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  تمسك الحركة بالحوار الالمشروطبين شروط الرئاسة و"... حماس "-لقاء عباس  .1

التقى الرئيس محمـود عبـاس      :  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/11/2007الحياة  نشرت  
والقادة هم نائب رئيس الوزراء في حكومة        .في الضفة الغربية  " حماس"امس اربعة من ابرز قادة حركة       

وادى االربعـة   .  كويك والنائب ايمن دراغمـه     ناصر الشاعر وفرج رمانة وحسين ابو     .االولى د " حماس"
احمد عبدالرحمن ان الرئيس عباس     " فتح"وقال الناطق باسم     ".المقاطعة"الصالة خلف عباس في مقره في       

امـور  "في الضفة، وتحادث معهـم فـي        " حماس"استقبل عقب الصالة القادة االربعة الذين يمثلون قيادة         
وا عن رفضهم انقالب حماس في قطاع غزة، كمـا اعربـوا عـن           القادة االربعة اعرب  : "واضاف". عامة
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قبـل ان   " حماس"وجدد تأكيد موقف عباس الرافض أي حوار مع         ". رفضهم لتصريحات االنقالبي ريان   
  .تتراجع عن انقالبها في غزة

هذه صالة عادية، الرئيس عباس هو رئـيس الـشعب الفلـسطيني،            : "بدوره، صرح الشاعر عقب اللقاء    
واكـد ان عبـاس اسـتقبلهم بـصفتهم         ".  هي بيت الشعب الفلسطيني، وال يوجد ما هو غريب         والمقاطعة

ـ     نعم التقينا الرئيس وناقشنا معه االوضاع الداخليـة        : "وتابع". حماس"الشخصية وليس بصفتهم ممثلين ل
". م في المئة، واكدنا احترامنا لشرعية الرئيس عبـاس والقـانون والنظـا            100في جو منفتح    الفلسطينية  

الحوار لم يتوقف ولن يتوقف، وكل فلسطيني في الداخل والخارج يريد اخبارا جيدة، نأمـل ذلـك           : "وقال
ولكل شيء ثمن ومقدمات، وأود القول ان االجتماع لم تكن له اجندة وبرنامج للحوار والتفـاوض، لكنـه                  

  ".ن والنظامنحن شعب واحد وندعم الشرعية الفلسطينية ومع القانو: "واضاف" ...لقاء عادي
التقينا عقب الصالة وما طرحناه هو      : "، وقال "ان اجواء االجتماع ايجابية   "من جهته، شدد ابو كويك على       

الهم الفلسطيني وما يهم قضيتنا، وجرى حديث معمق ومطول، وستكون له بوادر ستسهم في بدء جلسات                
: في غزة، قال ابو كويك    " حماس"وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الخطوة معارضة لموقف            ".الحوار

ليست معارضة ألحد، نحن في حماس جسم واحد متماسك تجمعنا رؤية للحل لما هو عالق وهذه الخطوة                 "
  ".الكل يعلم بها

سامي أبو زهري ان عباس دعا المجموعة الى أداء الصالة فـي            " حماس"وفي غزة، علق المسؤول في      
واوضح ان الصالة فـي     ". فتح"و" حماس"صلة بالحوار بين    مجمع الرئاسة، مضيفا ان االجتماع ليس له        

، "حماس"مبنى المقاطعة جاءت بعد دعوة عباس لبعض الشخصيات االسالمية، ومن بينها بعض مسؤولي              
  .مضيفا انها غير مرتبطة بأي نوع من الحوار

ناصر .وصف د  : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/11/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
الدين الشاعر، اللقاء مع عباس، بانه ايجابي جدا جرى خالل التأكيد من قبل عباس على ان العودة الـى                   
الحوار الوطني غير مرتبطة بانعقاد لقاء الخريف المقبل وانما بمجموعة من االستحقاقات المطلوبة مـن               

  ".فتح"و" حماس"حركتي 
، عن وجود مساع حثيثة لترتيب لقاء يجمع بين عباس          "حماس"ومن جانب آخر كشفت مصادر مقربة من        

وقيادات ونواب مقربين من حماس لبحث اآلليات الممكنة للعودة الى الحوار الداخلي وقطع الطريق على               
وحسب ما أكده النائب عن كتلة التغيير واالصالح، حـاتم قفيـشة             .أية محاوالت لتعميق األزمة الداخلية    

يبات يجري التحضير لها لعقد مثل هذا اللقاء موضحاً أن هذه الترتيبات تتم مـن  فان هناك ترت " الخليج"ـل
ورداً على سؤال حول مدى تطابق مثل هذه المواقف مع           .خالل رئيس كتلة فتح في المجلس عزام األحمد       

المواقف الصادرة عن بعض قيادات حماس في القطاع وخاصة تلك الداعية لنقل ما جرى في غزة الـى                  
ما صرح به نزار ريان مرفوض على مستوى قيادات الحركة في الضفة وقطاع غزة              "قال قفيشة   الضفة،  

وفي الخارج ونعتبرها تصريحات لالستهالك الداخلي خاصة وأنها جاءت خالل حفل تأبين لجموعة مـن               
لما تقـوم   ومن ناحية أخرى وجه النائب قفيشة انتقادات الذعة لالجهزة األمنية الفلسطينية             ".شهداء القسام 

في الضفة وفصل الموظفين فـي القطـاع        " حماس"به من مالحقة واعتقاالت سياسية بحق انصار وقادة         
  .العام على اساس انتماءاتهم الحزبية

إذا كان الرئيس عباس معني بأي داللة سياسية لمثل هذه اللقـاءات            ": "الخليج"ـقال سامي أبو زهري ل    و
 ".حماس"وااللتزام بحوار وطني رسمي مع " اإلسرائيليين"ة مع فعليه ان يتوقف عن اللقاءات المستمر

قـال   :وكاالتوعن ال  محمد جمال    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    3/11/2007الشرق القطرية   وأوردت  
إنني حضرت اللقاء منذ البداية وان موقـف االخـوة          " محمود الهباش    ]في حكومة فياض   [وزير الزراعة 

 الشديد وباشد العبارات لتهديد قيادات حماس في غزة ورفض االنقالب الذي            األربعة عبروا عن رفضهم   
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شددوا على اهمية ان يبدأ الحوار بعد انتهاء االنقالب         "واوضح انهم    ".أقدمت عليه حركة حماس في غزة     
  ".وقد قالوا ذلك بعبارات واضحة والرئيس لم يدعوهم للصالة لكنهم جاؤوا للصالة والرئيس التقاهم بعدها

 ايمـن   النائـب اكـد    : وليد عوض  رام اهللا،  نقالً عن مراسلها في    3/11/2007القدس العربي   وجاء في   
ـ   دعوة وجهتها مؤسـسة     ى صالة الجمعة برفقة الرئيس عباس بناء عل       ى انه اد  "القدس العربي "دراغمة ل

ـ  واوضح ان دعوتهم للصالة برفقة الرئيس كانت كـر         .الرئاسة له والعضاء اخرين من الحركة       ىد عل
 .المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل ايام ابوكويك وابو رمانه واعلنوا خالله رفضهم لتـصريحات ريـان               

 الـرئيس مـستعد     :واضاف قائال  . ان لقائهم بعباس لم تعارضه قيادة حماس في غزة         ىوشدد دراغمة عل  
  .بدء بالحوارللحوار قبل مؤتمر الخريف ولكن عنده شروط واهمها اعالن حماس التراجع ومن ثم ال

 عـضو المكتـب الـسياسي لحركـة          إلى أن  دمشقمن   2/11/2007  لإلعالم المركز الفلسطيني وأشار  
رئيس عبـاس،   الو" حماس"محمد نزال سخر من تفسير رئاسة السلطة للقاء الذي تم بين وفد من              " حماس"

ـ            ،"جاء للصالة خلف الرئيس   "بأّن وفد الحركة     المركـز  "ـ وقال نزال في تصريح خـاص أدلـى بـه ل
ال أظن أّن هذا الوفد كان بحاجة إلى إمام يقتدي به، كما حاولت بطانة عباس تفسير                "؛  "الفلسطيني لإلعالم 

إّن هذا تفسير سخيف يعطي داللة على أّن عباس وبطانته لم يغيروا من موقفهم الـرافض                "وتابع  " اللقاء
 األمريكي المفروض على عباس بعـدم إجـراء         تبّين أّن الفيتو  "التصريحات  هذه  وأشار إلى أّن    ". للحوار

يبدو أّن عباس أراد من هذا اللقاء تقوية موقفـه          "وقال متابعاً   ". حوار جدي وبناء مع حماس ال يزال قائماً       
قبل لقاء الخريف المثير للريبة، وأن يعطي إشارات بأنه قائد للشعب الفلسطيني وأّن قيادات حماس جاءت                

الحوار غير المشروط هو السبيل الوحيد لتجاوز األزمة الداخلية التي          "تأكيد أّن   وجّدد نزال   ". لتصلي خلفه 
حماس لن تقف عائقاً أمام أي لقاءات تهـدف إلـى اسـتعادة             "وشّدد على أّن    ". تعيشها الساحة الفلسطينية  

 ".الوحدة الوطنية، سواء كان الذين يلتقون يمثلون الحركة بشكل رسمي أو غير رسمياً
علـي   إلـى أن      شمس عودة ومحمد حـسن     ،م اهللا ار نقالً عن مراسليها في    2/11/2007رز  رويتولفتت  

الجرباوي استاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت قال ان هذا االجتماع يشير الى ان حماس ال تريـد                   
وقال الجرباوي ان عباس الضعيف سياسيا ربما يستخدم اجتماع يوم الجمعـة             .قطع العالقات مع عباس   

يبعث رسالة الى اسرائيل والواليات المتحدة يحذرهما فيها من الضغط عليه بدرجة مبالغ فيهـا لتقـديم                 ل
  .تنازالت خالل مؤتمر سالم انابوليس بوالية ماريالند االمريكية المقرر عقده قبل نهاية العام

  
   شرطي فلسطيني لفرض القانون300انتشار ... نابلس للسلطة نهاراً ولالحتالل ليالً .2

 سمحت إسرائيل أمـس للـسلطة       : محمد يونس  ،نابلس نقالً عن مراسلها في    3/11/2007الحياة  نشرت  
وقال رئيس الحكومة سـالم      . عنصر في مدينة نابلس    300الفلسطينية بنشر قوة أمنية مدربة جيداً قوامها        

ا النجـاح كـي     نحن نسعى إلى ان نحقق فيه     . نابلس ستكون أوالً  : "فياض الذي قام أمس بجولة في نابلس      
وأضاف أن انتشار هذه القوة يمثل مرحلة من الخطة األمنية التي           ". ننتقل بعدها إلى بقية المدن والمناطق     

وضعتها الحكومة بهدف إعادة بسط سيطرتها على األراضي الفلسطينية، كما كانت عليه قبـل أن تعيـد                 
  ".2002إسرائيل احتاللها مطلع العام 
سمحت للسلطة بنشر القوة األمنية في نابلس اثناء النهار، لكنها أبلغتهـا فـي              وأعلنت إسرائيل أمس أنها     

وقال محافظ نابلس جمـال محيـسن إن   . الوقت ذاته بأن قواتها قد تقوم بعمليات عسكرية في المدينة ليالً         
ـ                د إلـى   اإلسرائيليين قد يقومون بعمليات عسكرية أثناء النهار أيضاً، مشيراً إلى أن الجانبين لم يصال بع

لكنه أكد أن نجاح السلطة في فرض األمـن         . مرحلة االتفاق على إعادة بسط سيطرة السلطة على المدينة        
في نابلس سيعزز مطلبها بانسحاب إسرائيلي نهائي وكامل من المدينة وإعادتها إلـى الـسيطرة األمنيـة             

  .الفلسطينية التامة، ومنها إلى بقية المدن
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موعات المسلحة المختلفة بتسليم سالحها وتوقيع تعهد بوقف عملياتها ضـد           وتسعى السلطة إلى إقناع المج    
. إسرائيل، وهو ما ترى فيه ممراً إجبارياً إلعادة بسط سيطرتها على نابلس، قبل بقية مدن وبلدات الضفة                

ونقل مسؤولون عن وزير الداخلية اللواء عبدالرزاق اليحيى قوله إنه حقق نجاحاً في هذه المهمة بنـسبة                 
تعهدات بوقـف   " كتائب شهداء األقصى  " في المئة، مشيراً إلى توقيع مئات من أعضاء          90تصل إلى نحو    

  . أنشطتهم وتسليم أسلحتهم إلى أجهزة األمن
أكد رئيس جهاز المخـابرات الفلـسطينية       : الوكاالتنقالً عن   القدس و من   3/11/2007البيان  وأضافت  

ان "وقال  . ألمنية على أتم االستعداد لبسط األمن التام في نابلس        اللواء توفيق الطيراوي على أن األجهزة ا      
إسرائيل إذ تمنع االنتشار الكامل للقوات األمنية الفلسطينية فإنها تكـون بـذلك تتعّمـد افـشال الـسلطة                 
الفلسطينية من اجل أن تظهر للعالم ان السلطة عاجزة وبذلك تبرر رفضها المتواصل لالنسحاب التام من                

  ".  بحجة أن السلطة ال تستطيع الحكمكل الضفة
ذكر قائد اللواء االسرائيلي المسؤول عـن منطقـة         : رام اهللا من   3/11/2007الشرق االوسط   وجاء في   

 .أن أفراد الشرطة الفلسطينية الذين انتشروا في نابلس سيعملون بالتنسيق مع الجـيش االسـرائيلي              نابلس  
 حكومي إسرائيلي لإلذاعة اإلسرائيلية أمس إن نـشر القـوة           وبحسب وكالة األنباء األلمانية قال مسؤول     

الفلسطينية بمثابة اختبار لتمهيد الطريق باتجاه انسحاب محتمل للجيش اإلسرائيلي مـن المدينـة وبـاقي                
 .المناطق الفلسطينية في المستقبل

لنـت حركـة    أع : أمين أبـو وردة    ،نابلس نقالً عن مراسلها في    3/11/2007الخليج اإلماراتية   أوردت  
دعمها لكّل جهد يعيد لنابلس وساكنيها األمن والنظام والسكينة نافية أي إشـاعات حـول نيتهـا                 " حماس"

