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  "جيش اإلسالم"و" الجهاد"و" القسام"بينهم عناصر من ..  شهيداً في قصف جوي لغزة12 .1

، وذلـك بقـصف   "القسام كتائب"، فجر اليوم الخميس ثالثة من  "اإلسرائيلية"اغتالت قوات االحتالل    : غزة
لك يرتفـع عـدد     وبذ . مجموعة كانت تشتبك مع قوات خاصة على مدخل بلدة بيت حانون شمال القطاع            

الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة في غضون ست ساعات من ليل أمس وحتى فجر اليوم إلـى اثنـي                   
  . عشر شهيداً

وتأتي عملية االغتيال الجديدة هذه بعد ساعات قليلة على استشهاد تسعة مواطنين بينهم عدد من المقاومين                
في قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات      ) فعيمروحي ومد  ("إسرائيلي"في حادثين منفصلين نتيجة قصف      

 مما أدى إلى استشهاد كـل       "جيش اإلسالم "تتبع لنشطاء في تنظيم     " ماجنوم"الحربية سيارة جيب من نوع      
وفي وقت الحق أعلنت    . من فوزي األشرم وهو أمير تنظيم جيش اإلسالم في غزة، وعناصر من التنظيم            

ب بسيوني متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها، حيـث          المصادر الطبية عن استشهاد ثائر عبد الوها      
  ". سرايا القدس"نعته 

  27/9/2007  لإلعالمالمركز الفلسطيني
  

  بشأن القدس الى اتفاقيات جوهرية وأولمرت يتوصالنعباس : مسؤول فلسطيني .2
ت توصـلت   أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى امس ان القناة التفاوضية بين عباس وأولمر           : )وام، قنا (

خالل األيام الماضية الى اتفاقيات وصفت بالجوهرية التي من شأنها دفع عجلـة التـسوية الـى األمـام                   
وتساعد الى حد كبير في إقامة الدولة الفلسطينية إال أنه أشار الى أن الرئيس الفلسطيني رفـض بـشكل                   

قبل اطالع القـادة    " السرائيليا"قاطع التوقيع على مسودة اتفاق بشأن حل قضية مدينة القدس مع الجانب             
أن القناة التفاوضية اتفقت على أن تكون        وأوضح المصدر في تصريحات خاصة     .والزعماء العرب عليها  

القدس عاصمة لدولتين على أن تخضع ثالث مناطق من المدينة بالكامل للـسيطرة الفلـسطينية الكاملـة                 
 على إقامة ممرات آمنة في القـدس ليـسلكها          اضافة الى المسجد االقصى، مشيرا الى أنه جرى التوافق        

المصلون من الديانات الثالث في أوقات العبادة، وعلى أن تكـون هنـاك بلـديتان للقـدس فلـسطينية                   
وبين المصدر ان القناة التفاوضية اتفقت كذلك علـى أن           .يجمع بينهما مجلس بلدي مشترك    " إسرائيلية"و

م الفتا الى أن هذه الصيغة تشمل مبدأ استبدال         1967تلته عام   باالنسحاب من مساحة ما اح    " اسرائيل"تقوم  
  .بأراضي أخرى" اسرائيل"أراض من الضفة الغربية المحتلة التي ستحتفظ ببعضها 

  27/9/2007الخليج اإلماراتية 
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  حكومة هنية تدعو الدول العربية والمنظمات الدولية التدخل لوقف العدوان على غزة .3
 المقالة التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة بأنه وصمة على جبين كل مـن              ةهني اعتبرت حكومة    :غزة

وقدم رئيس ديوان رئـيس الـوزراء        .يقتنع أنه يمكن أن يكون هناك سالم مع االحتالل أو التعايش معه           
محمد المدهون التعازي ألهالي الشهداء الذين استشهدوا يوم األربعاء على يد قوات االحتالل في قطاع               .د

وأكد المدهون في تصريح له بأن الدم الفلسطيني الذي يراق على            .نتيجة تواصل االجتياح والعدوان   غزة  
ـ      لن يزيد أبناء الشعب الفلسطيني إال قوة، ويكسبه مزيداً من العزيمة        " النازي"يد هذا الجيش الذي وصفه ب

جتياح الكامـل لقطـاع     إن تواصل التهديدات باال   : "في طريق الوطن حتى تحقيق النصر والتحرير، وقال       
وطالب المـدهون    ".غزة جعلت الشعب يدرك الحقيقة السوداء لكل األطراف التي تتفاوض مع االحتالل           

الدول العربية والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وكل مؤسسات حقـوق              
وقف هذا العدوان الـذي ال ينتهـي        اإلنسان ومنظمات الصليب األحمر بضرورة الضغط على االحتالل ل        

  .ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل
  26/9/2007 قدس برس

  
   والفصائل"فتح" و"حماس"وروبيين يعلمون أن ال حلول للقضية الفلسطينية بدون األ: ةهني .4

أن هناك إتصاالت رسمية وغير رسمية بين حكومتـه وبـين           " أكد اسماعيل هنية     : حكمت يوسف  -غزة  
األوروبيـون  " خالل إفطار جماعي بمناسبة يوم الـصحفي الفلـسطيني            وقال ."ن بشكل مستمر  األوروبيي

أمـا    هذا على الصعيد الداخلي،    ،يعلمون جيداً أن ال حلول بدون حماس وبدون فتح والفصائل الفلسطينية          
 حقوقـه   الصعيد السياسي كذلك األوروبيون يدركون جيداً أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق آماله ويأخذ            

 بغزة  "فتح"وفيما يتعلق بقضية إستقالة قيادات من        ."وبناء بيته الفلسطيني وعودة الالجئين وقضية األسرى      
مشيراً إلى أن    ،"فتح" وحكومته ال دخل لها بهذه اإلستقاالت وأنها تخص األخوة في            "حماس"أكد هنية أن    

وقال هنيه   .ن قبل قياداتهم في رام اهللا     هذه اإلستقاالت ناتجة عن عدم صرف الرواتب والتقصير بحقهم م         
إحترام  ،"فتح"ويجب على كل شخص يريد العودة إلى غزة من قيادات            أؤكد هنا أن هذا الوطن للجميع،     "

  ."وعدم وضع أي ترتيبات لعودة الفلتان األمني قواعد العمل الوطني،
  26/9/2007 سماوكالة 

  
  هأفتخر أنني عملت مع ووليةهنية رجل وطني على قدر كبير من المسؤ: الشاعر .5

 أشاد ناصر الدين الشاعر نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الفلسطينية، بشخـصية               :القدس
وأكـد   ".رجل وطني على قدر كبير من المسؤولية      "رئيس الحكومة إسماعيل هنية السياسية، ووصفه بأنه        

قـادة األجهـزة    " قدس برس "  حوار خاص مع   الشاعر أنه لم يندم مطلقا عن أنه عمل مع هنية، ودعا في           
األمنية وصناع القرار في الضفة إلى وقف كل أشكال المضايقات التي تستهدف مؤسسات وكـوادر ذات                

، وأكد أنه ال مبرر لها على اإلطالق، وكشف النقاب عن تجاوزات خطيـرة لحقـوق                "حماس"ـعالقة ب 
القادة السياسيون في رام اهللا لهـذه اإلجـراءات،         اإلنسان في الضفة، ونفى صحة المبررات التي يقدمها         

في الوقت الراهن وأعاد ذلـك      " فتح"و" حماس"واستبعد حصول اختراق جوهري في العالقة بين حركتي         
إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، وأشار إلى أن دولة بحجم مـصر يمكنهـا أن تقـدم شـيئا لهـذا                     

مع أهمية الدور المصري فإنني أعتقد أنـه        : "زه، لكنه قال   أو أن تساهم في إنجا     ]بين فتح وحماس  [الحوار
األول هو الطرف الفلسطيني وعما إذا كانت لديه الرغبة في مثل هذا الحـوار،              : محكوم بعنصرين اثنين  

  ألن مصر ال تستطيع أن تفرض شيئا على الفلسطينيين ال يريدونه، أما العنصر الثاني فيتصل بالـسياسة                 
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 مصر ترغب بعودة الحوار، وهذا ما هو واضح، فإنها ال تستطيع أن تتجاوز الحـدود                الدولية، فإذا كانت  
  ."والصالحيات المسموح لها بها دوليا

  26/9/2007 قدس برس
  

  بو ردينه بفيروس يشبه الذي اصاب عرفاتأاصابة نبيل : يديعوت .6
اسر عرفات نبيل أبـو      كشفت مصادر فلسطينية اليوم النقاب عن إصابة مستشار الرئيس الراحل ي           :القدس

ردينه بمرض يشبه إلى حد كبير مرض الرئيس عرفات بعد أن اكتشفت التحليل التي أجريـت لـه انـه               
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة يدعوت احرنوت أن أبو ردينه يعـاني            . إلى وفاته  ىتعرض لتسمم حاد أد   

طباء في مستشفى لندن الذين     من أعراض مرض مشابهاً لمرض الزعيم الفلسطيني قبل وفاته حيث أكد األ           
يعالجون أبو ردينه أنهم قد قاموا بعملية جراحية إلزالة إحدى كليتيه بسبب المرض الـذي يعـاني منـه                   
وأضافت المصادر أن عائلة أبو ردينه أكدت أن المستشار قد يتعافي في القريب العاجل ويعد إلى طبيعته                 

 في األداء الوظيفي ألحدي كليتيه لحقت به قـد تكـون            وقال األطباء أن هناك فشل     .بعد شعوره باإلعياء  
  .نتيجتها التسمم

  25/9/2007 سماوكالة 
  

  وقف تعامالته مع غزة سياسي بامتياز" هبوعليم"قرار بنك : المستشار االقتصادي لهنية .7
اإلسـرائيلي قطـع جميـع تعامالتـه        " هبوعليم"اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة قرار بنك         :غزة
صرفية مع قطاع غزة بأنه قرار سياسي بامتياز، يضاف إلى قرار الحكومة اإلسرائيلية باعتبار غـزة                الم

كيانا معاديا، مؤكدة أنه قضى على ما بقى من االتفاقات االقتصادية الموقعة مع السلطة، داعيا إلى إيجاد                 
عالء .، د سماعيل هنية تصادي ال وحذر المستشار االق   .بدائل لذلك، للتعامل مع البنوك والعملة اإلسرائيلية      

الدين األعرج في تصريح له من نقص السيولة المالية لعملة الشيكل اإلسرائيلية، حيث أن هذا البنك يزود                 
ننظر إلى هذا القرار بخطورة، وأعتقـد       "وقال المستشار االقتصادي لهنية      .البنوك الفلسطينية بهذه العملة   

إلى هذا القرار بخطورة، وسيكون له تداعيات، مما يستدعي من          أن القطاع المصرفي اإلسرائيلي سينظر      
جميع األطراف التباحث في إيجاد الحلول والبدائل ولعل البديل المتوفر اآلني هو اتجاه البنوك الفلسطينية               
إلى اعتماد بنوك وسيطة غير البنوك اإلسرائيلية التي تعتمد عليها بالكلية وتهدد بسحب كافـة ودائعهـا                 

  ".راتها من البنوك اإلسرائيليةواستثما
   26/9/2007 قدس برس

  
  "لم الشمل" حرمان سكان غزة من "سرائيلا"الفلسطينية ترفض قرار السلطة  .8

أبلغت اسرائيل السلطة الفلسطينية امس قرارها باستثناء سكان قطاع غزة، من           :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
وأكد رئيس دائرة الشؤون المدنيـة       ".لم الشمل "وفة باسم   الحقوق المدنية ومعامالت اإلقامة الدائمة المعر     

، خاصة  "كياناً معادياً "الفلسطينية حسين الشيخ أمس، أن إسرائيل تعتزم حرمان سكان القطاع، التي تعتبره             
وبـين ان    .من تقدم منهم بطلبات للحصول على أرقام وطنية تخوله اإلقامة في األراضـي الفلـسطيني              

بشكل غير قـانوني، وفقـاً      " ألفاًً يقيمون في األراضي الفلسطينية       54نهاء مشكلة   المفاوضات مستمرة إل  
، وشدد الشيخ على رفض السلطة الوطنية للقرار اإلسرائيلي بحرمان أهـل القطـاع مـن                "لإلسرائيليين

السلطة ستناضل من أجـل عـدم       "واضاف   ".لم الشمل "الحصول على أرقام وطنية، وتمتعهم بحقهم في        
ائيل لهكذا قرار، يحرم أهل القطاع من حق كفلته لهم االتفاقات المبرمة بين الطرفين، مـشدداً                تطبيق إسر 

  ".على أن األمر يدخل في إطار العقوبات الجماعية، التي ترفضها القوانين الدولية
  27/9/2007الغد األردنية 
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  تقلل من خطرهما" اسرائيل"و.. السلطة تضبط صاروخي قسام في بيت لحم .9

 عثرت اجهزة االمن الفلسطينية : محمد يونس،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    27/9/2007الحيـاة   نشرت  
امس على صاروخي قسام بدائيين في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، ما اعتبرته محاولـة لنقـل                  

