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   مؤقتاً"مصر"لـ تعد مبادرة مصالحة تنقل فيها المقار األمنية والمعابر "حماس: "الشرق األوسط .1

رضت خالل لقاءات عة حماس صاغتها حرك أن مبادرة "الشرق األوسط"علمت :  صالح النعامي-غزة 
جرت اخيرا في احدى العواصم العربية بين ممثلين عن حماس في الخارج ومسؤولين في حركة فتح، 

الخطوة األولى من أجل انجاح ب" حماس"وتتضمن المبادرة على أن تقوم . لكن فتح على لم ترد عليها
ع المقرات األمنية والرئاسية كافة  استعدادها لوض"حماس"وأبدت  .الحوار بينها وبين الرئيس عباس

 الفلسطينية الرسمية بعد األمنيةوالمعبر تحت مسؤولية الحكومة المصرية مؤقتاً لحين تسليمها لالجهزة 
  .التوافق على تشكيلها على أسس جديدة
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وتتطرق .  وسيكون ذلك ضمن صفقة شاملة تترافق مع وقف الجانبين الحمالت االعالمية المتبادلة بينهما            
الى نقاط البحث األساسية في الحوار وهي تشكيل حكومة فلسطينية مركزية في الضفة والقطـاع بـنفس                 

وفي ما يتعلق باألجهزة األمنية تـشدد    . برنامج حكومة الوحدة الوطنية، مع التزامها باتفاقي القاهرة ومكة        
  . المبادرة على وجوب اعادة تشكيلها على أسس وطنية ومهنية وتحديد مرجعية لها

وتدعو المبادرة الى تطبيق اتفاق القاهرة المتعلق بإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية واعـادة بنـاء                
مؤسساتها، وتحديد جدول زمني للتحرك المطلوب من أجل ذلك، وتحديداً إجـراء انتخابـات المجلـس                

عد الحسم العسكري   وتشدد المبادرة على ضرورة وضع حلول للمشاكل التي نجمت ب         . الوطني الفلسطيني 
وتحديداً المراسيم الرئاسية التي اصدرها ابو مازن وتمثلت بفرض قيود صارمة على حماس ونشاطها في               

وتـشدد  . الضفة الغربية، وحل مشكلة المعتقلين في الضفة وغزة، ومصير الممتلكات العامة والخاصـة            
وحدة الشعب ورفـض أي محاولـة       المبادرة على احتكامها الى مبادئ عامة، ووحدة الضفة والقطاع و           

لفصلهما تحت أي مبرر وبأي صورة الى جانب االلتزام بالقانون األساسي الفلسطيني، واحترام الشرعية              
  . بكل مكوناتها، مع احترام وحدة النظام السياسي

  28/9/2007الشرق األوسط 
  

   األمنيةجاهزون للخطوة األولى بإخالء المقرات: حوارال أسس الستئناف 7 يعلن هنية .2
 كشف رئيس حكومة المقالة اسماعيل هنية ان هناك تحركاً علـى            :غزةمن   28/9/2007الحياة  نشرت  

السـتعادة الوحـدة الوطنيـة      " فتح"و" حماس"الساحة الفلسطينية في اتجاه العودة الى الحوار بين حركتي          
وقال اثنـاء مأدبـة افطـار        .المفقودة والخروج من حال االنقسام السياسي السائدة في الساحة الفلسطينية         

نظمتها وزارة االعالم في حكومته اول من امس لعشرات الصحافيين لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع               
تحركاً على الساحة الفلسطينية باتجاه الحوار وذلـك بفـضل المـساعي            "الصحافي الفلسطيني، ان هناك     

ذهبتا الى عدد من    " حماس"واضاف ان حكومته و    ."الفلسطينية والعربية والدولية الرسمية وغير الرسمية     
في الخارج او من خالل االتـصاالت الهاتفيـة         " حماس"العواصم العربية والعالمية سواء من خالل قيادة        

عدم وضع البـيض    "وفي غمز ولمز من الرئيس عباس دعا هنية الى           ".لحشد موقف عالمي داعم للحوار    
والحكومة على التراجع عن نتائج الحسم      " حماس"ي اشارة الى موافقة     وف ".في السلة االميركية االسرائيلية   

، مستدركاً ان تطبيق هذه الخطوة      "حماس"ال غضاضة ان تكون الخطوة االولى من        "العسكري، اعتبر انه    
مرهون في سياق اتفاق يضمن الحقـوق       "التي تعني تسليم مقار االجهزة االمنية والرئاسية للرئيس عباس          

العمـل  : "وقال ".نكاية"ووصف مشاركة الرئيس عباس في اجتماع الخريف بإنه          ". خالصاً ويكون وطنياً 
الفلسطيني ليس عمل نكايات بل هو ثوابت وقضية ومستقبل وأجيال، لذا نحن استعددنا لوضع أيدينا فـي                 

عـدم  "وطالب هنية الرئيس عبـاس بــ         ".ليصحح الموقف الفلسطيني ويتصلب   ) في فتح (أيدي اخواننا   
االنزالق الى مؤتمر الخريف وغيره وما الى ابعد من لقاءات الرئيس عباس واولمرت التي لم تحقق شيئاً                 

  .وعبر هنية عن ارتياحه للموقف السعودي المتحفظ عن مؤتمر الخريف ".على أرض الواقع
خاطبـت كافـة    " حمـاس " هنية أن     اسماعيل كشف :غزةمن   28/9/2007االتحاد اإلماراتية   وأضافت  

 أسس  7طراف من رؤساء وملوك وأمراء عرب والعلماء وحتى المؤسسات الشعبية واالهلية ووضعت             اال
  :الستئناف أي حوار وطني تتمثل بـ

  2006 ووثيقة الوفاق الوطني 2005 واتفاق القاهرة 2007االلتزام باتفاق مكة  -1
  .وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة سياسيا وجغرافيا وعدم فصلهما -2
  ).رئاسة ومجلس تشريعي وحكومة وحدة وطنية(عية الوطنية بكل مكوناتها احترام الشر -3
  .وحدة النظام السياسي الفلسطيني -4
  .احترام القانون الفلسطيني وااللتزام به -5
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  ".حماس"او " فتح"إعادة بناء األجهزة األمنية على أسس مهنية ووطنية دون تدخل أو تبعية لـ -6
  .ربية وقطاع غزةإقامة حكومة مركزية قوية في الضفة الغ -7
  

  حكومتا رام اهللا وغزة تتبادالن االتهامات بسرقة ونهب المساعدات الخارجية .3
سالم فياض في رام اهللا وحكومة اسماعيل       .فيما تسود القطيعة ما بين حكومتي د       : وليد عوض  -رام اهللا   

نهـب المـساعدات   هنية المقالة في قطاع غزة قطعية اال ان الحكومتين تبادلتا االتهامات امس بـسرقة و             
 حركـة   فيـاض وفي هذا االتجاه اتهمت حكومة       .سرقة االموال العامة  ى  والتبرعات الخارجية اضافة ال   

 قطـاع غـزة     ىحماس في قطاع غزة بمصادرة ونهب المساعدات العينية العربية والدولية التي تصل إل            
رت حكومة فياض امـس     ونش.  نشطائها مما يهدد بتعزيز الحصار ووقف هذه المساعدات        ىوتوزيعها عل 
 أبناء قطاع غزة بالرغم مـن       ى بمواصلة مساعيها للحصول علي المساعدات وإدخالها إل       فيهبيانا تعهدت   

واشار بيـان    .العراقيل التي تضعها حركة حماس وميليشياتها وعمليات النهب والسرقة لهذه المساعدات          
وقف المـساعدات، إذا مـا اسـتمرت هـذه           انها تلقت بالفعل عدداً من التحذيرات ب       ىحكومة رام اهللا ال   

 ترفض توزيـع    "حماس"ونقل عن مصدر مسؤول في غزة فضل عدم الكشف عن اسمه أن              .الممارسات
  .المساعدات التي حصلت عليها غزة من االردن

اال ان تلك االتهامات من قبل حكومة رام اهللا واجهتها حكومة غزة باتهامات مماثلة امس حيث اتهم احـد                  
صالح الرقب وكيل وزارة األوقـاف      .واتهم د . ن بغزة حكومة فياض بسرقة أموال أوقاف غزة       المسؤولي

 ألف دوالر من أموال الوقف اإلسالمي في        900والشؤون الدينية في حكومة هنية، حكومة فياض بسرقة         
  . حساب الوزارة بقطاع غزة، مؤكدا أنها تقوم كذلك بعملية إقصاء وظيفي ألبناء حماس في الضفة

  28/9/2007لقدس العربي ا
  

  حكومة هنية تستنكر افتتاح كنيس يهودي تحت المسجد األقصى .4
 المقالة امس افتتـاح كنـيس       هنية استنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في حكومة         : د ب أ   -غزة  

إن االعتداء على المـسجد     "يهودي تحت المسجد األقصى، وقالت الوزارة في بيان وزع على الصحفيين            
قصى المبارك اعتداء على األمة اإلسالمية بأسرها، واعتداء على كل القيم اإلنسانية والدينيـة، ويـدل                األ

على األكاذيب والتضليالت اليهودية المتواصلة بأنه ال تجري حفريات إسرائيلية أو إقامة كنس تحت حرم               
كومي والشعبي إلى القيـام     ودعت الوزارة العالم العربي واإلسالمي على المستوى الح        ".المسجد األقصى 

إلنقـاذ األقـصى    "بواجبه تجاه القدس والمسجد األقصى والمسارعة العاجلة في اتخاذ الخطوات الالزمة            
أهلنا في مدينة   "وطالبت الوزارة في بيانها     ". والقدس الشريف من براثن المخططات اإلجرامية الصهيونية      

ثيف شد الرحال إلى المسجد األقصى للتـصدي لكـل          القدس الشريف وأهلنا في الداخل الفلسطيني إلى تك       
  ".المخططات العدوانية عليه وشد العزائم للصالة في رحابه

  28/9/2007الدستور 
  

   يستنكر ويدين العمليات العسكرية لجيش االحتالل في قطاع غزةعباس .5
تـه لألعمـال    ، عن استنكاره الـشديد وإدان     ]الخميس[أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم      

وطالب مسؤولين في مجلـس األمـن        .العسكرية التي قام بها جيش االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة         
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة، وقيادات الدولية المتواجدة في نيويورك للمـشاركة فـي الـدورة                

ة التي يرتكبها جيش االحـتالل ضـد        الحالية للجمعية العامة لألمم المتحدة، بالتدخل العاجل لوقف المذبح        
  .شعبنا في القطاع
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وأعلن ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية دعوة مجلس األمن الدولي لالنعقاد في جلـسة                 
 .عاجلة لوقف العدوان اإلسرائيلي

  27/9/2007 48عرب
  

  سرائيليةاإلنتعاش محدود في ظل تواصل الممارسات اال :خلود دعيبس .6
، بان الحركـة    ] حكومة فياض  في[خلود دعيبس وزيرة السياحة واآلثار      .قالت د : سامة العيسة  أ - سالقد

، ولكن هذا االنتعاش يبقـى      2000السياحية الفلسطينية تشهد انتعاشا، اثر الركود الذي أصابها، بعد عام           
وكانت .  ممارسات محدودا، في ظل تواصل الممارسات اإلسرائيلية كبناء الجدار واالغالقات وغيرها من          

، مع ممثلي القطاعات السياحية والنسائية بمناسبة يوم        ]الخميس[دعيبس تتحدث في لقاء خاص عقدته اليوم      
  . السياحة العالمي

  27/9/2007موقع ايالف 
  

   الفلسطينية تنفي إصابة أبو ردينة باعراض مشابهة لمرض عرفاتالرئاسة .7
السلطة الفلسطينية امس أنباء تحدثت عن إصابة الناطق        نفت مصادر في مكتب رئيس      :  د ب أ   -رام اهللا   

وأشارت المصادر إلى أن أبو ردينـة       . باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بمرض يشبه مرض الرئيس عرفات         
يعاني من مرض مزمن في الكلى، وقد خضع لعملية جراحية وعالج في احـد مستـشفيات العاصـمة                  "

سيتوجه إلى األردن حيث سيمكث هناك بعـض        "ت أن أبو ردينة     وأوضح ".البريطانية، وانه تماثل للشفاء   
  ". الوقت، قبل ينتقل الى رام اهللا ليعود لمزاولة عمله األسبوع المقبل

  28/9/2007الدستور 
  

  "مؤتمر الخريف" الفلسطينية يسبق انعقاد  للمعارضةاجتماع موسع: دمشق .8
امس ان قادة المنظمـات الفلـسطينية فـي         " الحياة"قالت مصادر فلسطينية لـ     :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

رؤية تحدد المطالـب    "نوفمبر المقبل لوضع    / تشرين الثاني  8 و 7دمشق قرروا عقد مؤتمر موسع يومي       
  . في المؤتمر الدولي المقرر في واشنطن في منتصف الشهر ذاته"الفلسطينية

ق مقـرا لهـا، عقـدت       واوضحت المصادر ان لجنة تحضيرية من جميع المنظمات التي تتخذ من دمش           
سقف "اجتماعا قبل يومين قررت في ختامه عقد المؤتمر قبل ايام من انعقاد المؤتمر الدولي، بحيث يحدد                 

ومـن المقـرر ان يعقـد     ".الموقف الوطني، ولمنع حصول تنازالت شبيهة بما حصل في اتفاقات اوسلو          
  . المنظماتفي احد فنادق دمشق بمشاركة شخصيات عربية ودولية وقادة المؤتمر

 -الجبهة الـشعبية    "واوضحت المصادر ان قرار عقد المؤتمر جاء بناء على مبادرة من حركة حماس و               
" الديموقراطية"لكن مصادر اخرى اشارت الى احتمال عدم حضور         . بزعامة احمد جبريل  " القيادة العامة 

  ".الجبهة الشعبية"في موقف " تردد"بزعامة نايف حواتمة وإلى 
رفض الذهاب الى مفاوضـات فـي ظـل         "امس ان الهدف من المؤتمر هو       " حماس"در في   وقالت مصا 

حصول انقسام فلسطيني الن ذلك يجعل المفاوض الفلسطيني في اضعف حاالته ويرشح االمور الى مزيد               
، وتأكيد رفض اي تنازالت في مؤتمر الخريف او         2 -من التنازالت خصوصا وسط الحديث عن اوسلو        

