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  30  :كاريكاتير
***  

  
  "حماس"حديثاً الستهداف " فتح"وثيقة تكشف عن خطة أعدتها  :المركز الفلسطيني لالعالم .1

أعـدت  " فـتح "، النقاب عن أن حركة      "المركز الفلسطيني لإلعالم  "كشفت وثيقة سرية حصل عليها      : غزة
". الخطة الرباعية لكشف المستور   "دينياً وتنظيماً وإعالمية، وهي بعنوان      " حماس"داف حركة   خطة السته 

سبتمبر المنصرم،  / وتوضح هذه الوثيقة أن الخطة التي تمتد ألربعة أشهر بدءاً من األول من شهر أيلول              
علـى أنـه    من الجماعات التكفيرية وإظهاره للنـاس       " حماس"تهدف إلى تقريب الخطاب الديني لحركة       

  . تعاني من أزمات داخلية عميقة" حماس"خطاب واحد، ونشر اإلشاعات التي تبين أن حركة 
ويتضمن المحور الديني إعداد مقاالت ودراسات دينية مختلفة تعمل على إظهار شقاق بين منهج اإلخوان               

يـا شـعب    : "ا، وتتضمن هذه الدراسات عنوانين كثيرة منه      "حماس"المسلمين الوسطي وبين منهج حركة      
، والعمل على هجـران المـساجد       "الشرعي واتركوا الخوارج  ) الرئيس عباس (فلسطين التفوا حول وليكم     

  . والعمل على مصاحبة الدعاية في كافة المستويات" حماس"المحسوبة على حركة 
تهديـد   فهو يرتكز على إظهار أن هناك أزمات داخلية عميقة تستر بال           ،أما على صعيد المحور التنظيمي    

   .حماس"والوعيد في صفوف حركة 
تعمل على إعداد تقارير إعالميـة مـضادة        " فتح"وفي المحور اإلعالمي؛ أظهرت هذه الخطة أن حركة         

روايتها فيه، الضغط إعالمياً على القنوات األخرى التـي         " حماس"تظهر التناقض اإلعالمي الذي تخرج      
  . م والمنار، كما تدعي الخطةكالجزيرة والحوار أو العال" حماس"تروج لحركة 
أن مادتها تتضمن تقارير صحفية تشرف عليها لجنة صحفية، وإعداد تقارير مصورة            " فتح"وتوضح خطة   

بإشراف لجنة فنية، وتتضمن تقارير تلفزيونية وستبات وفالشات، وعقد مؤتمرات صحفية تتعلق بالخطة             
 محمود عباس، وتحتوي أيضاً على إعداد وثـائق         الخاصة باللجنة العليا ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية      

  . وتعديل وثائق وإخراج وثائق جديدة مزيفة" حماس"داخلية تتعلق بحركة 
وفي ختام الخطة؛ بينت أن هناك جهات مساندة من خارج حركة فتح لها، ولفتت النظـر إلـى أن أهـم                     

الـشعبية  "الديمقراطية، أما الجبهة    والجبهة  ) فدا(الجهات المساندة هي حزب الشعب والتجمع الديمقراطي        
، "فلم نعرض األمر عليهم لموقفهم السلبي في قضية بني عودة حيث كانوا سبباً في قوة الدعاية المـضادة                 

  . كما جاء في الوثيقة
أما الجهاد اإلسالمي فكسبها فيه ايجابيات كبيرة جداً لكن ذلك يتطلب خططاً وجهداً أكبر              : "وتابعت الوثيقة 

  ". وضعها خالل الشهرين المنصرمينلتي تممن تلك ا
  ..إذهب إلى الوثيقة

  1/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   إلقرارهالخريف سُيعرض على مؤتمر "سرائيلييناال"أي إتفاق مع : ردنملك األ يلتقي عّباس .2
 أجرى العاهل االردني محادثـات      :نبيل غيشان  ،عمان نقالً عن مراسلها في    2/10/2007الحياة  نشرت  

امس مع الرئيس الفلسطيني تركزت على تطورات عملية السالم والجهود المبذولة إليجـاد حـل عـادل               
وافاد بيان للـديوان الملكـي ان        .للقضية الفلسطينية والتحضيرات الجارية لمؤتمر الخريف في واشنطن       

ائج لقائه في نيويورك مع الـرئيس بـوش، علـى هـامش             اطلع العاهل االردني على نت    "الرئيس عباس   
وطالب العاهل االردني بخطوات لبناء الثقة ومساعدة اسـرائيل          .اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة    

للسلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على وضع أجندة محددة لمفاوضات الحل النهائي بهدف إنجاح عملية              
  .مرجوة منها في التوصل إلى السالم العادل والدائمالسالم وتحقيق الغايات ال



  

  

 
 

  

            5 ص                                      862:                                 العدد2/10/2007ثالثاء ال: التاريخ

نحـن  "وقال الرئيس عباس في معرض رده على اسئلة الصحافيين حول سيناريو االعداد للقاء الـدولي                
نتفاوض مع االسرائيليين وبعد بذلك سيحصل هناك اتفاق سنحمله الى اللقاء الدولي لمباركتـه واعتمـاده                

يجب ان يكـون شـامالً لكـل        "وأكد ان االتفاق     ".لمفاوضات على التفاصيل  والموافقة عليه ومن ثم تبدأ ا     
اذا "وقـال   ". قضايا المرحلة النهائية بما في ذلك القدس والالجئون والحدود والمستوطنات واالمن والمياه           
  ".وجدت حلول لكل هذه القضايا وشكل الدولة الفلسطينية، فسنذهب بها الى المؤتمر الدولي

كد أ :الوكاالت وعن   جمال ابراهيم ،  عمان نقالً عن مراسلها في    2/10/2007د اإلماراتية   االتحاوأضافت  
أن األداء العربي سيكون مكثفا في المؤتمر الدولي حيث ستدعى لحضور المـؤتمر لجنـة            محمود عباس   

 حـضورا    دولة باإلضافة الى األمين العام للجامعة العربية، معتبرا ذلك         12المتابعة العربية المكونة من     
 دولة من دول العالم بما في ذلك الدول الدائمة العضوية فـي             25عربيا مكثفا وقويا عالوة عن مشاركة       

  .مجلس األمن وأعضاء اللجنة الرباعية وعدد من الدول اإلسالمية كتركيا وماليزيا وإندونيسيا
  

 "ئيلسراا"لإلشراف على تنفيذ أي اتفاق مع " هيئة مراقبة دولية"السلطة تطالب بـ .3
ـ        : كفاح زبون  - رام اهللا  ان " الـشرق األوسـط   " قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني ل

السلطة تطالب بانشاء آلية مراقبة دولية من الدول التي تقول انها تعنى بالسالم من اجل االشراف علـى                  
لطة مستعدة لمـشاركة هـذه      وحسب حماد فان الس   . تطبيق أي اتفاقات يمكن التوصل لها مع االسرائيليين       

وهو ما أكده صـائب عريقـات،       . الدول في اإلشراف على عمل اللجنة المشتركة لصياغة وثيقة االتفاق         
إن انشاء آلية دولية لمراقية االتفاقات، يتطلب توفر مراقبين دوليين لمتابعة والتأكد من االلتزام              "الذي قال   

  ."بتنفيذ هذه االتفاقات من قبل الجانبين
قد نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله إن السلطة ستطالب في اجتماع السالم الذي             " هآرتس"نت صحيفة   وكا

سيعقد في الواليات المتحدة بتشكيل هيئة دولية لمراقبة تطبيق االتفاقات بين الجانبين والفصل في القضايا               
وأوضـح  . تمر أو قبلـه   التي قد تكون محل خالف على أن يتم تحديد تشكيلة الهيئة وصالحياتها في المؤ             

المسؤول أن السلطة لن تكتفي بدور للواليات المتحدة فقط، ويجب أن تضم الهيئة ممثلين عن دول أخرى                 
 .كاليابان والجامعة العربية واالتحاد األوروبي، وحسب تقديراته فلن تعارض إسرائيل تدخل طرف ثالث

  2/10/2007الشرق االوسط 
  

  ؤتمر الخريف اتخذ وفقا للمصلحة العليا للشعب الفلسطينيقرار المشاركة في م: نبيل عمرو .4
 أكد نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني، أن قرار المشاركة الفلسطينية في مؤتمر              :رام اهللا 

ورفـض عمـرو فـي       .الخريف اتخذته قيادة السلطة ومنظمة التحرير وفق المصلحة العليا للفلسطينيين         
ـ   رئيس عباس لمقاطعـة    لوعدد من الفصائل الفلسطينية ل    " حماس"دعوة  "  برس قدس"تصريحات خاصة ل

فـي القـدس    ) 3/10(وأوضح أن اللقاء المرتقب لعباس وأولمرت يوم األربعاء المقبل          . مؤتمر الخريف 
    .سيدشن سلسلة مفاوضات صعبة وشاقة من أجل التوصل إلى إطار اتفاق قبل مؤتمر الخريف المقبل

  1/10/2007 قدس برس
  

   الشعب باستفتاء عام حول اي اتفاق يتم التوصل اليه ىلإعباس سيحتكم : نبيل عمرو .5
كد نبيل عمرو المستشار السياسي واالعالمي للرئيس الفلـسطيني امـس بـان              أ : وليد عوض  -رام اهللا   

وحـول طعـن    .االخير سيحتكم للشعب الفلسطيني واستفتائه حول اي اتفاق يتم التوصل اليه مع اسرائيل   
 في شرعية الرئيس الفلسطيني وافتقـاده لهـا لبحـث القـضية             "حماس"بعض الفصائل الفلسطينية مثل     

ـ          ال اعتقـد بـان      "القـدس العربـي   "الفلسطينية والتوصل التفاق بشأنها في مؤتمر الخريف قال عمرو ل
ات وعن االصـو   . ال تعترف بشرعية الرئيس، فهي صباح مساء تعلن اعترافها بشرعية الرئيس           "حماس"
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 التي تقول ان عباس ال يمثل اال الضفة وال يمثل قطاع غزة والفلـسطينيين فـي                 "حماس" ىالمحسوبة عل 
وعن الحديث الدائر فلسطينيا حول ما قاله اولمـرت بـان            ."حماس"الشتات قال عمرو لم نسمع هذا من        

مي لليهـود قـال     سالم فياض عبرا له عن اعترافهما وقناعتهما بان اسرائيل هي الوطن القـو            .عباس ود 
عمرو هناك اعتراف متبادل بين منظمة التحرير واسرائيل، ولم يخرج احد عن االعتراف المتبادل الذي               

وعند سؤاله عن امكانية ان يقود اعتراف عباس وفياض السرائيل بانها الوطن القومي            .جاء باتفاق اوسلو  
 قـال عمـرو     ،قطاعالهم علي الضفة و   لليهود الي شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين واقتصار عودت        

ـ                  ىنحن ملتزمون بالموقف العربي من حق العودة الذي جاء في المبادرة العربية للسالم والذي ينص عل
  .حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين

  2/10/2007القدس العربي 
  

  وجود مسودة تفاهمات تم التوصل إليها بين إسرائيل والفلسطينيين ينفي عريقات .6
صائب عريقات لإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية إن النشر عن وجود مسودة          . قال د  : أسعد تلحمي  -صرة  النا

، مـضيفاً ان المـسائل      "ال اساس له مـن الـصحة      "تفاهمات تم التوصل إليها بين إسرائيل والفلسطينيين        
لـم يـتم    لكـن   "طرحت في لقاءات اولمرت وعباس      ) القدس والحدود والالجئين  (الجوهرية في الصراع    

وتابع أن كالً من فريقي العمل الفلسطيني اإلسرائيلي اللذين تم          ". االتفاق حول أي منها أو تدوين تفاهمات      
  . لعباس واولمرت" ورقة موقف"تشكيلهما لصوغ مسودة تفاهمات سيعمل على تقديم 

  2/10/2007الحياة 
  

  "حماس"تستثني " هيئة العمل الوطني: "غزة .7
في قطاع غزة التي تُعد     " هيئة العمل الوطني  "نت فصائل منظمة التحرير تشكيل       اعل : فتحي صباح  –غزة  

ذراعاً للمنظمة في القطاع وبديالً عن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية التـي ضـمت الـى      
ن  عضواً يمثلو  36وتتألف الهيئة الجديدة من      .والجهاد االسالمي " حماس"جانب فصائل المنظمة حركتي     

منظمة التحرير باالضافة الى خمس شخصيات وطنية، ومثلها تمثل المجتمع المدني والنقابات واالنديـة              
ويمثل كل فـصيل مـن       .وغيرها من الفعاليات الوطنية، وعضوين عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير         

ـ  لف من رجل دين    والشخصيات المستقلة الخمس تتأ   .  المنضوية تحت لواء الهيئة عضوان     12الفصائل ال
لكن القيادة العامة ومنظمة الصاعقة لـم        . وكاتب وصحافي واكاديمي   ، ووزيرين سابقين  ،مسيحي مرموق 

تسم مندوبيها االربعة، حيث تغيب مندوبو الفصيلين عن المشاركة في االجتماعـات االخيـرة لفـصائل                
  .شكيلهاالمنظمة في القطاع، التي تم خاللها بحث تشكيل الهيئة واالتفاق على ت

بهدف اجراء االتصاالت الالزمـة مـع       " لجنة اتصال "للمشاركة في الهيئة، وتم تشكيل      " حماس"ولم تدع   
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضت خالل الفتـرة          .حركة الجهاد وضمها ان امكن الى الهيئة      

و اللجنة المركزية للجبهـة     وعزا عض ". حماس"السابقة االنضمام الى الهيئة الي ترى فيها اصطفافاً ضد          
محمد طومان مشاركة الجبهة في الهيئة الى سببين، االول تمثل في توسيع اطار المشاركة فـي الهيئـة                  

واشار فـي حـديث      .لتشمل منظمات المجتمع المدني والنقابات واالتحادات واالندية وغيرها من الهيئات         
صرت على ان ال تكون الهيئة اصطفافاً ضـد أحـد           الى ان السبب الثاني تمثل في ان الجبهة ا        " الحياة"لـ

واكد ان هـذا     .وان ال تكون جزءاً من عملية االستقطاب الحادة الحاصلة في الساحة السياسية الفلسطينية            
  .المطلب للجبهة تم تثبيته في محضر احد اجتماعات فصائل المنظمة التي عقدت في غزة

  2/10/2007الحياة 
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 "القوة التنفيذية"مبررات قيام صيام يعلن انتهاء سعيد  .8
 المقالة، ورئيس هنيةأعلن سعيد صيام المكلف بحقيبة الداخلية في حكومة  :والوكاالت" البيان "-رام اهللا 

، وحذر من عودة الفلتان األمني في "القوة التنفيذية"، عن انتهاء مبررات تشكيل البرلمانية" حماس"كتلة 
لقد انتهت المبررات الداعية لتشكيل "ة األقصى الليلة قبل الماضية غزة، وقال في لقاء مطول مع فضائي

القوة التنفيذية وأنها لم تعد قائمة وليست جهازاً مستقالً وأنه ليس سوى جهاز مكلف بأمن المواطن وهو 
وأوضح انه ليس للقسام وال لغيره الحق باعتقال أحد وفي حال وجود معلومة عليهم أن ". الشرطة

" فتح"ونفى صيام اتهامات له بالوقوف خلف شق صفوف حركة . رطة والجهات المختصةيسلموها للش
االتهامات سهلة وفتح ليست بحاجة لمن يشقها ويمزق صفها وحالها عبرت عنه "في قطاع غزة، وقال 

