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 ٢٠  :كاريكاتير
***  

  
  كتائب األقصى تدعو إلقالة فياض وحل السلطة وترفض دعوة هنية للتهدئة .١

االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن     " المجموعات السرية "لت قيادة كتائب األقصى     حم: ألفت حداد 
وأكدت في بيان   .  كوارث إنسانية  تبعات قراره الجائر باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وما يترتب عنه من           

لها على استمرار المقاومة ورفضها لكافة محاوالت التوصل لتهدئة متبادلة مع االحتالل علـى حـساب                
دماء أبناء شعبنا وحريته، إال وفق شروط تضعها المقاومة تتلخص في االنسحاب اإلسرائيلي إلى حـدود                

ودعـا   .، وعودة الالجئين الفلسطينيين إلـى ديـارهم  ، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس     ٦٧عام  
البيان كافة مجموعاتها السرية لالستنفار التام مطالبا فصائل المقاومة إلعالن النفيـر العـام فـي كافـة                  

ورفضت الكتائب نداءات إسماعيل هنية بوقف استهداف المعابر، واعتبرتها هدفاً لهـا            . راضي المحتلة األ
ـ وطالب البيـان     .ت عسكرية ضخمة حولت قطاع غزة إلى سجٍن كبير        بعد أن تحولت إلى بوابا     رئيس ال

عباس، وقف كافة اللقاءات مع حكومة االحتالل ورفض المشاركة في مؤتمر الخريف، إلى حين إلغـاء                
  .االحتالل لقراراته الجائرة، ووقفه لكافة اإلجراءات التعسفية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
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، وتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية قـادرة       "إقالة رجل أمريكا في فلسطين، سالم فياض      "ن إلى   ودعا البيا 
وحذرت الكتائب قادة الفلتان األمني وأبطال الـصور التلفزيونيـة الـذين             .على قيادة الشعب الفلسطيني   

يسرحون ويمرحون في شوارع الضفة الغربية تحت سمع وبصر االحتالل العتقـال المناضـلين مـن                
   .فصائل الفلسطينية، وينتحلون صفة كتائب األقصى لتشويه صورة المقاومةال

  ٢٢/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
 واشنطن ستدعو سوريا الى مؤتمر السالم ضغوط عربية على عباس و: مسؤولون .٢

عـن  " رويتـرز "نقلت وكالة   : احمد رمضان ووكاالت   عن   رام اهللا من   ٢٣/٩/٢٠٠٧ المستقبل   ذكرت
 نمر حماد قوله امس ان واشنطن تود مشاركة كال من لبنان وسوريا واالردن              مستشار الرئيس الفلسطيني  

ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر باالضافة الى السلطة الفلسطينية في المـؤتمر الـذي ترعـاه                
، مشيرا الى ان رايس ابلغت الرئيس عبـاس         )نوفمبر(الواليات المتحدة والمتوقع عقده في تشرين الثاني        

جتماعهما الخميس الماضي بان الواليات المتحدة تعتزم دعوة الدول العربية المفوضة مـن قبـل               خالل ا 
 . جامعة الدول العربية لمتابعة مبادرة السالم العربية

نأمل في احراز تقدم كاف قبل " مستشار بارز لعباس هقالما  ٢٢/٩/٢٠٠٧ ٤٨ عربوأورد موقع
وقال مستشارون لعباس ان الزعيم الفلسطيني يتعرض ." المؤتمر لتشجيع الدول العربية على الحضور

لضغوط من داخل حركة فتح التي يتزعمها ومن بعض الدول العربية لمقاطعة المؤتمر اذا لم يحصل 
وتشمل تلك الشروط االتفاق على اقامة دولة . على ضمانات مكتوبة بشأن شروط اساسية قبل االجتماع

  .ها القدس الشرقية العربية وقطاع غزة مع جدول زمني واضح للتنفيذفلسطينية في الضفة الغربية بما في
  
  الحديث مجدداً عن سيناريو تسليم غزة للرقابة المصريةيستهجن البردويل  .٣

 عودة ، الناطق باسم الكتلة البرلمانية في حماس، صالح البردويل.داستهجن : غزةمن عبدالقادر فارس 
 للرقابة المصرية وإغالق كل منافذها مع األراضي الفلسطينية الحديث مجدداً عن سيناريو تسليم غزة

. ، تفادياً ألي مستجد أمني أو سياسي، في ظل الخالف بين حركتي فتح و حماس١٩٤٨المحتلة عام 
وقلل من إمكانية استحالة سيناريو تسليم قطاع غزة إلى الرعاية المصرية، وأرجع ذلك إلى أن مصر 

 وقضايا اقتصادية كثيرة مرتبطة بهذا الثقل الديمغرافي بما يجعلها غير معنية لديها ثقل ديمغرافي كبير،
 في الدفاع عن "المشرفة"نظراً لمواقفها التاريخية التي وصفها بـ ذلك واستبعد . بمثل هذه الخطوة

القضية الفلسطينية، وهي بذلك، ال يمكن أن تقع في مثل هذا الخطأ االستراتيجي الذي سيقضي على 
ية الفلسطينية ويعيدنا إلى عهد الوصاية المصرية واألردنية، وهو أمر ال يقبله المصريون وال القض

  . الفلسطينيون الذين سطروا بدمائهم مالحم بطولية للتحرير والزالوا يفعلون ذلك بسخاء
  ٢٣/٩/٢٠٠٧عكاظ 

  
  االجهزة االمنية تعتقل عشرات المطلوبين في حوارة جنوب نابلس .٤

اقتحم العشرات من أفراد الشرطة الفلسطينية قرية حوارة جنوب نابلس شمال الـضفة             :  أ  د ب  -رام اهللا   
وأكـد   .الغربية أمس في محاولة لضبط األوضاع األمنية التي تدهورت في القرية خالل األيام الماضـية              

لتـي  أن الشرطة الفلسطينية اعتقلت خالل العمليـة ا       "العقيد أحمد الشرقاوي مدير شرطة محافظة نابلس        
استمرت حتى ساعات الفجر العشرات من األشخاص الـذين وصـفهم بـالمطلوبين للعدالـة والقـانون                 

غالبية األفراد الذين شاركوا بالعملية من أفراد       "وأضاف الشرقاوي في تصريحات للصحفيين       ".الفلسطيني
مـت عـن طريـق    الشرطة الفلسطينية إضافة إلى دعم من جهاز األمن الوطني الفلسطيني وأن العملية ت     

  .التنسيق األمني الفلسطيني اإلسرائيلي
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من جهته قال رئيس بلدية حوارة سامر مرعب أن هذه الحملة كان البد منها من قبل األجهـزة األمنيـة                    
الفلسطينية لضبط األوضاع األمنية في القرية التي بات الفلتان األمني والتهديد هما الشغل الشاغل لألهالي               

 نسمة ان عدد المعتقلـين قـد        ٦٥٠٠مطلعة في قرية حوارة التي يبلغ عدد سكانها         وقالت مصادر   . فيها
  .تجاوز المئة معتقل

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 
  
  من عناصر القوة التنفيذية في الشرطة% ٨٠دمج : شهوان .٥

مـن  % ٨٠أعلن إسالم شهوان، الناطق بلسان القوة التنفيذية أمس أنه تم دمج أكثر مـن               :  د ب أ   -غزة  
وأضاف شـهوان    .لقوة التنفيذية في جهاز الشرطة الفلسطينية وآخرها كانت دائرة المباحث العامة          أفراد ا 

في مؤتمر صحفي عقده في غزة أن القوة التنفيذية في المرحلة األخيرة من مراحل دمج القوة التنفيذيـة                  
ة بأفراد من القـوة     بشكل كامل في الشرطة الفلسطينية، مشيرا الى أنه تم تعزيز جهاز الشرطة الفلسطيني            

مـن  % ٥وأعلن الناطق باسم القوة التنفيذية عن خصم         .التنفيذية والتي يتم من خاللها اعتقال المجرمين      
  .راتب موظفيها هذا الشهر وذلك دعما للعمال العاطلين عن العمل

شـهر  في األيام األولى من     " بأعمال فوضى وعربدة  "وأدان شهوان قيام عناصر من حركة فتح ما اسماه          
رمضان، الفتا إلى بعض الوقائع الميدانية من إطالق نار ووضع لعبوات متفجرة على جانب الطريـق،                

وأوضح شهوان أنهم بذلك يـسعون      . والتي كان آخرها وضع عبوة ناسفة أمام مدخل المجلس التشريعي         
ية من ثالثة أفراد    لزرع الفوضى بعد أن قضوا عليها في األشهر الماضية ، مؤكدا أن التنفيذية اعتقلت خل              

  .من سكان مخيم الشاطئ بعد ثمانية وأربعين ساعة من التحقيقات
  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  صفقة األسرى ال تشمل البرغوثي: العجرمي .٦

استبعد اشرف العجرمي وزير األسرى في حكومة تسيير األعمال قيـام            : محمد جمال  -رام اهللا المحتلة    
مروان البرغوثي في صفقة األسرى المنوي اإلفـراج         ج عن األسير  سلطات االحتالل اإلسرائيلي باإلفرا   

عنهم كبادرة حسن نية من الجانب اإلسرائيلي والتي وعد بها الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس خـالل                 
ال يوجد  :  ان اإلسرائيليين مازالوا يتمسكون بمعاييرهم، وقال      ،وأكد العجرمي أمس السبت    .شهر رمضان 

 أسير ومعتقل هي مسألة ضئيلة      ١٠٠عن البرغوثي وان الحديث عن اإلفراج عن        بحث جدي في اإلفراج     
  . وصغيرة جدا

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ القطريةالشرق 
  
   حجاج قطاع غزة سيتوجهون إلى مكة عبر األردن:وزير األوقاف في رام اهللا .٧

 بواطنة إن سفر    قال وزير األوقاف في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا جمال          : د ب أ     -رام اهللا المحتلة    
 . حجاج قطاع غزة ألداء فريضة الحج هذا العام سيكون عن طريق األردن برا وليس عن طريق مـصر                 

