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   سنة 30 أو 20االتفاق مع الفلسطينيين يحتاج إلى : أولمرت .1

اعلن رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت امس، غداة حديث واشـنطن            25/9/2007 السفير   قالت
ال يتوقع أن تصل إسرائيل إلـى       "ؤتمر للسالم في الخريف، انه      عن توجيه دعوات الى دول عربية الى م       

ونقل مصدر اسرائيلي عن    ".  سنة مقبلة  30 و 20وضع اتفاق نهائي مع الفلسطينيين قبل مدة تتراوح بين          
من المحبذ بنتيجة هـذا     "اولمرت قوله، خالل جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست،            

 بيان مشترك حول المسائل االساسية ليكون قاعدة للمفاوضات الهادفة القامـة دولـة              االجتماع ان يصدر  
ال يدور الحديث عن مؤتمر سالم بل لقاء يكون بمثابة غطاء دولي لتأييـد العمليـة                "وأضاف  ". فلسطينية

 تصل  ال يتوقع أن  "عن أولمرت إنه    " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   ". السياسية بيننا وبين الفلسطينيين   
  ". مقبلة30 و20إسرائيل إلى وضع اتفاق نهائي مع الفلسطينيين قبل مدة تتراوح بين 

، انه ابلغ اولمـرت، أمـس، أن        "اسوشييتد برس "يوسي بيلين، في مقابلة مع      " ميرتس"وقال رئيس حزب    
عـن  وحذر من أن صدور بيان مـبهم        ". نعرف هذا االمر  . نهاية العالم حاليا  "سيعني  " مؤتمر بوش "فشل  

الـرئيس الفلـسطيني   (حماس ستصبح أقوى، وسيندلع العنـف، ويـضعف   "المؤتمر سيكون كارثة، الن    
  ". عباس) محمود

أبو مازن وسالم فياض يقبالن حقيقـة أن        "  :أولمرت  الى ما أضافه   24/9/2007 48 عرب وأشار موقع 
إنه ال ينبغي الحوار معهما     ومن يقول   . دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، لهذا هما العنوان للحوار         

  ".يأخذنا إلى مستقبل يعني الدم وصدامات ال يتوقف
طمأن أولمرت معارضيه في االئـتالف      : لي حيدر ن مراسلهاع ع 25/9/2007 األخبار اللبنانية    وأضافت

". لن يكون هناك أي انحراف عن خريطة الطريق وعـن التسلـسل الـذي تحـدده             : "والمعارضة بالقول 
إلى أي مدى يستطيع الفلسطينيون تحقيق التعهدات التي يلتزمون بهـا؟            ك مكان للسؤال  هنا"وأضاف أن   

  ".وسيكون ذلك على المحك قبل أن نحتاج إلى صنع السالم
وأشار أولمرت إلى أنه سيلتقي األسبوع المقبل مرة أخرى مع عباس، مشيراً إلى أنهمـا سـيبدآن بعـد                   

وفي شأن قطاع غـزة،      .إعالن مشترك قبل لقاء واشنطن    االجتماع بالعمل من أجل التوصل إلى صيغة        
فـي محاولـة لوقـف إطـالق        " اتخاذ إجراءات ضد نظام حماس    "قال رئيس الوزراء إن حكومته تنوي       

  . لكنه لم يوضح طبيعة هذه اإلجراءات. الصواريخ باتجاه إسرائيل
: ، وتوجه إلى أولمرت بالقول    وتحدث رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، أمام لجنة الخارجية واألمن أيضاً         

ورأى نتنيـاهو أن أولمـرت يقـدم         ".أنت الوحيد في دولة إسرائيل الذي يعتقد أن أبو مازن هو شريك           "
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حمـاس  "وأن  " حتى أسوار القـدس   "لعباس، وأن هذا األمر سيؤدي إلى وصول حركة حماس          " تنازالت"
  ".ستدخل كل منطقة ينسحب منها الجيش اإلسرائيلي

  
  "حماس" حل سياسي بدون مشاركة  هناكلن يكون:  يوسفأحمد .2

" يـديعوت احرونـوت   "أكد احمد يوسف المستشار السياسي السماعيل هنيـة لـصحيفة           :  د ب أ   -غزة  
وقال في   ".لن يكون حل سياسي بدون مشاركة حركة حماس فيه        "االسرائيلية في عددها الصادر أمس انه       

جانبين يجب على اسرائيل وضع خطة من خطوات بناء         من أجل وقف القتل بين ال     : "تصريحات للصحيفة 
 واالفراج عن سجناء باعداد كبيـرة بمـن فـيهم           1967الثقة مثل اعالن استعدادها لالنسحاب الى حدود        

وحسب يوسـف،    ".تلك الخطوات ستمكننا من طرح خطط جديدة من جانبنا        " ان   ، موضحاً "سجناء قدامى 
ى هدنة مع اسرائيل فقط من خالل دول عربية أو أوروبية           فان حركة حماس ستكون مستعدة للتفاوض عل      

االعتراف هو بين الدول والخاضع لالحتالل ال يعترف بمحتله ونحـن فـي حركـة        "دون االعتراف بها    
اذا كانت اسرائيل تريد السالم فعليها أن تنـسحب الـى           "واوضح أنه    ".حماس ال نعترف بدولة اسرائيل    

وتطـرق يوسـف     ". سنة ومن ناحيتنا هذا تنازل كبير      20 - 10لـ   وعندها نمنحها هدنة     1967حدود  
، اال  "اعتقد ان هذه الخطوة باالتجاه الصحيح     "اب الذين يدعون اولمرت لعقد هدنة مع حماس         لعريضة الكتّ 

  .انه نفى للصحيفة اي امكانية للمحادثات المباشرة بين حماس واسرائيل
  25/9/2007الدستور 

  
  " معادياًكياناً" غزة رفض اعتبارت حكومة فياض .3

 فـي رام اهللا  ]اإلثنـين [ جلسته األسبوعية صباح هذا اليـوم ]فياضحكومة [ عقد مجلس الوزراء   :رام اهللا 
برئاسة عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية وذلك بعد تكليفه بمهام رئاسة الوزراء من قبل سـالم فيـاض                  

عرب مجلس الوزراء عن رفضه للقرار اإلسـرائيلي        وأ .أثناء فترة سفره إلى الواليات المتحدة األمريكية      
رحـب   و .األخير باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، مؤكداً على وحدة األراضي الفلسطينية وشقي الـوطن             

مجلس الوزراء بقرار الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين، مشدداً على رفضه              
استمع مجلس الوزراء إلى عـرض       و .ماء الحزبي في اإلفراج عن األسرى     للتقسيم السياسي بحسب االنت   

وأكّد وزير الداخلية على أن الخطة األمنية تسير وفق الجدول           .من وزير الداخلية حول األوضاع األمنية     
واستنكر مجلس الوزراء التهديدات التـي أطلقتهـا         .الزمني، وانها حققت النجاح في الكثير من المجاالت       

   .اس بحق قيادات وكوادر حركة فتح الذين أعلنوا نيتهم العودة إلى قطاع غزة حركة حم
  24/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "كياناً معادياً" اعتبار القطاع "سرائيلا"النائب العام المساعد في غزة ينتقد قرار  .4

سرائيلية اعتبار قطاع    وصف النائب العام المساعد اسماعيل جبر، قرار الحكومة اال         : فتحي صباح  -غزة  
تهدف الى التنصل مـن االتفاقـات المبرمـة مـع الـسلطة             " خطوة غير قانونية  "غزة كياناً معادياً، بأنه     

تأصيل قانوني من اجل شن عدوان عسكري واقتـصادي علـى           "ان القرار االسرائيلي     وقال .الفلسطينية
تستطيع "امس، ان الحكومة االسرائيلية     واعتبر جبر، في تصريح صحافي      ". الجبهات ومناحي الحياة كافة   

ان تبرر لنفسها القيام بعدد من االجراءات العقابية تجاه قطاع غزة، لم تكن تستطيع القيـام بهـا ضـمن                    
االتفاقات التي ابرمتها مع السلطة الفلسطينية، وتم بموجبها اعادة االنتشار ومن ثم االنسحاب الكامل مـن                

  ".لمعابر باالضافة الى التحكم البحري والجوي بالقطاعقطاع غزة، في ما عدا التحكم با
  25/9/2007الحياة 
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 "إعالن حرب" توصيات اللجنة االمنية االسرائيلية بقطع الكهرباء عن غزة :هنيةحكومة  .5
اللجنـة االمنيـة     المقالة توصيات هنية  اعتبر طاهر النونو المتحدث باسم حكومة       :  كفاح زبون  -رام اهللا   

بقطـع  " كيانا معاديا "تي شكلتها حكومة اولمرت لدراسة سبل التعامل مع اعتبار قطاع غزة            االسرائيلية ال 
،  التي تزود اسرائيل بها القطاع ، بعد كل صـاروخ يـسقط فـي اسـرائيل          5احد خطوط الكهرباء الـ     

ـ        اعتبرها ان هذا جزء من االرهاب     " الشرق االوسط " بمثابة اعالن حرب على الشعب الفلسطيني، وقال ل
االسرائيلي، وهو يشكل عقابا جماعيا، وجريمة حرب يحاسب عليها القانون، وهو مخالف لقرارات االمم              

 .المتحدة، واكد النونو ان حكومة هنية ستتوجه الى كل دول العالم للتدخل لصالح الشعب الفلسطيني
 25/9/2007الشرق االوسط 

  
 طاع غزةعريقات يحذر من عواقب وخيمة اذا انقطعت الكهرباء عن ق .6

صائب عريقات ان مهمة اعادة بناء االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مصاعب كثيرة .قال د: لندن
جاء ذلك  .ستكون تحت خطر حقيقي اذا نفذت اسرائيل تهديداتها بقطع التيار االلكهربائي عن قطاع غزة

ا وجهها عريقات الى توني البريطانية انها حصلت على نسخة منه" التايمز "في رسالة سرية تقول صحيفة
واضافت  .بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق االوسط اثناء اجتماعهما في نيويورك

التايمز ان عريقات حذر من ان انقطاع التيار الكهربائي عن غزة يهدد مهمة بلير في المنطقة وسيكون له 
 ."وخيمة "عواقب وصفها عريقات بأنها

  24/9/2007بترا -باء األردنية وكالة األن
  

   عن إطالق سراح أسرى هو ذر للرماد في العيون"سرائيلا"حديث : نعيم باسم .7
إن حديث االحتالل عن الموافقة على "باسم نعيم، وزير شؤون األسرى بحكومة هنية، . قال د:غزة

لعيون، والهدف الحقيقي  أسيراً من لون سياسي واحد؛ ما هو إالّ خطوة لذر الرماد في ا90إطالق سراح 
منها هو بث الفرقة في صفوف األسرى، من خالل التفريق بينهم حسب االنتماء السياسي، وكذلك 

إننا نكون "وأضاف في تصريح؛  ".زعزعة الثقة وتعزيز االنقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد
عملية اإلفراج هذه شكلية، وال سعداء بتحرير أي أسير فلسطيني من سجون االحتالل الصهيوني، ولكن 

ترضي الشارع الفلسطيني الذي يتطلع ألكثر من ذلك، حيث ينتظر الفلسطينيون إطالق سراح العشرات 
من األسرى الذين أمضوا عشرات السنين في السجون والمعتقالت، والمئات من األسرى المرضى الذين 

ناسب أوضاعهم الصحية، وكذلك يأمل أن يتم تتعرض حياتهم للخطر باستمرار اعتقالهم في ظروف ال ت
اإلفراج عن األسيرات واألسرى األطفال، إالّ أن ذلك لم يتم، حيث تتحكم الحكومة اإلسرائيلية في معايير 

  . ، كما قال"اإلفراج عن األسرى
  25/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عامةتستخدم ملف األسرى للعالقات ال" سرائيلا: "شرف العجرميأ .8

 اشرف العجرمـي    ]في حكومة فياض  [اتهم وزير شؤون األسرى الفلسطينيين    :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
باستخدام ملف األسرى كجزء من العالقات العامة وبطريقة ال تـساعد الحكومـة             " اإلسرائيلية"الحكومة  

التي تمت تؤكد عدم    االعتقاالت االخيرة   " الخليج"ـالفلسطينية أو الرئيس عباس، وقال في حديث خاص ل        
في التعامل مع هذا الملف وتستخدمه كجزء من سياسة العالقات العامة ولـيس             " اإلسرائيلي"جدية الجانب   

  ".ضمن اطار حل شامل لحل قضية األسرى
  25/9/2007الخليج اإلماراتية 

  



  

  

 
 

  

            7 ص                                      855:                                 العدد25/9/2007 الثالثاء: التاريخ

  يالداخل أسيراً يهدف إلى تعميق االنقسام 90 إطالق سراح "سرائيلا"قرار : جرار وأبو عين .9
قلل زياد أبو عين، وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين، والنائب خالـدة            :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

 أسيراً فلسطينياً، باعتباره يهدف إلى تعميـق  90جرار، من شأن قرار الحكومة اإلسرائيلية إطالق سراح        
ل تقوم بإجراءات لبناء جسور الثقة      حدة االنقسام في الساحة الفلسطينية، وإيهام المجتمع الدولي بأن إسرائي         

جاء ذلك، خالل مؤتمر صحافي دعا إليه االثنان، ونظم في مقـر وكالـة               .مع الشعب والقيادة الفلسطينية   
واعتبر أبو عين أن القرار اإلسرائيلي دون مستوى طموحات وتوقعـات    .لألنباء برام اهللا، أمس   " رامتان"

إلحداث مزيد من الفرقة فـي      " خسيسة"سرائيلي بمثابة محاولة    الشعب الفلسطيني، كما رأى أن القرار اإل      
  .الساحة الفلسطينية

إسرائيل تريد من وراء قرارها، تعزيز حالة االنقسام بين الفلـسطينيين،           : "وفي اإلطار ذاته، قالت جرار    
مـن  وإن الحركة األسيرة والشعب الفلسطيني لديه من الوعي وااللتفاف حول قضية األسرى، ما يمكنـه       

