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   شروط الستالم المقرات والمعابر الفلسطينية6ضع ت مصر: صحيفة عكاظ .1

وبعد اجتماع وفـد مـن       ذكرت مصادر إعالمية فلسطينية، أن الحكومة المصرية         : ردينة فارس  -غزة  
" حمـاس "مع القادة األمنيين في مصر قد قرروا وضع عدد من الشروط التي تم إيصالها لحركة                " حماس"

من أجل الرد على طلبها بالتدخل واستالم المقار األمنية في غزة، حيث طالب الجانـب المـصري مـن            
ا لمسؤول مصري أكد فيه علـى     تصريح" فراس برس "حركة حماس االلتزام بعدد من البنود، ونقل موقع         

الشروط التالية، تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل اإلعالم عن طرح حماس لمبادرة تتضمن تسليم مصر                
المقرات األمنية والمعابر بشكل مؤقت، تحضيرا للحوار مع حركة فتح، والخروج من األزمـة الحاليـة،              

  .التي أعقبت سيطرة حماس على قطاع غزة
  .فات حول األنفاق الموجودة بين غزة ومصرتزويد مصر بكشو -
  .تتعهد حماس أال تستخدم األراضي المصرية لتهريب السالح أو األفراد أو األموال إلى غزة -
حسمها (تسليم كافة األسلحة والمعدات التي سيطرت عليها حركة حماس في ساعة انقالبها العسكري               -

م االستيالء إلى المقرات األساسـية التـي كانـت          ، مهما كانت هذه األسلحة والمعدات التي ت       )العسكري
  .موجودة فيها
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وذلك ألن ذلك ال يجوز من الناحية القانونية، وبالتـالي          ) على الجانبين (لن تستلم مصر المعبر كامالً       -
  .يجب أن يكون الطرف اآلخر هو طرف فلسطيني ومعترف به من كافة األطراف

  . الجتياحه أو تخريبهتتعهد حماس بالحفاظ على المعبر وعدم السعي -
  .التدخل المصري مرهون بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح حول الوضع في غزة -

التي بدورها أعلنت استياءها من المطالب      " حماس"ـومن الجدير بالذكر أن هذه المطالب قد تم إيصالها ل         
لمطالب بحجة أنه يعمل علـى      معتبرةً إياها مطالب منحازة، إال أن الجانب المصري قد أصر على هذه ا            

  .الحفاظ على األمن القومي المصري ويريد عدم العودة إلى الفوضى الموجودة
  30/9/2007عكاظ 

  
  بالمفاوضات "رائيلسا"قادرون على جسر الهوة مع :  يؤكد تمسكه بالمواقف الثابتةعباس .2

مواقفـه  " نيوز ويـك  " و "واشنطن بوست "عرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقابلتين مع          
، وفتح ممر آمن بين     67المتعلقة بقضايا الحل الدائم، وعبر عن تمسكه بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام             

وأعـرب عـن     .يملك صاحبه حرية التصرف به    " حقا"الضفة الغربية وقطاع وبحق العودة الذي اعتبره        
مـن  % 92عرضـوا علينـا     :" وقـال . 2000رفضه لما عرض على الفلسطينيين في كامب ديفيد عام          

إذا قـدمنا تنـازالت     : " وتابع". غير مقبول علينا  % 92إال أن   .  في كامب ديفيد   67المناطق المحتلة عام    
والقضية ليست قضية شعبية بل قـضية       : "واستدرك قائال " غير مقبولة على الجمهور، لن نحظى بشعبية      

نريد . وبالالجئين وباالتفاق الذي سيكون بيننا    هذا حقي، وكيفية تطبيقه متعلقة بي       : "وأضاف شارحا ". حق
ثمـة  . يريد اإلسرائيليون األمن ونحن نسعى لالسـتقالل   : "وعن الهوة بين المواقف قال     ".إرساء حل دائم  

جـدي ويريـد    "ويرى عباس أن أولمرت     ". هوة بين الطرفين وأريد جسر الهوة عن طريق المفاوضات        
واعتبر أبو مازن أن التوصل إلى إعالن مـشترك     ". الداخليةصنع السالم ومصمم على ذلك رغم مشاكله        

وقال أبو مازن إن خالل لقاءاته مع أولمرت لم يجريا مفاوضات مـداوالت              .صعب ولكنه ليس مستحيال   
عالجنا كافة القضايا الحساسة الحدود والالجئين والمستوطنات والقـدس واألمـن           ": تناولت كافة القضايا  

المسودة التي ستعرض على مؤتمر واشـنطن لـن         " أن   عباسويرى   ".لحديثولكن ذلك بقي في إطار ا     
 عرفات في البيـت األبـيض بـل    - رابين-تكون إعالن مبادئ على غرار ما تمخض عنه لقاء كلينتون         

وبعد ذلك سيتم الشروع في إدارة مفاوضات مفصلة        ". إطارا يتناول كل جوانب قضايا الحل الدائم      "ستكون  
وعن العالقات مع حماس أوضح أبو مازن أنه ال ينوي التفاوض مع            . اتفاق سالم من أجل التوصل على     

كما ونفـى إمكانيـة     . حماس قبل عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل السيطرة العسكرية على قطاع غزة             
ال أريد العودة إلى حكومة وحدة وطنية ألن التجربة كانـت           : "العودة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال     

وعن مشاركة الدول العربية في لقـاء        ".لن تكون حكومة وحدة وطنية مع حماس بأي ظرف        . داسيئة ج 
التقيـت  . ولكن اآلن كل شيء واضح    . كان لدى السعوديين تحفظات بسبب الوضع الضبابي      : "السالم قال 

  .يوم أمس الوزير السعودي سعود الفيصل وكان راضيا، وأعتقد أنهم سيشاركون في المؤتمر
  29/9/2007 48عرب

  
  سرائيليينمن حل القضية سيسهل ابتالع الضفة بين فكي اال  استبعاد غزة:أحمد يوسف .3

استبعاد قطـاع   " شدد المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أحمد يوسف على أن             :رام اهللا 
". ي الفلـسطيني  غزة من حل القضية الفلسطينية مستحيل ألن غزة هي الحاضنة الوطنية للمشروع الوطن            

ـ  ، مشيرا إلـى أن     "استبعاد غزة سيسهل ابتالع الضفة وافتراسها بين فكي اإلسرائيليين        "إن  " الحياة"وقال ل
هناك اتفاقات تعقد حالياً خلف الكواليس في لقاءات سرية تقودها شخصيات يفوضها عباس ليـست فـي                 "

ووصف أي اتفاق مرتقب بأنـه       ".هم حقوقهم موقع أن تسجل اتفاقاً تاريخياً يتغنى به الفلسطينيون ويرد ل         
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وطالـب  ". سيكون كارثة وطنية على قضيتنا وشعبنا، وبمثابة أوسلو التي أوقعتنا في مطبات كبيرة جداً             "
يعيد اللحمة الوطنية الفلسطينية قبل أن يذهب إلى مؤتمر الخريف المقبل، وأن يتحـرك مـن                "عباس بأن   

في ظل اتساع هوة الخالف بين الضفة وغزة لـم          " معتبراً أنه    ،"خالل تفويض قوي من الشعب الفلسطيني     
يعد عباس صاحب والية على غزة، وما يتم طبخه اآلن أدنى بكثير من كل السقوف السابقة التي هبطت                  

  ".إليها المطالب الفلسطينية
  30/9/2007 الحياة

  
  ية أوروبيةبرعا" سرائيلا" و الفلسطينية مؤتمر للتعاون األمني بين السلطة":هآرتس" .4

سيشاركون في  " االسرائيلي"أمس ان ضباطاً كباراً من الجانبين الفلسطيني و       " هآرتس"قالت صحيفة   : )قنا(
" إسرائيل"مؤتمر ينظمه االتحاد األوروبي الشهر المقبل كجزء من الجهود الرامية إلى تجديد التعاون بين               

تحاد األوروبي المعني بإسـداء المـشورة       وقال كولين سميث الذي يرأس فريق اال      . والسلطة الفلسطينية 
للسلطة الفلسطينية وقوات الشرطة فيها ان الهدف من المؤتمر هو تجديد الروابط بين القوات الفلـسطينية                

  .والبدء في صياغة إجراءات العمل بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك" اإلسرائيلية"و
  30/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  سرائيلية تماطل في إدخال مواد غذائية لألسرىلسجون االا: العجرميأشرف  .5

اتهم اشرف العجرمي وزير شؤون االسرى في حكومة فياض أمـس إدارة الـسجون              : أ.ب. د -رام اهللا   
 شـيكل  1300االسرائيلية بالمماطلة في ادخال المواد الغذائية لالسرى رغم ان الـسلطة تـدفع شـهريا         

بعض السجون أرسلت الينـا اسـماء       "ولكن العجرمي قال إن      .ينلكل سج  )الكانتين(كمصاريف المقصف 
وأضاف  ".لدفع الكانتينا لها وعندما وجدنا ان حسابات عدد من السجناء مليئة باالموال لم نتمكن من الدفع               

للنظر في ما اذا كانـت هـذه        "أن اسرائيل اوجدت مشكلة اخرى في ايصال األموال عبر حساب البريد            
شـيء غريـب وجديـد      "، معربا أن هـذا      "ا تقول عنه اسرائيل دعم االرهاب ام ال       االموال في اطار م   

  ".خصوصا ان الحديث يدور عن ان هذه االموال جاءت من الحكومة التي تعترف فيها اسرائيل
  30/9/2007الشرق األوسط 

  
  " حماس"فئة انقالبية سوداء سيطرت على : محمود هباش .6

محمود هباش بمواقـف    . د في حكومة فياض  الشؤون االجتماعية    أشاد وزير    : محمد األنصاري  -أبوظبي  
وألقى هباش الذي كان يتحدث بعد حفل اإلفطـار         . دولة اإلمارات في مساندتها لقضية الشعب الفلسطيني      

بأصابع االتهـام   ،  ]في دولة اإلمارات   [الذي نظمته لجنة رعاية األسر الفلسطينية بحضور سفير فلسطين        
ا الدور األكبر في تأجيج الفتنة واالقتتال الداخلي بين أبناء الشعب الفلـسطيني،             إلى قوى خارجية كان له    

بدأت منذ عام تقريباً، بل أبعد من ذلـك         " حماس"وأن اإلرهاصات لالنقالب األسود الذي قامت به ثلة من          
 لم يكن   وأكد أن ما حدث   . حين كانوا يتهمون حتى الرئيس الراحل ياسر عرفات بالعمالة والخيانة للقضية          

فلسطينياً خالصاً، بل هو تنفيذ فئة من المجرمين ألجندة خارجية اتضحت معالمهـا للـشعب الفلـسطيني                 
والعالم ولم تعد خافية، وقد برزت عشرات الوثائق واألدلة التي تثبت تورط العصابة التي استولت علـى                 

