردات فعل المقاوم الفلسطينيال

  18/9/2007القدس العربي 
  

  على عباس وفياض إعادة النظر في جدوى اللقاءات مع اإلسرائيليين": فتح" في قيادي .14
إن إسرائيل مـا زالـت      "قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن حركة فتح تيسير نصر اهللا            : طولكرم

ماضية في تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، غير آبهة باللقاءات السياسية، التي تعقد بين مسؤولين               
ـ       ".إسرائيليين وفلسطينيين   استمرار إسرائيل    ، أن "قدس برس "واعتبر نصر اهللا، في تصريحات خاصة ل

يشكل ضربة قوية للقاءات التي      لقرى الفلسطينية في سياسة االغتياالت واالعتقاالت واالجتياحات للمدن وا      
تتم بين الرئيس عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت، واللقاءات األخرى الجانبية التي تـتم بـين                

وشدد القيادي في حركة فتح، على ضرورة أن يكون هنـاك موقـف              .مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين  
 ودعى إلى لرئاسة الفلسطينية تجاه ما يجري من تصعيد إسرائيلي         واضح من جانب الحكومة الفلسطينية وا     
  . أنه ال نتائج من هذه اللقاءاتواضحا، بعد أن بات اإلسرائيلينإعادة النظر في موضوع اللقاءات مع 

 17/9/2007قدس برس 
  

   النهاء األزمة السياسية"حماس"ومن الحركة  وجود اجتماعات بين اكاديميين تنفي": فتح" .15
نفى الدكتور عدنان محمد ملحم، احد قادة حركة فتح في الجامعات والمعاهد العليـا الفلـسطينية،                : نابلس

االنباء التي تروجها بعض المواقع االلكترونية التابعة لحركة حماس عـن اجتماعـات مـشتركة بـين                 
 سياسـية   اكاديميين فتحاويين وحمساويين يمثلون بعض الجامعات الفلسطينية، من اجل تقديم خطة عمـل            

وقال ان ال وجود لهذه االجتماعات اال في مخيلة         . تقرب بين حركتي فتح وحماس، وتنهي األزمة بينهما       
موضحاً ان ال مانع امام حركة فتح من الحوار مع اي طرف بصفته الشخصية والمهنية من                . هذه المواقع 

   .اجل تحييد مؤسسات التعليم العالي عن التجاذبات السياسية
   18/9/2007جديدة الحياة ال

  
   السابقين"فتح" لمسؤولي "محاكمات عسكرية"  يفضلالزهار .16

نحن للمرة األولى نشغِّل جهازا     : ""حماس"قال محمود الزهار، القيادي في      :  سكوت ويلسون  -مدينة غزة   
ا على  ولم يظهر الزهار ندم   ". ففي قوات أمن فتح كان الفساد سائدا من األلف إلى الياء          . قضائيا وأمنيا هنا  

لمسؤولي األمن السابقين من فتح وهـؤالء       " محاكمات عسكرية "وأضاف أنه يفضل    . إقصاء فتح عن غزة   
  ".العمالء األميركيون ـ اإلسرائيليون"سبق لهم أن حاكموا اتباع حماس في غزة حيث كانوا يسمونهم 

  18/9/2007الشرق األوسط 
  

  هر الجاريتوجه دعوة رسمية لمشعل خالل الشس السعودية ":حماس" .17
ـ     قال أيمن طه المتح   : ألفت حداد  إن الـسعودية سـتوجه     : ""رب48عـ"دث باسم حماس في تصريحات ل

، موضحا أن األحاديـث بخـصوص رفـض         "دعوة رسمية إلى السيد مشعل خالل هذا الشهر لزيارتها        
حماس السعودية استقبال السيد مشعل تدخل في إطار محاوالت بعض المغرضين دق األسافين بين حركة               
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 ".مغبة االصطياد في الماء العكر في مثل هذه القضايا        "وهذه الدول لتحقيق مآرب خاصة بهم، محذرا من         
وأكد أن كافة الدول العربية أبوابها مفتوحة لحركة حماس وقياديها، موضحا أن جولة عربية سيقوم بهـا                 

استعداد للحوار دائما مع    من جهة أخرى أكد طه أن حماس على          .قيادات من حماس إلى عمان والجزائر     
حركة فتح، موضحا أن الحوار استراتيجية في الحركة ولم تتخل عنه، ولم تغلق الباب أمامـه، وأبقـت                  
الباب مفتوحا ومشرعا، وهذا يدل على أن ما حدث في قطاع غزة لم يكن انقالبا، وإنما هو معالجة أمنية                   

 .حسب تعبيره" دايتون في الساحة الفلسطينيةلظاهرة كان يقوم بها أباطرة الفلتان األمني وأزالم 
  17/9/2007 48عرب

  
   ينفي مهاجمة السعودية ومصر:أبو زهري .18

نفى سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس في قطاع غزة انه هاجم              : كفاح زبون : رام اهللا 
 المكتب الـسياسي    كال من السعودية ومصر، اثر نشر تقارير صحافية قالت انهما رفضتا استقبال رئيس            

ـ       ان ما ورد على لسانه نقلته مصادر اعالميـة         " الشرق االوسط "لحماس خالد مشعل، وقال ابو زهري ل
واستغرب ابو زهري اصرار وسائل     . لمواقع تابعة لحركة فتح ارادت ضرب العالقات مع الدول العربية         

ذه الوسائل باالنحياز والكذب وأكد     ، واتهم ه  "مكذوبة"االعالم على االستمرار في نشر تصريحات قال انها         
ان حماس حريصة على التواصل مع كافة االطراف العربية والدولية          "انه نشر نفيا لما نسب له، قال فيه         

مؤكدا ان االتصاالت مع كثير من الدول مستمرة، وكان آخرها االتصال الذي جرى ليال بين اسـماعيل                 
وعند سؤال  ". يد فيه على تمسك الحركة بالحوار وباتفاق مكة       هنية وخادم الحرمين الشريفين الذي تم التأك      

ال اعرف، الن احدا في حماس ال يمكـن ان يـصرح            "ابو زهري عن كيفية نشر هذه التصريحات قال         
، وحسب ابو زهري فان احدى الوكاالت اعتذرت له، لكنها قالت عند سؤالها عن المـصدر انهـا                  "بذلك

  . د الخبرحذفت البريد االلكتروني الذي اور
  18/9/2007الشرق األوسط 

  
  حماس وال مؤشرات لتوحيد الحركتين" قيادة معالتواصل موجود ": الجهاد" .19

أمس االثنين وجود أية مؤشرات تبشر بتوحدها مع حركـة           نفت حركة الجهاد   :من أشرف الهور  -غزة  
ن القيادات من كال     استمرار التنسيق والتواصل بي    ىحماس، تحت سقف حركة إسالمية واحدة، مشددة عل       

 خالل اتصال مع القدس العربي نحن       "الجهاد"وقال نافذ عزام القيادي في       .الحركتين لتعزيز العالقة بينهما   
ـ               وضـعنا   ىفي حركة الجهاد نؤمن بضرورة وجود جبهة فلسطينية قوية ومتماسكة تنعكس باإليجاب عل

وأضاف  . األخوة في حماس في هذا اإلطار      الفلسطيني وتزيده متانة في وجه االحتالل، ونحن عالقتنا مع        
في الفترات الماضية لم تكن العالقة بالمستوي الذي نطمح إليه لكننا نأمل أن تتواصل الجهود من أجـل                  
تقوية هذه العالقة ألن ذلك بال شك سيزيد مشروع المقاومة تماسكاً وسيحسن فرص الفلسطينيين من أجل                

أشار القيادي في الجهاد إلي أن مسألة توحيد الحـركتين ال يـزال             و .حماية حقوقهم والدفاع عن أوطانهم    
   .طموحاً لدي حركة الجهاد اإلسالمي

  18/9/2007القدس العربي 
  

   أجهزة أمن السلطة تمارس دور سلبي وتالحق كتائب القسام في الضفة:أبو عبيدة .20
عمل كتائب القسام في الـضفة       "، إن "قدس برس " لوكالة   "كتائب القسام " الناطق باسم    قال أبو عبيدة   : غزة

الغربية تشوبه الكثير من المخاطر والصعوبات منذ فترة طويلة تصل إلى خمس سنوات تقريبـا، وهـذا                 
ليست فقط لدى كتائب القسام، بل لدى المقاومة الفلسطينية بشكل عام، وذلك نتيجة للعـدوان اإلسـرائيلي      

للضفة الغربية، وكل هذا أثّر علـى عمـل المقاومـة           الشامل والتوغالت المستمر وشبه االحتالل الكامل       
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أجهـزة أمـن    "وأضاف أبو عبيدة أن      ".الفلسطينية، فالعمل هناك هو صعب وشاق لكن لن نعدم الوسائل         
السلطة تمارس دور سلبي ومتعاون مع االحتالل منذ فترة طويلة ليس فقط منذ الحسم العسكري في غزة،                 

 مالحقة كتائب القسام في الضفة جنبا إلـى جنـب مـع قـوات               ولكن اآلن أصبح العمل علني وأصبحت     
هذا التعاون من قبل أجهزة امن السلطة مع االحتالل لن يؤثر على عملنا، بـشكل               "، متابعا أن    "االحتالل

كبير، لكن إذا تعرض المجاهدون إلى مضايقات من قبل األجهزة األمنية أثناء عملهم فسوف يكون الـرد                 
  . ، على حد وصفه"تالل تماما ألنهم يضعون أنفسهم في خانة االحتاللعليهم كالرد على االح

 2/9/2007قدس برس 
  

  بالضفة " حماس" من أنصار 6اعتقال  .21
 مدرسين  5 أمس االثنين أجهزة األمن الفلسطينية باعتقال ستة من أنصارها بينهم            "حماس"اتهمت  : نابلس

 معلمـين مـن قريـة عـصيرة         4ألمن اعتقلوا   وقالت الحركة في بيان إن عناصر ا      . في الضفة الغربية  
وذكرت أن عناصر األمن نصبوا كميناً للمدرسـين        . الشمالية، يعملون بالتدريس في طلوزة شمال نابلس      

 وذكرت أنهم تعرضوا للضرب المبرح بأعقـاب البنـادق والركـل            ،األربعة بين مكاني سكنهم وعملهم    
س هاشم الزهور من داخل فصل في مدرسة ثانويـة          وفي غرب الخليل اعتقل المدر     .باألحذية العسكرية 

  .بيت اولي، كما اعتقل سادس في بيت لحم
  18/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
 حماس تخطط لعملية كبيرة: االستخبارات العسكرية االسرائيلية .22

قال رئيس االستخبارات العسكرية االسرائيلية آموس يالدين ان اسرائيل استعادت قوة الردع منذ حـرب               
وقال يالدين امام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أمس ان اسـتعادة قـوة              . لبنان في الصيف الماضي   

وحول الموضوع الفلـسطيني قـال      . الردع االسرائيلية ستؤثر على المنطقة ككل بما فيها ايران وسوريا         
 الحبـاط اللقـاء     يالدين ان حركة حماس تخطط وتعمل على تنفيذ عملية كبيرة داخل اسرائيل في محاولة             

ان حماس في نيتها تنفيذ عملية كبيرة الحجم في محاولة منها           "وقال يالدين   . الدولي المرتقب في واشنطن   
وحذر المسؤول االسرائيلي من ان تنظيم حماس يعمل جاهدا         ". لعرقلة مؤتمر السالم المقرر في واشنطن     

ان " س لجنة الخارجية واالمن تساحي هنغبي       وردا على هذه االقوال قال رئي     . على تنفيذ مثل هذه العملية    
حماس تريد تنفيذ عملية كبيرة الحجم لسفك دم اليهود وحتى يكون من الصعب على الجميع ان يجلـسوا                  

وحول الموضوع السوري طلب من يالدين أال يتحدث        ". في واشنطن وان يتحدثوا في امر العملية السلمية       
  . السوريةعن تسلل طائرات اسرائيلية الى األجواء

    17/9/2007الحياة الجديدة 
  

   وزير الدفاع االسرائيلي ال يستبعد هدنة مع حماسنائب .23
لم يستبعد نائب وزير الدفاع االسرائيلي ماتان فيلناي التوصل الى اتفاق هدنة مع              :وكاالت  -القدس-غزة

وقال فيلناي في   . حماس شرط ان تظهر حماس مسبقا قدرتها على وقف اطالق الصواريخ باتجاه اسرائيل            
يجب درس أي اقتراح لوقف اطالق النار لكن ذلك غير ممكن طالما            : "تصريح لالذاعة االسرائيلية العامة   

واعتبـر فيلنـاي ان مـن      ". ان حماس ال توقف اطالق الصواريخ باتجاه اسرائيل وهي ال تفعـل ذلـك             
خاللها عمليات االطالق للحكـم     يجب ان تتوقف    " يوما   15فترة اختبار من أسبوع أو      "الضروري اعتماد   

 .على جدية اقتراح التهدئة من قبل حماس
  18/9/2007الشرق القطرية 
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  "إعالن نوايا"إلى " إعالن المبادئ"رايس تتفهم أولمرت في اختزال : إسرائيل .24
ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، ان وزيـرة            : تل أبيب، نظير مجلي   

ة األميركية، كوندوليزا رايس، التي ستصل الى المنطقة اليوم، تـتفهم الظـروف التـي دفعـت                 الخارجي
القـادم  ) تشرين الثـاني  (في اجتماع واشنطن في نوفمبر      " اعالن المبادئ "أولمرت الى التراجع عن فكرة      

ن األمرين هـو    ، وانها ستحاول اقناع الفلسطينيين والعرب بأن الفرق بي        "إعالن نوايا "استبداله بما يسمى    
وقالت هذه المصادر إن أولمرت كان      ". مجرد صياغة اضطر الى تغييرها بسبب الضغوط الداخلية عليه        "

قد أجرى مشاورات هاتفية مع رايس قبل أن يعلن في جلسة حكومته، أول من أمس، عـن تغييـر هـذا                     
 المبدئية لم يتراجع وأن     وأوضح مقربون من أولمرت انه من الناحية      . وإنها اقتنعت بوجهة نظره   . الموقف

  .الصياغة الجديدة أعدت لمواجهة الصعوبات الداخلية االسرائيلية
  18/9/2007الشرق األوسط 

  
   تل أبيب تعتزم رفع مكانة الرئيس محمود عباس":جيروزاليم بوست" .25

أن تل أبيب تعتزم رفع مكانة الرئيس محمود عبـاس، وذلـك عبـر              " جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفة   
وأوضحت الـصحيفة ان وزيـرة      . المعتمدة حالياً " رئيس السلطة "عليه بدل تسمية    " الرئيس" صفة   إطالق

لإلشارة الى عباس، في الكلمـة      " الرئيس"الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني ستستخدم للمرة األولى كلمة         
  . التي ستلقيها في نيويورك امام الجمعية العامة لالمم المتحدة

