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***  

  
  ترفض" حماس"و..  يدعو إلى إطالق البرغوثي مقابل شاليتليعيزرابن  .1

دعا وزير البنى التحتية اإلسرائيلي بنيـامين       :  من الناصرة   أسعد تلحمي   عن 26/9/2007الحياة  ذكرت  
األمـل  " بصفته   "فتح" القيادي في    بن اليعيزر الحكومة إلى النظر في إمكان اإلفراج عن مروان البرغوثي          

ي لتحقيق اختراق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، والورقة األكثر ضماناً لإلفراج عـن             المتبق" الوحيد
" الضلع األقـوى  " البرغوثي   أليعيزرواعتبر   .الجندي اإلسرائيلي المخطوف في قطاع غزة غلعاد شاليت       

ـ           " المثلث الفلسطيني "في   يس المتشكل بضلعيه اآلخرين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس ورئ
بتقديري سيكون البرغوثي الزعيم المقبل للفلسطينيين وال يجب        : "وأضاف. حكومته الدكتور سالم فياض   
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ال أقول إن البرغوثي صديق الصهيونية، بل إنه قاتل،         : "وزاد ".أن نفزع من اإلفراج عنه والتفاوض معه      
القتلة بدخول أراضي السلطة    وإذا كنا نسمح لمختلف     ... عرفات كان أكبر القتلة وفاوضناه    ) الرئيس(لكن  

  ".وكأن شيئاً لم يحدث، أال يمكننا الحديث عن اإلفراج عن البرغوثي؟
أمس فكرة الربط بـين     " حماس"رفضت حركة   : غزةمن  رائد الفي    عن 26/9/2007 األخبار   وأضافت

اطـالق  تريد التهرب من مـسؤولية      "تحرير البرغوثي، وبين اطالق شاليط، متهمة دولة االحتالل بأنها          
، وال سيما أن قائمة األسرى الذين من المفترض أن تطلقهم تل أبيب تقلّصت فجـأة                "األسرى الفلسطينيين 

االحـتالل يريـد خلـط الملفـات        "، فوزي برهـوم، إن      "حماس"وقال المتحدث باسم     .87 إلى   90من  
ـ    "والمسارات لمناضـل مـروان    إطالق كل األسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم األسير ا       "، إال أنه رحب ب
غير أن برهوم رهن ملف شاليط بموافقة إسرائيل على قائمة األسرى الفلسطينيين التي قدمتها              ". البرغوثي

  .للجانب المصري الذي رفعها بدوره إلى حكومة االحتالل
  

  عباس قرر عدم حضور مؤتمر الخريف: "ديبكا"موقع  .2
الرئيس الفلسطيني قرر وبـشكل نهـائي عـدم          أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن       :)د ب أ  ( -القدس  

غير أنه لـم يـصدر عـن        . حضور مؤتمر السالم الذي سيعقد منتصف تشرين ثان المقبل في واشنطن          
اإلسـرائيلي المتخـصص فـي      " ديبكا"فقد نقل موقع     .الحكومة الفسطينية أي تأكيد أو نفي لهذه التقارير       

 األحـد وفـدين فلـسطينيين لواشـنطن         يوم أوفد   الشؤون االستخبارية عن مصادر إسرائيلية أن عباس      
وذكر الموقع أن الوفـدين     . ونيويورك ووفد آخر إلى فرنسا لشرح الموقف الفلسطيني حيال المفاوضات         

سيشرحان عدم تفهم وزيرة الخارجية األمريكية رايس خالل لقائها مع عباس األسبوع الماضي ما حاول               
لمصادر ذاتها فإن عباس لن يحـضر المـؤتمر وال حتـى            وحسب ا  .شرحه لها حول الموقف الفلسطيني    

وكـشفت المـصادر حـصول      . رئيس الحكومة سالم فياض وال أي شخصية فلسطينية رفيعة المستوى         
وأشارت المصادر إلـى    . الرئيس عباس على معلومات أن كال من مصر والسعودية لن تحضرا المؤتمر           

 ليبدو وكأن الفلسطينيين هم من يـسعون إلـى          أن أولمرت على علم بموقف عباس ولكنه اختار الصمت        
  . نسف مؤتمر السالم

  26/9/2007الدستور 
  

  تدعو الدول العربية الى مقاطعة مؤتمر الخريف للسالمهنيةحكومة  .3
ناقشت العديد مـن القـضايا الهامـة        والمقالة يوم الثالثاء اجتماعها االسبوعي      هنية   عقدت حكومة    :غزة

 .ية ومن بينها اجتماع الخريف واالنباء التي تتحدث عـن مفاوضـات سـرية             المتعلقة بالتطورات السياس  
وحذرت الحكومة أن يكون اجتماع الخريف بوابة جديدة للتنازالت أو أن يتحول الى بوابة للتطبيع، داعية                

 ودعت الدول العربية ال سيما المملكة العربية السعودية الى         .العرب الى عدم الولوج في هذا النفق المظلم       
وشددت الحكومة على تمسكها الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض التنازل عن أي             .مقاطعة المؤتمر 

  .من الحقوق الثابتة وخاصة حق العودة لالجئين الفلسطينيين وقضية القدس التي تعتبر ملكا ألمتنا بأكملها
  25/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
   المرتقبلخريفامحللون فلسطينيون يتوقعون فشل مؤتمر  .4

رئيس عباس ورئيس حكومته سـالم فيـاض،        الرأى محللون فلسطينيون أن اجتماع      : غزة -أحمد فياض 
بالرئيس األميركي جورج بوش على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة لم يؤت أكله، وبقى               

ن اجتماع الطـرفين كـان      ويرى المحلل السياسي طالل عوكل أ      .في إطار العالقات العامة بين الطرفين     
اجتماعا اضطراريا أكثر مما هو تفاعلي بالنسبة للرئيس عباس، حيث إن األخير يعرف حدود التحركات               
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ووصف تصريحات بوش بعد اللقاء بأنها مطابقـة لتـصريحات           .الجارية بينه وبين الطرف اإلسرائيلي    
األميركية الجـادة إلنجـاح اللقـاء       وزيرة خارجيته رايس، لم تضف شيئا وال تظهر أي قدر من النوايا             

وفي ضوء ذلك، يؤكد عوكل أن لقاء الخريف المقبل لن يدفع بعملية السالم نحو األمام                .الدولي المرتقب 
  .كما تتوقع األطراف الرئيسية المشاركة فيه، ألن عوامل نجاحه األساسية غير متوفرة

الذي جرى بين بوش وعباس كان عبارة عن        كما يرى المحلل والكاتب الصحفي صالح النعامي أن اللقاء          
لقاء بروتوكولي وعالقات عامة، الهدف العام منه هو تهيئة الظروف اإلقليمية والدولية لعمـل عـسكري            

واعتبر أن لقاء الخريف سيكون فاشال بامتياز، ألن بوش لم يبـد أي نيـة لتحـرك                  .أميركي ضد إيران  
صل إلى وثيقة مبادئ تتحـدث بوضـوح عـن القـضايا            إدارته بغية الضغط علي إسرائيل من أجل التو       

  .األساسية، كالقدس والالجئين والمستوطنات
من جانبه رأى الكاتب السياسي إبراهيم أبو الهيجاء أن مالمح اللقاء الدولي غير واضـحة حتـى بعـد                   

وأكد في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن الحكومـة األميركيـة تعتبـر القـضية                 .اجتماع بوش عباس  
الفلسطينية ليست من األولويات األساسية، كما أنها ال تكترث بحل األزمات بل تسعى إلى إشعال أزمات                

  .جديدة للتخفيف من وطأة ورطتها في الوحل العراقي
   26/9/2007الجزيرة نت 

  
  تحت األقصى" سرائيلياال"حكومة هنية تحذر من التنقيب  .5

محمد رمضان األغا، اإلدعاءات الكاذبـة      . المقالة د  ةهنيدحض وزير السياحة واآلثار في حكومة        :غزة
انها اكتشفت قبل عدة أشهر المحجرة التي زودت ما يـسمى الهيكـل الثـاني               " اإلسرائيلية"لسلطة اآلثار   

ومـن خلفهـم    " اإلسـرائيلية "إن سلطة اآلثار    "وقال األغا في بيان، أمس،      ". بحجارة البناء شمال القدس   
 ما يقولون عنها اكتـشافات جديـدة        - عبر صحافتهم وأبحاثهم   - نا في كل مرة   الحاخامات اليهود يطالعون  

تدلل على أكذوبتهم التي يضحكون بها على أنفسهم أن لهم هـيكالً يزعمونـه فـي المـسجد األقـصى                    
صمت العالمين العربي واإلسالمي إزاء ما يحدث مـن تهويـد لمدينـة             "وحذر األغا من أن     ". وفلسطين

  .صى جعل حرمة المقدسات العربية واإلسالمية مستباحة من جانب االحتاللالقدس والمسجد األق
  26/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
   ويعيق دفع الرواتب"حماس" يخدم "سرائيلا"قرار بنوك  :العجرميأشرف  .6

، أن قـرار بعـض      ]في حكومة فيـاض   [ أكد أشرف العجرمي وزير شئون األسرى والمحررين       :رام اهللا 
لية الكبرى بقطع التعامل مع بنوك قطاع غزة ال يمس حركة حمـاس بـل يـصب فـي                   البنوك اإلسرائي 

وقال في تصريحات    .مصلحتها ومصلحة إنقالبها، وسيعود بالضرر فقط على المواطن الفلسطيني العادي         
اإلسرائيلية، إن القرار من شأنه أن يؤدي إلى انهيار االقتصاد الفلـسطيني وتعميـق              " معاريف"لصحيفة  
سيؤثر مباشرة علـى اتجاهـات   " هبوعليم"وأكد أن قرار بنك      .والضائقة التي يعانيها الفلسطينيون   األزمة  

إنكم تخلقون أجواء من العنف والتطرف في قطاع غزة، وهذا األمر يصب في             "الشارع الفلسطيني وقال،    
لـى أن   وأشـار إ   ".وسيؤدي هذا القرار بالسكان الفلسطينيين إلى أحضان حماس        مصلحة حركة حماس،  

إذا توقفت البنوك اإلسرائيلية عن     "قرارا من هذا النوع سيصعب على حكومة فياض أداء مهامها، مضيفا            
تحويل األموال إلى قطاع غزة فلن تتمكن الحكومة الفلسطينية من دفع مستحقات موظفيها، أو إلـى مـن                  

ل اإلسـرائيلية عبـر البنـوك       يتلقون المساعدات اإلنسانية من الحكومة ألنها تنقل األموال خاصة الشواك         
  ".اإلسرائيلية، وإذا لم ندفع رواتب الموظفين في قطاع غزة سنواجه مشكلة كبيرة

  26/9/2007فلسطين برس 
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   ألف عسكري بغزة16 قيود )شطب (نفي ترقينت حكومة فياض .7
عـالم عـن    سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء األنباء التي تناقلتها بعض وسائل اإل           . نفى د  :رام اهللا 

وأكد الكرنز أنه تم     . ألفا من أفراد األجهزة األمنية في قطاع غزة        16 قيود   )شطب (قيام الحكومة بترقين  
االنتهاء من تدقيق أسماء العسكريين العاملين بمقر وزارة الداخلية في غزة والشرطة البحريـة وسـيعاد                

