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  22  :كاريكاتير
***  

  
  في القاهرة" سرية"بدئية على حوارات موافقة م: وبرعاية مصرية" حماس" و"فتح" .1

أن الجهود التي تبذلها مصر في " الشرق األوسط"ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ: صالح النعامي - غزة
التوسط بين حركتي فتح وحماس قد نجحت في الحصول على موافقة الجانبين بشكل مبدئي على عقد 

رئيس محمود عباس أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير وأفاد المصدر أن ال. لقاءات سرية بينهما في القاهرة
المخابرات المصرية الذي يشرف على جهود الوساطة بين الجانبين، موافقته المبدئية على الشروع في 

 في "فتح" بشكل سري، وأنه اقترح أن يتولى عزام األحمد، رئيس كتلة "حماس"حوار مع ممثلين عن 
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لجلسات الحوار، من دون أن يتم االتفاق على موعد عقد اللقاءات المجلس التشريعي، رئاسة وفد الحركة 
  .بين الجانبين

ونوه المصدر الى أن اللواء سليمان طلب من حركتي فتح وحماس تزويده باقتراحات حول تصوراتهما 
لحل األزمة بين الجانبين قبل تحديد الموعد اللقاءات، مشيراً الى أن سليمان يريد أن يستند الى هذه 

. تصورات لتقديم اقتراح مصري لحل الخالف بين الحركتين لعرضه على ممثليهما في جلسات الحوارال
وأشار المصدر الى أن سليمان يجري اتصاالت مباشرة مع أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في 

 أبو دمشق وعلى رأسهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، الى جانب اتصاالته المتواصلة مع
أن " الشرق األوسط"من ناحية ثانية علمت . مازن وعدد من قيادات حركة فتح في الداخل والخارج

مستشار الرئيس السوداني للشؤون الخارجية، مصطفى عثمان إسماعيل، اتصل بكل من أبو مازن 
تتولى ومشعل وعرض عليهما التوسط بين الجانبين، إال أنه عدل عن الفكرة بعد أن تبين له أن مصر 

  .حالياً جهود الوساطة
" غير مخطط لها"أن لقاءات " الشرق األوسط"الى ذلك أكدت مصادر متطابقة في حركتي فتح وحماس لـ

  . عقدت بين ممثلين عن الحركتين في بيروت على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية قبل ثالثة أسابيع
  3/10/2007الشرق االوسط 

  
  انتفاضة األقصىد سقفه األعلى العودة إلى ما قبل جدي" أوسلو"عباس يبحث عن  .2

قال مصدر فلسطيني مقرب من الرئيس عباس، فضل حجب هويته، إن األخيـر              : وديع عواودة  -القدس  
انطالقا من مؤتمر الخريف المقبل وانه يسعى       " إسرائيل"غير واهم بإمكانية التوصل إلى حل تاريخي مع         

 وتهيئة األجواء من أجل اسـتئناف       2000أيلول/ والعشرين من سبتمبر   إلعادة األوضاع إلى ما قبل الثامن     
وقال المصدر إن عباس يعي ضعف الموقف الفلسطيني الراهن ويرى عجز            .مفاوضات حول الحل الدائم   

حكومة أولمرت عن إنجاز تسوية تاريخية مع الفلسطينيين، موضحا أن طواقم المساعدين والخبراء فـي               
وأكد المصدر  . خوفا من تفجر المفاوضات   " البيان المشترك "ت غائمة وعامة في     الجانبين ستعتمد صياغا  

قبيل مؤتمر الخريف، مشيراً إلـى أن       " اإلسرائيلي"احتماالت التوصل لبيان مشترك للجانبين الفلسطيني و      
ب قبل  السلطة تسعى لتحقيق التنمية االقتصادية وتسهيل الحياة اليومية على الفلسطينيين في المنظور القري            

يتطلع الجانب الفلسطيني للتوصل إلـى      "وأضاف   .محاولة التوصل لحل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية      
  ". اتفاق أوسلو جديد لتحقيق األهداف المذكورة مع استخالص الدروس من االتفاقات السابقة

  3/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لفلسطينية منظمة التحرير تعول على مؤتمر الخريف لحل القضية ا .3
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع لها امس برئاسة محمـود             :  د ب أ   -رام اهللا   

عباس في رام اهللا على ضرورة تحويل المؤتمر الدولي المقرر بدعوة أميركية الشهر المقبل إلى نقطـة                 
حثت اللجنة في اجتماعها نتـائج اجتماعـات        وب. انطالق نحو التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية      

التي تتطابق مع   "ورحبت بالمواقف العربية والدولية تجاه مؤتمر السالم الدولي          .عباس في األمم المتحدة   
بحيث يستند إلى مرجعيـة      الموقف الفلسطيني بشأن ضرورة التحضير الجدي واإليجابي إلنجاح المؤتمر        

بية ورؤية الرئيس بوش وخطة خريطة الطريق وجميـع قـرارات           واضحة تتمثل في مبادرة السالم العر     
وشـددت علـى     . أسيراً فلسطينيا  87ورحبت اللجنة التنفيذية بإطالق إسرائيل سراح        ".الشرعية الدولية 

  .رفضها الحازم لقرار إسرائيل باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا
  3/10/2007الدستور 
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  "لتشريعيا"تحرك برلماني لتفعيل عمل : البردويل .4
 قال المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية صالح البردويل امـس إن الكتلـة بـصدد                : د ب أ   -رام اهللا   

الحصول على تفويض من نوابها المعتقلين في السجون اإلسرائيلية لتفعيل عمل المجلـس فـي الفتـرة                 
لـن  " القسري"غيب النواب  عن البردويل تأكيده أن ت"حماس"المقربة من  " فلسطين"ونقلت صحيفة    .المقبلة

تفويض  سنجعل النواب المعتقلين حاضرين في جلسات المجلس عبر       "واضاف  ،  يؤثر على عمل المجلس   
يعيش حالة مـن    "، وأكد أن التشريعي     "بالحضور يساعدنا على تفعيل دورهم حتى ولو رفضت كتلة فتح         

قـال  و". ن عمله فـي البرلمـان     بفعل التهديد بقطع راتب كل من يقترب م       .. الترهل والتخريب الداخلي  
سالم فياض خالف القانون األساسي وخالف عضويته كنائب في المجلس التـشريعي، ممـا              "البردويل ان   

  ".يعرضه للمساءلة في يوم من األيام
  3/10/2007الدستور 

  
   في غزة فيه حفاظ على األمن القومي العربي"حماس"وجود : محمد فرج الغول .5

اكد محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني ان :  والء عبداهللا-القاهرة 
قطر قامت بدور كبير لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون إليه، مشيرا الى انه غير راض عن 

ودعا الدول العربية الى بذل جهد اكبر النهاء  .المواقف العربية االخرى من االزمة الحالية فى فلسطين
ذه االزمة، مؤكدا ان وجود حماس فيه حفاظ على االمن القومى للدول العربية، خاصة مصر الن ه

حكومة حماس بعيدة عن االحتالل وبالتالى فلن يكون هناك عمالء لصالح اسرائيل يتجسسون على البالد 
را الى ان ، مشي"حماس"ونفى الغول وجود مخطط ايراني يستهدف تصفية الكوادر المعتدلة في  .العربية

 - ما نشرته المواقع االسرائيلية على االنترنت حول هذا الموضوع ليس اكثر من محاوالت امريكية 
وتوقع الغول ان يحدث في الضفة الغربية نفس  .صهيونية الرباك الوضع في قطاع غزة واسقاط حماس

عباس السيناريو الذى حدث فى غزة الن الشعب الفلسطينى غير راض عن تصرفات الرئيس 
  .والمجموعة التى تعمل معه

  3/10/2007الشرق القطرية 
  

  الحركة تقول إن وسائلها ال تنضبو.. "حماس"ـالسلطة تالحق القنوات المالية ل: تحقيق .6
، ضمن سلسلة اجـراءات  "حماس"مالية على  " حرب" تعد السلطة الفلسطينية لشن      : محمد يونس  -رام اهللا   

وحددت وزارة المال وسلطة النقد ووزارة      . لى التراجع عن انقالبها   تهدف الى الضغط عليها، واجبارها ع     
عبرها المساعدات الماليـة مـن      " حماس"، اربع قنوات تتلقى     "الحرب"الداخلية، االذرع الرئيسة في هذه      

هذه " حماس"وحسب مسؤولين في السلطة، تستخدم      .  هي شركات تجارية وصيارفة    القناة االولى  .الخارج
.  هي االنفاق بين قطـاع غـزة ومـصر    والقناة الثانية  .ل مبالغ مالية ضخمة من الخارج     القناة في تحوي  
تستخدم عدداً من الجمعيات الخيريـة،      " حماس"وقال المسؤول ان    .  هي الجمعيات الخيرية   والقناة الثالثة 

 االمـوال    في نقل  القناة الرابعة وتتمثل  . خصوصاً لجان الزكاة، في تحويل مبالغ مالية كبيرة من الخارج         
  . يونيو الماضي/عبر معبر رفح، وهي قناة لم تعد قائمة منذ اغالق المعبر في حزيران" الشنط"بـ

وقال . تجنباً لتداعياتها على المواطنين   " حماس"المالية على   " حربها" سياسة حذرة في     فياضوتتبع حكومة   
يماً مناوئاً للـسلطة والـشرعية      حماس اصبحت اليوم تنظ   : "سعدي الكرنز .االمين العام لمجلس الوزراء د    

بعدما استخدمت ميليشيا مسلحة، ادعت انها لمقاومة االحتالل، واذا بها للقيام بـانقالب عـسكري علـى                 
وسياستنا في ذلك تقوم على التضييق على االنقالبيين بما ال يؤدي الى التضييق على              : "واضاف". السلطة

فقد سرعت من اجراءات سـن  . وات إلغالق هذه القنواتواتخذت الحكومة سلسلة من الخط    ".ابناء شعبنا 
لمنع اية مؤسسة او شركة من تحويل اموال الى غير ما هي مخصصة من              " مكافحة غسل االموال  "قانون  
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فقد كلَّفت الحكومـة    . وَأتبعت هذا القانون بقرار يطلق يد وزير االوقاف في جمعيات ولجان الزكاة           . اجله
ال نريـد   : "وقال الكرنز . ة تشكيل لجان الزكاة على مستوى الرئاسة واالعضاء       الوزير جمال بواطنة اعاد   

العمل بالقـانون يكـون بطيئـا، واالجـراءات         . ان نتخذ أي اجراءات فيها مس للقانون وحقوق االنسان        
  ".نحن ال نتعامل اال من خالل القضاء. القانونية دائما طويلة

واشـار  . لى تتبع القنوات المالية للحركة سـتبوء بالفـشل        ان اجراءات السلطة الهادفة ا    " حماس"وقالت  
". فشلت اسرائيل واميركا في تتبع القنوات المالية فهـل سـتنجح حكومـة فيـاض؟              : "مسؤول كبير فيها  