 ".  قيادات فتح في القطاع باستقالتهم وأعلنت عن وجود مشاكل فيها
 2/10/2007البيان 

  
  "القوة التنفيذية" و"فتح" إثر اشتباكات بين عناصر من  فلسطينيا16ً إصابة :خانيونس .9

 وأفراد من القوة التنفيذيـة،      "فتح" فلسطينيا بجراح مختلفة، من بينهم عناصر من         16أصيب  : ألفت حداد 
وقال شـهود عيـان إن االشـتباكات     .خالل اشتباكات اندلعت بينهما في بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس        

ما حاول أفراد من القوة التنفيذية اعتقال أحد المواطنين من عائلة قديح فـي المنطقـة إال أن                  اندلعت عند 
أهالي البلدة حاولوا منع افراد التنفيذية من تنفيذ االعتقال، فاندلعت اشتباكات بين العائلة والقوة التنفيذيـة                

اطنون فـي البلـدة القـوة       واتهم مو  .التي حضرت بكثافة الى المنطقة وقامت بفرض طوق على المنطقة         
  .التنفيذية بأنها فرضت طوقا كبيرا على المنطقة، وقامت بمداهمة المنازل واعتقال عدد من افراد العائلة

إن قوة من التدخل وحفظ النظام التابعة للشرطة الفلـسطينية          "من جهتها قالت وزارة الداخلية فى بيان لها         
يتين وقعتا شرق خانيونس في منطقتـي عبـسان الكبيـرة           قامت مساء اليوم بالتدخل لفض مشكلتين عائل      

وعبسان الصغيرة، وأدت إلى اصابة بعض المواطنين بجراح مختلفة، وقامت القوة باعتقال مطلقي النـار    
ومثيري الشغب والذين قاموا بإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الفلسطينية، مما أدى إلى إصابة بعـض                

  .عناصر الشرطة بجروح طفيفة
  1/10/2007 48عرب

  
   "حماس" يكشف بربرية جهزة الرئاسة لفق خبراًأضابط زعم انه من : جيروزاليم بوست .10

افادت صحيفة جيروزاليم بوست امس االثنين ان شخصا زعم انه قائد رفيع             : زهير اندراوس  -الناصرة  
لـصحيفة يـوم الجمعـة       في االجهزة االمنية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية اتصل بمكاتب ا          ىالمستو

 وكيفية تعاملها مع    "حماس" المحرر تزويده بشريط فيديو يثبت بشكل قاطع بربرية          ىالماضي وعرض عل  
 ان  ىواضاف المسؤول االمني المزعوم الذي عرف نفسه بانـه رفيـع المـستو             .السكان في قطاع غزة   

ة فلسطينية في السادسة عشرة مـن       شريط الفيديو المصور تظهر فيه قيام قوات القوة التنفيذية باعدام شاب          
وزعمت الصحيفة قائلة ان المسؤول االمني زود الـصحيفة          . بشرف العائلة  ى خلفية ما يسم   ىعمرها، عل 

برقمي هاتف تابعين الثنين من سكان غزة، وطلب من المحرر االتصال بهما للتأكد من صـحة الخبـر،                  
واضاف المسؤول قائال للصحيفة انه منذ      . ربرية عملية االعدام الب   ىزاعما ان الشخصين كانا شاهدين عل     

   . نفس الخلفيةى امرأة فلسطينية في قطاع غزة عل11بداية العام الحالي قامت حركة حماس باعدام 
 ان الفتاة التي يدور الحديث عنها هي من الطائفـة االزيديـة              في الصحيفة،  ولفت القراء انتباه المسؤولين   
  . عالقة غرامية مع شاب من الطائفة الشيعيةى النها كانت عل في العراقهاوانه تم اعدامها من قبل عائلت
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وبعد ذلك قام رئيس تحرير الموقع في جيروزاليم بوست بفحص معمق للقضية وتبين له انه وقع ضحية                 
  . في االجهزة االمنيةى انه مسؤول رفيع المستوىلعملية تمويه من قبل من ادع

  2/10/2007القدس العربي 
  

  من رواتب الموظفين دعماً للعمال العاطلين عن العمل% 5ة هنية تستقطع حكوم .11
مـن إجمـالي     % 5ذكرت حكومة هنية المقالة أمس أنها قررت إستقطاع نـسبة            : أشرف الهور  -غزة  

 فـي بيـان     أكدت الحكومـة  و .رواتب الموظفين التي تقدم لهم الرواتب دعماً للعمال العاطلين عن العمل          
 بشريحة العمـال التـي تعـيش        هامجلس الوزراء أن هذا القرار جاء حرصاً وإهتماماً من        لألمانة العامة ل  

وأكد البيان أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل مساعدة العمال والوقـوف الـي              . أصعب أيام حياتها  
  . جانبهم في شتي الظروف واألوقات

  2/10/2007القدس العربي 
  

  امة للمدن الصناعية بالقطاعتعلّق العمل في الهيئة العفياض حكومة  .12
قرر مجلس الوزراء أمس، تعليق العمل في الهيئة العامة للمدن الصناعية في قطاع غزة              ": وفا "-رام اهللا   

حتى إشعار آخر بسبب استمرار سلطة االنقالب بتهديد الموظفين واالعتداء المتكرر علـيهم وتـرويعهم               
كر مجلس الوزراء بشدة التهديدات واالعتداءات المتكـررة        واستن .بالميليشيات المسلحة والتلويح بفصلهم   

" حمـاس "وحمل مجلس الوزراء حركة      .بحق الموظفين في الهيئة العامة للمدن الصناعية في قطاع غزة         
المسؤولية الكاملة عن تبعات قراراتها السياسية وممارسات مليشياتها الخارجة عن القـانون ومـسؤولية              

  .ء شعبنااألمن الشخصي لكافة أبنا
 2/10/2007األيام الفلسطينية 

  
   يدينون تمديد العزل االنفرادي للنائب النتشةاألسرى  حماسنواب .13

دان النواب المختطفون من كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية قرار المحكمـة االحتالليـة             : رامي دعيبس 
 آخر في العزل االنفـرادي فـي        القاضي بتمديد فترة احتجاز األسير النائب محمد جمال النتشة لمدة عام          

وقال نواب حماس في رسالة سربت من سجن مجدو أن تمديد فترة العزل لزميلهم               .الرملة" أيلون"سجن  
حتاللي الممعن في التعدي علـى اإلرادة الوطنيـة الحـرة للـشعب          النائب النتشة تكشف حقيقة الدور اال     

اب بعيدا عن الجماهير للحد من دورهـم فـي          الفلسطيني وعمله الدؤوب على خلط األوراق وتغييب النو       
وحيا نواب حماس مـن      .صناعة أي قرار يساهم في إنقاذ الساحة الفلسطينية من حالة التنازع واالنقسام           

كما دعا النواب المختطفون إلى حملة تضامن واسعة معهم للضغط على االحـتالل              .سجنهم النائب النتشة  
رموزا للخيار الـوطني    (ر العزل بحق النائب النتشة باعتبارهم       إلطالق سراحهم جميعا والتراجع عن قرا     

  ).الحر والقرار الشعبي المستقل واإلرادة الفلسطينية غير الخاضعة لالبتزاز والضغط والتأثير الخارجي
  1/10/2007 48عرب

  
   مليون شيقل شهرياً لكانتين األسرى2,5وزارة األسرى تصرف : العجرميأشرف  .14

) 2,5(إن الوزارة تدفع مبلغ     : ]حكومة فياض [ل أشرف العجرمي، وزير شؤون األسرى      قا :ا وف -رام اهللا   
وأضاف أن الوزارة تجهز إلدخال حلويات       .األسرى في سجون االحتالل   " كانتين"مليون شيقل شهرياً لـ     

ـ             600العيد لألسرى بقيمة     رى  ألف شيقل، مشيراً إلى اشكاالت فنية في آلية دفع الكانتينا وتوصيلها لألس
وأكد، خالل لقائه وفد الهيئة العليا لمتابعة شؤون األسرى والمعتقلين في مكتبه بـرام اهللا،                .في مواعيدها 
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امس، أن الوزارة بدأت بوضع آلية جديدة لصرف الكانتينا في مواعيدها المحددة حيث يجري االتـصال                
  .ها في أسرع وقت ممكنمع إدارة سجون االحتالل والتفاوض معهما لتذليل العقبات الموجودة وحل

  2/10/2007الحياة الجديدة 
  

  "فتح"وأمريكا وينفي تقديم مبادرة  لـ" إسرائيل"أبو مرزوق ينتقد مباحثات عباس مع  .15
، في تصريح خاص أدلـى      "حماس" موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة          قال: دمشق
لم تتقدم بأية مبادرات للرئيس عبـاس أو لحركـة          إن حركة حماس    ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "به لـ   

قد أعلنت بشكل مباشر رؤيتها لتطويق األزمة وحّل الخالفات الداخليـة، تلـك             ) حماس(فتح، وإن كانت    
أبو وأضاف  ".الرؤية التي ترتكز على الحوار منطلقاً ومن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني غاية            

 الفلسطينية بحراك سياسي وإجرائه مباحثات مع الطـرفين الـصهيوني           انطالق رئيس السلطة  : "مرزوق
واألمريكي تتناول قضايا مصيرية في ظل انقسام الـصف الـوطني، لهـو أمـر مثيـر لالسـتغراب                   

إن مؤتمر الخريف يجري اإلعداد له أمريكياً بشكل متواصل، ولكن حتـى اآلن ال              : "وقال". واالستهجان
معروفة بعد األطراف المشاركة في هذا المؤتمر، كما ال يوجد ورقة عمـل             يوجد للمؤتمر أجندة، وليست     

وأولمرت لتحديد التوجـه وأرضـية التحـرك الـسياسي          ) محمود عباس " (أبو مازن "متوافق عليها بين    
هناك أيضاً ضبابية في المواقف العربية إزاء هذا المؤتمر ومآالتـه، مـا يجعـل    "وأضاف إن  ". للجانبين

  ". ئجه أمراً غير واردالرهان على نتا
  1/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  األسرى الفلسطينيون لدى االحتالل قضية مقدسة ال يجوز تقزيمها: برهومفوزي  .16

ـ   " حماس"أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة       : غزة أن إطـالق   " قدس برس "في تصريحات خاصة ل
من أن يكون إطالق سراح العشرات من األسـرى         سراح أي أسير فلسطيني مدعاة للترحيب، لكنه حذر         

نرحب بعودة  " حماس"نحن في   "الفلسطينيين مقابل شطب قضايا رئيسية في مؤتمر الخريف المقبل، وقال           
كل أسير فلسطيني، ألن هذا حق طبيعي وقد تم اعتقالهم بظلم وفي ظل احتالل زارهاب، ولكننا نخـشى                  

ن واحد مقابل شطب قضايا رئيسية ناضل من أجلها هؤالء          أن يكون إطالق سراح هؤالء األسرى من لو       
وأشار برهوم إلى أن إطالق سراح العـشرات والقيـام باعتقـال      ".األسرى وكل أبناء الشعب الفلسطيني    

  . "تقزيم قضية األسرى"مئات من الفلسطينيين بدال منهم يهدف إلى ما أسماه بـ
 1/9/2007قدس برس 

  
  "سيناريو غزة" الضفة حتى ال يتكرر في"حماس" تطارد انصار "فتح" .17

 في الوقت الذي تفرض فيه حركة حماس القانون في غزة، يلـزم اعـضاءها فـي                 : )ا ف ب  ( - نابلس
الضفة الغربية الحذر بسبب مطاردتهم من قبل االجهزة االمنية الموالية للرئيس عباس التي تقـول انهـا                 

 وهو رجل دين يتمتع بشعبية في نابلس        ،رازلشيخ ماهر خ   فقد تعرض ا   .تخشى تكرار ما حصل في غزة     
مثل هذه االفعال تتكرر فـي هـذه      . "فتح" وعناصر    لحملة مداهمة نفذتها القوى االمنية     ،"حماس"ويناصر  

يريدون ان يفعلوا كما يجري     "وقال الشيخ خراز     . في الضفة المحتلة   "حماس"ـالمدينة التي تعتبر معقال ل    
خطبي تتناول االمور الدينية ولكن احيانا يكـون الـدين          . فواه الخطباء في سائر الدول العربية، يكمون ا     

 ان معظم الجمعيات القريبـة منهـا او         "حماس"وعلى صعيد الجمعيات، تؤكد      ".والسياسة متقاربين للغاية  
واوضحت ام محمد وهي مديرة جمعية لتحفيظ القـرآن          .المصنفة جمعيات دينية هي عرضة لالستهداف     

يظنـون ان كـل اللـواتي       "ت تم اغالقها بقرار من حكومة رئيس الوزراء سالم فياض           للفتيات الصغيرا 
اما النائبة عن    ".يرتدين حجابا او اللذين يرخون لحاهم او يعلمون القرآن هم اعداؤهم واعضاء في حماس             
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نحن واقعون بين مطرقة جهاز المخابرات وسندان االحتالل        "حركة حماس في نابلس منى منصور فقالت        
  .في الحملة ضد حركة حماس" من الواضح ان هناك تنسيقا تاما. السرائيليا

وبين احد المسؤولين الكبار في جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة طلـب عـدم كـشف هويتـه ان                   
  ".االعتقاالت تهدف الى ضرب البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية"

قلة لحقوق االنسان الفلسطينية وهي جمعية للدفاع عن حقوق االنسان مقرها           من جهتها تعتبر الهيئة المست    
  ".سياسية"في رام اهللا ان هذه المالحقات 

  2/10/2007الغد األردنية 
  

  التقارير التي تحدثت عن تسليمنا أحد قادة القاعدة لمصر غير صحيحة: "حماس" .18
رير التي تحدثت عن إبرامها صفقة مع       نفت حركة حماس أمس االثنين صحة التقا       : أشرف الهور  -غزة  

 من نشطاء وقيادات الحركة المحتجزين فـي األراضـي          85الحكومة المصرية تم خاللها السماح لنحو       
المصرية من دخول غزة، مقابل تسليم حماس أجهزة األمن المصرية أحد المطلوبين إليهـا مـن تنظـيم                  

لكالم عار عن الصحة، وال توجـد باألصـل أي           أيمن طه القيادي في حركة حماس، هذا ا         وقال .القاعدة
وتابع لم يتم باألصل إدخال هؤالء العالقين بناء علي أي اتفاقات، لكـن تـم               . صفقة بيننا وبين المصريين   

وشدد القيادي في حماس علي أن الحديث عن وجود تنظيم القاعدة فـي غـزة                .إدخالهم كجزء من حقهم   
  . يةيهدف الحداث أضرار في الساحة الفلسطين

  2/10/2007القدس العربي 
  

   نجحت في إنتاج صواريخ بعيدة المدى "حماس": سرائيليةاالستخبارات اإل .19
تواصل الجهات االستخبارات االسرائيلية بث تقاريرها العسكرية، وتدعي فيها مواصلة تهريب االسـلحة             

، وفـي آخـر تقريـر       )الشريط الحدودي الواقع بين قطاع غزة وسيناء المـصرية        (عبر معبر فيالدلفيا    
لالستخبارات عرض أمام جلسة الحكومة االسرائيلية التي بحثت الموضوع، ورد تحذير من عدم اتخـاذ               
اجراءات تمنع تحويل قطاع غزة الى جنوب لبنان، وجاء في التقرير ان ظاهرة تهريب األسلحة آخذة في                 

 طنًا من المتفجرات،    71 تهريب   االرتفاع خصوصاً خالل االشهر االخيرة بحيث تم حتى نهاية شهر آب،          
 منها تم تهريبها في شهر حزيران، وهذه الكمية تساوي ما تم تهريبه الى القطـاع خـالل العـامين                    40