  18/9/2007السفير 
  

  ليس لدينا سبب لرفض الحوار:  يحترم األسد وسياسة دمشقأولمرت .26
خالل لقاء مع ممثلـي الـصحافة        أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، أمس،      : حلمي موسى 

إذا نضجت الظروف فنحن علـى      . أننا نريد صنع السالم مع الجميع     "الناطقة بالروسية في إسرائيل، على      
أنا أقدر جدا، وأحترم    . م مع سوريا من دون شروط مسبقة، ومن دون مطالب إنذارية          استعداد لصنع السال  

واعتبر معلقون إسرائيليون أن أولمرت بحديثـه       ". جدا الزعيم السوري، الرئيس األسد والسياسة السورية      
ـ . هذا عمد إلى محاولة تبريد األجواء الساخنة التي ثارت في أعقاب الطلعة الجوية شرقي سوريا               ار وأش

". من مشاكل داخلية، ولكن ليس لدينا سبب لرفض الحوار مع سـوريا           "اولمرت إلى أن السوريين يعانون      
  ".لكننا قلقون"وتحدث أولمرت كذلك عن الخطر اإليراني، معتبرا أن اإلسرائيليين غير خائفين من إيران 

  18/9/2007السفير 
  

  رية ضد النائب نفاع في الكنيست في أعقاب زيارته لسوشكوى .27
بتقـديم  ) المتقاعدين(وعضو الكنيست يتسحاك غاالنطي     ) يسرائيل بيتينو (قام عضو الكنيست دافيد روتم      

زيارته غير القانونية إلى سورية، التـي       "شكوى إلى لجنة اآلداب في الكنيست ضد النائب نفاع، بذريعة           
 غادر البالد في الـشهر      وجاء في شكوى عضوي الكنيست المذكورين أن النائب نفاع قد          ".هي دولة عدو  

وبحسبهما فإن زيارة النائب نفـاع قـد        . األخير في زيارة إلى سورية، سوية مع مجموعة من المواطنين         
النائب نفاع يعرف أنه يجب أن      "وجاء أيضاً أن     .تمت بدون أي إذن أو تصريح من قبل السلطات المخولة         

وبحسب عضو الكنيست روتم     .ف للقانون ، وأنه سافر إلى سورية بشكل مخال      "يحصل على تصريح للسفر   
، وعليه يجب أن تتخذ ضده      "دولة عدو "فإن النائب نفاع ارتكب مخالفة جنائية خطيرة من خالل سفره إلى            

ورفض النائب نفاع التعقيب على حديث عضوي الكنيست المذكورين، وقال إنه يلتزم بعـدم               .اإلجراءات
  .الرد على أمثالهما، فذلك دون المستوى

  17/9/2007 48عرب
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  ..لجنة إسرائيلية لفحص ظروف االغتيال الموضعي للشهيد صالح شحادة .28

االغتيـال  "وافقت النيابة اإلسرائيلية العامة على إقامة لجنة موضوعية محايدة تقـوم بفحـص ظـروف                
، عن طريق إلقاء قنبلة تبلغ زنتها       2002يوليو  / الذي نفذ بحق الشهيد صالح شحادة في تموز        "الموضعي

وبينمـا  .  فلسطينياً، غالبيتهم من النساء واألطفـال 14ناً على حي سكني في مدينة غزة، راح ضحيتها         ط
 تجارب مماثلة في السابق أن مثل هذه اللجان والهيئات تأتي في الغالب لتبرئـة سـاحة مرتكبـي                   تأثبت

لفتح تحقيـق جنـائي     الجرائم، فقد جاء أن اللجنة المذكورة سوف تقوم بفحص إذا ما كانت هناك إمكانية               
  .ضد المتورطين في القرار بإلقاء القنبلة

  17/9/2007 48عرب
  

  "فرص التوصل الى سالم ضعيفة"من االسرائيليين يرون %  58إستطالع .29
أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس ان غالبية االسرائيليين تشكك فـي            ": ا ف ب  " –القدس المحتلة   

. الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التوصل الى اتفـاق سـالم          فرص رئيس وزرائهم ايهود اولمرت و     
من الذين  % 58,5وبحسب االستطالع الذي اجراه مركز شتاينمتز في جامعة تل ابيب مطلع ايلول ، فان               

انهـا  % 31وقـال   . بعد اسـتئناف االتـصاالت    " فرص التوصل الى اتفاق ضعيفة    "شملهم يعتبرون ان    
مـن الـذين    % 87واعتبر  . ولم يدل الباقون باي رأي    ". مرتفعة"ها  فقط ان % 5في حين رأى    " متوسطة"

البرام اتفاق سالم ، في حين عارضهم       " ضعيفة جدا "شملهم االستطالع ان السلطة الفلسطينية بقيادة عباس        
من االشخاص الذين شملهم االستطالع ان حكومة اولمرت ال تتمتع هي االخرى            % 86,5ورأى  %. 11

تؤيد اجراء  %) 64(لكن غالبية كبيرة من االسرائيليين      . رأيا مخالفا % 23 واعلن   بدعم كاف في اسرائيل   
 شخـصا   589وشمل االستطالع عينة تمثيلية من      %. 32مفاوضات مع الفلسطينيين في مقابل معارضة       

  %.4,5من السكان اليهود والعرب ، مع هامش خطأ نسبته 
  18/9/2007الدستور 

  
  يدات مباشرة الى قيادة المقاومةمسؤول عسكري اسرائيلي يوجه تهد .30

وجه مسؤول عسكري اسرائيلي، أمس، تهديدات مباشرة الى قيادة حماس والجهاد االسـالمي             : تل أبيب 
بعد الضربة التي وجهتها اسرائيل بنجاح الى كل مـن          "وغيرهما من التنظيمات في قطاع غزة، قائال انه         
  ."سورية وايران، جاء الدور اليوم على قطاع غزة

  18/9/2007لشرق األوسط ا
  

  نزاع أمام القضاء الفرنسي: إسرائيل ودم محمد الدرة .31
، أمس، أن جيش االحتالل االسرائيلي جدد سعيه        "جيروزاليم بوست " ذكر مسؤولون إسرائيليون وصحيفة     

 لتبرئة نفسه من جريمة قتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة، التي حركت الرأي العام العربي والعالمي قبل               
ويأتي هذا الطلب في سياق      ،سبع سنوات، وذلك بعدما طالبته محكمة فرنسية بتقديم شهادة في هذا الشأن           

نزاع قضائي في فرنسا حول قضية التقرير المصور الذي بث عملية مقتل الدرة، حيث اتهمـت جمعيـة                  
 وإنـدرلين بتلفيـق   "2فـرانس   " يديرها فيليب كارسنتي،     "ميديا واتشدوغ "فرنسية لمراقبة وسائل اإلعالم     

  .، من أجل إثارة الرأي العام العالمي ضد إسرائيل"المزعومة"الشريط، وحتى بتمثيل عملية القتل 
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وإندرلين، اللذين لم يكتفيا بذلك، بل قررا في العام         " 2فرانس  "لكن محكمة فرنسية ردت الدعوى لمصلحة       
لم يمنع هذا األخير من استئنافه أمام القضاء        لكن الحكم   ". تشويه السمعة "الماضي مقاضاة كارسنتي بتهمة     

  . الفرنسي
  18/9/2007السفير 

  
  ارتياح إسرائيلي للموقف الفرنسي حول ضرورة االستعداد الحتمال نشوب حرب مع ايران .32

 تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الفرنـسي برنـار   -رأت اسرائيل امس  :ا ف ب ،  القدس المحتلة 
 ان  -ستعداد الحتمال نشوب حرب مع ايران لمنعها من حيازة القنبلة النوويـة             كوشنير حول ضرورة اال   

مـارك  " الخارجيـة "وقال المتحدث باسـم     . اي موقف حازم ازاء البرنامج النووي االيراني هو ايجابي        
ان التصريحات الحازمة عبر العالم التي تظهر انه لن يبقى مكتوف االيدي ازاء البرنامج النووي               "ريغيف  

ان ايران لن توقف برنامجها للتسلح النـووي        "، واضاف   "يراني هي ايجابية النها توجه رسالة واضحة      اال
فيما قالـت ميـري ايـسين       ". اال حين تدرك ان المجموعة الدولية جادة وموحدة ومصممة على موقفها          

وقـف  المتحدثة باسم اولمرت انه اذا كانت المجموعة الدولية موحدة ومصممة علـى التحـرك فـيمكن                 
  .البرنامج النووي االيراني عبر استخدام الدبلوماسية فقط

  18/9/2007االتحاد االماراتية  
  

   غاية في الدقةتقنيات تصوير بتعاون مع الهند تطلق قمرا صناعيا يملك اسرائيل .33
على مـتن صـاروخ     " ـ أ 2كارتوسات  "والهندي  " بوالريس"سيتم إطالق قمري االستطالع اإلسرائيلي      

ويشتمل هذان القمران على نظـام رادار وتـصوير         . اعدة في جزيرة قريبة من خليج البنغال      واحد من ق  
وفي حال نجاح العملية، فستـصبح      .  كيلومتر 600عسكري فضائي، وسيتم إطالقهما على مدار بارتفاع        

 فـي   إسرائيل إحدى الدول القليلة في العالم التي تمتلك تقنيات تصوير تمكنها من رصد العربات المموهة              
ويتـيح  . مناطق جبلية أو حرجية، وعبر ظروف طبيعية مختلفة، كإمكان المراقبة في الليل ووسط الغيوم             

هذا الرادار الفضائي الموجه الكترونيا، لألجهزة العسكرية اإلسرائيلية إمكان مراقبة األهداف من زوايـا              
المراقبة الفضائية األخـرى    متعددة، بحيث يمكن ربطه بمجموعة من أجهزة الرصد والتصوير، كأنظمة           

  . وطائرات االستطالع
االميركية بأن يؤدي توقيع عقد مـع إسـرائيل لتـدريب           " نورثوب غرومان "ويأمل مسؤولون في شركة     

لتصنيع نـسخة جديـدة مـن نظـام         " الصناعات الجوية اإلسرائيلية  "التقنيين، إلى التعاون بين الشركة و     
ويرى المحلل العـسكري     .2009ل أميركي في موازنة عام      الذي سيحظى بتموي  "  تيك سات  -بوالريس  "

إن هذا التطور في البرامج الفضائية اإلسرائيلية، التي كانت قـد اسـتؤنفت فـي          اإلسرائيلي ديفيد إشيل    
، يأتي في إطار القلق المتزايـد مـن البرنـامج النـووي             "7-أفق  "حزيران الماضي عبر إطالق القمر      

رية المتناقضة حول السالم والحرب، إضافة إلى الدعم الذي توفره الـدولتان            اإليراني، والتلميحات السو  
  . وحركة حماس ومجموعات أخرى" حزب اهللا"لـ

  18/9/2007السفير 
  

   في ذوق بحنين  لنازحي البارداألونروا تباشر تنفيذ مشروع اإليواء المؤقت .34
يواء المؤقت لنازحي مخـيم نهـر       شكل انطالق المرحلة األولى من مشروع اال      :  غسان ريفي  - البداوي

البارد في ذوق بحنين في جوار المخيم حالة من االرتياح في صفوف النازحين، الذين ما زالوا ينتظرون                 
تحديد موعد للدخول الى منازلهم لتفقد األضرار التي لحقت بها جراء المواجهات العسكرية، وانتشال مـا        

في غضون ذلك تتجه االنظار نحو الحلـول االضـافية          . بقي سالماً من حاجياتهم وأغراضهم الشخصية     
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المقترحة ضمن المخيم الجديد، خصوصا ان ثمة تأكيدات بحسب التقارير المرفوعة الى إدارة االونـروا               
فيما هنـاك   ،  %90ن الدمار في المخيم القديم يفوق الـ        بأ الفلسطيني   -والى رئيس لجنة الحوار اللبناني      

٪ تحتاج الى إعادة ترميم وتأهيل،      15يم الجديد ما تزال صالحة للسكن، وأن        ٪ من أبنية المخ   50أكثر من   
ما يفسح في المجال أمام إمكانية نقل الكثير من العائالت الى هذه األبنية وما يحيط بها مـن كاراجـات                    

وعلم أن اقتراحاً رفعته الفصائل الفلسطينية خالل اجتماعها األخيـر           .ومحالت تجارية وقاعات وغيرها   
ع إدارة األونروا يقضي بإقامة مساكن مؤقتة ضمن المخيم الجديد، حيث توجد أراض لبنانية وفلسطينية               م

يمكن استئجارها، إضافة إلى مبان خاصة باألونروا مدمرة بشكل كامل، حيث يمكـن هـدمها وجرفهـا                 
ألفـي عائلـة،    يساهم هذا االقتراح بإيواء أكثر من        حيث   . وإقامة مساكن مؤقتة على طول هذه المساحة      

٪ من أزمة النزوح، ويساهم أيضاً بتثبيت المخيم كمساحة لجوء ورمـز            40ويؤدي بالتالي الى حل نحو      
  .مام أعين قاطنيهاأللنكبة يعاد إعمارها 

  18/9/2007السفير 
  

   سيفشل للسالمالمرتقب أن المؤتمر الدولي  يعتقدونمن الفلسطينيين% 57.3: استطالع .35
  في أمسوا أعرب من الفلسطينيين%23,8أن :  د ب أنقال عننابلس  من 18/9/2007 الدستور نشرت

أن المؤتمر الدولي للسالم ب ، عن اعتقادهمأحدث استطالع للرأي أجرته جامعة النجاح بمدينة نابلس
قال ومن جهة أخرى،  .أنه سيفشل% 57,3 رأى  سينجح بينماالمقرر عقده في شهر تشرين الثاني المقبل

إنهم متشائمون من % 67,9خائفون على حياتهم في ظل الظروف الحالية، بينما قال إنهم % 57,4
نهم ال يشعرون باألمان على أنفسهم أشاروا إلى أ% 79,4الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة، و

  .وأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع الراهن
سـتطالع أظهـر معارضـة      الا أن   :نابلس من   18/9/2007 الحياة الجديدة     مراسل  بشار دراغمة  وذكر
 منع الحكومة المقالة في قطـاع       عارضوا% 73.7 كما أن  ، توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية     84.1%

أن منظمة التحرير الفلـسطينية     % 69.7اعتبر   إلى ذلك فقد     .غزة الناس من الصالة في الساحات العامة      
بأن هناك حاجة إلعـادة بنـاء       % 77.6قد   في حين اعت   ،هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني     

% 31، وهناك   منظمةالبضرورة ضم حماس إلى مؤسسات      يعتقدون  % 45.4 ، كما أن  منظمةالمؤسسات  
تصريحات بعض مسؤولي حماس بأن     % 67عارض  فيما  . هاأن حماس جادة في مطالبتها لدخول     يعتقدون  