كريين في األجهزة االخرى وأنه سـيتم       صرف رواتبهم كالمعتاد مع بداية الشهر المقبل أسوة بباقي العس         
  .تحويل المدة التي لم يتقاضى هؤالء العسكريون فيها رواتبهم إلى المستحقات المتراكمة لهم

   26/9/2007الحياة الجديدة 
  

  من رمز لالنتفاضة إلى رمز للفوضى: نابلس .8
لالنفالت االمني فـي     تشكل نابلس، التي كانت ذات يوم رمزا لالنتفاضة، مركزا           : محمد يونس  -نابلس  

وينتشر فيها عدد كبير من المجموعات المسلحة التي تتدخل في مختلـف شـؤون حيـاة                . الضفة الغربية 
 رجل شرطة مـسلحين فـي       500وتقول الحكومة انها شرعت منذ االثنين الماضي في نشر           .المواطنين

وقال نـاطق باسـم     . االسرائيليالمدينة من اجل حفظ االمن والنظام بعد اتفاق في هذا الشأن مع الجانب              
وزارة الداخلية ان الحكومة اتفقت مع الجانب االسرائيلي على نشر قوات الشرطة بزيها وسـالحها فـي                 

وكانت اسرائيل انسحبت من المدن والبلدات الكبيـرة فـي           .مختلف المدن، على ان تبدأ بنابلس كاختبار      
، 2002، لكنها عادت واحتلتهـا فـي العـام          1994وتشكيل السلطة في العام     " اوسلو"الضفة عقب اتفاق    

وعقب استئناف المفاوضات بين الجانبين أخيراً، طالب عباس         .وجردت اجهزة االمن من غالبية اسلحتها     
وفياض اسرائيل السماح للسلطة اعادة بسط سيطرتها على المدن والبلدات التي كان يطلق عليها منطقـة                

عادة االمور في االراضي الفلسطينية الى ما كانت عليـه قبـل            نحن نسعى إل  : "وقال صائب عريقات   ".أ"
  ". سبتمبر، قبل موعد مؤتمر الخريف/الثامن والعشرين من ايلول

واعلن . لكن اسرائيل تبدو شديدة الحذر في اعادة السلطة االمنية في هذه المناطق الى السلطة الفلسطينية              
يهود باراك، انهم غير واثقين من قدرة الرئيس عبـاس          غير مسؤول اسرائيلي أخيرا، بينهم وزير الدفاع ا       

مـن اسـتخدامها قاعـدة      " حماس"والسلطة الفلسطينية على فرض االمن والقانون في هذه المدن، ومنع           
وقال براك في مقابلة صحافية انه ال يقبل لجيشه االنـسحاب           . لتجميع السالح وشن هجمات على اسرائيل     

مل اسرائيل على تطوير منظمومة عسكرية للتصدي للصواريخ البدائية         من اي مدينة فلسطينية قبل ان تع      
التي يصنعها الفلطسينيون معربا عن قلقه من انتقال ظاهرة اطالق الصواريخ من قطاع غزة الى الضفة                

  . سنوات5 - 3وقال براك ان تطوير هذه المنظومة يحتاج بين  .الغربية ايضا
  26/9/2007الحياة 

  
   حيدر عبد الشافينشيعوي" حماس"و" فتح"قادة  ...دهم في مأتمهوّح .9

 نعى الشعب الفلسطيني وفصائله     : فتحي صباح  -غزة   نقالً عن مراسلها في    26/9/2007الحياة  نشرت  
 .حيدر عبد الشافي الذي وافته المنية امـس       .وقواه السياسية والمجتمعية القائد الوطني الفلسطيني الكبير د       

ين، يتقدمهم عشرات من قادة فصائل العمل الوطني، الفقيد الـى مقبـرة             وشيع بضع مئات من الفلسطيني    
وشـارك فـي     الشهداء شرق مدينة غزة، في جنازة جسدت وحدة وطنية نادرة في الساحة الفلـسطينية،             

وانتدب الرئيس عباس محافظ     .من دون ان يتبادل الطرفان الحديث     " حماس"و" فتح"الجنازة عدد من قادة     
ونعـى رئـيس     .عبد الشافي .ونعت حكومة فياض وحكومة هنية د      .لتمثيله في الجنازة  غزة محمد القدوة    

 .عبد الشافي .د" حماس"وفي بيان مقتضب جداً نعت       .احمد بحر عبد الشافي   .المجلس التشريعي باالنابة د   
مثـل يحتـذى للـوطنيين      "فهمي الزعارير، في بيان، عبد الـشافي بأنـه          " فتح"ووصف المتحدث باسم    
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مناضـل  "عبد الشافي، بأنـه     .ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان نعي د         "...طينيينوالفلس
  ".وطني وديموقراطي وقائد كبير

حركـة الجهـاد    "نعت   : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    26/9/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
، ودعت إلكرامه عبر تغليـب لغـة        "الشافي بدع.درمضان شلح وقياداتها السياسية     .ممثلة بأمينها العام د   

عبـد  "إن  : ونعت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الراحل، وقالت في بيـان            . الحوار
 .الشافي كرس حياته لوطنه، مدافعا عن قضية شعبه وحقوقه الشرعية

  
   ترحب بالموقف األوروبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني"حماس" .10

 في غزة في تصريحات صحفية مكتوبة أرسلت        "حماس"باسم  قال فوزي برهوم، الناطق     :  د ب أ   -غزة  
تثمن حركة حماس مواقف الوفد البرلماني األوروبي المتقدمـة والداعمـة لحقـوق الـشعب               "للصحفيين  

نرحـب  "وأضاف برهـوم    ". الفلسطيني وثوابته، وخاصة تلك المتعلقة بوجوب الحوار مع حركة حماس         
 االتحاد االوروبي الداعية الى فك الحصار عن شعبنا وإدانته لهذا اإلغالق الخانق علـى قطـاع                 بدعوات
بات ينبئ بكارثـة إنـسانية      "وأوضح برهوم أن تعليق مشاريع التنمية ووقف دعم القطاع الصحي           ". غزة

  ".نيوصحية واجتماعية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي الذي يعمل على حصار وتجويع الشعب الفلسطي
  26/9/2007الدستور 

  
  تندد بتصريحات بلير المتعلقة بالتسوية السياسية" الشعبيةالجبهة " .11

انتقد ناطق باسم الجبهة الشعبية، تصريحات توني بلير المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية،             : رام اهللا 
واعتبـر   .وف المعيشية والتي اشترط فيها التوصل للتسوية السياسية، ببناء مؤسسات دولة وتحسين الظر          

الناطق في هذه التصريحات، تجاهالً للحقيقة الساطعة، المتمثلة في أن االحـتالل وسياسـاته وانتهاكاتـه                
المتمادية هي السبب الرئيسي فيما يعانيه شعبنا من احتجاز للتطور وتعطيل للتنمية وتدهور في ظـروفهم    

ورأى الناطق أن منطق مبعـوث الرباعيـة         .تهماالنسانية والمعيشية وقصور في عمل إداراتهم ومؤسسا      
الدولية، الذي يستخف باستعادة األرض ويتبنى استبدال المرجعيات القانونية الدولية بمرجعيات التفاوض            
األميركية يهدد بتقويض مكانة ودور الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها ذات الصلة ومرجعية القانون             

  . حل دولي جاد شرعي ومسؤولالدولي واالنساني كأساس ألي
   26/9/2007الحياة الجديدة 

  
  "حماس"بلير يحّرض عباس على عدم الحوار مع : أبو زهري .12

 المبعوث الدولي للجنة الرباعية    ، تصريحات "حماس"رفض سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة        : غزة
 انقـسامات سياسـية داخـل    ، والتي تحدث فيها عن وجودتوني بلير الخاصة بالسالم في الشرق األوسط  

  ". ينمحاولة للتغطية على انحيازه الواضح لصالح إسرائيل على حساب الفلسطيني"، واعتبر أنها "حماس"
الحاليـة،  " حماس"ال يوافق على توجهات     " حماس"واستغرب أبو زهري حديث بلير عن أن تياراً داخل          

مات صحيحة، وهو يهدف للتغطيـة علـى        هذا كالم فارغ المضمون، وال ينبني على أي معلو        "وقال إن   
في صراعها مع حركة    " فتح"موقف طوني بلير المنحاز إلسرائيل والداعم للرئيس محمود عباس وحركة           

اللجنة الرباعية التي يعبر عن موقفها بلير بالتورط        " حماس"واتهم قيادي   . ..."حماس"المقاومة اإلسالمية   
داخلياً نحن نؤمن أنه ال طريق لعالج الخالف الـداخلي          "، وقال   "حماس"في تحريض الرئيس عباس ضد      

إال بالحوار، وأن المشكلة ليست لدينا بل لدى الرئيس عباس الذي يرفض الحوار، ولدى اللجنة الرباعيـة                 
  ". حماس"التي يعبر عن موقفها بلير التي تعمل على تحريض الرئيس عباس على عدم الحوار مع 

  25/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  كما فشلت كل االتفاقيات مؤتمر الخريف سيفشل: ملوح .13

 عبد الرحيم ملوح نائب االمين العام للجبهة الشعبية في حديث اجرته معه             قال:  بسام ابو عيد   - بيت لحم 
ال يمكن المراهنة على مؤتمر الخريف النه لن يحقق شيئا للفلـسطينيين الن             "  :عبر الهاتف " معا"وكالة  

 ومن جهة اخرى ستعمل اسرائيل علـى        ،متحدة ستقول للعرب انها مهمتة بالقضية الفلسطينية      الواليات ال 
المؤتمر سيفشل كما فشلت كـل االتفاقيـات       : واضاف ملوح  ".ترسيم وضع لم تستطع ترسيمه في السابق      

ل  ولكن مجرد انعقاده سيحقق نجاحا المريكيا واسـرائي        ،بدءا من اوسلو وكامب ديفد وواي ريفر وغيرها       
وطالب نائب امين عـام      .النهما يريدان حل المشكلة اداريا وال يمكن التعويل عليه ولن يفتح افقا سياسيا            

  .الجبهة بان تكون المشاركة الفلسطينية في اي مؤتمر على اساس قرارت الشرعية الدولية
  25/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  قبل االنسحاب اإلسرائيلي الشاملال للوقوع في فخ التطبيع ": الجبهة الديمقراطية" .14

من الوقوع في فخ التطبيع أوالً، قبل انسحاب إسرائيل مـن            في بيان،    حذرت الجبهة الديمقراطية  : دمشق
وأعربت الجبهة عن خشيتها مـن       .1967يونيو  /األراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران       

بدالً مـن تحويلـه   " عالقات عامة وصور وابتسامات"لى  إأمريكا  أن يتحول االجتماع الدولي الذي ترعاه       
 إلى أن   البيانوأشار   .إلى مؤتمر دولي للسالم الشامل المتوازن في الشرق األوسط برعاية األمم المتحدة           

يصدر عن االجتماع، وليس في وضع قضايا الصراع        " بيان مشترك "تبحثان عن إعالن    أمريكا وإسرائيل   
رائيلي على جدول األعمال وتحت سقف قرارات الشرعية الدوليـة ومبـادرة             اإلس - العربي والفلسطيني 

