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   ترفض اي مبادرات للتهدئة تخرج من غزة "اسرائيل" .1

أكدت المتحدثة باسم الخارجية اإلسرائيلية أميرة أورون امس االول أن الحكومة :  د ب ا- غزة
ألن التهدئة في هذا "اإلسرائيلية ترفض أي إعالن تهدئة من قبل أي أطراف فلسطينية من قطاع غزة، 

لفلسطينية ا" رامتان"وقالت أورون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء  ".الوقت لن تعطي إسرائيل أي شيء
إن إسرائيل لن تقبل بأي إعالن للتهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل لعدم وجود أي اتصاالت بين "المستقلة 

أن الحكومة اإلسرائيلية لديها شريك واحد من "وأضافت  ".إسرائيل وأي جانب فلسطيني متواجد بالقطاع
يس وزرائه سالم فياض وهو الذين الجانب الفلسطيني وهي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ورئ

  ".فقط لهم الحق بطرح أي مبادرات
  24/9/2007الدستور 

  
  " معادياًكياناً"يستنكر اعتبار غزة و.. "سرائيلا"و" السلطة"بحر يدعو إلى وقف اللقاءات بين  .2

دعا النائـب األول لـرئيس المجلـس        : )ب.ف.أ (نقالً عن وكالة   24/9/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
، معتبراً  "اإلسرائيلي"لتشريعي الفلسطيني أحمد بحر أمس األحد، إلى ضرورة وقف اللقاءات مع الجانب             ا

وأضاف في مؤتمر صحافي أن      .التي تستهدف الشعب الفلسطيني   " اإلسرائيلية"أنها تشكل غطاء للسياسة     
 الفلسطينية إلى إعالن    رئاسة التشريعي الفلسطيني تدعو رئيس السلطة الفلسطينية وكافة القوى والفصائل         

  .موقف حازم والقيام بتحرك جاد لوقف التوغالت الصهيونية المتكررة في مدن الضفة الغربية
استنكر أحمد بحـر امـس قـرار الحكومـة          ):  د ب ا   ( نقالً عن وكالة   24/9/2007الدستور  وأضافت  

 عن رئاسة المجلـس      صادراً بياناًوتال بحر    . معادياً االسرائيلية االسبوع الماضي اعتبار قطاع غزة كياناً      
التشريعي قال فيه إن رئاسة التشريعي تعتبر القرار تطورا خطيرا وغير مسبوق على اإلطالق في إطار                

وأكدت رئاسة التشريعي بأن هذا اإلعـالن يهـدف إلـى            .قواعد وأحكام القانون الدولي العام واإلنساني     
، السيما اتفاقية جنيـف الرابعـة بـشأن حمايـة           1949 من اتفاقيات جنيف األربع لعام    " التنصل الكامل "

  ".التزامات تقع على عاتق دولة االحتالل"األشخاص المدنيين في وقت الحرب، وما تفرضه من 
أحمد بحر من خطورة القرار الصادر عن حكومـة         . حذر د  :غزةمن   23/9/2007 سماوكالة  وأوردت  

لب بحر الدول العربية واإلسالمية بالـسعي الجـاد إلـى           االحتالل باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، وطا      
استصدار قرار من الجمعية العامة في اجتماعها القريب ومن مجلس األمن بإدانة هذا القرار، مؤكداً بأنه                
يستهدف األمة العربية واإلسالمية، وأن سقوط حصن المواجهة األول في فلـسطين ينـذر باسـتهداف                

والذي دعا فيـه    " بان كي مون  "حب بحر بموقف األمين العام لألمم المتحدة        ور .عواصم عربية وإسالمية  
حكومة االحتالل إلى إعادة النظر في قرارها ورحبت بانضمام االتحاد األوروبـي للـدعوة، وتعتبرهـا                

  ".خطوة إيجابية"
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ت وعبر بحر عن استغرابه الشديد من إصرار الرئيس عباس على االستمرار في اللقـاءات والمفاوضـا               
وحذر من أهداف ومخططات االحتالل واإلدارة األمريكيـة مـن           .السرية والعلنية مع حكومة االحتالل    

وراء اجتماع الخريف القادم، والذي بات يشكّل غطاء سياسياً لنية مبيتة الجتياح عسكري كامل للقطـاع                
  .ومزيد من االعتداءات والتوغالت في مدن الضفة الغربية

نات العربية واإلسالمية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسـالمي           وطالب جميع البرلما  
واألطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب األحمر والشعوب العربيـة واإلسـالمية            

نيـة  واألحرار في العالم أن يتحركوا بشكل جدي وأن يتحملوا مـسؤولياتهم األخالقيـة واألدبيـة والوط               
  .حكومة االحتالل اإلسرائيلي" عنجهية"والقانونية في مواجهة 

  
 نريد اطار عمل لمفاوضات الحل النهائي: عباس .3

كد الرئيس الفلسطيني اهمية االعداد الجيد للقاء الخريف ووضع جـدول اعمـال             أ : ماجد االمير  -عمان  
لسطيني في عمـان مـع سـفراء        وقال خالل لقاء عقده مساء امس االول في منزل السفير الف           .واضح له 

الدول العربية واالسالمية المعتمدين لدى البالط الهاشمي ان الفلسطينيين ال يريدون اعالن مبادىء أخـر               
بل يريدون اطار عمل لمفاوضات الحل النهائي والتي تـشمل الالجئـين والقـدس والحـدود والميـاه                  

جهة المنظمة لمؤتمر الخريف بتوجيه دعوات      وأشار الى ان الجانب الفلسطيني طلب من ال       . والمستوطنات
الى سوريا ولبنان ولجنة المتابعة العربية ومجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبار والـصين لحـضور               

  .المؤتمر
  24/9/2007الرأي األردنية 

  
   اسيرا90ً اطالق "اسرائيل"الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار  .4

 اسيراً فلسطينياً من سـجونها      90لسطينية بقرار اسرائيل اطالق      رحبت الرئاسة الف   : فتحي صباح  -غزة  
من جانبها العادة ضابط اسرائيلي ضل طريقه ودخل مدينة جنين قبل نحو اسـبوعين              " كبادرة حسن نية  "

وقال ناطق باسم الرئيس عبـاس تعقيبـاً علـى القـرار             .وتسليمه الى قوات االحتالل االسرائيلي سالما     
ي وقت نرحب فيه بقرار االفراج عن أي اسير فلسطيني نؤكد انه ال يزال في السجون                اننا ف : "االسرائيلي

 اسير فلسطيني وعربي، من بينهم اطفال ونساء وشيوخ ومرضى، باالضافة الى ان             11500االسرائيلية  
االفراج عن بضع   "واعتبر ان   ". بعضهم امضى وما زال في المعتقالت االسرائيلية اكثر من ثالثين عاماً          

عشرات من االسرى، على أهميته وضرورته، ال يشكل حالً لقضية االسرى، وما تشغله من حيز بـالغ                 
ملف االسرى يقع في صلب عملية السالم،       "وقال ان    ".االهمية في وجدان الشعب والرأي العام الفلسطيني      

  ".حيث يتعذر التوصل ألي اتفاق ما دام االالف منهم يرزحون في السجون االسرائيلية
  24/9/2007الحياة 

  
   ونجاد يِعد بالتحرك لرفع الحصار..نية يؤكد على متانة العالقة الفلسطينية اإليرانيةه .5

حكومة المقالة، اسماعيل هنية اتصاال هاتفيا مع الرئيس االيراني محمود          الأجرى رئيس    : طهران -غزة  
ال المتحدث الرسمي باسـم الحكومـة       وق. أحمدي نجاد أكد خالله على متانة العالقة الفلسطينية االيرانية        

وأكد وحـدة الـشعب     . طاهر النونو إن هنية وضع الرئيس االيراني في صورة آخر التطورات السياسية           
الفلسطيني السياسية والجغرافية، واستعرض مواقف الحكومة من مختلف القضايا المهمة وخاصة القضايا            

  .االقتصادية والحصار المفروض على قطاع غزة
نبه أكد نجاد أنه سيتحرك بشكل فاعل خالل اجتماعات االمم المتحدة للعمل على رفع الحـصار                ومن جا 

وأشار الـى   . المفروض على الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف بالده الى جانب قضايا الشعب الفلسطيني           
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. تخفيف معاناته الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لن تألو جهداً في سبيل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني و            "أن  
  .وثمن نجاد موقف حكومة هنية في شأن التمسك بالحوار الوطني الفلسطيني  الفلسطيني

  24/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "خطوة في االتجاه الصحيح"وتعّدها بو الغيط لفك الحصار أ ترحب بدعوة هنيةحكومة  .6
ـ         :غزة س بتـصريحات وزيـر الخارجيـة        رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية ام

اذا " حمـاس "المصري أحمد أبو الغيط التي قال فيها انه ال يمكن للدول الغربية مواصلة مقاطعة حركـة                 
محمد .ووصف رئيس ديوان رئيس الحكومة المقالة د       .كانت راغبة في تحقيق السالم في الشرق األوسط       

ال يمكن ان يواصل العـالم      "، معتبرا انه    "صحيحخطوة في االتجاه ال   "المدهون تصريحات أبو الغيط بأنها      
، فمن يرغـب فـي      "حماس"وبضغط اميركي اسرائيلي فرض حصار ظالم على شعبنا الفلسطيني لوجود           

تحقيق السالم الشامل والعادل القاضي برد الحقوق، عليه ان يتعامل مع جميع االطـراف فـي القـضية                  
 ان يكون في يد مصر والسعودية والدول العربيـة فـي            زمام المبادرة يجب  "وشدد على ان     ".الفلسطينية

تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الحصار، وان تبادر الى كسر الحصار السياسي والمالي               
 دخلـت   "حمـاس "، الن   "حمـاس "المفروض على حكومة تترأسها حركة لها قاعدة شعبية عريضة مثل           

 ".لجميع واصبحت طرفا صعبا في المعادلة ال يمكن بأي حال تجاهلها          المعادلة بقوة من الباب الذي أراده ا      
يؤكد بأنه ال يمكن    "ورأى المدهون ان صدور مثل هذا التصريح عن أبو الغيط قبل عقد اجتماع الخريف               

فرض حلول على الشعب الفلسطيني تتجاهل مصيره ومستقبل قضيته وحقوقـه المـشروعة مـن دون                
  ".اطيافه السياسيةالرجوع الى مختلف شرائحه و

  24/9/2007الحياة 
  

  ال يجوز التعامل مع قضية القدس على انها جزئيات: عدنان الحسيني .7
انـه ال   "عدنان الحسيني مستشار الرئيس عباس لشؤون القدس        . قال م  : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   

نه يجب التركيز على نواة     يجوز التعامل مع قضية القدس على انها جزئيات او احياء، بل كل متكامل، وا             
ان اسـرائيل تـسابق الـزمن الجـراء     "واوضح  ".القدس وخاصة البلدة القديمة قبل الحديث عن احيائها      

تغييرات على االرض، حتى تجعل من موضوع القدس امرا صعبا، لكنها بالرغم من سياستها هذه فقـد                 
  ".فشلت ديمغرافيا

   24/9/2007الحياة الجديدة 
  

  قانونية في التشريعي يطالب العرب والمسلمين بمقاطعة حكومة فياضاللجنة الرئيس  .8
الدول العربية  و عن حركة حماس محمد فرج الغول امس الفصائل الفلسطينية           النائبدعا  :  د ب ا   -غزة  

وطالب الغول   .واالسالمية ودول العالم الحر إلى مقاطعة حكومة تسيير األعمال التي يرأسها سالم فياض            
للجنة القانونية في المجلس التشريعي في بيان صحفي بضرورة التعامل مع مـن وصـفها               الذي يرأس ا  

إحقاقا للحق والعدالـة والقـانون      ... الحكومة الشرعية، حكومة تسيير األعمال برئاسة إسماعيل هنية       "بـ
  ". وتحقيقا للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني

  24/9/2007الدستور 
  

  "انقالبها"بل تراجعها عن  ق"حماس"ال حوار مع : عريقات .9
نفى صائب عريقات امس، األنباء التي تحدثت عن عودة الحوار بين حركتـي فـتح               :  د ب ا   -رام اهللا   
هناك الكثير من الشائعات التـي ال تتعـدى كونهـا           "وقال خالل حديث الذاعة صوت فلسطين        .وحماس
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 للشعب الفلسطيني وتتراجع عـن      اجتهادات ألن الموقف الفلسطيني واضح ومحدد فعلى حماس أن تعتذر         
  ".انقالبها وتسلم االجهزة األمنية للسلطة ليكون هذا بمثابة مقدمة للحوار

  14/9/2007الدستور 
  

   المسؤولية عن سالمة زميلتهم منصورعباسلون  يحّماألسرىالنواب  .10
ح البرلمانية  دان النواب المختطفون في سجون االحتالل من أعضاء كتلة التغيير واإلصال          : رامي دعيبس 

االعتداء على زميلتهم النائب منى منصور أثناء مشاركتها في مسيرة نـسوية مـع أهـالي المـواطنين                  "
إن "وقال النواب    ".المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية على خلفية سياسية والنتمائهم لحركة حماس          