ـ          . تجربة الصواريخ من قطاع غزة الى الضفة الغربية        از وقال اللـواء توفيـق الطيـراوي رئـيس جه
ـ   . ان اعضاء الجهاز عثروا على الصاروخين في منطقة مهجورة في المدينة          " الحياة"المخابرات العامة ل

واشار الى انهـا المـرة       ".انهما في مراحلهما االولى، ولم يجر بعد تزويدهما بالمادة المتفجرة         "موضحاً  
ط صاروخين ممـاثلين فـي      الثانية التي تضبط فيها االجهزة صواريخ من هذا النوع في الضفة بعد ضب            

اطالق صواريخ من الضفة على اسـرائيل يعنـي اسـتدراج           : "وقال الطيراوي  .المدينة ذاتها قبل شهور   
  ".سنمنع ذلك بالقوة حماية لسلطتنا ولشعبنا: "واضاف". اسرائيل للقيام بعمليات تدميرية ضد شعبنا واهلنا

قال العميد أبو يوسف     : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    27/9/2007القدس العربي   وأضافت  
الهدار قائد منطقة بيت لحم امس إن االجهزة االمنية ضبطت صاروخين في منطقة تقع بين مخيم عايـدة                  

 ملم، ومكتوب عليهما عبارة اهللا      20ومدينة بيت جاال طول الواحد منهما متر ونصف المتر، وعرضهما           
وأضاف الهدار أنـه تـم      .  من تقف وراء تصنيع تلك القذائف       هي "حماس" ان   ىاكبر، وذلك في اشارة ال    

 مـا   ىالعثور علي حقيبة مليئة بالمواد المتفجرة الي جانب الصاروخين، وصواعق تفجير وزجاجتين عل            
  . مواد كيماوية وحارقة من نوع سائلىيبدو تحتويان عل

زة األمنية الفلسطينية في الضفة     ومن جهته اتهم أبو عبير الناطق بلسان ألوية الناصر صالح الدين األجه           
  . الغربية امس بالحيلولة دون تنفيذ عمليات عسكرية مسلحة جريئة ضد اسرائيل

مـصدر   إلـى أن      كفـاح زبـون    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    27/9/2007الشرق االوسط   وأشارت  
م ال تشكل أي خطـر      إسرائيلي قال إن الصواريخ التي أعلنت عن ضبطها السلطة الفلسطينية في بيت لح            

على القدس أو غيرها، وليست سوى مجموعة من المواسير، التي ال ترقى الـى مـستوى الـصواريخ                  
وحسب المصدر فقد فجر الجيش االسرائيلي المواد التي تسلمها من السلطة الفلـسطينية فـي               . والقذائف

 .معسكر أبو غنيم شمال بيت لحم
  

   برواتبهم فياضلبة في غزة يحتشدون لمطا"فتح"من من أرجال  .10
نظم مئات من رجال االمن التابعين لحركة فتح اجتماعا حاشدا في غزة أمس لمطالبـة               :  رويترز –غزة  

 الف فرد من    13وأسقطت حكومة فياض     .الحكومة التي شكلها في الضفة الغربية المحتلة بسداد رواتبهم        
االحتجاج من قائمة الرواتب بعد سـيطرة       التابعين للحركة في قطاع غزة بينهم افراد االمن الذين نظموا           

 30وقالت حكومة فياض ان رواتبهم جمدت الن هؤالء المؤيدين لفتح كانوا ضـمن               .حماس على القطاع  
 مـن جانـب     2006 وعام   2005الف فرد على االقل تقول انه تم توظيفهم بطريقة غير قانونية في عام              

 المحتجون الذي جلب كثيرون منهم اطفالهم معهـم         وردد . في ذلك الوقت   "حماس"الحكومة التي تتزعمها    
وقـال أحـد     .الى االحتجاج عبارات تسأل فياض عن االموال وتردد ان الشعب يعـاني مـن الجـوع               

المتظاهرين وهو ضابط االمن كريم ان الذين تحصنوا داخل مقر االمن ودافعوا عنه ضد مقاتلي حمـاس                
  .يجب أال يكافأوا بحرمانهم من الرواتب

  27/9/2007ور الدست
  

  الشعب الفلسطيني في الضفة سينقلب على عباس وفياض: "حماس" .11
قال الناطق بلسان حركة حماس في قطاع غزة فـوزي برهـوم أمـس إن               : غزة، وائل بنات، الوكاالت   

سوف ينقلب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه         "الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية      
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حماس في الضفة تتعرض لهجمة شرسة من       "وأكد برهوم أن     ".نقلب هنا في قطاع غزة    سالم فياض كما ا   
إلقصاء الحركـة عـن الـساحة الـسياسية         " صهيوأمريكي" قبل األجهزة األمنية هدفها تطبيق مشروع       

  ".الفلسطينية والساحة الدولية
   27/9/2007الوطن السعودية 

  
  االستحقاقاترب من تنفيذ  للته"حماس" "انقالب" تستغل "سرائيلا": "فتح" .12

اكد أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح، امس، أن حكومة إسرائيل توظف انقالب               : بلعين
وطالب بتوفير شروط النجاح النعقـاد       .حماس للتهرب من تنفيذ استحقاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة        

كاسة أخطر من تلك التي أعقبت مفاوضـات كامـب          المؤتمر الدولي المقترح حتى ال يؤدي فشله إلى انت        
، الفتاً إلى أن هذا يتطلب دعوة كافة األطراف وخاصة سوريا ولبنان لحضور المـؤتمر           2000ديفيد عام   

  .وتحديد مرجعيته وأهدافه بوضوح كامل حتى ال يخرج المؤتمر بنتائج هزيلة ال تنهي االحتالل
   27/9/2007الحياة الجديدة 

  
  "فتح" و"حماس"يدعو القاهرة إلى ممارسة دورها إلعادة اللحمة بين مشير المصري  .13

ـ   ،  "حماس "قال مشير المصري، القيادي في     :القاهرة لمصر موقف  ": "قدس برس "في تصريحات خاصة ل
تاريخي ريادي في الشأن الفلسطيني، ونحن نعول كثيرا على تحرك مصري لرأب الصدع في الـساحة                

أعتقد أن على مصر أن تقود تحركا        "أضاف  و ". والوحدة بين الفرقاء من جديد     الفلسطينية وإلعادة اللحمة  
سريعا في اتجاه رأب الصدع الفلسطيني، ألنه كلما زادت مدة الخالف كلما زاد عمق الفجوة، وأعتقد أن                 
مصر تدرك خطورة األوضاع التي ستؤول إليها األوضاع الفلسطينية في حال استمرار الخالف على ما               

  ".يههو عل
 26/9/2007قدس برس 

  
   بتوضيح تصريحات نسبت إليه عباستطالب" حماس" .14

قالت حركة حماس انها تنظر بخطورة للتصريحات التي أدلى بها أولمرت التي أعلن فيها عن               : )وام، قنا (
وطنا قوميـا  " اسرائيل "ـتأكيدات على لسان الرئيس عباس، ورئيس حكومته سالم فياض بشأن قبولهما ب   

، معتبرة ذلك تطورا خطيرا وغير مسبوق في حجم التنازالت والوعود والتـي تقـدمها الـسلطة                 لليهود
وقالت حماس في بيان أمس ان تلك الوعود تعني شطب حق العودة داعية عباس لتحديد موقفه                . لالحتالل

من تصريحات أولمرت موضحة ان استمرار الصمت على هذه التصريحات وعدم نفيها يعني صحة مـا                
 .                               ه اولمرت وهو أمر غاية في الخطورةذكر

  27/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

 هو آخر الذين تسببوا بقتل جنديين إسرائيليين قبل سبعة أعوام " فتحاوياً"تعتقل " اسرائيل" .15
ن، من مدينة نابلس اعتقلت القوات اإلسرائيلية الناشط في حركة فتح، أيمن الزب: كفاح زبون: رام اهللا

وأعلنت االذاعة اإلسرائيلية اعتقال الزبن، وباعتقاله يكون الجيش اعتقل آخر المطلوبين الذين . فجر امس
 أعوام عن طريق الخطأ، وقالت 7تسببوا بقتل الجنديين اإلسرائيليين اللذين دخال مدينة رام اهللا قبل 

وفى بوعده باعتقال جميع "ل رئيس الوزراء وقتها اإلذاعة إن وزير الدفاع إيهود باراك الذي كان يشغ
 على قوائم العفو الذي منحته  الزبن اسرائيل ورفضت ادراجوكانت. المطلوبين في هذه القضية

 . لمطاردين من فتح
  27/9/2007الشرق االوسط 



  

  

 
 

  

            9 ص                                      857:                                 العدد27/9/2007خميس ال: التاريخ

  
   من جامعة القدس إلطالقه النار على مكتب نائب رئيسها"كتائب األقصى"فصل قائد : جنين .16

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن ادارة جامعة القدس المفتوحة في مدينة جنين، اقصى شمال : هللارام ا
بعد قيامه اول  "االقصى كتائب"الضفة الغربية في جنين، قررت فصل زكريا الزبيدي أحد ابرز قادة 
حادث اغالق وتقرر اثر هذا ال. امس، بإطالق النار على مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

أطلق النار على مكتب نائب الرئيس  واضافت المصادر أن الزبيدي،  .الجامعة الى أجل غير مسمى
  %. 100بعدما رفض األخير اعتماد الدرجة التي حصل عليها في مادة االحصاء، حيث حصل على 
 27/9/2007الشرق االوسط 

  
  سام واضعاف حماسقترب من عملية عسكرية واسعة في القطاع لوقف القن: باراك .17

قال وزير  :اشرف الهور وزهير اندراوس، عن غزة ـ الناصرة من  27/9/2007 القدس العربي ذكرت
ال ان  ا قطاع غزة،    ىاالمن االسرائيلي، ايهود باراك ان اسرائيل تقترب من شن حملة عسكرية واسعة عل            

قوات وال من ناحية المدة التـي        ال ى مستو ىباراك اعتبر ان العملية العسكرية في غزة غير بسيطة ال عل          
.. .  مستوي التحديات العمالنية التي سيواجهها الجنود خالل العملية        ىسيحتاج الجيش للبقاء هناك وال عل     

واضاف وزير االمن االسرائيلي الذي كان يتحدث الذاعة جيش االحتالل امس ان الجـيش االسـرائيلي                
 اضعاف سلطة حركة حماس وفعاليتها، ولكن ينبغـي         سيستخدم الوسائل المتاحة له من اجل الحد من او        

واضاف بـاراك فـي      .قول الحقيقة ايضا، نحن نقترب من عملية واسعة في قطاع غزة، على حد تعبيره             
البرنامج الذي كان يتحدث فيه مع جنود االحتالل ان العملية العسكرية في قطاع غزة اجلت في االسابيع                 

لتكهن لماذا فليتكهن، على حد تعبيره، في اشارة واضحة الي التـوتر            االخيرة السباب عديدة، ومن يريد ا     
السائد على الحدود السورية االسرائيلية منذ اختراق المقاتالت االسرائيلية االجواء السورية في الـسادس              

  .من الشهر الجاري
 االمنية فـي     ذلك، اعترف وزير االمن االسرائيلي في سياق حديثه االذاعي بفشل االجهزة           ىباالضافة ال 

) الـشاباك (خفض كمية الصواريخ التي يطلقها المقاومون الفلسطينيون من قطاع غزة وقـال ان جهـاز                
وجنود الجيش ومعهما سالح الجو يحاولون خفض كمية اطالق الصواريخ قدر االمكان اال انه لالسف لم                

  . ننجح بعد في تحقيق ذلك، على حد تعبيره
وامتدح رئيس االركان الميجـر     : محمد هواش والوكاالت   عن   ام اهللا ر من   27/9/2007 النهار   وأضافت

ولفـت  . جنرال غابي اشكنازي التحسينات التي قال انه ادخلها على الجيش االسرائيلي عقب حرب لبنان             
لقد عدنا الـى التـدريبات   : "وقال. الى انه نجح في ادخال كل هذه التحسينات في غضون ستة اشهر فقط           

  ". بالنيران الحية والتخطيط البعيد المدىاالساسية والتدريب
  

  مكتب شارون استطلع موقف مروان البرغوثي من سالم فياض و التحالف مع حماس .18
أمس ان مكتب رئيس الحكومة اإلسـرائيلية الـسابق         " هآرتس"كشفت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

 طلع العام الماضي، اتصاالت مع    أرييل شارون أجرى، عشية االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني م        
 البرغوثي عبر النائب اليساري السابق حاييم اورون، الذي يزور البرغـوثي أسـبوعياً،              األسير مروان 

في االنتخابات، ترشيح الدكتور سالم     " فتح"استهدفت فحص إمكان أن يعلن األخير دعمه، في حال فازت           
بغـض  " حمـاس "كومة ائتالفية بمشاركة حركة     فياض على رأس حكومة فلسطينية جديدة، وموقفه من ح        

وأضافت ان البرغوثي رد ايجاباً على السؤال األول وسلباً علـى الثـاني،             . النظر عن نتائج االنتخابات   
وتابعت الصحيفة ان البرغوثي نقل إلى شارون أيضاً التـزام          . وهما إجابتان تتسقان والموقف اإلسرائيلي    