  ".هناك مليون طريقة وطريقة لنا الحضار المال، ولن نعدم الوسائل: "واضاف
وقال  . الفاً 31 و 26وظفين يراوح عددهم بين     في غزة رواتب شهرية لعدد من الم      " حماس"وتقدم حكومة   

عالء االعرج المستشار االقتصادي السماعيل هنية ان هذا العدد يتغير تبعاً لفئات الموظفين التي تقدم لهم                
 60 - 50وتراوح الفاتورة الشهرية للرواتب التي تقدمها حكومة هنية بين           .حكومة سالم فياض الرواتب   

تغطي جزءاً من هذه الفاتورة فيما تتولى       " حماس"ر في هذه الحكومة فإن      وحسب مسؤول كبي  . الف شيكل 
  .الحكومة توفير الجزء الباقي من االيرادات المحلية المتواضعة التي تجبيها من القطاع

  3/10/2007الحياة 
  

   القطاعحكومة فياض تمنع وصول المساعدات اإلنسانية لسكان :  في غزةوزارة الصحة .7
سالم فياض بمنع وصول مساعدات إنسانية إلى " حكومة" الصحة في حكومة هنية،  اتهمت وزارة:غزة

: وقالت الوزارة في بيان صحفي. قطاع غزة، كانت قد اتفقت مع إحدى الجمعيات الخيرية على إيصالها
إن اشتداد الحصار المفروض على سكان غزة وممارسات االحتالل ومنع الدواء وغذاء األطفال "

ى على المعابر وسياسة القهر التي تمارس ضد المدنيين األبرياء، كل ذلك ليس مستغرباً واحتجاز المرض
لكن ما يستغرب هو ما تمارسه  ".!".القتل والتدمير.. من االحتالل، ألنه عدو وهذه هي ثقافته ومنهاجه

ما قامت واعتبرت الوزارة أن " ...جبهة سالم فياض وممارساتها وسلوكها غير اإلنساني وغير الوطني
فلم يكفيها سرقة أموال الموظفين والفقراء والمساعدات : "، مضيفة"جريمة ال أخالقية"فياض " حكومة"به 

التي تصل إليهم حتى تآمرت على منع إدخال كميات من المساعدات ألهالي قطاع غزة والتي كان من 
 الغذائية المختلفة لسكان  طن من المواد4500المقرر أن تمر عبر معبر كرم أبو سالم والتي تقدر بـ

  ".  كيلوجرام لكل فرد من أهالي القطاع4القطاع، بما يكفل 
  2/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ما حدث في غزة لن يتكرر بالضفة مهما كانت التضحيات: اللواء الطيراوي .8

 استعداد وتأهب قـوى     كد اللواء توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات العامة       أ : نائل موسى  -رام اهللا   
معلناً بحزم ان ما وقع في      . األمن الوطنية للتصدي واحباط اية محاولة لالنقالب على الشرعية في الضفة          

وقال ان االجهزة المعنية تعمل بدأب ضـد كـل االسـتعدادات     .القطاع لن يتكرر مهما كانت التضحيات  
واعترف الطيـراوي   . جهزة اية اعتقاالت سياسية    نافياً تنفيذ اال   ،والمحاوالت االنقالبية في نطاق القانون    

بوقوع بعض االخطاء وحددت اعمال تعذيب وتوقيف لكنه وصفها بانها اعمال فرديـة تلقـى المعالجـة                 
 عنصر من رجاله ابعدوا عن عملهم على هذه الخلفية خالل الشهرين الماضـيين              200السريعة وقال ان    

 التجاوزات فيما تقوم حماس بأعمالها وفق سياسة ممنهجة         في مسعى لفرض احترام وسيادة القانون ومنع      
وعرج الطيراوي على محطة االنتخابات فاعترف امام ممثلي السلك          .لالنقالب على كل شيء في القطاع     

 يوماً من موعد االنتخابات التشريعية نصحه فيـه         54القضائي بأنه قدم تقريراً الى الرئيس ابو مازن قبل          
  .ال ان الرئيس اصر على ذلك حرصاً على الديمقراطيةبعدم اجرائها لكنه ق

   3/10/2007الحياة الجديدة 



  

  

 
 

  

            7 ص                                      863:                                 العدد3/10/2007ء ربعااأل: التاريخ

  
  حكومة هنية تنهي دمج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة  .9

أعلنت وزارة الداخلية في     : رائد الفي  ،زةغ نقالً عن مراسلها في    3/10/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ماعيل هنية، عن االنتهاء من دمج أفراد القوة التنفيذية فـي جهـاز             الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إس    

الشرطة وتوزيعهم على اإلدارات المعتمدة، بقيادة مدير عام الشرطة في المحافظـات الجنوبيـة العميـد                
واعتبـر   .القائد العام السابق للقوة التنفيذيـة     ) أبو عبيدة الجراح  (توفيق جبر، ونائبه العميد جمال عبد اهللا        

هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة األمنية المعـدة مـن     "متحدث باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين ان        ال
األجهـزة  "مجدداً اتهام   " جانب الوزارة والحكومة للحفاظ على األمن واألمان في القطاع وترتيب األجهزة          

لغصين، ما قال انه اسـتمرار      واستنكر ا  ".السابقة وقياداتها بنشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني       
  .عمليات التخريب واالعتقال والتعذيب والتخويف التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية

الغصيبن بعد  ايهاب  قال   : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    3/10/2007القدس العربي   وأضافت  
منية التابعة لوزارة الداخلية خمـسة أجهـزة،        دمج القوة التنفيذية لجهاز الشرطة أصبح عدد األجهزة األ        

 عنصر، وجهاز أمـن     200 عنصر، ودائرة األمن الداخلي      8000وهي جهاز الشرطة ويبلغ عدد أفراده       
 600 عنصر، وجهـاز األمـن الـوطني         200 عنصر، وجهاز الدفاع المدني      700وحماية الشخصيات   

جعيته تابعة لهنية بصفته وزيرا للداخليـة        أن جهاز األمن الوطني ستكون مر      ىولفت الغصين إل   .عنصر
  .وبقيادة العميد ركن حسين أبو عاذرة

  
  فلسطينيين في انفجار غامض غربي غزة ثالثةتضارب األنباء حول مقتل  .10

 وأصيب آخرون في انفجار غامض وقـع        ]الثالثاء[لقي ثالثة فلسطينيين مصرعهم مساء اليوم     : ألفت حداد 
  .الفلسطينية غربي غزة وتضاربت الروايات حول مالبسات هذه الحادثةفي موقع أنصار التابع للشرطة 

الرواية األولى تقول إن ثالثة من أعضاء حركة فتح لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في انفجـار عبـوة                  
في حين قالت مصادر أخرى إن الثالثة هم من حركـة           . ناسفة لدى محاولتهم زرعها في معسكر أنصار      

وقالت الداخلية الفلسطينية إن     .نفجار داخلي لم تعرف أسبابه في موقع أنصار       حماس ولقوا مصرعهم في ا    
االنفجار ناجم عن قصف من الزوارق الحربية اإلسرائيلية استهدف موقع أنصار، األمـر الـذي نفتـه                 

وقالت الداخلية الفلسطينية على لسان الناطق باسمها ايهاب الغـصين إن االنفجـار             . السلطات اإلسرائيلية 
ى وقع مساء اليوم وأسفر عن سقوط ثالثة شهداء ناجم عن قصف من الزوارق الحربية االسـرائيلية                 الذ

  .التي أطلقت صاروخا باتجاه القوة البحرية المتواجدة في ميناء الصيادين بالقرب من موقع أنصار
  2/10/2007 48عرب

  
  استمرار إغالق المعابر يضرب االقتصاد الفلسطيني في العمق: اآلغا .11

اإلحـتالل  "محمد رمضان األغا وزير الزراعة في حكومة هنيـة المقالـة،            .اتهم د :  سمير حمتو  -ة  غز
، مؤكداً أن االحتالل اإلسرائيلي مازال يـستهدف        "يضرب االقتصاد الفلسطيني في العمق بإغالقه للمعابر      

 رادع أو تدخل    قطاع دون الالقطاعات الخدماتية واإلنتاجية وتجرف األراضي الزراعية في مدن الضفة و         
عربي أو دولي جدي وقال في تصريح للدستور، أن ما يفاقم معاناة المواطنين في قطاع غـزة، اإلبقـاء                   

، معتبرا أن هذا يمثل جريمة بحق اإلنسانية        "على المعابر الفلسطينية مغلقة في وجه الصادرات والواردات       
للمدنيين، في انتهـاك لقواعـد القـانون        في غزة، وأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم الموجه           

 ومبـادئ   ،الدولي اإلنساني، والسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحـرب            
، إلى مضاعفة جهودها    "األونروا والصليب األحمر  "ودعا المنظمات اإلغاثية على رأسها      ". حقوق اإلنسان 
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ع غزة، مشيداً بدورها البارز في التخفيف من معاناة المـواطنين           الخدماتية والمساعدات اإلنسانية في قطا    
  .خالل الحصار المفروض على القطاع

  3/10/2007الدستور 
  

  بتحريرهم دون تمييز طالبوتفي غزة ترحب بإطالق سراح األسرى فصائل فلسطينية  .12
زي برهـوم   فـو " حمـاس "رحب المتحدث باسم    : غزة، رام اهللا   3/10/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت  

، رافضاً في الوقت ذاته سياسـة االحـتالل         "االسرائيلية"بإطالق سراح اي سجين فلسطيني من السجون        "
وشدد برهوم، فـي تـصريحات       ".الذي يطلق سراح عشرات االسرى ويعتقل مئات آخرين       " االسرائيلي"

 فقط اولئك الـذين     صحافية أمس، على وجوب االفراج عن سائر المعتقلين على اختالف انتماءاتهم وليس           
   .لديهم توجهات سياسية محددة

رحبت حركة فتح إقليم غرب غزة باإلفراج عن األسـرى  : غزة 3/10/2007الحياة الجديـدة  وأضافت  
وطالبت كافة المؤسسات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لإلفراج عـن كافـة              .السبعة والثمانين 

  .نوا من العيش بحرية أسوة بباقي الشعوباألسرى داخل السجون اإلسرائيلية حتي يتمك
ووصفت هذه الخطـوة بالمحـدودة       األسرى    بإطالق سراح  "الجبهة الديمقراطية "وفي السياق ذاته رحبت     

حيث يقبع في سجون االحتالل اإلسرائيلي أكثر من أحد عشر ألـف أسـير فلـسطيني                . جداً والمجزوءة 
 التي تتبعها حكومة أولمرت، محذرة من أنها تسعى         ورفضت الجبهة سياسة التمييز بين األسرى      .وعربي

  .بذلك لتعميق االنقسام بين فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني
وهنأت فصائل العمل الوطني في محافظة رفح األسرى المفرج عنهم وعلى رأسهم أمـين عـام جبهـة                  