 أن األزمة لم تكن في يوم       ال بد من اإلشارة إلى    "وأضاف  . حماس بمخطط إرهابي تديره أطراف خارجية     
من األيام بين فتح وحماس، بل كانت بين المشروع الوطني الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير وجميع                
القوى الفلسطينية، وبين مشروع أجندة الخيانة الخارجية الذي نفذته وتنفذه فئة انقالبية داخل حماس، وال               

  . هي فئة انقالبية سوداء سيطرت على حماسبل  .أقول إن جميع أبناء حماس مشاركون فيه
  30/9/2007البيان اإلماراتية 
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  " حماس" من  األمنيةأجهزتها" تغربل"الفلسطينية السلطة  .7

" غربلـة "كشفت مصادر رسمية في السلطة الفلسطينية عن وجـود سياسـة             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
، وقادت هذه السياسة "حماس"ن مقربة من حركة    من أي عناصر يمكن ان تكو     " تنقيتها"ـلألجهزة األمنية ل  

ان هـذه   " الخلـيج "ـإلى اعتقال وإبعاد العديد من عناصر وحتى قادة في األجهزة، وأوضحت المصادر ل            
الخطوات تأتي في إطار االستفادة من الدروس والعبر مما حصل في قطاع غزة ومنع االزدواجيـة فـي           

وحـسب تلـك     .عارضة للسلطة والعمل داخل األجهزة األمنيـة      االنتماء للفصائل واألحزاب السياسية الم    
المصادر فإن عملية الغربلة طالت العشرات من العناصر التي كانت محسوبة على األجهزة األمنية، ولها               

 ".حماس"صالت تنظيمية وشخصية مع 
  30/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  والحركة تنفي.. بلسبإطالق النار على موقع أمني في نا" حماس"السلطة تتّهم  .8

بإطالق النـار مـساء     " حماس" اتّهمت السلطة الفلسطينية حركة      :رام اهللا من   30/9/2007 الحياةنشرت  
وقال محافظ نـابلس    . أول من أمس على موقع أمني في مدنية نابلس يحتجز فيه عدد من أعضاء الحركة              

 سالحاً مـن أجـل إثـارة الفـتن          عناصر خارجة على القانون والنظام    "تزود  " حماس"جمال محيسن إن    
، متهما الحركة بالوقوف وراء االعتداء الذي تعرض له الموقع الذي يضم مقار أجهـزة االمـن                 "والبلبلة

وكان مسلحون يستقلون ثالث سيارات أطلقوا النار على السجن وفروا           .وسجناً للمتهمين في قضايا أمنية    
وقال محيسن إن معلومـات     ". حماس"من جانب   " تهديدمحاولة تشويش و  "من المكان، ما اعتبرته السلطة      

  .هي المسؤولة عن إطالق النار على السجن" حماس"األجهزة االمنية تظهر أن عناصر من 
 أعلنت األجهـزة األمنيـة      :ميسرة شعبان ،  غزة نقالً عن مراسلتها في    30/9/2007المستقبل  وأضافت  

صفوف أفرادها، في أعقاب إطالق النار علـى مقـر          الفلسطينية في نابلس، حالة االستنفار القصوى في        
  .غرب المدينة" جنيد"سجن 

ـ         " حماس" نفت   ومن جانبها فقد   محـافظ  " ادعاءات"أنها أطلقت النار على سجن جنيد، مدينة ما وصفته ب
  .بالسالح لنشر الفتن" فتح"نابلس جمال محيسن حول قيام عناصر من الحركة بتزويد افراد من 

  
   تطبيق شجرة حسابات مرمزة ونماذج موازنات موحدة للبلديات يقرحكومة فياض .9

زياد البندك تطبيق شجرة حسابات مرمزة ونمـاذج        . م ]في حكومة فياض  [ أقر وزير الحكم المحلي    :البيرة
النظام الموحد للموازنات في البلديات والهيئات المحلية الفلسطينية، وأصدر تعميماً لكافة البلديات باعتماد             

وتعمل وزارة الحكم المحلي منذ فتـرة علـى          .2008ذج وااللتزام بها في إعداد موازنات عام        هذه النما 
أعداد نظام مالي موحد للهيئات المحلية، إلى أن تم أنجاز هذا الجزء بالتعاون مـع صـندوق البلـديات                   

  .وبتمويل من الحكومة الدنماركية من خالل البنك الدولي
  30/9/2007 الجديدة الحياة

  
   امام الجمعية العامة"التحريضي" تدين خطاب عباس "حماس" .10

أمام الجمعية العامـة لألمـم       أيمن طه ان خطاب عباس    " حماس"وقال المتحدث باسم     : رائد الفي  -غزة  
في قطاع غزة،   " حماس"المتحدة فئوي تحريضي، الفتاً إلى أنه حرض خالل الخطاب بشكل أساسي على             

بات واضحا أن العدو الصهيوني لن يقدم شـيئا فـي مـؤتمر             "ه  وقال ط . وعلى بعض الدول المجاورة   
وأضاف إن   ".المؤتمر بيانا مشتركا ولن يقدم أي مبادرة أو حلول        / الخريف، ألنه كما قال اولمرت سيقدم     
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الرئيس عباس ما زال يعول كثيرا على مؤتمر الخريف وبدأ يستجدي المجتمع الدولي من اجل انجـاح                 "
  ". لواضح انه ولد ميتا قبل ان يبدأهذا المؤتمر الذي من ا

  30/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   عن حسمها العسكري"حماس"الحل للخروج من األزمة هو تراجع : "الجبهة الديموقراطية" .11
عقدة "إن المفتاح الرئيسي لحل : " الديموقراطيةقال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة: غزة 

اجع حركة حماس عن حسمها العسكري، دون عودة الفلتان األمني والفوضى، هو تر" الحوار الفلسطيني
والشروع . والعودة إلى الحوار الوطني الشامل وتشكيل حكومة انتقالية تكون هدفها توحيد شطري الوطن

جاءت ذلك في ندوة نظمها  .بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل
 .لعمل النسائي بمدينة خان يونساتحاد ا

  30/9/2007 الجديدة الحياة
  

   رد على تهرب إسرائيل من استحقاقات عملية السالم"انتفاضة األقصى": "فتح" .12
، في بيان لها امس، الشعب الفلسطيني ومناضليه وقواه الوطنيـة العاملـة فـي               "فتح"حيت حركة   : عمان

أن االنتفاضـة المباركـة     "واكدت الحركة في بيانها     .مباركالذكرى السنوية السابعة النتفاضة األقصى ال     
تزامنت مع مخططات االحتالل االسرائيلي بالحرب الشاملة ضد شعبنا أينما تواجد، وتركزت في الضفة              
الغربية وقطاع غزة، للتهرب من استحقاقات عملية السالم بتزامنها بانتهاء المرحلـة االنتقاليـة وفـشل                

أن االحتالل فشل برغم القوة المفرطة في اخـضاع الـشعب           "وأوضح البيان ،     ".مفاوضات كامب ديفيد  
...". الفلسطيني، الذي لم ولن يستسلم ألنه صاحب حق وقضية وتاريخ اليمكن تجـاوزه أو القفـز عنـه                 

، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات،       ..أننا في هذا اليوم المجيد، نحيي عائالت الشهداء       "وأضاف  
  ...."أبو علي مصطفى والشهيد أحمد ياسينوالشهيد 

  30/9/2007الدستور األردنية 
 

  بالتراجع عن كل ما قامت به" حماس "انتطالب" الجهاد" و"منظمة التحرير": األيام الفلسطينية .13
طالبت فصائل منظمة التحرير وحركة الجهاد في محافظة الوسطى، حركة حماس بـالتراجع              :حسن جبر 

إلى وقف كـل ممارسـات      " حماس"ودعت فصائل المنظمة وحركة الجهاد،       .ت به سريعاً عن كل ما قام    
أجهزتها العسكرية، وإغالق سجونها وتوظيف نفسها كفصيل مقاوم للدفاع عن شـعبها، معلنـة إدانتهـا                

وقالت في ختام اجتماع عقدته في محافظة الوسطى، إنها ترى في            .لالنقسام ورفضها لنتـائجه الكارثـية   
 لألفواه وانتهاك   "تكميم" و "مالحقة" و "اعتقاالت"نقسام الجاري وكل ما يرافقه من استدعاءات و       استمرار اال 

للحرمات العامة والخاصة، وما يقابله من إجراءات وتدابير تمس بحقوق المـوظفين والعـاملين الماليـة                
  .والوظيفية، تجاوزات وانتهاكات منافية للقانون والدستور

  30/9/2007األيام الفلسطينية 
  

  .. الوسائل المؤلمة والموجعة والمحققة للردع"القسام"لدى : أبو عبيدة .14
 ، في حوار مع خاص مع موقع القسام،"كتائب القسام"أكد أبو عبيدة الناطق االعالمى باسم : ألفت حداد

 ال زالت تقف عل المسار الصحيح بعد سبع سنوات من التضحيات التي قدمت خاللها خيرة "الكتائب"أن 
وأضاف أبو عبيدة أن شيئا واحدا فقط يوقف المقاومة  .ادتها وجنودها من شهداء وجرحى ومعتقلونق

وهو زوال االحتالل عن كل أرضنا، أما ما دام االحتالل يحتل أي شبر من أرضنا فنحن باقون ما بقي 
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مها لمن بعدنا دون أن الليل والنهار بإذن اهللا، والمعركة طويلة والراية سنحملها حتى الرمق األخير ثم نسل
  .يكتب في سجلنا أننا فرطنا أو تنازلنا أو تراجعنا

  29/9/2007 48عرب
  

   ينوي توسيع العمليات في غزة الشهر المقبل"الجيش االسرائيلي" .15
ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي مساء الجمعة نقال عـن مـصادر فـي               :  د ب أ   -تل أبيب   

سكرية سيتسع نطاقها في قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية خالل شهر تـشرين             الجيش أن العمليات الع   
إسرائيل تقترب من القيام بعمليه     "ونقل التلفزيون عن نائب وزير الدفاع ماتان فلنائي قوله إن           . أول المقبل 

 األمر اآلن منوط بالتطورات في الجانب الفلسطيني ويجب على        "وأضاف   ".واسعة النطاق في قطاع غزة    
  ".الفصائل الفلسطينية في غزة أال تعتقد بأنها محصنه ولو للحظه واحدة

  30/9/2007الدستور األردنية 
  

  العسكرية في قطاع غزةالعمليات يجب أن ال تعيق ...  السياسية المفاوضات:جلعاد .16
الحتيـاط  قال رئيس الدائرة السياسية في وزارة الدفاع االسرائيلية، الجنـرال فـي ا             : رام اهللا  -تل ابيب   

عاموس جلعاد، ان المفاوضات السياسية الجارية في أجواء ايجابية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية يجب              
واضاف في حديث لالذاعة االسرائيلية،     . أن ال تعيق عمليات الجيش االسرائيلي العسكرية في قطاع غزة         

التخريب على هذه المحادثات    وغيرها من التنظيمات المعارضة ستحاول      " حماس"صباح أمس، ان حركة     
 تخطط لعدة عمليات    "تنظيمات االرهاب "معلومات وصلت الى اسرائيل تفيد بأن       "وادعى بأن   . بكل قوتها 