  .إفشال مثل هذه المحاوالت
 25/9/2007األيام الفلسطينية 

  
  شخصيات أمنية باالستيالء على األراضي المحررةيتهم دحالن و رئيس سلطة األراضي .10

فارس أبو معمر، أن متنفذين في الـسلطة الفلـسطينية          .كشف رئيس سلطة األراضي، د     :االتحاد -غزة
طة دون وجه حق، موضحا أن هذه المخصصات لالنتفاع         باعوا المخصصات التي حصلوا عليها من السل      

 .منها مقابل مبلغ مالي وليست نقالً للملكية، متهما شخصيات أمنية باالستيالء على أراض دون وجه حق               
وشدد أبو معمر، أن السلطة شكلت لجنة لتسلم ما في األراضي المحررة من معـدات وأدوات ومنـشآت                  

 مليون دوالر، تكاليف    15نة التي ترأسها النائب محمد دحالن       وغيرها، ووضعت تحت تصرف هذه اللج     
ـ       ":التسليم، وقال   ." مليون دوالر شيئاً، سوى بعض القبعات أو ما شـابه          15لم نتسلم شيئاً وال نعلم عن ال

 اليومية، أن سلطة األراضي ستشرع خالل األسبوع القادم، بالتعـاون           "فلسطين"وذكر أبو معمر لصحيفة     
وفيمـا   .المعنية وخاصة وزارة الداخلية، في إزالة كافة التعديات على األراضي الحكومية          مع الوزارات   

، أوضح أبو معمر، أن ثلة من المتنفذين والقائمين على األجهـزة األمنيـة              "السياسي"يتعلق بالتخصيص   
 ."التخـصيص "ومؤسسات السلطة، استولوا على أراضي الحكومة وباعوها دون وجه حق تحت سـتار              

 أمثلة هؤالء المتنفذين ذكر أبو معمر، مدير األمن الداخلي رشيد أبو شباك وسـمير المـشهراوي،                 ومن
كذلك مـسؤول   ": وأضاف . ماجد أبو شمالة، وعاطف بكر     "فتح"باإلضافة إلى محمد دحالن والنائب عن       

 قطعـة   98د  في مدينة الزهراء وحدها يوج    ": وتابع بقوله . مكافحة التجسس في المخابرات العامة ونائبه     
أرض خصصت لمتنفذين وبيعت من أمثال غازي الجبالي وتوفيق الطيراوي والبرديني وطالل أبو زيـد               

  ."وغيرهم
 25/9/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  وزارة الداخلية تحذر من محاوالت إلعادة الفلتان األمني إلى قطاع غزة  .11

قتل علي مطر أحد عناصر القوة التنفيذية،       أعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية عن م       : رائد الفي  -غزة  
مساء أول أمس األحد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو أسبوع في مخيم الشاطئ غرب                 

يقومون بتنفيذ خطة أعدت في     " فتح"وجود عناصر من    "مدينة غزة، وجددت وزارة الداخلية تحذيرها من        
إلى قطاع غزة، مشددة على أنها لن تتهاون البتة مع من وصفتهم            رام اهللا لمحاولة إعادة الفوضى والفلتان       

  ".المتساوقين مع خطط رام اهللا الفاشلة"ـب
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مـا  "وشددت على أنها ستالحق كل من تسول له نفسه إعادة الفوضى والفلتان للقطاع، وأشارت إلى أن                 
 أفراد القوة التنفيذية    ساد قطاع غزة من األمن واألمان في أقل من شهر والذي لم تستطع عشرة أضعاف              

  ".بتوفيره في سنين طوال
  25/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   األمنية الفلسطينية تصادر صناديق التبرعات لأليتام من المحالت في بيت لحماألجهزة .12

 قالت مصادر محلية في بيت لحم، إن األجهزة األمنية الفلسطينية قامت بجولة على المحالت :بيت لحم
 محافظة بيت لحم، وطالبت أصحاب المحالت بإتالف الحصاالت الخيرية التابعة لجمعية التجارية في

وقد عبر أصحاب المحال عن . رعاية اليتيم وصادرت بعضها بحجة أنها جمعية خارجة من القانون
 استيائهم مما قامت به األجهزة األمنية، فهم يعتبرون أن مشروع الحصالة التي توضع في محالهم جزء

مساهمتهم في دعم هذه الشريحة من المجتمع، الفتين النظر إلى أن الجمعية تعمل منذ أكثر من عشر من 
سنوات، وتحمل ترخيص وزارة الداخلية، ولم تكن من الجمعيات التي أدرج اسمها في قرار اإلغالق من 

  . فياض" حكومة"قبل 
  24/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   الباردمخيم نهر ة في اعادة اعمار  يشكل لجنة للمساهمعباس .13

 اعلن امس في رام اهللا عن تشكيل لجنة وطنية للمساهمة في اعادة بناء مخـيم نهـر                  : ا ف ب   -رام اهللا   
وقال خالد القواسمي، رئيس اللجنة، خالل مـؤتمر        . البارد لالجئين الفلسطينيين بقرار من الرئيس عباس      

ا ال سيما وان المخيم هو رمز اللجوء الفلسطيني ورمز لحق           يحمل بعدا سياسي  "صحافي ان تشكيل اللجنة     
وقد استثنيت حركة حماس من عضوية اللجنة التي تـضم معظـم فـصائل منظمـة التحريـر                  ". العودة

  .الفلسطينية
  25/9/2007الدستور 

  
   حيدر عبد الشافي..الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريدرئيس  وفاة .14

حيدر عبد  . د ]الثالثاء[ توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم       :غزةمن   25/9/2007الحياة الجديدة   نشرت  
عبد الشافي  .يذكر ان د  .  الشافي وسيشع جثمانه بعد صالة ظهر اليوم من المسجد العمري الكبير في غزة            

 شـهرا   22 وقاد فريق المفاوضات الفلسطيني لمدة       1990ترأس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام        
 لبرلمان   وعمل رئيساً  1998شنطن واستقال من منصبه كنائب في المجلس التشريعي عام          في محادثات وا  

 في تأسيس منظمة التحرير وأبعد إلى لبنان        1964 وشارك عام    1965 إلى   1962غزة خالل الفترة من     
 لنشاطه بمنظمة التحرير وتخرج من كلية الطب، بالجامعة األمريكية بيروت وعمل طبيبا             1970في عام   

المستشفى الحكومي ليافا بعد التخرج ورئيسا لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في غـزة منـذ عـام             في  
  .1945 وطبيبا خصوصيا وعضو المجمع الطبي العربي منذ عام 1972

 .حيدر عبد الشافي. المقالة د هنيةنعت حكومة: بيت لحممن  25/9/2007وكالة معاً اإلخبارية وأضافت 
حيدر .دمصطفى البرغوثي وقيادة واعضاء المبادرة .م للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكما نعى االمين العا

  .حيدر عبد الشافي.دكما نعت كتائب شهداء االقصى  .عبد الشافي
  

   ترفض خطة ليفني بمنعها المشاركة في االنتخابات المقبلة"حماس" .15
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يفني الستصدار قرار من االمـم      سعي وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ل     " حماس"وصفت حركة   : غزة
وقال النـاطق باسـم      ".ينم عن افالس  "المتحدة لمنع الحركة من المشاركة في االنتخابات الفلسطينية بأنه          

شرعيتها لم تأت من ليفني وال من االمم المتحدة وال اميركا، انما جاءت مـن               "فوزي برهوم ان    " حماس"
اس في تبني المشروع الوطني بمـا يحمـي الحقـوق           قناعات الشعب الفلسطيني بمدى صدقية حركة حم      

حركة حماس خرجت من طورها التنظيمي والحركي وأصبحت        "واضاف ان    ".والثوابت الفلسطينية كافة  
ظاهرة جماهيرية تجذرت في قلوب الماليين من ابناء شعبنا وأمتنا العربية واالسالمية، وبالتالي ال يمكن               

عادلة الفلسطينية اال اذا اراد انتزاع حماس من قلب كل مـواطن            لكائن من كان ان يشطب حماس من الم       
  ".فلسطيني في الداخل والخارج

حال االفالس التي انتابت الكيان الصهيوني على الصعد كافة دفعت ليفني للخروج فـي             " ان    برهوم ورأى
موقراطي هذه الجولة حتى تُحدث مزيداً من الضغط على حماس والشعب الفلسطيني لتدمر خيـاره الـدي               

وشدد على   ".ثم تجعل منه وسيلة لتمرير مشروع تصفية القضية الفلسطينية في لقاء الخريف المقبل            , اوالً
لن تسمح بأي شكل من االشكال ان يمرر أي مشروع على حساب شعبنا تحـت أي مظلـة                  "ان الحركة   

  ".سطينيةكانت من شأنه ان يخدم االحتالل االسرائيلي على حساب الحقوق والثوابت الفل
 25/9/2007الحياة 

  
  .. تدعو عباس إلى عدم االجتماع مع بوش"حماس" .16

رئيس السلطة الفلسطينية محمود    " حماس"دعت حركة   : ألفت حداد  من 24/9/2007 48عربذكر موقع   
عباس إلى عدم االجتماع بالرئيس األمريكي جورج بوش، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن                

وقال أبـو    .من خالل مشاركة الواليات المتحدة في العدوان عليه دون أن تقدم له أي شيء             هذه اللقاءات   
إن لقاء بوش عباس يهدف إلى تقديم دعم سياسي لألخير، وإظهـار أن المجتمـع           "زهري في تصريح له     

  ".الدولي يقف خلفه في مواجهة حركة حماس
 المصري إلى أن اجتمـاع      مشير" حماس" القيادي في    أشار: القاهرة،  24/9/2007 قدس برس    وأضافت

عباس اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العام لألمم المتحدة يندرج في سياق استغالل الوقت               -بوش  
وحذر المصري الرئيس عباس     . المتبقي لفرض مزيد من األجندة الصهيونية واألمريكية على االجتماع،        

نحن نحذر الرئيس محمود    "عن الثوابت الفلسطينية، وقال      على توقيع أي اتفاق يتضمن تنازال        اإلقداممن  
عباس من أي تنازل عن الحقوق الفلسطينية، ونؤكد أننا لن نتعامل مع أي اتفاق يمس الحقوق والثوابـت                  

  ". وسنرفضه عمليا وليس نظريا
  

  مصيره الفشل تماماً كاتفاقات أوسلو)... الخريف (اجتماع: نزال .17
، في تصريح صحفي له، مبالغة البعض       "حماس" المكتب السياسي لحركة     انتقد محمد نزال عضو   : دمشق

 -في الرهان على اجتماع الخريف المقبل في إحراز تقدم جـوهري فـي مـسار التـسوية الفلـسطينية                  
الصهيونية، وأشار إلى أن تصريحات تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الصهيونية بشأن الموقف الـرافض              

وجدد نزال تمـسك حركـة      ". إعالن مبكر عن فشل هذا االجتماع     "د بالعودة   للسماح لالجئ فلسطيني واح   
حركة تصحيحية كان ال    "بموقفها مما جرى من تطورات ميدانية في غزة، وأكد أن ما جرى هو              " حماس"

حماس ليست نادمة على أي خطوة قامت بها، وما جرى في غزة كان تصحيحاً لوضـع                "، وقال   "بد منها 
  ". يعتريه الخلل

ألن االجتماع ليس هدفاً في حد      "من أهمية الرهان على اجتماع الخريف لحلحلة الوضع الفلسطيني،           للوق
المؤتمر أو االجتمـاع    "، وقال   "ذاته بل وسيلة للتغطية على مشروع أمريكي أكبر يشمل المنطقة بالكامل          

  ". ..الذي تجري االستعدادات له مصيره الفشل تماماً كاتفاقات أوسلو
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زال تصريحات مبعوث الرباعية للشرق األوسط طوني بلير عن وجود خالفـات داخـل حركـة     وانتقد ن 
واعتبر أن استمرار رفض عبـاس       ". ..غير صحيح، " حماس"الحديث عن تيارات داخل     "، وقال   "حماس"

 هو تنفيذ لفيتو أمريكي" حماس"للحوار مع 
  24/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "القتل" بـ"حماس"هدد نشطاء غزة ت مجموعة مسلحة في .18

 اسمها كتائب أبو المجد الغريب، وهو أحد قـادة          ى مجموعة تطلق عل    توعدت :من أشرف الهور   -غزة  
 في بيان لها تلقت القدس العربي نسخة منه بتوجيـه ضـربات             ،تنظيم فتح وقتل في اشتباكات مع حماس      

 .جموعة التي قالت انها تعمل في الخفـاء       ولم يتم التحقق من صحة البيان أو الم        .قوية ضد نشطاء حماس   
وقالت في بيانها انها استهدفت سيارة جيب تابعة للقوة التنفيذية في وسط قطاع غزة في ساعة متأخرة من                  

 الجـدد   "المحتلين"ليل األحد، الفتاً إلي أن هذه العملية ستكون بداية لمسلسل عمليات ضد من أسمتهم بـ                
  .من عناصر وكوادر حماس 

  25/9/2007 العربي القدس
  

  ةال حل لألزمة الفلسطينية إال بتدخل مصر والسعودي: أحمد حلس .19
كد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أحمد حلس أنه ال أمل في حل األزمة الفلسطينية               أ: عوض الرجوب 

همـا  الداخلية قريبا إال بتدخل مباشر من الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية ومصر اللتـين ل               
ورغم نفيه وجود اتصاالت مباشرة بينه وبين قادة حركة حماس، فإنه            .نفوذ خاص في الساحة الفلسطينية    

القضايا "، مضيفا أن    "هناك اتصاالت غير مباشرة وجهودا تبذل     "أكد في حوار هاتفي مع الجزيرة نت أن         
  ".الظروف الطبيعيةالفلسطينية ال يمكن أن تحل إال من خالل الحوار الذي ال بد أن تتهيأ له 

ورغم ترحيبه بقرار قيادة حركة فتح العودة إلى القطاع فإنه قال إن عودتهم لن تغير من الواقـع شـيئا                    
  .ألنهم أصال يعيشون خارجه