الفلسطيني ورش المعتصمين بمـادة     إصابة النائب منى منصور بيدها نتيجة التدافع من قبل أجهزة األمن            
غير معروفة وتفريقهم بالقوة أثناء مسيرتهم برام اهللا هو عمل ال أخالقي ويخالف كل الموروثات الثقافية                

ودعا النواب الرئيس    "والنضالية لشعبنا الذي مارس طوال السنوات الماضية دوره في التعبير عن الرأي           
 : وقـالوا  ،تت تشكل مصدر التهديد األول لحياة المواطنين وأمنهم       عباس إلى لجم األجهزة األمنية التي با      

على الرئيس عباس أن ال يواصل إغالق عينيه عن رؤية ما تقترفه األجهزة األمنية من جرائم في طول                  "
وحمـل   "الضفة المحتلة وعرضها، وعليه أن يعلم أن القانون ال يمكن أن يطبق بممارسات أمنية منفلتـة               

 .باس المسئولية المباشرة عن سالمة النائب منصور والمشاركات في المسيرةالنواب الرئيس ع
  23/9/2007 48عرب

  
   عبر األردن غزة ترفض سفر حجاج هنيةحكومة  .11

رفضت وزارة األوقاف في الحكومة الفلسطينية المقالة امس إعالن حكومة سالم فيـاض             :  د ب ا   -غزة  
واتهم صالح الرقب وكيـل وزارة       .غزة عبر األردن برا   إتمام التنسيق مع إسرائيل لتسيير حجاج قطاع        

واعتبـر هـذه الخطـوة      . األوقاف في بيان صحفي حكومة فياض بإفشال موسم الحج لسكان قطاع غزة           
الضغط على سكان القطاع بشتى المجاالت الن السفر عبر األردن فيه صعوبة كبيرة جدا ألن               "تهدف إلى   

  ".اق السفر عبر البر والحواجز واإلجراءات اإلسرائيلية القاسيةنسبة كبيرة من الحجاج ال يتحملون مش
  24/9/2007الدستور 

  
   لن نسمح ألي فرد من أفراد القوة التنفيذية بتجاوز يمّس حقوق اإلنسان:إسالم شهوان .12

 كشف إسالم شهوان المتحدث باسم القوة التنفيذية النقاب عن أن عبوة ناسفة كانت تستهدف سـيارة                 :غزة
، انفجـرت  ]الـسبت [بعة للقوة في المنطقة الوسطى في مدينة دير البلح وسط غزة مساء يوم أمس             جيب تا 

قبل موعد مرور السيارة بقليل، وأشار إلى أن الدالئل المتوفرة تشير إلى ارتباط المجموعة التي خططت                
ريحات خاصة   شهوان في تص   وضحوأ .في رام اهللا  " فتح"لهذه العبوة وزرعتها بقيادات سياسية من حركة        

أن نشاطا مكثفا ألجهزة االستخبارات التابعة لألجهزة األمنية تتحرك في تجاه محاصـرة             " قدس برس "لـ
  .هذه العمليات ومتابعة من يقوم بها من أجل استباق وقوعها ومنع حدوثها

على صعيد آخر كشف شهوان النقاب عن أن اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن متابعة أعمـال عناصـر                  
لقوة التنفيذية بقصد محاسبة ما وقع منها في أي تجاوز بحق مواطنين فلسطينيين، قد حققت نتائج إيجابية                 ا

لقد حدثت بعض التجاوزات في المرحلة السابقة، وقد افتتحنا مكتبا خاصا لقبول الـشكاوى              : "للغاية، وقال 
ية، كما تـم تـشكيل لجـان        من المواطنين بشأن تعرض أي مواطن ألي اعتداء من عناصر القوة التنفيذ           

  ".خاصة بهذا الموضوع، فنحن لن نسمح ألي فرد من أفراد التنفيذية بتجاوز يمس حقوق اإلنسان
  23/9/2007 قدس برس
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  في الضفة" حماس"المخابرات الفلسطينية تعتقل لساعات أحد أبرز قيادات  .13
امس، القيادي البارز فـي حركـة        اعتقلت اجهزة االمن الفلسطينية في مدينة نابلس، لفترة ساعات           :غزة

الشيخ ماهر الخراز في اطار حملتها المستمرة ضد قيادات الحركة وكوادرها ونـشطائها فـي               " حماس"
ابلغوه "في غزة ان ضباط المخابرات      " حماس"وقال بيان لحركة     .اعقاب سيطرة الحركة على قطاع غزة     

الضفة الغربية حتى ولو كانـت جنـائز        بأن حماس حركة محظورة وال يجوز لها الخروج بمسيرات في           
جريمة اخالقية بشعة تعبر عن حجم التدهور       "اعتقال الخراز بأنه    " حماس"ووصفت   ".للشهداء الحماسيين 

سـبب  "وقالت الحركة في بيـان ان       ". واالنحطاط الذي وصلت اليه عقلية االقطاعيات االمنية في الضفة        
 عن مخيم العين التي نظمتها الحركة والجبهـة الـشعبية           اعتقال الشيخ ماهر قيادته لمسيرة فك الحصار      

قبل يومين عندما اقتحمته قوات االحتالل وقتل في المعارك جندي اسرائيلي برصـاص             " لتحرير فلسطين 
بقـاء  "بالثأر من الذين اعتقلوا الخراز، وقالـت ان         " حماس"وهددت   ".الجهاد االسالمي "نشطاء الجبهة و  

 في سجون هذه االجهزة جريمة لن ننساها وسنتعامل مع فاعليها علـى أنهـم               الشيخ الخراز دقيقة واحدة   
  ".عمالء لالحتالل وليسوا من ابناء شعبنا
في قرية رنتيس غـرب رام اهللا بوسـط         " حماس" من انصار    15واعتقلت اجهزة األمن الفلسطينية ايضاً      

واعتقلت اجهزة األمـن    . دة شخصاً من عائلة واح    11ان بين هؤالء    " حماس"وقالت مصادر من    . الضفة
  .ايضا مواطنا من مدينة طوباس شمال الضفة

  24/9/2007الحياة 
  

  "فتح" من حركة  معتقال35ًالقوة التنفيذية تطلق سراح  .14
كانت اعتقلتهم خالل األيام القليلة الماضية      " فتح" معتقال من حركة     35سراح  " القوة التنفيذية " اطلقت   :غزة

 دورية للقوة في مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدينة غزة واصابة اثنين مـن              في اعقاب اطالق النار على    
  .عناصرها بجروح
 فتحاويا من مخيم الشاطئ واربعـة       33لحقوق االنسان ان القوة اعتقلت      " مركز الميزان "وقال مصدر في    

واضاف ان القـوة اطلقـتهم جميعـاً        . من وسط القطاع وناشط من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة          
واشار المصدر الـى ان معظـم       . باستثناء ثالثة اعترفوا بانهم اطلقوا النار على عناصر القوة في المخيم          

  .المعتقلين تعرضوا للتعذيب باستثناء خمسة منهم
  24/9/2007الحياة 

  
  اً اعتصامتقرر تنظيمفصائل منظمة التحرير : رواتبلل حكومة فياض وقفاحتجاجاً على  .15

رت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فـي قطـاع غـزة تنظـيم اعتـصام               قر:  صالح النعامي  - غزة
جماهيري بعد غد االربعاء احتجاجاً على قيام حكومة سالم فياض بوقـف دفـع رواتـب اآلالف مـن                   

فصائل جميع الموظفين الذين لـم يتـسلموا رواتـبهم          الودعت  . الموظفين في السلك المدني والعسكري    
وفـي تـصريح    . يعقد أمام مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر بغـزة         للمشاركة في االعتصام الذي س    

، اتهم صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحريـر فلـسطين             "الشرق االوسط "لـ
حكومة سالم فياض بمعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب ما قامت به حركة حماس من حسم عسكري، معتبراً               

وشـدد  ". يتم بدون مسوغ قانوني وأخالقي ووطني     " على قطع مرتبات الموظفين      أن اقدام حكومة فياض   
فصائل منظمة التحرير بصدد تصعيد الخطوات االحتجاجية ضد حكومة فياض في حال            "زيدان على أن    

 ".لم تتراجع عن سياستها القائمة على التمييز بين الموظفين على اساس االنتماء السياسي
  24/9/2007الشرق االوسط 
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  نائب سحر القواسمي تدعو إلى مساندة أسر الشهداء وإيجاد آلية لصرف مستحقاتهمال .16
سحر القواسمي إلى دعم ومساندة أسر الشهداء واالهتمام بهم، وإيجـاد           .فلسطينية د النائب  ال دعت   :الخليل

وشـددت خـالل زيـارة       .آلية لصرف مستحقاتهم وعدم تأخرها، مشددة على أهمية رفع سقف رواتبهم          
لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير في الخليل على ضرورة فتح نواٍد ألسـر                

  .الشهداء وأبنائهم والقيام بنشاطات وفعاليات تخصهم
  23/9/2007 قدس برس

  
  نقل النائب االسير فتحي القرعاوي للمشفى اثر وعكة صحية .17

القرعاوي المعتقل في سجن مجدو انه تعرض لحالـة          ذكرت عائلة األسير الشيخ النائب فتحي        :طولكرم
وعبـرت  . اغماء نتيجة وعكة صحية صحية المت به قبل أيام نقل على أثرها الى مستشفى سجن الرملة               

وطالبت العائلة الجمعيات الحقوقية وخاصة الصليب األحمـر         .العائلة عن خشيتها على صحة القرعاوي     
لسماح إلجراء الفحوصات الطبية لألسرى المرضـى والـضغط         الدولي بالتدخل لدى سلطات االحتالل وا     

 شـهرا   15عليها لوقف سياسة اإلهمال الطبي المتعمدة، مضيفة انه مضى على اعتقاله األخير أكثر من               
  .دون ان يحاكم

   24/9/2007الحياة الجديدة 
  

  زكي يدعو إلى وضع استراتيجية جديدة لوضع المخيمات الفلسطينية في لبنان .18
دعا عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، الناشطين الفلسطينيين إلـى وضـع                :بيروت

وشدد زكي خالل لقـاء      .استراتيجية جديدة لوضع المخيمات وتأطير العالقة الصحيحة مع الدولة اللبنانية         
 على ما   تشاوري موسع عقد في بيروت وضم عشرات القيادات في منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية            

سماه انتفاضة الوعي الفلسطيني شارحا واقع المخيمات والسبل الكفيلـة باالرتقـاء بمـستواها األمنـي                
  .واالجتماعي والسياسي

  23/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  سنحاسب كل من تورط بعمليات قتل : إلى غزة" فتح"تستبق عودة قادة " حماس" .19
علمت القدس العربي من     : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    24/9/2007 القدس العربي    ذكرت

مصدر مطلع في حركة فتح أن مسألة عودة قيادات حركة فتح الذين غادروا قطاع غزة، ما زالت تحتاج                  
 مسألة العودة باتت أكيدة لغالبية قيادات ونشطاء        :وقال المصدر المتواجد في رام اهللا      . ترتيبات معينة  ىإل
  . حماس"إنقالب"ين غادروا قطاع غزة فترة  الذ"فتح"

 نحن في حمـاس نفـرق بـين         : في اتصال مع القدس العربي     "حماس"وقال فوزي برهوم الناطق باسم      
القيادات السياسية وبين من تورط بإعطاء أوامر بالقتل والحرق وتخابر مع العدو وبين قيـادات ميدانيـة                 

وقال من تورط بعمليات قتل     .  والعائالت "حماس"ابات مع   وتابع هؤالء لهم حس    .مارست القتل واالغتيال  
   .ليس بعيدا عن القانون ولن تكون هناك أي حصانة ال عائلية وال تنظيمية ألي احد منهم

" حماس"أكد سامي أبو زهري، الناطق باسم       : غزةمن   23/9/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف
إذا كان الحديث عن عودة قيادات      : "ية الفتحاوية إلى غزة، وقال    ال يعارضون عودة القيادات السياس    "أنهم  

سياسية فليس لدينا أي مشكل بهذا الخصوص، إذا ما أرادت هذه الشخصيات العودة لممارسـة دورهـا                 
أما إذا كان المقصود بطلب العـودة، هـو         : "وقال". السياسي بعيداً عن التورط في التحريض على القتل       

ة التي تورطت في أحداث القتل والتحريض عليه ثم فرت، فهذه القيادات ال مكان لها               عودة القيادات األمني  
  ". وننصحها بعدم العودة
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، "حماس"عبرت حركة    : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في     24/9/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
لى فتح أبواب الحوار والعمـل      على لسان المتحدث باسمها أيمن طه، عن أملها أن يكون مؤشراً إيجابياً إ            

عودة قيادات وعناصر حركة فتح إلى قطاع غزة        "إن  : وقال. على الخروج من الوضع الفلسطيني الراهن     
حق مكفول لهم، ونحن ال نمانع في أن يعود احد وأي من قيادات وعناصر حركة فتح إلى القطاع طالما                   

