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  سيناقش القضايا الجوهريةه رايس تؤكد أن وومات النجاح مؤتمر يحمل مق يشدد علىعباس .1

 أبلغ الـرئيس عبـاس وزيـرة        : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    21/9/2007الحياة  نشرت  
، لكنـه يريـد     "مؤتمر الخريف "الخارجية االميركية رايس امس في لقائهما في رام اهللا انه متحمس لعقد             

ـ    . في عملية السالم  مؤتمرا يقود الى تقدم حقيقي       ان عبـاس ابلـغ     " الحيـاة "وقال مسؤولون في السلطة ل
رايس ان نجاح المؤتمر يتطلب مشاركة جميع االطراف العربية ذات الصلة، خصوصا سورية ولبنـان،               

مـؤتمرا ال ينـتج   " ابلغ رايس أن عباسواوضح احد المسؤولين ان  .وانها ردت عليه بأنها ستدرس ذلك   
 عملية السالم وتغيير حقيقي في ظروف الفلسطينيين تحت االحتالل ستكون نتائجـه             عنه تقدم حقيقي في   

، محذرا من ان فشل المؤتمر سيمنح القوى المعارضة للمفاوضات ذخيـرة اضـافية لمهاجمـة                "عكسية
الرئيس عباس يدرك ان الظروف في الجانب االسرائيلي غيـر ناضـجة            : "وقال هذا المسؤول   .سياسته

اق تاريخي، لكنه يطالب باتفاق يجمع بين اعالن مبادئ واتفاق اطار، اتفاق يلتـزم فيـه                للتوصل الى اتف  
االسرائيليون حال سياسيا يقوم على حل الدولتين، واالقرار بأن الدولة الفلسطينية ستقام على االراضـي               

كد عباس  ا: "وقال نبيل عمرو   ". مع جداول زمنية وخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف        1967المحتلة عام   
وأطلع عباس الوزيرة رايس على اسماء اعضاء الوفـد          ".لرايس انه يريد مؤتمرا يحمل مقومات النجاح      

  .الفلسطيني المفاوض الذي يرأسه احمد قريع ويضم ياسر عبد ربه واكرم هنية وصائب عريقات
ءات فوريـة   نحن مستعدون للشروع في عقد لقا     : " عباس قالوفي المؤتمر الصحافي المشترك مع رايس،       

واضاف انه اكد لرايس ضرورة     " ... لضمان فرص نجاح المؤتمر الدولي      االسرائيلية - للفرق الفلسطينية 
ان توقف اسرائيل وبشكل فوري النشاطات االستيطانية وبناء الجدار، وان تنهي حصارها على الـشعب               

معية العامة لالمم المتحـدة     وأعلن أنه سيلتقي الرئيس بوش في نيويورك خالل اجتماعات الج         . الفلسطيني
  .في االيام القليلة المقبلة بهدف مواصلة التحضيرات لمؤتمر السالم

من جانبها، اعربت رايس عن ارتياحها لتقدم العمل المشترك بـين الجـانبين الفلـسطيني واالسـرائيلي             
 لجهـود عبـاس     استعداداً للقاء الدولي الذي دعا اليه بوش في الخريف المقبل، معربة عن دعم بالدهـا              

وأكدت ضرورة أن يفضي المؤتمر الدولي الى نتائج تقود الـى اقامـة دولـة            .واولمرت في هذا االطار   
فلسطينية، مضيفة أنها ستعمل مع عباس واولمرت على وضع أسس تجعل من المؤتمر مـؤتمراً ناجحـاً       

  .يفضي الى نتائج حقيقية
قالـت  : رام اهللا، عبد الرؤوف أرنـاؤوط      ا في نقالً عن مراسله   21/9/2007الوطن السعودية   وأضافت  

 وأمام الشعب الفلسطيني أن الرئيس األمريكي ليس لديه أي نيـة  ]عباس [أنا أؤكد هنا أمام الرئيس "رايس  
ألن يدعو المجتمع الدولي والفلسطينيين واإلسرائيليين إلى لقاء ليس ذا جوهر وليس ذا معنى فنحن، لسنا                

ور بل بحاجة إلى اجتماع يدفع قدما قضية الدولة الفلـسطينية وهـذا هـو               بحاجة إلى فرص اللتقاط الص    
 معتبرة  .. وأعلنت رايس دعمها للمحادثات الثنائية بين عباس وأولمرت        .السبب الوحيد لعقد هذا االجتماع    

أعتقد "وقالت  . أن الوثيقة التي يعمل عليها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي هي من شأن الطرفين أنفسهما            
األطراف يتحدثون عن قضايا جوهريـة حاسـمة للمـرة           أن هناك عمليتين مهمتين تجريان أوال، هؤالء      

أما الوثيقة التي ستنبثق عن هذه النقاشات فسوف يكون أمرهم          ..  أعوام وعلينا أال نغفل هذا     6األولى منذ   
 ".وعليهم أن يعملوا عليه ونحن علينا أن نساعدهم ونحن سعداء لتقديم المساعدة
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 :وكاالت وعن ال   منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    21/9/2007الخليج اإلماراتية   وجاء في   
باعتبار قطـاع   " اإلسرائيلي"عباس خالل مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رايس، القرار          الرئيس  وصف  

فرضها " إسرائيل"وحذر من آثار العقوبات التي تنوي       . ، بأنه ذو مغزى سياسي خطير     "كيانا معاديا "غزة  
  ". إنها إجراءات تقوض جهود حكومتنا في نشر األمن وتعزيز النظام"على القطاع وقال 

: علي الـصالح  و رام اهللا كفاح زبون   ولندن   نقالً عن مراسليها في    21/9/2007الشرق االوسط   وأوردت  
ـ    طمح اليه وهو   ان رايس لم تحصل من ابومازن على ما كانت ت         " الشرق األوسط "قال مصدر فلسطيني ل

واضاف المصدر الذي طلب عـدم ذكـر        . الموافقة على ان يبصم على مقترحاتها بشأن مؤتمر واشنطن        
اذ اوضح لها ابومازن بما ال يقبل الشك انه لن يـشارك فـي              .. سمعت كالما لم يعجبها   "اسمه ان رايس    

 امس بشأن اعتبار غزة كيانا     كما انتقد موقفها الذي اعلنته    ". مؤتمر لن تتمخض عنه نتائج عملية وملموسة      
 .معاديا الن في ذلك كما قال المصدر ترسيخا لالنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني

  
  وسأفوز.. سأترشح للرئاسة: البرغوثي مؤيداً إلنتخابات مبكرة .2

نقلت وسائل إعالم عبرية أمس عن أوساط فلسطينية رفيعة ان امين سر حركة             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 اإلسـرائيلية   -األسير مروان البرغوثي يعتبر الشخصية المركزية فـي االتـصاالت الفلـسطينية             " فتح"

وذهبـت  . تمهيداً للمؤتمر الدولي المزمع عقده في واشنطن بعد شـهرين         " تفاهمات"الجارية للتوصل إلى    
ود في يد   إلى أبعد من ذلك حين كتبت أن مفتاح عقد المؤتمر من عدمه موج            " يديعوت أحرونوت "صحيفة  

البرغوثي الذي استقبل أخيراً في سجنه عدداً من الشخصيات الفلسطينية، وفي مقدمها رئـيس حكومـة                
  .تسيير األعمال الدكتور سالم فياض، لالطالع على آخر المستجدات

 اإلسـرائيلي،   -وزادت ان النص النهائي للتفاهمات، في حال توصل إليها طاقما المفاوضات الفلسطيني             
 ".لتمكين رئيس السلطة الفلسطينية من إقناع الرأي العـام الفلـسطيني بـه            "صديق البرغوثي   سيخضع لت 

وأكدت زوجة األسير المحامية فدوى البرغوثي حقيقة وضع زوجها في صورة المفاوضات بين الـسلطة               
  . الفلسطينية وإسرائيل

، "م يتحدد بعد جـدول أعمالـه      إننا بصدد لقاء ل   : "وعن رأيه في المؤتمر الدولي المزمع، يقول البرغوثي       
مضيفاً أنه ينبغي على الفلسطينيين اشتراط مشاركتهم في لقاء واشنطن بتحصيل حلول سياسية ملموسـة               

وزاد محـذراً ان الـشعب      . وعدم االكتفاء بمؤتمر خطابات وتصريحات ليست سوى مـضيعة للوقـت          
 وتقود نحو فقدان األمـل والثقـة        لن يحتمل مرة أخرى مؤتمرات دولية تتسبب في خيبة أمل         "الفلسطيني  

  ".بالعملية السياسية
في ظهر الفلسطينيين وخطًأ اسـتراتيجياً      " طعنة سكين "في قطاع غزة    " انقالب حماس "واعتبر البرغوثي   

" حمـاس "ودعا  . وضرب الوحدة الفلسطينية في الصميم    " فتح"فادحاً قضى على فرص الحوار مع حركة        
  . قبل أي حوار" أبو مازن"ي اتخذتها وإعادة الحكم الشرعي إلى إلى التراجع عن كل الخطوات الت

واعتبر البرغوثي التطورات في القطاع مبرراً إلجراء انتخابات جديدة للمجلس التشريعي وللرئاسة فـي              
. 2008وزاد انه يجب إجراء هذه االنتخابات قبل نهاية العـام           . وقت واحد من اجل الخروج من المأزق      

  ".سأخوض االنتخابات وأنتصر:"وقال نفسه النتخابات الرئاسة وأعلن انه سيرشح
وأشارت الصحيفة إلى ان البرغوثي يرى في انتخابه رئيساً أحد ثالثة سيناريوهات ممكنة لإلفراج عنـه،              

أما السيناريو الثاني فيعتمد احتمال أن تتخذ الحكومة اإلسرائيلية قـراراً           . بفعل ضغط دولي على إسرائيل    
طالقه تحت ضغط اميركي، بينما يتطرق االحتمال الثالث إلى إمكان شمله فـي صـفقة تبـادل                 سياسياً بإ 

لكن الصحيفة نقلت عن مـصدر      . أسرى في مقابل اإلفراج عن الجندي المخطوف في غزة غلعاد شاليت          
 لو أيقنّا ان البرغوثي قادر على توجيه الضربة القاضية لحركة حمـاس، لكنـا             "امني إسرائيلي قوله إنه     

أوصينا المستوى السياسي باإلفراج عنه، لكن إزاء الوضع الفلسطيني الـداخلي فـإن الفـرص ليـسدد                 
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لن يحقق لنا شـيئاً علـى       "، وعليه فإن اإلفراج عن البرغوثي       "البرغوثي ضربة قاضية لحماس معدومة    
  ".المستوى االستراتيجي

  21/9/2007الحياة 
  

  مؤتمر الخريفحذر من مخاطر فشل يفياض  .3
الحياة "رياض المالكي، في حديث لـ      .علن وزير الخارجية ووزير االعالم، د     أ : منتصر حمدان  -هللا  رام ا 
، ان موضوع المساعدات المالية كان من ضمن القضايا التي اثارها رئيس الوزراء سالم فياض               "الجديدة

 االوضـاع فـي     مع وزيرة الخارجية االمريكية رايس، كما تناول االجتماع على حد قول المالكي طبيعة            
قطاع غزة واهمية تقديم الدعم للحكومة من اجل تعزيز نفوذها في القطاع من خالل االستمرار في تقديم                 

واكـد   ."حمـاس "الخدمات، وضرورة التفريق ما بين المواطنين وعامة الشعب في القطاع وبين قيادات             
االسرائيلية بشأن التعامل مع     جدد رفض الحكومة التصريحات التي اصدرتها الحكومة         فياضالمالكي ان   

قطاع غزة  والتي تساهم في فرض عقاب جماعي على المواطنين المدنيين ويدفع عامة المواطنين باتجاه                
ـ   واوضح المالكي ان الشق اآلخر من االجتماع خصص لبحث          .مرة اخرى " احضان حماس "ما وصفه ب

الجهود من اجل انجاحه واهمية التوصـل       موضوع اللقاء الدولي في الخريف المقبل واهمية تضافر كافة          
 اكد على ان فشل هذه اللقـاء        فياضالى اتفاق حول مجمل القضايا الخاصة بالحل النهائي، واشار الى ان            

  .بالخروج بنتائج ملموسة سوف يؤثر على مجمل العملية السياسية
 21/9/2007الحياة الجديدة 

  
  ة في اجتماع الخريف بثالثة شروط السلطة تدعو إلى ربط مشارك" الوطنيةالمبادرة" .4

 دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية الى ربط مـشاركتها فـي اجتمـاع               :سلفيت – نابلس
الخريف القادم بتنفيذ اسرائيل لثالثة شروط اولها الغاء قرار حكومة االحتالل العـدواني ضـد الـشعب                 

وثانيـا التجميـد     . غزة واعتباره منطقة معادية    الفلسطيني والقاضي بفرض عقوبات جماعية على قطاع      
الشامل والكامل لالنشطة االستيطانية وتوسيع المستوطنات وبناء النقاط االستيطانية بما في ذلك عمليـات              
مصادرة االراضي واالستيالء عليها وثالثا التوقف الشامل عن عملية البناء في جدار الفصل العنـصري               

وقالت المبادرة في بيان لها ان اللقاءات التي تجري فـي            .لة فلسطينية حقيقية  الذي يدمر امكانية اقامة دو    
ظل العمليات العدوانية الثالثة ستستخدمها الدولة العبرية للتغطية على سياسـة االمـر الواقـع ونظـام                 
البانتوستانات والفصل العنصري الذي تحاول تكريسه كبديل للدولة الفلـسطينية الحقيقيـة ذات الـسيادة               

واضافت المبادرة ان الوقائع على االرض تؤكد مجددا ان الدولة العبرية غير جادة في تحقيـق                 .الكاملة
السالم وانها تسعى الى استبدال الحل الدائم القائم على انهاء احتاللها لالراضي الفلسطينية واقامة الدولـة                

