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  ستة أشهرخالل  الدولة  اعالنيتوقعو..  مبادئ للمفاوضات والتسويةستةعّباس ُيحّدد  .1
 اعلن وزير االعالم الفلـسطيني      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/10/2007الحياة  نشرت  

حدد ستة مبادئ لعملية المفاوضات والتـسوية الـسياسية مـع      "رياض المالكي امس ان الرئيس عباس       .د
رية تتطرق الـى قـضايا الحـل         هو العمل على التوصل الى وثيقة جوه       المبدأ االول وقال ان    ".اسرائيل

ـ . النهائي لكن من دون الدخول في التفاصيل الدقيقة        ان الهدف من ذلك هو تحديد اسس       " الحياة"وأوضح ل
 مع االقرار بالحاجة الى     1967العملية السلمية مثل اقامة دولة فلسطينية على االراضي المحتلة في العام            

لدولة فلسطين، والقدس الغربية عاصمة لدولة اسرائيل،       تبادل أراض، وان تكون القدس الشرقية عاصمة        
   .من دون تحديد لمساحة االراضي التي سيجري تبادلها او رسم حدود القدس

  .العتمادها" مؤتمر الخريف" بأن تُعرض هذه الوثيقة على الدول المشاركة في المبدأ الثانيويقضي 
لية تفاوضية تتناول التفاصيل ضمن اطار زمني        االتفاق مع الجانب االسرائيلي على الدخول في عم        - 3

  .محدد للوصول الى اتفاق سالم
  . يتوقع الجانب الفلسطيني ان تستمر المفاوضات لفترة اقصاها ستة شهور- 4
بعد االتفاق الى عقد مؤتمر ثان للسالم العتمـاد هـذا           " مؤتمر الخريف " تدعى الدول المشاركة في      - 5

  .االتفاق والتوقيع عليه
  . عرض االتفاق على استفتاء شعبي فلسطيني- 6

وقال المالكي ان الرئيس عباس وسالم فياض سمعا من الرئيس االميركي خالل لقائهما به أخيـراً، مـا                  
ابلغهما الرئيس بوش بثالثة مبادئ تحكم سياسته تجـاه هـذا           : "واضاف .يرفع توقعاتهما من هذا المؤتمر    

الثاني انه يسعى للتوصل الى اتفاق أولي حول القـضايا الخالفيـة            و. االول انه لن يسمح بفشله    . المؤتمر
اما المبدأ الثالـث فهـو ان       . لكي يحملها الى الدول المرشحة للمشاركة في المؤتمر، ويدعوها للمشاركة         

نحن سنشارك في المؤتمر، ونعمل على هذا       : "ومضى يقول  .وزيرة الخارجية رايس تمثله وتنطق باسمه     
  ".اتضح لنا قبل انعقاده انه سيكون مؤتمراً ضعيفاً وغير ذي جدوى فاننا لن نشارك فيهاالساس، لكن اذا 

" مؤتمر الخريـف  "الى ان بوش ابلغ الرئيس انه سيوجه دعوات الى الدول التالية لحضور             المالكي  واشار  
 في مجلس   الدول دائمة العضوية  ). G8( الدول الصناعية الثمانية الكبرى   . اعضاء اللجنة الرباعية  : وهي

 دولة، بما فيها سورية ولبنان، وثالث دول اسـالمية          12لجنة المتابعة العربية التي تضم      . االمن الدولي 
ودول أخـرى طالـب     ". اوسلو"والنروج، وهي الدولة التي رعت اتفاق       . هي تركيا واندونيسيا وماليزيا   

وأشار الـى ان     .اسبانيا واليونان الهند وجنوب افريقيا والبرازيل و    : عباس بدعوتها للمؤتمر وهي كل من     
  . دولة30عدد الدول التي ستدعى للمشاركة في هذا المؤتمر سيلغ نحو 

لكن المالكي قال، في الوقت نفسه، ان ما يسمعه الفلسطينيون من الجانب االسرائيلي يخفض توقعاتهم من                
وزيرة الخارجيـة االسـرائيلية     مشيراً الى ما سمعه الرئيس والوفد المرافق له في لقاء مع            . هذا المؤتمر 

ابلغتنا ليفني ان حكومتها لن تستطيع التوصل الى اتفـاق تفـصيلي بـسبب              : "وقال .ليفني في نيويورك  
حددت ليفني اثنتين من العقبات التي تواجه حكومتها في التوصل          : "وذكر". العقبات التي تواجهها في ذلك    

دس والالجئين والدولة يتطلب موافقة الكنيست، وهو امر غير         الى اتفاق، االولى ان اتفاقاً يتناول قضايا الق       
ممكن في هذه المرحلة، والثانية ان اتفاقا من هذا النوع سيثير معارضة شديدة من قبل جهات عـدة فـي                    

  .اسرائيل ويدفعها القامة تحالف مع المعارضة من اجل وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني
قال المـالكي إن     : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    5/10/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  

  .المفاوضات الرسمية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية يمكن أن تستكمل خالل ستة أشهر بعد لقاء الخريف
ن لقاء الخريـف هـو الحلقـة        أإن بوش أبلغ عباس     " الخليج"ـوقالت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ل     

وفي حال تحقيق اختـراق     " اإلسرائيلي"، وسيتم تخصيصها للنزاع الفلسطيني      "مؤتمر السالم  "األولى من 
جدي، ستعاود الواليات المتحدة الدعوة إلى اللقاء مرة ثانية وقد يصبح دورياً مرة كل شهرين أو ثالثـة                  
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 أن يتم في    وحسب هذه المصادر نقالً عن مقربين من عباس يتوقع بوش          .أشهر إذا دعت الحاجة إلى ذلك     
 .الحلقة الثانية من لقاء الخريف مناقشة الملفات األخرى للنزاع مثل الجوالن ومزارع شبعا

  
 رسالة من المنسق العام لمؤتمر حق العودة إلى الرئيس عباس حول مفاوضات السالم .2

  فخامة الرئيس محمود عباس المحترم
  رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

   فلسطين-هللا رام ا
  "السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

في البالد العربية واألجنبيـة باهتمـام بـالغ         ) والالجئون خصوصاً (يتابع المواطنون الفلسطينيون    
المحادثات التي تجري بينكم وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت، وهي محادثات ذات مساس              

ي هذا السياق محاوالت الجانب اإلسرائيلي لنيل مكاسب إسـتراتيجية        ويلفت نظرنا ف  . بالمصير الفلسطيني 
فبداية يعلن الجانب اإلسرائيلي إنـه      . من وراء ذلك، تنسف أسس المفاوضات المحتملة وهدفها الفلسطيني        

أو يعلن أنه سيبحث في هذه المواصفات شفهيا ولكنـه          . ال يريد الحديث اآلن عن مواصفات الحل النهائي       
أو يعلن أن الهدف اآلن يجب أن يتركز على البناء االقتصادي وعلى إعادة بنـاء               . ها كتابة يرفض تضمين 

، وتأجيل القضايا المصيرية والـسياسية إلـى وقـت          )مهمة توني بلير  (مؤسسات السلطة تحت االحتالل     
نهائيـة،  ولقد تابعنا رفضكم لهذا المنهج اإلسرائيلي في العمل، وإصراركم على مناقشة القضايا ال            . الحق

ونحن نقّـدر   . وتدوينها في ورقة عمل تعرض على مؤتمر الخريف الذي دعا إليه الرئيس جورج بوش             
لكم ذلك، مع معرفتنا بالضغوط الكبيرة التي تتعرضون لها من أجـل إلغـاء المـنهج الفلـسطيني فـي                    

  .المفاوضات وتبني المنهج اإلسرائيلي
ي األخير، الذي يريد إعادة صياغة شـعار إنـشاء          ولكن أكثر ما لفت نظرنا هو التوجه اإلسرائيل       

دولتين، دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اإلسرائيلية، بالقول إن الهدف هو اعتراف متبادل جديد بدولـة                
، يقابل ذلك وجود دولة فلسطينية فيمـا يتبقـي مـن            )الوطن القومي اليهودي  (إسرائيل على أساس أنها     

إن هذه الصيغة خطيـرة جـدا، وال بـد أن           ). ن القومي للفلسطينيين  الوط(فلسطين بعد المفاوضات هي     
. نرفضها فلسطينيا وعربيا، وننتظر موقفا رسميا واضحا بشأنها، بحكم أنكم تعرفون خطورتها بالتأكيـد             

ويهمنا أن يصلكم رأينا بشأنها، باعتبارها قضية تمس جميع الفلـسطينيين، بـل والعـرب والمـسلمين                 
  .م والعدلوالشعوب المحبة للسال

). االعتراف بحقها في الوجـود    (وقد ضغطت إسرائيل كثيرا من أجل صيغة اعتراف تتحدث عن           
وهي صيغة تريد بها من الشعب الفلسطيني اإلقرار بأن تشريده من موطنه واالسـتيالء علـى أرضـه                  

ـ                انوني وممتلكاته وتعرضه ألكبر عملية منظمة للتنظيف العرقي في التاريخ الحديث هو عمل شـرعي ق
وهذا بالطبع يـستحيل القبـول بـه        . أخالقي يقره الشعب الفلسطيني ويتنازل بموجبه عن حقه في وطنه         

  .ومرفوض جملة وتفصيالً
اآلن  يحاول اإلسرائيليون التقدم أكثر، ليحولوا نتائج مؤتمر الخريف المنتظر لـصالحهم بـدل أن             

يدة، تقول بأن دولة إسرائيل هـي الـوطن   تكون لصالح الشعب الفلسطيني، فيطالبون بصيغة اعتراف جد      
وهي صيغة خطيرة للغاية، وال بد من نبذها رسميا وعلنيا، وعلـى مـستوى الـسياسة                . القومي لليهود 
  .واإلعالم أيضا

إن هذه الصيغة تتضمن إقرارا فلسطينيا وعربيا بإسقاط الحق العربي في فلسطين واالعتـراف               .1
خي  أو التوراتي بأرض فلسطين حسب الروايـة الـصهيونية           بما يزعمون أنه حق يهود العالم التاري      

  .المختلقة للتاريخ



  

  

 
 

  

            6 ص                                      865:                                 العدد5/10/2007جمعة ال: التاريخ

إن هذه الصيغة تنقض نضال الفلسطينيين داخل إسرائيل، الذين يسعون إلى الحفاظ على كيانهم،               .2
التي ينادي  ) الترانسفير(ونيل حقوقهم الطبيعية كمواطنين فوق أرضهم، وتبرر تطبيق خطط الترحيل           

  .إسرائيل، على مستوى األحزاب والنواب والوزراء، بمن فيهم نائب رئيس الوزراءبها كثيرون في 
مستوى االعتـراف   : إن هذه الصيغة تلغي طوعاً حق العودة لالجئين الفلسطينيين على مستويين           .3

وهذا عبء تاريخي ال يمكن ألي مسؤول فلسطيني أن يتحمـل تبعاتـه         . بالحق، ومستوى تنفيذ الحق   
  . التاريخأمام الشعب وأمام

، الذي أعلنت بموجبه دولة إسرائيل، ال يقر بذلك، ألنه ال           181من المعلوم أن قرار التقسيم رقم        .4
ولذلك فإن الفصل الثاني والثالث من قرار التقسيم يحتوي         . يقر إنشاء دولة على أساس ديني أو عرقي       

وعلـى هـذا    . دولة األكثريـة  على بنود واضحة تكفل الحقوق السياسية والدينية والثقافية لألقلية في           
 باإلضافة إلى قرار    181األساس كان قبول إسرائيل عضوا في األمم المتحدة مشروطا بتطبيق قرار            

 فـي حمايـة     181، أي عودة الالجئين إلى ديارهم التي طردوا منها خالفا لنصوص قـرار              194
  .األقلية

 يعقل أن يقبل الفلسطينيون بذلك بعد       أما من ناحية التاريخ الفلسطيني، فال     . هذا من ناحية قانونية   
 عاما منذ تحالف بلفور ووايزمان على تمزيق الـشعب الفلـسطيني            90عقود من النضال، وبعد صمود      

  .وتاريخنا، وتاريخ البالد العربية، مليء بالعبر من عواقب اإلخالل بهذه الحقوق. واالستيالء على أرضه
متكامال، يسري على كـل بنـود     " منطقا"آلن، تجسد   إن هذه الصيغة التي يطرحها اإلسرائيليون ا      

ولذلك فإن رفضها بوضـوح وقـوة، هـو         . التفاوض األخرى، ويحولها إلى جانب المصلحة اإلسرائيلية      
المدخل ألي مفاوضات تقوم على أساس حق الشعوب في تقرير المصير، وعلى أساس الشرائع الدوليـة                

  .ن وطنهالتي تقدس حق العودة ألي مواطن تم تهجيره م
  :سيادة الرئيس

هنا ال بد أن نتطرق إلى أمور أخرى تتعلق بوضع الطرف الفلسطيني فـي عمليـة التفـاوض                  
  :المنتظرة، ونسجل أهمية وضرورة األمور التالية

وهـذا  . إن الذهاب الفلسطيني إلى مؤتمر الخريف، ال بد أن يعبر عن وحدة الشعب الفلـسطيني               .1
وقراءتنا لألوضاع تفيد   . ل حل اإلشكال القائم بين رام اهللا وغزة       يقتضي العمل بسرعة وجدية، من أج     

بأن حل هذا اإلشكال على قاعدة وحدة الشعب أمر ممكن، وهو يحتاج إلى قرار منكم ببدء التـداول                  
  .مع هذه المسألة بعيدا عن أية شروط مسبقة تغلق باب الحوار والحل

حل شامل أوال يعني ضرورة أن تتركز أعمال        إن التمسك بمبادرة السالم العربية، التي تطالب ب        .2
 اإلسرائيلي، وليس فـي فـي قـضية الـصراع          -المؤتمر حول التداول في قضايا الصراع العربي        

ومن هنا أهمية مشاركة كل الدول العربيـة فـي المـؤتمر، ليـسوا              .  اإلسرائيلي فقط  -الفلسطيني  
لسطينيا يؤكد علـى وحـدة الموقـف        وهذا ما يجب أن يكون موقفا ف      . كضيوف، أو من أجل التطبيع    

على غرار ما حدث في     .  العربي، والذي هو عنصر القوة األساسي للمفاوض الفلسطيني        -الفلسطيني  
  . 1991مؤتمر مدريد 

إن الخلل الخطير في الوضع الفلسطيني الحالي هو تهميش منظمة التحريـر الفلـسطينية كقـوة        .3
 فإن من واجب القيـادة الفلـسطينية الـدعوة إلـى            ولذلك. فاعلة، وغياب مجلسها الوطني المنتخب    

والمجلس هو صاحب السيادة المطلقة في      . انتخابات لمجلس وطني جديد يمثل عشرة ماليين فلسطيني       
  .الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وقبول أو عدم قبول أية صيغ لالتفاقات

ع، حسب برنامج مكثف، للبحث فـي       وكما تعلمون، فإن الشعب الفلسطيني في بالد كثيرة، اجتمع وسيجتم         
  .وهو األمر الذي وافقتم عليه ووعدتم به منذ فترة طويلة. آلية انتخاب مجلس وطني جديد
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أما موضوع االستفتاء ففيه مواطن خلل كثيرة، أولها أنه ال يجوز االستفتاء على الحقوق غيـر القابلـة                  
  . افة الشعب الفلسطيني ال عبرة بهللتصرف وثانيها أن االستفتاء في مناطق محدودة ال تشمل ك

إن الذهاب إلى انتخابات لمجلس وطني جديد يمثل الشعب كله، يحيي ويفعل منظمـة التحريـر                
الفلسطينية، سيكون سالحا قويا بيد المفاوض الفلسطيني، يفهم معه اآلخرون، أن المـسائل ال تحـل إال                 

  .بموافقة الشعب، ال في الغرف المغلقة فقط
تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإن وجود مجلس وطني منتخب من الشعب كلـه،             إن إحياء و   .4

مفاوضات مع الشعب وليس مـع      .  اإلسرائيلية في إطارها الصحيح    -سيضع المفاوضات الفلسطينية    
السلطة الوطنية فقط، وهو ما تريده إسرائيل، وتريد أن ينظر إلى قضية فلسطين على أنهـا قـضية                  

، ملغية بذلك القضية الفلسطينية األصلية التي بـدأت فـي العـام             1967لة منذ العام    المحت" المناطق"
1948.  