 وعل  .ذلك% 26.4 يديني، في حين أ   مؤسسات منظمة التحرير هي غير شرعية وال تمثل الشعب الفلسط         
أن األوضاع األمنية في قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه حماس تسير نحـو              % 17.9اعتقد  صعيد آخر   

 أن األوضاع األمنيـة فـي       يرون% 38.2 كما أن    .بأنها تسير نحو األسوأ   % 65.4األفضل، بينما رأى    
واعتبـر   .عكس ذلـك  % 30.1ا اعتقد   قطاع كانت أحسن حاال قبل قيام حماس بفرض سيطرتها، بينم         ال

أن حمـاس  % 39.2في حين اعتقد . أن ما قامت به حماس هو انقالب على الشرعية الفلسطينية   % 57.6
 مـن   .عكس ذلـك  % 28.5  رأى تسعى لتأسيس كيان خاص بها في قطاع غزة بمعزل عن الضفة، بينما           

.  التي شكلها الـرئيس عبـاس      إعالن حماس بأنها لن تعترف بشرعية الحكومة      % 21,7أيد  جهة أخرى   
أنهـا  % 78.9أن ممارسات القوة التنفيذية في قطاع غزة كانت صحيحة، بينما أعتبـر             % 11.5واعتبر  
أن القوة التنفيذية هي قوة شرعية ويجب دمجها في األجهـزة األمنيـة، بينمـا               % 24.7واعتبر  . خاطئة

 ا، بينم  الغربية ل قوة تنفيذية في الضفة    قيام حماس بتشكي  أيدوا  % 20.1 كما أن . عكس ذلك % 51اعتبرها  
 الجهة الفلـسطينية المـسؤولة    هيكتلة حماس أن  % 38.9اعتبر  في شأن آخر،    و. ذلك% 68.7عارض  

% 35.7ورأى . أن من يقوم بذلك هي كتلة فتح     % 23.2  أعتبر عن تعطيل عمل المجلس التشريعي، بينما     
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 يقدمون مصلحة   همأنيرون  % 45.7 كما أن . نأن أعضاء المجلس التشريعي ال يخدمون مصلحة المواط       
أن هناك فائدة وطنية من اسـتمرار وجـود         يعتقدون  % 44.6قد تبين أن    و. حزبهم على مصلحة الوطن   

% 75.6كـد   على صعيد االنتخابات التشريعية، أ    و.  ذلك خالف% 28.4  اعتقد المجلس التشريعي، بينما  
 سيعطون أصواتهم لمرشح فتح، فـي        منهم أنهم  %50.6 وقد أكد أنهم سيشاركون في االنتخابات المقبلة،      

أفـادوا  % 72.1أما االنتخابات الرئاسية فإن     . أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حماس    % 14.7حين أفاد   
سيعطون أصواتهم لمرشح فتح، فـي حـين         منهم   % 55.3 وأنأنهم سيشاركون في االنتخابات المقبلة،      ب

 إعـادة   يعتبرون% 60حول أولويات حكومة فياض، فإن       أما   .أصواتهم لمرشح حماس  % 18,5 سيعطي
ضبط الفلتان األمني في    أن االولوية هي ل   % 69,6  فيما رأى  . هي االولوية  بسط السيطرة على قطاع غزة    

فقـد رأوا   % 69.9  أما . هي األولوية  إعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس     أن  % 49.4  وأعتبر .الضفة
 .صرف رواتب المـوظفين   أن األولوية هي    % 77 ، ورأى قتصاديةتحسين األوضاع اال  أن االولوية هي    
أن الحكومة الموجودة في الضفة هي الحكومة الشرعية، بينمـا اعتبـر            % 49.6اعتبر  ومن جهة أخرى    

أن الحكومتين غيـر    % 24.7الموجودة في قطاع غزة، في حين رأى        هي    الشرعية أن الحكومة % 14,5
السياسة العامة لحكومة   % 56.3أيد  فقد  كومة أو عدم شرعيتها،     وبغض النظر عن شرعية الح     .شرعيتين
قرار عباس  إلغاء النظـام االنتخـابي الـسابق          % 54.2أيد  على صعيد النظام االنتخابي، فقد      و .فياض
أفـاد   أما على صعيد صـدقية االعـالم فقـد           .ذلك% 31.7  عارض  نظام نسبي بالكامل، بينما    واعتماد

أفادوا بأنه يصدقوا وسائل اإلعالم التابعـة       % 14.3إلعالم التابعة لفتح، و   أنهم يصدقون وسائل ا   % 31.4
اظهرت النتائج  فقد  بالنسبة لالنتماء السياسي     أما   .بأنهم ال يصدقون أيا منهما    % 41.9حماس، بينما أفاد    ل

% 41 ،الجهـاد اإلسـالمي   % 2.8 ،الجبهة الديمقراطية % 1، و حزب الشعب ل% 1,1نسب تأييد بلغت      
% 5,8 ،المبـادرة الوطنيـة   % 0,9، و الجبهة الشعبية % 2.5 ،حزب فدا % 0.2 ،حماس% 13.8و،  فتحل

  . سبق ذكرهنحد ممأل  تأييدالف% 26.2 ، أمامستقل إسالمي% 3.9، ومستقل وطني
  

   أسير قسامي وعائلته بعد رفضه الوقوف أمام قضاة المحكمة العسكرية قمعاالحتالل ي .36
سير إبراهيم حامد القائد السابق لكتائب القسام فـي         االالي ومقربون من    أكد اه :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

العـسكرية   وعائلته بصورة وحشية خالل جلسة المحكمة        هالضفة الغربية، ان جنود االحتالل قاموا بقمع      
قـضاة، متحـدياً    البعد ان رفض الوقـوف أمـام        ،  التي مثل أمامها أمس في سجن عوفر غرب رام اهللا         

طالب القضاة بضرورة متابعـة     كما  . مين عليها، ومطالباً بإعطائه جميع حقوقه المشروعة      المحكمة والقائ 
  .حالته الصحية

  18/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ال يعرفون متى يصومون ومتى يفطرون سرائيلياألسرى في زنازين الجلمة اال .37
والقابعين في الزنـازين هنـاك      ،  سرائيلياشتكى األسرى الفلسطينيون في مركز تحقيق الجلمة اال       : نابلس

محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان، من أنهم ال يعرفون موعد بـدء الـصيام وال                  ل
سبب مـصادرة الـساعات التـي كانـت         وذلك ب ،   مما يسبب لهم ارباكا    موعد اإلفطار على وجه التحديد    

 مستوى سطح األرض وال يسمع هنـاك        من قبل إدارة السجن، باإلضافة إلى أن الزنازين تحت        تهم  بحوز
  .أي صوت لألذان

  17/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  يؤكد على متانة العالقات االسالمية المسيحية بين الفلسطينيين التميمي .38
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استقبل الشيخ تيسير التميمي في القدس امس وليم فندلي األمين العـام للتجمـع الـدولي                : القدس المحتلة 
االجراءات التي تتخـذها    و على االنتهاكات االسرائيلية للمسجد االقصى       ه وأطلع ،السالمللحوار من اجل    

 انتهاك اسرائيل الدائم لمـا     لهوبين   .هاسلطات االحتالل االسرائيلي في المدينة المقدسة، وإجراءات تهويد       
لمـواطنين ومنـع    دعت إليه الشرائع اإللهية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية  من ضمان حرية العبـادة ل             

  منوهـا .المساس بالمقدسات او الهيمنة على دور العبادة او ازدواجية العبادة فيها التباع الديانات المختلفة           
  .بمتانة العالقة اإلسالمية المسيحية في فلسطين

  18/9/2007الحياة الجديدة 
  

  مساجد الخليل القديمة تواجه خطر تحويلها الي كنس يهودية  .39
 400تعيش البلدة القديمة من الخليل اوضاعا حياتية صعبة حيث يسطر حـوالي              : عوض  وليد -رام اهللا   

 ممـا   . في اعتداءاتهم علي االهالي بهدف تهجيرهم      هممستوطن عليها بدعم من قوات االحتالل التي تساند       
حـذرت مـصادر     في حين    .العتداءاتل ترك البلدة القديمة خوفا علي حياتهم وتجنبا         ى عل ينالكثيرأجبر  

ـ        ىالهناك  مساجد  الفلسطينية من مخططات اسرائيلية بتحويل        ى كنس يهودية بعد اجبار المـواطنين عل
  .هجرها

  18/9/2007القدس العربي 
  

   الغربية معتقال حصيلة عمليات عسكرية اسرائيلية بالضفة13شهيد و .40
راء مواجهات مـع     استشهد فتى من مدينة رام اهللا، اثر اصابته، ج         : وكاالت -  يوسف الشايب  –رام اهللا   

  فلـسطينيا فـي الـضفة   13قوات االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمت المدينة، فجر أمس، في حين اعتقل         
  . بدعوى انهم مطلوبونالغربية

  18/9/2007الغد األردنية 
  

  لغاء قرار طرد طفلة فلسطينية من مستشفى في القدسإلمظاهرة  .41
أمام المحكمة العليا في القـدس،      ،  في مظاهرة احتجاجية  دعا عدد من الناشطات والناشطين الى المشاركة        
  يقضي بإبعاد طفلة فلسطينية مشلولة بالكامل       االسرائيلية، للمطالبة بعدم إجازة قرار أصدرته وزارة األمن      

 العـالج فـي     ها بعد سنة على تلقي     إلى دار للعجزة،   جراء تعرضها وعائلتها لقصف نفذه جيش االحتالل      
المستشفى ، خصوصا وأن    يشكل خطًرا ملموًسا ومباشًرا وقريًبا على حياتها      مما  قدس،   في ال   الين مستشفى

الوحيد المؤهل لعالجها بسبب تعقيدات حالتها، وهي بحاجه بشكل دائم الى تواجد والدها بجانبها والى               هو  
  .عنايته على مدار الساعة

  17/9/2007 48عرب
  

  رحام والشعائر الدينية في رمضانخالف الفلسطينيين في غزة يطال صلة األ: تحقيق .42
طالت حالة االنقسام التي يشهدها قطاع غزة أدق تفاصيل الحياة االجتماعية، حيث لـم         :  حامد جاد  -غزة  

يستثن هذا االنقسام العالقات األسرية وصلة الرحم التي تعد من أبرز ما يميز سلوكيات المجتمع في شهر                 
 الشقيق وشقيقته وتعزيز عالقة النسب والمصاهرة بـين         واصبح موضوع تبادل الزيارات بين     .رمضان

األسر محكوما إلى حد كبير بمدى اقتراب أو بعد أطراف هذه العالقة عن حالـة االنقـسام والتجاذبـات                   
حالة بظاللها القاتمة علـى مـدى التـزام         هذه ال ألقت   كما   .السياسية التي أفضى اليها الوضع في القطاع      

مواطني غزة بأداء الصالة في المساجد، فصالة التراويح التي كانت مساجد غزة ال تتسع للمصلين فيهـا                 
 فـي شـارع     أحد القـاطنين  ويقول   .خالل شهر رمضان باتت شبه خالية من المصلين غير الحمساويين         
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 المسجد إلى إلقاء خطبة يركز فيها على الوضع الـسياسي           غالباً ما يلجأ امام   ، أن   الجالء وسط مدينة غزة   
 أكثر مما يركز على االستغفار والتقرب إلى اهللا، معتبـرا           ،الداخلي ويحمل السلطة المسؤولية عن الفساد     

امتنع عن حضور هـذه الخطـب       فهو قد   أن المساجد أصبحت بمعظمها منابر للتخوين والتكفير وبالتالي         
عممت فتح على اعضائها وانصارها      إلى ذلك فقد     .تكون دينية وليست سياسية   والدروس التي يفترض أن     

اسماء مساجد بعينها لتأدية الصالة فيها سواء صالة الجمعة او التراويح منعا لالحتكاك بالمصلين التابعين               
  .والموالين لحماس ولتجنب االستماع الى خطبهم السياسية

 18/9/2007الغد األردنية 
  

  قون اإلضراب عن العمل حتى نهاية رمضان أطباء غزة يعل .43
قررت النقابات الطبية والصحية والمهنية في قطاع غزة تعليق فعاليات إضرابها ابتداء من اليوم، : غزة

استجابة لمناشدة هيئة العمل الوطني في القطاع، التي وعدتهم ببذل كل جهد ، حتى نهاية شهر رمضان
ف المحيطة ومخاطر االجتياح التي تهدد بها قوات االحتالل لظرولمراعاة وممكن لتحقيق مطالبهم، 
  .وإكراما لشهر رمضان

  18/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تحذيرات من تلف المخطوطات الفلسطينية بالقدس .44
حذر رئيس دائرة المخطوطات في المسجد األقصى الشيخ ناجح بكيـرات مـن             : نابلس -عاطف دغلس 

 االحـتالل    محمـال  .شرف عليها بسبب منع ترميمها وقلة العناية بهـا        ضياع المخطوطات القديمة التي ي    
 تعرضت للـسرقة منـذ قـدوم االحـتالل          الفتا إلى أنها  . والسلطة الفلسطينية مسؤولية ذلك    اإلسرائيلي

أحد عشر  أن هناك     في هذا السياق   وكشف .تم نقلها إلى الجامعات اإلسرائيلية    حيث  ،  48اإلسرائيلي عام   
فلسطين، منها أربعة آالف موجودة داخل المسجد األقصى، مشيرا إلى وجود مكتبـات           ألف مخطوطة في    

من جانبه نفى وزيـر      و . أيضا قديمة في القدس ولدى عائالت مقدسية تحتفظ بعدد كبير من المخطوطات          
وزارة الالثقافة الفلسطيني أن يكون إهمال المخطوطات متعمدا من قبل السلطة، مشيرا إلى محدودية قدرة               

  .والسلطة بحكم اتفاق أوسلو
  18/9/2007الجزيرة نت 

  
   "البارد" في توزيع تعويضات" االونروا" اداء ىعللبنانيون من البداوي يحتجون  .45

 امام مقر رابطة اللبنـانيين      ،نفذ السكان اللبنانيون في مخيم البداوي اعتصاماً امس        : سعد الياس  - بيروت
ـ          ى عل من اجل نصرة الشعب الفلسطيني، احتجاجاً       ى اداء منظمة االونروا في توزيـع التعويـضات عل

وطالبوا الحكومة اللبنانية والهيئة العليا لالغاثة       .العائالت المتضررة من جراء احداث مخيم نهر البـارد       
.  بالـسكان الفلـسطينيين    ىال تهـتم سـو    ) االونروا(بضرورة استالم ملف السكان اللبنانيين الن منظمة        