وقال ان العمليات االسرائيلية تستهدف منع هذه التنظيمـات         ". ارهاب قبيل مؤتمر واشنطن من أجل نسفه      
 .من تنفيذ مخططاتها

  30/9/2007الشرق األوسط 
  

  مؤتمر الخريف لن يؤدي إلى أي نتائج ذا أهمية: فايسغالسدوف  .17
دوف "ان التلفزيون االسـرائيلي اجـرى مقابلـة مـع           ".. اخبار الشرق الجديد  "قالت وكالة   :  مفيد عواد 
ان مسؤوال اميركيا رفيع المستوى اكد له بأن الواليات         .. مدير مكتب ارائيل شارون حيث قال     " فايسغالس

واوضـح ان    .رى نفسها ملزمة بمهاجمة ايران اذا ما أقدمت على ضرب اسـرائيل           المتحدة االميركية ت  
الواليات المتحدة وعدت اسرائيل بأنها ستهاجم ايران سواء كانت اسرائيل هي المبادرة في ضرب ايران               

واضاف انه ال شك لديه بأن اي عمـل     .ام اذا كانت مضطرة للرد على ضربة ايرانية من اي نوع كانت           
  .ائيلي ضد ايران سيكون مدروسا ومنسقا مع االدارة االميركية بكل تفاصيله ونتائجه المتوقعةحربي اسر

ان عقد مؤتمر دولي في شهر تشرين الثاني        " فايسغالس"وفي موضوع ذي صلة يتعلق باالطار ذاته قال         
 بالبحـث   المقبل الذي دعا اليه الرئيس بوش لن يؤدي الى اية نتائج ذات اهمية، سيما وان مـا يـسمى                  

المتوقع بشأن مرحلة الحل النهائي بين اسرائيل والفلسطينيين سبق وانتهى الحديث بشأنه في رسالة بعث               
 حيث جدد بوش في تلك الرسالة االطـار العـام           2005 نيسان   14بها الرئيس بوش الى شارون بتاريخ       

رائيل تواجدها الدائم فـي     للحل النهائي كاشفا النقاب ان بوش اكد في رسالته تلك ضرورة ان تواصل اس             
كل الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وكذلك حول وداخل مدينة القـدس وعـدم اعـادة اي                  

واشار الى   . الخاص بحق الفلسطينيين في العودة     194بموجب القرار االممي رقم     " اسرائيل"فلسطيني الى   
من اراضي الضفة الغربيـة وكامـل       % 15ان رسالة بوش تلك حددت بان تبقى اسرائيل مسيطرة على           

 في حين   1967مدينة القدس، مضيفا ان الفلسطينيين ما زالوا يطالبون بدولة فلسطينية على كامل اراضي              
وبين . ان معظم االسرائيليين ما زالوا يطالبون ويعملون من اجل اقامة دولة اسرائيل من البحر الى النهر               
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ارة االمريكية ومجلسي الشيوخ والكونغرس حددوا الشكل للوضـع          يقول فايسغالس فان االد    -هذا وذاك   
  .النهائي الذي ستتمحور حوله المفاوضات واللقاءات في مؤتمر تشرين الثاني المقبل

  30/9/2007الدستور األردنية 
 

   تستبعد خطر اندالع حرب مع سوريا"الدفاع اإلسرائيلية"وزارة  .18
خطر "مجددا امس الى تهدئة التوتر مع سوريا باستبعادها اي          سعت وزارة الدفاع االسرائيلية     : )ا ف ب  (

وقال الجنرال في االحتياط عاموس جـيال المستـشار         . بعد الغارة االسرائيلية على سوريا    " لنشوب حرب 
علـى هـضبة    "واضـاف   ". ال خطر لنشوب حرب   " السياسي لوزارة الدفاع في تصريح لالذاعة العامة      

 وهذا ليس بسر، العودة الى قدرته العمالنية الكاملة لمواجهة اي احتمال            قرر الجيش االسرائيلي،   الجوالن
اسرائيل تبقى على اهبة االستعداد لكن ال خطر بوقوع مواجهة مباشرة بـين             "واضاف ان    ".في المستقبل 

  ".اسرائيل وسوريا الن الدولتين غير مهتمتين بذلك
  30/9/2007البيان اإلماراتية  

  
   تحفر خنادق على أطراف الجوالن المحتل"إسرائيل"... للمواجهةفي إطار استعداداتها  .19

ينفذ الجيش اإلسرائيلي، بهدوء، خطة يسعى من خاللها إلى السيطرة على منطقة :  آمال شحادة-الجوالن 
 .الزراعية في الجوالن المحتل لحفر خنادق وعسكرة المنطقة استعداداً لمواجهة محتملة" باب الحفاير"

 شجرة كرز ممتدة على دونمين من أراضي هذه 150 اإلسرائيلي خالل اليومين الماضيين واقتلع الجيش
لم يأت صدفة، " باب الخفاير"والمؤكد أن اختيار منطقة . المنطقة، فيما أقام ثالثة خنادق عسكرية فيها

، وتمتد على طول خط وقف إطالق 1970فهي تقع بين مجدل شمس وبلدة سحيتا المدمرة منذ العام 
  . النار، كما أن الدولة العبرية تعتبرها منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة إلى جيشها

  30/9/2007 الحياة
  

   شهيداً بالتعذيب واإلهمال الطبي في المعتقالت اإلسرائيلية 68: تقرير إحصائي .20
ـ          :  والوكاالت "البيان "-رام اهللا    راً أصدرت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلـسطينية أمـس، تقري

إحصائياً أعلنت من خالله أن تصاعداً ملحوظاً طرأ على سياسة االعتقال، التي تمارسها قوات االحـتالل                
. اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خالل السنوات السبع الماضية، أي منذ اندالع انتفاضـة األقـصى              

اية اآلن قرابة عـشرة      ألف مواطن ومواطنة، بقي منهم لغ      60وأكدت أن سلطات االحتالل اعتقلت نحو       
ولفـت تقريـر    . أسيراً معتقلين منذ ما قبل انتفاضة األقصى      ) 543(آالف وخمسمئة أسير، باإلضافة إلى      

الوزارة، الذي أعده عبد الناصر فروانة مدير دائرة اإلحصاء والباحث المتخصص بقضايا األسرى، إلى              
طاً بيانياً متعرجاً، وأن االعتقاالت لم تقتصر       منذ احتالل إسرائيل لفلسطين، أخذت سياسة االعتقال خ       " أنه

على فئة عمرية معينة أو شريحة محددة، بل طالت الطفل والشيخ والشاب، الفتاة والمرأة واألم، وأحيانـاً                 
طالت عائالت بأكملها، ومرضى ومعاقين وجرحى، ومنهم من اختطـف مـن المستـشفيات وسـيارات          

ت طالت كافة شرائح المجتمع، الطبيب والمدرس والعامل، والقائد         االعتقاال"وبين فروانة، أن    ". اإلسعاف
وأوضـح التقريـر أن     . السياسي والناشط الحقوقي، إضافةً إلى اختطاف العشرات من النواب والوزراء         

قوات االحتالل لم تكتِف بأسلوب أو شكل واحد لالعتقال، بل استخدمت كافة أساليب وأشكال االعتقـال،                
لمدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل بشكل تعسفي ليالً ونهـاراً، وأحيانـاً تكـون              بما فيها اجتياح ا   

المداهمات مصحوبة بالدبابات والمصفحات ومتزامنة مع غطاء جوي من الطائرات، ويرافقهـا إطـالق              
قوات االحتالل استخدمت سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبيـر عـن           "ونوه إلى أن  ". الرصاص بغزارة 

، كمـا تحولـت     "وحدات المـستعربين  "قوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم         طريق ال 
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المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن الصطياد             
  . لسطينيينالمواطنين، إضافةً إلى اعتقال البوارج الحربية اإلسرائيلية أيضاً المئات من الصيادين الف

وذكر التقرير أن األخطر من ذلك أن قوات االحتالل استخدمت في حاالت كثيرة المـواطنين األبريـاء                 
العزل، كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين، وفي كثير من الحاالت استخدمت المنـازل والمؤسـسات               

ات االحتالل اختطفت خالل    وبين أن قو  . العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل       
أسيرات، كمـا اعتقلـت     ) 110(مواطنة بقي منهن لغاية اآلن في األسر        ) 700(انتفاضة األقصى قرابة    

طفل، بقي مـنهم لغايـة      ) 6500(قوات االحتالل خالل انتفاضة األقصى أكثر من ستة آالف وخمسمائة           
  . اآلن أكثر من ثالثمائة طفل

النتفاضة شهد تصاعداً في حمالت االعتقال وفاق العام الـسادس بـآالف،            وبين فروانة أن العام السابع ل     
مواطناً، في حين اعتقلت خـالل       ) 4523( حيث اعتقلت قوات االحتالل خالل العام السادس لالنتفاضة         

, 5مواطن أي بزيادة مقدارها     ) 7802(،  )2007-9-28 ولغاية   2006-9-29( العام السابع لالنتفاضة    
72 .%  

شـهيداً  ) 68(تعلق بشهداء الحركة األسيرة خالل انتفاضة األقصى، لفت فروانة، إلى أن هنـاك               وفيما ي 
نتيجة اإلهمال الطبي   )  أسير 1( نتيجة التعذيب، و  )  أسرى 3(التحقوا بقائمة شهداء الحركة األسيرة بينهم       

مباشـرة، ليـصل العـدد      نتيجةً للقتل العمد بعد االعتقال أي التصفية الجـسدية ال         )  أسيراً 50(المتعمد، و 
  .شهيداً حسبما هو موثق) 191(اإلجمالي إلى قرابة 

  30/9/2007البيان اإلماراتية 
  

   تتجاوز تقسيم المدينة الى تقسيم األزقة"االسرائيلية"االنتهاكات : الخليل .21
ين الـى   للتقليل من عدد المصلين القـادم     " االعتيادية"واصلت قوات االحتالل تدابيرها      ":األيام "-الخليل  

الحرم االبراهيمي لتأدية صالة الجمعة الثالثة من رمضان المباركة، خلعت االنتهاكات االسرائيلية بعضاً             
محـزرة الحـرم    (" بطولتـه "من قفازاتها الحديدية وأظهرت محيط المكان الذي مارس فيه غولد شتاين            

تمكين آالف المواطنين من الصالة،     كأنما يحظى بقدر معقول من التدابير العسكرية الكافية، ل        ) اإلبراهيمي
  "!.أعمال ارهابية محتملة"ولتمكين المستوطنين المقيمين وسط الخليل من الشعور بأنهم محميون من 

" لجنـة شـمغار   "شكلت تدابير التقسيم التي تواصلها قوات االحتالل داخل الحرم بمقتـضى توصـيات              
 صالحاً لتعميمه في البلدة القديمة ومحيطها، حتـى         االسرائيلية التي شكلت اثر المذبحة المروعة، نموذجاً      