  .هيكلية السلطة الفلسطينية، بعد االنتخاباتتنفيذ خطة إصالح واسعة في " فتح"
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على تحقيق  " فتح"وزادت الصحيفة ان أوساط شارون كانت على قناعة بأن البرغوثي قادر على مساعدة              
االنتصار في االنتخابات وعلى هذه الخلفية حسنت ظروف سجنه، فُأخرج من زنزانته ونقل إلـى سـجن     

والحـديث إلـى    . نية قريبة من الرئيس محمود عبـاس      آخر حيث سمح له بلقاءات مع شخصيات فلسطي       
  .وسائل إعالم عربية

  27/9/2007الحياة 
  

  أغلبية الحكومة اإلسرائيلية تؤيد إطالق البرغوثي مقابل شاليط :معاريف .19
اإلسرائيلية أمس عن أن غالبية أعضاء الحكومة اإلسرائيلية        ' "معاريف"كشفت صحيفة    :االتحاد -رام اهللا 

 وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر الخـاص بـاإلفراج عـن القيـادي                يدعمون اقتراح 
في الضفة الغربية مقابـل إطـالق سـراح الجنـدي     ' "فتح "الفلسطيني مروان البرغوثي أمين سر حركة  

وقالت معاريف إنها أجرت استطالعاً آلراء الـوزراء        . اإلسرائيلي المختطف في قطاع غزة جلعاد شاليط      
   .سرائيليين في هذه القضية وتبين أن غالبيتهم يؤيدون فكرة اإلفراج عن البرغوثي مقابل شاليطاإل

  27/9/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  أشهر إلخالء منزل في القدس3محكمة إسرائيلية تمهل مستوطنين  .20
لكرد في حي لندن ـ امهلت المحكمة اإلسرائيلية أمس مستوطنين مدة ثالثة شهور إلخالء بيت عائلة ا

الشيخ جراح في القدس المحتلة وذلك بعد ان ردت المحكمة االستئناف الذي تقدم به المستوطنون إلبطال 
الماضي، على قرار من ) شباط( فبراير 25وكان المحامي حاتم أبو أحمد قد حصل في  .قرار اإلخالء

لية رفضت تنفيذ القرار، عندها المحكمة يقضي بإخالء المستوطنين لبيت الكرد إال أن الشرطة اإلسرائي
تقدم المستوطنون بطلب استئناف آخر للنظر في قضية اإلخالء وإغالق البيت، إال أن المحامي أبو أحمد 

   .رد على جميع ادعاءات المستوطنين وأقنع المحكمة بوجوب إبقاء حكم اإلخالء
  27/9/2007الشرق االوسط 

  
  ةبنك اسرائيلي حكومي يمد االموال لقطاع غز .21

قال مسؤولون يوم االربعاء ان البنك المركزي االسرائيلي اقترح استخدام مؤسسة حكومية فـي تحويـل                
االموال لبنوك غزة بعد أن بدأت البنوك الخاصة في تجميد عالقاتها مع القطاع الذي وصفته اسرائيل بانه                 

نـك البريـد االسـرائيلي      ولم يتضح ما اذا كان اقتراح بنك اسرائيل المركزي بأن يتـولى ب             .كيان معاد 
وقـال هـافي    .الحكومي تعامالت غزة بدال من البنوك الخاصة سيحظى بموافقة الحكومـة االسـرائيلية            

هوتشمان الرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة البريد االسرائيلية التي تضم بنك البريد ان االقتراح اعد في               
وقال ان بنك البريد االسـرائيلي       . المالية وقت سابق هذا االسبوع وعرضه عليه البنك المركزي ووزارة        

ورفـض بنـك اسـرائيل       .لديه القدرة المالية على ملء الفراغ الذي تركه هابوعاليم وديسكاونت بنـك           
وقال مسؤول مصرفي فلسطيني ان الخطوة قد تجبر بنوك غـزة علـى              .المركزي التعليق على االقتراح   

  .اغالق ابوابها
  26/9/2007رويترز 

  
  ع مع نظيرها التونسي وتؤكد على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرةليفني تجتم .22

اجتمعت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، اليوم األربعاء، في مقر هيئة األمـم المتحـدة فـي                 
وأفادت التقارير اإلسرائيلية أن الوزير التونـسي قـد          .نيويورك، بنظيرها التونسي عبد الوهاب عبد اهللا      

. قاء المذكور بناء على طلب ليفني، بالرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسية بين البلـدين              وصل إلى الل  
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وأن ليفني من جهتها قد تحدثت عن المفاوضات مع الفلسطينيين وأكدت علـى الحاجـة ألن تقـوم دول                   
ة تجدر اإلشـار   .عربية معتدلة بدعم العملية وتندمج فيها، حتى في إطار مفاوضات مباشرة مع إسرائيل            

 سنوات، عندما وصل وزير الخارجيـة       3إلى أن اللقاء األخير بين ممثلين إسرائيليين وتونسيين كان قبل           
  .اإلسرائيلي، في حينه، سيلفان شالوم، إلى تونس في زيارة

  26/9/2007 48عرب
  

 الهجوم اإلسرائيلي ضد سوريا سيناريو لضرب إيران: صحيفة صنداي تايمز .23
النقاب عن هجوم بري إسرائيلي على أحد " صنداي تايمز"كشفت صحيفة :  عبدالمنعم حالوة-القاهرة 

المواقع العسكرية السورية للتمهيد للضربة الجوية التي حدثت مطلع الشهر الحالي على موقع نووي 
الخاصة الملقبة بوحدة الصفوة في الجيش " سيرت متكال"وأكدت الصحيفة ان وحدة  .سوري تحت اإلنشاء

ي يتحدث غالبية افرادها اللغة العربية بطالقة نفذت هجوما مباغتا على وحدة عسكرية في االسرائيلي الت
شمال شرق سوريا، بعد ان ارتدى افرادها المالبس العسكرية الخاصة بالجيش " دير الزور"منطقة 

السوري واستولت على معدات نووية كورية الصنع وعادت بها إلى اسرائيل، كما أكدت الوحدة وجود 
راء كوريين شماليين في الموقع السوري إال أنها لم تتمكن من أسر احد منهم لكن مصادر استخباراتية خب

ايهود "أكدت مقتل خبراء كوريين في الهجوم وقد تمت تلك العملية تحت قيادة مباشرة من وزير الدفاع 
 .ائيليالذي شغل منصب قائد وحدة سيرت متكال الخاصة أثناء عمله بالجيش االسر" باراك

  27/9/2007الشرق القطرية 
  

  يزور موقع الغارة اإلسرائيلية على سورية" يديعوت"صحافي من  .24
اإلسرائيلية، وموقعها على االنترنـت، أن      " يديعوت أحرنوت " كشفت صحيفة    :الناصرة– برهوم جرايسي 

 التـي   محللها العسكري رون بن يشاي، تجول في سورية، وخاصة منطقة الشمال في األيـام األخيـرة               
ووفق ما ذكرته الصحيفة فإن بن يشاي دخل مرارا دوال عربيـة ال              .تعرضت الى غارة إسرائيلية أخيرا    

ويقـول   .تقيم عالقات مع إسرائيل بواسطة جواز سفر لدولة ثالثة بحوزته، ومن بينها العـراق ولبنـان               
ر الـزور، القريبـة مـن       الصحافي، الذي سينشر تقريره الكامل يوم غد الجمعة، انه توجه إلى مدينة دي            

الموقع الذي قالت وسائل إعالم أجنبية ان الطائرات اإلسرائيلية قصفته، إال أن حاجزا عسكريا منعه مـن     
الوصول إلى مركز األبحاث الزراعية، الذي يقع بعد خمسة كيلومترات من الحـاجز، والـذي يجـري                 

  .ان فيه أسلحة أو نشاطا نووياالحديث عنه وكأنه تلقى ضربة من الطائرات اإلسرائيلية، بزعم 
  27/9/2007الغد األردنية 

 
  حول مزارع شبعا" بدء المداوالت"إسرائيل ترفض  .25

لالنسحاب من مزارع شبعا المحتلة، مشيرة      " البدء بالمداوالت "أعلنت إسرائيل أمس رفضها     : علي حيدر 
ق مكتـب رئـيس الحكومـة       وعلَّ .لحزب اهللا " جائزة"إلى أن انسحاباً كهذا سيكون على حسابها وسيكون         

اإلسرائيلية إيهود أولمرت على أنباء تحدثت عن قبول سوري بنقل السلطة على المـزارع إلـى األمـم                  
يجـب أوالً إنهـاء     "، مشدداً على أنه     "ال تغيير في موقف إسرائيل في هذا الموضوع       "المتحدة بالقول إنه    

قد ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية        " هآرتس"وكانت صحيفة    .بين لبنان وسوريا  " ترسيم الحدود 
اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس بعث برسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تفيـد بـأن                  
دمشق وافقت على نقل مزارع شبعا إلى سلطة األمم المتحدة، حتى قبل ترسيم الحدود اللبنانية الـسورية،                 

  .المنطقة التي تحتلها إسرائيلكجزء من ترتيبات السيادة على هذه 
  27/9/2007األخبار 
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   سنة20فائض في ميزانية إسرائيل ألول مرة منذ  .26

تشير التقديرات أن ميزانية إسرائيل هذا العام ستحقق فائـضاً ألول مـرة منـذ               :  رام اهللا  -خلف خلف   
الية اإلسـرائيلية مـن   وعليه يتوقع أن يلغى أكثر أحكام االقتطاع التي تخطط لها وزارة الم. عشرين سنة 

  . في المباحثات التي ستتم في الكنيست بعد األعياد اليهودية2008ميزانية الدولة لسنة 
  26/9/2007موقع ايالف 

 
   بين الدول الفاسدة في العالم30اسرائيل في المرتبة  .27

وذلـك   2007 دولة على مقياس الفـساد لعـام         180 احتلت اسرائيل المرتبة الثالثين من بين        :بيت لحم 
   .34بتحسن طفيف بالنسبة للعام الماضي حيث احتلت المرتبة 

  26/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  بافتتاح معبد يهودي تحت المسجد األقصى ي إسرائيلإعتراف  .28
اعترفت المؤسسة اإلسرائيلية أمس أنه تم مؤخرا افتتاح كنيس يهودي يقع في حـدود الجـدار                : أم الفحم 

ذكرت هآرتس، أن أعمال    قد  و.  مترا عن قبة الصخرة المشرفة     97 ويبعد فقط    ،صىالجنوبي للمسجد األق  
الناطق االعالمي في مؤسسة األقصى     ومن جهته ذكر    .  بتمويل من يهود أوكرانيا     له ترميم واسعة أجريت  

االعتراف اإلسرائيلي يدل على سياسـة الكـذب والتـضليل          هذا  أن  ،  ألعمار المقدسات محمود أبو عطا    
  . الذي تتبعهما المؤسسة اإلسرائيلية، بأنه ال توجد حفريات تحت المسجد األقصىالمتواصل

  27/9/2007الدستور 
  

   1967 فلسطينية منذ 10000اعتقل دراسة تشير إلى أن االحتالل  .29
أصدرت دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينية دراسة اشارت الـى أن قـوات              : عمان

 مواطنـة   700 مواطنة فلسطينية، من بينهن قرابة     10000 اعتقلت أكثر من     1967اإلحتالل ومنذ العام    
 . فـي الـسجون االسـرائيلية       أسـيرات  110اختطفن خالل انتفاضة األقصى، وبقى منهن لغايـة اآلن          

 أرامل والعديد   هناك عاماً، كما أن     18 أسيرات منهن قاصرات لم يتجاوز عمر الواحدة         5وأوضحت أن   
صاحبها ضـرب   كان ي عتقال  اال اتن عملي إلى أ ولفتت   .اتي تركن أطفالهن دون رعاية    من األمهات اللو  

 في مراكز التحقيق واإلعتقـال لمعاملـة قاسـية           االسيرات وإهانة، وترهيب وترويع، الى جانب تعرض     
أكـدت   كما   .وألصناف مختلفة من التعذيب والضرب المبرح دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة          

ن األوضاع الصحية في غاية الصعوبة كما هو الحال في باقي السجون وهذا ما يؤكد أن سياسة                 الدراسة أ 
  .اإلهمال الطبي مبرمجة وممنهجة تهدف لقتل األسرى واألسيرات ببطء

  27/9/2007الدستور 
  

 نيتسان يتعرضون لتعذيب وحشي في سجن سرى الأ .30
 إدارة مصلحة السجون ،ين الفلسطينية أمسحملت وزارة شؤون األسرى والمحرر: رام اهللا والوكاالت

اإلسرائيلية مسؤولية التنكيل الوحشي الذي قامت به وحداتها في سجن نيتسان يوم أول من أمس، ودعت 
المؤسسات الدولية واإلنسانية للقيام بواجباتها في توفير الحماية لألسرى الفلسطينيين السياسيين لدى 

نين من األسرى للمستشفى نتيجة إصابتهم بجروح بالغة، كما تم وأوضحت أنه تم تحويل اث .االحتالل
  .عزل عشرة أسرى في الزنازين اإلنفرادية
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  27/9/2007البيان 
  