  ".رئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرتفي مفاوضات ال
  28/9/2007الحياة 

  
  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                      858:                                 العدد28/9/2007جمعة ال: التاريخ

  ال يجوز أن يبقى العالم مكتوف األيدي أمام هذه الحرب المفتوحة على غزة: أبو زهري .9
ـ   " حماس"انتقد سامي أبو زهري المتحدث باسم       : غزة موقف السلطة  " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

موقـف الـسلطة الوطنيـة      "ري حتى اآلن، واتهمها بالتواطؤ مع إسرائيل، وقـال إن           الفلسطينية مما يج  
الفلسطينية حتى هذه اللحظة سلبي من ناحية ومتواطئ من ناحية أخرى، ونحن نـرى أن علـى قيـادة                   
السلطة أن تعيد تقييم مواقفها ألن الجميع بات أمام اختبار الوطن، واالصطفاف بات واضحا، ولـم يعـد                  

لشعب الفلسطيني أن يستمر في قبول صور اللقاءات مع االحتالل االسرائيلي والتحضيرات لمـا              بإمكان ا 
  ".يسمى بلقاء الخريف بينما يستمر القصف اإلسرائيلي لغزة

  27/9/2007قدس برس 
  

   في طولكرم"األجهزة األمنية" و"كتائب األقصى"اشتباكات بين  .10
، وعناصر جهاز "كتائب االقصى"ة بين عناصر من وقعت الليلة قبل الماضية اشتباكات مسلح: لندن

وانتقلت االشتباكات . االمن الوطني في ميدان جمال عبد الناصر في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية
. الى منطقة التجمعات التجارية التي كانت تزدحم بالناس الذين يخرجون الى االسواق بعد إفطار رمضان

صر كتائب االقصى اطلقوا النار على مؤسسات حكومية بما فيها مقر وحسب مصادر فلسطينية فان عنا
 .ولم تسفر االشتباكات التي ارجعتها المصادر الى سيارات مسروقة، عن أي اصابات. المحافظة

  28/9/2007الشرق االوسط 
  

  ؤكد تمسكها بالمقاومةت و"الكتائب"عترض على حل ت في الضفة "األقصىكتائب " .11
 نسخة منه إن الهجمة الشرسة تتواصل على مـشروع  48ان صادر عنها وصل عرب  قالت الكتائب في بي   

المقاومة منذ سنوات عبر المؤامرات الدولية واالقليمية والمحلية للنيل من هذا المشروع المقاوم العمـالق               
وتطل علينا اليوم أبواق تدعو إلى حل أشرف وأنبل ظـاهرة           . الذي يقف حائالً في وجه الحلم الصهيوني      

مؤكدا أن الكتائب   "وعات والخاليا السرية المستقلة     كتائب األقصى المجم  "جناح مقاوم من الكاظمين الغيظ      ب
وأدانت الكتائب كافة التصريحات التي تدعو لحلها وأكدت أنها لـن            ".مستقلة عن سلطة اوسلو وتوابعها    "

  ".قطع اليد التي ستمتد لحلهاب"تُحل وغير قابلة للحل كما حاولوا حلها من قبل وفشلوا في ذلك، مهددة 
  27/9/2007 48عرب

  
  "اإلسرائيليين"تطالبان عباس بوقف اللقاءات مع " الجهاد"و" الشعبية" .12

 وحركة الجهاد الرئيس محمود عباس إلى التوقف عن إجـراء           "الجبهة الشعبية "دعت   : رائد الفي  -غزة  
. ب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د      وطال ".اإلسرائيلي"اللقاءات مع قادة الكيان، في ظل العدوان        

أخـرى،  " إسـرائيلية "رباح مهنا، عباس بالتوقف عن لقاء رئيس وزراء الكيان أولمرت أو أي أطراف              
من غير المعقول أن يصافح الرئيس الفلسطيني أو أي فلسطيني عدونا ويداه ملطخـة بالـدم                "معتبراً أنه   

وشدد ". ترتكبه دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطيني من جرائم       الفلسطيني ألن ذلك سيبدو موافقة على ما        
مهنا على ضرورة تشكيل قيادة موحدة للمقاومة، وقيادات ميدانية موحدة إلى حين تحقيق الوحدة السياسية               

ومن جانبه طالب القيادي البارز في حركة الجهاد نافذ عزام، الرئيس عباس بوقـف اللقـاءات                 .للمقاومة
 .في ظل حال القتل والتصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني" إسرائيل"المتواصلة مع 

  28/9/2007الخليج اإلماراتية 
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   لن تطلق البرغوثي وربطه بشاليط تسويف ومماطلة"إسرائيل": مسؤولون فلسطينيون .13
احمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية في تصريح . قال د: القادر فارس عبد -غزة 
إن كالم بينامين بن إليعازر بشأن إطالق سراح مروان البرغوثي مقابل شاليط كالم غير جاد " عكاظ"لـ

وضعت اسم مروان البرغوثي " حماس"وأضاف أن حركة . وان إسرائيل غير جادة بشأن تبادل األسرى
إطالق سراحه، ضمن القائمة التي قدمتها إلسرائيل عبر الطرف المصري، ونحن طالبنا وما زلنا نطالب ب

ولكن أن يضع بن اليعازر مروان مقابل شاليط فنعتقد أن هذه محاولة للتهرب من أي التزام تجاه حركة 
 .ومعتقليها" حماس"

 فرحب بإطالق سراح أي أسير فلسطيني من السجون اإلسرائيلية "حماس"اما فوزي برهوم الناطق بلسان 
 . بإطالق شاليطهعنوعلى رأسهم البرغوثي، ولكنه رفض ربط اإلفراج 

 إطالق سراح األسرى الفلسطينيين بالتبادلية والتزامن مع جلعاد شاليط هو مسار وإطالق سراح  إنوقال
 .كافة األسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم مروان البرغوثي هو مسار آخر

 أن أنا ال أريد": عكاظ"من جهته قال أشرف العجرمي وزير شؤون األسرى في حكومة سالم فياض لـ
أتحدث باسم أحد ولكن هناك اآلن وعي لدى بعض القادة اإلسرائيليين باألهمية التي يحتلها إطالق سراح 
المناضل مروان البرغوثي، ألن إطالق سراحه بشكل عام يعزز االتجاهات الوطنية المعتدلة في الساحة 

ه في وسائل اإلعالم وبالتالي هذا بدأ يأخذ حظ" فتح "الفلسطينية وخصوصا سيعزز من دور وقوة 
 .بصورة أكبر من خالل تعبير بعض الوزراء عن تأييدهم إلطالق سراح األخ مروان

  28/9/2007عكاظ 
  

  قدورة فارس يستنكر التصعيد اإلسرائيلي في غزة ويحذر من انعكاساته .14
عـن اسـتنكاره الـشديد ورفـضه        " فتح"أعرب قدورة فارس عضو اللجنة الحركية العليا لحركة          :غزة
إذا كان الذي يجري اآلن في غزة هو مقدمة الجتياح موسـع كمـا              "وقال   تصعيد اإلسرائيلي في غزة،   لل

أشار إلى ذلك إيهود باراك قبل اجتماع الخريف المقبل، فإن المشهد الذي سيخلفه االجتيـاح لـن يتـرك                   
النوع لغزة يعنـي    أي أن أي اجتياح من هذا       . مجاال للسلطة الفلسطينية كي تذهب للمشاركة في لقاء كهذا        

تقويضا لكل هذه الجهود التي تبذل اآلن لتذليل العقبات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مـن أجـل هـذا                  
  ".اللقاء

  28/9/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  "األقصى" تقاضي فضائية "فتح"هيئة فلسطينية محسوبة على 39  .15
ربية تقودها حركة فتح امـس رفـع دعـوى           هيئة فلسطينية في الضفة الغ     39قررت  :  د ب أ   -رام اهللا   

قضائية جزائية ومدنية ضد فضائية األقصى المحسوبة على حركة حماس على خلفية إنتاجها وبثها لفـيلم   
ووقع ممثلو الهيئات الفلـسطينية علـى       .كرتوني وصفته بأنه مسيء للقضية الوطنية والرمزية الفلسطينية       

  .بإشراف نقابة المحامين الفلسطينيينتوكيل لرفع الدعوى لدى الجهات القانونية 
  28/9/2007الدستور 

  
 استعدادات عسكرية أمريكية صهيونية لشن حرب على حزب اهللا وحماس .16

اختتمت طواقم إستراتيجية أمريكية وصهيونية لقاءات مكثفة استمرت أكثر مـن أسـبوع فـي الكيـان                 
ت يعود عن اندفاعه للتوصل إلى اتفـاق       الصهيوني، وغداة عودة الطاقم األمريكي إلى واشنطن بدأ أولمر        

او تفاهم مع عباس، وذكرت مصادر مطلعة أن تلك اللقاءات كانت جزءاً من االستعدادات لـشن حـرب                  
واسعة على حزب اهللا وحركة حماس في األسابيع القليلة القادمة، ووصلت إلى تل أبيب شحنات جديـدة                 
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يش من الجنود االستعداد لحـرب قادمـة، واتخـذت          من األسلحة األمريكية المتطورة، وطلبت قيادة الج      
وكشفت المصادر أن اإلدارة األمريكية طلبت من بعض حلفائها في          .  إجراءات تدريجية إللغاء اإلجازات   

المنطقة بحماية االستقرار في بلدانهم، وإن استدعى األمر شن حمالت اعتقال لمنع أية ردود فعل في حال              
ر أن وزارة الخارجية أبلغت سفاراتها وممثلياتها في الخارج، بإعـداد           اندلعت الحرب، وأضافت المصاد   

وأشارت المصادر إلى أن    . كراسات خاصة، وحمالت إعالمية للرد على أية انتقادات وتبرير شن الحرب          
حالة التأهب ُأعلنت في القواعد العسكرية األمريكية في المنطقة، وبدأت قيادة الجيش األمريكي تحركـات           

ي أساطيلها البحرية، وبعثت واشنطن برسائل تهديد بأشكال عدة إلى كل من سوريا وإيـران،               وخطوات ف 
ونقلت المصادر عن مسئول أمني رفيع المستوى قوله، ان أحداثاً خطيرة سوف تشهدها المنطقة قريبـا،                

  . دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية
  27/9/2007  لإلعالمالمركز الفلسطيني

  
  كرة ضرب البنية التحتية في قطاع غزة لعدم وجود جدوىتحفّظ من فيفلنائي  .17

في تصريحات جديدة أبدى نائب وزير الجيش االسرائيلي متان فلنائي تحفّظه من فكرة ضـرب البنيـة                 
التحتية المدنية في قطاع غزة لعدم وجود جدوى من وراء مثل هذا العمل مؤكدا بـان اي نقـص فـي                     

واضاف فيلنائي الـذي     .تهامات على اسرائيل وليس على حماس       الكهرباء والوقود في القطاع سيجر اال     
كان يتحدث لالذاعه االسرائيلية بان اسرائيل لن تدخر جهدا من اجل اطالق سراح الجندي االسير ووقف                

وليس عـن طريـق     " االرهابية  " اطالق الصواريخ من قطاع غزة وذلك عن طريق محاربة المنظمات           
  .يةتدمير البنية التحتية المدن

  28/9/2007 معاوكالة 
  

  ما الذي يخيف اسرائيل؟: تحقيق .18
على رغم االرتياح الذي أبداه الوزير رافي ايتان واطمئنانه بأن ما يحصل هو لمصلحة اسـرائيل، اال ان         

بل ان التقارير التـي     ". حماس"القيادتين السياسية والعسكرية االسرائيلية لم تسقطا خططهما في مواجهة          
الـشريط  (ارات االسرائيلية وتدعي فيها مواصلة تهريب االسلحة عبـر معبـر فيالدلفيـا              تعدها االستخب 

ففي آخر تقريـر     . ، تدفع اسرائيل الى التحرك السريع     )الحدودي الواقع بين قطاع غزة وسيناء المصرية      
لالستخبارات عرض أمام جلسة الحكومة االسرائيلية التي بحثت الموضوع، ورد تحذير من عدم اتخـاذ               

وجاء في التقرير ان ظاهرة تهريب األسلحة آخذة في         . اجراءات تمنع تحويل قطاع غزة الى جنوب لبنان       
 طنًا من   71، تهريب   )اغسطس(االرتفاع خصوصاً خالل االشهر االخيرة بحيث تم حتى نهاية شهر آب            

هريبه الى القطاع   ، وهذه الكمية تساوي ما تم ت      )يونيو( منها تم تهريبها في شهر حزيران        40المتفجرات،  
ويورد التقرير معلومات عن تهريب كمية كبيرة من الوسـائل          . خالل العامين الماضيين، بحسب التقرير    

 منـصة إلطـالق     65جـي و  . بي.  قذيفة آر  150 قذيفة صاروخية و   40 ألف بندقية و   14القتالية تشمل   
  .ن صواريخ مضادة للطيرا10 صاروخاً محسناً مضاداً للدروع و20صواريخ و

ويدعي التقرير االسرائيلي ان لدى االستخبارات معلومات مؤكدة حول تـدريب عناصـر مـن حركـة                 
نجحت في استكمال بناء خط إنتـاج فاعـل لـصواريخ           "حماس"وبحسب الخبراء فإن     .في ايران "حماس"

على الوصول الى قواعد للجيش االسـرائيلي       "حماس" ميليمتر، وهذه الصواريخ تساعد      100 و 90قطرها  
ستنجح في  "حماس"ووسط القلق يقول الخبراء رداً على تساؤل االسرائيليين اذا كانت            .القريبة من الحدود  

: لم تتجاوز بعد خطـين أحمـرين، همـا     "إحداث نقلة نوعية وتطور اكبر في جهوزيتها العسكرية فإنها،          
الوضع "يقولون ان هذا    و". القدرة على تخزين الصواريخ لفترة طويلة والقدرة على إطالة مدى الصواريخ          

والتي يصل مداها إلى أحد عشر كيلومتراً بعد أن      "حماس"يحد من مخزون الصواريخ الموجودة في حوزة        
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 كيلـومتراً فستـصبح عـسقالن       15فإذا بلغت الصواريخ مدى     . كان ثالثة كيلومترات قبل خمسة أعوام     
ية في هذه الفترة بالحفـاظ علـى        معن"حماس"وفي رأي االسرائيليين فإن      ".عرضة لخطر القصف الدائم   