 .االنقالب على السلطة في نابلس
  

  قررت اغتيال فياض" حماس "بلغت عباس أنأمريكا أ: سرائيلياال" ديبكا"موقع  .3
ـ   باراتية إسرائيلية وشرق أوسطية علـي      ذكرت مصادر استخ  ": اإلخبارية فلسطين اليوم "ترجمة خاصة ب

ضوء لقاء أبو مازن اليوم مع أربعة شخصيات من حماس بان الرئيس المصري قال خالل لقائه مع أبـو               
.  عليك أن تقول وبشكل علني بأنه يجب إلغاء او تأجيل مؤتمر أنابوليس            :30/10/2007 مازن في تاريخ  

 من القاهرة بيومين بدا بإسماع       مازن  وبعد عودة أبو   هي فإن اإلستخباري اإلسرائيل " تيك ديبكا "ووفقا لموقع   
مقربيه مقوالت تستهزئ من وزيرة الخارجية األمريكية بهدف أن تصل وتتسرب مقوالت اإلهانة لرايس              

وتقول المصادر بان العبارات التي تفوه بها أبو مازن لم           .وآلذان األمريكيين قبل أن تصل رايس للمنطقة      
ألول مـره   "رئيس الراحل ياسر عرفات فاحدي العبارات التي قالها أبو مازن لمقربيـه             تسمع منذ وفاة ال   

عنـد قـدومها   " لـرايس "ومنذ سنوات طويلة علي أن أعود لمهنتي القديمة مهنة اإلرشاد فعلي أن اشرح       
تفي وتقول المصادر بان أبو مازن لم يك       "وادرسها من البداية حول ما هو الحل الدائم وكيف يمكن تطبيقه          

والتقى اليوم الجمعة وبشكل علني مع قيادات من حماس في رام اهللا أمال أن              " لرايس"في مقوالت االهانة    
  .ال تؤدي هذه اللقاءات إلي ردود فعل أمريكية وإسرائيليه ضده

وتشير المصادر إذا وقعت ردود فعل ضد لقاء أبو مازن مع قيادات حمـاس اليـوم فإنـه بـان اللقـاء                      
لسلطة الفلسطينية الستئناف الحوار مع حماس بشريطة تراجع حماس عـن انقالبهـا             استعرض شروط ا  

العسكري في قطاع غزه وتقول المصادر بان لقاء اليوم بين عباس وقيادات من حماس يعتبـر وبـشكل                  
ويشير الموقع اإلستخباري اإلسرائيلي أن جميـع المنـاورات          .واضح استئناف للحوار بين فتح وحماس     

ووفقا لما زعم المصدر فإن أبو مازن يعلم جيـدا           ".أنابوليس" أبو مازن تهدف إللغاء مؤتمر       التي يجريها 
   أن حماس قررت اختيار رئيس الحكومة سالم        ىبان األمريكيين أوصلوا له معلومات استخباراتية تشير إل       
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يه فلسطينيه  فياض ليكن هدفا لالغتيال فقتل فياض حسب حماس سيكون بمثابة عملية اغتيال ألكبر شخص             
  .مقربه من األمريكيين

  2/11/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  "اسرائيل"ال يوجد اي تقدم في المفاوضات مع : ادنمر حّم .4
ـ        :وليد عوض  -رام اهللا     مـساء   "القدس العربـي  "اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني ل

ني واالسرائيلي لم تحقق اي تقدم لغاية االن وبـان القيـادة            الجمعة بان المفاوضات بين الجانبين الفلسطي     
الفلسطينية بانتظار ما تحمله وزيرة الخارجية االمريكية رايس في جولتها المرتقبة لجسر الفجوة ما بـين                

  .اد في جدية الحكومة االسرائيلية تجاه عملية السالموشكك حّم .الموقفين الفلسطيني واالسرائيلي
  3/11/2007القدس العربي 

  
 قضية الالجئين ستبقى محوراً أساسياً في مؤتمر الخريف: منظمة التحرير .5

حملت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بريطانيا المسؤولية السياسية : القدس
 في 48واألخالقية عن لجوء الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ودياره وتجريده من ممتالكاته عام 

وأكدت الدائرة في بيان لها امس أن قضية الالجئين . وعد بلفور المشؤوم الذي صادف امسذكرى 
الفلسطينيين ستبقى محوراً مفصلياً أساسياً في القضية الفلسطينية وهدفاً استراتيجياً على قائمة المطالب 

 لن توقع أي اتفاقات ال واالستحقاقات الفلسطينية الوطنية في مؤتمر الخريف، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية
 .194تقر بحق الالجئين في العودة إلى ديارهم طبقاً للقرار 

  3/11/2007الرأي األردنية 
  

   استهدف مركز شرطة"سرائيليا" شهيد فلسطيني في قصف :رفح .6
استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف أحد المراكز التابعـة             : ألفت حداد 
  .سطينية في الحكومة المقالة في مدينة رفحللشرطة الفل

  3/11/2007 48عرب
  

  الفلسطينيون ال يتدخّلون بالشؤون اللبنانية:  يلتقي بهية الحريريعباس زكي .7
ما حدث في مخيم نهر البـارد       "اعتبر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن           : بيروت

لوا عبئاً على هذا البلد، بل رافعة في ظـل هـذه األوضـاع              مدعاة ومؤشر لكل الفلسطينيين كي ال يشك      
نقف على المسافة نفسها من جميع األقطاب ألن        : "وقال بعد لقائه النائب بهية الحريري      ".الصعبة والقاسية 

موضوعنا الفلسطيني هو موضوع كل العالم وبالتالي واهم من يظن أننا فرع ألي جهة في هذا البلـد أو                   
يحصل االسـتحقاق الرئاسـي اللبنـاني وأن ال نـذهب إلـى             "، آمالً بأن    "ونه الداخلية أننا نتدخل في شؤ   

  ".المجهول، وأن يرتفع شأن لبنان ونماؤه وتطويره ووحدته
  3/11/2007الحياة 

  
   الوحيدة ضد االحتالل ودعوتنا للحوار مستمرة بال شروط " حماس"معركة : مشعل .8

ـ  رئيس المكتب ا   مشعلخالد  قال   . :خان يونس   في كلمة لـه عبـر الهـاتف، خـالل           "حماس"لسياسي ل
، لتأبين شهداء   )جنوبي قطاع غزة  (في خان يونس    ) 2/11(مساء الجمعة   " حماس"مهرجان نظمته حركة    

نعلم "الشرطة وكتائب القسام الذين استشهدوا مساء الثالثاء الماضي في قصف صهيوني شرق خان يونس               
م في الضفة الصابرة المحتسبة ال يقلّون عـنكم معانـاة، فقـد             أّن الوضع معقد في قطاع غزة، وإخوانك      
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اختلطت عليهم المعاناة من القريب والعدو، فقد اعتُقل مشايخهم وعلماؤهم وقادتهم، وضربت مؤسـساتهم              
مهما حصل من كل ذلك؛ معركتنا الوحيدة ضد االحـتالل، وهـذا هـو              "وأضاف مشعل قائالً    ". ولوحقوا

 أسأل اهللا أن يقينا شره وأن يصلحنا جميعاً وأن يعيد لحمة الـوطن              -الف الداخلي   ميدان البطولة، أما الخ   
وجّدد مـشعل   ". ؛ فما تعّودنا إالّ أن ننخرط في معركة العزة والشرف والدفاع عن شعبنا وأرضنا             -ثانية  

اف الستئناف الحوار الفلسطيني الداخلي، وقال إّن الحركة تفـتح األبـواب السـتئن            " حماس"دعوة حركة   
إلى العودة  " فتح"الحوار الوطني، لكنه شّدد في الوقت ذاته على أنها لن تستجديه، داعياً العقالء في حركة                

  . لحضن الشعب الفلسطيني
رئـيس  (في وقت الحوار فيـه مـع        "واستهجن مشعل بشدة رفض الرئاسة الفلسطينية للحوار الفلسطيني         

ندعو العقالء في حركة فتح إلـى       "، مضيفاً   "ألوقاتأولمرت مرحب به في كل ا     ) حكومة االحتالل إيهود  
وأكـد خالـد مـشعل       ". وقف الرهان على االحتالل واإلدارة األمريكية والعودة لحضن الشعب والحوار         

فعلي طاولة الحـوار تُعـالَج كـل        "،  "فتح"لمناقشة كافة قضايا الخالف مع حركة       " حماس"استعداد حركة   
  ". األزمات وتُفتح كل الملفات

ال أسـتطيع أن  "قال ألحد الزعماء العرب     " حماس" إلى أّن أحد الرافضين للحوار مع حركة         مشعلشار  وأ
فكيف تفاوض أولمرت وهو يقتـل أبنـاء الـشعب          ): مستغرباً(أحاور حماس ألنها تقاتل أبنائي، فقال له        

  ". الفلسطيني كل يوم
  2/11/2007  لإلعالمالمركز الفلسطيني

  
  مريكا بالسعي الخراج حركته من دائرة القرار الفلسطيني  يتهم اموسى أبو مرزوق .9

 أبـو مـرزوق إن التوجـه اإلسـرائيلي          ىقال عضو مكتب حماس السياسي موس     :  يو بي آي   -دمشق  
ونقلت صحيفة الـوطن الـسورية       . هو إلخراج الحركة االسالمية من دائرة القرار الفلسطيني        واألمريكي

ع بمن فيهم السلطة ورئاستها وحركة      ميح نشرته  الخميس إن الج     المستقلة عن أبو مرزوق قوله في تصري      
 حرص حركته علي عدم االنجرار إلي مربع        ىفتح يعلم حجم حركة حماس في الضفة الغربية، مشددا عل         

وأضاف أبو مـرزوق ان حمـاس حركـة          .االقتتال الداخلي الذي تنفذه لألسف مجموعة من أنباء شعبنا        
 قناعة  ىفلسطيني وال يستطيع أي طرف كان أن يقوض وجودها ونحن عل          متجذرة داخل أوساط الشعب ال    

 أن  ىوشدد عل  .بان االستهداف الذي تتعرض له حماس من قبل األجهزة األمنية لن يزيد الحركة إال قوة                
 أن أبـو مـرزوق      ىيشار إل  .عمليات االعتقال والتنكيل بكوادر حماس زادت من االتفاف الشعبي حولها         

  .ما بقية أعضاء المكتب السياسي لحماس مقرا لهيتخذ من دمشق ك
  2/11/2007القدس العربي 

  
   غزة "انقالب" في الضفة ناقصة ما لم تدن "حماس"تصريحات قادة : "فتح" .10

المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، في تصريح صحفي اليوم، إننا إذ نـشجع هـذا                قال  :  رام اهللا 
، إالَ أن موقف فتح واضح من أن حماس في الـضفة             في الضفة   مواقف بعض قيادات حماس    التمايز في 

واضاف أن هذا التمايز يستوجب إدانة صريحة لكل         .ليست طرفا محايدا، بل هي جزء من حركة حماس        
 فعلـتهم   "النقالبيـين ا"لـما حصل في قطاع غزة، مؤكدا أن قواعد وكوادر وأطر حركة فتح، لن تغفر               

حدة التي تحرص عليها حركة فتح، تحتاج لمناخات إيجابية تتمثل في إدانة            وقال، إن الحوار والو    .النكراء
إن حركة فتح حريصة على توفير األمـن        : وقال . والتراجع عنه واالعتذار للشعب الفلسطيني     "اإلنقالب"

  .واألمان للشعب الفلسطيني، وصون الحريات العامة والحقوق والثوابت الوطنية
   2/11/2007فا  و-وكالة االنباء الفلسطينية
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  "حماس" ضد الجانب السياسي في األجهزةالرئيس وعد بوقف اجراءات : أيمن طه .11
 ان حركة حمـاس  ، في لقاء اجرته وكالة معا،    قال الناطق بلسان حماس ايمن طه      :خاص معا  - بيت لحم 

دة الحـوار   تنظر بايجابية للقاء عدد من قادتها مع رئيس السلطة في رام اهللا وتامل ان تكون بادرة لعـو                 
نحن نقول ان اللقاء بصورته ايجابي النه جاء بعد فترة          : وردا على سؤال حول نتائج اللقاء قال       .الوطني

ناقش اللقاء الوضـع الـداخلي الميـداني        : واضاف .ونأمل انه ساهم في بدء اذابة الجليد      " القطيعة  "من  
الق المؤسسات والجمعيات باالضافة    واالعتقاالت التي تقوم بها اجهزة االمن في السلطة ضد حماس واغ          

الرئيس بدوره تحدث انه سـيعمل علـى وقـف          (ثم كشف ايمن طه      .الى بحث موضوع الحوار الوطني    
االجراءات التي تمس الجانب السياسي ووعد باطالق سراح بعض المعتقلين وانه ليس ضد الحوار ولكنه               

دنا انه يجب الحوار اوال والجلوس للبحـث        يربط الحوار بعودة االمور في غزة وعودة االجهزة ونحن اك         
  ).في ذلك

  2/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

   "الجهاد" و"الجبهتين" مبادرة الحل التي قدمتها ى تضع مالحظات عل"حماس" توافق و"فتح" .12
تضاربت آراء حركتي فتح وحماس حول المبادرة التي قدمتها الجبهتان الـشعبية             : أشرف الهور  -غزة  
ـ                والديمق  ىراطية وحركة الجهاد بهدف إنهاء الخالف القائم بينهما، ففي الوقت الذي رحبـت فيـه األول

وقال أحمد عبد الرحمن المتحدث باسم فـتح ان حركتـه            .بالمبادرة، قالت الثانية ان لها مالحظات عليها      
وأشار  .بادرةترحب بالمبادرة، متهماً في الوقت ذاته حركة حماس أنها ال تستجيب ألي حوار وال ألي م               

أوضـحت حركـة حمـاس أن       فيما  .  أن حماس تطالب أن يبدأ الحوار معنا بدون أي شروط مسبقة           ىإل
وقال أيمن طه ممثـل حمـاس فـي         . المبادرة تحتاج إلي دراسة، بعد أن وضعت عليها عدة مالحظات         

