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***  
  

   جمع في بيروت جبريل الرجوب ومحمد نزال"حماس" و"فتح"حوار سري بين : قدس برس .1
" فتح"كشفت مصادر عربية وثيقة الصلة بالشأن الفلسطيني، أن مبادرة بشأن الحوار بين حركتي              : بيروت

أثمرت لقاء غير معلن بين الطرفين في العاصمة اللبنانية قبل ثالثـة أسـابيع مـن اآلن، وأن                  " حماس"و
 بشفافية عالية بين قياديين من الطرفين أزال كثيرا مـن اللـبس              - حسب المصادر  -الحوار الذي جرى    

  .لكنه لم يحسم األمر بعد" حماس"و" فتح"الحاصل بين حركتي 
وطلبت عدم اإلشارة إلى اسمها إلـى أن المـؤتمرات          " قدس برس "وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ      

التي أطلقت مبادرة للحـوار بـين    ) مي والقومي العربي واألحزاب العربية    القومي اإلسال (العربية الثالث   
الجاري قياديين محمد نزال عضو المكتـب        سبتمبر/جمعت يوم الثامن من أيلول    " حماس"و" فتح"حركتي  

، وقـد حـضر اللقـاء األمنـاء         "فتح "ـوجبريل الرجوب عضو المجلس الثوري ل     " حماس "ـالسياسي ل 
لثالثة، خالد السفياني األمين العام للمؤتمر القومي العربي، ومنير شفيق المنسق العام            العامون للمؤتمرات ا  

  .للمؤتمر القومي اإلسالمي، وعبد العزيز السيد األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية
ونقلت المصادر أن الحوار بين نزال والرجوب دار في جو من الشفافية والوضوح، وأنهما كانا متفقـين                 

ى أنه ال مخرج لحل األزمة الفلسطينية إال بالحوار، لكن نقطة التباين الوحيدة التي ظلت عالقة هي من                  عل
أن تقدم خطـوة حتـى يكـون        " حماس"يبدأ وما هي الطريقة المثلى للبداية، حيث أكد الرجوب أن على            

مـصادر أن جهـود     وأكدت ال  .الحوار المرتقب سلسا وسهال، دون أن يحدد ماهية هذه الخطوة وطريقتها          
  ".فتح"و" حماس"المؤتمرات الثالثة ال تزال قائمة ومتواصلة من أجل الدفع باتجاه العودة إلى الحوار بين 

 28/9/2007قدس برس 
  

   شهور6معاهدة سالم مع اسرائيل يمكن التوصل اليها خالل : عباس .2
ي حال التوصل الى حـل      اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس انه، ف       :  راغدة درغام  - نيويورك

لمعاهدة سالم مع اسرائيل قد يـتم       " المبادىء االساسية " "مؤتمر الخريف "لقضايا الوضع النهائي، سيضع     
في نيويورك حيث يشارك في     " فرانس برس "واكد في حديث الى وكالة      . التوصل اليها خالل ستة شهور    

 15فـي   "لذي دعا اليه الرئيس بوش، سيفتتح       نشاطات الجمعية العامة لالمم المتحدة، ان المؤتمر الدولي ا        
ـ ". تشرين الثاني في واشنطن    يجب اجراء مفاوضات بعد المؤتمر الدولي من أجل        "أنه  " الحياة"وأوضح ل

  ". شهور ألنه ال يجوز أن يكون مفتوحا6ًونقترح أن يكون . التفاصيل، وال بد من تحديد وقت
مة لألمم المتحدة األطراف التي تستغل قـضية فلـسطين          وحذر عباس، في خطاب القاه امام الجمعية العا       

خدمة مصالح اقليمية أو لتحقيق أهداف توسعية أو التـرويج ألفكـار وايـديولوجيات              "في سبيل   " ورقة"
العمل االنقالبي الذي حصل في قطـاع       "ووصف  ". مصالح شعب فلسطين الحقيقية   "على حساب   " خاصة
وفق ما ينص عليه نظامنا االساسي وقوانيننا وبما يحمـي          "دي له   ، متعهداً بالتص  "تمرد مسلح "بأنه  " غزة

الديموقراطية لحماية البالد من مغامرات أي فئة أو مجموعة تريد أن تفـرض سـيطرتها أو أفكارهـا                  
واشار الى أن الدول العربية الشقيقة تبدي، من         ".الظالمية الخاصة بالقوة وعبر اللجوء إلى التمرد المسلح       

السالم العربية، استعدادها الفعلي لتحقيق سالم عادل ودائم وشامل تستفيد منه وتجني ثماره             خالل مبادرة   
كل األطراف في المنطقة، عبر عالقات طبيعية وشاملة في حال انتهى االحتالل اإلسـرائيلي لألراضـي        

لـسيادة علـى    قامت دولة فلسطين المستقلة ذات ا     االفلسطينية وباقي األراضي العربية المحتلة األخرى، و      
ودعا الحكومة اإلسرائيلية ورئيس وزرائها أولمرت الى اجراء محادثات وحـوارات            ".1967حدود عام   

معمقة ومهمة حتى نكسر دوامة اضاعة الفرص وحتى نجعل فرصة المؤتمر الـدولي العتيـد حقيقيـة                 "
عية لحل كـل قـضايا      لنتقدم الى هذا المؤتمر معاً وبيدنا أسس واضحة ومفصلة وواق         : "وقال". وجوهرية



  

  

 
 

  

            5 ص                                    859:                                 العدد29/9/2007سبت ال: التاريخ

". الوضع النهائي، خصوصاً القدس والحدود والالجئين والمياه واألمن وسواها من القـضايا الجوهريـة             
سنعرض اي اتفاق، كما وعدنا، على استفتاء شعبي ليشمل كل شعبنا الفلـسطيني وبكـل فئاتـه                 : "وقال

حمي بذلك الـسالم حمايـة تامـة        وتجمعاته حتى يعطي رأيه وقراره ازاء ما يتم التوصل إليه، وحتى ن           
  ".واستراتيجية

  29/9/2007الحياة 
  
  وادارة مشتركة في القدس " حل وسط ": االسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية  .3

 يلتقي الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء االسرائيلي في األيام القليلـة المقبلـة             : محمد يونس  –رام اهللا   
صائب عريقات، ان وفدين من الجانبين يعدان لعقـد         .وقال د .  الجانبين ليدشنا بدء المفاوضات الفعلية بين    

 اللقاء بتسريب افكـار عـن الحـل النهـائي           أولمرتواستبق   .اللقاء بين عباس واولمرت هذا االسبوع     
، )كاديمـا (وتقوم اقتراحات اولمرت، التي يتولى نائبه حاييم رامون تسويقها في صفوف حزبه              .المقترح

ام في اسرائيل، على منح األحياء العربية في مدينة القدس الشرقية للـسلطة الفلـسطينية،              ولدى الرأي الع  
. واالحياء اليهودية، بما فيها المستوطنات الواقعة في الجانب الشرقي، اي في الضفة الغربية، إلسـرائيل              

س، بما فيه من    وتنص على ادارة مشتركة للمدينة القديمة الواقعة داخل األسوار التي تضم الحوض المقد            
وتقدر مـساحة هـذه     . اماكن مقدسة للديانات الثالث مثل المسجد األقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى          

ودافع ". كاديما"وقوبلت هذه االفكار بمعارضة في صفوف        .المنطقة من المدينة بنحو كيلو مترمربع واحد      
 بحثت فـي البـرامج الـسياسية لجميـع          لقد: "رامون في االجتماع األخير للحزب عن هذه االفكار قائال        

حتى حزب اسرائيل   : "واضاف". االحزاب االسرائيلية، يمينها ويسارها، وخرجت بهذه االفكار المشتركة       
  ".بيتنا فان برنامجه السياسي يدعو للتخلص من االحياء العربية

ريخي في القدس، وعلى    ويبدي الفلسطينيون مرونة في ابقاء السيطرة االسرائيلية على الحي اليهودي التا          
حائط المبكى، لكنهم ال يتشددون في حقهم في كامل اجزاء المدينة التي احتلتهـا اسـرائيل فـي حـرب                    

  .1967 يونيو عام /حزيران
ففيما تجمع االحزاب المركزية الكبرى فـي اسـرائيل         . ويواجه الجانبان عقبات كبرى في قضية الحدود      

تين، يصر الفلسطينيون على اعتبار الخط االخضر الفاصـل بـين           على اعتبار الجدار، حدوداً بين الدول     
وللتغلب على هذه العقبة تقترح اسرائيل تبـادالً         . حدودا بين الدولتين   67 اسرائيل واالراضي المحتلة عام   

لكن البديل الذي تعرضه الراضي الضفة الخصبة الغنية بالميـاة          . لالراضي بنسب متساوية بين الدولتين    
وتحاول تسويق ذلك باالشارة الى اهمية تلك االراضـي فـي           . اوية في صحراء النقب   هو مناطق صحر  

  .توسيع قطاع غزة المكتظ بالسكان
ففيما يصر االسرائيليون على رفض عودة حتى الجئ واحد         . والعقبة الكبرى األخرى هي قضية الالجئين     

جئين، يـصر الفلـسطينيون علـى       الى اسرائيل، او حتى االعتراف بالمسؤولية التاريخية عن معاناة الال         
وكان كثير من المسؤولين     .اعتراف اسرائيل بمبدأ حق العودة، مبدين في الوقت ذاته مرونة في التطبيق           

الفلسطينيين ابدوا تفهماً لرفض اسرائيل قبول عودة جميع الالجئين الى اراضيهم وممتلكاتهم في الدولـة               
حدة، لكنهم طالبوا بعودة ولو رمزية مع اعتـراف بـالحق           العبرية وفق ما تنص عليه قرارات االمم المت       

  .التاريخي لهؤالء الالجئين في العودة الى ديارهم
 في المئة من المـصادر      80فاسرائيل تستولي على    . ويواجه الجانبان صعوبات أخرى في المياه واالمن      

مياه مشاريع دولية مثل استيراد     وتقترح لحل هذه مشكلة حاجة الفلسطينيين لل      . المائية الفلسطينية، وتستغلها  
وفي االمن تصر اسرائيل علـى ابقـاء سـيطرتها           .المياه من تركيا او اقامة محطات لتحلية مياه البحر        

 في المئة مـن     28العسكرية على اجزاء واسعة من االغوار الواقعة على الحدود مع االردن، التي تشكل              
  .مساحة الضفة السباب تصفها باالمنية
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الصعوبات الكبيرة ال يبدي المسؤولون في السلطة الفلسطينية تفاؤالً كبيراً في التوصـل الـى               وامام هذه   
وللخروج من هذا المؤتمر بنتائج يقترح بعض المسؤولين على عباس          ". مؤتمر الخريف "اتفاق قبيل موعد    
ق الوحيد الممكن في هـذه      مشيرين الى انه االتفا   " اتفاق االطار "و" اتفاق اعالن المبادئ  "اتفاقاً مختلطاً بين    