  ".الفلسطينيةانه سيعمل على وفق القانون وال يحدث توتر في الساحة 
  

  "فتح"يطالبون بمحاكمة قيادات " حماس"أهالي قتلى : غزة .20
عدم محاكمـة   "ان  " أهالي الشهداء الذين سقطوا في جرائم التيار الخياني البائد        "قال بيان صادر عن     : غزة

طوا من قتل ابناءنا محاكمة عادلة وشفافة امام الرأي العام يترك الباب مفتوحاً ألهالي الشهداء الذين سـق                
 ".على يد التيار الخياني ألخذ الثار منهم، وهذا ما ال نرغب في الوصول له في ظل وجود سلطة القانون                  

عودة فلول التيار الخياني الى قطاع غزة يهدد النسيج االجتماعي لمجتمعنا، واننا لـن              "واضاف البيان ان    
بإجراء محاكمة  "بيان حكومة هنية    الوطالب   ".ننسى بأي حال من األحوال من تلطخت أيديهم بدماء ابنائنا         

بيـان  الودعـا   ". عادلة وصريحة وشفافة لكل شخص يعود الى قطاع غزة وارتكب جرائم في حق ابنائنا             
كل المؤسسات الحقوقية واالنسانية والفصائل الوطنية واالسالمية والتشكيالت العسكرية للوقـوف الـى             "

  ". واذنابهجانبنا في محاسبة ومحاكمة فلول التيار الخياني
  24/9/2007الحياة 

  
  لمحاسبة قيادات الحركة العائدين لغزة" غير مؤهلة"و "غير شرعية" جهه "حماس": "فتح" .21

 "غيـر شـرعية   "أكد أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح ان حركة حماس جهه              : رام اهللا 
 هددت وتهدد على لسان المـسؤولين   لمحاسبة أي من قيادات حركة فتح أو أبناء شعبنا كما "غير مؤهلة "و

ورفض عبد الرحمن الكشف عن كيفية عودة قيادات فتح في غزة الموجودة حالياً في رام اهللا إلـى                   .فيها
  .القطاع أو عن أسماء هذه القيادات والتي ترددت في وسائل اإلعالم امس

   24/9/2007الحياة الجديدة 
  

 يد قادم لالحتجاجات والضغط على أبومازنخالفات داخل الحركة وتصع": فتحاوية"مصادر  .22
هناك خطوات تصعيدية كبيرة "عن ان" البيان"ـكشف مصدر فتحاوى كبير ل:  ماهر إبراهيم-غزة 

ومبرمجة ستتخذ خالل األيام القليلة المقبلة في قطاع غزة تتعلق باستقالة قادة االقاليم والمكاتب الفرعية 
وأضاف المصدر المطلع الذي رفض ". زكريا األغا.لقيادية برئاسة دللحركة، بعد ان تمت استقالة اللجنة ا

القصد هو المزيد من الضغوط على الرئيس عباس لتحقيق مطلب دفع رواتب العسكريين " ذكر اسمه ان
 .وكشفت عن وجود خالفات حادة بين قيادة حركة فتح في مدينتي رام اهللا وغزة ".في قطاع غزة

  24/9/2007البيان  
  

  "حماس" الموقف من إزالة جبل الجليد مع وراء" فتح"الخالف داخل حركة تنامي  .23
حيال تحديات الحوار الوطني وبالتحديد مـع حركـة         " فتح"تتالت تطورات الموقف السياسي داخل حركة       

 ".حماس"، وبدأت بعض األصوات القيادية المؤثرة تعلو باتجاه موقف أكثر مرونة في الحوار مع               "حماس"
اعتبـر  قبل يومين   " قدس برس "لـ" فتح"ـتصريحات قدورة فارس عضو المجلس الثوري ل      وكان آخرها   

  . أن الحوار هو الخيار الوحيد للخروج من األزمة الحاليةفيها
بشأن الموقف من استحقاقات المرحلة بأنها خالفات       " فتح"ويصف بعض المراقبين التباين السياسي داخل       

ستوى الخالف الذي أودى باتفاقات الشراكة السياسية بين حركتي         جدية وحادة وتكاد تصل في خطورتها م      
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ويعتقد مراقبون أن هذه الخالفات ال تعبر فقط عن تعاطي مع تفاصيل حياتية ضرورية،               ".حماس"و" فتح"
التي بدت طيلة األزمة الراهنة كما لو أنها تغـرد وحـدها            " فتح"وإنما تعكس خالفا جديا يخترق صفوف       

  .سطيني والعربي واإلسالميخارج السرب الفل
 23/9/2007قدس برس 

  
  "مربع الصفر"مباحثات رايس عودة إلى : الجبهة الديمقراطية .24

 ان رايس وزيرة الخارجية األمريكية اعلنت       "الجبهة الديمقراطية "قال مصدر مسؤول في     : رامي دعيبس 
ليس : "أضاف المصدر و ".بيان مشترك "تشرين أول تحت سقف     / حشر االجتماع الدولي منتصف أكتوبر    

، فإعالن رايس يأتي نزوالً عند موقف حكومـة  "من الحكمة أن يكون هناك جدول زمني في هذه المرحلة 
 - االحتالل اإلسرائيلي التي ترفض مفاوضات شاملة لكـل عناصـر الـصراع الفلـسطيني والعربـي               

 .مع مبادرة السالم العربية   اإلسرائيلي، وترفض النزول تحت سقف القرارات الدولية، والتعاطي الحقيقي          
، وقال  "مربع الصفر "، وعادت باألمور إلى     "لم تثمر شيئاً  "وتابع المصدر إن مباحثات رايس في تل أبيب         

  ".اتفاق رف شامل"ها السابقة إلى إن رايس تراجعت عن دعوات
  23/9/2007 48عرب

  
   جرار تدعو العتبار مخيم في نابلس منطقة منكوبة خالدةالنائب .25

ـ    ط: غزة  النائب خالدة جرار وكالة األمم المتحدة لغـوث         "الجبهة الشعبية "البت عضو المكتب السياسي ل
بتحمل مسؤولياتها واعتبار مخيم عين بيت الماء في مدينة نـابلس           " اونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

ناء ما تم تدميره    شمال الضفة الغربية منطقة منكوبة وتعويض كل المتضررين مباشرة من خالل إعادة ب            
ودعت جرار لتنظيم    .من بيوت وممتلكات وبنية تحتية على يد قوات االحتالل االسرائيلي قبل بضعة أيام            

  .لحماية المخيم ودعم صمود أبنائهأكبر حملة شعبية تضامنية محلية ودولية 
  24/9/2007الحياة 

  
  لبدائل لم تقدم ا"فتح" تحكم قبضتها على غزة و"حماس": جيروزاليم بوست .26

؟ قالـت صـحيفة جيـروزاليم       "ماذا جرى لالنتفاضة ضد حماس    "في تحليل جاء تحت عنوان      : بيت لحم 
إن حركة حماس بعد ثالثة أشهر من توليها للسلطة في قطاع غزة يبدو أنها تحكم قبضتها علـى                  " بوست

 لم  "حماس"إن  وخالفا لكل التوقعات، بحسب تعبير الصحيفة، ف       ".أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني     
 بال ريـب    "حماس"تحول القطاع إلى إمارة إسالمية وال إلى نظام يشبه طالبان في أفغانستان، وقالت إن               

كمـا   .ترغب في ذلك، ولكن االحتمال مازال بعيدا في ضوء وجود قضايا أكثر حساسية تحتاج إلى الحل               
  . أي صراع داخلي"حماس" لم تشهد "فتح"ـ لم تواجه تحديا جادا لحكمها، وخالفا ل"حماس"أن 

إن محاوالت فتح إشعال فتيل انتفاضة ضد حماس تعرض لصفعة كبيرة نهايـة             " ومضت الصحيفة تقول  
األسبوع الماضي عندما قدمت قيادة فتح في القطاع استقالتها لرئيس السلطة محمود عباس احتجاجا على               

فقدوا عملهم بعد تـولي حمـاس زمـام         رفضها دفع رواتب آالف الشرطة واألمنيين المنتمين لفتح الذين          
وتابعت قائلة إن وجود حماس في السلطة فاقم األزمة االقتصادية هنـاك، مـضيفة أن                ".األمور في غزة  

  .العديد من الفلسطينيين ال يتوقعون أن يروا نورا في نهاية النفق
ما بقيـت فـتح غيـر       الفلسطينيون جميعا يدركون بأن حماس باقية في السلطة         "واختتمت الصحيفة قائلة    

موحدة وما لم تخضع لإلصالح، كما أن فتح وقائدها عباس مازاال بعيدين كل البعد عن استخالص العبر                 
  ".وتقديم البدائل المناسبة عن حماس

  23/9/2007 معاوكالة 
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   لمناسبة شهر الصوم"حسن نية" فلسطينياً كبادرة 90إسرائيل تقرر اإلفراج عن  .27

صادقت الحكومة اإلسرائيلية في : اسعد تلحمي عن مراسلها الناصرةمن  24/9/2007 الحياة ذكرت
 سجيناً فلسطينياً، غالبيتهم من 90جلستها األسبوعية أمس على اقتراح رئيسها ايهود اولمرت اإلفراج عن 

 وممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء، وفقاً للقاموس اإلسرائيلي، وذلك كبادرة حسن نية لرئيس "فتح"حركة 
 وزيراً 16وأيد القرار  .لطة الفلسطينية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما أكد اولمرتالس

وعددهم يفوق (وعارضه ستة آخرون بداعي أنه ال يجوز إلسرائيل أن تطلق أياً من السجناء الفلسطينيين 
انوا مدرجين وجاء ان عشرة سجناء ك.  من السلطة الفلسطينية"مقابل"من دون الحصول على )  ألفا11ً

على الئحة مئة أسير سيفرج عنهم ُأسقطوا عنها بداعي أنهم لم يستوفوا المعايير المحددة لإلفراج عنهم 
وسيخضع نحو نصف . "حماس" أو "الجهاد اإلسالمي" أو انتماؤهم إلى "تلطخ أياديهم بالدم": وفي مقدمها

وقالت  .إلسرائيلي شمعون بيريزالمفرج عنهم إلى إجراءات خاصة ليحصلوا على عفو من الرئيس ا
أوساط قريبة من اولمرت ان قراره يصب في اتجاه رغبته في دعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

وأضافت ان الخطوة . قبل عقد المؤتمر الدولي للسالم في واشنطن بعد شهرين) أبو مازن(عباس 
  .وحكومة سالم فياضاإلسرائيلية ترمي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة اإلسرائيلية 

من مصادر فلسطينية " النهار"علمت  :محمدهواش عن مراسلها رام اهللامن  24/9/2007 النهار وأضافت
وكان اولمرت اوضح  .اليهودي االربعاء" عيد المظلة"ان اسرائيل قد تطلق االسرى التسعين الثلثاء قبل 

" مبادرة حسن نية"ء الفلسطينيين يعد قبل انعقاد الجلسة، ان االفراج عن السجنا" كاديما"لوزراء 
للفلسطينيين في شهر رمضان، وان هذه الخطوة لن تضر بالمساعي الرامية الى االفراج عن الجندي 

 ".الن السجناء المنوي االفراج عنهم ليسوا من الذين تهتم حماس باطالقهم"المخطوف جلعاد شاليت 
  

  اإلنتخابات لمنع حماس المشاركة في ليفني تسعى إلى استصدار قرار من األمم المتحدة .28
تدأب وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني خالل مشاركتها في الجلسة االفتتاحية للجمعية العموميـة              
لألمم المتحدة على استصدار قرار من األمم المتحدة يمنع حركة المقاومة اإلسالمية حماس، من المشاركة               

 .فلسطينية في المستقبل، وستلتقي مع عدد من وزراء الخارجية العـرب          في انتخابات برلمانية أو رئاسية      
وتهدف خطة ليفني إلى بلورة اتفاق عالمي لمنع التنظيمات المسلحة التي تعتبرها منظمات إرهابية مـن                
المشاركة في انتخابات برلمانية أو رئاسية ديمقراطية ووضع معايير لمشاركة تلك التنظيمات في كل بلد،               

لى منع حركة حماس من خالل قرار دولي من المشاركة في انتخابات برلمانية مستقبلية، ومـن                وتهدف إ 
ضمن المعايير التي ستقترحها منع مشاركة التنظيمات المسلحة والتنظيمات العنصرية من المشاركة فـي              

  .االنتخابات البرلمانية
  24/9/2007 48عرب

  
  في نابلساالحتالل يوافق على نشر قوات االمن الفلسطيني .29

أكد صائب عريقات، األنباء التي نشرتها يديعوت أحرونوت، في عددها أمس التي اشارت فيها : رام اهللا
إلى أن إسرائيل وافقت على نشر خمسمائة عنصر من قوات األمن الفلسطيني في نابلس، اعتباراً من 

 وجود اتصاالت أمنية وأشار عريقات إلى .األسبوع الحالي لغرض مساهمتهم في فرض النظام العام
فلسطينية إسرائيلية، واجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض مع وزير الدفاع ايهود باراك 