 ألـف بندقيـة     14الماضيين، ويورد التقرير معلومات عن تهريب كمية كبيرة من الوسائل القتالية تشمل             
 صـاروخاً محـسناً     20ة إلطالق صواريخ و    منص 65جي و . بي.  قذيفة آر  150 قذيفة صاروخية و   40و

ويدعي التقريـر االسـرائيلي ان لـدى االسـتخبارات          .  صواريخ مضادة للطيران   10مضاداً للدروع و  
وبحسب الخبراء فإن الحركة نجحـت  . معلومات مؤكدة حول تدريب عناصر من حركة حماس في ايران      

 ميليمتر، وهذه الصواريخ تساعدها علـى       100 و 90في استكمال بناء خط إنتاج فاعل لصواريخ قطرها         
الوصول الى قواعد للجيش االسرائيلي القريبة من الحدود، ووسط القلق يقول الخبراء رداً على تـساؤل                

ستنجح في إحداث نقلة نوعية وتطور اكبر في جهوزيتها العسكرية فإنها،            "حماس"االسرائيليين اذا كانت    
لقدرة على تخزين الصواريخ لفترة طويلة والقدرة على إطالة مدى          ا: لم تتجاوز بعد خطين أحمرين، هما     "

والتـي  "حمـاس "الوضع يحد من مخزون الصواريخ الموجودة في حوزة         "ويقولون ان هذا    ". الصواريخ
فإذا بلغت الصواريخ   . يصل مداها إلى أحد عشر كيلومتراً بعد أن كان ثالثة كيلومترات قبل خمسة أعوام             

وفـي رأي االسـرائيليين فـإن       ". تصبح عسقالن عرضة لخطر القـصف الـدائم        كيلومتراً فس  15مدى  
  . معنية في هذه الفترة بالحفاظ على الهدوء في كل خطواتها"حماس"

  1/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  بالحسم العسكري في الضفة" فتح" يتوعد "حماس "قيادي في .20
 حركة فتح بالحسم العسكري في الـضفة الغربيـة          "سحما" القيادي في    األسطل. دتوعد   :غزة، رام اهللا  

ورفض األسطل في حوار نشرته وسائل اعالم محلية محسوبة على          . كخطوة على طريق التحرير الشامل    
فـي القطـاع،    " فتح"بتعذيب عناصر من حركة     " حماس"امس االتهامات الموجهة لحركة     " حماس"حركة  
ه السياسية، رغم ان معظم المنتمين لحركة حماس إال من          نحن لم نعذب شخصاً من فتح على خلفيت       : "وقال

رحم ربي قد ذاقوا األمرين في سجون السلطة، وأنا شخصياً سجنت ثالث مرات لدى السلطة وكلها كانت                 
  ".لالبتزاز المالي

  2/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تتهم أجهزة السلطة بتعذيب معتقليها " حماس" .21
اتهمت حركة حماس أمس األجهـزة األمنيـة الفلـسطينية           :غزة 2/10/2007 الخليج اإلماراتية    ذكرت

بممارسة التعذيب بحق عناصرها الذين تعتقلهم في الضفة الغربية، مؤكدة ان تلك األجهزة اعتقلت امـس                
األول ستة من عناصر الحركة في عدد من مدن الضفة، وفي هذا االطار اشارت الحركة الى ان ثالثـة                   

  . اثناء التحقيق" التعذيب"ن جنيد بنابلس تم نقلهم الى مستشفى رفيديا بسبب تعرضهم لمن معتقليها في سج
اكد مصدر امنـي فلـسطيني لــ         :وليد عوض من رام اهللا    عن   2/10/2007القدس العربي   وأضافت  

 امس ان االجهزة االمنية تعمل علي مدار الساعة الحباط مخططات حركة حماس باثارة              "القدس العربي "
 غـرار التـي تـم       ى في الضفة الغربية من خالل سعي بعض عناصرها لتشكيل قوة تنفيذية عل            الفوضي

واوضح المصدرالذي طلب عدم ذكر اسمه ان االجهزة االمنية في حالـة يقظـة               .تشكيلها في قطاع غزة   
 اجهزة االمن   ى في الضفة، ومشيرا الي ان هناك معلومات خطيرة لد         "حماس" "مخططات"دائمة لمواجهة   

 في الضفة، رافضا االفصاح عن تلك المعلومات، ومكتفيا بالقول ان هناك اعتقاالت             "حماس"ل خطط   حو
، والذين يتلقون توجيهات من قيـادة       "المتطرفين"ـشبه يومية في صفوف عناصر الحركة الذين وصفهم ب        

  .الحركة بقطاع غزة
  2/10/2007القدس العربي 

  
   في غزة "قساميان "شهيدان .22

اسفر اشتباك مسلح بين مجموعة     : )وكاالت(  حامد جاد ويوسف الشايب وبرهوم جرايسي      - رام اهللا  -غزة
االسـرائيلية  " وحدات المستعربين " وافراد إحدى الوحدات االسرائيلية الخاصة       "كتائب القسام "من عناصر 

باالضافة الـى اصـابة أحـد جنـود         " لقسام"عن استشهاد ناشطين من   " كارني"في محيط معبر المنطار     
في بيان لها أن ناشطين استشهدا خالل اشتباك مسلح مـع وحـدات             " كتائب القسام "وأوضحت   .حتاللاال

اسرائيلية خاصة، فيما زعم الجانب اإلسرائيلي أنه تم اغتيالهما خالل تواجدهما قـرب الـسياج األمنـي                 
  .المحيط بالقطاع حيث ألقيا قنابل يدوية وأطلقا النيران الخفيفة

  2/10/2007الغد األردنية 
  

  حل قضية الالجئين يكون في الدولة الفلسطينية: ليفني في األمم المتحدة .23
في كلمتها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفنـي،، اليـوم                

ني، بما  اإلثنين، إنه في حين تكون إسرائيل وطنا للشعب اليهودي، ستكون فلسطين وطن الشعب الفلسطي             
من أجل منع   " المحرقة"وقالت ليفني إن األمم المتحدة قد أقيمت في أعقاب           .في ذلك الالجئين الفلسطينيين   

ال "وقالت إنـه    . وتطرقت ليفني، إلى المحادثات الجارية مؤخراً بين أولمرت، وبين عباس         . وقوع أخرى 
وكرست ليفني قسما كبيرا     ".د النجاح بديل عن عملية ثنائية، وأن الفشل ليس خيارا، وعلى الطرفين تحدي          
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علـى  "  الفلسطيني -تسوية الصراع اإلسرائيلي  "من كلمتها من أجل استغالل الفرص التي نشأت من أجل           
إن الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية، وعليه فيجـب أن          "وقالت  . اعتبار أن ذلك مصلحة إسرائيلية    

وفيما يبدو أنه إشارة واضحة إلى حركة حماس، دعـت           ".تكون إسرائيل اآلمنة مصلحة فلسطينية أيضاً     
 .ليفني المجتمع الدولي إلى تبنى سلسلة من القواعد الكونية كشرط للمشاركة في انتخابات ديمقراطية

  1/10/2007 48عرب
  

  "أبو البلف"اليمين اإلسرائيلي يخطط إلجهاض مؤتمر واشنطن ويصف أبو مازن بـ .24
أطلق اليمين االسرائيلي المتطرف، حملة سياسية وشعبية، أمس، ترمي  :كفاح زبون تل أبيب: رام اهللا

ويقود هذه الحملة مجلس . القادم) تشرين الثاني(الى اجهاض مؤتمر واشنطن المقرر التئامه في نوفمبر 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتتركز على الطعن في قدرات الرئيس الفلسطيني، محمود 

اتفاق أولمرت : "وقد تم اختيار العنوان التالي لها. ، على الحكم في السلطة الفلسطينية)ازنأبو م(عباس 
وحسب عضو الكنيست، . هو أبو مازن"أبو البلف"والمقصود بكلمة ".  أبو البلف سينفجر في وجوهنا–

 التي يجريها أبو مازن يخدع اسرائيل والعالم في المفاوضات"أرييه إلداد، من حزب االتحاد القومي فإن 
فهو يدعي بأنه الرئيس الفلسطيني، ولكنه في الحقيقة ال يملك أية قدرة للسيطرة على محيط . مع أولمرت

وهو يوهمنا باتفاق سالم، لكن في نهاية المطاف سيقيم دولة حماستان أخرى في . مكتبه في رام اهللا
  ."ن الدولي والقدس وتل أبيبالضفة الغربية تنطلق منها صواريخ القسام باتجاه مطار بن غوريو

  2/10/2007الشرق االوسط 
  

   أسيرا من غزة30 أبو مازن بسبب تعطيل إطالق -تأجيل لقاء أولمرت  .25
أعلن في كل من القدس ورام اهللا، أمس، أن لقاء القمة بين الرئيس الفلسطيني، :  نظير مجلي-تل أبيب

 الذي كان مقررا عقده اليوم الثالثاء، تأجل محمود عباس، ورئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت،
.  اسيرا فلسطينيا من قطاع غزة30وتأجل معه اطالق سراح حوالي . "ألسباب فنية"الى يوم غد األربعاء 

 أسيرا من الضفة الغربية وأزالت نقطتي استيطان جديدتين من بين 57فيما اطلقت اسرائيل أمس سراح 
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية، أمس، ان تأجيل   .لة قبل الماضيةخمس نقاط أقامها المستوطنون اللي

اللقاء ال يدل على وجود أزمة بين الطرفين وإنه تم باالتفاق بين ديوان الرئيس أبو مازن وديوان أولمرت 
، ان السبب في التأجيل مربوط "الشرق األوسط"لكن مصدرا فلسطينيا قال لـ. ألسباب فنية محضة

فالرئيس أبو مازن يصر على اطالق سراحهم ويعتبر . سراح األسرى من قطاع غزةبتعطيل اطالق 
فهو يعتبر أبناء غزة جزءا . تأخير ذلك خلال غير مقبول، حيث انه كان قد شرح لإلسرائيليين أهمية ذلك

في ال يتجزأ من السلطة الفلسطينية، واستثناؤهم ال يخدم سوى حركة حماس التي تحاول االستفراد بالحكم 
 .القطاع ونزعه عن سلطة الرئيس الشرعية

  2/10/2007الشرق االوسط 
  

 اقتراح قانون يمنع اولمرت من مزاولة مهامه اثناء التحقيق معه .26
 قدم عدد من اعضاء الكنيست اقتراح قانون يمنع بموجبه رؤساء الحكومة : امال شحادة-الناصرة 

وبموجب القانون يعزل  .ال خضوعهم للتحقيقوالدولة والكنيست والوزراء من مداولة مهامهم في ح
وياتي هذا االقتراح في ظل نقاش اسرائيلي حول مصير  .المتهم عن منصبه الى حين انتهاء التحقيق معه

رئيس الحكومة، ايهود اولمرت، بعد ان اصدر المستشار القضائي للحكومة قرارا بالتحقيق مع اولمرت 
وبادر للقانون رئيس لجنة مراقبة الدولة، .  في سعر مخفض بتهمة تقديم رشاوى مقابل شراء بيت له

زبولون اورليف، من حزب المفدال ولقي دعما من عدد من اعضاء الكنيست بينهم من حزب كاديما 
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وفي حال حظي االقتراح باكثرية في الكنيست فسيلزم اولمرت الى عزل نفسه عن . برئاسة اولمرت
 . التحقيق معه ، والذي يجري في اكثر من ملفرئاسة الحكومة الى حين االنتهاء من

  2/10/2007الرأي األردنية 
 

  مجندة إسرائيلية يرفضن الخدمة قرب غزة30 .27
 مجندة إسرائيلية االمتثال ألوامر القيادة العسكرية بالتوجه إلى قاعدة          30 أثار رفض أكثر من       -الناصرة  

ائف القسام على القاعدة من جديد كما حـصل         العسكرية المحاذية لقطاع غزة، خشية من سقوط قذ       "زيكيم"
 جندياً بجروح، تساؤالت في وسائل اإلعالن العبرية حول تراجع          70قبل أسبوعين وأدى إلى إصابة نحو       

قـدس  "في الجيش اإلسرائيلي الذي طالما اعتبره اإلسـرائيليون         ) اإلجباري(حماسة اإلسرائيليين للتجنيد    
   .وتباهوا بااللتحاق به"األقداس

  2/10/2007لحياة ا
 

  المؤتمر اليهودي العالمي يحذر الشركات االلمانية من التعامل مع إيران .28
انتقد روالند الودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي بعض الـشركات االلمانيـة التـي              :  د ب أ   -برلين  

عقد صـفقات   يجب أال ت  "االلمانية الصادرة أمس    " بيلد"وقال الودر في حديث لصحيفة      . تتعامل مع إيران  
تجارية مع هؤالء الناس الذين يهددون جيرانهم وينكرون حدوث مذابح الهولوكوست ، وعلى ألمانيـا أن                

في الوقت نفـسه    ". تكون يقظة في هذا الصدد حتى وإن تعمدت بعض الشركات الكبيرة إغفال هذا المبدأ             
" الكلمات الرنانة"لى أنها من قبيل حذر الودر الدول االوروبية من أخذ التهديدات االيرانية ضد إسرائيل ع          

  ".انعدام للمسؤولية"ووصف التراخي أمام تلك التهديدات بأنه 
  2/10/2007الدستور 

  
  ميول إسرائيلية الستخدام السالح النووي ضد إيران .29

من اإلسرائيليين إنهم يؤيدون استخدام األسلحة % 72قال :  عبدالرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة-رام اهللا
وية في ظروف معينة وقد أيد نصفهم استخدام هذا السالح ضد إيران في حال نشوب حرب، في حين النو
ويشير  .إنهم سيشعرون باألمان في حال تأكد لهم وبشكل جازم حيازة إسرائيل أسلحة نووية% 75قال 

 .اإليرانياالستطالع إلى أن الشعب اإلسرائيلي منشغل في الكيفية التي سيتم فيها التعامل مع الخطر 
 دول وتبين من خالله أن اإلسرائيليين هم 6وأجرى االستطالع المعهد الكندي للدراسات االستراتيجية في 

  .أقل المواطنين في هذه الدول الست تأييدا لتدمير السالح النووي في العالم
  2/10/2007الوطن السعودية 

  
  جيش االحتالل يهّود جنوده .30

اإلسرائيلية، وبالتعاون مـع الجـيش والوكالـة        "نَتيف"ة أمس بأن مؤسسة     أفادت تقارير إعالمية إسرائيلي   
 جندياً كانوا قد هـاجروا إلـى الدولـة          2213اليهودية، عملت في السنوات الخمس األخيرة على تهويد         

وأقام الجـيش    .العبرية من دول االتحاد السوفياتي سابقاً، خالل موجات الهجرة الكبيرة مطلع التسعينيات           
شبه االستخبارية، التي تعمل على تشجيع هجرة اليهود من         "نتيف"يلي األحد، بالتعاون مع مؤسسة      اإلسرائ

ـ               ضـمن مـشروع     2000دول االتحاد السوفياتي السابق إلى إسرائيل، احتفـاالً بتهويـد الجنـدي الـ
 2634 وحتى اليـوم، أنهـى       2001إنه منذ نهاية عام     "يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة    .للتهويد"نتيف"

ويمـر   . منهم نجحوا في امتحانات محكمة التهويد الـشرعية        2213جندياً دورات تأهيل لتهويدهم، وإن      
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الجنود، الذين يجري تهويدهم، بدورة تستمر لثالثة أشهر، ومن ثم يقوم الحاخام العسكري بتهويدهم، بينما               
إيهود باراك، في الحفـل،     وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي،      .تستمر هذه الدورة خارج الجيش عشرة أشهر      