  .لية بحلول جزئية وانتقا67الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
  20/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "كيانا معاديا"هنية وسليمان يناقشان تداعيات القرار اإلسرائيلي بإعالن قطاع غزة  .5

، طاهر النونو، إن    ةقال المتحدث باسم الحكومة المقال    :  خالد محمود رمضان   ، رائد الفي  - القاهرة،  غزة
ضرورة " سليمان قرار اعتبار غزة كياناً معادياً و       إسماعيل هنية بحث مع مدير المخابرات المصرية عمر       

وأضاف إن سليمان   ". تحرك مصر من أجل عدم قيام االحتالل بأي إجراءات بحق الفلسطينيين في القطاع            
مصر تولي اهتماماً بهذه القضية وأجرت اتصاالت بالفعل مع الجانب اإلسرائيلي في هـذا              "أبلغ هنية أن    
في ضوء نتائج االتصاالت واللقاءات مع بعض الفصائل        "نية وضع سليمان    وقال النونو إن ه    ".الموضوع

هنـاك توجهـاً    "إن هنية أكد لسليمان أن      : وأضاف)". مع إسرائيل (في ما يتعلق بقضية التهدئة المتبادلة       
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مسؤوالً من هذه الفصائل حول قضية التهدئة وذلك انطالقاً من تقدير المصلحة العليا للشعب الفلـسطيني                
  ".ير اللحظة الراهنةوتقد

ـ      إن الرئيس المصري وجه رسالة غير معلنة إلى رئـيس          " األخبار"وفي القاهرة، قالت مصادر مصرية ل
الوزراء اإلسرائيلي أولمرت، فيما وجه وزير خارجيته أحمد أبو الغيط رسـالة مماثلـة إلـى نظيرتـه                  

  .اإلسرائيلية ليفني للحيلولة دون اجتياح إسرائيل لقطاع غزة
  21/9/2007خبار اللبنانية األ

  
   التهدئةى أصبح خطوة متقدمة عل" معادياًكياناً"غزة  "سرائيلا "عتبارا: أحمد يوسف .6

ـ سماعيل  أحد يوسف المستشار السياسي ال    .قال د  : أشرف الهور  -غزة   ، أنا استبعد   "القدس العربي "هنية ل
 في تهدئة مع إسرائيل، خاصـة عقـب       أن نصل خالل األيام القادمة لقرار فلسطيني، يتم بموجبه الدخول         

وقال لن نلتزم بتهدئة من      .االجراءات اإلسرائيلية الجديدة التي تفتقر لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة           
وعـن  . طرف واحد ونترك لالحتالل اإلسرائيلي المجال لكي يستبيح حرماتنا وحرامات شعبنا ليل نهار            

 إعطاء نوايا حسنة تجاه إسرائيل لتقوم بالتخفيف من الحصار          ى ال  أن تبادر  "حماس"الطلب اإلسرائيلي من    
وقـال لـن    . والحكومة لن تستدرجا إلي الفخ اإلسرائيلي"حماس"المفروض علي قطاع غزة، قال يوسف  

ـ    .نستدرج كما تم استدراج قيادات رام اهللا ويجب أن ينتهي االحتالل أوالًَ قبل التهدئة               ىوشدد يوسف عل
 يوسف في ذات الوقـت      دك وأ . الفلسطينيون هن محتاجون للتهدئة كما يريدها في الوقت نفس       أن اإلسرائيليي 

أصبح خطوة متقدمـة علـي موضـوع       ) يقصد إعتبار القطاع كيانا معاديا    (أن القرار اإلسرائيلي األخير     
  .التهدئة، دون أن يقفل الباب أمام التوصل إليها إذا ما التزمت إسرائيل بها

  21/9/2007القدس العربي 
  

   عرضت على حكومة هنية هدنة مع غزة"سرائيلا":  فلسطينصحيفة .7
عرضت مـؤخراً   " اإلسرائيلية"قالت صحيفة فلسطينية مقربة من حركة حماس إن الحكومة          : "يو بي أي  "

وقالت صحيفة فلسطين التي تصدر مـن غـزة فـي           . عبر وسطاء، هدنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة       
متان فلنائي عـرض    " اإلسرائيلي" عن مصادر فلسطينية إن نائب وزير الحرب         عددها الصادر أمس نقالً   

.  هدنة مع غزة؛ وذلك مقابل وقف االجتياحات وفـتح المعـابر           - لم تسمها    -عبر شخصيات فلسطينية    
 ". اإلسرائيلي"بدأت بدراسة العرض ) المقالة(وذكرت المصادر أن حكومة إسماعيل هنية 

  20/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تنفيذ لعقوبات جماعية نرفضه"  معادياًكياناً" غزة "سرائيلا"اعتبار : نبيل عمرو .8
انتقد المستشار اإلعالمي للرئيس محمود عباس الموقف اإلسرائيلي من قطاع غـزة باعتبارهـا               :رام اهللا 

ها وزيرة الخارجية   ، واعتبر أن الهدف من إطالقها هو التأثير السلبي على الزيارة التي بدأت            "كيانا معاديا "
ـ     .األمريكية رايس إلى المنطقة    نحن رفضنا هذا الموقف غير     " "قدس برس "وقال في تصريحات خاصة ل

المنطقي الذي تحدث عن غزة بهذه الصورة، ونحن في كل األحوال نرفض رفـضا قاطعـا العقوبـات                  
الفلسطينية وصـورتها   الجماعية، ونرفض استغالل االنقالب في غزة للضغط على السلطة وعلى القضية            

  . مؤتمر الخريف المقبل للسالم، مطالبا إسرائيل بموقف مماثلحوأكد أن أنهم معنيون بإنجا ".في الخارج
   20/9/2007قدس برس 
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   تضع معايير لإلفراج عن مائة أسيرى ولجنة لألسر..عباس يلتقي اولمرت: وكالة سما .9
أن " سما" صباح اليوم الجمعة لمراسل وكالة       ىو أكد مصدر فلسطيني رفيع المست     : حكمت يوسف  - غزة

الرئيس عباس سيلتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت عقب األعياد اليهودية مباشرة وذلك في إطـار               
 عقدت سلـسلة    ى كاشفا النقاب عن لجنة مختصة في شؤون األسر        ،التحضيرات الجارية لمؤتمر الخريف   

 من اجل اإلفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون اإلسرائيلية          اجتماعات مع مسؤوليين إسرائيليين وذلك    
 اآلن وضع معايير لمائة سجين فور موافقة الحكومـة          ى انه تم حت   ىمشيرا ال ،  عيشة عيد الفطر المبارك   

  .اإلسرائيلية عليهما
  21/9/2007 سماوكالة 

  
  "  والسلطةضعف عباس" يهاجمون سرى األ"حماس"نواب  .10

رب نواب فلسطينيون منتخبون عن قائمة التغيير واإلصالح ومحتجـزون بـسجن            أع:  د ب أ   -رام اهللا   
ردة الفعل الفاترة والتي تصل إلى حد الالمبـاالة مـن قبـل             "مجدو اإلسرائيلي عن استيائهم البالغ تجاه       

 وقـال ". الرئاسة الفلسطينية وقيادة السلطة تجاه الجرائم اإلسرائيلية في مخيم عين بيت الماء غرب نابلس             
أول ردة فعل صدرت عن الرئاسة وقيادة السلطة، وهي ردة الفعل الوحيـدة،  "النواب في بيان مكتوب إن   

لقد توقعنـا أن يعلـن      : "وتابع البيان  ". ساعة على العدوان المتواصل    36قد صدرت بعد مضي أكثر من       
سنا اتخذ في حياته    الرئيس عباس موقفا رجوليا جادا في وجه االحتالل نستطيع أن نقول من بعده أن رئي              

  ".موقفا صلبا واحدا لكن ما صدر عنه من تصريح كان يبعث على خيبة األمل
  21/9/2007الدستور 

  
  لمالكيرياض افياض يسند حقيبة وزارة الشؤون الخارجية ل .11

ـ       .اسند رئيس الوزراء الفلسطيني د    : وليد عوض  -عمان  ىسالم فياض حقيبة وزارة الشؤون الخارجية ال
وكلف فياض المالكي بالقيام بمهام وزيـر        .ي الذي يعتبر من اشد المنتقدين لحركة حماس       رياض المالك .د

الشؤون الخارجية، وذلك ابتداء من األول من شهر أيلول الحالي، باالضافة الي مهامه وزيـرا لإلعـالم                 
  .وناطقا رسميا باسم الحكومة

  21/9/2007فراس برس 
  

  يق القانون  أعلى للعدل لتطبحكومة هنية تشكل مجلساً .12
أعلنت حكومة اسماعيل هنية المقالة امس عن تشكيل مجلس العدل األعلى لضبط وتفعيل القـضاء               : غزة

أن مجلس الوزراء   "وفي بيان صادر عن المكتب اإلعالمي للحكومة جاء         . وتطبيق القانون في قطاع غزة    
عدل األعلى إلـى مجلـس      قرر إنشاء مجلس العدل األعلى وتكليف وزير العدل بتنسيب أعضاء مجلس ال           

وأكد المكتب أن هنية قد صادق مؤخرا على تنسيب وزير العدل ومجلس العدل األعلى، وقال               ". الوزراء
وزير العدل في حكومة هنية يوسف المنسي إن تشكيل المجلس خطوة تقتضيها ضرورة العمل على إعادة              

عد فشل كل المحاوالت واالتـصاالت      هيبة القانون في قطاع غزة، مؤكدا ان قرار تشكيل المجلس جاء ب           
مع احمد المغني النائب العام وعيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء األعلى لوقف اسـتنكاف القـضاة                 

 .والمحاكم عن العمل في قطاع غزة
  21/9/2007الشرق االوسط 
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   في أريحا"كاديمية الفلسطينية للعلوم األمنيةاأل"افتتاح  .13
 افتتح الرئيس محمـود     : عماد ابو سمبل   ،أريحا نقالً عن مراسلها في    21/9/2007الحياة الجديدة   نشرت  

عباس امس األكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامـة، بحـضور               
وقال الطيب عبد الـرحيم امـين عـام          .سالم فياض وتوفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات العامة       .د

انه يجب االعداد لمؤتمر السالم جيدا، النـه ان االوان النهـاء            "مة القاها نيابة عن عباس      الرئاسة في كل  
على القوى الظالمية في قطاع غزة التي اعادت عقارب         "وحمل عبد الرحيم بشدة      ".االحتالل االسرائيلي 

  ".الساعة الى الوراء واعتدت وقتلت المواطنين االبرياء
ان هذه الجامعـة التـي      : "قال اللواء توفيق الطيراوي   : لندنمن   21/9/2007الشرق االوسط   وأضافت  

تحمل اسم االكاديمية الفلسطينية للعلوم االمنية، اقيمت بجهد فلسطيني وامكانيات فلـسطينية وبمـساهمة              
الهدف من هذه االكاديمية هو تأهيل وتدريب وإعداد العناصر االمنية          "واوضح ان   ". بعض الدول الصديقة  

ية صحيحة وستكون على غرار كلية مؤتة في االردن، وكلية االمير نايف االمنيـة فـي                على أسس علم  
 ."المملكة العربية السعودية

  
  إلدخال المواد التموينيةاتصلت بإسرائيل " حماس"مستعدة للحوار و" فتح: "أحمد يوسف .14

" فتح"ن حركتي  إن هناك قنوات سرية حوارية بيسماعيل هنية، المستشار السياسي ال،أكد أحمد يوسف
. وإسرائيل" حماس"مستعدة للحوار، كما كشف عن قنوات اتصال بين " فتح"، وأشار إلى أن "حماس"و

إن الظروف اآلن أفضل لتقبل الطرفين لوساطات عربية وهناك جهود واستعداد من قبل فتح "وقال 
لف الكواليس والرئاسة للتعاطي معها وهناك أطراف تدشن حوارات بشكل رسمي ما زالت تدور خ

إن هناك أطرافاً في حركة فتح والرئاسة أيضاً مستعدة أكثر من : "وأضاف". ونتمنى أن يكتب لها النجاح
إن المصالحة ستتم على أساس إعادة المواقع األمنية والمؤسسات "وأوضح ". أي وقت مضى لتقبل وساطة

اق واتفاق مكة ونحن سنعيد كل شيء التابعة للسلطة وكل ما تم التوافق عليه في القاهرة ووثيقة الوف
  ". بشرط الجلوس على طاولة إلعادة صياغة الكثير من الملفات السيما الملف األمني

تلقينا من مؤسسات : "لهدنة طويلة األمد ومتزامنة مع إسرائيل، وأضاف" حماس"وأبدى يوسف استعداد 
كما كشف عن ". بقاء المعابر مفتوحةدينية وحاخامات يهود اتصاالت لمحاولة هدنة لستة شهور مقابل إ

وجود قنوات اتصال تنسيقية مع إسرائيل فيما يتعلق بإدخال المواد الغذائية من الموانئ اإلسرائيلية إلى 
مستشار هنية االقتصادي عالء األعرج يقوم باالتصال مع رجال أعمال "وأوضح أن . قطاع غزة

دورهم ينقلون رسائلنا فيما يتعلق بإدخال المواد التموينية فلسطينيين لهم عالقة بالجانب اإلسرائيلي وهم ب
 ". من موانئ إسرائيل إلى قطاع غزة

  21/9/2007البيان  
 

   القطاع ستنتهي خالل نصف سنةىسيطرة حماس عل: "فتح" .15
قال محمد حوراني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والنـاطق الرسـمي             : زهير اندراوس  -الناصرة  

ـ  ىميس في حديث خاص ادل    بلسانها امس الخ    ان اعالن اسرائيل عن قطـاع غـزة         "القدس العربي " به ل
 هي اكثر من جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني، واضاف ان السلطة الوطنيـة              "كيانا معاديا "باعتباره  