ويقترح بعض مستشاري الرئيس عباس تجنب التوصل الى اتفاق في هذه المرحلة، واسـتخدام               .المرحلة
وقال مسؤول   .المؤتمر منصة الطالق مفاوضات سياسية حول الوضع النهائي تحت رعاية ورقابة دولية           

ا المؤتمر العتبرناه ناجحا، لكن ال يبدو        في المئة من مطالبنا في هذ      40لو حصلنا على    : "كبير في السلطة  
  ".االمر كذلك، لذا االفضل ان ال نقبل االقتراحات االسرائيلية ونبدأ مفاوضات تحت رعاية دولية
  29/9/2007الحياة 

  
  عباس وأولمرت يلتقيان مطلع الشهر القادم .4

ـ    :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا  تصاالت تجـري بـين     إن ا " الوطن"قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل
أكتوبر المقبل بين الرئيس عبـاس      / أولالجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لترتيب لقاء جديد مطلع تشرين         

وأولمرت استكماال لالجتماعات السابقة بينهما واستعدادا لالجتماع الدولي المقـرر فـي شـهر تـشرين                
من المستبعد أن يتم عقـد لقـاء بـين          وأشارت المصادر إلى أنه ليس       .نوفمبر المقبل في واشنطن   /ثاني

اإلسرائيلية المشتركة التي تسعى لصياغة اتفاق يستند بشكل أساس إلى ما تم تحقيقه              -الطواقم الفلسطينية   
المصادر إلى أنه سـيعقب هـذا        وأشارت .أولمرتمن تقدم في المحادثات الثنائية المنفردة بين عباس و        

  . قبل انعقاد اللقاء الدولياللقاء ربما لقاءان آخران بين الطرفين
  29/9/2007الوطن السعودية 

  
  ة في ذكرى االنتفاضةيحكومة هنية تدعو للتمسك بالثوابت الفلسطين .5

ة لن تتخلى عن الثوابت     وم قال طاهر النونو الناطق باسم حكومة هنية المقالة، يوم الجمعة، ان الحك            :غزة
  .ازل عن حقوق الشعب الفلسطنيالوطنية التي أرستها االنتفاضة، ولن تقبل بأي تن

ان حكومته تقوم ببذل كـل الجهـود،        "واكد طاهر النونو في تصريح صحفي، بذكرى انتفاضة االقصى،          
للعمل على اطالق سراح االسرى كافة، رافضة التمييز في حقوقهم، على أسـاس االنتمـاء الـسياسي،                 

ببرنـامج الـصمود    "، تمسك الحكومة،    وجدد النونو  ".محذرة من العبث بهذه القضية، من أي جهة كانت        
والمقاومة، الذي وحد الفصائل طوال االنتفاضة، والذي اختاره الشعب في االنتخابـات، مؤكـدا رفـض                
الحكومة، أي مساس بحقوق الالجئين الفلسطينيين الثابتة في العودة، باعتبارها وقـضية القـدس، خطـا                

 بالوحدة السياسية والجغرافية الفلـسطينية، ورغبـة        نجدد تمسكنا " :واضاف ".أحمرا ال يمكن القفز عليه    
حركته الصادقة بالحوار الوطني البناء الهادف الى انهاء كل مسببات االنقسام في الساحة الوطنية علـى                

  ".قاعدة تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل االمريكي في الشؤون الداخلية
  28/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
   لن تتأثر بمقاطعة البنوك االسرائيلية بالمصارف الفلسطينيةومة هنيةحك: يوسفأحمد  .6

 أكد أحمد يوسف المستشار السياسي السماعيل هنية أمس أن قرار البنوك االسرائيلية بقطع عالقاتها               :غزة
القرار يأتي في اطـار     ''وقال يوسف إن     . هنية المقالة  المالية بالمصارف الفلسطينية لن يؤثر على حكومة      

لضغط على الوضع الفلسطيني في غزة واحكام قبضة الحصار الظـالم وينـدرج ضـمن المحـاوالت                 ا
هـذه  "وأضـاف   ". االسرائيلية الفاشلة لدفع ابناء الشعب الفلسطيني في غزة للتظاهر ضد حكومة هنيـة            

ن سـتكو "وأوضح أنه   . "حسابات خاطئة وواهية فشعبنا لن يلتفت مطلقا لمثل هذه االجراءات والقرارات          
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هناك تدخالت عربية ودولية لمنع هذا القرار المجحف باعتباره مخالفا للقوانين واالعراف الدولية التـي               
  ".تلزم اسرائيل بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للشعب الواقع تحت احتاللها

  29/9/2007 سماوكالة 
  

  " التنفيذيةالقوة"بنك فلسطين ينفي نقله امواال للبنك االسالمي الفلسطيني لصالح  .7
والـذي يتحـدث   " رويترز"بشدة الخبر المنقول عن وكالة " م.ع.م" نفى بنك فلسطين : سمير حمتو -غزة  

عن تحقيق سلطة مكافحة األموال في المالية اإلسرائيلية حول نقل أموال من بنك فلـسطين إلـى البنـك                   
اعة مساعد المدير العام للعالقات     ونفى احسان شعش   .في غزة " القوة التنفيذية "اإلسالمي الفلسطيني لصالح    

الخارجية في بنك فلسطين صحة هذا الخبر جملة وتفصيال موضحاً أن بنك فلسطين ال يتعامل بـالمطلق                 
مع بنك ديسكونت اإلسرائيلي بالنقد وإنما يتعامل مع بنك هبوعليم مؤكداً أن بنك فلسطين لم يقـم بنقـل                   

  .أموال إلى البنك اإلسالمي الفلسطيني بغزة
   29/9/2007الحياة الجديدة 

  
  البارد صالحة والعودة مؤكدة واالعمار حتمي مخيم نهر من ابنية % 60: زكيعباس  .8

من االبنية فـي    "% 60أكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن           :  الدستور –عمان  
 وأن العودة مؤكدة واإلعمـار      نهر البارد صالحة للسكن، وأنه في ظرف يومين يجب البدء بالعودة إليه،           

: وأضـاف . التزام المنظمة بقرار الدولة اللبنانية القاضي ببسط سلطتها على المخيم         "، مشدداً على    "حتمي
وأشار في تـصريح صـحفي       ".حصلنا على ضمانات أن النزوح مؤقت والعودة مؤكدة واإلعمار حتمي         "

يم الذي يدمر في حرب داخليـة ال مـانع ان           ترجمة ذلك بدأت بالشكل الملموس، وان المخ      "امس إلى ان    
يبقى مدمرا، ولكن حين نكون لبنانيين وفلسطينيين معا في محاربة اإلرهاب، فجريمة وخيانة ان يعاقـب                

إلى ان االيـواء  "واشار  ".الفلسطيني مرتين، مرة مع اإلرهاب ومرة مع من ال يدرسون األوضاع الحالية  
 ،نهر البارد سيكون مختلفا من حيث اإلجراءات االمنية       " وكشف أن    ".المؤقت سيكون من اولى اهتماماتنا    

ولم يعد مسموحا من اليوم ان يكون هناك سالح لحساب اي جهة او احد في المخيم، وان االنتصار الذي                   
اذا لم يكن هناك صفقة متكاملـة فـال         . حققه الجيش اللبناني يذهب عندما يحكم الجيش شعبا ال حقوق له          

وطالب اهالي المخيم بعودة سـريعة ومـشرفة إلـى          ". السيادة للدولة والعدالة للفلسطينيين   ": وقال". نفع"
 وعودة سياسية متزامنة مع العودة المدنية، وان يكون اول بيت فيـه هـو لمنظمـة التحريـر                   ،مخيمهم

ديـة،  الفلسطينية، وبالتنسيق معها ومع االونروا والهيئات الدولية يمكن التعويض عن كل الخـسائر الما             
والحفاظ على هوية المخيم وميزته التجارية وفصل مساعدة مخيم نهر البارد عن الجوار ووقف معاملـة                

  ".كمجرمين"االجهزة االمنية اللبنانية ابناء نهر البارد 
  29/9/2007الدستور 

  
  "فتح" تنفي تقديمها مبادرة للمصالحة مع "حماس" .9

عدادها مبادرة جديدة للصالحة مـع حركـة فـتح          نفت حركة حماس امس ما تردد عن إ       :  د ب أ   -غزة  
ما يشاع عن   "وقال أيمن طه أحد قيادييها في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية             .الستئناف الحوار 

مبادرات تعدها حماس حاليا غير صحيح على اإلطالق فقد قًدمت العديد من المبادرات المحلية والعربيـة            
حماس ال تستجدي   "وأضاف أن    ".باس الذي أغلق كافة أبواب الحوار     لكن رفضت جميعها من الرئيس ع     

هذا الحوار، لكن موقفنا ينطلق من قناعتنا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل األزمة الداخلية بعيداً عـن                  
  ". فرض شروط مسبقة مرفوضة

  29/9/2007الدستور 
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  "حماس"رغم نفي .. زنما  للمصالحة مع أبو"حماس"نص مشروع مبادرة : الشرق األوسط .10

الشرق "رغم النفي الصادر عن حركة حماس أمس على لسان ايمن طه احد ناطقيها، تنشر : غزة
نص مشروع المبادرة الذي اعدته اللجنة السياسية للحركة واقرتها المجالس االستشارية والقيادة " األوسط

اللحمة السياسية بين الضفة الغربية وحركة فتح، واعادة  للمصالحة مع الرئيس عباس السياسية للحركة،
وعلمت . حزيران الماضي/ يونيو14وقطاع غزة، بعد ان تباعدا منذ ان سيطرت حماس على القطاع في 

ان رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية، يفترض ان يعلن هذه المبادرة في " الشرق األوسط"
من " الشرق األوسط"المبادرة الذي حصلت عليه وفي ما يلي نص مشروع . اواخر شهر رمضان المبارك
 :اطر قيادية عليا في حماس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مبادئ عامة: مشروع مبادرة سياسية أوالً

  . وحدة الضفة والقطاع ووحدة الشعب، ورفض أية محاولة لفصلهما تحت أي مبرر وبأية صورة–1
  . االلتزام بالقانون السياسي–2
  .عية بكل مكوناتها احترام الشر–3
  . الخروج من األزمة ال يتم إال بالحوار الجدي والعميق، الذي يعالج كافة القضايا المسببة لألزمة–4
  . حل األزمة رزمة واحدة–5
  . تتم جميع الخطوات بالتوافق بين الطرفين وفق جدول زمني محدد– 6
  . وحدة النظام السياسي الفلسطيني– 7

