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  يدعو إلى حل وسط بشأن الالجئينو الدولة المستقبلية مساحةعّباس يحّدد  .1
ـ حدد الرئيس محمـود عبـاس       : محمد يونس  عن مراسلها    رام اهللا  من 11/10/2007 الحياة   تذكر ي ف

الحكومي، أمس للمرة االولى مساحة الدولة الفلـسطينية المـستقبلية،          " فلسطين"مقابلة مع محطة تلفزيون     
اع غزة  ومعروف ان مساحة الضفة وقط    . 1967الدولة يجب ان تقام على االراضي المحتلة عام         : "قائالً

ال مانع لـدينا مـن      : "وقال ". كيلومترات مربعة  6205 كيلومترات مربعة، ونحن نريدها كما هي        6205
واشار الى ان القيـادة     ". 242هذا امر منصوص عليه في القرار الرقم        . تعديالت حدودية بالقيمة والمثل   

ي اراض تضم عـددا مـن       الفلسطينية رفضت في السابق مبادلة الكتل االستيطانية بأراضي المثلث، وه         
وأكد عبـاس فـي المقابلـة انـه          .مثل ام الفحم والطيبة   " الخط االخضر "البلدات والقرى العربية داخل     

لكن قـوى   . سيعرض أي اتفاق يتوصل اليه على استفتاء شعبي او على المجلس الوطني للمصادقة عليه             
ن وجودهم، كما شككت في شـرعية  المعارضة شككت في امكان اجراء استفتاء لدى الفلسطينيين في اماك    

عليه وعدم وجود تمثيل فيـه لحركتـي        " فتح"المجلس الوطني بسبب عدم انتخاب اعضائه وهيمنة حركة         
  ".الجهاد االسالمي"و " حماس"

ال أحـدا   "قال ابو مـازن     : علي الصالح  عن مراسلها    لندنمن   11/10/2007الشرق االوسط    وأضافت
وموقفنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلـة للحيـاة          .. الميايستطيع أن يفرض علينا حال استس     

واضاف ".  إلى جانب دولة إسرائيل  1967وذات سيادة كاملة على األراضي التي احتلت في حزيران عام           
وحـسب  ". أننا رفضنا بشكل قاطع فكرة دولة ذات حدود مؤقتة، الن القبول بفكرة كهذه عبث وتفـريط               "

لسطينية، اطلعت عليها وكالة اسوشيتد برس، فان ابو مازن ال يتحـدث عـن الـضفة                وثائق تفاوضية ف  
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية فحسب، بل عن اراٍض متاخمة لحدود الضفة الغربية، كانت تعتبـر                
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لن نوافق على حل يتجاهـل أيـاً مـن          "وشدد ابو مازن على انه      . 1967مناطق محايدة قبل حرب عام      
". ساسية وحقوقنا التي كفلتها الشرعية الدولية وال حل من دون اإلفراج عن جميـع األسـرى               القضايا األ 

إن المشاركة العربية والدوليـة أصـبحت واضـحة، وان          : "وبخصوص مؤتمر انابوليس، قال ابو مازن     
مرجعية هذا المؤتمر تعتمد على خطة خريطة الطريق كمرجعية أممية ودولية ورؤية الرئيس األميركـي            

وإذا أراد المجتمع الدولي أن يحل المشكلة فعليه أن يبـدأ مـن خريطـة    . ورج بوش والمبادرة العربية   ج
  ".الطريق

إننـا نفـضل    "وبشأن المفاوضات مع إسرائيل، أكد الرئيس عدم وجود قنوات سرية للتفـاوض، وقـال               
ات التفاوض قبـل    التفاوض بعيدا عن وسائل اإلعالم، ولن يكون باإلمكان التحدث عما سيجري في جلس            

  ".التوصل إلى شيء ملموس
محمد بركة نقل عن عباس قوله إن احتمـاالت          أن   في حديث  11/10/2007 الخليج اإلماراتية    وأوردت

فشل المؤتمر بخالف ما يبدو، ليست عالية الفتا إلى أن الرئيس جورج بوش معنـي بنجاحـه وإلـى أن                   
ونوه عباس . ططا في البداية تشكل عنصراً ضاغطاً    دول كما كان مخ    6-5 دولة فيه بدال من      40مشاركة  

ما يعني موقفا متقدما علـى الموقـف المتمثـل          " 67االحتالل الذي بدأ عام     "إلى أن بوش استخدم عبارة      
 إلى  6وتابع ان بوش يرى بإنهاء المفاوضات والتوصل لمعاهدة سالم في غضون            .  242بالقرار الدولي 
محاوالت لتجديد صيغة معينة لحل قضية حق العودة وأشـار إلـى            ورجح بركة أن هناك      .ثمانية شهور 

 48 ألف الجئ فلسطيني ألراضـي       200 ألفاً إلى  120لديه بأن يتم االتفاق على عودة       " انطباعات"وجود  
وأضـاف  .  وبموافقة رئيس الوزراء وقتذاك إيهود باراك      2000كما كان مطروحا في كامب ديفيد عام ،       

 5.4تصور مسؤول لحق العودة بمعنى أن عدد الالجئين ليس صفرا وليس          ان عباس دعا لضرورة طرح      "
  ".مليون الجئ

  
   مصالحة مع حركة فتح قريبامحادثات: هنية .2

قال اسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة ان حركة حماس وافقت علـى اجـراء                 
ار هنية الى ان ادارة حركة حماس لقطاع        واش. محادثات مصالحة مع حركة فتح في احدى الدول العربية        

كما اشار الى ان الحوار المحتمل مع       . ، وذلك حسبما نقل موقع على االنترنت موال لحماس        "مؤقتة"غزة  
ان هنـاك دوال عربيـة      "واوضح هنية في مقابلة مع بي بي سي العربيـة           . فتح سيكون بعد عيد الفطر    

ية، ومن ناحيتنا قلنا اننا مع الحوار ومع الوحدة الوطنيـة           الفلسطين-تحركت على صعيد االزمة الفلسطينية    
  ". فلسطيني-هناك موافقات مبدأية على بدء حوار فلسطينيوومن هنا . الفلسطينية

وفي ذات السياق قال احمد يوسف، احد مستشاري هنية، في مقابلة مع بي بي سي ان حركـة حمـاس                    
شدد يوسف على ان حماس لم تسع ابدا الى اقامة دولـة            و. كانت دائما مستعدة للعودة الى الحوار مع فتح       

  . فلسطينية مستقلة في قطاع غزة
غير ان احمد عبد الرحمن، القيادي بحركة فتح، نفى لوكالة رويترز لالنباء االتفاق مع حركـة حمـاس                  

نيـة  في اشارة الى امكا   " لم نسمع عن مثل هذا الحوار     "وقال عبد الرحمن لرويترز     . على اجراء محادثات  
  . عقد حوار مع حماس، واتهم الحركة بتضليل الرأي العام

  11/10/2007بي بي سي 
  

  خطة أمنية للضفة بتنسيق بين السلطة واالحتالل وأمريكا .3
رياض المالكي وزير اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في تـصريحات            . قال د : ا.ن.ق

إن الخطة األمنية يتم تطبيقها بشكل تصاعدي مـدروس علـى           صحافية بثتها وسائل اإلعالم الفلسطينية      
لضمان عـدم وجـود     " إسرائيل"وأوضح وجود تنسيق مع اإلدارة األمريكية و      . األرض وبمراحل محددة  
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وأضاف سنباشر بعد العيد مباشرة نشر قوات األمن بـشكل يـضمن            . معوقات تحول دون نجاح الخطة    
إنهاء حالة الفلتان والبداية ستكون من نابلس وأريحا، وفي ما          نجاح الخطة األمنية لضمان ضبط النظام و      

يتعلق بالميليشيات المسلحة قال إن الحكومة جادة في معالجة هذا الملف تماما ونحن بـدأنا بالميليـشيات                 
التابعة لحركة فتح وسننتقل في مراحل الحقة إلنهاء ملف الميليشيات التابعة للفـصائل التابعـة لمنظمـة     

  .              لفلسطينيةالتحرير ا
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اسرائيل لن تلبي مطالب عباس النه وضع سقفا عاليا .4

قالت ميري ايزن الناطقة الرسمية بلسان الحكومـة االسـرائيلية امـس ان     :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ـ              وزراء االسـرائيلي ايهـود     مطالب عباس لن تلبيها اسرائيل النه وضع سقفا عاليا ال يستطيع رئيس ال

  . اولمرت وال يريد ان ينفذه
  11/10/2007القدس العربي 

  
   المقالة تنفي منع صالة العيد في الساحاتهنيةحكومة  .5

 نفى إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة إسـماعيل               :أ.ب.د
 وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غـزة مـن أداء            هنية نية الوزارة منع عناصر حركة فتح      

نحن لن نمنع أو نتصدى للمواطنين الراغبين فـي         "وقال الغصين   . صالة عيد الفطر في الساحات العامة     
أداء صالة العيد في العراء، فالحكومة نفسها دعت لذلك انسجاماً مع السنة النبويـة الـشريفة وعـادات                  

  ".اء سنة صالة العيد في الساحات العامةالمسلمين جميعاً في أد
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تباين بين موقفي الوفدين المفاوضين وإسرائيل ترفض التطرق للقضايا الجوهرية .6

ن مع اختتام الجلسة االولى لوفدي التفاوض الفلـسطيني واالسـرائيلي،           يتب: كفاح زبون لندن   - رام اهللا 
تركة يتبناها مؤتمر انابوليس االميركي في الخريف المقبل، ان الخالفات واسعة           الرامية لصياغة وثيقة مش   

ورفض ياسر عبد ربه، امين سر الوفد الفلـسطيني المفـاوض فـي             . والتباين كبير بين مواقف الفريقين    
 ، تأكيد او نفي الخالفات، مكتفيا بالقول انه ليس لديه مـا يقولـه اآلن  "الشرق االوسط"اتصال اجرته معه   
  .عن المفاوضات

غير ان مصدراً فلسطينياً اطلع على محضر الجلسة االولى، قال ان الفريقين لم يتوصال الـى أي شـيء            
وأكد المـصدر، الـذي     . وخصصت الجلسة االولى لتعرف كل طرف على موقف الطرف اآلخر         . يذكر

  .اية، ان الهوة في الموقفين واسعة وعميقة للغ"الشرق االوسط"طلب عدم ذكر اسمه لـ
ونقلت مصادر عن رئيس الوفد الفلسطيني، أحمد قريع، استياءه من عدم تحديد اجنـدة حتـى اللحظـة                  

وعلم ان الوفدين التقيا مرة واحدة دون البحث في تفاصيل مهمة، وناقـشا آليـة               . للمفاوضات او المؤتمر  
  . التفاوض في اللقاءات القادمة

. هوة الشاسعة في رؤية كل طرف لمـضمون الوثيقـة         االسرائيلية امس عن ال   " هآرتس"وتحدثت صحيفة   
ونسبت الى مـسؤول    . ونقلت عن مسؤولين فلسطينيين تشاؤمهم ازاء إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضيهم          

فلسطيني قريب من المفاوضات، قوله إن الخالف بين الوفدين ينبع مـن الفـرق فـي التوجـه العـام،                    
تبر نقطة النطالق المفاوضات، بينما يريـد الفلـسطينيون أن          فاإلسرائيليون يسعون للتوصل إلى وثيقة تع     

وحسب المسؤول، فإن الطاقم الفلسطيني      .تتضمن الوثيقة المشتركة الخطوط العريضة لنهاية للمفاوضات      
وقـال  ". بصياغة ضبابية ال تحدد معالم نهاية الطريق      "أوضح للطاقم اإلسرائيلي أن الفلسطينيين لن يقبلوا        
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ـ  بشأن القدس، أوضح عدد من أعضاء الوفد التفاوضي أن القدس يجـب أن يـأتي               " تسهآر"المسؤول ل
وذلك من دون الدخول في تفاصـيل مفاوضـات         . ذكرها على أنها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية      

  .الحل النهائي التي سيطالب فيها الفلسطينيون بالسيادة على المسجد األقصى
ة لالجئين ترفض إسرائيل أي صياغة وال حتى تلك التي جاءت في المبـادرة              إنه بالنسب "ويقول المسؤول   

واكـدت مـصادر     ".194العربية، أي حل متفق عليه وعادل لقضية الالجئين حسب قرار األمم المتحدة             
ـ  ان اسرائيل ترفض حتى اللحظة تدوين القضايا الجوهرية خطياً، حتـى ال            " الشرق االوسط "اسرائيلية ل
ي المستقبل، اضافة الى انها غير مستعدة ألي تنازالت في قضايا مثل الالجئين او الحـدود                يلزمها ذلك ف  

  .او القدس في هذه المرحلة
  11/10/2007الشرق االوسط 

  
  فياض يحذر من أزمة مالية قادمة .7

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، من أزمـة         :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،القدس المحتلة  رام اهللا، 
ة حقيقية في السلطة الوطنية مستقبالً في حالة عدم توفير المساعدات الالزمة من قبل الدول المانحة،                مالي

المهـم فـي    " وقال .منوها إلى أنه مع نهاية العام الجاري ستنفد المبالغ التي كانت محتجزة لدى إسرائيل             
سـيع حكومتـه    واسـتبعد فيـاض تو     ".الموضوع حالياً هو صرف أموال الضرائب شـهريا بانتظـام         

الحكومة يحكمها القانون، وال مجال لتوسيع الحكومة ألن المجلس التشريعي قد عطل نفسه، ونحـن               "وقال
  ".كحكومة ذهبنا لعرض الحكومة على المجلس التشريعي لكنه لم ينعقد

   11/10/2007الحياة الجديدة 
  

  "مؤتمر أنابوليس"وقع فشل يت سالم فياض ":هآرتس" .8
اإلسرائيلية عن أوساط قريبة من رئيس حكومة تـسيير         " هآرتس"نقلت صحيفة   : مي اسعد تلح  -الناصرة  

و " فـتح "، ما سيؤدي إلى مـصالحة بـين         "مؤتمر أنابوليس "األعمال الفلسطينية سالم فياض توقعه فشل       
ألن الفلـسطينيين مـا     "أو بعد تشكيل حكومة جديدة      " فتح"وتنحيته من منصبه، سواء بطلب من       " حماس"

  "".فتح"ظرون إليه على أنه ابن غير شرعي لعدم انتمائه لحركة زالوا ين
  11/10/2007الحياة 

  
  تبويس اللحى ليس حالً للخالفات الفلسطينية:  البرغوثيمصطفى .9

إلى '' المقالة''، ووزير اإلعالم في الحكومة      ''المبادرة الوطنية الفلسطينية  ''دعا مصطفى البرغوثي سكرتير     
  .عية جديدة في الضفة وقطاع غزةشريانتخابات رئاسية وت

  
ـ   أن األزمة الفلسطينية الجديدة إذا ما استمرت بهذه الحـدة فربمـا   '' االتحاد'' وأكد البرغوثي في حديث ل

تعصف بمنجزات الشعب الفلسطيني طيلة أربعين عاماً من النضال والتضحيات، داعياً األطراف كافة إلى              
  ..ليب المصلحة الوطنية العليا للشعب االحتكام إلى صيغة العقل والمنطق، وتغ

 11/10/2007االتحاد االماراتية 
  

  إطالق نار على سيارة دخلت موكب عباس .10
أطلق حراس موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو في طريق العودة للمنـزل ليلـة أول                : ا.ن.ق

ات موكبـه عنـد إحـدى       أمس في رام اهللا بالضفة الغربية نيرانا تحذيرية على سيارة دخلت على سيار            
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الفلسطينية التي أوردت النبأ انه لم تقع إصابات وجرى اعتقال سائق           " معا"وقالت وكالة   . محطات الوقود 
  .السيارة

  11/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يقتحمون اعتكافا للنساء في نابلس ويخرجوهن إلى الشارع" فتح "مسلحو .11
ي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أن مجموعات مـن          أفادت ناشطات فلسطينيات ف   : )فلسطين(نابلس  

قامت باقتحام مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، كان نسوة يعتكفن فيه بمناسبة ليلة القدر             " فتح"مسلحي حركة   
 ).9/10(التي يتم رصدها ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي صادفت فجر يـوم أمـس الثالثـاء                  

، بدأت عملية الدهم عند منتـصف الليـل، حيـث           "قدس برس "ثن لمراسل   وبحسب الناشطات الالئى تحد   
فوجيء النسوة المشاركات في االعتكاف الذي كان مقاما في مقر اللجنة في شارع حيفا قرب مخيم العين،                
بعدد كبير من سيارات جهاز األمن الوقائي تقوم بتطويق المكان، ثم قاموا باقتحـام مكـان االعتكـاف،                  

وقاموا بتفتيش المكـان    .  جميع النساء المشاركات على الخروج من المقر إلى الشارع العام          وقاموا بإجبار 
  .بصورة دقيقة

  9/10/2007 قدس برس
  

   مليون دوالر عبر األنفاق70هّربت أخيرا " حماس": الحياة .12
  مليون دوالر إلى   70هربت خالل األيام األخيرة نحو      " حماس"كشفت مصادر فلسطينية أن حركة      : لندن

قطاع غزة عبر أنفاق يستخدمها ناشطون من الحركة تربط بين أراضـي القطـاع وصـحراء سـيناء                  
إن مسؤولين مصريين أبلغوا الرئيـس عباس والوفد المرافق لـه          " الحياة"وقالت المصادر لـ    . المصرية

سـفل  هربت ماليين الدوالرات عبر أنفاق تحت األرض تقـع أ         " حماس"أثناء زيارته األخيرة لمصر، أن      
 مليون دوالر في حقائب     35حماس هربت   "واوضحت ان    .الحدود بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية     

سبتمبر الماضي مع عدد من قياديي الحركة الذين عادوا إلى القطاع عبر ثغـرة فـي                / سفر نهاية أيلول  
  ".لدينالجدار الفاصل بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية والمعروف باسم محور صالح ا

 قيادياً وكادراً من الحركة اجتازوا الحـدود        86كانا ضمن مجموعة من     " حماس"واضافت أن نائبين من     
 33وأشارت إلى أن الحركة هربت قبل ذلك نحو         . عبر ثغرة في الجدار، وحملوا هذا المبلغ الكبير معهم        

  .مليون دوالر عبر األنفاق
  11/10/2007الحياة 

  
  
  

  "اإلسرائيلية" لمواجهة التوغالت ن حلفا عسكريا تشكال"الجهاد" و"حماس" .13
" أن " الـوطن "أكدت مصادر فلسطينية رفيعة لــ    : الوطن، بارعة ياغي  : رام اهللا،القدس المحتلة، دمشق   

) إذا ما تـم   (قوى المقاومة الفلسطينية مجتمعة قد اتفقت على الوقوف بوجه ومقاومة أي اجتياح إسرائيلي              
المجيد األمـين العـام لجبهـة        وأوضح خالد عبد   ".ينية و خاصة قطاع غزة    على أي من المناطق الفلسط    

حركتي حماس و الجهاد بشكل خاص مـن ضـمن القـوى            " أن" الوطن"النضال الشعبي الفلسطيني لـ     
ورفعتا من مستوى التنسيق بينهما إلى درجة عالية للوقوف بوجه أي تصعيد            , السابقة قد عقدتا حاليا حلفاً    

