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 33  :كاريكاتير
***  

  
  ريف تنشر خطة اسرائيلية لتضييق الخناق على قطاع غزةامع .1

صحيفة معاريف نشرت اليوم تفاصيل الخطة التي ستناقشها اسرائيل   أن   19/9/207 سـما وكالة   أوردت
وقالت الصحيفة ان قادة االجهزة االمنية ومنسق االدارة المدنية والقـسم الـسياسي              .لحرمان قطاع غزة  

 علـى تطـور     االمني في وزارة الدفاع واالقسام االمنية المختلفة سيبحثون اليوم الخطة المتبلورة للـرد            
واوضحت الصحيفة ان رئيس قسم التخطيط العميد عيدو نخوشتان سـيعرض             .االوضاع في قطاع غزة   

ارض عدو وحماس كيـان معـادي       " حماسستان  " الخطة امام الكابينيت وضرورة اعالن قطاع غزة او         
   . غزةوطالما انها مسؤولة عن سلطة قطاع غزة فهي مسؤولة عن كل العلميات التي تصدر عن قطاع

  :الخطة تحتوي على نماذج من ردود الفعل االسرائيلية وتشمل 
لن تسارع اسرائيل الى قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة في اعقاب كل اطالق صـاروخ                 :الكهرباء

  .ولكن سيجري تقليص تزويد القطاع بالكهرباء بما يكفي المستشفيات والخدمات الضرورية االخرى
  عن قطاع غزة ) مياه الشرب ( اسرائيل ان تقطع المياه ال نيه عند  :المياه
تدخل هذه االيام كميات كبيرة من الوقود الى قطاع غزة واسرائيل تريد تقليص هذه الكمية بشكل                 :الوقود

  .حاد حتى تتسبب في أزمة وقود
ة الـشيكات  ان تبذل اسرائيل جهدا اكبر لمنع نقل االموال الى قطاع غزة نقـدا او بواسـط            :نقل االموال 

  .البنكية وان تتقلص المسألة الى مجرد االموال الالزمة للخدمات العامة
تضييق عمل المعابر وفي الحد االقصى فتح المعابر مرتين كل اسبوع وأيضا يـشمل               :المعابر والبضائع 

  .هذا المعابر التجارية
 الصليب االحمـر مـن      تقترح الخطة منع اسرى حماس من زيادة ذويهم طالما ان حماس تمنع            :االسرى

زيارة الجندي جلعاد شليط، وال سبب يجعل اسرائيل تسمح السرى حماس زيارات عادية طالما ان شاليط                
  .محروم من الزيارة
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وتعتقد االوساط االسرائيلية ان هذه الخطة ستجد موافقة من جانب دول عربية عديـدة وحتـى موافقـة                  
الحياة وانما المس بمستوى    عدم المس ب  ( رائيلي الخطة   الفلسطينيين في الضفة الغربية ويصف جنرال اس      

  .)الحياة
ممنوع ان يجوع سكان غزة     ( ويدعي االسرائيليون ان وزير المخابرات المصري عمر سليمان كان قال           

  .)ولكن ممنوع ان يشبعوا ايضا 
 عـن    أمس نقـال   "هآرتس"ذكرت  : "د ب أ  " نقالً عن وكالة  تل أبيب   من   19/9/2007 الدستور   وأضافت

مصادر أمنية إسرائيلية، أن تسهيالت الحركة التي تعتزم حكومة إيهود أولمرت تقديمها للفلسطينيين فـي               
وبحسب هذه المصادر فإن قوات الجيش      ". ستتم بوتيرة بطيئة وفقا لتحسن الوضع األمني      "الضفة الغربية   

". كل مدروس في الضفة الغربية    وبش" ساترا ترابيا على الطرق      20 إلى   10اإلسرائيلي، ستبدأ بإزالة من     
الدراسة الشاملة التي أعدتها قيادة المنطقة الوسطى بناء على طلب القيـادة الـسياسية              "وقالت هآرتس إن    

". عن رفع الحواجز في الضفة الغربية من المتوقع أن تكون عرضت أمس على وزير الدفاع إيهود باراك             
رضان إزالة الحواجز بدعوى أن تقييد الحركـة هـو          أن الجيش والمخابرات يعا   "وأشارت الصحيفة إلى    

  ". وسيلة مهمة لمنع العمليات
 :وليد عوض وأشرف الهور   نقالً عن مراسليها     ،غزةورام اهللا    من  19/9/2007 القدس العربي    وذكرت

المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية      في  بحسب تقارير إعالمية إسرائيلية فإن المجتمعين       
 . سيقرون عددا من العمليات العسكرية التي لم يتوصلوا إليها في جلستهم الماضية قبل أسبوع              ،سرائيلياإل

 الخطف لقـادة    وبينت التقارير أن من بين المقترحات التي من المحتمل إقرارها تنفيذ المزيد من عمليات             
ا، والعودة الي عملية بتـر      تنظيمات مسلحة ومواصلة االجتياحات المحدودة الجارية حاليا وتوسيع نطاقه        

 .قطاع غزة الي ثالثة مقاطع يحظر علي السكان أو الطالب أو العمال التنقـل مـن أي منهـا لآلخـر                    
وأوضحت كذلك أن جيش االحتالل من المحتمل أن يقوم باعادة احتالل الشريط الحدودي الفاصـل بـين                 

  .قطاع غزة ومصر
أعلن اولمرت ان إسـرائيل     : محمد يونس عن  نقالً   صرةالناو رام اهللا من   19/9/2007 الحياة    في   جاءو

، مشيراً إلى ان الجيش صعد عملياته العسكرية في         "مطلقي قذائف القسام ومرسليهم   "لن تكف عن مالحقة     
 . فلسطيني 700من العام الماضي، متباهياً بأن الجيش قتل خالل هذه الفترة           ) يونيو(القطاع منذ حزيران    

ة المصغرة أيضاً في الخطة التي أعدها الجيش اإلسـرائيلي لتقـديم تـسهيالت              ويتوقع أن تنظر الحكوم   
  .للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

  
   قضايا الحل النهائيىنباء عن اتفاق عباس وأولمرت علأ: القدس العربي .2

رئـيس  علمت القدس العربي من مصدر مطلع أن الرئيس الفلسطيني اتفـق مـع               : أشرف الهور  -غزة  
 جملة من النقاط األساسية تمهيداً إلبرام اتفاقية سالم في مؤتمر الخريف الـذي              ىالوزراء اإلسرائيلي عل  
ـ         .دعا إليه الرئيس بوش     أن اإلجتماع   "القدس العربي "وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ل

ـ     األخير الذي جمع عباس بأولمرت حظي باهتمام بالغ من كال الرجلين، وأن             عـدة   ىهما اتفقا خاللـه عل
وأوضح المصدر أنه ألهميـة      .ى عملية سالم ذات مغز    ىملفات تتعلق باالتفاق علي حلول نهائية تقود إل       
سالم فياض، في حين بدأ يـشرك أولمـرت معـه فـي             .اللقاء األخير إصطحب عباس معه ألول مرة د       

ب خالل اإلجتماع األخير، أن تـتم       وأكد المصدر أن أولمرت وطاقمه طل      .المفاوضات نائبه حاييم رامون   
 رفض الرئيس عباس هـذا      :وقال المصدر  .صياغة بنود االتفاق في ورقة واحدة دون تفصيالت وشرح        

وأكـد   . أدق التفاصيل  ى أن تتم عملية صياغة البنود في شكل اتفاق إطار يحتوي عل           ىالطرح وأصر عل  
   .مطاف قبوالً إسرائيلياً في نهاية الىالمصدر أن طلب عباس الق
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وقال المصدر ان من بين البنود التي اتفق عليها الرجالن أن تكون القدس عاصمة لـدولتين فلـسطينية                  
ـ              ىوإسرائيلية، عل   ى أن تخضع ثالث مناطق من المدينة بالكامل للسيطرة الفلسطينية الكاملة، إضـافة إل
القدس ليسلكها المـصلون     إقامة ممرات آمنة في      ى التوافق عل  ىوأكد المصدر أنه جر    .ىالمسجد األقص 

 أن تكون هناك بلديتان للقدس، فلسطينية       ىوقال تم االتفاق كذلك عل     .من الديانات الثالث في أوقات العبادة     
لكن المصدر قال ان خالفاً حول الحي األرمني في القدس           .وإسرئيلية، يجمع بينهما مجلس بلدي مشترك     

للقاء األخير اتفقوا علي أن تقوم إسرائيل باالنـسحاب         وأكدت المصادر أن المجتمعين في ا      .لم يحسم بعد  
م، الفتاً إلي أن هذه الصيغة تشمل مبدأ استبدال أراض من الضفة التـي              1967من مساحة ما احتلته عام      

 أن الجانب الفلسطيني رفض أن      ىوأشار المصدر إل  .  إسرائيلية ىستحتفظ ببعضها إسرائيل بأراضي أخر    
 أن تكون نـسبة     ىوقال تم خالل االجتماع التوافق عل      . مأهولة بالسكان  ىأخريتم استبدال هذه األراضي ب    

ـ  .2 إلي 1مبادلة األراضي من      ألـف الجـئ   100 عـودة  ىوبحسب المصدر فإنه تم أيضاً االتفاق عل
فلسطيني ممن يقيمون في العراق ولبنان إلي الضفة، عدا عن عودة عدد كبير آخر منهم إلي أماكن تقـع                   

وأكد المصدر أنه تم خالل االتفاق إقرار مبـدأ التعـويض     .  منها 1948ممن هاجروا عام    داخل إسرائيل   
قطـاع  ال إنشاء ممر آمن يربط أراضي الـضفة ب        ى أن الجانبين اتفقا عل    ىكذلك أشار المصدر إل    .لالجئين

 مـع اإلدارة   أن يكون القطاع إقليما تابعا للهيئة المركزية في الضفة، الفتا إلي أنه تقرر عدم التعامل     ىعل
  .إال إذا استجابت لشروط عملية السالم الدولية) القصد منها حماس(في قطاع غزة 

أن يتم اإلفراج عن دفعات كبيرة مـن        ى   االتفاق بين عباس وأولمرت عل     ىكذلك كشف المصدر أنه جر    
  .ىاألسر

شارت المصادر أن   وأ. وأوضح أن من بين بنود االتفاق أيضاً نقل المطار الفلسطيني من رفح إلي أريحا             
 إقامة كونفدرالية بين الدولة الفلسطينية والمملكة األردنية حال تطبيق بنود االتفاق            ىكال الرجلين اتفقا عل   

  .بالكامل
 تشكيل اللجان المتخصصة من الجانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي          ىوأكد المصدر أن موافقة أولمرت عل     
 وضع الخطط والبنود    ىه اللجان تعمل في الوقت الحالي عل      وقال هذ  .جاءت عقب موافقته علي هذه البنود     
  .المناسبة لبنود االتفاق المنوي توقيعه

  19/9/2007القدس العربي 
  

  الرعاية الدولية للمفاوضات تضمن نجاحها : تنفيذية منظمة التحرير .3
ة الدولية للمفاوضات   قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس أن الرعاي        :  رويترز –رام اهللا   

ودعت اللجنة التنفيذية في اللجنـة فـي        . الفلسطينية االسرائيلية هو ضمان حقيقي لنجاح تلك المفاوضات       
بيان صدر بعد اجتماع لها في رام اهللا أمس برئاسة محمود عباس الى توفير شـروط النجـاح لمـؤتمر                    

لجنة التنفيذية على ضـرورة تـأمين كـل         تؤكد ال "وقالت  . السالم الذي دعا اليه الرئيس االمريكي بوش      
شروط النجاح لمؤتمر السالم القادم بما في ذلك التأكيد على مرجعية عملية السالم وخاصة مبادرة السالم                

  ."العربية وبقية قرارات الشرعية الدولية وحضور جميع االطراف المعنية دون عوائق أو اشتراطات
  19/9/2007الدستور 

  
   مساع لتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني..سقط الكفاح المسلحالصيغة الجديدة ال ت .4

 - كلف الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شخـصية ثقافيـة                :رام اهللا 
وقالت مصادر قريبة، من الجهود الرامية لتعـديل        . فكرية رفيعة العادة صوغ الميثاق الوطني الفلسطيني      

باس قَِبل اقتراحاً بصياغة ميثاق جديد وعصري بديل للميثاق القـديم الـذي تغلـب عليـه      الميثاق، ان ع  
واضافت هذه المصادر ان عباس كلف كاتباً ومؤرخاً فلسطينياً مستقالً، يحظى باحترام مختلف              .االنشائية
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غها واشارت الى ان هذا المسودة الجـاري صـو         .اطياف العمل السياسي، بوضع مسودة للميثاق الجديد      
تنص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة اشكال الكفاح المشروعة دولياً وعلى اقامة دولة فلسطينية               

وتقول هذه المصادر ان الميثاق المقترح سيؤكد على حق          .مستقلة باالستناد الى قرارات الشرعية الدولية     
ت سيادة بموجب قرارات االمم     الالجئين في العودة وعلى حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة ذا           

وينص القرار االول على اقامة دولتين فيما ينص القرار الثاني          . 194 و 181المتحدة خصوصاً القرارين    
وقالت هذه المصادر ان جهود اعادة كتابة الميثاق تأتي ضمن جهـود العـادة               .على حق العودة لالجئين   

ة اعادة صوغ الميثاق لقاءات مع ممثلي مختلـف         وتجري الشخصية المكلف   .بناء واصالح منظمة التحرير   
وتوقعت هذه المصادر ان يحظى التعـديل        .القوى في منظمة التحرير، لغرض وضع الصياغات النهائية       

لكنها قالت ان الصيغة المعدلة اكثر عـصرية وال تحتـوي علـى             " حماس"الجديد بانتقاد من قبل حركة      
وتوقعت ايضا ان تقابـل الـصيغة الجديـدة          .ود والالجئين تنازالت من اي نوع في قضايا الدولة والحد       

باعتراض اسرائيلي خاصة على البند الخاص بمختلف اشكال الكفاح المشروعة في القانون الدولي والتي              
  .تتضمن في ما تتضمنه الكفاح المسلح

  19/9/2007الحياة 
  

   تناشد الدول العربية بعدم اتخاذ قرارات خاطئةهنيةحكومة  .5
نفت حكومة هنية المقالة أمس الثالثاء وجود أي ارتفاع في أسعار السلع والمـواد               :رف الهور  أش -غزة  

 هنـاك   :محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء المقال في تصريح صـحافي          .وقال د  .الغذائية األساسية 
وبخصوص االتصاالت األخيرة التي أجراها هنيـة    .  بعض السلع بسبب شهر رمضان     ىإرتفاعا طفيفا عل  

ع عدد من الزعماء والقادة العرب، أوضح أن هذه اتصاالت تأتي بهدف التواصل مع العمـق العربـي                  م
ووضعه في صورة الواقع الفلسطيني ولحثهم علي ضرورة التحرك لرفع الحصار المشدد عـن قطـاع                

 . وجود تفهم كبير وتعاطي جيد من قبل الزعماء والقادة العرب لما طرحه هنيـة معهـم                ىوأكد عل  .غزة
 ضرورة أال تكون هناك قرارات خاطئة من بعض الدول العربية في هذه المرحلة الحساسة قد                ىوشدد عل 

  .ترجع القضية الفلسطينية للوراء
  19/9/2007القدس العربي 

  
  وساطات أوروبية بين غزة ورام اهللا يكشف عن وجود النائب اسماعيل االشقر .6

 البرلمانية عن وجود وسـاطات فرنـسية والمانيـة          كشف اسماعيل االشقر النائب عن كتلة حماس       :غزة
وبريطانية دبلوماسية وغير دبلوماسية تأتي الى غزة ورام اهللا لالطالع على طبيعة االوضاع بين حركتي               

ونقل االشقر في تصريحات صحفية وزعت على وسائل االعالم عن هذه الوفود اسـتياءها               .فتح وحماس 
 الفلسطينية وحرصها على الحـديث مـع الـرئيس عبـاس            -نية  من حالة الشرخ في العالقات الفلسطي     

 ."انه بات لديها احساس بأن عباس اصبح يمثل فـتح فقـط           ": كشخصية قوية تمثل الكل الفلسطيني، قائال     
واوضح االشقر ان اتصاالت االوروبيين والوسطاء وكذلك مراكز االبحاث الغربية مع حكومـة الوحـدة          

تهدف لسماع وجهات النظر واالستماع الى الفريقين، وحول توسـط هـذه   المقالة، متواصلة ولم تتوقف و  
ان الغـربيين   "الوفود بين حماس واسرائيل لتفعيل ملف الجندي االسرائيلي االسير شاليت قـال االشـقر               

 ."يعرفون تماما ان المشكلة لدى الجانب االسرائيلي وان الجانب الفلسطيني طرح رؤيته
  19/9/2007القبس الكويتية 
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   "اسرائيل"ناقش مع قيادة الجهاد االسالمي قضية التهدئة المتبادلة مع  يهنية .7
 اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنيـة عقـد الليلـة                 :غزة