واتهمـوا  . وليس مع الهيئة العليا لالغاثة    ) االونروا(للبنانيين في المخيم مع منظمة      واعتبروا ان مشكلة ا   
 عائلة لبنانية تـم التعـويض       400المنظمة بالتالعب بالهبة السعودية مليوني ليرة، خاصة وانه من اصل           

ـ       ىال) االونروا( عائلة فقط، وان شيكات عائدة للبنانيين اعادتها         70 ىعل سبب،  بيـروت دون معرفـة ال
  . حالهىمحذرين من خطوات تصعيدية في حال بقي الوضع عل

  18/9/2007القدس العربي 
  

  " البارد الجديد" مخيم  لمسح أضرار  للحكومة اللبنانيةاجتماع .46
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 للبحث في مخططات إعادة إعمـار        الحكومة اللبنانية المخصص   جتماعاذكرت المعلومات الرسمية عن     
اني سيعطي خالل اليومين المقبلين األذونات الالزمة لوكالـة األونـروا           مخيم نهر البارد، أن الجيش اللبن     

االستشارية بالدخول إلـى منطقـة      " خطيب وعلمي "والفرق الهندسية التابعة للهيئة العليا لإلغاثة ولشركة        
ت بها  بترميم سريع لألبنية التي لحق    " األونروا"المخيم الجديد للبدء بمسح األضرار، تمهيداً ألن تقوم وكالة          

أضرار طفيفة، بانتظار النظر في إمكانية استخدامها من قبل أصحابها اللبنانيين والفلسطينيين، مما يمهـد               
بدأت ببناء منـازل    " األونروا"كما ذكرت أن وكالة     . إلخالء بعض األبنية المدرسية التي يقطنها النازحون      

وسيتم بناء  . النازحين في مخيم نهر البارد    موقتة ستقيمها على قطع األرض التي استأجرتها موقتاً إليواء          
تعد إلقامـة مـدارس جـاهزة       " األونروا" منزل خالل األسابيع الستة المقبلة، إضافة إلى أن وكالة           100

  . الستيعاب نحو خمسة آالف طالب فلسطيني
  18/9/2007السفير 

 
   صبرا وشاتيال ذكرى  في تؤكد على صحة خيار المقاومة والقوى الوطنيةاألحزاب .47

توقفت لجنة المتابعة لألحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أمـام الـذكرى الخامـسة              : بيروت
هذه المجزرة دليل سـاطع علـى       "والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيال، وأصدرت بيانا أمس رأت فيه أن           

ما ارتكبـه   : "وقالت. "ممارسة اسرائيل إلرهاب الدولة المنظم ضد المدنيين العزل اللبنانيين والفلسطينيين         
 ومحاكمـة   ..االسرائيليون لن يمحى من الذاكرة الوطنية اللبنانية والفلسطينية حتى استعادة الحقوق كاملة           

صحة خيار المقاومة وصوابيته فـي      "وشددت على   ". المجرمين عما ارتكبته أيديهم بنتيجة هذه المجزرة      
   ."خارج حتى تحقيق النصر والعودةالتعاطي مع هذا العدو وعمالئه الصغار في الداخل وال

  18/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  خالل يومين إلى سوريا واألردن والسعودية " فتح اإلسالم"ترحيل عائالت مقاتلي  .48
فتح "أكدت مصادر قضائية وأمنية في صيدا، ان قرار ترحيل عائالت مقاتلي تنظيم             :  محمد صالح  -صيدا

، الى بالدهم المجاورة للبنان وهي سوريا واالردن والسعودية، يتجه          ومعهم زوجة شاكر العبسي   " االسالم
  .  ساعة48نحو التنفيذ خالل 

  18/9/2007السفير 
  

   روسية للتشاور حول االجتماع الدولي- مصرية اتصاالت .49
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ان القاهرة اجرت اتصاالت مع روسيا : وكاالت

واشار الى ان وزير الخارجية . الوروبي للتشاور حول االجتماع الدولي في الخريف المقبلواالتحاد ا
المصري احمد ابو الغيط وجه رسائل شفهية الى كل من نظيره الروسي سيرغي الفروف والمنسق 
االعلى للسياسة الخارجية االوروبية خافيير سوالنا تضمنت رؤية مصر لالجتماع المنتظر، والرغبة في 

نسيق المواقف مع روسيا واالتحاد االوروبي باعتبارهما اعضاء في الرباعية الدولية واطرافاً ذات ثقل ت
اضاف المتحدث ان الرسائل تناولت الموضوعات التي ترى مصر اهمية ان يتطرق . في العمل الدولي

ن تباحث اليها االجتماع وما يمكن ان يتمخض عنه من نتائج وثائق خاصة في ضوء ما يتردد بشأ
وقال إن مصر ترغب في ان تكون اي . الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي حول وثيقة تعتمد خالل المؤتمر

مفاوضات مقبلة بين الجانبين محكومة باطار زمني محدد حتى ال تتكرر مسألة التفاوض مفتوح االمد بين 
  .الجانبين والذي لن يفيد القضية الفلسطينية بأي شكل من االشكال

  18/9/2007خليج اإلماراتية ال
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  سوريا تشدد على أهمية الحوار بين الفصائل الفلسطينية  .50
شدد األمين العام المساعد لحزب البعث السوري عبداهللا األحمر االثنين على أهمية الحوار : آي. بي. يو

ورية الرسمية عن ونقلت وكالة األنباء الس. الوطني الفلسطيني لحل المشاكل العالقة بين الفصائل المختلفة
بالده تقف إلى "األحمر قوله خالل استقباله أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام أحمد الصالحي إن 

وتطرق البحث بين الجانبين إلى ". جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه وأرضه المحتلة
يتها وخلق الفتن بين مخططات الهيمنة والضغوط على دول المنطقة الخضاع شعوبها واستهداف هو"

بحث الوضع في األراضي الفلسطينية وما تمارسه قوات االحتالل اإلسرائيلي من "كما جرى ". أبنائها
  ".إرهاب بحق الشعب الفلسطيني

  18/9/2007الخليج اإلماراتية 
 

  "فتح"و" حماس"الجزائر ال تملك الشروط المالئمة إلطالق مبادرة بين :  إعالميةمصادر .51
ستبعد إعالمي وسياسي جزائري امكانية أن تطلق الحكومة الجزائرية مبادرة سياسية لرأب ا: الجزائر

، بالنظر إلى العالقات التاريخية التي تحكم الجزائر مع القضية "حماس"و" فتح"الصدع بين حركتي 
نين، أن وأكد رئيس مركز الرائد للدراسات سليمان ش. الفلسطينية ومع منظمة التحرير الفلسطينية تحديدا

الجزائر ال تمتلك الشروط المالئمة إلطالق مثل هذه المبادرة، ليس فقط ألنها منشغلة بوضعها األمني 
الداخلي وتصاعد العمليات العسكرية اإلرهابية، وإنما أيضا لطبيعة العالقات القائمة بين الجزائر 

 من ذلك النوع الذي يسمح واألطراف الفلسطينية ذات العالقة باألزمة الراهنة، فهي ليست عالقات
بإطالق مثل هكذا مبادرات، كما أن المناخ الدولي ال يسمح لدولة مثل الجزائر أن يكون لها أي دور في 

  .، على حد تعبيره"االعتدال"هذه القضية، ألن األمر متروك لدول ما يسمى بـ 
  17/9/2007قدس برس 

  
  لرويشد إلى البرازيلمن مخيم ا الجيء من اللجوء لمئةؤتمفوضية الالجئين  .52

أمنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين في عمان لمئة شخص من القاطنين فـي             :  خليل رضوان  -عمان  
 العراقية اللجوء إلى البرازيل، فيما تبقى خمسة أشـخاص سـتقوم      -مخيم الرويشد على الحدود األردنية      

لمخيم الذي انشئ عقب الحرب علـى  وأوضحت أن جنسيات القاطنين في ا  .المفوضية بحل قضيتهم قريبا   
نها لم تحدد جنسية من    أ عشرة عراقيين ولبناني، إال      ، فيما هناك  العراق، جلها من حملة الوثائق الفلسطينية     

  .منحوا اللجوء
  18/9/2007المستقبل 

  
  " كاتربيلر"القضاء األميركي يرفض دعوى عائلة راشيل كوري ضد  .53

لية أميركية في سان فرنسيسكو، امس، قبول دعوى رفعتهـا          رفضت محكمة استئناف فدرا    :أب، رويترز 
عائلة ناشطة السالم االميركية راشيل كوري التي سحقتها جرافة لالحـتالل اإلسـرائيلي مـن طـراز                 

 ضـد الـشركة االميركيـة       2003خالل محاولتها منع هدم منزل فلسطيني في غزة في العام           " كاتربيلر"
ة مدنيا عن ارتكاب جرائم حرب والمساعدة والتحريض على انتهاك          المصنعة للجرافة، باعتبارها مسؤول   

ليس دور المحاكم ان تنتقد اسرائيل بـشكل غيـر          "وكتب القاضي كيم واردلو في الحكم       . حقوق اإلنسان 
مباشر، النتهاكها القانون الدولي بواسطة معدات عسكرية زودتها بها حكومة الواليات المتحدة وتـستمر              

السلطة التنفيذية اتخذت قرارا سياسيا بأنه يتعين على اسرائيل ان تـشتري            " مضيفا ان    "في تزويدها إياها  
المحكمة ال يمكنها ان تأخذ جانب الجهة المدعية، مـن دون ان            "وتابع ان   . "جرافات من طراز كاتربيلر   

  ."تشكك ضمنا، وان تدين حتى، السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه اسرائيل
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  18/9/2007السفير 
  
  

   لدعم المعتدلين الفلسطينيين أينما كانوا"خريطة طريق إقتصادية" تطلقلندن  .54
.  تناولت األوضـاع االقتـصادية المتـدهورة للفلـسطينيين         "خريطة طريق "أطلقت بريطانيا أمس    : لندن
 لتحسين أوضاع الفلسطينيين، كون تنفيذها يصب في خانة المعتـدلين           "خريطة طريق اقتصادية  "ت  وأطلق

وشدد أوالً على ضرورة ضمان السلطة الفلسطينية استقراراً اقتصادياً على المدى القـصير،             . اينما كانوا 
وثانياً إنشاء عالقة مستقرة بين االقتصادين الفلسطيني واالسرائيلي، وتحسين األمن بهدف السماح بحركة             

وقـدم التقريـر    . الفلـسطيني العبور، وتشجيع الفلسطينيين على تنويع اقتصادهم، ودعم القطاع الخاص          
  .اقتراحات تفصيلية لتطبيق خريطة الطريق هذه

  18/9/2007الحياة 
  

  أوضاع األراضي الفلسطينية تزداد تردياً  : مفوضية األونروا  .55
 أن االوضاع في االراضي الفلسطينية المحتلة       "االونروا"اكدت كارن أبو زيد المفوض العام لوكالة         :غزة

وقالت أبو زيد في لقاء خاص انها تشعر بحنين          2000نذ قدومها الى غزة في العام       شهدت ترديا كبيرا م   
خاص وارتباط بغزة واهلها، موضحة ان السر في ارتباط البعض بهذا المكان، يكمن بالفعل فـي اهلهـا                  

عندما جئت الى غزة كانت غزة خضراء أما اليوم فإن الوضع           ''واضافت   .وطريقة تعاملهم والحياة معهم   
وردا علـى    . "ها مريع ،حيث الدمار يشمل كل شيء بما في ذلك الشوارع واألشجار والبنية التحتيـة              في

في بعض الحاالت تعـد     "هل ترين من الصعب على العالم تقبل وسماع رسالتك؟ اجابت أبوزيد            : سؤالها
رس مهمة نقل رسالة عن األوضاع هنا صعبة للغاية ومن أصـعب األمـاكن تقـبال لرسـالتنا الكـونج                  

االميركي، وقد استطيع القول بأن رسالتنا تجد تقديرا وآذانا صاغية هنا مع االسرائيليين اكثر منهـا مـع                  
  . "الكونجرس

  18/9/2007االتحاد االماراتية 
  

   بليون جنيه إسترليني قيمة صفقة طائرات تايفون البريطانية4.4: الرياض .56
 شـراء   والمفتشية العامة السعودية، ان صفقة    كشف مصدر مسؤول في وزارة الدفاع والطيران        : الرياض

 طائرات يوروفايتر تايفون التي وقّعت السعودية عقد شـرائها مـع بريطانيـا األسـبوع                 طائرة من  72
كمـا شـملت    . تطوير القوات المسلحة السعودية   ، وذلك بهدف     بليون جنيه إسترليني   4.4الماضي، بلغت   

  .ال الطيرانتدريب وتأهيل مواطنين سعوديين في مجالصفقة 
  18/9/2007الحياة 

  
  مرشح بوش لوزارة العدل قاض لإلرهاب وداعم إلسرائيل  .57

أعلن جورج بوش، أمس، أنه اختار القاضي الفدرالي السابق مايكل موكاسي لخالفـة المـدعي               : وكاالت
شـح   بالمر واصفا إيـاه  . العام المستقيل ألبرتو غونزاليس، وهو المنصب الذي يوازي مرتبة وزير العدل          

الجدير بالذكر أن موكاسي هو يهودي من       من  و. المثالي الدارة الجانب القانوني في الحرب على االرهاب       
  .جامعي التبرعات للمستوطنات اليهودية، ومن الداعمين المتحمسين إلسرائيل في الواليات المتحدة

  18/9/2007السفير 

 
   النفق المظلمفيالجميع  .58
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  فهمي هويدي
لقاً مما يجري في غزة، ودهشة وصدمة من الحاصل فـي الـضفة، وحيـرة إزاء                ال أستطيع أن أخفي ق    

  .المؤتمر المريب الذي يسوقه األمريكيون هذه األيام تحت شعار السالم
)1(  

يكفي أن معادلة الصراع فيه انقلبت رأساً على عقب،         . المشهد كله مسكون بالمفارقة وغير قابل للتصديق      
من جهة أخرى، وإنما صـار فلـسطينياً        " إسرائيلياً"ياً وعربياً من جهة و    حتى ان التناقض لم يعد فلسطين     

  . فلسطينياً
حزيران الماضي كانت نقطـة التحـول، بـل كانـت           / أحداث غزة التي وقعت في منتصف شهر يونيو       

ي إذ يعلم الجميع أن قيادات نافذة في فتح لم تكن سعيدة بنتائج االنتخابات التشريعية التي تمت ف                . الكاشفة
 وأسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية المجلس التشريعي، األمر الـذي جـاء إيـذاناً            2006أوائل عام، 

 وألن تلك القيـادات رفـضت       1993بكسر احتكار فتح للسلطة، المستمر منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام،         
 عبر إشاعة الفوضى    التسليم بنتائج االنتخابات، فقد اختارت لنفسها هدفاً محدداً هو إفشال حكومة حماس،           