تجري االتصاالت مع عدد من الدول العربية لمواجهة التصعيد االسرائيلي، ولكنها ال تنوي الدخول فـي                
صـنيعة  " بانه   محمود الزهار " حماس"ووصف القيادي في    . ات مع حركة حماس لتنسيق المواقف     مفاوض
  . في المجتمع الفلسطيني"غاضب يصنع الفتنة وبنشر الكراهية" انه انسان ى، الفتا ال"شيء ما
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 في غزة ستنتهي في فترة اقصاها ستة اشهر،         "حماس" قناعة تامة بان سلطة      ىانا عل " :واضاف حوراني 
  . " الي غزةاآلدابن المواطنين الفلسطينيين سينتفضون ضد هذا الحكم، الذي ادخل حديثا شرطة ال

  21/9/2007القدس العربي 
  

  هذا الحدىس عباس ولم أكن أعرف أنه دموي إلخدعت بالرئي: سعيد صيام .16
 صـحيفة    سعيد صيام القيادي البارز في حركة حماس في مقابلة أجرتها معه            قال :  أشرف الهور   -غزة  

 . هذا الحـد ىأعترف شخصياً أني خدعت بالرئيس أبو مازن ولم أكن أعرف أنه رئيس دموي إل             فلسطين
وأضاف ان المشهد الذي يصدر فيه أوامر بالذبح تكرر في زيارته لمقر المخابرات قبيل األحداث حـين                 

س، في تقديري ال    التناقضات سمة غالبة في حياة الرئيس عبا      صيام  وقال  . حرض علي مطلقي الصواريخ   
 وجه الكرة األرضية أصدر مراسيم وتراجع عنها بقدر ما فعل أبو مازن رغم قـصر                ىيوجد رئيس عل  
وقال مطلقاً ليس هناك تـوتر فـي العالقـة،          .  صيام وجود أي خالفات مع مصر      ىونف. فترته الرئاسية 

وتابع هناك اتصاالت فـي      .واالتصاالت دائمة واألستاذ خالد مشعل، دائم االتصال بالوزير عمر سليمان         
  .مستويات أقل من ذلك

 21/9/2007 القدس العربي 
  

  يجب عقد المؤتمر الدولي سواء نجحت أو فشلت اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية: "فتح" .17
 ، في تصريح صـحفي،    الرحمن المتحدث الرسمي باسم حركة فتح      أكد أحمد عبد   : أشرف الهور  -غزة  
المؤتمر الدولي لبحث القضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي أمـر           أن عقد    ى الخميس عل  ،أمس

وقال إن مبادرة عقد     . نتائج اللقاءات الفلسطينية االسرائيلية    ىمطلوب وال يجب أن يتوقف أمر إنعقاده عل       
المؤتمر الدولي في الخريف القادم جاءت باألساس من الرئيس االمريكي جورج بـوش لحـل الـصراع             

وحول طاقم المفاوضـات الفلـسطيني      .  اساس قيام دولتين فلسطين واسرائيل     ىني االسرائيلي عل  الفلسطي
إعتبر عبد الرحمن ترؤس أحمد قريع للطاقم الذي سيتم اإلعالن عنه خالل اليومين القادمين أمراً مفروغاً                

ض الـذي أدار    منه بحكم كونه عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء األسبق والمفـاو             
  .مفاوضات أوسلو وبالتالي ال جديد في األمر أن يكون رئيساً للوفد أو رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض

  21/9/2007القدس العربي  
  

  "األجهزة األمنية"احتجاجاً على عدم دفع رواتب عناصر  في قطاع غزة "فتح"استقالة قادة  .18
ح يوم الخميس ان قادة فتح الـذين عيـنهم الـرئيس            قال مسؤولون في حركة فت    : نضال المغربي  -ة  غز

عباس إلعادة تنظيم صفوف الحركة في قطاع غزة في أعقاب استيالء حمـاس علـى القطـاع قـدموا                   
وقال مسؤول رفيع في حركة فتح لرويترز ان ثمانية من أعضاء اللجنة منهم االغـا قـدموا                  .استقاالتهم

وقال مسؤول فتح ان االستقاالت قدمت تعبيرا عن         .السبوعاستقاالتهم الى عباس في وقت سابق من هذا ا        
االستياء من عدم قيام الحكومة الجديدة لعباس في الضفة الغربية المحتلة بدفع رواتب الى اكثر من عشرة                 

  .آالف من أعضاء أجهزة االمن التي تهيمن عليها فتح في قطاع غزة
  20/9/2007رويترز 

  
  في غزة" إسرائيلي"في تصدي لتوغل " القسام"استشهاد قائد ميداني من  .19

نبأ استشهاد القائد الميداني عماد رزق حرب أبو حجير الذي ارتقـى        " كتائب القسام "وأكدت  : مخيم البريج 
المركز الفلـسطيني   "ن عسكري، تلقى    ابعد خوضه اشتباكاً مع الصهاينة شرق مخيم البريج، مشيرة في بي          

وفي وقت سابق؛ أكدت    . لميداني لكتائب القسام بمنطقة جحر الديك     نسخة منه، إلى أنه المسؤول ا     " لإلعالم
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في بيان عسكري لها أن مجاهديها نصبوا كميناً متقدماً شرق مخيم البريج وقاموا بتفجيـر               " كتائب القسام "
  . في قوة صهيونية خاصة) كمين" (مضادة لألفراد"عبوة ناسفة 

  20/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "العبرية"مستخدمة اللغة " الجيش اإلسرائيلي"دد ته "حماس" .20
، بعد المناورات العسكرية التي أجرتها خالل األيام الماضية فـي قطـاع             "حماس"لجأت حركة   : رام اهللا 

غزة، إلى الحرب النفسية مع الجيش اإلسرائيلي، الذي توعد منشدون من الحركة بتقطيع أوصال جنوده،               
بالستيكية سوداء لتجميع أطراف وأعضاء هؤالء الجنود الـذين سـيجتاحون           مطالبين إياه بتجهيز أكياس     

نحن من فجر أسطورة المركافاه وعلى الجـيش أن يجهـز           "، باللغة العبرية،    "الحمساويون"وأنشد   .غزة
وتواصل األغنية تصعيداً في التهديـدات      ". األكياس السوداء لتجميع أوصال جنوده وقطع اللحم المتناثرة       

ي كل دقيقة عبوة تنفجر تطيح بكم أيها الجنود، ونحن نجهز لكم سكاكين مشحوذة بعنايـة تكفـي                  ف"قائلة  
  ".لتقطيعكم وتحويلكم كتالً من اللحم الصغير

 21/9/2007األخبار اللبنانية 
  

  تدعو عباس لعدم االكتفاء بإدانة الموقف اإلسرائيلي ومقاطعة مؤتمر الخريف" حماس" .21
ـ   " حماس"الناطق باسم حركة    أكد سامي أبو زهري     : غزة أن انتقـاد   " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

ال يكفي، وأن المطلوب هو موقف عملي، ألنه ال يجوز االسـتمرار            " كيانا عدوا "عباس إلعالن اسرائيل    
كيانـا  "في اللقاءات الثنائية مع اسرائيل في الوقت الذي تحارب فيه الشعب الفلسطيني وتعلن قطاع غزة                

إسـرائيليا  " كيـان عـدو   "ا ال يجوز اإلعالن عن الذهاب إلى اجتماع الخريف المقبل، وغزة            ، كم "عدوا
  .وأمريكيا

 20/9/2007قدس برس 
  

  ..وعودة الالجئينالدولة  تشترطان وقف المقاومة بإقامة "األقصى"و" المقاومة"كتائب  .22
توقفهما عن اطالق   مشترك،  ، في بيان    "كتائب األقصى " و "كتائب المقاومة الوطنية  "اشترطت  : ألفت حداد 

الصواريخ ومقاومة االحتالل بشرطين اولهما تحقيق االهداف الوطنية باقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة             
  ".194وعاصمتها القدس وثانيهما ضمان عودة الالجئين الى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 
  20/9/2007 48عرب

  
  هو بالوحد الوطنية" غزة كيان معاد"رار اإلسرائيلي الرد على الق": القيادة العامة" .23

 ]غزة كيان معاداعتبار [ القرار القيادة العامة وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :والوكاالت -غزة
قانون "وقالت في بيان إن القرار هو . بالسابقة العدوانية العنصرية واألولى من نوعها على الصعد كافة

الرد على هذا القانون ال يكون إال من .. الخناق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزةإرهابي جديد يشدد 
  ".قطاعالخالل وحدة الصف الفلسطيني ووقف حمالت التحريض التي تمارسها أطراف فلسطينية ضد 

 21/9/2007البيان  
 

   من أنصارها بينهم مدير زكاة جنين8األجهزة األمنية تعتقل : "حماس" .24
 مـن  8، فـي بيـان لهـا، أن األجهـزة األمنيـة الفلـسطينية اعتقلـت           "حماس"دت حركة   أك :رام اهللا 

  .بالضفة الغربية، بينهم مدير لجنة زكاة محافظة جنين ورئيس جمعية نقابة المعلمين في الضفة عناصرها
 20/9/2007قدس برس 
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  تجاهل المعتدلين في السلطة يؤدي إلى سيطرة حماس على الضفة: أولمرت .25

، اليوم الخميس، إنـه     "كديما" الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، في كلمته في مؤتمر حزب           قال رئيس 
 .يوجد شريك فلسطيني للحوار، وأن تجاهله سوف يؤدي إلى سيطرة حركة حماس على الضفة الغربيـة               
ن وأضاف أولمرت أن االمتناع عن الحوار مع الحكومة الفلسطينية التي تحارب حركة حماس، وتعلن ع              

جاهزيتها لصنع سالم حقيقي مع إسرائيل، سيجعل إسرائيل تواجه جبهة موحدة مـن حمـاس والجهـاد                 
  .اإلسالمي في كافة مناطق السلطة، وعندها لن يكون الوضع مريحاً إلسرائيل

وتابع أولمرت أنه في الفترة الحالية يوجد قيادة معتدلة للشعب الفلسطيني، وتصرح برغبتها بالسالم، بعد               
  . طويلة اكتفت فيها إسرائيل بالتصريح بأنه ال يوجد شريك، واآلن هو موجود، على حد قولهفترة

فـي حديثـه عـن رئـيس الـسلطة          " الرئيس"ولفتت التقارير اإلسرائيلية إلى أن أولمرت استخدم لقب         
ألخيـرة،  قد نشأت بين اإلثنين بداية ثقة في لقاءاتهما في األشـهر ا           "الفلسطينية، محمود عباس، وقال إنه      

وأنهما بدآ بمناقشة قضايا حساسة والتفكير سوية من أجل جسر الهوة فـي المواقـف، وأن إسـرائيل ال                   
  ".تستطيع أن تتجاهل األصوات المعتدلة في رام اهللا
وتعهد الحزب لناخبيه بأنه سـيعمل      " اإلنطواء/ التجميع"وكان أولمرت قد افتتح كلمته بالتطرق إلى خطة         

، وفي الوقت نفسه أكـد      "سوية سياسية تتضمن انسحاباً من مناطق في الضفة الغربية        التوصل إلى ت  "على  
  .على أنه سيمنع حصول انقسام في وسط الشعب اليهودي في ظل الخالف على مستقبل الضفة الغربية

  20/9/2007 48عرب
  

  "خفض حماسها"ـستقبال فاتر لرايس في اسرائيل لا .26
 فـي الـصحافة     اتفق كبار المعلقين  : أسعد تلحمي ن مراسلها    ع الناصرةمن   21/9/2007 الحياة   ذكرت

 على ان رايس لم تستمع في لقاءاتها مع كبار المسؤولين في إسرائيل إلى ما يبعـث علـى                   اإلسرائيلية،
 أن رايس حظيت باستقبال فـاتر فـي         "معاريف"التفاؤل لجهة نجاح المؤتمر الدولي، بل افادت صحيفة         

وذكر المعلقون ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت وكبار         . "ماستهاتخفيف ح "إسرائيل أريد منه    
وزراء حكومته عمدوا في لقاءاتهم رايس إلى خفض سقف توقعاتها وتوقعات الفلسطينيين مـن المـؤتمر          
بمبررات مختلفة، منها ان الوقت لم يحن بعد للخوض في القضايا الشائكة، خصوصاً قـضيتي القـدس                 

و ان رئيس السلطة الفلسطينية ليس قادراً على تنفيذ أي اتفاق في ظل االنقسام الـداخلي، أو                 والالجئين، أ 
 في قضايا سبق أن رسموا      "تنازالت"ان وضع اولمرت الداخلي ال يسمح له بتقديم ما يعتبره اإلسرائيليون            

وعليه .  الحكم  قد تسقطه عن   "خطوة سياسية جريئة  "لها خطوطاً حمراء يحظر تجاوزها وأن إقدامه على         
يتفق أركان الحكومة على أن أقصى ما يمكن أن تقدمه إسرائيل في المفاوضات الحالية مع الفلـسطينيين                 

 تشير أساساً إلى مسألة الحدود واألراضي، على أن يغلب الغموض على نـص              "صوغ مبادئ عامة  "هو  
ضايا اقتصادية وأمنية تهـم     الوثيقة من دون الخوض في التفاصيل، أو أن يكرس المؤتمر في واشنطن لق            
  .السلطة الفلسطينية، كما اقترحت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على رايس

وذكرت التقارير الصحافية ان ليفني أوضحت لرايس أنها ليست معنية بخلق توقعات مبـالغ فيهـا مـن                  
ية محمود عبـاس    البون بين رغبة رئيس السلطة الفلسطين     "المؤتمر المزمع حيال الفجوات في المواقف و        

وعلى أساس هذا االفتراض، اقترحت ليفني أن يكرس المؤتمر         . "وقدرته الفعلية على األرض   ) أبو مازن (
مداوالته للشؤون االقتصادية ومالمح مؤسسات الدولة الفلسطينية وهيكلية أجهزتها األمنية وسبل التنسيق            