 ". الذين قاموا بذلك2000علينا أن نسعى لعدد أكبر بكثير من المتهودين الـ "إنه 
  2/10/2007األخبار 

  
  الف جواز سفر اسرائيلي تختفي كل سنة 30 .31

كشف النقاب امس االحد في تل ابيب عن ان االسرائيليين يقومـون خـالل               : زهير اندراوس  -الناصرة  
 . رجاء العالم ببيع جوازات سفرهم لكي يقوموا بتغطية نفقات الرحلة خارج الدولة العبريـة             تجوالهم في ا  

وقالت صحيفة معاريف ان االجهزة االمنية تتخوف من وصول الجوازات االسرائيلية الي قوي معاديـة               
الداخلية واكدت الصحيفة، استنادا الي معلومات رسمية صادرة عن وزارة          .  ايران ىوارهابية، وتحديدا ال  

ووفق المعلومات التي وصلت الي      . الف جواز سفر اسرائيلي    30االسرائيلية، انه في كل عام يختفي نحو        
 دوالر 900شعبة االستخبارات في الشرطة االسرائيلية فان سعر جواز السفر االسـرائيلي يـصل الـي           

  . طلب عدم الكشف عن اسمهامريكي، وفق ما اكده قنصل الدولة العبرية في احدي الدول االسيوية، الذي
  1/10/2007القدس العربي 

  
   اسيرا من الضفة الغربية وتأخير االفراج عن اسرى غزة إلى اليوم57االفراج عن  .32

أنه من المقرر أن    أفادت  التقارير اإلسرائيلية   أن  : 1/10/2007 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  
 علـى إطـالق      بيريز ة يوم الثالثاء، وذلك بعد توقيع      أسيرا فلسطينيا من قطاع غز     30يتم إطالق سراح    

أصيب طفالن فلسطينيان برصاص قوات االحتالل المتواجدة بالقرب مـن معبـر             إلى ذلك فقد     .سراحهم
فتحت نيران أسلحتها ودباباتها بكثافة تجـاه العـشرات مـن ذوي            ، بعد أن    بيت حانون شمال قطاع غزة    

 أسيرا مـن سـكان الـضفة        57 افرج عن قد  و .ينتظرون أبنائهم وا  األسرى من سكان القطاع، الذين كان     
ينتمون باألغلبية إلى حركة فتح، إضافة إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية وركاد سالم األمـين              ،  الغربية

وقد أبدى عدد من المفرج عنهم فرحتهم المنقوصة بالحرية، متمنين لكافـة             .العام لجبهة التحرير العربية   
 أمنيات لكافة فصائل العمل الـوطني       واكما حمل .  ألفا اإلفراج القريب   11لغ عددهم ما يقارب     األسرى البا 

  .بالعمل على الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني
 ثالثة مـن الجبهـة     اسرى غزة المنوي االفراج عنهم هم        الى ان    : غزةمن   2/10/2007الحياة  ولفتت  

 وليس من بينهم أي اسـير مـن حركـة           ،بهة الشعبية والبقية من حركة فتح     الديموقراطية ورابع من الج   
  .حماس او الجهاد االسالمي

  
   مراسم إحياء ذكرى شهداء هبة القدس واألقصى  يختتمون48فلسطينيو  .33

 في ختام فعاليات ذكرى      أمس 48 حمل قادة فلسطينيي     : حسن مواسي ، رامي منصور     -فلسطين المحتلة   
 مـدن   ذين سـقطوا فـي    شهداء ال ال، الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن دم       ألقصىشهداء هبة القدس وا   

 .، معلنين استمرار نضالهم حتى الوصول الى الحقيقة وإظهار العدالة         2000 في العام    48وبلدات فلسطين 
، المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، بالتقصير وعدم متابعة ملف مقتـل            من جهته  واتهم محمد بركة  

 فيمـا   .لثالثة عشر فلسطينيا، من خالل عدم تقديم لوائح اتهام ضد عناصر الشرطة الذين أطلقوا النـار               ا
معركة من أجل الحقيقة والعدالة، ومعاقبة المجـرمين،        هي  شهداء  ال  هؤالء رأى جمال زحالقة أن قضية    

  .وفضح زيف الديمقراطية اإلسرائيلية
  2/10/2007الدستور 



  

  

 
 

  

            15 ص                                      862:                                 العدد2/10/2007ثالثاء ال: التاريخ

  
  

  تهويد القدس بهدف  منازل سلوان االحتالل يهدد: تقرير .34
 يهدد االحتالل اإلسرائيلي األسر الفلسطينية التي تقطن في حي سلوان في القدس المحتلة :القدس المحتلة

بمصادرة منازلها، بحجة أنها مقامة في مناطق تعتبر مقدسة للمستوطنين اليهود، في سياق خطة لتهويد 
 بأن عدد ، فخري أبو ديابالحيو لجنة الدفاع عن أراضي عضويفيد . القدس، بعد تفريغها من العرب

 بؤرة تشمل منازل وساحات وعمارات وشققا تتركز في 55البؤر االستعمارية في سلوان يبلغ حاليا 
 في هذا وأشار. هناكن أن نشأة إسرائيل قبل ثالثة آالف عام كانت و المستوطنالذي يعتقدوادي حلوة، 

ء على العقارات العربية تكون بعدة أساليب، كتزوير الوثائق أو شرائها من إلى أن طرق االستيالالسياق 
بلدية القدس ويضيف قائال أن . أصحابها ذوي الضمائر الميتة، أو تحويلها لليهود باعتبارها أمالك غائبين

أن عدد البيوت المهددة ، في حين 2000شرعت بهدم ما يزيد على أربعمئة بيت في سلوان، منذ عام 
 .  بحجة البناء غير المرخص، علما بأنه ال يمكن الحصول على رخصة بناء بسهولة2200هدم يبلغ بال

  2/10/2007البيان 
  

   فعاليات يوم القدس العالمي على شبكة اإلنترنتختام .35
التي كانت قـد    وفعاليات يوم القدس العالمي بمشاركات القيادات اإلسالمية العالمية،         اختتمت  : أحمد زايدة 

حضور العديـد مـن كـوادر العمـل         االثنين    يوم وقد شهد . لسبت الماضي على شبكة اإلنترنت    بدأت ا 
اإلسالمي والسياسي مثل الدكتور محمد سليم العوا، والشيخ وجدي غنيم والمستـشار فيـصل مولـوي                

 .والنائب مشير المصري
  1/10/2007إخوان أون الين 

  
  مياعالميون غزيون يؤكدون ضرورة وضع ميثاق شرف اعال .36

 ، خالل ندوة إعالمية نظمها التجمع اإلعالمـي الفلـسطيني         ،أجمع عدد من اإلعالميين والسياسيين    : غزة
 من اجل ضبط الحالة اإلعالمية في قطـاع  ،ضرورة وضع ميثاق شرف إعالمي برضى جميع األطراف   

  .غزة وإنهاء حالة السجال اإلعالمي القائم
  2/10/2007الحياة الجديدة 

  
  الممارسات العنصرية لالحتالل بحق الفلسطينيينحجم  حول تقرير .37

أصدرت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس تقريرا يبين حجـم الممارسـات            : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
العنصرية لالحتالل في مختلف نواحي الحياة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربيـة وداخـل األراضـي                

لخليل تملك قسيمة أرض مجـاورة لمحطـة الـشرطة فـي            وتضمن قصة عائلة في ا     .48  عام المحتلة
 شكاويهم   توقف أن، دون   مستعمرة كريات أربع يتعرض أبناؤها العتداءات متكررة من قبل المستوطنين         

روى كمـا  .  أن قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص لم يضع حـدا لهـا     كما ،الظاهرةهذه  للشرطة  
 ونوه  ، ألف دونم  12 حال الجدار بينها وبين ثلثي أراضيها البالغة         التقرير معاناة أهالي قرية جيوس، التي     

 من الرجال في القرية اسـتخدامه وصـوال ألراضـيهم           34إلى وجود باب واحد في الجدار يحظر على         
أن أسماء السكان في بطاقات الهوية ال تطـابق         بإدعاء   آخرون   70غربي الجدار ألسباب أمنية فيما يمنع       

أما مصير قرية القواويس     . األجداد ما يعني حرمان الجيل الرابع من دخول األراضي         أسماء المالكين من  
 لكن ضـغوطات    ، ثم عادوا بعد عدة شهور     2003 عام   اجنوب الخليل، فهو أشد بؤسا حيث هجر سكانه       
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السلطات اإلسرائيلية والمستعمرين نجحت من جديد في هدم المنازل وترحيل السكان الـذين يتعرضـون             
وأفرد التقرير فصال للتمييز العنصري بين السجناء اليهود واألسرى الفلسطينيين من           . ات متكررة العتداء
 بقتل فلسطيني   وا أدين الذين قارن موضحا في هذا الصدد بأحد االسرائيليين      و،  48 وأراضي    الغربية الضفة

حكـم بالـسجن    حيث  . وجرح العشرات نتيجة استهدافه حافلة مزدحمة بالمسافرين العرب بصاروخ الو         
أحـد  في المقابـل، حكـم      بينما  .  عاما فقط لحسن سلوكه داخل السجن      11قضاء  ، ليفرج عنه بعد     المؤبد

 اللد وهو أب لسبعة أوالد بالسجن المؤبد إلدانته بالمشاركة في عملية استهداف حافلـة جنـود                 فلسطينيي
  .اما ع18وهو ما زال خلف القضبان منذ ، بقنبلة لم تنفجر ولم تؤد ألي ضرر

  2/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ألف جريح منذ بداية انتفاضة األقصى  60و شهيد 5300 :تقرير .38
أكد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أمس، أن عدد الشهداء منذ بدء االنتفاضـة             :  سمير حمتو  -غزة  

ينيين في سجون    ألف جريح، في حين بلغ عدد األسرى الفلسط        60 شهيد، ونحو    5300إلى يومنا هذا بلغ     
 عاما،  18 شهيدا من األطفال اقل من       978وبين أن من بين الشهداء،       . ألف أسير  11ومعتقالت االحتالل   

 شهيدا على الحواجز 149 شهداء نتيجة عمليات االغتيال اإلسرائيلي، في حين سقط      506 شهيدة، و  363و
 شـهيدا مـن الرعايـا       11، و 48يي   شهيدا من فلـسطين    19اإلسرائيلية، مشيراً الى أن من بين الشهداء        

  أسيرا اسروا قبل اندالع انتفاضة األقصى،      543أكد المركز أن منهم     فعلى صعيد األسرى،     أما   .األجانب
 450أن من بين األسرى     إلى   منوهاً   ، أسيرات 108أسيرا من األطفال دون سن الثامنة عشرة، و          318و

أمـا بالنـسبة للخـسائر       .امنة عشرة في المعتقالت   أسيرا اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزت أعمارهم سن الث       
زال،  من 70530المادية، فقد بين أن عدد المنازل التي لحقت بها أضرار نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية بلغ               

 منزال بعـد اخطـار      45مشيراً الى انه بعد عملية اسر الجندي اإلسرائيلي قامت قوات االحتالل بتدمير             
وأوضح المركز أن قوات االحتالل استهدفت المؤسـسات         .أصحابها عن طريق الهاتف بضرورة إخالئها     

غلـق  فيما أ   مدرسة إلى ثكنات عسكرية،    43تم تحويل    مدارس للقصف و   309التعليمية، حيث تعرضت    
 دونمـا   80712أما بالنسبة لخسائر القطاع الزراعي، فقد جرفت قوات االحتالل          .  مدرسة 1137وتعطل  

 دفيئة زراعية، كما تم     784 شجرة مثمرة، ودمرت     1357296من أخصب األراضي الزراعية، واقتلعت      
ة صـناعية    منـشأ  1660إلى ذلك تعرضـت      . مترا من شبكات الري    33792 بئرا للمياه و   425تدمير  

 منشأة  500 و  مصنعا دمرت بشكل كامل،    440ألضرار جسيمة نتيجة تعرضها للقصف اإلسرائيلي منها        
  . منشأة أغلقت بسبب بناء جدار الفصل العنصري720و ،لحقت بها أضرارا مختلفة

  2/10/2007الدستور 
  

   الماضيشهر أيلول خالل  فلسطيني أسير500 شهيدا وأكثر من 37: تقرير .39
 أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلـسطينية المحتلـة، أن قـوات                :رام اهللا 

 قضوا في عمليات اغتيال وعمليات تـصفية    14 فلسطينيا، بينهم    37االحتالل قتلت خالل الشهر الماضي      
 واستـشهد   ،خارجة عن نطاق القانون، في حين استشهد ستة أطفال دون سن الثامنة عشرة من عمـرهم               

 أن االحتالل أقدم على اعتقـال مـا         توذكر .مواطن على أحد الحواجز العسكرية لتأخر تقديم العالج له        
 فلسطيني في مؤشر واضح وخطير على تزايد االنتهاكـات اإلسـرائيلية ضـد الـشعب                500يزيد عن   
ات العمال   باإلضافة إلى عشر   ، شملت هذه االعتقاالت أعدادا واسعة من األطفال والنساء         وقد الفلسطيني،

ـ          تصاريح لهم تمكـنهم مـن       د دون وجو  48الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية دخولهم أراضي ال
 أن األراضي الفلسطينية شهدت استمراراً لظاهرة الفلتان األمنـي الـذي            من جهة أخرى،  وأضافت   .ذلك
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ق النار على المنـازل      فلسطينيا، إضافة إلى عمليات الخطف وحرق الممتلكات وإطال        16نجم عنه مقتل    
  .والمؤسسات

  1/10/2007قدس برس 
  

  فلسطينيون يقطعون وقت االنتظار في نقاط التفتيش االسرائيلية بالقراءة .40
تعمل منظمة خيرية جديدة على تخفيف ألم الفلسطينيين من طول االنتظار فـي نقـاط التفتـيش                 : الخليل

بدأ المشروع قبل أسبوع ويقوم على       وقد   .ت بالقراءة العسكرية االسرائيلية بتوزيع الكتب عليهم لقطع الوق      
حول مواضيع مختلفة، ليتـسلم      سائق سيارة أجرة في الخليل حقيبة بها نحو عشرة كتب            15اعطاء نحو   

  .الراكب الكتاب في بداية الرحلة ثم يعيده لدى وصوله الى مقصده
  1/10/2007رويترز 

  
  بنك اسالمي على خط النار بين اسرائيل وحماس .41

تلقـى تحـذيرات    في غزة   ان البنك االسالمي الفلسطيني     ،  قال مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون   : القدس
 في حـين    .اسرائيلية في االونة االخيرة بشأن تعامالته مع حماس االمر الذي يعزز فرص تعرضه لحملة             

، ي قطاع غـزة    ان البنك ليست له عالقات بحكومة حماس ف        ، رئيس مجلس ادارة البنك محمد زكارنة      أكد
 معلومات من   ىحساب اذا تلق  أي   مستعد للتعاون وغلق     وأضاف أنه .  أي حسابات الفراد حماس    وال يوجد 

ن البنـك جمـد     مشيرا إلـى أ    . ينتمي الى حماس أو القوة التنفيذية      عن أي عميل   ،سلطة النقد الفلسطينية  
  .حسابات عندما تم اخطاره بالخطأ

  1/10/2007رويترز 
  

 "فتح اإلسالم"ينية تسلم الجيش مسؤول العمليات العسكرية في الفصائل الفلسط .42
في " فتح االسالم"بعد شهر على حسم الجيش اللبناني المعركة ضد تنظيم  : مرسال الترس-طرابلس 