نود اإلعالن عن تركيـب     . إن موضوع الوفود التي أعدت للمفاوضة مع أولمرت غامض أيضاً          .5
هذه الوفود وعن أعضائها وعن كفاءتهم وكيف تم اختيارهم وماذا يملكون من المعلومات وهل لهـم                

ية وما هي األهداف التي يسعون إلى تحقيقها وما هو الهيكل التمثيلي الفلسطيني الـذي               مصداقية وطن 
  .نريد أن نتعلم من تجربة أوسلو القاسية. وضع هذه األهداف وحصل على إجماع فلسطيني حوله

  :سيادة الرئيس
ولذلك فـإن اسـتجابتكم لمطالـب الـشعب         . إن الوضع خطير، ربما أكثر مما يتصور كثيرون       

سطيني، تعني الكثير فلسطينيا وعربيا ودوليا، وتعطي الثقة في استمرار صمود الشعب وتؤدي إلـى               الفل
  .إزالة أسباب الخالف الداخلي التي تعطل اآلن هذا الصمود

  "واقبلوا أطيب تمنياتي بالتوفيق في خدمة الوطن
  سلمان أبو سته

   حق العودةلمؤتمر        المنسق العام 
 ؤتمر حق العودةرئيس لجنة متابعة م

  
  الخريفوجود عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق قبل مؤتمر  يكشف عن تيسير خالد .3

كشف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير النقاب أمس، عـن            : وكاالت-االتحاد   -رام اهللا 
ق قبل انعقاد مـؤتمر     وجود عقبات حقيقية وجدية بين إسرائيل والفلسطينيين، تحول دون التوصل إلى اتفا           

نحـن ال   ": "صوت فلسطين "وأكد خالد في تصريح الى اذاعة       . السالم المقرر في منتصف نوفمبر المقبل     
، "نعتقد ان باالمكان تذليل الصعوبات وجسر الفجوة الهائلة الموجودة بين الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي            

ت وترددها الخالفـات الداخليـة حتـى فـي          كان متوقعا بسبب عجز حكومة اولمر     "مضيفا هذا الموقف    
هؤالء ال يريدون التقدم خطوة واحدة، باتجاه       ": واتهم اولمرت وليفني، وباراك قائال    . "الحكومة اإلسرائيلية 

نحـن ال ننـصح بالتـسرع ومحاولـة     ": وأضاف. "التهدئة، ناهيك عن التسوية السياسية مع الفلسطينيين 
  ."قة أو ورقة أو بيان يكون سقفه منخفضا عن مبادرة السالم العربيةالتوصل مع اإلسرائيليين إلى أي وثي

 5/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  سرائيلي مطلع األسبوع القادم بدء لقاءات مكثفة لطاقم التفاوض الفلسطيني اال": سما" .4
 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة صباح اليـوم الجمعـة ان طـاقم المفاوضـات               : حكمت يوسف  -غزة  
سطينية الذي يرأسه أحمد قريع سيبدأ مطلع األسبوع القادم اجتماعات مكثفة مع الجانـب اإلسـرائيلي                الفل

  .رض على اللقاء الدولي في الخريفالنجاز صيغة مشتركة تع
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ان طاقم المفاوضات الفلـسطيني لـن يتـرك أي          " سما"وقالت المصادر في حديث خاص لمراسل وكالة        
لنهائي الست وهي القدس والحدود والمستوطنات والالجئين والمياه        غموض في قضايا مفاوضات الوضع ا     

إضافة الى البند األول من خارطة الطريق الذي يشمل وقف االستيطان والجدار وعودة مؤسسات القدس               
  .واإلفراج عن األسرى

  5/10/2007 سماوكالة 
  

  العتبة وسهم البرغوثيأعلى روسرى أبحثت معه االفراج عن يختر ويلتقي ديالعجرمي  .5
 كشف وزير االسرى اشرف العجرمي انه اجتمع الثالثاء الماضي مع وزير االمن             : خاص معا  -بيت لحم 

ختر وبحث معه قضايا االفراج عن اسرى سيما االسرى القدامى وعلـى راسـهم سـعيد                يالداخلي افي د  
لبرغوثي وقيامـه   كما كشف انه سيزور االسير مروان ا       .العتبة وقيادات سياسية خاصة مروان البرغوثي     

ووفقا لوزير االسرى فقد وعد الجانب االسرائيلي بانه سـيبحث          " ..بجولة على المعتقالت االسبوع المقبل    
 ان  ،"معا"وقال في حديث خاص اجرته معه وكالة         ". اطالق سراح اسرى واالمور التي تم بحثها       ،"ببطء"

تخص االسـرى مـن حـاالت مرضـية         ختر جرى الحديث فيه عن عدة قضايا        ياللقاء يعتبر اوليا مع د    
 واطالق سراح اسرى الحقا خاصـة القـدامى    ، وزيارة االهالي  ، والعزل االنفرادي  ،والسماح لها بالعالج  

  ".منهم
  4/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  تجاه األسرى ويدعو لضرورة اإلفراج عنهم دون تمييز هنية يؤكد التزام حكومته .6

لفلسطينية إسماعيل هنية التزامه تجاه األسرى والمعتقلـين، وضـرورة           أكد رئيس حكومة الوحدة ا     :غزة
مـع  ) 4/10(وجاء تأكيد هنية خالل اتصال هاتفي أجراه اليـوم           ".دون تمييز أو استثناء   "اإلفراج عنهم   

  . األمين العام لجبهة التحرير العربية راكاد سالم، لتهنئته باإلفراج عنه من سجون االحتالل اإلسرائيلي
فـي سـجون    " حمـاس "انبه ثمن سالم اتصال هنية به، وعبر عن تقديره للعالقات مع قادة حركة              من ج 

االحتالل، مشيرا إلى خطورة السياسة اإلسرائيلية بالفصل بين المعتقلين الذين يبلغ عددهم أحد عشر ألفـا           
   . معتقل حسب تقدير منظمات حقوقية600و

  4/10/2007 قدس برس
  

   في الضفة للقائه"حماس" نواب  قدمهاًرفض طلبي عباس .7
قالت مـصادر فلـسطينية رفيعـة        :وكاالت ونقالً عن ال   غزةمن   5/10/2007االتحاد اإلماراتية   نشرت  

البرلمانية عزام  " فتح"بينهم النائب حاتم قفيشة طلبوا من رئيس كتلة         " حماس  "المستوى إن عددا من نواب      
شبكة فلـسطين   "ونقل موقع   ". ن عودة الحوار مع حماس    للتباحث معه بشأ  "األحمد، ترتيب لقاء مع عباس      

 القول إن الهدف من هذه اللقاءات هو        ،عن المصادر التي لم يسمها     على االنترنت امس،  " اليوم اإلخبارية 
تقريب وجهات النظر واستيضاح بعض آراء عباس بكيفية الخروج من األزمة الفلسطينية وعودة الحوار              

رفضت هذا الطلب حتى ال يتعارض مع قـرار القيـادة           " فتح"إن قيادات   "وقالت المصادر    ".حماس"مع  
قبل تراجعها عن انقالبها في قطاع غزة       " حماس"السياسية في الحركة بعدم إجراء أي لقاءات مع قيادات          

  ".واعترافها باألخطاء التي ارتكبتها في غزة
 أكد مصدر فلسطيني فـي      :سف حكمت يو  ،غزة نقالً عن مراسلها في    4/10/2007 سماوكالة  وأوردت  

إن الرئيس عباس رفض طلبا من نـواب مـن حمـاس            " سما"ديوان الرئاسة يوم الخميس لمراسل وكالة       
  .  مشيرة الى ان عباس اشترط اوال تنفيذ الشروط التي حددها لحماس من اجل الحوار،لترتيب لقاء معه
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  "غيرت قواعد اللعبة"جمات غزة هتعّد  وحكومة هنية ..القوة التنفيذية  من3انفجار يصيب  .8
 انفجرت عبوة ناسفة، زرعت في قوارير زراعية، وضعت وسط جزيرة في مفترق             : فتحي صباح  -غزة  

طرق مزدحم في حي عسقولة وسط مدينة غزة فجر امس، ما ادى الى اصابة ثالثة من عناصـر القـوة               
  .ةووصف جروح اثنين منهم بأنها متوسطة، والثالث خطير. التنفيذية

وعلى الفور شنت الشرطة حملة اعتقاالت وتفتيش في المنطقة بحثاً عن الفاعلين، الذين يعتقد انهـم مـن             
وحول االنفجار الجديد اصدرت وزارة الداخلية في حكومة         .حسب مصادر حمساوية  " فتح"نشطاء حركة   

هـذه  "ضـافت الـوزارة ان      وا .هنية بياناً قالت فيه انها اعتقلت عدداً من المشتبه فيهم بـالوقوف وراءه            
هذه الجريمة امتداد للجرائم السابقة التي ترتكبهـا        "، مشيرة الى ان     "الجريمة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة     

  ".فلول التيار الهارب
  5/10/2007الحياة 

  
  نائب فتحاوي يطالب عباس بإقالة وزراء في حكومة فياض  .9

رئيس عباس بإقالة بعض الوزراء     الح أشرف جمعة    طالب النائب عن حركة فت    :  الدستور، د ب أ    -غزة  
 .في حكومة تسيير االعمال المسؤولين عن حالة القلق التي أصابت أهالي وموظفي محافظات قطاع غزة              

إن القلق تولد لدى الموظفين نتيجة عدم الوفاء بالوعود التـي قطعهـا هـؤالء الـوزراء                 "وقال في بيان    
التلفزة واإلذاعات والصحف بخصوص الرواتـب والمـساعدات        والمسؤولون على أنفسهم أمام شاشات      

وكان جمعه أعلن تقديم استقالته قبل نحو       ". المالية ومساعدة الطلبة الجامعيين وكذلك المرضى والمسافرين      
واتهـم  . أسبوعين من التشريعي احتجاجا على ما سماه تقصير حكومة فياض بحق أهالي قطـاع غـزة               

  ".ذ توجيهات الرئيس بضرورة حل كافة المشكالت ألهالي محافظات غزةتماطل بتنفي"الحكومة بأنها 
  5/10/2007الدستور 

  
   بمنع اهالي القطاع من اداء العمرة والحجفياض تتهم حكومة هنيةحكومة  .10

 بمواصلة فرض   فياض حكومة    في حكومة هنية المقالة     وزارة األوقاف والشئون الدينية    ت اتهم :بيت لحم 
لقـد  "واضاف بيان للـوزارة      . قطاع غزة لمنعهم من اداء مناسك العمرة والحج        الحصار والتضييق على  

سجل لدى شركات ومكاتب الحج والعمرة ما يقرب من ألفي مواطن ألداء العمـرة، وقامـت الـشركات              
والمكاتب بالتواصل مع النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي ليطلب بدوره من سلطات االحتالل فتح               

معتمرين أو السماح لعبور طريق آخر ومن ثم مصر أو عبر معبر بيت حانون ثـم األردن                 معبر رفح لل  
وعند مراجعة الطيبي للسلطات اإلسرائيلية أخبروه       .التي وافقت على عبور معتمري غزة عبر أراضيها       

ذهـب أصـحاب شـركات      ، و بأن أسماء المعتمرين لم تصل للجانب اإلسرائيلي عبر الجانب الفلسطيني         
 الحج والعمرة إلي مسئولي اإلدارة المدنية في غزة فرفضوا استالم كشوف أسـماء المعتمـرين                ومكاتب

بحجة عدم وجود أوامر من رام اهللا، عندها أيقنت شركات الحج والعمرة أن حكومة فياض ال تريد ألهل                  
  ..".قطاع غزة أداء العمرة استمرارا منها في فرض الحصار والتضييق على قطاع غزة

  4/10/2007عاً اإلخبارية وكالة م
  

  تدرس استكمال الحسم العسكري في القطاع بعد تفجيرات غزة" حماس"قيادة : مصادر .11
تدرس بجدية استكمال عملية    " حماس"من مصادر مطلعة أن قيادة حركة       " قدس برس "علمت وكالة   : غزة

ألخيرة التي وقعت في    الماضي، وذلك بعد األحداث ا     يونيو/ الحسم العسكري الذي نفذته منتصف حزيران     
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 3غزة والتي كان آخرها، تفجير عبوة ناسفة في عناصر من الشرطة في مدينة غزة أدت إلـى إصـابة                    
أن قيادة الحركة رصـدت مـؤخرا       " قدس برس "وقالت مصادر مطلعة في الحركة لوكالة        .منهم بجراح 

إطالق النار على جنـازة     جملة من األحداث سواء في غزة أو خان يونس، أو رفح، أو مخيم الشاطئ، و              
شهداء من كتائب القسام في جباليا، وانفجار العبوة الناسفة والسيارة المفخخة، وأنها تـدرس فـي إطـار           

، "فلول التيار الخيـاني   "مؤسساتها المختلفة إمكانية استكمال عملية الحسم العسكري، ضد من أسمته بقايا            
وأضافت  .تي كانت تشارك في األعمال ضدها قبل الحسم       ال" فتح"وإلغاء العفو العام الذي منحته لعناصر       

 على  "كتائب القسام "المصادر أن قيادة الحركة شرعت في الدراسة بعدما تأكدت من أن جناحها العسكري              
  .أتم الجاهزية لذلك، رغم انشغاله في اإلعداد ألي اجتياح إسرائيلي للقطاع

رفع الوجهاء والوسطاء الغطاء عن كـل مـن         وأوضحت أن ما شجعها على أن تدرس األمر بجدية هو           
يتعامل مع قيادة رام اهللا لتنفيذ أي أوامر تطلب منهم سواء قتل أو تفجير، حيث ألمحت لهم أنهـا بـصدد                     

التي شاركت في القتال ضدها خالل عملية الحسم العـسكري، ممـا            " فتح"إلغاء العفو العام بحق عناصر      
هذه المالحقة بعـد    " حماس" على أيديهم من مالحقتهم، بعدما أوقفت        يعني عودة العائالت التي قتل أبناؤها     

  .العفو العام الذي طالهم
وأشارت الحركة إلى أنها على علم تام بمن يعطي األوامر لمجموعات غزة لتنفيذ األعمال في غـزة وأن    

  .ية استكمال الحسمالتحقيقات أثبتت تورط عدد منهم، وأنها قد تحدد لها تاريخا معين غير معلن لتنفيذ عمل
  4/9/2007قدس برس 

  
   تورطت في القطاع ومؤتمر الخريف قد يصنع تغييرا"حماس": دحالن .12

قال القيادي في حركة فتح محمد دحالن إنه ال يتحمل أي مسؤولية أمنية إزاء ما اسـماه انقـالب                   : غزة
حالن خالل حديثـة لقنـاة      وقال محمد د   .حماس في غزة الفتا إلى أنه سافر للعالج قبل انقالبهم بشهرين          

إن حركة حماس تحولت من حركة مجاهـدة إلـى          "والذي بث ليلة الخميس     " بالعربي  " العربية ببرنامج   
حركة لسارقي السيارات والمنازل، مشددا على أنها ربحت غزة وخسرت الشعب الفلسطيني والعرب بعد              

ه الطويل عن الساحة اإلعالمية لخضوعه      وأرجع دحالن غياب   ."انقالبها على السلطة الوطنية الفلسطينية      
  . للعالج الطبي لفترة طويلة

 تركت  "وردا على سؤال عن سر غيابه وجهاز األمن الوقائي في غزة لحظة سطيرة حماس، قال دحالن                 
 وقال إن جميع قيادات حماس في الداخل والخارج شاركت في اتخاذ قرار             ". ...2002األمن الوقائي منذ    
  ". . جريمة"ة، والذي وصفه بأنه االنقالب في غز

إن عالقتـه   "ونفى محمد دحالن أن تكون عالقته توترت مع حكومات عربية كانت تعتبره صديقا قـائال                
عبر دحالن عن اعتقاده برغبة األمريكان       وحول مؤتمر الخريف،    ".جيدة مع األردن ومصر والسعودية    

ال ان الساحة السياسية االسـرائيلية غيـر مؤهلـة          وفيما يتعلق باسرائيل ق   . باحداث تغيير عبر المؤتمر   
للذهاب بحل جذري للقضية الفلسطينية، وال أفق سوى العودة الى قضايا وطروحات أولمـرت الـسابقة،                

  .وهذا ال يعني أن مؤتمر الخريف محكوم بالفشل
  5/10/2007 سماوكالة 

  
 "حماس"بإتباع أسلوب المزايدة على " الجهاد" يتهم زهريسامي أبو  .13

اتهم سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، حركة الجهاد بإتباع أسلوب  :القادر فارس عبد - غزة
وجاءت اتهامات أبو زهري تعقيبا على تصريحات خالد . المزايدة السياسية ضد حركة حماس وقادتها

ى إليها حركة إن حركته ترفض الهدنة التي تسع"البطش القيادي في الجهاد اإلسالمي والتي قال فيها 
 ."حماس مع االحتالل اإلسرائيلي
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  5/10/2007عكاظ 
  

   مبكرة للتحضير النتخابات عامةفقط" حماس" مع الحوار ":فتح" .14
 احمد عبد الرحمن الليلـة الماضـية ان مـصير           "فتح"اكد الناطق الرسمي باسم     :  نائل موسى  -رام اهللا   

سي الندحاره لكنه دعا الى العمل على كل الجبهـات           في القطاع هو الزوال بعدما بدأ العد العك        "االنقالب"
 عبد الرحمن مجددا ان ال حوار مع حماس قبل           وأعلن .لتقصير امده ومنع تداعياته على الوطن والقضية      

ان تعود عن انقالبها وتوقف ممارستها وتعتذر لشعبنا فيما اوضح ان الحوار في حال بدأ لن يكون مـن                   
  . عليه بل من اجل التحضير النتخابات عامة مبكرةاجل اعادة االمور الى ما كانت

 5/10/2007الحياة الجديدة 
  

  عدد من القادة الفلسطينيين وبالتنسيق مع الموساد دسوا السم القاتل لعرفات: جبريلأحمد  .15
في تصريحات صـحفية لـه أن        - القيادة العامة  -كشف أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية         :غزة

إن عددا مـن    "  في اللجنة المركزية لحركة فتح قالوا له بحضور الرئيس محمود عباس             أعضاء بارزين 
فـي  "وأكد جبريل أنـه   ".القادة الفلسطينيين وبالتنسيق مع الموساد دسوا السم القاتل للراحل ياسر عرفات       

نا ال أملك   أ"وأضاف جبريل    ".لذلك فإنه سيحرجهم وينشر أسمائهم جميعا     ) القيادات المتورطة (حال نفيهم   
قتل وسمم، وقاموا بإعطـائي     ) عرفات(شيئا، ولكن ما قيل لي من قبل أعضاء في مركزية فتح يؤكد أنه              

  ".بعض األسماء الفلسطينية التي كانت متواطئة مع الموساد اإلسرائيلي ودست السم والجراثيم لعرفات
  4/10/2007صوت الحق والحرية 

 
  صغيرة ماضية باتجاه العمالة مع العدو الصهيوني بقيادة مجموعة " فتح"حركة : البردويل .16

" فتح"من الواضح أن حركة      ":في المجلس التشريعي  " حماس"صالح البردويل، ممثلة حركة     . د قال: غزة
بقيادة مجموعة صغيرة ماضية في اتجاه العمالة مع العدو الصهيوني واللقاء معـه وفـي المقابـل إدارة                  

 هي المزيد من التنسيق األمني مع العدو الـصهيوني واسـتهداف قـادة              الظهر للحوار الوطني، والنتيجة   
ووصف البردويـل فـي      ". واستخدام أجهزة أمنية جديدة لمحاولة إعادة الفلتان األمني إلى غزة         " حماس"

عما قامت به في غزة بأنـه لغـة   " حماس"في ترديد شرط تراجع " فتح"تصريح صحفي له استمرار قادة      
  ". تحريضية"

  4/10/2007ز الفلسطيني لإلعالم المرك
  

   تصطدم بحائط "حماس" و"فتح"كل المساعي الستئناف الحوار بين : ايمن دراغمة .17
اكد النائب ايمن دراغمة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس            : وليد عوض   -رام اهللا   

ركة فتح تصطدم بحائط علي     لـ القدس العربي امس ان كل المحاوالت التي تبذل الستئناف الحوار مع ح            
واضاف دراغمة قائال ما زالت االمور تصطدم بحائط، ومستبعدا حدوث اي انفراج علي صعيد               .حد قوله 

استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس قبل انعقاد مؤتمر الخريف  ومشددا علي انه لن يكـون هنـاك                   
 "حمـاس "ناك تواصل من قبل قيـادات       واوضح دراغمة لـ القدس العربي بان ه       . المؤتمرانفراج قبل   

بالضفة مع شخصيات فلسطينية مقربة من الرئيس عباس، وقال هنـاك تواصـل وجهـود حثيثـة مـع                   
  .شخصيات مقربة من الرئيس 