   24/9/2007الجزيرة نت 
  

  واسعةال  اإلسرائيليةعتقاالتاال حملة  رداً على  تهدد بإنهاء التهدئة"كتائب األقصى" .20
ستعيد النظر في جدوى ، في بيان، أنها " األقصىكتائب"أعلنت : ر فارس، ردينة فارسالقاد عبد -غزة  

، وأنها "قائمة إعفاء المطلوبين"التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي وقائمة اإلعفاءات التي تسميها إسرائيل 
م الكتائب وهدد الناطق باس ،ستواصل المقاومة رداً على اعتقال عشرات المواطنين في الضفة الغربية

بتكثيف القصف الصاروخي لمستوطنات االحتالل، وتنفيذ عمليات إطالق نار نوعية، وتنفيذ عمليات 
 .استشهادية، وذلك في حال خرجت الكتائب بقرار وقف التهدئة

  25/9/2007عكاظ 
  

  في غزة" فتح"أحمد حلس يؤكد نبأ استقالة كوادر الهيئة القيادية لـ .21
نبأ استقالة أعضاء في     أحمد حلس " فتح"أكد عضو المجلس الثوري في حركة       :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

" الحيـاة "وقال لـ   . المسؤولية عن تلك الخطوة   " فتح"الهيئة القيادية األولى للحركة في غزة، محمالً قيادة         
أعضاء الهيئة قدموا االسبوع الماضي استقاالتهم إلى الرئيس محمود عباس احتجاجـاً علـى عـدم                "ان  
  ".سؤولية التي يتعاطى بها بعض قيادات فتح في رام اهللالم

وتضم عشرة أعـضاء    " حماس"في غزة عقب سيطرة حركة      " فتح"وتشكلت الهيئة القيادية األولى لحركة      
، مـشيراً   "هناك أزمة داخل حركة فتح وليس في قيادة غزة        "وقال حلس إن    . برئاسة القيادي زكريا األغا   
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من "وتساءل  ". فتح والمجلس الثوري لم يتمكنا من االجتماع منذ انقالب حماس         اللجنة المركزية ل  "الى أن   
  ".يتحمل هذه المسؤولية ؟

  25/9/2007الحياة 
  

  .."فتح" يرفضون االنفصال عن أسرى "نفحة" و"إيشل" في "حماس"أسرى  .22
م أكد عدد من أسرى حركة حماس في سجني إيشل ونفحة في تصريحات مختلفـة نقلهـا عـنه                 : رام اهللا 

 يرفضون سياسة الفصل بينهم وبـين إخـوانهم مـن           "حماس"محامون بعد لقائهم في سجونهم أن أسرى        
 أكد و . والتي تنفذها إدارات مصلحة السجون الصهيونية منذ الحسم العسكري في قطاع غزة            "فتح"أسرى  

 كـان عليـه     األسير جميل الباز فقد أن األسرى وعلى اختالف فصائلهم يعملون اآلن إلعادة الوضع لما             
وقال الباز أن إدارة السجن تقـوم بنـشر          .سابقا وأن األحداث الخارجية ال يمكن ان تنعكس على السجن         

وكشف الباز النقاب عن إجـراء العديـد مـن           .اإلشاعات المغرضة والتحريضية لإليقاع بين األسرى       
  . جلسات الحوار والتفاوض بين األسرى وإدارة سجن نفحة إللغاء سياسة الفصل

   25/9/2007الحياة الجديدة 
  

  "منطقة معادية"من إعالن غزة العربية واإلسالمية  السلطة والدول تنتقد موقف": دالجها" .23
قيادي في حركة الجهاد ردود الفعل الباهتة التي صدرت من الـسلطة            الانتقد الشيخ خضر حبيب     : رام اهللا 

كومة اإلسرائيلية اعتبار قطاع غـزة منطقـة        الفلسطينية وبعض الدول العربية واإلسالمية تجاه قرر الح       
بأنها كانت دون المستوى المطلوب، معربا عن أسفه وأسـاه وألمـه للـصمت              حبييب  وصفها   و .معادية

العربي المطبق تجاه تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني، داعيا الدول العربية واإلسالمية إلى اتخـاذ               
  .واجهة القرار اإلسرائيليموقف حازم ومساند للشعب الفلسطيني في م

 24/9/2007قدس برس 
  

  اإلسرائيلية" الباب الدوار"ال للتمييز بين األسرى وال لسياسة : "الجبهة الديمقراطية" .24
ـ    ، في بيان،  "الجبهة الديمقراطية "أعربت  :  دمشق عن ترحيبها بقرار   ،  "قدس برس " وأرسلت نسخة منه ل

المقبل، لكنهـا أعلنـت      أكتوبر/لسطيني مطلع تشرين األول    أسير ف  90الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عن     
فـي االعتقـاالت    " الباب الـدوار  "سياسة  "ـرفضها لسياسة التمييز بين األسرى، والستمرار ما أسمته ب        

، ودعـت الـسلطة     "بإطالق حرية أي أسـير     " البيان،في  وطالب   .اليومية في القدس والضفة الفلسطينية    
 أسيراً قبل أسابيع، لم يكن بيـنهم        250ز بين األسرى كما وقع مع اإلفراج        الفلسطينية إلى رفض أي تميي    

   .أحد من أسرى الجبهة الديمقراطية والجهاد اإلسالمي
 24/9/2007قدس برس 

 
   دوار سميح المدهونإلى اسم دوار يحيى عياش  تغير في جنين"األجهزة األمنية" .25

اسم دوار الشهيد يحيى عيـاش الـى دوار سـميح            في جنين     الفلسطينية غيرت األجهزة األمنية   :نابلس
  .المدهون وأزالت صورة عياش عنه

  25/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إقامة دولة فلسطينية مستقلة ال يجب أن يكون مجرد شعار فقط :ليفني .26
قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني خالل اجتماعها في نيويورك مع مندوبي الدول             : نيويورك

إن إقامة دوله فلسطينيه يعتبر بمثابة مصلحة إسرائيلية ويجب علينا ان نحـول موضـوع               "المانحة أمس   
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أن هذا األمر يتطلب منا بذل جهود كبيرة إلقامة دولـه           "وتابعت   ".إقامة الدوله الفلسطينية إلي حيز الواقع     
لفلـسطيني وجـارة سـلمية      فلسطينيه مفعمة بالنشاط في الضفة الغربية وقطاع غزه تكون وطنا للشعب ا           

وقالت ليفني فـي كلمـة       .، مشددة على أن إقامة دولة فلسطينيه ال يجب أن يكون مجرد شعار            "إلسرائيل
لقد تم تشكيل الدول المانحة بهدف المضي قدما لتحقيق الهدف وهو إقامة            "وجهتها لمندوبي الدول المانحة     

قط حول تقديم أموال فقط بل يجب تقديم المزيد من          دولتين تعيشان جنباً إلى جنب والحديث ال يدور هنا ف         
  .الخطوات من أجل التطوير

ال زالت هناك مخاطر تتمثل في      "كما حذرت ليفني من التحديات التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية قائلة            
الوضع في غزه وأن حركة حماس ال زالت تقوم بنشاطات إرهابية، مضيفة أن الصواريخ ال زالت تطلق                 

  ".لي بلدة سديروت، باإلضافة إلى عدم اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليطع
  25/9/2007فلسطين برس 

  
 إسرائيل تعتزم االنسحاب من مناطق فى الضفة .27

من الضفة الغربية " مناطق كبيرة"أكد رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت بأن إسرائيل ستنسحب من 
   .سطينيينفي إطار اتفاق سالم نهائي مع الفل

  25/9/2007الغد األردنية 
  

   األمنية اإلسرائيلية توصي بقطع أحد خطوط الكهرباء عن غزة بعد كل صاروخاللجنة .28
أوصت اللجنة االمنية االسرائيلية التي شكلتها حكومة ايهود اولمرت لدراسة سبل :  كفاح زبون-رام اهللا

 التي تزود اسرائيل بها 5خطوط الكهرباء ال بقطع احد " كيانا معاديا"التعامل مع اعتبار قطاع غزة 
ان " معاريف"وقال مصدر امني اسرائيلي لموقع صحيفة  .القطاع ، بعد كل صاروخ يسقط في اسرائيل

واضاف ان الدائرة االسرائيلية  .من غير المتوقع ان ينتقد المجتمع الدولي اسرائيل بسبب هذا العقاب
 القرارات االسرائيلية، طالما انها ال تؤدي الى كارثة انسانية المختصة في القانون الدولي صادقت على

ان قطع الكهرباء سيتم لعدة ساعات خالل الليل، وهذا "وأردف نفس المصدر يقول . كبيرة في القطاع
ولكن حماس يجب ان تفهم ان "واضاف " يوضح رسالة اسرائيل بانها ال تود ان تسبب فوضى في القطاع

 ." يطلق على مناطق اسرائيلية مأهولة بالسكانهناك ثمنا لكل صاروخ
من جهة اخرى يعارض رئيس الوزراء االسرائيلي عقابا جماعيا ألهالي غزة، وحسب مصادر في 
السلطة الفسلطينية فان اولمرت وعد الرئيس الفسلطيني محمود عباس خالل اجتماعهما االخير بعدم قطع 

  .الكهرباء عن غزة
 25/9/2007الشرق االوسط 

  
   صالح شحادةاغتياليعارض تشكيل لجنة تحقيق إلعادة النظر في عملية باراك  .29

العبرية أن عددا من الوزراء " معاريف"ذكرت صحيفة : عبدالقادر فارس، ردينة فارس - غزة
اإلسرائيليين بينهم وزيرا الدفاع ايهود براك والعدل دانئيل فريدمان يعارضان قرار محكمة العدل العليا 

نة تحقيق إلعادة النظر في عملية تصفية صالح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام، التي أودت تشكيل لج
قال باراك انه سيحظر على " معاريف"وحسب . أيضاً بحياة أربعة عشر فلسطينيا آخر بينهم ثمانية أطفال

كونون مضطرين إلى الضباط المثول أمام اللجنة، قائال انه ال يعقل أن يجازف جنود الجيش بحياتهم ثم ي
وأكد باراك أن على إسرائيل توفير دعم كامل لجنود الجيش وضباطه وال يجوز أن  .االستعانة بمحام

  .تقوم أي لجنة بتقصي حقائق عملية عسكرية إال إذا كانت غير شرعية بشكل شبه مؤكد
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  25/9/2007عكاظ 
  

   وزير يطالب باالفراج عن إسرائيليين معتقلين لقتلهم فلسطينيين .30
طالب وزير التجارة االسرائيلي ايلي يـشائي أمـس الـسلطات االسـرائيلية             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

باالفراج عن معتقلين اسرائيليين قتلوا فلسطينيين في موازاة المعتقلين الفلسطينيين الذين قررت الحكومـة              
ان المبـادرات بـين     "ة  لالذاعة العام ) سفارديم(وقال يشائي زعيم حزب شاس المتشدد       . اطالق سراحهم 

: يتوجب االفراج عن اسرائيليين معتقلين في سـجوننا       ... اسرائيل والفلسطينيين ينبغي ان تكون متبادلة       
وتحدث خصوصا عن احد هـؤالء الـسجناء    ".هناك عشرات ارتكبوا مساوىء وبعضهم قتلوا فلسطينيين  

  ".اطفاله يكبرون كيتامى"الذي اصبح يهوديا متشددا مشيرا الى ان 
  25/9/2007الدستور 

  
  "إسرائيلية"تعويضات الفلسطينيين ستقابلها مطالب : االحتالل .31

سـتقابلها    ان التعويضات التي يطالب بها الالجئون الفلـسطينيون،        "إسرائيلية" أكدت مصادر سياسية     :قنا
االعالن عـن    لتعويضات من الدول العربية التي تم تهجير اليهود منها ابان            "إسرائيل"مطالبات مماثلة ل  

 العبرية ان موشيه شاريت الذي شـغل منـصب وزيـر            "يديعوت احرنوت “وأفادت صحيفة    .قيام الكيان 
 "إسـرائيل "االعالم السابق أثار هذه القضية امام الكنيست، الذي قال ان مطالب الالجئين الفلسطينيين من               

تبلـغ مليـارات    ” إسرائيليين”تلكات ل  من الدول العربية التي قال ان بها مم        "إسرائيلية"ستقابلها مطالبات   
  .الدوالرات

  25/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  جانبا الجبهة السورية على أهبة االستعداد: أولمرت .32
 أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلي ايهود اولمـرت        : أسعد تلحمي  -الناصرة   25/9/2007 الحياة   وذكرت

لكنه ". ان الجانبين على اهبة االستعداد    "ه، مؤكدا   أمس ان التوتر على الحدود مع سورية ما زال على حال          
... نحن بالتأكيد نأمل ذلـك    . آمل بأن يزول التوتر تدريجا وان تستعيد الجبهة الشمالية هدوءها         : "اضاف

واعتبر مراقبـون   . ، وأن هذه رغبة إسرائيل أيضاً     "ألن سورية ليست معنية باحتكاك عنيف مع إسرائيل       
ائيلية أخرى للتهدئة مع دمشق في أعقاب األنباء عن غـارة إسـرائيلية علـى     الجملة األخيرة رسالة إسر   

  .  سورية في السادس من الشهر الجاري
ونقلت وسائل اإلعالم العبرية امس عن اولمرت أن انتشار القوات اإلسرائيلية والسورية علـى جـانبي                

وات السورية تماماً كما تراقـب      ونحن نراقب عن كثب انتشار الق     "الحدود ما زال على حاله منذ أسابيع،        
ونحن "مع إسرائيل،   " احتكاك عنيف "، معرباً عن تقديره بأن سورية ليست معنية ب          "سورية انتشار قواتنا  

وآمل بأن يتالشى التوتر تـدريجاً وأن تـستعيد الجبهـة الـشمالية             ... أيضاً لسنا معنيين بذلك بكل تأكيد     
  ".هدوءها
يس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت ان إسـرائيل ال تعـارض           قال رئ  25/9/2007 السفير   وأضافت

المؤتمر الذي دعا الرئيس األميركي جورج بوش إلى عقده هـذا           مشاركة سوريا ودول عربية أخرى في       
، لكنه اشترط ان تؤيد تلك الدول عملية السالم، موضحاً أن الدول التي ستدعى إلى المؤتمر هي                 الخريف