مخيم نهر البارد، أمسك، امس، بمسؤول العمليات العسكرية في التنظيم االصولي ناصر اسماعيل، وهو 
وقد سلمت اللجنة المشتركة للفصائل ". فتح االسالم"د من سكان مخيم البارد في فلسطيني والمسؤول الوحي

. الفلسطينية في مخيم البداوي اسماعيل ومرافقه، بعدما عثر عليهما مختبئين في منزل احد اقارب االول
 .صونقال الى بيروت تمهيداً لمباشرة مخابرات الجيش التحقيق معهما قبل تسليمهما الى القضاء المخت

  2/10/2007الشرق االوسط 
  

  السنيورة بدأ في االمارات جولة إلعمار مخيم نهر البارد .43
أجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في أبو ظبي، اٍمس، محادثات مع رئيس دولة : أبوظبي

حديداً، االمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تركزت على تطورات المنطقة ولبنان ت
وشكر السنيورة الشيخ خليفة على الدعم الذي قدمته دولة . خصوصاً في ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي

االمارات للبنان في مواجهة نتائج العدوان االسرائيلي عليه، من جهة ومعالجة آثار المواجهة الدامية التي 
  .بارد من جهة اخرىفي مخيم نهر ال" فتح االسالم"خاضها الجيش اللبناني ضد مسلحي 

  2/10/2007الحياة 
  

  الموقف العربي من مؤتمر السالم موقف االنتظار والترقب والمتابعة: موسى .44
اكد االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحافيين، مساء اليوم، ان الجانب العربي لم : القاهرة

المتحدة   الذي دعت اليه الوالياتيتخذ قرارا بعد بشأن المؤتمر الدولي للسالم في الشرق االوسط
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الترقب والمتابعة واالنتظار واجراء االتصاالت الالزمة "وقال موسى ان القرار العربي هو  .االمريكية
ونفى موسى صحة انباء ذكرت ان مؤسسات بحثية تابعة للجامعة العربية قد ". لتوضيح الموقف العربي

 . سوريةعلى اصيبت خالل الغارة االسرائيلية االخيرة
  1/10/2007 بترا - وكالة األنباء األردنية

  
  خالفات عربية حول التعاطي مع مؤتمر الخريف .45

قالت مصادر مطلعة في القاهرة ان العواصم العربية سوف تشهد تحركا مكثفا عقب عيد الفطر : القاهرة
الختالف في للتنسيق حول مؤتمر السالم المرتقب عقده في الخريف المقبل، مشيرة الى وجود بعض ا

وقالت المصادر انه في ما تصر القاهرة . وجهات النظر بين هذه العواصم، حول التعاطي مع المؤتمر
على ضرورة تحديد اجندة واضحة المعالم كي ال تحدث تداعيات ال قبل الحد بتحمل نتائجها اذا فشل 

امية الى تحقيق سالم المؤتمر، تطالب بعض العواصم ومنها عواصم خليجية بضرورة دعم الجهود الر
واكدت المصادر ان االتصاالت بين دول خليجية واسرائيل والتي بدأت منذ فترة . بين العرب واسرائيل

  .التزال مستمرة وتحرز نجاحا رغم حرص اصحابها على ابعادها عن الضوء
  2/10/2007القبس الكويتية 

  
  لةلن نحضر مؤتمر السالم ما لم تكن الجوالن على الطاو: األسد .46

قال الرئيس بشار االسد امس ان سورية لن تحضر المؤتمر الدولي للسالم :  ابراهيم حميدي-دمشق 
نوفمبر المقبل، ما لم تكن مرتفعات الجوالن المحتلة على / المقرر في واشنطن في منتصف تشرين الثاني

وأكد . لها ألجل السالمجدول أعماله، مشيراً الى انه فقد األمل بإدارة الرئيس جورج بوش وبإمكانية عم
ان العملية االسرائيلية االخيرة في شمال شرقي سورية، استهدفت موقعاً عسكرياً غير مستعمل وان 

الرد العسكري يعني العمل حسب االجندة "، لكنه اعتبر ان "تملك حق الرد بطرق مختلفة"دمشق 
مها، لكن يجب ان يكون جوهرياً وذا فرصة يجب اغتنا"لكنه اشار الى ان انعقاد المؤتمر ". االسرائيلية

  . في شأن الحضور او عدمه" تريد توضيحات كي تتخذ قرارها"، مكرراً ان دمشق "معنى
  2/10/2007الحياة 

  
 أنقرة ترفض تزويد طهران بمعلومات حول انتهاك إسرائيل لألجواء السورية .47

علومات إليران حول انتهاك كشفت تقارير صحفية عن أن أنقرة رفضت تقديم م : أحمد ياسين-أنقرة 
وذكرت . الطيران اإلسرائيلي لألجواء السورية مؤخرا وترك خزانات وقوده في األراضي التركية

اإللكتروني اإلسرائيلي القريب من الموساد، " ديبكافيل"استنادا إلى معلومات بثها موقع " صباح"صحيفة 
ار أنقرة في األيام األخيرة بهدف الحصول على أن وفدا إيرانيا رفيع المستوى برئاسة أحد الجنراالت ز

وقالت الصحيفة .  سبتمبر الماضي6معلومات من الجانب التركي حول االنتهاك اإلسرائيلي الذي وقع في 
إن المعلومات تشير إلى أن الوفد اإليراني بعث بتحذير إلى الجانب اإلسرائيلي من أن إيران لن تقف 

 .ل بأي انتهاك جديد ضد سوريامكتوفة األيدي حال قيام إسرائي
  2/10/2007الوطن السعودية 

  
 "كرسي متحرك"ضرب إيران يضع إسرائيل على : الريجاني .48

البريطانية، ونشرت اليوم " الفاينانشال تايمز"في مقابلة أجرتها معه صحيفة  : محمد عبد الفتاح- طهران
شل الذي منيت به واشنطن في العراق الف"إن : اإلثنين، قال علي الريجاني رئيس مجلس األمن القومي
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إنه إذا ما أقدمت الواليات : وهدد قائالً". يجب أن يكون تحذيرا لها بعدم خوض مغامرة أخرى ضد إيران
 ".تستقبل إسرائيل على كرسي متحرك"المتحدة على اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، فعليها أن 

  1/10/2007إسالم أون الين 
  
  
  

  تضرري نهر الباردمساعدات سعودية لم .49
بدأت الحملة الشعبية السعودية، أمس، بمرحلة جديدة من توزيع المساعدات، :  حسن عبداهللا-بيروت 

بتوجيه من وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز، حيث سيتم توزيع 
 آالف حصة إلى 5إلى مخيم البداوي، و آالف حصة غذائية للنازحين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد 5

 .اللبنانيين المتضررين من أحداث مخيم نهر البارد، وذلك بإشراف مدير الحملة في لبنان أحمد الزايدي
  2/10/2007الوطن السعودية 

  
  رئيس البرلمان الموريتاني يدعو لقطع العالقات مع اسرائيل .50

موريتاني مسعود ولد بوالخير الحكومة االسراع في دعا رئيس البرلمان ال:  محمد ابوالمعالي-نواكشوط 
وكان الرئيس الموريتاني وصف العالقات التي اقامتها بالده مع اسرائيل ابان . قطع العالقات مع اسرائيل

  ".خطأ سياسي كبير"فترة حكم ولد الطايع نهاية تسعينات القرن الماضي، بأنها 
  2/10/2007القبس الكويتية 

  
  يات المتحدة تواجه فشال في مؤتمر السالمالوال: الغارديان .51

حذر دبلوماسيون أميركيون سابقون اإلدارة األميركية من فشل مؤتمر السالم، الذي دعت إليـه، بـسبب                
إغفالها وضع أساس متين لمؤتمر سالم ناجح يجمع بين قادة أميركا وإسرائيل ودول عربية، علـى مـا                  

واعتبر الدبلوماسيون األميركيون في رسالة وجهوها      .  الثالثاء اوردته صحيفة الغارديان البريطانية اليوم    
الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، الترتيبات الحالية لعقد مؤتمر السالم نوعا من المقامرة مؤكدين ان             

وحسب الصحيفة فانه ينظر إلـى رسـالة        . فرص حدوث فشل محقق حتى لو لم ينهر المؤتمر تظل قوية          
سابقين على أنها انعكاس إلحباط واسع النطاق داخل أروقة إدارة قاومت على مدى بـضع               الدبلوماسيين ال 

سنوات القيام بدور نشط لتحريك عملية السالم في الشرق األوسط، واآلن تخاطر بإهدار جهودها بـسبب                
 .سوء التخطيط

 2/10/2007 بترا - وكالة األنباء األردنية
  

  )2 من 1(مستقبل حماس المفتاح لمستقبل العالم .52
  أحمد يوسف. د

، وتجاهـل التعامـل     )الحركـة والحكومـة   (هذه الدعوات والتقارير المتكررة حول خطأ حصار حماس         
،  وتكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومـة        2006والتواصل معها بعد فوزها الكبير في انتخابات يناير         

لضغوط التـي تمارسـها اإلدارة      العاشرة، ثم حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة، تكشف عن طبيعة ا          
األمريكية على دول العالم، إلبقاء الحصار على الشعب الفلسطيني بهـدف تركيعـه ودفعـه للرضـوخ                 
للشروط اإلسرائيلية التي تم تسويقها عبر اللجنة الرباعية، إلعطاء عملية المقاطعـة والعـزل الـسياسي                

ه حماس وكأنها تعمل خارج الشرعية الدوليـة،        للحكومة التي تقودها حركة حماس غطاء أمميا، تظهر في        
وبالتالي القضاء على فرصة قيادتها للشعب الفلسطيني، من خالل إغراقها في دوامة األزمـات الداخليـة                
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، %60التي كانت تجسدها حالة الفلتان األمني وفوضى السالح، وارتفاع نسبة البطالة التـي تجـاوزت                
ألخالقي، إضافة إلى استشراء ظواهر الفساد ومافيا مراكز القوى         وانتشار أوكار المخدرات واالنحراف ا    

  .األمنية والعمالء
كانت اإلدارة األمريكية تراهن على سقوط حكومة حماس في غضون الشهور الثالثة األولى، وأوعـزت               

ة لعناصرها المتغلغلة داخل أجهزة السلطة بالتحرك للقيام بانقالب صامت يطيح بحكومة هنية، ويعيد حرك             
بدأت هذه الجهات في التحرك عبر محـاور عـدة لتطويـق أي             .. فتح لإلمساك بمقاليد السلطة من جديد     

نجاحات يمكن لحكومة حماس أن تقدمها، وفعال كانت الحكومة تجد نفسها مكبلة األيدي واألرجل، حيـث           
العدوان اإلسرائيلي  التآمر الغربي، والتواطؤ اإلقليمي، والمناكفات والتحريض الداخلي، وفوق هذا وذاك           

  .واالجتياحات العسكرية المتكررة لمناطق الضفة والقطاع
عبر سلسلة من اللقاءات السياسية واالجتماعات األمنية برعاية الوفـد          ) الحكومة والحركة (حاولت حماس   

قـان  األمني المصري حينًا، ولجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية حينًا آخر التوصل لمخرج من حالة  االحت              
، ولكن  "الدم الفلسطيني خطٌ أحمر   " والتصعيد السياسي والعسكري التي أخذت تنحو منحا يقفز فوق مقولة           

جهودها باءت بالفشل، ألن هناك من يغذي هذه الخالفات باإلحن واألحقاد، ويصب زيت الفتنة على نار                
 الزنـاد متـوترة طـوال    التوجس والتربص الذي سيطر على ذهنية الجميع، وجعل األيدي القابضة على        
  .الوقت، تستسهل إطالق القذائف والرصاص، واستيعاب مشهد الدم والضحية

صحيح أن هناك شريحة واسعة من حركة فتح لم يرق لها رؤية حماس تفوز بهذه النسبة العالية، والتـي                   
ـ  يضا كـان   ، وكان لها دور سلبي بعد تشكيل الحكومة العاشرة والحادية عشرة، ولكن أ            %67تجاوزت ال

هناك من يرى أنه البد من التسليم بالنتائج وإعطاء حكومة حماس فرصتها، حتى تتعـزز الديمقراطيـة                 
الفلسطينية، وتتقارب الجهود من أجل تقوية المشروع الوطني وتأكيد وحدتنا الداخلية، بالشكل الذي يجعل              

بسقف مطالبنا السياسية عاليـا بـدل       الكل الوطني قادرا على مواجهة المخططات اإلسرائيلية، واالرتفاع         
  .والمتالحقة التي أصابت جذور مشروعنا الوطني وثوابته" القصعية"حالة االنهيارات 

من حالة الحصار والعزلـة     ) الحركة والحكومة (اليوم هناك دعوات وتحركات تهدف إلى تحرير حماس         
 وأن أي حراك سياسي باتجاه التـسوية        السياسية، باعتبار أنها شريك سياسي ال يمكن تجاهله أو تجاوزه،         

السلمية للصراع ال يمكن أن يتقدم شبرا واحدا دون موافقة حماس ورضاها، وهذا ما فطنت له مؤسسات                 
دولية وجهات غربية رسمية وشبه رسمية، حين أطلقت نداءاتها بضرورة التواصل واالنفتاح والتعـاطي              

 لم تأت من فراغ، بل سبقتها جهـود مكثفـة خلـف             الشك بأن هذه التصريحات والدعوات    .. مع حماس 
بعيدا عن عيون الكاميرا وفي العديد من العواصم العربية واألوروبية، كانـت تـدور فيهـا                ) الكواليس(

الحوارات المطولة للتعرف على فكر حركة حماس ورؤيتها السياسية، وكذلك التعرف على الشخـصيات              
لشكل الذي وفر القناعة لهؤالء األوروبيين بأن حماس حركة ـ فعال ـ   القيادية واألبعاد اإلنسانية فيها، با
  ) .You Can Make Business With Hamas(يمكن التعامل معها ومع قياداتها 

ويمكننا اإلشارة هنا إلى بعض التقارير والتصريحات التي صدرت خالل الشهور الماضية، والتي توصي              
  :واصل مع حماس، وأهمهاالمجتمع الدولي وتحثه على  ضرورة الت

 أغسطس الماضـي ببـذل      13يوم  ) FAC(طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني        ) 1
الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في المناطق المحتلة، معتبرة أن رفض بريطانيـا إجـراء                

إن إتباع سياسـة    : "نة في تقريرها  وقالت اللج ..غير مثمر   ) حماس) حوار مع حركة المقاومة اإلسالمية      
وتعامل بريطانيا مع الضفة الغربية التي تهيمن عليها حركة فـتح التـي يتزعمهـا               " الضفة الغربية أوال  

" الرئيس عباس، وعزل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس سيعرض السالم إلى مزيـد مـن الخطـر                 
دم وجود نتائج للمقاطعـة، فإننـا نوصـي         في ظل ع  "وأضافت اللجنة التي تضم نوابا من كافة األحزاب         

".. بضرورة أن تفكر الحكومة بشكل عاجل في سبل لالتصال سياسيا مع عناصر معتدلة داخـل حمـاس                
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يجب على رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير االتصال بشكل شخصي مع حماس،             "وأضافت أنه   
من دوره الجديد كمبعوث لمجموعـة الوسـاطة        للمساعدة في تحقيق المصالحة بينها وبين حركة فتح، ض        

الرباعية للسالم في الشرق األوسط، والتي تضم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمـم المتحـدة               
  ".وروسيا