  .السالم العربية
 25/9/2007قدس برس 

  
  سيكون مآله الفشل ..اإلقصاء السياسي والحظر الشامل لنا في الضفة المحتلة": حماس" .15

ـ       " حماس"انتقدت حركة   : الضفة الغربية  ته مـا أسـم   ،  "قـدس بـرس   "في بيان لها وصلت نسخة منه لـ
، عبر الحصار والمالحقة واالعتقال واالستهداف األمني المنسق، وقالت بأنهـا           "محاوالت إقصاء حماس  "

و ندعو الفصائل الفلسطينية سيما المقاومة منها إلـى         "...قال البيان   و .وحظرها" حماس"لن تنجح إقصاء    
ء والحظر بحق أي طرف     التحرك اإليجابي، لحماية مشروع المقاومة والوقوف في وجه محاوالت اإلقصا         

  ".فلسطيني، ألن منطق اإلقصاء والحظر مرفوض وطنياً
 25/9/2007قدس برس 

  
   في حال عودتها لغزة"فتح"بـ تهدد باستهداف قيادات "منظمة مجهولة" .16

هددت منظمة مجهولة في قطاع غزة، بقتل كل قيادات حركة فتح، التي فرت من القطاع، وتفكر : غزة
كتائب شهداء وضحايا التيار "وفي بيان قالت المنظمة التي تطلق على نفسها اسم . اآلن في العودة اليه

عودة فلول هذا التيار لغزة، تعني القتل لهم جميعاً، وستكون رصاصاتنا بانتظار ظهور " إن" الخياني
ن رؤوسهم من على مشارف حدود وبوابات القطاع، لنطبق فيهم حكم اهللا جزاء ما اقترفوا من جرائم، ول

ننتظر دخولهم بدعم أميركي وإسرائيلي ليعودوا ويثخنوا في شعبنا الجراح، ويعيثوا في األرض الموت 
 ".والخراب

 26/9/2007الشرق االوسط 
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  "البارد"يزور فعاليات لبنانية لتخفيف التوترات في محيط " الفصائل الفلسطينية"وفد من  .17
ى التخفيف من حال االحتقان في محيط مخيم نهـر          في خطوة تهدف إل   : عبد الكافي الصمد   - نهر البارد 

البارد، استكمل وفد الفصائل الفلسطينية في الشمال جولته على الفاعليات السياسية والدينية فـي عكـار                
 .والمنية، حيث زاروا لهذه الغاية النائب مصطفى حسين في منزله في بلدة تل عباس الغربي في عكـار                 

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ومـسؤولها         خالل الزيارة تحدث باسم الوفد      
أبناء شعبنا اللبناني في قرى بحنين والمنية وببنين، إلى أن يـسهلوا مهمـة              "في الشمال أركان بدر، فدعا      

األونروا في بناء مساكن مؤقتة، وأن يقفوا إلى جانب عودة أشقائهم النـازحين إلـى منـازلهم إسـقاطاً                   
  ".ع التوطينلمشرو

 26/9/2007األخبار 
  

  توقف التعامل مع غزة" اإلسرائيلية"البنوك  .18
وقف تعامله مع بنوك قطاع غزة وفـق  )" العمال(بنك هبوعاليم "اعلن بنك  : آمال شحادة -القدس المحتلة   

واتخذ البنـك امـس اجـراءات       .  المصغر، اعتبار حماس كيانا معاديا     "االسرائيلي"قرار المجلس األمني    
ويشكل هذا القرار خطوة تصعيدية مـن شـأنها المـس           . وقف بموجبها جميع المعامالت مع بنوك غزة      أ

، باستثناء العمال وديسكونت اوقفت تعاملها مع القطاع        "االسرائيلية"باالقتصاد الفلسطيني حيث ان البنوك      
.  على هـذين البنكـين     "ليةاالسرائي"منذ اشهر وخالل تلك الفترة اعتمد الفلسطينيون في معامالتهم البنكية           

وفي اعقاب قرار بنك العمال بحث بنك ديسكونت اتخاذ قرار المقاطعة االمر الذي سيؤدي الـى تجميـد                  
  .صفقات تجارية وتحويالت بنكية بين العائالت الفلسطينية في القطاع وداخل الخط االخضر

  26/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ت عشوائية بالضفةمستوطنون يتجهون القامة خمس مستوطنا .19
أعلن مستوطنون اسرائيليون من اليمين المتطرف أمس نيتهم اقامـة خمـس            :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

وقالت ناديا مطر احد منظمي المـشروع        .مستوطنات عشوائية جديدة االسبوع المقبل في الضفة الغربية       
واضـافت ان    .سبة عيد المظالت  ان المستوطنات ستقام االحد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها لمنا          

الـسالم  "وبحسب حركـة    . االف االشخاص سينضمون الى هذه التظاهرة التي لم تحظ باذن من الشرطة           
 اقيمت بعد تـسلم     56 منها   ،االسرائيلية ثمة نحو مئة مستوطنة عشوائية مأهولة في الضفة الغربية         " االن

  .2001رئيس الوزراء السابق ارييل شارون السلطة في اذار 
  26/9/2007الدستور 

  
  إخالء مستوطنات مقابل تعويضات .20

 ألـف مـستوطن مـن       80اإلسرائيلية، التي أطلقت أخيراً مـشروع إخـالء         " بيت واحد "أفادت جمعية   
مستوطنات في أعماق الضفة الغربية وغور األردن تقع خلف الجدار الذي أقامته إسرائيل فـي الـضفة                 

 ألفي مستوطن أبدوا اهتماماً بالمشروع واستعداداً مبـدئياً لمغـادرة           ، أن أكثر من   "مقابل تعويضهم مادياً  "
" مفاجئـاً "واعتبـرت الجمعيـة هـذا التجـاوب      .المستوطنات طوعاً بعد ضمان تلقي تعويضات مالئمة    

  .خصوصاً أنها وجهت خمسة آالف رسالة فقط لمستوطنين الطالعهم على مشروعها
  26/9/2007الحياة 
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  اورات المصريةإسرائيل تراقب المن .21
عن أوساط أمنية إسرائيلية قولها إن المناورات العسكرية الكبيرة التي          " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   

قام بها الجيش المصري في األسبوع الماضي وشملت تدريباً وهمياً على عبور قناة السويس شاركت فيه                
ثب ما يحصل في مصر التي ال يـزال         تحتم على إسرائيل أن تراقب باهتمام وعن ك       "قوات برية وجوية،    

على رغم أن   "وتابعت نقالً عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه          ".جيشها يحافظ على الخيار الهجومي    
الخيار الهجومي ليس عملياً في الوقت الراهن لكن تغييرات في نظام الحكم واستيالء جهات أصولية على                

 أن تأخذ في الحسبان لـدى بنائهـا قوتهـا العـسكرية             الحكم قد يحصالن بسرعة ما يحتم على إسرائيل       
وبحسب مصادر إسرائيلية فإن التدريبات المصرية قد تـشير إلـى أن مـصر               ".للمستقبل هذا االحتمال  

  ".تحتفظ لنفسها بقدرات لمواجهة متغيرات إقليمية قد تطرأ"
  26/9/2007الحياة 

  
  تل أبيب لن تتسامح مع تصريحات الرئيس اإليراني .22

قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريـز أمـس        : عبد الرؤوف أرناؤوط، د ب أ     : هللا، القدس المحتلة  رام ا 
، مـستنكرا األداء    "أنا آسف، ولكنني أعتقد أن جامعة كولومبيا ارتكبت خطـأ         "لإلذاعة اإلسرائيلية العامة    

 أستاذ في هذه الجامعة     لقد قال "وأضاف الرئيس اإلسرائيلي    . للرئيس اإليراني،، في هذه الجامعة    " التعيس"
وذكرت الخارجية اإلسرائيلية فـي وثيقـة        ".إنه حتى هتلر كان يمكن أن توجه إليه الدعوة باسم الحوار          

المسألة اإليرانية، بكافة نواحيها، ستبقى قيد تعاطي إسرائيل خالل الـسنة           "أعدتها حول هذا الموضوع إن    
دبلوماسية، من أجل تعزيز العقوبات المفروضة علـى        وستقوم إسرائيل بالعديد من اإلجراءات ال     . القادمة

إن إسرائيل لـن تتـسامح مـع        "وأضافت". إيران بسبب برنامجها الرامي إلى الحصول على قدرة نووية        
  ".التصريحات الصادرة عن الرئيس اإليراني والداعية إلى تدمير إسرائيل

   26/9/2007الوطن السعودية 
  

  مام النائب واصل طه لالستئناف في دمشقالطريق مفتوحة أ: الفاشي ليبرمان .23
واصل الوزير المنفلت أفيغدور ليبرمان تصريحاته العنصرية ضد النائب واصل طه وقال في تـصريح               
صادر عن مكتبه اليوم إن الطريق أمام النائب واصل طه مفتوحة لالسـتئناف علـى قـرار المستـشار                   

صريحات للنائب طه أعرب فيها عن خيبـة        جاءت تصريحات ليبرمان ردا على ت      . في دمشق  -القضائي
تمـوز  / أمله من موقف المستشار القضائي للحكومة من التهديدات التي وجهها ليبرمان له في شهر يوليو           

وكان المستشار القضائي، مينـي      .الماضي واعتبر طه موقف المستشار بمثابة تغطية على شخص فاشي         
بالتعبير عن تحفظهما من تصريحات ليبرمان العنـصرية        مزوز، والنائب العام، عيران شندر، قد اكتفيا        

وأرجـو أن  .. ، أنت حليف المخربين وممثلهم في الكنيست..سيأتي يومكم"التي توجه فيها إلى طه بالقول  
وأوضح المستشار القضائي والنائب العام في رسالة وصلت إلى         .."تقوم حماس بمعالجتك أنت وكل الباقين     

ا إجراءات قانونية ضد ليبرمان بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانيـة معتبـرين أن             النائب طه أنهما لن يتخذ    
  .تلك التصريحات تأتي في إطار تأديته لواجبه

  25/9/2007 48عرب
  

   تريد رفع حظر تزودها بالوقود النوويإسرائيل .24
ائها من القيود    تعمل اسرائيل على دفع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية والوقود النووي، الى إعف            :ا ب 

وتتعلـق  . التي تمنع هذه الدول من التعامل معها، وذلك بهدف استيراد الوقود النـووي بـشكل قـانوني                
المبادرة االسرائيلية باالتفاق النووي االميركي الهندي الذي يـسمح للهنـد بـالتزود بـالوقود النـووي                 
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بار ان الهند ال تسمح للوكالة الدوليـة        ، على اعت  "مجموعة الدول النووية  "االميركي، ما يمثل خرقا لقيود      
وقال دبلوماسـي    . للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، كما انها ترفض التوقيع على معاهدة االنتشار النووي           

ورغم الرفض  ،  "مجموعة الدول النووية  "اميركي ان اسرائيل طلبت من الواليات المتحدة التوسط لها لدى           
الـى  " دول المجموعة النوويـة   "بها، ودعت في رسائل وجهتها الى       االميركي، لم تتخل اسرائيل عن طل     
  .السماح لها بتجاوز القيود النووية