سواء بذريعة التنقل ما بين المواقع االستيطانية، او لتسيير         ! آخر زقاق يرغب المستوطنون في استخدامه     
  .ضد مواطنين فلسطينيين مطالبين بالرحيل" اعتدائية"احتفالية و" مواكب"

  30/9/2007األيام الفلسطينية 
  

     وتلوث مياه الشرب صرفها الصحي إلى قرية فلسطينيةمستوطنة تصدر مياه .22
 شمال مدينة نابلس، من االعتداءات المتكررة عليهم مـن قبـل            "دير الحطب "اشتكى أهالي قرية     :رام اهللا 

القائمة على أرضهم، والتي كانت آخرها تلويث منبع المياه الذي يغذي القريـة             " ألون موريه "مستعمري  
وكان أهالي القرية قد الحظوا منـذ يونيـو          ).المجاري(ب، بمياه الصرف الصحي     بالمياه الصالحة للشر  

الواقع شرق القرية، وعند البحـث      " العين الكبير "الماضي تغيراً في لون مياه الشرب التي تصلهم من نبع           
ة الحثيث عن سبب هذا التغير، تبين أن ذلك ناجم عن تحويل مواسير المياه التي تأتيهم إلى بركة سـباح                  

  .يلهو بها صغار المستوطنين في المستعمرة المذكورة
  30/9/2007اإلتحاد اإلماراتية 
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   في بيت لحم وجنيناواصل اعتداءاتهت "إسرائيل" .23

أمس اعتداءاتها ضد أهالي محافظة بيت لحم وصعدت عـدوانها          " ةاإلسرائيلي"قوات  الجددت  : )وام، قنا (
وف المواطنين اثر اقتحام القرية واالعتـداء علـى         خاصة في قرية حوسان التي شهدت إصابات فى صف        

واقتحمت قوات االحتالل مدينة بيت جاال واحتجـزت عـددا مـن          . المصلين في مسجد ابو بكر الصديق     
وشهدت قرية حوسان مواجهات أعقبت إجراءات استفزازية قام بها جنود االحتالل بحق المصلين              .الشبان

د عيان ان مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض اثـر اطـالق           وقال شهو . بعد خروجهم من مسجد القرية    
  .    قوات االحتالل النار والقنابل الغازية واالعتداء بالضرب المبرح على المصلين واعتقلت

  30/9/2007الخليج اإلماراتية 
  

   على فلسطينيي الضفة"الخنازير البرية:المستوطنون يشنون حرب  .24
 الفلسطينيين مستمرة بال هوادة، وهي تتنوع في وسـائلها          حرب المستوطنين على  :  وضاح عيد  - نابلس

ومظاهرها وتهدف باألساس إلى إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم لتسهيل المخططات االسـتعمارية             
وفي قرى شمال الضفة الغربية تشكل الخنازير شكال من أشكال الحرب التي يـشنها المـستوطنون        .فيها

ت هذه الحيوانات األيام الماضية قرى ومدنا عديدة حتى وصلت إلـى قلـب              فقد اجتاح  .على الفلسطينيين 
وقبل عدة شهور لم تكن أعداد تلك الحيوانات بهذا العدد الكبير، إال أنه ومنذ               .المدن الكبرى كمدينة نابلس   

ف فترة ال تتجاوز األسبوع الحظ المواطنون في القرى والمدن القريبة من المستوطنات اإلسرائيلية تضاع             
  .عددها ليصل المئات تقريبا، األمر الذي يشكل خطرا على حياتهم ومزروعاتهم

   27/9/2007الجزيرة نت 
  

  "حل الدولتين" على مبدأ "إسرائيلي" جمع تواقيع مليون فلسطيني و:"صوت واحد"مؤسسة  .25
الدولية على جمع نصف مليون توقيع فلسطيني ونصف مليون " صوت واحد"تعكف مؤسسة : رام اهللا

". دولتين لشعبين"توقيع إسرئيلي على عريضة تطالب بإقامة سالم عادل بين الشعبين على أساس مبدأ 
حق الشعبين في االستقالل والسيادة والحرية والعدالة "وتنص العريضة الجاري جمع التواقيع عليها على 

اء الثقة لتحسين حياة خطوات جدية إلعادة بن"وتدعو القيادتين إلى ". والكرامة واالزدهار االقتصادي
الشعبين، والبدء الفوري بمفاوضات مستمرة من دون توقف لتحقيق خيار الدولتين في فترة زمنية أقصاها 

فتحي درويش إن مؤسسته نجحت حتى اليوم في جمع .دالمؤسسة في فلسطين وقال مدير فرع ". عام
 . ألف توقيع230عها في جمع  ألف توقيع على العريضة، أما في الجانب اإلسرائيلي فنجح فر260

وسيتوج استكمال جمع التواقيع على العريضة بإقامة مهرجان جماهيري كبير في مدينة أريحا، ومهرجان 
  . مماثل في مدينة تل أبيب في الثامن عشر من الشهر المقبل

  30/9/2007 الحياة
  

   في غزة"ا الوطندني" و"االستقالل" االعتداء على صحيفتي ان تدين"فتح"ونقابة الصحفيين  .26
" لاالستقال" نقابة الصحفيين وقوى وطنية امس االعتداء على مقري صحيفتي أدانت: وفا – محافظات

 . وتدمير مكتبيهما ونهب محتوياتهما في قطاع غزة امس االول"دنيا الوطن" و)التابعة لحركة الجهاد(
 تطالهم بين وقت وآخر في ظل وطالبت بالعمل على حماية الصحفيين من االعتداءات والجرائم التي

، في واستنكر مجلس نقابة الصحفيين .تواطؤ غير مسبوق من االنقالبيين المسيطرين على قطاع غزة
من جهتها . ، استمرار مسلسل االعتداءات على وسائل اإلعالم وسياسة تكميم األفواه في قطاع غزةبيان

  . للحادثولكرم عن شجبها وادانتها في ط الناطق باسمهاسمير نايفه على "فتح"اعربت حركة 
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  30/9/2007 الجديدة الحياة
  

  "الوزراء اإلسرائيليين" يقاطعون 48سياسيون من فلسطينيي  .27
قرر نشطاء عدد من األحزاب السياسية العربية الوطنية في اسرائيل مقاطعة الزيـارات التـي               : تل أبيب 

، خصوصا في شهر    )48فلسطينيي  (قرى العربية   يقوم بها وزراء في الحكومة االسرائيلية الى البلدات وال        
ال : "وقال األمين العام لحزب التجمع الوطني، عوض عبد الفتاح، معلال هـذا القـرار              .رمضان المبارك 

يعقل أن نستقبل في بلداتنا الوزراء في الحكومة التي شنت الحرب على أهلنا في لبنان وتـشن عمليـات                   
 ". ة كل يومحربية عدوانية على أهلنا في قطاع غز

  30/9/2007الشرق األوسط 
  

  "قد تكون األخيرة"فرصة للسالم " مؤتمر الخريف"األردن يعتبر  .28
" ربما تكون األخيرة  "فرصة  " مؤتمر الخريف " اعتبر وزير الخارجية األردني عبداإلله الخطيب        :نيويورك

ما تزال تواجـه  "ام الجمعية العامة لألمم المتحدة، إن المنطقة وقال أم .لتحقيق السالم في الشرق األوسط،   
القضية الفلسطينية  "وأضاف أن   ". تحديات كبرى نتيجة لعدم إحراز تقدم على صعيد حل القضايا الرئيسية          

التي تشكل جوهر الصراع في الشرق األوسط تقف اليوم أمام مفترق حاسم، فإما أن تـنجح األطـراف                  
 الدولي في تحقيق تقدم حقيقي وملموس، وصوالً الى إيجاد حل عادل ودائم لها، ضمن               االقليمية والمجتمع 

غطاء زمني معقول ومتفق عليه، أو أن تنجرف المنطقة كلها نحو التطرف والفوضى، بما يشكل تهديـداً                 
ـ          "ورأى أن    .كبيراً لالستقرار والسلم في العالم     تج الوضع في المنطقة ال يحتمل استمرار تحركـات ال تن

تقدماً حقيقياً، وان عقد لقاءات دولية واقليمية واجراء مفاوضات يجب أال يشكل هدفاً لذاته، بـل وسـيلة                  
إسـرائيل  "وأكد أن   ".لتحقيق الهدف، وهو الوصول إلى سالم حقيقي تقبل به شعوب المنطقة وتحافظ عليه            

ستقرار، ما لم يحـصل الـشعب       لن تنعم باألمن الذي تنشده، كما أن منطقة الشرق األوسط لن تتمتع باال            
الفلسطيني على حقوقه الوطنية، من خالل إقامة دولة مستقلة، متصلة وقابلة للحياة على األراضي المحتلة               

ودعـا   ".، بما فيها القدس الشرقية، وما لم تتم استعادة األراضي العربية المحتلة األخرى            1967في العام   
س وحكومته الشرعية من إعادة بناء مؤسساتها لتنجح في تنفيذ          تمكين السلطة الفلسطينية برئاسة عبا    "إلى  

  ".برنامجها الوطني الذي يستحق تقديم الدعم المالي من قبل المجتمع الدولي
  30/9/2007 الحياة

  
  "حماس"حذر من اجتزاء يللوقوف مع عباس ويدعو سالم الفالحات  .29

في األردن الشيخ سالم الفالحات للوقوف مـع     دعا المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين        :بدر الغانمي 
محمود عباس بصفته رئيسا شرعيا ولكنه حذر من اجتزاء حركة حماس التـي تـم افـشال مـشروعها                   

 تجربة حماس ال يصح اجتزاؤها بما حدث في األسابيع األخيـرة ونحـن               وقال ..االسالمي من قبل فتح   
بل ان تـشارك حمـاس بعـد فوزهـا فـي            نتحدث عن سنة ونصف سابقة ولألسف ان حركة فتح لم تق          

االنتخابات في حكومة امال في فشلها واغرت كذلك المنظمات والفئات األخرى وحذرتها وحاولت اقناعها              
 وعنـدها اسـتجابت     ..بعدم المشاركة في هذه الحكومة ورغم ذلك شكلت حكومة ضمت بعض المستقلين           

انه مع األسف وبالرغم من قبول حماس بتسعة        حماس وكان لقاء مكة وظننا ان هذا الصراع سينتهي اال           
وزراء ولم تشترط وزارات سيادية كبرى ومع ان وزير الداخلية لم يكن من حماس اال انه قدم اسـتقالته                   
ألنه لم يستطع السيطرة على األجهزة األمنية وان يضبط الفلتان األمني فحدث افشال آخر ومن هنا فـإن                  

 وعندما سئل الفالحات عـن البيـان الـذي          .يام األخيرة ال يصح   الحكم على تجربة حماس من خالل األ      
 للوقوف مع حماس مـن جهـة        تالشرعية من جهة ودع   أصدرته جماعة اإلخوان المسلمين وأيدت فيه       
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بياننا دعا الى احترام الشرعية بشكل عام والشرعية تقـول ان محمـود عبـاس جـاء                 :  أجاب ..أخرى
احب شرعية والنخجل من قول ذلك وندعو اليه، ثـم نقـول ان             بانتخابات من الشعب الفلسطيني فهو ص     