الماضية اجتماعا هاما مع قيادة الجهاد االسالمي في قطاع غزة تنـاول عـددا مـن القـضايا الحياتيـة           
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سما ان االجتمـاع           .سياسية بينها قضية التهدئة المتبادلة    وال

اء تصور كامل حول قضية اطالق الصواريخ       دالمذكور استمرت عدة ساعات وان هنية طالب الجهاد باب        
واوضـحت   .ائيلعلى اسرائيل من قطاع غزة وابداء موقفه في حالة العودة الى التهدئة المتبالة مع اسر              

  .المصادر ان وفد الجهاد وعد برد خالل االيام القادمة
  19/9/207 سماوكالة 

  
  سنستمر في تقديم الخدمات لقطاع غزة ولن نلجأ لتحريره بالقوة: سعد الكرنز .8

سعد الكرنز موقف السلطة الرافض للحوار مـع        .لس الوزراء الفلسطيني د   ج جدد األمين العام لم    :رام اهللا 
إلى التراجع عن كل ما قاموا بـه كمقدمـة          " حماس"ودعا   .ى تتراجع عما قامت به في غزة      حت" حماس"

التي جرت المشروع الوطني إلـى الهاويـة        " حماس"الكرة اآلن في ملعب     "للعودة إلى الحوار، وقال إن      
 وتصرفت خارج القانون، والوساطة العربية أو اإلسالمية أو الدوليـة ال تكفـي، ألن األمـر فلـسطيني                 

، وما حدث في غزة كان جريمة إذا لم يتم التراجع عنها فإن النتيجة ستكون مدمرة، وأول مـن                   ..داخلي
وعما إذا كانت هذه المخاوف على الشعب الفلسطيني مـدعاة للقبـول             ".يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني    

 مختلفا، لكـن لألسـف      لكان األمر " حماس"لو كان هنالك عقالء في      "بالحوار وتجنيبه هذه الكارثة، قال      
ليست خالفا، وإنما هي تجاوزت المحرمات بإقـدامها        " حماس"هؤالء محيدون تماما، والقضية بيننا وبين       

 ".من أبناء الشعب الفلـسطيني    " فتح"على الحركة العسكرية في غزة، وارتكابها لجرائم في حق عناصر           
ما ارتكبتـه اسـرائيل بحـق الـشعب         ورفض الكرنز المقارنة بين حوار السلطة مع إسرائيل رغم كل           

نحن راضون باألمر الواقع، ونعتقـد أن مهمتنـا أن           "أضافو ".حماس"الفلسطيني ورفضها الحوار مع     
نستمر في دعم الصحة والتعليم وصرف الرواتب وبناء المؤسسات الرياضية، ونتركهم يحكمـون حتـى               

نا لن نحرر غزة من حكمهم بالقوة وال نريـد          يعترفوا بفشل مشروعهم، ولكن إذا لم يعودوا في النهاية فإن         
  ". محرم" فتح"صداما مع أحد ألن الدم الفلسطيني عندنا في 

   18/9/2007 قدس برس
  

  سرائيلياً الى الجانب االسرائيلي اشرطة بيت لحم تنفي أنباء عن تسليمها جندياً .9
 عـن تـسليمها جنـدياً    ]الثـاء الث[اليوم" األقصى" نفت شرطة محافظة بيت لحم ما أوردته قناة         :بيت لحم 

وقالت الشرطة في بيان لها ان سائحاً يحمـل جـواز    .إسرائيلياً دخل كنيسة المهد الى الجانب االسرائيلي    
السفر االسترالي دخل إلى كنيسة المهد، وهو يبدو عليه مظاهر اضطراب عقلي، وان الـشرطة قامـت                 

  . إسرائيلياًبتسليمه إلى الجانب اإلسرائيلي، نافية ان يكون جندياً
    18/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  القوة التنفيذية تعتقل طبيبين فلسطينيين في مستشفى الشفاء .10

قال شهود عيان ان القوة      : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    19/9/2007القدس العربي   نشرت  
وبحسب الشهود فإن الطبيبين همـا       .دينة غزة  الشفا بم  ىالتنفيذية اعتقلت أمس الثالثاء طبيبين من مستشف      

، وينتميـان لحركـة فـتح      ى، وجمعة السقا مدير العالقات العامة في المستشف       ىهزاع عابد مدير المستشف   
ونقل عن الطبيب السقا قوله انه كـان ذاهبـا مـع             .أوقفتهما الحكومة المقالة قبل نحو الشهر عن العمل       
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 اإلستمرار في العمل، وكذلك لتهنئـتهم       ىة الموظفين لتشجيعهم عل    الشفا لزيار  ى مستشف ىالطبيب عابد ال  
  .وأضاف فوجئنا بقوات من التنفيذية تقوم بإعتقالنا، ال نعرف لماذا. بحلول شهر رمضان المبارك

قال ايهاب الغصين المتحدث باسـم      : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   18/9/2007 48عربوأضاف موقع   
إن الطبيين السقا وعابد تواجدا فى المستشفى وفى        : 48 فى تصريح لعرب    هنية وزارة الداخلية فى حكومة   

مكاتب ليست لهما رغم ان هناك قرار من وزير الصحة باسم نعيم بنقلهما الى اماكن اخرى مشيرا الـى                   
واوضـح   .ان الشرطة الفلسطينية تدخلت الخراجهما من مكاتبهما بعد رفضهما تنفيذ اوامر وزير الصحة        

نقل الطبيبان الى احد مراكز التحقيق وجارى اخذ افادتهما ولم يصدر اى قـرار بحقهمـا حتـى                  انه تم   
اللحظة مشيرا ان الطبيبين هددا افراد الشرطة باحضار مسلحين تابعين لهم فى حال تم اخراجهمـا مـن                  

  .مكاتبهما فى مستشفى الشفاء
  

  تضغط على عباس لعدم المشاركة في مؤتمر الخريف" فتح" .11
عباس أمس انه يتعرض لضغوط من حركـة فـتح          للرئيس محمود   قال مساعدون    : آمال شحادة  -القدس  

لكن . حتى ال يحضر مؤتمر بوش الذي ترعاه الواليات المتحدة دون التأكد من نتائجه ومن سيشارك فيه               
ويقول مساعدون إن فـتح     . المساعدين قالوا إن عباس يؤمن بضرورة االستمرار في التحضير لالجتماع         

لتي تسيطر اآلن فقط على الضفة تضغط على عباس حتى يتغيب عن المؤتمر إال إذا ضمن تحقيق نتائج                  ا
يمكننا العيش دون مؤتمر لكن ال يمكننا العيش مع         "وقال أحد المساعدين    . وحضور مشاركة دولية كبيرة   

اال يـشارك   وصرح عزام االحمد وهو مسؤول كبير من فتح ان الجانب الفلسطيني يجب              ".مؤتمر يفشل 
وقال . ، مشيرا إلى سوريا ولبنان واألردن والسعودية      "كل األطراف العربية المعنية   "في اجتماع ال يشمل     

االحمد ان المؤتمر يجب ان يكون له مضمون سياسي وأجندة واضحة ونتائج واضحة فيما يتعلق بقضايا                
 .الوضع النهائي

  19/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مقتل ضابط إسرائيلي وجرح جنديين: نابلسعملية للمقاومة في  .12
قتل ضابط اسرائيلي ومقاتل فلسطيني خالل مواجهات مسلحة في مدينة نابلس شـمال             ): ب.ف.أ( -لندن

وتـضاربت  . وجرح في العملية ايضا باعتراف الجيش االسرائيلي جنـدي آخـر          . الضفة الغربية أمس  
 كتائب القسام مسؤوليتها عن عملية قتل الـضابط         فبينما اعلنت . البيانات حول المسؤول عن قتل الضابط     

باالشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى، اكدت سرايا القدس انها نفذت العملية باالشتراك مع كتائب ابـو                 
وفي بيان مشترك عاهدت كتائب القسام وأبـو علـي          . في نابلس " العين"علي، في مخيم عين بيت الماء       

لعربية واإلسالمية على االستمرار في المقاومة والجهـاد والنـضال          جماهير الشعب الفلسطيني واألمة ا    "
 عاما، من مخيم العين من كتائب أبو        17واعلنت كتائب الفصيلين مقتل محمد رضا خالد،        ". حتى التحرير 

  . علي اثناء تصديه مع مقاومي المخيم من مقاتلي حماس والجبهة الشعبية، للقوات الغازية
. ئب أبو علي ظهر امس، مؤتمرا صحافيا في غزة حول عملية مقتل الـضابط             وعقدت سرايا القدس وكتا   

: وجـاء فـي البيـان   . البيان العسكري المشترك حول العملية " أبو حمزة "وتال الناطق باسم سرايا القدس      
" غـضب المخـيم   "تعلن سرايا القدس، وكتائب أبو علي مصطفى مسؤوليتهما المشتركة عن تنفيذ عملية             "

  ".ا ضابط صهيوني وأصيب اثنان في نابلسالتي قتل فيه
  19/9/2007الشرق األوسط 
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  في غزة تحضيراً لصد العدوان اإلسرائيلي" مناورات عسكرية"تجري " كتائب القسام .13
، مناورة عسكرية بمخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع "كتائب القسام"نفذت :  ميسرة شعبان-غزة 

وانطلقت المناورة، . لصد أي اجتياح إسرائيلي متوقع علي قطاع غزةغزة، وذلك في إطار استعداداتها 
والتي تعد الثانية خالل ثالثة أيام، بعد فجر اول من امس من وسط مخيم البريج مروراً باألطراف 

أوضح الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام في المنطقة الوسطى، أبو أحمد، ان هذه  و.الشرقية للمخيم
تأتي كحلقة في سلسلة من المناورات ستجري في األيام المقبلة في جميع أنحاء "رية المناورة العسك

القطاع، في إطار وضع اللمسات األخيرة على الخطة الدفاعية التي أعدتها كتائب القسام للتصدي ألي 
  ".عدوان مرتقب على القطاع

  19/9/2007المستقبل 
 

  ومة وليس لجانب أولمرت وخيارهن ينحاز لشعبه والمقا أعلى عباس: مشير المصري .14
 مشير المصري أن الهجوم اإلسرائيلي على مخيم العين بمدينة نابلس           "حماس"القيادي في   اعتبر  : القاهرة

هو نتيجة مباشرة للقاءات المستمرة بين الرئيس محمود عبـاس ورئـيس الـوزراء               الغربية   في الضفة 
  .مة وليس لجانب أولمرت وخيارهاإلسرائيلي، مطالبا عباس بأن ينحاز لشعبه والمقاو

 18/9/2007قدس برس 
  

  مؤتمر الخريف هدفه إنقاذ أولمرت وتحسين صورة بوش على حساب الفلسطينيين: "حماس" .15
من زيارة وزيرة الخارجيـة األمريكيـة رايـس          "حماس"عاطف عدوان النائب عن كتلة      .دحذّر   :غزة

ستقوم بالضغط على رئيس الـسلطة محمـود عبـاس          إن رايس   : "وقال،  المرتقبة اليوم الثالثاء للمنطقة   
ولتشجيع الـدول العربيـة األخـرى       " التسهيالت"ورئيس الوزراء الصهيوني أولمرت ليقدما بعضاً من        

وتـابع   .نوفمبر القـادم فـي واشـنطن      / المترددة في المشاركة بالمؤتمر الدولي المقرر في تشرين ثاني        
ل زيارتها على الملوك والرؤساء العرب للمشاركة في        ستمارس رايس ضغوطات أيضاً من خال      ":عدوان

  ". المؤتمر إلعطاء غطاء عربي ألي اتفاق أو ألي ورقة ستخرج عن االجتماع
  18/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   شهدت هبوطا كبيرا في اآلونة االخيرة"حماس"شعبية : هآرتس .16

اع غزة وأتباعه، يتوسلون الحوار مع إن زعيم حركة حماس في قط" هآرتس"قالت صحيفة  :القدس
الرئيس عباس بعد الضائقة الشديدة التي وجدوا أنفسهم فيها بعد فرض سيطرتهم بالقوة على القطاع في 

على صعيد آخر زعمت  .منتصف شهر يونيو الماضي، وفشلهم في إدارة السلطة حسب زعم الصحيفة
آلونة االخيرة، مقابل صعود كبير في الرصيد الصحيفة أن شعبية حركة حماس شهدت هبوطا كبيرا في ا

الشعبي لحركة فتح واشارت الى أن أسباب االنتكاسة الكبيرة التي تعاني منها حماس في الشارع 
الفلسطيني يعود في جزء كبير منه الى ممارسات عناصر حماس التي تسيطر على شوارع وتستخدم عنفا 

 .ضد أبناء قطاع غزة والفتحاويين منهم على وجه خاصمفرطا للغاية خالل الممارسات التي ترتكبها 
  19/9/2007الوطن العمانية 

  
  وال نملك عصا سحرية..  بالعودة للحوار"حماس" و"فتح"فشلنا في إقناع : نافذ عزام .17

 القيادي في حركة الجهاد في فلسطين الشيخ نافذ عـزام فـي حـديث خـاص                 قال: سمير حمتو  -غزة  
، "سالمي تشعر بمرارة كبيرة الستمرار االنقسام بين حركتي فـتح وحمـاس           حركة الجهاد اإل  : "للدستور

وأعرب عن أمله فـي ان تكـون         .فاستمرار هذا االنقسام يضر بنا وبقضيتنا وال يفيد ال فتح وال حماس           



  

  

 
 

  

            11 ص                                      849:                                 العدد19/9/2007األربعاء : التاريخ

هناك مبادرات من طرفي الصراع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، الن أي انقسام في الساحة الفلـسطينية                
 على مجمل الفلسطينيين، كما أن أي صراع تنعكس آثاره سلبا على معظم الفصائل األخرى،               يعود بالسلب 

بصراحة حتى اآلن ال توجد خطوات يمكن ان نقول أنهـا           : "وقال .حتى لو لم تكن طرفاً في هذا الصراع       
هـذه  تقرب من المواقف، فنحن بذلنا جهودا ولكننا ال نملك العصا السحرية ووحدنا ال يمكـن ان ننهـي                   

  .األزمة
  19/9/2007الدستور 

  
   داخل مسجد بغزة" حماس" و"الجهاد" بين انصار  باأليديشتباكا: القدس العربي .18

اصيب اربعة من حركتي حماس والجهاد خالل اشتباكات اندلعت بينهم بااليـدي             :واشرف الهور  -غزة  
االشتباك وقع في سـاحة     وقال شهود عيان ان     . والعصي عصر امس الثالثاء في احد مساجد مدينة غزة        

وحسب شهود عيان فقد     .مسجد عسقالن الذي تسيطر عليه حركة الجهاد دون ان تتضح اسباب االشتباك           
 عالجهـم ميـدانيا اثـر اصـاباتهم         ى جـر  "الجهاد" وعضو رابع من     "حماس"اصيب ثالثة اعضاء من     

ركتـا حمـاس    وعلمت معا من مصادر مطلعة ان جهودا كبيرة بـذلتها ح          . برضوض وبضربات عصي  
وقال الشيخ نافذ عزام القيادي في الجهاد لوكالة         . المستوي القيادي نجحت في تطويق االزمة      ىوالجهاد عل 

 انه يجري اآلن حل االشكال      ىمعا المستقلة انه حصل سوء تفاهم من دون ان يفصح حول ماذا مشيرا ال             
  .ونحن معنيون بعدم زيادة معاناة الشعب الفلسطيني

  19/9/2007 القدس العربي 
  

  اذا لم تكن هناك وحدة فلسطينية فسيكون الموقف ضعيفا ومجزوءا: الرجوبجبريل  .19
 تحقيق الوحـدة    ى اللواء جبريل الرجوب امس بالعمل عل      "فتح"القيادي في   طالب   :وليد عوض  -رام اهللا   

 .كي جورج بـوش    مؤتمر الخريف القادم الذي دعا اليه الرئيس االمري        ىالوطنية الفلسطينية قبل التوجه ال    
 ان انعقاد مؤتمر الخريـف فـي ظـل االنقـسام            ىوشدد الرجوب في حديثه مع القدس العربي امس عل        

وعن  .الفلسطيني الحالي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة سيضعف الموقف الفلسطيني وسيبقيه مجزوءا            
ن غزة والضفة الغربية نفي     وجود مساع فلسطينية من خلف الكواليس العادة الوحدة الوطنية والسياسية بي          

وعن مؤتمر الخريف للسالم الذي دعا اليه بوش اوضـح جبريـل الرجـوب ان               . الرجوب علمه بشيء  
الغموض ما زال يكتنف اجندة ذلك المؤتمر والحاضرين له، وتابع قائال ذا لم يشارك كل العرب وخاصة                 