  26/9/2007السفير 
  

  في نيويوركلقاء بين ليفني وعدد من المسؤولين العرب  .25
التقت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، مع عدد من الوزراء العرب على هامش أعمال الجلسة               

تتاحية للجمعية العمومية لألمم المتحدة، والتقت مع األمير القطري حمد بن خليفة آل ثـاني ووزيـر                 االف
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزيري خارجية األردن وموريتانيـا ومـساعد وزيـر الخارجيـة                

ئيل والبـدء   وحثت ليفني األمير القطري على ضرورة توثيق العالقات بين الدول العربية وإسرا            .العماني
 ودعته إلى دعم المباحثات الفلسطينية اإلسرائيلية تمهيدا لمـؤتمر واشـنطن الـذي              "التطبيع مرحلي "بـ  

تشرين الثاني المقبل بدعوة من الرئيس األمريكي جورج بـوش لمباركـة اإلعـالن              / سيعقد في نوفمبر  
ي بوزير الخارجية المـصري     وفي وقت سابق من اليوم التقت ليفن       .المشترك بين الفلسطينيين وإسرائيل   

 من مصر إلى قطاع غزة من أجل دعم العملية الـسياسية            "تهريب السالح "أحمد أبو الغيط وطالبته بوقف      
  .على حد زعمها

  25/9/2007 48عرب
  

  %30قوة الجيش تراجعت بنسبة : سنيه في فينوغراد .26
م سنيه في إفادته أمام لجنة      برر عضو الكنيست من حزب العمل اإلسرائيلي أفراي       :  يو بي آي   -تل أبيب   

فينوغراد فشل الجيش اإلسرائيلي في حرب لبنان الثانية في صيف العام الماضي بأنه نابع مـن تقلـيص                  
 تم  2006 ى إل 2003وقال سنيه في إفادته التي تم نشرها امس الثالثاء إنه خالل السنوات              .ميزانية األمن 

وذكر سنيه أنه عارض انـسحاب       % .30إلي نسبة   تقليص قوة الجيش اإلسرائيلي بشكل كبير ووصلت        
 وكان عندها يشغل منصب نائب وزير الدفاع،        2000إسرائيل األحادي الجانب من جنوب لبنان في العام         

وقلت حينها إن الفراغ الذي سينشأ بعد انسحابنا سيمأله حزب اهللا بكل قوة وقلت قبـل االنـسحاب إننـا                    
  .هموا أنفسكم، ولم تحظَ أقوالي هذه بشعبية في ذلك الوقت سنعود ونحارب بريا في لبنان وال تو

  26/9/2007القدس العربي 
  

  فلسطينيون يحطمون زجاج وأثاث مطار العريش احتجاجا على استمرار وجودهم فيه  .27
 فلسطينيا عالقين في مطار العـريش بمـصر         30ن نحو   أقالت مصادر أمنية أمس     :  رويترز -العريش  

بسبب اغالق معبر   ،   بالمطار احتجاجا على استمرار وجودهم فيه منذ حزيران        حطموا زجاج وأثاث صالة   
 فلسطينيين رهن االحتجاز في قسم شرطة بالعريش بعد انتهاء فترات حبس لهـم              8 أن هناك    ذكرو .رفح

  .أضربوا عن الطعام منذ ثالثة أيام مطالبين باعادة فتح معبر رفحقد  وهم ،في مصر الرتكابهم مخالفات
  26/9/2007ر الدستو

  
   الف مقدسي يعيشون حياة ال يطيقها البشر 30اكثر من هناك : الشيخ ابراهيم عبد اهللا .28

أكد رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ ابراهيم عبد اهللا في بيانـه              : زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ    حول التقرير الجديد للجبهة اإلسالمية المسيحية حول القدس والمقدسات،            شـك أن    ىأنه ليس هناك أدن
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 تخوفه الـشديد مـن       مبديا .وضع القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها مأسوي ويدعو إلي القلق         
تركيز عمليات التهويد   وتهجير،  ال وأهلها وفي جميع النواحي، كسحب الهويات و       مدينةالتدهور المستمر لل  

ي أن تكون القدس العاصمة األبدية لدولة إسـرائيل،         داخل البلدة القديمة وفي محيطها، والعمل سياسيا عل       
بـاتوا  ، مع أنهم    نو مرابط هم ألف فلسطيني يقطنون البلدة القديمة ومعظم      30هناك أكثر من    الفتا إلى أن    

  . يعيشون حياة ال يطيقها بنو البشر بسبب سياسة التضييق اإلسرائيلية
 26/9/2007القدس العربي 

  
  طينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية فلس15قوات االحتالل تعتقل  .29

 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربيـة بعـد            15اعتقلت قوات االحتالل    : رامي دعيبس 
وبهذه االعتقاالت تكون قد اعتقلت أكثر من أربعين مواطنا من الـضفة             .توغالت وحمالت دهم وتفتيش   

زي نصف عدد المقرر اإلفراج عنهم من سجونها خالل األيـام            بما يوا  ،الغربية خالل اليومين الماضيين   
  .القليلة القادمة

  25/9/2007 48عرب
  

   قائمة األسرى المنوي اإلفراج عنهم بعيدة عن الحاجات والمعايير: للدراساتمركز األسرى .30
 رحـب مركز األسرى للدراسات واألبحاث     أن  :  د ب أ   نقال عن غزة   من   26/9/2007 الدستور   نشرت
 عن رفضه لما وصفه بالمنطق التمييزي بـين األسـرى علـى             إطالق أي اسير فلسطيني، معربا     ب أمس

ال إيجابية وال أي معنى للمبادرة أو حـسن          وأشار إلى أنه     .خلفيات االنتماء السياسي واألحكام والقضايا    
ا بأنها بعيـدة    النوايا كما تدعى دولة االحتالل في طرح قائمة األسرى المنوي اإلفراج عنهم، واصفا إياه             

عن الحاجات والمعايير التي تنادي بأولويات إطالق سراح األسرى القدامى والمرضى والنساء األسيرات             
  .واألطفال
أعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية       أن  :  رام اهللا  من 26/9/2007 الحياة الجديدة    وأوردت

قـرار  أن   إلى   لفتنه  إال أ جازاً وطنياً وحقاً طبيعياً،     اإلفراج عن أي أسير من السجون اإلسرائيلية، إن       أن  
 معتقل  300 أسير، وفي ظل اعتقال ما يزيد على         11000 أسيراً من أصل ما يزيد على        91اإلفراج عن   

 .جديداً في الشهر الواحد، محاولة إليهام المجتمع الدولي وتضليله على أبواب اجتماع الخريـف المقبـل               
 أن عملية اإلفراج أحادية الجانب      ،مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين    اعتبرت مؤسسة   ومن جهتها   

 المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية بضرورة العمل الجـاد          تطالبو ،وهي عملية غير كافية   
والمتواصل من أجل اإلفراج عن جميع األسرى واألسيرات الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون             

  .تقالت اإلسرائيلية في ظل ظروف اعتقالية وصحية صعبة للغايةوالمع
  

   أسيراً دون محاكمة انتهاك صارخ لكل القوانين850اعتقال إسرائيل  :جمعية حقوقية .31
أكدت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق اإلنسان واألسـرى الفلـسطينيين، أن سـلطات االحـتالل                : نابلس

ونة األخيرة إلى تحويل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلـى االعتقـال             اإلسرائيلية عمدت في اآل   
اإلداري وتجديد مدة االعتقال لبعضهم لفترات متتالية، وصلت في بعض األحيان ألربـع عـشر مـرة                 

أن هنـاك  كما  معتقل إداري حاليا،  800وأكدت أنه يوجد أكثر من       .متتالية، متذرعة بوجود ملفات سرية    
 خطـورة علـى     ون تحويلهم لالعتقال اإلداري بعد انتهاء مدة حكمهم بحجة أنهم ما زالوا يشكل            تم أسرى
  .األمن

  25/9/2007 قدس برس
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   األسوأ في تاريخ الصحافة الفلسطينية2007 :التجمع الشبابي اإلعالمي .32
ـ             :  أمين أبو وردة   -نابلس   صحافي أكد التجمع الشبابي اإلعالمي، أن اليوم العـالمي للتـضامن مـع ال

الفلسطيني يمر هذا العام والصحافيون والمؤسسات الصحافية في قطاع غزة والضفة الغربيـة يعيـشون               
 النزاعات السياسية الموجودة في الساحة الفلسطينية أثّرت فـي          مشيرا إلى أن  . العام األسوأ على اإلطالق   

في كل مؤسـسة صـحافية       حيث تراجع أداؤه وبدأ الخوف والرعب يدب         .اإلعالم الفلسطيني بشكل عام   
  . الغربيةخشية المساءلة أو المداهمة من رجال األمن سواء في غزة أو الضفة

  26/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  خطط أردنية لمنح جوازات سفر لسكان القدس  .33
قال رئيس مجلس األوقاف االسالمية في القدس المحتلة عبدالعظيم سلهب ان خططاً مدعومة : عمان

ة ستفضي لمنح جوازات سفر اردنية لفلسطينيين في القدس المحتلة، بهدف تخفيف معاناتهم بتوجهات ملكي
واضاف ان الخطط استهدفت ايضاً . ودعم صمودهم في مواجهة ممارسات االحتالل التهويدية في المدينة

ي ذلك تسهيل جميع االجراءات والمعامالت الخاصة بالمقدسيين لدى الدوائر الحكومية في االردن بما ف
وال يعرف على وجه الدقة حتى اآلن اعداد المقدسيين الذين . منحهم جوازات السفر ألغراض تنقلهم

  .يشملهم هذا القرار
  26/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ل إلى ألمانيارّحوسُي غير متورط بالتجسسبيروت الموقوف االسرائيلي في  .34

 دانييل شارون االسرائيلي الذي يملك جواز سفر        أوضح مصدر أمني لبناني أن     :وكاالت األنباء  -بيروت
 متـصل بعمليـة تجـسس والتحقيقـات         ه لم يظهر أي دليل يؤكد أن      ،ألماني الموقوف في لبنان منذ ايام     

  .متواصلة، واذا كان بريئاً سيتم ترحيله الى ألمانيا
 26/9/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  يرحبون بمبادرة بوشوزراء خارجية الدول األعضاء في اللجنة العربية  .35

صدرت، أول من أمس، مذكرة اتفق على مضمونها وزراء خارجية الدول :  صالح عواد-نيويورك 
) السعودية ومصر واألردن وفلسطين ولبنان وسورية وتونس وقطر واليمن(األعضاء في اللجنة العربية 

وذكرت . رحيب بمبادرة الرئيس بوشالمنبثقة عن القمة العربية لمتابعة المبادرة العربية للسالم، على الت
وأكدت المذكرة التي صدرت . الدول األعضاء بأن العالم العربي، دعا لعقد مثل هذا االجتماع قبل سنة

بعد اجتماع اللجنة العربية مع اللجنة الرباعية على االتفاق أن يكون هدف المؤتمر تحقيق سالم عادل 
 وطالبت الدول بإنشاء آلية لضمان أن يفي كل طرف بما . اإلسرائيلي-وشامل إلنهاء الصراع العربي 