  :ساسيةنقاط البحث األ: ثانياً
  : تشكيل الحكومة– 1
  . حكومة مركزية في الضفة والقطاع-أ 

  . برنامج الحكومة هو نفس برنامج حكومة الوحدة الوطنية-ب 
  . تلتزم الحكومة باتفاقي القاهرة ومكة-ج 
  : االجهزة االمنية- 2
  . إعادة تشكيلها على أسس وطنية ومهنية-أ 

  . تحديد مرجعية األجهزة األمنية–ب 
  :ف. ت.  م- 3
  . تطبيق تفاهمات القاهرة-أ 

  . جدول زمني للتحرك وخاصة فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني-ب 
  : تداعيات االحداث االخيرة ومعالجتها- 4
  . المراسيم-أ 

  . المعتقلون-ب 
  . الممتلكات العامة والخاصة-ج 
  :اإلجراء المقترح: ثالثا

مقرات االمنية والرئاسية والمعبر تحت المسؤولية المصرية مؤقتا لحين  االستعداد لوضع كافة ال- 1
  .تسليمه لالجهزة الرسمية بعد التوافق عليها

 . وقف الحمالت االعالمية المتبادلة فورا- 2
  29/9/2007الشرق االوسط 
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   ألف مقاتل مستعدون للدفاع عن غزة50 تؤكد أن "حماس" .11

ئيل انها مستعدة الجتياح قطاع غزة بعـد اجتمـاع الخريـف        ردت حركة حماس على اعالن اسرا      :غزة
 الف مسلح فلسطيني ومئات االستشهاديين جاهزون لصد او اعاقـة اي اجتيـاح              50"للسالم بإعالنها ان    
ووعد نزار ريان احد قادة حماس اسرائيل برد مؤلم اذا ارسلت قـوات ودبابـات                ".اسرائيلي على غزة  

 الف مقاتل يحملـون     50هناك اكثر من    "صلة بحماس عن ريان قوله ان       ونقل موقع على     .بأعداد كبيرة 
 استـشهادي يرتـدون     400في انتظار اي اجتيـاح وان       ". السالح ويتحلون بالشجاعة في القتال الميداني     

احزمتهم المليئة بالمتفجرات على مدار الساعة وجاهزون لمهاجمة طوابير الدبابات االسرائيلية ومنعهـا             
 فتاة من   200ما بدا مفاجئا للقيادات العسكرية في حركة حماس هو تطوع نحو            "ال ريان ان    وق .من التقدم 

  ".اعضاء الحركة لحمل المتفجرات والتصدي للدبابات االسرائيلية
  29/9/2007الغد األردنية 

  
   بعد استهدافه بقنبلة في رفح"حماس"ة إصابة احد قاد .12

 عن مصادر محلية القول إن عناصر محسوبة على حركة ،"المركز الفلسطيني لإلعالم"نقل موقع : لندن
فتح ألقت قنبلة باتجاه منزل القيادي في حماس رجائي حسين، الواقع في منطقة تل السلطان برفح، 

الحقت المتورطين في االعتداء وتمكنت من " القوة التنفيذية"وأكدت المصادر أن . صابته وشقيقه بشظايااف
  . اعتقال أحدهم على األقل

  29/9/2007الشرق االوسط 
  

  "إسرائيلية" في اعتدءات  في غزة"جيش اإلسالم"و" كتائب األقصى"من شهيدان  .13
وأصيب مواطن  ،"كتائب األقصى"استشهد الشاب حسام الحويحي أحد نشطاء  :القادر فارس عبد –غزة 

 .طاع غزة أرض نفذته المدفعية اإلسرائيلية على مدينة بيت حانون شمال ق- آخر في قصف أرض
 عن إصابة خمسة من نشطائهم في اشتباك مسلح مع قوة "سرايا القدس" و"كتائب األقصى"وأعلنت 

" جيش اإلسالم"كما اعلن تنظيم  .إسرائيلية خاصة قرب مطار غزة الدولي قرب مدينة رفح جنوب القطاع
 من كوادره في غزة عن استشهاد أحد قادته متأثرا بجراح أصيب بها في الغارة التي استهدفت مجموعة

 "سرايا القدس" و"ألوية الناصر"من جهة أخرى أعلنت  .وأدت في حينه الى استشهاد خمسة منهم
" الواحة"مسؤوليتهما عن االشتباك بشكل مباشر مع قوة إسرائيلية خاصة فجر أمس بالقرب من منطقة 

 .شمال غزة
  29/9/2007عكاظ 

  
  عباس لدعم أسراها بالبيان الموقع من "الشعبية"ال عالقة ألسرى : سعدات من سجنه .14

 فـي الـسجون   "الجبهة الشعبية"أكد األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات باسم أسرى    : رامي دعيبس 
اإلسرائيلية عن طريق محاميه أن ما ورد من تأييد في البيان الصادر عـن أسـرى منظمـة التحريـر                    

 . وخطواته وقراراته بإغالق الجمعيات غير صحيح        سعباالفلسطينية في سجون دولة االحتالل للرئيس       
 /9 /6ونفى سعدات ما ورد في البيان المنشور في الصفحة األولى بصحيفة القدس المقدسـية بتـاريخ                 

هذا غير صحيح على العكس من ذلك، فنحن ندين قرار إغالق الجمعيات،            "  جملة وتفصيال قائال     2007
يات الصراع الـداخلي، وانتهاكـا فاضـحا لقـانون الجمعيـات            ونعتبره قرارا سياسيا وجزءا من تداع     

  ."والمؤسسات األهلية، الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب 
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  28/9/2007 48عرب
  

   من عناصرها في الضفة8تتهم أجهزة السلطة باعتقال " حماس" .15
 لعناصرها في   أكدت حركة حماس مواصلة استهداف ومالحقة االجهزة األمنية        : منتصر حمدان  -رام اهللا   

ـ      8الضفة الغربية، مشيرة إلى اعتقال        الماضـية، موضـحة ان      24 ـ من عناصرها خالل الساعات ال
أحد نشطاء الحركة وأحد مبعدي مرج الزهور في جنوب لبنـان           )  عاماً 55(األجهزة اعتقلت زهير لبادة     

  .بعد استدعائه للمقابلة في مدينة نابلس
  29/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مؤامرة خطيرة تستهدف تسوية القضية بمشاركة رموز فلسطينية": اسحم" .16

استمرار االنتفاضة  "على   في بيان، في الذكرى السابعة النتفاضة األقصى،         "حماس"شددت حركة   : القدس
المباركة وبزخمها الذي تستمده من دماء الشهداء وصمود الشعب الفلسطيني في وجه مؤامرات التـصفية           

تتعرض لمؤامرة خطيرة تهدف إلى تسويتها وفـق مخطـط          "، محذرة من أن القضية      "نيةللقضية الفلسطي 
بيان إن انتفاضة األقصى المباركة تدخل عامهـا        ال وأضاف". صهيو أمريكي وبمشاركة رموز فلسطينية    

وهي أصلب عوداً وأكثر ثباتاً وتحدي في وجه االحتالل الصهيوني وجرائمه الدموية ضد أبنـاء               "الثامن  
بنا الفلسطيني المرابط، في ظل صمت دولي مطبق ودعم أمريكي ال محـدود لـسياسات االحـتالل                 شع

  ". اإلجرامي بحق أبناء شعبنا
   28/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تدعو لحل حكومة غزة وتشكيل أخرى بديلة عن حكومة سالم فياض" الديمقراطية" .17

 للخروج من األزمة الفلسطينية الراهنة بسبب الخالف القائم         مبادرتها" الجبهة الديمقراطية "جددت  : دمشق
 وأوضحت الجبهة في بيان لها     ، ودعت إلى توافق وطني شامل عبر الحوار،         "حماس"و" فتح"بين حركتي   

مدخل التوافق الوطني الشامل يكون عبر الحوار والتأسيس له بالتراجع عن نتائج الحسم العـسكري                "أن
 ".طاع غزة، والعمل على صون الحريـات الديمقراطيـة والتعدديـة الـسياسية            الذي نفذته حماس في ق    

القائمة فـي القطـاع،     " حكومة األمر الواقع  "وتتضمن مبادرة الجبهة الديمقراطية طلبا بحل ما أسمته بـ          
وتشكيل حكومة انتقالية تقوم محل الحكومة الثالثة عشرة التي شكلها سالم فياض، على أن تتـشكل مـن                  

وطنية بعيدة عن االستقطاب القائم، وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقـة وتوافـق الجميـع،         شخصيات  
وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس التمثيل النسبي، وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمـة              

  .التحرير على أساس قرارات إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، كما قال البيان
  28/9/2007قدس برس 

  
  وإعادة بنائه" البارد"تؤكد على أهمية العودة إلى " القيادة العامة"و" الشعبية"و" حماس" .18

اإلعالم الـذي واكـب   "ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان  عاد:  عبد الكافي الصمد-نهر البارد   
، وواكـب أيـضاً     )ردالحسم في نهر البا    (العمليات وواكب معاناة الشعب الفلسطيني خالل هذه العمليات       

معاناة أبناء المنطقة والجوار من أبناء شعبنا وأشقائنا اللبنانيين، الى مواكبة اإلعمـار ومواكبـة عـودة                 
النازحين والتدقيق في هذه العملية، ألن اإلعالم أدى دوراً مهماً في هذه المعركة، وال بد من أن يواصـل          

يجب أن ال ينسى حجم التضحية الفلسطينية، الى         "وأشار حمدان إلى أنه    ".هذا الدور على أسس صحيحة    
جانب التضحية اللبنانية، التي أدركت من اللحظة األولى أن ما يجري في المخيم إنمـا يـستهدف لبنـان      

عنـوان سياسـي    "، مؤكداً ان المخيم هـو       "والقضية الفلسطينية بعنوان أساسي فيها وهو قضية الالجئين       
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فلسطيني ولبناني، وإعادة إعمار هذا المخيم هي تأكيد لهذا اإلجمـاع،           لقضية العودة التي تحظى بإجماع      
وتأكيد أن الفلسطينيين واللبنانيين ال يرون حالً لقضية الالجئين سوى العودة الى أرضهم وديـارهم فـي                 
فلسطين، وأن أي مشاريع أخرى من توطين أو تهجير هي مشاريع مرفوضة لبنانيـاً وفلـسطينياً، ولـن         

  ". بأي حال من األحوالتكون مقبولة
ـ    "الجبهة الشعبية "أشار مسؤول   و العودة للمخيم لها مدلوالت كثيرة،     "الى ان   " األخبار" مروان عبد العال ل