 بالتنسيق ضمن تحالف    تا وكتائب صالح الدين قد دخل     ،كتائب األقصى " وأشار إلى أن   ".إسرائيلي محتمل 
  ".قوى المقاومة الفلسطينية ضد أي عدوان إسرائيلي

   11/10/2007الوطن السعودية 
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  "المسيئة" "حماس" وممارسات "جرائم" يدفعون ثمن "اإلخوان المسلمون": دحالن .14

 مقابلة إجرتها محطة النيل المصرية اإلخبارية مساء الثالثاء إن          قال دحالن في  :  من أشرف الهور   -غزة  
هو من حمي وصان أعراض الجهاز العسكري لحماس، فـي إشـارة منـه              ) األمن الوقائي (هذا الجهاز   

وأضاف السلطة الوطنية وفرت     .لمساعدة األمن الوقائي لمطلوبي حماس إلسرائيل باإلختفاء عن األنظار        
 .ري لحماس وأتحدي قادتهم الذين مازالوا علي قيد الحياة أن ينكروا هـذا األمـر              الحماية للجهاز العسك  

  .وأشار إلي أنه في المقابل فقد اغتالت حماس من كلف بحمايتهم في السابق وهذا عار علي هذه الحركة 
ل وقـا . ونفي دحالن أن يكون األمن الوقائي قد اعتقل الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حماس              

وتابع الزهار لم يسجن في الوقـائي، وكـان         . كالم الزهار حول اعتقاله في األمن الوقائي غير صحيح          
وقال حماس تحولت مـن     . يتمني الرئيس الراحل أبو عمار أن يسجن في جهاز الوقائي ولكن أنا رفضت            

عتـداء  حركة مقاومة إلي مجموعة لصوص سيارات وتقوم اآلن بعمليات نهب جماعي للمؤسـسات واال             
  .واتهم دحالن حماس بأنها تتخذ الشعارات إلغراء المواطنين .علي حرمات المواطنين وانتهاك بيوتهم

وإعتبر دحالن أن اإلخوان المسلمين يدفعون ثمن جرائم وممارسات حماس المـسيئة فـي االنتخابـات                
وقال الـبعض    .وهاجم دحالن شخصيات لم يسمها بالسعي لفتح حوارات مع حماس         . بالمغرب واألردن 

وأردف . من الذين لم يمتلكوا الجرأة في لوم حركة حماس عاجزون عن المواجهة وهم جبناء في داخلهم               
قائالً كل من يجتمع مع حماس في سورية أو في القاهرة يجب عليه أن يعرف أننا لن ننسي دماء شهدائنا                    

  .وان أعراض أبناء فتح تنتهك اآلن 
  11/10/2007القدس العربي 

  
   الفلسطينية تدك مواقع اسرائيلية بصواريخ وقذائف محلية الصنعاومةالمق .15

ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على توغل قـوات االحـتالل          : )وكاالت(  حامد جاد  - رام اهللا    -غزة  
االسرائيلي في مناطق شرق وشمال قطاع غزة وقتلها ألحد نشطاء كتائب األقصى في مدينة نابلس فـي                 

تكثيف إطالقها للقذائف والصواريخ محلية الصنع على األهداف والمواقـع اإلسـرائيلية            الضفة الغربية، ب  
آر بي  "وأعلنت الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف آلية اسرائيلية بقذيفة          .المجاورة لحدود القطاع  

ليـات  شمال بلدة بيت حانون، وعن إطالق أربع قذائف هاون وعدة قذائف محلية الصنع تجـاه اآل               " جي
كمـا اصـابت قذيفـة       .المتوغلة في البلدة، مؤكدة مسؤوليتها عن قنص احد جنود االحتالل اإلسرائيلي          

برج المراقبة العسكرية اإلسرائيلية الواقع على حدود قرية خزاعة شرق مدينة خـانيونس             "  جي.بي.ار"
  ة سديروت المحاذية بقذيفتي هاون، وقصف بلد" إيرز" جنوب القطاع، الى جانب قصف معبر بيت حانون

  
   ".3ناصر " الواقعة الى الشمال الشرقي لقطاع غزة بصاروخين من طراز 

  11/9/2007الغد األردنية 
  

   تهاجم قناة الجزيرة وتقول ان وسائل االعالم تتعامل بازدواجية في نقل األخبار "حماس" .16
 تصريح تلقـت القـدس      استنكر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في         : أشرف الهور  -غزة  

العربي نسخة منه ما وصفه بـ االزدواجية التي تنتهجها بعض وسائل اإلعالم في تغطية األحداث فـي                 
وأتهم أبو زهري    .واتهم أبو زهري أجهزة األمن في الضفة الغربية بمالحقة الصحافيين          .الضفة الغربية 

ن بينما تقيم الدنيا وال تقعدها إذا مـا         وسائل االعالم أنها تغض الطرف عن جرائم السلطة ضد الصحافيي         
كذلك انتقد الناطق باسم حمـاس الـدور الـذي          . كان الصحافي من فتح بغض النظر عن صدق إدعائه        

واعتبر أن قناة الجزيـرة     . يمارسه طاقم قناة الجزيرة في الضفة، متهما اياه بالتعامل بانتقائية مع األخبار           
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هزة األمن ضد المؤسسات اإلعالمية وشعبنا، مؤكداً أن ذلك يسهم          في رام اهللا تتردد في نقل تجاوزات أج       
  . في تغييب الحقيقة وإعطاء المجرم الفرصة لالستمرار

  11/10/2007القدس العربي 
  

   نفس سالحها مستخدمةً بزي الشرطة الفلسطينية وةًنكر مقاوماً متقوات االحتالل تغتال .17
سرائيلية فجر امس احد رجال المقاومة الفلسطينية في        اغتالت قوات خاصة ا    :من وليد عوض   -رام اهللا   

 .البلدة القديمة من نابلس شمال الضفة الغربية بعد ان تسللت الـي هنـاك بـزي الـشرطة الفلـسطينية                   
وأوضحت المصادر أن قوات معززة من الجيش اإلسرائيلي إقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، بعـد                

ة التي ترتدي زي الشرطة الفلسطينية وتحمل نفس سـالحها للبلـدة            ان تسللت الوحدة الخاصة االسرائيلي    
القديمة، مستقلة سيارات تحمل لوحات ارقام فلسطينية، وشرعت باطالق النار باتجاه مجموعـة مـسلحة               
تابعة لكتائب االقصي، في منطقة باب الساعة داخل البلدة القديمة ما أدي الي إستشهاد العينبوسي وإصابة                

 .رفيقه قنديل
  11/10/2007القدس العربي 

  
  "الحسم العسكري"نتائج  للعودة عن "حماس"الواقع يتطلب جرأة من : " الفلسطينيةالعربية" .18

اكدت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان مركزي لها لمناسبة الـذكرى التاسـعة             :  نائل موسى  -رام اهللا   
يقية تعيد االمور الى نصابها كما يتطلب مـن         والثالثين النطالقتها ان الواقع الفلسطيني يتطلب صحوة حق       

جميع االطراف جرأة وشجاعة وبخاصة حركة حماس للتراجع عما ترتب خالل االشهر الماضية نتيجـة               
للحسم العسكري، وتوفير االجواء لحوار وطني جاد ومسؤول يضعنا جميعا في مواجهة االحتالل لحماية              

ن لقاء الخريف المقبل انه مجرد حملـة عالقـات عامـة            ووصف البيا  .شعبنا واستكمال تحررنا الوطني   
   .لتزيين صورة ادارة الرئيس االميركي

   11/10/2007الحياة الجديدة 
  

   ال يبيع قضيته بالمالالفلسطنيينعلى بلير والمجتمع الدولي توفير أموالهم ألن : زهريأبو  .19
ة الرباعية إلى الـشرق األوسـط        مبعوث اللجن  ،"حماس"ناطق باسم حركة    سامي أبو زهير، ال   دعا  : غزة

توني بلير والمجتمع الدولي إلى توفير أمواله المتوقع أن يعطيها للسلطة الفلسطينية مقابل التنـازل عـن                 
الثوابت الفلسطينية، وأكد أنه ليس من حق أي طرف فلسطيني أن يتنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية                 

  .وعلى رأسها حق العودة والقدس
ـ   " هري  وحذّر أبو ز    من أن مهمة مبعوث اللجنة الرباعيـة تـوني         " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

بلير إلى الشرق األوسط تستهدف إنعاش لقاء الخريف المقبل وتوفير بدائل اقتـصادية مقابـل تنـازالت                 
الحـل العـادل    "فلسطينية عن الثوابت، ولفت أبوزهري االنتباه إلى ما قال إنه استخدام مشبوه لمصطلح              

  ."ضية الالجئينلق
 10/10/2007قدس برس 

 
  المؤتمر الوطني الفلسطيني سيعيد لمنظمة التحرير وجهها النضالي : أنور رجا .20

أكد مسؤول اللجنة اإلعالمية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني الـذي دعـت لعقـده               : دمشق
نوفمبر المقبـل فـي     / رين الثاني وعدد من الفصائل الفلسطينية في األسبوع األول من تش        " حماس"حركة  

العاصمة السورية دمشق، أن االستعدادات للمؤتمر تجري على قدم وساق من أجل أن يكـون المـؤتمر                 
محطة نوعية تعيد لمنظمة التحرير الفلسطينية وجهها النضالي العروبي واإلسالمي بعد أن تـم تحويلهـا                
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للجنة التحضيرية للمؤتمر الـوطني الفلـسطيني       وأبلغ أنور رجا مسؤول اإلعالم في ا       .إلى سلة مهمالت  
ان ثمانية فصائل فلسطينية وافقت رسميا على حضور هذا المؤتمر، وهذه الفـصائل هـي               " قدس برس "

، حركة الجهاد، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهـة         "حماس"الجبهة الشعبيةـ القيادة العامة، حركة      
حزب الشيوعي الثوري الفلسطيني، وال تزال الـشعبية لتحريـر          التحرير الفلسطينية، منظمة الصاعقة، ال    

  .فلسطين تدرس موقفها أما الجبهة الديمقراطية فموقفها من المؤتمر ضبابي حتى هذه اللحظة، كما قال
سنعمل على أن يكون المؤتمر الوطني محطة نوعية الستعادة منظمة التحرير الفلسطينية ألننا             " رجا   وقال

ة وأهلها وأصحابها الذين وضعنا ميثاقها، وهم الذين خرجوا عن المنظمة، ولذلك فـإن              نحن أبناء المنظم  
الهيكلية المقبلة للمنظمة ستعيد للمنظمة الوجه النضالي العروبي واإلسالمي لهذه المنظمة التي حولوهـا              

  .، على حد وصفه"لسلة مهمالت
  10/10/2007قدس برس 

  
  حماس هدفنا تعزيز مكانة عباس وإضعاف: باراك .21

في موازاة اجتماع كتلة كديما اجتمع حزب العمل هو اآلخر قبل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، حيـث                 
إن هدفنا هو   : أكد وزير الحرب وزعيم حزب العمل إيهود براك على الموضوع السياسي، واألمني قائالً            

نه ينبغي على دولة    وأضاف براك يقول إ   . تعزيز مكانة كل من عباس، وفياض، وإضعاف حركة حماس        
أما فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي فـي       . إسرائيل التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين من منطلق القوة والثقة         

نحن نسعى إلى رؤية تسوية قائمة، وكذلك رؤية نجاح هذا المـؤتمر، ولكـن فـي                : أنابوليس فقال براك  
همية كبرى لوجود عملية سياسية وحـوار،       الوقت نفسه ينبغي عدم التهور، والتحرك بطيش، فأنا أولي أ         

  . فنحن ندعم األفاق السياسية والمسؤولية األمنية
  10/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جديد لحماية الطيران المدني نظام: إسرائيل .22

أعلنت إسرائيل، أمس، أنّها ستجهز مجالها الجوي بنظام حماية جديد، مضيفة أنهـا سـتزود               ) أ ف ب  (
نظاما يتيح تحديـد  "وأشارت الحكومة اإلسرائيلية إلى أن .  ها المدنية بتجهيزات مضادة للصواريخ   طائرات

الطائرات التي تدخل المجال الجوي اإلسرائيلي من دون خطأ ممكن، عرض على الحكومة األمنية خالل               
ئرات وخفـضا   هذا النظام يتيح تحديد مثل هذه الطـا       "، مضيفة أن    "اجتماع خصص للنقل الجوي المدني    

كبيرا لمخاطر احتمال قيام طائرة خطفها قراصنة جو أو مجهولة الهوية، بانتهاك مجالنا الجوي تمهيـدا                
قررت مواصلة تطوير وسائل حماية أسطولها      "وأوضحت الحكومة اإلسرائيلية أنّها     . "لشن عملية إرهابية  

  . تطور ابتداء من مطلع العام المقبل، وان هذه التكنولوجيا ست"الجوي المدني من إطالق صواريخ محتمل
  11/10/2007السفير 

  
 تستبق زيارة رايس بتصعيد االستيطان واالغتياالت" إسرائيل" .23

، وصول مساعد وزير الخارجية األمريكية ديفيد       "اإلسرائيلية"استبقت الحكومة   :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
ية كوندوليزا رايس االثنين المقبل، بسلـسلة       وولش لألراضي الفلسطينية للتحضير لزيارة وزيرة الخارج      

 "اإلسـرائيلية "من اإلجراءات التصعيدية التي تعكس تمسكها بنفس األسلوب الذي انتهجتـه الحكومـات              
 ايهـود   "اإلسـرائيلي "وسارعت حكومة رئيس الوزراء     . السابقة مع أية محاوالت إلحياء عملية التسوية      

دونم في محيط القدس المحتلة باالضافة إلـى مـصادرات           1100اولمرت لإلعالن عن عزمها مصادرة      
وعمدت قوات االحتالل إلى تنفيذ جريمة اغتيال وحشية بحق أحـد      . مثيلة من قرية الولجة قرب بيت لحم      

قادة كتائب شهداء األقصى وأصابت آخر بجروح متوسطة، في مدينة نابلس بعد ان تـسلل أفـراد مـن                   
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 الى داخـل المدينـة متنكـرين بـزي الـشرطة            "المستعربين"ات  الوحدات الخاصة المعروفة باسم وحد    
  .الفلسطينية

  11/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

 لحماس" شكر"الشاباك اإلسرائيلي يوجه رسالة : القبس الكويتية .24
وجه يوفال ديسكن رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي، رسـالة شـكر لحركـة             :  أحمد عبد الفتاح   -القدس  

وقف الحركة في ضغطها على فصائل المقاومة لعدم إطالق صـواريخ فـي اتجـاه               حماس أشاد فيها بم   
إسرائيل، مؤكدا أن الشهر الماضي شهد أقل نسبة في إطالق الصواريخ غالبيتها أطلقها مقـاتلو سـرايا                 

لقد طرأ انخفاض   : وقال ديسكن خالل انعقاد جلسة الحكومة األحد      . القدس التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي    
دد الصواريخ التي تطلق من القطاع تجاه سديروت والكيبوتسات المجاورة، ففي شهر أغسطس من              في ع 

 صواريخ معظمها أطلقتها حركة الجهاد اإلسـالمي،        110العام الحالي أطلقت الفصائل الفلسطينية حوالي       
  . صاروخا سقطت في األراضي اإلسرائيلية85أما في شهر سبتمبر الماضي فقد تم إطالق حوالي 

  11/10/2007القبس الكويتية 
  

 يشكون بادعاءات باراك بشأن مواجهة الصواريخ" إسرائيليون"خبراء  .25
 ايهود باراك بـشأن     "اإلسرائيلي" في تصريحات    "إسرائيليون"شكك خبراء   :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ت الصاروخية، وبأنهـا    ، المتوقعة حتى نهاية هذا العقد، على مواجهة الصواريخ والقاذفا         "إسرائيل"قدرة  
ستكون الدولة األولى في العالم المحمية من خالل ثالث طبقات من أنظمة الدفاع ضد الصواريخ، بـدءا                 

 في حين دعا عضو الخارجية واألمن والنائـب الـسابق           "االيراني" وحتى شهاب    "الفلسطيني"من القسام   
 واالستعداد لتوجيـه ضـربة      "الدفاع" قدرة    لبذل جهود كبيرة لتعزيز    "إسرائيل"لوزير الحرب افرايم سنيه     

 ضـد   "اإلسـرائيلي " ان الـدفاع     "لجنة شؤون رقابة الدولـة    "وكان باراك أعلن في     . عسكرية ضد ايران  
الصواريخ بعيدة المدى أخذ بالتطور أسرع منه ضد التهديدات قصيرة المدى والذي لن يكون تنفيذيا قبل                

  .2011عام 
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  

 أو السفن الروسية" اليونيفيل"البث الفضائي االسرائيلي يتعرض لتشويش من زوارق  .26
يعاني مشاهدو البرامج االسرائيلية المذاعة عبر األقمار االصطناعية تشويشاً منذ أشـهر يقـال إن               ) أب(

وبـدأ  . نفسهسببه زوارق المراقبة التابعة لألمم المتحدة أو سفن التجسس الروسية أو الجيش االسرائيلي              
 أيلول، اليوم الذي أغارت فيه الطائرات الحربية االسرائيلية على نظام الـرادارات الـسورية               6ذلك في   

الروسي الصنع وهاجمت هدفاً عسكرياً داخل األراضي السورية، والتزمت اسرائيل صمتاً مطبقاُ حيـال              
  .الغارة

  11/10/2007النهار 
  

 مصرف إسرائيلي ثان يقطع عالقته بغزة .27
اإلسرائيلي قطع عالقاته التجارية مع المصارف الفلسطينية فـي         " بنك ديسكونت "أعلن  :  رويترز –القدس  

سيوقف كل المعامالت مـع المـصارف ذات        "وقال في بيان انه     ". حماس"قطاع غزة الذي تحكمه حركة      
 ثالـث أكبـر مـصرف فـي       " ديسكونت"و". الصلة في قطاع غزة وغيرها من الفروع المصرفية هناك        
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، أكبر المصارف اإلسرائيلية سبقه إلى قطع العالقات مع مصارف غـزة            "بنك هابوعاليم "وكان  . إسرائيل
   أيلول25في 

  11/10/2007النهار 
  

 "الجهاد اإلسالمي"إدانة يهودي من أصل فلسطيني بتقديم المساعدة لـ .28
انت الفلـسطيني المتهـود      ذكرت مصادر اعالمية اسرائيلية ان المحكمة المركزية في حيفا أد          -رام اهللا   

، "االتصال مع عميل أجنبي والتخطيط لمساعدة العـدو       "أساف بن دافيد، بارتكاب مخالفات أمنية تضمنت        
وذلك بعد أن حاول مساعدة شقيقه، وهو ناشط في حركة الجهاد، بالتزود بحامض النيتريك الذي يستخدم                

يد هو من أصل فلسطيني، من بلدة طوباس في         تجدر اإلشارة إلى أن بن داف     . في صناعة المواد المتفجرة   
وقد ولد له   . الضفة، وكان يدعى حسام سوافطة قبل أن يتهود ويتزوج من يهودية ويسكن في مدينة حيفا              

