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  "الضمانات االميركية"تمسك بـت "اسرائيل"و .."إعالن مصالح"عباس وأولمرت يتفقان على  .1

 عكس  :محمد يونس و أسعد تلحمي    ،رام اهللا والناصرة   نقالً عن مراسليها في    4/10/2007الحياة  نشرت  
م اجتماعهمـا   البيان المشترك، الصادر عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية في ختا           

مـؤتمر  "أمس في القدس المحتلة، رجحان الموقف اإلسرائيلي الرافض الطلب الفلـسطيني أن يتنـاول               
 اإلسرائيلي بل حصر أعماله في بيـان ختـامي          –في الصراع الفلسطيني    " القضايا الجوهرية " "الخريف

تـشكل  " وثيقة مشتركة  "اقرارعلى  اتفاق اولمرت وعباس االربعاء     و .ال يلزم إسرائيل في شيء    " ضبابي"
سـتنطلق  "وقال صائب عريقات انه بناء علـى هـذه الوثيقـة            . اساساً للمفاوضات بعد مؤتمر الخريف    

مفاوضات الوضع النهائي للتوصل الى معاهدة سالم شاملة على اساس خريطة الطريق ورؤية الـرئيس               
ل وحل قضايا الوضـع النهـائي       بوش ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية العربية النهاء االحتال        

ورفض أولمرت امس دعوة عباس الى وضع جدول زمني محدد لحل قضايا الوضع النهائي بمـا                 ".كافة
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بداية لمفاوضـات   "وقال عريقات ان المؤتمر الدولي سيكون       . في ذلك الحدود ومصير القدس والالجئين     
ميع القضايا االساسية وان قضية وضـع       الوضع النهائي من أجل الوصول لمعاهدة السالم التي تتناول ج         

  ".بأن ذلك سيترك للمؤتمر كي يقرره"جداول زمنية ستبحث في وقت الحق، وأعرب عن اعتقاده 
وكان عباس وأولمرت اجتمعا على انفراد قبل ان يستدعيا فريقيهما المفاوضين الصدار تعليمـات ببـدء                

هـذه  : "يفيد بيكر، الناطق باسم اولمرت للـصحافيين      وقال دا  .صياغة الوثيقة اعتباراً من االسبوع المقبل     
". اجتماعات لمجموعات العمل تستهدف صياغة بيان مشترك في وقت مناسب للمؤتمر الـدولي المقبـل              

سيعقد الوفدان سلسلة لقاءات يعمـالن      : "وقال عريقات  ".بيان مناسب للجانبين  "مشيراً الى الحاجة لصوغ     
ركة لتقديمها الى المؤتمر الدولي، فيما سيعمل عباس واولمرت علـى          خاللها على التوصل الى وثيقة مشت     

وشدد ياسر عبد ربه، مستشار عباس، على انه لن          ".عقد لقاءات دورية لمتابعة ومراجعة اعمال الوفدين      
  . تعلن تفاصيل الوثيقة المشتركة بينما المفاوضات جارية

كفـاح  و صالح النعـامي      ورام اهللا،  غزة ينقالً عن مراسليها ف    4/10/2007الشرق االوسط     وأوردت  
ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أنه في بداية اللقاء، فاجأ اولمـرت عبـاس عنـدما                : زبون

ـ    وفاجأ أولمرت ابو مـازن مـرة       ". إعالن مبادئ "عام بدالً من    " إعالن مصالح "عرض عليه التوصل ل
توصل اليها الطرفان الى رسالة الضمانات التي بعـث      اخرى عندما أصر على أن تتطرق أي وثيقة يتم ال         

بها الرئيس بوش إلى شارون والتي تعهدت فيها االدارة االميركية بتأييد موقف إسرائيل القاضـي بعـدم                 
االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة لألراضي التي شردوا منها، وتبني الموقف اإلسـرائيلي              

، وتأييد الموقف اإلسـرائيلي القاضـي       67 يونيو لعام    / الرابع من حزيران   الرافض لالنسحاب إلى حدود   
وأصر أولمرت على أن تتطرق الوثيقة      . بضم التجمعات االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية إلسرائيل       

إلى خطة خارطة الطريق، وتحديداً التشديد على المرحلة االولى من الخطة التي تؤكد أنه يتوجب علـى                 
وتجريد حركات المقاومة الفلسطينية من السالح ووقف كل اشـكال          " االرهاب"ة الفلسطينية محاربة    السلط

  . ضد اسرائيل، الى جانب اصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية" التحريض"
من ناحيته، طالب الوفد الفلسطيني بعدم الربط بين الوثيقة المزمع التوصـل اليهـا وكـل مـن رسـالة                    

 .طة الطريقالضمانات وخطة خري
  وعن  محمد ابو خضير   ،رام اهللا والقدس   نقالً عن مراسلها في    4/10/2007القدس الفلسطينية   وجاء في   

قال أحمد قريع لرويترز امس ان االجتماع هو لقاء تحضيري الطالق عملية مفاوضات لتضع              : وكاالتال
 الموعد المحتمل ان يعقد     11-15االسس للحل الدائم اننا سنضع االسس لمفاوضات لتصل الى وثيقة قبل            

واضاف اللقاء سيضع اجندة هذه المفاوضات واولوياتها وسيضع السقف الزمني لكل قضية             .المؤتمر فيه 
  .نهائية تمهيدا لعرض ما يتم انجازه على رايس التي تزور المنطقة االسبوع القادم

  
  اس مع اولمرت قلقها وارتيابها ازاء اللقاءات التي يعقدها عبحكومة هنية تعرب عن  .2

المقالة عن قلقها ازاء اللقاءات التي يعقدها الرئيس عباس مع اولمرت، وكان            هنية   أعربت حكومة    :غزة
قلقهـا  "وقال الناطق، باسم الحكومة طاهر النونو إن الحكومة تعبر عـن            .آخرها في القدس المحتلة امس    

فلسطينيين واسرائيليين بغية التوصل الـى      وارتيابها ازاء الخطوات المتسارعة في اللقاءات بين مسؤولين         
أي اتفاق يتم بهذه الطريقة االنفرادية وال يلبي الحد االدنى من حقوقنا            "واعتبر ان    ".ما يسمى باتفاق نهائي   
استغالل حال االنقسام في الحال الفلسطينية للشروع بمفاوضات عبثية         "وحذّر من    ".الوطنية ال يمثل شعبنا   

قات هزيلة تتناقض مع االجماع الوطني بشكل يزيد من الهيمنة االميركية واالسرائيلية            او التوقيع على اتفا   
وقد يضرب مجمل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة، خصوصاً مع تشكيل لجان تفاوضية تضم              

شـارة  جنيف في ا  ) وثيقة(في عضويتها اشخاصاً تنازلوا مسبقاً عن حقوقنا الفلسطينية، وحق العودة في            
  ".، ما يشير الى نيات خطيرة ونتائج ال تمثل شعبنا من قريب او بعيد)ياسر عبد ربه(الى 
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  4/10/2007الحياة 
  

  ن الطاقم التفاوضيايترأس وروبوفتيشتيورام وقريع أحمد  .3
 كـشفت مـصادر فلـسطينية       :عبدالقادر فارس ،  غزة نقالً عن مراسلها في    4/10/2007عكاظ  نشرت  

 عن تشكيلة الطاقم التفاوضي الذي سيقود المفاوضات خالل األشهر المقبلة للتوصـل             وإسرائيلية متطابقة 
 وحسب مصادر إسرائيلية فإن طاقم المفاوضات الفلـسطيني        . اإلسرائيلي -الى تفاهم لحل النزاع العربي      

   : اإلسرائيلي سيكون على النحو التالي-
وروبوفتيش الذي سيتولى   تمرت، ومدير مكتبه     رئيس الوزراء اإلسرائيلي أول    :المفاوضون اإلسرائيليون 

، وأمنون ليفكين شاحاج مـسؤول      )مفاوض سياسي (رئاسة الطاقم اإلسرائيلي للمفاوضات، حاييم رامون       
  . المفاوضات األمنية، ومدير دائرة العالقات اإلسرائيلي أهارون نوفيتش

طاقم الفلسطيني، وياسر عبدربـه،     الرئيس عباس، أحمد قريع رئيس ال     :  فهم المفاوضون الفلسطينيون أما  
  .صائب عريقات. وجبريل الرجوب ود

 عريقـات    إلى أن صائب    أحمد رمضان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    4/10/2007المستقبل  وأشارت  
احمد قريع وياسر عبد ربه وسعدي      : للمرة األولى رسمياً أسماء فريق المفاوضات الفلسطيني، وهم       و علنأ

  .يقات عر صائبالكرنز و
أما الطاقم اإلسرائيلي المفاوض فسيكون برئاسة رئيس ديوان رئـيس الحكومـة يـورام تروبـوبيتش،                
ومستشاره السياسي شالوم ترجمان، ومدير عام وزارة الخارجية اهرون ابروموفيتش، ورئـيس الطـاقم              

  .األمني السياسي في وزارة الدفاع عاموس غلعاد
  

 مطلع العام القادمالفلسطينية االنتخابات التشريعية : صحيفة عكاظ .4
ـ     :عبدالقادر فارس  -غزة   رئيس عبـاس، سيـصدر قريبـا       الإن  " عـكاظ" قال مصدر فلسطيني مطلع ل

مرسوما رئاسيا بإجراء االنتخابات التشريعية في العشرين من شهر يناير القادم، وسـيعهد إلـى لجنـة                 
تخابات، وأشار المصدر إلى أن التوجه كـان        االنتخابات المركزية بالتحضير واالستعداد إلجراء هذه االن      

وأكد أن أي حزب     .بإجرائها في شهر يونيو القادم، إال أن هناك متغيرات سياسية جعلت التفكير بتبكيرها            
وعلـم أن   . سياسي ال يعلن التزامه ببرنامج منظمة التحرير لن يسمح له بخوض االنتخابات التـشريعية             

لى الجهة الفلسطينية المختصة إلصدار تصاريح للمشاركة فـي هـذه           ثالثة أحزاب جديدة ستتقدم قريبا إ     
  .االنتخابات، وأحد هذه األحزاب يضم عددا من أبرز رجال األعمال واالستثمار الفلسطينيين

  4/10/2007عكاظ 
  

   من كتائب األقصى في غزة 3تتبادالن االتهامات حول مقتل " فتح" وحكومة هنية .5
بالمسؤولية عن االنفجـار   " فتح"ة الداخلية في حكومة هنية المقالة، حركة        اتهمت وزار  : رائد الفي  -غزة  

واتهـم بيـان     .مساء الثالثاء واستهدف مقراً أمنياً غرب مدينة غـزة        " العمل التخريبي "ـالذي وصفته ب  
للوزارة عصابة من العصابات المحسوبة على حركة فتح بنصب عبوة شديدة االنفجـار خلـف موقـع                 

الستهداف إحدى الدوريات التابعة للشرطة، ولكن العبوة انفجـرت         "وزارة أن ذلك يأتي     وأكدت ال  .أنصار
وفي وقت الحق تبين أن ثالثة من القتلى األربعة          ".وهم يقومون بنصبها، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص       

 وطالبت .هم من نشطاء كتائب شهداء األقصى، ومواطن مدني تصادف وجوده في المكان لحظة االنفجار             
، والتي ترغب في    "فتح"بلجم واستئصال ما سمتها بقايا فلول التيار الخياني في          " العقالء في فتح  " "الداخلية"

   .والشعب الفلسطيني إلى الهاوية" فتح"جر 
  .المسؤولية الكاملة ما لم تحدد موقفاً واضحاً من هذه األعمال" فتح"قيادة " حماس"وحملت 
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" حمـاس "القيادة السياسية لحركـة     " األقصى هذه االتهامات، وحملت      وفي المقابل، رفضت كتائب شهداء    
جـي، أثنـاء    .بـي .المسؤولية الكاملة عن اغتيال ثالثة من عناصرها جراء استهداف سيارتهم بقذيفة آر           

لتنفيذ مهمـة   "إن المقاومين الثالثة كانوا في طريقهم       : وقالت في بيان   ".مرورهم بالقرب من موقع أنصار    
 ".ميليشيات حماس"ل اعتراضهم وتصفيتهم من قبل ، قبي"جهادية

  4/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في غزة" فتح" على مقر قيادة هاسيطرتتنفي " القوة التنفيذية" .6
حركة في مدينة غـزة     الأكدت حركة فتح أن أفراداً من القوة التنفيذية سيطروا على مقر قيادة             : وكاالتال

شـنب   حازم أبـو  " فتح"وقال الناطق باسم    . ة الواقع غربي مدينة غزة    وما يطلق عليه مكتب قيادة الساح     
إن أفراد القوة التنفيذية طلبوا من عناصر الحركة ترك المبنى وعدم أخذ أي شـيء        " فرانس برس "لوكالة  