تم تحديد سفر الحجاج من القطاع عبر جسر الكرامة،         : واضاف بواطنة، في مؤتمر صحفي امس السبت      
الصدد، فيما تم االتفاق علـى  مرورا بالضفة الغربية المحتلة، وتم التنسيق مع المسؤولين في األردن بهذا         

أن يتم حصر منح التأشيرات لحجاج غزة عبر السفارة السعودية في عمان وليس فـي القـاهرة، نظـرا                   
وأشار بواطنة إلى أن صائب عريقات قـام بالتنـسيق مـع الجانـب              . إلغالق المعابر وصعوبة الحركة   

الحجاج من غزة، وتم االتفاق علـى       اإلسرائيلي، بناء على توجيهات الرئيس عباس من أجل تسهيل سفر           
  .هذا األمر

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ القطريةالشرق 
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  الهباش يعلن عن رزمة برامج المساعدات الرمضانية الطارئة .٨

اعلن الدكتور محمود الهباش وزير الشؤون االجتماعية عن رزمة برامج : ملكي سليمان-رام اهللا 
وبالتعاون مع الوزارة والتي ستوزع على قطاع للمساعدات الرمضانية الطارئة التي اطلقتها الحكومة 

كبير من الفئات الفقيرة والشرائح المعدمة في قطاع غزة والضفة وتتضمن الرزمة مساعدات مالية 
نية، مرجحا ان تبدأ الوزارة بتنفيذ هذه البرامج في غضون اليومين المقبلين مشيرا الى ان قيمة هذه يوع

ن خزينة الحكومة والمنح والمساعدات التي تصل الحكومة والوزارة  مليون دوالر م٣٠المساعدات تبلغ 
وابدى الهباش خالل المؤتمر الصحفي تخوفه  .اضافة الى المساعدات الخارجية من بعض الدول العربية

ين وتمنى ان ال يحدث ذلك يمن محاوالت التعرض لبرنامج المساعدات في قطاع غزة من قبل االنقالب
  . حياة المواطنين الفقراء الن له انعكاسات سلبية على هؤالء الفقراءالنه يشكل خطرا على

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الجديدة الحياة
  
  النائب البرغوثي يستبعد امكانية ان يتمخض اجتماع الخريف عن حل عادل للقضية الوطنية .٩

نية ان مصطفى البرغوثي امكا.  استبعد امين عام المبادرة الوطنية، النائب د: نائل موسى-رام اهللا 
يتمخض لقاء الخريف المقبل في واشنطن عن حل عادل ودائم للصراع في المنطقة محمال اسرائيل 

واتهم البرغوثي  .واالدارة االميركية بسياستها المتعنتة المسؤولية مسبقا عن فشله وتداعياته على المنطقة
تفاف على المؤتمر الدولي اسرائيل واالدارة االميركية صراحة بالترويج الجتماع الخريف بهدف االل

للسالم داعيا االطراف العربية للتمسك به وبمبادرة السالم العربية كشرط لتحقيق السالم المنشود واستعادة 
  .ودعا البرغوثي لمراجعة فلسطينية للموقف بغية بلورة استراتيجية وطنية قادرة على التحدي .الحقوق

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الجديدة الحياة
  
    ثالث قنوات اتصال لحماس مع اسرائيل: عبد الرحمنأحمد  .١٠

 أن حركته لم تمارس أي ضغوط على ، الناطق باسم فتح،قال أحمد عبد الرحمن:  د ب أ-رام اهللا 
نحن في فتح وضعنا " وقال .الرئيس عباس لوضع شروط حول مشاركته في مؤتمر الخريف القادم

م على أساس تفعيل المستوى الدولي الى جانب استراتيجية مزدوجة للتوصل الى قيام دولة فلسطينية تقو
الفلسطينيين عبر المفاوضات إلى جانب المقاومة وهذا المؤتمر فرصة من أجل بحث كافة القضايا 

هناك ثالث قنوات اتصال بين  ":فيما يتعلق باالتصاالت الدائرة بين حماس واسرائيل قال و".التفاوضية
ة بصلتها مع إسرائيل وتعمل في الخفاء، باالضافة الى رجال حماس واسرائيل تبدأ بقناة عربية معروف

الدين الذين على صلة مع الحاخامات اليهود، عدا عن قناة رجال االعمال التي يديرها مستشار هنية 
  ".االقتصادي عالء االعرج

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 
  
  قيادات فتح تقرر العودة لقطاع غزة وعباس يبارك الخطوة .١١

عن مصادر فلسطينية موثوقة في رام اهللا قولها إن         " معا"نقلت وكالة األنباء الفلسطينية     :  د ب أ   -رام اهللا   
وأوضـحت   .عددا كبيرا من قيادات حركة فتح المتواجدة في مدينة رام اهللا ستعود إلى قطاع غزة قريبا               

ـ                ل شـعث   المصادر أن من بين هذه القيادات أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ومـنهم نبي
وحمدان عاشور وروحي فتوح وصخر بسيسو وعبد اهللا اإلفرنجي واللواء مازن عز الدين واللواء سميح               

بارك هذه الخطوة التي تأتي تعزيزاً لحالة النهوض        "وأضافت أن الرئيس عباس      .نصر وأبو علي شاهين   
  ".الفتحاوي في قطاع غزة وبهدف إعادة ترتيب أوضاع الحركة هناك
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  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 
 
  وعباس قدم المبررات للعدو .. .يمهد الرتكاب مجازر" معادياًًكياناً "اعتبار غزة : حمدانأسامة  .١٢

 اعتبر أسامة حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان، قرار الكيان الصهيوني اعتبار قطاع غزة :بيروت
.  عباس بتقديم المبررات للعدورئيسال، متهماً "إعالن حرب على الشعب الفلسطيني"بمثابة " كياناً معادياً"

قرار مفاده أن الكيان الصهيوني بصدد ارتكاب مجازر في القطاع، وأنه يريد أن يصمت الإن "وقال 
رئيس عباس قدم مبررات للكيان الصهيوني التخاذ مثل هذا القرار من الوأكد على أن ". العالم إزاء ذلك

" حماس"يخ وغيرها، وكذلك حديثه عن عالقة خالل إدانة العمليات االستشهادية وإطالق الصوار
إن الكل يدرك أن هذا المؤتمر ليس فيه : "كما تطرق حمدان إلى مؤتمر الخريف للتسوية وقال". بالقاعدة

سيصب لصالح خيار "عتبر أن هذا الفشل وا.  سيكون فاشالًهمضمون وال محتوى حقيقي، ما ينبئ أن
هي محاولة استباقية لإللقاء بمسؤولية " كياناً معادياً"عتبار القطاع ، متوقعاً في الوقت ذاته أن ا"المقاومة

  ". حماس"هذا الفشل على عاتق المقاومة، خاصة حركة 
  ٢٣/٩/٢٠٠٧المركز الفلسطيني 

  
  إسرائيل تستفيد من االنقسام الفلسطيني: أسامة حمدان .١٣

أن هناك حالة : "عكـاظ"ـل ، أسامه حمدان،قال ممثل حركة حماس في لبنان: بيروت -رئيفة المالح 
فتأتي األولى، تحقيق ذات المسار : تهويل إسرائيلي الهدف منها إثارة حالة رعب في غزة تخدم مسألتين

اما المسألة الثانية فتأتي في اطار االستفادة من  الذي يسير فيه اإلسرائيليون وهو وقف عمليات المقاومة،
يد منها إسرائيل منطلقة من نظرية جعل العيش في غزة صعبا حالة االنقسام الفلسطيني وهذه الحالة تستف

ان اإلسرائيلي يعلم ان ": واضاف. وتسهيل العيش في الضفة ليقال ان خيار السالم هو الذي يمكن ان ينفع
 وأنا أؤكد ان هذه العواقب ربما ستكون اسوأ مما يتصوره ،أي خطوة سيخطوها ستكون لها عواقب

 الخيارات اإلسرائيلية هي االستمرار في هذه السياسة وشن عمليات محدودة لذلك ستكون. اإلسرائيلي
  ."وربما يوسع دائرة او يسرع من وتيرة االغتياالت واستهداف بعض كوادر المقاومة

  ٢٣/٩/٢٠٠٧عكاظ 
  

  " كياناً معادياً"تدين القرار االسرائيلي باعتبار غزة التحرير سبعة من فصائل منظمة  .١٤
 نددت سبعة من فصائل منظمة التحرير في محافظة رام اهللا والبيرة بقرار حكومة :موسىنائل  -رام اهللا 

اسرائيل اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً بعدما اعتبرته عملية تمهيد لالجتياح وتشديد للحصار ومحاولة 
، ''فدا ''االتحاد الديمقراطي الفلسطيني(وتوقفت الفصائل وهي . مبيتة الفشال مؤتمر الخريف الدولي

وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة 
أمام زيارة كوندوليزا رايس إلى المنطقة، معتبرة أن أي ) النضال الشعبي وحزب الشعب الفلسطيني

لمفاوضات، مطالبة محاولة لاللتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني ستفشل ولن تحقق أي تقدم في ا
 .الواليات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها ضد قطاع غزة

  . حركة حماس بالعودة عن انقالبها وإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل االنقالبتكما طالب
  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الجديدة الحياة

  
  حركة لباالعتداء على اعتصام نسائي لحماس تتهم أجهزة األمن في الضفة  .١٥

حركـة حمـاس اتهمـت       أن   :رام اهللا مـن    يو بي اي  نقالً عن    ٢٣/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
األجهزة األمنية الفلسطينية باالعتداء على اعتصام سلمي في رام اهللا نظمه أهالي المعتقلين فـي سـجون              
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نساء والفتيات المعتصمات من شتى منـاطق الـضفة          إن تجمعاً ضم عشرات ال     ،وقالت في بيان  . السلطة
أمام مسجد البيرة الكبير في رام اهللا بعد صالة ظهر أمس، تعرض لحصار من جانب األجهـزة األمنيـة           
التي منعت المعتصمات من التقدم إلى دوار المنارة وأحضرت أفراداً من الشرطة النسائية للقمع ومحاولة               