بدورها، قالت المتحدثة باسـم أولمـرت،       . وخريطة الطريق " األسس الدولية "فه ب تلك التي تقبل بما وص    
    االجتماع الدولي هو مبادرة أميركية، والواليات المتحدة هي التي تستضيف االجتمـاع            "ميري ايسين إن

  ".وترسل الدعوات وبإمكانها ان تدعو من تريد
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  " من االمم المتحدةو كان العالم عادالً، لما كانت إيران جزءاًل: "ليفني .33

 انتقدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مشاركة الـرئيس نجـاد فـي             :أ ب، رويترز، أ ف ب، يو بي آي        
لو كان العالم عادالً، لما سمح له بتاتاً بالقيام بالزيارة ولمـا            "وقالت  . أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة    
. قدوم نجاد الى هنا يجب ان يثير خجل االمم المتحدة          "وأضافت ان ". كانت إيران جزءاً من االمم المتحدة     

على العالم ان يضع حـداً      .. ومن المخجل أيضاً أال يدرك العالم ان نجاد يستغل القيم الدولية لإلساءة الينا            
وشاركت ليفني في تظاهرة ضد نجـاد نظمهـا         ". ال يمكن للعالم ان يتسامح مع وجود ايران نووية        . لذلك

ووصف مساعد للوزيرة اإلسرائيلية مشاركة ليفني في       . هودية أمام مبنى االمم المتحدة    تحالف لمنظمات ي  
  ". خطوة نادرة للدبلوماسيين على مستوى وزير خارجية"التظاهرة، بأنها 

  25/9/2007السفير 
  

  ربع الشبان االسرائيليين يرفضون الخدمة في الجيش .34
رائيلي ان عدد الشبان الذين لم يلتحقـوا بالخدمـة          تفيد احصاءات الجيش االس   :  رويترز –القدس المحتلة   

 فـي المئـة   25 اي 2007العسكرية ارتفع في السنوات االخيرة الى اكثر من واحد من كل اربعة عـام       
وينبغي على معظم الرجال في اسرائيل الخدمة في الجيش لمدة ثالث           .  في المئة من النساء    43واكثر من   

االحتياط مالم يثبتوا انهم غير الئقين صحيا او نفسيا للقتال او انهـم             سنوات وبعضهم يقيدون بعد ذلك في       
واثار االتجاه للتهرب مـن التجنيـد الـذي     . شهرا 21وتخدم النساء لمدة    . جاءوا من خلفية دينية متشددة    

وقال ايتان هابر الكاتـب فـي        .انضم اليه بعض الفنانين جدال اعالميا واسعا وتعهدت الحكومة بالتحرك         
  .التهرب من التجنيد سرطان يلتهم أسس اسرائيل كمجتمع"ان "يديعوت احرونوت  "صحيفة

  25/9/2007الدستور 
  

  فتح تحقيق ضد أولمرت على خلفية قضايا فساد .35
بينـي مـزوز أمـس      ” اإلسرائيلية“أصدر المستشار القضائي للحكومة      : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 رئيس الوزراء إيهود أولمرت لالشتباه في تورطه في قـضية           تعليماته بفتح ملف تحقيق جنائي جديد ضد      
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أمر الشرطة بالتحقيق مع أولمرت أمس بعد تلقيه مـواد    .فساد مالي 

كثيرة من مراقب الدولة قبل خمسة أشهر حول قيام رئيس حكومة الكيان باقتناء منزل في القدس بـسعر                  
وتبنـى  . عمال مقابل تيسير استصدار تراخيص بناء شاذة لبنايات تابعة لألخير         رخيص من أحد رجال األ    

 1.2المستشار القضائي للحكومة موقف مراقب الدولة الذي أكد أن رئيس الوزراء اقتنى البيـت مقابـل                 
  . مليون دوالر1.6مليون دوالر بدال من سعره الحقيقي البالغ 

 25/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  هيرشسون متهم بالسرقة واالحتيال يةوزير المال .36
 أعلنت وزارة العدل امس ان المدعي العام ينظر في توجيه التهمة الى هيرشسون، حيث :القدس المحتلة

ابلغ امس "اوضحت الوزارة في بيان ان مزوز الذي يقوم ايضا بمهام المستشار القانوني لدى الحكومة 
ي توجيه التهمة اليه بناء على شبهات بالسرقة واالحتيال الى النائب هيرشسون عبر محاميه انه ينظر ف

قبل اتخاذ قرار نهائي في هذه المسألة، ستعقد "واضافت الوزارة انه  ".بظروف مشددة، وجرائم اخرى
 ".طبقا لالجراءات المرعية جلسة استماع الى الوزير السابق

  25/9/2007الغد األردنية 
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   االصابة بالسرطان في النقبارتفاع عدد حاالت: تقرير اسرائيلي .37

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أمس النقاب عن تقرير رسمي يؤكد أن عدد حاالت اإلصـابة                
% 40باألمراض السرطانية في النقب ال سيما في مدينة بئر السبع والمنطقة المحيطة بها قد قفز بنـسبة                  

وتبعا لمحتويات التقريـر الـذي ستنـشره        . ها قياسا إلى الفترة التي سبقت     2005-2001خالل الفترة من    
وزارة الصحة االسرائيلية بعد عدة أسابيع فإن نسبة إصابة سكان بئـر الـسبع بـاألمراض الـسرطانية                  
المختلفة اصبحت أعلى من أي منطقة أخرى في اسرائيل بما فيها منطقة خليج حيفا التي تعد بؤرة للمواد                  

إن العامل الوحيـد    "ن مسؤول في وزارة الصحة االسرائيلية قوله        ونقلت الصحيفة ع  . الكيميائية الخطيرة 
الواقع إلى الجنوب من    ) رمات حوفاف (الذي يميز بئر السبع عن غيرها هو مجمع الصناعات الكيميائية           

النووي الـذي تجنـب     " ديمونا"يذكر انه عدا عن وجود مصانع كيماوية في المنطقة فان مفاعل             ".المدينة
  .يلي ذكره قد يكون السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة االصابة باالمراض السرطانيةالتقرير االسرائ

 25/9/2007الحياة الجديدة 
  

  إنهاء الصراع على أساس دولتين بنصف مليون توقيع فلسطيني وإسرائيلي للمطالبة  .38
 امس، أنها نجحت بجمع أكثر من نصف مليـون توقيـع فلـسطيني              واحدأعلنت منظمة صوتنا    : أريحا

ويطالب الموقعون كل من محمود عبـاس       . وإسرائيلي للمطالبة بحل للصراع على أساس دولتين لشعبين       
 18واولمرت بالبدء فوراً بمفاوضات دون توقف حتى التوصل لحل شامل في موعد نهـائي ال يتجـاوز      

نفسها هدفاً  لالمنظمة  ضعت  قد و و .، مما يمهل قادة الشعبين عاماً كامالً للتوصل لحل        2008تشرين األول   
أعلن صائب عريقات، دعمـه     من جهته   و .جديداً لجمع نصف مليون توقيع آخر حتى نهاية العام الحالي         

 الذي يمثل المنظمة، التي أشارت إلى أنها        لحملة صوت الماليين وانضمامه لمجلس أمناء صوتنا فلسطين       
% 76سطيني واإلسرائيلي أن    كشفت من خالل دراسة توجهات الرأي العام التي جرت في المجتمعين الفل           

  . يؤيدون حل الدولتينالطرفينمن 
  25/9/2007الحياة الجديدة 

  
   أسيراً من غزة للضغط على حماس الطالق شاليط 30االفراج عن  .39

أن مصادر رسمية إسرائيلية، ذكرت : عن عبدالقادر فارس مراسلها من غزة 25/9/2007عكاظ نشرت 
.  من الضفة الغربية60 أسيرا من قطاع غزة و30إلفراج عنهم  المنوي ا90أن من بين األسرى الـ 

وأشارت إلى ان الهدف من اإلفراج عن أسرى من القطاع هو الضغط على حماس للتسريع في اإلفراج 
  .عن الجندي اإلسرائيلي

أن قائمة األسرى المنوي إطالق سراحهم توضح أن غالبيتهم قضوا : 24/9/2007 48عربوذكر موقع 
، عالوة على أن جميعهم لم يكن 2012نصف محكوميتهم، والتي تنتهي في موعد أقصاه العام أكثر من 

كما أن غالبيتهم من فتح، وبعضهم من الجبهتين الشعبية . لهم أي دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون
  .والديمقراطية

  
   الفلسطينية السلطةها وبين فلسطيني منذ بدء اللقاءات بين3500 اعتقلت حوالي إسرائيل .40

 بالدفاع عن قضايا األسرى، أن قوات االحتالل اعتقلت منـذ بـدء             ىتعنالتي  كشفت جمعية نفحة    : نابلس
 فلسطيني، اعتقل حـوالي     3500  من  ما يقرب   بين الفلسطينيين واالسرائيليين   المحادثات السياسية األخيرة  

  .لنية أسير في إطار ما سمى ببادرة حسن ا250 منهم عقب اإلفراج عن 500
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  24/9/2007 قدس برس
  

  االسرى يشكون من ظروف صعبة ومعاناة قاسية في مركز توقيف سالم االحتاللي .41
 ناشد االسرى في مركز توقيف سالم االحتاللي غربي مدينة جنين، أمـس، وزارة              : مهند جدوع  -جنين  

، التدخل العاجل والسريع، لوضع حد لمعانـاتهم الـشديدة داخـل             الفلسطينية شؤون األسرى والمحررين  
يعيشون  اوضاعا اعتقالية ومعيشية ال تطاق، بسبب سياسات ادارة المعتقل القمعية بحقهم،             ، حيث   المعتقل

  .والمتمثلة باالهمال الطبي المتعمد، والقمع والعقوبات دون اسباب، وغيرها من السياسات القمعية
  25/9/2007الحياة الجديدة 

  
  بلدية اللد اإلسرائيلية للسيطرة على أرض وقف إسالمية من سعي تحذيرات .42

، 48حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، من أن بلدية مدينة اللـد المحتلـة عـام                 : اللد
 وتدعي في حيثيات حجة   . مدينة، من أجل بناء ملعب بلدي     التسعى للسيطرة على أرض وقفية إسالمية في        

سكان العرب  الأعرب  قد  و . أن بناء الملعب سيخدم المواطنين العرب في المدينة        ،سيطرتها على األرض  
عن رفضهم للقرار اإلسرائيلي، مشيرين إلى أن العديد من المنازل العربية في المدينة مهددة بالهدم مـن                 

خيص بناء مصادق عليهـا     قبل السلطات اإلسرائيلية، كما أن لجان التنظيم ترفض منح السكان العرب ترا           
  .وذلك إلجبارهم على الرحيل

  24/9/2007 قدس برس
  

  مركز حقوقي يندد بانتهاك حق الفلسطينيين في حرية العبادة .43
دان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فرض سلطات االحتالل قيوداً جديدة على حركة وتنقـل               :نابلس

وذلـك  األراضي المحتلة، منذ بداية شـهر رمـضان،         نحو ثالثة ماليين من المواطنين الفلسطينيين في        
  . الوصول الحر واآلمن ألداء الشعائر الدينية في المسجد األقصى والحرم اإلبراهيميبحرمانهم

  25/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مثال صارخ على المعاناة من جدار العزل العنصريقرية رأس عطية : تحقيق .44
 . رأس عطية بمحافظة قلقيلية بأنها معزولة بل منكوبة        ة قري يمواطنأحد   يصف   : ملكي سليمان  -رام اهللا   
العازل يحاصرها من  كل الجوانب وجنود االحتالل يرابطون على مـداخلها بـشكل متواصـل                 فالجدار

سكان البـالغ   ل التي توفر مياه الشرب ل     ةومجاري مستوطنة الفي منشيه تلوث مياه البئر االرتوازية الوحيد        
ـ معظم   ومنذ اقامة الجدار تحول      .ة اضافة الى قرى مجاورة     نسم 1850عددهم    القريـة الـى     يمزارع

لم يبق للسكان من اراضي     ه، و  الوصول الى اراضيهم الواقعة خلف     معاطلين عن العمل بعد ان حرم عليه      
 دونمات معظمها اصبحت مهجـورة      2083 دونما فقط من المجموع الكلي البالغ        483داخل القرية سوى    

يتعرض المواطنون وبخاصة طلبة المدارس لالعتداء والتنكيل من قبل الجنـود            إلى ذلك،    .رداخل الجدا 
 او اؤلئك الـذين يحرسـون جـدار         ، بشكل دائم  ين بالقرية طيمحالعسكريين  الالمتواجدين على الحاجزين    

اجة قطع اوصال العائالت من جهة وبين القرى من جهة ثانية واصبح المواطن بح            كما أن الجدار     .العزل
ويشار في هذا الـسياق إلـى أن        . الى تصريح دخول الى القرية المجاورة التي ال تبعد عن قريته امتار           

 15605 مدرسة و  37  هذه التجمعات   تضمنت ، حيث  تجمعا سكانيا تأثر بالجدار    16هي واحدة من    القرية  
  . وفق  احصاءات صادرة عن المركز الصحافي الدولي789طالبا وطالبة و

  25/9/2007ديدة الحياة الج
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   يدعم جهود المقرر الخاص لدراسة وضع حقوق االنسان في فلسطيناألردن .45
عبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور محي الدين توق، عن دعم االردن :  بترا-عمان 

لجهود القاضي جون دوغارد المقرر الخاص لدراسة وضع حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية 
لة، في وضع صورة موضوعية وواقعية لحالة حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية المحتلة المحت

وخاصة التاكيد على الحقوق السياسية وعلى راسها الحق في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 
اردنية مثلما المستقلة القابلة للحياة على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا ان ذلك يمثل اولوية 

واكد الدكتور توق تاييد االردن لما ورد في التقرير من حيث معاناة الشعب . هي اولوية فلسطينية
الفلسطيني اليومية الناجمة عن اجرءات االحتالل المتعلقة باقامة الحواجز وتقييد حرية الحركة وبناء 

ية للفلسطينيين صعوبة وتعقيدا ورفع الجدار العازل الذي اسهم في ازدياد االوضاع االقتصادية والمعيش
 . نسب الفقر والبطالة بشكل كبير جدا