 .  التي تضم كافة فروع ومهام الحركة بالقطاع إضافة إلي مكتب التعبئة واإلعالم" من المكاتب
اطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين استيالء القوة التنفيذية على             من جهته نفى الن   
ما جرى هو طلب جهاز الشرطة الفلسطينية من العاملين في مكتب فتح مغـادرة المقـر                "المقر وقال إن    

 مؤكـداً " وإغالقه بشكل مؤقت ألسباب أمنية طارئة بسبب قربه من مكان التفجير الذي شهدته مدينة غزة              
 .أن المقر مغلق ولن يتم تفتيشه

  4/10/2007البيان 
  

  سبعة قضاة جدد في غزة يؤدون اليمين بعد تعيينهم في محاكم الصلح .7
 ادى سبعة قضاة جدد امس اليمين القانونية امام رئيس مجلس العدل االعلى، الذي شكلته حكومـة                 :غزة

دد القسم امام رئيس مجلس العـدل االعلـى المستـشار           وادى القضاة الج   .هنية المقالة، قبل اسابيع قليلة    
عبدالرؤوف الحلبي واعضاء المجلس، بحضور وزير العدل يوسف المنسي ووزير الشباب والرياضـة،             
القائم بأعمال وزير الصحة واالعالم باسم نعيم، بعدما اجتازوا امتحاناً في القدرة والكفاءة تم تنظيمه فـي                 

واعتبر المنـسي ان اداء القـضاة       . جدد في محاكم الصلح في قطاع غزة      وسيعمل القضاة ال   .وقت سابق 
بشرط التخلي عن أي انتماء     "ورحب بمن يريد االنضمام الى سلك القضاء        . "باكورة اعمالنا "الجدد القسم   

لقد عشنا مرحلة عصيبة من     ": وقال. "حزبي او فصائلي الذي يعتبر من شروط النجاح في سلطة القضاء          
سنحاسـب  ": واضـاف  ."غُيب فيها القانون وسادت الفوضى وانتشرت الجريمة وعم الفساد        تاريخ شعبنا   

من خالل قضاء مستقل يحكـم فيـه        .. المجرمين والفاسدين وننصر المظلومين ونرد الحقوق ألصحابها      
  ."بالعدل ويتساوى امامه الجميع

  4/10/2007الحياة 
  

  ن عند حدود سوريا إلى السودان العالقي العراق اتفاق لنقل فلسطينيي:عزام األحمد .8
 في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد أنـه         "فتح"أعلن رئيس كتلة حركة      :تغريد سعادة  -رام اهللا 

تم االتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة السودانية علـى إيجـاد حـل لمـشكلة الالجئـين                  
 بعد فرارهم من العنف الطائفي في بغداد، وذلك بـنقلهم  الفلسطينيين العالقين عند حدود العراق مع سوريا  

وقال في تصريح صحفي أمس إن الحكومة األردنية أبدت استعدادها للمساعدة فـي نقـل                .إلى السودان 
  .أولئك الالجئين ويجري حاليا التداول مع سوريا من أجل نقلهم عبر األجواء السورية إلى السودان

  4/10/2007االتحاد اإلماراتية 
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  لسنا ضد الحوار ولسنا مع تعميق االزمة: "فتح " تعقيبا على لقاءات سرية مع"حماس" .9
قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في غزة امس إن حركتـه ليـست ضـد                 :  د ب ا   -غزة  

جاء ذلك تعقيبا على تقارير ذكرت أن        .الحوار مع حركة فتح كما أنها ليست مع تعميق األزمة الفلسطينية          
برهوم فـي تـصريحات إلذاعـة       أشار  و.اك لقاءات وحوارا سريا بين قادة من حركتي فتح وحماس         هن
 األمر يحتاج إلى وساطات معلنـة حتـى        ،ال تحتاج إلى وساطات سرية    "إلى أن األمور    ): صوت القدس (

 -وأكد أن هنـاك بعـض الحـراك الفلـسطيني            ".يعرف كل الشعب الفلسطيني مصير قراره السياسي      
لم يرتق إلى درجة الحوار، الحوار يعني أن هناك أطرافا فلسطينية فـي حركتـي فـتح           "ي لكنه   الفلسطين

  ".وحماس مفوضون من قبل قيادات تلك الحركتين حتى يجتمعوا ضمن تطورات واضحة
  4/10/2007الدستور 

  
  ألداء العمرة" VIP" بتأشيرة السعوديةمشعل يدخل  .10

 إن رئيس مكتبها السياسي خالد مـشعل وصـل إلـى            قالت مصادر بحركة حماس امس    :  د ب ا   -غزة  
. السعودية قادما من دمشق ألداء العمرة مشيرة إلى أنه حظي باستقبال جيد لدى وصوله إلى الـسعودية                

شخصية "ونقلت مواقع الكترونية محسوبة على الحركة عن المصادر القول إن مشعل حصل على تأشيرة               
واعتبرت أن حصول مـشعل علـى هـذه     . ين يزورون الرياض  الخاصة بكبار المسؤولين الذ   " هامة جدا 

  .التأشيرة يدحض تقارير تحدثت عن رفض السعودية منحه تأشيرة لزيارتها
  4/10/2007الدستور 

  
   مجرد رشوة لبعض دول المنطقة"مؤتمر الخريف": رمضان شلح .11

وش لعقد مؤتمر دولـي      أن دعوة الرئيس ب    ،األمين العام لحركة الجهاد   ،  أكد الدكتور رمضان شلّح   : غزة
في الخريف من أجل فلسطين، ما هي إال محاولة للتغطية على الفشل األمريكي في العـراق ومـساعدة                  

محاولة لتقديم رشوة لـبعض     "ويرى شلح أن هذا المؤتمر يأتي        .في لبنان " إسرائيل"أولمرت بعد هزيمة    
عداداًً لفتح جبهات جديدة، أو تعزيز جبهة       دول المنطقة في الملف الفلسطيني وتبريد الساحة الفلسطينية است        

ما يسمى بالمعتدلين في المنطقة وإجبار بعض الدول على اللحاق بركب التطبيـع فـي مواجهـة قـوى                   
المقاومة والممانعة الرافضة لمشروع الهيمنة األمريكية واإلسرائيلية، وتعميـق االنقـسام فـي الـساحة               

  ."ض عنه أي شيء فيه مصلحة للشعب الفلسطينيمؤكدا أن االجتماع لن يتمخ. "الفلسطينية
إن على األخوة في فتح أن يعترفوا بأن االستراتيجية التي سلكتها منظمة التحرير بقيادة فتح،               : "وقال شلح 

  ."..قد جلبت الكوارث للشعب الفلسطيني، وهي بحاجة إلى إعادة نظر
هدف حيـوي ووضـع مثـالي       "ني هو   ويرى شلح أن تكريس حالة االنقسام الراهنة في الشعب الفلسطي         

فالسياسة اإلسرائيلية تجاه ما حدث في غزة تقوم حتى اآلن على عزل حماس وإحكـام               . بالنسبة إلسرائيل 
وهـذه  ..  وتعزيز سلطة أبو مازن في الضفة الغربية       ،الحصار عليها وعلى الشعب الفلسطيني في القطاع      

لذلك ال أظن أن إسرائيل التي هرب جيـشها         .. هو واضح السياسة تلقى دعما أمريكيا وعربيا رسميا كما        
من جحيم قطاع غزة تفكر اآلن باجتياحه من أجل ضرب حماس وإزاحتها وإعادة سـيطرة فـتح وأبـو                   

  ." إال إذا شعرت هي وحلفاؤها أن سياسة الحصار والعزل قد استنفذت أغراضها ولم تعد مجدية،مازن
إنه ثمرة لهذا النفـق الـذي       : "ن في الساحة الفلسطينية قائالً    ويوجز دكتور رمضان موقفه مما يجري اآل      

  .."دخلته الساحة الفلسطينية منذ تلك االنتخابات، ونحن لم نسلك هذا النفق من بدايته
  4/10/2007 سماوكالة 

  
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                      864:                                 العدد4/10/2007خميس ال: التاريخ

   وانهيار نفق"إسرائيلية "باعتداءات" القسام"شهيدان لـ: غزة .12
فلسطينية أن الشاب حامد الرحل استشهد اثنـاء محاولـة          افادت مصادر طبية    :  أحمد رمضان  - رام اهللا 

كما اصيب شابان بجروح    . حفر نفق بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة         " القسام"عناصر من   
ان الرحل استشهد اثناء مشاركته بمهمة جهادية من دون ان تحدد         " كتائب القسام "وقالت  . في الحادث نفسه  

محمد بسام حسان فجر امس واصيب اخـر، اثـر تعرضـهم            " القسام"ر في   كما استشهد العنص   .ماهيتها
 .لقصف صاروخي، من قبل طائرات االستطالع االسرائيلية، في منطقة حي السالم شرق مدينـة رفـح               

مجموعة من كتائب القسام، كانت بالقرب من مسجد خالد بن الوليد،           "وذكرت مصادر امنية فلسطينية ان      
، "كتائـب القـسام  "واعلنت  ".خي، من قبل طائرات االستطالع االسرائيلية   قبل ان تتعرض لقصف صارو    

  .انها فجرت عبوة ناسفة مضادة لالفراد، بقوة اسرائيلية راجلة، في منطقة كيسوفيم شرق خان يونس
  4/10/2007المستقبل 

  
  "حماس" تلجا لخطاب ديني في مواجهة "فتح: "تحقيق .13

لعلمانية، إلى خطاب ديني، ال يخلو من صبغة طائفية في مواجهة           تلجأ حركة فتح ا   : أسامة العيسة ،  القدس
وتستخدم الحركتـان    .يونيو الماضي /حركة حماس اإلسالمية، التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران         

 المتناحرتان، كافة األساليب المتاحة في مواجهة بعضهما البعض، مـن بينهـا االعتقـاالت المتبادلـة،               
وبـدأ الخطـاب     .عالمية التي تستخدم فيها كل الوسائل، واخيرا الخطاب الديني        باإلضافة إلى الحرب اإل   

الديني الذي تتبناه حركة فتح، في مواجهة حركة حماس المحسومة توجهاتها اإلسالمية المستندة إلى فكر               
وبـدء  األخوان المسلمين، بعد أن حققت فوزا اعتبر ساحقا في االنتخابات التشريعية الفلسطينية األخيرة،              

  .المعركة التناحرية بين الحركتين
يهتفون به خالل المهرجانات التي كان ينظمونها فـي المناسـبات           " شيعة..شيعة"ورفع نشطاء فتح شعار     

 تتلقى التعليمات من الجمهوريـة اإلسـالمية        "حماس"الخاصة بالحركة أو التظاهرات، في إشارة إلى أن         
حمود عباس، كان يطلب من جمهوره التوقـف عـن ترديـد    وفي المهرجانات التي حضرها م  .اإليرانية
، ولكن ال أحد كان يستجيب له، أما االن فاصبح األمر وكأنه طبيعيا أن يردد نشطاء                "شيعة..شيعية"شعار  

  .فتح الشعار في الفعاليات التي تنظم في الضفة الغربية تنديدا بحركة حماس
وتعميمات، تحوي خطابا دينيا مـضادا لحركـة        وأخذت اذرع حركة فتح الجماهيرية، تصدر توجيهات        

اللهـم انـصر    "التي حصلت عليها إيالف، ومنها ما يحمل عنوان         " األدعية السياسية "حماس، مثل بعض    
" اللهم زد وبارك، اللهم اكشف حقيقة من تشيعوا وكفروا عبـادك المـصلين            "وفيه دعاء   " عبادك في فتح  

  ...والمقصود حركة حماس
  4/10/2007موقع ايالف 

  
  بالغرب" حماس" لـمستشار هنية يتحدث عن مسعى إليجاد مجال سياسي .14

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال أحمد يوسـف إن           : وائل بنات، الوكاالت   - غزة
وأوضح يوسف في بيان وزع على وسـائل         .هناك مسعى أوروبياً لتكوين مجال سياسي لحماس بالغرب       

حاوالت أوروبية إليجاد حضور سياسي لحماس في الدول األوروبية عبر لقاءات رسمية            هناك م "اإلعالم  
تصريحات رؤساء دول أوروبية ومسؤولين فـي الخارجيـة         "وقال   ".أو شبه رسمية مع الدول األوروبية     

  باعتبارها فاعالً أساسـاً    "حماس"لدى هذه الدول عكست في اآلونة األخيرة هذا الرغبة في االنفتاح على             
 ".في السياسة الفلسطينية ولها حضور شعبي ضخم في الشارع

   4/10/2007الوطن السعودية 
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 "مؤتمر الخريف"الفصائل الفلسطينية تشكك في جدوى لقاء القدس ونتائج  .15
حذرت عدة فصائل فلسطينية من المبالغة في الرهان على لقاءات الرئيس  :القادر فارس عبد - غزة