  .الهدوء في كل خطواتها
  28/9/2007الحياة 

  
  "الليكود"وأصبح يتكلم لغة ... إستعاد أسهمه"سيد األمن"باراك  .19

باراك، في فترة قياسية، في استعادة شعبيته فـي أوسـاط حـزب             ايهود  نجح  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
تقلد من جديد منصب وزير الدفاع الذي شغله حين تـرأس           وبالتالي العودة إلى كرسي زعامته لي      "العمل"

خلع جلده السياسي الـسابق   "الجديد"ويالحظ المراقبون ان باراك      ).2001 - 1999(الحكومة اإلسرائيلية   
واختار يمين الوسط إلدراكه انه التيار المركزي في إسرائيل ال التيار الذي يمثله حزبه،              ) يسار الوسط ( 

 من جديد إلى كرسي رئاسة الحكومة، وهو الغرض األساس من عودته إلى الحيـاة               وليقينه ان الوصول  
نتانيـاهو باللغـة    " ليكود"السياسية، ال يمكن أن يتم من دون مجاراة المرشح األقوى لهذا المنصب زعيم              

بشروط ذاتها التي يعتمدها في مخاطبته اإلسرائيليين، لغة التشدد مع الفلسطينيين والعرب عموماً والقبول              
فوهـة  "وبحسب أوساط باراك فإنه لم يثق ذات يوم بالعرب ونظر إليهم دائماً عبـر                .السالم اإلسرائيلية 

وينطلـق   .، فاغتال عدداً كبيراً من القادة الفلسطينيين في عمليات ما زالت إسرائيل تتكتم عنهـا              "البندقية
ويرى بـاراك    ".نية أوالً ثم األفق السياسي    المسؤولية األم "باراك في برنامج عمله من المعادلة القائلة بـ         

أن البديل لعملية سياسية مع الفلسطينيين في الوقت الراهن هو شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة                 
 .فـي القطـاع   "حماس"تحت غطاء وقف القصف الصاروخي بينما المهمة األساس محاولة تقويض حكم            

لى غزة حتمية يبقى السؤال عن توقيتها، وما إذا كان باراك           وبينما تسود اإلسرائيليين قناعة بأن الحرب ع      
سينجح في إقناع اولمرت بعدم ربط القرار بشن الحرب باللقاء الدولي المزمع عقده في واشـنطن بعـد                  
شهرين وإن كانت إسرائيل ال تعول كثيراً على نتائجه، لكنها تأخذ في حساباتها دائماً عدم إغاظة الحليفة                 

  .ات المتحدة التي ينبغي أن تعطي الضوء األخضر لعدوان إسرائيلي كبير الحجمالكبرى الوالي
  28/9/2007الحياة 

  
  وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تنفي خبر اللقاء مع نظيرها السوري .20

نفى مكتب وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي لفني في القدس المحتلة نفيا :  نظير مجلي- تل أبيب
ون قد التقت على هامش جلسات الجمعية العامة لالمم المتحدة في نيويورك، مع قاطعا، أمس، أن تك

وقالت الناطقة باسم مكتب الوزيرة، أميرة أورن، انه ال يوجد أي أساس من . نظيرها السوري وليد المعلم
 الفلسطينية في اسرائيل،"الصنارة"وجاء هذا النفي في اعقاب ما نشرته صحيفة  .الصحة في هذا الخبر

نقال عن مسؤول عربي رفيع في نيويورك، عن لقاء رعاه أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بين 
حسب الصحيفة فان ليفني وافقت على لقاء المعلم مساء اول من أمس، الذي و. لفني والمعلم استمر ساعة

وقال مصدر  .فاجأها باقتراحه الشيخ حمد، بعد الحصول على إذن من رئيس الوزراء ايهود اولمرت
مقرب منها، ان الهدف من نشر خبر عن لقائها الوهمي مع المعلم استهدف التغطية على لقاءاتها المهمة 

 .مع بقية الوزراء والمسؤولين العرب
  28/9/2007الشرق االوسط 

  
  اسرائيل تسعى لبناء فرن ذري جديد في النقب .21

ئيل تسعى إلى بناء فرن ذري آخر في أن إسرا"يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : فرح سمير -القدس 
النقب، يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تجنب إخضاع المفاعل النووي القديم في 
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ومن أجل هذا الهدف فقد صرح مصدر دبلوماسي كبير في فيينا، يوم أمس األول . إلى المراقبة"ديمونا"
 إلى عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية في األربعاء للصحيفة أن إسرائيل توجهت مؤخراً

محاولة إلقناعها بتبني تغييرات في األنظمة الخاصة بمنع انتشار األسلحة النووية، وذلك من أجل 
  .المساعدة في تطوير أفران ذرية ألغراض مدنية

  28/9/2007عكاظ 
  

  "ة التنفيذيةالقو"اسرائيل تحقق في أموال مصارف اسرائيلية وصلت الى حسابات  .22
أنها توصلت الـى اكتـشاف      " حماس"أفادت سلطات إسرائيلية تقتفي أثر أموال حركة المقاومة اإلسالمية          

غير متوقع في آب الماضي، أن مبالغ مالية من أحد أكبر المصارف اإلسرائيلية وجدت طريقها إلى قـوة            
ـ    األموال في وزارة المـال الـى        في غزة، االمر الذي دفع سلطة مكافحة غسيل       " حماس"أمنية موالية ل

التحقيق في المسألة، وأثار نقاشاً داخل الحكومة اإلسرائيلية والقطاع المصرفي في شأن ما إذا كان ينبغي                
بنك هابوعاليم  "وبلغ النقاش ذروته عندما قال       .قطع الروابط المالية مع مصارف فلسطينية في قطاع غزة        

لثلثاء إنه سيوقف تحويل الشيكل اإلسرائيلي إلى غزة، بعد اعالن          أكبر المصارف التجارية في إسرائيل  ا      "
  ".كياناً معادياً"في حزيران " حماس"إسرائيل األسبوع الماضي قطاع غزة الذي استولت عليه 

  28/9/2007النهار 
  

   خاطيء وللمرة الثالثة طائرات اسرائيلية تحلق فوق الحدود السورية  االسرائيليةانذارعقب  .23
افاد مصدر عسكري ان مقاتالت اسرائيلية انطلقت الخميس للمرة الثالثة فـي            :  وكاالت -حتلة  القدس الم 

واطلق االنذار بعدما حلقت مروحيات هجوميـة        .اسبوع، اثر انذار خاطيء جديد علي الحدود مع سورية        
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان سالح الجـو         .سورية فوق االراضي السورية ثم عادت ادراجها      

 السورية بعد ظهر امس بعدما اكتشفت الـرادارات         -إلسرائيلي أرسل مقاتالته فوق الحدود اإلسرائيلية       ا
وأضافت انه بعد التحقـق مـن ان الطـائرات           .طائرات سورية تحلق فوق الجزء السوري من الحدود       

  .السورية لم تكن تقوم بنشاط عدائي عادت الطائرات اإلسرائيلية الي قواعدها سالمة
  28/9/2007س العربي القد

  
  لقاء الخريف ينعقد ألهداف عالقات عامة لإلدارة األمريكية واسرائيل: بركة .24

أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلـة الجبهـة الديمقراطيـة           :زهير اندراوس - القدس العربي    -الناصرة  
 لن يحقق دفعة للعمليـة      القادم) نوفمبر(البرلمانية، ان اللقاء االقليمي المزمع عقده في شهر تشرين الثاني           

جاء هـذا فـي      .السياسية، وهو ينعقد الهداف عالقات عامة لإلدارة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية معا          
كلمة النائب بركة، خالل مناقشة الكنيست في جلسة استثنائية لضم النائب عامي أيالون من حزب العمـل                 

ن يطلق عليه مؤتمر للسالم، ينعقد برعاية أمريكيـة،         وقال بركة، إن هذا اللقاء، الذي كا       .وزيرا للحكومة 
وفي حين أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، يحاول دفع المفاوضات في اتجاه التفاوض حول               
القضايا األساسية في الحل الدائم، فإن األجندة األمريكية مختلفة كليا، ألن اإلدارة األمريكية تبحث عن أي                

ل العراقي، ولهذا فإنها تصطنع أجواء وكأنها تدفع في اتجاه العملية السياسية رغم ان              مخرج لها من الوح   
  . ما هو ملموس، فإن هذا اللقاء لن يخرج بأي قرارات من شأنها أن تشكل حرجا للحكومة اإلسرائيلية

  28/9/2007القدس العربي 
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  ة األقصى فلسطينياً وجرح العشرات في الذكرى السابعة إلنتفاض11إستشهاد  .25
الذكرى السابعة النتفاضة االقـصى     أن   :غزة مراسلها من    فتحي صباح  عن   28/9/2007 الحياة   نشرت

 في بيت يـاحون      لالحتالل االسرائيلي   فليسطينياً وجرح العشرات في عملية توغل      11تزامنت مع مقتل    
سابقة قبل يومين في    وقصف جوي وبمدفعية الدبابات لمناطق عدة في غزة قبل ان تنسحب الى مواقعها ال             

تدريب ميداني قبيل اجتياح جديد للقطاع يتوقع ان يأمر به باراك في حال استمرار ناشطين من الفصائل                 
 وقد خلف االحتالل بعد انسحابه دمارا في        .االسرائيليةالفلسطينية باطالق الصواريخ على المواقع والمدن       

نتشار شـيع   الوفي اعقاب اعادة ا    .ازل والمنشآت مساحات واسعة من االراضي الزراعية وعددا من المن       
 ما رفع عدد الذين سقطوا في سنوات االنتفاضة الـى حـدود خمـسة االف                ،الفلسطينيين شهداءهم الجدد  

فـق  ذلـك و   اصيبوا باعاقـات دائمـة و      1500 الف جريح من بينهم اكثر من        60يضاف اليهم حوالى    
  .احصاءات فلسطينية

 970 حصدت االنتفاضة أن أعوام : رام اهللا  من   28/9/2007غد األردنية    ال  مراسل  يوسف الشايب  وذكر
وفق إحصاءات قدمها   وذلك  ن،  يمدنيكانو  من الضحايا   % 80، في حين أن     شهيدا من االطفال الفلسطينيين   

سلطات االحـتالل ضـاعفت مـن عـدد          كما أن    .مصطفى البرغوثي، في بيان صحافي، له وزع أمس       
  إلـى   حاجزا ثابتا، إضافة   573اضي الفلسطينية حيث وصل عددها اليوم الى        الحواجز العسكرية في األر   

إسرائيل من نشاطها االستيطاني، حيث      في حين وسعت     . حواجز متنقلة في أراضي الضفة الغربية      610
بينما زاد عدد المستوطنين بنفس النسبة في الوقت الذي أدت فيه أعمال البناء فـي               % 50تضاعف بنسبة   

وفق الناشط   و . ألف فلسطيني عن مصادر عيشهم ورزقهم      800لعنصري إلى عزل مليون و    جدار العزل ا  
 تم  الذي،   قد ابتلعت بسبب الجدار    من أراضي الضفة   % 46مساحة  فإن  في مجابهة الجدار جمال جمعة،      

 كم تخطط إسرائيل إلنـشائها،      760 كم من األسالك الشائكة والجدار اإلسمنتي، من إجمالي          420إنجاز  
 .بناء في جزئه الغربيالا اكتمل بينم

دراسة اعدها مركز الميزان لحقوق االنسان أن : غزة من 28/9/2007الشرق االوسط  وأوردت
.  أنثى170 طفالً و535 من بينهم 2691اوضحت أن عدد القتلى من سكان غزة خالل االنتفاضة بلغ 

 منشأة صناعية 876منشأة عامة و 361 بالكامل و2984 منزالً من بينها 7335دمر كما أن االحتالل 
 . مركبة637وتجارية و

  
  أساسات األقصىقربمفتي فلسطين يحذر من أهداف افتتاح كنيس  .26

من األهداف الحقيقية واألبعاد الخطيرة لقيام مجموعة من المتطرفين  حذر الشيخ محمد حسين،: لندن
تقداً منع السلطات االسرائيلية اليهود بافتتاح كنيس يهودي في الجدار الغربي للمسجد األقصى، من

المسلمين من اداء صالة الجمعة في المسجد، بينما تسمح للمتطرفين اليهود بإجراء الحفريات وافتتاح 
 أن السلطات اإلسرائيلية تهدف إلى الفتا إلى .الكنس والقيام بأعمال العربدة ضد المقدسات اإلسالمية

  .لحرم اإلبراهيميوضع اليد على المسجد األقصى، كما حصل في ا
  28/9/2007الشرق االوسط 

  
  لتحديد المصلين حول االقصى  اسرائيلي شرطي4000 .27

 شرطي في محيط المسجد االقصى وذلك في اطـار          4000نشرت الشرطة االسرائيلية حوالي     : بيت لحم 
 الجمعه الثالثة   استعداداتها االمنية لما اسمته بالحفاظ على االمن والنظام العام خالل اداء المسلمين لصالة            

  .من رمضان المبارك في المسجد الشريف
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واضافت المصادر االسرائيلية ان الشرطة لن تسمح للرجال من سكان الضفة الغربية الذين تقل اعمارهم               
 فيما ستسمح لمـن تزيـد       ، عاما من الوصول الى المسجد اال بعد حصولهم على تصاريح أمنية           45عن  

  .اريح بالصالة دون تص50اعمارهم عن 
  27/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  اعتصام ألطفال بيت حانون تنديدا بالصمت العالمي على مجازر االحتالل .28

 تحـت    بيت حـانون    الطفال بلدة  ا الناشط المجتمعي صابر الزعانين اعتصام     نظم:  فتحي صباح  -غزة  
قى دعماً وتبنياً من قبل ثمـاني       ال حيث   .شعار وقف سياسة اغتيال المدنيين الفلسطينيين وتحديداً األطفال       

ندد االطفال بالجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل في        قد  و. بلدةالمؤسسات مجتمعية وانسانية وتنموية في      
 كمـا   .حقهم وحق المواطنين المدنيين، والقصف العشوائي الذي يتعرضون له ويودي بحياة الكثير منهم            

وان والجرائم االسرائيلية والسالح االسرائيلي الذي ال يميـز         مؤامرة الصمت الدولي ازاء العد    وا  استنكر
  .بين طفل وشيخ وامرأة ومقاتل