  .ن االحتاللالتحرير العربية ركاد سالم بتحررهم بعد سنوات من األسر واالعتقال في سجو
 

  التمييز اإلسرائيلي لألسرى ويدينون "فتح" يهنئون المحررين من "حماس"أسرى  .13
 الذين أطلقت سلطات االحتالل سراحهم أمـس        "فتح"في سجن النقب أسرى     " حماس"هنأ أسرى   : رام اهللا 

قدس "ه الثالثاء، ووصلت نسخة منه إلى       وقال األسرى في بيان أصدرو     ).2/10(اإلثنين، واليوم الثالثاء    
إن الحرية والتخلص من قيود سجون االحتالل هي من أغلى وأثمن المطالب التـي تقـوم عليهـا                  " برس

وأعرب األسرى عن بالغ غضبهم واستيائهم من تعاطي بعـض الجهـات            . الحركة النضالية الفلسطينية  
بموجب التسليم بالمعايير اإلسرائيلية المطروحة،     الرسمية الفلسطينية مع مبدأ اإلفراج عن بعض األسرى         

محذرين من أن التسليم بمثل هذه المعايير يعد ضربة للحركة الفلسطينية األسيرة وخطواتهـا النـضالية                
  . ومسيرتها للتوحد وتحقيق االنجازات

2/10/2007قدس برس   
 

  د كوادرهاتنظم اعتصاماً جماهيرياً للتنديد باختطاف وتعذيب أح" الشعبية: "غزة .14
 اعتصاماً جماهيرياً في ميدان الشهداء بمخيم الـشاطئ أول مـن أمـس،              "الجبهة الشعبية "نظمت  : غزة

استنكاراً لعملية االختطاف والتعذيب التي أقدمت عليها مجموعة من الملثمين بحق أحد كـوادر الجبهـة                
لي المخيم، باإلضافة إلـى  وشارك في االعتصام المئات من أها    .الشعبية في معسكر الشاطئ عبسي حماد     

مئات من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وفي مقدمتهم أعضاء المكتب الـسياسي واللجنـة المركزيـة                
  .للجبهة

 3/10/2007األيام الفلسطينية 
  

 اسرائيل تعتزم اصدار اعالن مبادئ من طرف واحد دون استشارة عباس .15



  

  

 
 

  

            9 ص                                      863:                                 العدد3/10/2007ء ربعااأل: التاريخ

 انعقاد القمة السادسة بين الرئيس الفلسطيني أكدت مصادر إسرائيلية، عشية: عبدالقادر فارس -غزة 
ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، أن الحكومة اإلسرائيلية مصممة على إعالن  محمود عباس

مبادئ من طرف واحد دون مشاركة ومشاورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة سالم فياض 
السطح بأن الرئيس أبو مازن وحكومة فياض ضعفاء ال وذلك الن هناك قناعة إسرائيلية لم تظهر على 

يمكن المراهنة عليهم وال يسيطرون على الوضع في األراضي الفلسطينية بالشكل الذي تراه إسرائيل 
أوضح المصدر أن اولمرت يرفض رفضا قاطعا إجراء حوارات أو فتح . مناسباً ألمنها واستقرارها

 في الوقت الحاضر مع الرئيس الفلسطيني مشيرا إلى أن مفاوضات جدية حول حلول الوضع النهائي
اولمرت غير معني بفعل ضغوطات إسرائيلية داخلية على إيجاد حل نهائي مع أبو مازن الذي يعتبر 

 .ضعيفا ال يستطيع ضبط األمور بشكل جيد
ر سالم وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة اإلسرائيلية تنظر لحكومة الدكتو

حكومة انتقالية وال يمكن لها أن تستمر لفترة طويلة وذلك في حال انخفض الدعم العربي  فياض على إنها
واألوروبي لها فأنها ستنتهي وسيذهب االتفاق الذي سيتم إبرامه مع أبو مازن وحكومة فياض إلى أدراج 

منية وهي تصر على مواقفها التي وقال المصدر إن حكومة اولمرت تتمسك برؤيتها السياسية واأل .الرياح
وأردف قائال انه ومن هنا فان صيغة اتفاق مبادئ تتناول قضايا الحل  .تنقض الحقوق الفلسطينية وتنكرها

  .النهائي ال يمكن التوصل إليها حتى مؤتمر الخريف القادم
 3/10/2007عكاظ 

  
  إسرائيل تفصل القدس عن الضفة .16

الحقيقية، عندما شرعت في واحد من اخطر مشاريع االستيطان         "لميةنواياها الس "كشفت إسرائيل أمس عن     
في القدس الشرقية، والذي سبق لواشنطن نفسها ان اعترضت عليه، ألن من شـأنه ان يعـزل المدينـة                   

  . المقدسة عن محيطها الفلسطيني ويؤدي الى الفصل الكامل بين شمالي الضفة الغربية المحتلة وجنوبها
ركية قد دفعت الحكومة اإلسرائيلية الى تجميد بناء مشروع سكني اسـتيطاني فـي              وكانت الضغوط االمي  

 كيلومترا مربعـا وتقـع بـين القـدس الـشرقية           12، التي تبلغ مساحتها     "1إي  "المنطقة المعروفة باسم    
 الف شـخص،  30ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي المدينة المقدسة، اكبر مستوطنات الضفة حيث يقطنها     

  .  وحدة سكنية وعدد من الفنادق وحديقة3500اء أكثر من ويشمل بن
ويعزل هذا المشروع االستيطاني القدس الشرقية بشكل كامل عن محيطهـا الفلـسطيني فـي الـضفة،                 
ويحتجزها داخل أحياء استيطانية في القدس الشرقية، األمر الذي يمنع تطور القـدس كعاصـمة للدولـة                 

قرى العيزرية وعناتا وأبو ديس الفلسطينية، التي تقع أجـزاء          "1إي   "وتحاذي منطقة . الفلسطينية مستقبال 
ـ      . منها ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس الغربية       غـالف  "ويفصل جدار الفصل المحيط بالقدس والمسمى ب

  .  كيلومترا من اراضي الضفة60، أجزاء هذه القرى عن أجزائها األخرى، كما يحاصر حوالى "القدس
ان اسرائيل مضت قدما، برغم المعارضة االميركية، في بناء مركز للـشرطة            "سهآرت"وذكرت صحيفة   

من اربعة طوابق، معتبرة انه بخالف االبنية السكنية، يمكن بسهولة ازالة مركز امني مماثل، وذلك فـي                 
وسيستقبل المركز، وهو يوشك على االنتهاء، ضـباط وعناصـر          . اطار اي اتفاق سالم يتم التوصل اليه      

وشاهد صحافيون، خالل زيارة الى المركز مؤخرا، فرق بناء تعمـل علـى         . حتالل في الضفة  شرطة اال 
 القدس الرئيـسية، كمـا يمـر        -اقامة طريق سريع من اربعة خطوط، يتم وصله بطريق البحر الميت            

  . بالقرب من مركز الشرطة
طة اإلسرائيلية في الـضفة     عن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر أن قيادة الشر         "هآرتس"ونقلت  

  . ستنتقل الى هذا المركز بحلول نهاية العام الحالي
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من جهته، اشار السفير االميركي السابق لدى تل ابيب دان كورتزر الى ان وزيرة الخارجية االميركيـة                 
خـذ  ، التي لم تت   )االميركية(حتى هذه االدارة    "باهتمام، موضحا انه    "1إي  "كوندليسا رايس تتابع موضوع     

عموما موقفا قويا للغاية حيال المستوطنات، ادركت اهمية عدم اغالق شـمالي الـضفة وجنوبهـا عـن              
  ". بعضهما، عبر شبكة من المستوطنات االسرائيلية تدخل ضمن جدار الفصل

  2/10/2007السفير 
  

  برلماني إسرائيلي يشكك بشرعية عباس .17
في الكنيست تساهي هانغبي البحث في قـضايا        رفض رئيس لجنة العالقات الخارجية والدفاع       : بروكسيل

ألن الرئيس الفلسطيني   "المقبل  ) نوفمبر(الوضع النهائي في مؤتمر السالم في انابوليس في تشرين الثاني           
وقال للنواب، أعضاء لجنـة األمـن والـدفاع فـي            ".قد يواجه اتهامات بأنه ال يحظى بالشرعية الكاملة       

لن يكون اتفاقـاً شـامالً وسـيعرض فيـه          "لذي قد يصدر عن المؤتمر      البرلمان األوروبي، إن االتفاق ا    
وزاد بأنهـا   ". الفلسطينيون أراءهم حول قضايا الالجئين والحدود والقدس والمستوطنات على اسـرائيل          

قضايا معقدة ال تحل اآلن وال يمكن بالنسبة إلسرائيل التفاوض على قضايا مصيرية مع قائد قد يواجـه                  "
  ". ال يحظى بالشرعية الكاملةانتقادات من أنه

  3/10/2007الحياة 
  

  توتر العالقات االسرائيلية المصرية بسبب دخول عناصر حماس للقطاع  .18
 االسرائيلية تـشهد تـوترا      -قالت مصادر اسرائيلية ان العالقات المصرية        : زهير اندراوس  -الناصرة  

جهزة االمن االسـرائيلية الثالثـاء      وقالت ا  .على خلفية سماح مصر لعناصر حماس بالدخول لقطاع غزة        
 قطاع غـزة مـن      ى عنصرا من عناصر حركة حماس ال      80انها قلقة من سماح مصر بدخول اكثر من         

 مصر ذكرت فيها    ىوذكرت تقارير اسرائيلية ان الدولة العبرية قامت بنقل رسالة ال         . االراضي المصرية 
ر في مصر على دخول عناصر حماس، الذين         مصادقة صناع القرا   ىانها تنظر بعين الخطورة البالغة ال     

وذكرت التقـارير    .سيكون لهم دور في زيادة قوة حماس العسكرية، وفق ما جاء في الرسالة االسرائيلية             
ان بين العائدين كبار القادة في الجناح العسكري لحركة حماس، والذين اجروا تدريبات طويلة في ايران                

  .وسورية، وفق المزاعم االسرائيلية
افادت صحيفة هارتس امس، نقال عن مصادر فلسطينية وصفتها بانها مطلعة، قالت انـه منـذ اتفـاق                  و

المعابر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، الذي تمت بلورته بضغط امريكي من قبل وزيـرة الخارجيـة                
حديد من سيعبر   ، فقدت اسرائيل السيطرة الحقيقية على ت      2005االمريكية كوندوليزا رايس في نهاية العام       

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة، في الرابع عشر من شهر           .  قطاع غزة من االراضي المصرية     ىال
الماضي، توقف عمل المراقبين االوروبيين في المعبر، ومنذ ذلك الحـين ال تـستطيع              ) يونيو(حزيران  