ء اإلسرائيلي أيهود أولمرت، وما قد ينتج عن هذه اللقاءات من نتائج، محمود عباس ورئيس الوزرا
خصوصاً في ما يتعلق بالتحضير لمؤتمر الخريف المزمع عقده في واشنطن منتصف نوفمبر المقبل، 

وحذر حزب الشعب . وذهبت حماس الى القول إن الرئيس عباس يعمل على إعادة إنتاج وهم السالم
في المراهنات على اللقاءات المتكررة التي تعقد بين الرئيس أبو مازن ورئيس الفلسطيني من المبالغة 

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول اإلعالم في تصريح، أن . حكومة االحتالل
عقد هذه االجتماعات يترافق بكل أسف مع التصعيد اإلسرائيلي الخطير ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام 

غزة بشكل خاص، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات يوظفها االحتالل في إيهام العالم بان عملية وفي قطاع 
وقالت المبادرة في بيان لها ان اللقاءات التي تجري في ظل العمليات العدوانية  .السالم تسير الى األمام

 والفصل العنصري الثالثة ستستخدمها إسرائيل للتغطية على سياسة األمر الواقع ونظام البانتوستانات
 .الذي تحاول تكريسه كبديل للدولة الفلسطينية الحقيقية ذات السيادة الكاملة

  4/10/2007عكاظ 
  

  عودة هنية لبيته وحل حكومة غزة وتسليم المقار للرئيس: للحوار" فتح"شروط  .16
 تحدثت عن  البرلمانية، صحة األنباء التي"فتح"نفى عزام األحمد رئيس كتلة :  كفاح زبون- رام اهللا
 على إجراء حوارات سرية في القاهرة، بضغط من رئيس المخابرات المصرية، أو أي بلد "فتح"موافقة 

وقال األحمد المكلف من الرئيس عباس باالتصال مع الدول العربية لمتابعة الملف، انه . عربي آخر
ئاسة الرافض لعودة الحوار شخصيا ابلغ الدول العربية التي عرضت الوساطة بالموقف النهائي لفتح والر

، قبل إنهاء "حماس"أن ال حوارات ال سرية وال علنية مع " "الشرق األوسط"وأكد األحمد لـ ". حماس"مع 
إن إنهاء االنقالب، يعني تسليم المقار األمنية للرئيس، وعودة هنية إلى بيته، "، وقال األحمد "االنقالب

 ". وحل حكومته، بحيث يقرر الرئيس كيف سيتصرف
  4/10/2007الشرق االوسط  

  
   اإلسرائيلية-اللقاءات الفلسطينيةولو فشلت  "المؤتمر الدولي"نصر على عقد : "فتح" .17

ننا نصر على عقد المؤتمر الدولي سواء إقال أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم حركة فتح  :غزة 
ة الدولية التي تراهن عليها يجب أن تلتزم  اإلسرائيلية أم فشلت ألن الرباعي-نجحت اللقاءات الفلسطينية

بالمرجعيات الدولية في عملية السالم، كقرار الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وقرارات مجلس 
 .األمن الدولي وحكم محكمة العدل الدولية ضد الجدار العنصري وضد االستيطان في القدس

  4/10/2007عكاظ 
 

  "البارد"ى تأمين عودة النازحين الى عل" تتنافس"فصائل فلسطينية  .18
أكد أمين سر الفصائل الفلسطينية في بيروت خالد عارف بعد لقائه، على رأس وفد من منظمة                :  بيروت

ولـيس  " النهر الساخن "شاغلنا اآلن   "السابق سليم الحص ان     اللبنانية  رئيس الحكومة    التحرير الفلسطينية، 
ضرورة تأمين بيوت جـاهزة     "وشدد على   ". ...يها شعبنا الفلسطيني،  النهر البارد بسبب المشكلة التي يعان     

رئـيس  " الجبهـة الديموقراطيـة   "وزار وفد من     ".الهلنا خصوصاً ان فصل الشتاء والعام الدراسي آتيان       
ان العـودة المرتقبـة     "الحكومة السابق رشيد الصلح وأكد عضو المكتب السياسي علي فيصل بعد اللقاء             

ازحة من مخيم نهر البارد خالل اليومين المقبلين الى المخيم الجديد خطوة في االتجاه              لبعض العائالت الن  
أن االجراءات الميدانية للبدء بإعمار المخيم تتطلب جهداً سياسياً وديبلوماسياً مكثفاً           "وأشار الى   ". الصحيح
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، داعيـاً الـى     "لفلـسطينية ومنظمة التحرير ا  " األونروا"من قبل الحكومة اللبنانية ووكالة الغوث الدولية        
 ".التنسيق بين هذه المرجعيات"

  4/10/2007الحياة 
  

   االجتماع الدوليلتقارير إسرائيلية عن تأجي .19
قالت مصادر إسرائيلية رسمية لصحيفة هآرتس      :  برهوم جرايسي ويوسف الشايب    - رام اهللا    -الناصرة  

إلى نهاية الشهر المقبـل، أو حتـى        "  الخريف اجتماع"اإلسرائيلية، إن هناك توجها اميركيا لتأجيل انعقاد        
وقالت الصحيفة، إن    .الذي يليه، نظرا للفجوات الكبيرة في المواقف بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني          

الخالف بين الجانبين يبدأ حول جوهر ومضمون الوثيقة المشتركة التي من المفترض طرحها، إذ يطالب               
، وأن تستند الوثيقة إلى رسالة الرئيس االميركـي جـورج بـوش      "الحوثيقة إعالن مص  "اولمرت بجعلها   

، التـي فيهـا تأييـد       2004العام  ) ابريل(لرئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ارئيل شارون، في نيسان         
، والى خطة خارطـة الطريـق، فـي         1967) يونيو(أميركي لعدم انسحاب إسرائيل إلى حدود حزيران        

  ".االرهاب"ب السلطة الفلسطينية بمحاربة ما تسميه إسرائيل بنودها األولى التي تطال
وفي المقابل، وحسب الصحيفة، فإن الرئيس عباس يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لكل النـشاطات               
االستيطانية في الضفة الغربية، وأن تنص الوثيقة على أن حدود الدولة الفلسطينية تـستند إلـى حـدود                  

من الضفة الغربية، وان تكون القدس      % 2 تعديالت حدودية ال تتعدى نسبة       ، مع 1967) يونيو(حزيران  
المحتلة، بما فيها بلدتها القديمة، عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن مأسـاة               

  .الالجئين الفلسطينيين
  4/10/2007الغد األردنية 

  
  يجب إفراغ مؤتمر السالم من أي مضمون: باراك .20

 دعا وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك الى افراغ مؤتمر الخريف من أي مضمون بزعم عدم                :اهللارام  
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي عقد أمس االول جلسة مشاورات مـع            .وجود من تتحدث معه اسرائيل    

طينيين مـن   وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وباراك لتحديد المواقف اإلسرائيلية في المفاوضات مع الفلـس            
االسرائيلية عن مسؤول   " معاريف"ونقلت صحيفة   . أجل التوصل إلى اتفاق يتم عرضه على مؤتمر السالم        

 خالل الجلسة، إلى إفراغ المؤتمر من أي مضمون،         ،سياسي اسرائيلي وصفته بالرفيع قوله ان باراك دعا       
إطالق تصريحات تقيد إسرائيل     "، مشدداً على االمتناع عن    "ال يوجد من يمكن ان نتحدث معه      "ألن برأيه   

من جانبها ترى ليفني أنه ينبغي التباحث مع الفلسطينيين حـول بعـض              ".في إطار سياسة طويلة المدى    
 وترى أنـه    - القدس الالجئين والحدود   -قضايا الحل الدائم، وتعترض على التباحث في القضايا الرئيسية          

وتقترح أن يشمل المـؤتمر     . الدولة الفلسطينية العتيدة  يمكن التباحث مع الفلسطينيين حول إقامة مؤسسات        
موقف أولمرت ليس بعيدا عـن       .تصريحات بشأن التنسيق األمني واالقتصادي والتجاري مع الفلسطينيين       

الموقفين السابقين ويسعى لجعل البيان الختامي للمفاوضات مع الفلسطينيين عاما يعكس نوايـا الطـرفين               
  .ت في قضايا الحل الدائمدون التعهد بتقديم تنازال

   4/10/2007الحياة الجديدة 
  

  لمرضى القطاع" الشاباك"تكشف عن ابتزاز " معاريف" .21
اإلسرائيلية عن مرضى فلسطينيين من سكان قطاع غزة تعرضوا البتزاز " معاريف"كشفت صحيفة 

ماح لهم بدخول لحملهم على التعاون معه مقابل الس) الشاباك(مارسه جهاز األمن العام اإلسرائيلي 
وقال الفلسطينيون إن الشاباك مارس ضغوطه على معبر . إسرائيل لتلقي العالج الطبي في مستشفياتها
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انه يشترط منح تصاريح " الشاباك"وتعقيبا على ذلك، نفى جهاز  .ايريز اثناء طلبهم المرور إلى إسرائيل
حاولت مرات عديدة استغالل "  فلسطينيةإرهابية"الدخول إلسرائيل بالتعاون معه، مشيرا إلى أن عناصر 

وردا على ذلك بعث النائب العربي في  .داخل إسرائيل" تخريبية"حاالت إنسانية الرتكاب عمليات 
 الكنيست محمد بركة، برسالة إلى إيهود أولمرت، يطالبه فيها بوقف جرائم االبتزاز التي ينفذها جهاز

 ."الشاباك"
  4/10/2007الشرق االوسط  

  
   متطرفون يقتحمون المسجد األقصىيهود .22

اقتحمت مجموعات من اليهود المتطرفين امس المـسجد األقـصى    : حامد جاد  و   ا  د ب  - القدس   -غزة  
وذكرت المـصادر    .وجالت في باحاته وساحاته وهي تحمل خرائط للهيكل وحاولت أداء طقوس تلمودية           

صدى لها المصلون المعتكفون داخل مـسجد       أن الشرطة اإلسرائيلية تبعت هذه الجماعات لحمايتها حيث ت        
  .األقصى ونجحوا في طردها رغم كل محاوالت الشرطة لحماية المتطرفين والتصدي للمصلين
  4/10/2007الغد األردنية 

  
  " الغارة"اولمرت غاضب من الرقابة بعد االعتراف بـ  .23

، بشأن الغارة   "اإلسرائيلية"الرقابة  أثار الرفع الجزئي الذي مارسته       ":يو بي آي  "،  "الخليج"القدس المحتلة     
العدوانية على سوريا في السادس من الشهر الماضي، حفيظة مكتب رئيس الـوزراء ايهـود أولمـرت،            
وجدال واسعا في وسائل اإلعالم التي رأى بعضها أن من شأن مزيد من النشر أن يحـشر سـوريا فـي                    

ايهود أولمرت عن غـضبه مـن       " اإلسرائيلي"وأعرب مكتب رئيس الوزراء      . الزاوية ويدفعها إلى الرد   
سـبتمبر  /الرقابة العسكرية، التي اعترفت الثالثاء بشن الغارة العدوانية على سوريا في السادس من أيلول             

عـن  " إسـرائيل "وشدد مكتب أولمرت على أنه ال يعترف بمسؤولية         . الماضي وأنه تمت مهاجمة هدف    
رفيعـة المـستوى قولهـا      " إسرائيلية"س عن مصادر سياسية     العبرية أم " يديعوت"ونقلت صحيفة   . الغارة

عن مكتب أولمـرت أن مـا       " يديعوت"ونقلت   ".ال تتحمل أي مسؤولية عن العملية في سوريا       " إسرائيل""
إن "  هـآرتس "وقالـت   . على تبنيها العمليـة   " رسمية" إسرائيلية"مصادقة  "نشر حول الموضوع ال يعتبر      
هاجمت أرضهم وانهم لم يردوا إلى اآلن على الهجوم بوسائل          " إسرائيل"أن  حقيقة أن السوريين اعترفوا ب    

لكن إذا أجيز نشر جميع     "وأضافت  ". إسرائيلية"عسكرية، قللت جدا من تخوف حرب تنشب بسبب ثرثرة          
سبتمبر في عمق سوريا، فقد يزداد التضييق علـى سـوريا           /التفصيالت عما حدث في الخامس من أيلول      

  "".إسرائيل"للقيام برد على 
  4/10/2007الخليج اإلماراتية 

 
  مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية لبحث التعاون الشُرطّييلتقي ديختر  .24

علم مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن وزير األمن الداخلي أفي ديختر عقد في اآلونة األخيرة سلسلة                 
ة التعاون في محاربة الجريمـة المنظمـة        لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية حيث تم بحث مسأل         

وسرقة السيارات وقضايا تتعلق بأداء الشرطة بين الجانبين ومن المقرر أن يلتقي الوزير ديختـر اليـوم                 
مرة أخرى مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين هؤالء كما ستتواصل اللقاءات الثنائية هـذه فـي األيـام                  