وفي الوقت الذي أكدوا على أهمية استئناف المفاوضات على كل المسارات، اتفقوا . تعهد به من التزامات
 اإلسرائيلي فورا ومن دون تأخير وعدم إلحاق الضرر -الفلسطيني    على استئناف مفاوضات المسار 

. وا على أن مفاوضات المسار الفلسطيني يجب أن تعالج قضايا الوضع الدائمواتفق. بالمسارات األخرى
 اإلسرائيلية، ال بد من توفير -ورأت اللجنة العربية أنه من أجل ضمان نجاح المفاوضات الفسلطينية 

الحد األدنى من إجراءات بناء الثقة منها وقف النشاط االستيطاني وإلغاء البؤر التي اعلنت اسرائيل 
وطالبوا أيضا بوقف بناء الجدار العازل وازالة الحواجز وإنهاء الحصار وإطالق . عداها إلزالتهااست

  .سراح األسرى الفلسطينيين
  26/9/2007الشرق األوسط 
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  "كياناً معادياً"القاهرة تطالب واشنطن بالتراجع عن اعتبار غزة  .36
د أبو الغيط أبلغ نظيرته األمريكية قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن وزير الخارجية أحم: القاهرة

كوندوليزا رايس خالل لقاء معها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة 
والتأييد األمريكي لهذا القرار، ووصف ذلك بأنه ال يعد " كيانا معاديا"خطورة اعتبار إسرائيل قطاع غزة 

تشرين الثاني المقبل بواشنطن وله / تمر السالم في نوفمبرمن قبيل اإلعداد الجيد المطلوب لعقد مؤ
وطالب أبو الغيط . تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني في القطاع المالصق للحدود المصرية

  .بضرورة إعادة النظر في القرار وهذا التأييد
  26/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال حرب قريبة بين سوريا وإسرائيل: خبيران مصريان .37

اتفق خبيران في الشؤون االستراتيجية على ان الطلعات االسرائيلية فوق :  سيد عبدالعال-القاهرة 
االراضي السورية لم يكن الهدف منها ضرب منشآت عسكرية او استراتيجية وانما جمع اكبر كمية من 

رب في الوقت المعلومات واستبعدا قيام حرب بينهما الن كال من اسرائيل وسوريا غير مستعدتين للح
 .الراهن

  26/9/2007عكاظ 
  

   من المشاريع الخدمية في المخيمات الفلسطينية في سورية  %90انجاز  .38
ذكرت صحيفة الثورة الرسمية، امس الثالثاء، إن الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين :  يو بي آي-دمشق 

والخدمات في المخيمات وذلك العرب أنجزت مشروع تحديث السجل المدني وتفعيل عمل لجان التنمية 
بعد تحديد وكالة األونروا األسس والقواعد التي تمكن اللجان من حصر االحتياجات المطلوبة في 

وأضافت تابعت الهيئة العامة إنجاز ما تبقي من المشاريع الخدمية في المخيمات وفقا للخطط . المخيمات
منت رياضا لألطفال ونوادي رياضية ، تض %90 حيث نفذ منها أكثر من 2007الموضوعة للعام 

  . ومراكز متعددة األغراض ومشاريع أخري في مجال البنية التحتية
  26/9/2007القدس العربي 

  
  التمور االسرائيلية أضحت على موائد موريتانيا .39

ينفي الرسميون الموريتانيون وجود أية عالقات تجارية مع اسرائيل، كما يؤكدون التزامهم : نواكشوط
ويستدرك مسؤول كبير في الخارجية الموريتانية ان التعامل مع اسرائيل لم . ات المقاطعة العربيةبقرار

  .وذلك رداً على بيع تمور إسرائيلية في األسواق الموريتانية. يعد خيارا بل اضحى فرضا وواجبا ملزما
  26/9/2007القدس العربي 

  
  لفلسطينيةاهتمامي كبير بحل القضية ا: رئيس الوزراء البريطاني .40

ابلغ رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون السفراء العرب علـى          :  زكي شهاب  -بورموث، بريطانيا   
هامش المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، ان اهتمامه كبير بحل القضية الفلسطينية وذكرهم بأن مـا                

 قبل اسابيع كانت من بنات      طرحته الحكومة البريطانية عن خريطة طريق اقتصادية لمساعدة الفلسطينيين        
افكاره منذ ان كان وزيراً للخزانة وانه عقد لهذه الغاية اجتماعات مع رئيس الوزراء الفلـسطيني سـالم                  

وشدد رئـيس   . فياض كما اجرى اتصاالت مع رئيس الوزراء االسرائيلي ايهودا اولمرت في هذا الشأن            
ية والمعيشية للفلسطينيين ألن من شـأن ذلـك         الوزراء البريطاني على أهمية تحسين االوضاع االقتصاد      

ورغم تعهد براون بمواصلة جهوده مـن اجـل         . تسهيل نجاح العملية السياسية والتخفيف من حدة التوتر       
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ان الشغل الشاغل لنا هو     " الفلسطيني اال ان وزير خارجيته قال        -تحقيق تقدم في حل النزاع االسرائيلي       
  ".وفير االمن إلسرائيل واالستقرار في الشرق االوسطكيفية تحقيق الدولة الفلسطينية وت

  26/9/2007الحياة 
  

  بوش يهاجم مجلس حقوق اإلنسان ألنه ينتقد إسرائيل .41
انتقد الرئيس األمريكي جورج بوش، في خطابه في الجلسة االفتتاحية للجمعية العمومية لألمم المتحدة في               

بع لألمم المتحدة والذي مقره جنيف ألنه حسب زعمـه          دورتها الثانية والستين، مجلس حقوق اإلنسان التا      
خاضع لضغوطات أنظمة شمولية كفنزويال وكوريا الشمالية وشغله الشاغل توجيه االنتقادات إلسـرائيل             

، "إيديولوجيا اإلرهـاب  "ودعا بوش إلى مواجهة     . بينما يتجاهل انتهاكات حقوق اإلنسان في أماكن أخرى       
لتي قال إنها تقوم بمواجهته في آسيا الوسطى والمغرب وموريتانيا، كما نوه            مشيداً بجهود عدد من الدول ا     

  ."بناء دولتين"إلى جهود السلطة الفلسطينية بالتصدي له والعمل على تحقيق هدف 
  25/9/2007 48عرب

  
    إنهاء العنف، وإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينيةالمطلوب: بان كي مون .42

صف بان كي مون، لدى افتتاحه الدورة الثانية والستين للجمعية العامة لألمم            و:  راغدة درغام  -نيويورك  
جميعنـا  : "وقـال . المتحدة امس، السالم في منطقة الشرق األوسط بأنه حيوي الستقرار المنطقة والعالم           

إنهاء العنف، وإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية في سالم مع نفـسها ومـع              : يعرف ما هو المطلوب   
مع دور قيادي متجدد آٍت من العالم العربي        : "وتابع". رائيل، وسالم شامل بين إسرائيل والعالم العربي      إس

والواليات المتحدة، ومع جهود ممثل اللجنة الرباعية توني بلير، إن عناصر تجديد الـدفع نحـو الـسالم          
  ".تتالقى مع بعضها

  26/9/2007الحياة 
  

   السوري -طر أسباب التوتر اإلسرائيلي أخ" حزب اهللا"تسليح سوريا لـ: رايس .43
اعتبرت وزيرة الخارجية االميركية كوندليسا رايس، امس، ان احد اخطر اسباب التـوتر بـين                :السفير

واوضحت ان السبب   ". حزب اهللا "سوريا واسرائيل هو ان دمشق هي الممول الرئيسي لالسلحة اآلتية الى            
ا الرئيس جورج بوش الى عقده، هو عدم احراج اعضاء          وراء دعوة دمشق الى حضور المؤتمر الذي دع       

اعتقد ان ما هو مثيـر لالهتمـام هـو ان           "واضافت رايس   .  اللجنة العربية التي شكلتها الجامعة العربية     
  . اسرائيل ليست الدولة الوحيدة القلقة من سوريا

  26/9/2007السفير 
  

  ينيةالسياسية في قطاع غزة تعاني من مشكالت تكو" حماس"سلطة  .44
  ماجد كيالي

لم يصادف أن واجهت حركة سياسية هذا الحجم من المشكالت واالحباطات والتخبطات كمـا واجهـت                
، وصـعودها   )2006مطلع العام   (في انتخابات المجلس التشريعي     " فتح"، منذ تفوقها على حركة      "حماس"

ـ              يونيـو  /حزيـران (زة  إلى سدة السلطة، ثم سيطرتها األحادية واإلقصائية على األوضاع في قطـاع غ
2007.(  

ويمكن إحالة كثير من هذه االخفاقات والتخبطات على المعطيات الدولية واإلقليمية غير المواتية، وإلـى               
لكن أليس من السذاجة االفتراض مـسبقاً بـأن الوضـع اإلقليمـي     "). فتح"مع حركة  (الخالفات الداخلية   

ثم ألـيس مـن     ! ءها، هكذا من دون أي مقابل؟     ويرضى عنها، بل يدعم بقا    " حماس"والدولي سيصفق لـ    
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في السلطة، هي التي طالما عانت من سياسات        " حماس"ستسهل شؤون حركة    " فتح"التبسيط االعتقاد بأن    
هذه الحركة إبان كانت في موقع المعارضة؟ وفي كل األحوال فإن هذه االفتراضات، أو التبريـرات، ال                 

 الحركة ال تتمتع ببصيرة سياسـية، وأنهـا تفتقـد الخبـرة            ، بل تؤكد أن هذه    "حماس"تصب في مصلحة    
والتجربة في التعاطي مع تعقيدات القضية الفلسطينية، وأنها تحيل األمور على البعد الرغبوي والغيبـي،               

  .بعيداً من الواقع واإلمكانات والمعطيات المحيطة
 وال من المنطقي، أن تستمر      هي المسؤولة عن مآل الوضع في قطاع غزة، فليس من المنتظر،          " حماس"و  

وكأنها مجرد جمعية خيرية، وهي باألصل كانـت        !) هكذا مجاناً " (حماس"الدول المانحة في تمويل سلطة      
ولم يكن من المنطقي البتة توقع قيـام إسـرائيل          . قامت لتمويل عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين      

الفلسطينيين الذين تسيطر عليهم في القطاع، وهي       ، وعلى   "حماس"بتخفيف إجراءات الحصار على سلطة      
، أي في ظل قيـادة      2001على مناطق السلطة، منذ أواخر العام       ) وما زالت (التي كانت تفرض الحصار     

  .الرئيس الراحل ياسر عرفات، بسبب مواقفه السياسية، وتغطيته السياسية لالنتفاضة والمقاومة
ها في االنتخابات التشريعية لشطب المرجعيات والشرعيات       أنها تسرعت في تجيير فوز    " حماس"ومشكلة  

 برنامج الحرية   - منظمة التحرير الفلسطينية     -رئاسة السلطة   (واالجماعات السياسية الفلسطينية األخرى     
، التي يتوحد من حولها الشعب الفلسطيني تاريخياً، في أماكن وجوده كافة، ومنذ ما يقـارب                )واالستقالل