وهو ما دفع حكومة حماس إلى تأسـيس   . والفلتان األمني، ومن خالل األجهزة األمنية الخاضعة لسلطانها       
وهو ما لم ترحب به القيادات األمنيـة        . جهاز أمني جديد باسم القوة التنفيذية، ليتولى ضبط األمن المنفلت         

ولم يعد سراً أن تـأجيج      . مل هذه القوة الجديدة   المتربصة، التي قررت أن توسع من نطاق مواجهتها لتش        
هذه المواجهة واإلسراع بها كان هدفاً سعت إليـه أطـراف أخـرى خـارج فلـسطين، األمريكيـون                   

تجلى ذلك في التعزيزات التي قدمت بسخاء ملحوظ لألجهزة األمنيـة،           . في المقدمة منها  " اإلسرائيليون"و
وبدا واضحاً من عمليات االحتشاد والتعزيز التـي  . لقضاء عليهالكي تتمكن من التصدي للقوة التنفيذية وا      

  ".التنفيذية"تمت تحت أعين الجميع أن القطاع مقبل على حرب أهلية بين األجهزة األمنية وعناصر 
وأرادت بها أن تخلي مراكـز      . هذه الخلفية كانت وراء الخطوة االستباقية التي لجأت إليها القوة التنفيذية          

لكـن  . منية من العناصر المناوئة التي عطلت عمل الحكومة وأشاعت الفوضى في القطـاع            األجهزة األ 
المفاجأة التي لم يتوقعها أحد أن مقار األجهزة األمنية استسلمت بسرعة، وأن المسؤولين عن مقار السلطة                

تنفيذية لتسليم المقار   إما أنهم تركوا مواقعهم وهربوا، أو أنهم اتصلوا هاتفياً بقيادات ال          ) السرايا والمنتدى (
وكانت النتيجة أن الذين خرجوا قاصدين مقار األجهزة األمنية، وجدوا أنفسهم مـضطرين للـدخول               . لهم

من ثـم   . إلى مقار السلطة لتأمينها، بعدما خلت من ساكنيها، وتقاطر عليها الناس من كل حدب وصوب              
صبحت القوة التنفيذية مسؤولة عن كل      فإن كرة الثلج ظلت تتدحرج ساعة بعد ساعة حتى كبرت، بحيث أ           

مرافق القطاع، وتحولت من قوة أمنية حارسة إلى سلطة حاكمة، وهو ما أربكها وأوقعهـا فـي أخطـاء          
  .أساءت إليها وحسبت على حكومة حماس وحركتها

)2(  
" تحريـراً "لقد استغربت اللغة التي تحدث بها بعض خطباء حماس في غزة، الذين اعتبروا مـا جـرى                  

واستنكرت بعض المشاهد التي بثتها فضائية األقـصى مثـل          . تبروا اآلخرين جميعاً خصوماً وأبالسة    واع
االشتباك مع سميح المدهون وقتله، ومثل األفالم الكارتونية التي ظهرت فيها حماس أسـداً واآلخـرون                

، "صالة سياسـية  "ا  وأزعجني التبرير الذي أعلن لمنع صالة الجمعة في الساحات العامة باعتباره          . فئراناً
. كما أزعجتني تصرفات بعض عناصر القوة التنفيذية الذين أنزلوا العلم الفلسطيني واستبدلوه بعلم حماس             
. واستخدموا الهراوات في تفريق المتظاهرين، ولجأوا من دون مبرر إلى اعتقال أشخاص لبعض الوقـت      

على مهنيين من خارج الحركة،     واستغربت ما سمعته عن عمليات ترهيب مارسها بعض أعضاء حماس           
إلى غير ذلك من الممارسات التي اتسمت باالنفعال ودلت على محدودية في الوعي والخبرة، وبدت غير                

وأثار ذلك لدي شكاً في أن بعض عناصر        . منسجمة مع الصورة اإليجابية المرسومة لحماس في األذهان       
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حتى قلت في   . وا أنفسهم وحقيقة دورهم ورسالتهم    الحركة استسلموا لنشوة االنتصار وفتنوا بالسلطة، فنس      
  .لحظة شعور باالستياء إن هؤالء ال يمكن أن يكونوا أبناء الشهيد عز الدين القسام

في تقييم داخلي أعدته قيادة حركة حماس قبل أسبوعين وأتيح لي أن أطلع عليه، وجدت اعترافاً باألخطاء                 
كان من بينها   . لمآخذ على ممارسات عناصر حماس في غزة      التي وقعت، ونقداً ذاتياً رصد مجموعة من ا       

بعض التصرفات خرجت تحت ضغط الواقع عن أدبيات الحركة، بعض عناصر التنفيذية ارتكبوا             : ما يلي 
أخطاء جاءت خارج السياسات المعتمدة  تمت مواجهة األولويات مجتمعة في حين كان ينبغـي ترتيبهـا                 

لبوا حساباتهم ومصالحهم الخاصة على مصلحة المشروع، ضـعف         حسب أهميتها  بعض أبناء الحركة غ      
التواصل بين حلقات وأجنحة الحركة، وتدارك ذلك في وقت متأخر، العجز عن التفاعل مع اإلعالم فـي                 

هذه . بعض المحطات  ضغوط البعض على المؤسسة األمنية مما أدى إلى إرباك العمل في بعض الملفات               
خ فيها إعالمياً حتى تحولت إلى بقـع سـوداء شـوهت ثـوب حمـاس                األخطاء جرى اصطيادها والنف   

  .وصورتها
)3(  

فقد تصرفت رئاسة الـسلطة بعـصبية       . أدخل الملف الفلسطيني في نفق مظلم     ) الضفة(األداء في رام اهللا     
إذ لم تحاول أن تتفهم ما جرى في غزة وتتعامل معه بحجمه الطبيعـي،              . مفرطة، وزادت األمور تعقيداً   

وردت عليه بإقالة الحكومـة وإعـالن الطـوارئ وتعطيـل     . سارعت إلى وصفه بحسبانه انقالباً  ولكنها  
التي أحدثت انقالباً سياسياً وتشريعياً هدم كل البنـاء         " المراسيم"المجلس التشريعي، وإصدار مجموعة من      

ولهـا أن الـسلطة     لكن أخطر ما فعلته إضافة إلى ما سبق ثالثة أمور، أ          . 93القانوني الذي أقيم منذ عام      
سعت إلى إحكام الحصار حول غزة، فشجعت قطع التيار الكهربائي ووقف تزويد القطاع بالوقود والمواد               

إلى جانب ذلك فإنها قطعـت      . وطلبت إغالق المعابر، ومنع المساعدات بما فيها الطبية واإلنسانية        . الخام
لبة الموظفين بتعليـق عملهـم فـي        وذهبت إلى حد مطا   . رواتب آالف الموظفين، وفصلت مئات آخرين     

إخفاء األختام الرسمية، لتعطيل    ) منهم أعضاء في تنظيم فتح    % 90(الدوائر، وطلبت من مديري الدوائر      
وهو ما يعني أن قيادة السلطة حاولت الرد على حكومـة حمـاس بخنـق       . إلخ.. كل المعامالت الرسمية  

  .يعيشون فيهالقطاع وتدمير حياة المليون ونصف المليون فلسطيني 
األمر الثاني الخطير، أن قيادة السلطة أدارت ظهرها للعالم العربي، وفي المقدمة منه مصر والـسعودية،           

وفي الوقت ذاته فإنها ألغت كل الوثائق المرجعية التي يستند          . ورفضت دعوات البلدين للحوار مع حماس     
  ). القاهرة  وثيقة الوفاق الوطني  اتفاق مكةاتفاق. (إليها في تحقيق الوفاق والوحدة الوطنية الفلسطينية

األمر الثالث أن رئاسة السلطة بعدما أدارت ظهرها للعالم العربي، فإنها راهنـت علـى عالقتهـا مـع                   
، الذين كان أهم شرط هو االلتزام بالقطيعة مع حماس وبعدم التجـاوب مـع               "اإلسرائيليين"األمريكيين و 

وكانت نتيجة ذلك أن أبو مازن اختار أن يدخل في          . عواصم العربية دعوات الحوار التي أطلقتها بعض ال     
حوار حول مبادئ الحل النهائي للقضية، التي هي أخطر الملفات وأصعبها، وهو في أضعف حاالته، فال                

  .إجماع فلسطيني وراءه، وال إجماع عربي
زة عمدت إلـى االنتقـام      ذلك كله في كفة وممارسات األجهزة األمنية في كفة أخرى، ذلك أن تلك األجه             

بمنتهى الشراسة من أعضاء حماس ومناصريها في مدن الضفة، واستثمرت تركيز األضواء على غزة،              
ويستحي المرء أن يذكر أن مالحقه عناصر حماس ورجال المقاومة          . في التكتم على ما يحدث في الضفة      

من الفلـسطيني وقـوات االحـتالل       الذين يرفضون إلقاء سالحهم في الضفة، أصبح يتم بالتنسيق بين األ          
كانـت  " إسـرائيلي "ومن المفارقات في هذا الصدد أن أجهزة السلطة قامت بتحرير ضابط            ". اإلسرائيلي"

أكدت أن هذا الضابط هو المسؤول      " اإلسرائيلي"سرايا القدس قد أسرته في جنين، رغم أن إذاعة الجيش           
قاومة في شمال الضفة الغربية خالل العام األخيـر،         عن تنسيق عمليات االغتيال التي استهدفت رجال الم       

  .ومنهم مقاومون في حركة فتح
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 شخصاً في غزة لمساءلتهم في بعض القضايا المتعلقـة  70لقد تحدثت وسائل اإلعالم عن احتجاز حوالي      
 من عناصر حماس وأنـصارهم فـي        600ولكن اعتقال   . بمحاوالت للتفجير وإثارة الفوضى في القطاع     

وقل مثل ذلك بالنسبة لمداهمة وإحراق بيـت        . تعريضهم للتعذيب الشديد، خبر لم يسمع به أحد       الضفة، و 
، واعتقال أعضاء في    "إسرائيل"رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، المعتقل لدى          

  . أحدالمجلس التشريعي، ورؤساء وأعضاء بلديات الضفة، ذلك كله جرى التعتيم عليه ولم يسمع به
هكذا فإنه في حين أصبحت الصحف العربية تنشر كل يوم تقريباً معلومات عن ممارسات التنفيذية فـي                 
غزة، من دون اإلشارة إلى حقيقة ما يجري في الضفة، فإن حماس لم تجد ما ترد به سوى أن تبعث إلى                     

والتواريخ، لما جرى    صفحة، تضمن بيانات مفصلة مدعمة باألسماء        82أمين الجامعة العربية بملف من      
 عملية اختطاف واعتقـال ألبنـاء       639رصد الملف   . أيلول الحالي / لرجالها في الضفة حتى أول سبتمبر     

 اعتداء على مؤسسات تعليمية وإعالمية وخيرية       175 حالة إطالق نار عليهم، و     36ومناصري الحركة، و  
 أما المجالس البلدية والقروية التي      . اعتداء على الممتلكات الخاصة ألعضاء حماس      156تابعة للحركة، و  

 طالبـاً   163في الملف أيضاً أن     .  منها وتعيين أعضاء من فتح مكانهم      34فازت فيها الحركة فقد تم حل       
 اعتداء تعرض له الصحافيون والمراسلون لمـنعهم        25جامعياً من أبناء الحركة تعرضوا للضرب، وأن        

  . إلخ.. من نقل ما يجري في الضفة
)4(  

 هذا الوضع البائس الذي انتهى بالطالق واالحتراب بين فتح وحماس، خرجت فكرة مؤتمر السالم               في ظل 
فضرب المقاومة وإضـعاف    . اإلقليمي من الكيس األمريكي، الصطياد أكثر من عصفور في ذات الوقت          

لصراع، لكي تنتزع تنازالت أخرى تحقق بها نقاطاً لمصلحتها في مسيرة ا          " إسرائيل"الفلسطينيين فرصة ل  
وإذا ما خرج المـؤتمر     . وتستر عورة أولمرت المفضوح والمهزوز داخلياً بسبب هزيمة جيشه في لبنان          

وفي الـسيناريو   . باتفاق مبادئ فإنه سوف يحسب إنجازاً إلدارة الرئيس بوش التي تبحث عن أي انتصار             
مح لألمريكيين بأن يوجهـوا     أن خطوة من هذا القبيل يمكن أن تؤدي إلى تهدئة المنطقة وتسكينها، بما يس             

  .ضربتهم التي ينتوونها إليران، من دون خشية حدوث رد فعل حاد من شعوب المنطقة
في سيناريو اإلعداد للمؤتمر كان ال بد من إعداد مشروع متفق عليه يحدد المبادئ التي يفترض أن تحقق                  

ين أبو مازن وأولمرت، والذي لم      وهو الموضوع الذي تجري مناقشته اآلن ب      . السالم المنشود في المنطقة   
وهو ما تأكد في األسبوع الماضي، حـين نـشرت          . يكن مستغرباً أن يفرض فيه الطرف األقوى إرادته       

.  ترجمة عن العبرية لمشروع اتفاق المبادئ الذي تبلور حتى اآلن بين الطرفين            12/9صحيفة عربية في    
ستغرباً أن تعلن مصر والسعودية تحفظهما علـى        ولذلك لم يكن م   . وهو في ثماني نقاط لم تأت بأي جديد       

ثم إنه مـأزق    . المشاركة في المؤتمر، ألن المطلوب منه من الفجاجة بحيث ال تحتمله أكثر الدول اعتداالً             
، حين تخلى عن مـصادر قوتـه        "اإلسرائيليين"آخر ألبو مازن وجماعته الذين راهنوا على األمريكيين و        

 . إن الجميع أصبحوا أسرى النفق المظلم.الحقيقية، فلسطينياً وعربياً
  18/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مالمح الخروج من جحيم االقتتال واالنقسام  .59

  ضياء البرغوثي
يعيش الشعب الفلسطيني في هذه االيام اسوأ محطة من محطات نضاله وتضحياته واخطر مرحلة يمر بها                

 االحتالل االسرائيلي للبالد وتهجير الناس مـن بيـوتهم          فاالنتداب البريطاني ومن ثَمَّ   . منذ قرابة مئة عام   
وديارهم، كل هذه االحداث الجسام تعامل معها الشعب الفلسطيني بذكاء وتضحية وبسالة ال تضاهيها اي               

ولكنه اآلن يعيش فترة مظلمة تهدد قضيته وتدخله في متاهة صعبة تجعل العاقل حيرانا              . بسالة او تضحية  
االحتالل بكل صلفه وجبروته لم يستطع ان يحدث انقساما جيوسياسيا بين ابناء الشعب             ف. واللبيب متخبطا 
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المتوحد بآالمه ودماء ابنائه، ولكن السياسيين الفلسطينيين استطاعوا ذلك بجدارة وامتياز، فالضفة معزولة             
  .لي االسرائي-في اول بادرة منذ بداية الصراع الفلسطيني . عن غزة، وغزة معزولة عن الضفة