المجلس التشريعي جاء بعد انتخابات اشرفت عليها حركة فتح وكانت انتخابات حرة ونزيهـة وبرقابـة                
ونحن لسنا مع حماس ولسنا     .. دولية وبالتالي فإن ماينتج عنها من تشكيل حكومة ينبغي ان يكون شرعيا           

نحن مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية وما يجـري األن هـو             ضدها وكذلك الحال مع فتح      
استهداف للمقاومة الفلسطينية والمشروع االسرائيلي يرقب الخالف الفلسطيني وال يمكن ان يمـد يـده ال                
لعباس وال لحماس وال للعرب ونحن نعتقد ان كل قطرة دم فلسطيني تسيل بين الجـانبين هـي خـسارة                    

مة وفلسطين ليست لفتح اوحماس او الفلسطينيين فقط وانما هي فلسطين األقصى وفلسطين             لمشروع المقاو 
األمة ولذلك فعدم انحيازنا لحماس هو من باب الحس العالي للمسئولية ودعونا لوقف هذه المهزلـة وان                 

  .وهذه حقيقة راسخة يقتنع كل طرف فيهما بأنه ال يستطيع أن يلغي اآلخر
  30/9/2007عكاظ 

  
  الخريفشكك في فرص نجاح مؤتمر ي الرئيس السوري نائب .30

شكك نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في فرص نجاح مـؤتمر            :وكاالتال - هدى سالمة    -دمشق  
 .لتنفيذ القرارات الدولية  " سرائيلا"الخريف الذي دعت إليه الواليات المتحدة، اال إذا مارست ضغطا على            

عقد على أرضية ثابتة وهي قرارات األمم المتحدة والمبادرة العربية          إن أي اجتماع دولي يجب ان ي      "وقال  
وعودة األراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وغير ذلك لن يكون ألي اجتماع قيمة غير                

  ".التقاط الصور
  30/9/2007الشرق القطرية 

  
  ديد على سورية التسريبات عن الغارة اإلسرائيلية هدفها تبرير عدوان ج: الشرع .31

عن العمليـة التـي     " التسريبات" اعتبر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع        : نور الدين األعثر   -دمشق  
قامت بها طائرات حربية إسرائيلية مطلع الشهر الجاري في منطقة دير الزور شمال شرقي البالد هدفها                

ر صحافي عقده مع نائـب الـرئيس        ، وقال الشرع في مؤتم    "لتبرير عدوان في المستقبل   "اختالق أسباب   
هذه التسريبات تلفت النظر بحجمها وباالفتراءات التي تحملها وبمدى       "العراقي عادل عبد المهدي أمس إن       

، مشيراً إلى أن تقارير قالت إن الغارة وقعت في دير الزور على مركز بحـوث                "التلفيقات التي تحيط بها   
 لمركز أبحاث ودراسات للمناطق القاحلة واألراضي الجافة،        وتبين عندما نظرت إلى الصورة أنها     "هناك،  

خطأ ويستهدف حرباً نفـسية لـن   "وشدد على أن كل ما نشر عن هذه الغارة   ".وهو تابع للجامعة العربية   
وإذا كان البعض في إسرائيل يعتقد بأن هذه الحرب النفسية ترمم الجيش بعد هزيمته              ... تخدع بها سورية  

لى يد المقاومة اللبنانية، فإن ما تحتاجه إسرائيل هو ترميم العقل اإلسـرائيلي اآلن ال               في العام الماضي ع   
  ".أكثر وال اقل، وعندما يرمم العقل اإلسرائيلي، سنجد فرصة سانحة إلقامة سالم حقيقي

  30/9/2007 الحياة
  

  "سرائيلا"طالب بقطع العالقات مع وتأحزاب موريتانية تحيي ذكرى انتفاضة األقصى  .32
أحيت كوكبة من قادة األحزاب والتشكيالت السياسية والمثقفين الموريتانيين ليلة أمـس فـي               :واكشوطن

نواكشوط أمسية سياسية وثقافية بمناسبة ذكرى انتفاضة األقصى الفلسطينية مطالبين نظام نواكشوط بقطع             
". بالنسبة للشعب الموريتاني  مطلباً ومحل إجماع    "الصهيوني باعتبار ذلك    " الكيان"عالقاته الدبلوماسية مع    

، زعـيم المعارضـة     )التيار اإلسالمي (وتحدث في األمسية التي نظمها حزب التجمع لإلصالح والتنمية          
أن قـضية   "الموريتانية أحمد ولد داداه الذي دعا إلى الوحدة بين كل أبناء الشعب الفلسطيني مشددا على                
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محمد غالم، األمين العـام للربـاط       أيضاً كل من    وتحدث في األمسية     ".فلسطين تحتاج إلى شعب موحد    
الموريتاني لمقاومة االختراق الصهيوني وسيدي محمد ولد محم، النائب البارز عن كتلة المستقلين ومحمد              

 .جميل منصور، رئيس حزب التجمع من أجل اإلصالح والتنمية
  30/9/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االحمر الفلسطيني تسع سيارات إسعافالحملة الشعبية السعودية تسلم الهالل  .33

سلمت الحملة الشعبية السعودية أمس تسع سيارات إسعاف إلى الهالل االحمـر            : فادي الغوش  -بيروت  
الفلسطيني في مقر ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية ببيروت حيث استلمها ممثل المنظمـة فـي لبنـان                 

 الحرمين الشريفين في بيروت فـايز طلعـت وفـا           عباس زكي بحضور القائم باألعمال في سفارة خادم       
ومدير مكتب اللجنة الشعبية السعودية احمد عبد الكريم الزايدي ومدير مكتب الوانروا في بيروت كـوك،          

  .وممثل الصليب االحمر الدولي في لبنان
  30/9/2007عكاظ 

  
  وروبي يحذر من فشل مؤتمر الخريفاالتحاد األ .34

ر الخارجية البرتغالي لويس امادو الذي يترأس مجلـس وزراء االتحـاد        اعتبر وزي  :)ا ف ب  ( -لشبونة  
 للمؤتمر الدولي حول الشرق االوسط المرتقب عقده في واشـنطن فـي تـشرين               "اي فشل "االوروبي ان   

وقال امادو الذي ادلى بهذا التصريح في ختام اجتماع مع الـرئيس            . "حتما مأساويا "الثاني المقبل سيكون    
اتفاق مبدئي يرسم افقا واضـحا      "د عباس، ان هذا المؤتمر يفترض ان يتيح التوصل الى           الفلسطيني محمو 

حساس "ومع اقراره بان الوضع في الشرق االوسط        . "برنامج طموح "ـ تحظى ب  "لدولة فلسطينية مستقبلية  
فشل هذه العملية سيكون حتما مأساويا وسيكون لـه مـضاعفات اسـتثنائية             "، رأى ان    "جدا وصعب جدا  

ان تـم   "واضـاف   . "صا في ما يتعلق بتشديد التطرف والراديكالية ال تقتصر على المنطقة فحسب           خصو
التوصل بحلول كانون االول الى اتفاق مبدئي يقيم افقا واضحا للدولة الفلسطينية المستقبلية وان كانت هذه                

ـ    "ةالدولة المستقبلية تحظى ببرنامج طموح، فانه يمكن ان تنشأ دينامية سياسية جديد            تجـاوز  "ـ تـسمح ب
 ."دعما كامال للسلطة الفلسطينية"وذكر بان االتحاد االوروبي يقدم . بين الفلسطينيين" االنقسامات

  30/9/2007الرأي األردنية 
  

  األمم المتحدة تدين منع المصلين من الوصول إلى األقصى .35
رائيل ضد الشعب الفلسطيني،    دان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، سياسات إس         :قنا - رام اهللا 

وقال المجلس في قرار اتخذه     . وإجراءاتها التعسفية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول الى أماكن العبادة         
ووزع في رام اهللا أمس، أن كل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تعيق وصول الفلسطينيين إلى أماكن العبادة                

وطالب القرار   .صارخاً للحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني     السيما في القدس الشرقية تمثل انتهاكاً       
إسرائيل بوقف هذه اإلجراءات فوراً واحترام الحقوق الدينية والثقافية التي نص عليه اإلعـالن العـالمي                

  .لحقوق االنسان والعمل على السماح للفلسطينيين بالوصول الى أماكن العبادة دون أي قيود
  30/9/2007ية اإلتحاد اإلمارات

  
   الفلسطيني-مجلس حقوق االنسان يعلن فشله في معالجة النزاع االسرائيلي  .36

 اعلن دورو كوستيا رئيس مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة في مقابلة صحفية              :ا ف ب   – جنيف
حـديث  وفـي    .نشرت امس، ان هيئته لم تتوفق في معالجة النزاع االسرائيلي الفلسطيني بشكل متوازن            

السويسرية اكد كوستيا انه ليس راضيا عن نشاط تلك االلية في مجال تـسوية النـزاع                " لو تان "لصحيفة  
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على المجلس ان يتحلى بالتواضع     "واضاف ان  ".فشل المجلس في تلك النقطة    " وقال. االسرائيلي الفلسطيني 
  ".س موقف بلد واحدويركز على حقوق االنسان، لكن يجب عليه ان يدرس مواقف كافة االطراف ولي

  30/9/2007الدستور األردنية 
  

  ضربة قانونية لدعوة مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية: بريطانيا .37
لمقاطعة المؤسسات الجامعية اإلسرائيلية احتجاجاً علـى       " اتحاد الجامعيين البريطانيين  " تلقت دعوة    :لندن

وكـان اتحـاد     ".غير قانونية " الخطوة   احتالل األراضي الفلسطينية ضربة، بعد نصيحة قانونية اعتبرت       
 مايو الماضي، وسط احتجاجات شـديدة       /الجامعات والمعاهد العليا في بريطانيا قدم هذه التوصية في أيار         

لكنه تلقى مشورة قانونية من عدد من المحـامين         . من قوى الضغط اإلسرائيلية ومن الحكومة البريطانية      
سيكون مخالفاً للقانون وبمثابة خرق للتـشريعات الخاصـة         "معية  أفادت أن تطبيق مثل هذه المقاطعة الجا      

   ".بعدم ممارسة التفرقة، وكذلك فإنها ستتعارض مع أهداف االتحاد
وعلى رغم ذلك، فإن عضو اللجنة التنفيذية التحاد أساتذة الجامعات سو بالكويل، التي قامت بدور بارز                

 على هذه التوصية سيكون سخيفاً ويمثل هجوماً صارخاً         في هذه الحملة، قالت إن القرار الذي يصدر بناء        
  .إال أن أنصار اللوبي اليهودي أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة الجديدة .على الحريات األكاديمية