  .بينها وبين نظيرتها اإلسرائيلية
ـ   وأضافت من جانبه  :"وكاالت"منتصر حمدان،  عن مراسلها  رام اهللا  من 21/9/2007ة   الخليج اإلماراتي

 للبحث في انتشار قوات شرطة فلسطينية مـن         "إسرائيل"أبلغ وزير الحرب ايهود باراك، رايس استعداد        
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 يأتي فـي    "هذا الكرم "دون سالح وفقط في مدينة أو مدينتين في الضفة خالل ساعات النهار، معتبرا أن               
 شمعون بيريـز، قالـت      "اإلسرائيلي"وبعد اجتماعها مع الرئيس     .  في حياة الفلسطينيين   "لتسهيالتا"سياق  

 "بشرى"وزف بيريز لرايس    . رايس إن عقبات كثيرة تعترض عقد لقاء الخريف، وتحتاج إلى عمل شاق           
عات رأي  ، مقدما لها نتائج اسـتطال     "فتح" لدى الفلسطينيين وارتفاع شعبية حركة       "حماس"انخفاض شعبية   

 .بهذا الشأن
  

  نتنياهو شخص خطير ومريض: حكومة أولمرت .27
تعرض زعيم المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو لالنتقاد بعدما أكد أن الطيران اإلسـرائيلي خـرق                

وتناولت الصحف اإلسرائيلية تصريحات نتنياهو في أخبارها الرئيسية، وعلقت عليهـا           . األجواء السورية 
، "يديعوت"، فيما عنونت    "نتنياهو خرق جدار الصمت   "،  "معاريف"وكتبت صحيفة   . سهباإلذاعات بشكل م  

غير "واعتبر مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية أن تصريحات نتنياهو         . "نتنياهو يتبنى الهجوم على سوريا    "
إننا مصعوقون بشكل كامل مـن هـذا        " عن مصادر في مكتب اولمرت       "يديعوت"ونقلت  . "مسؤولة تماما 

إن الرجـل   ... كيف يمكن القيام بعمـل كهـذا      . إنه شخص خطير  . جل، فهو شخص عديم المسؤولية    الر
وذكرت أن سكرتير الحكومة    . "قي، فهذا الرجل ال يعرف أين يعيش      مريض ببساطة، هذا هو نتنياهو الحقي     

ن العـام   وأكـد األمـي   . اإلسرائيلية عوفيد يحزقيل طالب جميع الوزراء بعدم التعقيب على أقوال نتنياهو          
ال ادري إذا كان قام بذلك عن غباء أو جنون، أو           "، مضيفا   "ال يتغير "لحزب العمل ايتان كابيل أن نتنياهو       

ة، يظهر أن الرجل لـيس      سلوك بالغ الخطور  "، موضحا انه    " تولي القيادة وإظهار نفسه كشريك     رغبة في 
  . "أهال للحكم

  21/9/2007السفير 
  

 حول اقتراح تقسيم القدسحزب كاديما الحاكم يشهد خالفا  .28
شهد حزب كاديما برئاسة : آمال شحادة عن مراسلتها الناصرة من 21/9/2007 الرأي األردنية قالت

 يحدد سيطرة الفلسطينيين على االحياء ،ايهود اولمرت خالفا حول اقتراح تقسيم القدس الى ثالثة مناطق
وطالبت قيادة الحزب . شتركة للطرفينالعربية فقط فيما يعلن عن منطقة الحرم القدسي الشريف م

اولمرت باالعالن الرسمي عن رفضه لهذا االقتراح الذي عرضه نائبه حاييم رامون، كحل لقضية القدس 
وهدد اعضاء باالستقالة من الحزب وقال مرشح الحزب لرئاسة . التي تشكل عراقيل في المفاوضات

 يلتزم ببرنامجه االنتخابي وفي برنامج كاديما بلدية القدس، نير بركات انه يرفض البقاء في حزب ال
ودعا اولمرت الى اتخاذ موقف حاسم في الموضوع فيما اعتبرت . وضوح بان القدس ستبقى موحدة 

وزيرة الخارجية تسيبي لفني أي حديث عن القدس او الالجئين خطوطا حمراء ال يمكن تجاوزها وقالت 
ا يتعلق بالالجئين حيث يمنع حق العودة ألي الجئ فلسطيني انه في أي اتفاق سيكون الموقف محسوما بم

وتعمل لفني بالتنسيق مع الوزيرين افي دختر وشاؤول موفاز على احباط خطة . إلى داخل الخط االخضر
وقد اجمع ثالثتهم انه ال ينبغي التقدم في العملية . رامون بتجنيد اكبر عدد من الحزب لمعارضتها

  .سطينيون أنهم قادرون على محاربة اإلرهابالسياسية حتى يثبت الفل
 مقربون من أولمرت في ردهم على انتقادات من داخـل           هقالالى ما    20/9/2007 48عرب وأشار موقع 

الحزب إن رامون هو أحد كبار الوزراء ومن حقه اقتراح حل سياسي إال أن أي اقتراح لرامون ال يلزم                   
ت رامون حول القدس تخـصه هـو وليـست لـرئيس            واضح أن اقتراحا  : " وأضافوا. رئيس الحكومة 

  ".ثم أن ال أحد ينوي التحرك مليمتر قبل تطبيق المرحلة األولى من خارطة الطريق. الوزراء
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 قادرون على هزيمة االعداء اينما كانوا: باراك .29
لحاق قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك امس ان اسرائيل قادرة على ا:  برهوم جرايسي-الناصرة

واوضح باراك في مناسبة احياء ذكرى مظليين في جنوب  .الهزيمة باعدائها اينما كانوا وفي اي وضع
ال نريد الحرب، لكن اذا ما فرضت علينا فسنتمكن من الحاق الهزيمة باي "تل ابيب بثتها وسائل االعالم 

ضع حتى عندما تقرع طبول اننا قادرون على االنتصار ايا كان الو"واضاف  ".من اعدائنا واينما كان
 ".الحرب من سورية او عندما تشحذ ايران اسلحتها

  21/9/2007الغد األردنية 
  

  الوقت غير مناسب البرام اتفاقية دائمة مع الفلسطينيين: موفاز .30
قال وزير المواصالت االسرائيلي شاؤول موفاز ان الوقت غير مناسـب البـرام اتفاقيـة دائمـة مـع                   

القـدس ليـست    ":وقال  , في كلمة له امام اجتماع لحزب كاديما اليوم تقسيم القدس           ورفض   .الفلسطينيين
واضاف انه ال يمكـن ابـرام اتفاقيـة وحمـاس وفـتح              ".قطعة عقارات وال أحد يملك الحق بتقسيمها        

  .واجنحتهما العسكرية تواصالن اطالق الصواريخ اضافة الى الجندي االسير الزال محتجزا في غزة
  20/9/2007 سماوكالة 

  
  مسؤوالن عسكريان إسرائيليان ينتقدان قرار اعتبار غزة كيانا معاديا .31

 أمس، ان قرار الحكومة اعتبار غزة كيانا معاديا يلقى انتقادات حتى داخل "معاريف"كشفت صحيفة 
المؤسسة العسكرية االسرائيلية نفسها، وليس صحيحا القول ان كل قادة الجيش وكل كبار المسؤولين في 

ونقلت الصحيفة  .وزارة يؤيدون موقف وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش، جابي اشكنازيال
على لسان اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع قولهما، ان قرار الحكومة المذكور كان خاطئا 

كما . اطالق الصواريخومنِ شأنه زيادة الدافعية لدى عناصر المقاومة الفلسطينية لشن المزيد من عمليات 
جاء حسب المسؤولين إلرضاء الجمهور االسرائيلي الغاضب على صواريخ القسام وليس نتيجة لدراسة 

 وقال أحدهما للصحيفة ان قرارات الحكومة ستؤدي الى زيادة عدد الصواريخ التي  .موضوعية عاقلة
  . على الخروج من محنتها"حماس"وقال الثاني انها ستساعد . ستسقط على البلدات االسرائيلية

  21/9/2007الشرق االوسط 
  

  "بنك أهداف"تساعد على بناء  ت اإلسرائيلية تهدف لجمع معلوماتالتوغال .32
 إن عمليات التوغل "الشرق االوسط"وقالت مصادر امنية فلسطينية لـ:  رام اهللا-صالح النعامي: غزة

ي المستقبل، مشيرة الى أن المخابرات المحدود هذه تهدف باألساس للتمهيد لحمالت عسكرية أكبر ف
 أقامت على الجهة الشرقية من الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل معسكر "الشاباك"االسرائيلية الداخلية 

اعتقال يتم فيه التحقيق ميدانياً مع المعتقلين الفلسطينيين بهدف الحصول على معلومات استخبارية تساعد 
. بها عندما تقرر الحكومة اإلسرائيلية توجيه ضربة واسعة لقطاع غزة يمكن ضر"بنك أهداف"على بناء 

وأشارت المصادر الى أن حركات المقاومة الفلسطينية عكفت مؤخراً على نصب كمائن مسلحة لعناصر 
 التي تعمل في قلب قطاع غزة ونشطت في اآلونة األخيرة في "شمشون"وحدة المستعربين اإلسرائيلية 

ر أن اسرائيل تهدف من خالل عمليات التوغل وعمليات التجريف الى تكريس حزام واكدت المصاد. غزة
أمني على طول الجدار الفاصل بين القطاع واسرائيل من دون أن يتم االعالن عن ذلك، من خالل 

 .عمليات الترهيب التي تقوم بها القوات االسرائيلية ضد األهالي
 21/9/2007الشرق االوسط 
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  سا لسحب مواطنة زحالقة وطه لزيارتهما سوريةالعليا ترد التما .33
ردت المحكمة العليا االسرائيلية االلتماس الذي قدم ضد النائبين من التجمـع            : زهير اندراوس  -الناصرة  

ير الداخلية بـسحب مواطنـة      جمال زحالقة وواصل طه، والذي طالب بإلزام وز       .الوطني الديمقراطي، د  
النائبين وشطب اسمهما من سجل النفوس ومن سجل الناخبين وإلزام رئيسة الكنيست إقالتهما من الكنيست               
وتعيين من يخلفهم في قائمة التجمع التي قدمت في االنتخابات االخيره وذلك علي خلفية زيـارة نـواب                  

وعقب المحامي محمد دحلـة، موكـل نـواب     .2006من العام ) سبتمبر(التجمع إلي سورية في ايلول 
التجمع، قائال إن قرار المحكمة كان متوقعا ألن المطالبة بسحب مواطنة نواب التجمـع وإقـالتهم مـن                  
البرلمان لمجرد قيامهم بزيارة إلي خارج البالد هي تعسفية وصارمة ومنافية للقانون الـدولي وللقـانون                

 .وحقوق اإلنساناإلسرائيلي وألسس ومبادئ الديمقراطية 
  21/9/2007القدس العربي 

  
  ستغل االطفال الغراض الكراهية والعنفيتلفزيون حماس : الخارجية االسرائيلية .34

قال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية االسرائيلية ان تلفزيون حماس يبـث حلقـات تـستغل االطفـال                 
امج لألطفال تمت اإلشادة بطفـل  حلقة خاصة من برن( وتطرق الموقع الى  .الغراض الكراهية والعنف

هذا هو مثـال آخـر لتـشجيع        "واعتبرت اسرائيل ان     ").الجهاد"لخبرته في مجال    " أحمد"صغير يدعى   
األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس على لعب دور فعال في العمليات اإلرهابيـة                

   .ضد إسرائيل
 20/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
   الشرق االوسط بامتالك اسلحة نوويةلدولتل ابيب لن تسمح : لي اسرائيلمسؤو .35

اسرائيل لن تسمح باي حال من االحوال للدول فـي منطقـة    : زهير اندراوس-الناصرة  القدس العربي 
الشرق االوسط بتطوير برامج نووية والحصول علي اسلحة غير تقليدية جاهزة لالطالق، هذا ما صرح               

ال رئيس اللجنة للطاقة الذرية جدعون فرانك، الذي القي كلمة امام المؤتمر السنوي لوكالة              به القائم باعم  
 االسـرائيلية ان ممثـل الدولـة        "هارتس"وقالت صحيفة   . الطاقة الذرية، والذي عقد في فيينا في النمسا       

 باختراق االجـواء    العبرية ادلي بهذه االقوال بعد مرور ثالثة اسابيع علي قيام سالح الطيران االسرائيلي            
السورية وضرب منشاة نووية في سورية، وفق ما افادت به الصحافة العالميـة فـي االيـام االخيـرة                   

 .الماضية، والتي تم تطويرها في شمال سورية بمساعدة من كوريا الشمالية، وفق المصادر االجنبية
  21/9/2007القدس العربي 

  
   على أيدي أجهزة األمن في الضفة الغربيةيدعو للتحقيق في جرائم التعذيب حقوقي مركز .36

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن قلقه من استمرار حمالت االعتقال التـي تنفـذها               : رام اهللا 
أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية ضد عناصر ومؤيدي حماس والتحقيق معهم حـول عالقـتهم        

عـن  كما عبـر  . هم للتوقيع على تعهدات بقطع عالقتهم بالحركة بالحركة، وبالقوة التنفيذية، والضغط علي    
قلقه من استمرار جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وأعمال التنكيل التي يتعرض لها ذويهـم،                

 إلى أن باحثيه في     مشيرافضالً عن الضغوط الجسدية والنفسية التي تمارس عليهم لدفعهم للصمت عنها،            
  . واجهون صعوبات في إقناع الضحايا باإلدالء بإفاداتهمالضفة الغربية ي

  20/9/2007 قدس برس
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  منع المصلين من التوجه إلى القدس في ثاني جمعة من رمضان .37
فرضت سلطات االحتالل طوقا أمنيا جديدا على األراضي الفلسطينية اعتبارا من الليلـة             : رامي دعيبس 