 األجهزة األمنية اعتدت على األمهات والزوجات المعتصمات وعلـى  وادعت حماس بأن  . تفريق المسيرة 
وتحـدثت عـن    . وذكرت أن األجهزة األمنية استخدمت قنابل الغاز لتفريق المسيرة        . النائبة منى منصور  

تهجم أفراد من األجهزة األمنية على الصحافيين ومصادرة عدد من الكاميرات واألجهزة الخلويـة مـن                "
  ."نقل ما حدثأجل التكتيم وعدم 

 منعت المـسيرة    )الشرطة (الناطق باسم الشرطة قال انها    أن  :  رام اهللا من   ٢٣/٩/٢٠٠٧ الحياةوذكرت  
  .بسبب عدم حصول منظميها على ترخيص مسبق

 
  الجبهة الشعبية تطالب الرئاسة باإلفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو تنظيمية .١٦

رير فلسطين، الرئاسة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير بـالتحرك         طالبت الجبهة الشعبية لتح   : ألفت حداد 
العاجل من أجل االفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية أو تنظيمية، وبـاحترام القـانون                 
وحرمة شهر رمضان المبارك، والقيام بكل ما من شأنه تمهيد االجواء للعودة عن نتائج الحسم العسكري                

ي محافظات الوطن، وإعطاء األولوية لرأب الصدع الوطني، واستعادة وحدة الوطن والشعب            وتداعياته ف 
للمواطنين " االعتقاالت العشوائية "بـوندد ناطق باسم الجبهة الشعبية في بيان له بما وصفه            .والمؤسسات

  .الفلسطينيين في الوقت الذي يستبيح فيه جيش االحتالل، الدم الفلسطيني
  ٢٢/٩/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "مليشيا حماس"إلى مطاردة ها مناضليستدفع محاوالت إقصاء فتح : محافظ المنطقة الوسطى .١٧

عبد اهللا أبو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى وعضو  . أدان د: باسم أبو شارب-محافظة الوسطى 
المجلس الثوري لحركة فتح المضايقات واالختطافات واالستدعاءات التي يتعرض لها قادة ومؤيدو 

وأكد ان كافة المحاوالت الهادفة إلى  .في محافظات غزة) مليشيا حماس(مناصرو حركة فتح على أيدي و
معتبراً أن استمرار هذه الممارسات سيدفع بالكثير من . إقصاء حركة فتح ستنتهي إلى الفشل الذريع

ضه ورفض  وجدد رف.)مليشيا حماس(مناضلي حركة فتح إلى المطاردة ولكن هذه المرة مطاردة لـ 
  .الحركة استخدام العنف والعمل العسكري ضد حماس في قطاع غزة

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الجديدة الحياة
  
   من عناصرها ٦حماس تتهم األجهزة األمنية باعتقال  .١٨

في الضفة   من أنصارها٦ل ااعتقبحركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية  اتهمت :وكاالت -رام اهللا 
 الشيخ فياض األغبر مدير دائرة األوقاف في مدينة نابلس وعضو ت اعتقلاألجهزةأن قالت و .الغربية

مجلس بلدية نابلس المنتخب أثناء خروجه من بيته ألداء صالة التراويح وقامت بنقله إلى سجن الجنيد 
وذكرت أن األجهزة في نابلس اعتقلت ليال الشيخ حسام القتلوني وهو عضو ثان في مجلس بلدية  .بنابلس
 بممارسة تعذيب شديد بحق المهندس مهدي حدادة األمر الذي هاتهمتكم ا ،عد مداهمة منزلهنابلس ب

  . استدعى نقله إلى العناية المكثفة في المستشفى الوطني بنابلس
  ٢٣/٩/٢٠٠٧البيان   
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  االجنحة العسكرية للمقاومة تقصف سديروت بالصواريخ .١٩
وطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير  أعلنت كتائب المقاومة ال: يحيى المدهون-جباليا

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب  .فلسطين، مسؤوليتها عن قصف سديروت بصاروخ
من جهتها أعلنت ألوية الناصر  .شهداء األقصى، مسؤوليتهما المشتركة عن قصف سديروت بصاروخين

 صباح امس ٣بصاروخ من طراز ناصر " يغفشاعر هن"صالح الدين مسؤوليتها عن قصف بلدة 
  .السبت

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الجديدة الحياة
  
  الجيش اإلسرائيلي يدرس فك االرتباط مع قطاع غزة ونقله إلى مصر .٢٠

 أن الجيش اإلسرائيلي يدرس اقتراحا ينص "جيروساليم بوست"كشفت صحيفة : غزةمن عبدالقادر فارس 
غلق جميع المعابر الحدودية بين القطاع وإسرائيل ونقل على فك االرتباط بشكل كامل مع قطاع غزة و

وأوضحت الصحيفة نقال عن مسؤولين عسكريين . قطاع بالكامل إلى مصرالمسؤولية اإلشراف على 
 أثار موضوع االنسحاب أثناء ، نائب رئيس قيادة هيئة األركان،إسرائيليين أن الجنرال موشيه كابلينسكي

  . لعسكرية اإلسرائيليةسلسلة لقاءات داخل المؤسسة ا
  ٢٣/٩/٢٠٠٧عكاظ 

  
  تعلن إحباط عملية استشهادية " إسرائيل" .٢١

 كان يستعد تنفيذ "تل أبيب"، أمس، أنها اعتقلت فلسطينياً يوم الجمعة في "اإلسرائيلية"الشرطة "ذكرت 
اماً واستنادا إلى مصدر عسكري فإن الرجل الذي كان يرتدي حز. "عيد الغفران"عملية استشهادية في 

ناسفاً قدم من نابلس في الضفة الغربية المحتلة وقد اعتقل إثر القبض على قائد عسكري لحركة حماس 
  )ب.ف.ا. (في اليوم ذاته في هذه المدينة

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  ارتفاع في شعبية باراك النتهاجه خطا متطرفا مع الفلسطينيين .٢٢
العات الرأي في اسرائيل الى ان قوة أحزاب اليمين بدأت  أشارت آخر استط:  نظير مجلي-تل أبيب 

القديم، ايهود باراك، وزيرا للدفاع في -تنحسر في األسابيع األخيرة منذ تعيين زعيم حزب العمل الجديد
وحسب هذه االستطالعات فان باراك بات أقوى المنافسين على رئاسة . حكومة ايهود أولمرت االئتالفية

. حتماالت فوزه على زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، ألول مرة منذ ست سنواتالحكومة، وتزايدت ا
  .أما أولمرت فقد واصل التقدم البطيء الستعادة قوته

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل حصلت على مواد نووية من غارتها على سورية ":الصنداي تايمز" .٢٣

عن معلومـات   " سبق صحافي خاص  "وصفته بأنه   الصنداي تايمز البريطانية في موضوع      "كشف صحيفة   
مـصادر  "وقالـت الـصحيفة نقـالً عـن        . يتم ذكرها للمرة األولى بشأن الغارة اإلسرائيلية على سوريا        

 إن إسرائيل شنت غارة أرضية على موقع سوري للحصول على عينات منه، قبـل أن تـشن                  -"موثوقة
الكوماندوز اإلسرائيلي، شقوا طـريقهم بهـدوء تجـاه    يقول التحقيق إن أفرادا من       . غارتها الجوية عليه  

وطبقًا لتقرير الصحيفة أعدت    . المنشأة العسكرية السورية في موقع بمحافظة دير الزور في شمال سورية          
إسرائيل خطة لقصف الموقع أطلعت عليها اإلدارة األميركية، غير أن الرئيس بوش طلب عـدم توجيـه                 

وبعد إطالع اإلدارة األميركية على هذا الدليل حصلت        .  مادي مباشر  الضربة إال بعد الحصول على دليل     
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الخطة اإلسرائيلية على الضوء األخضر من واشنطن، فشنت الغارة الجوية التي دمرت الموقع تماما في               
إن دبلوماسيين في كوريا الشمالية يعتقدون أن       " الصنداي تايمز "ويقول تحقيق   . أيلول/ السادس من سبتمبر  

من الكوريين قُتلوا في تلك الغارة، مؤكدين أن خبراء كوريين في الصواريخ كـانوا يعملـون فـي             عددا  
لقد ردت سورية في    "قوله  : خبير في المخابرات اإلسرائيلية   "ويمضي التحقيق فينقل عن     . سورية منذ فترة  

وتقـول  ". هـدف الماضي على إهانات أقل كثيرا من تلك األخيرة، لكنهم سيختارون المكان والزمان وال            
  . إن تفاصيل الغارة اإلسرائيلية على سورية تظل غير مكتملة" الصنداي تايمز"

  ٢٣/٩/٢٠٠٧بي بي سي 
  

  طائرة سورية في الجوالن أقلقت إسرائيل  .٢٤
قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن طائرات مقاتلة إسرائيلية انطلقت صباح أمس السبت باتجاه طائرة 

ونقلت . ب السوري من هضبة الجوالن بعدما اختفت عن أجهزة الرادارسورية كانت تحلق في الجان
إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن المصادر العسكرية ذاتها زعمها إن الطائرات اإلسرائيلية عادت إلى 

وقدرت المصادر العسكرية . قواعدها بعدما تبين أن الطائرة السورية تحطمت في األراضي السورية
   .كن لدى الطائرة السورية نوايا هجوميةاإلسرائيلية انه لم ت