  وزير اسرائيلي احتجاجا على مشاركةنسحب من إفطار رمضاني ت شخصيات فلسطينية .31
لقـضية االرثوذكـسية    فوجئ المدعوون لالفطار الرمضاني، الذي بادرت اليه الهيئة الشعبية لمناصرة ا          

، مما دفـع    والذي جرى عصر األربعاء، في متنزه الجليل من وجود الوزير غالب مجادلة بين المدعوين             
المطران عطاهللا حنا، وعوض عبد الفتاح السكرتير العام للتجمع الـوطني الـدمقراطي، وأميـر               كال من   

قد أكد  و .، لالنسحاب دفاع عن الحريات  مخول مدير عام اتحاد الجمعيات العربية ورئيس اللجنة الشعبية لل         
 على رفض مسلك دعوة الوزارات للموائد الرمضانية، واالنحدار األخالقـي الـذي             من جهته عبد الفتاح   

 مواصلة التأييد والمساندة لموقف األب عطـا        هدف الحضور كان   إلى أن    افتال. يهدف إلى تدجين العرب   
ئفة األوثوذوكسية، واستعادة األمالك التي سربت إلى الجهات        اهللا حنا، الداعي إلى الحفاظ على أمالك الطا       

  .اإلسرائيلية
  26/9/2007 48عرب

  
  األطفال الفلسطينيون في مالعبهم هدف لإلسرائيليين:تحقيق لنيويورك تايمز .32

ن الحقول التي يلعب فيها أطفال غزة قد تكون سبب هالكهـم            أ صحيفة نيويورك تايمز األميركية،      ذكرت
 عن عائلة أبو غزالة التي فجعـت       في هذا الصدد  وتحدثت   .قوات اإلسرائيلية التي تشتبه فيهم    على أيدي ال  

في هذا الصدد   وأشارت   . نهاية آب الماضي    حين مزقت قذيفة إسرائيلية أجسادهم     ثالثة من أطفالها  بمقتل  
مـن كـانون     عاما قتلوا بهذه الطريقة منذ األول        19 طفال فلسطينيا في قطاع غزة تحت سن         18إلى أن   

 عاما، عدا عن الطفل ابن      18 و 15 طفال ما بين     11 عاما، و  15الثاني، وسبعة أطفال تقل أعمارهم عن       
فقا ألرقام مجموعة المراقبة لحقـوق      ذلك  و. العام الذي قضى بعد انتظار طويل على إحدى نقاط التفتيش         

حتالل لمحاولته تـسلق الـسياج      قتل رميا برصاص اال    عاما   22 فيما هناك فتى يبلغ      .اإلنسان الفلسطينية 
 فـردا   13 كان يسعى للعمل في إسرائيل، شأنه شأن شقيقه الذي يعيـل             حيثالحدودي في آب الماضي،     
  .يعيشون في ثالث غرف

  26/9/2007 48عرب
  

  االحتالل يشرع في توسيع مصانع بركان على حساب منطقة أثرية غرب سلفيت  .33
ن جرافات االحتالل تعمـل علـى تـسوية         أ ،ال الضفة عيان من محافظة سلفيت شم    قال شهود   : سلفيت

. قد صادرها منـذ سـنين     ، والتي كان    األرض وتهيئتها في المنطقة األثرية المسماة مغر الشمس والقمر        
  . على توسعة وإضافة مصانع جديدة للمنطقة الصناعية المسماة مصانع بركانحيث من المتوقع أنه يعمل 

27/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  إلى تراجع وضع السياحة الفلسطينية منذ اندالع انتفاضة األقصى يشير اإلحصاء الفلسطيني .34
أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً عشية اليوم العالمي للـسياحة الـذي              : رام اهللا 

نـدالع انتفاضـة    إلى تراجع في وضع السياحة في األراضي الفلسطينية منـذ ا          أشار فيه   يصادف اليوم،   
 1999 مقارنة مـع عـام       2006إلى تراجع عدد الفنادق العاملة عام       تشير   النتائج   موضحا أن . األقصى
  .%13.2بنسبة 

  27/9/2007القدس الفلسطينية 
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  ارتفاع معدالت اإلصابة بالسرطان جنوب الخليلب شكوك بتسبب مفاعل ديمونا .35

حول ارتفاع معدالت السرطان في النقب، تسليط اعاد تقرير نشرته يديعوت أحرونوت،  :رام اهللا
 إال أناالضواء مجددا على ظاهرة ارتفاع الحاالت المصابة بالسرطان جنوب مدينة الخليل المتاخمة، 

ديمونا النووي الذي يعتقد اخصائيون فلسطينيون، انه احد األسباب  التقرير لم يتطرق الى وجود مفاعل
حسب الدكتور محمود سعادة ممثل لجنة االطباء  وب.ان في الخليلالمباشره في ارتفاع امراض السرط

ن اسرائيل تنفذ اليوم سياسة الترانسفير الى الرفيق االعلى فإالدولية للحماية من اضرار الحرب النووية، 
ويبرهن على ذلك باستعراضه لحاالت ولدت مصابة بالسرطان او . عبر اشعاعاتها المسببة للسرطان

ن باحثا فلسطينيا رصد كمية االشعاع أ وأكد في هذا السياق،.  قال انها نادرة ومتكررةبتشوهات عجيبة،
 كيلومترا من مفاعل تشيرنوبل 30في بلدة الظاهرية فوجدها مماثلة للكمية التي سجلت على بعد 

ترفض الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية االشارة الى ان اسرائيل هي  ومن جهتها .السوفياتي
  .مسؤولة عن ذلك، لكنها فقط تحذر من االشعاعات االسرائيليةال

 27/9/2007الشرق االوسط 
  

  "مؤتمر الخريف"مبارك وعبد اهللا الثاني يطالبان واشنطن بجدول اعمال واضح لـ .36
قال مصدر مسؤول في الديوان الملكي األردني أن القمة :  نبيل غيشان- غزة، الناصرة، رام اهللا ،عمان

لرئيس المصري حسني مبارك والعاهل األردني عبد اهللا الثاني، أمس، في عمان وجهت التي جمعت ا
رسالة مهمة الى اإلدارة األميركية، قبيل انعقاد مؤتمر السالم الذي دعت واشنطن اليه ست دول عربية 

واضاف المصدر، أن العاهل األردني والرئيس المصري، أكدا بكل . وخصصته للقضية الفلسطينية
ال مصلحة للعرب في حضور المؤتمر إال إذا كان جدول اعماله ومخرجاته واضحة تؤدي "ان وضوح 

ودعا العاهل ". الى استئناف عملية السالم واقامة الدولة الفلسطينية وجالء االحتالل االسرائيلي عنها
استحقاقات األشقاء الفلسطينيين إلى تبني مواقف موحدة تنسجم مع تحديات و"االردني والرئيس المصري 

  ". المرحلة الراهنة وبما يمكنهم من إقامة دولتهم المستقلة واستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة
  27/9/2007الحياة 

  
  االردن ينتظر الوضوح حول االجتماع الدولي: مسؤول أردني .37

ذا سيعتمد على جدول أعمال ه" مؤتمر الخريف"أكد مسؤولون أردنيون ان مستوى التمثيل في : وكاالت
، إال ان مستوى التمثيل سيعتمد على "األردن سيشارك في االجتماع"وأوضح مسؤول أردني ان . اللقاء

حتى هذه الساعة ليست لدينا رؤية واضحة حول هذا االجتماع "وقال المسؤول األردني ". جدية اإلعداد"
ضرورة ان يعتمد  "وأكد المسؤول". لذلك نحن نخشى ان يتحول مجددا إلى مجرد فرصة اللتقاط الصور

االجتماع على خطة عمل يتم اإلعداد لها بصورة جيدة من اجل إقامة دولة فلسطينية وحل المسائل 
وأوضح أن ". المتعلقة بها كالحدود والالجئين والقدس والتي يصر األردن على ضرورة اإلطالع عليها

اية كاملة بما يجري في كل هذه المسائل لها عالقة باألردن لهذا يجب ان تكون المملكة على در"
  ".المباحثات أو التطورات المتعلقة بها

  27/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  المنطقة ال تحتمل ضياع الفرصة المتاحة لتحقيق السالم: عبد اإلله الخطيب .38
أكد وزير الخارجية عبد االله الخطيب أهمية االعداد الجيد للمؤتمر الدولي للسالم :  بترا-نيويورك 

المزمع عقده خريف هذا العام وأهمية العمل الجاد لضمان عدم ضياع الفرصة المتاحة االن لتحقيق 
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نحو الفوضى السالم المنشود ألن المنطقة ال تحتمل ضياعها اذ سيؤدي ذلك الى انزالق المنطقة 
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد امس في نيويورك وضم اضافة الى االردن وزراء . والتطرف

كما بحث مع وزيرة خارجية اسرائيل . خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر واميركا
 الدولي حول تسيبني ليفني اخر التطورات المتعلقة بعملية السالم والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر

 .السالم في شهر تشرين الثاني المقبل
  27/9/2007الرأي األردنية 

  
  ممثل الشفافية الدولية األردني ينسحب بعد تقدم إسرائيل رغم فضائح الفساد فيها  .39

انسحب، امس، ممثل منظمة الشفافية الدولية في األردن من هذه الهيئة الدولية احتجاجا علي ما : عمان
ضوعية واالنتقائية في اعتماد معايير سلم الفساد وذلك بعد صدور تقرير العام الحالي وصفه بعدم المو

وتساءل الصحافي باسم سكّجها، .  دولة180 من بين 53 إلي 40الذي لحظ تراجعا في موقع المملكة من 
وء ممثل الشفافية الدولية منذ عشر سنوات، عن مدى شفافية ونزاهة مصادر سلم التقييم الدولي في ض

  . تراجع الدول العربية مقابل تقدم إسرائيل رغم أنها شهدت سلسلة فضائح فساد
  27/9/2007القدس العربي 

  
 توزيع المصحف الهاشمي في القدس .40

خمسة االف نسخة من األردنية  جهزت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية :بترا - عمان
المبارك وقبة الصخرة المشرفة وعموم مساجد المدينة المصحف الهاشمي لتوزيعها في مسجدي األقصى 
 .المقدسة والمراكز االسالمية ودور القرآن الكريم فيها

  27/9/2007الرأي األردنية 
  

   اللبنانيةعلى الحدود وإدخال آليات مدرعة عمليات تحصين إسرائيلية  .41
 شملت تحـصين واسـتحداث      جيش اإلسرائيلي منذ عدة اسابيع، بأعمال مكثفة      الباشر  : طارق ابو حمدان  

حدود مع جنوب لبنان بشكل عام، وعلى جبهة مزارع شبعا المحتلة بـشكل             المواقع عسكرية على طول     
حيث اقيمت السواتر الترابية والدشم، وتم تركيب المزيد مـن المعـدات االلكترونيـة وأجهـزة                ،  خاص

ة التي زودت بكاميرات نوع فيـديو        تم استحداث العديد من نقاط المراقبة الجديد       ماالتنصت والتشويش، ك  
 ل آليات مدرعة بينها دبابات نوع ميركافا وراجمات صواريخ ارض جو متطـورة            اورادارات، وتم ادخ  

  .الى عدة مواقع
  27/9/2007السفير 

 
  الى اثبات جديتها قبل انعقاد المؤتمر الدولي  " اسرائيل"السعودية تدعو  .42

اثبات "السعودي سعود الفيصل، االربعاء، اسرائيل الى دعا وزير الخارجية : ب. ف.  أ-نيويورك 
قبل انعقاد المؤتمر الدولي المنتظر حول الشرق االوسط مع اعرابه عن شكه حول مشاركة " جديتها
وخالل لقاء مع صحافيين في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة لالمم المتحدة، قال . بالده

رى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي سيكون من المستغرب ان ن"الفيصل 
كي تثبت "واوضح ". ايهود باراك يتحدثان عن السالم في حين يستمر فيه بناء المستوطنات والجدار
اذا . وهذا ليس كثيرا. جديتها، يجب ان تصدر اسرائيل على االقل قرارا حول بناء مستوطنات جديدة

  ".عادة االاضي المحتلة فيجب اال يأخذوا اخرىكانوا يريدون البحث في ا
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سوريا ولبنان . المملكة العربية السعودية ليس لها اراض محتلة من قبل اسرائيل"واوضح ان 
ننتظر رؤية شاملة للوضع قبل البحث في المشاركة او "واضاف ". والفلسطينيون هم الالعبون الرئيسيون

  ".عدمها
  27/9/2007موقع ايالف 

  
  أفكارا بشأن إجراء انتخابات تشريعية بعد مؤتمر الخريفيتداولون " حماس"وب وسطاء عر .43

 أفكارا بشأن إمكانية "حماس"، أن هناك وسطاء عرب يتداولون مع "الخليج" علمت:  وكاالت-عواصم 
وقالت المصادر إن مصر . إجراء انتخابات تشريعية جديدة في األراضي الفلسطينية بعد مؤتمر الخريف

إسماعيل هنية بضرورة التعاطي مع شرعية واحدة ودعم هذه .ئيس الحكومة الفلسطينية المقالة دأبلغت ر
جاء ذلك، حسب مصادر مصرية . الشرعية في معامالتها وإدارة العالقات والمصالح الفلسطينية مع العالم