وخصوصاً أنني ابن هذا المخيم، لذلك بالنسبة إلي من الضرورة إعادة إعمار المخيم وإعادة الحياة إليـه                 
  ".مجدداً

ـ       القيا -أما مسؤول الجبهة الشعبية       الزيـارة االسـتطالعية   "إن  " األخبار"دة العامة أبو عماد رامز فقال ل
 تهدف الى إرسال تطمين للنازحين بأنهم سيعودون للمخيم، على رغم حجم الدمار الـذي               )لمخيم البارد (

نراه، ولكن إذا كان هناك نيات طيبة، فيجب ان تبذل جهود جبارة لذلك، ألن ما سمعناه وقارناه مع مـا                    
  ". شيء مذهلشاهدناه

  29/9/2007األخبار 
  

 نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي يؤكد اجتياحا شامال لغزة بعد مؤتمر واشنطن .19
نفى نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي، متان فلنائي، أن تكون العمليات الحربية اإلسرائيلية في  : تل أبيب

ا في التوتر، وقال إن عملية  جريحا، تصعيد50 قتيال وحوالي 13قطاع غزة والتي حصدت حتى اآلن 
وهدد فلنائي التنظيمات   .اجتياح كبيرة غير متوقعة قبل مؤتمر واشنطن المقرر عقده في الخريف القادم

مواصلة الضربات القاسية وتصعيدها بما يلزم، وفقا للعمليات التي تقوم بها هذه "الفلسطينية المسلحة بـ 
 ن قوات جيشه سترد على كل عملية فلسطينية بشكل أقسىوقال في حديث صحافي، أمس، إ". التنظيمات

وجاءت تصريحات فلنائي ردا على االحتجاج الفلسطيني الرسمي على التصعيد اإلسرائيلي وتوجهات  .
كما رد بها على . عدد من دول أوروبا واألمم المتحدة وبعض الدول العربية لوقف الهجمات اإلسرائيلية

، التي قال فيها إن إسرائيل تمارس عدوانا شرسا مدمرا )أبو مازن(تصريحات الرئيس محمود عباس 
 .على قطاع غزة من شأنه أن يقود المنطقة إلى انفجار خطير

  29/9/2007الشرق االوسط 
 

  ! طنا من المتفجرات في طريقها الى غزة عبر سيناء 120" : يديعوت" .20
 طنـا مـن     120لصادر أمس  ان نحو       ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية في عددها ا        -رام اهللا   

وقالت الصحيفة ان   . المواد المتفجرة تخبأ اآلن في سيناء وتنتظر الفرصة المناسبة للدخول الى قطاع غزة            
مشروع المشتريات من حماس والجهاد االسالمي  بمساعدة ايران ومحافل االرهاب الـدولي وتجـار               " 

ن شبكات تجنيد ودفع أموال تنتـشر علـى وجـه           السالح  يعمل على مدار السنة حيث يدور الحديث ع         
البسيطة وشبكات نقل مثل السفن التي تنزل البضائع التي اوصت بها غزة في شواطىء سيناء وشـبكات                 

انـه تحـت    "ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين قولهم        ".تهريب سلسة العمل من سيناء الى القطاع      
واضافت المصادر ان   ". أنفاق يمكن عبرها ادخال حتى شاحنات     توجد اليوم   " فيالدلفيا"محور صالح الدين    

  ". هذا هو الخطر الحقيقي من قطاع غزة والذي يفترض بدولة اسرائيل ان تتصدى له"
   29/9/2007الحياة الجديدة 

  
  تناور الستالم الصالحياتأجهزة عباس : الجيش اإلسرائيلي .21

في الجيش اإلسرائيلي أمس، إن كشف األجهزة األمنية الفلسطينية عن صاروخين           قالت مصادر    :رام اهللا 
تم نصبهما في المنطقة الواقعة بين مخيم عايدة وبيت جاال المطلة على مدينة القدس المحتلة أمس االول،                 
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ؤولية يعتبر بمثابة مناورة إعالمية بهدف أن تسلم اسرائيل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة المس              
 أن ال   7 ''-المـستوطنين   ''وقالت المصادر لموقع     .األمنية على مدينة بيت لحم تمهيداً لقدوم عيد الميالد        

لتصنيع صواريخ في الضفة الغربيـة، مـشيرة إلـى أن           '' حماس''علم لها عن وجود محاوالت من قبل        
خ فـي مـدن بيـت لحـم         والجبهة الشعبية حاولتا في الماضي تصنيع صواري      '' كتائب شهداء االقصى  ''

وطولكرم وجنين، ولكن الجيش اإلسرائيلي سرعان ما أحبط هذه المحاوالت بعد وصول معلومات فورية              
والجدير بالذكر أن الصاروخين كانا فارغين من المواد الناسفة، وكانـا مجـرد ماسـورتين تـم                 . عنها

  .طالؤهما جيداً بهدف إعطاء انطباع بأنهما صاروخين حقيقيين
 29/9/2007 اإلماراتية االتحاد

 
  وخصوصا الطالب جنود يستعملون الكالب لفحص الفلسطينيينال :ديختر .22

تلقي النائب في الكنيست إبراهيم عبد اهللا رد آفي ديختر وزير األمن الداخلي             : زهير اندراوس  -الناصرة  
 الحواجز،  ىلاالسرائيلي، بخصوص إستعمال الكالب لتفتيش الفلسطينيين بمن في ذلك طالب المدارس ع           

وفي سياق رده أوضح الوزير أن استعمال الكالب في عمليات التفتيش هـو قليـل               . خاصة حاجز قلندية  
وكشف الوزير أن ال بـديل حاليـا         . ومحدود ويستعمل فقط في حاالت خاصة للكشف عن مواد متفجرة         

ألمنية تـدرس دائمـا     يمكن من االستغناء عن الكالب للكشف عن المواد المتفجرة، موضحاُ أن الجهات ا            
كما وعد أنه سيعطي تعليماته للشرطة والـشركات        . إمكانية إيجاد طرق تكنولوجية بديلة إلجراء التفتيش      

الخاصة التي تستعمل الكالب للتفتيش أن يتفهموا مشاعر المواطنين الفلسطينيين وأن يعملوا علي تـسهيل               
  . ن استعمال هذه الوسيلة في أعمال التفتيش الحد األدني مىالعبور بكرامة واحترام، وأن يقللوا إل

  29/9/2007القدس العربي 
 

   طائرة تهاجم المنشأت النووية االيرانية50:سيناريو هجوم اسرائيلي على ايران .23
بلور الخبيران االمريكيان وتني راس واوستن لونغ سيناريو الهجوم االسرائيلي على المنـشآت النوويـة               

ستنطلق  16 ومثلها اف    15 اف   ز طائرة اسرائيلية من طرا    25وجاء في السيناريو المذكور ان       .االيرانية
من القواعد الجوية االسرائيلية محملة بالقذائف القادرة على اختراق التحصينات االرضية خصص اغلبها             

يرانـي  لتدمير المنشأت االرضية لتخصيب اليورانيوم وذلك بهدف تدميرها ووقف المشروع النـووي اال            
وقال الخبيران االمريكيان ان سالح الجو االسرائيلي ال يواجه اي مشكلة فنية             .وازالة الخطر الذي يمثله   

المشكلة األساسية التي ستواجه المخططين وصانعي القرار فـي اسـرائيل            .في تنفيذ مثل هذا السيناريو    
وتوقع الخبيران أن يكون     .ن سياسية العسكرية ستكو " نتيف  "حسب المقالة التي نشرها الخبيران في مجلة        

هناك رد ايراني ومحاولة لضرب اسرائيل والقوات االمريكية في المنطقة االمـر الـذي يجـب علـى                  
المخططين اخذه بالحسبان ويشكل ورقة مساومة اسرائيلية ايضا، فاالمريكيون يعرفون ان اسرائيل تعرف             

  .انهم سيتضررون هم ايضا اذا هاجمت اسرائيل ايران
  28/9/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  وكالة دولية ترفض طلب إسرائيل إقامة مشروع نووي مدني .24

اإلسرائيلية أمس إن الوكالة الدولية للدول      " يديعوت أحرنوت " قالت صحيفة    - الناصرة   : برهوم جرايسي 
لتوليـد  "  مدني نووي"المصدرة للتكنولوجيا النووية رفضت طلبا إسرائيليا بالتعاون معها إلقامة مشروع           

وتعتمد الصحيفة، كما قالت، على دبلوماسيين غربيين في العاصمة النمساوية فيينا، ويعملـون              .الكهرباء
في الوكالة الدولية، وقالوا إن إسرائيل طلبت إدخال تعديالت على أنظمة منع انتشار التكنولوجيا النووية،               

   .ل لتوليد الكهرباءعلى إقامة مفاعالت نووية في إسرائي" مساعدتها"بهدف 
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  29/9/2007الغد األردنية 
  

  هيئة مستقلة تعترض على تشكيل حماس مجلساً قضائياً في غزة .25
أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار حماس في              : رام اهللا 

 واستقاللية السلطة القضائية، ويمثـل      أن القرار يهدد بنية    ورأت   .قطاع غزة تشكيل مجلس العدل األعلى     
خطوة إضافية في تعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، في وقت تعاني فيه السلطة التشريعية من                 

 الذي أكد اسـتقالل     ،هذه الخطوة تُشكل مخالفة واضحة للقانون األساسي الفلسطيني        كما أن    .حال شلل تام  
  .السلطة القضائية

  29/9/2007الحياة 
  

  رتفاع عدد الوفيات بين الفلسطينيين على الحواجز اإلسرائيليةير يشير التقر .26
 أن  ، جاء في تقرير صادر عن األمم المتحدة عن الوضع اإلنساني في األراضي الفلـسطينية              :اي.بي.يو

  مع االشارة إلى   .عددا كبيرا من الفلسطينيين توفوا نتيجة عدم السماح لهم بعبور نقاط التفتيش اإلسرائيلية            
 فلسطينياً بسبب عدم السماح لهم بعبـور نقـاط          48 استشهد أكثر من     2000ومنذ بدء االنتفاضة عام     أنه  

 شـهدا معـدالت عاليـة مـن         ، أغسطس / يوليو و آب   /إلى أن شهري تموز   التقرير  أشار   كما   .التفتيش
  . حادثة37الحوادث ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين وصلت إلى 

  29/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   خالل أسبوع واحد47 فلسطينيا وجرحت 13إسرائيل قتلت : تقرير حقوقي .27
 إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت خالل أسبوع        ،قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان    : رامي دعيبس 