 ذلك االنقسام من محاوالت كل طرف الثبات واحكام سيطرته علي المنطقة التي             ىوما ترتب ويترتب عل   
فالضفة الغربية منطقة محرمة علي ابناء حركة حماس ومحرم عليهم مزاولـة اي نـشاط               . يسيطر عليها 

انشطة سياسية وعمل   والفتحاويون في غزة محرم عليهم القيام ب      . والقيام باي تجمع سياسي مهما كان اسمه      
اي تجمع سياسي، وكأن كل طرف يعيش في هاجس قيام الطرف الثاني باالنقالب وبذلك يتكرس االنقسام                
ويصبح الشعب الفلسطيني شعبين، شعب يجب ان يعلن والءه لحركة فتح وشعب محاصر ومعزول يجب               

وتضع القضية الفلـسطينية    فالمسالة ليست بسيطة وهي في غاية الخطورة        . ان يعلن والءه لحركة حماس    
لذلك يجب علي كل عاقل ان يقف وقفة صادقة بعيدة عن           . في وجه العاصفة التي تاكل االخضر واليابس      

وهذا الوضع يحتم علينا ان نفكر بخطة وطنية للخروج من هذه           . التعصب واالنحياز لطرف من االطراف    
  . االزمة التي تتهدد القضية

 الثوابت الفلسطينية والخطوط الحمراء التي يجب ان يقف الجميع عنـدها            بداية يجب ان يتم التوافق علي     
وان ال يتجاوزوها، وان ال تبقي الثوابت محض اجتهادات فصائلية تتجاذبها االهواء الفكريـة والحزبيـة                

  .لهذا الفصيل او ذاك
مانة وان يتم اختيارهم    ان يتم تشكيل جبهة وطنية من كبار الشخصيات الفلسطينية التي يشهد لها باال            : ثانيا

تكون . فقد اودت بنا الحزبية الي الجحيم وجرت علينا الويالت        . بدون النظر النتماءاتهم الحزبية والفكرية    
وظيفة هذه الجبهة وضع برنامج مقاومة يجمع تحت ظالله كافة البرامج المختلفة، الن جزءا مـن هـذا                  

فكـل فـصيل لـه برنامجـه        . سياسية وبرامج المقاومة  االنقسام الذي نعاني منه سببه اختالف البرامج ال       
فاالصل ان يجمـع    . الخاص للمقاومة ويريد ان يجر باقي البرامج لبرنامجه وهذا ال يمكن تحقيقه اطالقا            
  . كل االطراف علي برنامج مقاومة واحد، ال ان يتمترس كل فصيل وراء برنامجه

 اهدروا كرامته وضيعوا تضحياته واساءوا لـدماء        ان تعتذر كل االطراف للشعب الفلسطيني الذي      : ثالثا
وان يكفّروا عن اخطائهم وذلك بان يجلسوا الـي طاولـة الحـوار             . ابنائه وآهات جرحاه ومعاناة اسراه    

  . والتراجع عن كل المقدمات التي احدثت هذا الوضع المخزي
  18/9/2007القدس العربي 

  
  !! أبعاد ومخاطر. .. الدامية بين الزهار وهنيةاالشتباكاتتلفيق  .60

  عماد عفانة
 الفضائية الفلسطينية المختطفة    -تفتقت عقول تالمذة مدرسة ابن سلول أصحاب فضائية فتح في رام اهللا،             

، تفتقت هذه العقول التي تجتاحها سلسلة من انفجارات براكين الحقد والنفاق، الناتجـة عـن                -كما الوطن 
 و أيلول األسـود   67فتح وجرت الدمار على شعبنا منذ العام سيل الهزائم والنكبات التي منيت بها حركة   

 التي انتهت باغتيال ياسر عرفـات،  ولـيس          2002 مرورا باجتياحات    82و تل الزعتر و حرب لبنان       
، تفتقـت هـذه العقـول       2007، واندحارها عن القطاع فـي       2006انتهاء ربما بهزيمتها في انتخابات      

لتي وافقت على جميع شروطه، تفتقـت هـذه العقـول المـسكونة             المهزومة في حوارها مع المحتل وا     
  . باألمنيات واألوهام عن نكتة مخزية و سمجة، تندرج في إطار التمهيد لعرقنة قطاع غزة

هذه النكتة الخسيسة ال شك أنها مجرد أمنيات وأوهام تعشش في عقولهم المريضة، وقـد بنـو خبـرهم                   
 في دير البلح مفادها أن اشتباكات دامية دارت الـسبت بـين             الملفق على خبر نشوب خالف بين عائلتين      

أنصار هنية و الزهار أمام مسجد بالل بن رباح في دير البلح، وان هذه االشتباكات تـأتي بعـد تهديـد                     
  . الزهار بقتل هنية اثر خالفات بينهما
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ن الصهيوني، ولم تروج لها     هذه األخبار الملفقة التي لم ترددها سوى فضائية فتح في رام اهللا وإذاعة الكيا             
إال مواقع فتح الصفراء ومواقع الكيان الصهيوني على شبكة االنترنت في تساوق وتزامن مشبوه ال يشي                
إال بقتامة ودموية المخطط الذي بات يستهدف حركة حماس وحكومتها وقياداتها وكوادرها السياسيين قبل              

صاحبة األخبار الملفقة في النيل من حركـة حمـاس          العسكريين في القطاع، وذلك بعد فشل هذه المواقع         
وقياداتها خصوصا الشهيد الحي محمود الزهار الذي أشاعت هذه المواقع الصفراء خبر مقتله أو إصابته               

  . أكثر من مرة في حوادث ملفقة
ت وفات هؤالء الفاشلون أن يضيفوا على أخبارهم الملفقة أن االشتباكات الدامية أسفرت عن انتصار قـوا       

  . الزهار الذي اقتحم مخيم الشاطئ ليؤم الناس في صالة التراويح في المسجد الغربي اليوم األحد
 يراد له أن يزج بحماس وحكومتها وسكان القطاع في حالـة            - الذي بدأ إعالميا   –ويبدو أن هذا المخطط     

مة في قطاع غـزة،     من الفوضى واإلرباك تمهيدا لبدء االحتالل بحملته الدموية ضد حماس وقوى المقاو           
 من جنود االحتالل قبل يومين في زكيم، وبـدال مـن أن             70هذه المقاومة التي أصابت صواريخها نحو       

تبارك من تسمي نفسها قيادة الشعب الفلسطيني في المقاطعة الصفراء في رام اهللا هذه العملية نراها تلتزم                 
 احد المشافي الـصهيونية بعيـادة جنـود         صمت القبور، وفوق ذلك يقوم احد جرحى التيار االنقالبي في         

  . االحتالل الذين جرحوا في عملية زكيم ويقوم بتحريضهم على حركة حماس
ومما يدلل على جدية وخطورة هذا المخطط هو تزامن إشاعة وترويج هذه األخبار الملفقة، مع المحاولة                

 التي تم اكتشافها صباح السبت على       الفاشلة الستهداف المجلس التشريعي ونوابه ورئاسته بالعبوة الناسفة       
  : بوابات التشريعي، وعليه يمكن لنا أن نستقرئ بعض أهداف هذا المخطط الدموي الرهيب

اإليحاء للرأي العام المحلي والعربي واإلسالمي المتعاطف مع حركة حماس أن هـذه الحركـة التـي                  -
اداتهـا بالتهديـد بتـصفية بعـضهم        تعولون عليها هي حركة منقسمة تجتاحها الصراعات لدرجة قيام قي         

البعض، األمر الذي يستحيل معه ائتمانها على الوطن والقضية، فضال عن دفعهم لتصديق كل األخبـار                
  . الملفقة حول استهداف حماس لنشطاء حركة فتح وقياداتها قتال وتعذيبا في القطاع

د تطال قيادات من الوزن الثقيل      تهيئة الشارع المحلي والعربي واإلسالمي الرتكاب محاوالت اغتيال ق         -
في حركة حماس قد يرتكبها خاليا التيار االنقالبي التخريبية وأذناب االحتالل وعمـالؤه فـي القطـاع                 

  . بطريقة معينة بحيث تبدو كتصفيات داخلية في حماس
التركيز على الخالف بين الزهار و هنية واالستمرار في ترويج شائعات من قبيل تحصن هنيـة فـي                   -
يم الشاطئ، قد يستهدف دفع حماس للتركيز على حمايته و الزهار ولفت أنظار أجهزة امـن حمـاس                  مخ

عن حماية قيادات وكوادر أخرى قد تكون هي المستهدفة بالدرجة األولى مثل رئيس المجلس التـشريعي                
لتشريعي صباح   كغم أمام بوابات ا    15باإلنابة الدكتور احمد بحر الذي حاولوا استهدافه بعبوة ناسفة تزن           

السبت، لما للمنصب الذي يشغله من أهمية بالغة في دعم وإسناد شرعية حماس وحكومتها االنتخابيـة،                
  . األمر الذي يثير المخاوف من تكرار محاوالت اغتياله أو المساس به

اإليحاء بأن قطاع غزة لم تغادره أجواء الفوضى والفلتان بعد خضوعه لحكومة حماس، وتعزيز هـذا                 -
يحاء الذي يوحي بفشل حماس وحكومتها في حكم القطاع بارتكاب فلول التيار االنقالبي بعض الجرائم               اإل

وعمليات قتل وسرقات ونهب،وتضخيمها إعالميا من فضائية فتح، األمر الـذي ال يعـد مقبـوال معـه                  
  . الجلوس للحوار معها فضال عن مشاركتها في حكم الوطن

 واإلسالمي بأن حركة حماس التي تدعي أنها حركة مقاومة إسـالمية            اإليحاء للشارع المحلي والعربي    -
تستهدف تحرير الوطن واإلنسان، هي ليست كذلك وأنها تتصارع على الدنيا وملذاتها، مثلها مثل حركـة     
فتح التي أزكمت رائحة فسادها األنوف، وان حركة حماس وقياداتها وفي سبيل الـصراع علـى الـدنيا                  

   .ال تتورع عن القتل واالغتيالوالمناصب والكراسي 
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كما تستهدف ما تنشره المواقع الصهيونية اإليحاء بأن حركة حماس هي احد األدوات اإليرانيـة فـي                  -
المنطقة وان إيران باتت تتحكم بها تماما لدرجة أنها باتت صاحبة القرار في التخلص من هنية  أو بقائه،                   

لرئيس عباس، وكأن القرار في ذلك يعود لهنية وحـده          على خلفية إصراره على طلب الحوار مع فتح وا        
  . وليس لحركة حماس ومؤسساتها الشورية

أما التركيز على محمود الزهار وتصويره كقائد للتيار المتشدد في حركة حماس وكأنه العقبـة أمـام                  -
الـب  الحوار والمصالحة الوطنية، وانه خيار إيراني، في مقابل هنية الـذي يـصورونه بالمعتـدل المط               

بالحوار والوحدة المستعد للتضحية بمنصبه في سبيلها، هذه الصورة الخادعة إنما توحي بمـدى الحنـق                
والحقد الذي يجتاح الدوائر الصهيونية وأذنابها في ساحتنا من الزهار الشهيد الحي الذي نجـا بمعجـزة                 

ة مـن الحطـام، وبهـدف    ربانية من محاولة اغتيال أودت بحياة نجله األكبر وحولت منزله إلى سندويش      
 - صقور وحمائم  -اإليحاء بأن حركة حماس ليست على قلب رجل واحد وإنما هي منقسمة إلى تيارات               

  . وأن هذه التيارات ذات والءات لدول إقليمية
وسواء نفذ فلول التيار االنقالبي عمليات اغتيال وتخريب في القطاع أو لم ينفذ فإن مخطط دايتون يقضي                 

  : بالتالي
إبقاء حركة حماس وحكومتها في القطاع في حالة إربـاك          : حال لم تنفذ عمليات تخريب واغتيال       في   -

وانشغال بالدفاع عن نفسها وعن قياداتها وكوادرها، من خالل مسلسل متواصل من العبـث واألكاذيـب                
ك نـشر   واألراجيف وقصص الخيال التي تنسجها مواقع فتح اإللكترونية ووسائل إعالمها المختلفة وكذل           

اإلشاعات واألكاذيب على كل الصعد اإلعالمية والسياسية واألمنية، وفـي مالحقـة وكـشف خيـوط                
  . المؤامرات المتالحقة بحيث ال تكاد تكتشف خيوط  مؤامرة حتى تفاجئها مؤامرة أخرى

استدعاء رد فعل قوي من حركة حماس باتجاه حركـة فـتح            : في حال نفذت عمليات تخريب واغتيال      -
ها في القطاع، تستدعي بدورها ردات فعل من فتح وهكذا دواليك كي تجعل كل من فتح وحمـاس                  وقيادات

  : تعيش في دائرة مغلقة من العنف وردات الفعل بحيث 
يؤمن كل من االحتمالين السابقين وانشغال حماس فيهما وقتا ثمينا للرئيس محمود عبـاس إلكمـال                 -1

 إليه مع أولمرت، رغم أن األخير ال يملك أن يعطـي شـيئا              مساعيه السياسية لتوقيع االتفاق الذي يسعى     
  . لعباس وللفلسطينيين

تمنح هذه الخالفات الفلسطينية الفلسطينية حجة قوية الولمرت كي يماطل ويسوف ويبتـز الـرئيس                -2
عباس لتقديم مزيد من التنازالت والتنسيق والتعاون األمني، علما أن عباس بات بفقدانه السيطرة علـى                

  . قدم واحدة ال يستطيع معها توقيع أي اتفاق ذي بالغزة ب
  : إذا فما المطلوب

المطلوب أن تسارع حماس وحكومتها للجلوس إلى الشرفاء في حركة فتح وكل القوى والفـصائل فـي                 
، وكل الشرفاء ممن يسمون أنفسهم بالمستقلين والمثقفين والشخصيات االعتباريـة           - ولن تعدمهم  -القطاع

جتمع المدني، ووضعهم في صورة األوضاع والمخططات التي تحـاك للقطـاع وسـكانه              وكافة قوى الم  
وقياداته وكوادره، بحيث يتجند هؤالء الشرفاء بما يملكون من منابر ونفوذ وأدوات للقيام بما يمليه عليهم                

 لمـا   واجبهم الوطني في فضح وتعرية كل المتآمرين، لجهة إفشال مخططاتهم، ولجهة تنبيه شعبنا وأمتنا             
يحاك من اتفاقات سياسية مخزية تنال من الثوابت والمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ومسيرة تـضحياته               

  . التي لم تنته بعد
  17/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  في منشار التسوية " الصهيونية"العقدة "... الدولتين"حل  .61