  25/9/2007الرأي األردنية 
  

   قافلة مساعدات أردنية الى الضفة وغزةانطالق .46
انطلقت، امس، قافلة جديدة من المساعدات محملة بالمواد الغذائية واالنسانية الى :  بترا-عمان، غزة 

للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الظروف الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفي غزة، بين رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة الوطنية . االقتصادية الصعبة التي يمر بها

الفلسطينية يحيى القرالة، في تصريح لمراسل بترا، ان القافلة ستوزع مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع 
 .غزة

  25/9/2007ردنية الرأي األ
  

  فلسطينيين الفاقدين لألوراق الثبوتية للعتقال  احمالت:  اللبنانياألمن .47
اكدت مصادر فلسطينية امس ان قوات االمن اللبنانية تواصل حمالتها االعتقالية            : وليد عوض  -رام اهللا   

 1967يونيو عـام    / ران لبنان بعد نكسة حزي    ىللفلسطينيين من فئة فاقدي االوراق الثبوتية الذين جاءوا ال        
 اطلق سراح عدد قليل منهم بعد دفعهـم غرامـات           ، الجئ 200 طالت اكثر من     ، وقد واالعوام التي تلتها  

وحسب المـصادر   . مالية باهظة، في حين بقي القسم االكبر منهم داخل سجون واقبية االمن العام اللبناني             
، وذلك اضافة للفلسطينيين    67  حرب حزيران  فان االعتقاالت تشمل الفلسطينيين الذين وصلوا لبنان عقب       

الذين تم ابعادهم للبنان من قبل سلطات االحتالل او الذين وصلوه بعد احداث ايلـول فـي االردن عـام                    
 المصادر ان قـوات االمـن اللبنانيـة         اكدتو. ، وهؤالء مصنفون من فئة فاقدي االوراق الثبوتية       1970

اح الجمعة الماضي للتدقيق بـأوراق وهويـات الـداخلين           مداخل المخيمات منذ صب    ىاقامت حواجز عل  
الفلسطينيين في لبنان من فئة فاقدي الوثائق الثبوتية يعيـشون فـي ظـروف              واوضحت ان   . والخارجين

وية نتيجة عدم اعتراف وكالة االونروا بهم، وكذلك عدم االعتراف بهم كالجئين مـن قبـل الدولـة               امأس
  .ئهم اية اوراق شخصية تثبت شخصيتهموالتي امتنعت عن اعطا، اللبنانية

  25/9/2007القدس العربي 
  

  السعودي غير الرسمي" فتح اإلسالم"المخابرات اللبنانية تكشف تمويل  .48
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موضوع أزمة  ،  ، أمس  اللبناني  جلسة مجلس الوزراء    في مدير المخابرات ورئيس شعبة المعلومات    شرح  
يثيات هذه القضية بدءاً بتسلل قيادات وعناصر التنظيم         بإسهاب ح  ، وقد فَصال  "فتح اإلسالم "البارد وقضية   

وفـي  . عبر الحدود والمرافق البرية والجوية، وانتقالهم من منطقة إلى أخرى حتى استقرارهم في البارد             
نها متشعبة ومتعـددة    ا ، فاعتبرا أما االرتباطات الخارجية  . هذا المجال كان ثمة من ساعد وسهل وتعاون       

والتمويل السعودي غير الرسمي، وقد ظلت االتصاالت مع الخارج قائمة حتى           " قاعدةال"أبرزها مع تنظيم    
 ارتباط بعض عناصر التنظيم بجهات أمنية سورية سهلت         يااما الموضوع السوري فلم ينف    . أثناء المعارك 

وصولهم الى لبنان، لكن القسم األكبر من هؤالء جاء عبر المطار، ومنهم سعوديون ويمنيـون وشيـشان    
وقال األمنيون إنهم أطلعوا المخابرات السعودية على مصادر التمويـل الـسعودية            . من جنسيات أخرى  و
وقد طرحت في هذا المجال اسماء وارقام محـددة         . سواء من قبل اشخاص او جمعيات     " فتح االسالم "لـ

ل مصير  وحو. وكشفت المعلومات أن التحقيقات لم تنته بصورة كاملة       . لحجم االموال التي جرى ضخها    
 علىوان القوى االمنية تعمل      شاكر العبسي تؤكد معلومات االجهزة االمنية انه ما يزال في منطقة الشمال           

  .تعقبه مع االشخاص الذين فروا معه
  25/9/2007السفير 

  
  "فتح اإلسالم"االدعاء على الئحة جديدة من  .49

سعيد ميرزا أمس على مجموعة ني اللبناادعى النائب العام التمييزي القاضي : رناتالي الم  -بيروت
 موقوفون في 7 شخصاً إضافياً، منهم 11ضمت " فتح اإلسالم"جديدة من عناصر التنظيم اإلرهابي 

   . سوريين وفلسطينيان اثنان وتونسي وسعودي واحد6أحداث نهر البارد بينهم 
 25/9/2007عكاظ 

  
  ر الخريفمؤتم  مرتكزات لنجاح4الجامعة العربية تشدد على  .50

حب األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح بتوجه واشنطن إلى دعوة ر
وقال ان التنسيق العربي القائم حالياً في نيويورك على هامش . دمشق للمشاركة في مؤتمر واشنطن

ن إقصاء، الجمعية العامة لألمم المتحدة يرتكز على أربعة محددات هي أن يكون المؤتمر شامالً من دو
وأكد صبيح ان الجانب العربي . وجدول زمني محدد، وجدول أعمال واضح ومرجعية، وآليات للتنفيذ

لديه شكوك كبيرة ألن تصرفات إسرائيل ال توحي بأي ثقة، وما يصدر رسمياً عن إسرائيل في هذا الشأن 
لتتهرب من مسؤولياتها وجدد رفض الجامعة إلعالن إسرائيل قطاع غزة كياناً معادياً . خطير للغاية

  .كدولة قائمة باالحتالل
  25/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  دمشق تنفى مزاعم عن عملية انزال كوماندوز في أراضيها .51

نفى وزير االعالم السوري محسن بالل، امس االثنين، المعلومات التي :  يوسف كركوتي-دمشق 
حد، حول قيام قوات اسرائيلية بعملية انزال البريطانية، اول امس اال" صنداي تايمز"نشرتها صحيفة 

  ". تسوق رواية اسرائيلية مفبركة"داخل قاعدة عسكرية سورية، وقال ان الصحيفة 
  25/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مواقف الرباعية كانت جيدة: والخطيب" تحرك للتفاهم"سعود الفيصل تحدث عن  .52

قالت المصادر ان السعودية التي تترأس  :ة درغام راغد-نيويورك  :25/9/2007الحياة ذكرت صحيفة 
السابق بسبب تأكيدات رايس أن المؤتمر سيتناول المواضيع الجوهرية  القمة العربية أكثر ارتياحاً من
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السعودي سعود  وأوضح وزير الخارجية. الى صلب القضايا العالقة على المسار الفلسطيني وسيتطرق
وقال وزير خارجية األردن ". المزيد من االيضاحات لكنه في انتظاران هناك تحركاً للتفاهم "الفيصل 

أفضل مما توقعنا ومواقف "، " الرباعية الدولية"حضره جميع أطراف  عبداالله الخطيب، إن النقاش الذي
الجيد للمؤتمر  األرضية المشتركة تمكننا من العمل لالعداد: "وأضاف". بكاملها كانت جيدة الرباعية

  ".لى اآللياتواالتفاق ع
أكد وزير الخارجية السعودي :  صالح عواد- نيويورك :25/9/2007الشرق االوسط وأضافت صحيفة 

". إن السعودية لم تقرر بعد فيما إذا ستوافق على الدعوة"األمير سعود الفيصل، في تصريح للصحافة، 
جوبة على األسئلة التي أثرناها ال نستطيع تقييم المؤتمر القادم حتى نتسلم أ"وقال األمير سعود الفيصل 

إن "من جانبه قال وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط ". وما زلنا نحتاج إلى المزيد من التوضيح
هذا االجتماع سوف يشجع العديد منا من أجل المشاركة في المؤتمر، ولكن القرار يعود لكل عضو في 

وأعربت اللجنة في بيانها عن دعمها ". ة سوف تحضرواعتقد ان األغلبي) لجنة القمة العربية(اللجنة 
  .للمؤتمر الذي دعا إليه الرئيس بوش حول السالم اإلسرائيلي الفلسطيني

  
  دمشق لن تكون البادئة بالحرب: مسؤولون سوريون .53

بعد هذه الغارة يمكنك ان تنسى "قال مسؤول سوري طلب عدم الكشف عن هويته  : دمشق–تل أبيب 
".  ان قواتنا في حالة تأهب منذ بعض الوقت ولكن سورية لن تكون البادئة بالحربليس سرا. السالم

أما فيما يتعلق بالسالم يمكن ان تبدأ الصورة . الدول العربية لم تحتشد تماما لدعمنا"وقال مسؤول آخر 
 ".الدولية في التغيير في اواخر العام المقبل بوجود ادارة جديدة في واشنطن

 25/9/2007الشرق االوسط 
  

  عربية تتضمن عناصر التوافق في مؤتمر الخريف " ال ورقة: "دمشق .54
قالت مصادر في دمشق، امس، ان هناك توافقا عربيا في شأن الموقف من :  ابراهيم حميدي-دمشق 

كان " ال ورقة"نوفمبر المقبل، تم صوغه بوثيقة تعرف بـ / مؤتمر الخريف، المتوقع في تشرين الثاني
رض في اللقاء الذي جمع وزراء خارجية تفعيل مبادرة السالم العربية واللجنة الرباعية مقرراً ان تع

تتضمن مجموعة من العناصر اولها ضرورة " ال ورقة"وبحسب المصادر، فان الـ . الدولية في نيويورك
ي، مع في المؤتمر بما في ذلك المسارين السوري واللبنان" جميع المسارات التفاوضية مشمولة"ان تكون 

ليست هناك اي غضاضة في البدء في المسار الفلسطيني من دون اي اهمال لباقي "االشارة الى انه 
  .مع اسرائيل" المسارات التفاوضية

وتضمنت الوثيقة ذاتها، التي توافقت عليها الدول االعضاء في لجنة تفعيل مبادرة السالم العربية في 
من عقد المؤتمر لتحقيق تقدم ملموس في " ال يتجاوز سنةاشتراط جدول زمني "اتصاالت ديبلوماسية، 
كما اتفقت الدول العربية ". يعالج المؤتمر جميع القضايا بما فيها المسائل النهائية"العملية التفاوضية وان 

  .في مؤتمر الخريف" آلية لمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها"في موقفها التوافقي على وجوب تشكيل 
  25/9/2007الحياة 

  
  من الممكن قيام دولة فلسطينية لجانب اسرائيل: بوش .55

اعرب الرئيس االميركي جورج بوش، االثنين، عن رغبته في ان يعمل كل مـا              : ب. ف.  أ -نيويورك  
يمكن لقيام دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل واكد ان هذا الهدف ممكن ان يتحقق، وذلك اثر لقاء مـع                   

قلت "واوضح بوش   ". ادعم بقوة قيام دولة فلسطينية    "وقال بوش لعباس    . عباسالرئيس الفلسطيني محمود    
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للرئيس عباس ان الواليات المتحدة االميركية ستعمل بقوة قدر االمكان من اجل المساعدة علـى تحقيـق                 
  ". هذه الرؤية

  24/9/2007موقع ايالف 
  

  فلسطينيينمؤتمر بوش يجب أن يكون مقدمة للسالم بين اإلسرائيليين وال: بلير .56
اعتبر مبعوث الرباعية طوني بلير، في مقابلة مع التلفزيون         : السفير، ا ف ب، ا ب، رويترز، يو بي آي         

االسرائيلي، ان مؤتمر بوش يجب ان يكون مقدمة للسالم بين االسرائيليين والفلسطينيين، معربا عن امله               
ما يمكني قولـه    "وقال  .  القانون والنظام  في المساعدة ببناء حكومة فلسطينية قوية ومعتدلة تستطيع تطبيق        

اعتقد ان مـا    "وأضاف  ". هو انه خالل االشهر القليلة المقبلة سنستطيع تحديد ما اذا كان يمكن القيام بذلك             
وحول مـا اذا كـان يجـب علـى          ".  هو مهم في اجتماع تشرين الثاني هو انه مقدمة التفاقات مستقبلية          

اعتقـد ان   "وأوضح  . لى انه ال يعتقد ان هذا االمر ممكن او معقول         اسرائيل مفاوضة حماس، اشار بلير ا     
على اسرائيل ان تكون مستعدة لمفاوضة الفلسطينيين الذين يريدون السالم، اال انـه اذا كـان النـاس ال                   

  ". يريدون السالم فإنه من الصعب التحاور معهم
  25/9/2007السفير 

  
  ية ويتناول القضايا العالقةمؤتمر الخريف سيخصص للدولة الفلسطين: رايس .57

فـي   أبلغت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس الوزراء المـشاركين :  راغدة درغام-نيويورك 
الفلـسطينية والمـسار     سيخـصص للدولـة  "مؤتمر الخريف" االثنين، أن -، ليل األحد"إفطار الرباعية"

يتحدثوا عن مسارات أخرى لن يوقفهم احد عـن   إذا أراد آخرون أن"وقالت . "الفلسطيني من المفاوضات
ما اذا كنا سـننجح هـذه    أفهم ان هناك شكوكا في":  قالت رايس"الحياة"أثناء ردها على سؤال لـ  ."ذلك
ونحن نؤمن أن اجتماعاً ... فترة قصيرة من الزمن لكننا قطعنا شوطاً طويالً في" في تحقيق انجاز "المرة

واألهـم   س على الصعيد السياسي العطاء االسرة الدولية، والدول االقليميـة، النا دولياً يمكن له أن يدفع
 . األطراف المعنية، شيئاً ما يدفعها الى التطلع لألمام

  25/9/2007الحياة 
  

  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي تواصل تقديم مساعداتها للفلسطينيين .58
ا في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي هانز يورغ         وعد مدير دائرة الشرق االوسط وشمال افريقي      