 ان المسائل التي يجري بحثها تتعلق بالخطة االمنية الفلسطينية، ،وأوضح عريقات .األسبوع الماضي
 .2000عام ) سبتمبر(أيلول وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه في الثامن والعشرين من شهر 

 24/9/2007الغد األردنية 
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  باراك يحذر من االنخداع بتهدئة وهمية مع دمشق .30

حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود : محمد بدير عن مراسلها  24/9/2007 األخبار اللبنانية نشرت
نخداع إسرائيل ، من ا1973باراك، في خطاب ألقاه أمس في حفل رسمي إلحياء ذكرى قتلى حرب عام 

ونقلت وسائل إعالم  .بتهدئة وهمية في مقابل سوريا، واالستعداد لحرب وكأن اندالعها قريب جداً
إذا "إسرائيلية عن باراك قوله، على خلفية التوتر الحاصل في الفترة األخيرة بين إسرائيل وسوريا، إنه 

الذي ارتكبناه أنه في ما يتعلق باألمن كان هناك عبرة وطنية تعلمناها من حرب يوم الغفران فهي الخطأ 
يتطلب األمر منا برودة األعصاب واليقظة ويداً مجربة وثابتة على . ال يجب االنخداع بتهدئة وهمية

ففي ... على إسرائيل أن تكون مستعدة كما لو أن الحرب المقبلة خلف الباب"وأضاف باراك أن  ."الزناد
كما أن علينا أن . أن تكون قوة إسرائيل متأهبة وكفوءة على الدوامالمسائل المتصلة بأمننا القومي، يجب 

أما رئيس األركان اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، فقال  ."نطور وننمي باستمرار التفوق النوعي لهذه القوة
هو النظر بشكل مباشر ) تشرين(الدرس الذي تعلمته من الحرب "من جهته، في كلمته خالل الحفل، إن 

  ." وعدم االنجرار الضال وراء التمنياتإلى الواقع
نقلت تقارير صحافية عن مسؤولين عسكريين ان حال تأهب : الناصرةمن  24/9/2007 الحياة وأوردت

المقبل رغم ان إسرائيل ) نوفمبر(الجيش اإلسرائيلي على الحدود السورية قد يطول حتى تشرين الثاني 
رية مع إسرائيل وأن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو مقتنعة بأن سورية ليست معنية في مواجهة عسك

تنفيذ هجمات إرهابية على أهداف إسرائيلية ويهودية في أرجاء العالم أو التعرض لسفينة سياح 
من جهته اعتبر  . يوما20ًإسرائيليين في البحر المتوسط رداً على الغارة اإلسرائيلية على أراضيها قبل 

.  الميجر جنرال اليعيزر شكيدي الوضع الذي تعيشه إسرائيل اآلن معقداًقائد سالح الطيران اإلسرائيلي
  ."وقال علينا ان نكون جاهزين وحادين كالسيف ألي أمر قد يحصل

  
  "هذيان " مواد نووية من سوريةىاالستيالء علحول  " تايمزصندايال"تقرير : خبير إسرائيلي .31

 عينات لمواد نووية من ىإسرائيلية باالستيالء عل خبير إسرائيلي إمكانية أن تنجح وحدة كوماندوس ىنف
ونقل موقع يديعوت  . بهذا الخصوص بأنه هذيان"صنداي تايمز"األراضي السورية ووصف تقرير 

أحرونوت عن الباحث في مراقبة األسلحة في مركز الدراسات اإلستراتيجية بجامعة تل أبيب الدكتور 
ا في الوكالة الدولية للطاقة النووية قوله أعتقد أن كلمة أفرايم أسكوالي، والذي كان في الماضي عضو

وهذه التقارير تزيد التوتر في الشرق االوسط، خاصة انها تتزامن مع الحديث  .هذيان مناسبة لهذه الحالة 
وذكرت مجلة نيوزويك امس االحد أن ديك تشيني نائب  .عن امكانية توجيه ضربة عسكرية اليران

في مرحلة ما أن يطلب من اسرائيل توجيه ضربات صاروخية محدودة لموقع الرئيس االمريكي فكر 
  .نووي ايراني بهدف دفع ايران للرد

  24/9/2007القدس العربي 
  

  مفكرون اسرائيليون يطالبون اولمرت باالتفاق مع الرئيس عباس والتفاوض مع حماس .32
عملية تفاوض مع حركة حماس طالب مفكرون اسرائيليون رئيس الحكومة ايهود اولمرت امس بالبدء ب

وتحت  .للوصول الى وقف الطالق النار مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر السالم الدولي في واشنطن
، جاء في عريضة كتبت بالتعاون "اتفاق مع ابو مازن، مفاوضات لوقف اطالق النار مع حماس"عنوان 

السرائيلين وبعثوا بها الى اولمرت، مع منظمي مبادرة جنيف ووقع عليها عدد من الكتاب والمفكرين ا
نحن نؤمن ان هناك فرصة لعملية السالم مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الخريف ونحن نطالب رئيس "

الحكومة ببذل جهود جبارة من اجل التوصل الى اتفاقات جوهرية مع رئيس منظمة التحرير، ورئيس 
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لبدء بمفاوضات مع حركة حماس من اجل وطالبوا اولمرت با ".السلطة وعدم تفويت هذه الفرصة
  .التوصل الى وقف اطالق نار وايقاف اطالق الصواريخ من غزة الى البلدات االسرائيلية

   24/9/2007الحياة الجديدة 
  

  الحكومة االسرائيلية تسوي أوضاع طالبي لجوء من دارفور .33
ية قررت امس، تسوية اوضاع  ان الحكومة االسرائيل"فرانس برس"أعلن مسؤول اسرائيلي كبير لوكالة 

 طالب لجوء سوداني من دارفور دخلوا اراضيها خلسة، بينما قررت طرد سائر طالبي اللجوء 500نحو 
 498لمنح "واوضح المسؤول ان الحكومة شكلت لجنة وزارية . االفارقة الذين وصلوا من طريق مصر
 خلسة عبر حدودها مع مصر التي تمتد  وذلك بعدما دخلوا اسرائيل"طالب لجوء من دارفور وثائق اقامة

الالجئين االفارقة الباقين سيتم "واضاف ان .  كلم بين صحراء النقب وشبه جزيرة سيناء200حوالى 
  .، من دون ان يكشف اسم هذا البلد"ترحيلهم الى بلد افريقي آخر

  24/9/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  ء الهيكل اليهودياكتشاف محجر في اسرائيل استخدمت احجاره في بنا .34
 عثر خبراء االثار على محجر قديم يحتمل أن عمال الملك هيرود استخرجوا منه الحجارة -القدس 

وذكرت هيئة  .العمالقة التي استخدمت في اعادة بناء الهيكل اليهودي الثاني في القدس قبل نحو الفي عام
ن حجارة يصل طولها الى ثمانية أمتار االثار االسرائيلية يوم االحد في بيان أن الخبراء يعتقدون أ

استخرجت من المحجر ثم جرتها ثيران الى مواقع للبناء في القدس الستخدامها في مشروعات كبيرة مثل 
وجاء في البيان أن بعض الكتل التي اكتشفت في الموقع تشبه حجارة استخدمت في بناء االجزاء  .الهيكل

وذكرت هيئة االثار  .يه المسلمون اسم الحرم القدسي الشريفالسفلية لمجمع جبل الهيكل الذي يطلق عل
االسرائيلية أن عماال اكتشفوا المحجر بالصدفة أثناء أعمال حفر تمهيدا لبناء مدرسة جديدة في حي ناء 

  .بالقدس يعرف باسم رامات شلومو
  23/9/2007رويترز 

  
   قوة النخبة والذراع الضارب إلسرائيل: "وحدة سرية األركان" .35

 التابعة للجيش اإلسرائيلي الذراع الضارب إلسرائيل "سرية األركان"تشكل وحدة  :صالح النعامي: زةغ
 تعتبر اكثر وحدات الجيش االسرائيلي نخبوية، ويكفي أن اشهر العسكريين ،على مدى عقود من الزمن

اإلسرائيليين خدموا في هذه الوحدة، وقادها في الماضي وزير الدفاع الحالي إيهود باراك، كما أن العديد 
وتختص هذه الوحدة في عمليات انقاذ الرهائن والقيام  ،من رؤساء هيئة األركان كانوا من خريجيها

، وعمليات التصفية في الخارج، الى جانب جمع المعلومات "العدو"ليات عسكرية معقدة خلف صفوف بعم
وباراك عندما كان يعمل في صفوفها قاد شخصياً عمليات تصفية العديد من قادة منظمة . االستخبارية

  .التحرير الفلسطينية، وفي إحدى المرات نفذ عملية تصفية وهو متخف في زي امرأة
  24/9/2007االوسط الشرق 

  
  ىسراالضد  للتعذيب أسلوباً 180 تستخدم  االسرائيليةسلطات االحتالل: تقرير .36

، في تقرير حول واقع ذكر المحامي احمد شواهنه الناشط في مجال حقوق األسرى: رامي دعيبس
مشيرا إلى  . خالل التحقيق االسرائيلية عدد من أساليب التعذيب التي تستخدمها سلطات االحتاللاالسرى،

 الصاخبة، الحرمان من ىأسلوباً أهمها الهز العنيف، الحشر داخل الثالجة، الموسيق 180 تستخدم أنها
النوم، الخنق، الجلوس على كرسي أطفال، التعليق من اليدين، محاوالت التحرش الجنسي خصوصا 
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الحشر في زنزانة مليئة القصر، التعرية من المالبس، العزل، تكبيل اليدين والرجلين على شكل موزة، 
لنسب األعلى للتعذيب  أما بالنسبة ل.باألسرى، زج األسير بغرفة خاصة بالعمالء، والضرب فوق القلب

في غرفة % 86تعرضوا للتعذيب خالل عملية اعتقالهم والتحقيق معهم، % 98 ، فإنفي السنوات األخيرة
 لفترات طويلة، مع كيس في الرأس ذو الوقوف% 88تعرضوا لعملية الشبح، % 87، و"الثالجة"باردة 

  .الحرمان من النوم، خالل فترات التحقيق األولى% 92رائحة كريهه، و
  23/9/2007 48عرب

  
   عامال فلسطينيا في الشهرين الماضيين17620 اعتقلت  االسرائيليةالشرطة: تقرير .37

رطة تل ابيب للعمال  بث التلفزيون االسرائيلي تقريرا الليلة الماضية يظهر مطاردة ش:بيت لحم
 17620وقد كشف عن قيام الشرطة باعتقال  .الفلسطينيين الذين يجتازون الجدار للبحث عن فرصة عمل

 2552كشف عن اعتقال  في حين .عامال فلسطينيا في داخل الخط االخضر خالل الشهرين الماضيين
 يبحثون عن عمل تستغلهم ن هؤالء الفقراء الذين وقد أشار إلى أ.عامال في االسبوعين الماضيين

 او تخزين حزام ناسف ،المنظمات الفلسطينية مثل حماس لتقديم خدمات بسيطة  مثل نقل انتحاري
الجدار والحصار والطوق االمني ال يمنعون عشرات االف  الفتا إلى أن .فيتسببون بضرر امني كبير

  .العمال شهريا من الوصول الى تل ابيب
  23/9/2007 معاوكالة 

  
   القدس فيعات يهودية تتلقى دعما ماليا لشراء عقاراتجما .38

كشفت مصادر فلسطينية أن جماعات استيطانية متطرفة تعمل في إطار  :عبدالجبار أبو غربية -عمان 
 حصلت مؤخرا على دعم مالي كبير من جماعات ،منظمة إرهابية يهودية تنشط في القدس المحتلة

فيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى تهويد القدس بالترغيب أمريكية وأوروبية، وأثرياء يهود، لتن
طلبت من سماسرتها البدء قد ستسعى إلى شراء عقارات عربية داخل القدس القديمة، وحيث . والترهيب

  . في نطاق السرية التامةهمأن يكون نشاطعلى بالتحرك فورا، 
  24/9/2007عكاظ 

  
  لرملة في سجن ا اسرائيليا يطعن ضابطاً فلسطينيأسير .39

 طعن ، متهم بتصنيع أسلحة، في سجن الرملةا فلسطينياأسيرأن يديعوت أحرونوت  ذكرت :رام اهللا
في الوجه  صباح امس، أحد حراس السجن بأداة حادة أسفرت عن إصابته بجراح وصفت بالطفيفة

  .ديفرا تم تحويل األسير إلى قسم العزل االنفيماوالرقبة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العالج، 
  24/9/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  فاتن ضراغمة تكشف معاناتها في سجون االحتالل: تقرير .40

تقبع أكثر من مائة أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل وجها لوجه مع انتهاكات :  غزة-ردينة فارس 
 تبرهن عليه السلطات االسرائيلية بحقهن، وتمتد معاناتهن الى ما بعد التحرر من ظلمة السجون، كما

. تجربة األسيرة المحررة فاتن ضراغمة، األم لستة اطفال من بلدة اللبن الشرقية الواقعة في قضاء نابلس
فهي قد تحررت قبل اسابيع قليلة بعد ثالث سنوات قضتها في سجون االحتالل، إال أنها اآلن أسيرة 