  .المقبلة
  3/10/2007نشرة عين على فلسطين 
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   عام في القدس500عمره  سورلاالحتالل مفتي فلسطين يدين تدمير  .25
العام محمد حسين قيام سـلطات االحـتالل بهـدم سـور            الفلسطيني  دان المفتي    :تغريد سعادة  -رام اهللا 

مالصق لسبيل السلطان سليمان القانوني خارج باب الخليل في بيت المقدس، معتبراً أن هذا االعتداء يأتي                
أن بناء هذا السور تم عام      شار إلى   وأ . أعدها االحتالل للمس بأماكن العبادة واألماكن األثرية       ضمن خطة 

إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن مجموعات من اليهـود           . هـ، وهو يحمل نقشاً وآثاراً إسالمية      937
 محاولةهيكل   وهي تحمل خرائط لل    ،المتطرفين اقتحمت أمس المسجد األقصى وجالت في باحاته وساحاته        

مسجد األقصى ونجحوا فـي طردهـا       ال تصدى لها المصلون المعتكفون داخل       وقد. أداء طقوس تلمودية  
  .بالرغم من كل محاوالت الشرطة لحماية المتطرفين

  4/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  سلطات االحتالل تقّيد حركة الفلسطينيين في القدس وتمنع دخولهم .26
قيدت سلطات االحتالل حركة المقدسيين من البلدات واألحياء المحيطـة،   : سي حسن موا  -القدس المحتلة   

ـ    قد  و .، وفرضت إجراءات مشددة على حركة وصولهم إلى القدس القديمة         48وكذلك حركة فلسطينيي ال
أوقفت عشرات الشبان المصلين على بوابات المسجد األقصى، ومنحـتهم بطاقـات خاصـة يـستردون                

  .شخصية بعد خروجهم من المسجدبموجبها بطاقاتهم ال
  4/10/2007المستقبل 

  
   الدرة محمد يندد بتصريحات إسرائيلية حول استشهادنقيب الصحفيين الفلسطينيين .27

 نددت نقابة الصحفيين امس، بالتصريحات التي أطلقها مـدير المكتـب الـصحفي              : وفا -القدس المحتلة   
أن هنـاك   وأشار إلى   . عنصريةبالنعيم الطوباسي   ب  النقي هاووصف،  اإلسرائيلي حول استشهاد محمد الدرة    

 وهناك أطفال بالمئات قضوا مثلمـا قـضى         ،ألف قصة وقصة لم تصلها عدسة المصورين واإلعالميين       
 . يتطلب تقديم جنود االحتالل للمحاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق أطفال فلسطين             األمر الذي  ،الدرة

  .ولي بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة لينالوا جزاءهمالمجتمع الدوطالب في هذا السياق، 
 4/10/2007الحياة الجديدة 

  
   الغربيةالحتالل يتوغل في عدد من البلدات والقرى الفلسطينية في الضفةا .28

في خطوة احتاللية جديدة ضد السكان في الضفة الغربية الذي احتفلوا بعودة دفعـة مـن                : رامي دعيبس 
قلت قوات االحتالل عشرة مواطنين من مخيم نور شمس ونقلتهم إلى جهة غير معلومة بعـد                 اعت ،أبنائهم

وكانت قوات االحـتالل قـد       .توغل داخل أحياء المخيم بحجة البحث عن من تدعي أنهم مطلوبين لديها           
 وتوغلت في بلدة قباطية في محافظة جنين وسـط          ،اعتقلت مواطنين من بلدة رمون في ضواحي رام اهللا        

تباكات مع شبان المقاومة الفلسطينية دون التبليغ عن أية إصابات أو اعتقاالت، كما توغلت في مدينـة                 اش
، حيث جرت مواجهـات مـع       الخليل وخاصة البلدة القديمة التي تشدد قوات االحتالل من عدوانها عليها          

  .االهالي
  3/10/2007 48عرب

  
   ان في لبن مخيم الباردفلسطينييالتميمي يجيز الزكاة ل .29

قاضي قضاة فلسطين   أن  : نابلس مراسلها من     أمين أبو وردة    عن 4/10/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت
الشيخ تيسير التميمي دعا المواطنين الفلسطينيين إلى إخراج زكاة أموالهم إلعادة إعمار بيـوت أهـالي                
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ن الجيش اللبناني وتنظيم فتح      بي  الذين تم إجالؤهم بسبب األحداث الدامية       في لبنان،  سكان مخيم نهر البارد   
  .االسالم

تنطلق سحملة تبرعات في األراضي الفلسطينية       أن: من رام اهللا   3/10/2007 قدس برس وكالة  وذكرت  
أن التلفزيـون     إلـى  رئيس الحملة الدكتور خالد القواسـمي،     حيث أشار    .مخيمالبعد غد الجمعة خاصة ب    

استضافة مسؤولين فـي الـسلطة      خالل ذلك   وسيتم   .الفلسطيني سيخصص ثالث فترات، لجمع التبرعات     
  .ومنظمة التحرير، وشخصيات من المخيم المنكوب، ورجال أعمال

  
  بسبب تأخر رواتب العاملين  بلديات غزة تشارف االنهيار .30

تتواصل مأساة العاملين في بلديات محافظات قطاع غزة والذين لم يتلقوا رواتبهم            :  مسيرة شعبان  -غزة  
ـ            مقابل  في  منذ أشهر،     ىتجاهل واضح لمعاناة العاملين وأسرهم الذين باتوا عاجزين حتى عن توفير أدن

، واصل العاملون عملهم بكل تفان على أمـل أن          ذلكوعلى الرغم من     إال أنه    .متطلبات الحياة األساسية  
 ينظر اليهم رئيس أو رئيس وزراء أو حكومة بمسؤولية، وأن يلتزموا اإليفاء بعـشرات الوعـود بحـل                 

لفتت جبهة العمل النقابي التقدمية الى خطورة ما آلت إليه األوضاع المعيشية للعاملين في              قد  و .مشكالتهم
  .البلديات، وحذرت من مخاطر االستمرار في نهج تهميشهم واالستهتار بحقوقهم

  4/10/2007المستقبل 
  

  تدّيناً... الضفة الغربية تزداد: تحقيق .31
المطاعم في رام اهللا تفتح أبوابها على مدار الساعة، وتقدم البيرة طوال             قبل خمسة أعوام، كانت      :رويترز

 تقريباً الكحول من قوائمها كلياً، حتى أن عـدداً كبيـراً            هاولكن هذا العام، استبعدت جميع    . شهر رمضان 
فـي  وتُبرز هذه التغييرات ما يراه البعض اتجاهاً نحو التـدين،            .منها يغلق أبوابه خالل ساعات الصيام     

مواجهة ركود االقتصاد، واالقتتال بين الفصائل المتناحرة، وتضاؤل آمال إبرام سالم مع إسرائيل، وإقامة              
ن أصدقاءها لم يصدقوا أنفسهم حين قررت الـصيام نظـراً            وتشير إحدى الشابات إلى أ     .دولة فلسطينية 
ي المئة تقريباً في عدد الـشبان        ف 25ن هناك زيادة بنسبة     أأستاذ جامعي   من جهته يؤكد    و. لكونها ليبرالية 

وفي مدن الضفة الغربية المحافظة، مثـل       . وهم بارتفاع مطرد  الذين يصلّون في المسجد المجاور لمنزله       
الخليل وقلقيلية وطولكرم، تضع النساء غطاء للرأس، ولكن البعض يقول إن تنامي نفوذ حماس في قطاع                

لس، دفع عدداً أكبر من النساء الرتداء الحجاب، والرجال         غزة والمدن الكبيرة في الضفة الغربية مثل ناب       
وفي رام اهللا، التي كانت مدينة علمانية مزدهرة لسنوات، ترتدي بعض النـسوة مالبـس                .إلطالق لحاهم 

 فـي   ويقول بعض المحلّلين   .أكثر احتشاماً، بينما تزايد عدد من يضعن غطاء للرأس ويرتدين ثياباً طويلة           
 ربما دفع كثيراً من الفلسطينيين للبحث عن العزاء في          ،راً باليأس في اآلونة األخيرة    ن شعو أ هذا الصدد، 

  .الدين
  4/10/2007األخبار 

  
   بسبب تدهور االوضاعمن أهالي قطاع غزة يفكرون بالهجرة% 47: استطالع .32

ت عبر  أظهر أحدث استطالع للرأي العام في قطاع غزة أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارا            : رام اهللا 
من اهالي القطـاع يفكـرون فـي        % 47ن  أ ، من أيلول الماضي   27 و 25الهاتف في الفترة الواقعة بين      

ال يعبرون  % 58بين أن    كما   .الهجرة جراء تدهور اوضاعهم االقتصادية واالجتماعية تحت حكم حماس        
من المواطنين يعيشون تحت خط الفقـر،       % 69 على القطاع، وأن     الحركةعن رأيهم بحرية منذ سيطرة      

من سكان القطاع يؤكدون أن الوضع      % 82نتائج أن   الوكشفت   .يعيشون في فقر مدقع وشديد    % 41منهم  
 %11 ، فيما أشـار   فقط اعتبروا أن األوضاع تحسنت    % 8االقتصادي تراجع بعد سيطرة حماس، مقابل       
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تخدمها األسرة للخروج من األزمة االقتصادية، مثل       وعن الوسائل البديلة، التي تس     .إلى أنها بقيت كما هي    
% 19 و ،أن هذه الوسـائل اسـتنفدت     % 20االستدانة أو بيع المجوهرات أو إرسال األطفال للعمل، أكد          

 يـستخدمونها % 27 إلى حد مـا و     يستخدمونها% 22، في حين أن     أنهم يستخدمونها إلى حد كبير    أفادوا  
% 36تكـشف أن   كما أن النتائج    . ائل لم تكن متوافرة من األساس     أن هذه الوس  % 12في حين أكد    . نادراً

وفـي تقـويمهم     ومن جهة أخرى     .يعملون بوظيفة جزئية  % 13 و ،من أهالي القطاع عاطلون عن العمل     
نهـم  أقـالوا   % 53لكـن   . نهم يعتبرونها جيدة في الحفاظ على النظام العـام        أ% 57للقوة التنفيذية، قال    
أنها سيئة في احترام الحقوق الفردية وحقوق اإلنسان، كما اعتبـر           % 60يرى  و ذلك،يعتبرونها سيئة في    

% 63عـارض    إلى ذلك فقـد      .أنها سيئة التعامل مع المواطنين على اختالف معتقداتهم السياسية        % 67
توقيع معاهـدة سـالم     % 72وأيد  . إطالق الفصائل الفلسطينية للصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل        

 .ماس إلى تغيير موقفها الداعي إلى إزالة إسرائيل عن الوجود         ح% 55سرائيل، في حين دعا     نهائية مع إ  
أن حكومة تسيير األعمال برئاسة فياض هي الشرعية، مقابل         % 52أكد  فقد  الحكومة الشرعية،   أما حول   

حكومـة   إلى أنه ال توجـد       %22 بينما أشار اعتبروا انها الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية،        % 26
مع إجـراء انتخابـات     % 73من جهة أخرى، بينت النتائج أن        و .شرعية في فلسطين في الوقت الحالي     

سيصوتون % 42أوضح االستطالع أن    قد  و. مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة    % 71 و ،تشريعية مبكرة 
ة أو  عن المـشارك  % 30 لقائمة أخرى، وسيمتنع     %14، فيما سيصوت    لقائمة حماس % 15لقائمة فتح و  

بأصـواتهم  % 44في المقابـل، سـيدلي       و .التصويت، في حال جرت انتخابات تشريعية األسبوع المقبل       
 عن المشاركة أو    %28فيما سيمتنع    لمرشح آخر،    %14 و ،لمرشح حماس % 14 و  الرئاسي، لمرشح فتح 

طاع عن  من أهالي الق  % 64عبر   إلى ذلك فقد     .التصويت في حال جرت انتخابات رئاسية األسبوع المقبل       
  .السماعيل هنية% 36مقارنة بحوالى ، ثقتهم بمحمود عباس

 4/10/2007الحياة 
  

  بعض بنوك غزة قد تغلق أبوابها نهاية العام : سلطة النقد الفلسطينيةمسؤول  .33
ن بعض البنوك الفلسطينية قد     أ ،قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد امس       :  رويترز -رام اهللا   

 وقـال  .روعها في غزة بنهاية العام بسبب الحصار المالي االسرائيلي علـى القطـاع            تضطر الغالق ف  
ن أ و ،ن المعروض من الشيكل االسرائيلي في غزة قد يبدأ في النفاد اعتبارا من الشهر المقبـل               أ موضحا