وقد وجهت له تهمة محاولة مـساعدة شـقيقه،         . أربعة أبناء، أصغرهم يخدم اليوم في الجيش اإلسرائيلي       
، وبعد ذلك تراجع بن دافيـد   2006إال أنه استشهد في العام      صالح سوافطة، في شراء حامض النيتريك،       

  . عن يهوديته، واعتنق اإلسالم ثانية
     11/10/2007الحياة الجديدة 

  
 أهالي الجنود القتلى في حرب لبنان يطالبون باراك بإسقاط أولمرت .29

يرة إلى وزير الدفاع، توجهت لجنة العائالت اإلسرائيلية التي فقدت أبناءها في حرب لبنان األخ: تل أبيب
من الحكومة لكي تسقط ) العمل(ايهود باراك، أمس في طلب عاجل أن ينفذ وعوده وينسحب هو وحزبه 

  .وال يبقى المسؤول عن قتل أبنائهم، ايهود أولمرت، رئيسا للحكومة
  11/10/2007الشرق االوسط 

 
  لية حول النووي اإليراييمؤتمر للسفراء اإلسرائيليين في الواليات المتحدة وأمريكا الشما .30

تنظم وزارة الخارجية اإلسرائيلية في واشنطن مؤتمرا لسفرائها ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الواليات             
  . المتحدة وأمريكا الشمالية يتركز في تلخيص النشاطات الهادفة إلحباط المشروع النووي اإليراني

  
ء حول نشاطهم لمكافحة المـشروع النـووي اإليرانـي          ويهدف المؤتمر إلى االستماع إلى تقارير السفرا      
  .وإجراء مشاورات وبلورة خطط عمل مستقبلية

  10/10/2007 48عرب
  

  زعيما عربيا وإسالميا لإلفطار في رمضان المقبل57بيرس سيدعو  .31
إنني اصلي ":  الليلة قبل الماضية،شيمعون بيريس قال الرئيس اإلسرائيلي،: "الشرق األوسط" -تل أبيب 

 زعيما عربيا 57من أجل أن يتيح لي الرب أن أدعو لمائدة اإلفطار في رمضان المقبل في بيتي 
 وكان بيريس يتكلم خالل مأدبة إفطار رمضانية أقامها في مقر رؤساء إسرائيل للقيادات ."وإسالميا

درويش، مؤسس وتكلم في اللقاء الشيخ عبد اهللا نمر . السياسية والروحية للمواطنين العرب في إسرائيل
 دولة مستعدة إلقامة عالقات 57الحركة اإلسالمية، فقال إن جميع الدول العربية واإلسالمية البالغ عددها 

مع إسرائيل واالعتراف بوجودها، إذا توقفت عن احتاللها لألراضي العربية ووافقت على إقامة دولة 
  .ر هو السبيل إلى ذلكورد بيريس قائال إن الحوا. فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

  11/10/2007الشرق االوسط 
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  قوافل من نازحي مخيم البارد تبدأ العودة ضمن اجراءات امنية من الجيش اللبناني .32
 المؤلفة  قطار عودة الدفعة األولى   أن  : البارد مراسلها من     عمر ابراهيم   عن 11/10/2007 السفير   نشرت

وترافقت العودة مع تدابير أمنيـة مـشددة        . رد انطلق أمس   من النازحين إلى مخيم نهر البا      من مئة عائلة  
اتخذتها عناصر الجيش اللبناني وأدت إلى حرمان مندوبي وسائل اإلعالم من مواكبة العائالت وتغطيـة               

 اليـوم    للعـودة  ان تستكمل المرحلة األولـى    ومن المتوقع   . الوقائع الميدانية لحظة وصولها إلى منازلها     
 المقبل بحسب البرنامج المقرر، وتشمل عودة مئات العائالت إلى القطاعـات            وتستمر حتى يوم الخميس   

األربعة المخصصة لهم في القسم الجديد من المخيم، بعد ان أنجزت معظم أعمال الصيانة والتأهيل للبنى                
وبانتظار أن تبدأ عملية ترميم المنازل التي ستقوم بها منظمات غير حكومية كان باألمس عـدد                . التحتية

من أعضائها من بين الذين دخلوا المخيم لالطالع على اوضاعه واعداد الدراسـات الالزمـة المتعلقـة                 
 االونروا بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وبالتنسيق مـع الجـيش            وقد قامت    .باألعمال
عمليـة  السهيل  تتضمن نقل العائدين على دفعات بمعدل عشر عائالت في كل ساعة، لت            خطة سير بوضع  

أجـواء مـن االرتيـاح      وقد عمت   . وفتح المجال امام الجيش اللبناني للقيام باالجراءات االمنية الالزمة        
والتفاؤل اوساط النازحين والقيادات الفلسطينية ورابطة علماء فلسطين الـذين واكبـوا النـازحين منـذ                

لهم ومعالجة العديد مـن العقبـات       انطالقتهم وحتى لحظة وصولهم الى المخيم، وعملوا على تسهيل دخو         
 عاماً من الدخول الـى      14االدارية التي اعترضتهم، ومنها قرار بمنع األطفال الذين يتجاوز عمرهم الـ            

رابطة التي اجرت سلسلة اتصاالت مع قيادة الجيش اسفرت عن العـودة            الالمخيم، ما استدعى تدخالً من      
  .عنه والسماح لهم بالدخول

نائب ممثل منظمـة    أن  : مخيم نهر البارد   مراسلها من     مالك القعقور   عن 11/10/2007 الحياة   وأضافت
ن عودة النازحين مجدولـة ومرتبـة       ، أكد أ  التحرير في لبنان كمال ناجي الذي أشرف على عملية العودة         

هـر  أمين سر اللجنة الشعبية في ن      ومن جهته أشار     .بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يبدي تعاوناً كبيراً       
 معابر يمكن للـسكان الـذين يحملـون بطاقـات           4 أن الجيش سيخصص بعد انتهاء العملية        إلىالبارد  

كانت عودة النازحين محـل     قد  و . ان يدخلوا ويخرجوا عبرها من دون أي مشكلة        يهواسماؤهم مسجلة لد  
ن هـذه   ة، أ من الجبهة الديموقراطي   فيصل    علي اعتبرحيث  . متابعة وترحيب من جانب القوى الفلسطينية     

الخطوة مهمة على طريق دعم نضال الالجئين من اجل حق العودة الكبرى الى فلسطين، والتي من شأنها                 
وفي االطار نفسه، ثمنت حركة فتح اإلنتفاضة وفاء         . الفلسطينية من الشوائب   -ان تنقي العالقات اللبنانية     

ية الى استمرار الجهود إلعادة إعمار المخـيم        الدولة اللبنانية بما أعلنته من التزامات لنازحي البارد، داع        
 .القديم

  
  منظمة ثابت ترحب بعودة النازحين إلى مخيم نهر البارد .33

ببدء تنفيذ قـرار عـودة      " ثابت"لمنظمة الفلسطينية لحق العودة      ل األمين العام  رحب علي هويدي  : بيروت
يس الجمهورية ورئـيس الحكومـة      نتيجة اتصاالت تمت مع رئ    ،  الالجئين النازحين إلى مخيم نهر البارد     

وقد طالبت المنظمة في هذا     . وقيادة الجيش اللبناني ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني بالتعاون مع األنروا         
جميع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المتخصـصة فـي            الصدد  

  .لعاجل لتوفير ما يلزم من اإلحتياجات اإلنسانية الضروريةالعمل اإلغاثي المحلية منها والدولية بالتدخل ا
  10/10/2007"ثابت"لمنظمة الفلسطينية لحق العودة ا

  
   ينتظرون قرار ترحيلهم الحدوديالالجئون الفلسطينيون في مخيم التنف .34

 فـي  العراقية - فلسطينيا عالقين على الحدود السورية 330ال يزال أكثر من :  نورالدين االعثر  -دمشق  
مخيم التنف بانتظار الرحيل إلى أي بلد يؤويهم بعد أكثر من سنة ونصف السنة على هروبهم من أعمال                  
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عائالت رفضت الرحيل إلى    تردد أن    هأنهم، إال   وكان السودان وافق أخيرا على استقبال      .العنف في بغداد  
  .أو بعض الدول األوروبية وترغب اللحاق بأقاربها الذين يعيشون في سورية أو األردن أو مصر هناك،

  11/10/2007الحياة 
  

    فلسطينية تدعو لمقاطعة احتفال في أريحا وتل أبيب يندرج ضمن مشاريع التطبيع مؤسسات .35
دعت قطاعات واسعة في المجتمع المدني الفلسطيني بمبادرة من الحملة الفلـسطينية للمقاطعـة              : رام اهللا 

الفلسطيني إلى مقاطعة ما وصفوه باالحتفال التطبيعي، الذي سيقام         األكاديمية والثقافية إلسرائيل، الجمهور     
على ملعب أريحا، بتنظيم من مؤسسة يقودها فلسطينيون وإسرائيليون وشخصيات دولية بيـنهم قـدورة               

  . تدعى صوت الماليين إلنهاء الصراع فارس
  10/10/2007 قدس برس

  
  ر التي تهدد القدس  التميمي يدعو إلى قمة إسالمية عاجلة لمواجهة األخطا .36

عقد قمة إسـالمية عاجلـة لمواجهـة        ب طالب الشيخ تيسير التميمي منظمة المؤتمر اإلسالمي أمس،          :وام
وأكـد أن االعتـداءات اإلسـرائيلية    . األخطار التي تهدد مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك     

 األمم المتحدة ومجلس األمـن، وتحـديا        مدينة، تعد مخالفة واضحة وصريحة لقرارات     الالمتواصلة على   
 خاصة ما يتعلق منها باألراضي التي تقع تحت االحتالل          ،للمواثيق والمعاهدات الدولية والتفاقيات جنيف    

  .العسكري
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   من بيوتهم3600 يناشدون العالم وقف مخطط إسرائيلي لهدم النقبفلسطينيو  .37

ناشد المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في منطقة النقب، دول العالم  : نظير مجلي- تل أبيب
كافة واألمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان، التدخل لدى حكومة إسرائيل لوقف 

وقال حسين  . بيت عربي في النقب في الفترة القريبة3600تنفيذ مخططها الذي يتضمن مشروعا لهدم 
ن حكومة إسرائيل تحاول الضغط عليهم بهذا الهدم لكي يتنازلوا لها عن أ ،ة، رئيس المجلسرفايع

 ويوافقوا على ما تخططه لحياتهم ومستقبلهم رغما عن ، ألف دونم800أراضيهم البالغة مساحتها 
  .إرادتهم

  11/10/2007الشرق االوسط 
  

   هاسطينية حظر نشاطالسلطة الفلقرار الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح تدين  .38
، هاأكدت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية رفضها لقرار السلطة الفلسطينية، حظر نشاط            : نابلس

 إلى ما تتعرض له الكتلة من حظٍر وقمٍع         هموأشار بيان . ومنعها من ممارسة أنشطتها داخل حرم الجامعة      
. كبر كتلة طالبية في جامعـات الـضفّة الغربيـة         أمع االشارة إلى أنها     وفصٍل وخطٍف وقتٍل ومالحقة،     

 وسـوغته إدارات     الغربيـة  حظر قرار سياسي ظالم بامتياز أقرته قيادة فتح بالـضفّة         الوأكدت أن قرار    
الجامعات وتولى تنفيذه جهازي الوقائي والمخابرات، مشددة على أنّه ليس من المنطقي وال األخالقي أن               

 داعية األطراف المختلفـة     ،ضفّة وتنعم الشبيبة في غزة بكل حقوقها وحرياتها       تُحظر الكتلة اإلسالمية بال   
  . إلى أن تنتبه لهذه المفارقة وأن ال تنظر بعين واحدة لألحداث

  10/10/2007 قدس برس
  

   تطالب السلطة باإلفراج الفوري عن موقوفين من حماسحقوقيةهيئة  .39
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وق المواطن عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز عدد من          عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحق    : رام اهللا 
حماس في مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية، رغم صدور قرارات قـضائية بـاإلفراج               من نشطاء 

طالبت بوجوب قيام وزارة الداخلية بالتحقيق في مخالفة األجهزة التي لـم تمتثـل لقـرارات                 وقد   .عنهم
  .المحكمة

  10/10/2007 قدس برس
  

  غزة تعود للعمل بعد قرار السلفة من الحكومةبلديات  .40
شرع عمال النظافة في عدد من بلديات قطاع غزة أمس بتنظيف الكثير من الشوارع التي تراكمت                : غزة

 إعـالن حكومـة     بعـد فيها أكوام النفايات في شكل الفت خالل األيام األخيرة، خصوصاً في مدينة غزة              
  .قطاع لمناسبة عيد الفطرال لبلديات ألف شيكل كسلفة عاجلة 750عن تقديم نحو الوحدة الوطنية المقالة 

  11/10/2007الحياة 
  

   فلسطينيين في قلقيلية بالضفة الغربية10قوات االحتالل تعتقل  .41
 فلسطينيين خالل 10اعتقلت قوات االحتالل منذ فجر األربعاء، أكثر من : ألفت حداد ورامي دعيبس

 أن الحملة هدفها  في الضفة الغربية، حيث ادعتا، في عدد من أحياء مدينة قلقيليةعملية توغل قامت به
قالت مصادر طبية فلسطينية أن ثالثة شبان وقد . البحث عن خلية تابعة لحماس تعمل داخل المدينة

فيما ذكر في سياق آخر . بالمدينةعسكرية العملية خالل الأصيبوا بجراح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة 
، عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافات توغلت في محيط بلدة بيت حانون شمال قطاع غزةأن 
شرعت بتجريف أراضي زراعية وسط إطالق نار كثيف وتغطية من المروحيات التي كانت تحلق على و

  ارتفاعات منخفضة
 10/10/2007 48عرب

  
  تمرار إغالق المعابرمن المنشآت الصناعية في قطاع غزة مغلقة جراء اس% 95 .42

مـن  % 95أكد أن ما نـسبته      ،  عمرو حمد مدير االتحاد العام للصناعات الفلسطينية       أن   :كتب حامد جاد  
 منشأة توقف كليـاً عـن العمـل، وأن    3200نحو البالغة إجمالي عدد المنشآت الصناعية في قطاع غزة        

مضي أربعة أشـهر  ا، بعد ج المفترضة لهمن طاقة اإلنتا% 20القدرة اإلنتاجية لما تبقى يعمل ال تتجاوز  
وأشار إلى أن الخسارة المترتبة على إغالق        .متواصلة على إغالق معابر القطاع، وخاصة معبر المنطار       

 عن توجهات إدارة االتحاد في غـزة إلـى          اشفاك .معابر تقدر يومياً بما يزيد على نصف مليون دوالر        ال
القطاعات الصناعية للتنديد بسياسة الحصار واإلغالق والمطالبة       تنظيم فعالية احتجاجية تشارك فيها كافة       

وفي سياق متصل، بينت إحصاءات صدرت حديثاً عـن مركـز            .بإعادة فتح المعابر في كال االتجاهين     
 فيما بلغت   ، مليون دوالر  12 بلغت    قد ، أن الخسارة المباشرة لقطاع األثاث     "بال تريد "التجارة الفلسطيني   
 مليوناً،  14 مليوناً، وبلغت خسائر المحاصيل الزراعية التصديرية نحو         20ع الخياطة   خسائر قطاع مصان  

  . ماليين دوالر3فيما بلغت خسائر الصناعات الغذائية أكثر من 
  11/10/2007االيام الفلسطينية 

  
  الفلسطينيون يربحون معركة الثبات الذات الكترونيا مع االسرائيليين .43

سؤال محزن يصبح مشروعاً عنـدما      .. رى من أين جاء الفلسطينيون؟     ت :جيروزاليم بوست بتصرف  عن  
 هل فلسطين دولـة أم      ،هذا التساؤل جاء رداً على سؤال     . يغدو محو وطن، إلكترونياً، بسهولة نقرة إصبع      
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ال، الذي طُرح للنقاش على موقع فايس بوك اإللكتروني للتعارف، العـام الماضـي، وأشـعل صـراعاً                  
 بمحو فلسطين من قائمة الـدول، التـي         الموقع عندما قام    ،من النوع اإللكتروني  .. ياً فلسطين -إسرائيلياً  
، ورداً  ذلكوبسبب  .  تسجيل أنفسهم فيها، ما أثار غضب المنتسبين إلى شبكة فلسطين          نمستخدميالبإمكان  

ضةً  في والية ايلينوي، عري     فلسطيني  طرحه الموقع، أطلق طالب جامعي     الضفة وغزة كبديل  على اقتراح   
وصف نحو تسعة آالف مشارك قرار محو فلسطين بأنه         كما  . إلرجاع بلده األصلي إلى قائمة دول الموقع      

انتهاك من الموقع نفسه لسياسته الخاصة التي تحظر نشر أي مضمون يعتبر افتراء أو خرقاً للقـوانين أو      
من اإلمـارات   انت هناك حملة    كما ك . بذيئاً أو مثيراً للفوضى، أو ينم عن كراهية أو عنصرية أو عرقية           

 2007وأعاد فلسطين في بداية العام      األمر الذي دفع الموقع للتراجع،       ألف مستخدم،    16 نحو   اانضم إليه 
  . إلى قائمة الدول التي يعترف بوجودها

  11/10/2007السفير 
  

  سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين حول  دراسة خاصةاصدار .44
صدر حديثا عن المركز الفلـسطيني للدراسـات االسـرائيلية          الذي  عدد  ضم ال : رامي دعيبس  -  رام اهللا 

 ،قضية أمالك الغـائبين بمجملهـا     ت  تناول" سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين   "دراسة تحت عنوان     " مدار"
  .ووضع الجدل حول عالقة الدولة بصندوق الكيرن كييمت في سياقه التارخي والسياسي
 10/10/2007 48عرب

  
  رة اسرائيل أراضي فلسطينية في القدس مخالف للشرعية الدوليةمصاد: جودة .45

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية ناصر جودة عن رفض األردن لالجراء :  بترا–عمان 
وقال جودة في تصريح لوكالة األنباء األردنية، . اإلسرائيلي بمصادرة أراض فلسطينية في منطقة القدس

ضال عن أنه مرفوض ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي ان مثل هذا اإلجراء وف
تعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية اراضي محتلة، فإنه أيضاً يوتر األجواء ويسبب احتقانات 
 من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على الجهود المكثفة المبذولة لوضع عملية السالم على مسارها

الصحيح وصوال إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة في الضفة الغربية 
 . وقطاع غزة وفقاً لمبادرة السالم العربية والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم المتفق عليها

  11/10/2007الرأي األردنية 
  

  مع سوريا " فتح اإلسالم"عالقة  سى عن  وعمرو موكي مونبان ليكتب السنيورة  .46
الى األمين العـام لألمـم      ) باالنجليزية(أطلع رئيس الحكومة اللبنانية في مذكرتين رفع احداهما          :بيروت

المتحدة بان كي مون، وأخرى أرسلها أمس الى األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أثـار                 
فيهـا، الـذين اتهمـتهم      " فتح اإلسالم "ضية، وضلوع عناصر تنظيم     فيها السنيورة حرب نهر البارد الما     

 بمساعدة من الجبهة الشعبية لتحرير      ،المذكرة بأن معظمهم تسلل الى لبنان عبر الحدود اللبنانية  السورية          
  .فلسطين  القيادة العامة