  ٢٣/٩/٢٠٠٧البيان  
  
  االستيراد في إسرائيل مرة أخرى أكبر من التصدير .٢٥

في النصف األول من هذا العام كان االستيراد إلسرائيل أعلى بنحو نصف مليار :  رام اهللا-خلف خلف 
 مليار دوالر في ٣,٣ بمقدار  ولكن رغم ذلك سجل في هذه الفترة فضل جاٍر–شيكل من التصدير منها 

 مليار دوالر في ميزان المدفوعات في ٤,٢ميزان المدفوعات اإلسرائيلي، وذلك استمرارا لفضل بمقدار 
وفضال عن ذلك، يتبين  .هذا ما افاد به مكتب اإلحصاء المركزي حديثاً. ٢٠٠٦النصف الثاني من العام 

لجمعة أن الدين الخارجي السلبي لالقتصاد لخارج من المعطيات التي أوردتها صحيفة معاريف اليوم ا
 ٣٨ في المائة هذه السنة، كما بلغ ذروة ٦٥إسرائيل ازداد بمعدل لم يكن في الحسبان، حيث وصل إلى 

بمعنى أن . ٢٠٠٦ مليار دوالر في نهاية حزيران ٢٣، مقابل ٢٠٠٧مليار دوالر في نهاية حزيران 
 مليار دوالر، وهو ما يجعل المالية اإلسرائيلية تشعر ٣٨قدار العالم مدين إلسرائيل بمبلغ ذروة بم

  . باالرتياح نوعاً ما
  ٢٢/٩/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   معتقل فلسطيني في السجون االسرائيلية١١٥٠٠: تقرير .٢٦

أفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أمس بأن عدد األسرى الفلسطينيين           :  د ب أ   -غزة  
وقالت الوزارة ، في     . نائبا ووزيرا سابقين   ٤٦ أسير ، بينهم     ١١٥٠٠ئيلية وصل إلى    في السجون اإلسرا  

 ، وأكثـر    ١٩٦٧ ألف فلسطيني منذ عام      ٨٠٠تقرير أرسل إلى الصحفيين إن إسرائيل اعتقلت أكثر من          
 سـجنا   ٣٠ موزعين على    ١١٥٠٠ ، فيما ال يزال      ٢٠٠٠ ألف منذ اندالع انتفاضة األقصى عام        ٦٢من  

و من غزة    ٨٩٠ أسيرا من الضفة     ٩٨٧٠وأضافت الوزارة أن من بين األسرى        .ومركز توقيف ومعتقال  
ومن فلسطينيي الداخل والعشرات من األسرى العرب ، بينهم أسير سـعودي             ١٤٢و من القدس     ٥٠٦،  

و  ٣٥٧ أسيرا اعتقلتهم إسرائيل قبل انتفاضة األقصى ،         ٥٤٣وأشارت إلى أنه يقبع خلف القضبان        .واحد
  .١٩٧٧ ، أقدمهم األسير سعيد العتبة المعتقل منذ عام ١٩٩٣عام " أوسلو"عتقلون في فترة ما قبل اتفاق م

 أسـيرة   ٦٥٠ أسيرات ، من أصل حـوالي        ١٠٩وحسب التقرير ، فإنه ال يزال في السجون اإلسرائيلية          
 .مـن القطـاع    أسيرة من الضفة وخمسة من القدس وثالثة         ١٠١اعتقلن خالل انتفاضة األقصى، بينهن      
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 طفال ممن هم دون الثامنة عشر في السجون ، فيما اعتقل أكثر من خمـسمائة                ٣٢٠وأوضح التقرير أن    
 أسير يعانون مـن     ١٢٠٠وقالت الوزارة إن أكثر من       .آخرين تجاوزوا هذه السن وهم في زنازين األسر       

  . أسير١٩١إلى شهداء الحركة األسيرة ارتفع "وأوضحت الوزارة أن  أمراض مزمنة ومختلفة، 
  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  التفتيش العاري لذوي األسرى يهدد بأزمة في سجن النقب .٢٧

حذر مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة من تمادي إدارة معتقل النقب اإلسرائيلي في سياسـة                
لمحـرر  واعتبر األسير ا  . زوجات األسرى أثناء الزيارة    التفتيش العاري بحق بعض أمهات أوأخوات أو      

ما " نفحة"حمدونة أن األسرى يصبرون على أي شيء إال المس بكرامة أهليهم، وأضاف أن تجربة سجن                
زالت ماثلة في هذا السياق، وأكد حمدونة وصول رسالة الى مركز األسرى للدراسات من معتقل النقـب                 

من ذوي األسرى خـالل      مفادها أن إدارة المعتقل قامت فى اآلونة األخيرة، بتفتيش أربع نساء             ٣"-قسم"
حضورهن للزيارة تفتيشاً عارياً على أيدي شرطيات بحجة أمنية، مع العلم أن التفـاهم بـين الطـرفين                  

  . هو االكتفاء بتفتيش االجهزة االلكترونية فوق المالبس فقط" األسرى واإلدارة"
 في النقـب رفـضاً      لقد رفضت اللجنة النضالية المكونة من كل قوى الحركة الوطنية األسيرة          : وأضاف

قاطعاً هذا الشكل من التفتيش أوالقبول به، واتخذت قراراً جماعياً برفض التفتيش العاري لذوي األسرى،               
وأوصت أهاليهم بأن كل من يطلب منها التفتيش العاري تحت أي حجة عليها أن ترفض األمر وتضحي                 

سرى تنتابهم حالة من الغليان على إثر مـا         وأكد المركز أن األ   ". بالزيارة وتعود حتى تنتهي هذه الظاهرة     
  . حصل، وبدأوا بخطوات نضالية مستمرة لوقف انتهاكات إدارة السجون بحقهم

  ٢٣/٩/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية  
  
  الجيش االسرائيلي يخلف دماراً واسعاً في مخيم قرب نابلس .٢٨

ن قرب نابلس امس االول كان الدمار واضحا في كل ركن من اركان مخيم العي:  محمد يونس–نابلس 
بعد ان غادره الجيش االسرائيلي منهياً بذلك عملية عسكرية واسعة اسفرت عن مصرع شابين واعتقال 

يم ان الجيش دفع وقال سكان المخ .خمسين آخرين وتدمير عشرات البيوت والسيارات والمحال التجارية
وفي كل حركة لها في تلك الشوارع واالزقة . دباباته وبلدوزراته الضخمة الى الشوارع واألزقة الضيقة

وأدى الهدم . كانت الدبابات والبلدوزرات تدوس على السيارات الواقفة، او تهدم اجزاء من جدران البيوت
لي المخيم ان الجيش االسرائيلي تصرف بوحشية وقال اها .المتراكم في بعض االزقة الى اغالقها بالكامل

بالغة مع الناس والبيوت والسيارات بعد مقتل احد افراده في اشتباك مع مجموعة عسكرية تنتمي للجبهة 
  .وقال المواطنون ان الجنود كانوا يخرجونهم من البيوت ويدخلونها ويعيثون فيها فسادا .الشعبية

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الحياة
  
 تعتدي على مصلين في الضفةقوات االحتالل  .٢٩

اعتدت قوات االحتالل مساء اول من امس على مصلين في :  يوسف الشايب وحامد جاد-رام اهللا وغزة
وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية، وأطلقت القنابل  مسجد قرب جنين في الضفة الغربية،

ون الصالة، ما أدى إلصابة عدد منهم باإلغماء كما الغازية أثناء صالة التراويح، بينما كان المصلون يؤد
   .تعمدت دوريات االحتالل تدمير إحدى المركبات، التي كانت متوقفة أمام المسجد

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  اصابة اربعة اطفال فلسطينيين اثر انفجار عبوة فـي غزة .٣٠
صيبوا بجروح جراء انفجار عبـوة      افاد مصدر طبي امس ان اربعة اطفال فلسطينيين ا        :  ا ف ب   - غزة

واوضح المصدر ان العبوة قد تكون ذخيرة اسرائيلية لم تنفجـر            .كانوا يلعبون بها في شمال قطاع غزة      
  . سنة١٦ و١٠كان يلعب بها االطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
  رإحياء ذكرى هبة القدس واألقصى أول أكتوب: ٤٨الـفلسطين  .٣١

، إحيـاء الـذكرى الـسنوية       ٤٨قررت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي عام           
السابعة ليوم القدس واألقصى يوم االثنين األول من أكتوبر المقبل، بتنظيم مسيرة مشاعل قطريـة إلـى                 

للجنة عبر لجنة متابعـة     كما قررت ا  . جانب قيام قيادات الجماهير العربية، بزيارات إلى أضرحة الشهداء        
قضايا التعليم العربي، تخصيص ساعات دراسية تثقيفية تربوية حول هذه المناسبة بأبعادها ودالالتها في              

وأكدت اللجنة أن هذه القرارات، في إحياء هذه المناسبة الوطنية          . المدارس العربية، خالل األسبوع المقبل    
 تأتي تتويجاً لسلسلة الفعاليات والنشاطات التـي قامـت          والكفاحية، وما تحمله من قضية وذكرى شهداء،      

  . وتقوم بها، في هذا الصدد، عدة أحزاب وحركات سياسية وهيئات ومؤسسات عربية في إسرائيل
  ٢٣/٩/٢٠٠٧البيان  

  
  مسلحون يعتدون على مدير عام تلفزيون فلسطين ويستولون على سيارته .٣٢

يارة محمد الداهودي مدير عام تلفزيون فلسطين من أمام أقدم مسلحون الليلة قبل الماضية على سرقة س
إن هذه المرة الثانية التي تسرق فيها سيارته وقد أعادتها في ": وقال الداهودي. منزله في مدينة غزة

وقال شهود عيان، إن المسلحين كانوا يرتدون لباسا مدنيا . "المرة األولى حكومة اسماعيل هنية المقالة
برج " أنهم لم يعرفوا عن أنفسهم، وكانوا ينتظرون وصول الداوهدي أمام منزله في وغير معروفين كما