ن قطاع غزة مطلعة، خالل اتصاالت أجراها هنية مع المسؤولين المصريين في أعقاب إعالن إسرائيل ع
وعلم أيضا أن هناك وسطاء عرب يتداولون مع حركة حماس أفكارا بشأن إمكانية إجراء ". كيانا معاديا"

  . انتخابات تشريعية جديدة في األراضي الفلسطينية بعد مؤتمر الخريف المفترض
  27/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ضد الفلسطينيين" اإلسرائيلية"وزير الخارجية المصري ينتقد الممارسات  .44

واصل السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية نشاطه المكثف على هامش :  طارق فتحي-نيويورك 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، وانتقد الممارسات القمعية اإلسرائيلية واالستخدام اإلسرائيلي 

كما أكد، في . األساسية الفلسطينيةالمفرط للقوة العسكرية ضد المدنيين العزل وضد المؤسسات والبنية 
كلمته أمام االجتماع الوزاري الذي عقدته حركة عدم االنحياز حول القضية الفلسطينية وعقد بمقر األمم 
المتحدة، أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، حيث يحتاج 

وطالب إسرائيل برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني . متزايدةالي الدعم السياسي واالقتصادي بصورة 
وأعرب أبوالغيط عن أمله في أن يسهم مؤتمر . وفك الحصار ووقف النشاط االستيطاني غير المشروع

  . السالم المزمع عقده في نوفمبر المقبل، في تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية
  27/9/2007األهرام المصرية 

  
  ب العربية يدين القرار اإلسرائيلي اعتبار قطاع غزة كياناً معادياًمؤتمر األحزا .45

 اليوم، قرار سلطات ، حزباً عربيا120ًدانت األمانة العامة لمؤتمر األحزاب العربية الذي يضم  :عمان
ب إلعادة احتالل االحتالل اإلسرائيلي الذي يعتبر قطاع غزة كياناً معاِدياً، محذِّرةً من أن القرار يفتح البا

وطالبت األمانة العامة األمين العام  .القطاع واإلمعان في القتل والتدمير ضد المدنيين الفلسطينيين هناك
لألمم المتّحدة بان كي مون في برقية بعثت بها إليه بإدانة هذا القرار التعسفي والضغط على إسرائيل 

لبت جميع األحزاب العربية األخرى باالضطّالع كما طا .للحد من ممارساتها تجاه الفلسطينيين
بمسؤولياتها في إدانة القرار اإلسرائيلي وممارسة الضغوط الكفيلة بإلغائه وحماية المواطنين الفلسطينيين 

 .من النتائج المترتِّبة عليه
    26/9/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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    ينيين العالقين على الحدود االردنية والسورية السودان ينفي تجميد قرار استضافة الفلسط .46
نفى السفير السوداني لدى االردن محمد عثمان سعيد ان تكون بالده جمدت :  نيفين عبد الهادي-عمان 

قرارها باستقبال الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود السورية العراقية واألردنية العراقية، مشيرا 
  . ج الى الكثير من االجراءات والترتيبات وهذا يتطلب وقتاالى ان االمر يحتا

  27/9/2007الدستور 
  

 "إسرائيليين"أحمدي نجاد يتجنب أسئلة صحافيين  .47
أنهى الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد زيارته الثالثة الى أمريكا بهجوم  : صالح عواد-نيويورك 

سرائيل من على الخريطة، وأنه قد آن األوان عنيف على واشنطن، وتحدث حول ما الذي يقصده بمحو ا
وانهى الزيارة بجدل عندما تجاهل في مؤتمر صحافي عقده . الن يحدد الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه

  .في االمم المتحدة االجابة على سؤال صحافية وصحافي اسرائيليين
  27/9/2007الشرق االوسط 

  
  بوش يضغط إلعادة االعتبار لدحالن .48

ـ     :  أحمد شاكر  -رام اهللا    أمـس، عـن أن الـرئيس       " األخبار"كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، ل
ونقل عن بوش قولـه لعبـاس عـن    . األمريكي جورج بوش طلب من الرئيس عباس عدم إهمال دحالن   

خطأه في غزة ال يمكن أن يجعل السلطة وحلفاءها يغفلون ما قدمه الرجل الوفي مـن أجـل                  "دحالن إن   
وأوضح المسؤول أن بوش وعد عبـاس بـأن         ".  اإلسرائيلي –مشروع السالم الفلسطيني    حماية السلطة و  

دحالن ورجاله سيعودون أفضل مما كانوا وسيعيدون غزة إلى عهدته ولن يتركوا حماس تفعل ما تريـد                 "
  .هناك، وأن دحالن سيفيق من صدمته ولن يرحم من تواطأ مع حماس لتنفيذ انقالبها في غزة
  27/9/2007األخبار 

  
  حديث أميركي عن تأجيل مؤتمر السالم  .49

احتمال تأجيل االجتماع المقـرر منتـصف       " البيان"أكدت مصادر أمريكية لـ     :  محمد صادق  -واشنطن  
وأوضحت أن احتمال التأجيل يهدف إلـى القيـام بالمزيـد مـن االتـصاالت               . نوفمبر إلى موعد آخر   

وقالت المصادر أن الغموض ال يزال يكتنف أجندة        . والمشاورات لتوفير أكثر ما يمكن من عوامل نجاحه       
االجتماع والدول التي ستدعى إليه وما سيتم بحثه، واآللية الالزمة لمتابعة ما ينتج عنه، ولذا فإن التأجيل                 

  .المحتمل هدفه توفير المزيد من الوقت لإلعداد والتحضير الدقيق لالجتماع
  27/9/2007البيان 

  
   أن تكون مزارع شبعا في عهدة القوات الدولية سوريا توافق على: اسبانيا .50

أرسل وزير الخارجية اإلسباني ميغيل موراتينوس رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة، بعـد زيارتـه                
لدمشق ولقائه مع الرئيس السوري، جاء فيها أن سوريا موافقة على نقل مزارع شبعا لتكون بعهدة قوات                 

 تحديد السيادة على المنطقة التي تحتلها إسرائيل وترفض االنسحاب منهـا            األمم المتحدة كجزء من عملية    
وقالت مصادر إسرائيلية أن موقف سـوريا يهـدف إلـى           . متذرعة بضرورة االنتهاء من ترسيم الحدود     

  .الضغط على إسرائيل التي ترفض على االنسحاب من مزارع شبعا
  26/9/2007 48عرب
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  بمعلومات قبيل الغارة على سورية" إسرائيل"زود امريكا لم ت": إيه. آي. سي"الـ  .51
نفى مسؤولون استخباراتيون امريكيون حاليون وسابقون أن تكون الواليات المتحـدة قـد             : محمد بشير  

زودت الدولة العبرية بأي معلومات استخباراتية أو ان تكون قد تعاونت مع تل ابيب في هذا المجال قبيل                  
وزعمت المصادر االستخباراتية االمريكية ان الصواريخ الكورية       . لى سورية الغارة الجوية االسرائيلية ع   

 . الشمالية الصنع ليست مزودة برؤوس نووية
  27/9/2007عكاظ 

  
  روسيا تدعو المجتمع الدولي لتفعيل تقديم المساعدات للفلسطينيين  .52

نة التنسيق المؤقتـة  أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، في جلسة لج  :  كريم المظفر  -موسكو  
الخاصة بتقديم المساعدة إلى الفلسطينيين، انه يتعين على أعضاء المجتمع الدولي أن يفكـروا معـا فـي            

وقال إن تغيير الحياة اليومية فـي األراضـي         . ضمان آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدة إلى الفلسطينيين       
اس ويضيف وزنا إلى نهجه نحو التسوية السياسية        الفلسطينية إلى األفضل سيعزز كثيرا مواقع الرئيس عب       

  .  ويقلص نفوذ المتطرفين" إسرائيل"مع 
  27/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  على بريطانيا أن تهدد بانسحابها من الرباعية إثر حصار غزة: قنصل بريطاني .53

س، انه ال يكفي ان     رأى ريتشارد دولتون، القنصل البريطاني العام السابق في القد        :  سمير ناصيف  -لندن  
يتحدث رئيس الوزراء الجديد غوردون براون ببضع كلمات ال تشكل اكثر من سطر واحد عن فلسطين،                
بل كان عليه ان يربط الشؤون االمنية الداخلية لبريطانيا بالشؤون الخارجية، وان يهدد بانسحاب بريطانيا               

. والتنكيل بالسكان الفلسطينيين في ارضهم    من المجموعة الرباعية اذا استمر حصار غزة وتجويع سكانها          
ودعا دولتون االسرائيليين الى انهاء االحتالل والعنف ضد الفلسطينيين الذي يرتد عليهم، وقال انه يوجد               

  .عدد من االسرائيليين يدركون خطورة ما تمارسه حكومتهم بدعم من بعض الدول العظمي
  27/9/2007القدس العربي 

  
  ميركل تقديرا لدورها في مناصرة إسرائيللعالمي جائزة رجل الدولة ال .54

حصلت المستشارة األلمانية على جائزة رجل الدولة العالمي والتـي منحتهـا إياهـا            :  د ب أ   -نيويورك  
ألقـى كلمـة التهنئـة      قد  و. مؤسسة أمريكية لمناصرة حرية األديان تقديرا لدورها في مناصرة إسرائيل         

 كثيرا في منزله عندما كانت زعيمـة المعارضـة   هزارتقد  ميركل   ت، الذي كان  بالجائزة هنري كيسينجر  
  .أنها تقدر نصائحه السياسية، حيث األلمانية

  27/9/2007الدستور 
  

 بوتين حذر إيران من هجوم إسرائيلي أميركي بعد رمضان : صحيفة فرنسية .55
 إيران من هجوم  عن أن بوتين حذر،لو كانارد انشينيه األسبوعية الفرنسيةصحيفة  كشفت :وكاالت

 وادعت أن موجة .أميركي إسرائيلي ضدها من المحتمل أن يبدأ بعد شهر رمضان إلى أوائل العام المقبل
الهجوم األولى ستأتي من جانب سالح الجو اإلسرائيلي بتوجيه من طائرات االستطالع والرادار 

  .ة ويعقبها تدخل السالح الجوي األميركي طبقاً لنتائج الضرب،األميركية
  27/9/2007البيان 
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  لتلميع صورة أولمرت" السالم"االندفاع إلى  .56
  عزمي بشارة

لم يكن لدى كاتب هذه السطور أدنى شك أن الحزبي المتمرس في السياسات الداخلية، الحاد اللسان فـي                  
 اإلجابة على أتفه استفزاز حتى لو جاء من أقل الصحافيين أهمية، لن يرخي قبضته على زمام الحكـم أو              

أولمرت هو نموذج السياسي اإلسرائيلي المتمتـع بـصفة الــ           . يتراجع امام خصومه الداخليين بسهولة    
ترجمتها الحرفية من العبرية وقاحة، ولكن باللكنة اإليديشية تـضاف للوقاحـة مـسحة مـن                " (شوتسباه"

وهو حزبي متمـرس    . التي تجمع التعبير النابي والسلوك العدائي كنوع من المناقبية اإلسرائيلية         ) التحبب
وقـد  ". الليكود"منذ ان استلهم قائده ومعلمه زعيم المركز الحر شموئيل تمير أحد األقطاب المؤسسة لـ               

اشتهر قبل أن يصبح رئيس بلدية القدس كأحد شباب مناحيم بيجن، وقاد حملة تـشويه الشخـصية ضـد                   
ة والكثيرة القـذع والـدم عنـد        ، إذ نسق حمالت اإلعالم الحاد     1981شمعون بيريس في انتخابات عام      

أمثـال  " البلطجـي "وفي مرحلة زعامة نتانياهو لم يكن مستعدا لقبول سيطرة زمرة من الشباب       ". الليكود"
ثم شكل مـع شـارون      . ، فترك الحزب  "الليكود"تساحي هانغبي وليبرمان ويسرائيل كاتس في حينه على         

ن الفلسطينيين، ولكـن مـن دون التخلـي عـن           مندفعاً نحو فكرة الفصل الديموغرافي ع     " كاديما"حزب  
  .الشعبوية والحدة التي ميزت خطاب اليمين والتي حملها معه إلى مركز الخارطة السياسية

فهو يعرف ان السياسة    . ليس هذا الرجل فريسة سهلة لإلعالم وال لقمة سائغة لليسار أو اليمين المتطرف            
ر هو ليس من يتحبب لإلعالم او لخصومه بـل مـن            ومن ينتص . لعبة قوة تحتاج إلى قدرة على التحمل      

يصمد حتى عندما ال يتمتع بشعبية، ومن ال يعبأ بما يقال عنه، بخاصة من قبل خصومه أو في الثرثـرة                    
... اإلعالمية، وهو الذي يرد بقوة من دون أن يدع أعصابه أو صحته تتأثر، أي من يتمتع بجلد أسـمك                  

  .لكاريزما في نظام برلماني متقلب وكثير األحزابفهذه من نقاط قوة السياسي العديم ا
كان على أولمرت حال انتخابه أن يعبر مرحلة الشلل السياسي التي تلت انهيار المشروع الـذي انتخـب                  