  .سورية ولبنان فال طعم لهذا المؤتمر
  19/9/2007القدس العربي 

  
   لمؤتمر شعبي فلسطيني في سوريا من ممثلي الفصائل تحضرلجنة .20

أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية مـن       " الخليج"ـكشفت مصادر قيادية فلسطينية ل    :  يوسف كركوتي  -دمشق  
ممثلي ثمانية فصائل فلسطينية مهمتها وضع ترتيبات لعقد مؤتمر شعبي، سيتم توقيت انعقاده مع انعقـاد                

وحـسب المـصادر     . نوفمبر المقبـل  /  تشرين الثاني  15 دعا له الرئيس بوش في       اللقاء اإلقليمي الذي  
امتنعت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين عن تسمية ممثلين لهما فـي اللجنـة، خـشية أن                 

ويقـوم   .يعطى للمجلس الشعبي صالحيات تقريرية تعتبر من صالحيات المجلس الـوطني الفلـسطيني            
لمساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  القيادة العامة طالل ناجي بمحاوالت حثيثة إلقنـاع              األمين العام ا  

  .الجبهتين بالمشاركة في المؤتمر
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فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن قيادة الجبهة لم تحسم مبـدأ            ،  أكدت مصادر قيادية في الجبهة الشعبية     
 .شاركة فاروق القدومي في المؤتمرأن جهوداً تبذل من أجل م" الخليج"المشاركة، وعلمت 

  19/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تهاجم المالكي وتتهمه بتزوير المنهاج الفلسطيني وفرض الرواية الصهيونية" الشعبية" .21
يقوم : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  " في بيان صادر عنها، تلقى       "الجبهة الشعبية  "قالت: رام اهللا 

لفلسطينية وبدعم من القنصلية األمريكية في القدس، وبالتعاون مع مراكز األبحـاث            البعض في الساحة ا   
اإلسرائيلية المختلفة بمحاولة اختراق المناهج التعليمية الفلسطينية لتشويه التاريخ الفلسطيني، والتـشكيك            

ض الدراسـات   في الرواية التاريخية الفلسطينية لطبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي من خالل اعتماد بع           
المشوهة والمتنكرة لحقوقنا الثابتة في فلسطين التاريخية، مستندة بذلك لبعض النصوص التي جاءت فـي               

ورشات عمل مشتركة، أبحاث، لقاءات، واجتماعات،      (تشجيع التعاون سواء في     ) 13البند  ( اتفاقية أوسلو 
  ". ، بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي)ومؤتمرات

في الوقت الذي تعاني فيه الساحة الفلسطينية من حالة االنقسام السياسي، وفي الوقت             "أتي  ورأت أن ذلك ي   
الذي بدأت فيه العديد من القنوات الرسمية وغير الرسمية بالتعامل والبحث عن قواسم مشتركة مع العدو                

  ". بهدف البحث عن السالم المزعوم تحت مسميات متعددة
لتوخي الحذر وكشف وفـضح تلـك المؤسـسات         "ربية والتعليم العالي    ودعت الجبهة الشعبية وزارة الت    

والمراكز واألفراد الذين يعملون في هذا المجال تحت مسمى بناء السالم من أسفل إلى أعلى، ويحاولون                
التالعب بالمناهج التعليمية الفلسطينية وفرض الرواية اإلسرائيلية المتنكرة لتاريخنـا وثقافتنـا ونـضالنا              

وخـصت   ". قود السابقة، فإننا نحذر من محاوالت تطبيع الرواية الصهيونية الزائفة للـصراع           طوال الع 
" وزيـر ("للدراسات وحقوق اإلنسان، الذي يرأسه الدكتور رياض المالكي         " بانوراما"الجبهة بالذكر مركز    

، الـذي   "ألبحاثالمركز الفلسطيني اإلسرائيلي ل   "، و )تسيير األعمال غير الدستورية   " حكومة"اإلعالم في   
  . يرأسه حنا سنيورة وغيرها العديد من المراكز المعروفة لدينا

  18/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   العسكري"انقالبها" بالتراجع عن "حماس"طالبان ت "حزب الشعب"و" الديموقراطية" .22
لفلـسطينية يـستدعي    أن وقف التدهور في الحالة ا     " حزب الشعب " و "الجبهة الديمقراطية   "أكدت  :  دمشق

تراجع حماس عن انقالبها العسكري، وعودة األوضاع في قطاع غزة إلى طبيعتهـا، عمـالً باإلجمـاع                 
، 2007أيلـول   /  سـبتمبر  5يونيو و   /  حزيران 19الوطني، وإجماع وزراء خارجية الدول العربية في        

، والتراجع عن   27/6/2006وية  واالنتقال إلى الحوار الوطني الشامل لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الوحد         
وأشارت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب فـي اجتمـاع          ".المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس    "اتفاق  

األمينين العامين نايف حواتمه وبسام الصالحي في دمشق، أن االجتماع الدولي الذي دعا له بوش ال يفتح                 
  . اإلسرائيلي- على حلول سياسية شاملة للصراع الفلسطيني والعربي

    18/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   ال تقبل النقد"حماس"قدمت مبادرة للحل لكن " الشعبية: "مجدالوي .23
أكد القيادي في الجبهة الشعبية  جميل مجدالوي ان ما اقدمت عليه حماس في              : القادر فارس  عبد – غزة

فلسطينية فاقم أزمة الشعب الفلـسطيني وسـلح العـدو          غزة اضافة إلى الخلل في العالقات الفلسطينية ال       
واضاف في حوار اجرته معه     . االسرائيلي واالمريكيين بوسائل جديدة تمارس من خاللها الضغوط علينا        
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ان الجبهة الشعبية قدمت مبادرة لتوفير امكانية للحوار لتعود االمور الى نـصابها ولكنـه انتقـد                 " عكاظ"
  . ال تقبل النقد وال يقبلون االختالفحركة حماس على خلفية انها 

  19/9/2007عكاظ 
  

  االتصاالت مكثفة لتفعيل قضية شاليط": المقاومة الشعبية" .24
كشف أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن اآلونة األخيرة شهدت كثيراً من  :رام اهللا

 لديهم باالشتراك مع كتائب القسام ألسير جلعاد شاليط ااالتصاالت لمحاولة تفعيل ملف الجندي اإلسرائيلي
وبين أبو مجاهد في  .الفتاً في ذات الوقت إلى أن هذه االتصاالت لم ترتق لدور الوساطة وجيش اإلسالم،

تصريحات صحفية، أن االتصاالت كانت تهدف لتفعيل القضية التي ركدت بعد مغادرة الوفد المصري 
 .ر بغزةللقطاع في أعقاب تولي حماس زمام األمو

  19/9/2007الوطن العمانية 
  

  في نفحة يحذّرون من االستفراد بهم بعد فصلهم عن بقية األسرى " حماس"أسرى  .25
في سجن نفحة الصحراوي الصهيوني أن إدارة السجن صعدت مـن           " حماس"أكد أسرى حركة    : طولكرم

لهم عن بقية األسرى فـي      إجراءاتها التعسفية بحقهم وزادت من ممارسة أساليبها القمعية ضدهم بعد فص          
إن إدارة الـسجن تعامـل      : "في معتقل نفحة  " حماس"وقالت مصادر على صلة مباشرة بأسرى        . السجن

، والذي ال يقيم فيه اآلن إال أسرى حماس بصورة استثنائية، بشكل أشد عنفاً وقمعا من              4األسرى في قسم    
اإلرعاب والتعسف ضد أسرى القسم سـواء       وأكدت المصادر أن اإلدارة تمارس كل أشكال        . بقية األقسام 

تعلق ذلك بالفورة أو العالج الطبي أو زيارات الغرف في داخل نفس القسم أو زيارات المحامين واألهل                 
 . وأنها تضع الكثير من العراقيل لمنع نقل أخبار هذه الممارسات إلى العالم الخارجي أو بقيـة الـسجون                 

من سوء أوضاعهم المالية، مؤكدين أنهم      " حماس"حة وكلهم من     في سجن نف   4إلى ذلك اشتكى أسرى قسم      
  . لم يتلقوا مخصصاتهم المالية من وزارة شئون األسرى منذ ستة أشهر

  18/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "البارد"فصائل فلسطينية تتوافق على خطة لترميم العالقات اللبنانية الفلسطينية في  .26
أن فصائل فلسطينية توافقت مع عدد مـن األحـزاب الوطنيـة            " السفير"مت  عل: غسان ريفي  - البداوي

اللبنانية وهيئات المجتمع المدني على خطة ترمي الى بذل الجهود كل في مجالـه مـن اجـل تحقيـق                    
 الفلسطينية المرجوة والممهدة لعودة آمنة وكريمة، وذلك من خالل سلـسلة لقـاءات              -المصالحة اللبنانية   

 غضون االيام المقبلة للتأكيد ان الفلسطينيين كانوا وال يزالـون علـى عالقـة اخويـة                 جديدة ستعقد في  
واجتماعية جيدة مع كل اللبنانيين انطالقا من الشراكة الممتدة منذ ستة عقود، وأنهم ملتزمون بـالقوانين                

وطنهم األم  اللبنانية، ومتمسكون بالحصول على حقوقهم المدنية واالجتماعية، ومصرون على العودة الى            
  . فلسطين انطالقا من مخيمات اللجوء ومخيم البارد أهمها

  19/9/2007السفير 
  

  أولمرتفي األجواء السورية ترفع شعبية " العملية الغامضة" .27
لحـساب  " داحـف "أكدت نتائج استطالع جديد للرأي في إسرائيل، أجراه معهد          :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
التي نفذها الطيران اإلسرائيلي في األجواء الـسورية        " ملية الغامضة الع"، إن   "يديعوت أحرونوت "صحيفة  

قبل أسبوعين كانت كافية، على رغم التعتيم اإلسرائيلي المطبق والمتواصل في شأنها، ليـستعيد رئـيس                
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الحكومة اإلسرائيلية بعض شعبيته المفقودة منذ عام في أعقاب فشل الحرب على لبنان، ولتحسن مكانـة                
  . اهتزت في الحربالجيش التي

بعد ما تسرب عـن     " غيروا نظرتهم إلى رئيس الحكومة ايجاباً     " في المئة من المشاركين أنهم       20وأعلن  
 25مـن   " الجيد"وتمثل ذلك في ارتفاع نسبة الذين قوموا إداء اولمرت بـ           . في سورية " العملية الغامضة "

 إلـى   70من  " غير جيد "ذين يعتبرون اإلداء    وانخفضت نسبة ال  .  في المئة  35في المئة قبل أسبوعين إلى      
  . في المئة63

 في المئة من المستطلعين، وجميعهم من اليهود إذ استثنى االستطالع العرب في إسرائيل الذين               41ورأى  
" العمليـة الغامـضة   " في المئة وال يتفقون مع اليهود في مختلف القضايا السياسية، ان             20يشكلون نحو   

 في المئة قالوا إنهـا      51 في المئة قالوا إنها تزعزع هذه الثقة و        12إلسرائيلي مقابل   تعزز ثقتهم بالجيش ا   
  .لم تؤثر

، وفقـاً لإلعـالم   (...)الهجوم اإلسرائيلي على أهداف نووية في سـورية  " في المئة تأييدهم   78وأعرب  
عملية ال تؤثر في     في المئة ان ال    51ورأى  .  في المئة  10، كما جاء في السؤال، مقابل معارضة        "األجنبي

 في المئة   13 في المئة ان هذه المخاطر ازدادت مقابل         32احتماالت نشوب حرب مع سورية، فيما اعتبر        
  .قالوا إنها تراجعت

وقـال المعلـق عمانوئيـل      . وأقر معلقون بارزون بخطأهم في الجزم قبل عام بأن حقبة اولمرت انتهت           
 جثة سياسية ملقاة على جانب الطريق قد يعود إلى مركز           من اعتُبرناه بعد الحرب على لبنان     "روزين إن   

من جهتها عكست سيما كدمون في تعليقها على االستطالع، تعطش اإلسـرائيليين إلـى               ".األحداث وبقوة 
  ".حزب اهللا"العمل العسكري خصوصاً بعد الضربة التي وجهت لهيبتها في الحرب مع 

  19/9/2007الحياة 
  

  نأمل صنع سالم مع الفلسطينيينو سوريا انتهت العصبية مع: بيريز .28
 مراسلًا أجنبياً   120قال الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز، خالل كلمة ألقاها أمس أمام نحو            : يحيى دبوق 

أعتقد أنني أتحدث بنعومة إذا قلت إن العصبية بيننا وبين سوريا قـد             : "في مقر إقامته في القدس المحتلة     
إننـا  . كان صـحيحاً وقيـل بوضـوح      ) ايهود أولمرت أول من أمس    (ء  انتهت، وما قاله رئيس الوزرا    

لقد اضطررنا ألن نخـوض سـبعة       "وأوضح بيريز    ".مستعدون للتحدث مباشرة مع سوريا حول السالم      
حروب وانتفاضتين، أي أننا خضنا حرباً كل سبع سنوات، واآلن نأمل صنع سـالم مـع الفلـسطينيين                  

  ".ي المنطقةوالسوريين ومع كل الدول العربية ف
  19/9/2007األخبار اللبنانية 

  
  ..فياض ومسؤولون فلسطينيون على مائدة إفطار وزيرة الخارجية تسيبي ليفني .29

أقامت القائمة بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني مساء أمس األول مأدبة              
نهم رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ووزير        ضيفًا كبيرا م   40إفطار، في القدس المحتلة، بمشاركة      

اإلعالم الفلسطيني رياض المالكي والسفير المصري لدى إسرائيل محمد عاصم إبراهيم والسفير األردني             
كما شارك في مأدبة اإلفطار شخصيات عامة       . اني أحمد طغيدي  تلدى إسرائيل علي العائد والسفير الموري     

وقالت مصادر فلسطينية أن عددا من مساعدي رئيس         .مسلمون ودروز إسرائيلية ورؤساء مجالس محلية     
واعتبرت ليفني خـالل الحفـل أن جلـوس اليهـود          .السلطة الفلسطينة محمود عباس شاركوا في الحفل      

العناصر المتطرفة التي تستغل الدين بغية نشر       " مدعاة لنبذ    - الذين اعتبرتهم طوائف وديانات    - والعرب
  ".فةأيديولوجيتها المتطر
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  18/9/2007 48عرب
  

  تقرير يحذر من تأثير الزواج المختلط على اعداد اليهود في العالم  .30
 ألفا عن العـام     20 سجل عدد اليهود في العالم العام الحالي ارتفاعا بمقدار           : برهوم جرايسي  -الناصرة  

اليات المتحدة، منهم يعيشون في اسرائيل والو % 81 ألف نسمة،   100 مليونا و  13الماضي، ليبلغ عددهم    
  ".معهد تخطيط الشعب اليهودي"بحسب تقرير جديد صادر عن معهد ما يسمى 

 ألف يهـودي،    633 مليونا و  12 كان في العالم     1970وحسب معطيات الوكالة الصهيونية فإنه في العام        
ضي  ألف نسمة عن العام الما     20 ألف نسمة، بفارق     100 مليونا و  13ليصل عددهم في العام الحالي إلى       

، مقابل زيادة تفوق نـسبة      %3,7 عاما بنسبة    37، مما يعني ان عدد اليهود في العام ازداد خالل           2006
وال تتوقع الوكالة ارتفاعا أكثر في السنوات المقبلـة، فحـسب            .لسكان العالم خالل تلك السنوات    % 100

 ألـف نـسمة، أي    558 و  مليونا 13 سيكون في حدود     2020التقديرات فإن عدد اليهود المتوقع في العام        
 عاما، في حين ان النسبة السنوية لتكاثر الـشعب الفلـسطيني            14خالل  % 3,6زيادة بنسبة مماثلة وهي     

  .حسب التقديرات% 3تفوق 
 ويقول التقرير إن أكبر مسبب لحالة الجمود في تكاثر اليهود هو اندماج اليهود فـي األديـان األخـرى،                  

وفي غرب أوروبا   % 50ختلط لدى اليهود في الواليات المتحدة فاقت        وحسب التقرير فإن نسبة الزواج الم     
، وتطالب أوسـاط يهوديـة بتغييـر تعريـف          %70وفي روسيا ودول االتحاد السوفييتي السابق       % 45

  .اليهودي، المستند إلى التوراة، وهو األمر الذي يرفضه المتدينون اليهود
 األخيرة تراجعا حادا، ففي حين كـان المعـدل فـي            يذكر ان الهجرة إلسرائيل تشهد في السنوات السبع       

 18500 األخيرة وصل إلى إسـرائيل       12 ألف مهاجر سنويا، فإنه في األشهر الـ         100سنوات التسعين   
ووفق تحليالت الوكالـة     . آالف 7مهاجر، في حين ان عدد الذين غادروا إسرائيل في نفس الفترة حوالي             

من اليهود في العالم يعيـشون فـي دول مـستوى           % 90ى كون   الصهيونية فان تراجع الهجرة يعود إل     
  .المعيشي فيها أعلى من إسرائيل