 انها تلقت ضربات شديدة على وقد كشفت. للمرض جراء ما تعاني من أوضاع صحية غاية في الصعوبة
أيدي سجاني االحتالل بدءا من اعتقــالها وتعرضها للتعذيب اليومي والقاسي وممارسة األساليب 
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القمعية بحقها وانتهاء بسياسة العزل التي تم اخضاعها لها في سجن الجلمة، وما صاحب كل ذلك من 
يانهن، وكذلك التفتيش العاري الذي يهدف ممارسات واجراءات مهينة بحق األسيرات بشكل عام لتدمير ك

إلذالل األسرى واألسيرات في مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية، وقـد جعل ذلك ضراغمة 
أسيرة للمرض الذي أخذ ينهش جسدها ويفتك به لتزور العيادات الصحية منذ اللحظة األولى لالفراج 

  .الحراكعنها حيث بدا جسمها منهكا ال يقوى على 
  24/9/2007عكاظ 

  
  مدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة صاحب الرقم القياسي في االعتقال اإلداري  .41

 على ظلمة السجن، ليظل خلف ،اعتاد مدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة الغربية وليد حرب: نابلس
 .تقال إداري مرة اع15 شهرا بمعدل 21 إال من 1993القضبان منذ وطأت قدماه ارض الوطن عام 

 انتسب ومن داخل المعتقل إلحدى الجامعات األمريكية في وهو على الرغم من محنة اإلعتقال، فقد
كما استطاع . م2000ع الحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال في عاماواشنطن، واستط

 أحد المواد المقررة إصدار كتاب داخل المعتقل بعنوان االستدالل العقلي على وجود اهللا، وقد أصبح
وفي الستة أشهر الحالية يكون صاحب الرقم القياسي بدون منازع ويشار إلى أنه . للدراسة داخل المعتقل
  .  عاماً في األسر13وهي ستة وستون شهراً ونصف، وبواقع في االعتقال االداري 

  23/9/2007تقرير االسرى 
  

  يام فلسطينيا خالل عدة أ70عتقل أكثر من الحتالل يا .42
أعلنت مصادر فلسطينية مختلفة عن قيام قوات االحتالل باعتقال اثنين وعشرين مواطنا : رامي دعيبس

فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بعد توغالت احتاللية طالت عددا من البلدات والقرى في 
االته في الضفة  أن جيش االحتالل يكثف من حمالت اعتقهذكر ومما يجدر .المحافظات المختلفة

. وتوغالته في التجمعات السكانية لتنغيص حياة المواطنين في شهر رمضان وبحجة البحث عن مطلوبين
  . فلسطينيا40قل في الحملة العسكرية على مخيم العين في نابلس قبل عدة أيام أكثر من توكان قد اع

  24/9/2007 48عرب
  

   ويبقيه على القدس الغربيةاالحتالل يرفع الطوق العسكري عن الضفة .43
أعلنت سلطات االحتالل امس رفعها للطوق العسكري واألمنـي الـذي فرضـته علـى               : القدس المحتلة 

األراضي الفلسطينية عشية االحتفاالت بأحد أعياد اليهود، فيما واصلت عزل وحصار مدينة القدس ومنع              
ية الشبان المسلمين بـضاحية     وأوضحت جمع . المواطنين من الدخول إليها والتوجه إلى المسجد األقصى       

البريد انه على عكس ما تروجه وسائل إعالم االحتالل من إدخال تسهيالت على الطرق والحواجز؛ فانها                
أدخلت المزيد من اإلجراءات المشددة والمعقدة حتى على عملية دخول المواطنين المقدسيين من ضواحي              

  .المدينة عبر المعابر والحواجز
 24/9/2007الحياة الجديدة 

  
  من جنود اسرائيليين بعد احتالله فلسطينيون يحررون منزال قرب سلفيت .44

 أفاد شهود عيان فلسطينيون، أن قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، تقدر : يوسف الشايب-رام اهللا 
 إال .بخمسين جنديا، احتلت، أمس، منزل مواطن في بلدة مردة قرب سلفيت، وحولته إلى نقطة للمراقبة

 تمكنوا من إخراج الجنود من داخله، كما وقعت مواجهات متفرقة في محيطه استمرت  البلدةن أهاليأ
من جهة أخرى، شكا مواطنو بلدة دير الحطب، و .لساعات استخدم خاللها الجنود القنابل الصوتية بكثافة
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من سكان شرق مدينة نابلس من استمرار مستوطني ألون موريه قطع خط المياه عن شريحة كبيرة 
  .البلدة، واستخدامها لصالح المستوطنين

  24/9/2007الغد األردنية 
  

  مستوطنون ينكلون بطاقم اسعاف تابع للهالل االحمر في بيت لحم .45
طاقم سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمـر        أن  : بيت لحم  من   24/9/2007 الحياة الجديدة    نشرت

من مستوطنة نوكوديم المقامة على أراضـي بيـت لحـم            تعرض العتداء من قبل مستوطنين       الفلسطيني
   .المصادرة، وهو في طريقه لنقل طفلة مريضة إلى المستشفى

 على طعن فتـى     وان أقدم يخمسة مستوطن  أن   :وكاالت نقال عن    24/9/2007 االتحاد اإلماراتية    وذكرت
  .في مدينة الخليل بآلة حادة قرب مستوطنة كريات اربع شرق المدينة

  
  اطفال للفحص االلكتروني عند بوابات الحرم االبراهيمي ل يخضع مجموعةاالحتال .46

 صباح امس فلسطينية احتجزت قوات االحتالل مجموعة من اطفال روضة : فوزي الشويكي-الخليل 
وشرعوا بتفتيشهم بواسطة االجهزة االلكترونية لمدة ، عندما كانوا في زيارة للحرم االبراهيمي الشريف

  .هم ما ادى الى نشر حالة من الخوف والرعب في اوساطتزيد عن الساعة
  24/9/2007الحياة الجديدة 

 
  مؤتمر الخريف هدفه التطبيع المجاني : مراقبون أردنيون .47

اعتبر مراقبون ومحللون سياسيون في عمان أن هدف اللقاء الدولي الذي :  عبدالجبار أبو غربية-عمان 
الخريف المقبل هو التطبيع المجاني مع اسرائيل، مستشهدين دعا إليه الرئيس االمريكي جورج بوش في 

قات على ذلك بعدم التحضير الجيد للمؤتمر ومحاولة االلتفاف على القضايا الجوهرية بعقد مؤتمر عال
 .عامة أمام عدسات الكاميرات

  24/9/2007عكاظ 
  

   الف دينار113العاهل االردني يتبرع لصندوق االقصى بـ مليون و  .48
تبرع العاهل االردني عبداهللا الثاني خالل االجتماع األول لمجلس أمناء الصندوق : اتم العبادي ح-عمان 

الهاشمي العمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بمبلغ مليون ومائة وثالثة عشر الف 
ذا االتجاه وأوضح عبداهللا الثاني أن الصندوق يهدف إلى مأسسة العمل في ه. دينار لصالح الصندوق

وأمر بصرف راتب شهر إضافي لصالح العاملين في . وتوفير الدعم الالزم لرعاية المقدسات وإدامتها
أوقاف القدس ولجنة اعماره، تقديرا من جاللته لجهودهم في خدمة المسجد االقصى وقبة الصخرة 

 .المشرفة
ح صالح ابرز المشاريع التي من جانبه عرض وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عبدالفتا

ومن ابرز تلك . سيتم تمويلها بدعم من عبداهللا الثاني في المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة
المشاريع تنفيذ نظام اإلنذار من الحريق في الحرم القدسي الشريف وتركيب نظام اطفاء متطور فضال 

لحرم القدسي الشريف، إلى جانب ترميم عن صيانة مركز اطفاء وتزويد بسيارة اطفاء حديثة لخدمة ا
 .بعض الزخارف والفسيفساء

من جهته حذر قاضي القضاة الدكتور احمد هليل من عملية بيع األراضي في القدس، مشيرا إلى انه 
 .سيكون للصندوق دور هام في هذا المجال
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والمتمثلة بالمعيقات فيما أشار عضو المجلس رائف نجم إلى بعض التحديات التي تواجه عمليات الترميم 
 .التي بدأت تفرضها إسرائيل على عمليات الترميم واالعمار في المسجد االقصى

  24/9/2007الرأي األردنية 
  

   في البارد  اللبنانيواجبنا التعاون لتحصين إنجاز الجيش: المؤتمر اإلسالمي .49
أمس، بحضور " فينيسيا"ق توصياته بعد جلساته في فند" المؤتمر اإلسالمي حول العنف والتطرف"أصدر 

المقاومة في لبنان جزء ال ان  المجتمعون اعتبرو .الشيخ فيصل مولوي" للجماعة اإلسالمية"األمين العام 
ينفصل عن مقاومة األمة ضد العدوان الصهيوني، خاصة أننا ال نزال في حالة حرب مع هذا العدو، وإن 

   : اعلنواأحداث مخيم نهر الباردل وحو. من واجب المقاومة ان تنسجم مع مشروع الدولة
إن ما قام به الجيش اللبناني إلنهاء ظاهرة مجموعة شاكر العبسي يعتبر إنجازا كبيرا، ومن واجب : أوالً

  . الجميع التعاون لتحصينه
الحرص على العالقات اللبنانية الفلسطينية، وعدم السماح بتوظيف بعض األخطاء من هذا الطرف : ثانياً

  . عدم تحميل اإلخوة الفلسطينيين مسؤولية ما جرى، فهم كانوا أول الضحاياأو ذاك، و
  . العمل على إعادة إعمار المخيم تمهيداً لعودة أهله إليه، في نفس المكان وبأسرع فترة ممكنة: ثالثاً
  . تأمين اإلقامة المؤقتة الالئقة لنازحي مخيم نهر البارد ومحيطه المتضرر: رابعاً
ة األوضاع المعيشية الصعبة داخل المخيمات، والمساعدة على توفير الخدمات والبنى معالج: خامساً

  . التحتية، وحسم قضايا الملكية والحقوق المدنية ال سيما المتعلقة بفرص العمل
  . التأكيد على حق العودة لالجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي أخرجوا منها: سادساً
رض الموقوفين خالل األزمة لكثير من اإلهانات والتعذيب، ونرى أن هذه نعلن استنكارنا لتع: سابعاً

  . الممارسات تسهم في دفع الشباب نحو التطرف والحقد على المجتمع
  24/9/2007السفير 

  
   إسرائيلي -فضل اهللا يخشى من مؤتمر السالم كغطاء لعدوان أميركي  .50

مر السالم، الذي دعا إليه الرئيس األميركـي        أبدى السيد محمد حسين فضل اهللا خشيته من أن يكون مؤت          
 إسرائيلية جديدة على المنطقة، وأن يشكّل األسـاس         -في الخريف، هو الغطاء لحركة عدوانية أميركية        

وحذّر الدول العربية من أن تنخرط      . لمغامرة عسكرية فضالً عن االستناد إليه في إطار المناورة السياسية         
ا إلى عدم الصمت حيال ما يصيب الفلسطينيين ومـا يخطّـط ضـدهم وضـد                في هذه اللعبة، داعياً إياه    

وخشي من أن تكون أميركـا أعطـت الـضوء          . المنطقة، ألن ذلك سينعكس على هذه الدول قبل غيرها        
إلسرائيل لتدمير قطاع غزة إلحداث تحوالت في الساحة الفلسطينية وفي المنطقـة والسـتعادة بريقهـا                

  . دعة التي أصيبت خالل حرب العام الفائت على لبنانالعسكري وقوتها الرا
  24/9/2007السفير 

  
   في لبنان مسرح من الجيش واعتنق االسالم ويحب العربموقوف اإلسرائيلي ال .51

 اعتقال دانئيل شارون فـي      بخبر انشغلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المرئية والمسموعة        : حلمي موسى 
خبر اعتقاله وقوع حريق في دار للعجزة هو أحد مالكيهـا الكبـار      خاصة وقد تصادف مع نشر      ،  بيروت

ومن خالل الصورة التي عرضتها هذه الوسائل يتبين أن دانئيل يميل إلى العرب منذ              . ومقتل أحد قاطنيها  
وقال والد دانئيل، موسـى شـارون   . وقت طويل ألسباب مختلفة، بينها أن رفقة طفولته كانت مع العرب        

يتعلق بوقوع ابني، حسب تقديري، في وضع إشكالي نتيجة حملـه           "األلكتروني أن األمر    " يديعوت"لموقع  
ومن الواضح أنه سيظهر خالل وقت قصير أن ابني لم يشتغل ال فـي              . الجنسيتين األلمانية واإلسرائيلية  
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ئيلية وقال أن كل ما طلبته منه الخارجية اإلسرا       ". االستخبارات وال في أي عمل إجرامي من أي نوع كان         
إلى أن  " يديعوت"أشارت صحيفة   وقد  . هو تقليل الكالم حول األمر ألن من األفضل معالجة األمور بهدوء          