  .اسرائيل ان تسيطر على ما يحصل في المكان
  3/10/2007القدس العربي 

  
  للتنصل من جريمة قتل الطفل محمد الدرة " إسرائيلية"ة محاول .19

أمس إطالق الجدل حول مشاهد استشهاد الطفل       "اإلسرائيلي" أعاد مدير مكتب اإلعالم الحكومي       :ب.ف.ا
عـن  "إسـرائيل " في محاولة للتنصل من مـسؤولية        2000،الفلسطيني محمد الدرة بين ذراعي والده عام      

وقـد طلبـت هـذه المنظمـة أن تقـوم            .بالتالعب بهـذه المـشاهد    "2-فرانس"الجريمة، واتهم محطة    
 12بسبب تصويرها استشهاد محمد الدرة البالغ مـن العمـر           "2-فرانس"بسحب تصريح عمل    "إسرائيل"
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. من المستحيل أن يكون الطفل قتـل برصـاص القـوات اإلسـرائيلية            "وزعم سيمان في الرسالة      .عاما
  .” أطلقت من الجانب الفلسطينيالجروح تظهر بالواقع أن سببها نيران

  3/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في الضفةالمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم .20
تجمع المئات من المستوطنين مجددا أمس، على أراضي مستوطنة حـومش           :   يوسف الشايب  -رام اهللا   

 .لطوائـف اليهوديـة   المخالة، شمال غربي مدينة نابلس، وأقاموا طقوسا دينية بمناسبة عيد العرش لدى ا            
وقال شهود عيان ان عددا كبيرا من المستوطنين أقدموا على اقتالع عشرات اشجار اللوزيات التي تعود                

وقام المستوطنون بفعلتهم لممارسة طقوسهم الدينية بمناسبة عيد العرش، حيث قـاموا فـي              . للمزارعين
 تحتها فـي هـذه المناسـبة الدينيـة،       اقتالع هذه األشجار الستخدامها في صنع المعرشات التي يجلسون        
  . الغرف التي يستخدمها المزارعونووكعادتهم لم يتوقفوا عند هذا الحد وإنما قاموا بتدمير شبكات الري 

  3/10/2007الغد األردنية 
  

  اليسار الصهيوني في إسرائيل يحذر من تنفيذ اغتياالت ضد قادته .21
شؤون االستراتيجية، أفيغدور ليبرمان، وهو من اليمين اتهم قادة اليسار االسرائيلي وزير ال: تل أبيب

المتطرف، بهدر دمائهم واستباحة قتلهم، في أعقاب تصريحات أدلى بها واتهمهم فيها بخيانة الوطن في 
في الكنيست، زهافا غلؤون، إن ليبرمان يشكل خطرا "ميرتس"وقالت رئيسة كتلة حزب   .خدمة العرب

ها ال يمكن أن تتحقق فرصة السالم، ليس فقط بين اسرائيل والعرب، بل على اسرائيل بوجوده في حكومت
، يريف أوفنهايمر، بشكوى الى لجنة "سالم اآلن"وتقدم األمين العام لحركة . بين اإلسرائيليين أنفسهم

الطاعة في الكنيست ضد ليبرمان قائال إن تصريحاته تبيح لكل مهووس يهودي عنصري ان يحاول 
وكانت هذه الموجة من الخالفات قد انفجرت، أمس وأول من أمس، على خلفية  .ساراغتيال قادة الي

  .الصراعات في مدينة الخليل بين أهلها العرب وبين المستوطنين اليهود المتطرفين
بيانا دعت فيه الى مقاطعة االحتفاالت الرسمية وغير "كتلة السالم"ومن جهة أخرى، أصدرت حركة 

الواقعة ما بين بيت "(غوش عتصيون" عاما على بداية االستيطان في منطقة 40الرسمية بمناسبة مرور 
  .كما دعت الجمهور الى مقاطعة الفنانين الذين يظهرون في تلك االحتفاالت). لحم والخليل

  3/10/2007الشرق االوسط 
  

  ديختر يطالب بوقف التحقيقات مع أولمرت بشأن فضائح مالية .22
امس أن وزير األمن الداخلي آفي ديختـر طالـب بتجميـد            " هارتس"ذكرت صحيفة   :  د ب أ   -تل أبيب   

التحقيقات التي تجري مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت بشأن اتهامات حول ضلوعه في قـضايا فـساد                 
يجب وضع معايير للتحقيق مـع      "ونقلت الصحيفة عن ديختر قوله إنه        ".إلى حين انتهاء مدة واليته    "مالي  

 المخالفات التي يمكن تأجيل التحقيق بشأنها إلى حين انتهاء مدة واليـتهم علـى               كبار المسؤولين وتحديد  
ومضى يقول إنه ال يعتقد بأنه يجب علـى          ".اعتبار أن ذلك يمس بقدرة أولمرت على إدارة شؤون الدولة         

يجب التمييز بين التحقيـق     "رئيس الحكومة التنحي عن منصبه بسبب التحقيقات الجارية معه، مضيفا أنه            
مؤكدا أنه في الحالة األولى يجب على المـسؤول التنحـي         " في شبهات ارتكبت خالل الوالية أو قبل ذلك       

  .عن منصبه
  3/10/2007الدستور 
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  تقترب من تسلُّم كميات كبيرة من األسلحة األمريكية" إسرائيل" .23
 الـدفاع   ان مـسؤولين فـي وزارة     "اسـرائيلية "ذكرت مصادر عسكرية     : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

اعدوا قائمة األسلحة التي ستزود بها الواليات المتحـدة         "االسرائيلية"وأجهزة األمن   ) البنتاجون(األمريكية  
يأتي هذا في وقت انتقد امريكيـون        .، بما يضمن استعداده الكامل ألي حرب متوقعة       "اإلسرائيلي"الجيش  

ح البرية، بادعاء ان وحدات البر تعاني       تركيز خطة الجيش في ميزانيته العسكرية على سال       "اسرائيليون”و
وأكدوا ان سالح الجو واجه في اعقاب الحرب األخيرة على لبنان نقصا كبيرا في جهوزيته،               . نقصا كبيرا 

خالل فترة قصيرة آالف الصواريخ وعـشرات آالف        "اسرائيل"ويتوقع ان تتسلم    . يهدد استعداداته للحرب  
 308 مليون دوالر، ومخازن الوقود لسالح الجو بقيمـة          799قيمة  المتفجرات الجديدة من انواع مختلفة ب     

فان المتفجرات االمريكية التي سيحصلون عليها من االحدث صـنعا          "االسرائيليين"وحسب  . ماليين دوالر 
ومعدة لمواجهة اهداف محصنة تحت االرض كتلك الموجودة في ايران وسوريا ولدى حـزب اهللا فـي                 

  .”ئيلييناالسرا"لبنان، على حد قول 
  3/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مسؤولون اسرائيليون ينتقدون اشكينازي لحثه علي عدم اطالق أسري فلسطينيين .24

تحفظ مسؤولون إسرائيليون امس الثالثاء علي الرسالة التي بعث بها رئيس           :  يو بي آي   -القدس المحتلة   
األركان الجنرال غابي اشكينازي الي الرئيس شمعون بيريس وحثه فيها علي عدم العفو عن عـدد مـن                  

قـي  وكتب اشكينازي في الرسالة ان اإلفراج عن الفلسطينيين غيـر أخال          . المعتقلين األمنيين الفلسطينيين  
وقال مساعدون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمـرت ان          .فيما يزال الجندي غلعاد شليط في األسر      

اشكينازي لم يعبر عن تحفظات عندما تمت استشارته حول إطالق المعتقلين، وانه حتي وافق ووقع علي                
س ضـابط أخـالق     ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مكتب اولمرت الجنرال اشكينازي لـي          . الصفقة

  .وبعد ذلك قال هؤالء المسؤولون ان اولمرت واشكينازي لهما كامل الثقة ببعضهما. للحكومة 
  3/10/2007القدس العربي 

  
  تعيين القائد العسكري لمنطقة الجنوب سابقا نائبا لرئيس هيئة األركان .25

 مهام منصبه الجديد كنائـب      بعد تأجيل استغرق عدة أسابيع، بدأ يوم أمس، اإلثنين، الجنرال دان هرئيل،           
وأثار تعيين هرئيل سخط عدد من الحركات اليمينية،         .لرئيس هيئة أركان الجيش، بدال لموشي كابلينسكي      

ونقـل عـن     ".فك األرتبـاط  "وذلك لكونه أشغل منصب القائد العسكري لمنطقة الجنوب لدى تنفيذ خطة            
يات العسكرية والسياسية التي قادت تنفيذ      قوله إن المستو  " لجنة مستوطني غوش كطيف   "رئيس ما يسمى    

  .خطة فك االرتباط غير جديرة بقيادة الجيش
  2/10/2007 48عرب

  
  يزيد الغموض ويعزز االشاعات... التأكيد االسرائيلي للغارة على سورية  .26

سارعت أوساط سياسية إسرائيلية، رفيعة المستوى، إلـى التأكيـد          :  أسعد تلحمي  –بروكسيل  , الناصرة  
، ال يمهـد    "إسرائيل نفذت هجوماً في أعماق سورية     "ان اعتراف مسؤولين سياسيين وعسكريين بأن       أمس  

لكشف تفاصيل إضافية تتناول الموقع الذي استهدفه الهجوم أو الغرض منه أو القوات التي شاركت فيـه                 
تي أساساً  بحصول الهجوم يأ  "اإلقرار"واوضحت أن   . أو مدى نجاحه، ما يزيد الغموض ويعزز االشاعات       

وافادت . والتي اعترف فيها بالهجوم االسرائيلي على منشأة سورية        رداً على تصريحات الرئيس السوري    
، اضـافة الـى تـصريحات       "االعتراف"في التلفزيون االسرائيلي ليل امس ان من اسباب         "القناة العاشرة "

وقالت  .مسبق بالغارة وموافقته عليها   بنيامين نتنياهو عن علمه ال    "ليكود"الرئيس االسد، ما كان اعلنه زعيم       
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ـ   الـذي فرضـته منـذ    "التعتيم الصارم"إن إسرائيل تلمس أنها استفادت فعالً من       "الحياة"أوساط صحافية ل
وأضاف أن المسؤولين السياسيين يأتمرون، في واقع األمر، بتعليمات صارمة من وزير الدفاع              . الهجوم

  .قضيةفي هذه ال"الغموض"ايهود باراك بانتهاج 
  3/10/2007الحياة 

  
  غزة تحت نيران االحتالل أسيرا فلسطينيا يصلون 29 .27

 اسيراً فلسطينيا من قطاع غزة      29أن  : والوكاالت 2/10/2007 48 عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  
 بعد ان غادروا سجن كتيسعوت في النقب بعد ان تم التوقيع            ،قطاعال إلى معبر بيت حانون شمال       واوصل

وقال شهود عيان ان القوات االسرائيلية القريبـة مـن          . ئيلياار االفراج عنهم من الرئيس االسر     على قر 
 ما ادى الى وقوع     ى المنتظرين، معبر قامت بإطالق النيران بشكل عشوائي ومتعمد باتجاه اهالى االسر         ال