  . "هذه هي البداية له وأمثاله وانه سينال عقابه" واعترضوه وسط عبارات تهديد ووعيد له بأن "الصحافيين
  ٢٣/٩/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  فلسطيني يخترع مستحضراً طبياً إلزالة آثار الحروق والعمليات .٣٣

ر أستاذ الكيمياء العضوية المشارك في قسم الكيمياء في كلية العلوم في الجامعة اإلسـالمية الـدكتور                 ذك
عن طريق الخبرة   ” Burnex“ماجد محمد هنية إنه توصل إلى اختراع مستحضر طبي جديد أطلق عليه             

ـ           .في إعداد المواد الكيماوية والطبيعية     ة اإلسـالمية   وأوضح هنية في خبر تم نشره على موقـع الجامع
االلكتروني امس أن المستحضر يعالج آثار الحروق، من خالل قيامه بتنشيط خاليا الجلد، وتحويله إلـى                

وقال إن المستحضر يستخدم لجميع األعمار، إلى جانـب أنـه            .حالته الطبيعية، وإزالة الطبقة المحروقة    
اسية، أما المادة الفعالة فهي خليط من       يتكون من مواد متوفرة ورخيصة مبيناً أنه من مكونات الكريم األس          

وأكد الدكتور هنية أنه تم تجريب المستحضر على         .مواد كيميائية وطبيعية، ومواد حافظة، ومواد معطرة      
  . العديد من الحاالت، وقد تم شفاؤها بنجاح من دون أي مشاكل جانبية

  ٢٣/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   مشوار شفيق الحوت:عايدة النجار. د .٣٤

في كتابه الصادر مؤخرا عن دار الريس للكتـاب         ) أطال اهللا في عمره   (سجل شفيق الحوت رحلة حياته      
ـ  ٢٠٠٧والنشر في بيروت     شفيق الحوت هو    ). من يافا بدأ المشوار    -بين الوطن والمنفى    (، والموسوم ب

نظمـة  مـن مؤسـسي م     وهو. الكاتب والصحافي والسياسي الذي التزم بالعمل من أجل قضية فلسطين         
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وفي كتابه الجاد يسرد الحوت تفاصيل كثيرة عن حياتـه الخاصـة أو             . ١٩٦٤التحرير الفلسطينية عام    
منذ الثالثينيات حتـى نهايـة القـرن        " سيرة وطن وشعب  "سيرته التي ال يراها سيرة ذاتية بقدر ما هي          

  .العشرين
  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
 حول نازحي البارد وإعادة إعماره "وااألونر"الحوار اللبناني ـ الفلسطيني و"لقاء لـ  .٣٥

الفلسطيني ووكالة االونروا في لبنان،  عقد في متنزه المنية لقاء حواري، دعت اليه لجنة الحوار اللبناني 
وخصص اللقاء . ضم السفير خليل مكاوي، وفدين من البنك الدولي واالونروا، وفاعليات دينية واجتماعية

لمحيطة بمخيم نهر البارد من قبل االونروا لبناء وحدات سكنية اليواء لبحث مشروع استئجار االراضي ا
وألقيت مداخالت من المشاركين أجمعت على ضرورة التعاون  .الالجئين الفلسطينيين النازحين من البارد

بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتوزيع المساعدات العينية والمادية بالمساواة بينهما، وانشاء لجنة 
  .تصة لدراسة امكان وجود البيوت الجاهزة في اراض مناسبة لهامخ

  ٢٣/٩/٢٠٠٧المستقبل 
  

  ابو الغيط يدعو لعدم تجاهل حماس .٣٦
قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه ال يمكن ان تواصل الدول الغربية مقاطعة حركة 

في كلمة البو الغيط امام منتدى جاء ذلك . حماس، اذا كانت ترغب في تحقيق السالم في الشرق االوسط
وقال وزير الخارجية المصري ان حماس حركة فلسطينية وبالتالي هي  .عن الشرق االوسط في نيويورك

واكد على اهمية وجود اطار سياسي لمساعدة الفلسطينيين على . جزء من المعادلة وال يجب تجاهلها
واضاف ابو الغيط ان الدعم . لدولي على حد قولهاقامة دولة مستقلة، وتلك مسؤولية اسرائيل والمجتمع ا

الدولي، خصوصا من الواليات المتحدة، ضروري لكي تتمكن اسرائيل والفلسطينيين من حل خالفاتهم 
  .واقامة سالم دائم

  ٢٢/٩/٢٠٠٧بي بي سي 
  
  "  إسرائيل"مصر ترفض التزامات جديدة تجاه الطاقة الذرية طالما تتجاهلها  .٣٧

ة المصري أحمد أبو الغيط، أمس، أن مصر ترفض أي التزامات جديدة في إطار أعلن وزير الخارجي
 في رفض اخضاع منشآتها لتفتيش "اسرائيل"نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما استمرت 

وقال أبو الغيط في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق األوسط إن مصر تنادي بتحقيق عالمية  .الوكالة
واعتبر الوزير المصري ان  . ام الضمانات الشاملة باعتباره المكون الرئيسي لنظام منع االنتشارنظ

 دون "االسرائيلية"اكتفاء المؤتمر العام للوكالة للعام الثاني على التوالي بمناقشة موضوع القدرات النووية 
لتوقيت الحساس الذى تشهده اتخاذ أي إجراء بشأنه لهو أمر يثير دهشتنا واستغرابنا خاصة في هذا ا

 من مخاطر حقيقية على أمن "االسرائيلية"منطقة الشرق األوسط، فضالً عما تمثله القدرات النووية 
  .المنطقة بأسرها

                ٢٣/٩/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 

  ينيةدون جدول زمني قطاع غزة جزء ال يتجزأ من الدولة الفلسط" بيان مشترك"رايس مع  .٣٨
اعتبرت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، أنه من االفـضل وصـف             :عبد الرؤوف أرناؤوط  

، مشيرة الـى    "بيان مشترك "الوثيقة التي يعمل الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي على صياغتها اآلن بأنها           
اهمات التي توصـل اليهـا      ان الطواقم التفاوضية الفلسطينية واالسرائيلية ستعمل على صياغة خطية للتف         
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الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولـمرت في محادثاتهما الثنائية في االسـابيع              
أعتقد ليس من الحكمة ان     : وقالت  . الـماضية، اال انها شددت على ان الوثيقة لن تتضمن جداول زمنية          

الكـل  " قالت الوزيرة االميركية     ،لحل النهائي وبشأن قضايا ا   .يكون هناك جدول زمني في هذه الـمرحلة      
يعلـم بأن هناك مجموعة من القضايا التي يتوجب حلها اذا ما كانت الدولة الفلـسطينية سـتقام، وهـذه                   
القضايا من بينها، ولكن هذه ليست القضايا الوحيدة التي يتوجب حلها، فاألمن يجب ان يجد حالً ، ويجب                  

 للعمل للدولة الفلسطينية الجديدة واسرائيل ولجيران الفلـسطينيين مثـل           ان يكون هناك مفهوم امني قابل     
يجـب ان تكـون هنـاك تفاهمـات حـول العالقـات االقتـصادية               : واضافت  . حدود مصر مع غزة   
هناك العديد من القضايا التي يتوجب ايجاد حل بشأنها، ولكـن ال احـد يـشك او                 . والـمصادرالطبيعية

  .ايا يجب ان تجد حالً يحاول ان يخفي بأن هذه القض
واشارت رايس الى ان ثمة عمليـة        .فهي ال تزال قائمة   . لن اقول ان خريطة الطريق قد فشلت      "وتابعت  

والجميـع يتحـدث اآلن     "جارية من الـمباحثات الثنائية حول بناء الثقة بين الزعيمين اولـمرت وعباس            
  .عن الجو الـممتاز بينهما واأللفة بينهما

قطاع غزة هو جزء ال يتجزأ من االراضي الفلسطينية وسيكون جـزءا مـن              "على ان   الى ذلك، شددت    
اننا معنيون جدا بضرورة اال     "واشارت الى انها اكدت للـمسؤولين االسرائيليين على        . "الدولة الفلسطينية 

الـمشكلة "وقالت  " يعاني فلسطينيون ابرياء من العواقب اإلنسانية نتيجة ألي اجراء قد يتخذه اإلسرائيليون           
  .، ال الشعب في غزة"حماس"هي 

  ٢٣/٩/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  تنتقد التهديدات اإلسرائيلية بفرض عقوبات جماعية على غزة" هيومان رايتس ووتش" .٣٩

إسرائيل بشدة بسبب  االميركية الليلة الماضية،" هيومان رايتس ووتش"انتقدت منظمة - وفا-واشنطن
نها تريد إنزال عقوبات إضافية على قطاع غزة بما في ذلك قطع التيار التهديدات التي أطلقتها بأ

وقالت المنظمة في بياٍن لها ان تهديدات إسرائيل بفرض عقوبات إضافية  .وإمدادات الوقود الكهربائي
  .على قطاع غزة تعتبر عقاباً جماعياً غير قانوني لسكان غزة المدنيين

  ٢٣/٩/٢٠٠٧ الجديدة الحياة
  
  رضي الممثلون وغضب الجمهور: ندوليزامسرحية كو .٤٠

  بالل الحسن 
  :شهد الجمهور في تل ابيب ورام اهللا عرضا مسرحيا مشوقا توالت فيه المناظر كما يلي

كوندوليزا رايس في واشنطن، تستعد للقدوم إلى الشرق األوسط، لتساهم في حـل أعقـد               : المشهد األول 
ومن هناك بدأت تواجه صراعا حادا، صـراعا        . رائيلي اإلس -مشكلة دولية، هي مشكلة الصراع العربي       

هي، وباعتبارها وزيرة الخارجيـة، لهـا رأي فـي          . أميركيا داخليا حول كيفية التعامل مع هذه القضية       
الموضوع يقول بضرورة إبقاء كل خيارات النقاش مفتوحة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، قبـل وأثنـاء               