 مليـون دوالر    24امبول باستمرار الوكالة في تقديم الدعم المادي للشعب الفلـسطيني، الـذي يتجـاوز               
  .اميركي

  25/9/2007الحياة 
  

 وفد برلماني أوروبي يعبرعن صدمته تجاه األزمة اإلنسانية في المناطق الفلسطينية .59
عبر وفد برلماني اوروبي عن صدمته الشديدة تجاه األزمة اإلنسانية غيـر            : الرؤوف ارناؤوط كتب عبد   

المسبوقة التي شاهدها في المناطق الفلسطينية، داعيا الى التحرك فورا لوقف العقـاب الجمـاعي ضـد                 
ـ               صال الشعب الفلسطيني الذي تمارسه السلطات االسرائيلية، حيث تحرمهم من بناء اقتصادهم وتعيـق اي

. المساعدات االنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية، محذرا من عواقب األزمة الحالية اذا لم ينتـه االحـتالل               
من المهم للجماعات الفلسطينية المتطرفة ان توقـف اي نـشاط عـسكري ضـد المـدنيين                 "وقال الوفد   
تـضمن حريـة التنقـل      وعلى اسرائيل انهاء االغالق وازالة الحـواجز العـسكرية، وان           . االسرائيليين

  ".للمواطنين والبضائع واالمتناع عن اي نشاط عسكري ضد الشعب الفلسطيني
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  25/9/2007األيام الفلسطينية 
  
  
  

  هضبة الجوالن أكبر تجمع مائي في المنطقة العربية  .60
 األهمية االستراتيجية للمياه في حياة الـشعوب، أن ميـاه           حولأعلن مهندس سوري خالل ندوة      : دمشق

إذ  الجوالن باإلضافة إلى جبل الشيخ وبحيرة طبرية تعتبر أكبر تجمع مائي في المنطقة العربيـة،              هضبة  
 شـركة الميـاه     إلـى أن  في هذا الـسياق     لفت  و . مليارات متر مكعب من الماء     4تمتاز بمخزون قدره    
تحصل حاليا على ثلث استهالكها مـن ميـاه الـشرب والـري               أن إسرائيل   أكدت اإلسرائيلية مكورث 

قُدرت كمية المياه الموجودة فـي  في حين  .واالستعماالت المختلفة األخرى من مياه الجوالن وجبل الشيخ      
 1،2هـضبة حـوالي     التبلغ كمية المياه التي تختزنها      ، فيما    مليون متر مكعب   20 بحوالي    وحده الجوالن

  .مليار متر مكعب
  25/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  !واإلعالن الغامضالزفة والحضور .. مؤتمر بوش .61

  ياسر الزعاترة
) حمـاس (لم تمض سوى أربعة أسابيع على الحسم العسكري الذي تم على يد حركة المقاومة اإلسالمية                

في قطاع غزة حتى خرج الرئيس األميركي جورج بوش بإعالن عقد مؤتمر دولي في الخريف بهـدف                 
  .ء هكذا عاماً ومن دون الكثير من التفاصيلإحالل السالم في الشرق األوسط، وكان الفتاً أن اإلعالن جا

  هدف اإلعالن وتوقيته
أن يأتي اإلعالن بعد أربعة أسابيع من الحسم العسكري لحمـاس فـي قطـاع غـزة منتـصف شـهر                     

حزيران الماضي، فليس ذلك مصادفة بالتأكيد، ذلك أن معضلة الملـف الفلـسطيني منـذ شـهر                 /يونيو
  .حماس في االنتخابات التشريعية قد تمثلت في فوز 2005شباط /فبراير

وكان هدف جورج بوش من الضغط إلتمام تلك االنتخابات حصول محمود عبـاس الـذي ورث ياسـر                  
عرفات على تفويض جديد بالمضي في برنامج التفـاوض بـصرف النظـر عـن نتيجتـه، وإن أدرك                   

غزة وما يتركه الجدار مـن      اإلسرائيليون واألميركان حقيقتها ممثلة في دولة فلسطينية مؤقتة على قطاع           
  .الضفة الغربية

، ثم أسس بناء عليها برنـامج       2000وهذه الحقيقة ذاتها هي مشروع شارون منذ كان في المعارضة عام            
  .حزب كاديما قبل أن يدخل في غيبوبته الطويلة تاركاً المهمة لخلفه أولمرت

ياسية واألمنية عـن مـسار إتمـام        جاء فوز حماس في االنتخابات ليحرف البوصلة؛ بوصلة الجهود الس         
مشروع الدولة المؤقتة مع قيادة سياسية فلسطينية ترفض العنف رفضاً قاطعاً، إلى العمل الحثيـث علـى            

  .إخراجها من اللعبة بكل الوسائل الممكنة
حفـرت  "بعد الحسم العسكري الذي وقع في قطاع غزة، وجدت القيادة السياسية الفلسطينية أن حماس قد                

، وهي الرؤية التي شاركتها فيها الدوائر األميركية واإلسرائيلية، فحماس التي كانـت تقـود               "بيدهاقبرها  
  .حكومة وحدة وطنية ما لبثت أن حشرت نفسها في قمقم قطاع غزة

من السهل على قيادة حماس أن تحشد المبررات التي دفعتها إلى ذلك، وهي بالتأكيد مقنعة مـن الزاويـة       
نطق الحق والباطل، لكن ما نسيته تلك القيادة هو أن القطاع ليس محور العالم، وأنه               األخالقية، وضمن م  

  .67ليس سوى واحد ونصف في المائة من فلسطين، أو ستة في المائة من األراضي المحتلة عام 
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وال تسأل بعد ذلك عن فقدانه السيادة ووقوعه أسير االحتالل وحصار مصر المتراجعة أمـام الـضغوط                 
ية، ثم ال تسأل بعد ذلك عن تجاهلها، أعني قيادة حماس، لمصير توأمها الثاني في الضفة الغربية                 األميرك

الذي صار أسير قمع االحتالل والسلطة في آن، في حين يقبع قادته، بما في ذلـك الـوزراء وأعـضاء                    
ـ                  سرح المجلس التشريعي الذين احتفى البعض بفوزهم على نحو تجاهل واقع الـضفة الغربيـة التـي ي

  .االحتالل ويمرح فيها صباح مساء
أيا كان األمر فقد وجد أعداء حماس في الحسم العسكري فرصتهم في إخراجها من اللعبة السياسية وأخذ                 
زمام المبادرة لتنفيذ برنامجهم السياسي التفاوضي، من دون أن ينسوا بالطبع لعبـة الحـصار المتـدرج                 

بمختلف الوسائل، بما في ذلك االستعانة بـاالحتالل فـي          " يةحضن الشرع "وصوالً إلى إعادة القطاع إلى      
حال لزوم األمر بعد أن يتم حشر حماس ضمن إطار القوة البوليسية القامعة للناس، فضالً عـن حـشر                   
القطاع في إطار الحصار الذي لن يطيقه الناس طويالً، بحسب ما يعتقده المحيطون بالرئيس الفلـسطيني                

  .محمود عباس
جري منذ أسابيع من حرب إعالمية وشعبية على الحركة تحت الفتات الصالة يؤكد ذلـك،               وما جرى وي  

في حين جاء تصنيف القطاع إسرائيلياً وأميركياً بوصفه كياناً معادياً ليرسم مسار استعادته على نحو أكثر                
  .وضوحا

الجديـدة تفـتح أفقـا      في هذه األجواء جاءت دعوة بوش إلى مؤتمر الخريف ليؤكد أن القيادة الفلسطينية              
للسالم، وأن على العرب التجاوب مع الدعوة، وبالطبع في سياق استثمار خطأ حمـاس، وصـوالً إلـى                  

  .تعزيز حصارها بكل الوسائل
لكن ذلك ليس كل شيء في واقع الحال، فهناك إلى جانب الملف الفلسطيني ملفان آخران يـشغالن بـال                   

ألول هو الملف العراقي الذي يتطلب النجاح فيه تهدئـة الملـف   القيادة السياسية في واشنطن وتل أبيب؛ ا    
  .الفلسطيني وفتح أفق سياسي يقنع العرب بالتعاون

أما الملف الثاني فهو الملف اإليراني، إذ ال مناص إلدارة بوش المحكومة بـالهواجس الـصهيونية مـن                  
  .اضرب المشروع النووي اإليراني، األمر الذي يتطلب تعاوناً عربياً أيض

ويبدو أن دوال عربية كثيرة تبدي حماسة حيال هذا المشروع ومعها االستعداد لتهيئة األجواء مـن أجـل            
إنجاحه، سواء بتهدئة الملف العراقي عبر دفع العرب السنة إلى وقف المقاومة ومحاربة القاعدة، أم عبر                

  .تهدئة الملف الفلسطيني وعدم الضغط على محمود عباس كي يحاور حماس
  ف جانبي ولكنه مهم للمؤتمرهد

هناك هدف جانبي للمؤتمر على درجة من األهمية يضاف إلى هدف تهدئة الملف الفلسطيني وفتح الباب                
من جديد أمام مشروع الدولة المؤقتة الذي ال يملك اإلسرائيليون حال سواه، على األقل في ظل األجـواء                  

لتاريخية، وربما في ظل ضـعف أولمـرت وحـزب          الحالية بعد هزيمة لبنان، وفي ظل غياب القيادات ا        
كاديما وعودة اليمين إلى الصعود بقيادة نتنياهو، إلى جانب عدم الثقة بقدرة محمود عبـاس علـى لجـم                   

  .الوضع الفلسطيني وفرض حل من النوع الذي يريده اإلسرائيليون، كما كان بوسع عرفات أن يفعل
 إطالق موجة تطبيع مبكر تستغل ضعف الوضـع العربـي           الهدف الجانبي الذي نعنيه للمؤتمر يتمثل في      

أمام اإلمالءات األميركية، ورغبة بعض األطراف في قيام األميركان بتخليص العـرب والمنطقـة مـن                
  .الخطر اإليراني الذي بات في عرفهم أكثر بكثير من خطر المشروع األميركي اإلسرائيلي

ور المملكة العربية السعودية، إلـى جانـب اإلمـارات          من هنا كان التركيز اإلسرائيلي الكبير على حض       
ـ              " اإلرهـاب "العربية المتحدة والعديد من الدول األخرى، مع استبعاد سوريا التي تصنف حليفاً إليران ول

  .بشكل عام، من حزب اهللا إلى حماس والجهاد
حات كثيرة في   وحتى اآلن ال يمكن القول إن الرياض حسمت موقفها من حضور المؤتمر، إذ ثمة تصري              

هذا السياق، بعضها أقرب إلى الرفض، لكن القاسم المشترك بينها هو ربط الحضور، وربمـا مـستواه                 
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أيضاً بوجود أفق حقيقي للسالم، عبر مناقشته للقضايا األساسية، أي ما يعرف بقضايا الوضع النهـائي،                
  .رائيليينوبوجود جداول زمنية للتنفيذ، األمر الذي ال يبدو ممكناً بحسب اإلس

والحال أن مطلب تحديد أفق حقيقي للمؤتمر، وبرنامج عمل مقنع، لم يكن مجرد مطلب لـدى المملكـة                  
العربية السعودية، بل هو أيضا مطلب فريق السلطة الفلسطينية الذي يشعر بحرج الموقف حـين يـذهب                 

ال لألميركيين فـي سـياق      إلى مؤتمر للعالقات العامة ال أكثر وال أقل، وإن بدا أنه أضعف من أن يقول                
  .مؤتمر يدعو إليه الرئيس األميركي شخصياً

األميركيون بدورهم يدركون هذه المعضلة، وهم منذ أسابيع يجاهدون من أجل التوصل إلى صـيغة مـا                 
تكون مقبولة لدى مختلف األطراف وتمنح المؤتمر تأشيرة النجاح، السيما أن بوش المأزوم في العـراق                

  . مؤتمر دعا إليه بهذا الحجم إلى فشل آخر لسياساتهلن يقبل أن يتحول
على هذه الخلفية تواصلت اللقاءات التي رتبتها وزيرة الخارجية األميركية رايس بين الرئيس الفلسطيني              
محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، وهي لقاءات وصلت حتى اآلن ستة لقاءات،              

يل لجنة للمفاوضات تبحث الملفات العالقة، وذلـك مـع اقتـراب موعـد              وتمخض األخير منها عن تشك    
تشرين الثاني القادم قبـل عيـد       /المؤتمر الذي يتوقع اإلسرائيليون أن يكون في العشرين من شهر نوفمبر          

  .الشكر في الواليات المتحدة
  إعالن مبادئ وغموض بنّاء

ن مبادئ لمناقشة قضايا الوضع النهـائي ألن  ولما كان أولمرت في وضع ال يسمح له بالموافقة على إعال          
ذلك سيشكل خيانة لبرنامج حزب كاديما، وسيرفضه كثيرون داخل الحزب، كان ال بد من البحـث عـن                  

  .صيغة ما لحل هذا اإلشكال
وهنا خرجت من األدراج نظريات السيد كيسنجر حول الغموض البنّاء، أي صياغة إعالن مبادئ علـى                

  . طرف أن يفهمه بطريقته، أما التطبيق فيترك للزمنشاكلة أوسلو يمكن لكل
والحال أن المجتمع السياسي اإلسرائيلي ال يبدو مهيأ لمنح الفلسطينيين حتى ما عرض عليهم فـي قمـة                  

ومن هنـا ال    . ، ورفضوه بقوة، كما رفضته الدول العربية المحورية أيضاً        2000كامب ديفد، صيف عام     
  .لذي لم يشف بعد من هزيمته في لبنان، شيئاً كهذايمكن أن يفرض أولمرت الضعيف ا

فكرة الغموض البنّاء هي التي ستوضع موضع التطبيق كما يبدو حتى اآلن، وفي هذا الـسياق تعـرض                  
صيغ شتى أبرزها صيغة الوزير اإلسرائيلي حاييم رامون الذي تسلم ملف المفاوضـات مـع الطـرف                 

ربتها الصحافة اإلسرائيلية منقولة عن جهات شتى ال يختلـف          الفلسطيني، مع العلم بأن كل الصيغ التي س       
  .كثيراً بعضها عن بعض