  5/10/2007القدس العربي 
  

  وإصابة أحد كوادرها برصاص مجهولين..  تُعيد تفعيل خالياها في غّزة"فتح" .18
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 نجحت في الفتـرة األخيـرة فـي    "فتح"، إن حركة "األخبار"مطلعة، لـقالت مصادر :  رائد الفي -غزة  
استعادة تنظيم صفوفها في القطاع، مستغلة حال الغضب الشديد لعناصرها ونشطائها جراء المالحقة التي              

ولم تستبعد المصادر نفسها تصاعد عمليات التفجير فـي الفتـرة            ."حماس"يتعرضون لها من قبل حركة      
، وخصوصاً في مدينة غزة، مشيرةً إلى أن هناك مجموعـات           "حماس"واقع التابعة لحركة    المقبلة ضد الم  

وفي حادثـة منفـصلة،      ".قيادة السلطة في رام اهللا    "وتتلقى تمويالً ومساندة من     " فتح" تتبع لحركة    "سرية"
، ، عماد مدوخ، في منطقة النصر الجنوبي وسط مدينة غزة بجروح خطـرة            "فتح"أصيب أمين سر حركة     

  .جراء إطالق النار عليه من مسلحين مجهولين
  5/10/2007األخبار 

 
  " المية ومية"مخيم في " حماس"و" فتح"اشتباكات : جنوب لبنان .19

ازدادت مخاوف الالجئين الفلـسطينيين     :  في صيدا  خالد الغربي عن   5/10/2007 الشرق االوسط    ذكرت
في قطاع غـزة الـى مخيمـاتهم بعـد          " حماس"و" فتح"في لبنان من انتقال الصراع المسلح بين حركتي         

واسفر عـن جـرح فلـسطيني    ) جنوب شرقي صيدا(االشتباك الذي وقع فجر امس في مخيم المية ومية   
وقد استوجب هـذا التطـور اجـراء         .ومواطن لبناني كان في منزله في بلدة مغدوشة القريبة من المخيم          

اويون وفلسطينيون في صـيدا ومخيمـي عـين          فلسطينية شارك فيها مسؤولون صيد     -اتصاالت لبنانية   
الحلوة والمية ومية لمعالجة ذيول االشتباك ومنع تكراره في ظل غياب اي معالجة سياسية للخالف القائم                

 .في قطاع غزة والضفة الغربية" حماس"و" فتح"بين حركتي 
لون في منطقة من مصادر مطلعة ان مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين يعم" الشرق االوسط"وقد علمت 

ساحة " تحصين"خالل الفترة المقبلة بهدف " حماس"و" فتح"الجنوب على ترتيب لقاءات لمسؤولين في 
يسعى " طابور خامس"المخيمات الفلسطينية في لبنان من االختراقات والحوادث االمنية في ظل وجود 

 قطعت شوطا كبيرا وستكون وذكرت المصادر نفسها ان المساعي.  فلسطينية-الى اشعال فتنة فلسطينية 
  .داخل المخيمات الفلسطينية" حماس"و" فتح"مقدمتها وقف الحمالت السياسية واالعالمية بين 

هذا، وعاد الهدوء الى مخيم المية ومية بعد نجاح المساعي واالتصاالت التي قام بها قادة الفصائل 
ي اجراءات امنية في محيط عين الحلوة واللجان الشعبية الفلسطينية، في وقت اتخذ فيه الجيش اللبنان

التي تتمتع بوجود قوي في معظم المخيمات الفلسطينية في جنوب " حماس"يذكر ان حركة  .والمية ومية
وفي . لبنان ال تملك مراكز عسكرية ويقتصر نشاطها على تقديم الخدمات الطبية واالجتماعية والتربوية

في جميع مخيمات الجنوب اللبناني " فتح"العسكرية لحركة المقابل، تنتشر عشرات المكاتب والمراكز 
 .والسيما عين الحلوة والرشيدية

كادت شرارة االشتباكات التي وقعت بعد الواحدة بين حركتي         : صيدا من   5/10/2007السفير  وأضافت  
م ، ان تمتد الى مخيم عين الحلوة لوال نزول عناصـر مـن تنظـي              "المية ومية "في مخيم   " حماس"و" فتح"
بقيادة مسؤول التنظيم جمال سليمان الى االرض، وتطويق عناصـر الطـرفين وتهديـدهما              " انصار اهللا "
بإطالق النار عليهما في حال لم يتوقفا عن اطالق النار، وابالغه الجميع بان هذا المخيم لـيس حكـراً                   "

تستخدم السالح للمرة   " سحما"هو االول بينهما، خاصة ان      " حماس"و" فتح"واالشتباك بين    " . عليهما فقط 
  . االولى في اشكال فردي

  
   لجان المقاومة تدعو الى اعالن النفير العام : القدس العالمييومفي  .20

اكدت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري الوية الناصر في يوم القـدس العـالمي الـى                : بيت لحم 
واضافت  .رير القدس وحماية المسجد االقصى    اعالن النفير العام إلطالق مرحلة من العمل والمقاومة لتح        

لجان المقاومة على ضرورة أال يؤثر ما يحدث في فلسطين من أزمة سياسية داخلية على أهمية مواصلة                 
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ودعت لحوار مباشر ومـسئول بـين        .دعم المقاومة والجهاد في فلسطين ألن هذا فرض عين وواجب           
ب الفلسطيني ودفن الفتنة التي خطط لها االحـتالل         حركتي فتح وحماس في فلسطين إلعادة اللحمة للشع       

 .طويال
  4/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  ..ال جدوى من لقاء الخريف ولن ينتج عنه أي قرار مهم: بينيس .21

انتقادات لما توصل إليه رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية،         ) حزب العمل (وجه عضو الكنيست أوفير بينيس      
بموجبـه ال تنـاقش إسـرائيل       والـذي   ة الفلسطينية، محمـود عبـاس،       إيهود أولمرت، ورئيس السلط   

 .الذي سيعقد في واشنطن الـشهر القـادم       " لقاء الخريف اإلقليمي  "والفلسطينيون المسائل الجوهرية خالل     
وقال بينيس إن أولمرت اختار أن يكون ناشطا حزبيا وليس سياسيا، وأثبت أنه ليس شريكا جديا للسالم،                 

وأضاف أنه يجب على حـزب   .ن عقد مثل هذا اللقاء، والذي لن ينتج عنه أي قرار مهم     وإنه ال جدوى م   
  .العمل عدم السماح ألولمرت بمواصلة المراوغة السياسية

  4/10/2007 48عرب
  

  48التحذير من مصادقة لجنة االقتصاد اإلسرائيلية قانون منع بيع األراضي لفلسطينيي  .22
ـ   طالب مركز مساواة داخل    : وفا -حيفا   ، لجنة االقتصاد البرلمانية اإلسـرائيلية، بـرفض        48 أراضي أل

، علمـا أن    48للمواطنين العرب في أراضي عام      " الكيرن كييمت "اقتراح قانون يمنع تخصيص أراضي      
ويهدف اقتراح القانون الذي يمنع تسويق       .لجنة االقتصاد البرلمانية ستناقش اقتراح القانون االثنين المقبل       

للمواطنين العرب إلى تجـاوز     " دائرة أراضي إسرائيل  "المدارة بواسطة ما تسمى   "  كييمت الكيرن"أراضي  
المحكمة العليا اإلسرائيلية، التي ما زالت تناقش االلتماس الذي قدمه مركز مساواة ووحدة حقوق اإلنسان               

 عـضو   64وكانت الكنيست صادقت بأغلبية خاصة مكونـة مـن           .في جامعة تل ابيب وجمعيات أخرى     
نيست، على اقتراح القانون العنصري في القراءة التمهيدية، وذلك بعد ان صـدقت اللجنـة الوزاريـة                 ك

  .للتشريع على اقتراح القانون ودعمته
 5/10/2007الحياة الجديدة 

  
  رغم علمها أنها أمريكية" ليبرتي"إغراق " إسرائيل"وثائق تكشف تعمد  .23

يـة ان طـائرات سـالح الجـو وسـفن البحريـة             كشفت شهادة جديدة نشرتها صحيفة امريك      :واشنطن
 اثناء حـرب    1967حزيران  / يونيو 8 في   "ليبرتي" التي هاجمت وأغرقت السفينة االمريكية،       "االسرائيلية"

 نقالً عـن وثيقـة      "شيكاغو تريبيون "وذكرت صحيفة   . األيام الستة، كانت على علم بأن السفينة امريكية       
 تتبع لهـا، أنهـا كانـت مكلفـة اعتـراض            "ليبرتي"انت السفينة   لوكالة األمن القومي األمريكي التي ك     

كانوا على علم مسبق بأن السفينة امريكية، لكنهم رغـم ذلـك            " االسرائيليين"االتصاالت، وان الطيارين    
وكشف اوليفر كيربي نائب مـدير وكالـة الفـضاء والطيـران            . مضوا قدماً في الهجوم عليها واغراقها     

 العمليات وقت الهجوم على ليبرتي ان المحادثات التي جـرت بـين الطيـارين               لشؤون) ناسا(االمريكية  
وبعضهم بعضاً وقيادتهم، أكدت أن هؤالء الطيارين تعرفوا الى السفينة، وانها ترفع العلـم              " االسرائيليين"

ونقلت الصحيفة عن كيربي قوله ان جـزءاً         .ورغم ذلك هاجمت الطائرات السفينة وأغرقتها     . االمريكي
  .يراً من المحادثات التي تم اعتراضها والمعلومات االستخبارية المدونة، اختفت من السجالت الرسميةكب

  5/10/2007الخليج اإلماراتية 
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                      865:                                 العدد5/10/2007جمعة ال: التاريخ

  
  لبدء حياة جديدة لبرازيليصلون إلى ا  العراقمجموعة ثانية من فلسطينيي .24

الفلسطينيين الذين لجأوا    عائالت من الالجئين     8 شخصا وتشكل    36 غادرت مجموعة ثانية تضم      :ب.ف.ا
من العراق إلى مخيم الرويشد في األردن، أمس إلى البرازيل لبدء حيـاة جديـدة بمـساعدة الحكومـة                   

 الناطقة اإلعالمية باسم المفوضية في      شارتوأ .البرازيلية والمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة      
  . الشهر الجاري18نقلها في  شخصا سيتم 37عمان، أن مجموعة ثالثة تتألف من 

  5/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الشاباك يبتز مرضى فلسطينيين ويطالبهم بتزويده بمعلومات مقابل تلقيهم العالج الطبي .25
كشفت معاريف، أن جهاز الشاباك يبتز المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، ويطالبهم بتزويده 

وكشفت إفادات أن من يرفض التعاون ال يحصل على  .إسرائيلبمعلومات مقابل تلقيهم العالج الطبي في 
يتم إعادتهم بزعم ، وتصريح للدخول إلى إسرائيل حتى لو كان قد بدأ في عملية العالج في وقت سابق

  .أنهم يشكلون خطرا أمنيا
  4/10/2007 48عرب

  
  الدرةمحمد مركز حقوقي يطالب بتحقيق دولي في حادث قتل  .26

ان لحقوق اإلنسان أمس، بفتح تحقيق دولي محايد وشفاف في حالة قتـل محمـد            طالب مركز الميز   :غزة
بإعالن مكتب الصحافة   في هذا السياق،    ندد  كما  . الدرة قبل سبعة أعوام، وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة       

  .، كان ملفقاً وغير حقيقيالجريمةالحكومي اإلسرائيلي أن الشريط الذي أظهر 
  5/10/2007االتحاد اإلماراتية 

  
   لتأدية شعائر دينية بشكل استفزازيمئات المستوطنين يقتحمون أحد أحياء عكا العربية .27

قامت مجموعة من المستوطنين والمتدينين اليهـود، باقتحـام احـد االحيـاء ذات           :  حسن مواسي  -عكا  
نيـة فـي سـاحته      األغلبية العربية في مدينة عكا، وأثاروا حالة من القلق التوتر، وقاموا بتأدية شعائر دي             

  .هالياالبين بينهم وبشكل استفزازي، احتفاال بعيد المظلة اليهودي، حيث حصلت مشادات كالمية 
  5/10/2007الدستور 

  
  الزوارق الحربية اإلسرائيلية تقصف بيت الهيا شمال قطاع غزة .28

ين في بلدة بيت    قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية فجر الخميس، منازل وممتلكات المواطن        : ألفت حداد 
مما أدى إلى إحداث بعض األضرار المادية فيها دون أن يبلَّغ عن وقوع إصابات              ،  الهيا شمال قطاع غزة   

  .بشرية
  4/10/2007 48عرب

  
   لألمر بالمعروف في غزةظهور جماعة مسلحة مجهولة .29

ذت على عاتقهـا    خ أ ظهر في غزة جماعة مجهولة تحمل اسم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،            :غزة
فـي هـذا الـسياق عـن     وأعلنـت  . قطاعالما سمته العمل من أجل محاربة المفسدين في جميع مناطق   

دعا المركـز الفلـسطيني     فيما  . مسؤوليتها عن ردع اثنين من أبناء إحدى العائالت في مدينة خان يونس           
  .مسلحة بحق بعض االهاليال مجموعةهذه ال للتحقيق في االعتداءات التي نفذتها من جهتهلحقوق اإلنسان 
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  5/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

   نابلس وتعتدي على الطلبة والمعلمين فيقوات االحتالل تقتحم مدرسة .30
للمرة الثانيـة   في نابلس   اقتحمت قوات االحتالل، أمس، مدرسة برقة الثانوية        :  غازي بني عودة   -نابلس  

وأشـار   .ا أدى لتعطل العملية التعليمية في المدرسة   في غضون يومين، واعتدت على طلبتها ومعلميها، م       
محافظة الى ان اعتـداءات االحـتالل علـى طلبـة           الغسان دغلس، مدير الشؤون البلدية والقروية في        

ومواطني برقة تتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين الذين كانوا تظاهروا على مدار االيام الماضية              
  .الة منذ نحو عامينفوق خرائب مستوطنة حومش المخ

  5/10/2007األيام الفلسطينية 
  

  خطة تعليم جديدة لألونروا تثير خشية الالجئين من وقوف جهات خارجية خلفها : غزة .31
أثارت األساليب التعليمية الجديدة التي انتهجتها وكالة األونروا هذا العـام اسـتياء              : أشرف الهور  -غزة  

 هذه األساليب،   ى عدد منهم تحفظات عل    ىة، خاصة بعد أن أبد    بعض أهالي أطفال الالجئين في قطاع غز      
، بعد أن تم إنقـاص  وقالوا انها تساهم في ضعف المردود التعليمي وتنقص من مخزون المعارف الوطنية 

وفي هذا الصدد كـان جـون كنـغ          .ىالمخصصة للتربية الوطنية، لصالح مواد دراسية أخر      الحصص  
 .سبب التغيير لتقصير الطالب في مواد اللغة العربيـة والرياضـيات           أرجع   الوكالةمسؤول العمليات في    

 إلفشال العمليـة    ىهذه األساليب الجديدة جهات خارجية تسع     وراء  تخوفه من أن تكون     فيما أبدى البعض    
 بتقييم هذه الطرق بـشكل      وقد طالبوا التعليمية عند أطفال الالجئين وتهدف إلضعاف معلوماتهم الوطنية،         

  . من مالئمتها للمجتمع الفلسطينيفوري للتأكد
  5/10/2007القدس العربي 

  
  اشتية يعلن عن برنامج خلق فرص عمل في قطاع غزة قيمته مليونا دوالرمحمد  .32

، أمس، عـن    )بكدار (أعلن محمد اشتية، رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار        : رام اهللا 
عمال في قطاع غزة بميزانية تصل الى مليوني دوالر بتمويل          التوقيع على مشروع جديد متعلق بتشغيل ال      

 .من البنك الدولي، ضمن برنامج تطوير المجتمع الشامل، ليدخل حيز التنفيذ اوائل تشرين األول الحـالي               
ـ  ، و سيتم العمل في هذ المشروع بموجب مذكرة تفاهم بين بكدار ومؤسسات المجتمع المدني            و  هسينتفع من

  . ألف شخص120 الف شخص وعائلة، أي ما يعادل فعليا 15 ثالثة اشهر خالل
  5/10/2007األيام الفلسطينية 

  
  حكومة هنية تحذر من انعكاسات تدهور الوضع الصحي وتشكو ندرة األدوية .33

، باسم نعيم من احتمال انهيار الوضع       في غزة حكومة المقالة   الالقائم بأعمال وزير الصحة في       حذر: غزة
 الى نقص حاد     وقد أشار  .سانية جراء استمرار الحصار المحكم على قطاع غزة       الصحي ووقوع كارثة ان   

وحمل سلطات االحتالل المسؤولية عـن   .في االدوية وعجز في عمل المراكز الحيوية في وزارة الصحة    
معاناة االالف من المرضى ووفاة العشرات منهم نتيجة اغالق المعابر، ومنع المرضى من تلقي العـالج                

 من االدويـة    هان رصيد أ و ، صنفاً 470وزارة تبلغ   الواوضح ان قائمة االدوية االساسية في        .رجفي الخا 
 صنفاً ال يزيد مخزونها على شـهر واحـد،        61الحساسة والضرورية منها اصبح صفراً، في حين يوجد         

الـشرائية  الى ان القيمـة      الفتا   . صنفاً آخر ال يزيد مخزونها على ثالثة شهور        125بينما يوجد اكثر من     
واضاف ان الوزارة تتواصل مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالميـة،   .لهذه االدوية تبلغ مليون دوالر    
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 عبر المعابر المغلقة في شكل شبه دائم         األدوية عمل على تسهيل ادخال   والالتي تكفلت بتغطية هذا العجز،      
  .حتى قبل سيطرة حماس على القطاع

 بحاجـة للعـالج فـي        الماضي  حزيران 14 االف مريض منذ احداث      7 االف الى    6وكشف ان ما بين     
  .حرموا منه بسبب الحصارقد الخارج 

  5/10/2007الحياة 
  

   معاناة األسرى في سجون االحتالل الصهيوني جسدمتحف فلسطيني ي .34
الحيـاة  و التجارب االعتقاليـة،     ، يتضمن متحف فلسطيني مقام في جامعة القدس في بلدة أبوديس          :أ.ب.د
افتـتح فـي    قـد   المتحـف    وكان   .ليومية لألسرى، بما تتضمنه من معاناة وألم، وفن وإبداع ومدونات         ا

يضم صـورا فوتوغرافيـة وثائقيـة        وهو   . الوزير أطلق عليه اسم ابوجهاد   حيث  ،   الماضي ابريل/نيسان
ـ كما يـضم عرضـاً      .وخرائط جدارية وأدوات للمعتقلين وخطابات وأعماالً فنية ومكتبة وأرشيفاً          76ـل