يسمى األعياد اليهودية، حيث سيمنع الفلسطينيون من الـدخول         الماضية ولغاية يوم األحد القادم بسبب ما        
إلى داخل الخط األخضر خالل هذه الفترة إال للحاالت اإلنسانية فقط وبتنسيق مسبق مع مكاتب االرتبـاط   

في سياق متصل قرر جيش االحتالل فرض طوق احتاللي على القدس في ثاني جمعـة                و .بين الطرفين 
 سيمنع الفلسطينيون ممن يحملون التصاريح الخاصة أو في أي فئة مـن             من شهر رمضان المبارك حيث    

  .األعمار من الدخول للصالة اليوم في الحرم القدسي الشريف
  21/9/2007 48عرب

  
    1967 الف فلسطيني منذ 115االحتالل هجر : تقرير حقوقي .38

ن االحـتالل   أ،  )بديل(جئين  قال المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والال      : أسامة العيسة  - القدس
، وان عددا اكبر يتهددهم مصيرا مماثال بـسبب   1967 الف فلسطيني منذ حزيران      115االسرائيلي هجر   

إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، بيانا شرح من خاللـه            المركز  وقدم   .ممارسات االحتالل 
ما وصفها حالة اإلفقار وانتهاك حقـوق اإلنـسان         و،  األوضاع اإلنسانية واالقتصادية الصعبة والمتدهورة    

، والكرامة والحرية التي يعيشها الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة فـي قطـاع غـزة               
 تجمعاً عزلها جدار الفصل العنصري عن بـاقي منـاطق           81وجود أكثر من    مشيرا في هذا السياق إلى      

في األمم المتحدة لفرض العقوبات االقتصادية على إسرائيل        طالب حث الدول األعضاء      و .الضفة الغربية 
ومقاطعتها دبلوماسياً النتهاكها القانون الدولي وعدم تنفيذها قرارات األمـم المتحـدة، وكـذلك الـرأي                

مركز بيانـاً أخـر     القدم   كما   .العازلاالستشاري لمحكمة العدل الدولية بشان اآلثار القانونية لبناء الجدار          
وضاع الصعبة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان بشكل عام وسكان مخيم نهر البارد              يتعلق باأل 

مخيم من قتل للمدنيين وتهديم للمنازل وتدمير للبنية التحتية وتشريد مـا يزيـد           الما لحق ب  وبشكل خاص،   
  .ش اللبنانيعلى ثالثين ألف الجئ فلسطيني بسبب القتال الذي دار بين تنظيم فتح اإلسالم والجي

  20/9/2007موقع ايالف 
  

   شهداء3االحتالل ينهي عملياته في مخيم البريج وسط القطاع مخلفاً  .39
أنهت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء الخميس، عمليتها العسكرية المحدودة في منطقة جحر            : ألفت حداد 

لسطينية وشهود عيان عن     مصادر ف   بحسب أسفرت وقد   .الديك القريبة من مخيم البريح وسط قطاع غزة       
تركت وراءها دمارا    كما   .سقوط ثالثة شهداء بعد العثور على جثة أحد المواطنين ملقاة في مكان مفتوح            

كانت في نفس السياق    و .كبيرا في البنية التحتية، وقامت بتجريف مساحات واسعة من االراضى الزراعية          
إصابة اثنين في مخيم البريج بعـد أن قامـت          مصادر فلسطينية قد أعلنت عن استشهاد فتى فلسطيني، و        

 توغلت بمنطقة الشوكة جنوبي      كانت قد  اسرائيلية خاصة  أن قوات    كما .إحدى جرافات االحتالل بدهسهم   
رفح وسط إطالق نار كثيف، وشنت حمالت اعتقال واسعة في صفوف المواطنين، طالت ما يزيد عـن                 

  . فلسطينيا20
  20/9/2007 48عرب

  
  دس يطالبون بشمل أبنائهم في أي عمليات تفاوضأهالي أسرى الق .40

 طالب أهالي أسرى القدس خالل اجتماع مع  حاتم عبد القادر مستشار رئـيس الـوزراء                 :القدس المحتلة 
ـ  . بشمل أبنائهم في أي عمليات تفاوض أو صفقات مقبلـة          ،لشؤون القدس   لتحـسين األوضـاع     واودع

وضاع السيئة لدى   الواشتكوا من أ  . تنص كافة القانون الدولية   االعتقالية لألسرى، وتوفير الحماية لهم كما       
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زيارتهم أبنائهم، من عملية التفتيش الدقيقة، وإجبارهم على جمع النفايات من ساحة االنتظار وتنظيفها من               
ن عمليـات   هم، إال أنه أضاف موضحا، أ     نه سيعمل على إيصال مطالب    أأكد عبد القادر    من جهته   و .المياه

 التدخل بها أو طرح أسماء لإلفراج عنهم، مشيراً إلـى           ونستطيعياألسرى أحادية الجانب ال     اإلفراج عن   
  .أن أسرى القدس على سلم األولويات

  21/9/2007الحياة الجديدة 
  

  السجناء الجنائيون يعتدون بالضرب على األسرى في سجن الرملة  .41
العصي علـى األسـرى والمعتقليـين       اعتدى السجناء الجنائيون في سجن الرملة االسرائيلي بالضرب ب        

من جهة أخرى أكدت شـهادات أهـالي        و. همالفلسطينيين مما أدى إلى إصابات عديدة وحرجة في صفوف        
األسرى الذين تمكنوا من زيارة أبناؤهم، أن األسيرة آمنه منى ال تزال تقبع في غرفة مجاورة للسجينات                 

  . لفاظ النابية وإصدار األصوات المريبة والمزعجةالمدنيات الالتي يتعرضن لها بالسب والشتم وكيل األ
  21/9/2007 مركز األسرى للدراسات 

  
  تردي الظروف الصحية واالعتقالية لألسرى المرضى: مانديالمؤسسة  .42

اكدت محامية مؤسسة مانديال لرعاية شؤون االسرى والمعتقلين بثينة دقماق في اعقـاب عـدة               : رام اهللا 
 ان الظروف الـصحية     ،سة لسجون مستشفى الرملة ومجدو وجلبوع وعوفر      زيارات نفذها محامو المؤس   

واالعتقالية لالسرى المرضى وفي مستشفى سجن الرملة سيئة وتتطلب تحركا جماهيريا ومؤسساتيا على             
 يشكون من نقص الكانتين واالكتظاظ داخـل الغـرف           عموما ن االسرى واالسيرات  كما أ . مستوى عال 

  .مية لهم من سجن الى آخر والحرمان من زيارات االهاليواالقسام والتنقالت اليو
  21/9/2007الحياة الجديدة 

  
  لماذا إغراق القدس القديمة بالقمامة؟ : تحقيق .43

لسوق الرئيسي في القدس القديمة، حتى تصبح األزقـة         في ا  ما أن تغلق المحالت أبوابها مساء        :أ ف ب  
وأسواق القدس المحتلـة     .!بل بلدية القدس اإلسرائيلية   نتيجة إهمال، من ق   .. مرتعاً للصراصير والجرذان  

مـشاهد  ب مشوهة اليوم   في حين أنها   ،تزينها قباب تعود للحضارات المملوكية والعثمانية وحتى الرومانية       
. األكياس والكرتون المكدسة أمام الدكاكين، ناهيك عن أكوام العظام وبقايا الـذبائح والخـضار الفاسـدة               

هذا الواقع إلى اإلهمال المتعمد من قبل البلدية، بهدف إظهـار العـرب علـى أنهـم                  أحد التجار ويعزو  
الفتاً إلى الفرق فـي     . وسخون، متهماً السلطة الفلسطينية أيضاً بأنها ال تكترث للقدس رغم كل شعاراتها           

ث باسـم   يرد متحـد  من جهته   و.  القديمة المدينةالنظافة بين الحي اليهودي والسوق واألحياء العربية في         
 بأن خدمة إزالة القمامة والتنظيف هي بالمستوى ذاته في كل األحياء، إال أنه يستدرك قـائالً أن                  ،البلدية

 ألف مقيم فيها، وهؤالء جمـيعهم يخلّفـون         30عشرة ماليين شخص يزورون القدس سنوياً، فضالً عن         
ـ   . دما يحافظ عليها التجـار والـسكان       طناً يومياً، خاتماً بأن المدينة تبقى نظيفة فقط عن         30قمامة تقدر ب

 ال أحد يهتم بهـذا      ، يشير أحدهم بأن    دور اصحاب الدكاكين في المحافظة على النظافة       وحين السؤال عن  
  . ومنذ وفاة فيصل الحسيني لم يعد أحد يهتم بالمدينة، ال يوجد لجنة تجارفالموضوع، 

  21/9/2007السفير 
  

 اًإدانة عربية العتبار غزة كياناً معادي .44
لها في    21/9/2007االتحاد اإلماراتية  ذكرت   رفض : الوكاالتوعن  جمال إبراهيم ،عمان نقًال عن مراس

ال يساعد علـى  "واعتبر انه " كيانا معاديا"األردن، أمس، قرار إسرائيل، يوم االربعاء، اعتبار قطاع غزة        



  

  

 
 

  

            18 ص                                      851:                                 العدد21/9/2007الجمعة : التاريخ

كد ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة      وقد ا ". خلق البيئة المناسبة الحداث التقدم المأمول في عملية السالم        
إلغاء هذا القرار والى ضرورة االلتزام بالقانون الدولي في كل ما يتعلق            "االردنية ناصر جودة داعيا إلى      

مثل هذا القرار ال يساعد علـى خلـق البيئـة           "واضاف جودة أن    ". بوضع غزة ومواطنيها الفلسطينيين   
التبعات اإلنسانية واألمنية والبيئية الخطيرة     "وحذر من   ". ية السالم المناسبة الحداث التقدم المأمول في عمل     

التي قد تنجم عن العمل بهذا القرار وعن أي خطوات تتخذ في اطاره وما يمكن ان تؤدي اليه من زيـادة         
  ".وتفاقم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غزة

غزة ارض محتلة وإسرائيل قوة االحتالل "السرائيلي، وقالت إن واستنكرت جامعة الدول العربية القرار ا
وبالتالي هي مسؤولة عن أمن وسالمة سكان االراضي المحتلة ويحكم الوضع فى تلك االراضي اتفاقيات 

  ". سواء فى غزة او الضفة باعتبارة شعبا محتالينجنيف والقانون االنساني الذي يحمي حقوق الفلسطيني
ؤتمر اإلسالمي قرار الحكومة اإلسرائيلية، ووصف األمين العام لمنظمة المؤتمر وأدانت منظمة الم

قمعي واإلجراءات اإلسرائيلية "اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان اصدره امس، القرار بأنه 
". ينيالمترتبة عليه تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقابا جماعيا وإمعانا في العدوان ضد الشعب الفلسط

كما حذر من عواقب هذا القرار الظالم مناشدا القوى والفصائل الفلسطينية العودة إلى الحوار الوطني 
  .وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذا القرار والعدوان اإلسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني

لمجلس التعاون لدول دان األمين العام : آي.ب.يو: 21/9/2007الخليج اإلماراتية وأضافت صحيفة 
الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، في تصريح صحافي امس، قرار إسرائيل اعتبار قطاع غزة 

ووصف العطية هذه الخطوة من الجانب اإلسرائيلي بأنها إجراء عدواني يتفق مع النهج . كيانا معاديا
يين والى انتهاك القوانين واألعراف العدواني اإلسرائيلي المعروف الذي يهدف إلى تجويع الفلسطين

وطالب الواليات المتحدة األمريكية بمراجعة موقفها المؤيد للقرار . الدولية السيما القانون الدولي اإلنساني
اإلسرائيلي الجائر الذي يشكل عقبة حقيقية أمام المؤتمر الدولي للسالم، داعيا المجتمع الدولي لتحمل 

  .وسالمة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعةكامل مسؤولياته لضمان أمن 
  

  في الدار البيضاء " إسرائيلية"جمعيتان مغربيتان تنددان ببيع تمور  .45
شجبت جمعيتان مغربيتان للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، الخميس، بيع تمور : ب.ف.أ

 العالقات بين المغرب إسرائيلية خالل شهر رمضان في أحد أسواق الدار البيضاء وحذرت من تطبيع
واعتبرت لجنة العمل والتضامن مع العراق وفلسطين والجمعية المغربية لدعم الكفاح . وإسرائيل

الفلسطيني ان عرض تمور إسرائيلية على السوق المغربية خالل هذا الشهر استفزاز وتهور ازاء 
عن " ريورتر"السالمي واسبوعية وتحدثت صحيفة التجديد القريبة من حزب العدالة والتنمية ا. المغاربة

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس نفى مسؤول مغربي ان تكون . تسويق تمور إسرائيلية في المغرب
اال ". لم نرخص لبيع مثل تلك المنتوجات"تلك البضاعه دخلت الى المغرب في اطار خدمة قانونية وقال 
كاكين حي الدرب بالدار البيضاء وهي سوق ان شهود عيان اكدوا لفرانس برس انهم الحظوا ان بعض د

  ".منتوج في اسرائيل"تزود كافة تجار المغرب بالبضاعة، تبيع بتكتم تموراً كتب عليها 
  21/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ترفضان جعل الشرق األوسط خالياً من السالح النووي " إسرائيل"أمريكا و .46

ية للطاقة الذرية، امس، قرارا غير ملـزم بجعـل منطقـة            تبنت الجمعية العمومية للوكالة الدول    : ب.ف.ا
  وامتنعـت  " اسـرائيل "الشرق االوسط خالية من السالح النووي، وصوتت ضد القرار الواليات المتحدة و           
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دول االتحاد االوروبي عن التصويت، وانضمت السعودية الى مجلس حكام الوكالة، وذلك من ضمن أحد               
        .      عشر بلداً دخلت المجلس

  21/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إيران ال تشكل تهديداً مباشراً إلسرائيل : كارتر .47
اعتبر الرئيس االميركي األسبق جيمي كارتر، أمس، أن طهران ال تشكل تهديـدا مباشـرا    : ا ب، ا ش ا    