  .نباء مصور يعمل في وكالة رويترز لألهامن بين كان اصابات
نقابة الصحفيين الفلسطينين استنكرت    أن  : غزة من   2/10/2007 بترا   -ألردنية  وكالة األنباء ا  وأوردت  

، في إشارة إلى    إعتداءات جيش اإلحتالل المتكررة على الصحفيين وإطالق النار عليهم أثناء تأدية عملهم           
  .إصابة الصحفي

  
   فلسطينياً في شهر أيلول538  أكثر من عتقلااالحتالل : وزارة االسرى .28

شؤون األسرى والمحررين بأن سلطات االحتالل صعدت مؤخراً من سياسـة االعتقـاالت             أكدت وزارة   
 مواطناً مـن أنحـاء      538ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت خالل شهر أيلول الماضي أكثر من            

وقال مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة إن       .مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل الخط األخضر        
 عملية اقتحام ومداهمة للقـرى والمـدن والمخيمـات والمنـازل            724لطات االحتالل نفذت أكثر من      س

مـن   أكـد    وقد مواطن،   100وأوضح أن نصيب قطاع غزة من االعتقاالت كان أكثر من            .والمؤسسات
نهم بأنهم تعرضوا لضغوطات شديدة من اجل القبول بالتعامل مع سلطات االحـتالل ونقـل               م أفرج عنه 

سلطات االحتالل صعدت خالل الشهر المنصرم مـن         كما أشار في هذا السياق إلى أن         .ار المقاومين أخب
 أسـيرا   40 حيث قررت تمديد االعتقال االدارى إلى ما يزيـد عـن             ،سياسة التجديد لألسرى اإلداريين   

  .معظمهم من سجن النقب الصحراوي
  2/10/2007 48عرب

  
  لف أنواع التعذيب واإلهمال الطبي بحق األسرىسلطات االحتالل تمارس مخت: ركاد سالم .29

، أن إسناد األسـرى      خالل مؤتمر صحفي   أكد أمين عام جبهة التحرير العربية ركاد سالم، أمس        : رام اهللا 
وقضيتهم، يستدعي العمل بشتى السبل على إطالق سراحهم، منوها في الوقت ذاته، إلى ضرورة التشبث               

وأشار إلـى أن سـلطات االحـتالل     .على مكتسبات الشعب الفلسطينيبالثوابت الوطنية والحفاظ عليها و    
أن هناك تناميا ملحوظـا     ، موضحا   لجأت مؤخرا إلى تشديد إجراءاتها وممارساتها القمعية بحق األسرى        

من و .، ما يشكل مخالفة لكافة القوانين بما في ذلك قوانين االحتالل اإلسرائيلي           همباألحكام التي تصدر بحق   
 أسيرا منذ أن أعلن عن نيته اإلفـراج         140أقدم على اعتقال    قد  أبو عين، أن االحتالل     زياد  جهته، ذكر   

  .عن الدفعة األخيرة من األسرى
  3/10/2007األيام الفلسطينية 
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   األسرى الفلسطينيين والعرب شرط أساسي إلنجاح عملية السالمحرية: فدوى البرغوثي .30
لقتها ضمن أعمال المنتدى األجتماعي السنوي الذي عقد في         اكدت فدوى البرغوثي في محاضرة ا     : القدس

كوبنهاجن، ان إطالق سراح األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب شرط أساسي إلنجاح السالم، مشددة             
  .على أهمية أطالق سراح األسرى القابعين في سجون االحتالل لكونهم مناضلين من اجل الحرية

  3/10/2007األيام الفلسطينية 
  

  خالل ايلول نتيجة االنفالت االمني سقطوا  قتيال فلسطينيا 19 :الهيئة الفلسطينية المستقلة .31
القتل علـى خلفيـة االنفـالت       أن   ،قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     :  رويترز -رام اهللا   

ئة خـالل شـهر     قد رصدت الهي   و .االمني ال زال مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء           
مواطنـا   11و ثمانية منهم قتلوا في الضفة الغربية        ذلك، مواطنا ومواطنة جراء     19 مقتل   الماضيأيلول  
واشارت الهيئة الـى تـصاعد      .  القتلى أربعة أطفال    مجمل من بين  مشيرة إلى أن     .في قطاع غزة  قضوا  

 قطـاع   فيربية او القوة التنفيذية     حملة االعتقال خالل ايلول سواء من قبل االجهزة االمنية في الضفة الغ           
 معتقل على خلفية سياسية في سـجون        100 الى وجود ما يزيد على       ، مشيرة غزة منذ حزيران الماضي   

فيما سـجل فـي المقابـل       . ومراكز توقيف وتحقيق االجهزة االمنية في الضفة الغربية خالل شهر أيلول          
  .لقوة التنفيذيةا سجينا في سجون 247وجود 

  3/10/2007الدستور 
  

  مسن فلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية لمساعدة إسرائيل على مصادرة أرضه .32
، مـن سـكان     البالغ من العمر ستين عاما    لم يكن أمام الفلسطيني صالح حسن       : يوسف الشايب  -رام اهللا   

قرية الجويزة شمال غرب بيت لحم، وهو واحد من بين عشرات آالف الفلـسطينيين، ممـن تعرضـوا                  
رفع دعوى قضائية ضد الحكومـة      يأن  ، إال   ءات طالتهم وممتلكاتهم جراء جدار الفصل العنصري      العتدا

البريطانية، لدى محكمة العدل العليا في لندن، لمنحها تصاريح بتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مـا يعتبـر                 
 حيـث   .حد سـواء  انتهاكا لكل المعايير البريطانية الناظمة لعمل الحكومة، ولمبادئ القانون الدولي على            

علق حسن علـى مـا      من جهته   و .قرر عقد جلسة استماع في العاشر والحادي عشر من الشهر الحالي          ت
من مـصائب يوميـة هـو       للفلسطينيين  ن سبب ما حدث ويحدث      أ ،قامت به قوات االحتالل بحقه بالقول     

  .ها منهمفي سبيل اقتالع وأعطتها لليهود الذين ال يدخرون جهداً وال وقتاً همبريطانيا التي احتلت أرض
  3/10/2007الغد األردنية 

  
  مستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس .33

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود امس، مقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس             :الوكاالت - رام اهللا 
ـ             ،  بالضفة الغربية  صالة تحت حماية كبيرة من قوات جيش االحتالل، وقاموا بتأدية بعض الطقـوس وال

 كانت قوات االحتالل قد أغلقت فجر امس مداخل مدينة نابلس من الجهة الشرقية تمهيدا              حيث   .الدينية فيه 
  .لذلك

  3/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

   في مصر العالقين بين الفلسطينيين" سياسيةيةهاتف" رسائل :ترحيبا برمضان والعيد .34
احتماالت افتتاح معبر رفح المغلق منذ شهود نـسائم         بين مشاعر اليأس من      : حسام أبو طالب   -القاهرة  

 رسـائل   ىسو غزة   قطاع   يقضي الفلسطينيون في مصر أيامهم وال يربطهم باخوانهم في        ،  شهر الصوم 
ـ      ،   عبر الهاتف الجوال   ىالكترونية تجمعهم عبر شبكة االنترنت وأخر       روح  ىفي محاولـة للتغلـب عل
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 رسالة تقول   ،ل التي يتبادلها الفلسطينيون ابتهاال بالشهر الكريم      االحباط التي تخيم عليهم، ومن بين الرسائ      
ويـتهم   .صيام مقبول بدون سعيد والعيد سعيد بدون صيام وان شاء اهللا حياتكم هنيـة بـدون اسـماعيل         

اسـماعيل  و سعيد صيام    سخرية من  أطلقوا تلك الرسالة وقاموا بتأليفها       منالحمساويون أعضاء فتح بأنهم     
، تقول كلماتها رمضان    ذلك ى ردا عل  ىل بعض المتعاطفين مع حماس ترويج رسالة أخر       وقد حاو  .هنية

 ى ال تنسوا الدعاء عل    ، رمضان كريم  ىبينما تقول أخر   .كريم، وقاكم اهللا حر الصيف وزهرير أبو مازن       
تجاه بالحنق والغضب   العالقين  يشعر كثير من الفلسطينيين      إلى ذلك    .بوش ومعاونيه في تل ابيب ورام اهللا      

، بحجة الضائقة الماليـة      ألنها ال تقوم بدعمهم خالل المحنة التي يواجهونها        في مصر، السفارة الفلسطينية   
أو حض الجامعة العربيـة     ،   بدعمهم ماليا ومعنويا   ينمسؤولال يطمعون أن يقوم     واكانهم  و. التي تواجهها 

  . القيام بهذا الدورىعل
  3/10/2007القدس العربي 

  
   في بريطانيا نتيجة حصار غزة حرم من دراسته ُي فلسطينيطالب .35

طالب فلسطيني يتابع دراسته في     حول  مدينة غزة   من   اإلندبندنت تقريرا    أوردت: رضوان أحميمد  - لندن
 وجد نفسه عالقا في غزة شأنه شـأن مئـات الطلبـة الـذين ال                 البريطانية السنة الثالثة بجامعة برادفور   
خسر دعوته التي رفعتها    وهو قد   .  يؤدي إلى خسارة مقعده في الجامعة      مما قد يستطيعون مغادرة القطاع،    

منظمة تأمـل   الكانت  حيث  . بالنيابة عنه منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية أمام المحكمة اإلسرائيلية العليا         
أن يصدر حكم قضائي يسمح للطالب بمغادرة غزة ليكون الحكم بمثابة سابقة قانونيـة تمهـد الطريـق                  

 الطلبة الفلسطينيين العالقين في القطاع منذ استيالء حماس على غزة حتى يتمكنوا مـن متابعـة                 لمغادرة
جامعة واالتحاد الـوطني    ال بتعاطف ودعم اتحاد الطلبة في       ةمشكلهذه ال استأثرت  قد  و. دراستهم المتوقفة 
  .لطلبة بريطانيا

  3/10/2007بي بي سي 
  

  دة فتح اإلسالمفي مخيم البداوي لمنع عوفلسطينية إجراءات  .36
 لالجئين الفلسطينيين شمالي    فرضت التطورات األمنية األخيرة في مخيم البداوي      :  عمر ابراهيم  -البداوي  
، في أعقاب اعتقال المسؤول العسكري في تنظيم فتح اإلسالم وأحد مرافقيه، أجواء مـن الحيطـة                 لبنان

األمنية، ورفع تدابيرها وجهوزيتها العسكرية     والحذر تمثلت بتكثيف القوى والفصائل الفلسطينية إجراءاتها        
  . في محيط المخيم وداخله، خشية تسلل عناصر من ذلك التنظيم واتخاذ المخيم مالذاً لها

 3/10/2007السفير 
  

  "فتح اإلسالم" عناصر من 3 سلّم الجيشتفي البداوي اللجنة األمنية الفلسطينية  .37
فتح "مخابرات الجيش اللبناني دفعة جديدة من عناصر  ساعة، تسلمت 24للمرة الثانية خالل : بيروت
 قدف. ايلول الماضي/ ر سبتمب2الذين كانوا تواروا منذ سقوط معاقلهم في مخيم نهر البارد في " االسالم