  11/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في عين الحلوة" اإلسالمفتح "وجود فصيل لـ قرار ظني للقضاء اللبناني يكشف .47
كشف قرار قضائي ظني اصدره قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي وجود  : يوسف دياب-بيروت

كان يمد كوادر هذا التنظيم ) شرق صيدا(االرهابي في مخيم عين الحلوة " فتح االسالم"فصيل لتنظيم 
وقد اميط اللثام . ر متفرقة في الجنوببالمال اثناء معارك مخيم نهر البارد في الشمال، ونفذ عمليات تفجي
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عن هذا الفصيل اثر القبض على مجموعة تنتمي اليه بينما كانت تحاول السطو على مكتب احد كتاب 
 .العدل في بيروت

  11/10/2007الشرق االوسط 
  

  والتطبيع هدف لقاء بوش  ال حدود فلسطين قضية وجود : الحص .48
المـؤتمر  "،  "منبر الوحدة الوطنيـة   "سليم الحص، باسم    . ألسبق د  رئيس الحكومة اللبنانية ا    نتقدأ: بيروت

ان أمريكا ليـست دولـة   إدراك  الجانب العربي على يجب  معتبرا انهفي الشرق االوسط،" الدولي للسالم 
أن قـضية    واضـاف     منحازة كليا الى الجانب اإلسرائيلي،     بل،  "اإلسرائيلي"محايدة في الصراع العربي     

إذا ما ضمن الحل المنشود     : "وتابع". ...ا قضية وجود وليست مجرد قضية حدود      فلسطين هي في جوهره   
حق العودة كامالً لالجئين الفلسطينيين، ال يعود هناك اعتبار لجدار الفصل الذي شيده العدو الـصهيوني،                

كيـان  كما ال تعود هناك أية أهمية للحدود الفاصلة بين دولتين والحل األمثل هو في الحفاظ على وحدة ال                 
. الفلسطيني في امتداده التاريخي، على أن تحفظ مقومات التعايش بين العرب واليهود داخل ذلك الكيـان               

أما المشروع العربي، الذي أقر في قمة بيروت ثم في قمة الرياض، فمن شأنه أن يمسخ قضية فلـسطين                   
مى مؤتمر سالم هي تطبيع      على أن الغاية مما يس     كما دلل ".  242الى قضية حدود، فهو بني على القرار        

العالقات بين الدول العربية وإسرائيل في سياق سعي إدارة بوش إلقامـة تكتـل مـن الـدول العربيـة                    
واإلسالمية، تعتبر إيران وبرنامجها النووي الخط األول الذي يهدد العرب والمسلمين، وليس االحـتالل              

  ".الصهيوني لفلسطين واالحتالل األمريكي للعراق
  11/10/2007إلماراتية الخليج ا

  
  
  

   بالترحيلةبنانيمن الحكومة العائالت فتح اإلسالم تنتظر قرارا 
 طفال هم من تبقى من عائالت تنظيم فتح اإلسالم مضى  30 امرأة وأربعة و   17:  أواب المصري  -بيروت

تي تبذلها  على خروجها من مخيم نهر البارد أكثر من ستة أسابيع، مازالت تنتظر اإلجراءات والمساعي ال              
إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود وهو        .رابطة علماء فلسطين لتأمين ترحيل العائالت إلى خارج لبنان        

أحد المتابعين لشؤون العائالت قال في تصريحات للجزيرة نت إن موافقة السلطات الـسورية السـتقبال                
 .ة أخرى من الحكومة اللبنانيـة     واآلن ومنذ أسبوعين ننتظر موافق    .  يوما 15العائالت استغرق أكثر من     

  .إن السفارة األردنية في لبنان لم تعِط أي جواب بعدبينما اوضح 
   11/10/2007الجزيرة نت 

  
   تطمئن إسرائيل عن صحة شاليطمصر .49

أكدت مصادر مصرية مطلعة، أمس، أن القاهرة أطلعت إسرائيل رسمياً :  خالد محمود رمضان-القاهرة 
ي قطاع غزة، جلعاد شاليط، ال يزال على قيد الحياة وأنه يتلقى معاملة كريمة على أن جنديها األسير ف

وأعلنت المصادر صحة ما تناقلته مصادر صحافية إسرائيلية، أمس، من أن حكومة . من خاطفيه
أولمرت، أبلغت هذه المعلومات من رئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، خالل 

 رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي إيلي يشاي خالل زيارته للقاهرة، أول من لقائه نائب
لكن المصادر المصرية نفت أن تكون القاهرة قد سلمت المسؤول اإلسرائيلي أي أدلة ملموسة . أمس

اح القاضي إن االقتر"ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن سليمان قوله . بشأن الوضع الصحي والنفسي لشاليط
  ".بإرسال مبعوث مصري لزيارة شاليط قد يمس بالمفاوضات الرامية إلى إطالق سراحه بدالً من دفعها
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  11/10/2007األخبار 
  

  الجامعة العربية تدين مصادرة أراض فلسطينية  .50
قيام إسرائيل بمصادرة "قال االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في بيان أمس، إن : وكاالت

متلكات العربية بهذا الشكل االستفزازي يقوض الجهود المبذولة حاليا لعقد اجتماع سالم طبقا لمقترح الم
انعقاد "وأكد موسى أن ". الرئيس األميركي جورج بوش ويطرح تساؤالت عن مدى فعاليته وفائدته

 أمر غير اجتماع سالم في نفس الوقت الذي تجري فيه مصادرة أراض عربية وبناء مستوطنات إضافية
مقبول ويثير كثيرا من التساؤالت عن المبرر المنطقي لعقد مثل هذا المؤتمر فيما طرف رئيسي فيه، أي 

ودعا األمين العام للجامعة العربية مجلس األمن ". إسرائيل، يقوم بنسف كل فرص السالم بشكل يومي
كل فوري لوقف مشروعات تحمل مسؤولياتهما والتحرك بش"الدولي واللجنة الرباعية الدولية إلى 

  ".االستيطان اإلسرائيلية
  11/9/2007الغد األردنية 

  
 سوريا ولبنان تشاركان في مؤتمر الخريف: الجامعة العربية .51

أعلن األمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن : القاهرة، رام اهللا
ركتها في مؤتمر السالم الدولي الذي دعت إليه الواليات المتحدة قائمة الدول واألطراف المنتظر مشا

  .بدأت تتبلور بشكل نهائي
 وأوضح ان هذه القائمة تضم كل الدول العربية أعضاء لجنة مبادرة السالم العربية الثالث عشرة ومنها 

لدول سوريا ولبنان والدول الصناعية الكبرى، والدول دائمة العضوية في مجلس األمن وبعض ا
االسالمية الكبرى ومنها تركيا وباكستان وماليزيا وأندونسيا وكذلك النرويج التي ترأس اجتماع الدول 

   . الداعمة لالقتصاد الفلسطيني
  11/10/2007االتحاد االماراتية 

 
   دونم في محيط القدس1100مصر تنتقد اسرائيل لضم  .52

زارة الخارجية المصرية بشدة األنباء التي تناقلتها انتقد المتحدث الرسمي باسم و:  ربيع شاهين-القاهرة  
 دونم من األراضي الفلسطينية 1100وسائل اإلعالم عن قيام الجيش اإلسرائيلي بإصدار أمر بنزع ملكية 

وذكر المتحدث الرسمي إن تفاصيل المشروع الذي يتردد ان إسرائيل تزمع . في محيط القدس الشرقية
ه استكمال فصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية عن جزئها الجنوبي، إنما اإلقدام عليه والذي ينتج عن

يدعو إلى القلق البالغ ويتطلب وقفة واضحة من المجتمع الدولي لحث إسرائيل على وقف العبث بمقدرات 
  .الشعوب في المنطقة ومستقبلهم من خالل اإللقاء بخيار السالم العادل من النافذة

 11/10/2007عكاظ 
  

  اهرة تنفي اتفاقها مع الناتو لنشر قوات على حدود غزة  الق .53
نفى متحدث رسمي مصري أمس ان يكون االتفاق العسكري الذي وقعته مصر مع حلف : آي.بي.يو

  . شمال االطلسي الناتو يتضمن نشر قواته على الحدود المصرية مع قطاع غزة
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "اسرائيل"ن يحظر التعامل مع تطرح مشروع قانو" الوفاق" .54
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موجة من التساؤالت في الشارع ) لبحرانية(أثارت جمعية الوفاق الوطني :  فيصل الشيخ-المنامة 
البحريني، بعد أن أصدرت بيانات أشارت فيها الى لقاء جمع وزير الخارجية البحريني بنظيرته 

وطالبت بتوضيح سريع من الحكومة إزاء اإلسرائيلية استناداً على ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية، 
ذلك، معلنة أنها ستتقدم عبر كتلتها النيابية في البرلمان بمقترح قانون يحظر التعامل مع اسرائيل بأي 

  .شكل من األشكال
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المقبلة للحياة الفلسطينية مصادرة اسرائيل لألراضي تمس قابلية الدولة : فرنسا .55

تعرب فرنسا  "قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني         :  وكاالت األنباء  -م  عواص
الهادف الى مصادرة مئة هكتار حيـث تقـع اربـع بلـدات             ) االسرائيلي (عن قلقها الشديد حيال القرار    

ل تأكيده، يمس في    هذا القرار، في حا   "واضافت  ". فلسطينية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه ادوميم      
ندين "وتابعت اندرياني    ".شكل خطير قابلية الدولة الفلسطينية المقبلة للحياة والعملية الدبلوماسية المستمرة         

تواصل االستيطان ونذكر بمطالبتنا المدرجة في خارطة الطريق بتجميد كامل النشطة االسـتيطان، بمـا               
ـ    تدعو السلطات االسرائيلية الى االمتناع عـن       "باريس  وكررت ان   )". النمو الطبيعي (فيها تلك المتصلة ب

  ". اي عمل احادي الجانب من شأنه تهديد الوضع النهائي لالراضي الفلسطينية
  11/10/2007الدستور 

  
  
  

   أشهر حاسمة في مسار التسوية  3بلير يتوقّع  .56
ة الفلسطينية جوهريـة     قال توني بلير مبعوث اللجنة الدولية الرباعية للشرق األوسط ان القضي           :رويترز

ليس فقط للفلسطينيين واالسرائيليين بل من اجل االستقرار العالمي، وتوقع أن تكون األشهر الثالثة المقبلة               
اعتقد "وقال بلير في مقابلة مع جريدة القدس اليومية الفلسطينية نشرت أمس            . حاسمة بشأن مسار التسوية   

 بسالم بجوار إسرائيل فلن تكون هذه الخطوة مهمة بحد ذاتها           انه إذا تمكنا من إقامة دولة فلسطينية تعيش       
  ."بل ستكون رمزا للسالم في كل مكان

  11/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مسؤولون أمريكيون سابقون يحثون أمريكا على التعامل مع حماس .57
حدة وحلفاءها على    الواليات المت  ، في رسالة وقّعوا عليها،    حث ثمانية مسؤولين أمريكيين سابقين    : واشنطن

 الرئيس االمريكي جورج بـوش      ىوفي رسالة ال  ،  سالمالمع حركة حماس قبل مؤتمر      " حوار حقيقي "بدء  
المرحلـة  "ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس حثت الشخصيات إدارة بوش أيضا على التركيـز علـى               

يس لدينا أي أوهام بـأن الحـوار        ل"وقال برجنيسكي    .بين االسرائيليين والفلسطينيين في المؤتمر    " النهائية
سيكون سهال لكننا نعرف أيضا ان حماس بها أناس واقعيون ويدركون ان حالـة دائمـة مـن الحـرب                    

وقالت الرسالة انـه اذا لـم يـتمكن االسـرائيليون            ."والصراع لن تؤدي الى مستقبل افضل للفلسطينيين      
 تقدم من جانبها اتفاق إطار يتضمن دولتين        والفلسطينيون من التوصل التفاق فانه يجب على الرباعية ان        

على ان تكون القدس مقرا لعاصمتين وحال لمشكلة الالجئين وآليات لألمن تراعي المخاوف االسـرائيلية               
وأضافت الرسالة انه لكي يكون للمؤتمر أي مصداقية فانـه يتعـين ان              .وتحترم أيضا السيادة الفلسطينية   

  .اني االسرائيلييتزامن معه تجميد للتوسع االستيط
  11/10/2007رويترز 



  

  

 
 

  

            21 ص                                      870:                                 العدد11/10/2007خميس ال: التاريخ

  
  محكمة في لندن تبدأ بحث دعوى ضد بريطانيا لتزويدها إسرائيل بأسلحة .58

بدأت المحكمة العليا في لندن اعتباراً من أمس النظر في الـدعوى القـضائية التـي رفعهـا             : أي.بي.يو
لى إسرائيل بـصورة غيـر      فلسطيني في الستين من العمر ضد الحكومة البريطانية بسبب بيعها أسلحة إ           

إن صالح حسن المقيم في مدينة بيت لحم بالضفة         ) بي بي سي  (وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية      .مشروعة
سيجادل أمام المحكمة العليا بأن مبيعات المعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل تمثل انتهاكـاً         "الغربية  

للقوانين الدولية التي تحرم تصدير األسلحة إلى الدول حيث توجد مخاوف واضحة من أن تستخدمها فـي     
  .القمع الداخلي أو انتهاك الحريات

  11/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   "األونروا" لـ  سنوياًاًٍماليين دوالر 9سويسرية تقدم الحكومة ال .59
قال مدير االعالم في وكالة االونروا مطر صـقر ان الحكومـة السويـسرية              :  ريما ابو الهيجاء   -عمان  

وأشـار   .احدى الداعمين الرئيسيين للوكالة التي قدمت ما يقرب من تسعة ماليين دوالر سنويا للوكالـة              
امـا حـول     . مليون دوالر لكافـة برامجهـا      120يات المتحدة للوكالة بلغت     صقر الى ان تبرعات الوال    

 106الموازنة السنوية لكافة برامج الوكالة اوضح صقر ان الموازنة العامة لجميع خدمات الوكالة تبلـغ                
  ماليين باالضافة الى رواتب الموظفين لديها، اما برنامج الخدمات االجتماعية والذي يشمل برنامج 

  
 8,03ثة الطارئة و برنامج الشؤون االجتماعية وبرامج المرأة والمعاقين والقروض تبلغ ميزانيتـه              االغا
  .ماليين

  11/10/2007الدستور 
  انقسام أميركي حول تبرير إسرائيل للغارة على سوريا .60

 أن نائب الرئيس األميركي ديك تشيني وصـقور         "يويورك تايمز ن"ذكرت صحيفة   : محمد سعيد  -واشنطن
فظين الجدد في حكومة بوش يرون أن المعلومات االستخبارية اإلسرائيلية، التي تدعي بأن سـوريا               المحا

بدأت تعمل للحصول على مكونات برنامج نووي من كوريا الشمالية، تتمتع بالصدقية ويجادلون بضرورة              
. يا وكوريا الشمالية  أن تدفع الواليات المتحدة إلى إعادة النظر في العروض الدبلوماسية المقدمة إلى سور            

فيما تقول وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس وحلفاؤها داخل حكومة بوش بأنهم ال يعتقدون أن المعلومات               
كما أن وزير الدفاع األمريكي      .اإلسرائيلية ستحدث أي تغيير في النهج الدبلوماسي األميركي تجاه البلدين         

  .معلومات االستخبارية اإلسرائيليةروبرت غيتس يتخذ موقفاً حذراً تجاه القبول بال
  11/10/2007األخبار 

  
  !إسرائيل تبيع األوهام ونحن نشتري باستمتاع .61

 أسعد عبد الرحمن
بإطالق سراح ) رمضان الكريم(و) يوم الغفران(تصادف مع " بكرم"علينا الحكومة اإلسرائيلية " جادت"
. ي ممارساتها الفاشية ضد الشعب الفلسطينيأسيرا فلسطينيا، مع مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيل) 87(

قضوا في عمليات ) 16(مواطنا بينهم ) 52(في شهر أغسطس فقط، بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا 
طفال فلسطينيا دون سن الثامنة ) 12(اغتيال في تناقض صارخ مع القانون الدولي، في حين استشهد 

طفال، ) 37(بينهم ) 458( فلسطينيا وبلغ عدد المعتقلين )192(عشرة من عمرهم وسيدتان، فيما جرح 
صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير ) أعلم أنه علمي ودقيق(وذلك بناء على تقرير 
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) 1227(، كما ارتكبت قوات االحتالل "2007االنتهاكات اإلسرائيلية لشهر أغسطس "الفلسطينية حول 
، وقد تمثلت هذه االنتهاكات 2007 سبتمبر 18 إلى 12ي خالل الفترة من انتهاكاً بحق الشعب الفلسطين

في أعمال إطالق النار، وقصف األحياء السكنية، واالقتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، 
. وإقامة الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إليها، ومصادرة األراضي وغير ذلك من مقارفات

) 2136(انتهاكاً، منها ) 42392(، قد بلغ 2007د االنتهاكات اإلسرائيلية، منذ بداية العام وبذلك يكون عد
) 4030(مواطناً، وأقامت قوات االحتالل ) 1265(شهيدا وأصيب ) 266(عملية إطالق نار سقط خاللها 

يف واقتالع مواطنا جديدا، كما قامت قوات االحتالل بأعمال التجر) 3998(حاجزا متنقالً، وتم اعتقال 
حيث قام " المستوطنين"األشجار، وكذلك لم يسلم المواطنون الفلسطينيون من اعتداءات المستعمرين 

  .اعتداء) 221(هؤالء وحدهم بتنفيذ 
جون (قبل أيام قليلة، طالب مقرر األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 

باالنسحاب من اللجنة الرباعية المعنية بتسوية قضية ) بان كي مون(األمين العام لألمم المتحدة ) دوغارد
الواليات المتحدة األمريكية وروسيا واالتحاد (فلسطين في حال فشله بإقناع األطراف األخرى في اللجنة 

بضرورة إدانة أعمال العنف واالنتهاكات اإلنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب ) األوروبي
اعتبر جملة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عنف ضد أبناء الشعب ) دوغارد(كما أن . نيالفلسطي

الفلسطيني، بأنها انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، وأيضا لإلجماع المعتمد 
حكمة العدل من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث قضى بقبولها للرأي االستشاري الصادر عن م

وطالب . للقانون الدولي" انتهاكا" الذي اعتبر بناء الجدار العازل في الضفة الغربية 2004الدولية 
بضرورة قيام الجمعية العامة بدعوة محكمة العدل الدولية مجددا، بالتقدم لألمم المتحدة برأي ) دوغارد(

 احتالال طويل األمد لألراضي استشاري آخر جديد حول العواقب القانونية الناجمة عما اعتبره
الفلسطينية، سواء على صعيد حياة الشعب الفلسطيني أو على القوى المحتلة نفسها أو أطراف ثالثة دون 

  .أن يحددها باالسم
ال يملك الجرأة على فرض !!) حامي حقوق اإلنسان والديمقراطية والقانون الدولي(أيعقل أن الغرب 