محاضرة وقال كارتر، خالل    . إلسرائيل، رغم تهديد طهران بقصف الدولة العبرية إذا شنت هجوما عليها          
في جامعة اتالنتا االميركية، إن قوة إسرائيل العسكرية المتفوقة، والمسافة البعيدة التي تفصل بينها وبـين               

اعتقد انه من غير الممكن أن تنتحر إيران من خالل          "وأضاف  . إيران قد يكفيان لمنع حدوث هجوم فعلي      
مل فيه جميعا هو بذل كل ما فـي         ما نأ "وتابع  . "إطالق صاروخ أو صاروخين من أي نوع ضد إسرائيل        
  . "استطاعتنا من اجل منع إيران من أن تصبح قوة نووية

  21/9/2007السفير 
  

  "كيانا معاديا"االتحاد االوروبي يحث اسرائيل على التراجع عن اعتبار غزة  .48
ة انضم االتحاد االوروبي، امس، الى االمم المتحدة في دعوة اسرائيل الـى اعـاد             :  وكاالت –محافظات  

وقـال  . وناشدها أال تقطع الخدمات الرئيـسية     " كيانا معاديا "النظر في قرارها المتعلق باعالن قطاع غزة        
... خافيير سوالنا منسق السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي اول رد فعل لنا كان االنشغال العميـق               

  .نعتقد ان الناس في غزة يجب اال يحرموا من الضروريات االساسية
  21/9/2007ة الجديدة الحيا

  
  " كياناً معادياً"اعتبار غزة " إسرائيل" لقرار روسياستنكار  .49

 عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجيـة        "نوفوستي"نقلت وكالة األنباء الروسية     :  وكاالت – عواصم
 " معاديـاً  كيانـاً " إلى تغيير قرارها الذي اتخذته باعتبار غزة         "إسرائيل"ميخائيل كامينين أن موسكو تدعو      

  .مشددة على أنه يجب عدم تحميل المدنيين الفلسطينيين مسؤولية إطالق الصواريخ
  21/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   إسرائيل مسؤولة عن الوضع في غزة: صحيفة اسبانية .50

االسبانية، الصادرة أمس، إعالن إسرائيل منطقة قطاع غـزة         " الباييس"انتقدت صحيفة   :  د ب أ   -مدريد  
هناك فرق كبير بين النظر إلى حركة حماس االسـالمية كعـدو            : "وعلقت الصحيفة قائلة  ". ا معاديا كيان"

وكمنظمة إرهابية وبين إعالن قطاع غزة بالكامل كيانا معاديا، حيث يأتي القـرار االسـرائيلي بمثابـة                 
 االحتالل فهي   وتعتبر إسرائيل مسؤولة عن قطاع غزة بصفتها قوة       . العقاب الجماعي لجميع سكان القطاع    

معنية بالسيطرة ليس على االراضي فحسب وإنما بالحدود والمجال الجوي والسواحل وعليها أال تتراجع              
  ".عن التزاماتها طبقا للقانون الدولي خاصة في ظل تردي االوضاع االنسانية يوما بعد يوم هناك

  21/9/2007الدستور 
  

  بالتقدم في العملية السلميةحجم المساعدات للشعب الفلسطيني مرتبط: جون كير .51
قال جون كير، ممثل مكتب المفوضية األوربية في األراضـي الفلـسطينية، إن حجـم الـدعم                 : رام اهللا 

. االقتصادي للشعب الفلسطيني مرتبط بالتقدم في العملية السلمية بين الجانبيين اإلسـرائيلي والفلـسطيني             
لق عملية السالم، لتعميق العالقات، مـشيراً إلـى أن   نأمل أن يحمل المستقبل نافذة فرص، وأن تط      : وقال
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الدعم الكامل سيتعزز بتنشيط عملية السالم، وستحظى كذلك المؤسسات والطاقات اإلدارية فيهـا بـدعٍم               
  .كبير

  21/9/2007الحياة الجديدة 
  

  التهديد بفرض عقوبات على غزة انتهاك للقانون الدولي: هيومان رايتس .52
تس ووتش األمريكية أن تهديد الكيان الصهيوني بفرض عقوبات إضافية علـى            أكدت منظمة هيومان راي   

قطاع غزة يمثِّل عقابا جماعيا غير قانوني لسكان غزة المدنيين، كما أنه يمثِّل انتهاكًا للقـانون الـدولي،                  
ت المنظمة في   داعيةً الكيان إلى االلتزام بالواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي كقوة احتالل، وقال            

 وأضاف  .بيان لها إن هجمات الصواريخ الفلسطينية ال تبرر العقاب الجماعي الصهيوني ضد الفلسطينيين            
إن قطع الوقود والكهرباء ينتهك واجب إسرائيل؛ باعتبارها سلطةَ احتالٍل، كما أنه سوف يـؤدي               : "البيان

  ."إلى تفاقم األزمة اإلنسانية الموجودة فعليا هناك
  20/9/2007 أون الين إخوان

  
  البحث العلمي العربي مدخل للحد من التردي .53

 باستصدار تقرير سنوي دوري 1990شرع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام : نبيل محمود السهلي
وبشكل عام  .حول التنمية البشرية في أكثر من مائة وسبعين دولة في العالم، ومن بينها الدول العربية

.  المعتمدةلبية الدول العربية من بين الدول التي حققت تنمية بشرية متوسطة بناء على المعطياتكانت غا
والالفت أن إسرائيل تبوأت مراتب متقدمة في التقارير تراوحت بين المرتبة الحادية والعشرين والخامسة 

وتكمن . نذ استصدارهاوالعشرين من بين مجموع دول العالم التي أتت عليها تقارير التنمية البشرية م
األسباب الحقيقية الرئيسية في عدم تحقيق الدول العربية مراتب هامة في التقارير المذكورة في سوء 
توزيع الدخل، وتردي االوضاع االقتصادية وضعف مساهمة المرأة العربية في النشاط االقتصادي، 

لة على بؤس المؤشرات عدم ارتقاء ومن المؤشرات ذات الدال .هاناهيك عن ضعف المشاركة السياسية ل
البحث العلمي العربي الى المستوى المطلوب، فضالً عن انتشار ظاهرة االمية والبطالة، وظاهرة عمالة 
االطفال كنتيجة للتسرب المدرسي وتردي االوضاع االقتصادية، االمر الذي يتطلب ضرورة تنشأة كوادر 

الجامعات العربية، تعمل وفق شروط التطور المعرفي بشرية منتجة وإقامة مؤسسات بحثية خاصة وفي 
  .الحديث

كحد أعلى، ليزيد من حالة % 30كحد ادنى و% 9لقد ادى ارتفاع معدالت البطالة في الوطن العربي الى 
البؤس في الدول العربية، وبالتالي الى ارتفاع معدالت الفقر بين االسر العربية، وتوسع ظاهرة تشغيل 

وعلى سبيل المثال بلغ معدل تشغيل االطفال في موريتانيا من . د من الدول العربيةاألطفال في العدي
، %10 وفي مصر %13، وفي اليمن %23اجمالي عدد األطفال دون الخامسة عشر من العمر نحو 

 ومن جهتها تؤكد التقارير االقتصادية العربية تفاقم مؤشرات البؤس التي تضمنتها %.28وفي السودان 
 على سبيل المثال انتشار ظاهرة البطالة بين خريجي التعليم العالي، وبنسبة هاومن. لتنمية البشريةتقارير ا

 مليون طالب عمل 47أكبر بين اإلناث، حيث سيصل عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل العربية الى 
ول العربية بين ، وتشير إحصاءات الجامعة العربية إلى ارتفاع معدل األمية في الد2010بحلول عام 

عشرين في المائة كحد أدنى وستين في المائة كحد أعلى كانعكاس للتسرب المدرسي في المراحل 
الدراسية األولى، وتتفاوت النسب بين دولة عربية وأخرى نتيجة التمايز باألوضاع االقتصادية 

 التي تعاني منها وتعتبر مؤشرات التنمية البشرية العربية انعكاس مباشر لالزمات. واالجتماعية
المجتمعات العربية، وقد ادت نسب االقتطاع المتدنية من الموازنات العربية لتطوير قطاعي الصحة 

دخل الفرد العربي بالمتوسط من الناتج فإن والتعليم الى تدني المؤشرات في التنمية البشرية، وكذلك 
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ة عربية واخرى، حيث يصل الى أكثر ويتفاوت الدخل بين دول.  دوالر سنويا2400ًالقومي ال يتجاوز 
 دوالر في بعض الدول 200من عشرين الف دوالر في بعض الدول العربية الخليجية، في حين اليتعدى 

في بعض دول % 95العربية االفريقية، وكذلك هي الحال بالنسبة لمعدالت التعليم، حيث تتراوح بين 
، في مقابل ذلك تصل معدالت تعليم الكبار في  في الدول العربية االخرى%40الخليج العربية ونحو 

  .2006 دوالر في العام المنصرم 17500ودخل الفرد اإلسرائيلي تعدى  ،%95إسرائيل إلى 
  21/9/2007الحياة 

  
  اإلخوان المسلمين بمحاولة تخريب أمريكا من الداخل واشنطن تتهم  .54

، تم العثور عليها في منـزل أحـد     ١٩٩١عن وثيقة تعود إلى عام       داالس نيوز األمريكية     كشفت صحيفة 
 بوالية فيرجينيا، مشيرة إلى أنها تحـدد أهـداف          سسة األرض المقدسة الخيرية   المتورطين في قضية مؤ   

 سبيل ياإلخوان المسلمين، القائمة على ضرورة فهمهم بأن عملهم في أمريكا هو نوع من الجهاد األكبر ف              
  إلى أن الوثيقة تشترط للقيام بهـذه العمليـة           لفتت الصحيفة و. إزالة وتدمير الحضارة الغربية من الداخل     

، ومبادئ التعاون، بينما تؤكد أن النجاح فـي إقامـة قاعـدة             تيعابضرورة إتقان فن التحالف، وفن االس     
إسالمية قوية داخل الواليات المتحدة من شأنه أن يشكل أفضل دعم ومساعدة في سبيل إقامـة الحكومـة                  

 الحاجة إلـى تـأمين       وتشمل مناقشات حول   ثيقة أخرى تعود إلى فترة الثمانينات،     كما كشفت و  . العالمية
  .الجماعة من اختراق الصهاينة والماسونيين والمخابرات األمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية
  21/9/2007األيام البحرينية 

  
  أنظمة عربية ستهوي إذا هوجمنا : رئيس تحرير صحيفة كيهان االيرانية .55

موقع نفوذ كبير في    الذي يشغل    يهزأ رئيس تحرير صحيفة كيهان االيرانية حسين شريعتمداري          :ا ف ب  
النظام االيراني، من التهديدات االميركية االخيرة لطهران، مؤكدا ان الحرب في حال اندالعها لن تكـون      

ي دول المنطقة   وتوقع ان يؤدي هجوم اميركي الى انقالب في الرأي العام ف          . محصورة داخل حدود ايران   
المتحالفة مع الواليات المتحدة، محذرا من ان شعوب المنطقة تشكك في العديد مـن قادتهـا وتتوقـع ان              

  .   تسقط هذه الحكومات في الكويت واالردن ومصر خصوصا وفي السعودية
  

  21/9/2007السفير 
  األذان يصدح في مقر مستشارية النمسا  .56

نمساوي ألفريد جوزنباور ممثلي األقلية المسلمة بـالبالد الـى مائـدة             استقبل المستشار ال   :إسالم أونالين 
إفطار لالحتفال معهم بشهر رمضان في تقليد يعد األول من نوعه منذ قيـام الجمهوريـة الثانيـة فـي                    
خمسينيات القرن الماضي، كما أنها المرة األولى التي يرفع فيها األذان داخل أروقة مبنـى المستـشارية                 

٪ من تعداد الـسكان     4 في النمسا، يشكلون     ون ألف مسلم يعيش   400نحو   أن ومما يجدر ذكره  . ةالنمساوي
  .مسجدا ومصلى بالعاصمة70جد، منها مس200يبلغ عدد المساجد حوالى فيما .  ماليين نسمة8الذي يبلغ 

  21/9/2007السفير 
  

  المأزق الفلسطيني الراهن وجواب سؤال ما العمل؟ .57
  عوني فرسخ 

شعب العربي الفلسطيني في الوطن المحتل والشتات العربي والدولي مأزقاً يراه كثيرون األشـد              يواجه ال 
ذلك ألن تداعيات نزاعات سلطة محمود عباس وحكومة اسماعيل هنيـة لـم             . خطورة في تاريخه الممتد   
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 والتشرذم والصراع واحتراب أخوة المـصير حتـى داخـل األسـرة     "اتفاق مكة"تقف عند حدود اسقاط   
لواحدة، وتعدد الممارسات غير المسؤولة وامتهان حقوق االنسان من قبل األدوات التنفيذية في الـضفة               ا

والقطاع المحتلين، وإنما تعدى ذلك كله على خطورته إلى حد تصويت مندوب منظمة التحرير الفلسطينية               
، في سابقة لم يقترفها      إلسقاط قرار مجلس األمن باعتبار منطقة غزة منكوبة        "إسرائيل"إلى جانب مندوب    

 مع الكيان   "صلحاً"أي مندوب عربي لدى المنظمات الدولية على الرغم من أن أكثر من نظام عربي عقد                
  .الصهيوني أو طبع معه

ويبدو جلياً أن سؤال ما العمل؟ بات القاسم المشترك األعظم لحوارات ونقاشات وأدبيات النخب الفكريـة                
ولقد تباينت وجهات النظر الى حد      . العربي والمهجر األمريكي واألوروبي   والسياسية العربية في الوطن     

التناقض في تفسير وتعليل ما هو جار في الضفة والقطاع المحتلين، كما في تحديد المسؤولية التاريخيـة                 
وهناك من نشط بالدعوة لعقد مؤتمر وطني عام للبحث في آلية تشكيل            . واألخالقية عن التجاوزات فيهما   