وأوصى التقرير البرلماني أيضا، بأن تحث بريطانيا الرئيس عباس الذي يلقى تأييدا من الغـرب علـى                 
، " حكومة وحدة وطنية في األراضي الفلـسطينية المحتلـة        " دة تشكيل   إجراء مفاوضات مع حماس، إلعا    

إن بريطانيا أخطأت في فرض حظر على حماس، حتى بعد أن وافقت الحركة في فبراير               : "وقالت اللجنة 
الماضي على تشكيل حكومة وحدة مع فتح، وكانت هذه الموافقة تهدف إلـى إنهـاء االقتتـال الـداخلي                   

إن استمرار مقاطعة الحكومة الفلسطينية بـسبب       : "وقال التقرير " .. تصادية الغربية وتخفيف العقوبات االق  
  ". جهود الوحدة" من المرجح جدا انهيار"وجود حماس فيها كان يعني أن 

الحاجة تدعو  " أغسطس الماضي، من أن      12تصريحات رئيس الوزراء اإليطالي رومانو برودي يوم        ) 2
حيث إن حماس   .. لمساعدتها على التطور السياسي   )  حماس( اإلسالمية   إلجراء حوار مع حركة المقاومة    

وذكر برودي أنه حذر أولمرت وعباس من السعي إلى تحقيق السالم مـع بعـض               .. اليوم هي أمر واقع   
قلت للزعيمين السياسيين إنه ال يمكـن إحـالل سـالم فـي ظـل انقـسام                 : "الفلسطينيين فحسب، وقال  

   ."ذلكالفلسطينيين، وهما يفهمان 
  2/10/2007صحيفة فلسطين 

  
   في الخطط والمصائرالفلسطينيةالقضية  .53

  رضوان السيد
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السالم وقيام الدولة الفلسطينية يمكن ان يتحققا خالل ستة اشهر،                

 ما يعتبره   كيف يحدث ذلك، ونحن غير متفقين على      : وردت وزيرة الخارجية االسرائيلية باستغراب قائلة     
 وقـد كـان دائمـاً سـقفاً         –لكن، لكي تبقى تحت السقف االميركي الحالي        ! الفلسطينيون قضايا رئيسية؟  

  !لكن مبادرة الرئيس بوش ايجابية وهي تستحق االعتبار والمتابعة:  أضافت–اسرائيلياً 
الرئيس بوش بعـد    والواقع ان غوامض كثيرة ال تزال تحيط بجدول اعمال المؤتمر الدولي الذي اقترحه              

وهذا في االساس ليس امراً غريباً، ويمكن ان يتحدد في المفاوضات التمهيدية التي تقوم بها               . طول انتظار 
إنما الغريب هو عدم الوضـوح لـدى        . وزيرة الخارجية االميركية في جوالتها في المنطقة منذ شهرين        

رتين اللتين جرى فيهما تفاوض جـدي بـين         االسرائيليين بالدرجة األولى، ثم لدى الفلسطينيين، ففي الم       
الطرفين بوساطة أميركية، كان هناك أمر رئيسي متوافر لديهما وهـو القيـادة، والتـي تمثلـت لـدى                   
الفلسطينيين في الرئيس ياسر عرفات، ولدى االسرائيليين في اسحاق رابين، وبعد مقتله وفي المرة الثانية               

نضيف هنا ان سجل الرئيس بيل كلينتون لجهة االهتمـام،          ويمكن ان   . في إيهود باراك  ) 1998-2000(
والذي يقال اآلن انه لوال الفـشل فـي         . وإرادة االنجاز، كان أفضل بكثير من سجل الرئيس جورج بوش         

والدليل على ذلك الفرصة المتاحة بعد وفاة الـرئيس    . العراق، وغياب شارون، لما التفت الى تلك القضية       
ان . 2006عام  " حماس"نتخابات النيابية الفلسطينية، والتي جاءت بحكومة       ، وحتى اال  2004عرفات عام   

وفي . الوضع اآلن يتمثل في االنقسام الفلسطيني العميق بحيث ظهرت حكومتان بين الضفة الغربية وغزة             
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمتمثل في االعالن عـن قيـام الدولـة             " جدول اعمال "حين نعرف   
المـستوطنات والحـدود    :  بعد االتفاق على االشكاليات التي ال تزال تعوق الحل النهائي وهي           الفلسطينية

  .أو ال تقبل" حماس"والقدس والالجئين، ال نعرف في الحقيقة ما تقبل به 
وإسرائيل تقول بشرعية   ... ومع ان سائر االطراف العربية والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا         

، ولـيس   "لـيس قويـاً   "وأهليته للتفاوض، فإن االسرائيليين يشيرون دائماً الى ان عبـاس           محمود عباس   
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لكن، فضالً عن ذلك، هناك مـشكالت فـي         . مضموناً ان يستطيع تنفيذ االتفاق الذي يجري التوصل اليه        
داً بنتـائج   فأولمرت ال يـزال مهـد     . االسرائيلية، قد ال تقل كثيراً عن مشكالت القيادة الفلسطينية        " القيادة"

وليفني التي تطمح لخالفته اذا ذهب وبقيت الحكومة ولم تجر انتخابات مبكرة، تميل             ). يوليو(حرب تموز   
ووزير الدفاع وزعيم حزب العمل إيهود باراك، ما عـاد مؤمنـاً   . الى المزايدة لكي يتطلع اليها الجمهور  

في أي مكان، يستعيد فيها الجـيش       " عسكرية"بالحل السلمي مع الفلسطينيين والسوريين من دون ضربة         
وقد أرانا نموذجاً على الخبطات االعالمية في غارة الطيران االسرائيلي الغامضة فـي           . االسرائيلي هيبته 

  !أقاصي شمال سورية
ويقول الصقور االسرائيليون إن خبرات السنوات السبع الماضية، أدت الى استنتاجات اخرى فـي شـأن                

وأولـى تلـك    . جاهلها ممكناً، وفي سائر موضوعات أو إشكاليات الحل النهـائي         ما عاد ت  " أمن اسرائيل "
، واالنسحاب من   "حزب اهللا " من جنوب لبنان جاء بـ       2000الحدود، فانسحاب اسرائيل عام     : االشكاليات

وبذلك صار االسالميون حاضرين لهاتين الجهتين، وهم ال يقولون بأي شـرعية            ". حماس"غزة جاء بـ    
ومنطق الصقور هؤالء من ناحية، ومنطق االسالميين من ناحية أخرى، يفضي الـى             . سرائيليللكيان اال 

وجل ما يعرضـه    . نتيجة واحدة وهي استحالة قيام الدولة الفلسطينية المنقسمة الى قطرين بل الى أشطار            
لعـام  وقد كان شارون يعرض ل    . الطرفان هدنة طويلة االمد، مع استمرار الوضع على ما هو عليه اآلن           

قيـام دولـة    )  لقيام الدولة الفلسطينية الموعودة    2002وهو الموعد الذي حدده الرئيس بوش عام         (2005
فلسطينية من دون حدود او بحدود موقتة، أي ليست لها حدود مع مصر او األردن او ان تلـك الحـدود                     

مستوطن اسرائيلي  ثم كيف ستقوم الدولة مع وجود حوالي نصف مليون          ! تحت سيطرة الجيش االسرائيلي   
بداخلها ومعهم أفضل األراضي ومعظم المياه، وسط اصرار اسرائيلي على عدم تفكيـك المـستوطنات               

  .الكبيرة هذه، وتحصينها بالسور الواقي
وموضوع القدس ليس أقل عسراً، فالمسجد االقصى يكاد يتقوض بسبب الحفريات تحتـه ومـن حولـه،                 

وقد كان ذلك سبباً مهماً لفشل المحاولة       . دس موحدة وتحت سيطرتهم   واالسرائيليون مصرون على بقاء الق    
 يقولون  2001وقد كان االسرائيليون حتى العام      . التفاوضية االخيرة بين عرفات وباراك بواسطة كلينتون      

امـا اليـوم   . ان حق العودة لالجئين شديد العسر والصعوبة، بيد ان الحديث فيه ممكن الستكشاف البدائل      
  !ان التنازل عن حق العودة شرط مسبق للقبول بالتفاوضفيقولون 

بل ايضاح  . ليس المقصود من ذكر كل تلك الصعوبات التوصل الى ان التفاوض غير ممكن أو غير مجدٍ               
 ان  - وعلى سبيل التذكير     -والطريف  . خريطة الوقائع والمواقف على مشارف المؤتمر الدولي المأمول       

ووقتهـا اعتـرض عليـه      . 1977-1976ر الدولي تعـود الـى العـام         االفكار األولى في شأن المؤتم    
االميركيون، وأقنعوا مصر بالحل المنفرد، الذي ساد منذ ذلك الحين وحتى اليوم، على رغـم المظـاهر                 

مـع الفلـسطينيين،    ) 1993(اذ الذي خرج من عباءة مدريد كٌل من اتفاق أوسلو           . الشاملة لمؤتمر مدريد  
أما المسارات االخرى الشاملة، أي التي تتناول أكثر من طرف، فقـد            . ألردنمع ا ) 1994(ووادي عربة   

والطريف والمؤسي ايضاً وايضاً ان مؤتمر بوش الدولي اآلن         ! توقفت من دون ان يحاسب أحد على ذلك       
  .يعود الى الحل المنفرد على رغم فشل التجارب السابقة أو أيلولتها للفشل

لسطينية بحضور عرب ودوليين ليس من بينهم سورية، وهذا االسبوع           ف -بوش أراد محادثات اسرائيلية     
فقط بدا االميركيون موافقين على الحضور السوري من دون الحديث في الجوالن، وبعد إلحـاح عربـي     

  !وأوروبي كبير
وال شك في ان للتراجع في الموقف الفلسطيني والعربي أسباباً موضوعية، ومن تلك االسـباب اإلنهـاك                 

 بالعرب في العراق وغيـر      - تحت يافطة محاربة االرهاب      -نزلته الهجمات العسكرية االميركية     الذي أ 
ومن تلك االسباب االنقسام الذي نزل بالفلسطينيين بحيث ما عادوا يتحدثون بلـسان واحـد، وال                . العراق

قد كشف صمود   وللصعود االسالمي نتائجه البارزة وال شك، لكنها نتائج مختلطة، ف         . يملكون خطة واحدة  
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، ان التفوق العسكري االسرائيلي ال يشكل ضمانة ألمن اسرائيل، كما كان            "حماس"، وصمود   "حزب اهللا "
لكن الصعود االسالمي من جهة أخرى أحدث انقساماً داخلياً عربياً وفي لبنان وفلسطين             . االعتقاد من قبل  

ثم ان الملف االسالمي    . مجتمعات العربية والى حد ما في العراق، فضالً عن آثاره المشرِذمة في سائر ال           
الصاعد أدخل ايران على خريطة النفوذ الفعلي في المنطقة العربية، ولذلك الدخول آثاره المختلطة أيضاً،               
اذ هو يهدد اسرائيل والنفوذ االميركي من جهة، لكنه يحدث ايضاً انقسامات داخلية عربية، وصـراعات                

  .تماعية والجغرافية وربما الدينيةعلى األولويات وعلى الهوية االج
مبادرة عربية شاملة للسالم، ردت عليها الواليات المتحدة بعد خمس سـنوات            : هذا اذاً هو الموقف اآلن    

طويلة بمؤتمر دولي للتفاوض في شأن إمكان قيام دولة فلسطينية فقط، مع عدم وضوح في معنـى ذلـك        
مرتاحين للوضع الراهن، فإنهم يخشون ان يزداد الوضع سوءاً         أما االسرائيليون غير ال   . القيام وتلك الدولة  

ولذلك كانوا يفضلون أال يكـون هنـاك مـؤتمر لـه نتـائج،              . بالنسبة اليهم إن قامت الدولة الفلسطينية     
! واالنصراف بدالً من ذلك، ومع الواليات المتحدة، للتخطيط لمهاجمة ايران مكافحةً لبرنامجها النـووي             

بجـالء االسـرائيليين عـن االراضـي        (مثل في االصرار على الشمولية في الحـل         فالتحدي العربي يت  
والتحدي االسرائيلي يتمثل   . واليوم قبل الغد، في مقابل التطبيع مع الكيان       ) الفلسطينية والسورية واللبنانية  

طينية في تأجيل الحلول الى ان تستقر االوضاع السياسية داخل الكيان الصهيوني، ومصائر السلطة الفلـس    
  .، وتتبين ايضاً نتائج التجاذبات مع ايران في الشأن النووي والعراق ولبنان"حماس"مع 

صحيح انهم مهتمون بأمن اسـرائيل أشـد        . أما التحدي االميركي فهو مختلف وموزع وال يتسم بالتركيز        
بينة مما اذا كان قيام     االهتمام، وفي سنة االنتخابات الرئاسية بالذات، لكن االسرائيليين انفسهم ليسوا على            

واألميركيون يريدون الخروج مـن مـأزقهم فـي العـراق،           . الدولة الفلسطينية القابلة للحياة يخدم أمنهم     
ويحتاجون الى المساعدة العربية، ولذلك يريدون تقديم شيء في فلسطين، لكنهم يرون تقدم االسـالميين               

ولذلك ال يريدون ان يكون االتجاه      . فات والجهات المعادين لهم، ويرون مصادمة ايران لهم في سائر المل        
  .للتسوية مثيراً لطمع ايران واإلسالميين

واألميركيون اخيراً في سنة انتخابات، وسائر االطراف تعرف ذلك، وتعرف ان ادارة بوش ذاهبة، فلماذا               
للـضغط  الضغط على اسرائيل، اذا كان ذلك يزيد من خسائر الحزب الجمهوري؟ لكن من جهة أخرى،                

  !حدوده الممكنة وسط ادراك الجميع في المنطقة وفي أوروبا وروسيا ضعف ادارة بوش وقرب زوالها؟
وهكذا، فإن المؤتمر الدولي، إن عقد، لن تكون له نتائج بارزة، لكنه إن لم يعقد، فإن المنطقـة سـتزداد                    

  .اضطراباً وعدم استقرار
 2/10/2007الحياة 

  
  إلى أين نحن ذاهبون؟ .54

  هويديفهمي 
 سوف يضرب المنطقة في األجل المنظـور، يتحـدث          - تسونامي   -ثمة كالم عن إعصار سياسي كبير     

  اإلسرائيليون في العلن عن نتائجه واحتماالته، لكني ال أعرف ما إذا كنا قد فكرنا فيه أم ال، وكيف؟
)1(  

ى الفجر، األمـر الـذي      خالل األسابيع األخيرة ظلت أضواء مكاتب وزارة الدفاع اإلسرائيلية مضاءة حت          
يـديعوت  "هذا التقديم ليس من عندي، ولكن صحيفة      . جاء داال على أمرا جلل يجرى بحثه وراء الجدران        

، تعلقـت   "بالغة الخطـورة    " في معرض حديثها عن وثيقة وصفتها بأنها        . 31/8أوردته في   " أحرونوت
أن الوثيقة قدمت إلى وزيـر الـدفاع   وأشارت إلى  . بسيناريوهات ما بعد االنسحاب األمريكي من العراق      

وذكرت أن إعدادها استغرق ثالثة أشهر، وأن فـرق         . إيهود باراك، الذي استنفر طاقم وزارته لدراستها      
 شـعبة االسـتخبارات     -وزارة الـدفاع    : وهذه الجهات هي  . عمل من خمس جهات شاركت في اإلعداد      
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وكـان الـسؤال    .  وزارة الخارجيـة     -  مجلس األمن القـومي    - قسم التخطيط في الجيش      -العسكرية  
كيف سيؤثر االنسحاب األمريكي من العـراق علـى         : األساسي الذي طلب من الجميع اإلجابة عليه هو       