أيعقل أن الغرب ال يجرؤ على ممارسة ! تعامل مع القضية الفلسطينية؟أسلوب شفاف ونزيه وعادل في ال
! ضغوط على الدولة العبرية إلجبارها على االلتزام الكامل واحترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي؟

أيعقل أن الغرب ال يملك الوسيلة التي تجبر الدولة العبرية على التراجع الفوري عن قرارها األخير الذي 
أيعقل أن يفلس الغرب إزاء الطلب من إسرائيل تحمل مسؤولياتها ! ر قطاع غزة كيانا معاديا؟يعتب

القانونية واألخالقية والوفاء بالتزاماتها جراء توقيعها على اتفاقية جنيف الرابعة، ومن ضمنها العمل على 
وذلك بموجب المادة األولى إلزام إسرائيل باحترام االتفاقية وتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

من االتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان اإلسرائيلي المتواصل 
 قد ال يكون لها لزوم في -حقا-وكي ال نسترسل في هذه الصيحة االحتجاجية االستغرابية التي ! ضدهم؟

جل بدهية أخرى قوامها أن الدولة الصهيونية تواصل ضوء ما نعرفه عن طبيعة وتاريخ إسرائيل، نس
ارتكاب االنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق اإلنسان التي تتنافى مع أحكام وقواعد القانون الدولي 

فاإلغالق مستمر والحصار مشدد والتطهير العرقي سياسة .. اإلنساني والشرعية الدولية لحقوق اإلنسان
  .متمسك بها

مؤتمر السالم في "أن ) زهافا جالئون(النائبة " ميرتس"د أعاله، تقول رئيسة كتلة حزب وفي سياق ما ور
نوفمبر المقبل في واشنطن يأتي لخدمة أهداف خاصة للزعيمين الفاشلين بوش وأولمرت اللذين يبحثان 

 ، وأضافت أن ما جرى ويجري من اتصاالت مع السلطة الفلسطينية ال يخرج عما سمته"عن كسب للوقت
". يتظاهرون بالنشاط من أجل السالم لكنني ال أرى سالما"إنهم : ، واستخلصت"دائرة الثرثرة واألقوال"

وبذلك، يتضح لنا سبب رفض إسرائيل الدخول في مفاوضات جادة وحقيقية مع الجانب الفلسطيني ترمي 
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ني الدولي في تعامالتها ، وتحترم مبادئ القانون اإلنسا1967إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
فرغم استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية التي أضرت، بشكل كبير، بمصداقية . مع الشعب الفلسطيني

) لدى معظم دول الغرب فقط" عالية"حيث هي (الموقف اإلسرائيلي بل وشككت بجديته ونزاهته وسمعته 
 ويحدث على امتداد األرض الفلسطينية وفي هذا النطاق، فإن ما حدث. فإن إسرائيل مستمرة في عدوانها

 لخير مثال على عدوانية الدولة الصهيونية التي ترفض التحول إلى كيان طبيعي في 1967المحتلة 
والحال كذلك، نلحظ الكتابات اإلسرائيلية المتنامية التي تتساءل عن تمسكنا باألمل الذي . المنطقة العربية

ال يخرج عن كونه مجرد " اللقاء"ما يعلن أولمرت نفسه أن الخريف، في" مؤتمر"سيعم علينا جراء 
إذن، إلى متى يمضي البعض بتصديق إسرائيل عندما تطلق بالونات االختبار حول السالم؟ ! اجتماع؟

المستند إلى قرارات الشرعية " العادل والشامل"وهل حكومة أولمرت قادرة أصال على صنع السالم 
وعليه، يبدو لنا أن كل ما يصدر عن المسؤولين اإلسرائيليين ! ؟"لسالماألرض مقابل ا"الدولية وصيغة 

 كالم في الهواء ال لون له وال طعم وال رائحة وال -على األرجح-من رغبة في صنع السالم إنما هو 
  .حتى معنى

الصادرة في " كل العرب"في حديث له مع مجلة ) يوسي ساريد(في الختام، نسجل قوال بليغا نطق به 
ستظلُّ إسرائيل مستمرة في بيع أوهام السالم للعرب، وسيظل : " حين قال2007 يونيو 22ائيل في إسر

وبالفعل، فإن إسرائيل دولة ال تترك مناسبة "! الفلسطينيون يستمتعون دائما بالوقوع في الفخ اإلسرائيلي
ى أساس األمر الواقع، أما سالمها الذي تنشده فهو ذلك الذي يقوم عل! إال وتطرح فيها عروضها للسالم

مع االحتفاظ بجزء من األراضي، ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم، ورفض 
إنها سياسة إطالق شعارات ولقاءات وقمم السالم، في . االنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة

االستعماري على  -االستيطاني" مر الواقعحقائق األ"الوقت الذي ال يتوقف فيه جيش االحتالل عن بناء 
 فإنها تلغي إمكانية تحقيق أي تسوية سياسية تملك القدرة -إن هي استمرت -تلك الحقائق التي . األرض

   .على الديمومة
  11/10/2007الشرق القطرية 

  
  ....آمال ومخاوف عاجزة  .62

  حلمي موسى 
ف في أنابوليس، سواء لجهة اإلعداد إلنجاحه أو من         تنشغل الحلبة السياسية الفلسطينية بأمر مؤتمر الخري      

وثمة آمال لدى من يريد للمؤتمر النجاح، خاصة في ضوء اإلحساس الهائل باإلحباط نتيجـة     . أجل إفشاله 
أما المخاوف فال توصف لدى الـساعين       . ما آلت إليه األوضاع الداخلية االجتماعية واالقتصادية واألمنية       

  . ه أنه أسوأ من اتفاقات أوسلو وأن القضية الفلسطينية دخلت سوق النخاسةإلفشاله والذين يرون في
وال يكتفي اآلملون والخائفون، مما ينشر علنا عن مفاوضات تجري بين رئاسـة الحكومـة اإلسـرائيلية                 

فاألحاديث خلف الكواليس، وهي من دون تأكيدات رسمية، تدور عن لقاءات سرية            . والرئاسة الفلسطينية 
" معاليه هحميشاه "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه مع قيادات إسرائيلية في              يقودها  

وشهد أحد فنادق تلك المستوطنة اجتماعات نظمتها الهيئة المشرفة علـى إعـداد             . غربي القدس المحتلة  
ي قبل أيام إلى اإلعالن عـن       وقد يكون ذلك هو ما حدا بالقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيل          . وثيقة جنيف 

وجود طواقم مفاوضات عديدة بمستويات مختلفة يشارك فيها عبد ربه ورئيس األركان األسـبق أمنـون                
  . شاحاك

وفي كل األحوال، فإن انشغال القوى السياسية الفلسطينية سلبا وإيجابا بمؤتمر الخريف، ال يجد انـشغاال                
ل بقضايا أكثر أساسية من الشأن السياسي وهي األمن ولقمة          موازيا من جانب الشارع الفلسطيني، المشغو     
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ويصعب إقناع من ال يأمن على نفسه من انتهاكات هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك، أو من ال يجد                  . العيش
  ". المخاوف"أو " اآلمال"والتلهي بـ" الهواجس"في بيته قوت أطفاله، بالتحرر من هذه 

فجهة . يس وال المؤتمر النقيض هنا في دمشق، كفيالن بتغيير الصورة         فال مؤتمر الخريف هناك في أنابول     
فلسطينية تأمل من ناحية أن تحقق نتائج تؤمن أنها غير قابلة حاليا للتحقيق ولكن ال مفر لها من الـذهاب                    

قد ال تحقق آماال سياسية كبرى ولكنها ترسخ حضورها في الساحة الدولية حتى لـو كـان          . إلى واشنطن 
وهذه الجهة تؤمن أن ال مجال للغياب عن المحافل         . فقدان بعض رصيدها القليل لدى جمهورها     ثمن ذلك   

  . واالجتماعات الدولية ألن ذلك غياب عن صنع السياسة
ترى أن مصيرا أسود ينتظر الفلسطينيين جراء مـؤتمر الخريـف،           " الخائفة"والجهة الفلسطينية المضادة    

بعض هذه الجهة يريد المؤتمر منصة إلشهار مواقف تـسجل          . قفولذلك من الواجب التنادي إلشهار مو     
. للتاريخ أن من ذهبوا باسم الشعب الفلسطيني إلى أنابوليس ال يمثلونه، أو على األقل ال يمثلونه بالكامـل                 

وقسم آخر يأمل أن    . إنه نوع من انتقاص الصفة عن الذاهبين لمؤتمر الخريف وصوال إلى ادعاء دحضها            
شق فرصة إلعادة تشكيل الحلبة السياسية الفلسطينية وفق الموازين والتوجهات الجديـدة،            يوفر مؤتمر دم  

وبكلمات أخرى االستجابة للتغييرات الداخلية والخارجية وتشكيل إطار مواز لمنظمة التحرير حتى ولـو              
  . بادعاء أن اإلطار الجديد هو في الواقع عودة لألصول

فال يمكن قراءة هذه اآلمـال    .  تبدو نوعا من لعبة شطرنج مع الذات       غير أن اآلمال والمخاوف الفلسطينية    
وهو الطرف اإلسرائيلي، الذي يرى فـي أحاديـث الـسالم أداة            " الالعب اآلخر "والمخاوف بمعزل عن    

ومن الجائز أن الفارق بين اآلمال الفلسطينية والنظرة اإلسرائيلية، تتمثـل           . لكسب الوقت داخليا وخارجيا   
  .  شيء في تشكيلة طاقمي المفاوضاتأوال وقبل كل

رئيس وزراء سابق هو عضو لجنة مركزية في        : فالطاقم الفلسطيني يمكن وصفه بأنه على أعلى مستوى       
فتح أحمد قريع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمـة                 

ريقات والمدير العام لرئاسة الـوزراء سـعيد الكرنـز          التحرير مسؤول ملف المفاوضات فيها صائب ع      
ويتشكل الطاقم اإلسرائيلي مـن رئـيس ديـوان         . والمستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أكرم هنية      

رئاسة الحكومة يورام توربوفيتش والمستشار السياسي ألولمرت شالوم ترجمان ومدير الطاقم الـسياسي             
  . اد والمدير العام لوزارة الخارجية اهرون ابراموبيتشاألمني في وزارة الدفاع عاموس جلع

ومن التشكيلة يمكن فهم أن الطاقم الفلسطيني يتشكل حاليا من أبرز رجاالت منظمة التحرير، وهي الجهة                
ففيه تمثيـل لألمنيـين     . المخولة بالمفاوضات، في حين أن الطاقم اإلسرائيلي ال يمكن وصفه إال بأنه فني            

دبلوماسيين، مما يجعل النقاشات معه ذات طبيعة تفصيلية وتجعل القرارات من جانبه أشد             والقانونيين وال 
ومن المؤكد أن فارقا بهذا القدر بين نوعية الطاقمين، يشهد على أن كل ما يـشاع عـن قـرب                    . ابتعادا

  . التوصل إلى اتفاق سابق ألوانه بكثير
لكن المشكلة هـي أن مـؤتمر       . هذا الشأن بعيدة أيضا   ب" المخاوف"و" اآلمال"وإذا كان االتفاق بعيدا، فإن      

الخريف، مثل مؤتمرات كثيرة سابقة، سيمضي بآماله ومخاوفه وما سيبقى على األرض هـو اسـتمرار                
  . اإلحباط الفلسطيني

ففي الحالين  ". مخاوفه"وإن تبددت   " آماله"ويبدو أن وضع الفلسطيني صار واحدا في الحالين، إن تحققت           
والواقع كان وما يزال،    . العاجزين، مثل مخاوفهم، بعيدة عن الواقع     " آمال" وضعه تغير، ألن     ال يشعر بأن  

  . رأي جمهور الفلسطينيين ومصلحتهم، والتي ال يأخذها اآلملون والخائفون على الدوام بالشكل الكافي
  11/10/2007السفير  

  
  العمل التراكمي وأهميته في تحرير فلسطين ماضياً وحاضراً .63

   التوبةغازي
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مجيء الصهاينة إلى فلسطين واقامتهم مستوطنات بعد الحرب العالمية األولى استدعى مقاومة، فنـشأت               
: حركات متعددة لمقاومة هذا االحتالل، وكان من أبرزها في المرحلة التي سبقت قيام إسرائيل حركتـان               

، وتمحورت حول المؤتمر العالمي     "الهيئة العربية العليا لفلسطين   "حركة الحاج أمين الحسيني وحملت اسم       
للقدس الذي انعقد في عشرينات القرن الماضي، والحركة الثانية هي حركة الشيخ عز الدين القسام الـذي             
قاد جهاداً، وفجر ثورة، وأنشأ مقاومة عسكرية في مواجهة االحتاللين االنكليزي والصهيوني، وحملـت              

دوراً سياسياً أكثر، بينما لعبت الحركة الثانية دوراً قتالياً أكثر،          وقد لعبت الحركة األولى     ". الجهادية"اسم  
وقد تعاونت الحركتان في مرحلة الحقة من التاريخ الفلسطيني، وتكامل جهدهما إلى حد ما فـي نهايـة                  

  .الثالثينات وخالل األربعينات من القرن الماضي وتعاون رجالهما تعاوناً مثمراً
، وأنشأت جناحـاً    1965، وتوجهت إلى مقاتلة إسرائيل عام       )فتح(ير فلسطين   ثم تشكّلت الحقاً حركة تحر    

، ثـم وقعـت     1968قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عام      " فتح"، ثم تسلمت    "العاصفة"عسكرياً تحت اسم    
تحريـراً موهومـاً لغـزة والـضفة        " فتح" في البيت األبيض، وهو الذي أعطى        1993اتفاق أوسلو عام    

 سلطة شكلية فارغة من أي محتوى حقيقي للسيادة والتمكين، وقد كـان             - كذلك   - أعطاها   الغربية، وقد 
الثمن الذي دفعته من أجل الحصول على هذا التحرير الموهوم هو اطفاء االنتفاضة األولى التي حققـت                 

ثـم انبثقـت    . تغييراً نوعياً في عالقة العرب بإسرائيل، والتي هددت إسرائيل للمرة األولى تهديداً حقيقياً            
، وبنت على هذا التحرير الموهوم، ودخلـت االنتخابـات          1988عام  ) اغسطس(رسمياً في آب    " حماس"

، وكسبت غالبية أعضاء المجلس التشريعي، ثم تصارعت مـع          2006) يناير(التشريعية في كانون الثاني     
، وأضعف هـذا    2007) يونيو( حزيران   14على هذا التحرير الموهوم، وسال الدم الفلسطيني في         " فتح"

: االقتتال الموقف الفلسطيني، وقوى العدو الصهيوني، ومن المؤكد ان اسرائيل ستستغل ضعف المـوقفين   
الفلسطيني والعربي اللذين بلغا درجة في السوء لم يبلغاها في اي مرحلة سـابقة مـن ناحيـة االنقـسام                    

واحدة في الـضفة    : تصارعتين متقاتلتين واالقتتال والتشرذم، فالشعب الفلسطيني منقسم تحت حكومتين م       
والثانية في غزة، والدول العربية منشغلة باالقتتال ومهددة باالنقسام بدءاً من العـراق ومـروراً بلبنـان                 

  .وانتهاء بالصومال والسودان
، 2007فمن المؤكد ان اسرائيل ستستغل هذا الضعف وتدفع بالقضية الفلسطينية الى الوراء خالل عـام                

أو باتجاه إعادة الضفة الى األردن وغزة الى مـصر أو غيـر             " الترانسفير"قلة نوعية في اتجاه     وتحقق ن 
ذلك، اي باتجاه إلغاء النتائج المأمولة للتحرير الموهوم، والتي كانت تتطلع الى استرداد القدس أو إلغـاء                 

  .الخ... المستوطنات أو اإلقرار بحق العودة
بية نجد ان الدولة الزنكية التي أسسها عماد الدين الزنكي في الموصل            وبالعودة الى تاريخ الحروب الصلي    

، واستطاعت ان تحرر الرها من أيدي الصليبيين        1099وقادت المقاومة االسالمية بعد احتالل القدس عام        
، وكان هذا االنتصار صاعقاً للصليبيين، وكان مؤشراً على نهاية صعودهم، ومؤشراً على             1044في عام   

النتصار للمسلمين، ثم استلم نور الدين الزنكي راية المقاومة فحرر حلب وضـمها الـى إمـارة                 بداية ا 
الموصل، ثم اتجه الى مصر، وأرسل صالح الدين االيوبي إليها ليعالج الموقف، ثم وقعت معركة حطين                

 فـي    والتي انتهت بانتصار صالح الدين على الصليبيين، وكانت تلك المعركة هي الفاصـلة             1178عام  
استرداد القدس، وكانت إيذاناً بانتهاء الحروب الصليبية، وقامت الدولة األيوبية بعد ذلك لتكمل ما بدأتـه                
الدولة الزنكية، وبنت على ما أنجزته، واستمرت االنتصارات تتوالى على الصليبيين، ثم جاءت الدولـة               

نتصار الكبير على الهجمة المغوليـة التـي        المملوكية لتكمل ما بنته الدولتان الزنكية وااليوبية ولتحقق اال        
  .1258أسقطت بغداد ولتوقف الزحف المغولي في عين جالوت عام 

وإذا قارنا بين حركات المقاومة التي تصدت للهجمة الصليبية وبين حركات المقاومة التي تصدت للهجمة               
وء بالحض على االستـشهاد     الصهيونية المعاصرة نجد أنها جميعاً استفادت من رصد األمة الثقافي الممل          

والتضحية والفداء والعطاء، وبنت على هذا الرصيد في مواجهتها للمحتلين، ونشأت كوادرها على هـذا               
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الموروث الثقافي، لكنها تفترض في أن األولى استطاعت بعد اربعين سنة ان تقلب ميزان القوى لـصالح          
ير حتى انتهى بالقدس بعد اقل مـن ثمـانين          األمة، وانجزت تحرير االرض، فبدأت بالرها وتعاظم التحر       

عاماً، وان هناك تكامالً في الجهود، فالدولة األيوبية والمملوكية أكملت ما بدأته الدولة الزنكية، في حـين                 
استفادت من الحاج أمين الحسيني وعز الدين القسام لكنها حققت بعد خمسين سنة تحريراً              " فتح"ان حركة   

ى اتفاق اوسلو سلطة دولة ال تملك أي مقومات حقيقية للدولة والـسلطة، ولـم               موهوماً، فأنشأت بناء عل   
علـى هـذا التحريـر      " فتح"تصارعت مع   " حماس"تصل الى اي أنجاز حقيقي على أرض الواقع، وان          

، وتكمـل مـا بنـاه       "فتح"ان ال تأبه لهذا التحرير الموهوم وتأخذ ايجابيات         " حماس"الموهوم، وكان على    
لحسيني وعز الدين القسام على األرض لتصل الى تحرير حقيقي، وتسترد بعـض األرض              الحاج أمين ا  

  .الزنكية واأليوبية والمملوكية في مرحلة الحروب الصليبية: المحتلة ضمن سيادة كاملة كما فعلت الدول
  11/10/2007الحياة 

  
  
  
 

   "حماس"ونتنياهو متخوف من سيطرة ...  الصراع الديمغرافيى يخشاولمرت .64
  وسف تومي لبيدي