وحتى عودة النمو االقتصادي لم تسعف شعبيته المتدنية كنموذج         . على أساسه، وهو مشروع فك االرتباط     
على محورية شخصية شارون وفكرة فك االرتبـاط مـن          " كاديما"امت  فقد ق . للسياسي المهني الوصولي  

دون تقديم تنازالت، وانهارت الفكرة، أما شخصية شارون الذي أدى مرضه الى تعـاطف مـع حـزب                  
بعد االنتخابات مباشرة قصفت إسرائيل غزة بعنـف  . فبات بعد االنتخابات غياباً من دون تعاطف   " كاديما"

 على أثر خطف جندي إسرائيلي، ثم الحت ما اعتبره اولمرت           2006عام  خالل شهري حزيران وتموز     
وحاول من خالل الحرب أن يرمم ليس فقط قـوة الـردع            . مخطئاً فرصة سانحة لشن حرب على لبنان      

وذلك بـسبب قـرار     ... اإلسرائيلية بل هيبته وشعبيته هو أيضا، فانهارت تماما في الحرب وبعد الحرب           
كل ذلك في مقابـل أداء      . دم وضوح األهداف، وسوء األداء واالستعداد القتالي      الحرب المتسرع ذاته، وع   
  .بطولي حقيقي للمقاومة

وتجرأت عليه حتى صنيعته    . خرج أولمرت من الحرب بأدنى مستوى شعبية لرئيس حكومة في إسرائيل          
ـ                ا باسـتنتاج   وصنيعة شارون وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي ال تقل عنه وصولية، إذ طالبتـه عملي

ولكنه صمد وترك اإلهانات تنزلق عليه من دون ان تمس إرادته بالبقاء، معتمدا على              . النتائج واالستقالة 
في خوض انتخابات مبكرة ينجم عنها ضرر       " شاس"وحزب العمل و    " كاديما"عدم رغبة أحزاب االئتالف     

غير قائم في الحقيقـة إال ككتلـة        حاول اولمرت الحفاظ على حزب      . جسيم لتمثيلها العددي في البرلمان    
ولكنه بقي قلقا من إمكانية انسحاب أعضاء من حزبـه أو           . نيابية، وصبر حتى على إهانة ليفني ولم يقلها       

 والمقصود هو أولئك الذين ليس في نفوسهم        -" الليكود"تخليهم عن الحكومة في تصويت نزع ثقة لصالح         
 بتدني شعبية حزبهم، ويمكن إغراؤهم بإمكانية الحصول على         أمل أن ينتخبوا في المرة القادمة لمعرفتهم      

  .القادمة" الليكود"موقع في قائمة 
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بعد فشل إسرائيل في حرب لبنان وانتصار المقاومة، وبين تقرير وآخر للجنة فينـوغراد للتحقيـق فـي                  
 عند بعـض    ولم تأت أعجوبة طبعا، ولكن ارتفعت شعبيته      . حرب لبنان بدا أن أعجوبة فقط تنقذ أولمرت       

وجرى فجأة إحياء مبـادرة     . األنظمة العربية، ربما نتيجة لحربه على لبنان، ورغم فشله في هذه الحرب           
السالم العربية، بعد أن ارتكبت إسرائيل أفظع الجرائم في لبنان، ومن دون أن تغير رئيس حكومتها الذي                 

ونجم عن تجديـد    .  التي رفضتها سابقا   أعطى األوامر، وقبل أن تلمح إسرائيل باستعدادها لقبول المبادرة        
وجرى تحويل المعتدي على لبنان الى      ". عملية السالم "المبادرة تحرك ديبلوماسي وتحريك لما يسمى بـ        

حكومـة الوحـدة    " عبء"وتال إحياء المبادرة التحرر من      . شريك سالم، بحجة إحياء مبادرة يرفضها هو      
وهو لـيس   (تغلته القيادة الفلسطينية المتمثلة بحزب الرئيس       الوطنية الفلسطينية نتيجة للصدام في غزة اس      

. للتحرك وتطبيق كل ما كانت تفكر بـه       ) حينما يتعلق األمر بصانعي القرار فيه     " فتح"بالضرورة حركة   
بعـد كامـب    " معيق لعملية السالم  "وكانت قد حرمت من تطبيقه سابقا مرة بسبب وجود ياسر عرفات ك             

  .في االنتخابات التشريعية" حماس"ديفيد، وأخرى بسبب فوز 
هذا التحرك السياسي الفلسطيني المندفع الى ال شيء وغير المتأثر حتى بإعالن غزة كيانا سياسيا معاديا                

عن القطاع، أعاد بعض اللـون      " غير الضرورية "لتبرير قطع الوقود ثم الكهرباء ثم أنواع البضائع كافة          
لمرت على عملية قصف غامضة في سورية يجري التهامس         ثم تجرأ أو  . لوجه حكومة أولمرت الشاحب   

بشأنها في إسرائيل كناجحة واستراتيجية في نوع من توكيل أساطين الصحافة اإلسرائيلية لالدعـاء أنـه                
وعادة ما يتصرف الصحافيون اإلسرائيليون بدوافع      . جرى ترميم هيبة الردع اإلسرائيلية مع هذه العملية       

ى رضاهم عن الحكومة وعن الذات عندما يشبع غرورهم فيشركون فـي سـر              أتفه مما نتوقع، إذ يشتر    
  .أمني كأنهم مسؤولون وطنيا ويطلب منهم أال يكشفوه

هكذا بدا فجأة، وقبل أن يجف الدم في جنوب لبنان، وبينما يستمر الناس بفقدان اطرافهم في انفجار قنابل                  
عد غزة لعقوبات جماعية إسرائيلية، أن تيـاراً      عنقودية ال تصل أصال الى نشرات االخبار، وفي حين تست         

عربياً كامالً أخذ بيد أولمرت وأعانه على اجتياز محنته من دون مقابل، ومن دون تعهد من قبل أولمرت                  
ثم جمدت من جديد واحتل مكانها      . بقبول أي بند من مبادرة السالم العربية التي تم إحياؤها لهذا الغرض           

  .ماع السالم األقل إلزاما الذي دعا اليه جورج بوش من دون أجندة أو اساسالحديث غير الملزم عن اجت
ان يـستمر   ) سـبتمبر /  ايلـول  28-22(في عددها األخير    " اإليكونوميست"وبلغ االمر أن توقعت مجلة      

، وهو ما لم يتسن ألي رئيس حكومة إسرائيلي منـذ           2010اولمرت في الحكم حتى نهاية مدته في العام         
  .1981العام 

 ايلول الجاري أعلن المستشار القضائي اإلسرائيلي انه سوف يوصي بفـتح تحقيـق              25وفجأة وفي يوم    
جنائي ضد أولمرت بتهم ذات صلة بالفساد، وذلك في قضية واحدة حتى اآلن من ضمن قـضايا تنتظـر                   

نتظار نتـائج   واصبح ضرورياً ا  . وعاد في يوم واحد عدم الثقة والخوف من تقديم االنتخابات         . البت فيها 
  .التحقيق اإلسرائيلي

لن تؤثر هذه القضايا    . ولكن ال يجوز خلط حابل القضاء اإلسرائيلي وتحقيقاته بنابل القضايا االستراتيجية          
على سياسة أولمرت في المؤتمر، رغم أنه سوف يتهم إسرائيليا باالندفاع إلى السالم لكسب اإلعالم الـى                 

وقد جوبه شارون بذلك في حينه عندما قرر فك االرتباط في غزة، إذ             . جانبه للتغطية على التهم الجنائية    
اتهم باالندفاع لفك االرتباط لتملق اإلعالم اإلسرائيلي المؤيد ألي تسوية في الضفة والقطاع ككفيل له ضد                

ولكن حسابات شارون االستراتيجية كانت مختلفة عـن هـذه الحـسابات            . الملفات الجنائية التي اتهم بها    
وبغض النظر عن قرار المدعي العام اإلسرائيلي فإن سياسة أولمرت التـي تخفـض سـقف                . غيرةالص

التوقعات من هذا االجتماع هي السياسة االميركية نفسها التي ترى في المؤتمر جزءاً من الجهد لبلـورة                 
ر في مجتمعاتهما، بحيـث يحمـل المـؤتم     " حماس"و  " حزب اهللا "جبهة عربية ضد سورية وإيران وضد       
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جزءاً من اللوم الواقع على ما يسمى بقوى االعتدال بسبب سياسة أميركا في القضية الفلسطينية، ويكافئ                
  .المعتدلين بنوع من المكرمات في الوقت ذاته

بتحقيق ومن دون تحقيق تتحكم بأولمرت الالءات الثالث التي يقوم عليها ليس فقط االجماع اإلسـرائيلي،             
ولكي يتمكن من المنـاورة يفتـرض أن        . تالف يناور بين حزب العمل وليبرمان     بل ائتالفه ذاته، وهو ائ    

. مهما حصل " عملية السالم "مؤسسة رئاسة السلطة الفلسطينية هي رهينة بيد المفاوضات او ما يسمى بـ             
  ولكن لماذا يجب ان تكون اية دولة عربية شاهد زور على ما يجري؟

  27/9/2007الحياة 
  

  "الحركة"و" تنظيمال"الفلسطينيون بين  .57
  أحمد جميل عزم. د

ـ      واحداً من أهـم مظـاهر األزمـة الفلـسطينية          " الحركة"، وبين   "التنظيم"يعتبر التداخل بين ما يعرف ب
في حركات التحرر، لإلشارة إلى أطر جامعة توحد القـوى          " الحركة"وتاريخياً يستخدم مصطلح    . الراهنة

من مجموعات مختلفة، تتحرك على أساس برنامج وطني عـام،       الشعبية، وتعتمد على المبادرة الطوعية،      
، "فـتح "وفي السياق الفلسطيني فإن حركة التحرير الـوطني الفلـسطيني           . مع قدر كبير من الالمركزية    

 عاماً على أساس كونها اإلطار الوطني الجامع الذي تذوب فيه التيـارات الفكريـة               50تأسست قبل نحو    
بعد ذلـك   " حماس"وعندما تأسست حركة المقاومة اإلسالمية      . رر الوطني والسياسية بغرض تحقيق التح   

، "اإلخوان المسلمين "بنحو ثالثين عاماً، كانت الفكرة، نظرياً على األقل، أن تكون الحركة ذراعاً لجماعة              
، في محاولة للتحول إلى تيار شعبي أكثـر         "اإلخوان"ولكن مع استقطاب عناصر أقل ارتباطاً بأيديولوجيا        

فـرغم قدمـه    " التنظـيم "أما مـصطلح    . فلسطينياً، آنذاك " اإلخوان"اتساعاً، خاصة مع محدودية شعبية      
إلـى  " فتح"فلسطينياً، إال أن تداوله تصاعد بداية التسعينات، مع تأسيس السلطة الفلسطينية، وتحول حركة           

وعلى مؤسـسات الـسلطة،     حركة علنية، حيث بات التنظيم رديفاً للسلطة، وطغى على األجهزة األمنية            
هم على األغلب قادة أجهزة أمنية، أو متفرغون للتنظيم، وأصبح أعضاء التنظـيم             -وأصبح قادة التنظيم    

للنشاط التنظيمي مـع حـصولهم علـى        " التفريغ"موظفين في أجهزة السلطة، أو ضمن ما يعرف باسم          
ن في المقاومـة، ودون إغفـال    مالية شهرية، دون أن يلغي هذا دور كثير من عناصر األم          " مخصصات"

االنخراط في هذه المنظومة الجديدة، واستمرارها في نشاطها        " فتح"رفض عناصر ومجموعات عديدة في      
  .الطوعي

كما لـو   " فتح الحركة "ثم بدت   . إعالناً لفشل معادلة التنظيم هذه    " حماس"جاء االنهيار في غزة، في وجه       
 القطاع، وخروج قادة التنظيم الذين أعطيت لهم، بحـسب          على" حماس"كانت تعود للواجهة عقب سيطرة      

، بالقطاع، في تأكيد قـوتهم      "فتح"قطاع غزة، ونجح أنصار     " مقاولة"، نبيل عمرو،    "فتح"تعبير القيادي في    
الشعبية في مناسبات مثل حفالت الزفاف التي تحولت إلى مناسبات إلعالن التمسك بالحركة، واألمر ذاته               

، حيث بدا ما يحدث بمثابة عودة لجماهير        "فتح"ت في الساحات العامة التي دعت إليها        ينطبق على الصلوا  
الحركة، أي الذين يؤيدونها ألسباب تتصل بدورها التاريخي، ومنطلقاتها الفكرية والسياسية، وليس علـى              

فـسرعان  . فتح" حركة"فتح سرعان ما خذل   " تنظيم"ولكن  . ، واالرتباط التنظيمي الرسمي   "الوظيفة"خلفية  
ما برزت الخالفات الداخلية، واستقالت اللجنة القيادية الرئيسية التي عينها الرئيس الفلـسطيني محمـود               

في غزة، من أهـم     " فتح"عباس، إلدارة شؤون الحركة في غزة، ويبدو أن عدم وصول رواتب عسكريي             
، والتي تنعكس علـى مـستقبل       التنظيم" فتح"أسباب االحتجاجات واالستقاالت، ليبدأ فصل جديد من أزمة         