  28/9/2007الحياة 
  

   إليواء نازحي نهر البارد وحدة سكنية موقتة150 بدأت في بناء ما يقارب االنروا .29
اجتماعاً مـع لجنـة     ،   لبنان شمال عقدت قيادة المقاومة الفلسطينية وأمناء سر اللجان الشعبية في        : بيروت

ونروا، لمواكبة تطورات أزمة مخيم نهر البارد لجهة عودة النازحين إليه، إضـافة إلـى               األالطوارئ في   
وأشار بيان صـادر     .توفير االحتياجات اإلغاثية واالستشفائية للنازحين، والعمل على إنقاذ العام الدراسي         

 وحدة سكنية موقتة كمرحلة أولى على       150قارب   بدأت عملها في بناء ما ي      الوكالةعن االجتماع الى أن     
  .نروااألأرض في محاذاة المخيم القديم، إضافة إلى خطة لبناء مراكز خاصة ب

 28/9/2007الحياة 
 

  أنفاً إصطناعياً للكشف المبكر عن الخاليا السرطانية باحث فلسطيني يطّور .30
اضـيين فـي إحـدى الجامعـات        أنف اصطناعي في العـامين الم     تم تطوير   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

نجح في الكـشف    حيث  اإلسرائيلية، بإشراف الدكتور حسام حايك ابن مدينة الناصرة وبتمويل اوروبي،           
 على أن تتم األسبوع المقبـل تجربتـه، خـارج           ،عن الخاليا السرطانية في فحوص مخبرية تمت أخيراً       

وصفت يديعوت أحرونـوت    قد  و .يفاالمختبرات، على مئات المصابين بالسرطان، في مشفى رمبام في ح         
حايك بأنه أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في إسرائيل في العام الماضي، نظرا الى خلفية بحثـه العلمـي                  

وفي حال تكللت التجربة بالنجاح فإن هذا األنف سيحل محل األجهزة الحالية التي تكشف أوراماً               . المميز
  . منها%90ل دون شفاء أكثر من سرطانية فقط بعد انتشارها في الجسم، ما يحو

  28/9/2007الحياة 
  

  كارثة بيئية في قطاع غزة تنذر بمياه الصرف الصحي وتراكم النفايات الصلبة  .31
حذرت الهيئة العامة لالستعالمات الفلسطينية أمس، من مغبة حدوث كارثة بيئية في            :  سمير حمتو  -غزة  

لمدن والقرى من جهة، و مياه الـصرف الـصحي          قطاع غزة بسبب تراكم النفايات الصلبة في شوارع ا        
أن كمية النفايات   موضحة إلى   وأشارت  . التي تهدد القطاع خصوصا في مناطقه الشمالية من جهة أخرى         

  . طنا يوميا1116الصلبة التي ينتجها سكان قطاع غزة تقدر بـ
  28/9/2007الدستور 
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  "رابطة علماء فلسطين"اطالق سراح عضوين من  .32

لمحقق العدلي في أحداث نهر البارد والشمال القاضي غسان عويدات، أمس، ترك شيخين قرر ا: بيروت
بسندي إقامة بعدما استمع إلى إفادتيهما، حول ما أدليا به لجهة معاينتهما جثة " رابطة علماء فلسطين"من 

وأوضحت . شاكر العبسي" فتح اإلسالم"في مستشفى طرابلس الحكومي أكدا انها تعود إلى رئيس تنظيم 
المصادر أن الشيخين استندا في أقوالهما لجهة تعرفهما إلى الجثة، إلى كونهما كانا يقابالن شخصاً في 

  .مخيم نهر البارد أثناء المفاوضات، يعتقدان بأنه شاكر العبسي، وان مالمح الجثة مشابهة لمالمحه
  28/9/2007الحياة 

  
  مبنى صالحا للسكن في مخيم نهر البارد 225 .33

كشفت عملية مسح األضرار األولية في مخيم نهر البارد، التي أنهتها :  عبد الكافي الصمد-لبارد نهر ا
أول من أمس لجنة خبراء ومهندسين تابعين لوكالة األونروا، بالتعاون مع هيئة اإلغاثة العليا ولجنة 

 في المئة من 75ر من أكث" الفلسطيني والجيش اللبناني ومنظمات غير حكومية، عن أن -الحوار اللبناني 
األبنية في الجزء الجديد من المخيم مهدمة كلياً أو جزئياً، وهي بالتالي غير صالحة للسكن، أو قادرة على 

المنطقة الممتدة من "وأوضح مهندسون عاملون في األونروا، أن ". إيواء سكانه الذين سيعودون إليه
 إلى مركز صامد على تخوم المخيم القديم، كشفت المدخل الشمالي للمخيم قرب مستديرة العبدة وصوال

إال أن المهندسين ". حجم الدمار الهائل الذي أصابها، وأن إزالة الركام منها تحتاج إلى شهور عدة
 مبنى تم الكشف عليها في المنطقة المذكورة صالحة 225 في المئة من 96"أوضحوا في مقابل ذلك أن 

  ".  مؤقتة أخرى إليواء النازحين في هذه المنطقةللسكن، وأن في اإلمكان إقامة بيوت
  28/9/2007األخبار 

  
  الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية .34

 طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بوقفة حازمة لوضع حد لالنتهاكات االسرائيلية :القاهرة
والتهويد التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية بحق شعبنا، ووقف االستيطان ولسياسة القمع والقتل والتشريد 

وحذرت في بيان  .وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وإنهاء الحصار الظالم المفروض على شعبنا
اصدرته امس، من استمرار هذه الممارسات التي ستؤدي حتماً الى مزيد من التدهور في األوضاع 

اعية واالقتصادية والسياسية، والى تنامي مشاعر االحباط والغضب وتصاعد دائرة اإلنسانية واالجتم
العنف والفوضى وعدم االستقرار التي قد تتجاوز حدود المنطقة لتهدد السالم واألمن الدوليين وكيال يفاجأ 

لثامن، على وأكدت في بيانها لمناسبة دخول االنتفاضة الفلسطينية عامها ا .العالم بانتفاضة شعبية أخرى
ضرورة أن يتم اإلعداد الجيد لالجتماع الدولي المقبل الذي دعا إليه الرئيس األميركي وأن تتحمل 
الواليات المتحدة مسؤوليتها كراع نزيه لعملية السالم وأن يكون لهذا االجتماع أجندة واضحة ال يكتنفها 

ن استثناء أو استبعاد ألي طرف وأن الغموض وأن تشارك فيه كافة األطراف المعنية بعملية السالم دو
يتعامل بجدية وصدق مع كافة القضايا الخاصة بالتسوية النهائية على كافة المسارات ضمن إطار زمني 

ووجهت الجامعة بهذه المناسبة تحية اعزاز  . تطبيق ما يتم االتفاق عليهمحدد وضمانات دولية من أجل
لشهداء األبرار، مؤكدين على أن الوحدة الوطنية وحرمة وتقدير للشعب الفلسطيني المناضل وألرواح ا
هي الطريق الوحيد لضمان حصول الشعب الفلسطيني على  الدم الفلسطيني ووحدة األراضي الفلسطينية

حقوقه الوطنية المشروعة واقامة دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة وانهاء االحتالل االسرائيلي ألرضه، 
  .ل حجر الزاوية في التحرك العربي من أجل دعم الشعب الفلسطينيهذه الوحدة التي تشك

  28/9/2007الحياة الجديدة 
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  "فتح"و" حماس"في اطار جهود سودانية لترتيب لقاء بين يلتقي مشعل مصطفى عثمان  .35

 قالت المصادر ان مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني التقـى            : ابراهيم حميدي  -دمشق  
ـ  رئيس المكت   خالد مشعل في دمشق قبل ايام، في اطار جهود سودانية لترتيب لقـاء        "حماس"ب السياسي ل

، مشيرة الى ان الرئيس عباس سمى نائب رئيس الوزراء في الحكومة المستقلية عزام              "فتح"و" حماس"بين  
الوسـاطة  في انتظار ان تتبلور عناصر      "االحمد مندوباً عنه في المفاوضات وان مشعل لم يسم احدا بعد            

  ."اي شيء لن يحصل قبل مؤتمر الخريف" ذلك وسط اعتقاد قيادة الحركة بأن "السودانية
  28/9/2007الحياة 

  
  على سوريا مبررة" االسرائيلية"الغارة : هيالري كلينتون .36

اعتبرت المرشحة الديمقراطية لالنتخابات الرئاسية األمريكية هيالري كلينتـون أن الـضربة            : يو بي أي  
وأوضحت أنها تبـرر تلـك الـضربة ألن التقـارير           . األخيرة على سوريا مبررة   " اإلسرائيلية"الجوية  

  .االستخباراتية أشارت إلى أن سوريا ربما امتلكت مواد لمنشأة نووية من كوريا الشمالية
  28/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رية  واشنطن وفرت الغطاء الجوي للغارة اإلسرائيلية على سو:  أوروبيةمصادر .37

ـ     :  محمد خلف  -صوفيا   ان الطـائرات االمريكيـة     " الـوطن "كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة ل
الحربية التي تحلق في االجواء العراقية وفرت الغطاء والمظلة للطائرات اإلسرائيلية التي نفذت الغـارة               

واكدت المصادر  . لتركيةعلى موقع بئر الحرج السوري الواقع على مقربة من نهر الفرات على الحدود ا             
ان واشنطن كثفت من اجراءاتها لحشر االسد في الزاوية، مما جعله يواجه تيارين داخل النظام الحـاكم،                 
احدهما يدفع باتجاه الرد المباشر على إسرائيل، فيما االخر يفضل عدم الدخول في مغامرة غير محسوبة                

اولة الستفزاز رد سريع منها ومن ثم ايقاعها في فخ        النتائج، محذرا من احتماالت ان تكون هذه الغارة مح        
  .الحرب التي ستمتد الى ايران

  28/9/2007الوطن الكويتية 
  

  الشيوخ األمريكي يوافق على قرار تقسيم العراق مجلس .38
 لصالح مشروع قرار حـول إنـشاء وحـدات           في مجلس الشيوخ االمريكي     عضوا 75  صوت :وكاالت

 مقابـل   ، على نحو يهدد كيانه    عراقشهده ال يفي، لوضع حد للعنف الذي      فيدرالية على أساس عرقي وطائ    
اعتبرت الجامعة العربية هذه الخطوة وصفة مـسمومة ودعـت للتـدخل           قد   و .ذلك عضوا عارضوا    23

هذا القرار غير ملزم لإلدارة األمريكية، لكنـه         فيما تجدر االشارة إلى أن       .إلنهاء االحتالل بكافة أشكاله   
  .ر آراء وأفكار لهذه اإلدارة في كيفية حل األزمةيهدف إلى توفي

  28/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تصورات مغلوطة وخيارات صعبة: حماس في الحكم .39
  ايمن يوسف. د

 في اعقاب   2006من عام   ) مارس(وصلت حركة حماس عملياً الي سدة الحكم في فلسطين في شهر آذار             
حركة في االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في فلسطين في          االنتصار البرلماني الباهر الذي حققته ال     

ظهرت العشرات بل المئات من المقاالت والتعليقـات والتحلـيالت   . 2006من عام ) يناير(كانون الثاني   
 والمؤتمرات وورش العمل، في فلسطين وخارجها والتـي         الصحيحة وغير الصحيحة، وانعقدت الندوات    
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تناولت االسباب والعوامل والدوافع التي وقفت وراء هذا الفوز الكاسح الذي حققته الحركة، ومستقبلها في               
  .العملية السياسية والتسووية

ق اوسلو  استفادت حماس من نمو الفساد في ظل الخصوصية الفلسطينية التي ظهرت بعد التوقيع علي اتفا              
ف واسرائيل، وقد مهدت المحادثات واالتفاقيات بين المنظمة واسرائيل الي بروز تحـوالت             . ت  . بين م 

جذرية علي صعيد الحقل السياسي الفلسطيني، لعل اهمها قيام سلطة وطنية فلـسطينية الول مـرة فـي                  
ولـي لوالدتهـا، سـعت      ومنذ اللحظة اال  . التاريخ الفلسطيني الحديث علي جزء من االراضي الفلسطينية       

ف الـي   . ت  . السلطة الفلسطينية الي نقل عملية صنع القرار السياسي والهيمنة من اطر ومؤسـسات م             
اطر ودوائر ووزارات تابعة مباشرة للسلطة الوطنية التي بقيت تسعي حتي هذه اللحظة للتحول الي دولة                

 علي االقليم المخصص لها علي اساليب       وفور قيامها اعتمدت السلطة الوطنية لفرض سلطتها      . ذات سيادة 
ووسائل متنوعة، منها بناء قوة امنية مسلحة احتكرت شرعية استخدام العنف المنظم، وحللت التجاوزات              
القانونية ومصادرة حقوق الفرد االنسان باسم بناء الوطن والوطنية، وباسم ان المرحلة التـي يمـر بهـا          

االنفالت الكالمي والفكري، من هنا وهنـاك، الن ذلـك يـضر            الشعب الفلسطيني ال تسمح بالتعددية، و     
بالمشروع الوطني الفلسطيني المقدس، كما سعت السلطة الي احتواء المجتمع المدني، واستمالة وارضاء             

  .بعض المثقفين والحد من الحريات الممنوحة لوسائل االعالم والرقابة الذاتية
في كونه ناشئا وغير مكتمل المالمح والخصائص، وقد برزت         تكمن اشكاليات النظام السياسي الفلسطيني،      

بجالء بعد عودة كوادر وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية الي الداخل بعد سنوات من التشرد والشتات،               
واخذهم علي عاتقهم مسؤولية ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الداخلية من خالل بناء عالقة بين السلطة               

 العالقة ايضا بين السلطة والشعب، اضافة الـي مهمـة ممارسـة الديمقراطيـة               والمعارضة، وتوضيح 
والمحافظة علي حقوق االنسان، والمسائل المتعلقة بادارة السلطة والشفافية وبنـاء المؤسـسات وسـلطة               
القانون ومبدأ المحاسبة والقضاء علي الفساد والمحسوبيات، هذا فضال عن القضايا المتعلقة بقدرة النظام              

لسياسي الفلسطيني الرسمي والشعبي علي مقاومة االمالءات االسرائيلية، وقدرة الكيان علي التطور نحو             ا
  .دولة سيادية مستقلة

جزء من اشكالية حماس في الحكم اليوم هو القراءة االستراتيجية والجيوسياسية للمشهد الفلسطيني قبيـل               
اس في مرحلة ما بعد احمد ياسين وعبـد العزيـز           االنتخابات، والتصورات الخاطئة التي شكلها قادة حم      