يص، لنقول بعدها    دراسة وتمح  ىالمكتب المشترك لـ القدس العربي هذه المبادرة التي تسلمناها تحتاج إل          
  .  هذه المبادرةىوأوضح أن حركته أبدت جملة من المالحظات عل. رأينا النهائي

  3/11/2007القدس العربي 
  

  تأجيل محاكمة متهم باغتيال زئيفي  .13
محاكمة حمدي قرعان، الذي تم اختطافه مـن        " االسرائيلية"أجلت المحكمة المركزية    ": الخليج  "- نابلس

ن العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والمعتقلين أبو غنمة عاهد، ومجدي الريحاوي،            سجن أريحا مع األمي   
وأشارت مصادر حقوقية الى أن قرعان       .وباسل األسمر وعدد من األسرى حتى الثالث من الشهر المقبل         

وأوضـح   .لم يعترف بشرعية المحكمة وال المحاكمة، ورغم ذلك أجبرت المحكمة المحامين على البقـاء     
أن حمدي يعلم أن حكمه جاهز قبل اختطافه من سجن أريحا، وأكد فـي المحكمـة            "ميه إميل مشرقي    محا

أمس حقه الشرعي في الدفاع عن وطنه وشعبه الفلسطيني، وأن محاكمته تتم ألنه مارس حقه الطبيعـي                 
   .في الدفاع عن نفسه ضد االحتالل

  3/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

 يضطرون إلى فتح معبر رفح بأنفسهم في حال استمرار الحصار الفلسطينيون قد : "حماس" .14
على العرب التحرك " "األقصى"في لبنان أسامة حمدان في مقابلة بثتها فضائية " حماس"قال ممثل حركة 

بقرار من االحتالل اإلسرائيلي فليفتح .. العاجل لرفع حصار قطاع غزة وإذا أغلق معبر بيت حانون 
نطالبهم بالتحرك لرفع هذا الحصار ووقف معاناة شعبنا : "واستدرك قائالً ".لعربيةمعبر رفح من الجهة ا

في القطاع ونرجو أن ال يضطر أبناء الشعب الفلسطيني إلى فتح هذا المعبر بأنفسهم في حال استمر 



  

  

 
 

  

            10 ص                                   890:         العدد                        3/11/2007سبت ال: التاريخ

واتهم حمدان أطرافا فلسطينية بالمشاركة في هذا الحصار وقال إن هذه  ".الحصار وتواصل اإلغالق
 . طراف تحرض أطرافا عربية وغير عربية الستمرار الحصار بغرض فرض شروط على حماساأل

 3/11/2007البيان 
  

  الضفة الغربيةفي "حماس"وحدة عسكرية إسرائيلية لمالحقة  .15
أمس أن الجيش اإلسرائيلي شكل أخيراً وحدة جديدة مهمتهـا   "يديعوت أحرونوت "أفادت صحيفة   : الناصرة

ومالحقة المسؤولين عنها قضائياً مـن خـالل ترجمـة آالف           "حماس"المدنية لحركة   ترسيم البنى التحتية    
الوثائق التي ضبطها جنوده في المداهمات التي نفذها وينفذها في الضفة الغربية لبيوت ناشطين محسوبين               

ل وأضافت أن الوحدة الجديدة ستقدم ترجماتها للمسؤولين العسكريين بغرض اعتقا          .على الحركة ومكاتبهم  
وزادت أن  ". يثبت ضلوعه في اإلرهاب ولتجفيف مصادر التمويل للجمعيات المحسوبة على حماس          "من  

ال يكمن في الناشطين المسلحين فحسب إنما فـي         "على حقيقة أن الخطر     "افاق متأخراً "الجيش اإلسرائيلي   
   ".ية للفلسطينيينجمعيات الدعوة والمؤسسات الخيرية المختلفة التي تنشط بذريعة تقديم خدمات إنسان

  3/11/2007الحياة 
  

  الى سورية بوتين بيع صواريخ  منع أولمرت حاول": معاريف" .16
بحث أولمرت مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين الخطر الفعلي الذي يتهدد التفوق الجوي اإلسـرائيلي               

صواريخ إلى  وأوضح أن الروس ينوون تسليم هذه ال      ". 300إس  "في حال بيع سوريا صواريخ من طراز        
وتوفر هذه  .  كيلومتر منها  300سوريا، والتي يمكنها أن تعترض الطائرات اإلسرائيلية وهي على مسافة           

الصواريخ لدمشق القدرة على ضرب معظم الطائرات اإلسرائيلية فور إقالعها من قواعدها وسط الدولة              
   . العبرية

  3/11/2007السفير 
  

  الوضع في سديروت ال يطاق: ليبرمان .17
وصف أفيغدور ليبرمان وزير التهديدات اإلستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية الوضع           :االتحاد -ام اهللا ر

 والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة، بأنه ال يطـاق جـراء اسـتمرار تـساقط               "سديروت"في مستوطنة   
مس أنه سـيدعو    وأوضح ليبرمان في تصريحات لإلذاعة العبرية العامة أ       . صواريخ المقاومة الفلسطينية  

وردا على   .إلى عقد جلسة فورية للمجلس األمني المصغر التخاذ قرارات عاجلة لوقف إطالق الصواريخ            
العملية العسكرية الواسعة في قطاع غـزة آخـذة         "تصريحات لوزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بان        

علينا أخذ المبادرة بأيدينا، فالوضـع      .ترب  ال يمكننا أن نبقى نقول بأن العملية تق       ":قال ليبرمان   ."باالقتراب
هل سنبقى ننتظر   .  ومشارف عسقالن  "نتيفوت" ومشارف   "سديروت"ال يطاق وصواريخ المقاومة وصلت      
  ؟"أسدود"حتى تصل صواريخ الفلسطينيين الى 

  3/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

 الجيش اإلسرائيلي ينهي استعداداته لعملية واسعة في غزة .18
اسرائيلية بان التحضيرات  ذكرت مصادر: جوزيف حرب،  القادر فارس، ردينة فارس عبد،غزة

يديعوت "ووفقا لما نقلته صحيفة , العسكرية للقيام بعمليه واسعة النطاق فى غزة قد تم استكمالها 
 العبرية أمس فان هذه التحضيرات تتضمن خططا برية مفصلة لكن يسود اعتقاد لدى الجيش "أحرونوت

وقالت المصادر ان جيش االحتالل سيواصل . "تم تأجيل هذه العملية الى ما بعد مؤتمر الخريفبانه ي
عملياته المحدودة في القطاع مشيرة الى أن أصوات ضباط في الجيش تعالت للقيام بهذه العملية الكبيرة 
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ائيلي والمنظمات على ضوء ارتفاع وتيرة االشتباكات المسلحة في اآلونة األخيرة بين قوات الجيش اإلسر
  . الفلسطينية

  3/11/2007عكاظ 
  

   الف مقاتل تحت امرة حماس20: التلفزيون االسرائيلي .19
 الف مقاتل فلسطيني مستعدون للمواجهـة ومجهـزون         20ان هناك اكثر من     , قال التلفزيون االسرائيلي  

  .بالعتاد ومدربون 
  2/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

 
  لمواقفه التفاوضية إسرائيليون يهاجمون قريع  .20

 استغربت مصادر فلسطينية الهجوم غير المسبوق الذي شـنه          :عبد الرؤوف أرناؤوط،  : رام اهللا، القاهرة  
سياسيون إسرائيليون على رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع لمواقفه خالل المفاوضـات مـع               

ه يقود سياسة مستقلة وغير بناءة لتجاهلـه        واتهم هؤالء قريع بأن   . رئيسة الوفد اإلسرائيلي المفاوض ليفني    
  .جميع التفاهمات التي توصل إليها أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

   3/11/2007الوطن السعودية 
  

  "اورنج"حزب اهللا يشوش االستقبال في اجهزة الهاتف الخلوي االسرائيلي : اسرائيل .21
الهدوء على الحدود الشمالية الذي اعقب حرب لبنان         قالت مصادر اسرائيلية انه ورغم       - معا –بيت لحم   

االخيرة يواصل حزب اهللا المس بمستوى حياة سكان الشمال القريبين من الحدود حيث يعانون منذ ثالثـة    
وقبل اسبوع وصل الى     اشهر من تشويشات قوية على استقبال اجهزتهم الخلوية العاملة على شبكة ارونج           

ي شركة اورنج وقام بفحص الموضوع وقال للسكان بانه يوجد جهة فـي             مسؤول اجهزة البث ف    المنطقة
واعترف مـسؤول     .لبنان تشوش على االجهزة مضيفا بان الشركة تواجه نفس الظاهرة في قطاع غزة              

كبير في قيادة المنطقة الشمالية بوجود جهات لبنانية تحاول التشويش على استقبال اجهزة الخلوي دون ان                
  . من االتهام تستبعد حزب اهللا

  2/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  مخيم ال بين أطالل  جماعيزفاففلسطينيو البارد يتلمسون عودة حياتهم الطبيعية ب .22
باألمس استكمال حياتهم االعتيادية، متجـاوزين كـل        فلسطينيين  ثالثة شبان   قرر  :  عمر ابراهيم  - البارد

قاموا، بالتعاون مع جمعية النجدة االجتماعية، حفـل زفـاف          المحن والعقبات والتحديات التي تواجههم، فأ     
وسرعان ما تحول الزفاف إلى مهرجان شـعبي        . جماعي داخل مخيم البارد، هو الثاني منذ عودة نازحيه        

وسياسي، ألقيت خالله كلمات أكدت عزم أبناء البارد على مواصلة الحياة، وتخطي الحقبة السوداء مـن                
 فـي الـشمال، أن المخـيم سيـستأنف عالقاتـه             النجدة منسقة جمعية  أكدت   ومن جهتها . تاريخ مخيمهم 

الفلسطينيين عالقات قوية لن يعكر صـفوها مـا         باالجتماعية وتواصله مع الشعب اللبناني، الذي تربطه        
  .حصل من أحداث

  3/11/2007السفير 
  

  يهودي في القدسرسالة إلى اليونيسكو لمنع المصادقة على مشروع سياحي  .23
 التـي   حسين شدد على أن الحفريات    محمد  الشيخ  أن  : القدس من   3/11/2007أليام الفلسطينية    ا نشرت
 لربط منزل في القدس القديمة حّولته إلى كنـيس           من خاللها   مؤسسة تراث الحائط الغربي اليهودية     تسعى
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 ، هي أمـر مرفـوض      متر عن المسجد األقصى المبارك     100، من خالل نفق يبعد       بحائط المبكى  يهودي
مـا  يشار في هذا الصدد ان المخطـط        و. هدد سالمة األوقاف اإلسالمية وأبنية مقامة منذ آالف السنين        وي

زال يحتاج إلى مصادقة الحكومة اإلسرائيلية والجهات األمنية اإلسرائيلية وسلطة اآلثـار اإلسـرائيلية،              
 إلى أن مؤسسة تـراث      رالذي أشا نقل عن الحاخام شموئيل رابينوفتش، حاخام حائط المبكى،         بحسب ما   

 مع شيرنا موسـكوفتش التـي تملـك الكنـيس            المخطط الحائط الغربي وقعت قبل عدة أيام اتفاقاً بشأن       
هي زوجة المليونير اليهودي األميركي ارفينغ موسـكوفتش الـذي          ومما يجدر ذكره أن شيرنا      . اليهودي

  .ومحيطهاينشط في االستيالء على المنازل العربية في بلدة القدس القديمة 
رسـالة عاجلـة إلـى      ب بعثجمال زحالقة،   في الكنيست   النائب  أن  : 2/11/2007 48 عرب وذكر موقع 

الـذي  نفق  العلى مشروع    منظمة اليونيسكو للتدخل بشكل عاجل لمنع المصادقة في الحكومة اإلسرائيلية         
سرائيل القيام بمثل هـذا     أنه ال يحق إل    مشيرا إلى    .يمر تحت البيوت في الحي اإلسالمي في البلدة العتيقة        
 النفق يشكل خطرا على كافـة المبـاني فـي           كما أن المشروع في منطقة محتلة، بحسب القانون الدولي،        

سوف تطرح اقتراحا عاجال على جـدول أعمـال         ته  كتل وأكد أن    .المنطقة وعلى الحرم القدسي الشريف    
والقيام بمشاريع تشكل خطـرا علـى       الكنيست لبحث قضية النفق، والمحاوالت المستمرة لتهويد القدس،         

  .المسجد األقصى ومحيطه
  

  الشيخ رائد صالح يبرق للرئيس الفرنسي منتقدا مواقفه من القضية الفلسطينية .24
انتقد الشيخ رائد صالح بشدة مواقف الرئيس الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية، واعتبرها             :القدس المحتلة 

عّبر عن قلقه من تـصريحات أدلـى بهـا           حيث   . الفلسطيني األسوأ في تاريخ عالقة باريس مع الشعب      
  . أنه يبدي تضامنا غير مسبوق مع تل أبيبمشيرا إلىاألخير حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين، 

  2/11/2007 قدس برس
  

   بطلب من البطريرك ثيوفيلوسشرطة االحتالل تداهم بيت البطريرك ايرينيوس .25
لروم األرثوذكس في القدس تدهورا خطيرا في العالقـات الداخليـة،           شهدت بطريركية ا  : القدس المحتلة 

الى محكمة القدس ثم الى الشرطة االسرائيلية لتداهم بيـت           حيث لجأ البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث،     
البطريرك ايرينيوس، ليلة الخميس الماضي، بحجة التفتيش عن أيقونات ثمينة، لمصادرتها واعادتها الـى   

 عن ألمه الشديد مـن تـدهور ثيوفيلـوس الـى هـذا              اعرب، م  ايرينيوس هرفض األمر الذي    .البطريركية
البطريرك الشرعي  مشيرا إلى أنه     بشدة االدعاء بأنه يمتلك في بيته أمالكا للبطريركية،          نافيا. الحضيض