  .ككل" الوطنية"، وعلى الحركة "فتح"حركة 
، بالتحول إلى بنية بيروقراطية، وإلى سـيطرة        "فتح"سائرة على خطى    " حماس"بالمقابل وبالتوازي تبدو    

ـ " القسام"وكتائب  . التنظيم على مؤسسات الحكومة    ، وحتى قبل انهيار السلطة مارسـت       "حماس"التابعة ل
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ي صلب أعمال أجهزة األمن، ومن ذلك االعتقال والمداهمة، وتتشكل اآلن أجهزة أمنية في غزة               عمليات ف 
، مثل محمود الزهـار وسـعيد صـيام،         "حماس"تعيش ذات نوع طغيان التنظيم عليها، فمثالً يتولى قادة          

ينية، الحديث وإعالن القرارات في شؤون حكومية وأمنية صرفة، مثل كشفهم وثائق للمخابرات الفلـسط             
للرواتب، دون أن يكون لهم أي موقع حكومي رسمي، وتقـوم           " حكومة غزة "والحديث عن ترتيبات دفع     

بتنفيذ مداهمات واعتقاالت ألسباب مختلفة، دون أن تكون لها أي صفة رسمية، ويكـشف              " كتائب القسام "
مـال العـاطلين عـن      من رواتب موظفيها هذا الشهر دعماً للع      % 5خصم  "ما أعلنته القوة التنفيذية من      

التنظيم "تدبرت أمر رواتب عسكرييها وال تعاني مشكلة مالية، مما يجعل لديها ذات             " حماس"، أن   "العمل
  "المحترف

، يتم اختزال متطلبات التحرر الوطني، من طرح برامج سياسية ونـضالية            "حماس"و" فتح"وفي الحالتين؛   
جهة االحتالل، ومن بناء مؤسسات وطنيـة جامعـة،         ودبلوماسية وطنية واضحة للمراحل المقبلة في موا      

لصالح البنى التنظيمية، وتتحول المشاركة الطوعية الذاتية في النضال الوطني إلى عالقـة بيروقراطيـة               
  .وأمنية وحسابات سلطوية

  27/9/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  مسؤولية القيادة .58
  حلمي موسى

تقل؟ أعضاء من هذه القيادة يؤكدون االستقالة فيمـا ينفـي           هل استقالت قيادة فتح في قطاع غزة أم لم تس         
  . مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية ذلك

ومع ذلك فالشيء الوحيد المتفق عليه هو أن أعضاء هذه القيادة قدموا استقالتهم للرئيس محمود عبـاس،                 
يد النقاش، واألهم هو أسـباب      أما قبول استقالتهم أو عدمه فهو ال يزال ق        . بصفته القائد العام لحركة فتح    

  . االستقالة
وبغية التوضيح، بعد يومين من انهيار أجهزة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إثر انقالب حركة حماس                
وفرار العديد من قادة فتح، كلف الرئيس عباس عشرة من أبرز قياديي فتح البـاقين فـي القطـاع إدارة                    

  . شؤون هذا التنظيم المجروح
هيئة الجديدة التي ترأسها عضو اللجنة المركزية لفتح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير             وضمت ال 

زكريا اآلغا كالً من أحمد نصر، وعبد الرحمن حمد، ومريم األطرش، وجميلة صيدم، وإبـراهيم أبـو                 
  . النجا، وأبو علي مسعود، وهشام عبد الرازق وأحمد حلس

 ستكون صعبة، ألسباب مختلفة، منها أن التنظيم شبه مدمر، وأن إعـادة             وكان جليا أن مهمة هذه القيادة     
  . ترتيب الصفوف تتناقض كليا مع مصالح حركة حماس المسيطرة

وعدا ذلك كانت هناك خشية من أن القيادة السابقة، التي أدى فيها محمد دحالن الدور األبرز، لن تقـف                   
 رام اهللا أن خطواتها السياسية واإلدارية واألمنية ستلقي   ولكن ما غاب عن ذهن القيادة في      . مكتوفة األيدي 

  . بظالل كثيفة على حركة القيادة الجديدة التي تعمل وسط حقول ألغام كثيفة
الحـصار  : وكانت أبرز حقول األلغام التي اضطرت القيادة الجديدة برئاسة اآلغا على التعامـل معهـا              

ءاً من المسؤولية فيه للحكومة في رام اهللا، واألزمة         المفروض على قطاع غزة، والذي يحمل البعض جز       
المعيشية التي يعانيها الناس عموما والعديد من عناصر فتح خصوصا، وأخيرا رغبة حماس في ترسـيخ                

  . سيطرتها الميدانية األمنية
ح فـي  ويمكن القول إن قيادة فتح الجديدة في القطاع استفادت كثيرا من العصبوية المستجدة لدى قواعد فت 

  . القطاع وسعت إلى محاولة كسر حاجز الخوف الذي ترسخ على األرض بعد االنقالب
  . كما أملت أن تنال من قيادة السلطة في الضفة الغربية العون المطلوب في حل المشكالت األخرى
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 فالقرارات التي اتخذت فـي رام اهللا      : لكن ما جرى على أرض الواقع كان مغايراً في العديد من الجوانب           
بخصوص قطع رواتب مجموعة من العسكريين والمدنيين، وأعدادهم تزيد عن عشرين ألفا، غالبيتهم من              

  . مؤيدي فتح، أضعفت نوعاً ما هذه القيادة
إذ أن العديد من هؤالء العسكريين تظاهروا أمام بيوت قادة فتح أو أمام مقر فـتح ومنظمـة التحريـر                    

عاً كل محاوالت قيادة فتح في غزة لحـل هـذه المـشكلة مـع               ولم تجد نف  . الرئيسي في مدن قطاع غزة    
  . الحكومة في رام اهللا، على قاعدة التدقيق في الكشوف

وتعاظمت هذه المشكلة واالحتجاجات بشأنها بعد نجاح قيادة فتح، بالتعاون مع الفصائل األخـرى، فـي                
 القوة التنفيذية القمعية، وهذا ما      إحراج حماس في قضية الصالة في العراء، وفي التنديد الواسع بسلوكيات          

خلق نوعاً من المفارقة لدى قيادة فتح في غزة، إذ أن اإلنجاز عزز مكانتهم وثقتهم بأنفسهم، في حين أن                   
  . التجاوب بشأن مشاكلهم كان أقل

والواقع أن انعدام التجاوب من جانب حكومة رام اهللا مع مشكلة رواتب قسم من العسكريين فـي قطـاع                   
 يعود عموماً إلى تجاهل المشكلة أو إلى الرغبة في التنكيل بأبناء القطاع، فجزء منها يعود إلى أن                  غزة ال 

القيادة السابقة لفتح عمدت إلى توظيف حوالى عشرين ألفا في إطار التجييش التنظيمي، ليس فقـط فـي                  
  . مواجهة حماس، وإنما في مواجهة قوى أخرى داخل فتح أيضاً

ـ    الفلسطيني في صحاري قطاع غزة؟ هو إحدى المشاكل القائمة حاليـاً،           " يش البادية ج"فهل سمع أحدكم ب
والذي يختلف العارفون بأمره في عديده، فهل يضم المئات أم ستة آالف رجل، غـالبيتهم فـي كـشوف                   

  . األسماء وليسوا على األرض
 يتعلق بالعمليات التفجيرية    غير أن السبب، الذي قد يكون حاسماً في نظر البعض، وراء استقالة قيادة فتح             

  . التي تتم ضد القوة التنفيذية ونشطاء حماس في قطاع غزة وتنسب لجماعات في فتح
ويشير مطلعون إلى ما يدور في الغرف المغلقة لحركة فتح بأن هناك إجماعاً ضد هذه النشاطات التـي                  

أنها تعيـد القطـاع إلـى أجـواء         توفر الذرائع لألجهزة األمنية لحماس للتنكيل بنشطاء فتح، فضالً عن           
  . االقتتال

وثمة من يخشى في قيادة فتح في قطاع غزة من أن تكون وراء هذه العمليات قوى ال تريد لهذه القيـادة                     
  . النجاح، وال تؤمن بأهمية العمل الشعبي الذي تقوم به

ظروف التي تعيشها هذه    ليس من المؤكد أن تبقى قيادة فتح في غزة عند استقالتها، ولكن من المؤكد أن ال               
الحركة في القطاع بالغة الصعوبة، وهذا ما دعا أبو ماهر حلس، وهو أحد أعضاء القيـادة، للقـول إن                    

  . االستقالة جاءت احتجاجاً على انعدام المسؤولية لدى بعض قيادات فتح في رام اهللا
  27/9/2007السفير 

  
  !!يا حماسال  .59

  طارق عبد الباري. د
لدعائية قبل أيام عبر صحيفة القدس المرتبطة مباشرة بمكتب الرئيس خبراً مفاده نيـة           سربت ماكينة فتح ا   

  .زعماء بحركة فتح الهاربين إلى رام اهللا عقب أحداث حزيران الماضي العودة إلى غزة
الخبر كان مفاجئا، وانشغل الصحفيون به وعملوا على ردود الفعل من قيادات حماس، الذين كنت أتمنى                

 التساوق مع األمر كونه ال يعدو خبرا نقلته مصادر غير واضحة، وأرجح أنها كانـت لجـس    عليهم عدم 
نبض حماس حول األمر خاصة بعد فشل قيادة فتح الضعيفة بغزة على ترتيب أمور التنظيم، سـيما فـي      

ح لتمرير  ظل محاوالت فلول التيار االنقالبي المهزوم إعادة بناء نفسه واستغالل الفعاليات الجماهيرية لفت            
أهدافها، وتغيير وجهتها إلى ما يريد، وهو ما حذرت منه لجنة قيادة فتح بغزة مرارا في كلمـات ذكيـة                    

  . ضمن بياناتها التي صدرت فيها مواقفها ألبنائها في األيام األخيرة
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عطى الحالة المخزية التي عاملت بها فتح رام اهللا ورئيسها محمود عباس، زعماء فتح الهاربين من غزة أ                
هذه القيادات درسا البد ان يتذكروه دائما حول النظرة العنصرية لألسف إلى غزة التي تحملـت عـبء                  

 وال هم يـشاركون     - تنظيمهم–الثورة الفلسطينية والتاريخ يشهد، فال هم يشاركون في صناعة قرار فتح            
سطينية التي اسـتفرد بهـا      في القرارات الخاصة بهم أنفسهم أو لغزة، وال القرارات الخاصة بالقضية الفل           

  !!. عباس وفريقه، بل حتى حياتهم المعيشية كانت في أسوأ حال واسألوا من تريدون منهم؟
عباس ضاق ذرعا بزعماء فتح ورأي فيهم ضيفا ثقيال غير مرغوب بهم، وأجبر عدداً كبيراً منهم علـى                  

  . ية الباقيةالسفر إلى مصر غصبا عنهم، و ينتظر اللحظة التي يتخلص فيها من البق
أراد عباس الظهور بمظهر البطل أمام زعماء فتح، وتم تسريب خبر عودتهم ليتخلص منهم تحت عنوان                

، هكذا  دون ضمانات ألمنهم ومصيرهم، وكانت المفاجأة برد حركـة حمـاس              ...ترتيب أمور فتح بغزة   
  !!. غير المتوقع بالترحيب بالعودة

ولي بالترحيب هكذا دون ضوابط، وأما من استدرك فقال إن من           لم يكن قادة حماس موفقين في موقفهم األ       
  . يثبت تورطه في جرائم القتل وأعمال التيار االنقالبي فستتم محاكمته ليأخذ القانون مجراه

ومن حقنا أن نناقش حماس بصوت مرتفع، من من الهاربين من غزة غير متورط بـالجرائم اإلرهابيـة                  
  !!. ن غير متورط فلماذا هرب؟ ولماذا العودة هكذا دون شروط؟ضد الشعب الفلسطيني؟، وإذا كا

، لماذا ال تربط حماس عـودة غيـر         !!أليست السياسة انعكاساً لموازين القوى وفن الممكن كما يقولون؟        
 باإلفراج عن معتقلي حماس لدى أجهزة أمن عباس بالضفة          - إن كان بينهم غير متورطين     –المتورطين  

، أو وضع عودتهم ضمن حل الملف السياسي برمته؟، ومـاذا سـتقول             !! الويالت؟ الغربية الذين يالقون  
حماس ألهالي ضحايا رؤوس الفتنة من التيار االنقالبي؟ وهل سيعود هؤالء لتريح حماس محمود عباس               

أم سيقدمون لمحكمة من جهاز القضاء المسيس الذي تسيطر عليه فـتح            !! من همهم حتى يناكفوا حماس؟    
  . نفسها؟

ب اذا كان هؤالء يعملون منذ فرارهم على إثارة عناصرهم في وجـه حمـاس وحكومتهـا، والقيـام      طي
بعمليات تخريب وإرهاب وإطالق نار وغيرها، فما بال حماس إذا كان هؤالء يتواجدون في غزة ومـن                 

ون خلفهم وسائل اإلعالم المنحازة ابتداء من وكالة معا وليس انتهاء بالصحف المحليـة وبيـنهم صـحفي                
  !!. فئويون