خالصة الصيغة المذكورة هي مناقشة الوثيقة التي ال ينبغي أن تتجاوز صفحة واحدة أو صـفحتين فـي                  
ة ، وبالطبع علـى قاعـد     )الحدود الدائمة واألمن والقدس والالجئون    (أعلى تقدير للقضايا األربع الرئيسية      

الغموض البنّاء في مختلف القضايا، اللهم إال قضية األمن التي ستجري معالجتها وفـق خطـة خريطـة                  
الطريق التي تجعل أي تقدم في العملية السياسية رهنا بوقف ما يسمى اإلرهاب ونزع أسـلحة الفـصائل                  

  .المسلحة
أن ذلك ليس شرطاً أساسـياً      ويكون ذلك بالطبع بعد أن يجري ترتيب إعادة القطاع إلى والية عباس، مع              

في البداية، إذ يمكن نقل بعض الصالحيات األمنية في مدن الضفة للسلطة إذا أثبتت كفاءتها في محاربـة                  
، أي  )األرض مقابل األمـن   (اإلرهاب، أي أننا في هذا الملف أمام نفس المسلسل الذي تابعناه أيام أوسلو              

تأكد من قدرة الـسلطة علـى ضـبط األمـن؛ لـصالح             االنسحاب اإلسرائيلي من المدن والقرى بعد ال      
  .اإلسرائيليين بالطبع، وليس فيما يتعلق باالنفالت األمني الداخلي

 مع تبادل لألراضـي،  67في سياق الحدود الدائمة يجري الحديث عن صيغة غامضة، تتحدث عن حدود      
موقفهم من حـدود الجـدار      وهنا سيفهم كل طرف من هذا النص ما يريده، لكن اإلسرائيليين لن يغيروا              
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وبقاء المستوطنات الرئيسية التي أقرت السلطة ببقائها مع تبادل لألراضي، والتبادل هنـا يبـدو مثيـراً                 
للسخرية ألن المستوطنات المشار إليها تسرق أهم مواقع الضفة ومصادر الميـاه فيهـا، وال يمكـن أن                  

  .تستبدل بمواقع بائسة هنا أو هناك
مثل الغموض في الحديث عن أن المدينة ستكون عاصمة للدولتين، والنتيجة هـي             في موضوع القدس سيت   

أن ما للفلسطينيين هو مجرد ضواٍح جديدة من المدينة، بينما المدينة القديمة تحت السيطرة اإلسـرائيلية،                
  .مع إدارة ما لألماكن المقدسة من قبل كل طرف

سرائيليون منه، سـواء مـن الجـزء العلـوي أو      ولن يأتي أحد على ذكر المسجد األقصى وما يريده اإل         
  .2000السفلي، وهو الجانب الذي فجر مفاوضات كامب ديفد عام 

في مسألة الالجئين سيكتفي الطرفان بالحديث عن حل متفق عليه، وهو الحل الذي يعلم الجميـع أنـه ال                   
  .48يشمل العودة إلى األراضي المحتلة عام 

ن الضفة والقطاع في إطار تبادل األراضـي، وسـيكون نوعـاً مـن              سيتم الحديث عن الممر اآلمن بي     
، وبالطبع من أجل تمكين عباس من كسب معركته         "عكيفا ألدار "المقبالت، كما كشف الصحفي اإلسرائيلي      

  .مع حماس
كل ذلك لم يوافق عليه اإلسرائيليون حتى اآلن، لكن جهوداً تبذل إلنجاز نص فضفاض يكون أقرب إلـى                  

رائيلية منه إلى الرؤية الفلسطينية، حتى في أسوأ طبعاتها تراجعا، مع العلـم بـأن التطبيـق                 الرؤية اإلس 
سيشهد تراجعات حتى عن النص السيئ كما أكدت تجربة أوسلو ومختلف تجارب التفاوض مع الطـرف                

  .اإلسرائيلي
  بين النجاح والفشل

 إلى صيغة مريحة إلعالن المبـادئ       ليس من المستبعد أن يتمكن األميركيون واإلسرائيليون من التوصل        
تجنب المؤتمر مسار الفشل، وتمنحه شكالً ما من أشكال النجاح بحضور السعودية التي يعولـون علـى                 

  .حضورها
كما أنه ليس من المستبعد أن يقدم اإلسرائيليون بعض المقبالت لمحمود عباس كجائزة على تفانيـه فـي                  

ج عن عدد محدود من األسرى، إلى جانـب إزالـة بعـض             مطاردة حماس وتأييد التفاوض، مثل اإلفرا     
  .الحواجز، واستمرار اإلفراج عن أموال الضرائب لدعم سلطة رام اهللا

لكن ذلك كله لن يشكل ضمانة للنجاح، ألن الشيطان يكمن في التفاصيل وفي التطبيق في آن، ويستبعد بل                  
يقبلوه في ظـل موجـة الـرفض وروح         يستحيل أن يعرض اإلسرائيليون على الفلسطينيين ما يمكن أن          

  .المقاومة السائدة في الشارع الفلسطيني
أما األهم فهو التطورات العربية واإلقليمية التالية، وما يمكن أن يترتب على ضرب إيران وردودها على                

  .الضربة، إلى جانب تطورات الوضع العراقي
 إدارة بوش في مغامرتها الجديدة، فإن       وفي حين تشير المعطيات جميعاً إلى أن الفشل سيكون من نصيب          

ذلك سيترك آثاره على هذه الحقبة البائسة، والنتيجة هي عودة الجميع إلى خيار المقاومة من جديد، تماماً                 
  .2000تموز عام /كما عادوا إليه في انتفاضة األقصى بعد قمة كامب ديفد في يوليو

   24/9/2007الجزيرة نت 
  

  لحظة مناسبة .62
  دوف فايسغالس

التلبثات، .  الفلسطينية بالزخم  –عشية انعقاد المؤتمر الدولي في واشنطن، تحظى المفاوضات االسرائيلية          
الترددات والتشكيكات واضحة ومفهومة، ولكن يخيل أنه رغم اخفاقات وخيبات أمل الماضي فان اسرائيل              

  .ملزمة باستنفاد الفرصة
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رهاب ضد اسرائيل من يهودا والسامرة قّل بـشكل ذي          اال. أغلب الظن طرأ تغيير في السلطة الفلسطينية      
ومـع ان   . كأحد الشروط لكل تقـدم سياسـي      " خريطة الطريق "مغزى، فاالمن ومنع االرهاب تقررا في       

االرهاب من يهودا والسامرة قّل أساسا بفضل النشاط االمني االسرائيلي، ولكـن واضـح أيـضا جهـد                  
  . انه بالتأكيد اكبر مما عرفنا في الماضيومع أنه بعيد عن بعث الرضى، اال. فلسطيني

فهو رجـل مثقـف     . سالم فياض، لسنوات من العمل المشترك     . أعرف جيدا رئيس الوزراء الفلسطيني د     
" تنظيف"جهوده الصالح و  . ونزيه، مواقفه بالنسبة للحاجة الى اعادة تنظيم الحكم الفلسطيني معروفة جيدا          

مـدى  . وعمله من أجل اصالح حياة الفلسطينيين مثير لالنطبـاع  . ااالقتصاد الفلسطيني نالت تقديرا كبير    
اسناده سيحظى به من ابو مازن، الرجل، الذي فوقه، ومدى التأييد الذي سيمنحه له الجمهور الفلسطيني،                

  .هذا ما سيقرر اذا كان سيفلح في تحقيق نواياه الطيبة
 –ف كوسـيلة لحـل  النـزاع االسـرائيلي           وبالنسبة للرئيس ابو مازن، وموقفه الرافض لالرهاب والعن       

ولكـن  . وقد أعرب عنه في أزمنة واماكن تطلبت شجاعة كبيرة لعمـل ذلـك            . الفلسطيني معروف جيدا  
فهو ليس زعيما جارفا وقدرته على قيادة الفلسطينيين نحو خطـوات موضـع خـالف               : ضعفه معروف 
  .االكثر راحة السرائيل كشريك للمفاوضاتولكن ال ريب أن القيادة الفلسطينية الحالية هي . مشكوك فيها

انشقاق السلطة الفلسطينية وتحول قطاع غزة والضفة، عمليا، الى دولتين معاديتين، هي تطورات ايجابية              
اعمال القتل والفظائع التي نفذت في غزة والنظام االسالمي المتطرف الذي يسيطر على نمط              . بهذا الشأن 

لضفة بان االسالم المتطرف، الديني والسياسي، وليس اسرائيل هـو          الحياة هناك أوضحت لمعظم سكان ا     
 من كبار رجاالت فـتح      250والشائعات التي تدور في الضفة حول قائمة تصفية لنحو          . مشكلتهم االساس 

  .اعدتها حماس ساهمت في فهم أكبر لجوهر االرهاب
 الجد انه في اثناء االحـداث  صحافي فلسطيني معروف سمعته يقول، في حديث يبدو مزحا فيه الكثير من  

الدموية في غزة، درجت االمهات على تحذير ابنائهن المحتجزين في المنازل بان الزمن اآلمن الوحيـد                
عندها يفـر المـسلحون     : للخروج الى الشارع هو عندما تُسمع أصوات محركات المروحيات االسرائيلية         

  ...للنجاة بارواحهم
فاالدارة االمريكية تتطلع بـل     . حث المسيرة هو موقف الواليات المتحدة     اعتبار آخر، ثقيل الوزن، لتأييد      

واسرائيل ملزمة بان تكون منـصتة الرادة االدارة  .  الفلسطيني–وتدفع نحو التقدم في المسار االسرائيلي    
الحالية ليس فقط بسبب صداقتها الحميمة، بل بسبب الفهم الذي لديها بالنسبة للتهديـدات االسـاس علـى                  

  .جود االسرائيلي، والتي تعاظمت مؤخراالو
 الفلسطينية قاسية وأليمة، ولكن ال يكمن فيها خطر انعدام الوجـود            –في نهاية اليوم، المشكلة االسرائيلية      

تسوية في الـساحة الفلـسطينية، يقودهـا        . ايران وعمالؤها من الشمال هم الخطر الوجودي      . السرائيل
عربي، ستمنح الواليات المتحدة المناخ السياسي الالزم فـي المنطقـة           االمريكيون ويدعمها معظم العالم ال    

  . وفي العالم، لتشديد الخطوات ضد ايران
الميل لالستخفاف بقوة االدارة االمريكية الحالية، التي توجد في هوامش فترة واليتها، هو خطأ؛ طريقـة                

لتجربة السياسية االسـرائيلية عمـا      االدارة هناك تختلف تماما عن طريقتنا، وال ينبغي االستخالص من ا          
الرئيس في سنة واليته االخيرة ال يشبه الرئيس في سنة واليته االولى، ولكن ال تزال كثيرة             . يجري هناك 

محظور على  . الرئيس الحالي صديق حقيقي يعرف جيدا التهديدات والوسائل الزالتها        . قدرته على العمل  
  . اسرائيل أن تفوت فضائل فترة واليته

  24/9/2007ديعوت ي
  24/9/2007 سماوكالة 
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  حماس من حزب اهللا؟تتعلمهل  .63
 حمادة فراعنة

ليس صحيحاً مقارنة حماس الفلسطينية بحزب اهللا اللبناني، وهي مقارنة تضر بسمعة ومكانة وتاريخ 
نية، ونضال حزب اهللا وقيادته الحكيمة وصالبة مقاتليه في وجه االحتالل االسرائيلي ووطنيته اللبنا

 .وحماس تستفيد من هذه المقارنة وال تستحقها
حركة حماس أثبتت بناء على سلوكها وطريقة تعاملها أنها تنظيم لديه جوع كامن نحو السلطة والهيمنة 
والتفرد، وأنها ال تؤمن باألخر وال تحترم التعددية وال تقرها وال تعمل على أساسها، وحزب اهللا ينأى 

وداللة ذلك أن لديه كما هائال من المالحظات والخالفات والتباينات األساسية بنفسه عن هذه األوصاف، 
والجوهرية مع حكومة فؤاد السنيورة، ولكنه لم يلجأ معها ومع كتلة المستقبل ومع الجيش اللبناني وقوات 

ب وال األمن ومع غيره من األحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية التي يختلف معها، لم يلجأ ال لالنقال
للحسم العسكري لحل خالفاته مع كل هؤالء، وبقي محافظاً على نفسه باعتباره حزباً لبنانياً شارك في 
الحكومة، وسحب وزراءه منها حينما اختلف معها وبقي نوابه في البرلمان وفق معطيات صناديق 

 .االقتراع على الرغم من أن قوته وقواته أقوى من أي قوة لبنانية
، ولكنها لم تنتظر طويالً 8/2/2007تفقت مع حركة فتح، ووقعت اتفاق مكة معها يوم حركة حماس، ا

حتى حسمت خالفاتها وقرارها واستولت على السلطة كاملة في قطاع غزة بعد سلسلة اغتياالت لقادة 
وضباط المخابرات واألمن الوقائي، وبقوة السالح أنهت شراكتها مع حركة فتح، وأجهضت حكومة 

، أي بعد أربعة أشهر على اتفاق مكة الذي وصفته فتاوي 2007 حزيران 14لوطنية، يوم الوحدة ا
 .قياداتها على أنه صلح الحديبية أي أنه االتفاق مع المشركين الكفرة

حزب اهللا على الرغم من انتمائه العقائدي األصولي، لديه حلفاء وأصدقاء من الطوائف والمناطق اللبنانية 
يحيين والدروز والسنة، ومن القوميين واليساريين وحتى من الليبراليين، يتحالف معهم المختلفة، من المس

ويحترم عالقاته بهم ويتحسس مخاوفهم ويتفهم هواجسهم ويوفر لهم الطمأنينة والشراكة باعتبار لبنان لكل 
ياً وحزبياً اللبنانيين، بينما لم تستطع حماس كسب ولو صديقاً واحداً من خارج المستفيدين منها مال

وتنظيمياً، إضافة إلى أنها خسرت حلفاء طبيعيين لها يقفون معها في مواقع المعارضة التفاق أوسلو 
وللسلطة الوطنية ولسياسة حركة فتح التفاوضية، يقف في طليعتهم الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية 