وعلى صعيد المد السياسي فقد لفت التقرير النظر إلى ارتفاع حاد في عدد األعضاء اليهود في برلمانات                 
 214 حين كـان عـددهم       2006عن العام   % 15 عضوا، بزيادة    247العالم، حيث بلغ عددهم هذا العام       

  .عضوا، وهذا حسب معطيات المؤتمر العام الذي يوحدهم
  19/9/2007الغد األردنية 

  
  "للخروج من تبعية النفط"بيريز يروج للطاقة الشمسية  .31

نريد االنتقال من الطاقـة     "خالل لقاء مع الصحافة األجنبية      أمس   شيمون بيريز    "اإلسرائيلي"قال الرئيس   
يمكننا االعتماد على الشمس اكثـر منـه        "وأضاف ممازحا   . "لشمسيةالمنتجة من المحروقات إلى الطاقة ا     

وأشار إلى مشروع مـشترك     . "الشمس اكثر ديمومة، اكثر ديمقراطية وأكثر موضوعية      . على السعوديين 
. مع األردن قيد الدرس لتصنيع سيارات تسير فقط على الطاقة التـي توفرهـا البطاريـات الكهربائيـة                 

سيتم هذا المشروع بالتعاون مع     . صل إلى اتفاق حول تصنيع هذه السيارات      نحن على وشك التو   "وأضاف  
  . ألف فرصة عمل جديدة50شركات فرنسية وأمريكية وسيؤدي إلى 

  19/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "فينوغراد"أولمرت سيحظى بمساعدة أمام  .32
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هود أولمرت في تغطية النفقات     وافقت لجنة تابعة لوزارة العدل االسرائيلية على مساعدة رئيس الوزراء أي          
 .المترتبة على امكان مثوله قضائياً أمام لجنة فينوغراد، اذا تبين انه قد يتضرر من اسـتنتاجات اللجنـة                 

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن المدير العام لوزارة العدل االسرائيلية موشـي شـيلو ان المبلـغ الـذي                  
ن الطلب الذي قدمه في هذا الصدد يخص لجنـة فينـوغراد            سيتقاضاه أولمرت لم يحدد بعد مشيراً إلى أ       

  .وحدها وليس التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء في قضايا أخرى
  19/9/2007النهار 

  
  ضد الفلسطينيين" اإلسرائيلية"تنتقد االنتهاكات " بتسيلم" .33

 وطالبه  "اإلسرائيلي"م   باستجواب إلى النائب العسكري العا     "بتسيلم"توجه مركز    : أمين أبو وردة   -نابلس  
بإصدار األوامر إلى الشرطة العسكرية للتحقيق من أجل استبيان مالبسات حادث الهدم الواسع للمنـازل               

 على وجه الخصوص التحقيـق فـي اإلذالل         "بتسيلم"وطالبت  . في مدينة قلقيلية واإلذالل القاسي للسكان     
اه في أن بعضهم قد تعرض للضرب مـن قبـل           القاسي التي تعرض له السكان الذين تم إخالؤهم واالشتب        

 النائب العسكري العام    "بتسيلم" للممتلكات الخاصة، وطالبت     "غير القانوني "الجنود، وكذلك االشتباه بالهدم     
  .بإصدار أوامره لتعويض السكان عن األضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكاتهم

  19/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ديث عن مؤتمر السالم ثرثرة فارغةالح": إسرائيلية"نائبة  .34
النائبة زهافـا جـالئون أن مـؤتمر        ” ميرتس“أكدت رئيسة كتلة حزب      : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

تشرين ثاني المقبل في واشنطن يأتي لخدمة أهداف خاصـة للـزعيمين الفاشـلين              /  في نوفمبر  "السالم"
وأشارت فـي حـديث إلذاعـة       . كسب للوقت األمريكي جورج بوش وإيهود أولمرت اللذين يبحثان عن         

 أمس أن ما جرى ويجري من اتصاالت مع السلطة الفلسطينية ال يخرج عمـا               48الشمس داخل أراضي    
وأكدت  ."يتظاهرون بالنشاط من أجل السالم لكنني ال أرى سالما        "سمته دائرة الثرثرة واألقوال، وأضافت      

واسـتهجنت تـصريحاته أمـس حـول         ."اإلسرائيليين" جالئون أن أولمرت يفتقد لصفة التمثيلية من قبل       
مفاوضات مع سوريا حينما يحين الوقت وقالت إنها ال تفهم كيف يقوم بعملية عسكرية ضد سوريا قبـل                  

  ."السالم"أسبوعين ومن ثم يعلن رغبته ب
  19/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عبر المدونات"جنسية"بحملة " تتجمل"إسرائيل  .35

أطلقت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرا حملة إعالمية ضخمة .. نس وعبر المدوناتبالج: محمود رضا
 ماليين دوالر أمريكي لتحسين صورة الدولة العبرية، وجذب السياحة 4بميزانية تصل لنحو 
وترتكز هذه الحملة على إعالنات تتضمن صورا لفتيات على الشواطئ  .واالستثمارات األجنبية
يتم -" بذيء"وزارة السياحة اإلسرائيلية مع وكالة إعالنات إلنتاج فيلم دعائي قصير اإلسرائيلية، وتعاقدت 

كما تقول -الهدف من هذه الحملة . د لترويج السياحة الجنسية في البال-توزيعه عبر البريد اإلليكتروني
 .عن إسرائيل هو تغيير الصورة المنطبعة في األذهان -أبيب شيرعون نائبة المدير العام لوزارة السياحة

الناس خارج إسرائيل يربطون البالد بالصراع، ونحاول أن نستخدم عددا من وسائل : "وأضافت أبيب أن
اإلعالم المختلفة خالل هذه الحملة؛ لنظهر للناس أن هناك أشياء في إسرائيل تتجاوز هذا الصراع، مثل 

 ".شواطئها ومواقعها األثرية
  18/9/2007إسالم أون الين 
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  ل تتهم فلسطينيا معتقال بالتخطيط لهجوم في عمانإسرائي .36
 أعلن جيش االحتالل االسرائيلي في بيان أمس توجيه االتهام الى فلسطيني اعتقل قبل              : ا ف ب   -القدس  

شهر ونصف الشهر في الضفة الغربية لالشتباه في انه كان يريد تنفيذ هجوم ضد سياح اسرائيليين فـي                  
كان انذاك عضوا في جماعة االخوان المسلمين، اشترى مع شـريك لـه             ويعتقد ان المتهم الذي      .عمان

اال ان العملية لم تنفذ بـسبب        .ينتمي هو االخر الى الجماعة، رشاشي كالشنيكوف قبل ان يجري تدريبا          
 .توقيفه من قبل االجهزة االمنية النشطته داخل جماعة االخوان المسلمين، وترحيله الى الضفة الغربيـة              

 فإن المشتبه به انضم الحقا الى حركة حماس بحسب قرار االتهام الذي تلي امام محكمة في                 ووفق البيان 
  .القدس المحتلة

  19/9/2007الغد األردنية 
  

  البارد النازحين من مخيم لطالب لاألونروا تباشر تجهيز مدرستين في محيط البداوي  .37
وا، أمس، أعمالها لتجهيز مدرستين فـي       باشرت الورش الفنية في وكالة االونر     :  عمر ابراهيم  - البداوي

 المـرحلتين المتوسـطة      مخيمي البداوي ونهر البارد من     أطراف مخيم البداوي معدتين الستيعاب طالب     
والتكميلية، كخطوة أولى تهدف إلى المحافظة على العام الدراسي وعدم إضاعة الفرصة على الطالب من               

  .دد منهمخالل تأمين ما أمكن من مقاعد دراسية ألكبر ع
 19/9/2007السفير 

  
   تطل برأسها من جديدالعالقين على معبر رفح البريالفلسطينيين مشكلة  .38

مع بداية شهر رمضان عادت مشكلة الفلسطينيين العالقين علـى معبـر رفـح              :  فتحي خطاب  -القاهرة  
لـديهم بعـد     فلسطيني مشاكل االقامة على الحدود مع نفاد االموال          2000يواجه اكثر من    حيث  . البري

 ومعظمهم من العائدين من رحالت عالجية من مستشفيات في مصر وبعض الدول العربية              ،طول انتظار 
 باالضافة الى مـشكلة الـضباط       ،وكذلك عدد كبير من الطلبة الراغبين في العودة الى جامعاتهم في غزة           

 وكـذلك مـشكلة     ،الفلسطينيين من فتح الذين تحتجزهم مصر خوفا من عودتهم وتسليمهم الـى حمـاس             
 فلسطينيا وهم من المرحلين     36الفلسطينيين المحتجزين في سجن الترحيالت بالعريش والبالغ عددهم نحو          

 فلسطيني مـن حمـاس مـن ضـمن       200وكذلك يوجد اكثر من     ،  والمطلوبين للقضاء والعدالة في غزة    
  .العالقين

  19/9/2007العرب اليوم 
  

  فرين من مغادرة القطاع ويمنع المسااالحتالل يغلق معابر غزة .39
أغلقت سلطات االحتالل، لليوم الثاني على التوالي، معبري صوفا وكرم أبو سالم، في              : رائد الفي  -غزة  

ومن جهة أخـرى    . وقت أبقت على المستوى المتدني من عمل معبر المنطار التجاري، شرق مدينة غزة            
طاع غزة والسفر إلى الخارج، عنـدما       حرمت سلطات االحتالل أمس، عشرات الفلسطينيين من مغادرة ق        

  .لألسبوع الثاني على التوالي أيضا أقدمت على إغالق معبر بيت حانون بشكل مفاجئ
 19/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ضد مشاركة ليفني في حفل إفطار في مدينة الناصرةللتجمع الديموقراطي مظاهرة  .40

التي استضافت بدعوى من صندوق أفراهام حفـل        نظم التجمع الوطني الديمقراطي مظاهرة في الناصرة        
ورفع المتظـاهرون شـعارات      .إفطار بمناسبة شهر رمضان بمشاركة تسيبي ليفني وعشرات المدعوين        

 نظم الحزب الشيوعي مظاهرة أخرى على مفرق الكـسارات فـي الناصـرة              في حين مناهضة للزيارة،   
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 رامز جرايسي ورئيس لجنة المتابعة شوقي       اصرة الن أن رئيس بلدية   فيما يشار إلى     . أيضا  للزيارة ارفض
  .خطيب شاركوا في االحتفال

  18/9/2007 48عرب
  

   إسرائيل بالتوقف عن المالحقات السياسية للقيادات العربية  يطالبون48فلسطينيو .41
اللجنـة الـشعبية للـدفاع عـن        أن  : الناصرة من   18/9/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   أوردت

، طالبت المؤسسة اإلسرائيلية بالتوقف عن المالحقـة الـسياسية لقيـادات          48 أراضي عام    الحريات، في 
كما طالبت بإلغاء الئحة االتهام بحق الشيخ رائد صالح وبإلغاء ملف التحقيق بخصوص عزمـي                .عربية

بشارة، والتوقف فورا عن مالحقة وفد رجال الدين الدروز والنائب سعيد نفاع، كمـا طالبـت بـالتوقف                  
الفوري عن التحقيق المخابراتي مع الجمعيات ومؤسسات وطنية، إضافة إلى توقف الجامعات وبالـذات              

 مشيرة إلى   .كم التاديبية السياسية  اجامعة حيفا عن مالحقة لجنة الطالب العرب وقياداتها والكف عن المح          
  .وق االنسانبصدد رفع تقرير إلى مسؤولة لجنة االمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقأنها 

 اللجنة أعلنت عن بدء حملة مقاطعة المؤسسات العربية لـشركة            أن :18/9/2007 48 عرب وذكر موقع 
وأوضحت أنها بصدد دراسة مقاطعـة      . العال ودعوة كل الجهات الصديقة عالميا الى تبني ذات الموقف         

  . واليات لتنفيذ القرار،اقتصادية وجماهيرية لشركات ومؤسسات تمارس العنصرية ضد العرب
  

  االحتالل يصعد بنابلس ويستخدم المدنيين دروعا بشرية .42
أكد شهود عيان أن قوات االحتالل اتخذت من المواطنين دروعا بـشرية فـي              : وكاالت -عاطف دغلس 
، كما اتخذت منازل المواطنين ثكنات عسكرية لها، واحتجـزت المـصلين             لمدينة نابلس  عملية اقتحامها 

ن جنـود  أنقل عـن شـهود قـولهم     كما .المساجد، وداهمت مساجد أخرى وعاثت فيها فسادا      داخل أحد   
  . بعمليات اعتقال جماعية للشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولةقاموااالحتالل 

  18/9/2007الجزيرة نت 
  

  عائلة فلسطينية تطالب إسرائيل بتعويضات عن مقتل طفلها برصاص الجيش .43
من عائلة سكافي الفلسطينية التي تعيش في مدينة الخليـل جنـوب الـضفة              قدم ثمانية أشخاص    : الخليل

.  مليون شـيكل   78الغربية، دعوى قضائية في مدينة الناصرة، ضد إسرائيل، مطالبين بتعويضات بقيمة            
  . على أيدي قوات الجيش اإلسرائيلي في الثالث من تموز الماضيأحد أبنائهاوذلك لمقتل 

  18/9/2007 قدس برس
  

   والمستوطنون يحرقون مئة شجرة زيتونلصالح جدار الفصل دونما 322الل يصادر االحت .44
 دونماً من اراضي المواطنين لـصالح جـدار الـضم           322قامت سلطات االحتالل بمصادرة     : محافظات

شـجرة  والتوسع في الخضر وارطاس في بيت لحم، فيما احرق مستوطنون متطرفون من يتسهار مئـة                
  .طنين في قرية حوارة جنوب نابلسمن اشجار الموازيتون 

  19/9/2007الحياة الجديدة 
  

  االحتالل يهود مدفع رمضان في مدينة القدس .45
ضمن عمليات تهويد مدينة القدس وإمالء أنماط معينة على حياة سكانها           : القدس المحلتة  - وديع عواودة 

 يهودي مهمة اإلشعار بموعد      وتوكيل مواطن  ،العرب أقدم االحتالل اإلسرائيلي على تهويد مدفع رمضان       
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هـذا االجـراء     اعتبر مفتي القدس الشيخ محمد حـسين          ومن جهته  .اإلفطار بحجة المحافظة على األمن    
 إلى أن هوية مشغل المدفع ال تؤثر من الناحيـة الدينيـة             افتتدخال سافرا في شؤون المقدسيين العرب، ال      

  .ايا سياسية خبيثة ينم عن نوما حدثطالما يراعي التوقيت، لكنه أكد أن 
  18/9/2007الجزيرة نت 

  
   تنجز المرحلة االولى على طريق تحولها الى بنك مركزي الفلسطينيةسلطة النقد .46

 جورج العبد عن انتهاء المرحلة األولـى         الفلسطينية  أعلن محافظ سلطة النقد    : إبراهيم أبو كامش   -البيرة  
ادة بنائها الداخلي على طريق تحولها من مؤسسة        من خطة التحول االستراتيجي لتطوير سلطة النقد، وإع       

محدودة األداء والمهام إلى بنك مركزي كامل الصالحيات، قادر على إصـدار العملـة الوطنيـة فـي                  
تـم   مشيرا إلى أنه     .المستقبل، وإدارة السياسات النقدية وفقا لقواعد العمل المصرفي في الدول المتطورة          

قانون سلطة النقد وقانون المصارف وقانون جديـد لمكافحـة غـسل            إعداد مسودات شبه نهائية لكل من       
  .األموال

  19/9/2007الحياة الجديدة 
  

  البخيت يؤكد وقوف االردن الى جانب الشعب الفلسطيني .47
اكد الدكتورمعروف البخيت رئيس وزراء االردن ان بلدنا والمنطقة تمر بمنعطف :  عبداهللا القاق-عمان 

كثر تعقيدا في التاريخ الحديث مما يستدعي الوعي التام بطبيعة المرحلة تاريخي وحرج وقد يكون اال
وجدد وقوف االردن . وتحدياتها، جاء ذلك خالل زيارته لمقر رابطة االدباء االردنيين فى عمان، امس

  .الى جانب الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  18/9/2007القدس الفلسطينية 

 
  في األردن" الرويشد"المفوضية العليا لالجئين تغلق مخيم  .48

 الثالثاء،  إن مخيم الالجئين في  أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين في عمان، اليوم: عمان
 الجئ من 100الرويشد، على الحدود األردنية العراقية، سيتم إغالقه نهاية العام الحالي بعد أن حصل 

 إلى البرازيل خالل  وسينقل الالجئون . يقيمون في المخيم على لجوء إلى البرازيل ما يزالون105أصل 
 فلسطينيا، 94وتنقسم جنسيات الالجئين إلى . أكتوبر المقبل/ سبتمبر الجاري، وتشرين أول/ شهري أيلول