  .بحسب قوانين الكنيسة
  3/11/2007الحياة الجديدة 

  
  معة العربية األمريكية في جنيناألمن الفلسطيني يعتقل سبعة طلبة من الجا .26

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن وحدات من األمن الفلسطينية دهمت مبان يقطنها طلبة في               : جنين
ـ                  االجامعة العربية األمريكية في جنين واعتقلت سبعة منهم، بعد إصدار عدة كتل طالبية بيانات تنتقد فيه

وكانت الكتل الطالبيـة فـي      . اإلقصاء بحق القوى األخرى   فتح وتتهمها بممارسة سياسة التفرد و      حركة
أعلنـت  قـد   ، الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد اإلسالمي وحماس          التي تمثل كال من    الجامعة

، قبـل أن تقـوم      مناوشـات شهدت   قد   الجامعة كما كانت    .ذلكانسحابها من مجلس الطلبة احتجاجا على       
  .ب الطالءدارة بإخالالإ

  2/11/2007  برسقدس
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   االسبوعية لمناهضة الجداراصابة متضامن فرنسي وصحفية في مسيرة بلعين .27
أصيب متضامن فرنسي وصحفية، باإلضافة إلى حاالت اختناق عانى منها عـشرات            : عبد اهللا أبو رحمة   

 بهـا المتظاهرين الذين شاركوا الجمعة، في مسيرة بلعين األسبوعية، ضمن سلسلة المسيرات التي يقـوم   
 مجموعة مـن المتـضامنين      بمشاركة منذ حوالي ثالث سنوات ضد الجدار والمستوطنات،         أهالي القرية 

وقد تزامنت هذه المسيرة مع مرور تسعين عاما على وعد بلفور المشؤوم، حيث              .الدوليين واإلسرائيليين 
عيشها الفلـسطينيون   التي ي مزرية  الظروف  الرفع المتظاهرون يافطات تندد بهذا الوعد وتحمل مسؤولية         

من ناحية أخرى داهمت قـوات االحـتالل، القريـة           و .إلى دول العالم المتنفذة، أمثال بريطانيا وأمريكا      
 بترحيلها إلى   تعتُقلت متضامنة بولندية وأمر   ا ناشطين في الحملة ضد الجدار، كما     واعتدت على منازل    

  .دولتها
  2/11/2007 48عرب

  
   رسائل مؤلمةفي الكنيستيحّملون نائب األسرى في سجني شطّة والجلبوع  .28

 األسير السوري صدقي المقت نيابة عن أسرى شطّة، لألهل ومناشـدة لوسـائل              بعث بها رسائل مؤلمة   
اإلعالم للمؤسسات المختلفة والمنظمات اإلنسانية، فيما يتعلق بظروف األسرى بشكل عام وسياسة العزل             

لى العديد من السجناء ألتفه األسباب وحتى على سـوء          بشكل خاص، المتمثلة بفرض العزل االنفرادي ع      
خالل  وذلك   .تفاهم مع السجانين، وفي الكثير من األحيان حسب تعليمات جهاز الشاباك، ودون أي تفسير             

أبناء غزة  من   طرح قضية السجناء     ما تم ك.  نفاع لسجني شطّة والجلبوع     سعيد الزيارة التي قام بها النائب    
 األهل بسبب األوضاع الجديدة، مطالبين العمل على إيجاد حل لهذا الوضع غيـر              الممنوع عليهم زيارات  

  .اإلنساني
  2/11/2007 48عرب

  
  تسبب بمقتل ولدهمحكمة إسرائيلية تلزم والد شهيد بتعويض ضابط  .29

 في بلدته 2000 في هبة القدس واألقصى عام قضىأصدرت محكمة إسرائيلية حكما يلزم والد شهيد 
 وذلك . آالف شيكل7على المتظاهرين، بقيمة  ويضات لضابط الشرطة الذي أطلق النارسخنين، بدفع تع

 بعد أن اعترف أنه أطلق النار في ،خالل إدالئه بشهادته أمام لجنة أوربسبب قيامه بضرب الضابط 
  . بالتحديده ولدامنطقة الذي استشهد فيهال

  2/11/2007 48عرب
  

  ن بإنهاء التشرذم اإلعالمي واعتماد خطاب وطنيأكاديميون وحقوقيون فلسطينيون يطالبو .30
 كتلـة الـصحفي      فـي غـزة    طالب خبراء وأكاديميون فلسطينيون خالل مؤتمر إعالمي نظمتـه        : غزة

 من أجل أن يأخذ اإلعالم الفلسطيني       ، بضرورة إنهاء حالة االنقسام والتشرذم لدى الفلسطينيين       ،الفلسطيني
ودعا المشاركون إلى وقف حـاالت التحـريض         .ات اإلسرائيلية دوره في بناء المجتمع، وكشف االنتهاك     

اإلعالمي واعتماد خطاب وحدوي من أجل مخاطبة العالم، وتقوية نقابة الصحفيين الفلـسطينيين وعـدم               
  .اعتمادها الطابع الحزبي، وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

  2/11/2007 قدس برس
  

   عائلة فقيرة240 يوفر فرص عمل لـ في غزةمشروع إنتاج حيواني .31
جمعية الحياة واألمل تعمل من خالل مشروع االعتماد على الـذات الممـول مـن     أن  :كتب خليل الشيخ  

الوكالة األميركية للتنمية، على توفير مشاريع زراعية صغيرة، تمكن العائالت الريفية معدومة الدخل في              
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اإلنتاج الزراعي المنزلي، لتحسين    مختلف مناطق محافظة شمال غزة، من تنفيذ مشاريع األمن الغذائي و          
عبد الجـواد صـالح، رئـيس        وقال   .مقومات الحياة اإلنسانية لهذه العائالت، بمشاركة فاعلة من الشبان        

 عائلة من بيت الهيا وجباليا،      240ن عدد العائالت المستفيدة والمشاركة في المشروع بلغ نحو          أ ،الجمعية
وأوضح أن المشروع يعتمد في تفاصيله علـى       .اسية ومتالحقة  يتكون من ثالث مراحل أس     همشيراً إلى أن  

 على كيفيـة اإلنتـاج       سيتدربون المستفيدين مشيرا إلى أن     .إيجاد وحدات إلنتاج الدجاج الالحم واألرانب     
الزراعي المخصص بالوحدات، وكيفية التسويق وإدارة المشاريع الصغيرة بشكل عام، باإلضافة إلى رفع             

  . لديهممستوى الوعي البيئي
  3/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  "العفو الدولية"تقرير منظمة  على درت الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني  .32

تعليقاً على التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية منذ يومين والذي طالبت فيه الحكومة اللبنانية بفـتح                 
فـتح  "ارد بعد انتهاء المعارك بين الجيش وتنظيم        تحقيق حول االنتهاكات التي ارتكبت داخل مخيم نهر الب        

 الفلسطيني أن الحكومة اللبنانية ال ترضى على اإلطالق أن ينتهك           -، أكدت لجنة الحوار اللبناني      "اإلسالم
القانون وال أن يمّس بالحقوق اإلنسانية، وخصوصاً لإلخوة الالجئين من الشعب الفلـسطيني، وإذا كـان                

ية قد تكون حصلت فإن األجهزة المختصة تحقق فيها، وهـي سـتكون حاسـمة               هناك من تجاوزات فرد   
أن يساعد بيان   "وأبدت اللجنة تخّوفها من      .وحازمة لكونها ستتخذ في صددها اإلجراءات القانونية الالزمة       

منظمة العفو الدولية، من دون أن يدري واضعوه، أطرافاً متضررين من عودة سلطة الدولة اللبنانية الى                
  ".طقة المخيم للمطالبة بعودة األمور الى ما كانت عليهمن

  3/11/2007األخبار 
  

  "فتح اإلسالم"الكاملة لـهرمية للمخابرات اللبنانية الأبو سليم طه يكشف : مصادر .33
فـتح  "أكدت مصادر متابعة للتحقيقات المستمرة منذ حوالى خمسين يوما مع القيادي البارز فـي تنظـيم                 

ه أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت من رسم الهرمية الكاملـة لهـذا               أبو سليم ط  " االسالم
ـ   . التنظيم مرجعية وقيادة وتسليحا وتمويال     إن طه قدم رواية متينة جـدا       " السفير"وقالت المصادر نفسها ل

عليها حول نشأة التنظيم وكيفية وصوله الى مخيم نهر البارد ومصدر الفتاوى الشرعية التي كان يحصل                
وأشارت المصادر الى أن أبو سـليم طـه         . لقاعدة في األردن أبو محمد المقدسي     امن القيادي في تنظيم     

وتبين أنه يحمل هوية خليجية، وكذلك كشف هوية        " أبو ريتاج "كشف هوية المنسق المالي للتنظيم المدعو       
 بداية معارك مخيم نهـر  سوري الجنسية وقد قتل مع(وهما أبو عمر الحجي تفجير عين علق    منفذي هذه   

وقدم طه جـردة كاملـة      . وهو ما زال موقوفا لدى األمن     ) سوري الجنسية أيضا  (ومصطفى سيو   ) البارد
حـوالى  (وهوياتهم حيث تبين أن غالبيتهم يحملون الجنسية السورية         " فتح اإلسالم "بأسماء معظم عناصر    

حوالى الخمسين  (جنسيات في المغرب العربي     وثالثا من   ) حوالى الخمسين (ثم الجنسية السعودية    ) السبعين
باالضافة الى أقل من عشرين فلسطينيا ونحو عشرة أردنيـين          ) بينهم عشرون جزائريا وعشرون تونسيا    

  ... وآخرين من جنسيات افغانية وشيشانية وصربية الخ
  3/11/2007السفير 

 
  ريقيةإسرائيل استخدمت قضية دارفور لضرب العالقة العربية االف: السودان .34

أكد مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني ان اسرائيل ارادت :  سحر رمضان-الخرطوم 
واشار عثمان إلى أن االشكال . 1967استخدام قضية دارفور لضرب العالقة العربية االفريقية منذ 

واوضح . لمختلفةالعربي االفريقي في االقليم مصنوع لحماية اجندات متعددة منها االجندات الغربية ا
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مستشار الرئيس السوداني خالل مؤتمر صحفي ان اسرائيل روجت ان العرب مسؤولون عن إبادة 
وشدد عثمان على ان بالده انتبهت لهذا المخطط واصرت على ان تكون قيادة . االفارقة في دارفور

  . القوات المختلطة المقرر نشرها في االقليم من القوات االفريقية
  3/11/2007ية الوفد المصر

  
  مصر ترسل محوال كهربائيا جديدا لقطاع غزة .35

استقبل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة رئيس سلطة الطاقة والموارد : السيد حجازي
وأكد يونس . الطبيعية الفلسطينية عمر كتانة لدعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة

صر على مساندة الشعب الفلسطيني من خالل توفير التغذية الكهربائية الالزمة خالل اللقاء حرص م
وقال إنه تم االتفاق على ارسال محول كهربائي جديد لغزة، مشيرا إلى أن قطاع . لألراضي الفلسطينية

الكهرباء المصري قام بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية الفلسطينية للمناطق المحرومة من التغذية 
وأوضح انه تم . هربائية المصرية بديال عن تلك التي كانت قد أضيرت من جراء القصف االسرائيليالك

استعراض سير العمل بالدراسات الخاصة بتطوير الشبكة الكهربائية بقطاع غزة لمواجهة االحتياجات 
  .تجددة خاصة الطاقة الشمسيةالمستقبلية من الكهرباء، مشيرا إلى االتفاق على تنمية استغالل الطاقات الم

  3/11/2007األهرام المصرية 
  

  من األفضل تأجيل مؤتمر أنابوليس: رايس .36
أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايـس       ) المنار(كشفت مصادر أمريكية وعربية وأوروبية لـ       

 أعـده طـاقم     وعشية جولتها الشرق أوسطية الجديدة رفعت الى الرئيس األمريكي جورج بوش، تقريرا           
خاص يؤكد أن الخالفات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي عميقة جدا، وال يمكن عقد لقاء سالم موسع                
كما تريده وترغب به االدارة االمريكية، وأنه من األفضل تأجيل عقد هذا اللقاء والعمـل خـالل الفتـرة            

مرتقب بشكل يمنع التسبب بخيبة أمـل       القادمة على تخفيض مستوى وسقف التوقعات من لقاء أنابوليس ال         
  .كبيرة في األوساط المختلفة

   3/11/2007المنار الفلسطينية 
  

  واشنطن أعطت الضوء األخضر الجتياح قطاع غّزة .37
، من مصادر دبلوماسية موثوقـة أمـس، أن اإلدارة األميركيـة            "األخبار"علمت  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   

ليات عسكرية قاسية على الجبهة الجنوبية، التي يقـصد بهـا           أعطت الضوء األخضر إلسرائيل لشن عم     
وأشارت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، إلى أن إسرائيل أرسلت تقارير اسـتخبارية             . قطاع غزة 

إلى واشنطن تشرح فيها أهمية القيام بعملية عسكرية قاسية للرد على التطور النوعي في عمل الفـصائل                 
  .الحد من عمليات التسلح غير المسبوقة هناكالفلسطينية في قطاع غزة، و

  3/11/2007األخبار 
  

  صياغة وثيقة مشتركة شرط أساسي لمؤتمر أنابوليس: بنيتا فريرو فالدنر .38
أكدت بنيتا فريرو فالدنر المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية وسياسة الجوار أن انعقـاد             : إيناس نور 

لفلسطيني واإلسرائيلي إلـى وثيقـة مـشتركة ذات مـضمون       مؤتمر أنابوليس يتطلب توصيل الطرفين ا     
  إن مؤتمر الشرق   : تطرحها على المؤتمر وتستند لفكرة الحل القائم على أساس دولتين متجاورتين، وقالت           
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كما شددت على أن نجـاح المـؤتمر يتطلـب أن تكـون             . األوسط سيكون نقطة انطالق لعملية سياسية     
  .تحقيق تقدم ولديها نية للتحرك السياسي في هذا االتجاهاألطراف المعنية نفسها ترغب في 

  3/11/2007األهرام المصرية 
  

  قرار قطع الكهرباء والوقود عن غزة يتعارض مع القانون الدولي: السويد .39
 قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد ووزيرة التعاون الدولي جونيال كارلسون، فـي بيـان                :بيت لحم 