 طفـالً   12 فلسطينياً من بيـنهم      47أصيب  فيما   منهم من المدنيين،     5 فلسطينياً في قطاع غزة،      13واحد  
 فـي القطـاع  اعتقـل    4 عملية توغل في الضفة الغربية، و    33  االحتالل نفذفي حين    .ومصور صحفي 

  . مدنياً فلسطينيا85ًخاللهما 
  28/9/2007 48عرب

  
  حول القدس االسرائيليةمنيةاالجراءات رغم اإلألفا صلوا الجمعة في األقصى  120 .28

إسرائيل منعت آالف المصلين مـن      أن  : رام اهللا  من    كفاح زبون  عن29/9/2007 الشرق االوسط    نشرت
مدن وقرى الضفة الغربية حتى من حملة التصاريح منهم، من الوصول الى القدس المحتلة ألداء الجمعة                
الثالثة من رمضان في المسجد األقصى، وذلك بتشديد اإلجراءات والطـوق األمنـي المفـروض علـى                 

 ألـف   120 نجح اكثر مـن      ، فقد  كل اإلجراءات  ورغمإال أنه   . األراضي الفلسطينية بدعوى عيد العرش    
العطل اليهودية سـاعدت    كما أن   . صالة في المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة      الفلسطيني من اداء    

على حضور عشرات اآلالف من عرب الداخل، بينما صلى عشرات آالف آخرين من الـضفة الغربيـة                 
  .لقدس بعد منعهم من الوصولعلى حواجز قلنديا ومخيم شعفاط والضاحية المؤدية ل

 في المصلين على    أمالشيخ تيسير التميمي    أن  : 28/9/2007 48 عرب  مراسل موقع  رامي دعيبس وذكر  
حاجز قلنديا داعيا إلى حماية المقدسات في القدس وشد الرحال إلى أولـى القبلتـين وثالـث الحـرمين                   

قـام  الـذي   ين المصلين وجيش االحتالل     بوقعت  بعض االشتباكات    فيما تجدر االشارة إلى أن       .الشريفين
 ما أدى إلى إصابة عدد من المـواطنين بحـاالت      ،بإطالق النار على المصلين إضافة إلى القنابل الغازية       

 .اختناق
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  أسرى سجن نفحة ُيضربون عن الطعام .29
 أعلن األسرى الفلسطينيون في سجن رامون الموجود فى سـجن نفحـة الـصحراوي، أمـس،                 :د ب أ  

 عن الطعام احتجاجاً على اقتحام السجن بقوة مدججة من جنود االحـتالل، ترافقهـا الكـالب                 اإلضراب
انهالت على األسرى بالضرب المبرح وألقت قنابل الغاز المـسيل للـدموع، مـا أدى إلـى                 والبوليسية،  

 أن إدارة السجن قامـت      ،أفادت مصادر مطلعة في مركز األسرى للدراسات      قد  و .همإصابات بين صفوف  
كما .  آخرين إلى زنازين العزل اإلفرادي في ظروف سيئة للغاية         ت وحول ،نقل أسرى إلى سجون أخرى    ب

 فرضت عقوبات جماعية قاسية بحق أسرى بعد افتعال السجانين اإلسرائيليين للمـشاكل وممارسـة               أنها
 600-200، فمنعت األهالي من زيارتهم وفرضت غرامات مالية مـن  ههمأساليب استفزازية وقمعية تجا   

 وحرمانهم الخروج    الذي يتواجدون فيه،   شيكل على كل منهم، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن القسم          
  .إلى الشمس في خالل شهر رمضان

  29/9/2007األخبار 
  

   مع أجهزة األمن لجنة حقوقية تتهم شركات هاتف خلوية إسرائيلية بالتعاون الوثيق .30
اع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لـشؤون فلـسطينيي            أكدت اللجنة الشعبية للدف   : الناصرة

 تتـيح لجهـاز     ،، وجود ملحقات سرية للتعاقد ما بين الحكومة اإلسرائيلية وشركات الهواتف الخلوية           48
 .الشاباك التنصت وتعقّب األشخاص ومكان وجودهم وكامل المعلومات المتوفرة عنهم ومن يتصلون بهم            

  .هذا يؤكد وجود خطط سياسية لمالحقة القيادات والمؤسسات العربية كأولويةأن وأشارت إلى 
  28/9/2007 قدس برس

  
   احتجاجا على جدار الفصلتسعة جرحى في مسيرة بلعين االسبوعية .31

خرج أهالي بلعين بعد صالة الجمعة في مسيرة حاشدة شارك فيها مجموعة من المتـضامنين الـدوليين                 
، والتـشديد   ى هدم الجدار وازالة المستوطنات والحواجز واالفراج عن المعتقلين        إل داعين   واإلسرائيليين،

، ووقعت مواجهات مع قوات     واتجه المتظاهرون نحو الجدار محاولين الوصول إليه       . الوحدة الوطنية  على
مما أدى إلى اصابة تسعة متظاهرين بينهم متـضامن           عبور الحاجز،  همح مجموعة من  انجاالحتالل لدى   

  .يليإسرائ
 28/9/2007 48عرب

  
  تصوير االجتياحات اإلسرائيلية أهون من تصوير االشتباكات الداخلية: صحافيو غزة .32

 إياد الزعيم مصور قناة أبو ظبي     تعتبر الصحافة في االراضي الفلسطينية، برأي       :  ناهد ابو هرديد   -غزة  
ى ن مهنة المتاعب النها تؤثر عل     التصوير اتعب م  كما أن   ممتعة جدا بالرغم من انها مهنة المتاعب،        مهنة  

وكالـة  ل مـصور     لـه  يتفق مع زميـل    وهو   .يشاهدونه نفسيا وجسديا ومعنويا من كثرة ما        العاملين فيها 
ذلك الن إسـرائيل    .  على ان تصوير االجتياح والقصف أهون من تصوير االشتباكات الداخلية          ،رويترز

في حين أن االخوة    ،  همرون ال يطلق النار علي     مصو بأنهملجندي  ا معرفةتعلم أين توجه الضربة وبمجرد      
 بضمير لنقل الصورة الحية والمباشرة بعيدا عـن         يعملونن و يي المصورين حياد  أن المتقاتلين ال يدركون  

  . السياسيةهمانتماءات
  29/9/2007الحياة الجديدة 
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  الونرواالفلسطينيون تائهو الحقوق بين دوائر الحكومة اللبنانية وا" جّل البحر "الجئو .33
لحماية أطفـالهم ونـسائهم مـن       " رمضانية"أطلق الجئو جل البحر صرخة        : بهية العينين  -جل البحر   

على طول  " المشلوح"إذ بات مخيم جل البحر      . التشرد الذي يهدد مصيرهم مع حلول فصل الشتاء المقبل        
، فهو واحد من أصل سـتة       المدخل الشمالي لمدينة صور من التجمعات الفلسطينية األكثر غبناً في لبنان          

، "األونـروا "تجمعات في منطقة صور ال تعترف بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في لبنان               
لكنه الوحيد الذي تنصلت منه الوكالة وامتنعت عن تقديم أي من خدماتها اإلنسانية تجاهه، وغابت عـن                 

 عائلـة تتـأرجح بـين الـدوائر         282الت أكثر من    فبعد عام على االعتداء، ما ز      .التواجد الميداني فيه  
الحكومية للحصول على تراخيص إعادة إعمار ما أفسده العدوان، بينما اللجنة الشعبية للتجمع ال محل لها                

تجدر اإلشارة إلى أن غالبية أبناء جل البحـر مـسجّّلون فـي سـجالت                .من اإلعراب بهذا الخصوص   
مع ذلك يفتقر هذا التجمع إلى الخدمات الطبية واالجتماعية واإلنسانية          األونروا تحت بند العسر الشديد، و     

  .والتربوية
  29/9/2007األخبار 

  
  خبراء يحذرون من تبعات إنهاء البنوك اإلسرائيلية معامالتها المصرفية مع غزة  .34

 حذرت أوساط اقتصادية ومصرفية فلسطينية من تبعات وخطورة قرار بنك هبوعليم:  سمير حمتو-غزة 
إنهاء أنشطته المصرفية مع البنوك في غزة على الجهاز المصرفي الفلسطيني وعلى التعامالت المالية 
للمواطنين خاصة ان القرار يعني عدم إدخال الشيقل االسرائيلي، وهو العملة الرئيسية المتداولة في 

  .القطاع
  29/9/2007الدستور 

  
  ي العالميحصل على جائزة اصغر طبيب متميز فطبيب فلسطيني  .35

 عاما من قريـة عرابـة       27.5اختارت جمعية القلب االمريكية الدكتور ربيع عاصله        : سمير ابو الهيجاء  
 حيث سيتم منحـه     . ليكون اصغر طبيب متميز عالميا     ،48 الواقعة ضمن االراضي المحتلة عام       البطوف

  .شهادة تقدير وجائزة عينية على بحث تقدم به للجمعية حول مرض السكري
  28/9/2007لحق والحرية صوت ا

  
  حملة المقاطعة االكاديمية السرائيل تناشد عدم التعاطي مع مؤسسات االحتالل .36

وجهت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، نداء للمثقفـين واألكـاديميين            : بيت لحم 
بالتدمير الممنهج للمؤسسات   سرائيل  اوبررت النداء باستمرار     .العرب، لمقاطعة إسرائيل ثقافيا وأكاديميا    

األكاديمية والثقافية الفلسطينية عن طريق الحواجز العسكرية والحـصار الخـانق والجـدار العنـصري              
المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية تدعم بشكل مباشـر أو         وأشارت إلى أن     .واالعتقاالت واستخدام العنف  

  .كثير من األحيان في المشروع االستيطاني ككل وتشارك في ،ضمني إدامة أشكال االضطهاد هذه
 29/9/2007الحياة الجديدة 

  
   منصب نائب رئيس الوزراء عرفاتمنح سعى لالراحل الملك االردني .37
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 الملكأظهرت وثائق من األرشيف البريطاني، رفعت عنها السرية أخيراً، أن : رويترز، يو بي آي
نائب رئيس الوزراء في حكومته إلى الزعيم الفلسطيني األردني الراحل حسين كان مستعداً لمنح منصب 

 حسين راحل حين واجه ال1974إن العرض تم عبر وسيط في عام "الراحل ياسر عرفات، مشيرة إلى 
قادةً "وأشارت الوثائق أيضاً إلى أن  ."إمكان قيام حكومة فلسطينية في المنفى تسعى إلى تقسيم األردن

م اعالن دولة مستقلة في السبعينيات ألنهم كانوا يخشون من ان يسمح فلسطينيين حضوا عرفات على عد
  ."هذا االجراء إلسرائيل باالحتفاظ بالسيادة على كل االراضي الفلسطينية