  30/9/2007 الحياة
  

  المؤتمرات القومية واإلسالمية واألحزاب العربية تدين قرار الكونغرس تقسيم العراق .38
ضم عشرات األحزاب العربية أن قرار مجلس الشيوخ األمريكي القاضي بتقسيم اعتبر تجمع ي: عمان

يصب في مصلحة مشروع إقامة شرق أوسط كبير مقسم وفق المصالح "العراق إلى دويالت طائفية 
وقال بيان مشترك صدر عن مؤتمر األحزاب العربية والمؤتمر القومي العربي  ".الغربية واإلسرائيلية
يرمي إلى إقامة " اإلسالمي، إن قرار التجزئة إلى ثالث دويالت شيعية وسنية وكردية والمؤتمر القومي

واعتبر أن من شأن ذلك ". شرق أوسط جديد مكون من دويالت فسيفسائية إثنية وطائفية ودينية وجهوية
 ".ريكيةأن يسهل إخضاع هذه الدويالت المتعادية المشلولة المريضة للهيمنة اإلسرائيلية األم"التقسيم 

 حزبا عربيا وإسالميا، على أن 90وأكدت التجمعات الحزبية الثالثة، التي ينضوي تحت مظلتها أكثر من 
يعتبر شرا مستطيرا ليس على العراق فحسب، وإنما أيضا "قرار مجلس الشيوخ في الكونغرس األمريكي 

) 29/9(سخة منه اليوم السبت ن" قدس برس"ودعا البيان، الذي تلقت  ".على بلدان عربية وإسالمية أخرى
جامعة الدول العربية وتركيا وإيران ودول الجوار العراقي إلى التحرك إلفشال هذا القرار، وإلى 

  ".الوقوف إلى جانب مقاومة الشعب العرقي المسلحة وكل القوى الممانعة إلحباط هذا المخطط"
 29/9/2007قدس برس 

  
  ترحيل وليس عودة قرار قيادات حركة فتح بالقدوم إلى غزة  .39

  فوزي برهوم. أ
م يرى أن الحركة في     1/1/1965المتتبع لمحطات العمل التنظيمي والسياسي لحركة فتح منذ تأسيسها في         

كثير بل في غالبية مساراتها إما أن تتمركز حول شخصية واحدة تصبغ سياسة هـذه الحركـة حـسب                   
و مصلحة التنظيم حتى لو كان ذلـك ضـمن          استقراءاتها للواقع، وبغض النظر أين تقع مصلحة الشعب أ        

القراءات أو الحسابات الخاطئة، أو أن الحركة تتحكم فيها مجموعة تالقت على مصلحة الفرد واستمرت               
  . في قيادة الحركة أيضا ضمن حساباتها الخاصة، بعيدة عن أي حسابات وطنية أو حزبية أخرى

 على المسار التنظيمي لحركة فتح بعـد أوسـلو          وإذا أردنا أن نختصر المسافات والزمن ونسلط الضوء       
وتحديدا بعد قدوم السلطة الفلسطينية، نرى أن اثني عشر عاما من القراءات الخاطئـة للواقـع وسـوء                  
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استخدام السلطة وحالة الفوضى والفساد و الحسابات الشخصية والفئوية والتراجع الواضح في مـشروع              
  . حركة فتح وشعبيتها

ابات التشريعية كانت كفيلة أن تضع العقالء في هذه الحركة أمام مسئولياتهم في إعـادة               ولعل نتائج االنتخ  
وذلك ممكـن أن    , تقييمها من جديد وترتيب البيت الفتحاوي، وتعديل مسارها بما يضمن بقاءها ونجاحها             

ـ               م يرتهنـون   يتم إذا استبعدنا الهيمنة األمريكية والدولية على زعماء هذه الحركة وقراراتهم بمـا يجعله
وعلـى مـا    , للتجاذبات اإلقليمية والدولية على حساب المشروع الوطني حتى يحموا مصالحهم الخاصة            

يبدو فإن كل هذا التراجع وهذا االرتهان وكل مؤشرات وإنذارات الخطر التي لم يعيروها انتباها وكأنهم                
ب الفلسطيني حر وأبـي ال يرضـى        أخلدوا إلى الدنيا وآمنوا بأن عجلة الزمان لن تدور، ونسوا أن الشع           

  . الدنية وان خفت صوته أحيانا أو اختنق نتيجة لممارستهم سياسة تكميم األفواه وكبت الحريات
إال أنهم أفاقوا على هدير البحر الذي أقلهم إلى مصر وظلمة األنفاق التي عبروها إلى خـارج غـزة أو                    

ا، والغريب في األمر أنه لم يتم وداعهم مـن غـزة            على عوادم الحافالت التي أقلتهم إلى رام اهللا وأريح        
كوداع ثوار بيروت عندما خرجوا إلى تونس، ولم يستقبلوا استقبال الفاتحين كما اسـتقبلوا سـابقا فـي                  
عواصم الدول العربية، حتى لم تفتح لهم بيوت الشعب الفلسطيني في الضفة بل ظلوا قابعين فـي فنـدق                   

فما الذي تغيـر حتـى      , م دون حراك منهم ودون أن يلتفت إليهم احد        جراند بارك وفي حجز أريحا المظل     
يطردوا من غزة ويفروا منها وال يرحب بهم في الضفة، وربما رفضت عواصم كثيرة عربيـة وغيـر                  

  . عربية استقبالهم لمعرفة حقيقة أمرهم رغم ادعاءاتهم بأنهم قيادة حركة فتح وثوار بيروت
ل الضفة لم يتغيروا والحكومات العربية لم تتغير، ولكن الذي حـصل            والواضح أن الشعب لم يتغير، وأه     

هو انكشاف هؤالء القياديين في فتح كما يدعون أمام الشعب والضفة والعرب والعالم بعدما نشرت حركة                
حماس حقيقة مهمتهم ومهامهم والتي ليس لها صلة بفتح وال بالشعب وال بالعرب، بل على العكس تمامـا      

وارتباطهم واضح المعالم، هو خدمة المشروع الصهيوأمريكي على حساب فتح والشعب           صلتهم واضحة   
ودماء الشهداء واألسرى والعرب، ظانين أن الحصانة األمريكية المسيسة وابتسامات اللقـاءات األمنيـة              
العريضة هي صمام األمان لهم دائما كغيرهم ممن خدعوا بهذا المشروع على مستوى دول وزعامـات،                

  . لنهاية تالشى كل شيء وانتهى ولكن استجداءاتهم من أسيادهم لدعمهم وإعادة تجربتهم لم تنتهوفي ا
والسؤال الذي يطرح نفسه مجددا لماذا رفض تنظيم فتح في الضفة الغربية التعاطي مع هؤالء ولم يفتحوا                 

ي الضفة الغربيـة    أمامهم مجاالت العمل التنظيمي، بل على العكس تماما طالبت أصوات كثيرة من فتح ف             
وغزة والخارج بوجوب معاقبة هؤالء ومحاسبتهم، ألنهم دمروا فتح في غزة وخدعوا جماهير حركة فتح               
بالوعود الكاذبة والتطمينات المزيفة، وذاب جبل الثلج الفتحاوي تحت حرارة النيران التي أوقـدوها فـي                

ص بغزارة على أبناء حركة حماس فـي        الجامعات والبيوت والمقرات ونيران البنادق التي أطلقت الرصا       
  . كل مكان من الوطن

وعلى ما يبدو أن تنظيم فتح في الضفة الغربية ضاق ذرعا بالفارين من غـزة وبتـصرفاتهم وبكيـدهم،        
فأخذوا قرارهم بكل جرأة، فوضعوا لهم حدا نهائيا بتحجيمهم بداية و منعهم من ممارسة العمل التنظيمي،                

العودة إلى غزة في إطار الترحيل القسري، النعدام التفـاهم والتنـاغم بيـنهم و               وانتهاء بالضغط عليهم ب   
األغرب من ذلك أن السيد محمود عباس تركهم يتصارعون ولم يعقب ولم يقم بأي خطوة من شأنها رأب                  
الصدع بين فتح الضفة وغزة بل أعلن مباركته العاجلة لترحليهم إلى غزة دون أن يحل مشاكلهم ويلتفت                 

  . مإليه
مع من يتعاون معها ويخدم مشروعها      ) إسرائيل(وعلى ما يبدو أن نفس الطريقة التي تتعامل بها أمريكا و          

حتى لو كان لفترة طويلة من الزمن فيتركونه وشأنه يالقي مصيره دون أن يحترموا و لو للحظة واحـدة   
  .  التآمر على الشعب والقضيةسنوات التعاون والهيمنة والدعم الخاطئ لكل السياسيات الخاطئة و لو حتى
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ويبدو أن السيد محمود عباس أصبح لديه خبرة كبيرة وكافية من خالل سنوات التعامل مـع المنظومـة                  
في كيفية شق الصفوف وإسقاط الكيانات ودعم طرف على طرف أخر حتـى لـو     , األمريكية ومشاريعها 

ألمنيـة علـى الـشعب الفلـسطيني     كان دعم فتح الضفة على غزة أو دعم ممارسات قمعية لألجهـزة ا            
والمقاومة، تأثراً بكل السياسات األمريكية، ونسى أو تناسى أن أمريكا تتآمر علـى غيرهـا وال تـسمح                  

  . بالمطلق بالتآمر على نفسها وعلى شعبها
  29/9/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الصورة المفزعة المؤلمة .40

  منير شفيق
ية كونداليزا رايس للمطلب العربي بمشاركة سوريا ولبنان في المؤتمر          استجابت وزيرة الخارجية األمريك   

الدولي الذي أصبح اسمه المؤتمر الدولي للشرق األوسط، ولكن على ان يحصر في الموضوع الفلسطيني               
المتعلق باقامة الدولة الفلسطينية من دون ان يحظر على أي متكلم ان يتطرق الى القضية التي يريـدها،                  

  .ال تدخل في أجندة المؤتمرمادامت 
وبهذا تكون مشاركة سوريا شكلية ومشاركة لبنان تقديما لتنازل مجاني في مصافحة وزيـرة الخارجيـة                
االسرائيلية ليفني والتقاط الصور معها، وتكون المشاركتان تغطية لمشاركة عربية، السيما مـن جانـب               

اذا ما حصلت الموافقة على المشاركة في المؤتمر        السعودية في تقديم تنازل تطبيعي مجاني مماثل، طبعاً         
 االسرائيلية الحقيقية مـن ورائـه،       -الدولي، وما ينبغي لها ان تحصل بعد ان تبينت األهداف األمريكية            

وبعد ان تم التأكيد أن ال شيء ملموساً، كما طالب الوزراء العرب في مجلس الجامعة سـيتحقق شـرطاً                   
  .للمشاركة

مطلوب عرض بحث القضايا الجوهرية أي قضية الالجئين والقدس والحدود، وما قيمة            فمقابل الملموس ال  
 الفلـسطيني،   -عرض، مجرد عرض، هذه القضايا ثم إحالتها الى التفاوض الثنائي المباشر االسرائيلي             