  .طريقة تعذيب تتبعها مخابرات االحتالل مع المعتقلين
  5/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ترجئ إعالن مرشحيهم لالنتخابات النيابية" اإلخوان"خالفات : األردن .35

إعالن القائمة النهائية " جماعة اإلخوان المسلمين"أجلت خالفات طارئة داخل :  نبيل غيشان-عمان 
ويدور الخالف غير . نوفمبر المقبل/ ة المقرر إجراؤها في العشرين من تشرين الثانيلالنتخابات النيابي
الذي ال يرغب في استفزاز الحكومة ويحاول الوصول الى قائمة " الحمائم"االول تيار : المعلن بين تيارين

 مع وقادرين على الفوز، تجنباً للصدام" حماس"مرشحين أقوياء وفاعلين وغير محسوبين على حركة 
الذي تراجعت قوته داخل " الصقور"الحكومة وسحب اي حجج يمكن ان تقود الى تدخلها، والثاني تيار 

الجماعة بعدما حاول عبثاً فرض مقاطعة االنتخابات، لذلك دفع في اتجاه ترشيح عدد من المتشددين 
ي محاولة لفك المعروفين بصدامهم الدائم مع الدولة والتحالف مع شخصيات عشائرية واجتماعية، ف

وباءت هذه المحاولة بالفشل ايضاً بعدما . الطوق الذي تحاول الحكومة فرضه على التيار المتشدد
في الوقت نفسه ترتفع اصوات داخلية مطالبة . رفضتها القيادة وأقرت ترشيحات استبعدت منها المتشددين

 خصوصاً بعد الحملة الحكومية زكي بني ارشيد ،" جبهة العمل اإلسالمي"بإقالة االمين العام لحزب 
ويبدو ان الطرفين .  المستمرة ضده واعتباره عنصراً غير مقبول التهامه بارتباطات تنظيمية مع حماس

داخل الحركة االسالمية متفقان على عدم توسيع القائمة االنتخابية واالكتفاء بعدد من المرشحين ال يزيد 
وز وتحاشي سقوط أي مرشح ألن مثل تلك الحاالت  مرشحا من أصحاب الفرص القوية بالف25على 

في الشارع خصوصاً بعد التطورات الكبيرة في " اإلخوان المسلمين"ستؤخذ مقياساً للداللة الى تراجع قوة 
على السلطة في قطاع غزة، وهي خطوة لم تلق ترحيباً في " حماس"األراضي الفلسطينية واستيالء 

  .ردنأوساط المخيمات الفلسطينية في اال
  5/10/2007الحياة 

  
   الفلسطينية-لحود تداول مع عباس زكي التطورات الراهنة والعالقات اللبنانية  .36

استقبل الرئيس لحود، ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان الوزير عباس زكي، مع وفد من ممثلي الفصائل 
فلسطينية، والتحضيرات الجارية  ال-الفلسطينية، تداول معه في التطورات الراهنة والعالقات اللبنانية 

في مخيم نهر البارد، وأوضاع " فتح االسالم"لمرحلة ما بعد انتهاء المواجهة بين الجيش اللبناني ومسلحي 
كما تناول البحث التطورات داخل االراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء . الالجئين إلى مخيم البداوي

  .لةالسرائيلية العدوانية المتواصالممارسات ا
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وبعد اللقاء، أشار الوزير زكي رداً على سؤال حول الخطوات التي ستتبع في مرحلة ما بعد أحداث نهر 
البارد، إلى ان الرئيس لحود وعد بإعطاء توجيهاته الى الجهات كافة لكي تكون هناك معاملة واجراءات 

  . للتعويض على الفلسطينيين وللتخفيف من معاناتهم
  5/10/2007السفير 

  
  المزعوم محاولة لفرض التسوية على العرب" السالم"مؤتمر :  لألخوانمرشد العامال .37

تطرق فضيلة األستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام لإلخوان المسلمين، في رسالته  :أحمد رمضان
األسبوعية اليوم الخميس، إلى دعوة إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش لعقد مؤتمرٍ دولي للنظر في 

في المنطقة العربية، موضحا أنها تأتي في وقت غير مالئم؛ وذلك أن عقد مؤتمرٍ دولي " السالم"ايا قض
أضاف أن اإلدارة  .في الوقت الراهن ال يساعد على التناول الجاد للقضايا والموضوعات المصيرية

مريكيين باتوا األمريكية روجت لعقد المؤتمر دون توضيحٍ لجدول أعماله، سوى أن المسؤولين األ
، وهكذا دون توضيح اإلجراءات الالزمة "دولة فلسطينية"يوضحون أن المناقشات ستدور حول إعالن 

لبناء الثقة قبل الدخول للمؤتمر، وفي ظل هذا الغموض يوجد ثمة تساؤٍل عن مصير القضايا األخرى 
نات، وإزالة جدار الفصل التي لم يرد بشأنها ذكر حتى اآلن، مثل إنهاء االحتالل، وفك المستوط

العنصري، ومدينة القدس المحتلة، وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، مشددا على أنه من الظلم 
وأوضح أن ما تبغيه السياسة  .التاريخي إهمالهم ونسيانهم والتغطية على الجرائم التي ارتُكبتْ في حقِّهم

ولة من محاوالتها المتكررة لفرض تسوية قسرية، ليس األمريكية من عقد هذا المؤتمر، ال يخرج عن محا
فقط على الفلسطينيين، ولكن على الدول العربية أيضا، مشيرا إلى أن ما تطرحه، السياسة األمريكية، هذه 
المرة، ال يختلف عما سبقه من أطروحات ومشروعات لفرض تسوية سياسية، فالجامع المشترك بينها 

لتحيز ضد الفلسطينيين، وألمح إلى أن المفارقة في الدعوة لعقد المؤتمر تأتي في يتمثل في اإلمعان في ا
ظل سياسة أمريكية وصهيونية وأوروبية تدعم فرض الحصار على الفلسطينيين، كما تدعم وترعى 
االنقسامات الداخلية فيما بينهم، وهذه السياسة اإلكراهية تتناقض وتتعارض مع السعي لتحقيق السالم 

وطالب المرشد العام بعدم استبعاد أي من األطراف الفلسطينية من المشاركة في المناقشات  .االستقرارو
حول المسائل اإلستراتيجية، وقبل ذلك ال بد من دعوة األطراف الفلسطينية إلصالح ذات البين والوقوف 

  .صفا واحدا لمواجهة محاوالت العصف بحقوقهم
  5/10/2007إخوان أون الين 

  
 نحث الفلسطينيين على تجاوز الخالفات ومصر داعمة لقضيتهم: مبارك .38

أكد الرئيس المصري حسنى مبارك أن ما شهدته األراضي الفلسطينية في غزة خالل :  وفا–القاهرة 
حزيران الماضي بعد االنقالب على الشرعية أثر سلباً على الموقف الفلسطيني بشكل عام، ما يستدعي 

وأوضح أن مصر وشعبها تدعم القضية الفلسطينية ولديها مبادئ ثابتة . لخالفاترص الصفوف ونبذ ا
تتعامل من خاللها مع القضية الفلسطينية يستحيل تجاوزها، وأنها ليست بديال عن الشعب الفلسطيني وال 
تتخذ أي قرار يراه الفلسطينيون في غير صالحهم، وأنه ال يمكن أن تقوم مصر بدور يتعلق بمستقبل 

أنه : وأضاف. قضية الفلسطينية دون أن يكون هذا الدور موضع قبول وترحيب من الشعب الفلسطينيال
من أجل تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة اتخذت قوات حرس الحدود المصرية األوضاع الالزمة 
في منطقة رفح وهذا شيء طبيعي في هذه المرحلة من أجل ضبط األوضاع على الحدود وضمان حرية 

  وحول ما يثار من آن آلخر بشأن احتمال احتالل إسرائيل لمحور صالح . االنتقال للمواطنين الفلسطينيين
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إننا ال ندخل في معارك إعالمية ومبارزات كالمية مع أحد فمصر تعي  "مبارك قال ،الدين مرة أخرى
  ".ف وجميع العواقبمسؤوليتها وتأخذ قرارها وفقا لمصالحها مع حساب دقيق وتقدير كامل لكل الظرو

  5/10/2007الحياة الجديدة 
  

  إيران تدعو إلى مشاركة واسعة في يوم القدس  .39
" مهر"نقلت وكالة أنباء    :  ستار ناصر  ،طهران نقًال عن مراسلها في    5/10/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت  

ة الكبيرة إسرائيل،   يوم القدس ومشاركة الشعوب أجهضا هذه المؤامر      "االيرانية شبه الرسمية عن نجاد أن       
ووصـف إسـرائيل    ". وتراجع االستكبار العالمي واضطر حالياً الى القبول بوجود دولتين جنباً الى جنب           

لوال يوم القدس، مـشدداً علـى أن        " ظلم كبير وجريمة ضد البشرية كانت قيد االعتراف والتثبيت        "بأنها  
  ". ممارسات الكيان الصهيوني إهانة للبشرية"

لها في     5/10/2007 السعودية   الوطنوأضافت   رأى الـرئيس  :  أحمـد حـسن  طهـران،  نقًال عن مراس
اإلسرائيلية في الشرق   " الهيمنة"تتمثل في وقف    " مهمة دولية "اإليراني محمود أحمدي نجاد أن إيران لديها        

ف وتقام اليوم في طهران مسيرات يوم القدس العالمي وسيلقي نجاد كلمة أخرى يجدد فيها مواق              . األوسط
  .طهران لدعم المقاومة في فلسطين

  
  يجب جعل أمل الدولة حقيقي بالنسبة للفلسطينيين: بوش .40

يجب أن يكـون    "قال الرئيس االميركي جورج بوش، في خطاب ألقاه امس في والية بنسلفانيا االميركية،              
" صل إلى سالم    هناك ديمقراطية فلسطينية ملتزمة بالعيش إلى جاب الديمقراطية اإلسرائيلية من أجل التو           

يجب إقصاء المتطرفين بشكل مستمر، وأولئك الذين يستخدمون اإلرهـاب لتحقيـق أهـداف              : "وأضاف
وادعى بـوش أن قـرار      . وبحسبه فإن التقدم في عملية السالم يتطلب التزاما من قبل الطرفين          . سياسية

ن بمثابـة شـقا للطريـق       إسرائيل بأن لها مصلحة بعيدة المدى في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية كـا            
الديمغرافيا سوف تتغلـب علـى الديمقراطيـة        "وأضاف أن اإلسرائيليين وصلوا إلى نتيجة أن        . المسدود

وتابع أنه يجب العمل على خلق أمل حقيقي لدى الفلسطينيين، الذين سـمعوا الكثيـر مـن                 ". اإلسرائيلية
وبحسبه فإنه يعمل إلى جانب وزيرة خارجيتـه        . الكالم، ولكنهم لم يروا دولة تبدأ بالتطور من هذا الكالم         

  .لدفع الطرفين لالتفاق على شكل الدولة المستقبلية
  4/10/2007 48عرب

  
   وتقسيم القدس وإلغاء حق العودة67رايس تحمل اقتراحاً بدولة على الـ .41

 الـى   تحمل وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، التي تصل االربعاء        :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
المنطقة، غرفة عمليات لجولتها، وستحاول جسر الهوة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي للتوصل الى             

وسربت مصادر غربيـة    . اتفاق على وثيقة حول قضايا الوضع النهائي تقدم الى مؤتمر الخريف الدولي           
ؤولون في وزارة الدفاع    في القدس أن رايس تحمل معها ورقة أعدها ديبلوماسيون أميركيون سابقون ومس           

ووفـق  . األميركية تتضمن مقترحات لحل القضية الفلسطينية سيتم عرضها على مؤتمر السالم المقبـل            
 وتقـسيم مدينـة     1967المصادر نفسها، فإن المقترحات تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود العـام             

اء حق العودة لالجئين الفلـسطينيين إلـى        القدس واعتبارها عاصمة للدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية وإلغ      
مدنهم وقراهم األصلية داخل إسرائيل، لكن مع االعتراف بمعاناتهم وإمكانية تعويضهم ماديـا وعـودتهم               
للدولة الفلسطينية الموعودة، وعقد سلسلة مؤتمرات تعقب المؤتمر الدولي في الخريف المقبـل ودعـوة               

  .ر المؤتمرات التي تعقب المؤتمر الدوليلحضو) حماس" (حركة المقاومة االسالمية"
  5/10/2007المستقبل 
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   مشعل يحاول رأب الصدع مع فتحو.. المفاوضات التي يجريها عباس مأسوية: القدومي .42

قال فاروق القدومي أمين سر حركة فتح ورئـيس الـدائرة الـسياسية              : من زهير اندراوس   -الناصرة  
 القدس العربي انه حتي نهاية العام الحالي ستنضم         -ادلي به ل  لمنظمة التحرير الفلسطينية في لقاء خاص       

. حماس إلي منظمة التحرير الفلسطينية ونحن ال نخضع لشروط عباس وفيـاض وأمريكـا وإسـرائيل               
واضاف ان اولمرت إنسان ضعيف بعكس شارون ولن يتجرأ علي مهاجمة سورية أو إيران أو اجتيـاح                 

وقال في معـرض    . سلحة متطورة باستطاعتها احراق اسرائيل بالكامل     القطاع، الفتا الي ان ايران تملك ا      
رده علي سؤال ال نستطيع مهما كلف االمر ان نهمل الوزن النـضالي لحركـة حمـاس فـي الـساحة                     

وقـال ان   . الفلسطينية، وعلينا ان نجد الوسائل، نحن الفلسطينيين، العادة حماس الي االطـار الـوطني             
ة اليهود مرفوض جملة وتفصيال، مشيرا الي انه سيعود الي يافا مع الالجئـين              اعتبار الدولة العبرية دول   

وزاد قائال انه ال بد من استمرار المقاومة الن السلطة تتنكر للمقاومـة             . فقط، الن العودة اهم من الدولة     
 مـع   وتقمعها وتسلم اسلحتها الي الجانب االسرائيلي، وهذا االمر نرفضه رفضا قاطعا، ونرفض اية هدنة             

  :وفيما يلي النص الكامل للحديث. اسرائيل
 ما هو رأيك بمؤتمر انابوليس الذي دعا اليه الرئيس االمريكي جورج بوش، وكيف تفـسر اصـرار                  -

  الرئيس محمود عباس علي المشاركة فيه؟
،  من خالل التجارب الطويلة واللقاءات المتعددة التي كان يحضرها العديد من الرؤساء وتوقع اتفاقـات               -

خ، كل هذه االتفاقات التي كانت توقـع        من المبعوث االمريكي تينيت الي الجنرال زيني وحتي شرم الشي         
وفي شرم الشيخ عقد مؤتمر بحضور شارون واالردن ومصر والـسلطة           . دأبت اسرائيل علي التنكر لها    

انا ال اعتقد ان الواليـات المتحـدة        . وغيرها، ووقع ما يسمي باتفاق التفاهمات، والدولة العبرية لم تنفذه         
يرة من حكمه قادران علي ممارسة الضغوط علي اسرائيل، كما          االمريكية ورئيسها في هذه اللحظات االخ     

ان اسرائيل وعلي لسان اولمرت وباراك ورامون وليفني يؤكدون ان المسائل المركزيـة فـي القـضية                 
الفلسطينية ليست موضع نقاش او بحث، وقضية الالجئين والقدس والدولة كاملة االوصاف، وبالتالي فان              

مر، الذي يخلو من برنامج العمل هو دعاية لتحسين صورة الرئيس االمريكي            هذا المهرجان، وليس المؤت   
وانا اعتقد، وكل   . جورج بوش، الذي يعاني من المزيد من المشاكل كلما اوحل جيش احتالله في العراق             

  .الدالئل والمؤشرات تؤكد ذلك، ان المهرجان سيخرج عنه بيان فقط
ئا وبانه مهرجان لتحسين صورة بوش، هل كنت تقترح علـي           ناء علي ما قلته بان المؤتمر لن يجلب شي        

  الرئيس ابو مازن عدم المشاركة فيه؟
 في الحقيقة نعم، لو ان االمر كان راجعاً لي لكنت قاطعت هذا المؤتمر، ولكن االمر يعـود االن الـي                     -

خ ابـو مـازن،     السلطة الفلسطينية التي كانت نتيجة طبيعية التفاق اوسلو، الذي اشرف علي هندسته اال            
اعتقـد  . وانتم تعرفون موقفي، بأنني عارضت االتفاق منذ البداية وما زلت علي موقفي الرافض الوسلو             

اليوم انه ال يوجد امام عباس أي خيار سوي ان يحضر هذا المؤتمر، او هذا المهرجان، وانتم تعلمـون                   
وضات المأسوية التي يجريها االخ     ايضا انه باالضافة الي انني اعارض اوسلو، فانني اعارض ايضا المفا          

وانمـا هـذه    . ابو مازن مع االسرائيليين، والتي ال تعبر عن جدية في التوصل الي سالم عـادل ودائـم                
  .محادثات لمجرد المحادثات ليس اال

كيف تفسر رفض الرئيس عباس اجراء مفاوضات مع حماس بادعـاء انهـا انقلبـت علـي الـشرعية                   
ه يقوم عباس ورئيس الوزراء سالم فياض باجراء مفاوضات مـع اسـرائيل،             الفلسطينية، وفي الوقت ذات   
  التي سلبت فلسطين برمتها؟

 ال شك ان ما فعلته حماس في قطاع غزة كان خطأ كبيرا، وكان يمكن ان نصل الي الوفاق من خالل                     -
 ولكـن ال    محادثات سلمية بيننا، وال يسيل منها الدم الفلسطيني، وهذه نقطة اخذت علي حركة حمـاس،              
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نستطيع مهما كلف االمر ان نهمل الوزن النضالي لحركة حماس في الساحة الفلسطينية، وعلينا ان نجـد                 
الوسائل، نحن الفلسطينيين، العادة حماس الي االطار الوطني فـي جبهـة وطنيـة بـشروط الـشعب                  

 ال عن طريق    الفلسطيني، وليس بشروط حماس، ولذلك ال بد ان ندير الحوار مع حماس بصورة اخري،             
السالح، الن حركة التحرير دائما تشكل الجبهة الوطنية، فقد تركنا لهم شهورا طويلة ليصلوا الـي مـا                  
وصلوا اليه من اتفاق، واقصد اتفاق مكة، ولكنهم خرجوا عنه في حماس، وبالتالي سنقوم نحن بتجربـة                 

  .اخري وندعوهم الي دخول منظمة التحرير الفلسطينية
  وة لحماس للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية؟متي ستوجه الدع