  .  عراقيين، ولبناني واحد10
  18/9/2007قدس برس 

  
  اء نازحي البارد في محيط بلدتهم يوإل "االونروا"وقفون مشروع أهالي بحنين ي .49

في الوقت الذي باشرت فيه وكالة األونروا تنفيذ المرحلة االولى مـن مـشروع              :  غسان ريفي  -البداوي
اعتصم اهالي بلدة بحنين في منطقـة حـي         ،  االيواء الموقت في منطقة ذوق بحنين المجاورة لنهر البارد        

تجمـع المواطنـون    ، وقـد    "االونروا"وم به وكالة    سراكس بالقرب من مسجد عبد الناصر، رفضا لما تق        
ـ    من متابعة اشغالها رافضين رفضا قاطعا ايواء الالجئين الفلـسطينيين          " االنروا"ومنعوا اآلليات التابعة ل

في هذه االثناء، تابعت قيادات الفصائل الفلسطينية جوالتها على كل الفاعليات والشخصيات            . في المنطقة 
على خطة ترمـي    هم  أن الفصائل توافقت مع    وعلم،  يئات المجتمع المدني الشمالية   السياسية واالحزاب وه  

 الفلسطينية المرجوة والممهدة لعـودة      -الى بذل الجهود كل في مجاله من اجل تحقيق المصالحة اللبنانية            
  .آمنة وكريمة

  19/9/2007السفير 
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  ن اذا تعرضت طهران أو دمشق لعدوا" اسرائيل" صاروخ موجهة الى 600 .50

 صاروخ موجهة الى اسرائيل اذا 600اإللكتروني ان ايران نصبت نحو " عصر ايران"ذكر موقع 
 صاروخاً مخصصة لكل 15تعرضت الجمهورية اإلسالمية أو حليفتها سوريا الى اي عدوان، فضالً عن 

بالقول وعلق رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت على هذه االنباء . هدف امريكي مهم في العراق
  ".نحن قلقون، لكننا لسنا خائفين"

  19/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  كالم اولمرت يستهدف التهدئة: دمشق .51
تعتقد اوساط سورية مطلعة ان كالم رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت : يدي ابراهيم حم-دمشق 

 قة يستهدف خفض التوترستئناف مفاوضات السالم مع دمشق من دون شروط مسبفي شأن االستعداد ال
 .بعد ارتفاعه على خلفية خرق طائرات اسرائيلية االجواء السورية في السادس من الشهر الجاري

 ،ان المبعوث االوروبي الى الشرق االوسط مارك اوتيه اتصل، وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية
 وجدد ما كان قاله مسؤول ،ؤول سوري وابلغه رغبة اولمرت بعدم اثارة التوتر بمس،االسبوع الماضي

الشؤون الخارجية في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا في شأن بدء رئيس الوزراء االسرائيلي خفض 
  .عدد القوات االسرائيلية المنتشرة في الجوالن على خلفية ارتفاع حدة التوتر في الصيف الماضي

  19/9/2007الحياة 
  

  را وشاتيالالجامعة تطالب بمالحقة مرتكبي مجزرة صب .52
 لمجزرة صبرا وشاتيال إلى تحميل كل من شارك 25دعت جامعة الدول العربية في الذكرى الـ: القاهرة

وصمت تجاه هذه المجزرة مسؤولية أدبية وأخالقية وقانونية، مؤكدة أنها إحدى أفظع جرائم الحرب التي 
ورة مالحقة الفاعلين الذين ال يزالون ارتكبت في تاريخ اإلنسانية التي ال تسقط بالتقادم، ومشددة على ضر

   .طلقاء
  19/9/2007الوطن السعودية 

  
  "المصافحة"رفض عربي لمؤتمر سالم دولي ينتهي بـ .53

قالت جامعة الدول العربية، امس، ان الحكومات العربية ال :  وكاالت-يوسف الشايب، نادية سعد الدين 
يا وأعربت عن أملها في أن يسرع وصول رايس تريد أن يكون مؤتمر للسالم بين العرب واسرائيل شكل

ينبغي أال يكون المؤتمر "وبين االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى . الى المنطقة االستعدادات
". نريد تفاصيل. مجرد واحد من تلك االجتماعات للمصافحة واصدار بيان ختامي يجسد مواقف عامة

المسألة شكلية هذه المرة فنحن لسنا مهتمين، هناك اصرار اذا كانت . نحن جادون هذه المرة"واضاف 
  ". داخل المجموعة العربية على عدم االستخفاف بهم أو التسليم باالمر على ما هو عليه

 19/9/2007الغد األردنية 
  

   "المأزق العراقي"مجلس التعاون ال يريد مؤتمر الخريف مخرجاً من  .54
 ان المجلس يريد ان يكون ، أمس،الرحمن العطية ن الخليجي عبد أكد األمين العام لمجلس التعاو:ب.ف.ا

مساعدة مؤتمر السالم الذي دعت واشنطن إلى عقده في الخريف المقبل شامال ومتوازنا، وإال يكون هدفه 
 نسخة منه "فرانس برس"وقال العطية في بيان تلقت وكالة . "المأزق العراقي"األمريكيين في الخروج من 
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لفلسطينية  التعاون ترحب بأي مسعى من اجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية اان دول مجلس"
  .لتمسك بالمبادرة العربية للسالمكما شدد العطية على أهمية ا ." االسرائيلي-وتسوية النزاع العربي 

  19/9/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

  ضمن مجموعة خط الغاز العربي" إسرائيل"سوريا ترفض قبول  .55
قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري سفيان العالو في حديث نشرته، أمس، صحيفة : اي.بي.يو

الشروق التونسية، إن أي مسعى لقبول إسرائيل ضمن هذه المجموعة، أمر مرفوض تماماً، ألن إسرائيل 
 خط ال تزال في حالة حرب وعداء مع سوريا وفلسطين، وبالتالي ال يمكن قبولها كعضو ضمن اتفاقية

 .      تصدير الغاز العربي وضخه
  19/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال يمكن إغفال البعد االقتصادي في أي عمل يساعد الفلسطينيين: مصر .56

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أهمية عدم إغفال الشق االقتصادي : محمود النوبي
شيرا إلى موقف مصر من تأسيس دولة فلسطينية قادرة علي في العمل نحو مساعدة الشعب الفلسطيني م

وأضاف المتحدث الرسمي، تعقيبا . العيش في سالم وأمن يتطلب بناء اقتصاد فلسطيني مستقر قابل للحياة
على التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية، أمس، حول األوضاع الفلسطينية، أن صدور هذا التقرير 

طاني قد بدأ في إعداده منذ نحو عامين يأتي في وقت تدفع فيه مصر للعمل علي الذي كان الجانب البري
مسارين متوازيين في الشأن الفلسطيني أحدهما سياسي يتعلق بالترتيب الجيد الدولي المرتقب والذي دعا 

لق أما المسار الثاني فيتع. إليه الرئيس األمريكي بوش وبحيث تكون فرصة العادة احياء المسار السلمي
وأشار المتحدث . بتحسين الوضع االقتصادي والمعيشي على أرض الواقع في المناطق الفلسطينية المحتلة

الي أنه من الجيد صدور هذا التقرير لتوضيح الصورة بالنسبة للوضع الفلسطيني قبيل اجتماع لجنة 
ورك على هامش  سبتمبر الحالي في نيوي14تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني والمقرر عقده يوم

وشدد المتحدث الرسمي علي دعوة مصر كل األطراف التخاذ . اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة
 واغتنام الفرصة الحالية لتهيئة ،خطوات إيجابية تجاه إنهاء الصعوبات التي تشهدها األراضي الفلسطينية

  .ام الدولة الفلسطينية المستقلةالمناخ الالزم بما يمهد الستئناف عملية السالم وصوال الي قي
  19/9/2007األهرام المصرية 

 
  في عقود طويلة" فتح" سنوات ما عجزت عنه 5حقّقت في " حماس: "برلماني أوروبي .57

في حوار له مع ارنست خوري، قال ميغل بورتاش النائب اليساري في البرلمان األوروبـي، ردا علـى                  
حركة حقّقت تطوراً سياسياً ال يـصدق، مـن ناحيـة           " ماسح: "سياسياً" حماس"سؤال حول تقويم تجربة     

مزاوجة العمل السياسي مع المقاومة والتنظيم الملتزم، وااللتفاف الشعبي حولهـا، والخطـاب المعتـدل،           
فـي عقـود    " فـتح " سنوات ما عجزت عنه حركة       5وحقّقت في   . بالمقارنة مع جذورها الدينية المتشددة    

وحول ما إذا كان    . تطور فيها الحركة مستقبالً ستحدد الكثير من أوجه الصراع        والطريقة التي ست  . طويلة
ال : "باتخاذها قرار الحسم العسكري في قطاع غزة، قال بورتـاش         " خطًأ قاتالً "يعتقد بأن حماس ارتكبت     

     داتها حتى تجاه إسـرائيل    "فتح"وعلى عكس   " حماس"يمكن قول ذلك، ألناسـتمرار (، التزمت جميع تعه 
أيضاً مارست الديموقراطية في    " فتح"، وهي على عكس     ) شهراً من دون أي خرق     18الهدنة التي أعلنتها    

التي شـجعت أحيانـاً     " فتح"الحكومتين اللتين أدارتهما رغم الحصار الدولي، وصبرت لفترة طويلة على           
  .ساد والعشائرية، لم تشجع الطائفية والف"فتح"، وهي أيضاً على عكس "حماس"الحصار على حكومة 
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  19/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  بولتون يرجح مقتل علماء كوريين في الغارة على سورية .58
رجح المندوب األميركي السابق لدى األمم المتحدة، جون بولتون، مقتل عـدد مـن العلمـاء                : يو بي آي  

وقال بولتون، فـي    . أسبوعينالكوريين الشماليين في الغارة اإلسرائيلية على األراضي السورية قبل نحو           
أمس، إن دفاع كوريا الشمالية عن سوريا هو أمر غير اعتيـادي            " يديعوت أحرونوت "مقابلة مع صحيفة    

بتاتاً، ألن بيونغ يانغ ال تعبر عن أفكارها في العادة وال تتدخل بما يجري في الـشرق األوسـط، وفـي                     
  .ييهم قتلوا أو أصيبوا في سورياتقديري أن الكوريين الشماليين دخلوا الصورة ألن تقن

  19/9/2007األخبار اللبنانية 
 

  الصين تقدم مساعدة مالية لمساعدة الفلسطينيين في لبنان .59
أعلن السفير الصيني لو زيمينغ في وزارة الخارجية، أن بالده قدمت الى لبنان مـساعدة تقـدر بعـشرة                   

  .ن في لبنانماليين يوان على أن يذهب نصف المبلغ لمساعدة الفلسطينيي
  19/9/2007الحياة 

  
   مليار دوالر في السنة1.62السلطة الفلسطينية بحاجة الى : البنك الدولي .60

 قلقه حيال تدهور الوضع المالي وتزايد عدد        ، في تقرير نشر أمس    ،أبدى البنك الدولي  : ب.ف.أ -رام اهللا   
 مليار دوالر في السنة للتعويض      1.62موظفي السلطة الفلسطينية التي تحتاج الى مساعدة خارجية بقيمة          

وسيعرض البنك الدولي هذه الصورة القاتمة لالقتصاد الفلسطيني خالل اجتماع لمجموعـة             .عن عجزها 
 سبتمبر الجاري فـي نيويـورك       /ايلول 24االرتباط التي شكلتها الجهات المانحة للفلسطينيين، يعقد في         

التقرير الى ان إجمالي الناتج الداخلي للفرد فـي         ويشير   .بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض     
 دوالرا  1612 فتراجع مـن     2000األراضي الفلسطينية انخفض بمعدل الثلث منذ اندالع االنتفاضة عام          

 2006ولفت التقرير الى ان عدد موظفي السلطة بلـغ عـام             .2006 دوالرا عام    1129 الى   1999عام  
 .1999في المائة عن عام  60 موظف، بزيادة 800 ألفا و157حوالي 

  19/9/2007الشرق األوسط 
  

   تريليون دوالر أهدرها الفساد1.6 الستعادة عمليةالبنك الدولي واألمم المتحدة يطلقان  .61
أطلق البنك الدولي مبادرة مشتركة مع األمم المتحدة لمكافحة المـالذات اآلمنـة             :  محمد خالد  -واشنطن  

 تريليون دوالر من األموال     1.6النامية على استعادة ما يزيد على       على المستوى العالمي ومساعدة الدول      
واألصول المختلسة من قبل القيادات الفاسدة واستثمارها في تمويل برامج انمائية فاعلة، السيما مكافحـة               

 بليـون دوالر    40 أن    عـن  وكشف. الفقر وتوفير الخدمات األساسية في مجال الرعاية الصحية والتعليم        
 .اً في الدول األكثر فقراً في العالم، من األشخاص الذين يكونون في أعلى مـستويات الحكـم                تُنهب سنوي 

 تتيح تمويل خدمات التلقـيح      ، مليون دوالر من األموال المنهوبة     100 بان كي مون أن استعادة كل        ذكرو
رة، وتوفير   ألف أس  250والتحصين ضد األمراض الفتاكة ألربعة ماليين طفل وايصال المياه النظيفة لـ            

  .يدز طيلة عام كاملاال ألف شخص من المصابين بمرض وفيروس 600العالج ألكثر من 
  19/9/2007الحياة 

  
  حماس تفقد نصف جمهورها بعد سيطرتها على قطاع غزة .62
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تقول المعلومات المتداولة في الصحافة الغربية حالياً، بأن حركة حماس قد فقـدت الكثيـر مـن                 : الجمل
تطالع للرأي تم إجراؤه مؤخراً بواسطة إحدى جامعات الضفة الغربية، فقـد تبـين أن               شعبيتها، وفي اس  

  .من شعبيتها في الفترة بين لحظة السيطرة على قطاع غزة وحتى اآلن% 47حركة حماس قد فقدت 
  :حماس وإشكالية برنامج الحكم واإلدارة •

عشية سيطرتها على قطاع غزة، كانـت  خالل الفترة بين فوز حماس باالنتخابات التشريعية الفلسطينية، و     
حركة حماس تنتهج أسلوباً متنامياً باتجاه االندماج ضمن هياكل السلطة الفلـسطينية ومنظمـة التحريـر                
الفلسطينية، ولكن حركة حماس، بعد سيطرتها على قطاع غزة وحتى اآلن أصبحت تنتهج أسلوباً أكثـر                

  .استقاللية وتباعداً عن السلطة الفلسطينية
ما الذي تريد حركة حماس أن تفعله في قطاع غزة؟ وما           : زال حتى اآلن الكثير من األسئلة بال إجابة       مات

هو األسلوب الذي سوف تستخدمه في عملية اإلدارة والحكم، وفي تسيير شؤون القطاع، وكيف سـوف                
  .تقوم حركة حماس بإدارة توجيه شؤون قطاع غزة السياسية الداخلية والسياسية الخارجية

وعلى المستوى المؤسساتي، ما هي طبيعة مؤسسات اإلدارة والحكم التي سوف تقوم حركة حماس ببنائها               
يركـز علـى    ) إحيائي إسـالموي  (في قطاع غزة؟ ولما كان برنامج حركة حماس هو باألساس برنامج            

ع غـزة،   ضرورة قيام الدولة الدينية اإلسالمية، فهل سوف تقوم حركة حماس ببناء هذه الدولة في قطـا               
وبالتالي تكون قيادتها قد التزمت بما وعدت به جماهير المسلمين الذي يؤيدونها؟ أم أن حركـة حمـاس                  
سوف تلتزم بالمؤسسات العلمانية السياسية، وتتخلى عن توجهاتها الرئيسية اإلسالمية، على النحو الـذي              

  .ة؟يؤدي إلى إفقاد حركة حماس لمصداقيتها أمام اإلسالميين كحركة إسالمي
  :أجندة حماس السياسية •

منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، برزت بشكل أقوى الثنائية السياسية كأمر واقع فـي الـساحة                  
  :الفلسطينية

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال بأنه لن يتفاوض مطلقاً مع حركـة حمـاس إال  إذا تـم                     -
أي قبـل سـيطرة حركـة       (هر حزيران الماضي    إرجاع األمور في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل ش          

إضافة إلى قيام حركة حماس بتقديم اعتذارها الرسمي للسلطة الفلسطينية عن اللجوء            ) حماس على القطاع  
  .الستخدام العنف

حركة حماس ركزت على نزع صفة الشرعية عن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وسـالم                -
ة، وذلك على  أساس اعتبارات أن الشرعية التي يجـب االسـتناد             فياض رئيس وزراء السلطة الفلسطيني    

إليها هي حصراً تتمثل في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخبه الشعب الفلسطيني، والـذي يملـك                
  .وحدة سلطة التقرير نيابة عن الشعب الفلسطيني