األمر الذي يجعلها فقط وعوداً خلبا كأن المطلوب من أجل تقديم فعل التطبيع لـدعم حكومـة أولمـرت                   
  .الراحة الضمير والطمأنة الكاذبة" وعد بالزواجال"

حتى التغطية السابقة التي قدمت لقبول التنازالت العربية في ما مضى، وهي االضطرار بسبب اخـتالل                
لم يعودا واردين فـي     " ويقصد الدول الغربية  "موازين القوى أو إحراج اسرائيل أمام الرأي العام العالمي          

 موازين القوى فإن أولمرت يقف على قدميه متداعياً تمسكه دعامات حتى ال             الظروف الراهنة، فمن ناحية   
اغسطس /يسقط ارضا بعد مسلسل فضائحه، وآخرها هزيمة جيشه أمام المقاومة في لبنان في حرب يوليو              

2006.  
بسبب االعداد للحرب على إيران لما بقي في السلطة يومـاً           " تصبيحه"ولوال الحاجة الى بقائه وتصبيره و     

واحداً، ولكان الكيان الصهيوني منخرطاً اآلن في المعركة االنتخابية، األمر الذي يعني من زاوية موازين               
  .القوى أننا أمام حكومة اسرائيلية متداعية عاجزة تحتاج الى جرعة تطبيع عربي حتى تتقوى قليالً

ا الرئيس القادم بـسبب     ومن جهة الرئيس األمريكي بوش فهو بدوره آفل مودع، وال يملك صدقية يحمله            
مسلسل اخفاقاته كذلك، وبالطبع ال حاجة الى تعداد سوء حالة االدارة األمريكية الراهنة داخليـا ودوليـا                 

غير الحرب علـى ايـران، علمـاً ان    " رهان الخاسر"واقليميا عندنا، وللحق لم يعد لديها ما تراهن عليه   
 بين ايران والوكالة الدولية للطاقة النووية، ولكن تظل         ذريعتها لتلك الحرب قد اهتزت بعد االتفاق األخير       
  .ضربة الهارب، أو اآلفل، خطرة وال يمكن تجاهلها

ومن هنا فإن الهدف الثاني للمؤتمر الدولي هو ان يكون بمثابة الرشوة للدول العربية من اجل االيهام كأن                  
  . االسرائيلي على ايران- االمريكي المؤتمر الدولي ووعوده الوهمية قد انتزع دعماً عربياً للعدوان
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أما االدعاء بأن تقديم التنازالت المسبقة والمجانية من شأنه ان يحرج حكومتي أمريكا والدولـة العبريـة                 
أمام حكومات الدول الغربية األخرى ويكسب تأييدها فقد تأكد أنه من الوهم كذلك والـدليل يـأتي مـن                   

ن جبل التنازالت الفلسطينية والعربية التي قدمت حتى اآلن، فـال           التجربة العملية والنتائج التي نجمت ع     
كسب بسببها، وال ُأحرجت حكومتا امريكا والكيان الصهيوني، بـل زاد           " الحكومات الغربية "الرأي العام   

الجميع من ضغوطهم الستدرار تنازالت فلسطينية وعربية جديدة، وما المؤتمر الدولي المذكور إالَّ دليـل               
  .ذلكآخر على 

أما المفزع والمؤلم في هذه اللحظات ان ما ظهر من تجاوب حتى اآلن من الجانب العربي مع بقاء بعض                   
التساؤالت، لحضور المؤتمر قوبل من جهة الحكومة االسرائيلية بألوان من االستهتار والهـدايا المهينـة               

ف واالغتيـاالت مـن دون ان       واستمرار القـص  " كيانا معاديا "المقابلة، مثالً اعتبار قطاع غزة وحماس       
تتراجع االغتياالت واالعتقاالت في الضفة الغربية والتوسع اكثر فأكثر في االستيطان ومد الجدار ليبتلـع               

  .المزيد من األرض
ولكن الهدية األشد خطورة والتي يجب ان يعلن معها فوراً مقاطعة المؤتمر وعدم المشاركة فيه حتى لـو            

الب وزراء الخارجية العرب هي اإلعالن عن افتتاح كنـيس تحـت المـسجد        جاء بالتمام والكمال كما ط    
  .األقصى بينه وبين قبة الصخرة المشرفة

هذه الهدية مع تمرير المؤتمر الدولي توصل الوضع العربي الى دركات من االنهيار والضعف والتخاذل               
قصى الذي ادى حرق منبـره      ال تليق بأي حاكم من حكامه النها تعني االعتداء الصارخ على المسجد األ            

الى قيام مؤتمر الدول االسالمية يوم كانت هنالك دماء تغضب اذا مس المسجد األقصى، فكيف حين يبنى                 
واألهم مما يدل على ان السياسات العربية فـي معالجـة           . كنيس تحته، مما ينذر باشد العواقب الوخيمة      

اة المحافظة على ماء الوجه ان ما يحـدث اآلن          الصراع لم تستطع ان توقف حتى التمادي أو تحقق مراع         
  .تحت المسجد األقصى وكيف تقابله السياسات العربية يرسم صورة مفزعة مؤلمة وال نزيد

  30/9/2007الشرق القطرية 
  

  على اجندة مؤتمر الخريف" حق العودة" .41
   نواف الزرو  

ان مؤتمر الخريف ولـد     : "ص الكبير رغم كل المؤشرات االسرائيلية واالمريكية التي تقود الى االستخال        
، نظرا لخريطة المواقف واالشتراطات السياسية االسرائيلية، ونظرا لالجماع االسرائيلي على خفض            "ميتا

سقف التوقعات الفلسطينيسة من المؤتمر، اال ان قضية الالجئين وحق العودة لماليين الفلسطينيين الـذين               
ويفيـدنا  . معيار والمقياس الي جدية في مسالة التسوية السياسية       هم النكبة والقضية والوطن، تبقى هي ال      

في هذا الصدد دائما التوقف عند احدث المواقف االسرائيلية تجاه حل قضية الالجئين وتجاه حق العـودة،   
  ؟، ...فماذا تقول المواقف االسرائيلية هنا

شمعون بيريز اعلن في أول     " سرائيلا"عجوز السياسة االسرائيلية وآخر الكبار في       " اسرائيل"رئيس دولة   
، "أن االعتراف بحق العودة للفلسطينيين يعني نهاية الدولة العبريـة         "تصريح له منذ توليه منصبه الجديد       

ال يمكننا القبول بحق العودة للفلسطينيين فإذا اعترفنا بهذا الحق سيكون فـي إسـرائيل أغلبيـة                 : "وقال  
 6 /14 - عن لوفيغارو الفرنـسية      -ة وهذا يعني نهاية الدولة العبرية       فلسطينية بدال من األغلبية اليهودي    

اما عميد الديبلوماسية وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني فكانت االكثر تدخال اعالميا في             ". 2007/
لرد أن قيام دولة فلسطينية هو ا     :"قضية الالجئين اذ قذفتنا بسلسلة تصريحات في هذا الصدد، فاعلنت اوال            

 دون ان توضح متى تقام هذه الدولة وما حدودها         -الوحيد على المطالبة بحق العودة لالجئين الفلسطينيين        
، ثم عادت ليفني ونحن على اعتـاب مـؤتمر          "2007 /02 / 09 - عن المصادر العبرية     -وغير ذلك   

علي شرط أساسي أن    والفلسطينيين يجب أن ترتكز     " اسرائيل"أن المفاوضات بين    :"الخريف لتعلن مجددا  
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، مـضيفةً أن    "جوهر إقامة دولة فلسطينية سيكون بمثابة الحل األبدي لقـضية الالجئـين الفلـسطينيين             
   عن-لن تسمح بأي حال من األحوال بدخول الالجئين الفلسطينيين إلي أراضيها " اسرائيل"

ـ  "08/2007/ 28 -المصادر العبرية     -ة العبريـة العامـة   ، ثم اطلت ليفني مجددا في لقاء مـع اإلذاع
، "إن إسرائيل لن تسمح بعودة ولو الجئ واحد إلى أراضيها ضمن أي اتفـاق             :" لتعلن - 2007 /22/09

تحملنـا هـذه    ". شرعية إسرائيل كدولة يهودية   "أن هذه المسألة تعد بداية نهاية ما أسمته         "واعتبرت ليفني   
كنا قد كتبناه ونشرناه مرارا حـول ضـرورة         المواقف االسرائيلية وهناك غيرها العديد من جديد الى ما          

، وقراءتها من جديد اليوم ونحن      "حق العودة "قراءة الخطوط الحمر االسرائيلية المتعلقة بقضية الالجئين و       
على اعتاب مؤتمر الخريف للتسوية، فمنذ البدايات األولى لنشوء مشكلة الالجئين الفلسطينيين في أعقاب              

لسياسية واألمنية اإلسرائيلية سياسة منهجية واضحة راسخة وخطابا اعالميا         ، تبنت القيادات ا   1948نكبة  
رفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين رفضاً مطلقاً، والعمـل         : سافرا لم يتغير حتى يومنا هذا ملخصه        

على تصفية هذه القضية التي يجمع اإلسرائيليون من الحائط إلى الحـائط علـى أنهـا تهـدد دولـتهم                    
  . اًاستراتيجي

وفي مقاله نشرتها صحيفة معاريف عبر كاتبها عاموس جلبوع وهو باحث استراتيجي أيـضاً عـن ذات                 
  ".إن حق العودة للفلسطينيين يعني وبشكل واضح نهاية الدولة الصهيونية:"الفحوى والبعد إذ قال 

الفلسطيني عن حق   التنازل  "وفي السياق ذاته كان اشترط موشيه شاحاك وزير الطاقة اإلسرائيلي في حينه           
  ".  عن صحيفة هآرتس-" العودة ووقف اإلرهاب كشرط للدخول في مفاوضات

 واصلت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة اإلصرار على أن يتنازل الفلسطينيون والعرب عن            -واستتباعا  
تهـا فـإن    حق العودة لالجئين، كشرط مسبق للدخول في المفاوضات السياسية، واستناداً إلى األرضية ذا            

الحكومة اإلسرائيلية الحالية ال تبدي استعداداً لبحث قضية الالجئين او التجاوب معها بـاي شـكل فـي                  
حـق  "المؤتمر الخريفي القريب، والواضح انها ستطالب ان طرحت القـضية علـى االجنـدة بـشطب                 

مراهنـة علـى    ما يستدعي من الفلسطينيين والعرب البحث عن وسائل اخرى مجدية غير ال           . ،"..العودة
المفاوضات العقيمة التي لم ولن تحرك جنديا صهيونيا عن ارض القدس مثال، ولن تعيد الجئا فلـسطينيا                 

  .48 الى وطنه وبيته هناك في فلسطين
 30/9/2007الدستور األردنية 

  
  مأساة محمود عباس إذ يقف أمام المهمة المستحيلة .42

  نهلة الشهال     
سار حقاً إلى . خاذ القرار الوحيد الذي يحفظ للفلسطينيين حيثيات قضيتهمتأخر محمود عباس كثيراً عن ات