المواجهة بين رئيس الوزراء ايهود اولمرت ورئيس المعارضة بيبي نتنياهو، في بداية الـدورة الـشتوية         
أنت محق ،   . زوج جاء الي الحاخام وهو يبكي لما تنكل به زوجته         : للكنيست، تذكرنا بنكتة يهودية قديمة    

أنـت محقـة ، قـضي       . ا زوجهـا  الزوج خرج، فدخلت زوجته وهي تبكي لما ينكل به        . قضي الحاخام 
! . يا حاخامي، ال يمكن ان يكون كالهما محقـين        : الشماس الذي سمع المحادثتين أبدي العجب     . الحاخام

  . أنت ايضا محق ، أجاب الحاخام
اولمرت محق حين يقول ان الوضع الحالي ال يمكن ان يستمر، في انه قبل مؤتمر انفوليس يجب حـث                   

 كل خيار آخر يؤدي الي صراع ديمغرافي مضرج بالدماء وبفيضان الدموع،            الحوار مع أبو مازن، إذ ان     
صحيح انه من اجل الوصول الي اتفاق هناك حاجة الـي عالقـات ثقـة بـين                 . مما لن يجدي اسرائيل   

صحيح ان كل طرف سيكون ملزما بالتنازل عن بعض احالمه التي يحملها معه فـي جراحـه       . الطرفين
صحيح انه اذا لم نساعد أبو مـازن فـي          . حد التعبير الشعري لرئيس الوزراء    الوطنية منذ أجيال ، علي      

  . استقرار حكمه، فان حماس ستسيطر علي الضفة ايضا
وفي ضوء الوضع الذي نوجد فيه ماذا ينبغي لرئيس الوزراء ان يفعل؟ ان يجلس مكتوف اليـدين؟ هـل               

وط لن نحتملها؟ ماذا سيقال عن رئـيس        مسموح ابقاء فراغ في الساحة السياسية دون أن تدخل اليه ضغ          
وزراء اسرائيل الذي لم يستغل الوضع الذي يكون فيه في البيت االبيض رئيس ودي ال مثيل له، بينمـا                   
كان العالم العربي مفتتا وااليرانيون لم ينتجوا بعد القنبلة النووية؟ أال ينبغي له أن يبحث عن حلول؟ وهل                  

  .يوجد حل بدون تنازالت؟
بي نتنياهو حين يحذر من المخاطر التي ينطوي عليها التنازل االقليمـي الـذي يعنـي دولـة                  ومحق بي 

حماس من شأنها   . ، حكم أبو مازن متهاوٍ    )باستثناء الكتل االستيطانية الكبري    (1967فلسطينية علي حدود    
يا، بل  ان تسيطر علي الضفة وعندها سيكون مصير سديروت هو نفسه مصير تل ابيب وكفار سابا ونتان               

اذا أعدنا للفلسطينيين االحياء العربيـة      . ومطار بن غوريون، وتنقطع العالقة الجوية السرائيل مع العالم        
. في القدس، يعود فيه وضع يكون فيه كل قناص قادر علي قتل يهودي يمر في شوارع القدس اليهودية                   

  . كيف علي االطالق يمكن الحديث عن تنازالت طالما يتواصل االرهاب؟
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رئيس الوزراء ورئيس المعارضة يرفضان االعتراف بذلك فـي انـه فـي             . الويل لي من هذا ومن ذاك     
اذا ما العمل؟ كل واحد يجب أن يعمل بأفـضل مـا            . الجيل الحالي علي االقل ال يوجد حل عملي للنزاع        

صـل الـي   اولمرت يجب ان يدير المفاوضات مع أبو مازن انطالقا من محاولة صادقة للتو      . يراه مناسبا 
  . وبيبي نتنياهو ملزم بأن يحذر وينبه من المخاطر التي ينطوي عليها االتفاق. اتفاق

  .وفي هذه االثناء الحياة تستمر. هناك اوضاع ليست لها حلول
  11/10/2007القدس العربي ) معاريف (

  
  أخطاء كبرى ترتكبها حماس ستكلفها الكثير سياسيا وشعبيا .65

  أسامة أبو ارشيد
، داخل حركة فتح أي وقت في نفـي         )أبو مازن (ار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس       لم يضيع تي  

تصريحات رئيس وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية التي أقالها عباس، حينما تحدث عن بشائر الستئناف              
في الحوار بين حركتي حماس وفتح المنقطع رسميا منذ بسط الشرعية بقوة القانون الذي قامت به حماس                 

  .يونيو الماضي ضد رموز الفلتان والفوضى األمنية والسياسية/شهر حزيران
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الذي تصف مؤسسة فتح الرئاسية، حكومته بالمقالة، قـد               

وجهود محلية وعربية تبذل الستئناف الحـوار       " خطوات عملية "عن  ) 11/10(كشف النقاب يوم الخميس     
وقال هنية إن   .  حماس من جهة وحركة فتح من جهة أخرى ولرأب األزمة الفلسطينية الداخلية            بين حركة 

دولة عربية لم يسمها سوف ترعى المرحلة المقبلة من الحوار، مشيرا في هـذا الـصدد إلـى وجـود                    
د يكـون   ومع أن هنية لم يحدد موعدا لبدء الحوار، إال أنه أشار إلى أنه ق             . اتصاالت بالفعل بين الجانبين   

  .في عيد الفطر المبارك
نبيل عمرو، المستشار اإلعالمي لرئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا، سارع في ذات اليوم إلـى نفـي                  

مشيرا إلى أنه قد كانت هنالك بعـض        . وجود أي حوارات سرية بين حماس وفتح تمهيدا لعقد لقاء بينهما          
رو في تصريحات لفضائية الجزيرة على أن موقف        وشدد عم . المحاوالت من دول عربية في هذا الصدد      

واصفا تصريحات هنيـة بـشأن   ". ال حوار إال بعد الرجوع عما حدث في غزة "حركة فتح يقوم على أنه      
ليس عيبـا وال يمكـن أن       "، مضيفا إن الحوار     "غير دقيقة "الستئناف الحوار بأنها    " خطوات عملية "وجود  

وفي ذات  ". سنرى في األيام القادمة   "ستعد الستضافة الحوار قائال     وتساءل عن الدولة التي ت    ". يكون سريا 
االتجاه نقل عن أبو مازن اتهامه لحركة حماس بأنها تريد أن تتفاوض مع حركة فتح استنادا إلى أرضية                  

وشدد عباس على رفضه التعامل مع من قال إنهم قضوا على الـشرعية             . ما سماه انقالبها في قطاع غزة     
  .في القطاع

الفلسطيني هو أمنية كل وطني وغيـور علـى         -اية، ينبغي التأكيد على أن استئناف الحوار الفلسطيني       بد
وبأنه من دون مثل هذا الحوار، ومن دون توافق فلسطيني داخلـي،            . القضية الفلسطينية وواقعها ومآالتها   

ية، خـصوصا ونحـن     ولو في الحدود الدنيا، فإن المستقبل يحمل تداعيات كارثية على القضية الفلسطين           
نعيش اآلن على مشارف ما أصبح يعرف بمؤتمر الخريف، لبحث آفاق القضية الفلـسطينية، والـصراع                

ذهاب أبو مازن إلى مؤتمر الخريف في الواليات المتحدة، سواء أكان يملك التفويض             . العربي اإلسرائيلي 
يدة على القضية، تستنزفها أكثـر ممـا        جد" أوسلوية"الالزم فلسطينيا لذلك أم ال، قد يترجم عمليا بكارثة          

أبو مازن، وبغض النظر عن مشروعية تمثيله للفلسطينيين اليوم، يذهب للمؤتمر متسلحا بشرعية             . تفيدها
إسرائيلية أوال، وببعض غطاء عربي ثانيا، في حين أنه يأتي ممثال لداخل فلسطيني منقسم على               -أمريكية

متيبسا يرفض  ) قطاع غزة (، في حين يقبع الجناح اآلخر       )غربيةالضفة ال (ذاته، ويحلق ببعض جناح واحد      
. بعبارات أخرى، أبو مازن يذهب ضعيفا مكسورا لمؤتمر تتكالب عليه فيـه الـسباع             . للتحليق" النفض"

فرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وإن ذهب هو اآلخر ضعيفا سياسيا إلى المؤتمر الدولي، فإنـه               
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 شراسته وقوته التفاوضية لتحسين شعبتيه وموقف حزبـه الـسياسي المتـداعي             سيكون مضطرا إلبداء  
في مواجهة خصومه من اليمين واليسار، في حين أن الرئيس األمريكي، الضعيف أيضا سياسيا              ) كاديما(

في الداخل األمريكي ألسباب كثيرة، لن يكون في مقدوره أن يمارس الكثير من الضغط على إسـرائيل،                 
 الالمحدود الذي تحظى به هذه األخيرة في الساحة السياسية األمريكية، وتحديدا في صفوف              في ظل الدعم  

أما الحضور من العرب المـدعوين      . الحزبين الكبيرين المتقاسمين للسلطة اآلن، الجمهوري والديمقراطي      
كارثـة  ممن سيلبي الدعوة منهم، فهم ديكور تجميل والمطلوب منهم إصباغ الشرعية العربية علـى أي                

تفاوضية فلسطينية قادمة، فضال عن إدماج بعض الدول العربية األخرى، والتي ليـست علـى عالقـة                 
مباشرة مع الدولة العبرية ضمن الفضاء المصري األردني الرسمي في العالقة مع إسرائيل، والمقـصود               

  . هنا السعودية على وجه التحديد
 الزمة بنيوية في هذا السياق، ولكن أي حوار؟ وعلـى           الفلسطيني يمثل -إذن ال شك أن الحوار الفلسطيني     

  أي أسس؟ وفي أي إطار؟
قـضية المـصطلحات    (منذ أن وقع ما يسمى بالحسم العسكري في غزة، أو بسط الشرعية بقوة القانون               

، وحركة حماس تعلن    )والتوصيفات مسألة هامة ينبغي أن تعيها حركة حماس حتى ال تدين نفسها بنفسها            
وقد كتبت أنا شخـصيا     .  من ذلك قطع طريق الحوار، وإنما العمل على تأمينه وإنجاح أهدافه           أنها لم ترد  

، مجادال بأن ما وقع في قطاع غزة لم         )25/6/2007خصوصا في   (عدة مرات عبر هذه الصفحة بالذات       
يكن حسما عسكريا من قبل حركة حماس موجها ضد حركة فتح، بقدر ما أنه كان فرضا للشرعية بقـوة                   

قانون من قبل الحكومة المفوضة شعبيا بالحكم عبر المجلس التشريعي الفلسطيني، ضد مافيـا الفلتـان                ال
األمني وأباطرة الفوضى المدمرة من قادة األجهزة األمنية الفلسطينية، والمحسوبة على الحزب الخاسـر              

 لقد قلت هـذا فـي       .في االنتخابات، حركة فتح، في مواجهة تيار الشرعية والحكم الجديد، حركة حماس           
األمس، قبل فرض الشرعية بقوة القانون، وقلته مدافعا عنه بعد فرضه بقليل، وأقوله اليوم بعد كـل مـا                   
ترتب عليه من حصار وتضييق وتصعيد صهيوني، وبعض فلسطيني وبعض عربي وبعض دولي ضـد               

 الشتائم واإلهانات،   حينها اتهمت من قبل بعض المواقع المحسوبة على حركة فتح وكيلت لي           . قطاع غزة 
، رغم أني لست منتظما ولم أنـتم        "إخونجي"وأعلن البعض ممن رفع عنه الغطاء وُأطٌِلع على الغيب أني           

على أية حال، حينها كتبت     . يوما إلى حركة حماس، خصوصا وأني الجئ فلسطيني خارج حدود الوطن          
امتة، كالحمل ينتظر صـاحبه حتـى       مجادال، إن حماس لم يكن أمامها غير خيارين، األول أن تسحق ص           

يحد شفرته ِليسِرع عملية ذبحه، أو أن تقوم بخطوة اجهاضية استباقية لوأد جبروت وشراسـة خـصمها                 
المتآمر، ولكن هذه المرة باسم القانون وبقوة الشرعية التي تمتلكها بفعل التفويض الشعبي الذي أعطيتـه                

حينها أيضا مضيت أبعد من ذلـك       .  األراضي الفلسطينية   في االنتخابات التشريعية في    2006مطلع عام   
وقلت إن حماس، كحركة منتخبة ومفوضة بالسلطة شعبيا، مطالبة بفرض القانون ولو بالقوة، فهذه تدخل               
ضمن أولى صالحيات حكومتها، والسلطة تعني في جانب منها ضمان أمن الناس واستقرار البلد، وإنـه                

ن تستقيل ألنها تكون بذلك قد أخلت بأحد أهم بنود عقد التفويض الممنوح             يتعين عليها إن فشلت في ذلك أ      
مثل هذا الكالم لم يصدر عني فقط خالل أحداث بسط الشرعية بقوة القانون في قطاع غزة، بل إني                  . لها

قلته مسجال، قبل أربعة أشهر من بسط الشرعية، في مشاركة لي من لندن في حلقة من حلقـات بـرامج                    
حوار جمعتني مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور نبيل شعث، والذي كان يـتكلم               تلفزيون ال 

فبراير الماضي بين حركتي حماس وفتح، والـذي        /من القاهرة، يوم توقيع اتفاق مكة في الثامن من شباط         
ـ                ار أسس لشراكة وطنية غير مسبوقة في الساحة الفلسطينية، ولكنها لم تلبث أن أجهضت مـن قبـل التي

أمريكي فاضح، فصلت حينها وغيـري كثيـرون فـي          -المتضرر داخل حركة فتح، بتحريض إسرائيلي     
  .مقاالت ومداخالت حول حقائقه وبنوده
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هذه الخلفية والمعطيات، لم تكن فقط حاضرة عند واحد مثلي يكتب عن بعد ويسهل اتهامه بأنه ال يعرف                  
 التحليل صدر عن حركة حماس نفسها والحكومة التي         بل إن مثل هذا   . تفاصيل الواقع وخلفياته وتعقيداته   

ترأسها، والتي رأت أنه كان يتم استنزافها سياسيا وعسكريا عبر المصادمات ما بين أنصارها واألجهزة               
األمنية وميليشيات فتح في قطاع غزة على دفعات في أفق توجيه ضربة عسكرية حاسمة لها تعيد األمور                 

 يوم أن كانت حركة حماس تواجه أعنف عملية سحق تعرضت لهـا فـي   ،1996إلى ما كانت عليه عام  
يومها انتشرت التقـارير حـول      . تاريخها على أيدي أزالم السلطة الفلسطينية الفتحاوية وأجهزتها األمنية        

تلك المؤامرة التي كان يديرها مسؤول االتصال العسكري األمريكي المقيم في إسرائيل الجنـرال كيـث                
ر عاد وأكده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، هاني الحسن، عندما أوضح فـي لقـاء                دايتون، وهو أم  

مشهود مع برنامج بال حدود في قناة الجزيرة، إن من هزم في قطاع غزة، هو تيار دايتون داخل حركـة        
  .فتح

فما الذي تغير اآلن من وجهة نظر حماس أو لنقل بعض قياداتها، خصوصا فـي قطـاع غـزة، حتـى                     
  ا الحوار بهذه الطريقة المهينة وتتمنع عنه حركة فتح؟يستجدو

) حركة فتح ومؤسسة الرئاسة المحسوبة عليهـا      (ال شك أن الحصار القادم من الطرف الفلسطيني اآلخر          
فضال عن إسرائيل والجوار العربي ومعظم المنظومة الغربية، خصوصا الواليات المتحدة، قد أثر علـى               

ـ       رؤية حماس، أو لنقل رؤية بع      التي تورطوها بأخذ   " الورطة"ض قادتها للدقة، لحقيقة ما يصفه البعض ب
أضف إلى ذلك عملية خنق قطاع غـزة جغرافيـا وسياسـيا واقتـصاديا              . زمام األمور في قطاع غزة    

ومصرفيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا، عالوة على التصعيد اإلسرائيلي المستمر في إجرامه ضد القطـاع           
، كما أعلنت الحكومـة     "كيانا معاديا "قطاع اآلن تحت سيطرة حركة حماس قد أضحى         وأهله، بحجة أن ال   

  . اإلسرائيلية
ولكن هل ينفي ذلك حقيقة أن حماس لم يكن أمامها إال خيارين قبل بسط الشرعية بقوة القانون؟ بمعنـى                   

 صوابية  آخر، ما ينبغي أن يبقى حاضرا في ذهن بعض قادة حركة حماس ممن أصبحوا يشكون اآلن في                
قرار بسط الشرعية والحسم فيها، أنه لو لم يتم ذلك الحسم في األمس، لكانوا هم وحـركتهم اليـوم مـن              
أخبار ذلك األمس، ولكانوا اآلن يعرضون غدوا وعشيا على سياط الجالدين ويقبعون في سجون األجهزة               

هب أبعد من ذلك، فأزعم إنه لو لم يتم    بل أذ ". مقابر األرقام "األمنية الفلسطينية، هذا إن لم يكونوا اآلن في         
ذلك الحسم الشرعي، حين كانت حماس جاهزة له وقادرة على إنفاذه، لكانت الساحة الفلسطينية، وتحديدا               
في قطاع غزة تنصلي اآلن في أتون حرب فصائلية، إن لم تكن حربا أهلية طاحنة، وذلك فيما لو أعطيت                   

العربية الوقت الالزم إلعداد حركة فـتح واألجهـزة األمنيـة           وبعض  -اإلسرائيلية-المشاريع األمريكية 
لقد جاء الحسم لصالح الشرعية، حـسما       . المرتبطة بها لالنقالب على الخيار االنتخابي للشعب الفلسطيني       

  .أيضا لصالح القضية عبر تعطيل مسار قطار تصفيتها بأيدي بعض أبنائها
متمنعة لن يجدي حماس نفعا، رغم أهميـة الحـوار          استجداء بعض قادة حماس للحوار مع حركة فتح ال        

فكلما . للمصلحة الفلسطينية ال إذالل طرف لحساب طرف، وأيضا على حساب المصلحة الفلسطينية العليا            
ال شك  . أبان بعض قادة حماس عن مزيد ضعف كلما تعزز عليها الطرف اآلخر ورفع من سقف مطالبه               

 وهذه جريمة لن ينساها الشعب الفلسطيني لحركة فتح، التـي           أن الواقع الحياتي في قطاع غزة مأساوي،      
تعمل بعض زعاماتها اليوم على تحويلها من رائدة للنضال الفلسطيني يوما، إلى طابور خامس، أو خنجر                

ولكن إظهـار   . يمزق الخاصرة الفلسطينية نيابة عن إسرائيل التي فشلت كثيرا في تحقيق مثل هذا األمر             
صحيح أن البعض قـد يجـادل بـأن المـستقبل           .  السياسة يعني الهزيمة المؤكدة    نقاط الضعف في عالم   

الفلسطيني، خصوصا على أعتاب مؤتمر الخريف القادم، يستدعي محاوالت رأب الـصف الفلـسطيني              
أبو مـازن   . وتوحيده، ولكن هذا ما كان سيكون مفهوما لو كان الطرف اآلخر فعال يهتم بمثل هكذا أمر               