  29/9/2007األخبار 
  

   على العودة واإلعمارمكاوي يؤكد و"البارد"جولة أولى لإلعالمّيين في  .38
 كشفت الجولة األولى    : عبد الكافي الصمد    نهر البارد  ينقال عن مراسلها ف    29/9/2007 األخبار   ذكرت

في الجزء الجديد من مخيم نهر البارد يـوم أمـس،           لبنانيون وعرب واجانب،     ،التي قام بها اإلعالميون   
بالتنسيق مع الجيش اللبناني وممثلية منظمـة التحريـر   " الفلسطيني -الحوار اللبناني   "والتي نظمتها لجنة    
فـي المنطقـة،    اللبناني   القوى والفصائل الفلسطينية، وسط تعليمات من قيادة الجيش          الفلسطينية وتحالف 

قضت بمنع الخروج عن اإلطار المرسوم للجولة ذهاباً وإياباً، وخصوصاً لناحية عـدم تجـاوز مـسافة                 
فـت  لكن الال  .، عن حجم الدمار الذي لحق بالمخيم      كيلومتر واحد طوالً ابتداء من المدخل الشمالي للمخيم       

خالل الجولة، أن األضرار في الجزء الجديد من المخيم كانت جزئية، حيث بدا أن عـدداً كبيـراً مـن                    
من ناحيته، أكد رئيس لجنـة الحـوار    .المباني والبيوت ال تحتاج الى مبالغ باهظة من أجل إعادة تأهيلها      

سيتكامل مع تـضامننا    ...بنانياالنتصار الذي حققه الجيش الل    "اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي ان       
اللبناني الفلسطيني إلعادة إعمار المخيم، ونحن في تواصل وتنسيق يومي مع منظمة التحرير واألونـروا             

  . لتأمين العودة وإعادة اإلعمار
نحن نؤكد ان العـودة وإعـادة اإلعمـار         : " مكاوي تابع  29/9/2007 السفير   وفي السياق ذاته اضافت   
 ايلول، ونحن في تواصل وتنسيق مع الفصائل الفلسطينية         10اء الدول المانحة في     اطلقت في مؤتمر سفر   

ومنظمة التحرير واالونروا لتأمين العودة وإعادة اإلعمار، وهناك عمل حثيث وجدي تقوم به الفرق الفنية               
  ". لتمكين النازحين من العودة الى المخيم في اقرب فرصة ممكنة وإن شاء اهللا خالل ايام

  
  البارد بتعاون الجيش والهالل االحمر الفلسطينيمخيم في  متنظيف وتعقي ورشة .39

الهـالل األحمـر    " شـاباً مـن عديـد        20مجموعة مؤلفة من    باشرت  :  مالك القعقور  –مخيم نهر البارد  
التي ال تزال عسكرية، خطوة جديدة فـي       منطقة مخيم البارد    ، بالتعاون مع الجيش اللبناني في       "الفلسطيني
   .ة إلى المخيم تتمثل بتنظيف المنازل والمحال التي لم يطلها الدمار الكلي وتعقيمهاخطى العود

  29/9/2007الحياة 
  

   لتحقيق انسحاب االحتالل وعودة الفلسطينيين لبلدهملحود يدعو المجتمع الدولي .40
لجمعيـة   اميل لحود، كلمة لبنان امس أمام ا       اللبنانيألقى رئيس الجمهورية    :  غاصب المختار  -نيويورك 

، "جملة حقائق ال يمكن تجاهلها في أي تسوية للنزاع العربي االسـرائيلي           " فيهاالعامة لالمم المتحدة، حدد     
تطبيق كل قرارات االمم المتحدة التي نصت على االنسحاب االسرائيلي من كل االراضـي              وفي مقدمتها   

ة وعدم توطينه في البلدان التـي       حق الشعب الفلسطيني في عودته إلى أرضه المسلوب       ، و العربية المحتلة 
  .لجأ إليها

  29/9/2007السفير 
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   يتطوعون للخدمة الوطنية في إسرائيل"جيش لبنان الجنوبي"أبناء عناصر  .41
 الذين لجأوا إلى إسرائيل عقـب  ،يسعى عدد من أبناء وبنات أعضاء ميليشيات جيش لبنان الجنوبي        : لندن

  .، لتأدية الخدمة الوطنية2000االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان عام 
اإلسرائيلية في عددها أمس، إن هؤالء بدأوا بالفعـل التطـوع ألداء            " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
 .الخدمة العسكرية

 29/9/2007الشرق االوسط 
  

   اإلسرائيلي-مستعدون للعمل مع جميع األطراف الستئناف الحوار الفلسطيني : أبوالغيط .42
قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، في كلمة مصر أمام الجمعية العامة لألمم : ي طارق فتح-نيويورك 

المتحدة، إن مصر أبدت وتبدي استعدادها للعمل مع جميع األطراف الفلسطينيين أو اإلسرائيليين أو 
األمريكيين أو األوروبيين، من أجل استئناف الحوار السياسي الجاد الذي يفضي إلي تسوية في إطار 

وأوضح أننا سنعمل بإخالص ألننا ملتزمون بقضية أشقائنا الفلسطينيين، وبإقامة . ني محدد وغير ممتدزم
.  وعاصمتها القدس الشريف1967الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة علي األراضي المحتلة عام

وأعرب أبوالغيط عن . وأكد التزام مصر بقضية تحرير بقية األراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان
أمل مصر في أن يكون االجتماع الذي دعا إليه الرئيس األمريكي جورج بوش فرصة مهمة من أجل 

  .تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة
  29/9/2007األهرام المصرية 

  
  فرصة تحقيق السالم العادل والشامل سانحة اآلن: الفيصل .43

صل في كلمة المملكة في الدورة الثانية والستين للجمعية العامة قال األمير سعود الفي:  واس–نيويورك 
 حيث يستمر ، في الشرق األوسطة االوضاعخطورلألمم المتحدة، أمس، إن السبيل الوحيد لتفادي 

االحتالل اإلسرائيلي جاثماً على األراضي العربية محوالً كامل المنطقة إلى بؤر متعددة للعنف 
عاناة اإلنسانية المستمرة للفلسطينيين بما تنشره معها من مشاعر اليأس واالضطراب منبثقة عن الم

، يبدأ بتحقيق السالم العربي اإلسرائيلي الذي يطغى على كل القضايا األخرى في وتوجهات التطرف
  .المنطقة طيلة العقود الستة المنصرمة

   29/9/2007الوطن السعودية 
  

  اقيين السودان يوافق على استقبال فلسطينيين عر .44
قالت مصادر ديبلوماسية عربية، امس، ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير :  ابراهيم حميدي-دمشق 

حماس خالد مشعل الستقبال " حركة المقاومة االسالمية"وافق على وساطة رئيس المكتب السياسي لـ 
 وعلم ان مشعل بعث رسالة .مئات الفلسطينيين العالقين على جانبي الحدود االردنية والسورية مع العراق
 ،وقالت المصادر الديبلوماسية. الى الرئيس السوداني يحضه على المساهمة في حل محنة الفلسطينيين

وافق فوراً على ذلك، لكنه تريث الى حين التشاور مع القيادتين السورية واالردنية كي " ان البشير ،امس
  ."ال يظهر وكأنه يزاود عليهم

  29/9/2007الحياة 
  

  دعوة لزيارة القدس تثير جدالً في مصر  .45
محمود حمدي زقزوق وزير . أثارت دعوة أطلقها قبل أيام د:  جمال إسماعيل، حسام وهبة-القاهرة 

األوقاف المصري لزيارة المسلمين القدس المحتلة والصالة في المسجد األقصى كأحد المساجد التي تشد 
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واعتبرت آمنة نصير العميدة . د ومعارض من علماء األزهرإليها الرحال ردود فعل متباينة ما بين مؤي
السابقة لكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر دعوة زقزوق نظرة حكيمة نابعة عن دراسة متأنية 
وواعية للواقع واستشراف المستقبل في ضوء المتغيرات الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل تفرض نفسها 

وى العظمى، وهو ما يتطلب منا العمل على دعم الوجود الفلسطيني في مناطق بلغة الواقع وتؤيدها الق
هذه : "نصر فريد واصل مفتي مصر األسبق دعوة وزير األوقاف المصري قائال. ويرفض د. المقدسات

دعوة تحتاج إلى رصد كل تداعياتها قبل التصريح بها خاصة أن األمر قد تم طرحه من قبل وسبق أن 
ياسة أن قيام المسلمين بزيارة األقصى بشكل مفتوح ال يشكل أي دعم للقضية الفلسطينية أعلن خبراء الس

وال يساعد على تحرير األقصى بقدر ما يمثل دعماً سياسياً وقانونياً واقتصادياً للصهاينة وتأكيدا 
  ".لسيطرتهم على مقدساتنا

  29/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

  طن لتوفير غطاء سياسي للدول العربية أمريكا ستدعو سوريا الجتماع واشن .46
عبر مسؤول أمريكي رفيع لوكالة رويترز أن الواليات المتحدة ستوجه، مكرهة، دعوة لسوريا لحضور 

في واشنطن وذلك لتوفير الغطاء السياسي لدول عربية أخرى للمشاركة، الن استبعاد " اجتماع السالم"
يحتاج االخرون الى وجودها "واضاف . لعدم المشاركةلدول عربية اخرى " ذريعة سهلة"سوريا سيوفر 

وقال ان الواليات المتحدة لن ." واال سيشعرون بالخطر النهم ليس لديهم الغطاء المناسب لمشاركتهم
  ."ال نعتز بمشاركتهم" تستبعد سوريا ولكن

  28/9/2007 48عرب
  

 القدس الشرقيةواتفاقية جنيف تنطبق على االراضي الفلسطينية المحتلة : بان كي مون .47
اكد االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون على ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين : نيويورك

وقت الحرب تنطبق على االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعلى االراضي االخرى 
مه لمجلس االمن الدولي اسرائيل بان تقبل وطالب مون في تقرير قد .1967التي تحتلها اسرائيل منذ عام 

وكرر تأكيده على ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات  .بتطبيق االتفاقية وان تتقيد بدقة باحكامها 
 .الصلة الواردة في القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة

  28/9/2007بترا - وكالة األنباء األردنية
  

  الهند تحث الفلسطينيين على الوحدة .48
شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي آي احمد على أهمية تعزيز :  منتصر حمدان-رام اهللا 

الفلسطينيين لوحدتهم، وقال إن الهند تنظر للفلسطينيين كوحدة واحدة وتعتبر أن ما يجري من انقسام شأن 
 الوحدة يجب أن تسود بين الفلسطينيين من اجل تحقيق أهدافهم في اننا نؤمن بشدة بأن"داخلي، وأضاف 