) فلسطيني(سلمت اللجنة االمنية في مخيم البداوي امس، ثالثة عناصر من هذا التنظيم هم عدنان نجار 
 نهر البارد، في وقت كانت عناصر امنية تلقي القبض على اثنين اخرين في الذي قبض عليه في مجرى

وسامر خليل عامر ) سوري(هما عامر عباس المصري ) شرق مدينة طرابلس(محيط مخيم البداوي 
 .واحيل الثالثة الى الجهات المختصة للتحقيق معهم). سوري(

  3/10/2007الشرق االوسط 
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  على متضرري نهر الباردالحملة السعودية توزع مساعدات .38
 بدأت الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعبين اللبناني والفلسطيني، مرحلة : بارعة فارس-بيروت 

 حصة غذائية للنازحين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد 5000جديدة من المساعدات، حيث سيتم توزيع 
  .ين من احداث المخيم حصة الى اللبنانيين المتضرر5000الى مخيم البداوي، و

  3/10/2007عكاظ 
  

  "إسرائيل"حزب في األغلبية الرئاسية الموريتانية يطلب قطع العالقات مع  .39
طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي، وهو أحد أبرز مكونات األغلبية الرئاسية الجديدة في : نواكشوط

إسرائيل، وذلك في مؤتمر صحافي موريتانيا، حكومة بالده بإطالق المشاورات بشأن قطع العالقات مع 
عقده قادة الحزب، أمس، للتعقيب على قرارات وتوصيات الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي 

  . اختتمت أمس
  3/10/2007الخليج اإلماراتية 

 
  مصر تنفي وجود نجمة داوود على منابر المساجد .40

صحة تقارير صحافية زعمت وجود نقوش نفت وزارة األوقاف المصرية :  نبيل شرف الدين-القاهرة 
اليهودية على منابر بعض المساجد التابعة لها، أو في زخارف الجدران واألسقف " نجمة داوود"تشبه 

  .بالمساجد
  2/10/2007موقع ايالف 

  
   بعد صراع ستة عقود ليس هناك منتصر أو مهزوم بين اسرائيل والفلسطينيين: ايطاليا .41

بعد سـتة   "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية االيطالي ماسيمو داليما أنه          قال  :  سما – وكاالت   -غزة  
واوضح داليما في  ". عقود من الصراع فال يبدو لي أن هناك منتصر أو مهزوم بين اسرائيل والفلسطينيين             

فإسرائيل على سبيل المثال تعيش تحت وطأة التهديد المستمر لالرهاب وهذا مـا القـى بظاللـه                 "مقابلة  
ولفت رئيس الدبلوماسية االيطالية إلى     ".  اشرة على المجتمع والسياسة والنظام الدستوري االسرائيلي      المب
إن االنقسام الحاصل اآلن بـين      "واضاف  " الشعب الفلسطيني موجود رغم عدم وجود دولة فلسطينية       "أن  

معتبـراً  " ع سياسية الضفة الغربية وقطاع غزة أي بين فتح وحماس اليعود إلى اسباب قومية بل إلى دوا              
وتابع " الفلسطينيين يشكلون إحدى أكثر االطر تحلياً بالديمقراطية حيث توجد جدلية بين أطياف مختلفة            "أن  

ليس هذا وحسب بل ان االنتخابات التي أتت بحماس إلى السلطة كانت نزيهة وبشهادة المراقبين الدوليين                "
  " على الرغم من الظروف التي تمت فيها

  3/10/2007 وكالة سما
  

  موراتينوس يعلن دعم إسبانيا للمؤتمر الدولي للسالم .42
 أعلن وزير الخارجية اإلسباني ميغيل آنخيل موراتينوس أنه يجري اتصاالت على مستويات عالية              :مدريد

وأوضـح موراتينـوس أنـه       .مع الدبلوماسية األمريكية حول المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط         
 وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس، وقال إنه نقل لها دعـم اسـبانيا للقمـة             أجرى اتصاالت مع  

إنه طلب من الواليات المتحدة توجيه دعـوة إلـى          : وقال .وناقش معها السالم في منطقة الشرق األوسط      
  .سوريا للمشاركة في مؤتمر السالم حول الشرق األوسط بحكم أنها معنية بالسالم

    2/10/2007 وفا -فلسطينيةوكالة االنباء ال
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  " إسرائيل"الحكومة البريطانية أمام القضاء لبيعها أسلحة إلى  .43
صرح شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، الناشطة في مجال حقوق االنسان بأن محكمـة               : نابلس  

          ة يوميرت عقد جلسة استماع عامي قضية رفعت    من الشهر الحالي ف    11 و 10العدل العليا البريطانية قر
حيث قامت مؤسسة الحق ومقرها مدينة رام       . ضد الحكومة البريطانية باسم مواطن فلسطيني من بيت لحم        

بوثائق حول عديد مـن الحـاالت التـي         " محامي المصلحة العامة  "اهللا في الضفة الغربية بتزويد مؤسسة       
ثائق تم رفع القضية أمـام القـضاء        وبناء على هذه الو   . تظهر تأثير بناء الجدار على السكان الفلسطينيين      

  .البريطاني
  3/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  " اإلسرائيلية"لجنة تقصي حقائق أوروبية في االنتهاكات  .44

قرر مجلس البرلمانين األوروبي، الذي عقد جلسته أمـس فـي ستراسـبرغ             :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
الستجابة للطلب الفلسطيني بضرورة تشكيل لجنة      الفرنسية بمشاركة وفد رسمي من المجلس التشريعي، ا       

تقصي حقائق تتولى زيارة االراضي الفلسطينية لالطالع عـن كثـب علـى االنتهاكـات والتجـاوزات       
  .بحق المواطنين واعضاء البرلمان الفلسطيني" االسرائيلية"

 3/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  " لقاء الخريف"في " حماس"ا ودبلوماسيون أمريكيون سابقون يطالبون بإشراك سوري .45
أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، الصادرة أمس، أن دبلوماسيين أمريكيين سابقين طـالبوا            : أي.بي.يو

إدارة الرئيس جورج بوش بإشراك سوريا وحركة حماس في لقاء الخريف األمريكـي، كمـا طالبوهـا                 
ادة فرص نجاح مؤتمر تتطلـب إيجـاد        بالتخلي عن إصرارها على عزل سوريا وحماس، وقالت إن زي         

وأضافت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال سلطة له على          . طرق للتعامل مع كل من حماس وسوريا      
  . قطاع غزة وسيكون عرضة لمحاوالت حماس الرامية إلى تقويض أي اتفاق في المستقبل

 3/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  القدس وأعد تقريرا الدارة بوش طاقم أمريكي تفقد جدار الفصل ومحيط .46
 ، قبل اسـبوع ،كشفت مصادر مطلعة أن طاقما امريكيا تابعا لوزارة الخارجية، ومجلس األمن القومي قام       

ولكن، دون التنسيق معهمـا     . بزيارة الى اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية بعلم القيادتين في المنطقتين         
وقالـت المـصادر أن الطـاقم        . عـضوا  12مذكور الذي يضم    في المهمة التي جاء من أجلها الطاقم ال       

األمريكي قام بجوالت عدة على مسارات جدار الفصل في شمال وجنوب الضفة الغربية، باالضافة الـى                
وأكدت المصادر أن الطاقم األمريكي وضـع نقاطـا           .زيارات لبعض المناطق في القدس ووسط البالد      

 لواشنطن السير عليه في جهودها لتقريب  وجهات النظر بـين            وخطوطا حمراء تحدد المسار الذي يمكن     
الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، والضغط عليهما لتقديم التنازالت المطلوبة بهدف انجاح اللقاء الـدولي             

  .شريطة أن ال يكون على حساب األمن االسرائيلي
   2/10/2007المنار الفلسطينية 

  
  مفاوضات الضعفاء في الوقت الضائع .47

  الياس سحاب
ليس صعبا توقع ما سيسفر عنه االجتماع الدولي الذي دعت اليه الواليات المتحـدة االمريكيـة، بلـسان                  

  .رئيسها، للبحث في القضية الفلسطينية، في شهر نوفمبر
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ليس هناك  ) الذي لم يرق الى درجة ان يحمل اسم مؤتمر        (شعاراً لالجتماع   " حل الدولتين "فباستثناء طرح   
نظري، أو أي تحرك عملي، من قبل االطراف المؤثرة عمليا في هذا الموضوع، يؤشـر الـى     أي طرح   

  .احتمال امتالكه محتوى جديا او تصورا جديا، يوصل الى نتائج جادة بشأن القضية المطروحة
فشعار الدولتين ليس جديدا بحد ذاته، لكنه متداول في االوساط السياسية المتعاطية بالقضية منـذ ثالثـة                 

 وبالنسبة لكبير المجتمعين، االدارة االمريكيـة، فـان      1947،قود، بل منذ صدور قرار التقسيم في العام       ع
والرئيس بوش االبن، افتتح عهده برفع     . الرئيس كلينتون كان قد سعى باتجاه هذا الحل، وفشل فشال ذريعا          

رن الجديد افقا زمنيـا لتحويـل       شعار الدولتين، حال للقضية الفلسطينية، طارحا نهاية العقد االول من الق          
لكن كل تصرفات االدارة االمريكية، وحليفتها االستراتيجية       . الشعار الى حقيقة واقعة على ارض القضية      

، سارت باتجاه عمل كل ما من شأنه استبعاد كل العناصر الواقعية التي يمكنها تسهيل حل يقوم                 "اسرائيل"
 شأنه افراغ هذا الشعار عمليا، على ارض الصراع، من أي           على اساس شعار الدولتين، وتنفيذ كل ما من       

محتوى، ورفع الحواجز المانعة في طريق تنفيذه، ابتداء بجدار الفصل العنصري، واستكمال تهويد الضفة              
  .الغربية والقدس، واغراقهما بالمستوطنات الموسعة

 فاننا سنجد أنفسنا امام اجتمـاع       فاذا انتقلنا من تفحص شعار االجتماع، الى تفحص القوى المشاركة فيه،          
يضم مجموعة من الضعفاء، غير المرشحين التخاذ قرارات باسم من يفترض فيهم تمثيلهم، يجتمعون في               
ظروف هي اشبه بالوقت الضائع، الذي اليسمح بحلول نهائية لقضايا معقـدة ومزمنـة، مثـل القـضية                  

  .الفلسطينية
نية، بدأت بالتدحرج والتضخم ككرة الثلج، منـذ تأسـيس دولـة            إن اآلثار الكارثية لقيام القضية الفلسطي     

على انقاض دولة فلسطين وشعب فلسطين، خالفا لروح وشكليات شرعة االمم المتحدة، وبفعل             " اسرائيل"
  .قوة الفرض التي تمثلها قوى المجتمع الدولي يومها