منظمـة  " باالنتخاب حيث أمكن ذلك، وليتولى وضع آليات إعـادة هيكلـة             "جلس الوطني الفلسطيني  الم"
وذلـك  . "منتدى فلسطين "وهناك من يدعون لعقد مؤتمر تأسيسي لتشكيل ما أسموه          . "التحرير الفلسطينية 

 المتمـايز   "الفريق الثالث "باقامة تنظيم سياسي جديد يشكل رجال وسيدات األعمال عموده الفقري، يجسد            
عن كل من فتح وحماس، ليس فقط باستناده لقدرات عناصره المالية وعالقاتهم العربية والدولية، وإنمـا                
أيضاً بافتقاد غالبية الداعين له لتاريخ نضالي كما في حال فتح أو التزام بنهج المقاومة كما هـي حـال                    

حول سلطة فاقدة السيادة في ظـل       وهناك من يعيبون على طرفي الصراع انخراطهما في نزاع          .  حماس
االحتالل، ويدعونهما للحوار وصوالً العادة وحدة الصف، باعتبار ذلك في رأيهـم االسـتجابة الفاعلـة                

  .للتحدي المصيري الذي يواجهه الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المحتل والشتات
داً، وال هو بالطارئ علـى الحـراك        وأالحظ بداية أن االنقسام والتشرذم في الساحة الفلسطينية ليس جدي         

الوطني الفلسطيني وتبادل االتهامات بالتفريط والتوريط، وغلبة االنفعـال علـى الموضـوعية، وتقـدم               
التعصب الفئوي على الوالء الوطني، وال حتى االستقواء بالمحيط االقليمي والمراهنة العبثية على حلـول     

فكل ذلك مما اعتادته الساحة منذ بدايات الحراك        . اريخيونيجود بها رعاة المشروع الصهيوني وحماته الت      
وهي مسألة ال تعود لعلة في ثقافة ووعـي الـشعب           . الوطني الفلسطيني مطلع عشرينات القرن الماضي     

العربي الفلسطيني كما يذهب الجاهلون بطبيعة التحدي المفـروض علـى شـعب الممانعـة التاريخيـة                 
ن بعض افرازات واقع موضوعي متمايز كيفياً عنه في بقية نـواحي            والمقاومة األسطورية، وانما هي م    

فشعب فلسطين العربي إنما يواجه استعماراً استيطانياً عنـصرياً         .  الوطن العربي ونصف الكرة الجنوبي    
اجالئياً يستهدف األمة العربية باعتباره حجر الزاوية في استراتيجية القوى االستعمارية لتأصيل تجزئـة              

ولتيسير نجاحه  . عية الوطن العربي ليتواصل استغالله موقعاً وموارد وأسواقاً وقدرات بشرية         وتخلف وتب 
 1917كـانون األول    /اعتمدت تلك القوى وأدواتها االقليمية منذ االحتالل البريطاني لفلسطين في ديسمبر          

 وبـين   "واقعيين" "ونينمتعا"إشاعة النزاعات فيما بين النخب السياسية والفكرية الفلسطينية وتصنيفها بين           
 وتقديم األولين، وخصهم بفتات المكاسب االسـتعمارية، مقابـل اقـصاء اآلخـرين              "مثاليين" "متطرفين"

ويعلمنا تاريخ الصراع الممتد أن كل محاوالت تصفية القضية الفلـسطينية تكـسرت             . والتحريض عليهم 
، كما يعلمنا بـأن الملتـزمين       على صخرة ممانعة ومقاومة وصمود شعب عصية ارادته على االستالب         

  .بثوابته الوطنية هم وحدهم الخالدون في ذاكرة أجياله المتوالية
وثاني ما أالحظه أنه، مع إدانة التجاوزات الال مسؤولة في كل من الضفة والقطاع، هناك تمايز كيفي بين                  

 المـسؤولية   دوافع وغايات طرفي الصراع، وليس من الموضوعية والعلمية في شيء اعتبارهمـا فـي             
ذلك ألنه من وجهة النظر الوطنية والقومية واإلنسانية ال يـستوي           . الوطنية والتاريخية واألخالقية سواء   

وال . الملتزمون تاريخياً بنهج أوسلو برغم وضوح حصاده المر، والمؤمنون بالمقاومة خياراً اسـتراتيجياً            
وق االنسان والحريات العامـة والخاصـة فـي         خالف أن تأصيل الثقافة الديمقراطية وتأكيد االلتزام بحق       
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أولويات ما يحتاجه المواطن العربي النتشاله من حالة اليأس واإلحباط والعزوف عن النشاط العـام، إال                
أنه بالنسبة لمواطني الضفة والقطاع المحتلين تتقدم مقاومة االحتالل والحصار المفروض على الصامدين             

تلوح نذرها في األفق على كل مطلب آخر رغم أهميته وضـرورته            والتصدي لمشروعات التصفية التي     
ألن تحرير التراب الوطني هو المقدمة الطبيعية لتوفير الحريات واحترام الحقوق في كل زمان ومكـان،                

  .ودون ذلك عبث وإهدار للوقت والجهد دون طائل
هما المعروف بتقرير هارفرد    ويذكر ستيفن والت وجون ميرز هايمر، األكاديميان األمريكيان، في تقرير         

أن الضغط من قبل العنـف الفلـسطيني   "في تعليل إقدام حكومة رابين على اعتماد نهج أوسلو       ) 10ص  (
) بن غوريون وجولد مئير   (المتطرف، والنمو السكاني للفلسطينيين قد أجبر القادة االسرائيليين الالحقين ل           

غير أنهما سـرعان مـا      . ثوا في أمر تسوية اقليمية    على أن يتخلوا عن بعض األراضي المحتلة وأن يبح        
 تتطلـع أو ترغـب فـي أن تقـدم           "إسـرائيلية "ولكن ال توجد حكومة     "يعقبان في ذات الصفحة قائلين        

وحتى العرض الذي اعتبر كرماً من رئيس الـوزراء         .  للفلسطينيين دولة يستطيعون العيش فيها وحدهم     
 فقد أعطى للفلسطينيين فقط مجموعة من األراضـي         2000ليو  يو/ايهود باراك في كامب ديفيد في تموز      

  ." واقعياً"اسرائيل"المتناثرة للعيش فيها، ولكن بدون سالح وتحت قيادة 
وفيما قاله ستيفن والت، أستاذ العالقات الدولية والعميد السابق لكلية الحكومات في جامعة هارفرد وزميله               

سم العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، يغني عن كل حـديث           جون ميرز هايمر أستاذ الكرسي المميز لق      
مستفيض حول طبيعة الصراع الذي فرض على الشعب العربي الفلسطيني، وما يدل داللة قاطعة علـى                
اجماع صناع القرار الصهيوني على عدم االستعداد لتقديم أي تنازل عما اغتـصبوه إال تحـت ضـغط                  

.  عني في التحليل األخير أنه بالمقاومة وليس بالتنازالت تنتزع الحقوق         مما ي . المقاومة الوطنية الفلسطينية  
وبالتالي فالحوار غير المؤسس على التزام استراتيجي بالمقاومة فكراً وعمالً ليس بجدي في رأب الصدع               

ي وف. وتعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة االلتزام بالثوابت التي تأسست عليها منظمة التحرير الفلسطينية            
ضوء حقائق الصراع وتاريخه الممتد ينبغي النظر في كل الطروحات والمبادرات والمواقف الشائعة في              

  .الساحات العربية كافة وليس الفلسطينية منها خاصة
 21/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   رايس يهدد بتأجيج الفتنة-لقاء أبو مازن  .58

  هيثم الصادق
دجين عباس ومؤسسة الرئاسة لما تريد، والدليل الملمـوس علـى       رايس ما زالت تملك القدرة السحرية لت      

ذلك في زيارتها االخيرة لرام اهللا والتي دفعت أبو مازن لحث الدول العربيـة علـى حـضور اجتمـاع                    
التسوية، أو بشكل أوضح وأدق التطبيع الذي دعا إليه بوش في منتصف نوفمبر المقبل، بل ويشكل أبـو                  

 برئاسة أبو عالء قريع، المعروف بدوره الكبيـر فـي تـسوية             "المؤتمر«اع  مازن، وفد الرئاسة لالجتم   
  . سيئة الصيت- "اوسلو«

ما الثمن الذي يمكن ان يحققه أبو مازن من خالل تحويل اجتماع بوش للتسوية إلى محطة الطالق عملية                  
ت العدوانية االسرائيلية    االسرائيلية؟ وهل يعقل ان تتجاهل الرئاسة الفلسطينية االجراءا        -التطبيع العربية   

المتواصلة على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتذهب للمؤتمر دون شروط مسبقة؟ النزعات التفريطية لدى              
أبو مازن تتنامى بعد كل زيارة تقوم بها رايس في المنطقة ولقائها أبو مازن، وتتصاعد وتيرة االستفزاز                 

عية برئاسة هنية، والمتابع لتلك اللقـاءات يلمـس         من قبل مؤسسة الرئاسة لحركة حماس والحكومة الشر       
  .ذلك بوضوح

هذا األمر يضعنا أمام مخاوف انفجار جولة جديدة من الصراع بين فتح وحركة حماس، بهدف اظهار أبو                 
مازن لقدرته، واستعراض قوته في فرض ارادته على الشعب الفلسطيني بمـا يقنـع االدارة االميركيـة                 
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مناطق السلطة الفلسطينية، بكل ما يحققه ذلك من امتيازات لنهج اوسلو التفريطـي   باعتماده وكيال لها في     
ورموزه المتواطئة، وقد بدأت بوادر هذا االحتدام بدعوة مؤسسة الرئاسة النـصارها وكوادرهـا، كمـا                
وكوادر الفصائل الفلسطينية االخرى المتحالفة معها للصالة في مساجد معينة بقطاع غزة، األمـر الـذي                

شير إلى الرغبة بتحويل بعض المساجد في قطاع غزة إلى غرف عمليات إلدارة الصراع مـع حركـة                  ي
  .حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية

 21/9/2007الوطن القطرية 
  

  عن رايس وليفني وفوزي برهوم .59
  عريب الرنتاوي

 فلم يمض   ،ثير للسخرية  بل أنه إعالن م    ،لم يكن اإلعالن عن قطاع غزة ككيان عدو للدولة العبرية مفاجئا          
 والمؤكـد أن    ، أقلـه مـن المنظـور اإلسـرائيلي        ،واحد على قطاع غزة من دون أن يحمل هذه الصفة         

متى كنا أصدقاء إلسرائيل؟ وإذا كانـت الوضـعية الجديـدة           : المواطنين في القطاع المحاصر يتساءلون    
 إال أن تداعيات هـذا      ، مفاجئ  ال تنطوي على أي جديد     ،لقطاع غزة من منظور نظرية األمن اإلسرائيلي      

 فكيف ذلك؟ ، واحدة صدرت عن واشنطن والثانية عن حركة حماس       ،اإلعالن تكشفت عن مفاجأتين اثنتين    
واشنطن لم تنتظر سوى سويعات حتى اقتفت أثر إسرائيل وأعلنت بدورها قطـاع غـزة كيانـا معاديـا      

يهما الكلب والذيل الـذي طرحـه الباحـث          منهية بذلك الحيرة في اإلجابة عن سؤال أ        ،للواليات المتحدة 
 ، اإلسـرائيلية  -األمريكي والتر راسل ميد قبل أيام في عمان في معرض وصـفه العالقـة األمريكيـة                 

 والسيدة رايس رددت كالببغاء من      ،فالعالقة بين السيدتين رايس وليفني حسمت لصالح قيادة الثانية لألولى         
 وها هي اليـوم     ،التي أطلقتها ليفني  " المفاوضات ذات المغزى  "و" األفق السياسي " تعبيرات من نوع     ،قبل

  .القرار اإلسرائيلي باإلعالن عن غزة كيانا معاديا" أمركة"تعيد إنتاج و
 هي ذاتها واشنطن التي تعلـن       ،والتي سترأسه وتستضيفه  " اجتماع الخريف "واشنطن التي أطلقت مبادرة     

 وهي ذاتها التي تحـرض وتجيـيش ضـد          ،لى منطقة عدوة  تحول أحد جناحي الدولة الفلسطينية العتيدة إ      
 وهي التي تمنـع المفاوضـات       ، وهي التي تؤيد الغارة اإلسرائيلية العدوانية في العمق السوري         ،حماس

وهي التي سبق وأن أيدت عدوان      " اجتماع الخريف "السورية اإلسرائيلية وترفض دعوة لبنان وسوريا إلى        
 وقبل هذا وذاك هي التي تحتل العراق        ،طالق النار طوال خمسة أسابيع    إسرائيل على لبنان ومنعت وقف إ     

 هي التي تقرع بقوة طبول الحرب على إيران والخـراب           ، وأخيرا وليس آخرا   ،وتعيث فيه خرابا وتقتيال   
   فعن أي سالم واستقرار تتحدث واشنطن؟ ،في اإلقليم برمته

 والـذي رغـم     ،برهوم الناطق باسم حماس في غزة      فكانت في رد فعل السيد فوزي        ،أما المفاجأة الثانية  
 فهو رأى فـي     ، إال أن تغييرا جديا لم يطرأ على لغته وخطابه         ،تطور منسوب أناقته في األشهر األخيرة     

أنظروا قوة المنطق والحجة فيمـا      (الخطوة اإلسرائيلية توطئة الستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد القطاع          
الترسانة الحربية اإلسرائيلية التقليدية استنفدت وتكسرت على أسوار غـزة          لكأن  ) يذهب إليه السيد برهوم   

على تعبير شمعون بيريز ذات يوم في إشارة إلـى   " ذاك الشيء في الصحراء   "ولم يتبق سوى اللجوء إلى      
 أن محاكـاة    ،ذروته عندما يكتشف مؤلفه بعبقرية فذة     " مفاجآت السيد برهوم  "ويبلغ مسلسل   . مفاعل ديمونا 