 .الفلسطينيين على مستوى االفراد في غزة قد يجدون صعوبة في تلقي اموال من أقاربهم فـي الخـارج                 
 سـيفاقم حـدة هـذه       ،ر أن قرار بنك هابوعاليم بقطع روابطه مع المؤسسات المالية في قطاع غزة            وذك

  .المشاكل ما لم يتم العثور سريعا على بدائل
  4/10/2007الدستور 

  
   وعنصريين اسرائيليين48 تتحول إلى تحدي وطني بين فلسطينييكرويةمباراة  .34

 الجليل االسفل داخل الخط االخضر مساء االثنـين          مدينة سخنين في   تشهد : زهير اندراوس  -الناصرة  
كرويا جمع الفريق المحلي، مع فريق بيتار القدس، الذي يتصدر الئحة دوري االضواء في               الماضي، لقاء 

باطالق المباراة  من اشد غالة العنصريين،     وهم   االسرائيليفريق  ال ومشجع وقد بدأ    .االسرائيليةكرة القدم   
 محمد لم يسلم من      النبي كما أن العرب والمسلمين، وشتم ياسر عرفات، وحماس،       الهتافات العنصرية ضد    

 نشاداالعالم الفلسطينية واعالم حماس وا     للرد برفع    48األمر الذي دفع المشجعين من فلسطينيي     . شتائمهم
  .كثر من ساعتينال بالتهليل شتم النبي ى علكما أنهم ردوانشيد موطني، للشاعر ابراهيم طوقان، 
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 لم يخسر اية مباراة منذ بـدء        االسرائيليفريق  ال الرغم من ان     ىعلد انتهت المباراة بتعادل الفريقين،      وق
  .الدوري ولم يتعادل مع أي فريق

  4/10/2007القدس العربي 
  

  عن اغتيال النائب الجميل" فتح االسالم"ابو سليم طه ينفي مسؤولية  .35
أي عالقة للتنظـيم    االسالم، الموقوف لدى االمن اللبناني      فتح   أبو سليم طه القيادي األبرز في تنظيم         نفى

بيار الجميل، علماً بأن التحقيقات التي تجريها أكثر من جهة رسـمية لـم              اللبناني  بجريمة اغتيال النائب    
 أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج         "األخبار"وعلمت  . تتوصل بعد إلى نتائج حاسمة    

 استقبل الرئيس أمين الجميل وأبلغه أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة في جريمة اغتيال النائب               براميرتس
  .نتائج حاسمةبيار الجميل لم تظهر بعد حتى اآلن 

  3/10/2007األخبار 
  

   يدعو الجتماع عاجل لوزراء خارجية دول لجنة مبادرة السالمموسى .36
معة العربية عمرو موسى فى مؤتمر صحفي عقب االجتماع قال األمين العام للجا : حسني عل-القاهرة 

قترحت الدعوة لعقد اجتماع موسع لوزراء الخارجية العرب القد "التشاوري للمندوبين الدائمين، أمس، 
 اإلسرائيلية التى -بعد لجنة المبادرة لتدارس الموقف العربي مما يحدث فى ضوء اإلتصاالت الفلسطينية 

، مؤكدا أن األسابيع القادمة ستكون محل متابعة بشأن "فى شهر نوفمبر المقبلتسبق المؤتمر الدولي 
المؤتمر الدولي حتى يكون القرار العربي من المؤتمر هو قرار جماعي خاصة وأن هناك عناصر 
ومحددات عربية تم االتفاق عليها فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب لضمان نجاح المؤتمر وهى 

وحول . جدول أعمال محدد ومشاركة جميع األطراف المعنية ومرجعية وآلية للتنفيذاإلطار الزمني و
 للسالم، قال موسى، انه لم تتسلم أية دولة عربية حتى اآلن الدعوة لحضور المؤتمر يالمؤتمر الدول

مشيرا الى أن هناك موقفا عربيا جماعيا تم االتفاق عليه خالل الفترة التى تسبق المؤتمر وهو موقف 
وجدد موسى التأكيد  .وعدم التسرع باتخاذ خطوات غير محسوبة" الترقب واالنتظار والمتابعة"يقوم على 

على أن سوريا سوف تدعى للمؤتمر أما موضوع مشاركتها أو مشاركة اي طرف عربي فهو قرار 
 .سيادي لكل طرف

  4/10/2007عكاظ 
  

  سرائيلمجلس الشيوخ األمريكي يدعو للضغط على العرب للصلح مع إ .37
 عضوا في مجلس الشيوخ األمريكي حكومة الرئيس جـورج بـوش،       79طالب  :  محمد سعيد  -واشنطن  

بالضغط على الدول العربية للمشاركة الجدية في مساعي تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، واالنضمام             
اليات المتحـدة فـي     إلى الدول التي تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل في المباحثات التي سترعاها الو            

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالة بعثوا       . أواخر الشهر المقبل في أنابوليس قرب العاصمة واشنطن       
بها إلى وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليسا رايس امس االول، على أهمية الدعم الدبلوماسي والسياسي              

ودعت الرسالة التي   . قادم الذي ستترأسه رايس   والمالي العربي للسلطة الفلسطينية في االجتماع الدولي ال       
حملت أيضا تواقيع أعضاء مجلس الشيوخ الستة المرشحين النتخابات الراسة األمريكية، رايـس علـى               

في اشارة إلى المقاومـة الفلـسطينية،       " اإلرهاب"التأكيد للدول العربية بضرورة وقف دعمها لما تسميه         
 وإنهاء المقاطعة االقتـصادية العربيـة إلسـرائيل         ،في الوجو وايضا بضرورة االعتراف بحق إسرائيل      

  .وممارسة الضغط على حركة حماس لنبذ العنف واالعتراف بإسرائيل
  4/10/2007الدستور 
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  وفد الكنيست يدعو البرلمان األوروبي لزيادة الضغط على حماس .38

زع أمس في بروكـسل،     قال بيان صادر عن مقر البرلمان األوروبي، وو       :  عبد اهللا مصطفى   -بروكسل  
إن رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالكنيست اإلسرائيلي تزاشي هانغبي تطرق، في حـديث إلـى                

وأعرب هانغبي عـن    . أعضاء البرلمان األوروبي، إلى مؤتمر السالم القادم، والمقرر عقده الشهر المقبل          
من القضايا ويؤجل بعضها، ولكننا مقتنعـون       تفاؤله الحذر تجاه مؤتمر السالم، وقال قد تناقش فيه الكثير           

وأضاف هانغبي أن المؤتمر    . أن العمل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصب في مصلحة السالم          
يمكن أن يتناول ملفات مثل حق عودة الالجئين الفلـسطينيين، وتخطـيط الحـدود بـين اإلسـرائيليين                  

ع النهائي للقدس، ال بد أن تؤجل إلى مراحل قادمـة           والفلسطينيين، ولكن ملفات مثل المستوطنات والوض     
وعن الظروف اإلنسانية في غزة، بعد أن       . وأشاد بدور الرئيس أبو مازن والتزامه بالسالم      . من التفاوض 

اعتبرتها إسرائيل كيانا معاديا، أشار المسؤول اإلسرائيلي إلى أن اإلسرائيليين ال يريدون أن يروا دولـة                
نحن ال نريد أن نسبب المعاناة ألي فلسطيني مدني بريء، ولكن ال بد مـن               "، وقال   إرهابية وسط دولتهم  

على المدنيين في غزة    "وأضاف  ". زيادة الضغط على حماس، حتى ال نشهد دولة إرهابية، وسط أراضينا          
  ".أن يعوا أنهم يرتكبون خطاً فادحاً عندما يضعون ثقتهم بممثلي حركة حماس أو الجهاد

  4/10/2007 الشرق االوسط 
  

  مستديرة أو مربعة" طاوالت" بحاجة لسنا .39
  غازي حمد .د

 ال احد فينا يـشعر بالراحـة وطمأنينـة          . منقسمة ،حزينة،هناك اجماع على ان الحالة الفلسطينية جريحة      
اينما تذهب يفجئـك    . خائف مما هو آت    ، الكل قلق على مستقبله    ، بل على العكس   ...البال" هداوة"النفس و 

بالتأكيد ال تملك جوابا صريحا وواضحا في ظل هذه الغيوم التـي             ".وين رايحة؟ "ل البديهي   الناس بالسؤا 
وفي ظل هذه االصوات الصاخبة الحادة التي أرهقت اذاننا بتعـابير خارجـة عـن    ،تلبد بها سماء الوطن  

 ووهـن   جواب ال ينم اال عن عجز      ".!!اهللا يسترها ويجيب العواقب سليمة    " ومن ثم تجيب     ،االدب الوطني 
  .وضيق حال

من حاربوا سـويا فـي خنـادق        (آلمني و آلم كل انسان هذه الحرب المفتوحة الضارية بين اخوة الوطن             
حرب على االرض و حرب في       )..المقاومة وتعلقوا باستار الكعبة وجمعتهم حكومة واحدة وبرلمان واحد        

  .حرب ال نعرف نهايتها والى اين ستصل وعن ماذا ستتمخض،االعالم
حدة الكراهية زادت بين    . .انقسام وتفسخ غير مسبوق بين الضفة وغزة      : روا الى ما وصلنا اليه اليوم     انظ

.. حماس وفتح الى درجة مرعبة حتى اطفال الشوارع باتوا يتالسنون بالفاظ نابية اكبر مـن اعمـارهم                
عانت .. .لمرفوضةاالزمة االمنية انتقلت برمتها الى الضفة حيث جرت كثير من الموبقات والممارسات ا            

طفت مشاكل الوزارات بـين     ..برزت ازمة الرواتب و محنة المعابر     .. غزة من حصار واخطاء وعثرات    
اصبحنا فـي   .. مشتتين ممزقين قلقين على مستقبلنا و مصيرنا       ،اصبحنا حيرى في وطننا    ..غزة ورام اهللا  

اصبحت الصحف تصدر    ...كل لحظة تحت سيف االستنزاف والتوتر والحرب الباردة بين غزة ورام اهللا           
فصل هنـا وتعيـين     ،قرار هنا واجراء هناك   ..بين ابناء الوطن الواحد   " عض االصابع   "عناوينها بمعركة   

  !!الى اين وصلنا و اي طريق يقودنا؟؟واي كارثة تنتظرنا ؟!! ياهللا ...اتهام هنا و تخوين هناك. .هناك
حـوار  !!  والمعاندة والمكابرة؟ حوار مرة اخـرى ؟       ما الذي سنصل اليه في النهاية بعد الحسم والمناكفة        

ام  ..هل سنعود الى مكة ام نلتقي في القاهرة او صنعاء او دمـشق؟            ...للمرة الرابعة والخامسة  والعاشرة    
سنبحث عن عاصمة اخرى تلملم جراحاتنا وتداوي وجعنا ؟ هل من ضمانة اكيدة انه بعد الحل سـتعود                  

  ام انه تحت الرماد ما تحته؟) قدناها منذ زمن وامد بعيدالتي ف(الحياة صافية غير مكدرة
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في ازقة غزة او نـابلس او رام اهللا         ،نعم هنا .. انا متأكد بانه باالمكان والميسور ان نحل كل قضايانا هنا         
و دون الحاجـة للبحـث عـن    !!دون الحاجة لالنتظار على بوابات العواصم التي ملت من كثرة تردادنا    

  !!الشرقية او االعجميةوسطاء ذوي البشرة 
لـسنا  ... لو تجرد الجميع للصالح الوطني وتخلي عن كل الحسابات الضيقة          ، وبامتياز ،نعم يمكن ان ننجح   

مستديرة او مربعة بل بحاجة الـى قلـوب صـافية           " طاوالت"لسنا بحاجة الى     ..بحاجة الى السفر بعيدا   
ك في فتح ايـضا وفـي الجبهتـين         كما في حماس حريصون غيورون على الوطن هنا       ...وعقول واعية 

اقول لكم ان   .وبامكان كل هذه االيادي ان تتشابك وتخرجنا من دوائر التعاسة والنكد          ..والجهاد وكل القوى  
شعبنا مل من االحتراب ومل من الحوارات و مل من تعدد الحكومات والسلطات ومـل مـن االنتظـار                   

ارأفوا بـشيبه وشـبابه    ..كثر من ذلك وارأفوا به  ال تعذبوه ا  ...مل من افق مسدود وامل مفقود     ..المجهول
كونـوا لهـذا     ..ارأفوا بطالبه الممنوعين من السفر وتجاره الذين افلسوا       ..الذي ال يجد عمال وال متنفسا     

كونوا لهم بسمة امل بدل هذه التعابير العابسة التي تطـل            ...الشعب يدا حانيا بدال من سوط يلهب ظهره       
  !!من حين الخر تهدد وتتوعد

هو الذي يجـب ان     ) االنقى واالصفى ( لكن صوت الوطن   ،ويدعي ما يدعي  ، لكل طرف ان يقول ما يقول     
 يجب ان يصمت الجميع ليصغوا الى صوت الوطن الجريح المكدود الذي يقول باننا نسير في                .يسمع االن 