ان الخطـأ االسـتراتيجي     . الرنتيسي حول مفردات المقاومة والسياسة ومستقبل الصراع مـع اسـرائيل          
التاويلي االول الذي لف قناعات وآراء ووجهات نظر قادة حماس مـن ان انتخابـات عـام                 ) التفسيري(

مرجعيـة قانونيـة    ) سة والوزارات والمجلس التـشريعي    الرئا( لم تتخذ من المؤسسات االوسلوية       2006
وسياسية الن االتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع اسرائيل لم تعد قائمة علي ارض الواقع في ضوء اعادة                 

لكن الحقيقة التي غابت او غيبت عـن        . اغتيال اسرائيل للديموغرافيا والجغرافيا في االراضي الفلسطينية      
 في اوساط حماس ان االنتخابـات الفلـسطينية الثانيـة    Think Tankراتيجيين اذهان المخططين االست

 في ظـل غيـاب شخـصيات وقيـادات تاريخيـة            1996اختلفت حقيقة عن االولي التي جرت في عام         
 بعد ان غيبها االحتالل قسراً واغتيـاالً،        - ياسر عرفات، احمد ياسين، وابو علي مصطفي         -كارزماتية  

لمرجعية للمانحين الدوليين وللمؤسسات المالية والسياسية واالقتصادية الدولية والتـي          اال ان اوسلو بقيت ا    
  .تعتمد عليها السلطة الوطنية في امدادات المال والدعم السياسي

اما الخطأ االستراتيجي الثاني الذي وقعت فيه الحركة فكان القراءة الخاطئة لنتائج االنتفاضة الفلـسطينية               
ا بشكل اساسي ومحوري علي العمليات االستشهادية والتفجيرية في العمق االسـرائيلي،            الثانية، واعتماده 

نعم انا اعتقد جازما ان انتفاضـة       . بغض النظر ان كانت هذه العمليات تستهدف اهدافا مدنية ام عسكرية          
ح االقصي استطاعت ان تخلق حالة من توازن الرعب النسبي مع جيش االحتالل المدجج بالمال والـسال               

والوحشية القاسية، لكن علي صعيد آخر يمكن قراءة نتائج االنتفاضة في المحصلة النهائيـة علـي انهـا                 
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انعكست سلباً علي المشهد الفلسطيني الن العديد من الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس لم يخضع لقرار                
النتفاضة الثانيـة بـدات     سياسي واضح وملزم لتشكيالت المقاومين، كما ان السنوات االخيرة من عمر ا           

تظهر الكثير من الممارسات الخاطئة عند المقاومين حيث الـشلليات المـسلحة ذات الطـابع الجهـوي                 
فبينما كانت االنتفاضة الفلسطينية تقـذف حممهـا        . والمناطقي واالنفالت االمني في المناطق الفلسطينية     

سياسية علي االرض عن طريق بناء الجـدار،        الملتهبة علي االسرائيليين، كانت اسرائيل تقطف الثمار ال       
القاتل والممزق، ليس فقط للكينونة الفلسطينية بل ايضا للهوية الوطنية، وتسمين المـستوطنات، وحـشر               

  .الفلسطينيين في معازل وكانتونات باسم محاربة االرهاب واالرهابيين 
قناعتي الشخصية من ان المقاومـة  اما ثالث الحسابات الخاطئة فيكمن في وهم االنتصار في غزة، ورغم      

ساهمت بشكل محوري في دحر االحتالل من القطاع، اال ان االنسحاب االسرائيلي من القطاع جاء ضمن                
مباشرة بعيد االنسحاب اعددت    . رزمة استراتيجية شاملة اطلق عليها شارون خطة الفصل احادي الجانب         

ان، وفي تلك الدراسة اوضحت فيهـا ان شـارون          دراسة استراتيجية نشرتها مجلة دراسات باحث في لبن       
يرجح حالة الصدام، اما بين فصائل العمل الوطني واالسالمي فيما بينها او مع السلطة الوطنيـة كـون                  

لقـد اثبتـت    . اجهزة السلطة ومؤسساتها اصبحت ضعيفة بفعل السياسات االحتاللية وسوء البناء الداخلي          
القطاع مؤخرا مدي هشاشة وقصور الطرح الـذي يقـول ان غـزة             ازمة الكهرباء والطاقة التي مر بها       

اصبحت مستقلة ومحررة في ظل ارتباطها بعالقة تبعية سلبية مع دولة االحتالل، وتحكم االحتالل بكـل                
لذلك اري ان حماس اختارت االرض الصعبة مـن اجـل ان تمـارس              . مصادره من ماء وطاقة وغذاء    

  . كم، اال ان الخيارات محدودة ومساحة المناورة والمناوشة ضيقة جداخياراتها السياسية وتجربتها في الح
واجهت حماس ثالثة خيارات وثالثة سيناريوهات لمواجهة معضلة الحكم والسياسة بعيد انتصارها فـي              

الخيار االول كان تشكيل حكومة حمساوية نقية، بكادر حمساوي،         . 2006) يناير(انتخابات كانون الثاني    
 االكثر صعوبة واالكثر تعقيدا الن حكومة حمساوية عانت وعاني معها الشعب الفلـسطيني              وهذا الخيار 

بسبب الضغوطات الدولية واالقليمية، الن السياسة الدولية في احد مظاهرها وصـورها هـي ممارسـة                
ة سياسة االبتزاز وتضييق مساحة المناورة امام الخصم خاصة اذا لم يتعاط بايجابية مع محددات الـسياس               

العقائدي والدعوي من جهة،    : هذا الخيار االصعب النه يضع حماس امام االختيار بين برنامجين         . الدولية
ومتطلبات العمل السياسي الواقعي من جهة اخري، وهذا ما حدث فعال حيث عانت حماس كثيرا في ظل                 

ا الشعب الفلسطيني الي    غياب معادلة التوازن بين العقدي والسياسي، وبين المثالي والواقعي، وعاني معه          
  .ابعد الحدود

الخيار الثاني االقل صعوبة كان تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات طابع ائتالفي مع فتح، وغيرهـا مـن                  
الفصائل، هذا الخيار ايضا صعب الن الحكومـات االئتالفيـة ال تعمـر طـويال حتـي فـي اعـرق                     

وعيا حزبيا وتفاهمات نخبوية، فكيف لهـذه       الديموقراطيات الن ذلك يتطلب اوال واخيرا نضوجا سياسيا و        
التجربة ان تنجح في السياق الفلسطيني في ضوء حداثة التجربة الديموقراطية، وطراوة التمرين السياسي              

  وقلة خبرة التجارب التضامنية الحزبية؟
شريعي اما الخيار الثالث فيدور حول تشكيل حكومة تكنوقراط ومستقلين وانتلجنسيا من خارج المجلس الت             

علي ان تدعمها حماس والفصائل االخري خاصة في جهودها لتامين استمرار الدعم المقدم من المانحين               
للشعب الفلسطيني وضمان استمرار المسيرة التنموية في االراضي الفلسطينية، وما لـذلك مـن تبعـات                

فضل واالكثر عملية النه    ويبدو ان هذا الخيار كان اال     . وانعكاسات ايجابية علي تثبيت الناس علي االرض      
كان سيريح حماس اوال من اثقال الحكم وتبعات العملية السياسية التسووية، ويريحها من تقـديم اجابـات            
لكثير من االسئلة واالستفسارات التي تجول في عقول وقلوب الفلسطينيين والعرب والمسلمين، ويخفـف              

  .عنها الضغوطات في اول تجربة في الحكم
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جربت الخيارين االول والثاني، وفشال فشالً ذريعاً، وترفعت او عجزت عن ان تلجأ الي              وبما ان حماس    
تجريب الخيار الثالث خاصة عندما كان امامها متسع من الوقت ومساحة كبيرة من المناورة، فانما عكس                

ـ                 ه ذلك استخفاف حماس، وسطحية الرؤي لدي قادتها في قراءة الواقع الفلسطيني فـي سـياقات تعقيدات
ان وقوع احداث غزة المؤسفة، وانشطار الوطن الفلسطيني او ما تبقي منـه             . المحلية واالقليمية والعالمية  

الي امبرطورية غزة وجمهورية الضفة الغربية انما يعكس حالة االزمة المزمنة التـي وصـلت اليهـا                 
ريقة مركزية فـي ضـياع      ويبدو ان اهل فلسطين وقياداتهم التاريخية قد ساهموا بط        . القضية الفلسطينية 

بالدهم منذ بدايات القرن العشرين وحتي ايامنا هذه بسبب عجز القادة، والالمباالة الـشعبية فـي لملمـة                  
  .االمور، والتحرك سريعاً التخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب

 االنبـاء   ان قراءة الصور والمناظر والمشاهد، وتفحص وتحليل ما خلفهـا حـسبما تناقلتهـا وكـاالت               
والفضائيات من غزة هاشم خاصة في يوم الصالة الكبير، انما تدلل مما ال يدع مجاالً للشك علي مـدي                   
االنهيار والتفسخ والتمزق السياسي واالجتماعي، وترهل العالقات التضامنية في اوساط الفلسطينيين فـي             

 في هذه الـصور يظهـر حمـاس         ان التدقيق . هذا المفترق والمفصل الهام من عمر القضية الفلسطينية       
ولالسف الشديد علي انها تحولت الي قوة بوليسية شمولية تنمي التوتاليتارية والقمعية، بحيث ال تختلـف                
كثيرا عن االنظمة البوليسية التي تقمع المظـاهرات وتـصادر الحريـات، وتراقـب النـاس وتتعقـب                  

  . خصوصياتهم
رمانها من تجريب باعها في السياسة والحكـم بعـد          كان االجدر ان تظهر حماس بمظهر الضحية بعد ح        

انتصارها المدوي في االنتخابات التشريعية الثانية، بدل الظهور بمظهر الجالد غير المتسامح مع ادنـي               
ان تنفذ المتشددين والمتزمتين في داخـل حمـاس، وسـطوة القيـادة     . متطلبات حقوق االنسان االساسية   
سام، واختفاء اصوات المعتدلين العقالء اصحاب االمزجة الهادئـة، لـن   العسكرية والمقربة من كتائب الق   

تساعد الحركة علي المدي البعيد للخروج من ازمة البرميل المغلق والمظلم الذي دخلت فيه الحركة فـي                 
  .غزة

كاكاديمي وكمهتم بالشان الفلسطيني، لعلي اجتهد واقترح استراتيجية خروج من االزمة الحالية قبـل ان               
ح مزمنة ومستعصية علي امل ان يقراها المتابعون والمهتمون والمثقفون العـرب والفلـسطينيون،              تصب

استراتيجية الخروج هذه تتالف مـن      . بدون عصبية او تعصب، وبعيدا عن االستفزاز والشعور االنتقامي        
ر مدربة بـشكل    حل القوة التنفيذية النها ليست قوة امنية منظمة ومنضبطة وغي         : اوال: ثالث نقاط رئيسية  

جيد، واستبدالها بقوة من القوي الوطنية واالسالمية بحيث تكون مهمة القوة الجديدة الحفاظ علي النظـام                
العام، وتنظيم العالقة مع العمل المقاوم بما يتالءم مع مصالح وارواح الناس، كذلك التخلص في اقـرب                 

تحديدا مثـل الـوزارات واجتماعـات       فرصة من رموز السيادة االخري ذات الطابع الشكلي، في غزة           
  .الحكومة المقالة

فتح قنوات اتصال وتواصل مع القيادات الفتحاوية في قطاع غزة مثل احمد حلس وزكريـا اآلغـا                 : ثانياُ
وابراهيم ابو النجا الن هؤالء القادة علي اتصال دائم مع قيادة السلطة وفتح في رام اهللا، وبمقـدورهم ان                   

ن اوضاع القطاع، والتمهيد العادة الرجوع الي الحوار الـوطني الـواعي الـذي    ينقلوا صورة محايدة ع 
  .ستكون االنتخابات المقبلة جزءا منه

االقليمي والمحيط العـالمي بحيـث تتـضمن هـذه          / وضع استراتيجية تعامل مع المحيط العربي     : ثالثاًً
لية بعيداً عن كـل االلتباسـات       االستراتيجية شرح وجهة نظر حماس في الحكم والسياسية والعالقات الدو         

والمالبسات الفكرية وااليديولوجية، وبعيدا عن شكل من الميكيافيلية السياسية التي تقوم في بعض حيثياتها              
ان الترويج االعالمي لحماس خالل ازمة احداث غزة وما قبلها كـان            . علي مقولة التمسكن حتي التمكن    

ة ان الصور التي بثت عبر بعض الفضائيات انما استغلت          مزريا الي اقصي الدرجات، ولم تكترث الحرك      
جزء من هذه االستراتيجية يجب ان      . الثبات ان حماس دموية وانها ال تحترم قوانين اللعبة الديموقراطية         
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يشتمل علي استكشاف فتح خطوط حوار ونقاش ضرورية مع بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية               
  .ور المحاور والموازن والوسيط بين االخوة الفلسطينييناللتين بمقدورهما ان تلعبا د

ان التجربة الحمساوية في الحكم يجب ان تقيم تقييما شامال، ويجب دراسة تـداعياتها وآثارهـا ضـمن                  
المسار االول هو انعكاس التجربة الحمساوية علي حركات االسـالم الـسياسي خاصـة              : مسارين اثنين 

اني عقد مقارنات مع الحركات واالحزاب االخري ذات الهوية االسـالمية           الحركات المعتدلة، والمسار الث   
التي وصلت الي الحكم مثل العدالة والتنمية في تركيا او تلك التي وصـلت الـي المجـالس التـشريعية                    

  .والبرلمانات مثل االحزاب االسالمية في المغرب واالردن ومصر واليمن
  28/9/2007القدس العربي 

  
  لزهارخالفات هنية وا .40

  حلمي موسى
يكثر رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية في األسابيع األخيرة، وخصوصا منذ بدايـة شـهر              

وقد تجلى هذا الظهور في حـضور   . رمضان، الظهور إلى جانب وزير الخارجية األسبق محمود الزهار        
 هذا الظهـور المـشترك فـي        وقد جاء . صلوات وإفطارات مشتركة وفي الحديث الودي المتبادل بينهما       