  . قبل نهاية العام الحالي ان شاء اهللا-
انت تدعو حماس الي منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن هناك العديد من القيادات الفتحاوية التي تعارض               

  هذا الطرح جملة وتفصيال، كيف يمكن جسر هذه الهوة في المواقف؟
العبارة ان حركة فتح ال تعارض اشراك حماس في منظمة التحرير الفلـسطينية،              انا اقول لك بصريح      -

ولكن هناك جناحا في فتح، اسميه فتح السلطة، الذي يعارض انضمام حماس الي منظمة التحرير، ولكـن           
معظم فتح مع الجبهة الوطنية، وجميع المستقلين مع الجبهة الوطنية، وال يجوز ان تفرض علينا اسرائيل                

ها بعدم دخول حماس الي منظمة التحرير، ال بد من استمرار المقاومة الن السلطة تتنكر للمقاومة                شروط
وتقمع المقاومة وتقوم بتسليم اسلحتها الي الجانب االسرائيلي، وهذا االمر نرفضه رفضا قاطعا، ونرفض              

  .اية هدنة مع اسرائيل، ما دامت تتنكر لالتفاقات المعقودة وال تنفذها
ضا سؤال يطرح علي الساحة الفلسطينية وعلي الساحة العربية وهو التسليم مـن قبـل الـرئيس                 هناك اي 

  عباس ورئيس الوزراء فياض بان الدولة العبرية هي دولة اليهود فقط، كيف تقرأ هذه المعادلة؟
،  نرفض ذلك رفضا قاطعا، اسرائيل هي ليست الدولة اليهودية، هي لجميع االسرائيليين عربا ويهـودا               -

ومن جميع االديان ان صح التعبير، ولذلك عليهم ان يلتزموا بقرار التقسيم، او بدولـة واحـدة، ثنائيـة                   
القومية، وان الحل يجب ان يبدأ بعودة الالجئين الفلسطينيين الي ديارهم التي شردوا منهـا فـي النكبـة                   

 سنوات الـستين مـن القـرن        ، ونحن عندما بدأنا المقاومة ضد الدولة العبرية في        1948الفلسطينية عام   
الماضي كان هدفنا الرئيسي اعادة الالجئين، أي ان المقاومة من اجل الالجئين بدأت قبل احتالل الـضفة                 

، والنقطة االساسية قبل ان نتحرك هـي    1967من العام   ) يونيو(الغربية وقطاع غزة في عدوان حزيران       
ل الحديث عن الدولة، أي انـه اوال يجـب اعـادة            ان تقبل اسرائيل بحق عودة الالجئين الفلسطينيين، قب       

الالجئين، وبعد ذلك يتم الحديث والتفاوض حول جميع القضايا االخري بما في ذلك الدولة، النه باعتقادي                
  .العودة اهم من الدولة

  متي ستعود الي ارض الوطن؟
  . سأعود من خالل عودة الالجئين الي ديارهم-

   االسرائيلية او شروط السلطة الوطنية الفلسطينية؟أي انك ترفض العودة وفق الشروط
نعم، ارفض شروط اسرائيل والسلطة وامريكا والدول العربية، اريد ان اعود الي مـدينتي يافـا، التـي                  

  .درست فيها وانهيت الصف الثاني عشر وحصلت علي شهادة االنهاء من مدرسة العامرية
  سياسية في حركة حماس السيد خالد مشعل؟هل هنالك اتصاالت بينك وبين رئيس الدائرة ال

 في الحقيقة االخ خالد مشعل، ال شك انه من المناضلين، وانا احترم هذا الشاب الذي بذل جهودا كبيرة،                   -
ولكن في الحقيقة بسبب الظروف الحالية، ال انا وال االخ خالد مشعل باستطاعتنا ان نقنع اخواننـا فـي                   

اءات عادية، ليس اال، وانا اؤكد مرة ثانية انني احترمه كثيـرا واعـزه              الداخل، فلذلك اللقاءات تكون لق    
كثيرا، فهو من المناضلين االشاوس، وهو يبذل جهودا لتهيئة االمور وتسويتها في حماس، ولكن الزهـار    

  .خربها، كما نقول باللغة العامية الفلسطينية
  عندما تقول الزهار خربها، ماذا تقصد؟
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ه متعصب، وانا اقول هذه االمور من منطلق المسؤولية واالخوة، وانا ال انكـر               اقصد انه متطرف وان    -
  .بالمرة ان الزهار هو مناضل فلسطيني له تاريخه الحافل

أي يمكن ان نفهم من اقوالك ان االخ خالد مشعل ال يمكن ان يؤثر علي حماس الداخل ايضا في قـضية                     
  الجندي االسرائيلي االسير غلعاد شليط؟

وبالتالي فان تأثيره ان وجد     . قول ان تأثيره قليل جدا، النه يتواجد في الخارج، أي خارج فلسطين            انا ا  -
  .هو تأثير بسيط للغاية، كما هو الحال معي في حركة فتح في الداخل

ولكن كيف تفسر ان الصحافة االسرائيلية باللغة العبرية واركان الدولة العبريـة يحملـون االخ مـشعل                 
املة عن الجندي المأسور شاليط، حيث يؤكدون ان القول الفصل فـي القـضية هـو االخ                 المسؤولية الك 

  مشعل؟
 واهللا في الحقيقة ان هذه االقوال مبالغ بها، وهم يريدون ان يحملوا هذا الرجل المسؤولية النه يعـيش                   -

 متطـرف،   في سورية، حتي تتحمل سورية جزءا من هذه االقوال، اما الحقيقة فهناك االخ الزهار وهـو               
وهناك االخ احمد الجعبري، وسعيد صيام، وزير الداخلية السابق وغيرهم، هؤالء ما زالـوا متعـصبين                
قليال، اعتقد انه مع الزمن سيغيرون قليال من خطهم المتزمت عندما يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة علي                

لحنين، ويتوصلوا الي نتيجة انهم ال      عاتقهم، ولذلك نحن نقول اتركوهم فترة من الزمن ليشعروا بالحنية وا          
يستطيعون ان يتحملوا هذا الثقل والمسؤولية في قطاع غزة، وعليهم ان يلتقوا مع جميـع االخـوة مـن                   
المنظمات، ليشكلوا هيئة الدارة شؤون قطاع غزة، واقول هذه االمور الننا نحن معنيون بانقاذهم من هذه                

  .الورطة
ائيلي االسير، هل من كالمك يمكن ان نفهم انـه فـي حـال قـرر                عودة مرة اخري الي الجندي االسر     

  االشخاص الثالثة الذين ذكرتهم، الزهار، الجعبري وصيام اطالق سراح شاليط، فانه سيعود الي بيته؟
 اعتقد انه اذا كان هناك توافق يمكن ان يعود، ولكن عودته يجب ان تكون مقابل اطالق سـراح االف                    -

ذين يقبعون في السجون االسرائيلية، كما فعل اخي احمد جبريل في السابق، وهي             االسري الفلسطينيين ال  
الصفقة التي اكد فيها االخ احمد جبريل انه يمكن التفاوض مـع اسـرائيل والزامهـا بقبـول الـشروط                    

  .الفلسطينية
 في الفترة االخيرة اجتمعت الي نائب الرئيس السوي فاروق الشرع، هـل تعتقـد ان اسـرائيل سـتوجه                  

  لسورية وربما ايضا اليران ضربة عسكرية بالتنسيق او بدونه مع الواليات المتحدة االمريكية؟
هو ليس كالرئيس السابق كلينتـون او       .  الحقيقة ان الرئيس بوش، كل شيء يقال عنه يمكن ان يصدق           -

لـسهل ان   رئيس اخر، النه يعتقد ان له صالت واتصاالت مع اهللا سبحانه وتعالي، وهذه مسألة لـيس با                
نحكم عليها، ولكنه في نفس الوقت الذي يسعي فيه الي التخلص من ايران، كقوة فاعلة في المنطقة، يريد                  
ان يتخلص اوال من الوحل الذي غاصه في العراق، فوجوده هناك حوله الي رهينة مع ايران، فـاذا اراد                   

مر السرائيل، فان السـرائيل     ان يضرب فسيقوم بتوجيه الضربة من الجو وليس من البر، واذا اوكل اال            
توجد الكثير من المخاوف، وليس لديها زعيم كشارون وبيغن او بن غوريون، اولمرت انسان ضـعيف                
وال يستطيع ان يتحمل هذه الضربة الن المنطقة المحتلة، التي تسمي اسرائيل، يمكن اليـران ضـربها،                 

ا ان يضربوا ايران، فانهم سيقومون بـضرب        اذا ارادو . النها تملك االسلحة الكاملة والمتطورة لضربها     
المفاعل النووية، ولكن ايران لديها صواريخ باستطاعتها ان تحرق اسرائيل بالكامـل، ولكـن اسـرائيل                
ستقوم بتوجيه الضربة لسورية وايران فقط في حالة واحدة وهي اذا تمكن الرئيس بوش من الضغط علي                 

  .اولمرت لتنفيذ المهمة
يدات االسرائيلية بان جيش االحتالل سيقوم بعملية عسكرية كبيرة يجتاح مـن خاللهـا       ا هو رايك بالتهد   م

  قطاع غزة، خصوصا وانها تزعم ان حماس اقامت جيشا نظاميا في غزة؟
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 شارون كان اقوي رئيس حكومة بعد بيغن وبن غوريون ولذلك خرج من غزة النه يعـرف ان غـزة                 -
رت بها غزة جعلت الجميع مناضلين، لذلك فان اولمـرت          هي مخازن لالسلحة، وخاصة الظروف التي م      

يخشي ان يتكبد خسائر ال يمكن لرئيس وزراء ضعيف مثله ان يتحملها، اما عمليات القصف والغـارات                 
المؤقتة فيمكن ان يقوم بها، الن هذا الرجل، أي اولمرت، يريد ان يثبت نفسه في الحكم، امـا ان يكـون                 

ر ان يحدث، الن اسرائيل ستتكبد خسائر ال يمكنها ان تتحملها، وحمـاس             هناك هجوم واسع، انا ال اتصو     
  .هي منظمة تضم اناسا يؤمنون بالقضاء والقدر اكثر من أي شيء اخر، بمعني اخر ان الجنة مفتوحة لهم

  5/10/2007القدس العربي  
  

  ) 2 من 2(مستقبل حماس المفتاح لمستقبل العالم  .43
  أحمد يوسف. د

األول بعضا من التصريحات والتقارير التي تطالب بضرورة التواصـل مـع حمـاس              تناولنا في الجزء    
، باعتبار أنها إحدى أهم القوى السياسية التي امتلكـت شـرعيتها عبـر صـناديق                )الحركة والحكومة (

االقتراع، ولكنها تعرضت منذ تسلمها لمقاليد الحكم لكل أشكال التآمر والتحريض الـداخلي والخـارجي               
  . ل تجربتها وإعادة األمور إلى ما قبل االنتخابات البرلمانيةبهدف إفشا

الصادر في الثاني مـن أغـسطس       " ما بعد غزة  : "بعنوان ) ICG( تقرير مجموعة األزمات الدولية     ) 3
الماضي، والذي طرح عدة تساؤالت حول إمكانية ضمان األمن واالنتقال إلى تسوية الدولتين مع وجـود                

سم سياسيا وجغرافيا؟  وكيف يمكن للرئيس عباس أن يعطي أمرا بوقف إلطـالق              نظام حكم فلسطيني منق   
، )إسـرائيل (النار دون موافقة اإلسالميين وحلفائهم؟ وكيف يمكنه أن يجيز اتفاقية سياسية يتم عقدها مع               

خابيـة  والتي من الواجب أن يترتب عليها تقديم تنازالت صعبة وغير مقبولة شعبيا، إذا شعرت دوائر انت               
كبرى تابعة لحركة حماس بأنها قد تم استبعادها؟ وكيف يتسنى له أن يتحرك نحو بناء دولة إذا تم إهمال                   

  غزة وإسقاطها من ذلك التحرك؟ 
ويخلص التقرير إلى أن اإلجماع الفلسطيني المستقر والسعي إلى إدماج اإلسالميين في النظام الـسياسي               

  . يق أية عملية سلميةهي من األمور الحيوية بالنسبة لتحق
، الصادر يـوم    "التواصل مع حماس  : ما بعد مكة  "بعنوان   ) ICG( تقرير مجموعة األزمات الدولية     ) 4

والذي طالب الجهات الدولية بضرورة التعاطي مع حكومة الوحدة التـي يترأسـها             .. 2007 فبراير   28
  . إسماعيل هنية، واإلسراع برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

 ينايرالماضي، حيث   24الصادر في    ) IDC( تقرير لجنة التنمية البريطانية بمجلس العموم البريطاني      ) 5
لـم  " حمـاس "أشار إلى أن قيام الغرب بعزل الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة المقاومة اإلسالمية              

س الذي ينتمي إلـى     وقال عضو البرلمان مالكولم برو    .. يساعد إال على دفع الحركة نحو معسكر التشدد       
إن هذا الموقف ال يمكن اإلبقاء عليه، وإن رفـض الحكومـة البريطانيـة    : "حزب األحرار الديمقراطيين  

أنه إذا استمر هذا    : الحديث مع حماس يمكن أن تكون له آثار عكسية، وأضاف إن رسالتنا واضحة وهي             
إنه ال يكفـي    : "الفلسطينية،وقال بروس الوضع لفترة أطول من هذا فإنه سيؤدي بالفعل إلى انهيار السلطة            

على مر التاريخ تحـدثنا     : ،وأضاف"أن تحبس بريطانيا أنفاسها وتأمل في حدوث انفراج في عملية السالم          
، وهذا النوع مـن االتـصال        )IRA( مثل منظمة الجيش الجمهوري اإليرلندي      ) إرهابية(إلى منظمات   

  ".حماس"يجب أن يحدث مع 
بق التصريحات التي أطلقها الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر، ووزير الـدفاع            وإذا أضفنا إلى ما س    

األمريكي السابق كولن باول، ووزير الخارجية االيطالي السابق ماسيمو داليما، وهنري سـيغمان مـدير               
مشروع الشرق األوسط في مجلس العالقات الخارجية والرئيس السابق للمجلس اليهودي األمريكي، حول             

رات التعاطي مع حماس وخطورة إبقائها خارج مربع السياسة الدولية، فإنه يتبـين لنـا أن هنـاك                  ضرو
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جهات عالمية بدأت تعي وتتفهم خطورة تجاهل حركة حماس ليس فقط كحركة، ولكن كتجربة ديمقراطية               
نطقـة فـي    بإمكانها تعزيز نهج االعتدال والمرونة والواقعية السياسية في ظل أوضاع وأحداث تدفع بالم            

  . اتجاه التطرف واإلرهاب
 وحماس على   -الشك أن الطريقة التي سيتعامل بها المجتمع الدولي مع ظاهرة وصول اإلسالميين للحكم              

 هي التي ستحدد منهجية اإلسالميين في تعاملهم مع الغـرب، إمـا باعتمـاد منطـق                 -وجه الخصوص   
نا تنظر إلى حركة حماس باعتبارها الجهة األمينة        إن أمت .. التعايش والحوار أو سياسة المواجهة والتحدي     

القادرة على حمل المشروع الوطني الفلسطيني وحمايته، كونها تمثل التجسيد الحقيقي لمكانـة المـسجد               
األقصى ومركزيته في وجدان شعوب المنطقة وضميرها، ليس فقط على مستوى الجماهير، ولكن أيـضا            

  . ظم الرسميات العربية واإلسالميةضمن األجندة السياسية والقومية لمع
فـي إدارة    ) Neocons(  وعلى رأسها تيار المحافظين الجـدد        -إن على الجهات المتطرفة في الغرب       

أن تفهم بأن محاوالتها لوأد مستقبل حماس كحركة وطنية جهادية تقارع االحتالل ضمن              -الرئيس بوش   
 إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على كامـل أراضـي           المحددات السياسية والنضالية المشروعة، والهادفة    

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها، إنما تعطي المبررات لتنامي تيارات العنف والتطـرف               
بالمنطقة، وهي كذلك تخلق األجواء وتمهد التربة للتحرك وتحدي الغرب فـي عقـر داره واسـتهداف                 

  . مصالحه بالمنطقة
وسط هي بمثابة برميل بارود، وإذا لم تتحرك قوى االعتدال والواقعية فـي الغـرب        إن منطقة الشرق األ   

للجم التغول اإلسرائيلي وعدوانه المستمر على الفلسطينيين في الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، فـإن                  
  . احتماليات انفجاره واردة في كل لحظة، والتداعيات ستطال الجميع ولن تستثني أحدا

بات البرلمانية في   الديمقراطية على أرض فلسطين واحترام النتائج التي أفرزتها االنتخا        إن تعزيز التجربة    
، والتي جاءت بحركة حماس للحكم، توجب على الغرب الوقوف إلى جانبهـا والـدفاع               2006 يناير   25

ه، عنها وليس التحريض عليها وقطع الطريق أمامها، وذلك إذا ما أراد الغرب إعطاء المصداقية لشعارات              
وتكريس نهج االعتدال اإلسالمي والتداول السلمي للسلطة عبر االحتكام إلى صـناديق االقتـراع بـدل                

  . خيارات الدم والرصاص
 فرصة تجنيب المنطقة العربية واإلسـالمية منطـق العـداء           - وخاصة األوروبي منه     -إن أمام العالم    

لديمقراطي وبالتواصل مع حركة حماس، ألن      والكراهية له ولسياساته، وذلك بتشجيع ماكينزمات التحول ا       
هذا التواصل سيسهم في تأثيث قناعات اإلسالميين وذهنياتهم الحركية بضرورة التعاطي والتـسليم بـأن               
هناك خيارات سلمية يمكن من خاللها تحقيق التحول والتغيير، وأن تجربة حركة حماس هي الشاهد على                

  . ذلك
فإن العـالم مرشـح     ) الحركة والحكومة (حصار واالستهداف لحماس    أما إذا استمرت سياسات القهر وال     

لفقدان ثقة المنطقة العربية واإلسالمية كلها بشعاراته ومبادئه، وهذا معناه توسيع دائرة التحدي والمواجهة              
  . معه بالشكل الذي سوف يتهدد أمنه واستقرار مصالحه الحيوية بالمنطقة

روبرت كرين، مستشار الرئيس األمريكي السابق نيكـسون،        .  د ولعل هذا ما تلقفه صديقي في واشنطن      
إن مستقبل حماس هو المفتاح للـسالم       : "والخبير بشؤون الحركات اإلسالمية، حين أشار إلى ذلك بالقول        

  ". واألمن العالميين
أتمنى أن يستيقظ الغرب من غفوته قبل أن نستيقظ على صراخ كارثة جديدة أشد فظاعـة وهـوالً مـن                    