كهولم، أن قرار إسرائيل بقطع الكهرباء والوقود على المواطنين في قطـاع غـزة              اصدراه اليوم في ستو   
وأبدى الوزيران السويديان، قلقهما الشديد من القـرار        . يعتبر عقوبة جماعية تتعارض مع القانون الدولي      

اإلسرائيلي، مطالبان اسرائيل بإعادة النظر فيه، مؤكدين على ضرورة الـسماح للمنظمـات اإلنـسانية               
كما طالبا الفصائل الفلسطينية بضرورة الوقـف الفـوري         . الوصول الى غزة دون عقبات وفتح الحدود      ب

  " .صواريخ القسام"لـ
  2/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  الصين تسير على حبل التوازن بين العرب وإسرائيل .40

ربـي  تحرص الصين على أن تقف علـى مـسافة واحـدة مـن الجـانبين الع               :  عزت شحرور  -بكين  
ويأتي في هذا اإلطار تزامن     . واإلسرائيلي، فترتب زيارات المسؤولين من كال الجانبين في وقت متقارب         

إذ . زيارة الملك األردني عبداهللا الثاني إلى بكين مع زيارة وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي               
ما الوزيرة اإلسـرائيلية فهـي      طالب الملك األردني الصين بلعب دور فعال في منطقة الشرق األوسط، أ           

تتحفظ صراحة على دور صيني فاعل وتعتبر أن الواليات المتحدة هي الطرف الوحيد المخول باللعـب                
وأكثر من هذا فإن األولوية القصوى على جدول أعمال ليفنـي كانـت             .  والعبث في المنطقة وقضاياها   

لس األمن يفرض عقوبـات جديـدة علـى         محاولة إقناع بكين بالتزام الصمت وعدم عرقلة أي قرار لمج         
من جهتها لم تستجب بكين للطلب اإلسرائيلي على ما يبدو، إذ سـارع المتحـدث باسـم وزارة       . طهران

الخارجية الصينية إلى التأكيد على رفض بالده لمبدأ العقوبات واعتبار التفاوض والحوار هـو الـسبيل                
  .األفضل لحل النزاعات الدولية

   2/11/2007الجزيرة نت 
  

     تدعو اسرائيل الستئناف تزويد غزة بالوقود " االونروا" .41
لقيام اسرائيل بقطع امدادات الوقود عن      " العواقب الوخيمة "حذرت األونروا، امس، من     :  د ب أ   -جنيف  

وقال ماتياس بورتشار المتحدث باسم الوكالة في       . قطاع غزة ودعت إلستئناف االمدادات بصورة عاجلة      
يين في جنيف إنه إذا لم يتم التراجع عن ذلك، فإنه قد يكون له عواقب وخيمـة علـى                   تصريحات للصحف 

  .الحياة العادية، خاصة على قطاع الصحة
  3/11/2007الدستور 

  
  استدعاء رايس وهادلي وابرامز في قضية تجسس لصالح إسرائيل  .42

س، ومستـشار االمـن      قضت محكمة فيدرالية أميركية في واشنطن، أمس، باستدعاء كوندليسا راي          :أ ب 
كيـة، لالسـتماع إلـى      يالقومي ستيفن هادلي، ونائبه إليوت أبرامز، ومسؤولين في االسـتخبارات االمر          

تلبية لطلب   وذلك. شهاداتهم بخصوص محادثاتهم مع لوبيات داعمة إلسرائيل، على خلفية قضية تجسس          
  .ان اتهامات بالتجسسبهذا الخصوص تقدم به محامو مسؤولين سابقين في منظمة أيباك، يواجه

  3/11/2007السفير 
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  اليونيسكو تكرم باعث اللغة العبرية وتخلد ذكراه .43

تكريم العازار بن يهودا، الـذي      " اليونيسكو"قررت منظمة الثقافة والعلوم التابعه لالمم المتحدة        : بيت لحم 
واضـافت  . لمـيالده  150 لوفاتـه والــ      85يعتبر باعث اللغة العبرية الحديثة، وذلك بمناسبة الذكرى         

صحيفة يديعوت احرونوت التي اوردت النبأ ان المنظمة الدولية اكدت في قراراها على اعتبار بن يهودا                
االمـر  " لغة الكتاب المقـدس     " شخصية عالمية جديرة باالحترام والتخليد لدوره في احياء اللغه المقدسة           

  .الذي يعتبر مساهمة مميزة في التربية والعلوم والمجتمع
  2/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  نحو إعادة بناء قضية فلسطين ومنظمة التحرير .44

  عصام نعمان. د
إحساساً بالمخاطر التي تحيط بقضية فلسطين، ينظّم المثقفون الفلسطينيون، ممثَلين باالتحاد العام للكتّـاب              

 إلى  4 في دمشق من     "سطينيةورشة عمل حول إعادة بناء منظمة التحرير الفل       "والصحافيين الفلسطينيين،   
وقد جرى توقيت   .  الشهر الجاري، بمشاركة وازنة من أهل الرأي والمثقفين العرب في شتى أقطارهم            6

 الشهر الجاري أو ربما في تاريخ الحـق،         7انعقاد الورشة عشية اجتماع المؤتمر الوطني الفلسطيني في         
الذي تنظمـه  ) الواليات المتحدة(ولي في أنابوليس وهو المؤتمر النخبوي والشعبي البديل من االجتماع الد       

وزارة الخارجية األمريكية وتترأسه كوندوليزا رايس، والمنتظر انعقاده أواخر الشهر الجاري أو منتصفَ             
  .الشهر المقبل

إزاء عدم تمكّني من تلبية الدعوة، وعدتُ منظمي الورشة البالغة األهمية بأن تكون مشاركتي في صيغِة                 
 هي أشبه بمذكرة موّجهة إلى األخوة المشاركين فيها بل إلى جميع المهتمين بقضية فلـسطين فـي                  مقالٍة

  :رحاب الوطن العربي الكبير، وذلك على النحو اآلتي
  صعود منظمة التحرير وهبوطها:  أوالً

الجئـين  أصبحوا مجاميع من    .  توّزع الفلسطينيون شتاتاً على األقطار العربية المجاورة       1948، بعد نكبة 
بؤساء مجروحي الكبرياء، متروكين لمصيرهم في مخيمات مرتجلة فـي ضـواحي المـدن ومجاهـل                
األرياف، يلعقون جراحهم بصمت ويتابعون بغير أمل ما يدّبر لوطنهم السليب على أيدي مسؤولين أجانب               

  .وآخرين أعارب
فـي مقاومـة عمليـة االغتـصاب        لم تفلـح    . كان للفلسطينيين آنذاك مرجعية باسم الهيئة العربية العليا       

  .واالحتالل، فما كان منتظراً منها ان تنجح في تدبير شؤون الناس وقد أضحوا مشردين تحت كل كوكب
كان من الطبيعي، والحال هذه، ان تتولى حكومات األقطار المضيفة، فرادى ثم مجتمعة في إطار جامعة                

ن تترك لوكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين مهـام         الدول العربية، شؤون الالجئين السياسية واألمنية، وأ      
  .اإلغاثة والمعيشة وبقية النواحي االجتماعية

 إزاء تقصير الحكومات في الوفاء بالمتطلبات االجتماعية لالجئين وعجزها عن النهـوض بمـسؤولياتها             
 المركزيـة،   القومية تجاه قضية فلسطين بما هي، باعتراف الجميع حكوماٍت وشـعوباً، قـضيةُ العـرب              

تعاظمت الحاجة لوجود كيان سياسي منبثق من إرادة الفلسطينيين أنفسهم لتدبير شؤونهم في كل الميادين،               
  .والسيما ما يتعلق منها بالشؤون السياسية وقضايا المصير

 في مطالع الستينات من القرن الماضي باكورة المحاوالت         "فتح"كانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني      
منظمة "وما عتمت أن سيطرت، بفضل عملياتها الميدانية الالفتة، على كياٍن باسم            . دة في هذا السبيل   الجا

 كانت جامعة الدول العربية قد استولدته في أروقتها وأرادت له ان يكون مجرد تعبير               "التحرير الفلسطينية 
  .شكلي في إطار النظام العربي الرسمي عن أماني شعب مسحوق
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  : سيطرتها على منظمة التحرير وعززتها بحجج ثالث"حفت"بررت حركة 
  . ضرورة أن يأخذ الفلسطينيون قضيتهم بأيديهم كونها تخّصهم في الدرجة األولى-
 نزوع النظم السياسية العربية المتصارعة إلى توظيف قضية فلسطين، بل الفلسطينيين أنفـسهم، فـي                -

  .لذي أساء إلى القضية وأصحابهاسياساتها وأغراضها المحلية واإلقليمية، األمر ا
 انحسار مركزية القضية نتيجةَ العاملَين آنفي الذكر وتراجعها تدريجاً إلى مراتب خلفية في اهتمامـات                -

  .المسؤولين وحتى المواطنين العرب والمسلمين
ابـرز  . نتج عن تأسيس منظمة التحرير وأدائها السياسي واإلعالمـي والكفـاحي ايجابيـات وسـلبيات              

  :يجابيات ثالثاال
 قيام كيان وطني حقوقي وسياسي هو بمثابة مرجعية معترف بها، عربيا وإسالميا ودوليا، بأنها الممثل                -

  .الشرعي الوحيد لشعب فلسطين والمعّبر عن إرادته
 نهوض مؤسسات المنظمة وأجهزتها بمسؤوليات االهتمام بشؤون شعب فلسطين في شـتاته، ورعايـة       -

  .هيئات المحلية والعربية والدولية التي تعنى بقضاياه على مختلف المستوياتمصالحه، ومراقبة ال
 التنسيق، ولو في حدود ضيقة، بين التنظيمات والهيئات والفعاليات العاملة داخل المنظمة وخارجها في               -

  .إطار حماية األهداف والمصالح العليا لشعب فلسطين
  : أما السلبيات فأبرزها ثالث أيضا

، بما هي كبرى تنظيمات المقاومـة الفلـسطينية وأكثرهـا    "فتح" من الطبيعي أن تصبح حركة  إذا كان -
نشاطاً في الستينات والسبعينات، صاحبةَ اليد العليا في قيادة منظمة التحرير في تلك الحقبة، فإنه كان من                 

نظمة وأجهزتها اقتربت    ريادتها القيادية بسيطرة شبه كاملة على مؤسسات الم        "فتح"غير الطبيعي ان تُقِرن     
من حدود االحتكار، في وقت كانت وما زالت مقتضيات الكفاح وتعددية التنظيمات الفلـسطينية العاملـة                
تستوجب مقاربةً وبالتالي إدارةً جماعية ديمقراطية للكيان السياسي الوليد تُسهم فيـه، بتوافـٍق وعدالـة                

  .لى درجات الوئام واإلنتاجيةوفعالية، جميع التنظيمات العاملة على نحٍو يحقق أع
 على المنظمة وشبه احتكارها لهـا وواكبتهـا منافـسة حاميـة بـين               "فتح" نشأت عن ظاهرة سيطرة      -

التنظيمات المنخرطة في المنظمة وتلك التي بقيت خارجها، وفاقم من حدة المنافسة فهم خـاطئ لطبيعـة                 
ت أو معظمها قوامه النظر إليها وكأنها سلطة        المنظمة ودورها في مرحلة الكفاح، ساد لدى جميع التنظيما        

وقد نجم عن هذا الفهـم الخـاطئ        . قائمة في كيان سياسي حقيقي له إقليم وسوية قانونية وسياسية راهنة          
ممارسات خاطئة وفاسدة، أظهرت المنظمة أمام جمهورها واألمة والعالم من حولها وكأنها نظام عربـي               

  .ها التي عانى ويعاني منها العرب في تاريخهم المعاصرآخر متخلف ينضاف إلى المنظومة إيا
 زادت أزمة المنظمة تعقيداً بانزالق قيادتها وقيادات التنظيمات المنخرطـة فيهـا وعناصـرها إلـى                 -

ممارسات خاطئة وفاسدة على أراضي الدول العربية المضيفة ما جعلها تبدو، في الواقع، وكأنهـا دولـة                 
وقد استغل العدو الصهيوني، مـدعوماً      . معطلة لسيادتها على أرضها وشعبها    داخل الدولة المضيفة وقوة     

بالواليات المتحدة األمريكية، هذه الممارسات الخاطئة والمكلفة، بأن شّن الحرب على لبنان صيفَ العـام               
 ونجح في ترحيل المنظمة وتنظيمات المقاومة المنخرطة فيها إلى مناٍف جديدة في تونس والـيمن                1982
  .رهماوغي

نجم عن هذه السلبيات جميعا ان تحّولت منظمة التحرير، خالف ما أريد لها أن تكون، مجرد نظام عربي                  
آخر، متخلّف ومنقسم على نفسه ومنشغل عن هموم شعبه ومصالحه وأهدافه العليا بصراعات مريرة بين               

  .مكّوناته على الصدارة والوجاهة والمصالح والنفوذ
  سطينأزمة قضية فل:  ثانياً

ذلـك ان   .  بمواكبة أزمة منظمة التحرير، كانت قضية فلسطين تعاني، هي األخرى، من أزمة متناميـة             
محـور األزمـة ان   . منظمة التحرير تماهت بعد اتفاقات أوسلو مع السلطة الفلسطينية التي نشأت عنهـا     
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نظمة أنشئت من أجـل     فالم. أهداف المنظمة ومسّوغات وجودها مغايرة أساساً لطبيعة السلطة وسياساتها        
تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعودة شعبها إلى أرضه، وحقه في إقامة دولته الـسيدة المـستقلة، فيمـا                  
السلطة نشأت عن اتفاقاٍت تسووية مناقضة في موضوعها ومراميها والسياسات الناجمة عنهـا لميثـاق               

  .المنظمة ونهج كفاحها
  : تعقّدت األزمة بنشوء ظواهر ثالث

 على مراكز ووظائف السلطة نتيجةَ سيطرتها على مراكز ووظائف المنظمة األمر            "فتح" حركة    سيطرة -
  .الذي جعل التماهي بين االثنتين كامال ما عطّل المنظمة وجعلها مجرد ملحق للسلطة