دانئيل اعتنق اإلسالم قبل أحد عشر عاماً عندما كان في العشرين من عمره وأنـه عـاش وتعلـم فـي                     
اعتنق اإلسالم  انه  ى فيها   صحيفة ذاتها نشرت له في ذلك الحين مقابلة رو        الن  وأ. العاصمة األردنية عمان  

 وتحدث في المقابلة عن صديقته األردنية مـن  ،حب العرب جداًوانه ي.. بعدما تعرف بعمق على اليهودية   
 فـي   ل قب كما اوضح أنه  . أصل فلسطيني التي أوضح لها تخليه عن صالته مع اليهودية وأنه بات مسلماً            

، إال أنه رفض تأدية أي      ي الثامنة عشرة من عمره    ، وهو ف   للهندسة الحربية  "حوما"وحدة مقاتلة هي وحدة     
جرى تسريحه من الجـيش      سجن شهراً بعد أن   وبعد أقل من عام و    . مهام قتالية فيها وتهرب من الخدمة     

  ."عدم المالءمة"على قاعدة 
  24/9/2007السفير 

  
  عن مشعل وتمنحه فيزا عادية للعمرة) vip(السعودية تحجب الـ : الجريدة الكويتية .52

 صحيفة الجريدة الكويتية، عن مصادر في المكتب السياسي لحركة حماس، أن رئيس المكتب خالد نقلت
مشعل تسلم جواز سفره األردني من السفارة السعودية في دمشق مختوما بتأشيرة سفر عادية ألداء 

كضيف على القصر ) VIP(العمرة خالل شهر رمضان، وذلك خالفا لمنحه في سنوات سابقة تأشيرة 
ملكي السعودي، األمر الذي كان يتيح له لقاء قادة سعوديين ومسؤولين عرب يصادف وجودهم في مكة ال

وقالت . المكرمة ألداء العمرة، خالل الزيارة السنوية لمشعل في العشر األواخر من شهر رمضان
 غير المصادر للصحيفة، الصادرة امس، ان حماس تعتبر منح مشعل فيزا عادية يأتي في سياق الرفض

وأكدت مصادر المكتب . المعلن من جانب الرياض لزيارته ولقاء مسؤولين سعوديين في الوقت الراهن
السياسي للصحيفة الكويتية، إن مشعل بعث برسالة عقب ذلك الى وزير الخارجية السعودي سعود 

مكرمة، لكن الفيصل تتعلق برفض الرياض استقباله منذ توقيع اتفاق التفاهم مع حركة فتح في مكة ال
وزارة الخارجية السعودية ردت، بحسب المصادر، على مشعل بالقول ن ال قرار سياسياً حتى اآلن للقيام 

  .بهذه الزيارة، وفي حال أخذ الضوء األخضر بإتمامها فإنه سيبلغ بالترتيبات
  24/9/2007القدس العربي 

  
  عالعرب في لقاءات نيويورك يؤكدون أسبقية السالم على التطبي .53

، قالت المصادر العربية إن "مؤتمر الخريف"عن التحرك األميركي في اطار :  راغدة درغام-نيويورك 
. الى حضور المؤتمر" الموقف األميركي يتبلور تدريجياً وهناك نوع من التجاوب مع شمولية الدعوات"

ى، بمعنى ترك الباب هناك أفكار اميركية تدخل في نطاق االجتماع المفتوح على اجتماعات أخر: "وقالت
أي أن الذي ال يقدر أن . مفتوحاً لألطراف التي ال تشارك في االجتماع الدول لتنضم الى اجتماعات تالية

وأكدت المصادر ". يحضر اآلن يمكنه ذلك الحقا، إذ أن االجتماع سيتكرر للبحث في التقدم المحرز
لتطبيع بعد السالم وليس قبله، وبان تواكب التمسك العربي باجتماع يشمل جميع المسارات وبان يكون ا"

وشددت ". االجتماع اجراءات بناء الثقة على نسق تجميد االستيطان االسرائيلي واطالق سراح أسرى
اجراءات بناء الثقة هي بين األطراف المتنازعين وليس بهدف جر السعودية الى تطبيع سابق "على إن 
  ".ق الوانهفالسعودية لن تجر الى تطبيع ساب. ألوانه

  24/9/2007الحياة 
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 ال مواعيد محددة إلعادة العالقين في األراضي المصرية إلى غزة: هاني الجبور .54
نفى هاني الجبور، مسؤول االرتباط في الجانب المصري من معبر العودة الحدودي برفح : محمد الجمل

العالقين الفلسطينيين في األراضي ، أمام مئات "نتسانا"علمه بوجود أي مواعيد محددة لفتح معبر العوجا 
ما حدث أن الجانب المصري تقدم بأكثر من طلب : "وقال الجبور. المصرية، إلعادتهم إلى قطاع غزة

 عالق فلسطيني متواجدين في مصر منذ مدة، بالعودة إلى 800من نظيره اإلسرائيلي، للسماح ألكثر من 
نب اإلسرائيلي بالسماح لهم بالعودة خالل األسبوع قطاع غزة من خالل المعبر المذكور، وقد وعد الجا

وأعرب الجبور عن استغرابه لألنباء التي نشرتها بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية المحلية، ". الحالي
والتي تحدثت من خاللها عن بدء السماح للعالقين في مصر بالعودة الى القطاع اعتبارا من نهار أمس 

 قال الجبور، إن أعدادهم تتزايد يوما بعد يوم، مع وصول مزيد من وحول أوضاع العالقين. األحد
المسافرين من بلدان عربية وأجنبية إلى مصر، ويضطر هؤالء المسافرون للمكوث االضطراري في 

  .مصر، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى غزة
  24/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  "كياناً معادياً"ر غزة اعتبا" إسرائيل"البرلمان العربي يدين قرار  .55

طالب محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي االنتقالي، األمم المتحدة وجامعة الدول العربية : قنا
والهيئات االنسانية كافة المعنية بحقوق اإلنسان، خاصة المجلس الدولي لحقوق االنسان والبرلمانات 

وأكد أن .  إسرائيل باعتبار قطاع غزة كيانا معادياالعربية واالقليمية والدولية، بالعمل على رفض قرار
 ولقرارات االمم المتحدة والقانون الدولي، منبها 1949هذا القرار مخالف التفاقيات جنيف الرابعة للعام 

إلى أن هذا القرار ستنجم عنه أضرار بالغة بالشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه قرار خطير يستهدف تشديد 
وض على مليون ونصف مليون فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وقال إن هذا القرار الحصار الخانق المفر

  .سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعمق من مأساته ويفتح الطريق للمزيد من التوتر والعنف
  24/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المطالبة بإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين      .56

جمعية مقاومة التطبيع مع الكتل النيابية في مجلس النواب البحريني على المطالبة بإعادة اتفقت : المنامة
إن الجمعية سبقت : "وقالت رئيسة جمعية مقاومة التطبيع بدرية علي. فتح مكتب مقاطعة إسرائيل

وضحت وأ". االجتماع بمشاورات مع الكتل النيابية فوجدت ان هناك توافقا على مطلب إعادة فتح المكتب
االجتماع الذي قبل يومين مع الكتل النيابية كان يهدف إلى االتفاق على آلية للمطالبة بإعادة المكتب "أن 

، مشيرة إلى أنها لن تسبق "من خالل المجلس النيابي الذي يبدو أنه متفق بجميع كتله على المطلب
 ". ة المناسبة لهذا المطلبإذ ان النواب هم من سيبلور األدا"الحديث في بلورة الخطوة المقبلة 

  24/9/2007البيان 
  

   اللجنة الرباعية تأمل استئناف التمويل المباشر لحكومة فياض العام المقبل .57
 دعمها لمؤتمر بوش مشددة     ها في نيويورك،   عقب اجتماع  ،اعلنت اللجنة الرباعية  : أب، ا ف ب، رويترز    

سرائيليين الدعم في مفاوضاتهما لقيام الدولـة       على ضرورة ان يكون المؤتمر جديا يوفر للفلسطينيين واال        
وعبرت اللجنة عن أملها في ان تباشر بتمويل الحكومة الفلسطينية بقيادة سالم فياض بـشكل               . الفلسطينية

 دعت اسرائيل الى اإلبقاء على الخدمات االساسية لغزة، بعدما صنفت الحكومـة             ، كما مباشر العام المقبل  
  .  معاديااالسرائيلية القطاع كيانا

 24/9/2007السفير 
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 لحقوق اإلنسان " إسرائيل"مسؤول دولي يدين انتهاكات  .58

دعا مقرر االمم المتحدة الخاص بحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية جون دوغارد، االمين العام              : قنا
للقانون االنـساني   " االسرائيلية"للمنظمة الدولية بان كي مون الى إقناع اللجنة الرباعية بإدانة االنتهاكات            

، 2004الدولي وقانون حقوق االنسان وقبول الرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام              
والذي أدان بناء جدار الفصل العنصري، ودعا الى هدم ما بني منه وتعويض الفلسطينيين عن االضرار                

ي مفاوضات جادة مع السلطة الفلـسطينية       بالدخول ف " إسرائيل"وأوصى دوغارد   . التي سببها بناء الجدار   
 واحترام القانون االنساني الدولي فـي تعامالتهـا مـع           1967بهدف إقامة دولة مستقلة داخل حدود عام        

  .الشعب الفلسطيني
  24/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عملية السالم في الشرق األوسط عند مفترق: وزير الخارجية البريطاني .59

رجية البريطاني ديفيد ميليباند، أمس االحد، من تأخر المجتمع الدولي في تسهيل            حذر وزير الخا  : ب.ف.أ
وقـال  . الفلسطيني تقوم على دولتين حتى ال تـضيع الفرصـة         "  اإلسرائيلي"التوصل إلى تسوية للنزاع     

 1967 عام   242 عاما من اصدار االمم المتحدة القرار        40ميليباند إن عملية السالم في لحظة حرجة بعد         
  . والفلسطينيين" اإلسرائيليين"والذي يستخدم منذ ذلك الحين اطارا لكل جهود السالم بين 

  24/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حماس والثمن في الضفة الغربية .60
 ياسر الزعاترة

ليس بوسع أية سلطة على وجه األرض، سواء كانت في فلسطين أم موزمبيق، أم حتى في السويد أن 
 وأمنية على أكبر تيار سياسي من دون أن تعسكر المجتمع برمته، وقد اعتقدت بعض تشن حملة سياسية

األنظمة أن بوسعها فعل ذلك مع المحافظة على قدر من الحرية والديمقراطية والسلم االجتماعي، وبالطبع 
مع بمساعدة قوى سياسية أخرى لها مصلحة في اللعبة، لكن المشهد ما لبث أن انجلى عن عسكرة للمجت

  .بعد أن حوصرت المساجد والجمعيات والجامعات ووسائل اإلعالم، بما في ذلك شبكة اإلنترنت
في الضفة الغربية المحتلة اليوم يحدث شيء من ذلك وسط صمت عام ال يتعلق فقط بكون األمر ما يزال 

ه وسائل اإلعالم ، بل يتعلق بذلك التواطؤ الذي تشترك في)فقد تجاوز البدايات منذ أسابيع(في بداياته 
والقوى السياسية في الداخل، إلى جانب المنظومة العربية والدولية؛ وهذه األخيرة ال تريد التخلص من 

لمسار سياسي " الحمساوي"حكومة غزة وحدها كما يعتقد البعض، بل تريد التخلص من صداع الرفض 
لراحل شارون من أجل تثبيته كحقيقة ليس ثمة سواه هذه األيام، أعني مسار الدولة المؤقتة الذي جاهد ا

  .سياسية وحيدة في الوعي الصهيوني
ال ينطبق ذلك بالطبع على مواقف الفصائل، لكن هذه األخيرة لها مبرراتها في الذهاب بعيداً في عداء 
حماس أو انتقادها، فمن يتلقى مصروفه اليومي من محمود عباس ال يمكن أن يتمرد آخر النهار عليه 

ه، السيما أن تقليد عدم العبث بالمخصصات األساسية كما كان معموالً به أيام الراحل وعلى سلطت
ليس هذا كل شيء، فهناك بالتأكيد خالفات أيديولوجية . عرفات، لم يعد قائماً هذه األيام في عهد ورثته

دخل بين مجموعات اليسار وبين حماس التي سرقت منها الجمهور، ويبقى موقف حركة الجهاد الذي ي
في إطار المنافسة الحزبية الضيقة، السيما في قطاع غزة الذي لم تكن فيه العالقات جيدة بين الطرفين 
منذ زمن بعيد، ودائماً بسبب المنافسة الحزبية، مع أن خطاب قيادة الجهاد في الخارج يبدو مختلفاً عنه 

 .في قطاع غزة
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اع غزة، السيما قصة المسيرات والصلوات، حجة الفصائل التقليدية تتمثل في ممارسات حماس في قط
لكن رد حماس القوي هنا هو تجاهل جميع هذه الفصائل، بما فيها الجهاد لممارسات السلطة في الضفة 
الغربية، تلك التي تبدو أسوأ بكثير لو تحرى المعنيون الموضوعية والحيادية، ومن ضمنهم وسائل 