  . ، والتي قسمت العالم إلى فسطاطين ما يزال المسلمون يعانون من عقابيلها2001 سبتمبر 11ث أحدا
  4/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  هنية وحقوق اإلنسان .44
  حلمي موسى

يسجل لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أنه ظل، حتى بعد تسلم منصبه، واحدا من أقرب                
وبقي قريبا إليهم، ليس فقط بمكان سكنه، وإنمـا كـذلك بطريقـة             . ة الفلسطينيين إلى الناس   رجال السياس 

ومن بين من أفلح، برغم مترتبات السلطة وهيبتها، فـي المحافظـة            . عيشه ومكان صالته بل ومجامالته    
الـذي  "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان   "على عالقة ودية معهم، هي مراكز حقوق اإلنسان وفي مقدمها           

  .يرأسه راجي الصوراني
ويسجل للصوراني، الذي كان شديد البأس في عناده ومواجهته ألساليب التنكيل والقمع اإلسرائيلية، أنـه               
كان بين أول من حمل راية انتقاد سلوكيات السلطة الفلسطينية التي حاربته في بداية عهـدها وأخرجتـه                  

 مؤسسيه، فأنشأ مركزا جديدا هو الذي بات يـصارع،  الذي كان بين"مركز غزة للحق والقانون "قسرا من   
  .مع غيره، من أجل حقوق اإلنسان الفلسطيني ضد كل من سلطة حماس في غزة وسلطة فتح في رام اهللا

غير أن ودية هنية وتشعب عالقاته، بل وإعالناته المتكررة عن سعيه إلزالة المظالم وإصالح التجاوزات               
، لن تمنع الصدام المحتوم بين الحكومة المقالة ومراكز حقوق اإلنسان           من جانب عناصر السلطة الجديدة    

فالخالف، كما يبدو، جوهري وال يتعلق بالنبرة واللهجة وإنما         . وفي مقدمها المركز الذي يقوده الصوراني     
لتي باألساسيات األخالقية والقانونية التي تستند إليها السلطة، أي سلطة بما فيها سلطة حماس هنا، وتلك ا               

  .تستند إليها مراكز حقوق اإلنسان
بين الصوراني، كمدير للمركـز     ") السفير"حصلت عليهما   (وتكفي قراءة مستعجلة في رسالتين متبادلتين       

الفلسطيني، وهنية كرئيس للحكومة ووزير للداخلية، حول قضايا كانت موضع مالحظة ومـشاهدة مـن               
اإلشارة إلى أن بين عالئم المودة، قيام هنية بـالرد علـى            وهنا ال بد من     . العالم بأسره، لتبيان المقصود   

الرسالة الموجهة من الصوراني، وهي مسألة كان رؤساء حكومات آخرون يتركونهـا ألحـد مـوظفي                
  .مكتبهم

عدد من االنتهاكـات والتجـاوزات التـي        " أيلول، جرى وضع     13ففي رسالة الصوراني الصادرة في      
وتتلخص هذه االنتهاكات في    ". التنفيذية وكتائب الشهيد عز الدين القسام     تكررت على أيدي أفراد من القوة       

االعتداء على المشاركين فـي     "، عارضا أمثلة كثيرة، و    "االعتداء على حرية التعبير والحريات الصحافية     "
وخصوصا قرار القـوة التنفيذيـة بحظـر        "القيود على االجتماعات العامة   "و"الصالة في الساحات العامة   

  . ات من دون إذن رسمي منهاالمسير
اسـتمرار االعتقـاالت غيـر      "ولم تكتف رسالة الصوراني بـذلك، بـل أضـافت إلـى االنتهاكـات               

المهام غير القانونيـة لكتائـب      "و"التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية وغير اإلنسانية       "و"القانونية
وتشير الرسالة إلى توثيق    .  اعتقال وتعذيب  التي تقوم بمهام شرطية وتدير مراكز     "الشهيد عز الدين القسام   

االعتداءات على منظمات   "و"التوظيف المفرط للقوة وتهديد السالمة الشخصية للمواطنين      "المركز لحاالت   
توقيف النائب العام عن مباشرة عمله واالعتداء على مقر النيابة العامة واحتجاز النائب             "و"المجتمع المدني 

  ".لمخاطبةغياب جهة ا"وأخيرا "العام
في "وجاء في الرسالة الجوابية لهنية، والمؤرخة في األول من الشهر الحالي، بعد التأكيد على أنها ليست                 

على قاعدة المصارحة والمكاشفة الحظنـا فـي التقريـر          "، لكن   "معرض نفي لحصول بعض التجاوزات    
ية بحق المـواطنين بأنهـا      ويرفض هنية توصيف ممارسات القوة التنفيذ     ". تحيزا واضحا وتحامال ظاهرا   

فاستعمال الساحات لغايات الصالة السياسية فيه مخالفة قانونية، فضال عن أنه يعتبر اعتداء             ... اعتداءات"
منع برنامج خط ساخن، فهذا إجراء الزم تجـاه قنـاة           "كما أن   ". على ركن من أركان اإلسالم ذاته ابتداء      

  ".فلسطين وانحرافها عن الموضوعية اإلعالمية
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في ما يخص عرقلة الصحف، فعلى ما فيها من تجاوزات وانتهاكات لكل القيم واألخالق الوطنية، إال                "أما  
أمـا  ". أنها لم تمنع من الدخول، ليس معنى ذلك أنها محصنة من المنع إذا ما استمرت في هذا الـسلوك                  

توالي، كأنكم تـدافعون    اعتداء على المشاركين في الصالة لألسبوع الثالث على ال        "توصيف ما جرى بأنه     
  ".عن أفعال التخريب التي تمت في األسبوعين السابقين واعتبارها من شروط الصالة

ويعتبر أن هـذا    ". قيودا على االجتماعات العامة   "ويرفض هنية، في رسالته، توصيف المركز بأن هناك         
أننا لن نسمح   " على   دد هنية وش". غير موفق وغير الئق بحق ركن أساسي من أركان اإلسالم         "التوصيف  

الرفض المطلـق ألي    "كما أكد   ". كل من األشكال بوقوع توقيفات أو اعتقاالت بطريق غير قانوني         بأي ش 
واضحة "، مشددا على أن مهام كتائب القسام        "شكل من أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية        
ياة المدنية، وال إشراف لكتائب القسام على أي        ومحددة تعرفها تماما، وال عالقة لها بالمجتمع المدني والح        

  ".موقع توقيف، وبلغت قيادة القسام بهذا القرار مسبقا وباعتقادنا بانعدام وجوده واقعا اآلن
هذا شكل من أشكال المبالغة     "أما بالنسبة للتوظيف المفرط للقوة وتهديد السالمة الشخصية، فيرى هنية أن            

وإذا حدث مثل ذلك فإنها تجاوزات      " مفرط للقوة لدينا أو استعمال ممنهج      الواضحة، حيث ال مكان لتوظيف    
وشددت الرسالة على أن ما ورد حول اقتحـام مقـر           . محدودة تخضع للتحقيق واإلجراءات االنضباطية    

وأخيرا فإن الطريق لمخاطبـة الجهـة الرسـمية هـي وزارة            ". رؤية من طرف واحد   "النائب العام هو    
على مهام األجهـزة األمنيـة      "الرسالة من دون توجيه مالحظات بينها األحكام المسبقة         ولم تنته   . الداخلية

  ".عدم إدانة الصالة في الساحات العامة لغايات فوضوية"و"تبني وجهة النظر لطرف بعينه"و"والشرطية
وثـق المزيـد مـن      "أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان امس بيانا قال فيه إنـه            : من دون تعليق  

العتداءات على المواطنين في قطاع غزة خالل األيام الثالثة األخيرة، بعضها يتصل باسـتمرار حالـة                ا
االنفالت األمني واالعتداءات من قبل مجهولين أو جماعات مـسلحة، بينمـا يتـصل الـبعض اآلخـر                  

غزة باتخـاذ   المركز يدين هذه االعتداءات ويجدد مطالبته الحكومة المقالة في          . بممارسات أفراد الشرطة  
  ". إجراءات جدية لوضع حد لها والتحقيق فيها وتقديم المتورطين فيها للعدالة

  15/9/2007السفير 
  

  الحاجة إلى الشجاعة والصراحة أمام خيار السالم .45
  راغدة درغام

بالطبع، من حق الحكومة السورية أن تولي األولوية الستعادتها مرتفعات الجوالن إما عبـر مفاوضـات                
وبكل تأكيد أن الرئيس الـسوري      .  اسرائيل أو من خالل تحرير المرتفعات بالمقاومة المسلحة        سلمية مع 

مـن  . أنا رئيس لسورية ولست رئيساً لفلسطين، وعلي العمل لمصلحة بالدي "بشار االسد على حق بقوله      
نمـا كـي يكـون      إ". المهم بالتأكيد أن يستعيد الفلسطينيون حقوقهم وأراضيهم لكن هذا ليس سالماً شامالً           

فالقيـادة الفلـسطينية    .  االسـرائيلية  -السالم شامالً، فإنه ال يتطلب ارتهان مسار المفاوضات الفلسطينية          
ليست في وارد التنافس والتسابق والمزاحمة على انهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي العربية وإنما هي              

الحكومة في دمشق تتمـسك     . القيادة السورية تبذل قصارى الجهد بتجددية وبمعاصرة النقد الذاتي، عكس         
بالنمطية القديمة المعهودة في شعورها بالخطر والغضب والرغبة باالنتقام كلما حدث اهتمـام أو تحـرك      
دولي بشأن المسار الفلسطيني وكأنها عازمة على ارتهان فلسطين ومعاناة شـعبها الـى حـين تحريـر                  

عا في لبنان فدية للجوالن بعدما تخرج المسار اللبنـاني مـن            الجوالن تماماً كما تبرر ارتهان مزارع شب      
تستخدم القيادة السورية المقاومة الفلسطينية واللبنانية غطاء لعدم الـسماح أو           "المنطق"بمثل هذا   . عهدتها

وألن هذه مرحلة جديدة ومهمة من االندفاع العربي واالسالمي نحو إقناع           . عدم االستعداد لمقاومة سورية   
جورج دبليو بوش بالعمل الفعلي نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ان من واجب الحكومـة الـسورية                إدارة  

فإذا كانت القضية الفلـسطينية هـي القـضية         . ان تقرر "الرفضوية"وكذلك الشعوب العربية المنتمية الى      
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عية باسم القـضية    العربية وقضية المسلمين، كما تم ابالغ أجيال وأجيال حرمت من التعليم والحياة الطبي            
فالقضية الفلسطينية التي ترفعها حكومات في دمـشق وغيرهـا          . المصيرية، لتوضع هي في المقام األول     

راية للمقاومة والعروبة انما أصبحت، في الواقع، ورقة لتبرير العجز وورقة مـساومة علـى حـساب                 
، كما قال الرئيس السوري لهيئـة       "حق الرد على العدوان االسرائيلي    . "المعاناة الفلسطينية تحت االحتالل   

 يومـاً أو    30، حق حان وقت ممارسته إن كان رداً على غارة عمرهـا             "بي بي سي  "االذاعة البريطانية   
بدعة أخرى من سلسلة    "نُبدد أي فرصة للسالم   "تبرير عدم الرد بأنه من أجل أال        .  عاماً 30احتالل عمره   

مثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة        القيادة الفلسطينية المت  . بدع النظام السوري  
انها تقاوم بلغة النـاس وحقـوقهم       . سالم فياض ترد على االحتالل بخطوات وبرامج عازمة على تبديده         

وتطلعاتهم الى حكم القضاء والقانون عكس أولئك الذين يـستخدمون لغـة المقاومـة لتخـدير النـاس                  
  .واستغاللهم

انه خيار مبني على المنطق التواجدي الذي يتبناه أي من          . ن اللغتين، ال اآلن وال الحقاً     ال مجال للجمع بي   
فريق يؤمن بأن واقع القضية الفلسطينية يقتضي التعامل مع العالم على أساس االنفتـاح ألن ال                . الفريقين

والتطرف "ةالوطنجي"وهذا هو الفريق الذي يعيد تعريف النضال ويصرخ في وجه معسكري            . خيار غيره 
  .الديني ويجرؤ على إسقاط القناع عن وجه المقاومة، بل يجرؤ على إسقاط شعار المقاومة ألنه غير متاح

. انه فريق التدمير أوالً، ثم نرى     . الفريق اآلخر يتبنى الرفضوية شعاراً من دون أن يقدم برنامجاً عما بعد           
ألراضي العربية ذريعة لتهربه من شرح من هـو         واألهم، انه الفريق الذي يستخدم االحتالل االسرائيلي ل       

انه فريق السلطوية المعتادة بمعنى استخدام قهر وغضب وسأم الـشعوب مـن             . حقاً وماذا يقدم وما يريد    
  .أجل تحقيق غاياته االيديولوجية أو تلك التي تخدم حلفاء له ذوي طموحات هيمنة اقليمية

وكـل  . ال حاجة إلضاعة الوقت في هذا المنعطـف       . يقينال فائدة من الدخول في سجال كالمي بين الفر        
انها حرب مدنيـة،    . كالم عن تجاور وحوار ومصالحة ووفاق كالم غير واقعي بل هو لمجرد االستهالك            

  .في أفضل الحاالت
. لغة التدمير مقابل لغة البنـاء . وكما في لبنان، كذلك في فلسطين، هذه حرب تستخدم فيها لغات متناقضة 

  .لغة الموسيقى والشعر مقابل لغة الصراخ والشتيمة. كة مقابل لغة اإلمالءلغة الشرا
الذي قدمه رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض يتحدث بلغـة فيـروز            "برنامج الحكومة الثالثة عشرة   "

انه برنامج يثبت انه من المستحيل أن يقوم حديث بين          ". مدينة الصالة "عندما يتحدث عن القدس، فيسميها      
مستحيل أن يكـون    . التي حولت نفسها من حركة الى حكومة الى فصيل        "حماس"سلطة الفلسطينية وبين    ال

على عهـدها   "حماس"جزءاً منها طالما    "حماس" جزءاً من صيغة تكون      - أو محمود عباس     -سالم فياض   
قـضات  حيث في وسعها التعـاطي مـع التنا       "فتح"وبين  "حماس"احتمال مثل هذا الحديث وارد بين       . اليوم

، فكل منهما فـي  "حماس"انما ال توجد أرضية مشتركة بين حكومة فياض وفصيل   . العجيبة في صفوفهما  
  .عالم آخر

تريد استعادة السلطة من الحكومـة التكنوقراطيـة        "فتح"ألن  "حماس"قد يفوق الخوف من     "فتح"الخوف من   
كالهما ضـد مـا     . بات أصعب اآلن  "االنقالب الحماسي "، فيما   "فتحاوي"التي يترأسها فياض عبر انقالب      

تقوم به حكومة فياض ألنه رؤيوي وتجددي ويسحب منهما الهيمنة التقليدية على الفلـسطينيين وارتهـان       
  .هذا الشعب باسم المقاومة

وثيقة تستحق القراءة ألنه قد يكون أكثر البرامج السياسية تطوراً وتقـدماً            "برنامج الحكومة الثالثة عشرة   "
  .وسط أجمعفي الشرق األ

ضرورة تفرضـها األوضـاع     "يتحدث البرنامج عن السالم ليس بلغة الخيار االستراتيجي وانما باعتباره           
دعم مدينة القدس باعتبارهـا عاصـمة       "يتحدث عن   ". السياسية الراهنة والعالقات واالستحقاقات الدولية    

ويـذكّر  . عتبر القدس عاصمتها األبدية   ، تماماً بلغة المواجهة مع اسرائيل التي ت       "الشعب الفلسطيني األبدية  
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البرنامج، لدى قراءته، بفلسطيني اقترن اسمه بالقدس وفشل في إقناع العرب بكيفية دعمها، رجل رحـل                
  .تعالوا الى القدس لتنقذوها: اسمه فيصل الحسيني اطلق صرخة

هلها من أبناء الـشعب     كمدينة للسالم والتسامح والصالة، مفتوحة أمام أ      "هذا البرنامج يتحدث عن القدس      
النهـوض بمؤسـساتها، وإنعـاش      "يتحدث عن   ". الفلسطيني، ولجميع البشر، من دون حواجز أو اسوار       

اقتصادها، وتمكينها من استحداث فرص العمل، وبناء المساكن، وتحسين تنافسية منتجاتها وخدماتها، بما             
  ".لتي يتعرضون لهايوفر شروط الصمود ألهلها في وجه مخططات االستيطان والتهجير ا

والى جانب تطرقه الى ملف األسرى والمعتقلين السياسيين في الـسجون االسـرائيلية، وتـوفير األمـن        
سالح شـرعي واحـد وقـانون       "وترسيخ سيادة القانون واإلبقاء على السالح الشرعي فقط ضمن مفهوم           

سـيادة  "، لتجسيد مبـدأ  "ستقاللهتعزيز وتطوير دور القضاء وحماية ا"، يتطرق البرنامج الى أهمية      "واحد
االعتنـاء بـذوي    "، وعـن    "مكافحة الفساد والوساطة والمحسوبية   "يتحدث عن   ". القانون وتحقيق العدالة  
  ".االحتياجات الخاصة

هـذا  . في قاموس هذا البرنامج ليست الوكر لتحويل الضحية الى نقمة مقننة بسالح غاضـب             "المخيمات"
وهـو  ". تطوير مفهوم المواطنة  "، وعن   "عمها وحماية المنتوج الزراعي   الزراعة ود "البرنامج يتحدث عن    

تبني استراتيجية واضحة في مكافحة السياسات التكفيرية والتخوينيـة ومكافحـة        "يجرؤ على التحدث عن     
استغالل الدين لتحقيق منافع سياسية ومآرب مادية أو فئوية والعمل على تعزيز مكانة االسالم في العقول                

إنـه  ".  واألبدان كدين تسامح واعتدال، ومكافحة استغالله لترير أعمال القتل والتدمير واإلقصاء           واألذهان
  .لقراءة ضرورية للحكومات والمنظمات غير الحكومية، وكذلك للرفضويين كي يستدركوا

ذا ا. فالسبيل الى الخالص من االحتالل االسرائيلي ليس متاحاً عبر المقاومة المسلحة في هذا المنعطـف              
شاءت الحكومة السورية أن تجعل المقاومة المسلحة خياراً حقيقياً وجدياً واستراتيجياً لها وللعـرب، مـا                

 االسرائيلية وفتحها أمام المقاومة من أجـل تحريـر          -عليها سوى أن تتخذ قرار تفعيل الجبهة السورية         
  .وريةالجوالن ومن أجل تحرير فلسطين ومزارع شبعا ايضاً، لبنانية كانت أو س