ابتالع السلطة للمنظمة أدى إلى نفور بقية التنظيمات المنخرطة في المنظمة من السلطة وسلوكها طريـق    
 والجهاد اإلسالمي من جهة     "حماس"فوق ذلك، باعد هذا التماهي بين حركتي        . ارضة شبه الدائمة لها   المع

والمنظمة والسلطة من جهة أخرى، فكان ان استنقعت المنظمة وتعطّـل دورهـا تمامـاً فـي صـفوف               
  .فلسطينيي الضفة والقطاع ومجتمعات الشتات أيضاً

خريطـة  "ق أي إنجازات سواء في إطار اتفاقات أوسلو أو           زاد الطين بلّة أن السلطة عجزت عن تحقي        -
كما ان أداءها اليومي على صعيد تدبير شؤون الشعب المعيشية واالجتماعية اعتـوره فـساد               . "الطريق

 معركة االنتخابات النيابيـة وفقـدان سـيطرتها علـى المجلـس             "فتح"شديد وشامل أفضى إلى خسارة      
  .التشريعي

 على حكومة السلطة بسبب امتنـاع       "حماس"على نحٍو أدى الحقاً إلى سيطرة       تفاعلت كل هذه التطورات     
 كفئة حاكمة في إدارة أجهزة السلطة ورعاية شؤون الناس،          "حماس"وإذ أخفقت   .  عن المشاركة فيها   "فتح"

تطورت األزمة إلى مزيد من التعقيد استوجب تدخل السعودية لرأب الصدع وحمل الفريقين على القبول               
لكن تجربة الحكومة االئتالفية الناشئة عن اتفاق مكة أخفقت هي األخرى، فانفجر            . حكومة ائتالفية بتأليف  

 منفردةً على قطـاع     "حماس" من الحكومة، ثم إلى سيطرة       "فتح"الصراع مجدداً وأدى الى خروج وزراء       
  .غزة

ر، ال للـسلطة وال     وسط هذا الدمار النفسي والسياسي الشامل، ما عاد ثمة مكانة وال هيبـة وال حـضو               
القضية؟ ما القضية؟ هل يمكن تعريفها، وسط هذا الدمار، إالّ بأنها باتـت             .. للمنظمة وال بالتالي للقضية   

عنوان صراٍع مرير على السلطة بين تنظيماٍت للمقاومة هدفها تحرير فلسطين أرضاً وشعباً، فـإذا بهـا                 
  ٍة تحت االحتالل؟تنشغل عنه بالتناحر والتقاتل والصراع على سلطٍة وهمي

قضية فلسطين سقطت، أو كادت، في أوساط شعبها، فهل يعقل أالّ تسقط أو تهون فـي أوسـاط سـائر                    
  الشعوب والجماعات والدول؟

حتى لو تساهلنا في تقويمنا ونقدنا وقلنا إن القضية لم تسقط او تهون بل تضررت وتراجعت، فإنه يبقـى                   
مهور سائر قضايا العرب المتكاثرة قـد تقلّـصت وتـصدعت           ان مركزيتها في وعي أبناء األمة وبين ج       

  .وتهاوت أو كادت
  المخرج من األزمة:  ثالثاً

في حال بائسة، وشعب فلسطين في حال حبوط وضياع، فإن البحث           ) والسلطة(إذ تبدو القضية والمنظمة     
زم في إعادة   في منهج الخروج من األزمة إلى الحل يجب ان ينطلق من حقيقة ساطعة هي ضرورة التال               

بناء القضية والمنظمة معاً، بمعنى أال سبيل وال جدوى من إعادة بناء المنظمة إن لم يسبقها او يرافقهـا                   
ذلك ان احد األسباب الرئيسية لتصّدع المنظمة وتراجعها إنما         . على األقل جهد مكثّف إلعادة بناء القضية      

ية وعنوانها، بسلبه مضمونه التحريري الثوري      هو تجويف الميثاق الوطني الفلسطيني، بما هو روح القض        
المقاوم وتحويله مجرد برنامج مرحلي لتنظيم سياسي عامل في ظـل االحـتالل، يـسعى مـن خـالل                   
المفاوضة، ال المقاومة، إلى توسيع صالحيات سلطة الحكم الذاتي وتطويرها لتصبح في مـدى عقـد او                 

  .عقدين دولة مستقلة
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ميثاق المنظمة المفرغ من مضمونه التحريري الثـوري المقـاوم وممارسـة            إن الطالق شبه البائن بين      
تنظيمات المقاومة داخل المنظمة وخارجها أدى، من بين أسباب أخرى، إلى شّل المنظمة وتعطيلهـا مـا             

من هنا تنبع ضرورة إعادة     . أساء أيما إساءة إلى أصالة القضية ومركزيتها في الحياة العربية واإلسالمية          
  :لقضية في وعي جمهورها الفلسطيني ووعي األمة على النحو اآلتيبناء ا

إن مركزية القضية شرط لبقائها حّية ولتوسيع قاعدة جمهورها وبالتالي لضمان أولويتها وفعاليتهـا بـين                
  .بقية قضايا العرب والمسلمين

عالم متغّير ومكتظ   لذلك يقتضي، في عملية إعادة البناء، الحرص على إعادة توكيد مركزية القضية وسط              
  .بقضايا أخرى لها جماهيرها وأولوياتها

 في  "إسرائيل"لعل السبيل األفضل واألجدى إلعادة توكيد مركزية القضية إنما يكمن في توضيح مركزية              
نظام األمن اإلقليمي للمنطقة ودورها المركزي في خدمة استراتيجيا الواليات المتحدة في المحافظة على              

نفطية وما يتطلبه ذلك من إضعاف للكيانات السياسية المحيطـة بفلـسطين، أي بالكيـان               أمن مصالحها ال  
 بأن ضمانة إضعافها هي في تفكيكها وتفتيتهـا         "إسرائيل"الصهيوني، والتقاء مصلحة أمريكا مع مصلحة       

ـ                 ط للحؤول دون قيام قوة إقليمية مركزية في البرزخ الممتد بين الساحل الشرقي للبحر األبـيض المتوس
  .والساحل الشرقي للخليج العربي الفارسي

 األمني والتفكيكي في المنطقـة وحاجـة        "إسرائيل"يقتضي أن يتأسس على هذا الربط بين مركزية دور          
الواليات المتحدة الى دورها هذا في حماية مصالحها النفطية، ربطٌ مقابل بين المقاومة لتحرير فلـسطين                

 المنطقة من الهيمنة األمريكية، وصوال الى إقامة الدولة العربيـة           من الصهيونية والكفاح من اجل تحرير     
  .االتحادية بما هي القوة اإلقليمية المركزية الكفيلة بحماية أمن دول المنطقة وحريتها ونمائها

بإعادة بناء القضية وتعريفها وتوصيف دورها على هذا النحو، يصبح تحرير فلسطين طريقاً مؤدية الـى                
  .ما ان وحدة العرب تصبح بدورها طريقاً مؤدية إلى تحرير فلسطينوحدة العرب، ك

في ضوء هذا الفهم االستراتيجي لقضية فلسطين ومركزيتها في حياة العرب والمسلمين، يقتضي الشروع              
  :في إعادة بناء منظمة التحرير وفق األسس اآلتية

الحاضنة والمربية لكـوادر دولتـه      المنظمة هي الكيان الوطني الحقوقي والسياسي لشعب فلسطين واألم          
  .الديمقراطية المستقلة

  :تنهض المنظمة، بالصفة والغاية المبينتين أعاله، بجملة ادوار على النحو اآلتي
  .برلمان الشعب، فالمجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى سلطة تقريرية وتشريعية ورقابية في المنظمة) أ(
وبهـذه  . ي أعلى سلطة قيادية وإجرائية  وتنظيمية فـي المنظمـة          قيادة الشعب، فاللجنة التنفيذية ه    ) ب(

الصفة، فإن اللجنة التنفيذية هي حاكمة السلطة الفلسطينية ومرشدتها والساهرة على حسن أدائها بما يحقق               
  .األهداف العليا للميثاق الوطني الفلسطيني

الشرعي لشعب فلسطين، ولهـا     ممثل الشعب، فالمنظمة من خالل مؤسساتها وأجهزتها هي الممثل            ) ج(
  .وحدها الصفة والصالحية للتفاوض باسمه مع الدول والحكومات والهيئات الدولية

عدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة التنفيذية وسائر أجهزة المنظمة من جهة ورئاسـة وعـضوية                ) ه(
اوز هذه القاعدة بإجـازة  يمكن، في ظروٍف استثنائية، تج. الحكومة في السلطة الفلسطينية من جهٍة اخرى     

  .صريحة ولمدة محددة بموجب قرار من المجلس الوطني الفلسطيني
  :يعاد بناء المنظمة وفق األسس اإلجرائية اآلتية

 شخصية فلـسطينية    12تتوافق القوى الفلسطينية الحية على تأليف لجنة وطنية تحضيرية مؤلفة من            ) أ (
والمهنية الفلسطينية الذين ال يشغلون ولم يسبق لهم ان شـغلوا           مستقلة من بين أعضاء االتحادات النقابية       

مناصب قيادية مدنية أو عسكرية في المنظمة أو في السلطة، مهمتها إجراء أوسع المشاورات من أجـل                 
  .وضع نظام القواعد اإلجرائية النتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
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رائية النتخاب أعضاء المجلس الوطني إلى اللجنة التنفيذية        ترفع اللجنة التحضيرية نظام القواعد اإلج     ) ب(
كما تقوم بتوزيعه علـى مختلـف       . للمنظمة للمصادقة عليه واعتماده دونما تعديل ووضعه موضع التنفيذ        

التنظيمات العاملة داخل المنظمة وخارجها، وعلى قيادات االتحادات النقابية والمهنية العاملة مـن أجـل               
  .يالدرس وبيان الرأ

يستحسن ان يرتكز نظام القواعد اإلجرائية النتخاب أعضاء المجلس الوطني على أسـاس ان يقـوم                ) ج(
الفلسطينيون حيثما يتواجدون، داخل فلسطين وخارجها، بالتصويت للوائح مرشحين بعدد أعضاء المجلس            

لوائح ائتالفية تـضم    كحّد أقصى، مؤلفة من محازبين لتنظيمات معينة أو لمستقلين خارج التنظيمات أو ل            
محازبين ومستقلين، على ان يؤلف شعب فلسطين كله بشتى مجتمعاته وجماعاته وأفراده دائرة انتخابيـة               
واحدة، وأن تحتسب نتائج االقتراع على أساس قواعد التمثيل النسبي لتـأمين صـحة التمثيـل الـشعبي                  

  .وعدالته
ن األسباب، في المـصادقة علـى نظـام القواعـد           إذا أخفقت اللجنة التنفيذية للمنظمة، ألي سبب م       ) د(

اإلجرائية النتخاب أعضاء المجلس ووضعه موضع التنفيذ خالل مهلة أقصاها ثالثة أشهر مـن تـاريخ                
إحالته عليها، تقوم اللجنة التحضيرية بإستفتاء مختلف قيادات التنظيمات الفلـسطينية العاملـة وقيـادات               

نظام المذكور خالل شهر من تاريخ انتهـاء المهلـة المعطـاة للجنـة              االتحادات النقابية والمهنية على ال    
وإذا حصل النظام على موافقة غالبية التنظيمات واالتحادات، يصار إلى وضعه موضع التنفيـذ              . التنفيذية

وتتـولى اللجنـة    . سواء وافقت اللجنة التنفيذية على ذلك الحقاً او عارضته ألي سـبب مـن األسـباب               
العملية االنتخابية ومراقبتها بالتعاون مع التنظيمات الـسياسية واالتحـادات النقابيـة            التحضيرية إجراء   

  .والمهنية التي وافقت على نظام القواعد اإلجرائية النتخاب أعضاء المجلس الوطني
يدعى األعضاء المنتخبون إلى اإلجتماع خالل مدة أقصاها شهران من تاريخ إعالن النتائج، فيقـوم               ) ه (

  .س وطني فلسطيني ذو طابع تأسيسي ديمقراطي في تاريخ فلسطين المعاصرأول مجل
للمجلس الوطني الجديد ان يعّدل النظم اإلجرائية المعتمدة في انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه وانتخاب              ) و(

ـ    اة أعضاء اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات المنبثقة منه أو ان يقوم بتفعيلها كما هي لضمان الغايـة المتوخ
  .منها

تنظر اللجنة السياسية المنبثقة عن المجلس الوطني في التقريـر الـسياسي والتوصـيات المقتـرح                ) ز(
اعتمادها المقدم من اللجنة التحضيرية وتُجري عليه التعديالت الالزمة قبل عرضه على الهيئـة العامـة                

  .للمجلس من أجل مناقشته وإقراره
لتحضيرية وبالتالي التوصيات المراد إقرارها من طرف المجلس        يستحسن ان يتضمن تقرير اللجنة ا     ) ح(

  :الوطني المواقف اآلتية
 التأكيد على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلـسطين، والـسلطة التقريريـة                 -1

 والتشريعية األعلى في ما يخص حقوقه ومصالحه وشؤونه العامة، داخل فلسطين المحتلة، السيما الضفة             
  .الغربية وغزة، وخارجها وأال صفة وال شرعية ألي سلطة أو إدارة أو جهاز ال يحظى بثقتها وإجازتها

 اإلعالن عن عدم ثقته بتركيبة السلطة الفلسطينية القائمة وبالحكومتين القائمتين في رام اهللا وغـزة،                -2
ة بالطرق السياسية واإلدارية    وتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة اإلضطالع بمسؤوليات وصالحيات الحكوم       

المناسبة لحين تأليف حكومة وطنية جامعة تنفذ سياسة المنظمة كما يجري إقرارها في المجلس الـوطني                
  .واعتماد مناهجها وإجراءاتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة

يان الصهيوني   اإلعالن عن عدم التزام المنظمة ومن ورائها الشعب الفلسطيني بأي اتفاق مع دولة الك              -3
سابق لتاريخ انتخاب المجلس الوطني الجديد ما لم يجِر إقراره مجدداً مع التعديالت الواجبة من طـرف                 