ال التجـاه   " الوطن   يقول ..مسيرة توحدنا وكرامتنا  ..االتجاه الخاطيء المعاكس لمسيرة تحررنا واستقاللنا     
بل ،صوت الوطن يقول بان غزة ليست لحماس والضفة ليست لفتح         ".ال التجاه الكراهية  ..الحرب والقطيعة 

 الجلـه والجـل      صوت الوطن الذي يملي على االطراف ان تقدم تنـازال          .الوطن واحد و الشعب واحد    
 الى الهالك والـدمار وضـياع       صوت الوطن الذي يقول بان المكابرة والمعاندة تقود       .. وحدته و كرامته  

   .البالد والعباد
لـيس  . .وليس وقت المراهقة والعاطفة المـشبوبة     ،صوت الوطن الذي يقول بان الوقت هو وقت العقالء        

  )...الجرح في الكف(وقت المناكفة والمعاندة وعض االصابع النها معارك محكوم عليها بالفشل
ن اذا حار الناس وضاقت عليهم السبل كانوا لهم شـفاء و            هذا هو وقت العقالء الذين هم ملح االرض الذي        

العقالء  ..وقت العقالء الذين ال تجرفهم االهواء وال تحرفهم لحظة غضب عن قول الحق             ..دواء وبلسما 
العقالء  ...الذين ال تتلبسهم الحزبية بثوبها الضيق بل يتسربلون بثوب الوطن االرحم واالوسع واالرحب            

   .لتنازل من اجل الوطن والشعب ليس عيبا بل فخر وشرفالذين يدركون بان ا
 واذا لم تمدوا ايـديكم الـى هـذه          ،نحن غرقى في بحر ال قعر له       ..ايها العقالء نحن احوج الناس اليكم     

تذكروا بان فريضة اصالح ذات البين اوجب من الصالة والصيام الن           !! السفينة فستغرق ونغرق جميعا     
الحالقة التي افـسدت بـين    ..الحالقة التي حلقت افئدتنا و اخوتنا     !!اي و اهللا  !! ةفساد ذات البين هو الحالق    

  !! وجعلت االخ يكره اخاه لمجرد الخالف في االنتماء السياسي،المرء وزوجه
بـل اعـالم    ، هذا ليس وقت االعالم المعبأ والمحرض على الكراهية والقطيعة وتفسيخ الـصف الوطني            

اعـالم ال يقـوم      ...اعالم ال يكذب وال يفبرك    ..ب ويقرب وجهات النظر   وطني صادق يجمع شتات القلو    
لالسف اعالمنا وصل الى مرحلة غير مسبوقة من االسـفاف وتبـادل            . على االتهام والتشويه والتجريح   

 اتمنى على كل الناطقين     ."فتح الدفاتر القديمة  "التهم واقتناص العثرات و فضح المستور وتكبير الصغائر و        
 ثم يتبعونـه بيـوم      ،ان يصوموا يوما عن الكالم غير المباح      ..ن ان يقفوا لحظة صدق ومراجعة     االعالميي

اتمنى عليهم اال يفتحـوا   ..يبثون للناس فيه كالما طيبا حلوا بدل المر والعلقم الذي نتجرعه كل يوم         " عيد"
  . فقاموس الوطن مليء بالكلمات الجميلة الرائعة،قواميس التعابير القاسية النكدة

  حل لالزمة** 
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ماذا على المـريض ان يفعـل        .وال احد يستطيع ان يدعي غير ذلك      !! ليس من شك اننا جميعا في ازمة      
حين يلم به المرض سوى ان يسارع الى الطبيب وال ينتظر حتى يستشري المـرض فيـصبح عـضاال                   

  .المريض الذي اليشعر بعلته يموت موتا بطيئا ....عصيا على الشفاء
بل يجب ان نمد الجـسور و نهيـئ          ،حل لالزمة يجب اال نضع امامها الف عقبة وعقبة        حين نتكلم عن    

لـيس  .. فاليسر والتسهيل مطلوب لصالح هذا الـوطن       ،يجب اال نعقد االمور كثيرا    ..االجواء ونفتح االفاق  
  !! فكل االهداف هي في شباك الوطن،الوقت وقت مبارزة من يسجل نقطة ضد االخر

اليوم نتكلم عن سالم الـوطن      .."وخيرهما الذي يبدأ بالسالم   "ولى؟ في شرعنا وديننا      من يبدأ بالخطوة اال   
مـن يبـدأ هـذه الخطـوة الـشجاعة فهـو صـاحب الـسبق                ..وليس سالما بين شخصين او حزبين     

 ليس من العيـب التراجـع       .وستسجل في سجله الوطني كعالمة تفوق وليس كرسوب او تراجع         ،والفضل
  .. بعينهلصالح الوطن بل هو التقدم

ومن عاند او كابر فال نقيصة في   ،ومن تجاوز فال ضير ان يعود     ،من اخطأ فال عيب ان يتراجع عن خطأه       
  .  فهذا من شيم الكرام،التوقف عند الحق

يجب اال تشغلنا الفرعيـات الـصغيرة عـن          .اليوم قضية وحدة الوطن اكبر من اي قضية فرعية اخرى         
ة المناكفة والمعاندة ان عدونا تغمره سعادة كبيرة لما الـت اليـه       يجب اال ننسى في زحم    .القضايا الكبرى 

  فيما محبونا من العرب و المسلمين واصدقائنا في العالم حزينون            ،سعيد بهذا االنقسام و التفسخ    . .االمور
  . متألمون

مـن  لننفض عن عيوننا وعقولنا استحالة الحل دعونـا         ..لننفض عنا هذا التردد وهذه الهواجس الكثيرة        
هناك اسس باتت واضحة    .. .)ليكن تصالحنا مؤتمرا ربيعيا   (التعلق باوهام المؤتمرات الخريفية والشتوية      

ما عـدا ذلـك فهـي       ،اصالح المنظمـة  ،مؤسسة امنية مهنية  ،حكومة بتوافق وطني  : ال يجادل فيها احد     
  ..اجراءات وشكليات تصغر امام االهداف الكبرى

   .اجعلوا عيدنا فرحة حقيقية..نحن على ابواب عيد...ن انفسكم خيراياقادة الشعب أروا اهللا وشعبكم م
  4/10/2007فلسطين اليوم 

  
   إسرائيليين أكثر من اإلسرائيليينتكونواال  .40

  عزمي بشارة     
كيف انتقل األميركيون من المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية المباشرة والمنفردة الـى اجتمـاع دولـي               

  يشارك فيه العرب؟
 أعدت وصفة كامب ديفيد في مطبخ البيت االبيض كان ذلك تبنيا أميركيا لفكرة إيهود باراك المتحفظ                 حين

على أوسلو كوزير، والمصر كرئيس حكومة على عدم االستمرار في تنفيذ االلتزامات اإلسرائيلية مـن               
توجه نحو اتفاق شامل    لقد طالب باراك بال   ). سميت في حينه إعادات انتشار    : لمن ال يذكر  (اتفاقيات أوسلو   

. يتأكد فيه اإلسرائيليون إذا كان الفلسطينيون يقبلون فعال بشروط اإلجماع اإلسرائيلي للتـسوية الـشاملة              
أصر باراك على هذا الموقف رافضا بعناد تنفيذ أي بند من اتفاقيات أوسلو قبـل أن يعـرف الجمهـور                    

  .عن القدس وغيرهااإلسرائيلي هل تنازل الفلسطينيون فعال عن حق العودة و
. تجاوب كلينتون ومعه من احتكر إدارة االتصاالت مع أطراف التسوية في إدارته من اللوبي اإلسرائيلي              

هذان، واألول منهما بـشكل     . رغب دنيس روس ومارتن إنديك منذ البداية بوضع حد لمناورات عرفات          
إذ أفـشال أي اتفـاق علـى انـسحاب          ،  "عملية السالم "خاص، نفذا في الواقع أجندة صهيونية يمينية في         

وحاوال إقنـاع إسـرائيل وسـورية       . إسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران في المفاوضات مع سورية         
ولم يؤيدا نهج أوسلو منذ البداية، ولم يريا حكمة في قـرار            . بإمكانية تسوية من دون انسحاب كامل كهذا      
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سية والديبلوماسية بعد حرب الكويـت، وبعـد انهيـار          من هاوية العزلة السيا   " إنقاذ ياسر عرفات  "رابين  
  .االتحاد السوفياتي

كان الهدف من كامب ديفيد هو تكبيل عرفات، وحمله مكبال إلى كامب ديفيد، ووضـعه وحيـدا مقابـل                   
أميركا في أوج قوتها ومعها إسرائيل، وفي مواجهة ساعة الحقيقة، بحيث يرد على اقتراحـات إسـرائيل             

أو، ... إما: أي أنه عندما رغب كلينتون وباراك بتسوية شاملة على نمط         . لدائم بنعم أو ال   وكلينتون للحل ا  
اختاروا أسلوب عزل عرفات وحده على الطاولة أمامهم في مفاوضات منفردة           !! خذها كما هي او اتركها    

وضـع  كانت هذه هي البنية في حالة السادات أيضا مع الفارق الكبير الـذي يتـضمنه                . من دون العرب  
مصر كأكبر وأول دولة تصنع سالما مع إسرائيل وتخرج من دائـرة الـصراع، بمـا فيـه االسـتعداد                    

  .اإلسرائيلي لدفع ثمن ذلك
  .في حينه كانت هنالك حالة عربية، وكانت المشاركة العربية تعني تصليب الموقف الفلسطيني

ة مشاركة عربية واسعة كانـت   فجأة تستسيغ أميركا صيغة اجتماع دولي وتشدد مع إسرائيل على ضرور          
فاالجتماع ليس افتتاحا دوليا لمناقشة الملفات كافة،       . ليست هذه عودة لصيغة مدريد    . تتجنبها في الماضي  

يجـب ان   . كشفعاء لمسار تسوية من النوع الذي رفضه عرفات       " ذوي الصلة "وإنما توجه الدعوة للعرب     
ومن ال يحضر يعزل نفـسه عـن        . الفلسطيني" دالمحور االعت "لـ  " العراب"يحضر العرب للقيام بدور     

وطبعا يستغل وجودهم للبدأ في عملية تطبيع عالقات عربية         . وغيره" معسكر السالم "و  " محور المعتدلين "
ففي ظروف االنشقاق الفلسطيني والعربـي      . مع إسرائيل تجري كجزء من عملية سياسية مع الفلسطينيين        

، ولـم  1967 العملية السياسية إلى دولة فلسطينية على أقل من حدود         لم تعد إسرائيل تكتفي أن تؤدي هذه      
يعد يكفي قبول األطراف الفلسطينية المفاوضة صاغرة بذلك، بل يجب ان يباشر العرب بالتطبيع كـثمن                

لقـد أصـبح    . في صراعهم المحلي  " المعتدلين الفلسطينيين "لموافقة إسرائيل على مسارات سياسية تدعم       
وبعد ان أصبحوا رهائن تصرخ إسـرائيل فـي   .  عملية التسوية والمكرمات اإلسرائيلية   األخيرون رهائن 

هؤالء الفلسطينيون غارقون في تطبيع العالقات      ! ال تكونوا فلسطينين أكثر من الفلسطينيين     : وجه العرب 
  مع إسرائيل بما فيها رفض أي نضال يتجاوز سقف التفاوض، فلماذا يأنف العرب مثل هذا التطبيع؟

والحقيقة أن النداء القادم من سياق تعامل العرب التاريخي مع القضية الفلسطينية كقضيتهم القومية يجـب                
  !ال تكونوا إسرائيليين أكثر من اإلسرائيليين: ان يصاغ كما يلي

. والحالة العربية رثة فعـال    . من البديهيات أال تفاوض الدول على قضايا مصيرية وهي في حالة ضعف           
لحالة العربية الرثة حاليا ان جامعة الدول العربية، وأمانتها العامة بشكل خاص، لم تراجع              ومن مظاهر ا  

ففي عهد هذه األمانة العامة شاركت الجامعة ألول مـرة          . رد إسرائيل على تجديد مبادرتها وإيفاد وفدها      
بعد العدوان علـى    وغطت الجامعة تجديد مبادرة السالم العربية       . مباشرة في عملية التسوية مع إسرائيل     

لبنان ثم إيفاد وفد باسمها إلى إسرائيل بنبرة خطابية حادة تضمنت تحذيرات إلسرائيل أن تستجيب، كمـا                 
وانقـشعت  . لم تجـب إسـرائيل    . تضمنت الخطابة تحديدا لمهل ومواعيد لتجيب إسرائيل على المبادرة        

العربية بالتورط مباشـرة فـي عمليـة        البالغة والسجال وحدة الكالم، وبقينا مع سابقة سجلتها الجامعة          
  .التسوية في عهد التردي هذا