يادة منظمة التحرير تفاوضوا على اتفاق أوسلو الكارثي سريا ووقعوه دون تفـويض             وبعض قادة فتح وق   
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شعبي، فكانت النتيجة أن سقط في آخر المطاف، ألنه كانت ثمة قوى فلسطينية مؤثرة ونافـذة كحركـة                  
والذي يذهب إليه أبـو مـازن      -وال أظن أن مصير مؤتمر الخريف     . حماس رفضته ورفضت االمتثال له    

سيكون أحسن حاال، حتى لو افترضنا جدال أنه سيتوج بأي اتفاق عملي وهـو              -عبي أيضا دون تفويض ش  
أمر مشكوك فيه، وسيكون فشله مدعاة لبدء الحوار بمبادرة فتحاوية حينئذ أو ممن ينوب عنها فلـسطينيا                 

لقد ارتكبت حركة حماس مبدئيا خطئا جسيما في اتفاق مكة حين فوضـت محمـود عبـاس،                 . أو عربيا 
طبعا حماس كانت تراهن    .  رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ملف المفاوضات مع إسرائيل         بصفته

على إعادة تشكيل منظمة التحرير أوال على أسس جديدة تراعي موازين القوى الفصائلية الحالية، فـضال    
الثغرة الخطيرة  عن عرض أي اتفاق نهائي على استفتاء شعبي، ولكن أبو مازن ومن حوله، استغلوا هذه                

في االتفاق وسقوط حماس فيها، فتحركوا على أساسها وأهملوا بعد ذلك مسألة إعـادة تـشكيل المنظمـة      
لتشمل كال من حماس وحركة الجهاد اإلسالمي، متذرعين بضرورة التفاوض على هذه المـسألة التـي                

. فق أيضا لحـسمه يومـا  ستستغرق وقتا طويال، دون أي سقف زمني لالنتهاء من هذا الملف ودون أي أ     
وإذا كان ثمة عذر لحماس في األمس أنها تفاوضت والتزمت ببنود بناء على الثقة المتبادلة، فإنها اليوم ال                  

  .تمتلك ذات العذر إذا ما سقطت في ذات المستنقع
أنا ال أشك للحظة في صدقية تصريحات السيد هنية عن بدء خطوات عمليـة السـتئناف الحـوار بـين                

ولكن خطأ السيد هنية أنه يتعامل      . فهناك الكثير من التقارير اإلعالمية التي تؤيدها      . اس وفتح حركتي حم 
بشفافية ومصداقية زائدة عن اللزوم في عالم السياسية، في حين يلجأ الطرف اآلخر إلـى لعبـة المكـر                   

تلطف هنية  فحين يؤكد هنية وينفي عمرو، وحين ي      . إلظهار حماس بمظهر المستجدي والعاجز والمتورط     
ويتشدد عباس، يقٌرُأ المشهد على أنه إقرار بالضعف والعجز والخطأ من قبل حماس، فـي حـين يولـد                   
انطباعا أن حركة فتح ومؤسسة رئاستها كانا على حق في السابق وهما على حـق اليـوم، وبـأن كـل                     

ع وأنها جاءت نتيجـة     التضحيات التي قدمها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ بسط الشرعية لم يكن لها دا             
هذا هو ما تفعله مثل هذه التصريحات الحمساوية اآلن، إنها أشبه مـا تكـون               . مراهقة سياسية حمساوية  

  . باالنتحار السياسي والشعبي في آن
فلقد كانت ذريعـة تحقيـق األمـن    . مسألة أخرى تبرز في هذا السياق تتعلق بملف األمن في قطاع غزة           

واليوم . ي في قطاع غزة إحدى الروافع الحمساوية لبسط الشرعية بقوة القانون          واألمان للمواطن الفلسطين  
نسمع عن هذه التفجيرات التي تمارسها، كما تقول حماس، عصابات محسوبة على فتح بتوجيهـات مـن              

أحد أهم األسباب في ظهور     . رام اهللا، في حين تبدو حماس وحكومتها في مظهر العاجز عن حفظ األمن            
 الصورة الضعيفة اآلن، هو أنها تائهة ما بين المحافظة على صورتها المدنية في الحكـم                حماس في هذا  

لقد أخطأت في   . واحترامها لحقوق اإلنسان، وما بين مسؤولياتها في فرض األمن وتحقيق األمان للجميع           
 األمس القريب األجهزة األمنية في قطاع غزة المحسوبة على حكومة حماس حينما أسـاءت لـصورتها               

وصورة الحركة باستهداف الصحفيين واستخدام الهروات ضد مصلي الجمعة من أنصار فتح في العراء،              
وهم ونتيجة التكالب اإلعالمي عليهم، والذي جعل من الحبة قبة، أصبحوا مترددين اليوم عن الضرب بيد                

د في اعتقال قادة فتح     لذلك ترى هذا الترد   . من حديد على أيدي بقايا رموز الفلتان والفوضى وسفك الدماء         
في قطاع غزة ممن يشك بأنهم متورطون في التحريض على هذه األفعال المخلة بالقانون والنظام، فـي                 
حين يسام قادة حماس وكوادرها في الضفة الغربية سوء العذاب على أيدي األجهـزة األمنيـة المواليـة                  

 غزة دونما حل، سيفقد حمـاس واحـدا   إن بقاء مسألة التفجيرات وزعزعة األمن في قطاع  . لعباس وفتح 
مراعاة حقوق اإلنسان مطلوبة بل وملزمة لحماس       . من أهم أوراق تسويقها الشعبي لبسط الشرعية بالقوة       

ولصورتها المدنية، ومن هذا حق الناس في انتقاد الحكومة وحماس وتنظيم االعتصامات ضد حكومتهـا،               
عمال المشروعة أن تتحول إلى إخالل بالنظام وتعـريض         ولكن هذا ال يعني أبدا السماح ألي من هذه األ         

هذا خط أحمر ينبغي أن ال تتردد حماس في تفعيله وإنفاذه مهما استلزم األمر ومهما           . حياة اآلمنين للخطر  
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. كان النقد اإلعالمي عنيفا، والذي يجيء في غالبه في سياق االبتزاز المدروس والمبـرمج ال البـريء                
 يتحرك كوادر األجهزة األمنية بطيش وحماقة أمام الكاميرات على كـل صـغيرة              المهم في األمر أن ال    

ففارق أن يصلي أنصار فتح بالعراء احتجاجا على تسييس المساجد كما يقولون، ومـا بـين أن                 . وكبيرة
يعتدي أنصار فتح على المؤسسات العامة والخاصة، فتلك تستلزم الرقابة والتنظيم، والثانية تسلتزم الحزم              

  . األخذ على يد المفسدين بقوةو
بكلمات، حماس تخسر الكثير اليوم في الساحة السياسية جراء تصريحات بعض قادتها غيـر المحـسوبة                

حتى ولو كانت هذه هـي حقيقـة        . بشكل دقيق والتي تظهر الحركة في مظهر المعترف بعجزه وورطته         
 والحزم، وإال أكل الطرف المهـزوز حيـا         الحال، فإن لغة السياسية تتطلب إبداء صورة من القوة والثقة         

وقول السيد هنية عن أن سيطرة حمـاس علـى          . دون أن يسمي عليه أحد، كما نقول في اللهجة العامية         
فاألصـل أن تكـون ثمـة إشـارة         . ، عبارة غير موفقة بـالمرة     "إدارة مؤقتة وليست دائمة   "قطاع غزة   

 الشرعية في اإلدارة، ال أن تصاغ القـضية وكأنهـا           للصالحيات الدستورية لألغلبية البرلمانية والحكومة    
مرة أخرى هذه مسألة تعيدنا إلـى ضـرورة الحـرص علـى اختيـار               . مناكفة فصيل مع فصيل آخر    

  .المصطلحات والعبارات التوصيفية لألحداث ألنها هي من تصوغ الرأي العام
سر المعركـة اإلعالميـة،     وأخيرا، منذ أن بسطت حماس الشرعية بقوة القانون في قطاع غزة وهي تخ            

أنا هنا ال أتحدث عن كتابات وتـصريحات        . ببساطة ألننا لم نسمع منها إلى اآلن القصة الكاملة لما جرى          
سمعنا الرواية  . بعض أعضائها والمقربين منها، بل أتحدث عن الرواية الرسمية لحركة حماس لما جرى            

 حماس، ولكن أيـن روايـة حمـاس الكاملـة           الرسمية لحركة فتح على لسان أبو مازن وهي التي نفتها         
أفهـم أن   . والشاملة إلى اليوم؟ أي بعد قرابة أربعة أشهر من الحسم والتي ال يغني عنها أي شيء آخـر                 

والتي -حماس ال تريد مثال أن تكشف الكثير من وثائق األجهزة األمنية السابقة التي هي في عهدتها اآلن                
وذلك أنها ال تريد أن تقطع كل حبال العود         -لزاال لو تم كشفها   فهمنا من تصريحات حماس أنها ستحدث ز      

في الغد لمائدة الحوار، ولكن على األقل لتظهر حماس ولو وثيقة واحدة من الوزن الثقيل ضـد إحـدى                   
الشخصيات االستئصالية الرافضة للحوار في طرف فتح، وذلك لكـي توضـح للـرأي العـام نوعيـة                  

ريدون العودة إلى سدة الحكم من جديد ولو على أشالء كـل الـشعب              الشخصيات الذين تتعامل معهم وي    
أعرف أن هذا األمر قد يبدوا غير أخالقي بالمرة، ولكن من قال إن لعبـة الـسياسة لعبـة                   . الفلسطيني

أخالقية؟ وثم هل تورط أشخاص في تجويع شعبهم وحصاره وتدميره عمل أخالقي؟ أليس هـو خيانـة                 
  ؟؟!! حقيقة مثل تلك الشخصياتكبرى تستلزم على األقل كشف

. نعم ستخسر حماس المعركة اإلعالمية وكذلك السياسية والـشعبية وربمـا العـسكرية            ... دون ذلك كله  
وسيكون حالها في قطاع غزة في القادم من األشهر ليس أفضل من حالها في الضفة الغربية أين أغلقـت                   

 يرزأ فيها قادتها وكوادرها تحت كبت شديد        مؤسساتها وصودرت وأعلن عنها كحركة غير قانونية، وأين       
  .؟!وانتهاكات فظيعة ال تجد طريقها في الغالب إلى وسائل اإلعالم تواطئا في األغلب ال جهال

  
  ... العيد الفلسطيني المشتهى  .66

  معن البياري
قبيل شهر رمضان الحالي، دعا سياسي فلسطيني، ال نتذكر اسمه، إلى أن يكون شهر حـوار فلـسطيني                  

سع، وخصوصاً بين حركتي فتح وحماس، ينتهي مع مقدم العيد إلى اتفاق يحّل اإلشـكاالت المزمنـة                 وا
المعروفة، واتكأت الدعوة إلى وجوب التوادد والتراحم في أجواء الشهر الفضيل، والتي ال بد أن تمكّـن                 

وللحـقّ، كانـت    . طرفي الصراع البغيض من التخفف مما في نفوسهم تجاه بعضهم، وتيسر سبل التفاهم            
ومن المفارقة أن   . دعوة صادقة ومحترمة، غير أنها صدرت عن رغبات وتمنيات، وربما أوهام وأحالم           

الشهر المبارك شهد أشد المشاحنات والمواجهات سوءاً بين عناصر من الطرفين المذكورين منذ نجـاح               
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.  جرحى ومصابون  حزيران الماضي، حيث سقط   /حماس في سيطرتها على قطاع غزة في منتصف يونيو        
وجاءت األخبار على كمائن وتفجيرات واعتقاالت في القطاع، واعتداءات ومداهمات وعمليات عنف في             

وبان أن ال صلة للمتنازعين إياهم بالتوادد وأجواء رمضان، وأن فرص إيجـاد ثغـرات               . الضفة الغربية 
ء، عمد إسماعيل هنية إلـى إشـاعة   وفي األثنا . تنفذ إلى حوار ما يصل إلى تفاهم ما تكاد تكون مستحيلة          

رغبته في لقاء الرئيس محمود عباس وتحت رعاية القيادة السعودية، وغاب عنه، أنـه ثبـت بالتجربـة                  
وغاب عنـه   . المحضة أن تبويس اللحى ولقاءات المجامالت يستحيل أن تغطّي على الهوة الشديدة العمق            

حده، بـل مطلـب قطاعـات واسـعة مـن           أيضاً أن تراجع حماس عما فعلت ليس مطلب أبو مازن و          
وإذا كان ال بد من     . الفلسطينيين وفصائل وتنظيمات تعتد حماس بالصلة معها في أفق المقاومة والممانعة          

توافقات فإنها ال بد أن تتم بعد التراجع المطالَب به، فذلك ما يمكن أن يكون موضوع الحوار والتفاوض،                  
  . رد القيام بهوهو ما ال يتبدى أن قيادة حماس في وا

اشتدت في رمضان أيضاً وتيرة اللقاءات بين قيادة منظمة التحرير الفلـسطينية، وهـي قيـادة الـسلطة                  
وطواقمها، من أجل تهيئة تفاهمات في وثيقة مشتركة تطرح في          ” اإلسرائيلية“الوطنية، ورئاسة الحكومة    

وما شـوهد   . هر المقبل في واشنطن   المؤتمر الدولي الذي دعا إليه جورج بوش، والمفترض عقده في الش          
وعوين ولوحظ في أثناء هذه اللقاءات أن ثمة تغييباً واسعاً يجري من الجانب الفلسطيني الرسمي للـرأي                 
العام الوطني، أو الفضاء الفلسطيني الواسع، ناهيك عن أن شكوكاً تساور المـرء فـي أهليـة وكفـاءة                   

، ومنها من شاركت في مفاوضات أوسلو وما        ”إلسرائيليا“الشخصيات الموكول إليها التفاوض مع الثعلب       
والبادي أن رئاسة محمود عباس تكاد ال تعرف أي خيبات واسعة سيكون عليها الحال الفلـسطيني                . تالها

وشريكه األمريكـي عـن نتـائج       ” اإلسرائيلي“جراء االنكشاف الجاري حالياً من حوارات مع المفاوض         
معطيات حاضرة تؤشر إلى أنها ستكون أجدى قيمـة ممـا خبـره             متواضعة، ال ضمانات ملحوظة وال      

وحال التوجس الـراهن    . الراحل ياسر عرفات من عروض إيهود باراك ودينيس روس في كامب ديفيد           
من هذه األجواء التفاوضية يبعث على التطير ونحن في انتظار عيد الفطر السعيد، ال سـيما أن التباعـد                   

  .الفلسطينية وسائر القوى الوطنيةشديد في أثنائها بين القيادة 
لم تشهد إذن أجواء شهر رمضان المبارك شيئاً مما نشتهي ونريد، تزودنا في أثنائه بمعرفة أوفـى عـن                   

الظالم، ” اإلسرائيلي“كارثية الحالة الصحية في قطاع غزة، وتعاسة الحالة المعيشية هناك، جراء الحصار             
لتلفزيون مقاطع عـن اعتـداءات وجـرائم قتـل وغـارات            وتخللت سهراتنا الرمضانية على شاشات ا     

أما عن التخبط الذي تعرفه الحالة األمنية الفلسطينية فحدث وال          . سقط فيها شهداء غير قليلين    ” إسرائيلية“
، إحداها توكل لنفسها األمر بالمعروف، وأخرى تتنطع للثأر         )بالسين(حرج، إذ تتناسل مجموعات وفسائل      

سسات السلطة الذين وقعوا برصاص وحراب حماس، وثمة القوة البحرية وكتائب           من شهداء أجهزة ومؤ   
وقبل هذا كله وغيره، ثمة عمليات التعذيب الشنيعة والعنيفة التي باتت مـشهورة             . الشهيد الفالني وغيره  

ومشهودة، تقترفها ميليشيات حماس في حق خصومها من تعتقلهم، وهو األمر نفسه الذي تتواتر األنبـاء                
  .  ممارسته بهمة من لدن قوى أمنية غالبة في الضفة الغربية ضد حماس وغيرهاعن

البيروتية إلى  ” السفير“باختصار، ثمة مناخ شنيع ومثير للسخرية، كان حلمي موسى محقاً في تأشيره في              
أن تتبارى فيهما الحركتان اللتان طالما ثرثرتا كثيـراً عـن           ” حق في التعذيب  ”و” كفاح مسلح ضد الذات   “

  .الدم الفلسطيني يعتبر خطاً أحمر، وعن الوحدة الوطنية إياها
ولما كان هذا حال العيد المنتظر، وذلك حال شهر رمضان الذي مضى، يكون من نافل القول، وواجبـه                  
ربما، أن نتمنى عيداً آخر مشتهى، وشهر رمضان مباركاً يتنازل فيه أهل الصراع األهلي الفلسطيني عن                

  . عذيب وفي الكفاح ضد الذاتحقوقهم في الت
  11/10/2007الخليج اإلماراتية 
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 حاجة أمريكية ومصلحة إسرائيلية، وماذا للفلسطينيين؟: اإلجتماع الدُّولي
   معين منّاع

، سـوف   16/7/2007ال يبدو أن االجتماع الدولي الذي دعا إليه الرئيس األمريكي جورج بوش، فـي               
بل إن ما يجب أن يخشون منه هو المزيد من الـبطش        . و حقهم بالعودة  يحقق للفلسطينيين حلمهم بالدولة أ    

 . االسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة؛ سيكون، هذه المرة بغطاء دولي وصمت فلسطيني رسمي
، )إسـرائيل (جاءت دعوة بوش إلى عقد هذا االجتماع، من أجل إحياء عملية السالم بين الفلـسطينيين و               

بعد إعالن إدارته نيتها تشكيل محور اعتدال في مواجهة ما دعته محور التشدد             . همبمشاركة بعض جيران  
وبعد شهر تماماً من فرض حركة حمـاس سـيطرتها األمنيـة علـى قطـاع غـزة فـي                    .  والتطرف

؛ حيث اتّخذ الرئيس األمريكي موقفاً متشدداً حرض فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمـود              16/6/2007
تّحاور مع حركة حماس، بل طالبه باالستمرار في دعوة قوات دولية للقدوم إلى قطاع              عباس على عدم ال   

غزة بذريعة فرض األمن واالستقرار وحماية االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان قد صرح عباس              
 . بإمكانية اجرائها

ماع؟ وهل سيقبل عبـاس ومـن       في قضايا الحل الدائم خالل هذا االجت      " تنازالت"فهل سيقدم االسرائيليين    
؟ وما هو مغزى استجابة عباس لرغبة بـوش         )إسرائيل(خلفه حركة فتح بأي عرض تقدمه لهم أمريكا و        

في استمرار القطيعة مع حماس؟ وما هي النتائج المتوقعة فـي ظـل االنقـسام الفلـسطيني الـداخلي،                   
 واإلصرار االسرائيلي على تقديم األمن على أي مسألة أخرى؟

يما يتعلق بالتصور األمريكي لهذه الدعوة فقد حدد الرئيس األمريكي اإلطار السياسي الـذي سـوف             أما ف 
حـل  "يعمل االجتماع الدولي ضمنه، وهو تحقيق رؤيته للسالم في الشرق األوسط المبنية علـى أسـاس      

 .2002يونيو /  حزيران24التي سبق وأعلنها في " الدولتين
ن قد بين مالمح رؤيته في خطابه هذا؛ حين طالب الفلسطينيين بـضرورة      من الجدير بالذكر، أن بوش كا     