على قيـام القـضية، وتـضخمها    ان هذه الطبيعة الكيانية للقضية، تفرض منطقيا، بعد مرور ستين عاما         
بتراكم سلسلة التصرفات الممعنة في الخطأ بحق ارض فلسطين وشعبها، تفرض منطقا يقـول ان حـل                 
القضية، ال يمكن ان يكون اال بتحول كامل لدى القوى التي اصطنعت المشكلة وفرضتها امـرا واقعـا،                  

ة السيطرة على هذا االمـر الواقـع،        تحول من سياسة فرض األمر الواقع المعتمدة حتى اآلن، الى سياس          
لتحويله قدر االمكان باتجاه حل عادل ومتوازن يزيل عن ارض فلـسطين وشـعب فلـسطين المظـالم                  

  .التاريخية المتراكمة، ويعيد لهذا الشعب كل حقوقه التاريخية السليبة
ن عن هذا التحـول او      ان صورة المجتمع الدولي الحالية، التي تقودها ادارة بوش االمريكية، ابعد ما تكو            

  .احتماالته، بل انها تقف في الموقع المناقض تماما لهذا التحول نظريا، وعمليا
ثم ان كبير المجتمعين في نوفمبر القادم، اي الرئيس بوش او من يمثله، هو في اضعف لحظات واليتـي                   

  .السابقحكمه، داخليا ودوليا، كما وصفه مؤخرا دومنيك دوفيلبان رئيس الوزراء الفرنسي 
اما االتحاد االوروبي، فهو أقرب، حسب التعبير الشائع ايضاً، الـى عربـة قطـار، تجرهـا القـاطرة                   
االمريكية، اضف الى ان قوى اخرى كالصين وروسيا، ما زالت تتحاشى الى اآلن الدخول في مصادمات                

  .، فما بالك بقضية فلسطين؟جدية مع االدارة االمريكية، في قضايا دولية اقل تعقيدا من القضية الفلسطينية
ان تحرك الرئيس بوش، وهو في اشد لحظات حكمه ضعفا، وفشال، ال يرمي الى اي هدف سوى مداراة                  
الفشل المجسد خصوصا بالمستنقع العراقي، الذي ال تعرف ادارة بوش كيف تبقى فيه، او كيف تنـسحب                 

  .منه
 والية بوش، في نهاية العام المقبل، بل هدفها         هذه هي اولوية سياسة البيت االبيض، من اآلن وحتى نهاية         

ال هي راغبة في حل قضية كقضية فلسطين، وال هي قادرة على ذلك، الن اقدامها علـى حـل                   . االوحد
تاريخي متوازن لقضية فلسطين، ال بد من ان تقدم عليه ادارة امريكية، في ذروة قوتها الداخلية والدولية،                 

  . مع ادارة بوشوليس في الحضيض، كما هو الحال



  

  

 
 

  

            19 ص                                      863:                                 العدد3/10/2007ء ربعااأل: التاريخ

مـن المعنيـين    ) الذي لم يستحق حتى لقب مؤتمر     (فاذا انتقلنا الى بقية االعضاء االساسيين في االجتماع         
، فاننا نجد انفسنا امام اضعف ممثلين يمكن تخيلهمـا          "واسرائيل"مباشرة بالقضية، مثل السلطة الفلسطينية      

  ".االسرائيلي"للجانبين الفلسطيني و
 الذي يدير ظهره نهائيا لنصف المجتمع الفلسطيني، على اقل تقدير، ال يملك ان يقـدم                ذلك ان ابا مازن،   

، "االسـرائيلية "مزيدا من التنازالت التي ربما تفرض عليه، وال ايهود المرت، الباقي الوحيد في السلطة               
تيح له التنازل عن    التي ت ) الحزبية او الوطنية  (ممن استهدفهم تقرير فينوغراد، فليس له من القوة الداخلية          

، وهي المكتسبات التي بدون التنازل عنها كليـا، ال يمكـن            "االسرائيلي"اي نسبة من مكتسبات االحتالل      
  .اصال الحديث عن اي مفاوضات جادة اليجاد حل جاد

وحتى ال نضيع الوقت في تحليل شخصيات ومواقع بقية المجتمعين، الذين ال يمكن اعتبارهم اكثر مـن                  
موقف االمريكي، يمكننا القول اختصارا، ان االطراف االكثر تداخال مع قضية فلسطين، محليا             ملحقين بال 

فاذا اضفنا الى ذلـك أن      . ودوليا، يمثلها في االجتماع المذكور، اضعف ممثلين يمكن ان يلعبوا هذا الدور           
 للمـشكلة،   الظروف الدولية ال توحي أبدا بجو دولي صحي وقوي وذي عافية، قادر على ان يفرض حال               

كما فرض قيام المشكلة نفسها منذ ما يقارب الستين عاما، فان اجتماع نوفمبر القادم، ليس لديه ما يخوله                  
ان يكون سوى اجتماع شكلي لمجموعة من اضعف الضعفاء، يبحثون عن حل صعب ألكثـر القـضايا                 

، ان اسـتطاعوا الـى ذلـك        تعقيدا، في الوقت الضائع الذي ال يطمع فيه الضعفاء بأكثر من حسن الختام            
  .سبيال

  3/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  المبالغة والتهويل في خسائر حماس .48
  ياسر الزعاترة

من يعتقدون أن خطأ سياسياً ترتكبه حركة كبيرة مثل حماس يمكن أن يغير مسار التاريخ ويعيد تـشكيل                  
ن المجتمع الفلسطيني في الـداخل      نقول ذلك أل  . التوازنات في المجتمع الفلسطيني واهمون إلى حد كبير       

 ومن شـاء    ،87يعيش انقساماً واقعياً بين فتح وحماس منذ ما قبل تأسيس الحركة بهذا االسم نهاية العام                
 1984التأكد من ذلك فليعد إلى أرشيف الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ العـام                 

  ). الخ.. محاسبون ، أطباء،مهندسون(ابات القطاعية األخرى  إلى جانب أرشيف االنتخ،وحتى هذه اللحظة
 ، بنت رصيدها على واقع الصحوة اإلسالمية الذي صنعته في المجتمع الفلسطيني           1987حماس قبل عام    

 وعندما شرعت في الفعـل      ،إلى جانب الفشل المتواصل لمشروع التحرر بقيادة حركة فتح وقوى اليسار          
 ،ولى وما بعدها وصوالً إلى انتفاضة األقصى لم يتغير مشهد االنقسام كثيـراً            المقاوم خالل االنتفاضة األ   

 بـل ألن    ، ليس فقط بسبب مشاركة فتح في انتفاضة األقصى        ،بل بقي الرصيد هو ذاته مع فروق محدودة       
  .و لم تغير سوى القليل2000 95 بل إن مرحلة ما بين ،واقع االنقسام كان أكثر تجذراً مما يعتقد البعض

 والنسبة التي حصلت عليها الحركتان في نظـام القائمـة           ،ي االنتخابات الماضية لم تحدث مفاجأة كبيرة      ف
 في المئـة    41 في المئة لحماس مقابل      44(هي ذاتها تقريباً منذ أكثر من عقدين        ) فشلت فتح في الدوائر   (

التي ) إياها(عات الرأي    واستطال ،حتى هذه اللحظة ما يزال الوضع في الضفة والقطاع على حاله          ). لفتح
ولو أجريت انتخابات نزيهة اليوم لما اختلفـت         .تهمش حماس ال تقول غير ما رددته من قبل وثبت عبثه          

 وهـذه   ، ألن ما فعلته حماس في قطاع غزة ما زال يقابل بما هو أسوأ بكثير في الضفة الغربية                 ،النتيجة
  . مع الغزاةاألخيرة بقدسها وأقصاها هي األهم ألنها أساس الصراع

 فقد ازدادت مشاهد القمع في      ،وفي حين غابت المشاهد المؤسفة عن ساحة القطاع خالل األسابيع األخيرة          
 سواء عبر االعتقاالت أم عبـر المؤسـسات         ،الضفة الغربية لتشمل قطاعاً واسعاً من المجتمع الفلسطيني       

  . الهم إلى جانب أئمة المساجد الذين فصلوا من أعم،الخيرية التي حلّت
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 فحـين تكـون حمـاس هـي         ،األهم من ذلك كله هو البوصلة السياسية وتبعاً لها المؤيدون لكل طرف           
هو الـذي يتميـز     :  فال يعقل أن ينحاز الشعب الفلسطيني ضدها       ،المستهدفة من اإلسرائيليين واألمريكان   

نقسام في الضفة   خالصة القول هي ما جرى ويجري لم يغير واقع اال         . بحساسية خاصة على هذا الصعيد    
 سيحتاج وقتاً أطـول كـي       ، ال لشيء إال ألنه رصيد تراكم طويل       ،الغربية وقطاع غزة بين حماس وفتح     

 وال شك أن تغيير منظومة القيادة في فتح لصالح لون وخطاب رافض للمقاومـة هـو                 ،يتراجع أو ينتهي  
ير فـي واقـع أن حمـاس قـد          كل ذلك ال يغ   .  تماماً كما يمكن أن يحدث لحماس      ،الذي سيتكفل بالتغيير  

الفلسطيني ( بل في الخارج     ، لم تكن في الداخل الفلسطيني     ، وهي محدودة بالتأكيد   ، ولكن الخسارة  ،خسرت
 ، فضالً عن تـضحياتها    ،الذي مثلت في وعيه األمل المنشود تبعاً لخطابها وهويتها        ) والعربي واإلسالمي 

  . فكان اإلجماع حولها كما لم يحدث مع سواها
 حتى لو بقي تـراث الحركـة عـصياً علـى            ،ا كان لتحوالتها السياسية شيء من التأثير السلبي       ومن هن 
 وأنهـم إن لـم      ، لكن ما ينبغي أن يدركه قادتها هو أن الجماهير ال تمنح أحداً شيكاً على بياض               ،التشويه

لعقـالء بـدعم     لكننا واثقون من قـدرة ا      ، فستكون النتيجة مؤسفة   ،يعيدوا تقييم التجربة وتصحيح المسار    
  .إخوانهم من القوى اإلسالمية على تدارك الموقف واستعادة زمام المبادرة من جديد

  3/10/2007الدستور 
  

 طبخة المؤتمر الدولي مسمومة .49
  منير شفيق

التفسير الذي يعطيه المتحمسون لمبادرة جورج بشأن المؤتمر الدولي من حيث دوافعها وما تريد اإلدارة 
حرص الرئيس األمريكي بعد سلسلة اإلخفاقات لسياساته كلها بأن يحقق إنجازاً يذكره األمريكية منه، هو 

  .له التاريخ، ويغطي فشله المتكرر من جبهة إلى جبهة
تلكم هي الحجة التي تقدم إلعطاء مسوغ لعملية تطبيع مجاني يتضمنها المؤتمر الدولي، وللرد على 