  .المجلس أو اللجنة التنفيذية للمنظمة
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 اإلعالن عن ان ثورة شعب فلسطين من اجل تحرير األرض والشعب من االحتالل الصهيوني، وحق              -4
لديار، وإقامة الدولة الديمقراطية المستقلة، وأن أعمال المقاومة الجاريـة          العودة بال قيود أو شروط إلى ا      

والتي تجري في هذا السياق إنما هي جزء من ثورة شعوب األمة وأمم عالم الجنوب مـن أجـل إنهـاء                     
الهيمنة األمريكية وكسر سيطرتها على الثروات والموارد الطبيعية، والمواقع االسـتراتيجية، واألسـواق          

ية، والنظم السياسية، والتأكيد على حق األمم المقهورة والمقّسمة في استعادة حريتهـا ووحـدتها،               التجار
وحقها غير القابل للتصرف في معاملتها على أساس اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهود واالتفاقات              

إليها من الدول الـصناعية    المتفرعة عنه، وحقها في التنمية المستقلة وفي وقف المخاطر البيئية المصّدرة            
  .الكبرى والتعويض عليها والمشاركة في معالجة آثارها الكارثية

 اإلعالن عن أن إصالح المنظمة وتطويرها وضمان فعاليتها ليس مجرد قرار بل هـو مـسار، وأن                  -5
  .المجلس الوطني يوصي بتأليف لجنة دائمة لإلصالح والتصحيح والتطوير لتتولى هذه المهمة الجليلة

  .هذا ما اقتضى بيانه
  3/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   اإلسرائيلية-حقيقة األهداف األميركية : لقاء الخريف .45

  ماهر الطاهر
في ظل وضع صعب ومعقد للغاية تعيشه القضية الفلسطينية وحالة انقسام عميق في الوضـع الـداخلي                 

، وفي ظل احـتالل العـراق ومحـاوالت         الفلسطيني، وحالة تشرذم وانقسام وتجاذبات في الواقع العربي       
تقسيمه وتجزئته إلى دويالت وطوائف، دعا الرئيس االميركي جورج بوش إلى عقد لقـاء دولـي فـي                  

على المسار الفلسطيني، ولم يتضح إلى اآلن جـدول         " عملية السالم "الخريف لبحث تحريك ما يسمى بـ       
  . أعمال وبرنامج االجتماع واألطراف المدعوة له

لة خمسة عشر عاماً من المفاوضات مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقات أوسلو كانـت المزيـد مـن      إن حصي 
االستيطان وفرض الحصار والعزل والتجويع وارتكاب جرائم الحرب والتدمير واالغتيـال واالعتقـال             
وتشييد جدار الفصل والتوسع لنهب ومصادرة األرض وتمزيقها وتهويد القدس ومحاولة فصل القـضية              

فلسطينية عن بعدها العربي، ما أوصل رهان أوسلو إلى فشله المحتوم في مفاوضات كامب ديفيد عـام                 ال
 لتشتعل انتفاضة األقصى التي خذلها النظام الرسمي العربي في غالبيته، وتجاهل فريـق أوسـلو                2000

 وتعميـق   مغزاها السياسي عبر القبول بخارطة الطريق كخطة اميركية لتصفية االنتفاضـة والمقاومـة            
. االرتهان لإلرادة االميركية، كانت تلك حصيلة الرهان على مفاوضات عبثية وفق المرجعية االميركية،            

واليوم بعد أن وصلت الرهانات الخاسرة إلى طريق مسدود وبعد أن أعلن السيد عمرو موسـى األمـين                  
ية تضحك على العرب وسلمت     العام لجامعة الدول العربية قبل بضعة شهور أن الواليات المتحدة االميرك          

ـ   ، اليوم تتجدد الرهانات الخاسرة مرة أخرى، وتواجـه         "إسرائيل"بالكامل إلى   " العملية السلمية "ما يسمى ب
الحقوق والمصالح الفلسطينية والعربية وتطلعاتها مخاطر االجتماع الدولي الذي دعا له الرئيس االميركي             

جية االميركية كوندليسا رايس التي كانـت قـد بـشرت           جورج دبليو بوش والذي سترأسه وزيرة الخار      
العرب أثناء العدوان الصهيوني على لبنان في تموز العام الماضي بأن المنطقة تـشهد مخاضـا لمـيالد                
شرق أوسط جديد ال مكان فيه للقومية والعروبة وثقافة المقاومة والتمسك بالحقوق واألوطان ومـصالح               

  . الشعوب
مطروح بصدد الدعوة لالجتماع الدولي يتعلق بتوقيت هذه الدعوة وحقيقة أهـدافها            إن السؤال األساسي ال   

ودوافعها، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء والية بوش الثانية التي لم يبق لها سوى عـام ونيـف وبـدء                    
  . اإلعداد لالنتخابات االميركية القادمة
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ي في إيجاد حل شامل للقضية الفلـسطينية        هل حقاً يسعى الرئيس االميركي لتحقيق إنجاز واختراق تاريخ        
   اإلسرائيلي قبل إنهاء واليته؟ -وللصراع العربي 

هل يسعى الرئيس االميركي حقاً لممارسة ضغوط جادة وفاعلة على إسرائيل كي تلتزم بتطبيق قـرارات                
  ربية المحتلة؟ األمم المتحدة والشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية واالنسحاب من األراضي الع

فقد أهملت اإلدارة االميركية خالل الـسنوات الـسبع الماضـية الملـف             . الجواب، واضح كل الوضوح   
الفلسطيني وقامت باقتراف جريمة احتالل العراق وقتل مئات األلوف من سكانه وتشريدهم تمهيداً لتقسيمه              

ائيل القـوة الكبـرى المـسيطرة       وتجزئته كمقدمة لمحاولة تفتيت وتجزئة المنطقة بأسرها، لتكون إسـر         
  . اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً

 اإلسـرائيلي ال يقـدم كتـاب        -إن من يريد إيجاد حل شامل وحقيقي لقضية فلسطين والصراع العربي            
ضمانات خطية يؤكد فيه صاحب الدعوة لمؤتمر الخريف أن الواليات المتحدة تتعهد إلسرائيل بـأن أي                

 1967طيني لن يقوم على قاعدة االنسحاب من كامل األراضي المحتلة عام            حل سياسي على المسار الفلس    
ولن يتضمن اإلقرار بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، ولن يتضمن االنسحاب الكامل من القـدس، ولـن            
يؤدي إلى إزالة الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الفلسطينية، ولذلك فقد أعلنت إسرائيل أن أي حـل                 

  . ستندا لكتاب الضمانات الذي قدمه الرئيس االميركيسيكون م
إذا كانت الواليات المتحدة االميركية هي المرجعية الوحيدة لما يسمى بعملية السالم وليس قرارات األمم               
المتحدة والشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وإذا كانت هذه المرجعية قد أعطت كتاب الـضمانات               

هل نحـن أمـام عمليـة تـسوية للقـضية           : فلسطينية، يصبح السؤال المركزي هو    لمن يحتل األرض ال   
  الفلسطينية أم عملية تصفية؟ 

إذا كان الحل المطروح يستهدف تبديد حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضـهم وممتلكـاتهم التـي                 
 وإذا  194,لقـرار    وهو الحق الذي صانته قرارات األمم المتحدة وخاصة ا         1948هجروا منها قسراً عام     

كان الحل يستهدف إبقاء الكتل االستيطانية الكبرى والسيطرة على القسم األكبر مـن أراضـي الـضفة                 
الفلسطينية وطرح فكرة تبادلية األراضي، وإذا كان هذا الحل يستهدف استمرار السيطرة واالستيالء على              

ـ مدينة القدس واالنسحاب من بعض األحياء فقط وإبقاءها عاصمة أب          إسرائيل، فإن هذا يعني ضرب     "دية ل
ونسف وعرقلة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حقيقية وإيجاد كيان فلسطيني يتشكل مـن معـازل                 
وكانتونات مسيطر عليه إسرائيلياً بشكل كامل سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً يحل مشاكل االحـتالل              

  . ني المتواصلة على مدى عقود طويلةاإلسرائيلي وليس معاناة الشعب الفلسطي
إن الهدف الحقيقي الجتماع الخريف ليس إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية، بل محاولـة جديـدة لتـصفية                 

  : الحقوق الوطنية الفلسطينية وتحقيق أغراض ومصالح اميركية وإسرائيلية أبرزها ما يلي
ميركي للتغطية على المشاكل الكبـرى واألزمـة        إن توقيت انعقاد المؤتمر يرتبط بسعي الرئيس اال       : أوالً

الشديدة التعقيد التي تعيشها اإلدارة االميركية في العراق، والتي انتقلت إلى الداخل االميركي وباتت أحـد                
ال شك في أن صورة اإلدارة االميركية والرئيس        . العناوين الرئيسية لالنتخابات الرئاسية االميركية المقبلة     

أجمع أصبحت تعني الحرب والقتل والدمار والكذب والخداع ونشر الفوضـى والفـشل،             بوش من العالم    
األمر الذي أدى إلى انخفاض شعبية الرئيس االميركي إلى أدنى مستوى حيث لم تتجاوز نسبة التأييد لـه                  

 وهذا سيؤثر بكل تأكيد على الحزب الجمهوري في االنتخابات االميركية القادمة، ولـذلك تـسعى                31الـ
إلدارة على ضوء الفشل الذريع لسياستها في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين وعموم المنطقة إلـى               ا

دولة كـي   ) 34(محاولة تحسين صورتها داخلياً وخارجياً في حملة عالقات عامة وعقد اجتماع تحضره             
 بـل هـي     تصور إدارة بوش للعالم وبصورة مخادعة أنها ليست إدارة تشعل الحروب واألزمات فقـط،             

  . سالم في المنطقة"تسعى لحل القضية الفلسطينية وتعمل إليجاد 



  

  

 
 

  

            24 ص                                   890:         العدد                        3/11/2007سبت ال: التاريخ

 تمـوز الماضـي     12إن إدارة بوش وبعد فشل العدوان اإلسرائيلي المدعوم اميركياً على لبنان في             : ثانياً
 والذي كان يستهدف تدمير البنية التحتية لحزب اهللا ونزع سالحه والقضاء على المقاومة اللبنانية تمهيـداً               

ـ            الشرق األوسط الجديد الذي    "لتحويل لبنان إلى مرتكز للضغط على سوريا ومحاصرتها لخلق ما يسمى ب
بعد الفشل الذريع لهذا العدوان والصدمة التي       ... تهيمن فيه الواليات لمتحدة وإسرائيل على عموم المنطقة       

ومة اللبنانيـة بقيـادة حـزب اهللا        أصيبت بها إسرائيل واإلدارة االميركية نتيجة االنتصار التاريخي للمقا        
والهزيمة التي فاجأت الجيش اإلسرائيلي وما ولده كل ذلك من تفاعالت ومعاني استراتيجية حول انتصار               
مفهوم المقاومة وهزيمة منطق االستسالم والخضوع، وأن هزيمة إسرائيل وجيـشها المـدجج بالـسالح               

 أن يروج وال يزال إذا توفرت اإلرادة الـسياسية          إمكانية واقعية وليست أضغاث أحالم كما حاول البعض       
  . وإرادة الصمود والمواجهة

هذا االنتصار أقلق دوائر صنع القرار في واشنطن خاصة بعد أن وصلت المفاوضات حول مـا يـسمى                  
بعملية السالم إلى طريق مسدود، وأصبح واضحاً للعيان أن ما يجري ليس عملية سـالم، بـل توسـيع                   

ولـذلك فـإن اإلدارة     . حقائق جغرافية وديموغرافية على األرض الفلسطينية المحتلـة       لالستيطان وخلق   
االميركية تحاول مرة أخرى تجديد األوهام عند المراهنين على حل سياسي وفق المرجعيـة االميركيـة                
لمواصلة سياسة كسب الوقت والخداع والتضليل ومحاولة تطويق النتائج االستراتيجية لالنتـصار الـذي              

ق في لبنان وانعكاساته في عموم المنطقة، بل أكثر من ذلك تسعى اإلدارة االميركية لمحاولـة خلـق                  تحق
تناقضات واصطفافات في الواقع العربي الرسمي لتمرير مخططات عدوانية تستهدف سـوريا وإيـران              

  . ومحاصرة وضرب المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين
 محاولة توسيع رقعة التطبيع الرسمي العربي مع إسرائيل بغـرض           إن أحد أهم أهداف مؤتمر بوش     : ثالثاً

ـ              دولة ) 12(تهميش القضية الفلسطينية وسلخها عن بعدها القومي، حيث يدور الحديث عن توجيه دعوة ل
عربية لحضور االجتماع الدولي منها عدد من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية بما تمثلـه                

  .  العربيمن ثقل على الصعيد
إن الواليات المتحدة االميركية تسعى لفرض التطبيع مع الدول العربية من دون أن تقدم إسرائيل أيا مـن                  

لذلك مطلوب من الدول العربية     . استحقاقات السالم واالنسحاب من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة       
إسرائيل بأن العرب ال يمكن أن يقدموا       أن ترفض هذه الدعوة وتوجه رسالة واضحة لإلدارة االميركية و         

هدايا وتنازالت مجانية لكيان يرفض السالم ويتنكر لكل قرارات األمم المتحدة ويتصرف كدولـة فـوق                
  . القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية

إن الدعوة الجتماع الخريف تأتي في ظل لحظة ضعف وانقسام داخلي فلسطيني عميق خاصة بعد               : رابعاً
قتتال الداخلي في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس وما ترتب عنه من تداعيات خطيـرة ووجـود                  اال

  . حكومتين في ظل االحتالل
إن هذا االنقسام الداخلي ترك آثار ضارة جداً على الوضع الفلسطيني، تـسعى اإلدارة االميركيـة إلـى                  

فاعليات الفلسطينية سترفض استهدافات هذا     تعميقه وتوسيعه ألنها تدرك أن العديد من الفصائل والقوى وال         
 -اللقاء المسموم، كما تسعى اإلدارة االميركية إلى وضع العراقيل أمام الحـوار الـوطني الفلـسطيني                 