  جون في ويتبك
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تماع أو مؤتمر ما لبدء عملية السالم تحت رعاية إدارة بـوش،            مع ما نرى من استعدادات جارية لعقد اج       
بالنسبة السـتقرار   " المشكلة الفلسطينية "فإن هناك على األقل مؤشراً على مدى تفهم واشنطن ألهمية حل            

أن تحل في يوم ما، فإن من الواجب إعادة تعريفها في           " المشكلة"لكن إن كان لهذه     . المنطقة والعالم بأسره  
وعلى الذين يسعون إلى تحقيق العدل والسالم بحق في هذه المنطقة الـشرق أوسـطية أن                . ألولالمقام ا 

وعلى أسـاس هـذه المنـاظرة       ". المشكلة الصهيونية "يجهروا بأصواتهم صراحة ويتحدثوا عن نظيرتها       
وعلـى  . وحدها يمكن لهؤالء أن يتوصلوا إلى النتائج األخالقية والمعنوية والتطبيقية التي تترتب عليهـا             

سبيل المقارنة والتشبيه، فعندما كانت جنوب إفريقيا ترزح تحت نير نظام الفـصل العنـصري، أي ذاك                 
النظام االستيطاني االستعماري، كان العالم قد أدرك حينها أن المشكلة كلها تكمن في األيديولوجيا التـي                

لى جنوب إفريقيا من خارجها، على      وفي الوقت نفسه فإن كل من كان ينظر إ        . يتبناها النظام الحاكم هناك   
، كان يصنف تلقائياً على أنه عنـصري،        "بيضاء"أو  " مشكلة وطنية "أو  " مشكلة سوداء "أساس أن مشكلتها    

  . ال أكثر
كما أدرك العالم كذلك أن الحل لتلك المشكلة ليس في االنفصال وال في المحميات الوطنيـة والمعـازل                  

ـ    العرقية المنتشرة هنا وهناك، الت     ، بينمـا كـان     )البانتوستانات" (المناطق المستقلة "ي كانت تسمى حينها ب
كما لم يكن ممكنـاً حلهـا بطـرد القـوة االسـتيطانية             ". نظام الفصل العنصري  "يسميها العالم صراحة    

بل الصحيح أن الحل كان يكمن في الديمقراطيـة التـي           . االستعمارية الممسكة بزمام السلطة إلى البحر     
وقد اسـتلزم ذلـك     .  الوقت مرضية لمواطني جنوب إفريقيا بقدر ما أرضت العالم بأسره          كانت في نفس  

الحل بالضرورة أن يتجاوز البيض أيديولوجية الهيمنة العنصرية والسياسية علـى جهـاز الدولـة، وأن                
يتقبلوا فكرة أن الديمقراطية المطبقة في ظل نظام سياسي ال عنصري يحفظ حقوق الجميع، هي الخيـار                 

  . ألمثل لخدمة مصالحهم ولضمان مستقبل أبنائهما
وفي تقديري أن هذا هو الحل نفسه لمشكلة تلك البقعة من األرض المسماة بأرض فلسطين، التي كـادت                  

ذلك أن حل الدولتين المستقلتين المتجاورتين قد بات مـستحيالً          . 1948تمحى من خريطة العالم في عام       
وتراجعه عاماً إثر عام مع استمرار تل أبيب فـي بنـاء وتوسـيع              مع ما نرى من غروب أفقه السياسي        

ثم أضف إلـى ذلـك      . مستوطناتها، ومع كثرة الطرق العابرة التي تلتف حول الفلسطينيين يميناً ويساراً          
. الشائكة والمعقـدة أصـالً    " الحل النهائي "جدار الفصل الذي يضيف صعوبة جديدة على صعوبة قضايا          

 اإلسرائيلية المتعاقبة رفضها المستمر لمناقشة هذه القضايا بمـا تتطلبـه مـن              والمعروف عن الحكومات  
جدية، على أمل إبطاء الوصول إلى حل نهائي لها، مع ترجيح أن العزم قد عقد أصالً على عدم التوصل                   

ومثلما أن الزواج أقل تعقيداً من الطالق بما ال يقاس، فكذا حـال تعـايش الفلـسطينيين       . إلى أي حل لها   
ومن المفهوم أن الـصدمة النفـسية       . واإلسرائيليين تحت سقف نظام ديمقراطي واحد، مقارنة باالنفصال       

التي تعرضوا لها في الماضي، لتعقبها عقود مـن         " الهولوكوست"التي أصابت اإلسرائيليين جراء جرائم      
هون مشقة كبيرة فـي     الخوف المستمر على أمنهم وسالمتهم في قلب العالم العربي، فإنهم ال يزالون يواج            

قبول فكرة استحالة االستمرار األزلي لما ينظر إليه الجزء الغالب من العالم على أنه نظـام اسـتيطاني                  
استعماري قام على جثث وأشالء المواطنين الفلسطينيين األصليين الذين تعرضـوا ألبـشع ممارسـات               

  . التطهير العرقي
ولكي نتذوق شيئاً مـن  . أنفسهم موضعاً هو االستحالة عينها   ومما ال ريب فيه أن اإلسرائيليين قد وضعوا         

مرارة هذا الوضع وحنظله، فربما كان على األميركيين أن يتصوروا كيف تكون حياتهم لـو لـم يكـن                   
المستوطنون األوروبيون قد قضوا على المواطنين األصليين الهنود افتراضاً، وأن نصف أميركيي اليـوم          

معدمين الفقراء المحرومين من أبسط حقـوق اإلنـسان، وأن مراجـل الحنـق              كانوا من الهنود الحمر ال    
والغضب إزاء الشعور اليومي بالظلم واالضطهاد تغلي في عروقهم كل يوم، وأن حيـاة بؤسـهم التـي                  

منـذ أجيـال   ... يعيشونها تقف دليالً حياً نابضاً على الظلم الذي لحق بهم على امتداد الحقب والعـصور     
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بع فإن مجتمعاً محتقناً بكل هذه المشاعر لن يكون ذاك المجتمـع اللطيـف الـذي يـنعم       وبالط! األسالف
وفـي ظـل   . اإلنسان بالعيش فيه، طالما أنه مهين وحاط لمكانة المستعمر والمستعمرين على حد سـواء          

وضع كهذا، فإنه ليس مستبعداً أن يتوصل المستعمرون إلى استنتاج مفاده أن الشعب الـذي اسـتعمروه                 
وهـذا هـو    . بوه أرضه وحقوقه لن يرضى عنهم يوماً، ولذلك فليس ثمة حل، وليبق ما كان كما هو               وسل

وربما كان المؤتمر أو االجتماع الدولي المرتقب، الـشهقة         . بالفعل الشعور المسيطر على إسرائيليي اليوم     
 فربما كان المؤتمر    وفي الوقت ذاته،  . األخيرة في جسد التصور السياسي الواهم القائم على حل الدولتين         

فرصة يدفع من خاللها الساعون إلى السالم والعدالة الحقة تل أبيب باتجاه نبذ أيـديولوجيتها الـصهيونية    
. وأن تتبنى بدالً منها رؤية أكثر إنسانية وديمقراطية لحقائق الواقع الراهن واحتماالته وآفاقه المـستقبلية              

.  هذا الطريق وكأنه خاٍل من األشواك والمصاعب الجمة        وبالطبع فإنه ليس من عاقل يستسهل المضي في       
ومن هنا فإن على جميع الحادبين      . على أنه قد بدا للكثيرين اآلن أن حل الدولتين بات شبه مستحيل تقريباً            

 حث اإلسرائيليين على تصور طريق مختلف، يمكِّن كال طرفي النزاع من            -وبخاصة األميركيين منهم  -
 ديمقراطية موحدة، تكفل فيها حقوق الجميع وتصان فيها إنسانية وكرامـة كـل              التعايش تحت سقف دولة   

  .فرد من مواطنيها
  18/9/2007االتحاد االماراتية 

  
 عامان على انسحاب إسرائيل من غزة .62

  ماجد كيالي
، )2006سبتمبر (تصادف هذه األيام ذكرى مرور عامين على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة 

قّ، وبرغم كل ما يشوب هذا االنسحاب من التباسات ومشكالت، إنجازاً تاريخياً للشعب الذي يعد وبح
الفلسطيني وحركته الوطنية، المشكلة أن هذه المناسبة تحّل في ظروف يجري فيها تبديد هذا المكسب، 
 بفعل التصارع بين حركتي فتح وحماس، وبواقع االنقالب الحماسي على النظام السياسي الفلسطيني،

وبحكم االنقسام الجغرافي والسياسي والديمغرافي الحاصل في الساحة الفلسطينية، بين الضفة وقطاع 
 . غزة

من ذلك يبدو أن إسرائيل استطاعت وبفضل فوضى الفلسطينيين وخالفاتهم وتنافساتهم الضيقة أن تحول 
ول انسحابها منه من هزيمتها، أو عدم قدرتها على السيطرة، في قطاع غزة، إلى مكسب لها، وأن تح

إنجاز للفلسطينيين إلى شرك لهم، ذلك فهي استطاعت، على المستوى الداخلي، تجاوز حال التوتر 
 ! واألزمة واالنقسام الناجمة عن االنسحاب، وتصدير كل ذلك إلى الجانب الفلسطيني

بناء على اإلنجاز ومن تفحص تجربة العامين الماضيين يبدو أن الفلسطينيين ليس فقط لم يستطيعوا ال
المتحقّق، في انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتوسيعه وتطويره، باتجاه تحقيق حلم الدولة الفلسطينية 

 . المنشودة، وإنما هم لم يستطيعوا حماية هذا اإلنجاز
األنكى أن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة نقل الحركة الوطنية الفلسطينية من مجال التصارع مع 

ئيل إلى مجال التصارع الداخلي، ومن مجال حل الخالفات بوسائل الحوار، إلى مجال حسم إسرا
 ! الخالفات عبر االقتتال وبقوة السالح

وبدل أن يصبح قطاع غزة بوابة الفلسطينيين إلى الحرية واالستقالل إذا به يتحول إلى أنشوطة لخنق 
 . رعية كفاحهمالفلسطينيين، من خالل تشويه صدقية قضيتهم، وتقويض ش

وعوضا عن أن يصبح القطاع باعثا للكيانية الفلسطينية المستقلة إذا به يصبح معـضلة لهـذه الكيانيـة                  
وبينما كان من المفترض أن يكون القطاع أنموذجا للديمقراطية والتعدديـة           . ومدخال لتقسيمها وتقويضها  

 ! لهيمنة السلطوية على كل مجاالت الحياةوالتنوع في الساحة الفلسطينية إذا به يصبح مرتعا للشمولية وا
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، )والضفة(ومشكلة الفلسطينيين، في الصراع الجاري والضاري فيما بينهم على السلطة في قطاع غزة 
أنهم يتصارعون على سلطة مقيدة ومحددة وجزئية، كما قدمنا، في وضع تسيطر فيه إسرائيل على 

األمن والعالقات الخارجية والمعابر (للشؤون السيادية مختلف شؤون الحياة األساسية، والسيما بالنسبة 
 ). والمواد األساسية

وفي كل ذلك فقد فات الفلسطينيين أن إسرائيل توخّت من انسحابها األحادي من قطاع غزة تحويل القطاع 
إلى مجرد معتقل كبير، تضيق عليه من كل جانب، وأنها إنما توخّت ترك الفلسطينيين لخالفاتهم 

 . ضاتهم، وأنها رمت إلى تجويف الحركة الوطنية الفلسطينية، وإضعاف مصداقيتها داخليا وخارجياوتناق
بالنسبة لوقائع هذه التجربة، وبعد ثالثة أشهر من االنسحاب من قطاع غزة، فقد استطاعت حركة حماس 

 . 2006ي يناير أن تحصد أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، التي جرت ف
لكن مشكلة حماس أنها حاولت التسرع في تجيير هذا اإلنجاز لصالح شطب المرجعيات والشرعيات 

كما إنها . ، بدل التكامل معها وتطويرها) منظمة التحرير الفلسطينية-رئاسة السلطة (الفلسطينية األخرى 
ها مكانه، بدل البناء على التجربة حاولت شطب المرحلة السابقة من النضال الفلسطيني، وإحالل برنامج

 . الفلسطينية السابقة، وإغناء تراثها
قاعدة /، التي توخّت جعل قطاع غزة بمثابة منطقة "الحرب الصاروخية"وبعد تجربة االنتخابات استمرت 

لتحرير فلسطين، من دون دراسة متبصرة للعواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك على مليون ونصف 
ي في قطاع غزة، يعتمدون في كل شيء على إسرائيل، من مصادر الماء والكهرباء مليون فلسطين

وفوق كل ذلك جرت . والمازوت والبنزين، ومجمل المواد التموينية، إلى المعابر، والتسهيالت التجارية
لتفاقم من مأساة الحصار التي يتعرض لها ) 2006يونيو (عملية أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت 

 . لفلسطينيون في قطاع غزةا
لم تبق األمور عند هذا الحد إذ توج الشقاق بين طرفي السلطة، بقيام حركة حماس بحسم الوضع عبر 

، األمر )2007يونيو (االنقالب على السلطة وعلى االنتخابات، وفرض سيطرتها بالقوة على قطاع غزة 
 . في المجهول) ضية والحركة الوطنيةالشعب والق(الذي أدخل القطاع ومعه الساحة الفلسطينية 

وقد فات حماس أن هذا االنقالب، بالتداعيات التي يولدها في الساحة الفلسطينية، هو بالضبط ماكانت 
وأن هذا االنقالب يكرس االنقسام والخالف . تأمله إسرائيل لدى تفكيرها باالنسحاب من قطاع غزة

 . والفوضى في الساحة الفلسطينية
ة حماس أنها بانقالبها هذا تفقد شرعيتها الفلسطينية، وأن الواقع العربي والدولي ال يمكن وغاب عن حرك

أن يتعاطى معها، وأنها بذلك تسهم في تبرير مساعي إسرائيل لتشديد حصار قطاع غزة، والتملص من 
 . كل استحقاقات التسوية مع الفلسطينيين

دة مجاالت، فهي لم تستطع تحقيق التوازن بين إضافة إلى كل ما تقدم فإن حركة حماس أخفقت في ع
 . كونها حركة سياسية أم حركة دينية، في مجمل إدارتها للوضع في غزة

وفي عديد من اإليحاءات والتصريحات الصادرة عن قيادييها، خصوصا بشأن انتهاء زمن العلمانية، 
 فكرية، خصوصا أن والعودة إلى الشرعية الدينية، خصوصا أن هكذا تصريحات تنم عن ضحالة

العلمانية، تقضي بالفصل بين الديني والدنيوي، وعدم الخلط بينهما، وعدم تشويه الديني أو المقدس 
كما أن هكذا تصريحات تضعف . بالدنيوي أو بالشخصي، من دون أن يعني ذلك عداًء للدين بذاته
 . المحتوى الوطني لحركة حماس، لصالح كونها مجرد حركة دينية