  .م انتظار شيء ملموس منهاآلراء التي تتحدث عن عبثيته والجدواه وعد
التجارب السابقة منذ اتفاق أوسلو، وال حاجة إلى دليل من التجارب األسبق، تؤكد أن القرار النهائي في 
التسوية يعود للقيادة اإلسرائيلية بما في ذلك رضوخ اإلدارة األمريكية له حتى لو كانت حرية على تحقيق 

  . األمريكي السابق بيل كلنتونإنجاز ما، كما كان الحال مع إدارة الرئيس
والمواقف اإلسرائيلية العملية على األرض مثل توسيع المستوطنات وزيادتها وبناء الجدار وتهويد القدس 
وتوسيع ما تريد ضمه، أو السيطرة عليه، من مناطق الحدود، كما التصريحات الرسمية وما جرى من 

كلها تدل على أن األمر الواقع القائم .. وخطوطها الحمرمفاوضات، فضالً عن المعادلة السياسية الداخلية 
  ."معاهدة سالم"أو " اتفاق مبادئ"هو الخط العريض ألي مشروع 

األمر الذي يعني أن التجارب العملية وما يجري على األرض كما التصريحات اإلسرائيلية الرسمية 
إنجاز مدو، وفي نطاق القضية تنسف الوهم الذي تحمله تلك الحجة وأن بوش يريد أن يختم عهده ب

هذا إذا افترضنا أن مثل هذا الدافع موجود، أو إذا وجد يمكنه أن يحدد . الفلسطينية األعقد بين كل القضايا
  .أولوية السياسات األمريكية لألشهر القليلة المتبقية

في ما تبقى له من  األمريكي -بوش بطة عرجاء، وليس عنده ما يقدمه للدولة العبرية وللوبي اإلسرائيلي 
؟ "معاهدة سالم"لحل نهائي وعقد " تنازالت"أيام معدودات، وكيف يمكنه إقناع اإلجماع اإلسرائيلي لتقديم 

  وما الذي سيقدمه مقابل ذلك؟
ال شك في أن إدارة بوش شديدة الحرص على عقد المؤتمر الدولي والخروج بإعالن مبادئ أو ما شابه، 

، قابلة طبعاً للتمديد المديد "ستة أشهر"فاوضات الثنائية لتنتهي منها خالل إلى الم" التفاصيل"وإحالة 
فما أعلنته حكومة أولمرت هو التوصل لبيان مبادئ عام فضفاض وغامض، أو غير محدد، . والمحتوم
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مع اإلقرار بضم المستوطنات وما ابتلعه الجدار ومناطق الحدود إلى الدولة العبرية مقابل أراٍض من 
أما القدس فاألحياء العربية تضم للسلطة ". وحتى هذه الرمال هي من الجيب الفلسطيني"النقب صحراء 

واألخطر تخضع البلدة . تضم للكيان الصهيوني" مستوطنات داخل المدينة القديمة"وكذلك األحياء اليهودية 
 شريكاً في إدارة أي ستصبح حكومة الكيان الصهيوني" إدارة مشتركة"القديمة حيث المسجد األقصى إلى 

وهو ما سبق ورفضه الرئيس الفلسطيني . المسجد األقصى وسائر األماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية
  .2ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد

ثم . مع جرعة تطبيع يقدمها هدية لحكومة أولمرت" الحل اإلسرائيلي"هذا يعني أن المؤتمر يقترب من 
  .طيني والعربي فيهطبخة بحص للمشارك الفلس

ولكن مع ذلك فإن الدافع وراء المؤتمر المذكور من جانب إدارة بوش وحكومة أولمرت هو التحضير 
 .لحرب العدوان على إيران، وبعدها لكل حادث حديث، وسينسى كل ما يقال عن المؤتمر

  2/10/2007السبيل االردنية 
  

  الحق في التعذيب .50
   حلمي موسى

فهي عرضة  . سان الفلسطينية هذه األيام وقتا إضافيا، في ظروف بالغة الصعوبة         تعمل منظمات حقوق اإلن   
لالتهام بالتحيز لهذا الطرف أو ذاك من أطراف الصراع الفلسطيني الداخلي، وباتت تشعر بالحرج وهي               

  . تحاول القيام بدورها األساسي في متابعة انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان الفلسطيني
لفلسطينية الداخلية ال تقل سوءا، بالنسبة لضحاياها، عن تلك اإلسرائيلية، بل إنها أشد إيالما              فاالنتهاكات ا 

  . ألنها تصدر عن جهات تزعم أنها تفعل ذلك خدمة لقضية هذا الشعب
وتكفي نظرة واحدة على تقارير تصدرها مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في قطاع غزة، للداللة علـى                

لمؤسسات ال تهرع إلصدار تقارير حول ما يجري، وتبذل جهودا مضاعفة للتأكد من             الحرج، إذ ان هذه ا    
  . مصادر معلوماتها قبل أن تعمد إلى توثيقها ونشرها

وألن الصراع على أشده بين سلطتين تمارسان انتهاكات بأشكال متفاوتة، واحدة في القطاع والثانية فـي                
فإذا أصدرت تقريرا   . ر في الغالب للبحث عن توازن     الضفة الغربية، فإن مؤسسات حقوق اإلنسان تضط      

يتهم سلطة حماس بالتعذيب في غزة، فإنها ترى لزاما عليها أن تبحث عن انتهاك مماثل من جانب سلطة                  
وإذا أدانت هذه المنظمات سلوكا تعسفيا من جانب سلطة رام اهللا، فإنها تسارع للبحث عن سبب                . رام اهللا 

  .  غزةإلدانة سلوك سلطة حماس في
انظروا إلى التقارير األخيرة للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومركزه األساسي في غزة وله فـروع               

مكررا " استمرار التعذيب على أيدي األجهزة األمنية في الضفة       "فقد أدان المركز في تقرير له       . في الضفة 
م اهللا بوقف هـذه األعمـال غيـر         الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية في را       "مطالبته  

ما رصده المركز فقد نُِقَل المعتقل راسم خطّاب حسن         "وأشار مثال إلى    ". القانونية وتقديم مقترفيها للعدالة   
 عاماً، من سكان الضاحية في مدينة نابلس، إلى مستشفى رفيديا في المدينة لتلقي العـالج،                30مصطفى،  

  ". هاز االستخبارات العسكرية في المدينةجراء تعرضه للتعذيب على أيدي محققي ج
ويقدم التقرير وصفا يقشعر له األبدان، من والدة المعتقل، للتعذيب الذي تعرض له ابنها الطالب في كلية                 

وال يغفل التقرير واقعة أن راسم كـان        . الحاجة عندليب للتمريض في مستشفى االتحاد النسائي في نابلس        
  . اء االنتفاضة، إلى غزة بتهمة االنتماء لحماسبين من أبعدتهم إسرائيل، أثن

تعرض عدد من المواطنين للضرب     "وفي تقرير آخر، هو غيض من فيض، يعرض المركز إفادات حول            
وفقاً لتحقيقات المركـز،    "ويشير إلى أنه    ". والتعذيب أثناء احتجازهم على يد القوة التنفيذية في مدينة غزة         

 شنت القوة التنفيذية حملة اعتقـاالت       2007, ايلول   19لماضي الموافق   ففي ساعات صباح يوم األربعاء ا     
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 مواطناً، وذلك إثر إصابة اثنين من عناصرها        50واسعة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة طالت نحو          
وقد اقتحم أفراد القوة خالل عمليات االعتقال عـددا مـن           . على أيدي مسلحين مجهولين فجر اليوم ذاته      

وتقشعر األبدان أيضا لقراءة تفاصيل التعذيب الذي تعرض المعتقلون         ". ن وقاموا بتفتيشها  منازل المواطني 
على يد القوة التنفيذية في غزة، حيث تذكرك إفادات المعتقلين بأشكال التنكيل التي كـان اإلسـرائيليون                 

طاء على رأسي   وضعوا غ "وتقول إحداها   . في هذه الحالة  " على الجالد والضحية الفلسطينيين   "يمارسونها  
وفي وقت الحق قاموا بنقلي في حافلة       . وتعرضت للضرب المستمر على جميع أنحاء جسدي لمدة ساعة        

برفقة عدد من المعتقلين إلى مقر شرطة الجوازات في مدينة غزة، وكانت في انتظارنا مجموعات عديدة                
ب مستخدمين الهـراوات والعـصي      من القوة التنفيذية، وبمجرد أن نزلنا من الحافلة انهالوا علينا بالضر          

وأرجلهم، ومن ثم أوقفونا إلى جانب بعضنا ووجوهنا إلى جدار، وأجبرونا على الوقوف على ساق واحدة                
  ". وأيدينا مرفوعة لألعلى، وشرعوا باالعتداء علينا بالضرب

فمن . ريرا لها وال ريب في أن االعتقاالت المتبادلة هذه، والتي تغذي كل منها األخرى، تجد في األمن تب               
أجل استقرار األمن في مناطق الضفة، تعمد أجهزة األمن الفلسطينية إلى اختراع الذرائع العتقال نشطاء               

وفـي  ". قوة تنفيذيـة  "من حماس، بتهم تتراوح بين االستعداد لمهاجمة مقرات أمنية أو التحضير لتشكيل             
عمـالء  "ا تحارب الناس جميعا، بحثا عـن        القطاع، تجد القوة التنفيذية وبعض أذرع كتائب القسام نفسه        

وفي الحالين، الخاسر   . الساعين إلى إعادة انفالت األمن إلى الجزيرة اآلمنة تحت حكمهم في غزة           " دايتون
هو نضال الشعب الفلسطيني الذي يزداد انتهاك قيمة اإلنسان فيه، ليس قتال للجسد فحسب، وإنما كـذلك                 

لتعذيب الذي تمارسه أجهزة السلطة في الضفة، وأجهزة حمـاس فـي            فا. قتال لروح الوحدة والنضال فيه    
غزة، ضد فلسطينيين مختلفين عنها، يوفر مبررا متأخرا للتعذيب الذي مارسته وتمارسه إسـرائيل منـذ                

والمثير للسخرية حقا أن القوة التنفيذية في غزة تنظم جوالت لمؤسسات حقوق            . احتاللها لألرض العربية  
كما أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية نـشر نـص           . تها، لتظهر طابعها اإلنساني   إنسان في معتقال  

هل هناك من يذكر أن السلطة الفلسطينية طلبـت، عنـد           . تعليماته للقوة التنفيذية باحترام حقوق اإلنسان     
تشكيلها، من الصليب األحمر ومنظمات حقوق اإلنسان المساعدة في صياغة القوانين وتـدريب رجـال               

  األمن بما يكفل حماية حقوق اإلنسان؟ 
ال ريب في أن جعجعة حقوق اإلنسان تصم اآلذان في فلسطين، لكن مطحنة التعذيب واالعتقاالت هنـاك                 

  . تطحن ما تبقى من كرامة هذا اإلنسان
 3/10/2007السفير     
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