ستنكارهم وشجبهم ألسلوب والجبهة الديمقراطية وحتى حزب الشعب الفلسطيني، الذين عبروا عن ا
الحسم العسكري في حل الخالفات السياسية، ولالنقالب الدموي الذي نفذته حماس، ويتعرضون بسبب 

 .هذا الموقف المبدئي الشجاع، لبطش القوة التنفيذية واجراءات كتائب القسام القمعية
السرائيلي عن لبنان، حزب اهللا يملك ترسانة من السالح، مكنته من هزيمة ودحر قوات االحتالل ا

، ومكنته من الصمود في وجه االجتياح االسرائيلي في حرب تموز 1999باستثناء مزارع شبعا في أيار 
، ومكنته من توجيه ضربات موجعة للمشروع االستعماري االسرائيلي التوسعي برمته، ولكن 2006

لها الغتيال شخصية لبنانية واحدة، ولم حزب اهللا رغم احتالله لهذه الترسانة القوية من األسلحة، لم يستعم
يوجه إهانته لجندي أو ضابط لبناني واحد، وبقي محافظاً على طهارة سالحه لالستعمال نحو هدف واحد 
يتمثل في حماية لبنان واستقالل الوطن وكرامة الشعب اللبناني، في وجه جيش االحتالل والغزو 

مهرب من سيناء عبر االنفاق أو الذي اشترته من االسرائيلي، بينما وظفت حركة حماس سالحها ال
السوق السوداء االسرائيلية، وظفته لالنقالب على السلطة وعلى الشرعية وعلى التعددية وترفض 
االحتكام لصناديق االقتراع، وأذلت الجنود والضباط الفلسطينيين وأخرجتهم عرايا من ثكناتهم على الرغم 

 لقواتها التنفيذية ولكتائب القسام ألنهم بكل بساطة ال يملكون قرار الحرب من أنهم لم يقاتلوها ولم يتصدوا
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األهلية وال يبحثون عن عقيدة قتالية تجيز قتل أبناء شعبهم تحت حجج الكفر أو الخيانة، حماس أذلتهم 
وأخرجتهم عرايا كما فعلت قوات االحتالل، وأطلقت الرصاص على أرجلهم وقطعتها عقاباً لهم على 

م في المخابرات أو األمن الوقائي أو قوات األمن الوطني، أي أنها استعملت السالح وتفوقها لمعاقبة عمله
الفلسطينيين وليس لتوجيه ضربات موجعة لجيش االحتالل الذي اجتاح قطاع غزة عشرات المرات منذ 

حزب اهللا !! ان، ولم يواجه بالمقاومة كما يفعل حزب اهللا في جنوب لبن14/6/2007انقالب حماس يوم 
تقف من خلفه ايران، وحركة حماس تقف من خلفها حركة اإلخوان المسلمين، فأي منهما يملك اإلرادة 

 واالستقالل والواقعية، حماس أم حزب اهللا؟؟ ومن منهما يستحق التقدير وأي منهما يستحق اإلدانة؟؟
  25/9/2007الرأي األردنية 

 
   للتيارات اإلسالميةنحو حل عصري إلشكالية التمثيل السياسي .64

  مصطفى الفقي
 قضية حاكمة فـي     - خصوصاً في المنطقة العربية      -ستظل إشكالية التمثيل السياسي للتيارات اإلسالمية       

التطور نحو الديموقراطية الكاملة والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وذلك ألسباب عديـدة يـأتي فـي                 
  :مقدمها ما يلي

اسية الموجودة بالفعل في الشارع العربي هو انتقاص مباشـر مـن أي              إن تجاهل بعض القوى السي     -1
محاولة للتطبيق الديموقراطي في ظل الظروف الدولية الراهنة خصوصاً أن العملية الديموقراطية غيـر              
قابلة للتجزئة، وإذا جاز ذلك وفقاً لظروف بعض الدول فإنه ال يجب اختالق األسباب واصطناع االعذار                

  . التطبيق الديموقراطي لصالح نظم فردية أو تكريساً لدكتاتوريات عسكرية أو دينيةمن أجل تسويف
 إن من أهم الشواهد التي تطرح نفسها على الساحة السياسية العربية ما نراه من صدام يـومي بـين                    -2

مر بلغ  والدولة القُطرية في العالم العربي وهو أ      " اإلخوان المسلمين "الحركات اإلسالمية خصوصاً جماعة     
حداً يهدد بشكل مباشر استمرار عملية اإلصالح السياسي والتطور الديموقراطي، بل أخذ يستنزف طاقات              
العمل السياسي ويسيء إلى مسيرة الشعوب في النهاية حيث تتأرجح القـوى الـسياسية بـين الـشرعية                  

  .والتحريم وبين الحظر والسماح على نحو يهدد المستقبل بكامله
قوى سياسية موجودة فعلياً في الشارع مع تمثيل قوى أخرى ليست لها جذور حقيقية هو                إن ِحرمان    -3

وضع معكوس ألنه يؤدي إلى تمثيل من ال قاعدة له وحرمان أولئك الذين يعبرون عن قـوى موجـودة                   
اإلخـوان  "بالفعل في الشارع السياسي مهما كانت الموانع واألسباب، فأنا شخصياً أختلف مـع جماعـة                

فكراً وأسلوباً، بل أرى في تاريخ الجماعة ما يدعو إلى القلق خصوصاً تلك المراحـل التـي                  " مينالمسل
اعتمدت فيها العنف واالغتيال السياسي، ومع ذلك ورغم هذا االختالف إال إنني أؤمن بحق الجماعة فـي                 

  ".مدني"أن يكون لها منبر سياسي 
ض األفكار الجديدة في موضوع التمثيـل الـسياسي         فإذا كانت هذه هي األسباب التى تدفع نحو تبني بع         

  :للتيارات الدينية فإننا نُبسط القضية من خالل المحاور التالية
إن التفرقة بين ما هو ديني وبين ما هو مدني أمر يجب التسليم به، فالدولة الدينية مرحلة تختلـف                   : أوالً

اآلخـر بالـشعارات المعاصـرة ومفرداتهـا        عن الدولة القومية كما أن ميالد الدولة الحديثة يقترن هو           
  .المعروفة من حداثة وليبرالية وديموقراطية ومجتمع مدني وحقوق لإلنسان واحترام للحريات

مطلقة بينما الممارسة السياسية نسبية لذلك فإن خلط الدين بالسياسة هو نوع من             " اإليمان"إن فلسفة   : ثانياً
باً إلى حالة من التداخل يدفع الدين الجزء األكبر من فـاتورة            المزج بين المطلق والنسبي وهو يؤدي غال      

الخسارة لها، ولقد قلنا دائماً بضرورة فض االشتباك بين السياسة والدين مثلما طالبنا بفض االشتباك بين                
  .السلطة والثروة
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بظاللها على   تلقي هي األخرى     2001عام  ) سبتمبر(إن الحساسيات الدولية التي استجدت منذ أيلول        : ثالثاً
 وبنوع من التعمـيم     -فلقد وصمنا الغرب    . الحياة السياسية بل الفكرية والثقافية في المنطقة العربية كلها        

 بأننا متطرفون إلى حد اإلرهاب، ومتشددون إلى درجة التزمت، ومتعنتون إلى حـد رفـض                -األحمق  
خصوصاً أن عقدة ذلك اليوم المشؤوم      اآلخر، وهو ما يعني أننا ال يجب أن نغفل تأثير السنوات األخيرة             

هي تنامي دور التيارات اإلسالمية ودخولها في مواجهات يومية مع السلطات األمنية فـي بالدهـا مـع                  
لذلك فإنهم يقتربون من تلك     . موقف مزدوج من جانب الواليات المتحدة األميركية وبعض القوى الغربية         

 أخرى، فإما االحتواء والقبول بحل عادل وإمـا اسـتنزاف           التيارات اإلسالمية تارة ويبتعدون عنها تارة     
  .موارد المجتمع وإمكانياته على نحو يؤدي إلى ما نشهده اليوم على الساحة العربية في هذا الشأن

إن وجود أقليات دينية غير مسلمة في العالم العربي يشكل مصدراً للحرص الشديد على رعـايتهم                : رابعاً
ء ال يتجزأ من هذه األمة وشركاء أصليون في تشييد دعائم الحـضارة العربيـة               واالهتمام بهم ألنهم جز   

وال شك أن تخويف هذه األقليات العددية بالتطرف الديني اإلسالمي على الجانب اآلخر هـو               . اإلسالمية
 هـم رواد الحركـة      - على سبيل المثـال      -أمر يستحق البحث والدراسة ال سيما أن المسيحيين العرب          

والمحافظون على التراث العربي عبر السنين لذلك فإن استبعادهم من مسيرة الحيـاة الـسياسية               القومية  
نتيجة الشعارات اإلسالمية المتكررة يؤدي إلى تقوقع األقليات وعزوفها عن المشاركة السياسية بـصورة              

  .تستعدي الغرب المسيحي بحيث يبدو وكأنه مصدر لقوتها
ية الغربية علناً قبل استخدامها واالعتراف المسبق بمفرداتها التـي تحمـي        إن القبول بالديموقراط  : خامساً

  .الدولة العصرية وتصون كيانها شرط أساسي للمشاركة في الحياة السياسية المعاصرة
هذه محاور أساسية توضح حجم اإلشكالية المطروحة وتحدد المسار الذي يجب أن نمـضي فيـه نحـو                  

حركات اإلسالم السياسي في العالمين العربي واإلسالمي، ومع تسليمنا         الخروج من المأزق الذي تواجهه      
بأن النموذج التركي غير قابل للتطبيق بصورته الحالية في معظم األقطار العربية خصوصاً فـي دولـة                 

وأعني بها مصر إال أننا نرى في وصول حزب         " اإلخوان المسلمين "المواجهة الحادة بين السلطة وجماعة      
 لتولي السلطة واحتالل مقعد الرئاسة في الدولة التركية بتقاليدها العلمانية           -هما كانت نوعيته     م -إسالمي  

هو أمر يدعو إلى التأمـل ويغـري بالدراسـة          " األتاتوركية"ومع التأثير الضخم لمبادئ وأفكار وتراث       
عليه، وتحضرني  الموضوعية التي تخرج من نطاق الحساسيات والشكليات لكي تواجه الواقع بما له وما              

عند كتابة هذه السطور المحاوالت التي جرت في مصر في السنوات األخيرة إلنشاء حزب سياسي مدني                
تحت التأسيس في مصر هي نموذج لذلك النـوع مـن           " الوسط"ينطلق من خلفية إسالمية، فتجربة حزب       

دخلتنا في ازدواجيـة ملحوظـة   االجتهاد الذي يسعى للخروج من الدائرة المغلقة أو الحلقة المفرغة التي أ    
ولعلي هنا ُأشير إلى عدد من المالحظات التي ال         . بتسمية ما هو قائم محظوراً وإبقاء ما هو محظور قائماً         

  :بد من تبنيها عند التصدي لمعالجة إشكالية التمثيل السياسي للتيارات اإلسالمية
 لحل اإلشكالية التي نتحدث عنها، فالمواجهـة         إن الحلول األمنية ال يمكن أبداً أن تمثل أسلوباً صحيحاً          -أ

ولذلك فإنه ال   . هي أشبه بلعبة القط والفأر لن تنتهي أبداً       " اإلخوان المسلمين "اليومية بين الشرطة وجماعة     
بد من تفكير مختلف يعتمد على حلوٍل تقوم على الحوار الموضوعي واالعتراف بالواقع القائم واحتـرام                

لمواجهة السياسية هي وحدها الكفيلة بتعديل المسار وتوجيه الجميع نحو الغايات التي            الدستور والقانون، فا  
  .يسعى إليها المجتمع العربي ويوجه أنظمته نحوها

 إن التغير المطلوب في فكر الجماعات الدينية وأسلوب تعاملها مع الغير هو أمر له أهميته وقيمتـه،                  -ب
 تحتاج إلى الدخول في دائرة فقه المراجعة وفكر         -سبيل المثال    على   -" اإلخوان المسلمين "إذ أن جماعة    

التغيير إذ أن االعتماد على النصوص المقدسة في الجدل السياسي هو انتقاص من مكانتها وعبـث بهـا،              
كذلك فإن الشعارات الدينية تمثل نوعاً من االستغالل من جانب واحد لما يجب أن يكون متاحاً للجميـع،                  
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مطالبة بهذه المراجعة اليوم قبل الغد ألن الطريق وعرة والظروف معقدة           " االخوان"عة  وفي ظني أن جما   
  .والتطورات الدولية واإلقليمية بالغة الحساسية

 إن عملية اإلدماج الحقيقي للتيارات اإلسالمية في الحياة السياسية تحتاج هي األخـرى إلـى درجـة       -ج
تـستخدم  " اإلخوان المـسلمين  "اً أننا نالحظ أن جماعة      عالية من المصداقية والوضوح والواقعية خصوص     

الديموقراطية الغربية مرحلياً من دون أن تكون مؤمنة بها إيماناً كامالً، كذلك فإن أشـقاءنا فـي حركـة                   
 استخدموا االنتخابات كوسيلة    -" اإلخوان المسلمين " وهم فصيل مناضل من جماعة       -الفلسطينية  " حماس"

وصول إلى السلطة، مع أن الكل يعرف أن االنتخابات هي إفراز التفاق اوسلو الذي              للتعبير عن الذات وال   
ونحن نرى أن هذا النمط من االزدواجيـة الـسياسية ال يخـدم األهـداف        ". حماس"ال تعترف به حركة     

اإلخـوان  "الوطنية وال يتفق مع المبادئ التي تتبناها جماعة دينية لها مثل تـاريخ وتواصـل جماعـة                  
فاإلدماج السياسي الكامل للتيارات اإلسالمية في الحياة العامة العصرية يقتضي توافر حـسن             ". نالمسلمي

النية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول الممكنة والمطلوبة للخروج من الوضع المتأزم نتيجة المواجهة              
  .ر نموذجاً لهابين التيارات اإلسالمية وعدد من األنظمة في األقطار العربية والتي تعتبر مص
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