  . أعقاب تكاثر األحاديث حول الخالفات بين الرجلين، خصوصا إزاء الموقف من الحوار مع حركة فتح
والواقع أن الزهار، على األقل، لم ينف واقع الخالف بينه وبين هنية إال أنه يشدد على أن الخالف فـي                    

وال ريب أن المطلعين علـى طبيعـة        . يء آخر الرأي شيء والشائعات حول اقتتال أو تهديدات بالقتل ش        
وتفاصيل الخالف بين الرجلين يؤكدون صدق توصيف الزهار لألمر، فهناك خالف، وهو قائم ومستمر،              

ومع ذلك من شبه المؤكد أن ماضي       . ولكن ال صحة لما أشيع عن صدامات مسلحة أو حتى عن تهديدات           
  . ارمعالقة الرجلين ال يسمح بالقول أن الود بينهما ع

فالزهار يؤمن أن هنية ال يستحق المكانة التي نالها، ليس فقط في رئاسة الحكومة وإنما في ترؤس كتلـة                   
وهو يعتقد أن القيمة التنظيمية والفكرية والسياسية لهنية ال تؤهله الحـتالل            . حركة حماس في االنتخابات   

ويعرف كـل مـن يـسمعون       . اهالمنصب الذي تسلمه والذي يرى نفسه في كل األحوال أحق به من سو            
الزهار في أحاديثه الخاصة أنه ال يخفي خالفه مع هنية ليس فقط على أرضية مواقف محددة وإنما فـي                   

  . األصل على خلفية مكانة محددة
ورأى أن هـذا    . فتبوء هنية رئاسة كتلة حماس في االنتخابات عنى للزهار تآمر قوى في الحركة عليـه              

لت ضده في الحركة في عهد إدارة الشهيدين أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي             التآمر استمرار لجهود بذ   
ومن الجائز أنه يعيد الخالف أصال إلى صراعات قامت أصال وقبل سنوات طويلـة   . لشؤونها في القطاع  

فـي  " الجمعية اإلسـالمية  "ومقره في حارة الزيتون، حيث مصدر قوة الزهار، و        " المجمع اإلسالمي "بين  
  . لشاطئ، حيث مركز قوة هنيةمخيم ا

وقد تفاقم الخالف بين الزهار وهنية إثر فوز حماس في االنتخابات وخلع هنية رداء الشيخ ليرتدي بـزة                  
وكان بارزا ميل الزهار لالبتعاد عن الظهور بصحبة هنية حيث أنـه            . القائد السياسي والشخصية الدولية   

وفي قطاع غـزة أدار الزهـار       . سالمية لتأكيد حضوره  ركز على القيام بجوالت في الدول العربية واإل       
فقد كان على عالقة مباشرة ببعض أذرع       . وزارة الخارجية وكأنها حكومة مستقلة تتولى كل المهام تقريبا        

كتائب القسام وكذلك بقيادات القوة التنفيذية، واألهم أنه أدار عالقة مباشرة وتمويل مع عدد مـن األذرع                 
  .  والوعظية والخيريةالتنظيمية والعسكرية

وبعد سيطرة حماس على غزة عاد الزهار إلدارة شؤون وزارة الخارجية بعد استقالة وزيرها في حكومة                
وال يختلف اثنان على أن مواقف كل من الزهار وهنية من سيطرة حمـاس              . الوحدة الوطنية زياد عمرو   
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لوضع الجديد للتوافق على صـيغة حـل،        ففي حين بدا أن هنية ميال الستغالل ا       . على غزة كانت متباينة   
  . فإن الزهار اعتبر أن ما جرى يؤسس لوضع جديد يمكن استغالله لتحقيق المزيد

ولهذا السبب ليس صدفة أن الخالف ظهر إلى العلن أصال بسبب دعوة هنية القيادة السعودية والجامعـة                 
هار ال يعارض الحوار مع فتح ولكن       صحيح أن الز  . العربية لتجديد الحوار مع فتح على أساس اتفاق مكة        

وهو يعتبر أن كالم هنية عن الحوار بهذا الشكل يخـدم           . ، كما يقول لمقربيه   "ليس على قاعدة االستجداء   "
وهو يرى أن هنية بات أسيرا للكرسـي الرسـمي وأنـه            . فقط مصلحة رئيس الوزراء المقال اإلعالمية     

  . مخدوع ببريق اإلعالم
 في الواقع إلى أن الخالف سياسي وشخصي يمكن أن يحدث في أي حركـة               ورغم أن كل ما سبق يشير     

سياسية وبين أي شخصيتين سياسيتين إال أن هناك من يؤكد أن الخالف بين الرجلين أو النهجين انزلـق                  
ويتحدث هؤالء عما جرى من خالف بين عائلتي البحيصي وشحادة في           . في الهوامش البعيدة إلى العنف    

ومعـروف أن   . امة مسجد، وحول تسميته بوصفه تعبيرا عن الخالف بـين الـرجلين           دير البلح حول إم   
  . الخالف الذي بدأ بصفعة انتهى بإطالق نار أصيب فيه أناس بجراح ولقي واحد مصرعه

وثمة من يقول أن حادث دير البلح هو ما دفع بقيادات من حماس في الداخل والخارج إلى مطالبة كل من                    
الفاتهما وحصرها في األطر الرسمية للحركة بعيدا عن الشارع أو العـائالت أو             هنية والزهار بضبط خ   

فقد أدرك العقالء في الحركة أن خالفا من هذا النوع، خاصة في ظل االحتقان القائم في                . مؤيدي الطرفين 
وال يقل أهمية عن ذلك أن الـبعض خـشي مـن أن             . غزة، ليس في مصلحة حماس في الوقت الراهن       

 بين قطبين في الحركة يمكن أن ينزلق سريعا في مجتمع متوتر ومنقسم علـى ذاتـه إلـى                   صراعا كهذا 
  . صراع بين الالجئين والمواطنين من سكان غزة

  28/9/2007السفير 
  

 مؤسسات ليست طوعية وال تنموية في فلسطين .41
  محمد خالد األزعر

 أحداث غزة الدامية وانفراط حكومة االنفراج النسبي ألزمة السلطة الفلسطينية االقتصادية والمالية عقب
الوحدة الوطنية، ال يجب أن يشغلنا عن تحري دروس هذه األزمة وتبصر إلهاماتها وما أفصحت عنه من 

 . نقائص وعيوب تمس هدف االستقالل والتحرر وتوهنه بقوة
لة على بعض هذه النقائص كان ومازال من الوضوح والشفافية بحيث يخرق العين، كاالعتمادية المذه

عون المانحين الدوليين من العرب والعجم، وتحكم إسرائيل والواليات المتحدة في تذليل أو تعطيل تدفق 
هذا العون وصيرورة العمليات االقتصادية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي،وارتباط األبعاد 

  . البحتة لدى معظم القوى المانحةالمالية بالمرامي السياسية وضمور الجوانب اإلنسانية والعاطفية 
 تسييل الدعم المالي للسلطة بعد انهيار مظاهر إعادةلنا أن نالحظ بكل األسى في هذا اإلطار كيف جاءت 

األمر الذي يستبطن تقوية فريق ضد آخر وال يبشر بخير .. الوفاق واالصطفاف الفلسطيني النظامي
المصير الفلسطيني عموماً في مواجهة االستعمار بالنسبة لنيات بعض المانحين وأجنداتهم تجاه 

  . اإلسرائيلي
 اننا نفترض أن األزمة في صعودها وتعقيدها ثم فتورها انطوت على جوانب ملتبسة؛ ال يسهل تفهم ىعل

من ذلك مثالً، بروز مدى هشاشة دور ما يدعى بمؤسسات . كنهها إال بالمتابعة المتأنية المهتمة بالتفاصيل
دني الذاتية، وضعف مساهمات المنظمات الطوعية األجنبية واسعة االنتشار في أحشاء مجتمع المجتمع الم
  . الضفة وغزة

نحن هنا إزاء ظاهرة الفتة، موجزها أن أكثر من ثالثمئة مؤسسة طوعية مدنية محلية وخارجية، 
ختلف الحاجات أوروبية وأميركية بخاصة، تعمل في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية وتغطي م
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الخدمية األساسية، لم تتمكن من تشكيل شبكة أمان بديلة تقي المجتمع من غوائل ضغوط المانحين 
وعليه، فإن هذا الحشد من األطر التنظيمية متنوعة االختصاصات والصالحيات، هو أقرب . الرسميين

ما على المستوى االقتصادي تعميد البنى التحتية للمجتمع والسي: إلى الفشل في أداء وظيفته األساسية
  . والخدمي، بغية تأهيله للحياة بقدر من االستقاللية واالنتقال به إلى طور العمل بقوة الدفع الذاتية

 المنزهة جدالً عن -تقديرنا، بصيغة أخرى، أنه لو كانت المنظومة المؤسسية ذات الطابع الخيري 
تها الخاصة، لما جأر مجتمع الضفة وغزة بالشكوى  تعمل بالكفاءة المتوخاة وبطاق-األهواء السياسية 

لقد كان أداء هذه المنظومة أقل من المتوقع . على نحو ما سمعنا ورأينا إبان الحصار الرسمي في أوجه
  . في وقت العسر والشدة

ولإلنصاف، ال تجوز المساواة بين كافة المؤسسات المعنية من حيث درجة القصور أو التقصير أو 
وللمفارقة فإن . نا نتحدث عن الحصاد النهائي الذي يصعب وصفه باإليجابية وحسن اإلنجازالعجز، لكن

  عدداً كبيراً من هذه المؤسسات راح بدوره يشكو الفاقة 
وال شك أن . وضيق ذات اليد أو يغلق أبوابه متعلال بالحصار، فيما منطق األشياء كان يقضي بعكس ذلك

ت الشاكية من حيث مصادر التمويل أو قرارات الممارسة ببعض ظاهرة كهذه توحي بارتهان المؤسسا
  . العواصم المشاركة في الحصار

لقد جاء حين تساءل فيه البعض عن جدوى ومغزى تزاحم المؤسسات الطوعية الخارجية وتغلغلها في 
 العوائد تضاعيف المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل، ال سيما منذ اندالع االنتفاضة األولى؟، وعن طبيعة

االقتصادية وتوابعها السياسية التي قد تنجم عن هذه الظاهرة؟، وعن المشروعات والقطاعات التي تحظى 
باألولوية في هذا السياق ومدى مالءمتها لألهداف الفلسطينية العليا؟، وعن الموقف اإلسرائيلي من هذا 

  .. كله؟
ساؤالت ونحوها، مانحاً إيانا والمعنيين نتائج ما نحسبه اآلن أن الواقع المنظور أجاب عن بعض هذه الت

فمن ناحية، أثبتت الممارسة أن غالبية هذه المؤسسات تتلقى دعماً من حكومات دولها األم . غير مطمئنة
  . على صعيدي التمويل والتصريح بالنشاط في األرض الفلسطينية المحتلة

 هذه المؤسسات عليها أن تحصل على ومن ناحية ثانية، تأكد أن بعض المشروعات التي تضطلع بها
وهذا يعني اختالط األبعاد االقتصادية . موافقة الدولة األم من جهة وعلى مباركة إسرائيل من جهة أخرى

  . الخيرية اإلنسانية لهذه المشروعات بأبعاد سياسية بحكم المحددات والشروط الحافة بها
انية مختصة أن الرخص اإلسرائيلية ال تمنح سوى عطفاً على هذه الناحية األخيرة، الحظت دراسات ميد

للمشروعات الخيرية غير اإلنتاجية وذات المردود الخدمي أو االستهالكي، التي ترفع أعباء كبيرة عن 
  . كاهل سلطات االحتالل وال ترقى باالقتصاد الفلسطيني إلى مرتبة االنعتاق أو آفاق االنطالق الذاتي

ظر إلى محدودية التنسيق بين المؤسسات األجنبية وبين الخبرات المحلية، كذلك لفتت هذه الدراسات الن
مما يؤدي عادة إلى رفع معدل المشروعات الفاشلة، ويحول دون احتكاك الكوادر الوطنية بأساليب 

  . اإلدارة والتخطيط المتطورة التي تعمل وفقها هذه المؤسسات
ية ألربعة عشر مشروعاً أقامتها مؤسسات أجنبية يقول أحد اقتصاديي الضفة انه قام بزيارات ميدان

هذا على حين يشير خبير فلسطيني آخر إلى أن هذه . طوعية، وثبت لديه باليقين فشل عشرة منها
المؤسسات تتحدث عن أهداف تنموية ومع ذلك ليس ثمة ما يشي بصدقية هذا التوجه أو بصفة االستقالل 

  . والطوعية التي تدعيها لنفسها
ل هنا بأن األطر المدنية الخيرية الفلسطينية المحلية ليست بدورها بمنجاة من سمات العجز رب مجاد

وهذا صحيح . وعدم القدرة على الوفاء ببديل النشاط الخيري أو غير الخيري الوافد من عوالم اآلخرين
  .إلى حد بعيد
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مؤسسات غير الوطنية بل من الصحيح أيضاً أن بعض هذه األطر نشأ مشوباً باالرتباط العضوي بال
لجهتي التمويل واالشراف، األمر الذي أحبط سعيه إلى ردف االقتصاد المحلي بقوة الدفع الذاتي 

  . المنشودة
هذا التقويم السلبي عموماً ألداء المؤسسات الطوعية في الحالة الفلسطينية، شديدة الخصوصية والحاجة 

عمل هذه المؤسسات أو نبذ مشاركتها في للعون من كل حدب وصوب، ال ينطوي على دعوة لحظر 
  . طموحات التطوير والتأهيل االجتماعي واالقتصادي والخدمي على طريق االستقالل

ما نقصده باقتضاب هو ترشيد هذه الظاهرة وإعادة النظر في أنماط نشاطها وتخليصها من وضعية 
من مشروع تنموي استقاللي الفوضى واالنفالت واالستتباع السياسي والشخصنة، وذلك بإدراجها ض

  . وطني شامل
ننصح بذلك وفي الخاطر حجم المعاناة التي ترتبت على االنكشاف االقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني 
وسلطته في زمن الحصار، والثمن السياسي الباهظ الذي قد يساق الفلسطينيون إلى دفعه إذا ما استمر هذا 

 . الرياح والثرثرة الفارغةاالنكشاف وذهبت عبرة الحصار أدراج 
  28/9/2007البيان 

  
  الفلسطيني" الخريف"إدارة بوش بين الضربة االيرانية و  .42

  راغدة درغام
تحيك اإلدارة األميركية سياسات متوازية نحو العراق وفلسطين ولبنان في الوقت الذي تزداد فيه كثافـة                