لعصا الغليظة التي تلبست بها حماس، سواء ضد الصحافيين مع العلم أن ذلك ال يبرر مشاهد ا. اإلعالم
  .الذين وقع االعتذار إليهم، أم ضد عناصر من فتح ربما أردا بعضهم دفع الحركة إلى ممارسات تشوهها

قبل أسبوعين أفرجت سلطات االحتالل عن الدكتور أكرم الخروبي، عميد كلية المهن الطبية في جامعة 
 عشر سنوات، فكان أن داهمت األجهزة األمنية بيته في رام اهللا قبل وصوله القدس، بعد اعتقال دام

بلحظات، وقامت بتمزيق الفتات التهنئة وحذرت وسائل اإلعالم من تغطية ما يجري تحت طائلة العقاب، 
  .بما في ذلك وكالة أنباء راماتان التي تملك مقراً قريباً من منزل الرجل

نظرية عسكرة المجتمع، ألن الدكتور الخروبي ليس قيادياً في حماس هذه مجرد إشارة للداللة على 
فحسب، بل هو جزء من أسرة وعشيرة وجيران يحبهم ويحبونه حتى لو اختلفوا معه من الناحية الفكرية 
أو السياسية، ويكفيه أن يكون خارجاً للتو من سجون االحتالل بعد عشر سنوات كي يستحق التسامح معه 

  .لبعض الوقت
ذا كان ذلك ينطبق على أسير مثل الخروبي، فماذا نقول عما يزيد عن خمسمئة من نشطاء حماس إ

معتقلون لدى أجهزة السلطة، وجميعهم مجاهدون يحظون باحترام كبير في أوساط الجماهير، فضًل عن 
  .!مكانتهم في أسرهم وعشائرهم؟

دفت بالحرق والتدمير، ثم جرى حّل ما إلى جانب االعتقاالت كان مسلسل الجمعيات الخيرية التي استه
يزيد عن مئة منها بدعوى مخالفتها للقوانين المرعية، مع أن القانون في الضفة الغربية كان وما يزال 

  .قانون االحتالل
بعد الجمعيات الخيرية بدأت الحملة على المساجد من قبل وزارة األوقاف، وهي للتذكير مساجد بناها 

خارج، وليس للوزارة العتيدة أي دور في بنائها، وفيها أئمة من حماس وسواها، محسنون من الداخل وال
ويمكن للسلطة أن تتعامل معها وفق قانون منع االستخدام السياسي، لكن القانون الساري في واقع الحال 

اعي هو قانون الثأر والمناكفة، وقبله قانون السياسة والحكم القاضي بمطاردة الحضور السياسي واالجتم
  .لخصم وربما عدو بكل الوسائل

سيقال إن حماس قد فعلت وفعلت في قطاع غزة، وقد يكون بعض ما يقال صحيحاً، السيما ما أشير إليه 
سابقاً من ممارسات أدركت الحركة أنها تسيء إليها، لكننا لم نسمع في المقابل عن جمعية أغلقت، وال 

لتابعة لحركة فتح ما زالت تطلق الصواريخ وتصدر عن مسجد اعتقل إمامه، بل إن كتائب األقصى ا
  .البيانات ولم يعتقل أي من أفرادها

إنه مسلسل محزن من دون شك يرى البعض أن بدايته كانت الحسم العسكري، لكن الحقيقة أن حلقته 
ل األولى واألساسية قد تمثلت في االنفالت األمني الذي رفض المعنيون وقفه بالوسائل الناجعة من خال

إعادة هيكلة أجهزة األمن، فكانت األزمة التي ال يمكن حلها بغير الحوار إذا وضعت المصلحة العليا 
  .نصب األعين

في غزة ليس هناك قرار سياسي وال أمني يقضي بمطاردة فتح على صعيد الحضور، وليس ثمة من 
تلف إلى حد كبير، إذ يعتقد أنه سيطبق سياسة تجفيف ينابيع بحق الحركة، لكن الوضع في الضفة مخ

تطبق خطة واضحة المعالم عنوانها شطب الحركة، ليس من الواقع العسكري فقط، بل من الواقع 
 .السياسي واالجتماعي والديني أيضاً

إنه ذات مسلسل أوسلو، ولكن بطبعة أكثر قسوة بكثير، ودائماً في سياق المراهنة على مسار سياسي 
 .!! التي تعرفونعبثي جرب من قبل، فكانت حصيلته

 24/9/2007الشرق القطرية 
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  طريق االنتحار"... حماس"و" فتح" .61

  عبد معروف
لم تكن الهزائم التي منيت بها المقاومة الفلسطينية خالل العقود الماضـية أمـام العـدوان االسـرائيلي،                  

ـ              دم القـدرة   والمؤامرات التي حيكت ضدها، السبب الوحيد الذي أدى الى تراجع القضية الفلسطينية، وع
  . على تحقيق أهدافها المشروعة في الحرية والعودة واالستقالل الوطني

فقد ساهمت االنقسامات واالنشقاقات في صفوف الثورة الفلسطينية، واالقتتـال الـداخلي والـصراعات              
  . الدموية في هزيمة المقاومة وتراجع سقف مطالبها وأهدافها

 جوالت مـن المعـارك والـصراعات        1965ذ انطالقتها عام    وشهدت المقاومة الفلسطينية المعاصرة من    
  . من انشقاقات وانقسامات، او ما شهدته الفصائل من خالفات وتناحرات" فتح"الداخلية، سواء ما شهدته 

في الضفة الغربية وقطاع غزة حلقة جديدة مـن         " حماس"و" فتح"وقد شكل الصراع المتفجر بين حركتي       
فلسطيني، وزاد من أوضاع الشعب الفلسطيني مأسـاوية، ومـن قـضيته            حلقات الصراع الفلسطيني  ال    

  . الوطنية تعقيدا وانهيارا
في قطاع غزة ليعيد القضية الفلـسطينية الـى مربعهـا األول،        " حماس"لحركة  " المفخخ"وجاء االنتصار   

لقـدرة  ووضع القطاع المحتل أمام خيارات صعبة ليس باالمكان تجاوزها في ظل العجز الكامل وعـدم ا               
  . من أجل تحقيقها" حماس"على تحقيق االنجازات والشعارات الوطنية التي انطلقت 

واذا كانت حركة المقاومة االسالمية قد اتخذت من المقاومة خيارا استراتيجيا ورفضت مشاريع التـسوية               
 هـذه   والسالم مع االحتالل االسرائيلي، ورفعت شعار محاربة الفساد على الـساحة الفلـسطينية، فـان              

تحقيقهـا او   " حمـاس "الشعارات التي رفعتها منذ انطالقتها وقدمت من أجلها الشهداء، ال يمكن لحركـة              
ومـن أبـرز هـذه الـشروط        . العمل بشكل استراتيجي في هذا الخيار دون تحقيق شروطه ومقوماتـه          

  . تالل االسرائيليوالمقومات، تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، في اطار مشروع المقاومة العربية لالح
واذا كان حزب اهللا اللبناني قد استطاع تحقيق النصر المؤزر في جنوب لبنان ودحر االحـتالل بـصورة    
يشهد لها التاريخ المعاصر، فان حزب اهللا استطاع تحقيق شروط انتصاره خالل سنوات تصاعد عملياته               

الشروط، وحدة الجبهة الداخلية اللبنانية     العسكرية في مقاومة االحتالل والتصدي لعدوانه، ومن أبرز هذه          
  . خلف المقاومة، وتأمين العمق االستراتيجي مع سوريا وايران

وان رفعت شعارات ثورية يمكن من خالل تحريض الجماهير الشعبية، اال انها لم تستطع              " حماس"اال ان   
 كما أنها لم تـستطع تـوفير        تحقيق الوحدة الداخلية الفلسطينية وفق برنامج المقاومة كخيار استراتيجي،        
، "ال يسمن وال يغني من جوع     "العمق االستراتيجي لمشروعها المقاوم، واقتصر الدعم بحدوده الدنيا الذي          

بانتصارها القطاع والقضية الفلسطينية بشكل عام في مواجهة انتحارية مع عـدو            " حماس"وبذلك أدخلت   
  . متعدد الرؤوس واألدوات واألهداف

اولة المفاوضات مع االحتالل االسرائيلي ال يختلف عن الصراع فـي ميـادين القتـال               والصراع على ط  
والمقاومة، فال يمكن للمفاوض ان يكون قادرا على تحقيق أهدافه من هذه المفاوضات دون ان يوفر لذاته                 

  . شروط االنتصار، ومن أبرزها جبهته الداخلية، وعمقه االستراتيجي مع أمته ومع حلفائه
التي اتخذت من السالم خيارا استراتيجيا وأصبحت جزءا من محـور الـسالم واالعتـدال               " فتح"وحركة  

التمرد علـى الـصف الفلـسطيني       " حماس"العربي، لم تستطع تحقيق الوحدة الداخلية بعد ان استطاعت          
، في مرحلة من التشتت والضياع العربي ووصول مسيرة السالم الى حـائط             "فتح"ووقفت بقوة في وجه     

  . دودمس
وفي ظل الظروف الفلسطينية والعربية والدولية ايضا، فـرض مطالبهـا           " فتح"بذلك لن يكون في مقدور      

  . وتحقيق السالم العادل والشامل، او تحقيق الحد األدنى من أهداف المفاوضات
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ـ      " حماس"و" فتح"والصراع المتفجر في األراضي الفلسطينية بين        م أدخل القضية الفلسطينية في نفق مظل
ليس من السهل الخروج منه، كما أنه ليس من السهل في ظل الواقع الحالي ان يحقق أحد منهما اهدافـه،                    

واستطاعت من خالله التسلق الى مواقـع قيـادة الـسلطة دون أي             " حماس"فخيار المقاومة الذي ترفعه     
 في مقدورها تحقيق    مبررات منطقية، ودون التوفيق بين برنامجي ومطالبات السلطة والمقاومة، لن يكون          

التي اتخذت من السالم خيارا استراتيجيا لن يكون من السهل عليها تحقيق اهدافها             " فتح"أهدافها، وحركة   
على طاولة المفاوضات مع عدو يمتلك كل اوراق القوة، فالظرف الفلسطيني والعربي في هذه المرحلة ال                

، "حمـاس "التـي تتبناهـا     " الفلـسطينية "اومة  يمكن له ان يمنح الشعب الفلسطيني نصرا وفق خيار المق         
  . في السالم العادل والشامل" فتح"والظرف الفلسطيني والعربي نفسه لن يحقق أهداف 

فخيار المقاومة كما هو خيار السالم يتطلب توفير الشروط، وتحقيق الوحدة الداخلية والعمق االستراتيجي              
بخيارها ستنقل من   " فتح" من المقاومة الى االنتحار، و     دون ذلك، سينقل خيارها   " حماس"مع األمة، وخيار    

  .مرحلة التسوية الى مرحلة التصفية
  24/9/2007السفير 
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  غدعون ليفي
و حسب المعطيات الراهنة ال يجـب أن        . يجب أن يبقى محمود عباس في بيته      : ترجمة حسن عبد الحليم   

مرت تتحول شيئا فشيئا إلى أمر مذل ومهين لشعبه، لـن           إذ أن لقاءاته مع إيهود أول     . يسافر إلى واشنطن  
ال يمكن للعقل السليم احتمال مزيد من مشاهد الزيارات الودية لقائد فلـسطيني،       . ينتج عنها أي شيء مفيد    

وطبع القبالت على وجنتي زوجة رئيس حكومة يهدد في نفس الوقت مليون ونصف فلسطيني من أبنـاء                 
  .ويعشعبه بالحصار والظالم والتج

ال للمؤتمر وال للقاءات، قبل     : إذا كان أبو مازن قائدا وطنيا حقيقيا، وليس مفاوضا صغيرا، عليه أن يعلن            
 فقط مع   -مؤتمر: ولو تمتع بقامة عالية على المستوى التاريخي، لكان سيضيف        . رفع الحصار عن غزة   

اتفاق مبادئ  "لسالم حقا وليس فقط     وإذا كانت إسرائيل تريد ا    . إسماعيل هنية، فهو أيضا يمثل الفلسطينيين     
إسرائيل أيضا ينبغي أن تكون معنيـة بـأن       . لن يفضي إلى شيء، لكان عليها احترام ذلك       " دمية-مع قائد 

يعتبر أبو مازن قائدا في عيون شعبه، وليس فقط دمية بخيوط تحركها إسرائيل والواليـات المتحـدة أو                  
  .اعتبارات صراع قوة قصيرة األمد

ففي الوقت الذي يتوقون في إسرائيل وواشنطن إلى فرصـة التقـاط            . بو مازن الضعيف قوة   يملك اآلن أ  
لعرض أي إنجاز، ينبغي ويجب أن يهدد بالمقاطعة، كي يحاول تحقيق           " مؤتمر السالم "الصور التي تدعى    

هل يعيش فلسطينيون أيضا في غزة التي بيد غريمته حماس، وال يمكن ألبو مازن أن يتجا              . إنجاز لشعبه 
  .الوضع غير اإلنساني الذي يعيشون فيه، فهم في سجن إسرائيلي