وثمة شخص آخر يقف لها بالمرصاد هو       . ي دعا إليه الرئيس جورج بوش     وبعد انعقاد مؤتمر الخريف الذ    
مستشار الرئيس، يعارضها ويختلف معها، ويفضل عدم مناقشة قضايا الحل النهائي فـي             ) اليوت ابرامز (

وتصل أصداء هذا الخالف إلـى الـرئيس        . المؤتمر المنشود، وتحديدا ملفات الالجئين والقدس والحدود      
عا إيهود أولمرت في إسرائيل، ويعرف أولمرت أن له سندا في البيت األبيض قادرا              بوش، ويعرف به طب   

  .على الهمس في أذن الرئيس، فيستعد سلفا لرفض آرائها، ويشعر باألمان إذا ما عارضها أو اختلف معها
تصعد كوندوليزا إلى الطائرة الخاصة التي ستنقلها من هدوء واشـنطن إلـى صـخب               :  المشهد الثاني  -
. تختلي بنفسها لتفكر بهـدوء    . شرق األوسط، وحولها المستشارون والمساعدون والصحافيون المقربون      ال
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وهي تعرف أيضا، وربمـا     . إنها تعرف اآلن حدود ما يريد سيد البيت األبيض أن تبقى األمور في نطاقه             
خرج يبـدو معـه أن      أكثر من الالزم، ما يطلبه الفلسطينيون وما يرفضه اإلسرائيليون، وال بد إذاً من م             

تمسك . تفكر وتفكر، ثم تجد حال لغويا بالغيا بارعا       . األمور تسير إلى األمام بينما هي تراوح في مكانها        
  :قلما وورقة وتكتب سلسلة من الشعارات

 -المؤتمر مصيري وجاد، وسيتناول جميع القضايا األساسـية للـصراع الفلـسطيني             :  الشعار األول  -
  .اإلسرائيلي

هدف زيارتي حث الطرفين على التوصل إلى اتفاق حول أسس المفاوضـات إلقامـة              : الثاني الشعار   -
  دولة فلسطينية بأسرع ما يمكن

  .ال أحد يريد أن يحضر مؤتمرا لسماع الخطب، بل نريد أن نحقق السالم بين الطرفين:  الشعار الثالث-
 أساس الدولتين فقط، بل يجب أن نعمـل         ال يكفي االستمرار بالقول إننا نريد حال على       :  الشعار الرابع  -

ثم تعيد صياغة الجملـة األخيـرة مـن الـشعار     ... وتفكر... وتتأمل... وهنا تتوقف. باتجاه تحقيق ذلك 
  ".تضييق الفجوة"يجب أن نعمل باتجاه : وتصبح كما يلي

بـرود فـورا أن     تصل كوندوليزا إلى إسرائيل، ويتم استقبالها ببرود، وتفهم من ذلك ال          :  المشهد الثالث  -
قد اتصل مع اولمرت، وأطلعه على األجواء في البيت األبيض، ونصحه، ربما، أن يبادر              ) اليوت ابرامز (

إلى االتصال مع الرئيس بوش شارحا له متاعبه الداخلية، فيطمئنه بوش، ويفهم اولمرت فورا أنه يستطيع                
رجل لبق أيضا، وهو يعـرف أنـه ال         ولكن اولمرت   . أن يرفض أي اقتراح تقدمه كوندوليزا وال يعجبه       

يجوز التصادم المباشر مع رئيسة الدبلوماسية األميركية، فيلجأ إلى مساعديه ليلتقوا بها أوال، وليـشرحوا               
  .لها بالوضوح الكافي، حدود ما يستطيع اولمرت أن يوافق عليه

 أكثر من الوضوح، ومـن      تتولى المهمة األولى تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل، فتقول لها بما هو           
إن إسرائيل غير معنية في خلق توقعات مبالغ بها من المؤتمر، مـن خـالل    : دون استعمال كلمة نرفض   

بحث قضايا الحدود والقدس والالجئين، ألنه ما تزال هناك فجوة واسعة بين رغبة ابو مازن وبين قدرته                 
 المتحدة، من أجل تأييد للمؤتمر في أوساط        نحن معنيون بمساعدة الواليات   : وتقول لها . على أرض الواقع  
أقترح أن تتركز أبحاث القمة في قضايا اقتصادية، وفـي بنـاء أجهـزة              : وتقول لها . دول عربية أخرى  

وتبلغهـا  . السلطة الفلسطينية، وفي بناء أجهزة األمن، وفي تكثيف تعاونها مع أجهزة األمن اإلسـرائيلية             
، وتتذاكى كوندوليزا وترد قائلة إن      "كيانا معاديا " باعتبار قطاع غزة     أيضا أن إسرائيل اتخذت اليوم قرارا     

  .حركة معادية" حركة حماس"واشنطن أيضا تعتبر 
يستقبلها بـاراك   . ثم تنتقل كوندوليزا وهي تتهادى، من مكتب ليفني إلى مكتب ايهود باراك وزير الدفاع             

ض في مخيلتها كيف أنـه رجـل قاتـل، ال          بنعومة أقرب إلى نعومة النساء، فيلفت ذلك نظرها، وتستعر        
يصدر أوامر القتل إنما يمارس القتل بيديه، وأنه فعل ذلك في بيروت وتونس، وأن نعومة النـساء فـي                   

ولكنها كامرأة قوية، تشيح بنظرها عـن كـل ذلـك،           . شخصيته هي نزعة إلخفاء قسوة القتل في داخله       
ل حياة الفلسطينيين اليومية، وحسب طلب سـابق        وهنا يعرض عليها باراك خطة لتسهي     . وتستعد للسماع 

إسـرائيل علـى   : يقول لها باراك". سندرس"ولكن ما يلفت نظرها أن كل بند في الخطة يبدأ بكلمة         . منها
استعداد لدراسة نشر قوات شرطة فلسطينية في مدينة واحدة أو في مدينتين من مدن الـضفة الغربيـة،                  

 ٢٤سـنزيل   : يقول لها بـاراك   ). يل مباحا لقوات األمن اإلسرائيلية    ويبقى الل (وخالل ساعات النهار فقط     
لتسهيل تنقل الفلسطينيين، ثم ندرس زيادة هـذا العـدد حـسب            )  حاجز ٤٠٠من أصل أكثر من     (حاجزا  

سندرس في المستقبل زيادة التنسيق مع قوات األمن الفلسطينية،         : ويقول لها باراك  . تطور الوضع األمني  
  .ي على األرضوبحسب الوضع األمن
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تسيبي ليفني قلصت أمامها أفق العمل السياسي، وايهود باراك قلص أمامهـا            . تشعر كوندوليزا بخيبة أمل   
" طموحـات "أفق العمل المعيشي واألمني، وعلى أساس عملية التقليص هذه، عليها أن تـذهب لـسماع                

  .الفلسطينيين
ى قاعة االجتماع مع الرئيس محمود عباس،       تذكرت رايس بلمحة سريعة، وهي تدخل إل      : المشهد الرابع  -

تذكرت أنه توقع فشل    . كل التصريحات المتشائمة التي أدلى بها قبل وصولها حول مؤتمر السالم المنشود           
وكانت المعلومات شحيحة عما دار في االجتماع، ثم مضيا معا          ... اجتمعا. المؤتمر، أو حتى عدم انعقاده    

ال (اجأة، فقد تصرف الرئيس عباس حسب القاعدة الذهبية القائلة بأنه           وهنا كانت المف  . إلى مؤتمر صحافي  
، ولذلك بادر إلى تقديم جواب على األسئلة الثالثة الغامضة، والتي سـبق لـه أن                )يجوز إغضاب أميركا  

المؤتمر الدولي سـيعقد    : ، وإذا به يقول   )موعد المؤتمر، من سيدعى إليه، هدفه ومضمونه      (أعلنها بنفسه   
إن الوضع غامض بالنسبة لموقف الدول العربية مـن         : وقال. المقبل) تشرين الثاني ( نوفمبر   في منتصف 

المؤتمر، ويجب توضيح الكثير من القضايا من قبل الداعين للمؤتمر، وعندها أعتقد، وال أجزم، أن هـذه                 
وهكذا بدت  . إن هدف المؤتمر وجدول أعماله هو إقامة الدولة الفلسطينية        : وقال. الدول ستحضر المؤتمر  

األمور من خالل تصريحات عباس وكأنها تسير نحو الحل، فقد تم تحديد موعد المؤتمر، وتـم تحديـد                  
  .حول من سيحضره من الدول العربية) غموض بناء؟؟(هدفه، وبقي 

وارتسمت أمامها الشعارات األربعة    . تذكرت صراعات واشنطن  . تقدمت كوندوليزا إلى المنصة لتتحدث    
في الطائرة، واستعادت شريط األقوال التي سمعتها من الجميع، ثم خلطت كل ذلـك فـي                التي صاغتها   

إنها ستعمل على أن يكون المؤتمر المنشود جـديا وفـي           : ، وقالت )حسب تعاليم الفوضى البناءة   (رأسها  
القضايا التي تحتـاج    : سئلت ما هي قضاياه الجوهرية؟ أجابت     . صلب الموضوع، وأن ال يكون مظهريا     

سئلت عن الوثيقة الختامية التي سيتبناها المؤتمر؟ قالت هذا متروك للطرفين للعمل            . حل بين الجانبين  إلى  
. وواشنطن ستساعد في تذليل الصعاب، واشنطن ستساعد الطرفين على التوصل إلى تفاهم مشترك            . عليه

إطالق مفاوضـات  إن هدف المؤتمر هو  : ثم تذكرت أنها وزيرة دولة عظمى فقالت بنبرة خطابية حاسمة         
  .جدية تهدف إلى قيام دولة فلسطينية