ايران يرافقها إنذار قاطع لسورية يغير      المؤشرات على ضربة جوية قاسية ومؤذية ضد مواقع حيوية في           
المطلعون على تفكير كبار أقطاب اإلدارة األميركية يقولون        . نوعياً المعادالت والتوازنات الموجودة حالياً    

يقولون إن الغـارة    . إن القرار قد اتُخذ بمنع ايران من امتالك السالح النووي منعاً باتاً وبأي وسيلة كانت              
اقع سورية دمرت منشآت أسلحة متطورة يدخل جـزء منهـا فـي خانـة األسـلحة              االسرائيلية على مو  

مـا زال هنـاك فـي       .  السورية -المحظورة وأن هذه الغارة شكلت منعطفاً مهماً في العالقة االسرائيلية           
القيادتين األميركية واالسرائيلية من يعتقد بأن تلك الغارة ستساعد في سلخ سورية عن ايران، وأن فصل                

 -انما هناك ايضاً من يشير الى عمق العالقـة االيرانيـة            . عن طهران ما زال هدفاً يمكن تحقيقه      دمشق  
في لبنان، ويقـول إن المعطيـات الجديـدة ذات          " حزب اهللا "السورية في مجال الصواريخ المتوجهة الى       

د االستراتيجي  العالقة بتطوير أسلحة محظورة بمساعدة من كوريا الشمالية أدخلت سورية في خانة التهدي            
  .السرائيل، فانتقلت العالقة من التهادنية الى مرتبة جديدة

ما تحرص عليه إدارة جورج دبليو بوش في هذا المنعطف هو إعادة صوغ وتنظيم الوجود األميركي في                 
  العراقية الثنائية التي تتحرر من القيود الدولية الناتجة عن قرارات لمجلـس            -العراق والعالقة األميركية    

تريد لمؤتمر الخريف الذي تعده أن يطلق قطاراً جديـداً فـي            . األمن بموجب الفصل السابع من الميثاق     
وتعتـزم  .  االسرائيلية يؤدي الى محطة جديدة في عالقة العرب باإلدارة األميركيـة           -العالقة الفلسطينية   

ت الرئاسية في لبنان إما عبـر       هذه اإلدارة حشد المواقف الدولية واالقليمية للتصدي لجهود منع االنتخابا         
مـا يجـب علـى اإلدارة       . تعطيل العملية الدستورية أو عبر اغتياالت تقتل ايضاً األكثرية في البرلمان          

األميركية أن تتنبه له هو ضرورة عدم استخدام أي من هذه األهداف كمجرد غطاء لما تعتزم أن تفعلـه                   
الذي سيركز على إنشاء    " مؤتمر الخريف . "مل الدؤوب هذه قضايا مهمة بحد ذاتها وتستحق الع      . في ايران 

. الدولة الفلسطينية سينتج نتائج عكسية وخطيرة إذا كان لقاء سطحياً أو اجتماعاً تجميلياً خالياً من الفحوى               
لبنان مفتوح على االنفجار بقرار ايراني مسبق أو عبر ضربات انتقام استباقية، ولذلك فإنـه ال يتحمـل                  

العراق ما زال الساحة المفتوحة األفق على المفاجآت المؤلمـة لـه وللقـوات              . غامراتاالستخدام في م  
  .األميركية، ولذلك يجب التحسب للحذاقة كما للحنكة االنتقامية االيرانية
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وأن القرار شـق    " حتمية"مطلعون على ما في ذهن القيادة األميركية يقولون ان المواجهة مع ايران باتت              
.  وبدأ اإلعداد له عسكرياً ونفسياً وشعبياً وإعالمياً وقد وصل نقطـة ال عـودة عنهـا                طريقه الى التنفيذ  

أحد هـؤالء   . يقولون إن الفترة الزمنية ضيقة وتفرض تنفيذ المواجهة العسكرية في غضون شهور قليلة            
ولية كتاريخ منطقي يعطي الديبلوماسية المهلة ويعطي الوكالة الد       ) مارس(المطلعين تحدث عن شهر آذار      

ويشير هؤالء الى عنصر االنتخابات فـي ايـران         . للطاقة الذرية التي يترأسها محمد البرادعي الفرصة      
  .كجزء من العناصر التي تؤخذ في الحساب

لن نسمح اليران أبـداً     : الذين نقلوا عن المسؤولين األميركيين ما في ذهنهم قالوا إن هؤالء اتخذوا القرار            
وأشاروا الى العالقة القوية جداً بين الرئيس األميركي جـورج          . لنووية العسكرية واطالقاً بامتالك القدرة ا   

دبليو بوش والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وتوافق آرائهما وآراء معظم الـدول األوروبيـة علـى                
أشاروا ايضاً الى االساطيل الثالثة زائداً التحشدات فـي         . ضرورة منع ايران من امتالك السالح النووي      

ول الخليج على مستوى الخبراء العسكريين زائداً التحرك داخل العراق السـتهداف ايـران بـضباطها                د
قالوا إن هـذا التـصعيد فـي        . وغير ذلك من اتهامات تصب في خانة استهداف ايران القوات االميركية          

  .العراق ضد االيرانيين يعني أن المواجهة آتية
صاروخية ليس بمعنى غارة هنـا      . سب العارفين، صاروخية  هذه المواجهة ليست أرضية وانما ستكون ح      

وهناك وانما ستكون إمطاراً صاروخياً على المنشآت الحيوية ومحطات الوقود والكهربـاء الـى جانـب                
  .أهداف محددة ذات عالقة بالمؤسسة النووية

دة يوم الثلثاء الـى     أحد المراقبين أشار الى أن بوش لم يتطرق أثناء مخاطبته الجمعية العامة لألمم المتح             
هذا المراقب الذي له تجربة في فهم الـسيكولوجية         . المسألة النووية االيرانية، ال من قريب وال من بعيد        

األميركية أثناء العد العكسي للمواجهة العسكرية في العراق وصف تعالي بوش عن ذكر الرئيس االيراني               
 هو العـام    2008متى؟ العام   ". أن المواجهة وشيكة  مؤشر على   "احمدي نجاد أو ذكر األزمة النووية بأنه        

  .المرجح
يقـول أحـد    . بين المؤشرات األخرى على جدية امكانية المواجهة تأتي هذه األيام من االيرانيين أنفسهم            

يتظاهرون بالقوة بالصواريخ والـسالح     . إنهم قلقون وخائفون  : المقربين والمطلعين على التفكير االيراني    
انهم خائفون من عدم تمكنهم من الـسيطرة علـى الوضـع            . ي العمق قلقون وقلقون جداً    الجديد، لكنهم ف  

  .األمني وال على وضع األقليات داخل ايران، بلوشيين كانوا أو عرباً
في لبنان ضد   " حزب اهللا "بالطبع، يدرك المسؤولون األميركيون أن أمام ايران خيارات تمتد من استخدام            

وبـالطبع  . لديها أصابع في الدول الخليجية كما في الخلـيج نفـسه          ". حماس"اسرائيل، الى اطالق ايدي     
  .استراتيجياً يحسبون حساب ردود الفعل بالذات في العراق والخليج ولبنان. العراق ساحة مفتوحة لها

. لجمها بتوجيه ضـربة مـدمرة     . ايران يبدو الخيار الذي وقعت عليه االستراتيجية األميركية       " لجم"انما  
وما يساعد جداً فـي تهيئـة   .  عبر تكرار نموذج سلوبودان ميلوشوفيتش، حسب تعبير أحد الخبراء      لجمها

الرأي العام األميركي وإقناعه بالموافقة على عملية عسكرية ضد مواقع ايرانية هو الـرئيس االيرانـي                
ية كونـدوليزا   هكذا وصفته وزيرة الخارج   ". انه الهدية التي ال تتوقف عن العطاء      . "محمود أحمدي نجاد  

رايس في إحدى اجتماعاتها المغلقة في نيويورك في أعقاب زيارة صاخبة للرئيس الثوري الى نيويورك               
فشخصيته تجعل منه النموذج المؤهل لضرورة ردعه وردع        . للمشاركة في الجمعية العامة لألمم المتحدة     

انمـا فـي    . ت بتجاوزاته البهلوانية  وهو ال يتوقف عن تقديم المبررا     . ايران عن امتالك األسلحة النووية    
تخـصيب اليورانيـوم كمـا    " تعليق"نهاية المطاف، إن قرار رفض تنفيذ المطالب الدولية والموافقة على       
انه قرار النظام االيرانـي أجمـع،       . طالب مجلس األمن باالجماع ليس قرار محمود أحمدي نجاد وحده         

  .بشقيه المدني والعسكري
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ة قاطعة ان تكون المواجهة العسكرية حتمية إذا ما قررت المؤسسة الحاكمـة             لذلك، ليس محسوماً بصور   
ما في ذهنها ويخلع عنها ابتسامة التظاهر والتحايـل         " يفضح"في ايران االستغناء عن أحمدي نجاد الذي        

انه الوجه الحقيقي للنظام وقد يقرر النظام أن االطاحة بمحمود أحمدي نجاد ضرورية             . لسحب المبررات 
فالعالقـة  .  ما استنتج أن اإلدارة األميركية عازمة على إيقاف ايران عن طموحاتها النووية، عسكرياً             إذا

األساسية بين واشنطن وطهران، على رغم التوترات فيها، ليست من خامة العداء بين البلدين، والعالقـة                
النظـام االيرانـي أو     " ءحكمـا "وقد يقرر   . بين ايران واسرائيل لطالما تميزت، في صميمها، بالتهادنية       

فيه خلع ذلك الوجه المبتسم بسخرية وتحد عن نظام الماللي الذي تباهى بإخفاء             " المخضرمون"السياسيون  
  .ألوانه الحقيقية وراء العباءات ونفذ المقولة االيرانية القائمة على شق جرح عميق بمجرد قطن أبيض

         لجم ايرانياً، فإنه يشق طريقه ليأخذ مكـان الـرئيس          أما إذا استمر محمود احمدي نجاد في مسيرته ولم ي
فلقد بات مؤهالً لدب الرعب في الرأي العـام         . العراقي السابق صدام حسين، كصورة وكهدف وكمصير      

العالمي من شخصيته وتأبطه ايران نحو امتالك األسلحة النووية وهو يضرب المطالب الدولية بعـرض               
  . الجاهز لتبرير المواجهة العسكريةposter boyانه اليوم فتى الملصق . الحائط

. أقطاب االدارة األميركية الذين يصرون على الخيار العسكري يجدون فيه ايضاً رسالة مهمـة لدمـشق               
يريدون للضربة على ايران أن تشكل اما ضغطاً على سورية لالنفصال عن طهران أو ردعاً لها لتكـف                  

. بعضهم ما زال مقتنعاً بفكرة إحـداث االنفـصال     . لمحاسبةعن مسارها وتفهم التحذير بأنها ليست فوق ا       
انما هناك من يحسب حـسابات االنتقـام وبـدأ          . وبعضهم يقول ان سورية ستخاف وتخاف جداً وترتدع       

  .اإلعداد لها
 -الرئيس السوري بشار األسد، حدث شخصية سياسية كبيرة زارتـه أخيـراً عـن العالقـة القطريـة                   

فيها قطر بل ان قياداتها تبرز تلك العالقة المميزة في المحافـل الدوليـة المغلقـة                االسرائيلية التي ال تخ   
سأل الرئيس السوري تلك الشخصية عن أحوال العالقـة         . وتعتبرها الوحيدة والفريدة مع أي دولة عربية      

 في  قطر لعبت دوراً  . التجارية والسياسية بين قطر واسرائيل ليطمئن عليها وبصورة توحي برغبة بمثلها          
في التالعب على التحالفات    " حاذقة"وهي تعتبر نفسها    . إنشاء قناة خلفية بين سورية واسرائيل، وما زالت       

 -" حـزب اهللا   "- سـورية    -بينها وبين اسرائيل والواليات المتحدة من جهة وبينها وبين محور ايران            
يها االنطباعات والرسـائل مـن      انها تقدم النصائح الى القيادة السورية وتنقل ال       . من جهة أخرى  " حماس"

وكثير من القرارات السورية يأخذ مؤشـره مـن الـرادار والبوصـلة             . اسرائيل ومن أقطاب اميركيين   
  .القطرية

فهـذا  . أحياناً عدة تخرج الحسابات من األيادي القطرية وكذلك االسرائيلية وبالذات في المسألة اللبنانيـة             
 دولية في إسال رسائل الى كل من يعنيه         - نحو شراكة عربية     االسبوع، مثالً، انطلقت دول عربية مهمة     

. األمر في االغتياالت السياسية الرامية الى قتل األكثرية النيابية لمنع االنتخابات الرئاسـية فـي لبنـان                
: المملكة العربية السعودية ومصر واألردن ودول خليجية رئيسية اتخذت مواقف قوية وعلنيـة فحواهـا              

  .ربياً على أي دولة أو أطراف تعتقد بأن االغتياالت ستمر بال محاسبة عربيةال غطاء ع. كفى
الذي دعا إليه   " لقاء الخريف "النصيحة التي تتلقاها سورية اآلن من شقيقتها قطر هي نصيحة الغياب عن             

االدارة .  االسرائيلي مـن النـزاع     -الرئيس األميركي جورج دبليو بوش ليركز على المسار الفلسطيني          
  .الميركية ستوجه الدعوات الى سورية وقطر بصفتهما عضوين في لجنة متابعة المبادرة العربية للسالما

قطر بعثت ورقة نعي مسبقة لمؤتمر الخريف وهي تقول على أعلى المستويات إن عالقتها الثنائيـة مـع               
 -الم فلسطيني   اسرائيل تضعها في موقف مميز وال حاجة بها لحضور تجمع عربي للدفع الى األمام بس              

لمـصالحتها كـشرط   " حمـاس "تقول إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتوجه الى         . اسرائيلي
مسبق ألن المشكلة، في رأيها، ليست بين االسرائيليين والفلسطينيين وانما هي مشكلة نزاعات داخلية في               

  .ما بين الفلسطينيين أنفسهم
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تـدعم  . لقضية الفلسطينية واختزال العنصر االسـرائيلي منهـا       بهذه المواقف، تسعى قطر وراء تحجيم ا      
طلب قطر بالتحـدث    " يلبي"أن  " يرفض"وتقلل من شأن وصالحية رئيس السلطة الفلسطينية ألنه         " حماس"