أن تستوعب أنها نالت هـذه      " حماس"وكان األحرى بـ    .  من التكامل معها وتطويرها    خمسة عقود، بدالً  
الشرعية بفضل االنتخابات، ال بفضل الحسم العسكري، وأن الشرعية المتأتية من انتخابـات واحـدة ال                
تكفي، وال تعني القطع مع الماضي أو مع الشرعيات األخرى، وال تعني أيضاً الحق في فرض سياسـات       

  .يةأحاد
وبهيمنتهـا  (لحل الخالف في الساحة الفلسطينية، بوسائل القوة واالنقالب العـسكري           " حماس"أما مبادرة   

، فقد حملتها مسؤولية زيادة الشرخ في الساحة الفلسطينية، ومفاقمة الوضع فـي قطـاع               )على قطاع غزة  
  .سياسيغزة والضفة الغربية، من االنقسام الجغرافي والديموغرافي إلى االنقسام ال

أن هذا االنقالب، بالتداعيات التي يولدها في الساحة الفلسطينية، هو بالضبط مـا كانـت               " حماس"وفات  
وغاب عن  . تأمله إسرائيل لدى تفكيرها باالنسحاب من هذا القطاع، لتكريس االنقسام والخالف والفوضى           

ربي والدولي ال يمكن أن يتعـاطى       أنها بانقالبها هذا تضعف شرعيتها الفلسطينية، وأن الواقع الع        " حماس"
معها، وأنها بذلك تسهم في تبرير مساعي إسرائيل لتشديد حصار قطـاع غـزة، والـتملص مـن كـل                    

  .استحقاقات التسوية مع الفلسطينيين
أخفقت في مجاالت عدة، فهي لم تستطع تحقيق التوازن بين كونها حركة            " حماس"إضافة إلى ما تقدم فإن      
دينية، في مجمل إدارتها للوضع في غزة، وفي كثير من اإليحاءات والتصريحات            سياسية وكونها حركة    

عن قيادييها، تركيز على انتهاء زمن العلمانية، والعودة إلى الشريعة الدينية، وهكذا تصريحات تنم عـن                
، وعـدم   )ال الخلط بينهمـا   (ضحالة فكرية، خصوصاً أن العلمانية، تقضي بالفصل بين الديني والدنيوي           

. شويه الديني أو المقدس بالدنيوي أو بالشخصي، من دون أن يعني ذلك عداء للدين بذاته أو إقصاء لـه                  ت
. ، لمصلحة كونها مجرد حركة دينيـة      "حماس"كما أن هكذا تصريحات تضعف المحتوى الوطني لحركة         

 غزة، واعتبار   بالتكبير والتهليل إبان السيطرة على    " حماس"وفي هذا اإلطار يمكن فهم قيام جماعات من         
العلم الفلـسطيني مـن     " حماس"، وكان الفتاً إنزال ناشط من       )في تشبيه لفتح مكة   (ذلك بمثابة نصر كبير     

  .مكانه، وكذا تدمير صرح الجندي المجهول في غزة" حماس"على مباني السلطة ورفع علم 
 صعدت إلـى الـسلطة      الالفت أيضاً أن حماس لم تستطع أن تحافظ على مكانتها كحركة مقاومة، بعد أن             

فدخلت بذلك إلى المربع الحرج الذي عانـت منـه حركـة فـتح              ). بين عوامل أخرى  (باعتبارها كذلك   
سابقاً، كونها عندما تسلمت السلطة وتقيدت بقيودها، لم تستطع الحفاظ على وضعها كحركـة              ) غريمتها(

أو التهدئة مع إسرائيل للحفـاظ علـى        تبدو اليوم أكثر التزاماً بتحقيق الهدنة       " حماس"وهكذا فإن   . مقاومة
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؛ واألدهى أن هذه الحركة، وهي تجنح نحو التهدئة مـع           )؟"فتح"فما الذي يميزها عن     (مكانتها في السلطة    
عبر االقتتـال وبقـوة     " فتح"إسرائيل، باتت منشغلة بكبح جماح جماعات المقاومة، وبحسم مشكالتها مع           

  !السالح
د فشلت حماس كحركة سياسية إسالمية في إشاعة الثقة في شأن إمكـان             أما في امتحان الديموقراطية، فق    

تحول الحركات اإلسالمية إلى الديموقراطية، التي تتضمن احترام الرأي اآلخر، وإغناء التنوع والتعددية             
وأكدت أن هذه الحركات تعتبـر االنتخابـات        . في المجتمع، والقبول بمبدأ المشاركة ومبدأ تداول السلطة       

  .وقراطية مجرد سلم للوصول للسلطة، ال أكثروالديم
معنية بمراجعة ونقد سياساتها وممارساتها، وترشيد أوضاعها، والخروج        " حماس"من ذلك يمكن القول إن      

من عباءة الواقع االفتراضي والرغبوي، إلى الواقع المحيط، بتعقيداته ومداخالته ومشكالته، قبل فـوات              
  .األوان

  26/9/2007الحياة 
  

  !عالقة تزداد خصوصية:  وغزةمصر .45
  وحيد عبد المجيد. د

عالقة من النوع الذي ال يمكن الفكاك من آثاره المباشـرة أو            . عالقة خاصة جداً تربط مصر بقطاع غزة      
. وعالقات الجغرافيا تصنع التواريخ وتحدد المصائر     . تجنب تداعياته اليومية، فهي عالقة جغرافيا وحدود      

ياسية التي يصعب تجاهلها في عصر يرى عدد متزايد مـن خبـراء العالقـات               هكذا تقول الجغرافيا الس   
وإذا كانت قواعد الجغرافيا السياسية تعمل حتـى        . الدولية أن الجغرافيا االقتصادية هي األكثر تأثيراً فيه       

اليوم، فال بد أن يكون أثرها أقوى وأعمق حين تكون للجغرافيا الطبيعية مالمح خاصة جداً، كمـا هـو                   
فالمساحة القزمية للقطاع جعلته يضيق بسكانه ويمثل أعلى معدل للكثافة الـسكانية            . حال في قطاع غزة   ال

. فهو عبارة عن شريط ضيق من األراضي يقع بمحاذاة البحر المتوسط بين مصر وإسـرائيل              . في العالم 
ه في أقصى اتساع  كم بينما يبلغ عرض  40، إذ ال يزيد طوله على       2 كم 365وتقدر مساحته الكلية بحوالي     

  . كيلو مترات10له نحو 
وقد حـدث ذلـك   .  مليون فلسطيني في هذه المساحة، تصبح الكثافة فيه رهيبة1.4وحين يعيش أكثر من    

 الذين يعيشون في مخيماته حتـى اليـوم،         1948ألن القطاع استوعب عدداً ال بأس به من الجئي حرب           
وأكبر هذه المخيمات، وهو جباليا، يـضم       . صف مليون وعددها ثمانية مخيمات يعيش فيها ما يقرب من ن        

  . ألفا20ًأما أصغرها، وهو دير البلح فيحوي نحو . نحو مائة وثالثة آالف
، كان تعبيراً عن تحول حرج وحساس في تاريخ         "حماس"غزة والضفة على تأسيس حركة      " إخوان"إقدام  

  !العالقة بين مصر والقطاع
 80 كان حوالي    1948لتكدس السكاني في القطاع، أن عدد سكانه عام         ومما له داللة واضحة على حالة ا      

أي أن عدد سكانه ازداد أكثر      . ألفاً فقط، قبل أن يتدفق عليه الالجئون الذين وصل عددهم الى مائتي ألف            
فقطاع غـزة ال    . من خمس مرات خالل نحو ستين عاماً، رغم بؤس الحياة فيه، وربما بسبب هذا البؤس              

  .شر وبمعدالت مرتفعة تجعله موطناً ألكبر نسبة نمو ديمغرافي طبيعي في العالمينتج إال الب
البشرية هي المحدد الرئيسي للعالقة الخاصة بين مصر والقطاع، ألنها تمثـل             –هذه الجغرافيا الطبيعية    

ـ         . تهديداً كامناً لألمن القومي المصري     ي فالحصار اإلسرائيلي الخانق للقطاع، يجعل حدوده مع مصر ه
ولذلك فأي اضطراب في القطاع قد يحمـل        . المتنفس الوحيد ألهله الفقراء المكدسين فوق بعضهم بعضا       

  .في طياته خطراً على أمن مصر القومي، ألنه قد يؤدي إلى تدفق الفارين منه عبر الحدود
جاوز هـذا   ويت. ويزداد هذا الخطر في ظل المحدد الثاني للعالقة الخاصة، وهو التزام مصر تجاه القطاع             

ولذلك كان منطقياً   . البشرية–االلتزام دور مصر العام تجاه قضية فلسطين بسبب تأثير الجغرافيا الطبيعية            
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وبقي هذا الوضـع الـذي      . 1948أن يوضع قطاع غزة تحت إدارة مصر ضمن ترتيبات ما بعد حرب             
لى القطاع عنـدما     حين استولت إسرائيل ع    1967عمق العالقة الخاصة بين مصر والقطاع، حتى حرب         

وبدأت، منذ ذلك الوقت، مرحلة جديدة في العالقة بين مـصر           . أكملت بسط سيطرتها على باقي فلسطين     
وقطاع غزة بدت أقل خصوصية عما كانت عليه، ألن االحتالل اإلسرائيلي أحدث تغييراً في الجغرافيـا،                

ير أن التغير الذي حدث كان فـي        غ.  عاماً 15حيث خلق حاجزاً جغرافياً بين مصر والقطاع استمر نحو          
مظاهر التعبير عن الخصوصية في العالقة بين مصر وقطاع غزة، وليس في هذه الخصوصية نفسها من                

  .حيث مقوماتها واألسس التي تقوم عليها
وقد حدث تراجع ملموس بالفعل في اهتمام مصر بأوضاع القطاع، ليس فقط ألن االحتالل خلق وضـعاً                 

كان تركيز مصر الرسمية والشعبية فـي       .  ألن الهزيمة غيرت مصر سياسة ومجتمعاً      جديداً، ولكن أيضاً  
كما أن تراجع الموجـة القوميـة       .  على تحرير أرضها التي احتلتها إسرائيل      1967سنوات ما بعد حرب     

العربية التي انطلقت من مصر، أحدث تغييراً في سياستها اإلقليمية، بما في ذلك نظرتهـا إلـى قـضية                   
  .ن وموقعها إزاءهافلسطي

فعاد هـذا التـأثير بعـد انـسحاب القـوات      . غير أنه ما كان لهذا كله أن يغير تأثير الجغرافيا السياسية          
 4لم ترجع الجغرافيا الطبيعية إلى ما كانت عليـه صـبيحة   . اإلسرائيلية من سيناء، ولكن بشكل تدريجي   

ا عاد تدريجياً في شكل جديد اختلفت فيـه  ولكن تأثيره. ، ألن قطاع غزة ظل تحت االحتالل 1967يونيو  
  .السياسة أكثر مما تباينت الجغرافيا

وكان أهم ما اختلف في السياسة، وأعطى لتأثير الجغرافيا السياسية شكالً جديداً، هـو تنـامي الحركـة                  
ـ         فهذا التنظيم هـو أكثـر     ". اإلخوان المسلمين "اإلسالمية في قطاع غزة، وخصوصاً التنظيم الفلسطيني ل