الفلسطيني لبناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية وشاملة تقوم علـى أسـاس التمـسك بالثوابـت الوطنيـة             
  . بتالفلسطينية ورفض المساومة على هذه الثوا

يستهدف مؤتمر بوش قطع الطريق على الدعوات الرافضة لبقاء إسرائيل فوق القـانون الـدولي               : خامساً
عبر إدامة التفرد االميركي بملف الصراع العربي ـ الصهيوني وجوهره القضية الفلسطينية ومواصـلة   

وض عليهـا بـدال مـن       تغييب دور األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستمرار التفا          
تطبيقها، وبما يلبي غرض استعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المغتصبة والذي يأتي لقاء الخريف لتجديد              
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االلتفاف عليها وإعادة رهنها لعبثية التفاوض المباشر والتفرد فيما لم تجلب مسيرة أوسلو وقبلها مدريـد                
  . غير الكوارث على قضيتنا الوطنية

دف مؤتمر بوش من جديد محاولة الحصول على تنازالت فلسطينية جديدة وخاصة قـضية              يسته: سادساً
 1967,الالجئين الفلسطينيين التي تشكل جوهر وأساس قضية فلسطين ألن الرواية الفلسطينية لم تبدأ عام               

 من خـالل اقتـراف      1948بل قبل ذلك بكثير عندما تم طرد الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره عام              
مة من أكبر جرائم العصر الحديث، جريمة اقتالع شعب فلسطين من وطنه وتشريده في كل أصـقاع    جري

  . األرض
لقد أعلنت وزيرة الخارجية االميركية رايس أن القيادة الفلسطينية لن تستطيع تقديم تنازالت جوهرية مـا                

مـارس ضـغوطا علـى      لم يتم إسنادها من الجانب العربي، وهذه دعوة واضحة لألنظمة العربية كي ت            
وكذلك أعلنت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي أنـه علـى            . الفلسطينيين لتقديم تنازالت جديدة   

العرب أن ال يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وعليهم أن يفسحوا لهـم المجـال لتقـديم                  
  . جئين الفلسطينيينتنازالت جوهرية إلسرائيل وخاصة بالنسبة لموضوع حق عودة الال

إن اإلدارة االميركية وإسرائيل سوف تسعيان للحصول على تنازالت فلسطينية جديدة، وإذا لم يتمكنا من               
ذلك فلن يصدر عن االجتماع الدولي سوى موقف عام يقول بأن المفاوضات ستستمر وسيواصل الجانبان               

منيـة للمفاوضـات، وتـرفض بحـث     محاوالت التوصل إلى سالم ألن إسرائيل ترفض تحديد جداول ز     
  . القضايا الجوهرية

ال شك في أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت تم تهديده من قبل أطراف في االئتالف الحكومي                 
بأنها ستنسحب من الحكومة إذا تم مجرد طرح القضايا الجوهرية المتعلقة بالالجئين والقدس، لذلك نـراه                

ـ         . فض سقف التوقعات  يقول إن على الفلسطينيين خ      10وإذا ما أضفنا لذلك أن شعبيته ال تتجاوز نسبة ال
  . نستطيع أن نتصور ماذا يمكن إلسرائيل أن تقدم في هذا الملتقى

ومن هنا، فإن الضغوط االميركية وغيرها سوف تتركز على الجانب الرسمي الفلسطيني الـذي يعـرف                
  . االجتماعية لن تقبل بتقديم المزيد من التنازالتجيداً أن شعب فلسطين وقواه الوطنية وفاعلياته 

  عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ([) 
  3/11/2007السفير 

  
  أي سياق؟.. لقاء عباس الشاعر .46

  عريب الرنتاوي
لسنا على بّينة من أمر اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس بـثالث مـن الشخـصيات                   

 نائب إسماعيل هنّيـة فـي       ، على رأسهم الدكتور ناصر الدين الشاعر      ، المحسوبة على حماس   "الضفاوّية"
حكومة حماس وكل من فرج رمانة وحسين أبو كويك المسؤولين الضفّاويين في حماس وفقـا لوكـاالت                 

  . لكننا مع ذلك نرحب به وننظر إليه كخطوة في االتجاه الصحيح،األنباء
لقاء وموقعه في الجهود الرامية للمصالحة بين فتح وحمـاس عائـد فـي    مصدر حيرتنا في فهم مغزى ال   

 الدكتور  ، فأرفعهم مستوى  ،األصل إلى هوية الرجال الثالثة وطبيعة ومستوى عالقاتهم مع حركة حماس          
الشاعر قيل بأنه ليس عضوا في حماس أو أنه لم يعد كذلك منذ أن أطلق سراحه من السجن اإلسـرائيلي                    

 فهل تمثـل هـذه      ، والرجالن اآلخران ليسا معروفين بمواقعهما القيادية داخل الحركة        ،الذي اختطف إليه  
 وهل يمكن القول بأن الرئيس التقى وفدا من حماس أو مقربـا منهـا ومحـسوبا                 ،حماس فعال " الترويكا"

  .عليها
 فهل هو لقاء مكرس للبحث في تحقيق تقـديم علـى طريـق              ،ونحن نجهل أيضا الغرض من هذه اللقاء      

 الحمساوي؟  - وهل يندرج في سياق الحوار الفتحاوي        ،استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني     
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وإن كان كذلك فما الذي تغير حتى يعود الرئيس أبو مازن للقبول بالحوار مع حماس قبـل أن تـستوفي                    
نخفض من حمـاس؟     وكيف يمكن أن يبدأ الحوار على هذا المستوى الرفيع من فتح والم            ،شروطه المعلنة 

 فما هو وفـي أي سـياق        ،وإن لم يكن لقاء المقاطعة وصالة الجمعة في رام اهللا حوارا بين فتح وحماس             
  يندرج؟

فهو إما أن يكون لقاء مـع شخـصيات ليـست           :  تداهمنا التقديرات المختلفة التالية    ، وفي هذا السياق   ،هنا
 جاءت تتوسط أو تشكو حال      ،ة مع حماس   ولكنه في أحسن األحوال لقاء مع شخصيات متعاطف        ،حمساوية

  ).مقابل الوضع الصعب لفتح في القطاع(الحركة الصعب في الضفة 
" 1 -حماس  "في الضفة الغربية أكثر اعتداال من       " 2 -حماس  "وهو إما أن يكون لقاء على طريق بلورة         

 بدل أن نكون أمام بداية      "2عماد الفالوجي   " وبهذا المعنى فليس مستبعدا أن نكون أمام ظاهرة          ،في القطاع 
  .حوار وطني ومحاولة الستعادة الوحدة الوطنية

 كـأن تكـون     ،وهو لقاء يمكن أن يندرج في سياق التفاوض مع أولمرت والتحضير للمـؤتمر الـدولي              
 فقـررت القيـادة     ،المفاوضات والتحضيرات للمؤتمر قد بلغت طريقا مسدودا جراء التعنت اإلسـرائيلي          

زواج " سيفضي للعودة إلـى   ،سالة جريئة بعض الشيء فحواها أن الفشل في أنابوليس        الفلسطينية توجيه ر  
  .في غزة" المسيار

 مع قرب موعد العملية     ،وهو لقاء يمكن أن يكون ذا صلة بما تشهده جبهة غزة من تصعيد ميداني واسع              
تـي تعيـشها قـوى       ومع تصاعد حالة االستنفار ال     ،العسكرية الواسعة التي يلّوح بها باراك ضد القطاع       

 إن لم يكـن     ،المقاومة والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر للدفاع عن النفس في وجه هجوم منتظر            
  .قبل أنابوليس فبعده مباشرة

 وسنكون بحاجة لمزيد من الوقت والمعطيـات        ،نحن إذن أمام قراءات مختلفة للقاء مفاجئ بعض الشيء        
 والعتباره مفاجأة من النـوع  ،للنظر إليه من موقع التفاؤل واالرتياح   على أننا نميل     ،للتعبير عن االرتياح  

  .السار
  3/11/2007الدستور 

 
  خريف غزة وصيد األفاعي .47

  موسى ابو عيد
هكذا علمنا شاعرنا العربي وعلى هذا الفهم تربينا نحن العرب وهكذا علينا ان نكون قوال وفعال إذا ما 

المتوحش والمتصهين الذي يرفض "عالم العولمة األميركية  يكون لنا مكان تحت الشمس في أنأردنا 
هوك في كل مكان من أرجاء االعتراف بالضعيف ويدوسه بالنعال ويدك بيته بصواريخ االباتشي والتوما 

إسرائيل ومعهما بعض القوى " فعلى ارض الواقع وبينما تحشد الواليات المتحدة وربيبتها  .األرض
 لعقد ما اتفق على تسميته بمؤتمر الخريف للتسوية في انابوليس بالواليات العربية المستكينة كل طاقة

  .  المتحدة، فان قوات االحتالل الصهيوني تنفذ خطة محكمة لحصار قطاع غزة لخنقها اقتصاديا
وتقوم في الوقت نفسه بعمليات توغل جديدة في بيت حانون تسفر عن سقوط الشهداء والجرحى 

زة فيما ال تتوقف هذه القوات نفسها عن اعتقال ومطاردة المقاومين العرب في الفلسطينيين في قطاع غ
اإلسرائيلية غارات وهمية لربما تتحول إلى غارات "الضفة الغربية وفي سماء جنوب لبنان تنفذ الطائرات 

  .  مدمرة وحقيقية في أي وقت وليس هذا بمستبعد
تنظيمات المسلحة ينفذون ويطبقون خططهم التي أعلنوها بالمقابل فان رجال المقاومة الفلسطينية من كل ال

 صاروخا 20صيد األفاعي وخريف غزة فيمطرون مدينة سديروت الصهيونية بأكثر من " وأطلقوا عليها 
الذي يخضع له قطاع غزة ويعلنون العزم على "ويشكلون لجنة شعبية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي 

ونحن نعلم جيدا أن باراك لم يكن . ايهود باراك الجتياح القطاع" التصدي لخطة وزير الحرب الصهيوني 
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في يوم من األيام حمال وديعا فهو من نفذ في ثياب امرأة عملية اغتيال ثالثة من قادة الثورة الفلسطينية 
وما زالت .  في بيروت وهم الشاعر كما ل ناصر والقائدان كمال عدوان وأبو يوسف النجار1973عام 

  .  تين بدماء الكثير من الفلسطينيين والعربيداه ملطخ
إزاء كل هذه المجازر الصهيونية وعمليات القتل واالجتياح والحصار واالعتقال هل أمامنا من مخرج 
" غير ما أعلنه شاعر الثورة الفلسطينية والنشيد الذي كان ينطلق من حناجر الثوار عبر اإلذاعات وهو 

 .  النار إال بالنار" ال يقابل رد على البارود بالبارود؟ وأيضا
ان من يريد السالم ال يمكن ان يحصل عليه إال من موقع القوة أما الضعيف الذي ال حول له وال قوة فلن 

  .  كاأليتام على مائدة اللئام"يحصل على شيء وإذا حصل على شيء فلن يحصل إال على الفتات وسيبقى 
ن من أراد السلم فعليه ان يستعد للحرب ويمتلك كل عناصر ال احد منا يهوى الحرب أو يعشق القتل ولك

عدو اهللا وعدونا أيا كان وأينما وجد حتى لو كان من أبناء جلدتنا وتنكر لها وآثر "القوة التي ترهب 
  .  اليد قصيرة" االصطفاف في معسكر األعداء بدعوى ضعف الحيلة وان 

إن " كما طار وقع و لو دامت لغيرك لما وصلت لك و ان ما طار طير وارتفع إال" لقد تعلمنا في الصغر 
األيام دول وإذا كنا نعاني من الضعف حاليا فال بد ان نستفيق يوما ولعله قريب وتبدأ عناصر القوة تدب 

 فنحن نمتلك القوة االقتصادية والبشرية والحضارية - وهي بالمناسبة ال تنقصنا -في الجسد العربي 
كن ما ينقصنا هو اإلرادة والثقة في اهللا ثم بأنفسنا وساعتها لن نعجز عن تحقيق ما وقوة العلم والمعرفة ول

 الصهيوني البد ان ينفصل وتتزعزع أركانه وان كان يبدو اليوم متينا -كما ان التحالف األميركي .  نريد
ت ال تنسى فقد انفك التحالف البريطاني الصهيوني رغم ما قدمته بريطانيا للحركة الصهيونية من خدما

وعد بلفور الذي تحل ذكراه هذه األيام بل أكثر من ذلك فقد مكنت اإلمبراطورية البريطانية "وأشهرها 
التي كانت ال تغيب عنها الشمس اليهود من األرض العربية الفلسطينية وسهلت لهم الهجرة إليها ومكنتهم 

 ارض فلسطين في الخامس عشر من من إعالن قيام الدولة الصهيونية لحظة رحيل قواتها المحتلة عن
حسين ـ " فيما نكثت بكل وعودها للعرب بالحرية واالستقالل بدءا مما عرف بمراسالت . 1948مايو 
 الصهيوني فقبل يومين -واليوم نشهد تعزيزا للتحالف األميركي. ون خالل الحرب العالمية األولىمكماه

 صاروخ مضاد للدروع 4000 مليار دوالر تشمل 1.3تقدم أميركا صفقة أسلحة للكيان الصهيوني تبلغ 
. ان مساعدة إسرائيل أمر حيوي للمصلحة الوطنية األميركية" قذيفة مضادة للتحصينات والتبرير 5000و

امن "التطبيع هو هدف مؤتمر أنابوليس وان "وعلى الصعيد السياسي تعلن الواليات المتحدة األميركية أن 
لكن أعمدة بوش الرئيسية بدأت تتهاوى . يس القادمة إلى المنطقة العربيةإسرائيل هو أول هدف لجولة را

الواحد تلو اآلخر من رامسفيلد إلى هيوز والحبل على الجرار فكما ستغيب شمس بوش فستغيب شمس 
 . إمبراطورية الشر في واشنطن كما غابت عن روما ولندن وبرلين الرايخ

 3/11/2007البيان  
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