، مؤكدا التزام بالده "بناء الدولة وبحدود محددة وذات سيادة حيث تكون هذه الدولة هي الدولة الفلسطينية
 مليون دوالر لتنفيذ مشاريع في الضفة 15بدعم هذا التوجه، ومشيراً إلى أن بالده قدمت مساعدات بقيمة 

  . ربية وقطاع غزة تشمل دعم إنشاء وحدة جراحة القلب وإقامة حديقة للحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتالغ
  29/9/2007الخليج اإلماراتية 

 
  أفرجوا عن مئة واعتقلوا مئات: حوافز أولمرت .49

  ياسر الزعاترة
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ال جدوى  "و" الفرص الضائعة "من يتمعن في سيرة القضية الفلسطينية بعيداً عن نظريات المهزومين حول            
 أقله حتى   ،سيتأكد من دون شك أننا إزاء عدو ليس لديه للفلسطينيين والعرب غير خيار االستسالم             " العنف

 ودائمـاً فـي     ، وأن كل تنازل مهما كان محدوداً قدمه هذا الكيان لم يأت إال بسبب المقاومة              ،هذه اللحظة 
  . سياق مخطط للحصول على ما هو أهم منه بكثير

ما بدا أن العدو قد خضع لالنتفاضة األولى ووافق على مسار أوسلو بعد بوادر انتفاضـة                حصل ذلك عند  
بنيت فكرة أوسلو علـى أسـاس       . مسلحة في غزة بدأتها حماس بعد اقتناعها بأن الحجارة لم تعد مجدية           

 على  إنشاء سلطة فاسدة تنهي المقاومة وتتولى عبء إدارة السكان وصوالً إلى تمريرها لحكم ذاتي مشوه              
  . قطاع غزة وكانتونات معزولة عن بعضها البعض في الضفة الغربية

 فـي مقابـل     ،حصل ذلك أيضاً عندما تراجع شارون أمام مد المقاومة واالنتصار المعنوي للفلـسطينيين            
 ال سيما حين انتقل     ،2002تراجع صورة الكيان الصهيوني في العالم بعد عملية السور الواقي ربيع العام             

  .قاومة إلى قطاع غزة بعد تراجعه في الضفة الغربية بسبب ضربات االحتالل اليوميةفعل الم
 فيما يفتح األفق أمام     ،هنا انسحب شارون من القطاع في سياق مخطط يقصي عرفات وقادة حماس الكبار            

  ويجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين جارتين من دون أيـة           ،مشروع الدولة المؤقتة الذي يؤبد النزاع     
  . تنازالت حقيقة في القضايا الجوهرية

من هنا تتبدى عبثية مقوالت الفرص الضائعة منذ قرار التقسيم وحتى طروحات ما بعد االحتالل الثـاني                 
 ألننا إزاء عدو متغطرس ليس لديه لهذا الشعب سوى الحكم الذاتي على قطاع غزة وكانتونـات    ،67عام  

  .  ومع بقاء المستوطنات الكبيرة، وال عودة لالجئينمن الضفة الغربية من دون قدس وال سيادة
حكاية ضمان األمن من أجل تقديم التنازالت هي أكثر من عبثية لسبب بسيط هو أن عرفات قدم كل مـا                    

 ففي األعوام الثالثة التي سبقت قمة كامب ديفيد حصل الكيان الصهيوني علـى              ،يمكن على هذا الصعيد   
 كمـا   ،)ال يشمل ذلك خسائره في الجنوب اللبناني آنذاك        (،ثله من قبل  مستوى من األمن لم يحصل على م      

 لكن ذلك لم    ،حصل على مستوى من التطبيع والعالقات الدبلوماسية مع العرب والعالم لم يعرف من قبل             
  . يدفعه إلى تقديم عرض يحفظ ماء الوجه للفلسطينيين

 ففيما أفرج عن    ،ى السلطة بعد ياسر عرفات    هذه النظرية عادت تتأكد منذ مجيء محمود عباس وفريقه إل         
 عاد االحتالل واعتقل عـشرة      2005مئتين وخمسين معتقالً بعد اتفاق القاهرة الذي مرر التهدئة في العام            

 أمـا   ، مع العلم أن أكثر المفرج عنهم وقتها كانوا ممن شارفت محكومياتهم على االنتهاء             ،أضعاف الرقم 
اإلسرائيليون عن حوافز للرئيس الفلسطيني قبل مؤتمر الخريف يجـري           وفيما يتحدث األمريكان و    ،اآلن

  .  وما بين اإلعالن واإلفراج سيبلغ عدد المعتقلين الجدد ضعفي ذلك الرقم، معتقال87ًاإلفراج عن 
 ال سـيما    ،هل ثمة غطرسة في الدنيا أكثر من ذلك؟ ماذا يضير االحتالل لو أفرج عن ألف من المعتقلين                

 فيما يعلم أن بوسعه إعـادة  ، أكبر من ذلك ممن لم يتبق على محكومياتهم سوى أقل من عام       أن لديه عدداً  
 ، ألن الضفة الغربية مستباحة بالكامل     ،رقم المعتقلين إلى ما كان عليه في غضون أسبوعين إذا لزم األمر           
 متغطـرس ال يفهـم      إنه عدو .  ألفاً 12بينما ال يتجاوز عدد معتقلي غزة الثمانمائة معتقل من بين حوالي            

 ، وفي حين جرب القوم مسار االستجداء من قبل        ، ولوالها لكان ما يزال في لبنان وغزة       ،سوى لغة القوة  
   فلنتابع ونتأمل،،،فها نحن إزاء ذات المسار من جديد

  29/9/2007الدستور 
  

  مؤتمر لسالم وعامان بال سالم وال حرب .50
  عماد فوزي شعيبي

ى سالم، هذا هو العنوان االفتراضي للمؤتمر الدولي الذي دعا إليه الـرئيس        مؤتمر للسالم قد ال يضفي إل     
  .المقبل) نوفمبر(جورج بوش في تشرين الثاني 
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على جدول أعماله دعم المسار التفاوضي      . عنوانه األبرز مؤتمر للسالم   . مؤتمر ال تبدو له هوية واضحة     
 -لعربـة ودون إدراج المـسار الـسوري         يدعو السوريين في إطار لجنـة المتابعـة ا        . الفلسطيني فقط 

قد يكون كل ذلك مبدئياً، ولكن حسابات الواقع اآلني تعطي انطباعاً بـأن             . اإلسرائيلي على طاولة البحث   
الدعوة ليست أكثر من مؤتمر أشبه بكرنفال من كرنفاالت أي حزب شمولي، ال يريد أن يسمع إال نـداء                   

  .ذاته
هذه هي الصورة األولى ولكن قد يكون ذلك مجـرد اسـتعراض        . ماعويريد الجميع مجرد موافقين باإلج    

  خارجي لسياسة أميركية تتبدل في الممارسة، ولكنها تُظهر في اإلعالم
والتصريحات شيئاً مماثالً لسياسة لم تتبدل، وهذا أسلوب رأيناه كثيراً في السنة األخيرة من تـصريحات                

  .فاوضات وجلوس على طاولة مؤتمراتنارية ضد سورية أو إيران يعقبها اتصاالت وم
  :إذا حللنا ظهر التصريحات سنرى التالي

فال إسرائيلي تذهب إليه حتى لمجرد إعالن مبادئ، وال دور للواليـات    . هدف المؤتمر ال يبدو أنه السالم     
  .المتحدة إال أن تظهر في كادر الصورة

الستباقية منهجاً أوصلها إلـى مـستنقع       هو أقرب إلى تسويق من الدرجة العاشرة لسياسة تتبنى الحرب ا          
تريد التراجـع مـع كـل       . تريد لنفسها استراتيجية خروج دون أن تتبنى السياسة الواقعية علناً         . العراق

  إيحاءات النصر المطلوبة على وجوه اآلخرين
  .قبل أن تنعكس لتصبح على وجهها

ية بالغت باستعمال القـوة فخـسرت       واالستعراض المبالغ به إلمبراطـور   ) الطفولية(شيء من العنجيهة    
 180حسناً هذا ممكن في السياسة وقد يكون مبرراً لدولة عظمى اسـتدارتها             . هيبة القوة غير المستخدمة   

  درجة تحتاج إلى
زاوية ميل كبيرة وزمن أطول، فضالً عن إدراكنا أن طبيعة السياسة الخاصة بالرئيس جورج بوش تفسح                

  ."االنسحاب"للغة ذاتها حتى أثناء في المجال أمام تكرار نمطية ا
السؤال المطروح قبل تكشف ما سيجري في الشهر القادم من اتصاالت معلنة مع دمشق، هـو الـشرط                  

هل يمكن قيـام    . الالزم وغير الكافي لقبولها دعوة لمؤتمر للسالم لن يكون كذلك بدون حضور السوريين            
 لمسارها على طاولة المفاوضات، وتكاد أن تكون        مؤتمر دولي للسالم سورية مجرد شاهد فيه بال إدراج        

مجرد عضو من أعضاء لجنة المتابعة مثلها مثل اإلمارات وقطر واألردن ومصر والـسعودية، وكـأن                
الجوالن مقسم عضوياً بين هذه الدول، أوكأن إسرائيل تقاسم عدوانها على سورية وجوالنها تلك الـدول،                

  . عدوان إسرائيل لسنين طويلة وليس لديه أراٍض يجب أن يستعيدهافي غياب للبنان وكأن لبنان ال يجاور
المناخ الـذي يـسبق     . مرة أخرى نحن نحلل الخطاب اآلني المرحلي، مع توقعنا بأنه مقبل على التغيير            

المؤتمر تجاه سورية استعراضي بالحرب واإلشاعات واالدعاءات والعنتريات بهدف إظهار قبول سورية            
 أنه تراجع حقيقي عن سياسة المواجهة على األقل، طالما أن ال سبيل إلخراجهـا               بحضور المؤتمر على  

وقد سبق ذلـك اختـراق      . من سياسة الممانعة، وهو أسلوب يبدو أنه يكرر نفس األخطاء مع السوريين           
إسرائيلي لجدار الصوت في سورية ورمي ذخائر ووقود، وسط إقحام مبرمج لكل أنواع الـشيطنة التـي       

 وال تنتهي مع حزب اهللا المدرج علـى قائمـة اإلرهـاب             "محور الشر "ران إلى كوريا ضمن     تبدأ من إي  
  .األميركية في األمر

وهذه الحملة على سورية ينقصها إدراك أنه ال يمكن لقاعدة إيرانية أن تكون في سـورية؛ ألن الـسياسة                
ة ألن غير هذا سـيعني أن       السورية منذ االستقالل تقوم على أن ال قواعد على أراضي سورية ذات سياد            