ليس بـسبب سـذاجته وال بـسبب        . إال أن االنطباع هو أن أبو مازن ليس أكثر من سياسي يسعى للبقاء            
فغزة بالنسبة له اآلن منطقة معادية ليست أقـل         : ضعفه يشارك في احتفالية األقنعة األمريكية اإلسرائيلية      

كما وأنه يوجد بينه وبين إسرائيل وحدة مصالح مخجلة، لن تعود بالفائدة على             . بة إلسرائيل مما هي بالنس  
وحسب سلوكه، ليس فقط أن أبو مازن ال يعترض على ما تقوم به إسرائيل في غزة بل ربمـا                   . الطرفين

 هو شريك في العقيدة التي بحسبها الضغط الوحشي سيؤدي إلى خضوع حماس وعودة السكان إلى حضن               
وبذلك يثبت أبو مازن بأنه ليس كتكوتا لم ينبت ريشه، كما سماه أرئبل شارون، بل ديـك صـلب،                   . فتح

  .مصلحة شعبه من ورائه
السؤال الحاسم هو ليس    . فالسالم يقام بين أعداء لدودين    . ينبغي دعوة كل األطراف المتشددة لمؤتمر سالم      

 بل هل ستشارك فـي المـؤتمر بعثـة          -ية لذلك  ال توجد أي أهم    -إذا ما كانت السعودية ستشارك أم ال      
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إذ أن أبو مازن يمثل بأعلى حد نصف شعبه ويمكنه التوصل في أفضل حال لنـصف                . فلسطينية حقيقية 
من مصلحة الجميع وبمن فيهم أبو مـازن        . اتفاق، لن يصمد أياما أمام المعارضة الشديدة من قبل حماس         

ولكـن  . مر سالم بدون سوريا وحماس هو نكتة ال أكثرإذ أن مؤت. هو جر حماس إلى طاولة المفاوضات 
عرض صـورة وهميـة     - القدس وواشنطن ورام اهللا    -يحاول االئتالف قصير النظر المكون من المثلث      

  .لحوار سالم دون مشاركة األطراف الحاسمة، والعالم يطري على هذا العرض الوهمي
ته الضيقة وأن يطالب بمشاركة حماس التـي        من الصعب كما يبدو التوقع من أبو مازن الترفع عن حسابا          

إال أن الحد األدنى المطلوب     . انتخبت كما هو معروف لقيادة الحكومة الفلسطينية في انتخابات ديمقراطية         
هو أن يحاول االهتمام بكل أبناء شعبه وخاصة حينما         " رئيس السلطة الفلسطينية  "ممن يحمل اللقب السامي     

أنه بدال من العمل على التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار وفتح غـزة              إال  . يكونون في ضائقة مروعة   
 من النوع الذي ال يساوي الورقة التي سيتم التوقيع          -"إعالن مواقف "أمام العالم، منشغلون اآلن بصياغة      

، وبفرض المزيد من العقوبات القاسية علـى سـكان          -عليها وتلقى بسرعة إلى مزبلة التاريخ كسابقاتها      
  .غزة
  .هذه المهزلة التي تأتينا من واشنطن، يمنع على أبو مازن المشاركةفي 
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  عزمي بشارة
حتى في عهـد نـوري الـسعيد،        . تعامل العراق التاريخي مع قضية فلسطين، تعامل قومي، شعباً ودولة         

تذكرت ذلـك أخيـراً     . تي وصلت العراق بطريقة معقولة    جرى التعامل مع أعداد الالجئين الفلسطينيين ال      
أثناء قراءة فصول من حياة الكاتب والمبدع الفلسطيني إحسان عباس، وهو يصف وضع أهله الالجئـين                

  .من منطقة حيفا في العراق
في هذه األيام يقتل الفلسطيني في العراق لكونه فلسطينياً، وأضيفَ لذلك سبب جديد لم يكن ليخطر فـي                   

وال حاجة  . ه وال في كوابيسه، أقصد ألنه سنّي، وربما ألن خطاب النظام السياسي كان مؤيداً لفلسطين              بال
إلعمال الخيال في شرح األسباب التي دفعت آالف الفلسطينيين لتفـضيل اإلقامـة علـى الحـدود فـي                   

ية واحدة باستيعاب   ولكن لم يكن ممكناً إقناع دولة عرب      . الصحراء، وسط الالمكان، على العودة إلى بغداد      
أعداد أخرى من الالجئين العراقيين، فلسطينيين أو غير فلسطينيين، مع صعوبة خاصة في مـا يتعلـق                 

  .بالفلسطينيين
سيجري استيعابهم هناك بإذن من الحكومة البرازيلية، بعد مساٍع قـام بهـا             . وجاء الجواب من البرازيل   

ما كان يعد يوماً مـؤامرة، أصـبح بفـضل          . رازيلمواطنون من أصول عربية وفلسطينية هناك، في الب       
  .وهو مقارنة برد الفعل العربي كذلك فعالً. الوضع العربي عوناً وتضامناً

" يوحنان) عملية(مفتساع  "طرح في الخمسينيات مشروعان إسرائيليان شبه حكوميين لتوطين الفلسطينيين          
من بنات  " عملية يوحنان "مشروع  ). 1953) (يةالعملية الليب " (همفتساع هلوبي "والثاني، ويسمى   ) 1950(

أفكار يوسف فايس الذي أصبح في ما بعد رئيس دائرة االستيطان في الوكالة اليهودية، وهـو صـاحب                  
ورمى المـشروع إلـى     . مآثر في المصادرات والحيل االستيطانية في الضفة الغربية طوال السبعينيات         

هذا مـا ورد فـي      .  من الجليل إلى األرجنتين    1948لتة عام   ترحيل الفلسطينيين الباقين في فلسطين المح     
سـفير إسـرائيل فـي      ) أصبح وزيراً للزراعة في ما بعـد      (رسائل يوسف فايتس، إلى يعكوف تسور،       

وفشلت الفكرة، بعد أن تبين أن الترحيل يجب أن يحصل بـالقوة إذا فـشل         ). 1951حزيران  (األرجنتين  
  .الترحيل الطوعي
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 أعدها يوسف فايتس أيضاً، وتهدف إلى توطين الفلسطينيين الـذين بقـوا فـي فلـسطين                 :العملية الثانية 
  .والالجئين خارجها في ليبيا، بمساعدة تجار إيطاليين، وال حاجة هنا إلى التفصيل

على حدود صحراوية بـين دول عربيـة، ومـن دون           ) عملياً معسكر اعتقال  (بعد انتظار سنة في مخيم      
وقد يكـون   .  أدنى مقومات الحياة اإلنسانية، يبدو السفر إلى البرازيل خالصاً         مدارس ودون عالج ودون   

  .فعالً خالصاً فردياً لفتية وصبية ينتظرهم مستقبل ما ناجح
  .إذا كان يوسف فايتس ما يزال حياً، فال بد أنه يبتسم اآلن

ن المقصود برفض   واضح أ ... في دول عربية كثيرة ال يتحدثون عن حق العودة، بل عن رفض التوطين            
، وال بأس من    "عندهم"التوطين ليس حق العودة، ولكن يجب أن يضاف أن المقصود هو رفض التوطين              

أما كيف يخدم التوطين في البرازيل بقاء فكرة العودة مشتعلة          . وليكن البرازيل ... التوطين في مكان آخر   
  .عتقد أنه مدين ألحد بإجابةأكثر من السكن بكرامة في البالد العربية، فال يبدو أن أحداً ي
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  موشيه يعلون

الثورة االيرانية فـي    .  مع الهجوم على الواليات المتحدة     2001موجة االسالم الجهادي لم تبدأ في ايلول        
دأ من خاللها االسالم المتعصب يـراكم القـوة والثقـة            هي نقطة االنعطاف التاريخية التي ب      1979عام  
النموذج االيراني كدولة شرعية اسالمية شكل مصدر ايحاء لظهور القاعدة وتعزيز قوة حركـة              . بالنفس

 حركات مختلفة وحتى متخاصمة تتشاطر وجهة النظر التـي          -االخوان المسلمين وظهور حركة حماس      
  .تدعو الى تحويل العالم الى اسالمي

عدم إصرار وتجاهل الواليات المتحدة والدول الغربية لظهور التهديد االسالمي الجهادي وحتى المساعدة             
، أسهمت هي االخـرى     )مثال المجاهدين في افغانستان   (التي قُدمت له احيانا في مواجهة أعداء مشتركين         

  .ظة ضد هذا التهديدوحدها عمليات الحادي عشر من ايلول هي التي أدت الى اليق. في شعوره بالثقة
اسـقاط نظـام الطالبـان فـي        : قرار الرئيس بوش االنتقال من الدفاع الى الهجوم الوقائي غير الوضع          

افغانستان، والمس بقادة القاعدة حول قادة هذا التنظيم الى مطاردين بصورة تصعب عليهم تنفيذ عمليـات    
صل الى نجاحات احباطيـة وقائيـة داخـل    استيقاظ الغرب أدى الى التعاون االستخباري الذي أو     . كبيرة

بمـا  (اليقظة في الدول العربية     . الواليات المتحدة وبريطانيا واستراليا والمانيا وافريقيا والشرق االقصى       
  .أدت الى ضربة جديدة لألطراف االسالمية الجهادية) في ذلك السعودية

ائية االحباطية، أدى الـى الـشعور بـأن         نجاح المرحلة أ من الهجمة الوقائية مضافا اليها النجاحات الوق         
االسالم الجهادي في حالة دفاعية بل وفي حالة جزر، ولكن الورطة االميركية في العراق التي افتـرض                 

 وتسببت فـي رفـع االسـالم        -أن تكون المرحلة ب من الهجمة الوقائية الغربية، أدت الى ايقاف ذلك             
راف اسالمية اخرى وجدوا في العراق ساحة مريحـة         وأط) وسوريا(ايران  . الجهادي لرأسه مرة اخرى   

ايضا كبح الهجوم المضاد االسرائيلي     . لضرب الواليات المتحدة وحلفائها وضرب مصالحهم في المنطقة       
الفلسطيني واالنسحاب من غزة نفخ الروح في االسالم الجهادي مضافا اليه السلوك            " االرهاب"ضد موجة   

  .نيةاالسرائيلي خالل حرب لبنان الثا
األطراف االسالمية الجهادية شعرت بالتشجيع من كل هذه االمور، ومما بدا في نظرهم انخفاضـا فـي                 
اسهم الواليات المتحدة عموما والرئيس بوش خصوصا وكذلك من مراكمة االخوان المسلمين في مـصر               

ن االسالم الجهـادي    من هنا أصبح التوازن في المجابهة بي      . وحماس في الساحة الفلسطينية للقوة السياسية     
  .وبين الحضارة الغربية مختلطا
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) ومـن الواجـب   (االسالم الجهادي وكذلك التنظيمات االرهابية والعصابات التي تعمل باسـمه، قابلـة             
مثل هذا االنتصار يستوجب وضع استراتيجية واضحة من قبل دول العالم الحـر تجمـع بـين                 . للهزيمة

  .مية والتربوية والعسكريةالوسائل السياسية واالقتصادية واالعال
  :هذه االستراتيجية يجب ان تتضمن العناصر التالية

  .ال خضوع لالرهاب أو أي تهديد آخر بأي شكل من االشكال وبأي شرط من الشروط -1
خوض حرب ال هوادة فيها ضد كل أطراف االسالم الجهادي حيث يضع قادة العالم الحـر نـصب                   -2

  ." دفاعالهجوم هو أفضل"أعينهم مبدأ 
مثل ايران  (العزل والعقوبات االقتصادية ضد الدول المارقة       ": النظام العالمي "معركة سياسية لتعزيز     -3

  .)مثل القاعدة وحزب اهللا وحماس(وايضا ضد التنظيمات االسالمية الجهادية ). وسوريا
در التغييـرات فـي     توجيه المساعدات االقتصادية الغربية للدول االسالمية نحو أطراف مستعدة لتص          -4

الكثير من المسلمين يدركون أن لهذه الثقافة التـي         . اتجاه الحضارة التي تقدس حياة االنسان وليس الموت       
  .معهم يتوجب أن نتحدث وهم الذين يتوجب أن نشجعهم. تقدس الموت آلية تدمير ذاتية

 عـدم التـصادم مـع       ايضا في ايام ما قبل الحرب العالمية الثانية كانت هناك جهات غربيـة فـضلت              
حملة رايـة   . االيديولوجيا النازية، وكانت مستعدة للتنازل لها من اجل كسب الهدوء على المدى القصير            

 الجهادية ال يصلون الى مستوى عظمة وقوة المانيا النازية، وقوتهم ال تتساوى             -االيديولوجيا االسالمية   
 دول العالم الحر، سيكون من الممكـن التغلـب          لذلك اذا كان هناك اصرار من     . مع قوة دول العالم الحر    

  .على االسالم الجهادي ايضا من دون سفك الدماء كما حدث في الحرب العالمية الثانية
  يديعوت

  24/9/2007الحياة الجديدة 
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