حماس مدعوة إلعادة النظر في قرارها الذي نتفهم بعده الوطني من طرفها، لكن القوم ال ينظرون إلـى                  
األمور بهذه الطريقة، على حماس البحث عما يعزز األمن واالستقرار في غزة ال ما قـد يثيـر الفـتن                    

سي و تقييد حرية الرأي والتعبير      وإعادة الفوضى، وإذا ما تعرضت غدا لهم حماس فاتهامات القمع السيا          
  . جاهزة

، ال تنقذي فتح واتركيها في خالفاتها، وال ترمي لها بطوق نجاة، فمن تحـاولين               ..لذلك نقول ال يا حماس    
  !!. إنقاذه سيعمل على إغراقك

 26/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نهر البارد لم يسقط .60
  حسين قاسم

ارب أصالً، ولم يكن طرفاً في المعركة الضروس التي دارت على أرضه            فهو لم يح  . نهر البارد لم يسقط   
وأول الساقطين كان العالقة اللبنانية     . بنتيجة هذه المعركة سقطت أشياء كثيرة     . حتى يقال عنه إنه خسرها    

الذي ألحق أضراراً كارثية بالشعبين على حـد        " فتح اإلسالم " الفلسطينية التي بدت واهنة أمام فيروس        -
فهذا ليس االمتحان األول الذي تفشل فيه هـذه         . وال يحق لكل من الطرفين أن يتبرأ من المسؤولية        . ءسوا

وهـي اآلن أمـام     . وهي لم تنجح في امتحان واحد على مر زمن اللجوء الفلسطيني الى لبنـان             . العالقة
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البـارد بمـا يتناسـب    امتحان جديد ال يقل صعوبة عن سابقيه، يتمثّل في الوفاء بإعادة إعمار مخيم نهر   
  . والحفاظ على حقوق وكرامة أهاليه

لقد كشفت أحداث نهر البارد كل عورات هذه العالقة، ولم يبقَ لطرفيها حتى ورقة توت واحدة ليحتميـا                  
) أو المـرجعيتين  (يكفي أن نذكر ما يعرفه القاصي والداني عن األزمة المستفحلة في السلطتين             . وراءها

  . ةاللبنانية والفلسطيني
  عراقيل أمام إعادة اإلعمار 

 نظراً ألن المخيم عبارة عن بيوت متالصقة كانت قد بنيت عشوائياً فمن غير الممكن وليس منطقياُ أن                  -
ساعتئذ، هل ستتم معاملة جميع العائالت على أساس عدد أفرادهـا أم علـى              . يعاد بناء المخيم كما كان    

 على ذلك، إحدى العائالت المكونة من ستة أفراد كانت تملك           أساس مساحة البيت الذي كانت تملكه؟ مثاالً      
وكانت قد بنت الطابقين العلويين على مراحل، بحسب اإلمكانيات المالية التـي            . منزالً من ثالث طبقات   

من ناحية الحقـوق  . كانت تتوفر لديها من حين آلخر، وذلك تحضيراً لزواج الشابين في المستقبل القريب  
ترض تعويض العائلة بثالث وحدات سكنية، وهي لن ترضى بان يعـوض عليهـا بواحـدة             يف" المكتسبة"

والحاالت المماثلة كثيرة، وقد يصعب وضع مقاييس مناسبة بدون إجراء          . بحجة أنها عائلة واحدة رسمياً    
بيـراً  وألن التخمين غائب الى اآلن عن بال المعنيين، سنجد أن قسماً ك           . تخمين للمساكن التي كانت قائمة    

  . من أهالي المخيم سيعترضون، وستحدث إشكاالت كبيرة تعرقل العودة الى المخيم
الذي كان قد اقيم على أراض خاصة اشتراها الفلسطينيون مـن أصـحابها             " للمخيم الجديد " أما بالنسبة    -

، أن هذه األراضي    فالعقبة هنا . ليبنوا ألنفسهم مسكناً الئقا فالمسألة ال تقل تعقيداً، وقد تكون أكثر صعوبة           
غير مفرزة وبالتالي ليست خاضعة ألي تخطيط مدني، والمباني التي شيدت عليها، بحكم القانون، غيـر                

فكيف سيتم التعاطي مع هذه المشكلة؟ هل سيعاد البناء كما كان أم ماذا؟ علماً بأن المبـاني فـي    . شرعية
. لتعامل معهم على أساس العائلة وعدد أفرادها      هذا الجزء كانت قد كلّفت أصحابها مبالغ كبيرة وال يمكن ا          

وبحسب ما تردد فإن الحكومة اللبنانية كلفت شركة خطيب وعلمي بتخمين األضرار، ولكن السؤال األهم               
يكمن في الهدف من هذه الخطوة، إعادة اإلعمار أم التعويض؟ وهل سيتم التعويض عن المقتنيات أيضاً؟                

ء األثاث واألجهزة الكهربائية الالزمة شرط أساسـي فـي أي خطـة             ونذكر هنا أن منح بدل مالي لشرا      
  . إلعادة المهجرين الى المخيم، القديم والجديد

 ولقد برزت مشكلة تتعلق بتحول سكان المناطق المحيطة من عالقة حسن الجوار التي كانت قائمة الى                 -
خصية غير مرتبطة باألحداث    ربما يكون من أسباب ذلك عوامل ش      . رفض عودة الفلسطينيين الى المخيم    

  . األخيرة بل بمصالح شخصية ومن ضمنها استثمار هذه األراضي بمشاريع سياحية وتجارية خاصة
 ومن أهم المؤشرات الدالة على حسن النوايا بخصوص إعادة اإلعمار أن تتم هذه العمليـة بـدون اي                   -

فهم بحاجة الى عمل ومـسكن      . ة طويلة فالناس ال يمكن أن يجمدوا حياتهم لمد      . مماطلة وبأسرع ما يمكن   
والى اآلن انتقل كثيرون الى مناطق أخرى وصوالً حتـى الجنـوب            . ومدرسة وخدمات ضرورية كثيرة   

وإذا طـال الوقـت، ونجـح       . والبقاع مروراً ببيروت وضواحيها سعياً وراء عمل أو سكن لدى أقاربهم          
إن عودته الى نهر البارد ال بد مـن أن          البعض في الحصول على عمل مقبول وتأمين متطلبات عيشه، ف         

إال أن معرفتنا بالجهات المرشحة لتولي األمر، ونقـصد بـذلك، الدولـة             . ترتبط بتأمين ظروف مماثلة   
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية واألونروا، ولسمعتها غير المثالية في تنفيذ هكذا مـشاريع، تجعلنـا               

  . ستهلك عمر البعض من أهالي المخيم قبل أن ينجزنفترض أن مشروع إعادة اإلعمار قد ي
.  قضية أخرى لها أهمية استثنائية في عودة الناس الى المخيم مرتبطة بتوفير الخـدمات الـضرورية                -

واألمر هنا ال يتعلق بمدارس األونروا فقط التي نأمل أن تكون األمم المتحدة قد وفرت التمويـل الـالزم                   
ون تلكؤ، وإنما بالمراكز التابعة للمؤسسات والجمعيات التي تقـدم خـدماتها            إلعادة إعمارها وتتشغيلها د   

المتنوعة من تعليم ما قبل مدرسي وتدريب مهني وخدمات اجتماعية وصحية وغيرهـا مـن الخـدمات                 
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هل ستتمكن الجمعيات من توفير التمويل الـالزم        . المستجدة على خلفية اآلثار التي خلّفتها أحداث المخيم       
  . شغيل مؤسساتها وتقديم خدماتها كما كانت في السابق؟ سؤال تصعب اإلجابة عنهإلعادة ت

 كما أن الخالفات الفلسطينية الفلسطينية مرشحة لتُرخي بظاللها على عملية إعادة اإلعمار، وإذا لم يتم                -
حتدمة في هذه   وضع هذه الخالفات جانباً والتزام المصلحة العامة للناس بعيداً عن التجاذبات السياسية الم            

  . األوقات، فإن عملية اإلعمار ستكون معرضة لعراقيل جدية تؤخر تنفيذها
 وفي خضم ذلك يجب أن ال ننسى أهمية المؤسسات التجاريـة والخدماتيـة والـصناعية والزراعيـة                  -

عمليـة  لذلك يجب أن تولى االهتمام الالزم في        . الخاصة التي تشكل أساساً مهماً إلعادة الحياة الى المخيم        
وهذه القضية قد تكون شائكة وصعبة الحل نظـراً ألن التجربـة فـي لبنـان بالنـسبة                  . إعادة اإلعمار 

  . للتعويضات عن األضرار التي تلحق بالمؤسسات االقتصادية ال تجعلنا نتفاءل خيراً
بعـين   عند التفكير بما سيكون عليه مخيم نهر البارد ال يمكننا تجاهل قضية هامة شكلت على مدى أر                 -

  .  الفلسطينية، أال وهي قضية سالح المخيمات-سنة تقريباً، مادة رئيسية في الخالفات اللبنانية 
لذلك، فإن السلطات اللبنانية، وهي تخطط لمستقبل مخيم نهر البارد، ستنظر الى أبعد من اإلعمار ذاتـه،                 

بعداً أن تعمل على اإلفـادة مـن        ولن يكون مست  .  األمنية -وستفكّر بمستقبل المخيم من الناحية السياسية       
وهـذا  . مشكلة نهر البارد في معالجة قضية المخيمات األخرى وعموم الالجئين الفلسطينيين في لبنـان             

سيقودنا الى السالح الفلسطيني وهو الى جانب التوطين، من أكثر المواضيع المحببـة لـدى الـسياسيين                 
  . اللبنانيين

ات الفلسطينية بإعادة مسلحيها الى المخيم كما كان األمر سـابقا؟ أم            هل ستسمح السلطات اللبنانية للتنظيم    
ستسمح لفئة دون غيرها؟ إذا كان الجواب ال، فال بد من أن تتولى األجهزة اللبنانية المختصة مـسؤولية                  

وإذا أقدمت السلطة على ذلك، فهل ستكون جاهزة لتغيير سياستها تجـاه الفلـسطينيين              . األمن في المخيم  
وتتحمل المسؤوليات غير األمنية أيضاً؟ وتبعاً لذلك، هل ستغير         " الجزر األمنية "ة على أساس مفهوم     المبني

السلطات اللبنانية سياستها تجاه المخيمات األخرى؟ أي هل ستكون جاهزة لتغيير سياستها تجـاه عمـوم                
دوليـة لحقـوق اإلنـسان      الالجئين الفلسطينين في لبنان، وخاصة بالنسبة لحقوقهم التي تقرها الشرعة ال          

  واالتفاقية الدولية الخاصة بالالجئين؟ 
قد يفكر البعض أن السلطة اللبنانية قد تستعين بحركة فتح وتسمح لها وحدها بتولي المسؤولية األمنية في                 

لكن ما من أحد قادر، في ظل األوضاع اللبنانية         . وهذا ما تتمناه فتح وتسعى اليه منذ فترة طويلة        . المخيم
هذا من ناحية، أما من ناحيـة       . فلسطينية الحالية، أن يضمن أن تبقى فتح ممسكة بزمام األمور األمنية          وال

أخرى إذا قُدر لهذه التجربة النجاح في نهر البارد، فإنها ستكون الخطوة األولى نحو تعميمها فـي كـل                   
 وهـي اإلقـرار بازدواجيـة       ساعتئذ، ستبرز مشكلة أمام الجهات اللبنانية الرسمية      . المخيمات الفلسطينية 

  . السلطة على جزء من األراضي اللبنانية، وبحسب اعتقادنا،هذا مستبعد
هذه اإلشكالية ستشجع السلطات اللبنانية على تكرار تجارب الماضي بعدم السماح بإعادة إعمار المخيمات              

تسويف أو الموت البطيء    قد تُعتمد سياسة ال   . التي تتعرض للتدمير مثل تل الزعتر وجسر الباشا والنبطية        
ما . لقضية المخيم، وفتح خيار وحيد يتمثل بالحصول على تعويضات مالية لن تسمن ولن تغني عن جوع               

كان لهذا االحتمال أن يكون قوياً لو توفرت للشعب الفلسطيني مرجعية قادرة وصالحة وحريـصة علـى                 
  . مصالحه

لذلك على كـل    . قبل مخيم نهر البارد الى المجهول     خالصة القول أن المؤشرات المتوفرة حالياً تدفع مست       
المعنيين، وخاصة في الجانب الفلسطيني أن يعوا خطورة األمر وأن يضعوا خطة تحـرك بعيـداً عـن                  

  . المتاهات السياسية الفلسطينية واللبنانية
ملكية العقارية  التوطين قد أغلق نهائياً، فإن إعادة حق ال       " دكان"وإذا صح قول الرئيس فؤاد السنيورة بأن        

لالجئ الفلسطيني الذي كان قد حرم منه منعاً للتوطين والكف عن حجب حقوق أساسية مثل حق العمـل،                  
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 الفلسطينية، وهما المؤشر على حسن النوايـا        -هما االمتحان الحقيقي لشهر العسل في العالقات اللبنانية         
  . لعالقة اللبنانية الفلسطينية في هذا االمتحاننهر البارد لم يسقط، ونتمنى أن ال تسقط ا. إلعادة اإلعمار
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