وخرج جميع الممثلين مـن الكـواليس نحـو خـشبة           . وهنا أسدل الستار معلنا انتهاء عرض المسرحية      
ولكن همهمة غاضبة سمعت في أوساط المتفرجين، بعـد أن تـم إطفـاء              . المسرح، راضين عن أدائهم   

 .الميكروفونات حتى ال يسمعها أحد
  ٢٣/٩/٢٠٠٧وسط الشرق األ

  
  والقمع المتصاعد..  اإلسرائيلية المتزايدة-اللقاءات الفلسطينية  .٤١

  علي الطعيمات
 االسرائيلية تزداد بالمقابل االجراءات القمعية والتعـسفية        -كلما كثرت االجتماعات واللقاءات الفلسطينية      

ليونة وتجاذبا اكبر مـع الـشروط       واالذاللية االسرائيلية بحق الفلسطينيين وكلما أبدى الجانب الفلسطيني         
االسرائيلية المدعومة من االدارة االميركية الراعية والساهرة على تنفيذ الرغبات االسرائيلية في التوسع             
واالستيطان وتقطيع أوصال الفلسطينيين شعبا ووطنا وتحريض طرف على آخر كسبا للوقت وإضـعافا              

فاوض ضعيف ال يمتلك بين يديه قوة يستند اليها لتفكيك          للصف الفلسطيني وتسهيال النتزاع تنازالت من م      
  .عناد وصلف االسرائيلي الذي يعرف من يفاوض ويعرف ما الذي يريده

ومنذ اتفاقات اوسلو قبل ثالثة عشر عاما تصاعدت الحركة االستيطانية وتضاعفت الشروط االسـرائيلية              
الجشعة الال متناهية فـي الخـداع والكـذب         للتسوية وصاحبتها تنازالت فلسطينية خضوعا لهذه السياسة        

والتضليل والتسويف وتزييف الحقائق والسبب ليس فقط ألن جانبا من الفلسطينيين يستعجل قطف ثمـار               
االنتفاضات والمقاومة اللتين غدتا وفق هذا الجانب عبئا على المصلحة الفلسطينية العليـا فـي حـين ان                  
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مة ورقتان من أقوى االوراق التي يمكن للمفاوض الفلسطيني         العكس هو الصحيح وان االنتفاضة والمقاو     
االستناد اليها والدخول في هذه الساحة بقوة تربك العدو االسرائيلي الذي يفاوض بارتياح في ساحة يمتلك                

  .فيها ليس هامشا وانما مساحات كبيرة للمناورة وإبقاء المفاوض الفلسطيني في حالة توهان وضعف
طينية في أصعب وأضعف حاالتها على االطالق فإن االسرائيليين ومعهم االميركيـون            وألن الحالة الفلس  

الذين يتحايلون على السالم بعقد مؤتمر الخريف الذي ال يهدف الى إيجاد التسوية التـي يتطلـع اليهـا                   
الفلسطينيون أو اإلعالن عن اطار لحل قضايا الوضع النهائي وهي الحدود والقدس والالجئـين وقـضايا        
االستيطان والمياه لالنطالق منه الى مفاوضات جادة وصادقة بل الى المساهمة فـي تحـسين الـصورة                 
االسرائيلية وإكساب دولة االحتالل المزيد من الوقت الستكمال مخططها االستيطاني وعلى رأسه جـدار              

الـضفة  الفصل العنصري الذي يعتبر من أخطر مراحل االستيطان الذي يلتهم أكثر من ربـع مـساحة                 
  .الغربية

وبعد ست وثالثين ساعة هي مدة المهمة الدبلوماسية لوزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس التـي               
تضمنت جولتين من المباحثات مع رئيس وزراء دولة االحتالل االسرائيلي ايهود أولمرت ورئيس السلطة              

 يعمل أولمرت وعباس على اصدارها من       التي" الوثيقة المشتركة "الفلسطينية محمود عباس قالت راس ان       
المؤتمر الوهم لن تتضمن جدوال زمنيا أي ان الصورة الحالية ستبقى على ما هي عليه، ساحات مفتوحة                 
أمام أولمرت وعصابته االجرامية في ارتكاب ما يشاؤون من الخروقات والجرائم التـي يعاقـب عليهـا          

وهو ما يؤكد فشل مهمة رايس مرة اخرى        . ألمم المتحدة القانون الدولي والتي تتناقض مع أبسط مبادئ ا       
ليس لعدم قدرة وهي التي تتحدث باسم الواليات المتحدة الدولة األعظم واألقدر على صـنع الـسالم ان                  
رغبت وصدقت النوايا وسلكت الطريق الصحيح باتجاه العدالة واالنصاف وااللتزام بالـشرعية الدوليـة              

الحتالل االسرائيلي حليفان استراتيجيان والـسياسة متطابقـة فهمـا رايـس            ولكن ألنهما أميركا ودولة ا    
وأولمرت يعمالن في فريق واحد وهذا ما على الفلسطينيين والعرب ادراكه والعمل على معرفة انـه ال                 
أمل بسالم أو بتسوية في ظل هذا التحالف واالنحياز االميركي لالحتالل وجرائمه وفي ظـل االنقـسام                 

لسطنيي المخيف الذي شجع أعداء هذه األمة على العبث بحقوقها وتزييف الحقائق وتـضليل              العربي والف 
الرأي العام الدولي لصالح المشروع الصهيوني بالمنطقة وفي ظل غياب الصوت العربـي فـي العـالم                 
الغربي لتصحيح الصورة ودفاعا عن الحق العربي الذي ضاعت مالمحه بغيـاب اسـتراتيجيته دفاعيـة                

  .على كافة المستويات واألبعادعربية 
 ٢٣/٩/٢٠٠٧الوطن القطرية 

  
  المناضل القومي ورحمة اهللا .٤٢

   ياسر الزعاترة   
تصلني على البريد اإللكتروني رسائل دائمة من حركة القوميين العرب يبدو أنها تصدر من سوريا، مـع               

ات بعض الفصائل أو رموز     أننا لم نكن نسمع بوجود الحركة إال في سياق تاريخي عند الحديث عن خلفي             
قبل أيام وصلتني رسالة بعنوان وفاة مناضل من حركـة القـوميين            . العمل السياسي والفكري هنا وهناك    

  ).أحمد محمود الجمل(العرب تتحدث عن وفاة عضو مكتب االرتباط الحركة 
رير العـين يـا أخ      نم ق :"وبعد الحديث عن المواقع التي شغلها الرجل وأصله وفصله، يبدأ الرثاء بالقول             

  ".، أيها الصديق سيحملك العروبيون إلى أرض العروبة الواسعة حيث ناضلت أنت)أبو محمود(
في كل مكان عربي سيحملك الشباب القومي كنجمة في سماء الوطن بانتظار يوم النـصر،               : "ثم يضيف 

  ".يوم الوحدة العربية
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 دعاء للمتوفى بالرحمة، كما هي العـادة فـي          ما لفت انتباهي في النص هو خلوه من لفظ للجاللة أو أي           
يحملـه الـشباب    "األوساط اإلسالمية والمسيحية، وال أدري ما الذي سيعود على الرجل بعد موته حـين               

  ؟،"القومي كنجمة في سماء الوطن بانتظار يوم الوحدة العربية
شبثين ببرنامج اإللحـاد،    أشير إلى هذه الواقعة في سياق الحديث عن بعض القوميين الذين ما يزالون مت             

" أمة عربية واحدة ذات رسالة خالـدة      "إذا لم تكن الرسالة الخالدة في شعار القومية الشهير          : وهنا نتساءل 
هي رسالة اإلسالم فماذا تكون؟، نتذكر ها هنا أيضاً قصة صدام حسين الـذي رثـاه الـبعض بوصـفه                    

الم أو إلى رحمة اهللا، مع أننا لم نسمع الرجل طوال           مناضالً قومياً، رافضاً في السياق أية إشارة إلى اإلس        
محاكمته إال ذاكراً هللا وحامالً للقرآن، بل نتذكر أيضاً الحملة اإليمانيـة الـشهيرة التـي قادهـا خـالل                    

  .التسعينات
لماذا يصر البعض على الصدام مع الوعي الجمعي لألمة بهذه الطريقة الفجة؟ ألم يصًل على الفقيد فـي                  

اجد، بينما كان المصلون يطلبون له الرحمة والمغفرة ويدعون اهللا أن يزيد في حسناته إذا كـان                 أحد المس 
  محسناً، ويتجاوز عن سيئاته إذا كان مسيئاً، كما في الدعاء المشهور؟،

نتذكر في هذا السياق نصوص الرثاء لبعض فصائل اليسار الفلسطيني، تلك التي كانت تكتفـي بمقولـة                 
هم الـذين   : ، أو ما شابهها من كلمات لم تكن تعني الكثير لهم أو ألهلهم            "لشهدائنا األبرار المجد والخلود   "

  .كان أكثرهم يتوضؤون ويصلون قبل تنفيذ العملية
كما أتذكر هنا وصية شهداء أهم عملية لفصيل يساري في انتفاضة األقصى، والتي كشفت أنهم شـديدو                 

  .يس المجد والخلود كما يفهمه القومالتدين، نفذوا عمليتهم طمعاً في الجنة ول
اإلسالم أيها السادة ليس حكراً على الحركة اإلسالمية حتى يناكفها البعض بتحديه على هذا النحو أو ذاك،              
ال أدري أية فضيلة لإللحاد يجدها هؤالء، وهل من المنطق والعدل برأيهم أن ينتهي مشهد الكون بكل ما                  

  ة المطلقة؟،فيه من الظلم من دون يوم للعدال
الحياة من دون إيمان باهللا وبيوم الحساب بائسة وموحشة، ومن يعيـشون مـن دون أحاسـيس اإليمـان             