  :تحدي حركة حماس وأجندة المنافسة •
 -جهة التصعيدات السياسية التي يقوم بها محور سالم فياض        على حركة حماس التصدي لموا    : سياسياً -

محمود عباس، وهو محور يتمتع بمساحة كبيرة من هامش الحركة المتاح أمامه بسبب الدعم األمريكـي                
  .واألوروبي الغربي، والمساندة والمؤازرة اإلسرائيلية، إضافة إلى دعم النظامين األردني والمصري

عمل لمواجهة تحدي التمايز االقتصادي الذي سوف يكون واضـحاً بـين            على حماس أن ت   : اقتصادياً -
قطاع غزة المحاصر والخاضع للضغوط والعقوبات االقتصادية، والضفة الغربيـة التـي تجـد الـدعم                

  .والمساندة واإلمدادات
على حركة حماس أن ال تتوقع بأن حركة فتح سوف تظل كما هي قبل حزيران، وذلـك                 : اإلصالح -

حركة فتح وإخراجها من قطاع غزة قد أدت إلى حدوث زلزال كبير داخـل حركـة فـتح،                  ألن هزيمة   
وسوف يطيح بالكثير من رموز فتح، بما في ذلك محمـود عبـاس نفـسه،               .. ومازال هذا الزلزال نشطاً   

وبالتالي فإن على حركة حماس القيام بالمزيد من اإلصالحات بين صفوفها والقيام بتطـوير برنامجهـا                
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التي تركـز   ) البرامج السياسية الجهادية  (لكي يكون أكثر عصرية بدالً من مجرد االعتماد على          السياسي  
  .على التعبئة والحشد من أجل الجهاد، ولكنها ال تقدم شيئاً في مجاالت ترقية سبل اإلدارة والحكم

و فإن الـرأي    وعموماً، لقد هبطت شعبية حماس، ولكن بالمقابل لم ترتفع شعبية حركة فتح، وعلى ما يبد              
الدولة الدينية التي تـسعى إلقامتهـا   (العام الفلسطيني أصبح يقف في المنطقة الوسطى الفاصلة بين خيار      

وسوف ينعكس هذا الموقـف بقـدر       ).. الدولة الفاسدة التي تخضع لجماعات حركة فتح      (و) حركة حماس 
لى االنتخابات التشريعية الفلسطينية    م، وع 2009كبير على االنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة في عام         

  .م2010التي سوف تعقبها في عام 
  18/9/2007موقع الجمل 

  
  "خاوية"وجميع لقاءات عباس وأولمرت " حماس"و" فتح"دعوة للتقريب بين : قدومي .63

" فـتح "حض رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة           :  رشيد خشانة  -تونس  
، ورأى أن جميع اللقـاءات      "حماس"الدول العربية على التقريب بين حركته و      ) أبو اللطف (ومي  فاروق قد 

اجتماعات خاوية  "التي جرت وتجري حالياً بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت هي             
  :وهنا نص الحديث". وال تؤدي إلى إعطاء دفعة للمسيرة السلمية، ال بل تعمل على إعاقتها

ألم يكن إصرارك على قيادة الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر وزراء خارجية دول عدم االنحيـاز تأزيمـا                 * 
  إضافيا للعالقة مع الرئيس محمود عباس؟

 وجهت لنا الدعوة من رئاسة حركة دول عدم االنحياز لحضور االجتماع وهذا هو اختصاصي كرئيس                -
وحركة عدم االنحياز مؤسسة دوليـة      . لسطين في المنفى  للدائرة السياسية للمنظمة ووزير خارجية دولة ف      

.  عضواً وكان البد أن يبرز حضور منظمة التحرير في هكذا مؤتمر والمشاركة في أعمالـه               118تضم  
األخ أبـو   "وأود ان أذكر بأن األخ أبو مازن أشعر جميع المنظمات الدولية بما فيها عـدم اإلنحيـاز أن                   

  ".الخارجيةاللطف هو المسؤول عن العالقات 
وأنـا أمـين سـر اللجنـة     " فتح"والبد من التذكير أيضا أن أبو مازن عضو في اللجنة المركزية لحركة             

المركزية للحركة، ومن مهامه العمل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة كرئيس للسلطة، والسلطة محلية             
أمـا  . األراضي الفلـسطينية أي ليست لها صالحيات أو مسؤوليات خارجية وإنما صالحياتها محصورة ب        

  .الدائرة السياسية أو وزارة الخارجية فهي المسؤولة عن العالقات الديبلوماسية والدولية
من خالل اجتماع عمان األخير الـذي جمـع أبـو     " فتح"كانت هناك محاولة لرأب الصدع داخل قيادة        * 

  الجتماع؟مازن وثالثة من قيادات الحركة البارزين في المنفى فلماذا قاطعت ا
 الذي يدعو اللجنة المركزية لالجتماع هو أمين سرها ولم تكن هناك دعوة لذلك االجتماع وإنمـا كـان     -

هناك لقاء بين عدد من اإلخوة مع أبو مازن بغية تسهيل دخولهم األراضي الفلسطينية المحتلة، ومـوقفي                 
  .معروف إذ عارضت اتفاقات أوسلو منذ البدء

  مي أيضا للتمهيد الجتماع رسمي للجنة المركزية؟لكن االجتماع كان ير* 
كُنا دعونا اللجنة المركزية لالجتماع منذ شهور لكن ابو مـازن        .  لم يكن هناك مثل هذا التصور إطالقا       -

  .استنكف من حضور االجتماع ففضلنا إرجاء مثل هذه االجتماعات إلى فترة مناسبة في المستقبل
  في غزة؟" حماس"و " فتح" الذي حدث بين أال تعتزم تجديد الدعوة بعد كل* 
في غزة يستوجب اجتماع جميع الفصائل وليس فقط اللجنـة          " حماس" ال شك خصوصاً أن ما قامت به         -

في " حماس"، فالمشكلة األهم هي إجراء الحوار بين فتح السلطة والقيادة المحلية لحركة             "فتح"المركزية ل   
أمـا نحـن فـي      ". حماس"وطرف آخر من    " فتح" طرف من    :غزة، ألن الخالف هو بين هذين الطرفين      

الخارج فليس لدينا خالف، وننتظر إقناع الطرفين في الداخل بمعاودة الحوار وقبول شـروط المـصالحة     
  .بينهما
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  هنية أعلن أنه مستعد للحوار وأبو مازن مازال رافضاً؟* 
الجهود لمعاودة الحوار بوساطة عربيـة       طالما أن هناك خالفاً ما زال عالقا بين الطرفين البد من بذل              -

  .من أجل ممارسة الضغوط عليهما والتوصل إلى وفاق مقبول من الجانبين
  خطر التفكك واالندثار كيف يمكن مجابهة الوضع الراهن برأيك؟" فتح"تجابه حركة * 
تـسلمين   االحتالل هو سبب البالء فهو اخترق صفوفنا وصرنا نجابه جبهة واسعة من العمـالء والمس               -

والمنحرفين والفاسدين، وعليه إذا أردنا أن نُنقي صفوفنا الفلسطينية من هذه اآلفات التنظيمية والـسياسية               
البد من دفع األجيال الجديدة إلى ممارسة المقاومة ومن يمتنع أو يدعو الى تسليم السالح ونبذ المقاومـة                  

  .يم من دون المقاومة المستمرةلذلك ال تنظ. فهو بالنتيجة خارج عن إطار الثورة ومستكين
  ماذا تبقى من منظمة التحرير؟* 
 هناك الصندوق القومي والمجلس الوطني والمجلس المركزي ودائرة الالجئـين والـدائرة الـسياسية،               -

ونحن في صدد معاودة بنائها، فهي المؤسسة التي ينتمي إليها الشعب الفلسطيني بأكمله ويعتبرها ممثلـه                
  .الشرعي والوحيد

  هل تنتظر شيئا من اللقاءات بين أولمرت وأبو مازن؟* 
االعتراف بمنظمة التحرير كشريك    ) ياسر عرفات ( أعتقد جازما أن اسرائيل ترفض منذ أيام أبو عمار           -

لها في المفاوضات، وجميع اللقاءات التي جرت وتجري حاليا هي اجتماعات خاويـة وال تـؤدي إلـى                  
 بل تعمل على إعاقتها وإزالة جميع العناصر التي يمكن أن تؤدي إلـى              إعطاء دفعة للمسيرة السلمية، ال    

  .حل عادل وتزيد من توتير األوضاع خصوصاً في ظل عمليات اإلرهاب التي تنفذها اسرائيل
  ما الدوافع التي تكمن وراء أحداث نهر البارد برأيك؟* 
وكانت وراءهـا دول ودوائـر       هذه ظاهرة غير صحية اشتركت فيها أطراف عدة في لبنان وخارجه،             -

مسؤولة تقصد من وراء تحريكها اإلساءة للوجود الفلسطيني الالجئ، لكن ثبت في النهايـة فـشل هـذه                  
الظاهرة في المساس بالوجود الفلسطيني وعزز من موقف منظمة التحرير وبـرهن للحكومـة اللبنانيـة                

  .ء واالستقرار في البلدوالمخلصين فيها أن المنظمة حريصة على األمن اللبناني والهدو
  19/9/2007الحياة 

  
  "إسرائيل"مشروع يقنن التطهير العرقي في  .64

  فهمي هويدي
ثمة تسريبات صحفية متواترة تتحدث عن اتفاق مبادئ بين أولمرت وأبو مازن يجري طبخه اآلن تمهيداً                

إنه لن يكون اتفـاق     وهناك من يقول    . لتقديمه إلى مؤتمر السالم المفترض عقده في شهر نوفمبر المقبل         
مبادئ، ولكنه سيصاغ بحسبانه بياناً مشتركاً يحدد القواعد والمبادئ التي يمكن على أساسها تحقيق دفعـة                

وأياً كانت التسمية، فالقدر الثابت أن العمل جار اآلن إلنجاز هذه المهمة مـن           . لمسيرة السالم في المنطقة   
ر المفاوضين السيد صائب عريقات في التصريحات التي        خالل لجنة مشكلة من الجانبين وهو ما أكده كبي        

  . 16/9يوم األحد الماضي " الجزيرة"بثها تلفزيون 
لقد أفاضت الصحف خالل األسابيع األخيرة في الحديث عن األفكار المطروحة للمناقـشة بـين رئـيس                 

 من العبرية إلـى     السلطة الفلسطينية وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بل تم نشر صورة مسودة مترجمة           
اإلخبارية المستقلة، تضمنت ثماني نقاط ليس معروفاً مدى االتفـاق          " معاً"، بثتها وكالة    11/9العربية في   

وقبل أن نتعرض لهذه    . حولها، لكنها عند الحد األدنى عبرت عن وجهة النظر اإلسرائيلية في الموضوع           
 تأخذ الحوار الجاري بين أبو مازن وأولمـرت         النقاط ال تفوتنا مالحظة أن بعض الرموز اإلسرائيلية لم        

مقاالً بهذا المعنى كتبه يوسف لبيد نائب رئيس الوزراء وزير          " معاريف"نشرت صحيفة   . على محمل الجد  
وفيه قـال إنـه مـن       . القضاء اإلسرائيلي السابق، الذي يعد أقرب المقربين إلى أولمرت وأمين أسراره          
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هما على هذا النحو، ألنهما يدركان أنه لن يوجد اتفاق سالم آخـر  دواعي السخرية أن يضيع الرجالن وقت    
وحتى إذا بقي أبو مازن على قيد الحياة بعد توصله التفاق حول قـضايا الحـل                .. اآلن رغم محادثاتهما  

ال يمكنها في الوقت الراهن أن تقدم أي تنازالت         " إسرائيل"الدائم، فلن يستطيع أولمرت التوقيع عليه، ألن        
ينيين، لسبب جوهري هو أنه ليس مستبعداً أن تسيطر حماس على الضفة في أي وقت، ومن ثـم                  للفلسط

ووجودها، ال يمكـن    " إسرائيل"وفي ذلك تهديد مباشر ألمن      . يصبح إسماعيل هنية رئيساً لفلسطين الحرة     
  . ألحد أن يقبل به

وقـال  .  مستوطنات الضفة  وأشار لبيد إلى معضلة أخرى تتمثل في عجز أي حكومة إسرائيلية عن إزالة            
ولن توجد في المستقبل المنظور حكومة قادرة على إجالء ربع          " إسرائيل"في هذا الصدد إنه ال توجد في        

مليون أو مائة أو خمسين ألفاً من المستوطنين، وهي المشكلة التي ال يمكـن حلهـا وال يمكـن القبـول                     
  . باستمرارها في أية تسوية سلمية

للكاتب والمفكر الصهيوني دورون روز نبلوم، أشار فيه        " يديعوت احرونوت "نشرته  في مقال تحليلي آخر     
الرجل إلى عبثية اللقاءات الجارية، وقال إن كل دعوات أولمرت وأحاديثه، هو وأبو مازن، عن الـسالم                 
ومشاريعه مجرد كالم فارغ بال رصيد، ألن من يعجز عن إزالة بيت في بؤرة اسـتيطان ال يمكـن أن                    

وتحدث الكاتب عن جبن أولمرت عن مواجهة الرأي العام اإلسرائيلي وعجزه عـن             . المستوطناتيزيل  
الحديث عما يرى في اللقاءات مع أبو مازن، وقال إن ذلك ناجم عن شعور أولمرت بأنه في النهاية لـن                    

ـ                  دما يقدم على أي خطوة عملية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع مع الشعب الفلسطيني، ذلك أنـه بع
أمـا  . اكتوى بنار إخفاقه في حرب لبنان الثانية، أصبح حذراً من اإلقدام على أي خطوة فـي أي اتجـاه                  

حنات كريستال كبير معلقي الشؤون السياسية والحزبية في اإلذاعـة والقنـاة األولـى فـي التلفزيـون                  
حماس والجهاد اإلسالمي   حتى لو قام أبو مازن بتقديم رؤوس قادة         : اإلسرائيلي، فقد كرر عبارته الشهيرة    

برغم هذه األجواء الموحية بانسداد أفق التـسوية إال         . على طبق من فضة، فلن يقدم له أولمرت أي شيء         
أننا نجد في مشروع االتفاق الذي تم نشره مؤخراً تعبيراً عن السقف الذي تتحرك فـي ظلـه الحكومـة                    

ين، استناداً إلى إدراكها أن ميـزان القـوى فـي           اإلسرائيلية، غير المستعدة لتقديم أي تنازالت للفلسطيني      
  . صالحها، في حين أن السلطة الفلسطينية في أضعف حاالتها

  : أن تعرض على الفلسطينيين االلتزام بالمبادئ التالية في التسوية النهائية" إسرائيل"من مركز القوي تريد 
ويكـون االنـسحاب وإخـالء    ) تحـدد لـم  (احتالل الضفة في مدة زمنية متفق عليها   " إسرائيل"تنهي  * 

، وتقـوم دولـة     )مفتوحة(بالتدريج وعلى عدة مراحل     ") إسرائيل"الذي تعجز عنه حكومة     (المستوطنات  
  1967وتكون حـدودها علـى أسـاس خـرائط          !). النووية" إسرائيل"إلى جانب   (فلسطينية غير مسلحة    

والتطـورات الديموغرافيـة   ) سرائيل طبعاًإل(ويجري االتفاق على حدودها بناء على االحتياجات األمنية       
وهو ما سيفتح الباب لتبادل األراضي في ظـل االحتفـاظ بالكتـل             )  وجود المستوطنين والمستوطنات  (

من % 78تعتبر أن   " إسرائيل"وهي الجريمة المسكونة باالحتالل والتدليس، ألن       " إسرائيل"االستيطانية بيد   
 هي منـاطق متنـازع      1967من األراضي التي احتلت عام      % 22فلسطين المحتلة أصبح ملكاً لها، وأن       

، 49 محددة بخط الهدنة المحدد في اتفاقيات عام         1948التي قامت في عام     " إسرائيل"عليها، في حين أن     
وهذا الخط ال يعد حسب االتفاقيات حدوداً إال في ظل اتفاق أو معاهدة يوافق عليها الشعب الفلسطيني من                  

وحسب القانون الدولي وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في عـام           . ني الذي يمثله  خالل المجلس الوط  
 محسوم تماماً، إذ هي محتلة      67، فإن وضع األراضي الفلسطينية التي تم االستيالء عليها في عام            2004

  . وليست متنازعاً عليها
مقامـة علـى    " إسـرائيل "ها إلى   أن تحتفظ بها وتضم   " إسرائيل"وللعلم فإن الكتل االستيطانية التي تريد       

من مخزونـه الـذي     % 90منه  " إسرائيل"وتضخ  .  خزانات فيها  3الخزان المائي في الضفة، وهو أكبر       
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وذلك هو السبب األساسي وراء التعرج فـي مـسار          .  مليون متر مكعب من المياه سنوياً      550يصل إلى   
  . ة والمياه والمستوطناتاألراضي الخصب" إسرائيل"حائط الفصل العنصري، الذي يضم إلى 