في فلسطين، فإنه ضجيج هدفه     "حماس"في لبنان أو    "حزب اهللا "أما استخدام دمشق للمقاومة طبالً تدقه عبر        
تـرويج دمـشق للمقاومـة      . تحويل األنظار عن تخلي النظام السوري عن خيار المقاومة لتحرير أرضه          

.  ومنع جيشها من القيام بمهماته     اللبنانية ليس سوى سياسة للحكومة السورية قوامها إسقاط الدولة اللبنانية         
والفصائل الفلسطينية وغيرها من الميليشيات غير اللبنانية مـن أرض لبنـان            "حزب اهللا "هدفها ان تمكن    

  .وعلى حساب سيادته
بات اآلن االمبراطور العاري من     "منطق التفاوض "كورقة من أجل التمركز نحو      "منطق المقاومة "استخدام  
لماذا المقاومة السورية غائبة أو مغيبة في الوقت الذي تجعل حكومـة            : يطرحوالسؤال يجب أن    . الثياب

  دمشق في المقاومتين اللبنانية والسورية برنامجاً وطنياً لسورية؟
وهكذا تماماً يجب   . تحرير الجوالن يجب أن يكون قراراً سيادياً لسورية، ان كان بالمقاومة أو بالتفاوض            

مـؤتمر  "وعندما يقول الرئيس السوري إنه لـن يحـضر          .  الفلسطيني على سورية أن تتعامل مع القرار     
 اسرائيلي -الذي ينتظر أن يعقد قرب واشنطن الشهر المقبل إذا كان سيركز على سالم فلسطيني           "الخريف

، انه بذلك يقول إن القضية الفلسطينية ليست القضية المحورية وال           "األمر ال يتعلق فقط بالفلسطينيين    "ألن  
انه يعترف أن نظامه ليس مهتماً بالمساعدة على انجـاز تـسوية            .  االسرائيلي -نزاع العربي   هي لب ال  
 اسرائيلية، لذلك قال عن إمكان حضور سورية إذا كان الهدف من االجتمـاع تحقيـق هـذا                  -فلسطينية  
  ".ما لم تؤخذ أراضينا المحتلة في االعتبار، فالجواب ال: "االنجاز

لقيادة السورية الى دعم اجتماع مرجعيته إقامة الدولة الفلـسطينية وإقـرار مبـدأ              لم ال؟ لماذا ال ترتاح ا     
إذا لم يجر تناول األراضي السورية المحتلة، مـن غيـر الممكـن ان              "الدولتين؟ الرئيس السوري يقول     
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ليشمل "لتحقيق السالم الشامل  "غريب جداً أن يشترط الرئيس السوري أن يكون المؤتمر          ". تشارك سورية 
  .رية وكأنه يحتج على االهتمام األميركي والدولي بإقامة الدولة الفلسطينيةسو

لو قررت دمشق االنقالب على نفسها وعقليتها بمفاجأة حضور المؤتمر من أجل فلسطين، لربما تمكنـت                
وبالتأكيد، ان حق أهل الجوالن     . بذلك من تهيئة األرضية والحشد المماثل لمؤتمر الحق من أجل الجوالن          

فض االحتالل عنهم ال يقل أبداً عن أهل فلسطين بنفض االحتالل انما هذه المبارزة والمنافـسة علـى                  بن
المسارين الفلسطيني والسوري من المفاوضات مع اسرائيل ال تليق بأي حكومة عربية ال سـيما دمـشق               

  .التي تستخدم المقاومة الفلسطينية بال اعتذار
. خصص للدولة الفلسطينية قرار سيادي في كـل األحـوال         حضور أو غياب سورية عن مؤتمر دولي م       

. المسألة هنا تتعلق، في صميمها، بمحاوالت تعطيل التقدم نحو معالجة القضية الفلسطينية بإنهاء االحتالل             
في البدء كان االحتجاج على استبعاد سورية عن المؤتمر، ثم بعدما قيل عن دعوات الـى دول عربيـة                   

وبعد ذلك بدأ االحتجاج على موافقة السلطة الفلسطينية        . ج على مرجعية المؤتمر   تشمل سورية بدأ االحتجا   
  .على حضور مؤتمر مكرس للقضية الفلسطينية

بالطبع، وبكل تأكيد، اذا كان هدف المؤتمر مجرد رفع العتب عن فـشل اإلدارة األميركيـة فـي تنفيـذ            
م دولة فلسطين بجانب اسرائيل في واليته       قيا"رؤية"التعهدات التي أطلقها رئيسها جورج بوش في خطاب         

فحسب وانما سـيلحق األذى     "الرؤية"فمؤتمر فاشل في منعطف كهذا ال يقتل        . األولى، فاألفضل من دونه   
البالغ بالفلسطينيين، وبصفوف االعتدال العربي، وبالدول العربية التي تدعمـه، وبالـسلطة الفلـسطينية              

  .وحكومةوبالواليات المتحدة األميركية شعباً 
رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني ما زاال يتملصان من االلتـزام               

  .باالطر والجداول الزمنية الضرورية لتنفيذ التعهدات وإقامة دولة فلسطين الى جانب اسرائيل
الت انها تريد من العـالمين      ق. ليفني لم تخاطب األمم المتحدة هذا االسبوع بلغة الصدق مع لحظة الحقيقة           

تعميق التعاون والعالقات االقليمية بـين      "داعية الى   "تقديم الدعم وليس فرض الشروط    "العربي واالسالمي   
الموازاة يجـب   ".  فلسطيني -العالم العربي واسرائيل بموازاة مع قيامنا بتحقيق تقدم نحو سالم اسرائيلي            

أي، أن التوازي يجب أن يكون بين       .  يجب أن تنطلق من اآلن     وانما"سالم"نحو  "تقدم"أال تكون مع تحقيق     
  .تعميق التعاون والعالقات االقليمية وبين بدء تنفيذ الخطوات على األرض إلنشاء دولة فلسطين

المبهم لغة سئمت منها الشعوب وباتت تقترن باالنطبـاع  "السالم"و  "األفق السياسي "و  "العملية"و  "التقدم"لغة  
  .عربي واالسالمي بأن كل هذا القاموس هدفه تجنب مواجهة اسرائيل بالحقيقةلدى العالمين ال

والحقيقة هي ان ال مجال السرائيل لالستمرار في التملص من السالم واستحقاقاته عبـر االختبـاء وراء                 
 هكذا وبكل بساطة، ان المعادلة أبسط مـا       . جمل رنانة وتعابير فارغة من االلتزام الجدي بإنهاء االحتالل        

ان الموازاة هي بين العالقات االقليمية مـع اسـرائيل وبـين اجـراءات وقـف                . انهاء االحتالل : يكون
فلن ترغب أو تتمكن أي دولـة       . االستيطان والكف عن بناء ذلك الجدار الذي يقضم األراضي الفلسطينية         

 وال ضـرورة    ال مجال لتحايل فـي هـذا األمـر        . عربية أو اسالمية من التطبيع مع استمرار االحتالل       
  .ألالعيب المسارات على الطريقة االسرائيلية

اسرائيل لن تنتصر ولـن     . بمنتهى الوضوح والبساطة، ان نجاح مؤتمر أو فشله لن يكون نهاية المطاف           
وجبهـة الرفـضويين    . تنعم باألمن طالما هي دولة قائمة باالحتالل الذي ينفي زعمهـا بالديموقراطيـة            

ن طالما تستخدم المقاومة شعاراً لالستيعاب والتحـريض وتتهـرب منهـا            لن تحرر فلسطي  "الوطنجيين"و
بمنتهى الواقعية، ليس هناك خيار واضح ومنطقي وفاعل وفي مصلحة جميع األطراف المعنيـة              . تملصاً

وهـو  .  فهو يلبي كل مطالب معادلة الهزيمة واالنتصار       1967سوى خيار إنهاء االحتالل الذي وقع عام        
رب الواقعين تحت االحتالل، بل يحرر ايضاً االسرائيليين من عقدة فكـر الحـصار              يحرر ليس فقط الع   
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ويحرر االميركيين من العبء االسرائيلي الذي يهدد المصلحة الوطنية االميركية اذا استمرت اسرائيل في              
  .رفض السالم واستحقاقاته

لسالم توجد مـساحة مفتوحـة علـى        فما بين االدعاء العربي بالمقاومة واالدعاء االسرائيلي باالستعداد ل        
ان العنوان الـضروري لمثـل هـذه        . المكاشفة والمواجهة وجورج بوش ليس عنوانها الوحيد والنهائي       

ولهذا السبب ان التجددية بمعاصرة النقـد       . الصراحة مع الذات ولمثل هذا التحدي للذات هو الذات نفسها         
  .قية التي ستؤدي الى إزالة االحتاللالذاتي هي األكثر وطنية وقومية وهي المقاومة الحقي

  5/10/2007الحياة 
  

  النتائج المحتملة لمؤتمر الخريف .46
  سليمان صالح. د. أ

ما تسرب من معلومات عن مؤتمر الخريف ال يبشر بخير ،بل إن هناك ما يشير إلـى وجـود مـؤامرة       
ضات حول القدس إلى مرحلة     هدفها إقامة دولة فلسطينية اسمية تحت السيطرة اإلسرائيلية، وتأجيل المفاو         

  .ال تأتي أبدا والتخلي نهائيا عن حق العودة
أولمرت الذي بدأ مع عباس المفاوضات التمهيدية للمؤتمر لن يقدم سوى القليل من التنازالت التي تتعلق                
بفتح بعض المعابر، وإعادة توزيع القوات اإلسرائيلية بهدف إعطاء االنطبـاع الزائـف بـأن الـسلطة                 

  .نية تسيطر على الضفة الغربية، وأنها بذلك قد تحولت إلى دولةالفلسطي
وهذا هو العرض الذي قدمه باراك لياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد الثانية، وأدى رفض عرفات                

  .لهذا الغرض إلى تدبير مؤامرة قتله بالسم
  يا عباس كن واقعيا

 وهذا يعني أن أولمرت يريد منه أن يقبل مـا           ليلي على ذلك أن أولمرت قد أمر عباس بأن يكون واقعيا،          
  .رفضه سلفه باعتبار أن ذلك هو ما يفرضه الواقع

وهناك الكثير من التغيرات على جغرافيا الضفة الغربية منذ كامب ديفيد الثانية حتى اآلن، فقد أوشـكت                 
جدار قد يكـون هـو      إسرائيل أن تكمل بناء جدار الفصل العنصري وبالتالي فإن الواقعية تعني أن هذا ال             

  .الحد الفاصل بين الدولتين، وان القدس قد خرجت تماما من نطاق المفاوضات المرحلية والنهائية
يؤكد ذلك ما نشر من تصريحات لقادة إسرائيل والتي تتضمن الرفض المطلق إلجراء أية تغييرات علـى   

  .وضع القدس التي تشكل في نظرهم العاصمة األبدية إلسرائيل
واقع فإن ما يمكن أن يحصل عليه عباس في مفاوضته التمهيدية مع أولمرت، أو فـي مـؤتمر                  وطبقا لل 

  .الخريف هو أقل من عرض باراك الذي رفضه أبو عمار
أما المشكلة الثانية فهي المستوطنات التي تزايد عددها بشكل كبير خالل السنوات الماضية، وأصبح مـن                

 قد يوافق على تفكيك عدد من المستوطنات بهدف تـسويق           الصعب فك االشتباك، ومع ذلك فإن أولمرت      
االتفاق، وتصويره على أنه يشكل تنازال ضخما من إسرائيل للفلسطينيين، مع توجيه المستوطنين للقيـام               
بظاهرات رافضة لهذا االتفاق ليستغلها أولمرت في تصوير األمر على أنه يواجه مشكالت داخلية تمنعه               

وهي لعبة إسرائيلية معروفة استخدمها بيجـين فـي مفاوضـاته مـع             ... نازالتمن تقديم المزيد من الت    
  .السادات، ونجح في أن يفرض عليه القبول باتفاقيات كامب ديفيد

أمريكا أيضا يمكن أن تستخدم آلتها الدعائية في تصوير االتفاق على أنه محصلة ضغوط أمريكية شديدة                
سوف تشارك وسائل اإلعالم الخاضعة للنظم العربية التابعـة         على أولمرت لدفعه للقبول بحل الدولتين، و      

  .ألمريكا في تسويق االتفاق وتصويره على أنه يشكل إنجازا تاريخيا لهذه النظم
  ولكن أين القدس
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مع ذلك فإن عباس وإسرائيل وأمريكا والنظم العربية يعرفون أن األمة اإلسالمية كلها ترفض أي اتفـاق                 
 للقدس، والسيادة اإلسالمية عليها، فالقدس هي جوهر الصراع، وسـوف تمتـد             ال يتضمن تحريرا كامال   

  .المعركة طالما ظلت القدس محتلة
ولذلك فقد يلجأ الجميع إلى عملية خداعية تهدف إلى تضليل الجماهير، وذلك بتأجيل التفاوض على القدس                

  .ف كعادتها لعشرات السنينإلى مرحلة الحقة تأتي بعد فترة انتقالية، ثم تستخدم إسرائيل التسوي
وهذا الحل قد يرضي األطراف العربية التي سوف ترغمها الواليات المتحدة علـى حـضور المـؤتمر                 

  .للمشاركة في مظاهرة التأييد لالتفاق وتسويقه
  إلغاء حق العودة

برضـاء  أما حق العودة فإن رئيس الوزراء الفلسطيني المعين قد أعلن أن هذا الحق ال يمكن أن يتم إال                   
  .إسرائيل، ويعني ذلك أن السلطة الفلسطينية قد تخلت عن حق العودة

ومن الناحية الواقعية فإن إسرائيل ال يمكن أن توافق على حق العودة ألن ذلك يقلل الطـابع العنـصري                   
  .اليهودي إلسرائيل

ى أراضي الضفة   ولكن يمكن لتسويق االتفاق أن توافق إسرائيل على عودة عدد محدود من الفلسطينيين إل             
الغربية فقط كما حدث عقب توقيع اتفاقية أوسلو، وتكون عودة الفلسطينيين للضفة الغربية خاضعة لعـدد                
من الشروط من أهمها االنتماء السياسي، حيث يتم حرمان الفلسطينيين الذين ينتمون لحماس أو الجهاد أو                

  .فة الغربيةالفصائل الفلسطينية التي تعارض االتفاق من حق العودة للض
هذا السيناريو الكابوس يمكن أيضا أن يتضمن إرغام الدول العربية على تطبيع العالقات مـع إسـرائيل                 
باعتبار أنه قد تم التوصل إلى سالم بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد يشمل أيضا إرغام الـدول العربيـة                  

  .في هذه الدولعلى تيسير إجراءات اإلقامة، والحصول على الجنسية للفلسطينيين 
وأمريكا سوف ترغم الدول العربية على ذلك باعتبار أن الكثير من الفلسطينيين قد أقاموا لفترات طويلـة                 

  .في الدول العربية
وهذا سوف يشكل للغرب حال للمشكلة اإلنسانية للفلسطينيين، وسوف تكرر وسـائل اإلعـالم الغربيـة                

  .بإرادتهم لإلقامة عند أقاربهم في الدول العربية األخرىتصوير الفلسطينيين على أنهم قد تركوا أرضهم 
  الحرب ضد حماس

ما يجعلنا نؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق طبقا لذلك السيناريو هو أن هناك أزمـة تمـر بهـا أمريكـا                     
 وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والنظم العربية التابعة ألمريكا، وقد ترى كل هذه األطراف في هذا االتفاق              

  .وسيلة لمواجهة األزمة
  .وهناك تحالف فعلي بين هذه األطراف ضد حماس التي أصبحت العدو األساسي لهم جميعا

وهذه األطراف تدرك أن فشل مؤتمر الخريف سيكون في صالح حماس ومشروعها لتحريـر فلـسطين                
  .الذي يقوم على المقاومة طويلة المدى

 السالم، وتزايد أزمة السلطة الفلسطينية التي تراهن علـى          كما أن فشل هذا المؤتمر يعني انهيار مشروع       
  .إمكانية التوصل إلى إقامة الدول الفلسطينية عبر المفاوضات

وألن السلطة الفلسطينية قد أدركت أن مشروعيتها قد انهارت في مواجهة شرعية حماس التي أصـبحت                
ى اتفاق مع إسـرائيل يتـيح إمكانيـة         تقود حركة التحرر الوطني في فلسطين، فإن هذه السلطة تحتاج إل          

  .االستمرار لفترة أطول حتى لو كان ذلك عن طريق الخداع بإمكانية تحقيق األهداف عبر المفاوضات
وإسرائيل تحتاج إلى أن تدعم مشروع السلطة الفلسطينية التي أقيمت على أساس اتفاقيـات أوسـلو فـي     

ماس يزداد قوة بالرغم من الحصار والتجويع       مواجهة مشروع حماس المقاوم ،وهي تدرك أن مشروع ح        
  .واعتقال كوادر حماس
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لذلك فإن هناك مصلحة مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذه المصلحة تفرض على الطـرفين    
  .التوصل التفاق، يتيح لهما بإمكانية مواجهة حماس، ومواصلة الحرب ضدها

دود من األسرى الذين ينتمون لفتح لن ينجح في مـساندة           كما أن إسرائيل تدرك أن إطالق سراح عدد مح        
موقف عباس وسلطته، فبالرغم من فرح الشعب الفلسطيني بعودة عدد من أسراه إلى أهلهم، إال أن ذلـك                  

  . ألف أسير فلسطيني يعيشون مأساة إنسانية في سجون إسرائيل11ال يمكن أن يؤدي إلى نسيان 
  أزمة أمريكا

 في العراق، كما أنها تدرك أن الكثير من النظم العربية التابعة لهـا تعـيش فـوق                  وأمريكا تزداد أزمتها  
بركان من الغضب الشعبي، وأن التغيير قادم ال محالة، وهذا التغيير لـن يكـون فـي صـالح التبعيـة                     

  .والعلمانية
إنها يمكـن أن    ولذلك فإن أمريكا تحتاج للبحث عن وسائل إلطالة عمر النظم العربية التابعة لها، ولذلك ف              

تجد في التوصل إلى حل للصراع بين العرب وإسرائيل عن طريق عمر النظم العربية التابعة لها، ولذلك                 
فإنها يمكن أن تجد في التوصل إلى حل للصراع بين العرب وإسرائيل عن طريق إقامة دولة فلـسطينية                  

  .صورية وسيلة لدعم النظم العربية التابعة
 أن تبحث عن حل لهذا الصراع خاصة في ضوء تزايد خطابها التهديدي ضد              الواقع يفرض على أمريكا   