فهي التي أنشأته في ثالثينيـات القـرن        . ارتباطاً بالجماعة األم في القاهرة    " اإلخوان المسلمين "تنظيمات  
الماضي، وكانت البداية زيارة إلى فلسطين قام بها وفد من الجماعة برئاسة عبد الحكيم عابـدين صـهر                  

  ...مؤسسها ومرشدها العام األول اإلمام حسن البنا
هي التي دعمت التنظيم الفلسطيني حين أصبح محصوراً في قطاع غـزة بعـد              " اإلخوان"وكانت جماعة   

غزة كـانوا هـم     " إخوان"كما أن   . الضفة الغربية في التنظيم األردني    " إخوان" عندما اندمج    1948حرب  
األكثر تضررا من الصدام الذي تصاعد بين الجماعة األم ونظام الرئيس جمال عبد الناصر منـذ عـام                  

القطاع حينئذ تحت إدارة مصر، ولذلك كان جهاز األمن فيه جزءاً مـن الـسلطة األمنيـة                 فكان  . 1954
  .المصرية
غزة لمالحقات ومطاردات عنيفة، غير أن هذه المحنة لم تستأصل جذورهم التي كانت             " إخوان"وتعرض  

الحقات في  كما أن كوادرهم التي فرت من الم      . قوية، فتمكنوا من الصمود والتماسك ثم استئناف التحرك       
الفلسطينيين فـي  " اإلخوان"غزة، أو كانت في الخارج للدراسة أو العمل، لعبت دوراً مهماً في جمع شمل               

اعتباراً " فتح" في تأسيس حركة   –ممن كانوا في الكويت خصوصاً    -دول عربية عدة بعد أن ساهم بعضهم        
  .من أواخر الخمسينيات

غزة الذين اختـاروا التهدئـة      " إخوان" بين الجماعة األم و    لكن االحتالل اإلسرائيلي للقطاع أحدث قطيعة     
الضفة الذين انفـصلوا فعليـاً عـن        " إخوان"والتركيز على الدعوة الدينية والعمل االجتماعي، مثلهم مثل         

غزة من خالل تجنب خوض مواجهة ضد االحتالل، في بنـاء ركـائز             " إخوان"ونجح  . التنظيم األردني 
والتنظيمات القومية واليسارية   " فتح" كانت ضربات االحتالل مركزة على حركة        اجتماعية قوية لهم، بينما   

  .المختلفة
ولذلك جاءت استعادة مصر لحدودها مع قطاع غزة، في ظل معاهدة السالم مع إسـرائيل، بينمـا بـدأ                   

لمقـاوم  في القطاع يتداولون بشأن االنتقال من العمل الدعوي واالجتماعي إلى العمل السياسي ا            " اإلخوان"
ولم يكن متخـيالً،    . وكانت هذه بداية مرحلة جديدة كلياً في العالقة بين مصر وقطاع غزة           . للمرة األولى 
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حينذاك، أن األوضاع ستتغير في القطاع، وفي الوضع الفلسطيني عموماً، إلى حد يصبح فيـه خاضـعاً                 
فمـا كـاد النـصف    . عمالهاالفلسطينيين، ويخلقوا لمصر معضلة لم تكن على جدول أ  " اإلخوان"لسيطرة  

غزة، وكذلك الضفة، قد باتوا مستعدين للقيام بدور أكبر،         " إخوان"الثاني في عقد الثمانينيات يبدأ حتى كان        
  .1987وهو ما اقترن حدوثه فعلياً بنشوب االنتفاضة الكبرى في أواخر عام 

ن تحول تاريخي ليس فقـط      تعبيراً ع " حماس"غزة والضفة على تأسيس حركة      " إخوان"ولذلك كان إقدام    
فقد أصبحت هذه العالقة الخاصـة أكثـر        . بالنسبة لهم، ولكن أيضاً في تاريخ العالقة بين مصر والقطاع         

" حماس اإلخوانية "وأخذت أعباؤها على مصر تزداد حتى بلغت ذروتها اآلن في ظل هيمنة             . خصوصية
  .األم" اإلخوان"وجماعة على غزة في لحظة تصاعد الصدام بين سلطة الدولة في القاهرة 

  26/9/2007االتحاد اإلماراتية 
 

  "االنقالب واالنفصال"مائة يوم على  .46
  عريب الرنتاوي

 كافية على األقل إلجراء االستطالع األول حول شـعبية الحكومـة            ،مائة يوم مرت على انقالب حماس     
 والصورة فـي قطـاع      ،ح آفاقه ودرجة نجاحها وثقة الجمهور بها وإيمانه بقدرتها على قيادة المستقبل وفت          

 بل وتنذر بمـا هـو       ، ومؤسفة من مختلف أبعادها    ،غزة مثيرة للشقة وباعثة على اليأس والقلق والتحسب       
 آخرهم أحمد   ، بل هي حاصل جمع تصريحات عدد من قادة حماس         ، وهذه ليست تقديراتنا المتشائمة    ،أسوأ

ي ثنايا القرار اإلسرائيلي إعـالن غـزة كيانـا          بحر الذي يحذر من الكارثة اإلنسانية التي تطل برأسها ف         
  .معاديا إلسرائيل
التي أطلقتهـا   " الضفة الغربية أوال  " هي ذاتها الفترة التي مرت على اختبار إستراتيجية          ،والمائة يوم إياها  

واشنطن وحملت عناوين دعم عباس في موجة حماس والسلطة وحكومة تصريف األعمال مقابل حكومة              
 فكيف جاء حصاد هذه الفترة على مساري التفاوض         ، والضفة المزدهرة مقابل القطاع البائس     ،هنية المقالة 

  .والسالم وإنشاء الدولة من جهة وإجراءات بناء الثقة من جهة ثانية
 وال تتخطى إسالة    ،على مسار إجراءات بناء الثقة وتدعيم سلطة عباس تبدو النتائج الواقعية ضئيلة للغاية            

 أما حكايـة األسـرى      ، وبشروط صعبة للغاية   ،التي احتبست في عروق السلطة المتيبسة     أموال الرواتب   
 350 فإسرائيل تطلق سراح مـا مجموعـه         ،والمعتقلين األكثر حساسية فقد جاء حصادها مثيرا للسخرية       

 خالل   فيما قواتها وأجهزتها األمنية تعتقل     ،معتقال فلسطينيا بمن فيهم التسعون المقرر اإلفراج عنهم قريبا        
 ، وإسرائيل التي تدرس تخفيف الحواجز ورفع بعـضها        ،المائة يوم ما يزيد عن الثالثة أضعاف هذا العدد        

 أكثر من أربعين حـاجزا إضـافيا وفقـا          ،أضافت إلى الحواجز القائمة في الضفة الغربية ومحيط القدس        
 فحدث  ،تحت جنازير الدبابات   أما عن عمليات االجتياح واالغتيال والقتل والدهس         ،لتقارير دولية محايدة  

  .وال حرج
 أللهم إال إذا كانت     ، وتجربتها بلغت طريقا مسدودا بكل المقاييس والمعايير       ،حماس تختنق في قطاع غزة    

 علـى   ،الطلة األسبوعية لبقايا وأشباح ما يسمى مجلس وزراء القطاع هي المعيار الوحيد للنجاح والنصر             
 1967 بقائهم على مقاعدهم عنوان النصر ومعياره فـي حـرب            طريقة الحكام العرب الذين نظروا إلى     

  .رغم احتالل إسرائيل لكل فلسطين التاريخية وهضبة الجوالن وصحراء سيناء حتى قناة السويس
 ، فال تقدم يذكر على مسار المفاوضات مع أولمـرت         ،والسلطة تختنق بالشروط اإلسرائيلية المذلة والثقيلة     

 والمستقبل برمته يحمل نـذر      ،في سياقات التخفيف من معاناة أبناء الضفة      وال تقدم يذكر على األرض و     
 - والـسلطة    ، ستنتهي إلى استبدال فتح بكاديما فلسطيني على مقاس سالم فيـاض           ،وإرهاصات مشاريع 

 والنضال في سـبيل الحريـة       ، مجلس إدارة اإلدارة الجديد لمجمع األعمال الفلسطيني       - بالسلطة   ،الدولة
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 إلى غير ذلك من عنـاوين يجـري         ،النضال من أجل لقمة العيش وتحسين مستوى المعيشة       واالستقالل ب 
  . واالنتخابات المقبلة ومرحلة ما بعد أبو مازن،تداولها همسا وفي سياقات الحديث عن المستقبل

 وال  ، ال اجتماع الخريف محمال بالوعود والضوء فـي نهايـة النفـق            ،طريقا السلطة وحماس مسدودان   
 وليس أمام الفريقين من بديل سوى إدراك        ،حماس قادرة على إطعام الناس خبزهم كفاف يومهم       شعارات  

 وأن  ،أن معركة الحرية واالستقالل ما تزال أمامهما وأن مشوار الدولة المستقلة ما زال صعبا وطـويال               
 ،تى إشعار آخـر   العودة إلى مائدة الحوار وخيار الوحدة الوطنية ليس ترفا يمكن التخلي عنه أو تأجيله ح              

 ، بل هو متطلب ضروري لبقـاء فـتح وحمـاس          ،وال هو شرط لوحدة الشعب وانتصار القضية فحسب       
الذي يريد أن ينقل زعامتها إلى رمـوز        " المتأمرك" ففتح مهددة باستقواء التيار      ،بالمعنى الفصائلي للكلمة  

ـ     - وحماس يتآكلها تيار التطرف األصولي       ،من خارجها  ف بـاالنقالب علـى فـتح        السلفي الذي لم يكت
 بل أخذ يهدد بقتل هنية وتيار االعتدال والمـشاركة والوحـدة            ،والسلطة ورمي الناس من الطبقات العليا     

   فهل يستيقظ عقالء الحركتين قبل فوات األوان؟،الوطنية داخل حماس ذاتها
 26/9/2007الدستور 

  
   في المئة2.5حكومة  .47

  حلمي موسى
وينبع عمق هذه األزمة أساساً ليس فقـط        .  عميقة، وليس ثمة من يشك في ذلك       األزمة الداخلية الفلسطينية  

من حقيقة أنها تدور بين قطبين هائلي القوة، بالمعايير الفلسطينية، حماس وفتح، كما أنه ال ينبع كذلك فقط                  
سيطرة حماس في المجلـس التـشريعي،       : من واقع أن األزمة وقعت في ظل اصطدام سيطرة شرعيتين         

 فتح في األجهزة التنفيذية، بل هي تنبع، في جانبها األكبر، مـن تـزاوج البعـدين، الـداخلي                   وسيطرة
  . والخارجي

، التي تحولت بعد شهر من تـشكيلها إلـى          "إنفاذ حالة الطوارئ  "وليس من دليل على ذلك سوى حكومة        
  . حكومة تسيير أعمال

األساس للـسلطة الفلـسطينية هـو رأس        إذ ال ريب أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بفعل القانون           
السلطة التنفيذية، وهو من يختار الحكومة التي تعينه على خدمة مصالح الشعب، شرط حـصولها علـى                 