ومن مظاهر التردي العربي أنه لم يصدر بيان إدانة واحد للغارة اإلسرائيلية على سورية، اللهم اال مـن                  
وإال فال معنى لتشاور أولمـرت  (وقد تضمنت هذه الغارة إمكانية الحرب لو ردت سورية،       . حكومة لبنان 
ومن مظاهرها أيضا صعوبة عقد اجتماع تنسيقي واحد يـضع          ). زعيم المعارضة قبل الغارة   مع نتنياهو   

مـن  ) وموضوعياً مع إسرائيل  ( اجندات مشتركة، وسهولة عقد اجتماعات ألجندات مشتركة مع أميركا          
  .مع الفارق: وال بد هنا من إضافة عبارة... جهة، ومع إيران من جهة أخرى

ذكرنا من مظاهر االنحالل أن تعلن السلطات العراقية اسـتعدادها أن تـدفع             وال نحيد عن الموضوع إذا      
والـداعي الـى   " غير الملزم"تعويضات للعرب الذين يرغبون بمغادرة كركوك، وتحول قرار الكونغرس    
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تقسيم العراق على أساس طائفي إلى نبوءة سوء تحقق ذاتها، إذ تعجل في عملية التطهير الطائفي الجارية                 
، مع االعتذار مـن     "ثرثرة فوق البوتوماك  "فقرار الكونغرس ليس    .  هذه اإلمكانية راجحة أميركياً    ما دامت 

ونحن ال نحيد عن الموضوع ألن هذه الحال الرثة هي سياق ضعف العرب لدى دعوتهم               . نجيب محفوظ 
  .لحضور اجتماع دولي لتغطية المسار اإلسرائيلي الفلسطيني

 االجتماع في حالهم هذا فهو نجاح أميركا يشاركها جيل جديـد مـن صـناع                أما البعد األكثر تأثيراً على    
القرار العرب في استقطاب النظام الرسمي العربي إلى مواجهة وصدام يتم في ظلهما التعبير أو الصمت                

كـان  . عن أهداف مشتركة مع سياسات الواليات المتحدة وإسرائيل ضد دول وحركات عربيـة أخـرى              
القدامى يتجنبون الوصول الى مثل هذا الحال حتى لو تبادلوا االتهامـات الـصوتية              صناع القرار العرب    

  .بالخيانة
  .هذا جديد وخطير، وقد يدفع العرب ثمنه غاليا

إنه . واالجتماع الخريفي المرتقب في واشنطن بدعوة من جورج بوش هو جزء من سياسة المواجهة هذه              
أميركا وإسرائيل كأطراف مهتمة ليس فقط بمـصالحها التـي          فهو يقدم   . دائرة العالقات العامة للمواجهة   

إنه أداة جعل التحالف بـين إسـرائيل و         . اقتضت حروبا، بل أيضا بما يهم العرب، مثل قضية فلسطين         
  .يبدو أمرا طبيعيا، أو تطبيعيا لمن شاء" محور التطرف"ضد " محور االعتدال"

يتناول ما اعتبر ذات مرة قضية العرب األساسـية         ومن مظاهر التردي العربي ليس فقط ان يعقد مؤتمر          
فتارة يتمايل اإلعالم العربي علـى      . في مثل هذا الظرف السياسي العربي، بل ايضا ما يروج عنه عربيا           

ألحان أولمرت الذي يخفض سقف التوقعات من االجتماع الى بيان مشترك، فيبدو حتى إعـالن مبـادئ                 
ني متشدداً ويروج لتشدده التفاوضي في الصحف المؤيدة لالجتمـاع          إنجازا، وطورا يبدو الطرف الفلسطي    

. في المنطقة ) طبيعية: إقرأ(وألي تسوية تخلص الجميع من هذا الجرح، ويحول إسرائيل إلى دولة عادية             
ويبدو بالتالي نداء وزيرة خارجية إسرائيل للعرب أال يكونوا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين كأنه تكرار               

وال ينقص الحال العربية    .. .تعرف أن جزءاً من النظام الرسمي العربي يطرب لها وتهز مشاعره          لجمل و 
  .إال توجه إسرائيلي للفلسطينيين يطرب له بعض الفلسطينيين أال يكونوا عربا أكثر من العرب

يين، فلسطين سوف تكون وطنا لجميـع الفلـسطين       "ومما يروج أيضا مقولة لوزيرة الخارجية من نوع أن          
والمقولة تعبير عن رفض إسرائيل لحل قضية الالجئين، وان الكيان الفلـسطيني          ". وخاصة الالجئين منهم  

 الذي تسميه وزيرة الخارجية اإلسرائيلية فلسطين، هو حل         1967المزمع إقامته على اقل حتى من حدود        
جمـع أكبـر عـدد مـن        إنه التصور اإلسرائيلي له ككيـان ي      . محزم في رزمة واحدة لكل الفلسطينيين     

الفلسطينيين على أصغر بقعة ممكنة من االرض لفصلهم عن الكيان الصهيوني ليحافظ علـى يهوديتـه،                
أم لم  ) وليس إلى ديارهم طبعا   (وإذا عاد الالجئون إليه     . وهو لهذا الغرض وطن من ال يقطنون فيه أيضا        

هذا ما تقصده حكومة    . ابعة لهذا الكيان  يعودوا، فإنهم في الحالين ليسوا الجئين بل هم مهجر أو مهاجر ت           
  .أولمرت على لسان وزيرة خارجيتها

" طحن الكالم "و  . ليس هنالك من يتوقع من االجتماع المرتقب حال عادال أو منصفا نسبيا لقضية فلسطين             
حوله يجري بموازاة لطحن غزة وقتل الغزاويين، وهذا بحد ذاته سبب لعدم حضور االجتماع من قبل أي                 

  .فلسطيني مهما سال لعابه ألي مكرمة إسرائيليةطرف 
وهـو اسـتدراج    . أما سورية فيتم استدراجها لحضور المؤتمر باالدعاء ان السالم غير ممكن من دونها            

بوطنية خطاب الجامعة العربية نفسه قبل إيفاد الوفود إلى إسرائيل، إذ يعرض مجـرد دعـوة سـورية                  
ل الجهود التي تبذل لمحاصرة سورية ثم االطمئنان الى جملـة           ال يجوز تجاه  . كإنجاز انتزع من أميركا   

إنها دعوة لسورية ان تتخلى عن موقفها بـشأن الجـوالن،           ". السالم غير ممكن من دون سورية     "مثل أن   
وأن تغطي بحضورها حضور دول عربية أخرى ال يوجد سبب في الدنيا يجعلها تحـضر، أو أن تقبـل                   

  .ة لقضية فلسطينبشهادة زور على تسوية غير عادل
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أما لبنان فلديه أكثر من سبب لرفض حضور المؤتمر حتى لو دعي، ألن لبنان تعرض للعدوان والتدمير                 
يطلب من لبنان أن يعتبر حكومة إسـرائيل        . قبل عام فقط من قبل المعتدي نفسه الذي سيحضر المؤتمر         
مجرد التفكير بدعوة لبنان للمؤتمر هـو       إن  . شريكا تفاوضيا والقنابل العنقودية ما زالت تنفجر باألبرياء       

  .وقاحة
  4/10/2007الحياة 

  
  شكا بمرارة .41

  جهاد الخازن     
األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، يقول إن الواليات المتحدة تمنع الرئيس محمود عباس               

  .الدولي المقبلمن فتح حوار جديد مع حماس، وان أبو مازن يقاوم الحوار حتى ال يعطل فرص المؤتمر 
الثلثاء، وقد أحـرم ألداء     / رأيت أبو الوليد صدفة في صالون كبار الشخصيات في مطار جدة ليل االثنين            

العمرة، فيما أنا عائد إلى لندن بعد يوم وأمسية من اجتماعات مؤسسة الفكر العربي برئاسة األمير خالـد                  
 ذلك بيومين في نيويـورك، فقـد اغتنمـت          وبما أنني كنت اجتمعت مع الرئيس الفلسطيني قبل       . الفيصل

الفرصة لسماع موقف حماس، وعدت به إلى الرئيس محمود عباس عبر مكالمة هاتفية الليلة الماضـية،                
إذا كانوا يقولـون إننـا      : "وهو ربط العودة إلى الحوار مع حماس بعودتها عن االنفصال في غزة، وقال            

ا إجراءاتهم في غزة وسيرون إذا كانت أميركا تضغط علينـا    نعمل ما تريد أميركا، فما عليهم إال أن يلغو        
  ".أو ال

أبو مازن ذكّرني بأنه ذهب إلى مكة المكرمة، ثم دمشق، من دون ان يكـون األميركيـون راضـين أو                    
وكرر لي ما سمعت منه في نيويورك، فهو يريد من اجتماعاته مع إيهود اولمـرت الوصـول                . مرتاحين

ا األساسية تعرض على المؤتمر الدولي، كما يريد فريقاً عربياً، من لجنة المتابعة             إلى وثيقة تتناول القضاي   
  .أو غيرها، يرافق تنفيذ أي اتفاق، فال تتخذ خطوة من دون موافقة عربية وغطاء

أبو مازن شكا بمرارة من تصرف حماس معه، واالنقالب في غزة، وأبو الوليد قال إن حماس لم تطعـن                
  .ورفض الدعوات إلى حوار) وإسرائيل(انما هو اختار الوقوف مع أميركا الرئيس في الظهر، و

كانت هناك وساطتان من قطر والسودان لم تنتهيا إلى شيء، وأبو الوليد يقول إن مصر والمملكة العربية                 
  .السعودية، وكل العرب يريدون حواراً إال ان أميركا ال تريده، لذلك يرفضه الرئيس

ي إن أميركا تحاول في الواقع منع الجميع من الحوار مع حماس، وهـي تـستغل                األخ خالد مشعل قال ل    
االنقسام الفلسطيني الحالي فتسعى إلى إجراء مفاوضات على حساب هشاشة الموقف الداخلي الفلـسطيني              

  .لتعميق االنقسام، وتحضير المنطقة العربية للضربة العسكرية المقبلة على إيران
والواقع ان أبو مازن لم يقل لي       . دولي الشهر المقبل برعاية إدارة بوش سيفشل      حماس تقول إن المؤتمر ال    

انه يتوقع نجاح المؤتمر، وانما قال إنه ال يستطيع ان يرفض دعوة دولية لمؤتمر عن القضية الفلسطينية،                 
  .وانما عليه ان يحاول

ي كمتابع لألخبار انني أجد     ربما كان أبو مازن يعرف في قرارة قلبه ان المؤتمر سيفشل، وأقول عن نفس             
فرص النجاح ضئيلة إلى معدومة، فالقضية أعيت كل رئيس أميركي سابق، والرئيس الحالي ربما كـان                

فإذا زدنا إلى هذا    . األقل قدرة ودراية بالقضايا المطروحة، ثم انه سقط في العراق وأفغانستان ولم يقم بعد             
، فيما أبو مازن يرى في المـؤتمر فرصـة أخيـرة            ان إيهود اولمرت ال يزال يصر على إعالن مبادئ        

  .للسالم، فإننا نجد فرص النجاح وقد تراجعت مرة أخرى
  :سألت األخ أبو الوليد عن الحوار الذي تقترحه حماس، وهو رد بعرض ستة أسس

  .أوالً، وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم الفصل بينهما
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ي الضفة والقطاع، فتقوم سلطة واحـدة وحكومـة واحـدة، ألن            ثانياً، وحدة النظام السياسي الفلسطيني ف     
  .الوضع الحالي اضطراري ال بد من الخروج منه

ثالثاً، احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها، فأبو مازن شرعي ال خالف عليه، والمجلس التـشريعي               
منظمة التحرير التي قال    أبو الوليد يعارض التوكؤ على مؤسسات       (شرعي، وكذلك كل ما جاء بانتخابات       

  ). سنة وغير فاعلة15إنها مجمدة منذ 
  .رابعاً، التزام القانون الفلسطيني والعمل به، بدل تعطيل مواده

خامساً، إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية، فتتبع السلطة الوطنية والحكومة              
  .اس وفتحبعيداً من المحاصصة، يعني ال قسمة بين حم

  .سادساً، إقامة حكومة توافق وطني تُسلَّم مقاليد حكم حقيقي، فال تبقى في واد والشعب في واد
األخ خالد مشعل قال إن النقطة الخامسة جوهرية، فاألجهزة األمنية هي أساس المشكلة، والحل يجب أن                 

عى إلى حل وطني، إال     وكرر مرة أخرى ان حماس تريد الحوار، وتس       . يكون على أسس وطنية ال حزبية     
  .ان الرئيس ال يريده تحت ضغط أميركا وإسرائيل