  .إيران، وإمكانية اندالع حرب جديدة تحتاج فيها إلى مساندة النظم العربية
لذلك فإن أمريكا سوف تضغط على النظم العربية التابعة لها بقوة لكي تقبل هذا السيناريو وتشارك فـي                  

  .ا للترويج لهتسويقه ،واستخدام وسائل إعالمه
قد ترى أمريكا أيضا في التوصل إلى حل الدولتين وسيلة إلقناع الدول العربية بالمـشاركة فـي تـوفير                   
غطاء لهزيمتها في العراق، وذلك بأن تحل الجيوش العربية محل الجيش األمريكـي، والقبـول بتقـسيم                 

  .العراق
  وأزمة النظم العربية

لناحية الواقعية فإنها قد خرجت من الصراع مع إسرائيل منذ زمـن            النظم العربية كلها تمر بأزمة، فمن ا      
  .طويل، وشاركت بقوة في فرض الحصار على حماس

تلك النظم تدرك أن الغضب الشعبي يتزايد ضدها، وهي ال تريد لحماس أن تنجح في الحكم، حيـث أن                    
سالمية، والتأييد العام للتيار    هذا النجاح يمكن أن يشكل النموذج البديل خاصة في ضوء تزايد المشاعر اإل            

اإلسالمي لذلك فإن النظم العربية تحتاج إلى التوصل التفاق يتيح إمكانية إقامة دولة فلسطينية في الضفة                
  .الغربية، مع تأجيل قضية القدس إلى أجل غير مسمى

  وأزمة إسرائيل أيضا
قع يتحول ضدها، وهي تدرك تماما أن       أما إسرائيل فإن هذا االتفاق يمكن أن يمثل لها طوق النجاة، فالوا           

  .هزيمة أمريكا في العراق سوف يكون لها آثارها المدمرة على مستقبل إسرائيل
يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تعرف خطورة سيطرة حماس على غزة، وأن يكون لحمـاس بقعـة مـن                   

طني األرض تستخدمها كمركز للمقاومة، وهي تعرف خطورة أن تقود حمـاس حركـة التحـرر الـو                
  .الفلسطيني

لذلك فإن إسرائيل لم تستطع أن تجتاح غزة بالرغم من تهديدها المستمر بذلك، ووضع الخطط الفعلية لهذا              
 ألف مقاوم مسلح ينتظرونها في غـزة        50االجتياح ألنها تعرف صدق تصريحات قادة حماس بأن هناك          

  . استشهاديا400،باإلضافة إلى 
ل تفاوض عباس كمقدمة للتوصل إلى اتفاقية سالم في مؤتمر الخريف           من خالل قراءة الواقع فإن إسرائي     

  .بشرط أن يكون عباس واقعيا، ويتخلى عن القدس وحق العودة، ويقبل ما رفضه أبو عمار
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لكن األمة اإلسالمية سوف تسقط هذا السيناريو، ولن يستطيع أحـد أن يـساوم علـى عروبـة القـدس                    
  . يدعى تمثيل الشعب الفلسطيني ويتخلى عن القدس وحق العودةوإسالميتها، وليس هناك مشروعية ألحد

قد ينجح مؤتمر الخريف في التوصل إلى اتفاقية على غرار اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو لكن األمة سوف            
  .تسقط هذا االتفاق وتختار مشروع المقاومة باعتباره الطريق الوحيد لتحرير فلسطين

  5/10/2007الشرق القطرية 
  

 د تجاوز حق العودةما بع .47
  محمد خالد األزعر

كل المدافعين عن حق العودة الفلسطيني والمتعاطفين معه في جهات الدنيا األربع، يقفون بصالبة خلف 
مقولة مفادها أن عدم تطبيق هذا الحق سيؤدي في وقت قريب أو بعيد إلى تقويض أية تسوية على المسار 

 إلى ان التداعيات السلبية المترتبة على تسوية ال تضمن ويذهب بعض هؤالء. اإلسرائيلي الفلسطيني
عودة الالجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم ومساقط رؤوسهم، سوف تمتد بلظاها وتهديداتها إلى 

 . أبعد من هذا المسار إقليميا ودوليا
منها ..لناحية الصوريةيقوم هذان التشوفان على مجموعة من التعميمات المعقولة والتي يمكن تفهمها من ا

أن االلتفاف على مفهوم العودة بصيغ تحايلية أفعوانية سيعني أوال التناقض مع مقتضيات العدالة البحتة 
بمعنييها التاريخي والقانوني،وسوف يمثل ثانياً انتقاصاً من الوفاء بأحد أبرز الحقوق الفلسطينية غير 

 . القابلة للتصرف
 عنهما، ثالثاً، وقوع خلل كبير في التعامل مع مبدأ مستقر في القوانين ويتصل بهذين العيبين ويتأتي

والحقوق اإلنسانية الطبيعية المتوافق عليها بين األمم المتحضرة، وهو أمر ستسعى الطبيعة إلى تصحيحه 
 . في إطار ظروف ومعطيات وموازين قوى فلسطينية إسرائيلية أخرى قد تتوفر في زمن آخر

 مخاطر عيوب انتهاك حق العودة إلى ما هو أبعد من الدائرة الفلسطينية اإلسرائيلية ولكن كيف ستتطرق
يقال في تفسير ذلك، ان كتلة الالجئين المتضررة جدال من هذا االنتهاك تتركز في المحيط .. المباشرة؟

  .  اإلقليمي على ضفاف أو حواف الجغرافيا السياسية لفلسطين التاريخية
فلسطيني يقصد تجديد أو استئناف السعي إلى هدف العودة ويبعث نوازعها وهكذا فإن أي تحرك 

وسيكون تأثير هذا التحرك أعمق وأوسع، في حال ائتلفت وتحلقت . وأحانينها، سيؤثر على هذا المحيط
حول القائمين به قوى وتيارات فكرية وسياسية إقليمية محفوزة بنداءات الجوامع القومية أو الحضارية 

 . ة الجوالة داخل فلسطين ومن حولهااإلسالمي
علي أن هذه التوقعات جميعها تكاد تتأسس على عموميات وبديهيات تقرها فطرة االجتماع السياسي 

إنها تقول ببساطة بأن حالً غير عادل لقضية الالجئين سوف يعكر فرصة . ومنطق حل الصراعات
 الذي يأخذ بنظرية الفعل ورد الفعل يبقى ومثل هذا التحليل. التسوية المستقرة في فلسطين وجوارها

 . قضية افتراضية، وال يوفر أمام الضالعين في التسوية تشخيصاً متكامالً النعكاسات ما هم مقبلون عليه
 بأن دعاة التسوية المنقوص منها حق العودة،يحتاجون إلى شواهد وأعمال - بصيغة أخرى -نود القول 

فليس ثمة على حد علمنا، جهود تأصيلية . يات المتوقعة لهذه النقيصةبحثية تفصيلية تظهر خاللها التجل
نظرية مدعومة ببيانات ميدانية ومسوح علمية موضوعية، تسعى لمقاربة هذه التجليات واستشرافها في 

 .  اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة
لتساؤالت التي تتصل بقضايا تقديرنا أن جهودا كهذه سيتعين عليها مواجهة الكثير من االستفهامات وا

ما الذي يمكن حدوثه : فرعية بالغة الحساسية، لكنها تدور جميعا في فلك سؤال ضخم واحد موجزه
 .  بالضبط إذا لم يعد الالجئون؟



  

  

 
 

  

            33 ص                                      865:                                 العدد5/10/2007جمعة ال: التاريخ

وال يقلل من الحاجة إلى هذه الجهود التعلل باحتمال وجود نماذج نقاشية حول القضية ذاتها لدى بعض 
فالتساؤالت التي تخالج هذه الدوائر ومن ثم .. رائيل أو الواليات المتحدة أو أوروباالدوائر المهتمة في إس

اإلجابات المتصورة، قد تختلف كثيراً عن المطلوب فلسطينياً وعربياً بالنظر الختالف األهداف وزوايا 
رك المعالجة، ما ال يغني إطالقاً عن االطالع بمنظور فلسطيني أو عربي، أو فلسطيني عربي مشت

 . للقضية
 لتجاوز حق العودة، سوف يسهم في - أو حتى المحاسن ان كان لألمر حسنات-بيان المساوئ الكاملة

ردف المفاوض الفلسطيني والعربي بقاعدة معلوماتية معرفية بشأن القضية وتفاعالتها في الحال 
 ..  مة لمبدأ العودةلكن هذا الجهد سيكون يقيناً عظيم الفائدة بالنسبة للقوى الداع. واالستقبال

فمن نتائجه سوف سيبرز حجم الفرص والمخاطر التي عليهم التعامل فعليا معها بعد أن يتم التأكد من 
، وهكذا فان المفاوضين على حق العودة والرافضين لجعله موضوعاً )الحق(عدم تطبيق هذا المبدأ 

لقات واألهداف، وعلى مسافة من هذين للتفاوض والمساومة يلتقيان على حاجة واحدة، وان تباينت المنط
الفلسطينيين "غير العائدين"الطرفين ومن كل المنشغلين باألصداء والبدائل التي يمكن أن يجترحها 

  .  ومناصريهم، ثمة فريق آخر يفترض انه معني باألمر
نسان، فتجاوز حق العودة الفلسطيني سوف تؤسس لسابقة شديدة السلبية تسيء إلى موقف دعاة حقوق اإل

وعليه، يندرج هؤالء األخيرون في عداد المنتفعين بدراسة مستقبل الالجئين الفلسطينيين وردود أفعالهم، 
 .  في ظل تسوية ال تطبق القانون الدولي وال قوانين حقوق اإلنسان الخاصة بالعودة

أن حق هؤالء وألن المفترض . ان قضية الالجئين الفلسطينيين هي أقدم قضايا اللجوء الدولية طرا
مضمون وفق السوية الدولية الحقوقية العامة معطوف عليها القرارات الخاصة بحقهم هم بالذات في 

وهنا، فانه . العودة، فإن األسلوب الذي ستعالج به قضيتهم، سيمثل حالة قياسية لمآل عالقة الحق بالقوة
 بالتداعيات المستقبلية الكاملة إلهدار حق من األهمية بمكان أن تنشغل المحافل الحقوقية واإلنسانية النزعة

 .  العودة في النموذج الفلسطيني
نطرح هذه األفكار وفي الذهن حالة الفتور والميوعة التي بتنا نالحظها مؤخراً في أنشطة المتحمسين لهذا 

بال على لم نلحظ مثالً احتجاجات ذات . النموذج، وذلك رغم توالي نذر التشاؤم والشؤم المحلقة في أفقه
  . ترحيل جماعة من الالجئين الذين أقاموا لعشرات السنين في العراق إلى البرازيل في أقصى األرض

وهى العملية التي تنطوي علي توطين صريح، كونها اقترنت بضمانات للمرحلين بحقوق المواطنة 
عودة إلى فلسطين وأغلب الظن أن هذه الصفقة تضمنت ما يفهم منه طي فكرة ال!. البرازيلية الكاملة

 "!. البرازيليين الجدد"واستئصالها من رؤوس هؤالء 
كذلك لم يعد خبر تزاحم المئات، ولعلهم اآلالف، من خيرة شباب الالجئين في الضفة وغزة ولبنان على 
أبواب سفارات بعض الدول المستقبلة للمهاجرين، كندا وأستراليا ودول شمال أوروبا االسكندنافية 

 !.. لمتحدة بخاصة، يثير حفيظة المؤرقين بحق العودةوالواليات ا
ترى هل يعزى تكاسل هؤالء وقعودهم وازورارهم عن كنه ما يجري ومغزاه إلى انقطاع آمالهم بشأن 

وهل يعنى ذلك أن الدنيا لن تنقلب إذا لم يعد الالجئون وفقا لرأي بعض .(احتمال تطبيق هذا الحق؟
 ).. المرجفين بحق العودة؟

لظاهرة تستحق مدارسة حقيقية جادة لمعاني ومآالت انتهاك حق العودة، وذلك على نحو يخترق هذه ا
وبعد . وطأة اللحظة الراهنة المقبضة التي تقود بعض الالجئين لالنصياع لحلول هروبية بأي ثمن

 بمثل هذا .المدارسة يأتي دور التعريف بنتائجها وبسطها أمام كل من يعنيهم األمر في الحال واالستقبال
العمل يبرئ العاملون على حق العودة ذمتهم نسبيا، ويصبح لمحاجاتهم ودفوعهم مردودات عملية 

 . ملموسة
 5/10/2007البيان 
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   مؤشرات تدلل على قرب حدوث تغيرات جيوسياسية في المنطقة .48

  يوسف كامل إبراهيم. د
عليـه إجمـاع مـن الخبـراء        الحديث عن إمكانية نشوب حرب جديدة في منطقة الشرق األوسط بات            

والمختصين، والدوائر اإلعالمية القريبة من صنع القرار، ولكن المسألة مسألة وقت ال يمكن تقديرها متى               
ستنشب، فقد أفادت صحيفة التايمز األمريكية، واألكثر شهرة، أن الكثير من اإلسـرائيليين يعتقـدون أن                

ن تشارك فيها سوريا، فيما يخشى المحللون العسكريون        حرباً جديدة مع حزب اهللا باتت حتمية مع إمكان أ         
أن تكون أكثر تعقيدا بسبب بروز قطاع غزة، الخاضع حالياً إلدارة حركة حماس، التي صارت تحـاكي                 

  ).إسرائيل(نموذج حزب اهللا، على الخاصرة اليمنى لـ
طقة من الناحية األمنية    وقد انضمت مصر إلى الدول التي بدأت تستعد للمتغيرات التي قد تطرأ على المن             

العبرية، أن مناورة عسكرية ضخمة استغرقت خمسة       " يديعوت أحرونوت "والعسكرية، فقد ذكرت صحيفة     
أيام، انتهت في سيناء، قامت قوات برية وجوية من الجيش المصري، في أثنائها، بمناورة وهمية الجتياز                

  .1973قناة السويس، مثلما حدث في حرب أكتوبر 
حيفة إلى أن وكالة األنباء المصرية الرسمية أفادت، أمس، بانتهاء المناورة، التي قادها وزير              ولفتت الص 

الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي، موضحةً أنه حسب التقارير، شاركت في المنـاورة طـائرات               
  . سالح الجو المصري، المروحيات التي أنزلت القوات، والمظليون وجنود المدرعات

، وهو االسم الرسـمي فـي مـصر         " رمضان 10"حيفة أن االسم الذي أعطي للمناورة هو        وأضافت الص 
لحرب أكتوبر، وأنه آخر مرة جرت فيها مناورة عسكرية لتمثيل اجتياز قناة السويس كانت فـي العـام                  

2002 .  
من الواضح أن االسم الذي أطلق على هذه المناورات له داللة واضحة، وهو بمثابـة رسـالة سياسـية                   

عسكرية، فالعاشر من رمضان هو المناسبة التي انتصر فيها الجيش المصري على القوات الصهيونية،              و
وهي المناسبة التي حققت فيها القوت المصرية انتصارا غير تقليدي في اقتحامها لخط بارليف الحصين،               

جاهزية تامـة   وكأن الرسالة معناها أنه في حال نشوب حرب في المنطقة ستكون القوات المصرية على               
لتحقيق نصر غير تقليدي، وأن القوات المصرية لن تقف مكتوفة األيدي في حال نـشوب حـرب فـي                   
المنطقة، حيث يشير خبراء االستراتيجية في مصر أن الجيش المصري يجري مناورات عسكرية حسب              

ئيلي لسيناء فـي    ، واجتياح متجدد من الجيش اإلسرا     )إسرائيل(عدة سيناريوهات، أحدها إنهاء السالم مع       
  . ظل الهجوم على أهداف في مصر

، الـتمعن واالعتـراف     )إسرائيل(واعتبرت الصحافة الصهيونية أن هذه المناورات تستدعي، من ناحية          
     ناقلةً عن مصدر أمني إسرائيلي كبير تشديده على أنه رغم أن            "بحقيقة أن الخيار المصري الهجومي باق ،

 واقعي، ولكن تغييرات مثل تبدل الحكم في مـصر، وصـعود حكـم              الحديث ال يدور بأي حال عن أمر      
ـ            أن تأخذه بالحسبان حين تبني     ) إسرائيل(إسالمي متطرف من شأنه أن يتم بسرعة، وأن كل هذا ينبغي ل

  . قوتها العسكرية للمستقبل
غة من الواضح مما سبق أن جميع المؤشرات جميعها في المنطقة تشير لالستعداد للحرب لكي يتم صـيا                

المنطقة على أساس التغيرات الجديدة، فالمؤشرات السياسية واألمنية والعسكرية والميدانية تدلل علـى أن              
هناك تصعيداً في وتيرة االستعداد للحرب من جميع األطراف ، فسوريا تحشد قواتهـا، وتقتـرب مـن                  

 الـصحافة اإلسـرائيلية     الحدود، وتنصب البطاريات، وهذا ما أشارت إليه الصحيفة نفسها إلى أن تقارير           
 جو على حـدودها مـع       - بطارية من أفضل بطاريات صواريخ ارض        200زعمت أن سوريا نشرت       

توجه ) إسرائيل(، و 'اكبر انتشار مضاد للطائرات من نوعه في العالم       '، في تحرك وصفته بأنه      )إسرائيل(
زب اهللا أعاد تخزين ذخيرته من      ضربة لمنشآت سورية، وإن القادة العسكريين اإلسرائيليين يعتقدون أن ح         
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الصواريخ القصيرة المدى من سوريا وإيران على الحدود مع دولة الكيان، وإن الحدود اللبنانية ال تـزال                 
 ألف جندي من قوات حفظ السالم التابعـة لألمـم المتحـدة             13متوترة على الرغم من وجود أكثر من        

اهللا من إعادة بناء مواقعه العسكرية فـي منطقـة          معززة بتفويض من مجلس األمن لمنع حزب        ' يونيفيل'
ـ     غير قادرة على فعل أي شيء بالنسبة لقطاع غزة الذي سيطرت           ) إسرائيل(المواجهة، في نفس الوقت ف

  .عليه حماس، فهي ال تمتلك سوى الحصار الذي قد ينهار في أي لحظة
ما هو قادم، وخاصة من الجبهة      وفي مصر تجرى مناورات األولى من نوعها، من الواضح أنها استعداد ل           

مع الكيان الصهيوني، وأن المنطقة مقبلة على تغيرات جيوسياسية، فيا هل ترى إلى أين تسير المنطقـة؟                 
وما هو الوقت المتوقع لحدوث تغيرات جيوسياسية في العالم العربي؟، دع األيام والشهور القادمة تجيـب     

  على هذه األسئلة؟؟؟
  5/10/2007صحيفة فلسطين 
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