ن حماس لم تستطع أن تحافظ على مكانتها كحركة مقاومة بعد أن صعدت إلى السلطة باعتبارها كذلك فإ
، هكذا فإن هذه الحركة دخلت إلى المربع الحرج الذي عانت منه حركة فتح )بين عوامل أخرى(كذلك 

 كحركة سابقا، كونها عندما استلمت السلطة، وتقيدت بقيودها، لم تستطع الحفاظ على وضعها) غريمتها(
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وهكذا فإن حماس تبدو اليوم أكثر التزاما بتحقيق الهدنة أو التهدئة للحفاظ على مكانتها في . مقاومة
 ! السلطة، فما الذي يميزها عن فتح؟

أما في امتحان الديمقراطية، فقد فشلت حماس كحركة سياسية إسالمية في إشاعة الثقة بشأن امكان تحول 
راطية، التي تتضمن احترام الرأي اآلخر، واغناء التنوع والتعددية في الحركات اإلسالمية إلى الديمق

 . المجتمع، والقبول بمبدأ المشاركة ومبدأ تداول السلطة
طبعا عندما نتحدث عن محصلة تجربة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، بعد عامين، فإننا نتحدث 

ابة تجربة خالصة لحماس في القيادة خصوصا عن تجربة حماس تحديدا، ألن هذه التجربة هي بمث
 . والسلطة،

لكن ذلك ال يعني أن حركة فتح ال تتحمل مسؤوليتها . وألن هذه التجربة هي األولى بالنسبة لهذه الحركة
الخاصة في هذا المجال، فهذه الحركة مسؤولة عن مآل العمل الوطني الفلسطيني، ومن ضمن ذلك فهي 

 تخبط التجربة السياسية لهذه الحركة، وعن ضعف التعددية مسؤولة عن صعود حركة حماس، وعن
 . والمشاركة والشرعيات السياسية في الساحة الفلسطينية

كما أنها باألساس مسؤولة عن ترهل بنيتها وتدهور أوضاعها، وفشل الخيارات التي أخذتها على عاتقها، 
 . في المفاوضة واالنتفاضة وفي التسوية وتجربة بناء الكيان

سف تلك هي محصلة التجربة الفلسطينية في قطاع غزة بعد عامين على انسحاب إسرائيل، وفي ذلك لأل
أثبت الفلسطينيون االدعاءات اإلسرائيلية بشأن ضعف قابليتهم للديمقراطية وتدني أهليتهم إلدارة 

 . أوضاعهم وعدم نضجهم لالستقالل
ف بين فتح وحماس، وترشيد دور حماس في هكذا بات الشغل الشاغل للفلسطينيين، اليوم، حل الخال

فيها، وأيضا محاولة ترميم ما حصل، عبر إعادة االعتبار " الطالبانية"الحركة الوطنية وصد النزعات 
 . للقضية الفلسطينية، وحركة التحرر الفلسطينية، بعد التشوه الذي لحق بهما
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اآلن، وبعد أن انتهت محنة مخيم نهر البارد بانتهاء وجود التنظيم العسكري الخارجي الذي سيطر علـى                 
المخيم لفترة من الزمن، تبدأ مرحلة جديدة بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين من أبناء المخيم الـذين دفعـوا                 

ضية الممتدة منذ لحظة دخول التنظيم العسكري الخارجي        الثمن الباهظ جراء ماوقع على امتداد الفترة الما       
بعنوانه ويافطته المعروفه، وتمركزه بين المدنيين الفلسطينيين إلى اللحظة التي انقـشعت فيهـا سـحب                
الدخان من سماء المخيم، بعد أن دفع الالجئين الفلسطينيين من أبناء المخيم الثمن الباهظ جـراء تواجـد                  

  .م من دون إرادتهممجموعة زرعت في مخيمه
وقد تكون المرحلة التالية في حياة المواطنين من الالجئين الفلسطينيين من أبناء المخيم، والمتواجدين في               
غالبيتهم على تخوم نهر البارد وفي مخيم البداوي أكثر قساوة من المرحلة الماضية، فقـد أضـحوا فـي     

رار، ولو في حده األدنى الذي يليق بأبناء البشر         الواقع العملي تحت السماء، دون مسكن آمن، ودون استق        
ومافاقم من الوجع الشعبي الفلسطيني هذا النسيان والتناسي الذي طال أبناء نهر البـارد طـوال                . والناس

الفترة الماضية، اللهم سوى ندرات والتفاتات من هنا وهناك على يـد المؤسـسات اإلنـسانية اللبنانيـة                  
ة األونروا التي لعبت دوراً كان هو األبرز في رعاية سكان واهالي مخيم نهر          والفلسطينية فضالً عن وكال   

البارد في محنتهم، فيما غابت غالبية الفصائل والقوى الفلسطينية عن لعب أي دور فاعل في التخفيف من                 
  .وطأة ما جرى على المواطنين الفلسطينيين من أبناء المخيم
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لة الجديدة للعام الدراسي وقد بات إلى اآلن غالبيـة طـالب            وما ضاعف من حدة األمور أن تأتي اإلطال       
وتالميذ مدارس وكالة األونروا من أبناء مخيم نهر البارد بعيدين عن مقاعد الدراسة ينتظـرون الفـرج                 
القادم، ومعهم تالميذ وطالب مخيم البداوي الذين غدت مدارسهم منازل سكن واقامة لسكان مخيم نهـر                 

ومع هذا، فان أفق األمل يبقى هو السائد لدى الالجئين          . مداه غير معروف إلى اآلن    البارد إلى حين بات     
فقبل ثالثة عقـود    . الفلسطينيين الذين رمت بهم عثرات األقدار من نكبة إلى نكبة ومن كارثة إلى كارثة             

 داخـل   من الزمن مسحت العديد من المخيمات الفلسطينية في لبنان من الوجود وتم بعثرة وتشريد سكانها              
لبنان وفي أقاصي المهاجر القسرية البعيدة في الدول االسكندنافيه واستراليا، هذا ماحـدث مـع سـكان                 

 فتـشتت   1974وأهالي مخيم النبطية الذي مسحته الطائرات اإلسرائيلية بغاراتها المتواصلة طوال العام            
وهو ماحصل أيضاً مع مخيمي     أبناء المخيم في مناطق مدينة صور والتجمعات الفلسطينية المحيطة بها،           

ضبية وجسر الباشا، وهما مخيمان فلسطينيان بجوار بيروت الشرقية كـان يقطنهمـا عـدة آالف مـن                  
الالجئين الفلسطينيين المسيحيين على وجه التحديد، وقد تم مسحهما من الوجود في سياق الحرب األهلية               

م الجئين في أصقاع ودياسـبورا المعمـورة،         وتشرد أهالي المخيمين وباتت غالبيته     1976اللبنانية عام   
حيث مسح المخيم عن بكرة أبيه آنـذاك        1976) أغسطس(واألمر ذاته تكررمع مخيم تل الزعتر في آب         

كان ذلك في الماضي    . على يد القوى نفسها التي مسحت وأزالت مخيمي ضبية وجسر الباشا من الوجود            
 أن تكون حظوظ مخيم نهر البارد مخالفة تمامـاً لحظـوظ            القريب نسبياً، ولكن في الوقائع الراهنة نتمنى      

ال ناقة لهم   شماجرى مع غيره من التجمعات الفلسطينية فوق األرض اللبنانية، خصوصاً وأن الفلسطينيين             
ولكن هل يوجد فعالً ثمة خطة لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى مخيم نهر البارد، أم              . بما حصل " وال جمل 

ت من الماضي كما كان مصير غيره من المخيمات المذكورة أعـاله، خـصوصاً وأن               إن هذا المخيم با   
الدولة اللبنانية لم تستطع إلى اآلن الوفاء بالتزامها تجاه اعمار القرى اللبنانيـة التـي هـدمتها الحـرب                   

  ؟2006العدواني اإلسرائيلية على لبنان صيف العام 
" سطينية ولبنانية من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عـن          وما هي صحة المعلومات التي تبلغتها قيادات فل       

صيغة جديدة لمخيم نهر البارد؟ وما هي هذه الصيغة؟ وهل يمكن للبنان وحكومته اعمار مخيم نهر البارد                 
  بينما ما زالت القرى اللبنانية التي دمرها العدوان اإلسرائيلي صيف العام الماضي تنتظر االعمار؟

ن المبالغ التي تعول الحكومة اللبنانية على الدول المانحة للحصول عليها، والمباشرة            فلبنان عاجز عن تأمي   
بعد ذلك بإسكان الناس من خالل مساكن مؤقته، ثم إعادة اعمار المخيم في المرحلة الثانيـة، وقـد قـدر        

ة بناء المخـيم    االجتماع المشترك للبنان ومجموعة الدول المانحة ووكالة األونروا المبالغ المطلوبة العاد          
مليون دوالر في نداء االستغاثة المستعجل لوكالة األونـروا مـن           ) 55(مليون دوالر يضاف    ) 380(بـ  

  أجل متابعة تقديم الخدمات لنازحي نهر البارد،
وعليه، فان ترحيباً فلسطينياً يتأتى اآلن بعد كلمة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة التي تلت انـدحار                 

، والذي تعهد أمام الرأي العام اللبناني والعربي بالعمل الجاد والسريع من أجـل              " فتح اإلسالم  "مجموعة  
إعادة بناء المخيم، واعادة أبناءه اليه في رحلة لجوئهم القسرية المؤقتة إلى لبنان وعلى طريق عـودتهم                 

انحة، ولكن الترحيب يبقى    إلى الوطن الفلسطيني، وبعد اجتماعات الحكومة اللبنانية مع مجموعة الدول الم          
  .ترحيباً ويزول مفعوله فوراً حال بقي الكالم عن إعادة اعمار المخيم كالماً دون فعل ملموس

ان مأساة مخيم نهر البارد، ودروس المحنة التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون كما تعرض لها لبنان                
العالقات اللبنانية الفلسطينية بعد أن باتـت       بجيشه وشعبه، تفترض بالضرورة إعادة النظر بمسألة تنظيم         

فقد بقي أمام قيادة لبنان وقوى الشارع العتيدة        . منذ فترة طويلة عالقات غير منظمة وتفتقد للوجود أصالً        
من مواالة ومعارضة على حد سواء، أن تلتفت قليالً من أجل تفعيـل العمـل المـشترك مـع الجانـب                     

فيها مسألة األمن داخل المخيمات وضرورة قيام الشرعية اللبنانية بأخذ          الفلسطيني وحل مسائل التباين بما      
دورها المطلوب في التعامل مع التجمعات الفلسطينية كما هو حال أي بقعـة لبنانيـة وتـوفير األمـن                   
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المجتمعي للجميع، كما عليها أن تلتفت قليالً لتنظر بعينيها مدى الظلم واإلجحاف الـذي لحـق ومـازال                  
فلسطيني الالجىء إلى لبنان منذ عام النكبة في واقع مرير أقل مايقال فيه انه واقع غير انساني،                 بالتجمع ال 

انطالقا من القول والتأكيد بأن حياة الفلسطينيين الكريمة في لبنان ليست هي التي ستوطنهم فـي لبنـان،                  
ليست هي التي   )  مهنة مثالً  73قوانين المنع من ممارسة     (وبأن حياتهم الراهنة المليئة باالضطهاد المقونن       

ستعيدهم الى فلسطين يوماً قادماً، وبأن عدم ايجاد حل ألوضاعهم المزرية سيحول المخيمات والتجمعات              
الفلسطينية في لبنان مرتعاً خصباً لمجموعات على شاكلة ما حدث في مخيم نهر البارد حيث اسـتوطنت                 

 مرحلة الحقة ثانياً، والمجموعات اللبنانية التي جاءت        داخله مجموعات تكفيرية لبنانية أوالً ومختلطة في      
إلى المخيم توالدت من رحم مناطق الفقر المدقع ومناطق الحرمان في زنار الفقر المحيط بمدينة طرابلس                

  .وجرود الضنية كما تشير أغلب الدراسات المنشورة مؤخراً
حد سواء أن تعلي الـصوت ممزوجـاً   وعليه، بقي على قوى الشارع اللبناني من معارضة ومواالة على      

بشيء من العاطفة اإلنسانية قبل أن نقول القومية المشتركة من أجل حل القضايا المعلقة التي استعـصت                 
منذ سنوات طويلة دون أن تجد لها نصيراً فاعالً وقادراً على طرحها وحملها في الشارع اللبناني وعلـى                  

تعلقة بالحرمان من أبسط الحقوق في العمل والتنقل وانتشال         المستوى الرسمي، خصوصاً منها المسائل الم     
المخيمات والتجمعات الفلسطينية من حالة الغرق في البؤس الذي رافق نشوئها، ومن القهر الذي أمـسى                

  .من سماتها الغالبة
ذي غاب  وبالطبع، فان تسليط النقد على الجانب الرسمي اللبناني اليعفي ابداً الجانب الرسمي الفلسطيني ال             

عن الفعل والتأثير وترك األمور على غاربها في التجمعات الفلسطينية فوق األرض اللبنانية بعد االنكفاء               
خارج لبنان، وبعد أن كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قد غرقت في مستنقع الحرب األهليـة اللبنانيـة                 

وفي أزمة نهر البارد غاب العمل      .  آنذاك بسبب من قصور الرؤية أوالً وبسبب من العوامل اإلقليمية ثانياً         
وهذا الغياب الذي نقصده ليس المقصود به العمـل         ". فتح اإلسالم "الفلسطيني المطلوب لحل مشكلة تنظيم      

العسكري ضد التنظيم المذكور فهذه مسألة غير ممكنة ألسباب شتى، والمقصود بالضبط العمل السياسي              
عة إياها، وأعتقد بأن المسألة كانت ممكنة لو كان هناك توافقـاً            المكثف بالطرق الممكنة الخراج المجمو    

فلسطينياً لطريقة العالج المطلوبة، فطغت العموميات على الموقف الفلسطيني، ولم يصدر تصريحاً واحداً             
فترك المخيم لمصيره وترك الناس في نكبتهم الثانية يلـوذون          " طعماً أو رائحة  "من أي طرف كان يحمل      

  .في الشمال اللبنانيهنا وهناك 
واآلن بعد ماجرى مازال الصمت والركود العملي الفلسطيني الرسمي والفصائلي هـو الـسائد بالنـسبة                
لمصير الناس والمخيم ولمأساة مواطنيه المخيمة فوق رؤوسهم، فلم تتحرك منظمة التحرير الفلـسطينية              

ى تكرار الكالم اللفظي الذي الطائـل       لمساعدة الناس ولم تتطوع الفصائل لتوفير ماهو مطلوب منها سو         
  .فقط) دكانته(أو باألحرى ) مجموعته(على رعاية ) الغالبية(منه متبوعاً بحرص كل تنظيم 
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