وأضـاف ان الـرئيس حـسني       ". تراجعوا عن إجراءاتكم في غزة وجربونا     : "في المقابل، أبو مازن قال    
مبارك والملك عبداهللا بن عبدالعزيز والملك عبداهللا الثاني، وجميع القادة العرب الذين قابلهم أو اتصل بهم                

  .ودته من نيويورك يؤيدون الجهود الفلسطينية، وهو لن يقبل شيئاً من دون ضمان موافقتهم عليهمنذ ع
في غضون ذلك، أقول للجميع إننا لن نستطيع حل المشكلة مع إسرائيل إذا لم نستطع حل المشاكل بـين                   

  .بعضنا بعضاً
  4/10/2007الحياة 

  
  "حماس"ليست الحرب التي تنتظرها " الفبركة" .42

  و هاللةياسر أب
هل تعتبر سياسة الواليات المتحدة الرامية إلى عصر وعزل حماس خاطئـة، أم أنـك تراهـا سياسـة                   "

في البداية، كنت مقتنعا أنها     "سألت الواشنطن بوست الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فأجاب         " صحيحة؟
ي دليل على جديته    وأوضح ف ". أنا ضد حماس  . كانت على خطأ، لكنني اآلن أقف معها وفي الموقف نفسه         

. وسلمناهما الـى اسـرائيل    . في الليلة الماضية استولت قوات أمننا على صاروخين       : "في محاربة حماس  
اجهزتنا األمنية مـستعدة    . نحن قلقون جدا بشأن هذه األعمال وأعتقد أن بوسعنا ان نضع نهاية لكل هذه             

  ".إليقاف كل أنواع العنف
لى ما يبدو، ما نشرته الجيروساليم بوست عن حكاية الـصاروخين،           لم يكن الرئيس الفلسطيني قد قرأ، ع      

ة ادعت فتح بأن قوات أمنها في بيت لحم أحبطت محاولة من جانـب حمـاس، إلطـالق                  فتقول الصحي 
صواريخ على القدس، سرعان ما تبين بأن الصاروخين اللذين تحدثت عنهما فـتح لـم يكونـا سـوى                   

  . خدمها األطفال كمرمى لألهداف في لعبة كرة القدمقديمة على ما يبدو كان يست) مواسير(
فصلت الصحيفة في كيفية اكتشاف األمن اإلسرائيلي لحكاية الصاروخين من خـالل الطـالء الحـديث،                
وبعدها بأيام كشفت حكاية فبركة أخطر تتعلق بحريات المجتمع الفلسطيني التي يقوضها مجرمو حماس؛              

ام رجال من فتح، ويعملون كرجال أمن في المخـابرات الفلـسطينية،            تقول الصحيفة، الجمعة الماضي، ق    
باالتصال مع صحيفة جيروساليم بوست، واقترحوا على الصحيفة نشر الفيديو، وزعموا بأنه يقدم دلـيالً               

  .جديدا على وحشية حماس، على حد تعبير الصحيفة
 غزة، كشاهدين على هذه الجريمة،      الصحيفة أكدت بأن قادة فتح، زودوها بأرقام هواتف الثنين من قطاع          

الصحيفة من جانبها بادرت إلى نـشر الفيـديو علـى           . وبعد االتصال بهما، أكدا مشاهدتهما لحادثة القتل      
موقعها، لكن سرعان ما افتضح األمر، الفضل في ذلك كما تقول الصحيفة يعود إلى نباهة القراء وزوار                 
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تقول الصحيفة بأن   .  ليس أكثر من حادثة وقعت في العراق       الموقع، الذين سرعان ما اكتشفوا بأن الشريط      
نسيان الماضي يظهر قيام طائفة في العراق بقتل ابنتها علـى           / الفيديو كان حقيقياً وتم تصويره في أبريل      

متابعو الشأن العراقي يعرفون أن تلك الحادثة كانت سبب التفجيرات الداميـة التـي              . خلفية شرف العائلة  
 في مناطق الطائفة اليزيدية بسبب قتلهم الفتاة التي تركت اليزيديـة وأرادت الـزواج مـن                 نفذتها القاعدة 

  . سني
القصتان مع أنهما مفبركتان توضحان مدى ضراوة المعركة بين الفريقين، وحكاية األشرطة صحيحة أم               

غتيالـه  مفبركة وصلت ألعلى المستويات، ففي لقاء عباس مع العاهل السعودي قدم شـريطا لمحاولـة ا               
فطلب منه الملك عبداهللا إحالته على األمير مقرن مدير االستخبارات موضحا أن حماس قدمت الكثير من                

فالسعوديون إلى اليوم لم يقطعوا الوصل مع حماس واستقبلوا مبعوثا منهـا فـي يـوم                . األشرطة أيضا 
مبالغ فيها خـصوصا إذا     وهم يدركون أن رهانات عباس على اإلسرائيليين واألميركيين         . استقبال عباس 

  .ما أرفقت بحرب مفتوحة مع حماس
يستعد قادة حماس في المقابل لألسوأ، مسؤول كبير في حماس رجح عندما سـألته أن يـستمر الـضغط                   

فاإلسرائيليون يعلمون إلى أي مدى عززت حماس       . والحصار والعبث األمني مستبعدا االجتياح العسكري     
شف أن حماس حصلت على صواريخ كاتويشا من مقرات أحد األجهـزة            وك. قدراتها العسكرية والتعبوية  

إضافة إلى مصنع للسالح    ! األمنية كانت قد هربت في طائرة الرئيس الراحل عرفات وهو كثير الرحالت           
لكنها تجعل كلفة االجتياح عالية     . ال تقارن تلك القدرات بإمكانيات اإلسرائيليين المفتوحة      . المضاد للدروع 

  . الحسابات اإلسرائيليةال تتحملها
يسهب مسؤولو حماس في استعراض مدى سيطرتهم على األوضاع، دون أن يزيـدوا القـوة التنفيذيـة                 

واللجنة األمنية التي تدير القطاع أكثريتها من قيادات فتح غير المحسوبة على الـسلطة،              . عنصرا واحدا 
 هذا التصرف بـشدة واعتبرنـاه       نحن رفضنا : "وردا على سؤالي عن ضرب مصلي فتح، قال المسؤول        

قلنا إلخواننا فـي    "وتابع مازحا   ". خطأ، لكنه أوصل رسالة واضحة أن األمن في غزة ال يمكن العبث به            
الداخل أن سيطرة حماس على غزة جعلت رجال فتح يـصلون وسـيطرتها علـى الـضفة سـتجعلهم                   

  ". يصومون
رائم التي ارتكبت بحق المقاومة، ثمة وثـائق        ال تساهل في الج   : "وبخصوص االعتقاالت لقيادات فتح قال    

  ".في مقرات األجهزة تثبت تورط مسؤولين في اغتيال مقاومين هؤالء سيحاكمون بعد التحقيق معهم
دولة حماس  "تستطيع حماس الحفاظ على قطاع غزة، وتحقق مقولة مناحيم بن في معاريف أول من أمس                

ئيل األعلى تسليم القطاع من جديد الى عباس وارسـال          ، فهو يرفض أن يكون هدف اسرا      "جيدة إلسرائيل 
أفضل الشبان من أجل ذلك ليجرحوا أو ليقتلوا من أجله أو من اجل السلطة الفلسطينية الموحدة التي قـد                   

ال ألن عباس أشد خطرا علينا من هنيـة بـسبب           . تصبح بعد قليل دولة فان هذه فكرة قبيحة ال مثيل لها          
 النه ال يوجد أي سبب يجعل اسرائيل تفضل وحدة الـسلطة الفلـسطينية علـى                اعتداله المتلون فقط، بل   

  . تقسيمها باثنتين
يحسن دائما التفريق بـين     . الفصل بين دولة حماس في غزة ودولة فتح في الضفة مصلحة اسرائيلية عليا            

ن باسرائيل كلها   إن غبيا أو أعمى فقط ال يدرك أن الكيانين الفلسطينيين يطمعا          . االعداء، واضعافهم بذلك  
  .ويختلفان بينهما في سبيل السلوك معها فقط

الحرب الحقيقية على حماس وعلى فتح هي استمرار االنقسام وهي حرب بإمكان الفلسطينيين كسبها لـو                
  !كان قادتهم أقل غباء أو أقل عمى

  4/10/2007الغد األردنية 
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  محمود الريماوي

 آخر حرب عربية مع الدولة اإلسرائيلية بمشاركة مصر 1973رب العام مضى زمن طويل على ح
وسوريا، وفي ذكراها التي تتجدد بعد غد السبت، فإن نذر الحرب لم تعد غائبة بين دمشق وتل أبيب، 
رغم أن المواجهة ليست مؤكدة بالطبع، ورغم أن أسباباً آنية قوية لنشوبها غير قائمة في الظروف 

 .الحالية
ن الفتاً أن تأذن سلطات االحتالل بتصوير تحشدات عسكرية في الجوالن، من دبابات ومركبات لقد كا

'' العربية''وحتى منصات متحركة للصواريخ، كما ظهر ذلك في تقرير أعده مراسل قناة ) دشم ( وأنفاق 
ي على وهو اليوم نفسه الذي تم فيه الكشف رسميا عن اعتداء عسكر. مساء الثالثاء األول من أمس

وهو اليوم نفسه أيضا الذي نشرت فيه الصحف مقاطع من مقابلة مع الرئيس . األراضي السورية
السوري بشار األسد لمحطة بي بي سي، أعلن فيها أن بالده لن تحضر لقاء الخريف، إذا لم تطرح قضية 

اشنطن الجهة ويذكر هنا أن الدعوات لم توجه بعد رسمياً من طرف و. الجوالن في االجتماع الدولي
 .الداعية

 على أجواء الحرب ذات السخونة الملحوظة رغم ،ليس من المنتظر أن يطغى مؤتمر يفترض أنه للسالم
ويبدو األمر مثاراً لالهتمام مع مالحظة أن التسخين الناشىء بات يشمل نقاطاً . نفي االستعداد لها

ن إلى فلسطين مروراً بالجبهة السورية ومواضع متعددة في اإلقليم، من العراق الى إيران إلى لبنا
وفيما تشدد دمشق على حقها في استعادة الهضبة المحتلة بوسائل مختلفة، فإن السياسات . االسرائيلية

الحملة على ''الدولية تشدد على الملف النووي اإليراني وعالقة طهران بدمشق، وما يعرف ويسمى ب
بالنسبة للمجتمع الدولي، مع غض '' جدية ''نان، وهي عناوين ، والتوتر السياسي واألمني في لب''اإلرهاب

النظر المنهجي عن امتالك تل أبيب لمنشآت وأسلحة نووية، ودون اإلشارة إلى الحاجة اإلسرائيلية 
 .المعلنة إلزالة آثار حرب تموز مع حزب اهللا

لى جنب مع التطمينات اللفظية ،أبعاد التلويح الفعلي بالحرب جنبا إ''تتراكب ''على هذا النحو تتضافر و
حادثاً فعلياً أو مفتعالً، يجري التذرع به : وقد يتطلب األمر شرارة ما .والمناورات الدبلوماسية واإلعالمية
وهو افتراض نظري ليس إال، ويستند إلى األسلوب اإلسرائيلي في شن .واستغالله لإلنزالق نحو األسوأ

وهي تسمية اعتمدتها وأسلوب طبقته واشنطن باالستفادة . قائيةالحروب التي تسمى باالستباقية أو الو
اإلسرائيلي، وقد قيل إن الغارة األخيرة رمت بين ما رمت إليه، الختبار القدرات '' بيت الخبرة''من

 .الدفاعية السورية وقد تم استخدام هذه القدرات كما ذكر ناطق سوري في حينه
تراوح بين متوسطة وعالية، سوف يسود خالل األسابيع الستة وهناك خشية شديدة بأن التوتر وبدرجة ت

فالسالم حتى لو لم يكن جدياً بدرجة كافية، . المقبلة، وهي الفترة التي تفصلنا عن المؤتمر الدولي المزمع
بل لعل التمنع عن المكاشفة حول جوانب المؤتمر وأهدافه، يعود . يعقب عادة المواجهات وليس العكس

 لغموض مسار الوضع اإلقليمي واحتماالته القريبة، فضالً عن الغموض الهائل والمتعمد في بعض أسبابه
وعليه فإن الفترة الراهنة ستظل حبلى بتطورات دراماتيكية، تظهر بعض نذرها في لبنان عالوة ..للنوايا

 .على البؤر األخرى الملتهبة
لم يعد االتحاد السوفياتي قائما .ثين عاماًلقد تغيرت الظروف عما كانت عليه حرب العبور قبل أربعة وثال

 قواعد اللعبة تغيرت باستثناء تشبث االحتالل باالستيالء على .وال إيران الشاه، وال العراق الموحد
  .السرقات، ومحاولة احتكار الخيار العسكري

  4/10/2007الرأي األردنية 
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  4/10/2007الخليج اإلماراتية 