 وتتضمن اعترافا أمريكيـا صـريحا بـأن         ،لصالح حماس " شهادة"طن لقرار تل أبيب تنطوي على       واشن
 وأين  ، وانظروا باهللا عليكم أين وصلت بنا األمية السياسية        ،للواليات المتحدة األمريكية  " ندا"حماس باتت   

  . وضيق األفق السياسي" الحاراتي"أوصلنا التفكير 
 وهم ثانيـا  ،ضحايا عنصرية إسرائيل وعدوانيتها المنفلتة من كل عقال فهم أوال ،مساكين أهل قطاع غزة 

 وهم تاليا ضحايا حـروب      ،ضحايا االنحياز األمريكي األعمى إلسرائيل وصلف محافظي واشنطن الجدد        
  .األخوة األعداء وبؤس السياسة والسياسيين الفلسطينيين
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  حركة فتح وقانون االستبدال اإللهي .60
   محمد اسحق الريفي.د

" ف.ت.م"ويـسيطر علـى     " فـتح " أن التيار الذي يقود حركـة        - وفقط للحظة واحدة     -لنفترض جدالً   
ومؤسساتها ومجالسها ولجانها وأموالها، ويوظف ذلك كله في خدمة برنامجه الـسياسي المتنـاغم مـع                

وتبني أجنـدة وطنيـة     ) فاشلال(األجندتين الصهيونية واألمريكية، قد قرر التخلي عن مشروعه السياسي          
تقوم على أساس احترام خيار الشعب وإشراك القوى السياسية الفلسطينية كافة فـي المـشروع الـوطني     

  !؟..التحرري، فعندها كيف سيكون وضع القضية الفلسطينية
 أن تفكيرنا يجافي الواقع والحقيقة، أو أننـا         – ونحن نطرح مثل هذه الفرضيات       –وحتى ال يظن البعض     

حلق في فضاء الخيال، فإنه ال بد من التأكيد على أن القضية الفلسطينية تمر اآلن بمخاض عسير سيسفر                  ن
عنه والدة نظام فلسطيني جديد، بمعايير جديدة، وفي أجواء جديدة تجلت للشعب الفلسطيني فيهـا حقيقـة              

وامتالك أسـباب القـوة     فشل كل مشاريع التسوية التي سلبت حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة االحتالل              
  .السياسية واالقتصادي والعسكرية

هذه النقلة الحاسمة والضرورية ستساعد الشعب الفلسطيني على تجاوز أخطاء الماضي، وتخرجـه مـن               
مرحلة التيه والتخبط واالنقسام، وتنقله من حالة التبعية للقوى المعادية إلى حالة المواجهة الحقيقية لهـا،                

 رشاوى الدول الراعية للمشروع الغربي الصهيوني إلى الضغط على هذه الـدول             ومن حالة العيش على   
لتعيد لشعبنا حقوقه المسلوبة ولتكف شرها عنه، ومن حالة اعتماد العجز معياراً للنهج السياسي ومبـرراً                
 للتفريط والتنازل إلى حالة التعبئة والحشد وتوظيف الظروف السياسية اإلقليمية والعالميـة فـي خدمـة               

  ...القضية الفلسطينية
نهجها السياسي الراهن تبعات كثيـرة وثقيلـة ال         " فتح"ومن البديهي القول أنه سيترتب على تغيير حركة         

فعلى سبيل المثال، سيفقد هذا التيار كـل الـصالحيات          .  يمكن للتيار المتصهين الذي يقودها أن يتحملها      
تل أبيب وواشنطن، وال شكك أنه لن يصبح بمقـدورهم          والمزايا والنعم التي أنعم بها عليهم أسيادهم في         

  ...جني األموال الطائلة من وراء ممارسة السمسرة على األرض والشعب
وربما تتعرض بعض قيادات هذا التيار وكوادره لالعتقال والمالحقة من قبل االحـتالل، وربمـا يقـوم                 

 من كل األموال التي جمعوهـا مـن         االحتالل بنفي بعضهم اآلخر خارج فلسطين المحتلة، بعد تجريدهم        
وال شك أن الواليات المتحدة ستضع أسـماء        .  المتاجرة بتضحيات الشعب الفلسطيني وعذاباته ومعاناته     

بعضهم على قائمة الئحتها لإلرهاب، وسيحذو االتحاد األوروبي في ذلك حذوها، فيصبح مـن العـسير                
، تماماً كما يجري اآلن لقـادة حركـة         ...ون حياتهم عليهم أن يتحركوا ويتنقلوا ويزاولون وظائفهم ويعيش      

  .، ولكوادرها وأعضاؤها وأنصارها"حماس"المقاومة اإلسالمية 
رجال وطنيون مخلصون يحملون راية اإلصـالح والمقاومـة         " فتح"لكن على األقل سيخرج من حركة       

، أو هكـذا يمكـن أن       أو الطابور الخـامس   /ويسلكون طريقاً معاكساً للطريق الذي يسلكه فريق أوسلو و        
وفي هذا الحالة سيكون الوضع الفلسطيني بألف خير، فلن يجد االحتالل من يقبل             . نفترض ونحسن الظن  

بالتنسيق األمني معه لمصلحته، ولن يجد من يطارد المقاومين والمجاهدين ويالحقهـم ويـشكل ضـغطاً              
  .سياسياً كبيراً على المقاومة الفلسطينية

يون واألوروبيون أدوات رخيصة يستخدمونها في إنجاز أجنـدتهم الراميـة إلـى             وكذلك لن يجد األمريك   
، ومن ثم القضاء على المقاومة      "حماس"تصفية القضية الفلسطينية، عبر تصفية حركة المقاومة اإلسالمية         

الفلسطينية كافة، ولن يجد الغربيون من يساعدهم في إنقاذ النظام الصهيوني وتجاوز أزماتـه عبـر مـد       
  .ر التطبيع بينه وبين النظام العربي الرسميجسو



  

  

 
 

  

            26 ص                                      851:                                 العدد21/9/2007الجمعة : التاريخ

  
إن سلوك فتح للطريق المعاكس سيعفي الشعب الفلسطيني من التمزق وحالة االستنزاف التـي يعيـشها،                
وسيعزز الجبهة الداخلية، وسيقطع على االحتالل ورعاته الطريق للتآمر على شعبنا وإنهاكه في صـراع               

 موجهة ضد االحتالل، وألن كل الشعب الفلسطيني سينبذ الطابور          وذلك ألن الجهود كلها ستكون    .  داخلي
الخامس، ويرفض االنجرار وراء المخططات والمؤامرات األمريكية والصهيونية الرامية إلـى تـصفية             

  .المقاومة وتجريد الشعب الفلسطيني من مقومات صموده في وجه االحتالل والمؤامرات األمريكية
" فتح"عارضون الفرضيات التي يقوم عليها هذا التفاؤل المفرط، بحجة أن حركة            أعلم جيداً أن الكثيرين سي    

قد تخلت رسمياً عن الكفاح والنضال وضربت بخيار الشعب عرض الحـائط، وذلـك عنـدما وقعـت                  
 وألغت من ميثاقها    - وما تفرع عنها من تفاهمات واتفاقيات        -على اتفاقية أوسلو االستسالمية     ." ف.ت.م"

فلسطيني في مقاومة االحتالل، وذلك في حضور الرئيس األمريكي الـسابق بـل كلينتـون            حق الشعب ال  
  .وتحت قبة المجلس التشريعي في غزة

من سلوك هذا الطريق رغم صعوبته ومشقته، حفاظاً على مصير الـشعب  " فتح"ولكن ال مفر أمام حركة      
  ومن يتخلـى عـن هـذا الطريـق           .الفلسطيني ومصالحه العليا، وتصحيحاً للمسار وتجاوزاً لالنحراف      

).  38محمد(} وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوماً غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا َأمثَالَكُم        ... {: فسيخضع لقانون االستبدال اإللهي   
وبعدها لن يجدي أحداً نفعاً البكاء على أمجاد الماضي وتضحيات ذرتها الرياح في كل اتجاه، فاألعمـال                 

واتيمها، وال يحق ألي فصيل أن يمارس وصاية مطلقة على الشعب الفلسطيني، وال يجوز اسـتنزاف                بخ
  .القضية الفلسطينية من أجل إعادة مجد تليد أكل عليه الزمان وشرب

بنبذ فريق التفريط الذي يقودها إلـى الهاويـة، وتـصحيح المـسار وتجـاوز               " فتح"وهذه دعوة لحركة    
ضن الشعب الفلسطيني، وإتباع النهج الذي يؤدي إلى تمتين الجبهـة الداخليـة             االنحراف، والعودة إلى ح   

  .وإجبار االحتالل ورعاته الغربيين على الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني
  20/9/2007الحقائق 

  
  قبل إرسال الدعوات" اتفاق مبادئ"صياغة : مهمة رايس .61

  شمعون شيفر
مة اولمرت، اول من أمس، لوزيرة الخارجية رايـس التـي          اذا أردنا أن نخمن ما الذي قاله رئيس الحكو        

جاءت لتناول الطعام على مائدته في بيت رئيس الحكومة في القدس، فان االمر جرى على هـذا النحـو                   
لنفترض أنني أعلن موافقتي على تقسيم القدس وجعل الجزء الشرقي مـن المدينـة عاصـمة                : "بالتقريب

ذا سيحدث هنا؟ ولنفترض أنني ُأسلم المنطقة لتكون من مسؤولية اجهزة           الدولة الفلسطينية، هل تتخيلين ما    
  ".فتح األمنية، هل يخطر في بالك ماذا سيحدث هناك بعد دقيقة من مغادرتنا؟

إن ما يحدث في هذه الساعات حقا هو محاولة اسرائيلية النزال كوندوليزا رايس والشريك الفلسطيني أبو                
يحاول اولمرت اآلن قبـل دقيقـة مـن         . يقفان عليها في االشهر االخيرة    مازن عن الشجرة العالية التي      

  .سقوطه في شرك عسل المحادثات الحميمة مع أبو مازن، أن يهرب مع دعاوى كثيرة ومتنوعة
يجب علينا أن ننسق التوقعـات      : "أومأت نائبته وزيرة الخارجية تسيبي لفني، اول من أمس، الى االتجاه          

  ".طيني وبين استعداد الجانب االسرائيلي ليعلن اآلن نواياهبين قدرة الجانب الفلس
بعبارة اخرى، قال اولمرت لرايس انه اذا مضى بعيدا جدا نحو أبو مازن في القضايا الجوهرية فقد يفقد                  
كرسيه، وسيكون مصيره كمصير ايهود باراك الذي مضى الى كامب ديفيد، وعاد بال اتفاق، وفقد رئاسة                

الشريك الفلسطيني ال يملك في األصل أدوات       "يبدو أن اولمرت قال لرايس إن       . ارونالحكومة الرئيل ش  
السيطرة على الضفة، وسيبقى الجيش االسرائيلي هناك في المستقبل القريب لكي يضمن أمن االسرائيليين              

  ".داخل الخط االخضر
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، الذين يصاحبونها،   وجهت المراسلين في هبوطها شمال بريطانيا     . لرايس من جهتها برنامج عمل خاص     
إن من يعتقد أن اللقاء في واشنطن يرمي الى فرصة التقاط صـور             : وأرسلت برسالة شديدة الى اولمرت    

وأضافت رايس أن اللقاء سيعقد اذا توصل اولمرت وأبو مـازن           . ، قالت "اخرى مع الرئيس بوش مخطئ    
 بعبارة اخرى اذا مـا صـاغا فقـط          : الفلسطيني -فقط الى اتفاق في القضايا الحرجة للنزاع االسرائيلي         

في القضايا الجوهرية التي تتصل بحدود الدولة الفلسطينية، وتقسيم القدس بين الـدولتين،             " اعالن مبادئ "
  .وحل مشكلة الالجئين ومخطط يعالج المشكالت األمنية بين الطرفين

فقط مع كـوارث الـسياسة      تبينت رايس، بتأخر أكثر من ست سنينن، أن فترة واليتها تنفد، وانها ستبقى              
يتحدثون فـي واشـنطن عـن       . العراق مثال . الخارجية االميركية التي كانت شريكة كبيرة في صياغتها       

ستصغي اليوم الى مطالب أبو مازن في رام        . تتركها وراءها بعد انقضاء واليتها    " تركة"محاوالتها انشاء   
ارجية الى هنا مـرة واحـدة علـى األقـل           ستعود وزيرة الخ  . اهللا وستلتقي اولمرت مرة اخرى بعد ذلك      

  .لتفحص هل يمكن ارسال الدعوات الى اللقاء في واشنطن
إنزال أيٍد من   "يفترضون في المحيط القريب من اولمرت أن ما يحدث اآلن في المحادثات مرحلة فقط من                

اشـنطن  وهم مقتنعون بأن الدعوات الـى و      ". اجل تحسين الصياغات التي ستظهر في االعالن المشترك       
إن الوجهة التي يسعى اولمرت اليها تعبير عن استعداد لالعالن بأنه بعد اللقاء فـي               . ستأتي في موعدها  

  .واشنطن فوراً سيبدأ التفاوض في التسوية الدائمة بين الجانبين
مع ذلك قال مسؤول كبير في الجهاز السياسي االسرائيلي، شارك في مفاوضة الفلـسطينيين فـي فتـرة                  

ل من امس، انه بدأ يعد مكانا على الرف لوثيقة واشنطن، لتوجد هناك الى جانب الوثائق التـي            باراك، او 
يقول المسؤول الكبير إن الرؤيا المتصلة بدولتين تعيشان واحدة الى جانـب            . كُتبت لفترة الرئيس كلينتون   

 نهايـة الـسنة     االخرى بسالم، ستنتقل من جورج بوش الى الرئيس االميركي القادم الذي سينتخب فـي             
  .القادمة

  "يديعوت" عن
  21/9/2007األيام الفلسطينية 
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