إن االنسحاب سوف ينتج عنـه تـشكل شـرق    : المصالح اإلستراتيجية إلسرائيل؟ وكانت اإلجابة كالتالي 
إذ سيكون االنسحاب   .  إسرائيل في يوم من األيام     أوسط جديد بكل معنى الكلمة، يمثل أسوأ احتمال توقعته        

النه سيسفر عن تغيرات جذرية سيكون لها تأثيرها السلبي على كـل            . يضرب المنطقة " تسونامي  "بمثابة  
  .حلفاء أمريكا في المنطقة، ولكن إسرائيل ستكون األكثر تضررا

ودللـت علـى ذلـك    . من العراققدرت الوثيقة أن واشنطن حسمت أمرها فيما يتعلق باالنسحاب المبكر        
بقرار اإلدارة األمريكية رفع المساعدات األمريكية إلسرائيل بشكل كبير، بحيث تصل في غضون عقـد               

كما استشهدت بصفقة السالح العمالقـة      . من الزمان إلى ثالثين مليار دوالر بواقع ثالثة مليارات كل عام          
واعتبرت الوثيقـة أن هـاتين      .  مليار دوالر  20ى  التي وقعتها واشنطن مع السعودية، ووصلت قيمتها إل       

الخطوتين استهدفتا إرضاء الدولتين في أعقاب القرار المتوقع باالنسحاب، لمنحهمـا اإلحـساس بأنهمـا               
ستكونان قادرتين على مواجهة تبعات تنفيذ هذه الخطوة، حيث اعتبرت أن إسرائيل والسعودية سـتكونان               

  . األمريكيمن أكثر األطراف تضررا من القرار
)2(  

في تقديرها لموقف ما بعد االنسحاب، تحدثت الوثيقة عن ثالثة مكامن للخطر ستنجم عـن ذلـك هـي                   
  :كالتالي

ü وسـيؤدي  . أن االنسحاب سينظر إليه في العالمين العربي واإلسالمي كهزيمة مروعة ألمريكـا           :  أوال
ية، حيث ستعمل هذه الحركـات علـى        بشكل فوري إلى زيادة هائلة في طاقة الحركات اإلسالمية الجهاد         

. زعزعة أنظمة الحكم العربية المعتدلة في المنطقة، إلى جانب تعزيز األنظمة التي تناصب أمريكا العداء              
واعتبرت الوثيقة أن أكبر ضرر استراتيجي سيهدد إسرائيل سيكون المس باستقرار نظـام الحكـم فـي                 

اتيجي إلسرائيل في المنطقة ألنه يمثل الحزام الفاصل بين         أهم ذخر استر  " األردن الذي تصفه الوثيقة بأنه      
إلى جانب موقف النظام األردني الـصارم ضـد         " إسرائيل والهالل الشيعي الذي سيتبلور بعد االنسحاب      

الحركات اإلسالمية، فضال عن دوره بالغ األهمية المتمثل في منع عمليات التسلل إلـى إسـرائيل عبـر     
  .الحدود

ن يؤدي االنسحاب األمريكي من العراق إلى تحويله إلى نقطـة انطـالق للعمـل ضـد                 توقعت الوثيقة أ  
األردن، وسيترتب عليها تشجيع الحركات المناوئة للعمل من داخل البلد، إلى جانب أن النظام الـسوري                
سيسمح بالعمل ضد عمان من أراضيها ومن شأن إحداث أي تغيير في األردن أن يحوله إلى ساحة فعل                   

وأوصت الوثيقة بالبدء في دعم النظام األردنـي        . رائيل، بما يعيدها إلى السنوات األولى لوجودها      ضد إس 
وتعزيز قدرته على الثبات عن طريق تكثيف الدعم الدولي واألمريكي لحل مشكالته الداخليـة، وعلـى                

  .رأسها مشكلة المياه، مع تعزيز أجهزته األمنية ورفع كفاءتها
ü من أن االنسحاب سيكون عنصرا مشجعا لقوى المقاومة الفلسطينية وحـزب اهللا             حذرت الوثيقة :  ثانيا 

على توجيه ضربات إلسرائيل، واعتبرت أن العراق سيعود ليصبح نقطة انطالق لتنفيذ عمليات إطـالق               
الصواريخ باتجاه إسرائيل، ونوهت إلى أن األطراف قد تكون معنية بحصول عناصر الحركات الجهادية              

  . بعيدة المدى، لكي يكون بوسعهم إطالقها على إسرائيل من غرب إيرانعلى صواريخ
ü رأت الوثيقة أن االنسحاب من العراق سيحرر إيران من الـضغوط الممارسـة عليهـا حاليـا،                 :  ثالثا

وسيسمح لها بتطوير برنامجها النووي وصوال إلى إنتاج القنبلة النووية في حين أن سوريا سـتنجو مـن       
 السـتكمال   2009وتحدد الوثيقة العام    . ية الهادفة إلى تضييق الخناق على نظام الحكم فيها        الحملة األمريك 

  .سوريا عملية تحديث جيشها، وهو نفس العام الذي يغادر فيها بوش البيت األبيض
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غير أن بعض الخبراء الذين يمثلون أقلية في طواقم العمل التي أعدت الوثيقة أشاروا إلى أن االنـسحاب                  
كي قد يشتمل على تطور إيجابي واحد بالنسبة إلسرائيل، فتحدثوا عن أن قادة الجيش األمريكي في                األمري

العراق هم الذين يرفضون بشدة قيام اإلدارة األمريكية بمهاجمة إيران وتدمير برنامجها النـووي علـى                
هؤالء الخبـراء أن    اعتبار أن إيران سترد بشن عمليات انتقامية ضد القوات األمريكية في العراق ورأى              

  .االنسحاب من العراق قد يزيل عقبة كأداء أمام تحرك أمريكي عسكري محتمل ضد إيران
)3(  

لسنا في وارد مناقشة مدى صواب هذه االحتماالت، ألن ما يهمنا منها في السياق الـذي نحـن بـصدده                  
 المترتبـة علـى   األول أن هناك فريق عمل من الخبراء حاول أن يـدرس مقـدما االحتمـاالت         . أمران

األمر الثـاني أن الـرأي العـام        . االنسحاب األمريكي وتأثيرها على المصالح اإلستراتيجية اإلسرائيلية      
وكان من الطبيعي أن أجري مقارنة بين هذا النمط من التفكير،           . اإلسرائيلي أحيط علما بتلك االحتماالت    
شغولون بمـشاكلنا الداخليـة اآلنيـة، وأن        أول ما الحظته أننا م    . وبين ما يجري عندنا، مصريا وعربيا     

وهـي المالحظـة التـي    . قضايا المصير اإلستراتيجية مغيبة عن االهتمام العام، حتى بين شرائح النخبة         
يرصدها بسهولة أي قارئ للصحف والمجالت أو متابع لبرامج التليفزيون واإلذاعة في بلد كمصر مثال،               

الذات، ترى الداخل وال ترى الخارج، وتنشغل بهموم الحاضر         األمر الذي يعكس حالة من االنكفاء على        
  .عن تحديات المستقبل

 أن  - إذا تكللت بالنجـاح      -ال أريد أن أقلل من معالجة مشكالت الداخل، ذلك أن من شأن تلك المعالجة               
بهـذا  لكن األمر ليس    . توفر للوطن قدرا من المناعة والعافية يمكنه من أن يتصدى بقوة لتحديات الخارج            

وهو ما يعني أننا ال نقوي      . التبسيط لسببين، األول ألن العراك هو العنوان الذي يختزل الحالة في الداخل           
السبب الثاني أن المصالح اإلستراتيجية لكل بلد       . الداخل وإنما نضعفه، ونشتت الصف الوطني وال نحشده       

تالي فإن رعاية تلك المصالح ينبغي أن       بال.  تتوزع على الداخل والخارج    - أمنها القومي إن شئت الدقة       -
واالهتمام بجبهة دون أخرى ال يختلف في شيء عن دفن الرؤوس في الرمال، ال              . تتم على الجبهتين معا   

  .يدفع خطرا وال يصده ولكنه يغمض األعين عنه
، ولكـن األول    2050 وعن القاهرة في عـام       2020أن ثمة حديثا يتداوله المسئولون عن مصر في عام          

لكنـي ال أعـرف أن      . تحدث عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية، والثاني يتناول التخطيط العمراني        ي
هناك رؤية متبلورة في الخرائط السياسية سواء في داخل مصر، أو في مجالهـا الحيـوي، ومحيطهـا                  

ـ             . االستراتيجي يئا عـن   وسيكون أمرا غريبا إذا وجدت تلك اإلستراتيجية دون أن يعرف الرأي العام ش
 إذا لـم تكـن تلـك        - صادما ومفجعـا فـي الحقيقـة         -وسيكون األمر أغرب    . مالمحها أو اتجاهاتها  

  .اإلستراتيجية موجودة من األساس
)4(  

إن ثمة تحوالت مثيرة تتابع من حولنا وال يستطيع أي محلل تجاهلها، ألنها تؤثر على مصالحنا بـصورة       
شكالت نقص المياه أو التغيرات المناخيـة وثيقـة الـصلة           ال أتحدث فقط عن م    . مباشرة أو غير مباشرة   

وال أتحدث  . باالحتباس الحراري أو تناقص السكان في العالم المتقدم واالنفجار السكاني في العالم النامي            
فقط عن التحوالت الحاصلة في الخرائط السياسية، متمثلة في أزمة الداخل األمريكي واحتماالت التغييـر               

وظهور مقدمات لحرب باردة جديدة     .  شهرا 18 جديد واختفاء الرئيس بوش وفريقه بعد        مع انتخاب رئيس  
بين الشرق والغرب بعد استعادة روسيا لعافيتها وتصالحها مع الصين وتكوين منظمة شنغهاي تعبيرا عن               
صعود الدور اآلسيوي في مواجهة حلف الناتو، وبروز طبعة أخرى من المحافظين الجدد فـي فرنـسا                 

دة الثنائي ساركوزي ووزير خارجيته كوشنير، وقد كشفا عن وجهيهما السعي لاللتحـاق بالمركبـة               بقيا
  .األمريكية، وفي المزايدة على الموقف األمريكي إزاء إسرائيل وإيران
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ما أعنيه ليس فقط هذه التحوالت المؤثرة على مصالحنا وخياراتنا، ويفترض أال تغيـب عـن المخطـط                 
عني أيضا تصورنا للتداعيات والتطورات الحاصلة والمرتقبة فـي المنطقـة، التـي             االستراتيجي وإنما أ  

  :األمر الذي يثير عددا من األسئلة المهمة في مقدمتها ما يلي. تتصل مباشرة بمصالحنا الحيوية
ü                ،كيف نرى احتماالت المستقبل الفلسطيني، إذا ما استمر تكريس االنفصال بين الضفة الغربية وغـزة 

وهو الفخ الـذي وقـع فيـه الجميـع أو           . ر األولى كيانا صديقا إلسرائيل والثانية كيانا معاديا لها        واعتبا
استدرجوا إليه، في حين تتجه إسرائيل إلعادة تحديث جيشها بالكامل خالل خمس سنوات، حتى تتجنـب                

  .تكرار الهزيمة التي لقيتها في لبنان؟
ü         في العراق، مع ما سوف يستصحبه ذلك من تداعيات،          إلى أي مدى سوف نتأثر باالنسحاب األمريكي

بعضها يتعلق بزيادة النفوذ اإليراني، والبعض اآلخر يتعلق باحتماالت تقسيم البلد إلى ثالث دويالت، كما               
  يريد األمريكيون، اضافة الي سيناريو الحرب األهلية بين متعصبي الشيعة والسنة؟

ü      ضربة إليران إلجهاض مشروعها النـووي، األمـر الـذي            كيف نتصور النتائج المترتبة على توجيه 
وما تأثير ذلك على منطقة الخليج عمرانيا وبيئيا،        . ينصب إسرائيل قوة عظمى وحيدة في الشرق األوسط       

وعلى موقف الشيعة في العالم العربي، وعلى وضع القضية الفلسطينية، وكيف سينعكس إثـر الـضربة                
  .على سوريا ولبنان؟

ü   بوجه أخص  .  يؤثر انفراط الصف العربي على موقف العالم العربي إزاء مختلف القضايا            إلى أي مدى
كيف يمكن إجهاض محاوالت تفتيت المنطقة عبر تقسيم دولها إلى معتـدلين ترضـى عـنهم واشـنطن                  

وكيف يمكن احتواء وعالج التباعد السوري عـن مـصر          . وإسرائيل ومتطرفين رفع ذلك الرضى عنهم     
  . ال يضر ذلك بالمصلحة اإلستراتيجية العربية؟والسعودية بحيث

ü                ما هو موقفنا من التدخل الدولي في دارفور واحتماالت انفصال جنوب السودان، والسعي األمريكـي 
  .إلقامة قاعدة عسكرية كبيرة في شمال أفريقيا بحجة إقامة مركز للتصدي لإلرهاب؟

وهـذه  . نكفاء على الداخل واالنشغال بما هو عابر      ال أستبعد أن تكون هناك أسئلة أخرى ملحة يغيبها اال         
األسئلة تشكل مع ما ذكرت حزمة من عالمات االستفهام الحائرة، التي تبحث عن إجابات تشبع الرغبـة                 

إذ هي مشكلة ال ريـب      . في التعرف على المسار، وتحسس مواضع الخطى، وتحديد األهداف والمقاصد         
ب، ألنك في هذه الحالة ستواجه مشكلة أكبر، حيـث سـتظل            أن تمضي دون أن تعرف إلى أين أنت ذاه        

  .معرضا طول الوقت ألن تضل وتشقى
  2/10/2007الشرق القطرية 

  
   بدايةوليستخاتمة  .55

  حلمي موسى
أثارت موافقة مصر على فتح معبر فرعي على الحدود بينها وبين قطاع غزة إلدخـال مجموعـة مـن                   

فقد كانت هذه المرة األولـى، منـذ        . ات والتقديرات المتضاربة  العالقين على أراضيها، الكثير من التعليق     
اكتمال سيطرة حماس على غزة وخروج البعثة األمنية والدبلوماسية المصرية من هناك، التي يتم فيهـا                

وأصرت مصر، طوال فتـرة األزمـة التـي علـق فيهـا آالف              . فتح الحدود مع القطاع بشكل مباشر     
  .  على أن المسألة شأن فلسطيني من جهة واتفاق دولي من جهة أخرىالفلسطينيين على جانبي الحدود،

وعنى الموقف، في حينه، أن الحكومة المصرية لن تعترف بالجهة التي وضعت نفسها مكـان الـسلطة                 
كما أنها ال تريد، في الوقت نفسه،       . الفلسطينية برئاسة محمود عباس والتي انسحبت قواتها من معبر رفح         

الموقف الذي تمخض عن اتفاقية المعابر والتي سمحت لقوة مراقبين دوليين باإلشـراف             إحداث تغيير في    
  . على سير األمور في معبر رفح بالتشاور مع اإلسرائيليين
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ومن الوجهة الشكلية، فإن قرار مصر السماح بعودة العشرات من أفراد وكوادر وقيادات حماس إلى غزة                
، يشكل انتصاراً لموقـف حمـاس       "كيرم شالوم "اإلسرائيلية في   من دون االضطرار للمرور عبر البوابة       

غير أن ما يقرر حقيقة هـذا االنتـصار         . الداعي إلى فتح المعابر مع مصر بعيداً عن اإلرادة اإلسرائيلية         
وحجمه، هو ما إذا كان هذا إجراء لمرة واحدة من ناحية وما إذا كان يمثل بداية انفـراج فـي العالقـة                      