بهـذه  . اآلن كشرط مسبق قبل محادثاته مع اسرائيل لالتفاق على أسس حل النزاع بالتفاوض       " حماس"مع  
ارة االميركية الذي يستضيف أكبر قاعدة عـسكرية للواليـات المتحـدة فـي              المواقف، يقطع حليف اإلد   

بهذه المواقف، تقدم قطر هدية     . المنطقة، يقطع الطريق على الرئيس األميركي الذي دعا الى هذا المؤتمر          
ثمينة السرائيل تتمثل بإنقاذها من أي ضغوط اميركية للتقدم بالتزامات زمنية وجوهريـة حـول شـكل                 

  .فحوى وشروط إنهاء االحتالل االسرائيلي للضفة الغربية وغزةومقومات و
ذلك اللقاء أو المؤتمر أو االجتماع الذي تعد له وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بأمل انعقاده                

هو مؤتمر يهدف الى تجنب االنهيـار التـام فـي           ) نوفمبر(في االسبوع األخير من شهر تشرين الثاني        
  .طينيةالساحة الفلس

ادارة "ال مانع أبداً، بل من الضروري جداً، االصرار على بوش ورايس أال يكون المؤتمر عبـارة عـن               
ضـروري  . ومجرد زفة عابرة للعروس الفلسطينية على العريس االسرائيلي فيما هما في عداء           " توقعات

ة بخطوات قيام الدولـة     أن تتمسك األطراف العربية باالصرار على جداول زمنية لاللتزامات االسرائيلي         
التي شنت انقالباً   " حماس"أما وان تشترط دولة عربية حواراً مسبقاً بين السلطة الفلسطينية و            . الفلسطينية

على السلطة، فإن في ذلك خدمة للتملص االسرائيلي من استحقاقات هذا اللقاء الذي دعا اليـه الـرئيس                  
" حمـاس "فقطر وسورية و    . لى حساب الفلسطينيين كافة   األميركي، وفيه ذرائع مسبقة تقدمها السرائيل ع      

فهي، سياسـة   . جزءاً من المفاوضات  " حماس"واسرائيل والجميع يدرك استحالة خيار الدولتين اذا كانت         
فإذا كانت اسرائيل حقاً وصدقاً مع خيار الدولتين، يجـب          . وايديولوجية ومساراً وقراراً، ضد هذا الخيار     

واال األفضل  .  ويجب على ادارة بوش أن تضمن ذلك االلتزام قبل لقاء الخريف           أن تلتزم بجداول زمنية،   
  .من دونه

لن يتم في اللقـاء     . فإسقاط المؤتمر وفشله يحمل في طياته قتل السلطة الفلسطينية وتدمير رؤية الدولتين           
از حقيقـي يتنـاول   تتويج اتفاقيات توضح معالم الدولة الفلسطينية، انما في االمكان جعله بداية جدية إلنج  

 في وثيقة رسمية ويبدأ العد العكسي الـى تنفيـذ           - وهي انهاء االحتالل االسرائيلي      -القضية المحورية   
يمكن للقاء الخريف أن يجعل من الربيع موعداً لمؤتمر يقوم ما أنجزته المفاوضات الثنائيـة               . االلتزامات
  . االسرائيلية، بأمل تتويجها باتفاقيات-الفلسطينية 

فإذا غامرت االدارة األميركية بلقاء فاشل حو المسألة المحورية، أي فلسطين، في الوقت الذي تعـد فيـه        
أما إذا حرصـت    . لضربة عسكرية على ايران، فإنها بذلك تغامر بإطالق نقمة عليها من العالم االسالمي            

 وعبرهـا سـورية، ان      على ابالغ جميع المعنيين، وبالذات حليفها االسرائيلي بالذات وصـديقتها قطـر           
المصلحة الوطنية االميركية تقتضي تحوالً نوعياً في التعاطي مع فلسطين، فإنها ستتجنب بذلك تكرار أحد               

  .األخطاء الفادحة التي ارتكبتها في حرب العراق
  28/9/2007الحياة 

 
  القضية الفلسطينية" تعريب"إدارة بوش و .43

  رغيد الصلح. د
العربية األعضاء في اللجنة المكلفة بمتابعة مبادرة الـسالم العربيـة إلـى        القرار األمريكي بدعوة الدول     

على هذه الـدعوة بـدت      " اإلسرائيلية"والموافقة  . االجتماع الدولي حول السالم بدا وكأنه تنازل أمريكي       
ـ " اإلسـرائيلية "تأكيداً على هذا الطابع قال ايهود اولمرت، رئيس الحكومة          ". إسرائيلي"وكأنها تنازل    ي ف
على توجيه الدعوة إلى تلك الدول العربية       " االعتراض"ليس لديهم ما يدعو إلى      " اإلسرائيليين"الكنيست ان   

هـذا  . تشرين الثاني المقبل  /لالشتراك في االجتماع الدولي المقرر عقده في واشنطن في منتصف نوفمبر          
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كنه ينطلق أيـضاً مـن احاطـة     ال ينطلق من تساهل تجاه الدول العربية فحسب، ول        " اإلسرائيلي"الموقف  
إن األنجح منها هو األوسع تمثيالً واألكبر عدداً من ناحية          "بشروط نجاح مثل هذه المناسبات الدولية حيث        

تعقيبـاً  " اإلسـرائيلية "كما جاء في تصريح لميري ايسين، الناطقة باسم رئاسة الحكومة           " الدول المشتركة 
لدعوة تشمل بعض الدول العربية التي لـم توقـع معاهـدات            وإذ يتضح أن هذه ا    . على القرار األمريكي  

، تزداد المبررات لـدى     )السعودية، سوريا، لبنان  (وال مارست سياسة التطبيع معها      " إسرائيل"السالم مع   
  .من دعوة هذه الدول ينطوي على التنازل" إسرائيل"البعض لالعتقاد بأن موقف كل من واشنطن و

، فإنه مفروض أيضاً بهذه الدول أن تقدر المرونة التي يبديها األمريكيـون             مقابل هذا التنازل االفتراضي   
فسواء كانت لهذه الدول تحفظات على االجتماع أم ال، أي سواء           . وأن ترد البادرة بمثلها   " اإلسرائيليون"و

كانـت  وجدت الرياض في هذه المبادرة البوشية تجاهالً لمبادرة السالم العربية السعودية المنشأ، وسواء              
الجوي األخير على أراضيها أم أنها لم تعطه أهميـة          " اإلسرائيلي"دمشق ال تزال تعاني من آثار العدوان        

استثنائية، فإن إدارة بوش وحكومة اولمرت تتوقعان أن تتجاوز األطراف العربية هذه االعتبـارات وأن               
المتنان شـاكرة الدارة بـوش      تستجيب إلى الدعوة األمريكية الكريمة فتقبل على حضور االجتماع مع ا          

بيد أن التوقعـات األمريكيـة       . على الدعوة " عدم اعتراضها "أريحيتها وسعة صدرها ولحكومة اولمرت      
  .ال تتوقف عند هذا الحد" اإلسرائيلية"

تتوقعان أال تقتصر االستجابة العربية إلى دعـوة بـوش علـى    " اإلسرائيلية"اإلدارة األمريكية والحكومة    
. اع فحسب، وإنما على المساهمة في انجاح التحضير له وعلى تذليل العقبات التي تواجهه             حضور االجتم 

فهذا االجتماع الذي أراده بوش وسيلة لدعم حكومتي عباس واولمرت، يصطدم بموقف الزعيم الفلسطيني              
 مـن   وتحقيق هذه الغاية يقتضي في نظر عباس أن تكون الغاية         . الذي يريد اضفاء شيء من الجدية عليه      

" اإلسرائيلي"برنامج زمني لتنفيذ االتفاقات المبرمة بين الطرفين        "االجتماع التوصل إلى اعالن مبادئ مع       
  ".والفلسطيني

التي ترى أن تكون الغاية من االجتمـاع هـي          " اإلسرائيلية"هذه المقاربة الفلسطينية تتناقض مع المقاربة       
موقفين واضح إذ إن اولمرت ال يريد ان تنجم عـن           والفارق بين ال  . إصدار إعالن نيات مشترك ال غير     

واذ ينفي ديفيد وولـش مـساعد       . االجتماع أية التزامات عملية أو تنازالت سياسية تقدم إلى الفلسطينيين         
مناسـبة  "وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق االوسط أية رغبـة فـي تحويـل االجتمـاع إلـى                  

عب ان نصدق المسؤول األمريكي وان نقتنع أن االدارة األمريكيـة           تفيد أحداً، فإنه من الص    " فوتوغرافية
  ".مناسبة فوتوغرافية"تريد فعال ان يكون االجتماع اكثر من 

اولمرت يتطلع إلى االشتراك في اجتماع مصغر مع قادة عرب وأن يظهر في االعالم العـالمي ينـاقش                  
 ذلـك يـستطيع أن يقـول اولمـرت ل           عنـد . مع جوارها " إسرائيل"عالقات  " طبيعية"معهم في اجواء    

أرأيتم؟ ها انني تقدمت خطوة كبيرة على طريق انتزاع سالح المقاطعة السياسية من يـد               ": اإلسرائيليين"
حققـت لكـم هـذا      . العرب، بعد ان تقدمنا في الماضي على طريق انتزاع سالح المقاطعة االقتـصادية            

طيع أن يظهر في الصور وهو يجمع الزعمـاء         وجورج بوش يست  . االنتصار من دون أن أقدم أي تنازل      
بين طرفي الصراع الذي شغل العالم ألكثر من نصف قرن، وأن يحول االجتماع إلى مناسبة لكي يؤكـد                  

في الواليات المتحدة انه يبذل كل جهد ويطرق كل وسيلة من أجل جر العرب عموماً               " إسرائيل"ألنصار  
. اي تنازل يـذكر   " إسرائيل"، دون أن تقدم     "إسرائيل"الت إلى   والفلسطينيين خصوصاً إلى تقديم كل التناز     

واولمرت وبوش يريدان أن يؤكدا ألنصارهما أن االجتماع الدولي يمكنهما من تحقيق تقدم ملموس علـى                
  هذا الطريق، ولكن اي تقدم وأية تنازالت وعلى أي صعيد؟

ر سوالنا، الممثـل االعلـى للـسياسة        ان جدول اعمال االجتماع لم يحدد حتى هذا التاريخ، ولكن خافيي          
الخارجية ولألمن المشترك لالتحاد االوروبي ألقى ضوءاً قبيل اجتماع الرباعية الدولية االسبوع الماضي             

المياه، الحدود، األمـن،    : على القضايا التي يعتقد انها ستستأثر بمناقشات االجتماع فحصرها بأربعة وهي          
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 األجندة التي تحدث عنها سوالنا، الوثيق الصلة باالدارة األمريكيـة،           الالفت للنظر أن  . القدس والالجئين 
  .واستطراداً أمريكياً  من الفلسطينيين والعرب"  إسرائيلياً"تطابق تماما اجندة التنازالت المطلوبة 

الزعيم الفلسطيني قد يكون راغبا في إبداء بعض المرونة هنا إذا شعر بأنه يستطيع فعال الحصول علـى                  
من يستطيع  " إسرائيل"ولكنه يعرف تمام المعرفة ان ليس هناك في         ". حقيقية وقابلة للحياة  " فلسطينية   دولة

فلسطينية كما وعد بنيامين نتنياهو، لذلك فـإن حبـل المرونـة            " اندورا أو بورتوريكو  "إعطاءه اكثر من    
ة الشرق اوسـطية فـي      هنا يتذكر مهندسو السياسة األمريكي    . والتنازالت الفلسطينية سوف يكون قصيرا    

فعلـى  . القضية الفلسطينية، واهمية اشراك الدول العربية في اجتماع واشنطن        " تعريب"ادارة بوش اهمية    
هذه الدول، إذا أرادت مرضاة ادارة بوش ان تأتي معها بدرع التعريب وأن تمنحه إلى القيادة الفلسطينية                 

  ".سرائيلييناإل"حتى ترد به الهجمات اذا ما قدمت التنازالت إلى 
مـن هنـا يلمـس      . القيادات العربية المعنية تعرف وتقدر ان هذا هو المطلوب منها في االجتماع الدولي            

التردد العربي يؤثر بـدوره فـي       . المرء ان هناك شيئاً من التردد العربي تجاه مسألة حضور االجتماع          
ه يريده محطة على طريق قيام      ان. درجة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالشتراك في االجتماع        

الصـطياد  " إسـرائيلي "دولة فلسطينية حقيقية، بينما المقدر هو ان يتحول االجتماع إلى كمين بوشـي                
فاذا غابت الدول العربية الرئيسية مثل السعودية       . التنازالت من الفلسطينيين من دون تقديم أي مقابل لهم        

العربية له ولما يمكن أن ينجم عنه من تقديم المزيـد مـن             وسوريا عن هذا االجتماع ولم تتوفر التغطية        
لذلك، وفي ضوء   . فإنه يتحول إلى نكسة سياسية كبرى تصيب حكومة عباس        " اإلسرائيليين"التنازالت إلى   

  .غموض الموقف العربي، تبدي السلطة الفلسطينية شيئا من التردد حيال المشاركة في االجتماع
ر االجتماع يرافقه حديث عن احتمال تأجيله إلى وقت آخر تتـوفر فيـه              االرتباك الفلسطيني حيال حضو   

حتى تقطـع القيـادة الفلـسطينية    . ظروف أفضل لجر العرب والفلسطينيين إلى تقديم التنازالت المطلوبة   
تشرين الثاني أو بعده، فإنها تـستطيع       /بزعامة عباس الطريق على هذا الكمين سواء في منتصف نوفمبر         

وقـف كـل    " إسرائيل"إلى نحره اذا اعلنت انها سوف لن تحضر االجتماع اال اذا اعلنت             ان ترد السيف    
 446أعمال االستيطان وتشكلت لجنة دولية لمراقبة االلتزام بهذا القرار وفقا لقـراري مجلـس األمـن                 

ئـل  عن قيام دولة فلسطينية إلى لغـو ال طا " اإلسرائيلي"كل ما عدا ذلك يحول الكالم األمريكي         . 452و
  ".إسرائيل الكبرى"وراءه، وإلى عملية شراء الوقت من أجل تنفيذ مشروع 
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