اختيار قيادة جديدة، بدالً عن القيادة الموجودة التي كان يمثّلها رئيس السلطة الراحـل ياسـر عرفـات،                  
ألن اإلدارة األمريكيـة، بحـسب تعبيـر الـرئيس     . كشرط يجب توفره من أجل والدة الدولة الفلسطينية      

ويفككوا " االرهابين" لن تؤيد إنشاء دولة فلسطينية إالّ أن يشارك قادتها في كفاح متواصل ضد               األمريكي،
بنبذ العنف واالرهاب، الـذي رأى      "ثم كرر بوش، في خطاب الدعوة، مطالبة الفلسطينيين         . بنيتهم التحتية 

ين حمـاس وعبـاس،     واعتبر أن الفلسطينيين يقفون أمام خيار تاريخي واضح ب        . أن حركة حماس تمثّله   
محذراً من أن عدم السير وفق رؤية السلطة التي يقودها عباس يعنـي سـحق إمكـان بـروز الدولـة                     

 .الفلسطينية
وفيما يتعلّق بطبيعة هذه الدولة، فقد أوضح بوش بأن الواليات المتحدة األمريكية سوف تدعم إنشاء دولة                

إلى أن تُحل كجزء من تسوية نهائية فـي الـشرق           فلسطينية تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة        
األوسط؛ أي أن هذه الدولة ستبقى بحدود مؤقتة وسيادة منقوصة لحين انجاز تسوية الـشرق األوسـط،                 
عندها سيتم حسم مصير هذه الدولة ضمن تصور يضم مصر واألردن؛ بما يفهم أن رؤية بـوش تقـوم                   

باألردن ومصر وليس بـشكٍل مـستقٍل كمـا يتـصوره           على أساس أن مصير الدولة الفلسطينية مرتبط        
إذا لبـى الـشّعب     : يؤكّد ذلك ما أشار إليه بوش في موضع آخر من خطابه، حـين قـال              . الفلسطينيون

ومصر واألردن على األمـن  ) إسرائيل(الفلسطيني ما هو مطلوب منه فيستطيع أن يتوصل إلى اتّفاق مع         
 . وترتيبات أخرى

، وإنما أشـار إلـى      1967تقام عليها هذه الدولة، فلم يلتزم خطابه بحدود العام          وأما عن األرض التي س    
 . إلى حدود آمنة) إسرائيل(حدود يتم التّوصل إليها بالتّفاوض بين الطّرفين، مع انسحاب 

وأشار الرئيس األمريكي بأن السرائيل مصلحة كبيرة في نجاح فلسطين ديمقراطية؛ ولم ال مـا دامـت                 
ويكون الـثمن أن قـيم      ). مصر واألردن (ة وحدود مؤقّتة لحين تحقيق التفاهم مع جارتيها         بسيادة منقوص 
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، تقود إلى تطبيع تام للعالقات بين إسرائيل        )إسرائيل(الدول العربية عالقات دبلوماسية وتجارية أوثق مع        
 . والعالم العربي

يين بضرب البنية التّحتيـة لفـصائل       إذاً نحن أمام دعوة أمريكية الجتماع دولي يطالب فيه بوش الفلسطين          
المقاومة الفلسطينية وتجديد الثّقة لرئيس السلطة محمود عباس والقبول بما يرضى به، وإالّ فال أمل بقيام                

أما إذا استجاب الفلسطينيون للمطالب األمريكية فإنّهم سيحصلون على دولـة بحـدود             . الدولة الفلسطينية 
حياة إلى حين تتّفق إسرائيل مع مصر واألردن على ترتيبـات مـا؛             مؤقتة وسيادة منقوصة تستمر في ال     

خصوصاً أن  . سيكون مستقبل الدولة الفلسطينية معها، بالطبيعة المعروفة للدولة الحديثة، أمر مشكوك فيه           
) إسـرائيل (الحديث عن إعادة ارتباط الضفة باألردن يشهد انبعاثاً بعد تكريس انفصال الضفة، ورغبـة               

 ).الضفة أوالً(أسمته بتمرير ما 
ومـا  . في حين تجاهلت رؤية بوش قضايا الحل الدائم، وتركتها إلى المؤتمر الدولي الذي سيتولى بحثها              
أريحـا  -دام بوش قد دعا إلى االجتماع الدولي كبديل عن المؤتمر الذي كان قد ُأشير إليه في اتفاق غزة                 

 :قات، منهاوخريطة الطريق، فإن هذا يعني بأننا أمام عدة استحقا
أن األولوية ستكون لألمن والدولة واختيار قيادة جديدة للشعب الفلـسطيني تتبنـى برنـامج التـسوية                 )أ

 ".االرهاب"وتحارب 
سيكون التفاوض تحت سقف رؤية بوش لحل الدولتين ورسالة الضمانات التي قطعها لـشارون فـي                )ب

 .ذات االختصاص وخطة خريطة الطريق، وليس القرارات الدولية 2004/ 4/ 14
إقامة عالقات دبلوماسية وتجارية مع دول عربية جديدة، قد تكون المملكة العربية            ) إسرائيل(ستحاول  )ج

 .السعودية في مقدمة هذه الدول؛ بذريعة تقدم مسيرة التسوية وبدئ الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية
 .من الوعد بإقامة هذه الدولةستكون الوحدة الوطنية الفلسطينية والقدس وحق العودة ث)د

مشدداً فـي   . ومع ذلك، فقد وافق رئيس السلطة الفلسطينية على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا االجتماع             
. بداية األمر، على ضرورة أن يتضمن االجتماع أجندة واضحة ومحددة للغاية تتضمن قضايا الحل الدائم              

أثناء مقابلة له مع واشنطن بوست ونيوزويك، نقلها موقع         كما أعاد، التأكيد على رؤيته بهذا الخصوص،        
، وفتح ممر آمن بين الـضفة       67إلى حدود   ) إسرائيل(؛ طالب فيها بانسحاب     29/4/2007 في   48عرب  

إذا قـدمنا  : ، معلالً ذلك بقولـه  2000كما ذكر برفض ما عرض في كامب ديفيد         . والقطاع وبحق العودة  
في إشارة ضمنية بأن أي حل سوف يتم رفـضه          . ور، لن تحظى بشعبية   تنازالت غير مقبولة على الجمه    

لذلك أعلن بـأن أي  . إذا لم يصل إلى الحد المشار إليه، وبالتالي لن يتمكن هو من حمايته وضمان تطبيقه     
اتّفاق سوف يتم التّوصل إليه سيعرض على االستفتاء الشعبي في محاولة منه لطمأنة الشارع الفلـسطيني                

ر بعين الريبة إلى مواقفه المتشددة حيال الحوار مع حركة حماس وإعادة اللحمة بـين الـضفة                 الذي ينظ 
والقطاع، وعدم تمسكه بالمرجعيات الوطنية التي تم التّوصل إليها وأهمها وثيقة الوفاق الوطني، وبرنامج              

، 194وفـق القـرار     وجميعها تؤكد على حماية حق العودة والعمل على تطبيقه          . حكومة الوحدة الوطنية  
 وعاصمتها القدس، مع االحتفاظ بحق      1967وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران         

استخدام كافة الوسائل بما فيها التفاوض والمقاومة من أجل ضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه فـي                
 .تقرير مصيره على أرضه

 عند مواقفه السابقة، فعاد وأعلن عن رؤيته الجديـدة التـي            خصوصاً أن رئيس السلطة لم يصمد طويالً      
سوف يتعامل بموجبها مع استحقاق هذا االجتماع؛ حيث أكد في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعيـة العامـة                  

 العودة إلى المرجعيات التي سيقوم عليها الحل النهائي، وذكر في مقدمتها            28/9/2007لألمم المتّحدة في    
 الدولتين، وخريطة الطريق والمشاريع والخطط التي طرحت من جانب أطراف عديـدة             رؤية بوش لحل  

لعله يقصد فيما يقصد من هذه المشاريع وثيقة جنيف التي قـدمت تـصوراً              .  وحتى اآلن  2000منذ عام   
يقة تفصيلياً لتصفية قضية الالجئين؛ يدعم هذا التّفسير وجود رئيس الفريق الفلسطيني الذي صاغ هذه الوث              
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ياسر عبد ربه ضمن اللجنة التي كلّفها عباس للتّفاوض حول قضايا الحل الدائم مع االسـرئيليين علـى                  
أي أن عباس اعتمد نفس المرجعيات األمريكية التي أعلن عنها بوش، في خطـاب              . هامش هذا االجتماع  

ق الفلسطينيين وتتيح   الدعوة؛ ليكون عباس قد كرس إسقاط المرجعات الدولية التي تضمن بعضاً من حقو            
 .لهم ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم؛ لصالح تلك األمريكية

وأكد عباس على مواصلته معالجة ما أسماه العمل االنقالبي الذي حصل في قطاع غزة، واعداً بأن تـتم                  
فيما يعـد إشـارة إلـى مجموعـة     . هذه المعالجة وفق ما ينص عليه نظامنا األساسي وقوانيننا، كما قال       

لمراسيم التي أصدرها بعد إعالنه حالة الطوارئ وحل حكومة الوحدة الوطنية؛ حيث كان عباس قد أعلن                ا
 . بأن هذه المراسيم سوف تكون لها قوة القانون

كان عباس قد دعا في بعضها إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بشروط تحول دون مشاركة الفـصائل    
وبين عباس أنه يتخذ هذه االجـراءات       . ة وفي مقدمتها حركة حماس    التي ما زالت تتبنى برنامج المقاوم     

أننا سنقيم نظاماً ديمقراطياً يلتزم بالـسالم،       : من أجل حماية الديمقراطية؛ في رسالة موجهة إلى أولمرت        
ولذلك نحن نستحق الدولة؛ وال بأس من إسقاط حق األغلبية في التمثيل وإبداء رأيها في القضايا الوطنية                 

 . رى، فضالً عن احترام رغبتهاالكب
وهذا الموقف من رئيس السلطة جلب موافقة رئيس الحكومة االسرائيلية على المشاركة فـي االجتمـاع                
الدولي، وهو يستند إلى عدة ثوابت تجعله مطمئناً إلى أن هذا االجتماع سوف يسير فـي االتجـاه الـذي              

يعرضه إلى مفاجآت تضعه في خانة تملـي عليـه          وسوف لن   . يحقق السرائيل المصالح القريبة والبعيدة    
 .تقديم أثمان ليس مستعداً لدفعها، مهما كانت شكلية وبسيطة

فهذا االجتماع سيعقد بمرجعية اإلدارة األمريكية ورعايتهـا، وأن الـرئيس األمريكـي حـصر مهمـة                 
ـ /  حزيران 24المجتمعين بتحقيق رؤيته للسالم في الشرق األوسط التي أعلنا في            ، وإلـى   2006و  يوني

خريطة الطريق التي أكدت بشكل جازم بأنه لن يتم تحقيق الحل القائم علـى أسـاس دولتـين للنـزاع                    
االسرائيلي الفلسطيني إالّ من خالل إنهاء ما أسمته العنف واإلرهاب، وعنـدما يـصبح لـدى الـشعب                  

لتـي تعهـد بموجبهـا      وإلى مذكرة الضمانات األمريكية ا    . الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد اإلرهاب     
السابق أريل شارون، بمنع أي محاولـة مـن أي          ) إسرائيل(، لرئيس حكومة    2004/ 4/ 14بوش، في   

بمـا يعنـي عنـد      . طرف لفرض خطة أخرى غير خريطة الطريق كمرجعية لحل القضية الفلـسطينية           
، أمـا الهـدف     أولمرت أن تحقيق األمن السرائيل سيكون هدف االجتماع الدولي األول المطلوب تحقيقه           

الثاني الذي يبقى عليه السعي إلنجازه، عبر هذا االجتماع، هو إقامة عالقات إضافية مـع دول عربيـة                  
جديدة على المستوى الدبلوماسي والتجاري؛ فهذه الغاية من ضمن رؤية بوش المشار إليها، وهـذا مـا                 

بية بـاالنخراط فـي المـسيرة       صرحت به وزرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، مطالبة الدول العر         
، بدل انتظـار نهايـة      )إسرائيل(السياسية مع الفلسطينيين في إطار التطبيع على مراحل في العالقات مع            

 .المسيرة، كما قالت
ولكن المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر دولة عربية مستهدفة بهذا التطبيع، عبر أكثر من مـسئول                 

ووضعت المملكة شروطاً لمشاركتها في حضور االجتماع؛ تمثلت        . حل وليس قبله  فيها بأن التطبيع بعد ال    
 .بوجود برنامج عمل واضح وجدول يحدد المدى الزمني لحل قضايا الوضع الدائم

ومع أن التطبيع مع الدول العربية المتبقية يعد هدفا غالياً عند الحكومة االسرائيلية؛ فهو يفتح أمامها الباب                 
قتصاديات العربية وثقافاتها ومجتمعاتها، كما يمهد الطريق أمام انـضمامها إلـى محـور              للدخول إلى اال  

ومع ذلك بقيت هذه المسألة عالقة، ولعلها تكون واحدة من العوامل التي سوف تؤدي إلى تأجيل                . االعتدال
 . موعد انعقاد االجتماع

يب لألولويـات لـيس خارجـاً عـن        ويركز أولمرت اهتمامه على األمن االسرائيلي؛ حيث أن هذا الترت         
 . السياق، فخريطة الطريق التي يكرر عباس تمسكه بها، تؤكد على أولوية األمن
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من هنا جاءت مطالبة ليفني لـ محمود عباس كي يخفض من سقف توقعاته، حتـى ال يفـشل اجتمـاع                    
 عودة الالجئـين    ودعت رئيس السلطة بأن ال يتحدث إالّ عما هو ممكن؛ واالسرائيليون يعدون           . الخريف

. وتفكيك المستوطنات وانسحاب القوات االسرائيلية إلى حدود الرابع من حزيران أمـوراً غيـر واقعيـة               
، إلى أن ضباطاً كباراً من الجـانبين        30/9/2007وعلى هذه الخلفية أشارت صحيفة الخليج العربي في         

 . اد األوروبي الشهر المقبلالفلسطيني واالسرائيلي سيشاركون في مؤتمر حول األمن ينظمه االتح
إذاً لقد تبلورت الرؤية االسرائيلية على أساس أن تكون األولوية لألمن وترفض رفع سقف التّوقّعات فـي          
االجتماع الدولي وترك تحديد أمر قضايا الحل الدائم إلى مفاوضات الحقة، تكون ضمن حدود التـصور                

 .األمريكي
ين يتذرعون بضعف رئيس السلطة محمود عباس وعدم قدرتـه علـى            وبقي أن نشير إلى أن االسرائيلي     

تحقيق األمن إلسرائيل وال تمرير ما سيتم االتّفاق عليه بخصوص قضايا الحل النِّهائي، وهـذه القناعـة                 
االسرائيلية المشتركة تجعل االسرائيليين يرفضون التقدم في التسوية السياسية أو باتجـاه إقامـة الدولـة                

وإنما يسعون لفرض األمن على الضفة والقطاع من خـالل          .  حتى بحسب التصور األمريكي    الفلسطينية،
وتأكيداً على ذلك، فقد أظهر تقرير      . إطالق العنان لآللة الحربية االسرائيلية في القتل والتّدمير والتّوغالت        

 13واحـد   ، من أن القوات االسرائيلية قتلت خالل أسبوع         28/9/2007 في   48صادر عن موقع عرب     
بما يبدوا وكأنه   .  عملية توغّل في الضفة الغربية     33 آخرين، ونفّذت    89 واعتقلت   47فلسطينياً وجرحت   

في حين  . محاولة اسرائيلية من طرف واحد، لمساعدة أجهزة أمن الرئاسة على فرض األمن واالستقرار            
شامل لقطاع غزة، كان آخرهـا تهديـد        ما تزال تهديدات قادة األمن االسرائيليين تتوالى متوعدة باجتياح          

نائب وزير األمن االسرائيلي متان فلنائى الذي أشار إلى أن هجوماً شامالً للقطاع سيتم بعد االنتهاء مـن                  
 .كرنفال االجتماع الدولي هذا

ما تقدم، يجعلنا نستنتج بأن الدعوة إلى االجتماع الدولي جاءت  للتأكيد علـى أن الحـل سـيكون وفـق                     
اريع والتصورات األمريكية، وليس القرارات الدولية وال حتى العربية؛ مـع أنهـا متـضمنة فـي                 المش

 .المرجعيات التي أشارت إليها دعوة بوش لالجتماع
وبناء على التصور األمريكي المتعلق بشروط إقامة الدولة الفلسطينية وطريقة والدتهـا، خـصوصاً أن               

بإقامة الدولة على أسـاس رؤيـة      " الحلم الفلسطيني "رة تحقيق   رئيس السلطة الفلسطينية مصر على ضرو     
 . بوش لحل الدولتين

 انقسام الضفة الغربية عن قطاع      -في حال انعقاده  –وبما يثير الشكوك والمخاوف من أن يكرس االجتماع         
 الدولـة   غزة سياسياً؛ يتم اإلعالن في بداية األمر عن الضفة كياناً سياسياً مستقالً تمهيـداً لـوالدة تلـك                 

 ".كياناً معادياً"، مقابل القطاع "الضفة أوالً"الداعية إلى أن تكون ) إسرائيل(الفلسطينية عليها بحسب رؤية 
كما أنه من الممكن أن يوفّر االجتماع غطاء دولياً لضرب حركة حماس في القطاع، مهما كانت الخسائر                 

 الفلسطينية؛ ما دامت النتيجة هي الـتخلص مـن          البشرية في أوساط المدنيين والتدمير في البنية التحتية       
 !الذي رأى بوش أن حماس تمثله" االرهاب"

كما يعني بأن   . وهذا يجعلنا نتوقع فشل هذا االجتماع في إحراز تقدم فيما يخص الالجئين والقدس والدولة             
لهـا   شهور أو أكثر، يتم خال     6مهرجان الخريف سوف ينفض عن إعالن إطالق مفاوضات تستمر لمدة           

 .العمل على انجاز مهمتين بالتزامن
اإلجهاز على حركة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة، وعلى ما تبقى من بنية المقاومة فـي                 : األولى
 . الضفة
التفاوض حول طبيعة الدولة الفلسطينية وتوقيت والدتها وشكل ارتباط الضفة باألردن، و الحقاً             : والثانية

 .  القطاع بمصر
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جئون والقدس، فمصيرهم سيكون شبه محسوم؛ القـدس موحـدة تحـت الـسيادة االسـرائيلية                وأما الال 
ولالجئين إعادة التوطين في بلد ثالث بعد أن تُبقي         . وللفلسطينيين سيطرة على األماكن اإلسالمية المقدسة     

 .الدول المضيفة األعداد التي تناسبها، وتحديداً الجئي لبنان
المضي في هذا االجتماع مهما كان الثمن؟ وهل ستعمل حماس على إفشال            فهل سيبقى عباس مصراً على      

نتائج هذا االجتماع؟ وما هي وسائلها؟ وما هو الثمن الجديد الذي سوف يدفعه الشعب الفلسطيني وقضيته                
 الوطنية؟
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