كما ال يمكـن أن     . تقيم إسرائيل قواعد معلنه أميركية لديها، وهذا سيدخل المنطقة في سباق تدويل خطير            
 كوري وليس في سورية مفاعل نووي ذو شأن وال يوجد بـاعتراف             -يكون هنالك تعاون نووي سوري      

  .د مخزن للقمح أو الحبوبخبراء األمم المتحدة مكان تخزين نووي في سورية وهو ليس مجر
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هذه الشيطنة لسورية التي قد تذكر البعض باستعادة الصورة النمطية للشيطنة النووية والكيمائية للعـراق               
في المـرة   : هي من قبيل استخدام االسطوانة المشروخة التي ال يفيد أحد من تكرارها فالتاريخ ال يتكرر              

ون مهزلة فال الشيطان هو الشيطان وال المكان هو المكان وال           األولى يكون تراجيدياً وفي المرة الثانية يك      
  الزمان

  .ينفع أن يتدرج إلى مستوى الوقت واستهالك المفردات مرة ثانية
هي أقرب إلى حرب عبـر الـصحف        . المسألة باختصار تحمية إعالمية قبل الذهاب إلى المؤتمر الدولي        

  !تفضي إلى مؤتمر للسالم
  .لّقسورية باردة هادئة ال تع

 تفاوضي مع إيران وسوريالي تجاه سورية       -والمظهر الحالي لمأزق أميركي في العراق ومناخ تصعيدي         
كل هذا قد يكون تفاوضاً تحت معـامالت الـضغط          ... وعدواني تجاه قطاع غزة بإعالنه منطقة عدوان      

  .الحربي
همـا عامـا حافـة      . وال الحرب وعليه فإننا نستطيع أن نقول إن هذا العام وتاليه لن يكونا عامي السالم              

الهاوية وعض األصابع، اللهم إال إذا انبرى الرئيس األميركي ليغير المعلن من سياسته بالمضمر الـذي                
  .تقبل به األطراف جلوساً على طاولة تقول كل الظروف الحالية إنها لن تؤدي إلى سالم

 29/9/2007الحياة 
 

  وبعض الشعائر اليهودية"... إستير" .51
  الوهاب المسيريعبد . د

" إستير"و". إستير"أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مادونا أنها غيرت اسمها الكاثوليكي إلى اسم يهودي هو              
، ودخلت البالط الفارسـي دون أن       )العاصمة الفارسية (هي إحدى بطالت العهد القديم، نشأت في شوشن         

التي رفضت أن   " وشتي"ق زوجته الملكة    يعرف أحد هويتها، وأصبحت خليلة مقربة من الملك بعد أن طلَّ          
  !وهكذا تعود المقولة اإلدراكية الجنسية... يعرض جمالها على المأل

زركـسيس عنـد    (عن مؤامرة حاكها هامان وزير الملك أحشويروش ملك الفرس          " إستير"ويتحدث سفر   
 الشعب الغريب، الذي    ضد اليهود، إذ نجح في الحصول على موافقة الملك على التخلص من هذا            ) اليونان

ابن عم إستير   " مردخاي"وقد اكتشف   . ال يلتزم بقوانين المملكة، وال يتمسك بشرائعها وعاداتها وشعائرها        
" إسـتير "ونجحـت   . المؤامرة، ولم يكن يعرف أحد أنها قريبته، فدبرا معاً مؤامرة مضادة لإليقاع بهامان            

ولكن الملك لم يكن بوسعه أن يتراجع عـن األمـر        . ابتأثير فتنتها وجمالها في أن تكسب الملك إلى صفه        
  .الذي أصدره، فأصدر أمراً آخر بتسليح اليهود

وال ندري هل كانت مادونا     ). عيد النصيب (هذه أصبحت من أهم األعياد الدينية       " إستير"الغريب أن قصة    
  تعرف كل هذا حينما قررت تغيير اسمها إلى إستير؟

فلما رأى الملك إستير واقفة في الدار، نالت نعمة في عينيه فـدنت             ": "إستيرسفر  "ثم تبدأ المؤامرة فيقول     
ما هو سؤالك فيعطَى لك وما هي طلبتك، فأجابـت إسـتير            : فقال الملك لها عند شرب الخمر     ... إستير  
). 8-6،  5/2إسـتير   (،  "إن سؤالي وطلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهمـا            : وقالت
ضر الملك الوليمة ويشرب الخمر، وتخبره إستير بأنها تطلب رأس هامان، فيذهب الملك إلى حديقـة                يح

وحينما يعود إلى مجلس الشرب يفاجأ بهامان متواقعاً على السرير الـذي كانـت إسـتير                . القصر ليفكِّر 
  ).7/8إستير " (بيت... عليه

يقتلـوا  "لك أعطى الملـك إذنـاً لليهـود أن          وهكذا نجحت المؤامرة وينتهي األمر بصلب هامان، وبعد ذ        
وفرح اليهـود   ). 8/11إستير  " (ويقوموا بإبادة قوة كل شعب، حتى األطفال والنساء، وأن يسلبوا غنيمتهم          

وأخذ اليهـود   ). 8/17إستير  " (ألن رعب اليهود وقع عليهم    "حتى إن كثيرين من شعوب األرض تهودوا        
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فضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتـل وهـالك،          "لدان  في االنتقام يساعدهم في ذلك رؤساء الب      
صـلبوا بنـي    "و) 6-9/5إستير  " (وأهلكوا خمسمائة رجل  ... وقتل اليهود . وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا   

إسـتير  " (خمسة وسـبعين ألفـاً    "ثم  ) 15 -9/14إستير  " (هامان العشرة ثم قتلوا بعد ذلك ثالثمائة رجل       
  .وجعلوا اليوم الخامس عشر من االنتقام يوم فرحثم استراح اليهود ). 9/16

 ليس لها أية أبعاد دينية، وقد الحظ دارسو العهد القديم أنه يتسم بـصيغته الدنيويـة                 - كما نرى  -والقصة
، وال إشارة فيـه إلـى أي        "هو"الالدينية إذ لم يأت فيه ذكر اإلله بتاتاً، بل يستعاض عنه بضمير الغائب              

، بل هي خليط من الجنس والمـؤامرة والتعـصب          )سوى الصوم ( أية شعائر دينية     مكان مقدس وال إلى   
هذه " إستير"ومن الغريب أن قصة . value freeالقومي وكره األغيار، فكل أحداثها منفصلة عن القيمة 

وال ندري هل كانت مادونا تعرف كل هذا حينما قررت          ). عيد النصيب (أصبحت من أهم األعياد الدينية      
  اسمها إلى إستير؟تغيير 

أي شال الصالة، وهو رداء يشبه المـالءة مـستطيل الـشكل،            " الطاليت"وقد ظهرت مادونا وقد ارتدت      
أبيض، ولكن هناك دائمـاً     " الطاليت"ولون  ). تسيت تسيت (والضلعان األصغران للشال محلَّيان باألهداب      

ويرتـدي  ).  لونا علَم الدولة الصهيونية    واألبيض واألزرق هما  (خطوطاً زرقاً أو سوداً في أطراف الشال        
بصفة دائمة تحت مالبسهم، أما اإلصالحيون، فقد استغنوا عن شال الصالة           " الطاليت"اليهود األرثوذكس   

وال يـسمح   . أو المصلون الذين يدعون لقراءة التوراة     ) حزان(كلية، وال يرتديه سوى الحاخام أو المرتل        
، تُصرح كثيـر مـن الفـرق        )الفيمينزم(أثير حركة التمركز حول األنثى      لإلناث بارتدائه، ولكن تحت ت    

كما بدأت نصيرات حركات التمركز حول األنثى يستخدمن شـيالناً          . اليهودية للنساء بارتداء شال الصالة    
  ).لونها وردي ومزخرفة بالدانتيال والشرائط(للصالة ذات طابع أنثوي 

أثناء أدائها إحدى أغانيهـا، وهـي       " التفيلين"الة التي يقال لها     كما ظهرت مادونا وهي ترتدي تميمة الص      
أو شـهادة   " الشماع"عبارة عن صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة، من بينها              

ويثبت الصندوقان على الجبهة بين العينين بسيور من الجلد تلـف           . التوحيد عند اليهود كُتبت على رقائق     
  .ليسرى وعلى إصبع اليدعلى الذراع ا

وتنطـوي هـذه    . هل مادونا فعالً يهودية؟ اإلجابة باإليجاب والنفي      : يمكننا اآلن أن نطرح السؤال التالي     
اإلجابة على تناقض ظاهري، لكن هذا التناقض يتالشى عندما يدرك القارئ أن مراحل حياة مادونا نفسها                

يحية كاثوليكية وكان يطلق عليها لقب الفتاة الماديـة  تتسم بالتناقض والتقلب والتحول، فهي في األصل مس    
Material Girl والتي تحولت بسرعة البرق إلى األيقونة الجنسية erotic icon في العالم الغربي على 

وتظهر مادونا في الوقت الحاضر في ثـوب        . وجه العموم وفي المجتمع األميركي على وجه الخصوص       
في أحد عروضها الغنائية فـي كاليفورنيـا        " شيرت. تي"دية، فهي ترتدي    اليهو" القبااله"جديد، وهو ثوب    

الجديد، وعدت مادونا جمهورها بأنهـا لـن   " اليهودي"وتأكيداً لتوجهها  ". القبااله هي األفضل  "عليه شعار   
. ديـة تقيم الحفالِت الموسيقيةَ الغنائيةَ في يوم السبت اليهودي نظراً لقدسية هذا اليوم عند الجماعات اليهو              

وكما أسلفت ظهرت في إحدى أغانيهـا       . وتدعي مادونا أنها تؤدي الطقوس والشعائر والصلوات اليهودية       
"Die Another Day " ومن حولها يظهر علـى الـشاشة بعـض    ) التيفيلين(وهي ترتدي تميمة الصالة

اخلها قـوة هائلـة   ، فإن األحرف العبرية تخفي بـد    "القبااله"ووفقاً لتصور أتباع مذهب     . األحرف العبرية 
وخارقة، ويعتقد الكثيرون أن األحرف والكلمات تحوي أسرار الخلق وفيها تكمن الطاقة التي خلق اهللا بها                

أن األحرف العبرية التي تظهر على الشاشة خلف مادونا، والتي يقابلها فـي    " القبااله"ويرى أتباع   . الكون
ثنين وسبعين، كما أنها ترمز إلى تالشي تمركز األنا         ، تمثل أحد أسماء اهللا اال     L,A,Vاإلنجليزية األحرف   

egoواهللا أعلم.  حول مبدأ اللذة  
  29/9/2007االتحاد اإلماراتية 
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