والثانية لدولـة فلـسطين     . وتتبعها األحياء اليهودية  " إسرائيل"في القدس تكون عاصمتان واحدة لدولة       * 
غيرت من الطبيعة السكانية للقدس فوسـعت       " إسرائيل"وتلك خديعة أخرى، ألن     . وتتبعها األحياء العربية  

األمر الذي حول وجودها إلى شيء رمزي إلى        . العربيةفي األحياء اليهودية، وهشمت كثيراً من األحياء        
  . حد كبير

وهو نص بـالغ    . وطناً قومياً للشعب اليهودي   " إسرائيل"تعلن فلسطين وطناً قومياً للشعب الفلسطيني و      * 
الخطورة، يضع أساساً لتقنين عملية التطهير العرقي من ناحية، ويلغي حق الفلسطينيين في العودة إلـى                

وهـو مـا    . فالهوية دينية " إسرائيل"فالهوية الفلسطينية أساسها المواطنة، أما في       . احية ثانية ديارهم من ن  
وإنما يجب إبعادهم تباعاً ألن     ". إسرائيل"يعني أن العرب، المسلمون منهم والمسيحيون، ال مكان لهم في           

الالجئين الفلسطينيين في   مكانهم في المعازل الفلسطينية المقامة في الضفة وغزة، وهو ما يعني أيضاً أن              
الشتات، الذين يتراوح عددهم بين أربعة وخمسة ماليين، ال حق لهم في العودة إلى بيوتهم وأرضهم التي                 

  . طردوا منها، وأن مكانهم الوحيد هو الدولة الفلسطينية، إذ هي وحدها المسؤولة عن استيعابهم
رة السالم العربية، ونصوا في صلبه علـى أنـه          الغريب في هذا المشروع أن معديه أرادوا إلحاقه بمباد        

وأن الجامعة في هذه الحالـة مـدعوة للقيـام          . متناسق مع مبادئ المبادرة التي طرحتها الجامعة العربية       
أدت مـا   " إسرائيل"بخطوات ايجابية فعالة لتطبيق نص المبادرة بالكامل، وهو نص يقصد به اإلقرار بأن              

وعلى الدول العربية أن تؤدي االستحقاق الذي حددته المبادرة وهو التطبيع           عليها في االستجابة للمبادرة،     
  "! إسرائيل"مع 

منه أن تصل إلى التـسوية الـشاملة، وتقـيم          " إسرائيل"هكذا يتجلى االستعباط في المشروع، الذي تريد        
عرف أن الطرف   وإذ أدري أننا ما زلنا بصدد مشروع، وأننا لم ن         . عالقات طبيعية مع كافة الدول العربية     

أدمنت األخذ دون العطـاء،     " إسرائيل"أن  : الفلسطيني وافق عليه، إال أن ما نعرفه جيداً أمور عدة، أولها          
  . وتحقيق المكاسب المجانية في كل مراحل حوارها السياسي مع العرب

حتـى  في وضع استراتيجي مريح نسبياً، حيث ال توجه أية ضغوط تضطرها            " إسرائيل"األمر الثاني أن    
إلى االلتقاء في نقطة وسط مع الطرف الفلسطيني، في الوقت ذاته فإنها تدرك جيداً أن أبو مـازن فـي                    

  . موقف ضعيف للغاية، وأنه بات يعول على الوعود األمريكية وحسن النوايا اإلسرائيلية
مئنون إلى أن الموقف    كما أنهم مط  . األمر الثالث أن القادة اإلسرائيليين مطمئنون إلى التأييد األمريكي لهم         

  . العربي لم يعد عنصراً متعلقاً بهم، خصوصاً بعدما جرت محاولة تقسيم العرب إلى معتدلين ومتطرفين
والكتاب والسياسيون اإلسرائيليون الـذين     . الطريف في األمر أن أولمرت نفسه في موقف ضعيف أيضاً         
اً في بؤرة استيطانية األمر الذي يجعله أشد        يعتبرون مباحثاته مضيعة للوقت، وأنه أعجز من أن يخفي بيت         

  عجزاً 
حتى من باب التمويه، هؤالء لم يخطئوا، وإنما كانوا يقرأون الواقع اإلسرائيلي الراهن كما هو، ولـيس                 

  . كما يتخيله المفاوضون
 لقد كان طبيعياً واألمر كذلك أن يستشعر المصريون والسعوديون مدى العبث في اللعبـة الجاريـة، وأن                

" إسرائيل"يرجحوا فشل المؤتمر المرتقب الذي دعت إليه الواليات المتحدة، ألن كل الشواهد دالة على أن                
ليست جادة في حل القضية، وغير مستعدة لدفع ثمن السالم، ومصرة على أن تأخذ كل شيء وال تعطـي       

ا بالمـشاركة فـي     وحينما قررت الدولتان أن هذه األجواء ال تسمح لهم        . سوى كلمات معسولة ومطاطة   
  .المؤتمر، فقد كان ذلك إعالناً عن رفضهما أن يصبحا شهود زور في قضية خاسرة

  19/9/2007 الشرق األوسط
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  اإلستقطاب السياسي بين فتح وحماس .65
   ناجي صادق.د

ظاهرة اإلستقطاب السياسي ظاهرة شائعة وموجودة في كافة النظم السياسية وركيزتها وجـود حـزبين               
ين، وحتى النظم الديموقراطية توجد فيها هذه الظاهرة لكن مع الفارق الشاسع بين الـنظم               سياسيين رئيسي 

الديموقراطية والنظم الشمولية، ففي أألولى تسود ظاهرة ما يعـرف بالتعـايش الـسلمي أو التـشاركي                 
دالة والتزام  لإلستقطاب، ذلك بتوافر دعامات أساسية للديموقراطية كالثقافة المشاركة والتعليم المدني والع          

الجميع بشرعية سياسية ملزمه لكل القوى السياسية التي يعتبر الخروج أو محاولة الخروج عنها خروجا               
  .عن الشرعية يفقد صاحبه الحق في السلطة

وهناك أإلستقطاب المسلح او العنيف وهو الذي يسود النظم الشمولية أو غير الديموقراطية وفي مثل هذه                
عنف والقوة المسلحة وتغيب قواعد الممارسـة الديموقراطيـة وتتمحـور العمليـة             النظم تسود ظاهرة ال   

السياسية حول تنظيم واحد وأيدولوجية واحدة ومحاولة فرضها بالقوة، ومثل هذه النظم ال تعمر طـويال                
  .وهذا هو قانون الدورات السياسية الذي ينتهي في النهاية بسيطرة حكم الشعب بإعتباره أألصل في الحكم

وبإستقراء تطور النظم السياسية في العالم وخصوصا في الدول التي سادتها أنظمة حكم شـمولية يمكـن                 
إستخالص قاعدة سياسية في اإلستقطاب السياسي وهي أن قاعدة اللجوء الى الحسم العـسكري ال يحـل                 

اطي وقـد   أزمة أإلستقطاب بل يعمق منها، وال خالف أن الحسم العسكري يتعارض مع الحسم الديموقر             
ينجح الحسم العسكري في المنظور القريب لكن في النهاية ال بد من الحـسم الـديموقراطي واإلحتكـام                  

  .ألسس الممارسة الديموقراطية وإال النتيجة فقدان الحكم والسلطة
وفي يقيني ان الحسم العسكري واللجوء الى القوة العسكرية من شأنه تعميق الخالف واإلنقسام وهو أمـر        

قبول ومرفوض مجتمعيا وخارجيا ووفقا لقانون العنف فالعنف يولد العنف وينسف مـن إمكانـات               غير م 
لحوار ناجح ويجهض كل أسس وركائز الشرعية السياسية القائمه ويعيد النظام السياسي الى حالـة مـن                 

لفرنسية عام  الفوضى العارمه، وهنا أعطى مثاال واحدا يقدمه النموذج السياسي الفرنسي منذ قيام الثورة ا             
 وهي بداية مرحلـة اإلسـتقرار الـسياسي والتعـايش           1958وحتى قيام الجمهورية الخامسة عام      1879

  .الديموقراطي
وهناك مثال آخر حري بنا التذكير به والحالة الفلسطينية تشهد مزيدا من اإلستقطاب السياسي العنيف بين                

موقراطية على سبيل المثال أنه وعلى الرغم من        فتح وحماس، وقد يكون مفيدا لهما، يالحظ في النظم الدي         
فوز حزب بالحكم ومن ثم يصبح الجيش وأألمن تحت سيطرته وقراراته، إال أن هذا الحزب ال يـستطيع                  
إستخدامهما لتمديد حكمه والغاء وجود الحزب أألخر وهنا قاعدة متعارف عليها ان إمتالك القوة المسلحة               

 كان أألمر كذلك ألستطاع الرئيس أألمريكي بما يملكه من سـلطات            ال يبرر حسم أألمور عسكريا، ولو     
وقوة عسكرية ال تضاهيها قوة أخرى أن يمدد حكمه لألبد لكن هذا يتنافى ويتعارض مع مبـدأ التعـايش                   

  .الديموقراطي
ع ولنا نموذج آخر في تركيا فعلى الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية بالحكومة والرئاسة لكنه ال يستطي                

أن يلغي الشرعية السياسية المتعارف عليها وإآل سيفقد حقه في الحكم وهذا ما تم تأكيده فـي البرنـامج                   
  .السياسي لرئيس الحكومة والجمهورية

الوضع الفلسطيني يعتبر وليدا في التعامل مع التعايش السياسي وإن كان الفـسطينيون يملكـون فرصـة       
التـي  2006رغم من فوز حماس في أإلنتخابات البرلمانية عـام          كبيرة لإلحتكام للتعايش السياسي على ال     

للحكم ببرنامجها السياسي لكن الحقيقة التي كان يجب إدراكها هي أن النظام الـسياسي              " حماس"أوصلت  
الفلسطيني تحكمه القواعد الرئاسية ولذا فهو في أحد ركائزه الرئيسه رئاسي النظام ولذلك كان المفترض               

يون عن صيغة للتعايش الديموقراطي ألن الجميع إحتكمـوا فـي الوصـول للـسلطة               أن يبحث الفلسطين  
لإلنتخابات ولذا كان عليهم اإلستمرار فى البحث عن صيغة للتعايش السلمي ولـيس التعـايش بالحـسم                 
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العسكري التي ادخلت الجميع في حالة من التنازع والصراع لن تحل إال بخيارين اللجوء الـى قواعـد                   
ديموقراطية أوال والخيار الثاني تشجيع ظهور تيار ثالث يمكن أن يحقق التوازن بين القـوتين               الممارسة ال 

  . الرئيسيتين ويقود الى شكل من أشكال التعايش السلمي
ومن خالل قراءتي السياسية فإن حالة اإلستقطاب السياسي الفلسطيني العنيفة لن تـستمر طـويال النهـا                 

في النهاية الى البحث وأإلقرار بصيغة التعايش الديموقراطي وهـي          توصل الى خيارات مسدودة ستدفع      
الخيار الوحيد أما الجميع إذا أرادوا لقضيتهم أن تستعيد مكانتها أوال لدى أبنائها والمسألة ليست صعبة إذا                 

  .أقر الجميع بحاجتهم لهذه الصيغة من التعايش بدال من صيغة اإلقصاء والنفي وهو أمر صعب التحقيق
  18/9/2007دس الفلسطينية الق

  
  وفرصة تصحيح المسار.. عباس .66

  أحمد الحيلة
ستواجه وزيرة الخارجية األمريكية رايس في زيارتها القادمة إلى فلسطين ظروفاً صعبة أثنـاء مهمتهـا                
الرامية لدفع عملية التحضير للقاء الدولي، وذلك بعد أن استبق رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت               

النية تتجه إلى االكتفاء بنشر إعالن مـشترك،        " أن   16/9ها باإلعالن أمام وزرائه من حزب كاديما        زيارت
نحن نبلور إعالناً  " مضيفاً  " وليس اتفاق مبادئ، وأن ثمة فارق بين اتفاق مبادئ وبين إعالن يعكس النوايا            

  "مشتركاً من أجل أن يكون، إذا عقد المؤتمر، العنوان الرئيس للقاء
الكلمات الواضحة، حسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي توجهه وموقفه من جوهر اللقاء الدولي المزمـع              بهذه  

، وفي ظنـي أنـه مـن        ..عقده في واشنطن الخريف القادم، مما يعني فشل اللقاء الدولي قبل الدعوة إليه            
ر من جـوهر    العسير على وزيرة الخارجية األمريكية رايس  هذا إن صدقت في نيتها ومسعاها  أن تغي               

توجهات ايهود أولمرت بما يلتقي مع تمنيات الرئيس عباس، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالداخل اإلسرائيلي               
  : وأهمها

أن ما ذهب إليه ايهود أولمرت من تصريح عن أن جوهر اللقاء الدولي سيتمحور حول إعـالن                 : أوالً •
قديم تنازالت جوهرية فيما يسمى بقـضايا       نوايا مشترك، إنما يعكس المزاج العام اإلسرائيلي الرافض لت        

، كمـا   ..)الدولة الفلسطينية ذات السيادة، االنسحاب من األراضي، القدس، الالجئين، المياه         (الحل النهائي   
يعكس تخوف أولمرت نفسه من التصادم مع الرأي العام اإلسرائيلي المتشكك بجـدوى التفـاوض مـع                 

ني فيه أولمرت من تراجع مستوى ثقة الجمهور به وبحكومته          الرئيس عباس، في الوقت الذي ما زال يعا       
على خلفية هزيمته في حربه على لبنان العام الماضي، وبالتالي فهو يخشى من أن أي مغامرة قد تطـيح                   

. به سياسياً أمام منافسيه وزير الدفاع رئيس حزب العمل ايهود باراك، ورئيس حزب الليكـود نتانيـاهو                
من الجمهور  % 73 ما يشير إلى أن      10/9، نشرت صحيفة هآرتس     2007ر آب   ففي مقياس السالم لشه   

اإلسرائيلي يعتقدون أن حكومتي أولمرت وعباس أضعف من أن توقعا اتفاق سالم باسم الـشعبين علـى            
أن أولمرت قد استأنف االتـصاالت      % 49.5فيما أفاد   . افتراض أن هذا االتفاق سيتضمن تنازالت هامة      

مكانته المتضررة إثر تقرير لجنة فينوغراد الجزئي وقبيل نشر التقريـر الكامـل             مع عباس حتى يعزز     
  .وليس ألن الظروف الناشئة أتاحت ذلك أكثر من الماضي

قناعات وزير الدفاع باراك  الشريك األساس في حكومة أولمرت عن حزب العمل  الذي يـرى                 : ثانياً •
فياض أضعف من أن يـستطيعا تنفيـذ بنـود          في فتح وحماس وجهان لعملة واحدة، وأن عباس وسالم          

وهو يرى أن الضرورات األمنية إلسرائيل تتطلب عدم االنسحاب من الـضفة            . االتفاق في حال توقيعه   
الغربية قبل خمسة سنوات، وهي المدة التي يراها ضرورة حتى يتمكن فيها الجيش من التوصل إلى حل                 

ن إسرائيل بما فيها الـصواريخ الفلـسطينية الـصنع،          تكنولوجي لمعالجة مشكلة الصواريخ التي تهدد أم      
كم مما سيمكن المقاومة الفلسطينية من      15والتي ترجح مصادر أمنية صهيونية امكانية تطورها إلى مدى          
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، وبالتالي فإن وزير الدفاع باراك الذي يرفض لحد         ..استهداف مدينة عسقالن لتصبح حينئذ تهديداً خطيراً      
 في الضفة الغربية بحجة إخضاعها للدراسة والمواءمة مع الحاجات األمنية           اآلن رفع أي حاجز عسكري    

  .إلسرائيل يمكن له أيضاً أن يعيق أي انسحاب حقيقي مزمع في المستقبل بذريعة األمن
قناعات باراك تلك ال يمكن تجاهلها، وهي ذات تأثير كبير في صـناعة القـرار الـسياسي اإلسـرائيلي              

 في حرب لبنان  فباراك يعد الشخصية العسكرية األبـرز، أي أنـه األعلـم                خاصة بعد إخفاق أولمرت   
بحاجات إسرائيل األمنية في ظن الجمهور اإلسرائيلي، هذا عالوة على أنه رئيس حزب العمـل القـادر                 
على اإلطاحة بحكومة أولمرت االئتالفية، والدفع باتجاه انتخابات إسرائيلية مبكرة، وهو الرجل الطـامح              

إلى رئاسة الوزراء، وليس له ذلك إال إذا تشدد في تعامله مع الفلسطينيين، وذلك وفقاً للـسياسة                 للوصول  
التي درج عليها الزعماء الصهاينة في الوصول إلى قلوب الناخبين اإلسرائيليين عبر المزيد مـن سـفك                 

  .دماء الفلسطينيين
ومته برئاسة فيـاض علـى إنفـاذ        شكوك أجهزة األمن الصهيونية في قدرة الرئيس عباس وحك        : ثالثاً •