  :ونختم هنا بأبيات الشاعر الفيلسوف المسلم محمد إقبال التي يقول فيها . مساكين يستحقون الرثاء
  إذا اإليمان ضاع فال أمان
  وال دنيا لمن لم يحي دينا
  ير دينومن رضي الحياة بغ

  فقد جعل الفناء لها قرينا
  ٢٣/٩/٢٠٠٧الدستور 

  
  للوحدة الفلسطينية" إسرائيلية"دعوة  .٤٣

  نقوال ناصر 
يـوم  " كياناً معادياً "لم يترك إعالن دولة االحتالل اإلسرائيلي وحليفها االستراتيجي األميركي قطاع غزة            

طينية في رام اهللا يسوغ لها االستمرار في        األربعاء الماضي أي هامش للمناورة السياسية أمام القيادة الفلس        
أو عدم  " شرعية" بغض النظر عن     -إحباط محاوالت التوسط الوطنية والعربية الستعادة الوحدة الوطنية         

 ويسوغ لها االستمرار في المراهنة على المساعي األميركية، ألن هذا اإلعالن            -شرعية مسوغاتها لذلك    
أن كل عرب فلسطين مستهدفون إسرائيليا وأميركيا، وأن إضفاء صـفة  كشف بما ال يدع أي مجال للشك     

رسمية وقانونية على حصار غزة إنما يستهدف هذه القيادة قبل أن يستهدف حماس بوضعها أمام خيـار                 
  .وحيد ال يمكن إال أن تكون فيه إما إلى جانب الحصار أو في الخندق اآلخر المقاوم له

ن أن لحظة الحقيقة قد أزفت، فاالحتالل يخير الجميع بين الوقوف معـه  ويدرك كل ذي بصيرة وطنية اآل   
الوطنية إما عسكرياً أو بالقتل االقتصادي البطـيء،        " الشرعيات"وبين مقاومة مساعيه الستئصال إحدى      
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وال يفيد هنا أي جدل بيزنطي حول شرعية أو عدم شرعية حماس أو التعذر بأن شرعية الرئاسـة قـد                    
يتها، ألنه من حيث المبدأ ال يجوز الجتهاد وطني أن يقف إلى جانـب االحـتالل فـي                  جردتها من شرع  

الـسلمي  " المشروع الـوطني  "استئصال اجتهاد وطني آخر، فهذه المرة كانت حماس هي المتهمة بعرقلة            
لمنظمة التحرير لكن في خضم النضال الوطني الطويل قد تظهر، وسوف تظهر، حتماً، اجتهادات وطنية               

قد ال تتساوق مع المشاريع الوطنية المعلنة للقيادات الوطنية التي يصادف أن تكون في موقع صنع                أخرى  
  .القرار، فهذه سابقة يجب أن ال تمر

دعوة إسرائيلية غير مقصودة  لوقفة وطنية تعيد الصف الفلسطيني إلى حصن الوحـدة              " اإلعالن"ويمثل  
الجتهادات الوطنية كافة الراغبة في البقـاء فـي ميـدان           الوطنية، وهي الرصيد األهم والوحيد المتبقي ل      

النضال الوطني وقيادته، فها هو االحتالل نفسه يغلق أي ثغرات للمناورة في االصطراع على سلطة مـا                 
اسـما علـى    "هدفاً نضالياً قد يسقط دونه آالف الشهداء قبل أن يتحقق ليكون            " سيادتها"و" وطنيتها"زالت  
أمام عرب فلسطين إال أن يكونوا في خندق واحـد، ولـم يعـد    " اإلعالن"ا بعد هذا   ، فلم يعد متاح   "مسمى

ممكناً االستمرار في الوضع السابق حيث بعضهم كان مستهدفا لالغتيال، وبعضهم لالعتقال، وبعـضهم              
للمطاردة الساخنة، وآخرون  للتجويع، وبعض للتوظيف، وبعض للتوزير، وبعض لبطاقـة الشخـصيات              

 مثل نابلس، وبعض له حرية الحركة مثل رام اهللا ال      ٢٠٠٠، وبعض محاصر منذ عام      "آي بي في  "الهامة  
يعنيه ما يحدث في نابلس وكأنها تقع في سوازيالند، وال عاد ممكناً مثالً أن يكون مخيم بيت الما خاضعاً                   

متعون بـأموال   لمنع التجول كمنطقة صيد مغلقة لجنود االحتالل لتصفية الناشطين ضده، بينما آخرون يت            
  .مع المتقاعدين من الجيش المحتل" معسكرات سالم"و" ورشات عمل"المانحين لعقد 

 األميركيـة   –فهذا اإلعالن لم يترك أمام هذه القيادة سوى خياراً واحداً هو الرضوخ للشروط اإلسرائيلية               
روط طبعاً استمرارها   ، وفي مقدمة هذه الش    ١٩٩١المسبقة لمواصلة عملية سالم لم تثبت جدواها منذ عام          

في القطيعة الوطنية مع الجناح اآلخر للشرعية الفلسطينية المحاصر في قطاع غزة الذي كـان يجـري                 
، لكن دون إعـالن     "كياناً معادياً "التعامل معه، قبل وبعد انفجار أزمة االزدواجية، باعتباره بكل المقاييس           

جد في امتناع االحتالل عن إعالن رسمي بذلك هامشاً         حتى األربعاء الماضي، وكانت القيادة في رام اهللا ت        
للمناورة يسمح لها لفظياً بإدانة الحصار، والمطالبة برفعه أو في األقل بإجراءات شكلية توحي ظاهريـا                

  .بتخفيفه أسوة بالمسرحية الهزلية الجارية في الضفة الغربية
لتجد نفسها محاصرة سياسـيا حـصارا       لكن إعالن األربعاء أغلق حتى هذا الهامش الضيق جدا أمامها           

يخيرها بين صمت العاجز عن الفعل، أو االكتفاء باالحتجاج اللفظي عليه، أو مجاراته طوعا أو كرهـا،                 
فهل . وجميع هذه الخيارات تحاصر القيادة داخل حلقة مغلقة تضعها أمام شعبها في خانة الشبهة الوطنية              

مـن  " معتدليـه "المثلى لدعم الرئيس محمود عبـاس ومعـسكر   هذه هي الطريقة اإلسرائيلية واألميركية   
، وباسـتمرار   "ممكنـا "ما زالوا يعتقدون بأنه     " أمال"القابضين على الجمر بتمسكهم بوهم السالم باعتباره        

 أنه خصم يمكن أن يتحول فجـأة إلـى          ١٩٤٨مراهنتهم على أن الطرف األميركي الذي يثبت منذ عام          
اع على الوجود الذي يخوضه عرب فلسطين، بالرغم مـن كـل األدلـة              حكم، يتوسط بنزاهة في الصر    

  .الواقعية السياسية والميدانية على أن ما تطلبه تل أبيب وواشنطن هو استسالم ال سالم ؟
أن حماس قد نجحت في إبقاء كل خياراتها الوطنية مفتوحة في كل االتجاهات،             " اإلعالن"وبقدر ما يثبت    

 في رام اهللا قد أسقطت كل خياراتهـا باسـتثناء مجـاراة اإلدارات األميركيـة                بقدر ما يكشف أن القيادة    
المتعاقبة في المراهنة على حسن النوايا اإلسرائيلية في التوجه نحو السالم، ومجاراة العـرب الجـانحين                
جماعة إلى السالم في ضغوطهم على القيادات الفلسطينية كافة، من أجل االستمرار في المراهنـة علـى                 

  ".لمساعي األميركيةا"
لقـد أدان   . إن هذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير يدق جرس إنذار لالحتماء بالوحدة الوطنية دون تـأخير             

" غير قانوني "ووصفه كبير المفاوضين صائب عريقات بأنه       " عقوبة جماعية "الرئيس عباس اإلعالن بأنه     
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تنجح حتى في امتصاص ولو جـزء مـن         ، لكن هذه التصريحات وكثير غيرها ومثلها لم         "باطل والغ "و
  .على القطاع" إعالن حرب"الغضب الشعبي على عدم دعمها باألفعال، الستباق ما أدانته حماس باعتباره 

فورا، كما أعلنت وزيرة خارجيتها الزائرة كونـدوليزا رايـس فـي            " اإلعالن"لقد انضمت واشنطن إلى     
سية، ألنها أطلقتها قبل سويعات من لقائها عبـاس، فـي           تصريحات تفتقد الحد األدنى من اللباقة الدبلوما      

تكشف دون ريب نية مبيتة للضغط على الرئيس الفلسطيني كي يتساوق مع اإلعالن، والبتزازه              " عالنية"
  .لتليين شروطه لحضور مؤتمر الخريف الذي اقترحه رئيسها في واشنطن

د القيادة في رام اهللا الجرأة إلصدار بيان يهدد في          وكان المنطقي إلغاء اللقاء أو في األقل تأجيله، إن لم تج          
األقل بوقف االتصاالت الثنائية إذا نفذت دولة االحتالل إعالنها ويدين االنحياز األميركي ويهدد بمقاطعة              
اجتماع الخريف، أو في األقل يحذر من النتائج السلبية لهذا االنحياز على الوضع اإلنساني المتفاقم فـي                 

مـن  " مستهجناً أن يصرح وزير اإلعالم رياض المالكي بـأن حكومتـه سـوف تطلـب                 وكان. القطاع
  ) !رويترز" (األميركيين الضغط على إسرائيل لالمتناع عن اتخاذ إجراء كهذا

مون عنـدما   -وحتى في سياق القول ال الفعل لم تقل القيادة أكثر مما قاله أمين عام األمم المتحدة بان كي                 
تجاه السكان  ) إسرائيل(مع التزامات   "ة النظر في قرارها، وحذر بأنه يتعارض        على إعاد ) إسرائيل(حث  

  .طبقا لقوانين حقوق اإلنسان الدولية" المدنيين
  ٢٣/٩/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

  
  :كاريكاتير 

  

  
  ٢٣/٩/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 