وال يقل أهمية عن ذلك هو معرفة ما إذا كان هذا اإلجراء قد تـم بـالتوافق مـع                   . المصرية مع حماس  
  . إسرائيل أم من دون رغبتها

ومن الجلي أن فتح المعبر كان في اتجاه واحد واستفاد منه عدد من قادة حماس ونوابها الذين كانوا فـي                    
وشكل جـزء مـن   . لعريشمصر، وعدد من كوادر حماس وعناصرها الذين كانوا محتجزين في مطار ا  

هؤالء عبئاً أمنياً ومعنوياً على األجهزة المصرية، التي كانت تشعر بـالحرج جـراء وجـودهم علـى                  
فمن جهة كانت تجد أن من المحرج لها تقييد حركة نواب منتخبين للشعب الفلسطيني تصادف               . أراضيها

 كما أن جزءاً مـن عناصـر        .وجودهم أو مرورهم في أراضيها أثناء سيطرة حماس على غزة أو بعده           
حماس اآلخرين تم احتجازهم في مطار العريش بذريعة الرغبة في تجنب صدامات بينهم وبين رجال فتح                

  . على األراضي المصرية
وهنا ال بد من استذكار ما جرى مع وزير الداخلية األسبق سعيد صيام، والذي باءت بالفشل محـاوالت                  

فمـا أن وصـل     . ن دمشق، بعد أيام من سيطرة حماس على القطاع        مصر لدفعه إلى عدم المجيء إليها م      
إلى مطار القاهرة، حتى بادرت السلطات المصرية إلى ترتيب أمر إبعاده عن مصر بطريقة الئقة ومـن                 

وبحسب مقابلة صحافية لصيام، فإنه كان يريد البقاء أليام في مصر، لكن األجهزة األمنيـة               . دون ضجة 
ه إلى الحدود وفتحت معبر رفح خصيصاً له في ساعات الفجر األولـى غـداة               حملته مع عدد من مرافقي    
  . وصوله إلى مطار القاهرة

ومن المنطقي االفتراض أن األجهزة األمنية المصرية نسقت فتح المعبر مع السلطات اإلسرائيلية وأيضاً              
ـ                 ام إسـرائيل   مع السلطة الفلسطينية، إذ يصعب تخيل أن تسجل األجهزة المـصرية علـى نفـسها، أم
وفي وضع  . واألميركيين والسلطة الفلسطينية، أنها أقدمت على خطوة من هذا القبيل دون إشعارهم بذلك            

كهذا يصعب، تخيل أن ما جرى، حتى وإن أثار تساؤالت لدى بعض القوى الفلسطينية، هو حلقـة مـن                   
  . سياق جديد

 من أن فـتح المعبـر يبـشر بنهايـة           وال يبدو أن هناك معنى لما أشارت إليه جهات مقربة من حماس،           
كما ال يبدو، في المقابل، أي معنى لما تداولته جهات معادية لحماس مـن              . الحصار المفروض على غزة   

  . أن ما جرى هو مجرد صفقة أمنية تم فيها تسليم مصر أحد المطلوبين لها بتهم تتعلق بتفجيرات سيناء
حظي يحاول أن يحل لمصر مشكلة باتت تؤرقها وهـي          فالسياق الظاهر لفتح المعبر الفرعي هو سياق ل       

ويـصعب تخيـل أي     . الصدامات الدورية بين المحتجزين في مطار العريش واألجهزة األمنية المصرية         
سياق آخر، في ظل الحديث عن مؤتمر الخريف الذي من بين أهدافه العمل على إظهار الفارق بين جنـة   

  . ة اسماعيل هنيةالضفة تحت سلطة عباس وجحيم غزة تحت سلط
وفي هذا السياق، لم تر الحكومة المصرية نفسها في موقع المستعد لتسهيل األمور على حكومة حمـاس                 

فال زالت األجهزة المصرية تنظر إلى ما جرى في غزة على أنه، في جانب منه على األقل،                 . في القطاع 
ب، أي جهد يذكر من أجل ترتيب أو        ومن المؤكد أن الحكومة المصرية ال تبذل، لهذا السب        . موجه ضدها 

تسهيل الحوار بين فتح وحماس، في انتظار ما سينجم عن مؤتمر الخريف الذي سـيحدد، مـن وجهـة                   
  . نظرها، اتجاه الريح في هذه المنطقة

  2/10/2007السفير 
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  داني روبنشتاين
ائيلية في االعتقاد بأن اللقاءات المتواصلة بين رئـيس الـوزراء           تتفق بعض المصادر الفلسطينية واالسر    

، والتي ستتواصل بعد عودة األخير من زيـارة         )أبو مازن (ايهود اولمرت ورئيس السلطة محمود عباس       
وربما المحادثات األكثر جذرية بين االثنـين فـي أي          . للواليات المتحدة والبرتغال، كانت مهمة وجذرية     

  .وقت من االوقات
ألبو مازن تجربة كبيرة في اللقاءات مع شخصيات اسرائيلية، أما اولمرت فليست لديه مثل هذه التجربـة              

فقد كان التقى مع رجال اعمال ومقاولين عرب عندما كان رئيسا لبلدية القدس،             . مع شخصيات فلسطينية  
ن يتباحثان لفترات طويلة    يتبين أن االثني  . ولكنه لم يلتق بشخصيات سياسية، ناهيك عن النشطاء الوطنيين        

  .وبجدية، ويصغيان لبعضهما ويحاوالن معرفة ما الذي يضايق الطرف اآلخر
احدى هذه المشاكل ُأثيـرت     . التفاصيل التي عرفت من مضامين المباحثات تثير المشاكل كما هو متوقع          

 أمـام لجنـة   عند الفلسطينيين إثر نشر عبارة واحدة كان رئيس الوزراء ايهود اولمرت قد صـرح بهـا     
أبو مازن وسالم فيـاض يريـدان       : "وسائل االعالم االسرائيلية نقلت عنه    . الخارجية واألمن في الكنيست   

وسائل االعالم  ". صنع السالم معنا ويتمسكان بحل الدولتين ويؤيدان بقاء اسرائيل دولة ذات طابع يهودي            
  ".سرائيل كدولة قومية يهوديةعباس وفياض يعترفان با: "الفلسطينية غيرت نهاية الجملة قليال

في كل االستطالعات التي    . ليس من المفترض أن تثير هذه العبارة أية ردود فعل كما يبدو للوهلة االولى             
ُأجريت عبر السنين في الضفة وغزة ظهرت اغلبية فلسطينية وثابتة مستعدة لقبول حل الدولتين، ولكـن                

ارة اولمرت أثارت ردود فعل غاضبة من الناطقين بلسان         عب. يتبين أن االمور ليست بسيطة بهذه الدرجة      
  .، وهم ليسوا وحدهم في ذلك"حماس"

هـذه االقـوال    : "في الخليل، عبر عن رد فعل مطول ومفصل       " حماس"خالد العمايره، الناشط المهم من      
اليين الصادرة عن عباس حماقة استراتيجية، واألكثر من ذلك انها امور خيانية ذات تأثير على مصير م               

العمايره أوضح بأن الضرر جراء ذلك يلحق قبل كل شـيء بمليـون             ". الفلسطينيين في الوطن والشتات   
  .عربي فلسطيني من مواطني اسرائيل

حسب رأيه، الى مواطنين مـؤقتين      " عرب إسرائيل "االعتراف الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية يحول       
فـي  . اد وهم معدون للترانسفير النهم ليـسوا يهـودا        وحطابين وسقاة لشعب األسي   ) غوييم(وغير يهود   

اسرائيل يعتبرون الدولة، حسب رأيه، دولة يهودية وديمقراطية، والصبغة اليهودية تـسبق الديمقراطيـة              
  .هذه الحقيقة تشير على حد قوله إلى أن المفهوم االول يتغلب على الثاني عندما يتعارض األمران. دائما

مقربوه يـدعون   . ر اليه العمايره يلحق بماليين الالجئين الذين يفقدون حق العودة         الضرر الثاني الذي يشي   
  .منذ مدة انه ال يمكن التنازل عن هذا الحق

نحن اليهود ايضا ال نتنازل وال نستطيع أن نتنازل عن حقنا التاريخي في ارض اآلباء في الخليل وشيلو                  
ل عن تجسيد حق السيادة اليهودية والسكن في المواقع         ولكن االغلبية في اسرائيل مستعدة للتناز     . وعنتوت

الشيء نفسه يقال عن الفلسطينيين، فاغلبيتهم الحاسمة تعرف انه ال توجد أية امكانيـة              . التاريخية القديمة 
  .لعودة ماليين الالجئين الى منازلهم واراضيهم في يافا وحيفا والرملة

في المداوالت الكثيرة التي جرت حول مـشكلة        . سرائيلالجميع يعرفون أن هذا الخط االحمر الحقيقي ال       
الحق قائم وال تشكيك فيـه، وال حتـى         . حق وعودة : الالجئين طرح اقتراح بتقسيم المصطلح الى قسمين      

ولكن العودة الفعليـة لدولـة      .  الذي تعترف به االمم المتحدة     194على الصياغة المثيرة لالشكال للقرار      
  .اسرائيل مسألة غير ممكنة

ليست هذه فهلوية وتذاكيا، وانما محاولة حقيقية لمواجهة المشكلة التي تتعلق بالوجـدان العـاطفي جـدا                 
بعد ستين عاما أصبحت اسرائيل قوية بدرجة تكفي للتوقف عن التشكيك بحق العودة،             . للشعب الفلسطيني 

  .في الوقت الذي يتضح فيه أن العودة الفعلية ال يمكن أن تحدث
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  "هآرتس"
  2/10/2007 الفلسطينية األيام

  
  
  

  دولة حماس جيدة السرائيل .57
  مناحيم بن

يهدد اهود براك بأننا نواجه عملية برية واسعة في القطاع، والسؤال هو ما هو الهدف األعلـى لعمليـة                   
 وهذا هو االمكان االسوأ     –كهذه هل هو وقف اطالق صواريخ القسام؟ أهو منع تهريبات السالح؟ أم انه              

  .اع من جديد لتسليمه من جديد البو مازن على الطبق الفضي من الضحايا االسرائيليين احتالل القط–
اذا كان المقصد الرئيس هو وقـف صـواريخ         : كل واحد من هذه األهداف قد يخط مسارا لعملية مختلفة         

ومن المؤكد  . القسام فانه يكفي احتالل شريط ما لوضع حاجز عسكري بيننا وبين مطلقي صواريخ القسام             
واذا كان المقصد مضاءلة تهريب السالح الـى القطـاع فـان            . أن هذه عملية كان يحتاج اليها منذ زمن       

احتالل محور فيالدلفيا من جديد قد يكون هدفا مشروعا آخر إال اذا فضل الجيش االسرائيلي حرية عمل                 
  .دلفيامتواصلة لقصف مستودعات سالح وحاملي سالح داخل القطاع من غير ان يحتل محور فيال

في مقابلة ذلك اذا كان هدف اسرائيل األعلى تسليم القطاع من جديد الى أبو مازن وارسال أفضل شباننا                  
من اجل ذلك ليجرحوا أو ليقتلوا من اجله أو من اجل السلطة الفلسطينية الموحدة التي قد تصبح بعد قليل                   

  .دولة فان هذه فكرة قبيحة ال مثيل لها
طرا علينا من هنية بسبب اعتداله المتلون فقط بل النه ال يوجد أي سبب يجعـل                ال الن أبو مازن أشد خ     

إن الفصل بين دولة حمـاس      . على العكس . اسرائيل تفضل وحدة السلطة الفلسطينية على تقسيمها باثنتين       
 .يحسن دائما التفريق بين االعداء، واضعافهم بذلك      . في غزة ودولة فتح في الضفة مصلحة اسرائيلية عليا        

إن غبيا أو أعمى فقط ال يدرك أن الكيانين الفلسطينيين يطمعان باسرائيل كلها ويختلفان بينهما في سـبيل             
  .السلوك معها فقط

التي تهـدد جـوهر     " فلسطين"على الجملة التوحيد من جديد بين الكيانين سيميزهما من جديد على انهما             
ق بينهما سيضمن استمرار وجودهمـا كحكمـين    وجودنا وتدبر لوراثتنا في كل لحظة، في حين أن التفري         

وهكذا ستؤجل ايضا مشكلة الالجئين كلهـا       . ذاتيين ضعيفين، مفرقين الى طوائف وأقل فلسطينية وقومية       
  .للجيل القادم الى أن ال يبقى الجىء أصيل واحد

ـ                 اء بـل   يتبين من جميع هذه االسباب انه يفضل ان تمكن اسرائيل قدر استطاعتها سلطة حماس من البق
النماء في قطاع غزة ما ضمنت المصلحة االمنية االسرائيلية بدءا بمنع صواريخ القسام وانتهاءا الى منع                

في هذا المجال ايضا قد يكون المصريون المتخوفون من حماس أكثر جدوى مما كـانوا               . تهريب السالح 
لهذا يجب  . لحة اسرائيلية عليا  لهذا فان دولة حماس مستقلة في هذه المرحلة مص        . في ايام سلطة أبو مازن    

على اسرائيل من جملة ما يجب عليها أن تمكن قدر المستطاع من فتح المعـابر واالسـتمرار بالتزويـد                   
إن من المصلحة االمنية البارزة السرائيل ان تكون هي دائما القـادرة علـى              . بالكهرباء والوقود والماء  

  .ل ذلكال قب. انزال زر التحكم في لحظة تهديد حرج لنا
مـن اجـل    . ال قبل ذلك بدقيقة   . آنذاك سنستطيع بالتأكيد جعل القطاع مظلما وتجفيفه في اللحظة الحاسمة         

ولـن نتحـدث عـن جميـع المزايـا          . ذلك ايضا ال يجوز لنا على أي نحو أن نقطع تعلق غزة هذا بنا             
 مباشر مع حماس وبال     اذا كان يمكن التوصل الى كل هذا بتفاوض       . االقتصادية الكامنة في صلة بالقطاع    

  .حرب فليكن
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علـى  . ماذا يهمنا أنهم ال يعترفـون بنـا       . في هذه القضية كان األدباء الموقعون على عريضة على حق         
لهذا لن يخطر في بال أحـد       . حسن. من الجيد أن حماس تعلن بأن نيتها ابطال الكيان االسرائيلي         . العكس

ات االمنية المباشرة الشديدة علينـا، مثـل فـتح مينـاء            أن يطلب منا أن نوافق على جميع أنواع التهديد        
  .فلسطيني في غزة، أو مطار بال رقابة أمنية دولية ناجعة
ولقد أصبحوا يطلبون الينا قبيل المؤتمر الدولي    . األمر اكثر تعقيدا مع دولة فتح التي هي نمر في جلد شاة           

رى جرحا بليغا هذه المرة وان نوافـق        ان نخلي مستوطنات في الضفة لنجرح انفسنا من الداخل مرة اخ          
 وان نعطـيهم    1967وان نقسم القدس وان نعود الى حـدود         " انساني"على استيعاب الجئين على اساس      

لهذا أبو مازن أشد خطرا من      . مع حماس، وبسبب صورتها الفظيعة، ال يطلب احد منا أي شيء          . سالحا
يانا، كارثة الوحدة الفلسطينية من جديد؟ نعوذ بـاهللا         أفنجلب على انفسنا بأيدينا، مع طائفة من ضحا       . هنية

  .من ذلك
  "معاريف" 

  1/10/2007 سماوكالة 
  

  :كاريكاتير .58
  

  
  2/10/2007االتحاد اإلماراتية 
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