االلتزامات األمنية التي سيمليها أي اتفاق سياسي مرتقب، ال سيما وأن الصهاينة درجوا على ربـط أي                 
، فإذا كان الـرئيس عبـاس   ..اتفاق سياسي بمستوى االلتزام والتقدم األمني من جانب الطرف الفلسطيني      

   فكيف له أن يحقق ذلك في غزة؟يخفق في إحكام سيطرته األمنية على الضفة الغربية
ما ذكرناه سابقاً، وغيرها من األسباب التي ال يتيح المجال ذكرها  يخلق قناعة لدى الطرف اإلسـرائيلي                  

للطرف الفلسطيني المتمثل في شخص الرئيس عباس الذي يمثـل أضـعف            " تنازالت"بعدم جدوى تقديم    
السياسة أن الضعفاء ال مكان لهـم، وأن األقويـاء ال   حلقة في تاريخ الثورة الفلسطينية، ومن البديهي في     

  .يقدمون عطاءات ومنح مجانية
من الواضح أن أولمرت راغب في ممارسة سياسة العصا والجزرة على رام اهللا، وسياسة العصا علـى                 
غزة مستثمراً في ذلك حالة االنقسام والخصام السياسي الحاد بين حركتي فتح وحماس، ففي مقابل عـزل        

ر غزة التي تسيطر فيها حركة حماس، يسعى أولمرت إلى ابتزاز الرئيس عباس إلى أقصى مدى                وحصا
فـي  " أمـالً "، ومنحه   ..ممكن، فهو يريده وكيالً أمنياً في الضفة الغربية مقابل تقديم مساعدات اقتصادية           

به وجعلـه   الوصول إلى حل سياسي من خالل نفق المفاوضات الالنهائي الذي ألزم الرئيس عباس نفسه               
خياره الوحيد واليتيم، رغم تجربة أوسلو المريرة، ورغم رفض االحتالل التعامل أو القبـول بالمبـادرة                

  .العربية للسالم التي مثلت أكبر تنازل عربي لم يكن ليحلم به الصهاينة
ندرك أن الرئيس عباس مأزوم داخلياً بعد الذي حدث في غزة، ومأزوم عربيـاً بعـد أن رفـض كـل                     

الداعية للحوار الفلسطيني الـداخلي، ومـأزوم       ...) مصر، السعودية، اليمن، السودان   (اطات العربية   الوس
دولياً إثر إرهاصات الفشل الذي سيلف اللقاء الدولي القادم الذي أفرغه أولمرت مـن محتـواه قبـل أن                   

وحاً والفرصة متاحـة  ، فما زال الباب مفت..، ولكن ذلك ال يعني أن خيارات عباس معدومة إذا أراد     ..يبدأ
للحوار الفلسطيني الداخل الستعادة اللحمة والوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصة مع استمرار دعوة حماس             
للحوار، واستعدادها إلعادة المقار األمنية للرئاسة الفلسطينية في ظل حوار يعيد بناء تلك األجهزة علـى                

  .أسس سياسية ووطنية حسبما اتفق عليه في مكة
 فرصة أيضاً الستعادة الرياض والقاهرة دورهما في لم الشمل الفلسطيني على ما اتفق عليـه فـي                  وهذه

القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، ومكة، خاصة بعدما تأكد لتلك الدول من أن اللقاء الدولي ال يحمل الكثير                 
د سياسـي يمثـل رافعـة       ، مقابل حصا  ..للقضية الفلسطينية سوى المزيد من التنازل واالنقسام والتشرذم       

سياسية لبوش وأولمرت بعد أزمتهما في العراق ولبنان، وحاجتهما لغطاء عربي في ظل احتمالية الحرب               
يـوم  " سعود الفيصل "، ولعل هذا ما دعا وزير الخارجية السعودي         ..على إيران أو سوريا أو كليهما معاً      

في مسائل جدية لحل    ) اللقاء الدولي (لمؤتمر  إذا لم يبحث ا   : "في مؤتمر صحفي إلى القول    ) 14/9(الجمعة  
النزاع، ويعرض المبادرة العربية كهدف مركزي، ويعرض جدول أعمال يلزم إسرائيل باالنسحاب مـن              
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، وهذا ما حدا به     "األراضي المحتلة، فلن يكون للمؤتمر أي معنى وسيؤدي إلى التسويف في المفاوضات           
  ".المؤتمر"هذا إلى التشكيك في حضور المملكة السعودية ل

من هنا ندعو الرئيس عباس إلى التحلي بالشجاعة والتعالي على المصالح الحزبية والشخـصية بوقـف                
اللقاءات الثنائية مع ايهود أولمرت دون طائل يذكر،        " مهزلة"المراهنة على األمريكان والصهاينة، ووقف      

الفلسطيني الـداخلي السـتعادة الوحـدة    وبالتالي تصحيح المسار الفلسطيني من خالل العودة إلى الحوار        
  . الوطنية في ظل عمق عربي ال غناً عنه

وهذه مناسبة أيضاًَ لتتقدم حركة حماس خطوة باتجاه الرئيس عباس تعيد له فيها االعتبار، وتبـدد فيهـا                  
قدمة ، فالمصلحة العامة والقضية الفلسطينية م     ..تخوفه وشكوكه، وتقطع بها الطريق على نافخي نار الفتنة        

على المصالح الحزبية والفردية، وهي تستحق من الجميع التنازل اإليجابي الذي يعيد للشعب الفلـسطيني               
  .األمل في وحدته

19/9/2007  
  

  عن عزيز الدويك وإخوانه األسرى .67
  ياسر الزعاترة
 طلب الدكتور عزيز الدويك، وهو للتذكير رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من المحكمـة العـسكرية              

اإلسرائيلية إعفاءه من حضور جلسات المحكمة خالل شهر رمضان المبارك، وبالطبع احتجاجـاً علـى               
المعاملة الوحشية للمعتقلين أثناء نقلهم إلى محكمة عوفر في رحلة تستغرق خمسة أيام تكبل خاللها أيديهم                

  . ساعة يوميا13ًوأرجلهم لمدة 
 في إدراكه لحقيقة أن ملفه وإخوانـه مـن أعـضاء            ثمة بعد آخر لرفض الدويك حضور المحكمة يتمثل       

التشريعي ليس أمنياً، بل سياسي يرتبط بمؤتمر الخريف العتيد وما بعده، وباألزمة الناشبة بـين حمـاس                 
ولو خرج الرجل واآلخرون من السجن لكان عليهم السكوت على ما يجري، وألنهم لن يفعلوا               . والسلطة

إلسرائيليين، مع العلم أن اللعبة تقتضي بقاء حماس مكشوفة الظهـر،           فمن األفضل أن يبقوا رهائن عند ا      
  .فيما يتوزع قادتها بين السجون هنا وهناك

إمرأتان، (سوى خمسة نواب    ) 42(للتذكير أيضاً، ليس لحماس خارج السجن من نواب الضفة الغربية ال          
وللتـذكير  ).  مكان إلى آخر   ورجالن أفرج عنهما مؤخراً، وخامس يطارده المحتلون ويتحرك متخفياً من         

أيضاً، فقد تعرضت النائبتان إلى تهديدات شتى بسبب محاولتهما فعل شيء في مواجهة المظـالم التـي                  
  .تتعرض لها مؤسسات الحركة وكوادرها

في ضوء ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة تفتضح عبثية الديمقراطية الفلسطينية التي نادى بهـا                 
بعض العتبارات وتبريرات مختلفة، إذ ما قيمة ديمقراطية ال تسير إال في ظل رضـا               كثيرون وصدقها ال  

  االحتالل عن مسارها وعناصرها، وما أن تغدو عبئاً عليه حتى يحولها إلى هباء؟،
إنها ديمقراطية صيغت على أساس مشروع أوسلو الذي كان عليه أن يؤبن المقاومة ويخلّص االحـتالل                

 حتى  2000، وما إن رفض الفلسطينيون مخرجاته كما تبدت في كامب ديفيد عام             من عبء إدارة السكان   
باستثناء مـا   : عاد االحتالل إلى المدن والقرى من جديد، وأحال تلك الديمقراطية ومؤسساتها إلى خراب            

يتحرك ببطاقة الفي آي بي، وهناك آخر يقبـع  " ديمقراطي"انسجم معه من مفرداتها وعناصرها، فهنا ثمة    
  . زنزانة انفرادية في سجن هداريم أو عزل النقبفي

كيف يمكن لسلطة احتالل أن تمرر صيغة تخدم أعداءها، وكيف صـدق بعـض إخواننـا أن بوسـعهم                   
المشاركة في عملية سياسية يمكن للمحتل أن يعبث بها كيف يشاء، وقد رأينا كيف تحول نواب المجلـس                  

 أسرى في غضون أيام عشية عملية الوهم المتبدد، وبعد          التشريعي من حركة حماس صاحبة األغلبية إلى      
  .أن تبين أن حركتهم ليست في وارد بيع القضية من أجل سلطة بائسة أو حكومة أكثر بؤسا
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ما جرى يؤكد استحالة الجمع بين المقاومة وبين مشروع سلطة قامت في أساسها على خدمـة برنـامج                  
طق المقاومة في كل التجارب التاريخية، وعندما اسـتدعيت         االحتالل وليس جعل وجوده مكلفاً كما هو من       

حماس للمشاركة في االنتخابات، لم يكن ذلك إال من أجل أن تكون األقلية بصرف النظر عـن حجمهـا،                
التي ورثت ياسر عرفات أن تمضي في مسار أوسلوي جديد ال مقاومة فيها             " األغلبية"ولكي يكون بوسع    

  .وال بنادق وال رصاص
:  جاءت النتيجة خالف ما رتّبوا جرى االنقالب على كل شيء، ودائماً بذرائع جديـدة ومبتكـرة                وعندما

  .ربما وفرتها حماس نفسها باجتهاد خاطىء هنا أو هناك
نتعاطف مع إخوتنا النواب األسرى، لكننا ال نفضلهم على إخوتهم اآلخرين، فيما نعلم أنهم كانوا مجتهدين                

  .، بل لم يستبعدوا أبداً خيار االعتقال الذي جربوه مراراً قبل ذلكفي خيارهم دخول االنتخابات
عزيز الدويك األسير هو ضمير الفلسطينيين أكثر من عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي فـي ظـل                 
ديمقراطية صيغت ألهداف معروفة، فالتحية كل التحية له وإلخوانه وزمالئه األسرى، وعسى أن يكـون               

  . اهللالفرج قريباً بإذن
 19/9/2007الدستور 

  
  آتية... ذروة األزمة: اتهامات حماس وفتح .68

  حلمي موسى 
تحفل الصحافة الفلسطينية يوميا بأنباء ال تحتل العناوين حول اتهامات بـين حركتـي فـتح وحمـاس،                  

وال تقف األمور عند االتهامات، بل تتعـداها        . باستهداف كل منهما األخرى عسكريا في الضفة والقطاع       
وبين الحين واآلخر، تطل برأسها بيانات تحمـل أسـماء          . تهديدات بتصعيد الموقف والرد بتدابير أقسى     لل

توحي بأنها من فتح وأخرى توحي بأنها من حماس، تحمل الوعيد بعمليات آتية أو بردع بات قاب قوسين                  
  . أو أدنى

 يصعد فيه الجيش اإلسرائيلي في      وما يزيد الطين بلة، أن هذه العمليات والتهديدات تجري في الوقت الذي           
ولـيس صـدفة أن     . الضفة والقطاع من هجماته على المقاومين من حماس وفتح وكل الفصائل الوطنية           

الجيش اإلسرائيلي، خالل نشر هذه التهديدات، كان يقصف بالطائرات والمدفعية مواقع تدريب لحمـاس              
الجبهة الشعبية لتحرير   "لجهاد اإلسالمي و  في غزة ويغير على نابلس في الضفة مستهدفا مجموعات من ا          

  . وفتح" فلسطين
وبين هذه وتلك، تحمل بيانات صادرة عن منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية اتهامات للطرفين بارتكاب              

وتشدد هذه المنظمات، فـي الغالـب،       . انتهاكات بحق اإلنسان الفلسطيني، تحت مسميات ودواعي األمن       
ي من هذه الجهة أو تلك، يتنافى ليس فقط مع النظام األساسـي أو الدسـتور                على أن استهداف الفلسطين   

  . الفلسطيني وإنما مع أبسط حقوق اإلنسان وكرامته
. ويبدو لكل ذي عقل، أن القانون غائب فعليا على الصعيد الفلسطيني وأنـه بـات شـكليا، إن حـضر                   

وهي تقـوم   . تعابير السلطة بمعناها الشرقي   فالعالقات بين القوى الحاكمة شرعيا أو المتسلطة، تستند إلى          
بتطويع القانون وفق المصلحة الخاصة بهذه السلطة أو تلك، من دون حتى فحص آثارها المستقبلية على                

  . العالقات الداخلية
فقد اتهم وزير اإلعالم في حكومة سالم فياض، رياض المالكي، حمـاس بالتحـضير لتفجيـر مقـرات                  

وجاء هذا االتهام، وهو ليس األول من نوعه، بعد وقت قصير مـن إعـالن               . ةاألجهزة األمنية في الضف   
النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن عناصر من فتح سـعت لتفجيـر مقـر المجلـس                   

  . التشريعي
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وبرغم أن األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية ال تشتهر بمعرفة ما يجري تحت األرض، بدليل ما جـرى                 
نية حركة حماس تنفيذ اعتداءات على االجهزة االمنية وتفجيـر          "، فإن المالكي كشف النقاب عن       في غزة 

جرى اعتقال العديد من مناصري حماس، الـذين اعترفـوا خـالل           "، مشددا على أنه     "مقراتها في الضفة  
 فـي   التحقيق معهم بانهم تلقوا اوامر من قيادات حماس بتنفيذ هجمات على مقـرات االجهـزة االمنيـة                

  ". الضفة
ورأت حماس أن مسلحين من فتح واألجهزة األمنية اختطفوا ستة من أنصارها في الضفة، بينهم خمـسة                 

وأشارت الحركة إلى الكثير من حاالت المداهمة واالعتقال التي تقوم بها أجهزة األمـن ضـد                . مدرسين
  . أعضائها في الضفة

، فـي   "بعصابة الخونة "ماس سعيد صيام من أسماهم      ومن جهته، اتهم وزير الداخلية السابق في حكومة ح        
. إشارة، على األقل، إلى قسم من قيادات فتح، بامتالك النية الرتكاب جرائم بحق رموز حماس وقياداتها               

يطال كل الرؤوس العفنة في حال تـم المـساس برمـوز حمـاس             " عقاب غير مسبوق  "وتوعد هؤالء ب  
  . وأبنائها

كشفت ما تخطط وتسعى إليه األجهزة األمنيـة التابعـة          "تشريعي محاولة   وأكد أحمد بحر أن استهداف ال     
ليست المرة األولى التي يتم     "مضيفا  " للرئيس محمود عباس بهدف إعادة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة         

فيها التآمر والتخطيط من قبل حكومة رام اهللا ألجل تقويض الحياة السياسية والوضع الداخلي، وما حدث                
ولة الستهداف التشريعي تخويف لرئاسة المجلس واستمرار تعطيله وإعادة للفلتان والفوضى إلى            من محا 
  ". غزة

وكانت أنباء غير مؤكدة قد أشارت إلى أن القطاع بات يشهد عمليـات اختطـاف واغتيـال ذات طـابع       
قالة فـي غـزة     فقد اتهم المتحدث باسم الحكومة الم     . سياسي، وأن انفجارات تسمع في أماكن متفرقة منه       

في فتح بالقيام بإعمال إرهابية لخلق حالـة مـن البلبلـة            " ببقايا التيار الخياني  "طاهر النونو، من وصفهم     
  . وزعزعة االستقرار في غزة

التـابعتين لحمـاس    " القوة التنفيذية "و" كتائب عز الدين القسام   "وأشارت مواقع الكترونية فتحاوية إلى أن       
ات الليلية اليومية في غزة بهدف إلصاق التهم بأبناء حركة فتح واعتقـالهم             تشرفان على مخطط التفجير   "

  ". وتعذيبهم داخل أقبية التحقيق الحمساوية في غزة بتهمة الوقوف وراء هذه التفجيرات
أن قصص مؤامرات الغتيال قادة حماس في غزة وتصفيتهم،         "ونقلت هذه المواقع عن مسؤولين من فتح        

  ". ن أجل تبرير ما ستقوم به مستقبالً بحق نشطاء الحركة وكوادرها في غزةمسرحية تقودها حماس م
تجدر اإلشارة إلى أن كل من يتابع مجريات وتطورات العالقات بين فتح وحماس في الضفة والقطـاع،                 

  . حتى في جانبها العنفي. يتخوف من أن ذروة األزمة ال تزال أمامنا
  19/9/2007السفير 
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