. أكثر من منتصف الطريق في مالقاة خطة إسرائيلية مزعومة، بينما هي تقوم على التعنت فحسب
لم يهزه .  الفلسطيني، ومصادرة األرض، والقتل اليومي– بل الوجود –والتعنت هنا يعني إنكار الحق 

، مما يعني استباحتها أمام االجتثاث، ولعل الصراع على السلطة مع حماس "اناً معادياًكي"إعالن غزة 
األميركي المشترك فرصة ذهبية ليتصرف كرئيس -أعمى بصيرته، بينما كان ذلك اإلعالن اإلسرائيلي

أن يعلن استقالته، وحل : لكل فلسطين، وكزعيم لشعبه، فيغضب ويتخذ القرار الذي تأخر عنه كثيراً
فحتى االتحاد األوروبي، الذي يراعي توازنات ال حد لها والذي يخشى إثارة حنق . السلطة الفلسطينية

، أي كل "الكيان"، بوصفها تتجاوز الموقف من حركة حماس لتطال "الكيان المعادي"األميركان، دان بدعة 
  .القطاع بمدنه وقراه ومخيماته وناسه ومؤسساته على اختالفها

ولكن المدهش تماماً انه . مفهوم الكيان في أكثر من موضع) مثالً" تيزوروس("س المتقدم يتناول القامو
يدرج الكلمة في صفحته األولى، بل في أول تعريف للمفاهيم، ذاك الذي يتناول التعبيرات اللصيقة 

ن نكذب على هل لنا أ. كتعبير عن التجريد، أو الخيال، أو التمثيل الذهني" الكيان"، حيث يرد "الوجود"بـ
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وألنه ليس . أنفسنا وندعي أن ليس لألمر أي أهمية، أو أن اختيار المفردة قد تم اعتباطياً وبدون تمحيص
لقد استخدم الفكر القومي العربي . فلإلزالة" معادياً"كذلك، فهو يرجع إلى ما هو قابل للزوال، وإذا كان 

أما أن . االعتراف بوجود دولة اسمها إسرائيلفي السياق ذاته، وكي يتجنب " الكيان الصهيوني"مفردة 
توصف غزة بكل ذلك، فيتجاوز بالتأكيد طاقتها على التحمل، سيما حين يكون مصدر الوصف هو من 
يشن حرباً غير منقطعة على الفلسطينيين، تدخل هذا العام ذكراها الرسمية الستين، بينما هي ابتدأت منذ 

شرق أوسط "هو بصدد استكمال حربه الشاملة الهادفة إلى إيجاد قرن أو يكاد، وشريكه في ذلك الوصف 
  .، بعد احتالل العراق، بعدوان هائل الحجم على إيران ومن يقف معها"جديد

لم يسبق يوماً أن تداخلت قضايا المنطقة إلى هذا الحد، في الواقع . ينبغي إذاً فهم اإلعالن في هذا السياق
جزئياً كما كانت دوماً، وليس في عقل القوميين العرب الذين لطالما وفي المشاريع التي تطالها، وليس 

عن أمة ينكرها مناهضوهم ) بتفخيم لفظي غالباً كان يزداد تجويفاً كلما تعاظمت االحباطات(تكلموا 
المحليون كٌل ألسبابه، ويدحضها كذلك بروفسورات علم السياسة في العالم الذين ال يقرون بتحقق أمة من 

اإلسرائيلي القائم أبداً قفزة نوعية، حيث يستفيد -كما يشهد اليوم التنسيق األميركي. ة واحدةدون دول
االحتالل األميركي في العراق من الخبرة اإلسرائيلية المتقدمة في حرب المدن، وتستلهم واشنطن أيضا 

 عليها وبلورها أفكارا تخص إستراتيجية الحروب االستباقية، كان القادة اإلسرائيليون أول من عمل
ومن البديهي اليوم، أي مما بات معترفاً به من دون تحفظ، أنه لم يعد ممكناً حساب . ووضعها في التنفيذ

التوازنات في المنطقة إال بطريقة كلية، وأن المشكالت التي ترتدي طابعاً محلياً يبدو أحياناً صرفاً، هي 
ن حلها أو استعصاءها، أي سياق تطورها، يتوقف في الحقيقة متصلة بسواها مما يجري هنا وهناك، وأ

لقد كان الحتالل العراق مباشرة من قبل القوة العالمية العظمى الوحيدة هذا . على سائر المعطيات تلك
األثر، فهو وضع هذه المنطقة في نقطة القلب من الصراع بعد أن كانت أوروبا تحتل هذه المكانة، 

ويمكن اعتبار .  ما كان يعرف بالمعسكرين أبان الحرب الباردةكمنطقة تجاذب أساسية ومباشرة بين
فيتنام، رغم فظاعة الحرب التي دارت فيها، ورغم التورط األميركي المباشر وما نتج عنه من صدمات 
وتأثيرات في الواليات المتحدة وفي العالم، اعتبارها ابنة تشكيل الحرب الباردة تلك، بينما تؤرخ الحرب 

نطقتنا اليوم وتوسعاتها المتوقعة، لوالدة الهيمنة األميركية المطلقة على العالم، أو ما يفترض القائمة في م
أما التعثر في أفغانستان والعراق، وهما ما يمثل طالئع هذا المنعطف، فيعالج بالهرب . أن يكون كذلك

  .إلى األمام، وبتوسيع دائرة الحرب
 اإلسرائيلي، فيجب التوقف أمام -دم التقني في التنسيق األميركيوبالعودة إلى النقطة السابقة، ولقياس التق

الرواية التي أوردتها منذ أيام وسائل اإلعالم، عن فرقة كوماندوس إسرائيلية متنكرة بلباس الجيش 
السوري دخلت مركزا نووياً في دير الزور وأخذت عينات من يورانيوم مخضب منحته كوريا الشمالية 

لعله ! واووو! دارة األميركية التي طلبت براهين حسية على تطوير دمشق لقنبلة ذريةلسورية، لتقدمه لإل
ولو كان كذلك الكتفينا بالتسلية، ولكنها . سيناريو فيلم جيمس بوند القادم أو نتاج هلوسة ال حدود لها

حافيين قبيل  الذي لوح به كولن باول أمام عشرات الص- أم أنه كان طحيناً؟ –رواية تذكّر بكيس السكر 
وبانتظار الكيس هذه المرة . العدوان على العراق، مؤكداً انه يحوي مسحوقاً قادراً على الفتك بالبشرية

أيضا، فيفترض أن ينظر إلى الخبر كتسريب ينتمي إلى آلية بناء الحرب القادمة، وهي آلية محكمة تنتظم 
  .وهي قادمة على قدم وساق...حول تجهيزات عسكرية وأخرى سياسية وإعالمية وسيكولوجية

وفي هذا اإلطار، إطار التحضير للحرب القادمة، ولدت لدى اإلدارة األميركية فكرة عقد اجتماع دولي 
 للتقدم على -القادم نوفمبر / استقر انه سيكون في منتصف تشرين الثاني–في واشنطن في الخريف 

رئيس بوش، كما صرح منذ أيام، وهو يريد من يتمسك تماماً بضرورتها ال" دولة فلسطينية"صعيد إنشاء 
التي أثارتها تلك الدول " لماذا"و" كيف"أما . دول عربية عدة حضور االجتماع ومعاملته كفرصة ثمينة

أي أن واشنطن تتوقع جمع كل العرب مع إسرائيل في واشنطن حول ! االجتماع نفسه... فيجاب عنها في



  

  

 
 

  

            21 ص                                    860:   العدد                              30/9/2007حد األ: التاريخ

، كما لو أن المشكل ابتدأ البارحة ولم يمض عليه ستون عاماً على فكرة يبقى من المهذب نعتها بالضبابية
ويصح التأكيد أن الفكرة هي . األقل، وقرارات دولية، واتفاقيات منها أوسلو وخطط طريق ال حصر لها

جزء من آلية بناء الحرب ألنها ابتدأت كمحاولة لتظهير محور إقليمي مناهض إليران، بحجٍة شرعية 
ة، هي فلسطين، دون أن يلزم اجتماع من هذا القبيل إسرائيل بأي بند يزعجها ولو سهلة بل كالسيكي

شكلياً، وكان أصل الدعوة يستثني سورية، ثم جرى تراجع مائع عن هذا البند الذي كان يفضح الغرض 
  .من االجتماع بطريقة فجة ال فائدة منها

باس محرج تماماً من المشاركة في اجتماع وبالعودة إلى نقطة البداية، ولوصل كل هذا معاً، فالرئيس ع
الخريف العتيد كما بات يسمى، ويعرف مبلغ تفاهة الفكرة ومدى مساهمتها في مزيد من إلحاق المهانة به 

فباعتبار أن االجتماع ينعقد من أجل فلسطين وباسمها، يكون الرئيس الفلسطيني . وبالسلطة التي يديرها
أو أنه، وفي أحسن . للتوظيف في أمر بشع وستترتب عليه نتائج كارثيةوالحال تلك، بصدد إعارة نفسه 

األحوال، وإن لم تقع الحرب، فسيكون كمن يمنح الوهم مرة أخرى صدقية، فيوافق على التكرار المبتذل 
والضعيف هذه المرة، الجتماعات سابقة لم تحمل أي تقدم للقضية الفلسطينية، ولم تفك األفق أمامها، مما 

ولكن . من وتيرة اليأس واإلحساس العام بانعدام األمل بإمكان التوصل إلى حلول متوافق عليهايزيد 
الرئيس ال يجرؤ على القطع برفضه لالجتماع، كما لم يجرؤ على الصمود أمام مخططات تقسيم الشعب 

ومنعها من " كياناً معادياً"الفلسطيني ودفعه للتناحر، كما لم يجرؤ على مقارعة فكرة اإلعالن عن غزة 
وألن حركة حماس من جهتها تنزلق يوماً بعد يوم في منطق إدارة وضع ال يدار، وفي امتطاء  .الوالدة

وحش تحدي فتح حول من يحوز على نسبة أكبر من شرعية اإلمساك بالسلطة التي فرغت ومنذ زمن، 
أي اإلدارة الذاتية، وألن من وظيفتها، وباتت أقل مما عرض على ذلك الشيخ الجعبري منذ زمن سحيق، 

، بمقدمات تبدو أخالقية )المفقود والشديد الضرورة في آن(حماس تكتفي من برنامج التحرر الوطني 
 -هي األخرى" لماذا"والـ" كيف" من دون عناء ألـ–فحسب، حول موقفها الملتزم بمقارعة االحتالل 

  ...غير قادرة على ضبط الموقفوبسبب االرتكابات التي وقعت في غزة والتي أثبتت أن حماس 
لذلك كله، فعلى الرئيس عباس االستقالة، وحل السلطة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، ملقياً عليها 

وبذا يستعيد زمام المبادرة كما يعيد موضعة فلسطين في . وعلى العالم تبعات تلك المسؤولية الجسيمة
يريد لها األميركيون، ورقة توت العيب المنفلت من كل القلب من األزمة، عوضاً عن أن تصبح، كما 
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