  . تصديق المجلس التشريعي
وقد يقـول   . وليس ثمة من يجادل في حق عباس في إقالة حكومة وتكليف أخرى ولكن في حدود القانون               

ظورات وأنه ألسباب مختلفة بينها صدام الشرعيات، قـد ال يمكنـه نيـل              قائل إن الضرورات تبيح المح    
وقد يذهب آخر إلى التركيز على أن الوضع الفلـسطيني          . موافقة المجلس التشريعي على حكومته الجديدة     

ولكن ليس ثمة عاقل يبيح للرئيس التصرف في ظل األزمـات بـشكل             . ال يقتضي التقيد بحرفية القانون    
  . خاطئ أساساً

قد استخدم الرئيس عباس شرعيته ليكرس، بتشكيل حكومة سالم فياض واستمرارها، النقيض ليس فقـط               ل
  . للشرعية وإنما للعقل السليم

وتكفي بضع إشارات للداللة على أن استمرار حكومة فياض يعني تكريس الالمعقول في الحياة السياسية               
يرأس قائمة انتخابية خاضـت اختبـار صـندوق         فرئيس الحكومة سالم خالد عبد اهللا فياض        . الفلسطينية

  . االقتراع وخرجت منه بنتيجة حاسمة
 صوتاً في االنتخابات التي جرت في نهاية كانون الثاني من العام الماضي، أي              23862ونالت هذه القائمة    

  .  في المئة فقط من أصوات المقترعين الفلسطينيين في تلك االنتخابات2.5ما نسبته، بالضبط، 
 تمتلك هذه القائمة أي قيمة فكرية أو سياسية أو معنوية مميزة، بما أن الدافع األساسي وراء تـشكيلها                   ولم

  . هو قرب رئيسها من األميركيين
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، لم يدعيا شرعية نضالية ولم يطمحا لتأكيد رؤية برنامجية محـددة،        "الطريق الثالث "فسالم فياض وقائمة    
جموع ما حصلت عليه هذه القائمة من أصوات، في خمس          وبرز حضورهما في مناطق محددة، بل أن م       

 صوتاً، وهي ال تكفي حتى الدعاء الحضور في الـشطر           4382دوائر انتخابات قطاع غزة، لم يزد عن        
  . الثاني من الوطن الفلسطيني، الذي يزيد تعداد سكانه عن مليون ونصف مليون شخص

دعاء أنهم يمثلون حركة فتح، فهناك من اإلشارات        ومن البديهي أن سالم فياض وقائمته ال يستطيعون اال        
  . ما يؤكد وجود خالف، ليس فقط بين سالم وفتح، بل حتى بين سالم وعباس شخصياً

فقد أمر  . وما جرى مؤخراً من استقالة قيادة حركة فتح في قطاع غزة ليس سوى تأكيد على هذا الخالف                
ي قطاع غزة، وغالبيتهم من فتح، األمـر الـذي          فياض بشطب أسماء عدد من منتسبي األجهزة األمنية ف        

إذ كيف باإلمكان إعادة بناء مكانة فتح في القطاع، بعدما سيطرت           . وضع قيادة فتح في القطاع في ورطة      
  عليه حماس من جهة، وضيقت عليه حكومة فياض الخناق من جهة أخرى؟ 

ويكفـي هنـا    . عناصر القوة فيها  غير أن مشكلة حكومة فياض ال تكمن في رئيسها فقط، بل تمتد لتشمل              
إذا كانت الحكومة مشكّلة من مستقلين، فهل تتمثل استقالليتهم باالبتعاد عن الفصائل المقاتلة، بما              : التساؤل

  فيها فتح، واالقتراب من فياض أو األميركيين؟ 
وات، رئاسـة    في المئة من األص    2.5وما معنى أن يكون لفياض وقائمته، الذين نالوا في انتخابات نزيهة            

  الحكومة ووزارات عديدة يملؤها نفوذاً ومكانة من عمل مديراً لحملته االنتخابية أو مديراً لمكتبه؟ 
، وخصوصاً من قطاع غزة، الـذين ال        "وزراء قارعة الطريق  "وبين السطور يمكن العثور على قصص       
  . معنى لتوزير بعضهم سوى النكاية بحماس

ى في ظل األزمة الطاحنة، في سياق لعبة مصالح مالية بين المتنفذين            كما أن توزير بعٍض آخر جاء، حت      
  . وشركات بيع الهواء أو استثماره

ونسرد من بين القصص، تأخر وزيٍر ساعة كاملة عن أداء القسم، ألنه جاء على قاعدة مصلحة تجاريـة                  
زير آخر، فتـأخر    كما أن مصلحة اقتضت تعيين و     . في وزارة تقترب باللفظ في االسم مع وزارة أخرى        

  . عن الحضور، فعين مستشاراً برتبة وزير بانتظار فرصة أخرى
ويصعب القول إن حكومة فياض هي حكومة عباس، على األقل، بسبب اختالف قواعـد شـرعية كـل                  

  . منهما
لقد اختار الفلسطينيون عباس رئيساً، ولكن ليس من أجل أن يختار لنفسه رئيساً آخر، منحه الشعب فقـط                  

  . ي المئة ف2.5
من المؤكد أن هناك من اختار فياض وكان أقوى في اللحظة القائمة من عباس ومن الشعب الفلـسطيني                  

  . معاً
  26/9/2007السفير 
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  أمير أورن
هذه يمكن أن تكون صفقة جيدة يحصل فيها الجانبـان علـى ثـروة راقيـة                . سور الصين مقابل القمر   

اولمرت أكثـر   (من الممكن مشاهدة محمود عباس وايهود اولمرت وهما يتصافحان ويتعانقان           . واعتبارية
ويوقعان على وثيقة مبادئ بصورة احتفالية، اعالنا عن المبـادئ          ) عباس أقل ابتساما  (، ويبتسمان   )عناقا

  .والنوايا وقَسما بتبادل ما ليس لهم فيما بينهم وليس بامكانهم التنازل عنه
كلمة تعبـر عـن توقعـات       " (لقاء"السياسية الحالية التي يفترض ان تؤدي خالل شهرين الى          الزحزحة  
في خضم  . طموحة، ال تعبر عن تقدم تدريجي أو حقيقي، وانما فقط عن عملية وهمية            " قمة"أو  ) متواضعة

ليس فقط فـي    . هذه العملية تسجل وتوثق خطوات وطقوس ايمانية فارغة من المضمون ووهمية الطابع           
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الساحة الدبلوماسية وانما ايضا في الساحة السياسية، مثل قرار حكومة اولمرت، االسبوع الماضي، الرد              
المسألة ليست الـصيغة    . على اطالق صواريخ القسام من خالل التعرض المدادات الكهرباء لقطاع غزة          

ما تقرر هـو    . لشعبيةالدقيقة للقرار وانما االنطباع الشعبي الذي خطط له كوسيلة لحظية لصد الضغوط ا            
فقط دراسة امكانية االجتماع للبحث في تجسيد التحذير المعروف سلفا بأن قانونية هذا االجتماع وجـدواه                

وبالفعل، نحو عشرة صواريخ أطلقت منذئذ نحو النقب، ومع ذلك          . مشكوك فيها وسلبية بالنسبة السرائيل    
  .ع وزير صارخ المس بمفتاح الكهرباءلم يتعرض أحد للكهرباء ولم تحاول اصبع واحدة من اصاب

ادارة بـوش نقلـت مركـز       . الدافع المحفز الرئيس الجتماع تشرين الثاني القادم هو كوندوليزا رايـس          
: السياسات االميركية من اوروبا الى الشرق االوسط، وهي مشغولة بأربعة قضايا متداخلة بعضها ببعض             

ن االربعة ترغب االدارة االميركية بابراز انجازات فورية        في هذه االماك  . ايران، العراق، لبنان وفلسطين   
اسقاط صدام حسين واخراج الجيش السوري من لبنـان كانـا           . وكذلك قابلة للبقاء واالستمرار بعد بوش     

  .أما المسألة االيرانية فستحسم في السنة القادمة. نجاحات هشة
المرشـحان  .  يقوم الـرئيس بعرضـه      السنوي حتى  2007رايس متحمسة لتوفير بند ايجابي في تقرير        

كلتا هاتين الحكومتين ضعيفة أكثر من أن تـرفض         .  فلسطين -المطلوبان لهذا البند هما حكومتا اسرائيل       
هما ايضا أضعف من أن تضفيا المضامين ألحاديثهما، ولكن هذه المشكلة ستنتظر            . االمالءات االميركية 
  .ساعة أو سنة قادمة

كذلك الحال مع عباس بالطبع، الذي هو في     . يستدعون اولمرت فيمتثل  . ايسالشروط مشددة عند بوش ور    
الواقع تغيير يبعث على االنتعاش بالمقارنة مع ياسر عرفات، من خالل استعداديته واخالصه في السعي               

  .الى تسوية واقعية، ولكنه في الواقع امتداد له في نهج قوة الضعف
. طائه المزيد على حساب اسرائيل حتـى ال يـضيع بـالمرة    كلما ضعف عباس ازداد استعداد رايس الع      

والموافقة على مناشدات عباس تجاهل     " خارطة الطريق "النتيجة هي تجميد نهج المراحل الذي تقوم عليه         
هي في الواقع لعبة    " خارطة الطريق . "المحطات والمنعطفات واالنتقال لفظيا الى المرحلة الثالثة واالخيرة       

 جانب بدوره يكشف مواقفه وينفذ على االرض خطوات تسبق المساومة على طريق             كل: حقيقة أو واجب  
. عباس طلب تسهيالت وحصل عليها    ). مكافحة االرهاب، اخالء المستوطنات   (التوجه الى النهاية الحقيقية     

وما زال جنديا في جيش السالم، ولكنه يخدم قريبا من البيت ومعفي من حمل الـسالح وجـر األحمـال                  
  .، وعموما من بذل الجهود التي يمكنها ان تتسبب في ارهاقهالثقيلة

الذي قد يـذكر    " طريق"والمصطلح البريء   " قضايا اللباب "و" رؤيا"و" أفق"لذلك يتحدثون مرة اخرى عن      
ضمن مغزى المسار النـاجح     " مسار"بالخريطة التي خرجت عن الموضة واستبدلت اآلن بمصطلح جديد          

  .القامة دولة فلسطينية
ا كان مثيرا لوال الفجوة الخطيرة بين التوقعات الخطيرة وبين عجز عباس ورئـيس وزرائـه سـالم                  هذ

فياض، الشخص الجيد واالقتصادي الموهوب الذي يشكل مزيجا من ستانلي فيشر وأفيشاي بارفرمن، أي              
  .ليس قائدا وطنيا لفترة مصيرية

في حكومة اولمرت تتزايـد الهمـسات       . ثيالفائز األساسي إثر هذا الوضع االزماتي هو مروان البرغو        
هذا على سبيل المثال موقف اثنين من ذوي الرصيد األمني في حكومة حـزب              . المؤيدة الطالق سراحه  

بعد فشل خطوة مـؤتمر تـشرين       .  بنيامين بن اليعازر ومتان فلنائي     -العمل والمقربين من ايهود باراك      
  .الثاني سيكون للبرغوثي مؤيدون آخرون

  "هآرتس"
  26/5/2007األيام الفلسطينية 
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