
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "فتح"حكومة هنية تعرض اعترافات متورطين بتفجيرات بتحريض من قيادات 
  قريباً سنستأنف الهجوم ولن نكتفي بسياسة التصدي ": القسام"

   طن من المتفجرات من السلطة الفلسطينية٢٠٠ت على حماس حصل: ديختر
  !البيوت مسروقة والجدران تمألها الشتائم: مخّيم نهر البارد

  "البارد" في  بحق الفلسطينيين" اللبنانيانتهاكات الجيش"تتابع " العفو الدولّية"

عقـب محادثاتـه مـع عباس
لن نشارك في مـؤتمر     : رايس

  "بأي ثمن"السالم 
 ٤ص ... 

 ١٨/١٠/٢٠٠٧٨٧٤خميسال
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    :السلطة
 ٥  "فتح"حكومة هنية تعرض اعترافات متورطين بتفجيرات بتحريض من قيادات  .٢
 ٥  "حماس"و" فتح"أنباء عن احتماالت حوار وشيك بين  .٣
 ٦  الر مليارات دو٣بكلفة  السلطة تعتزم تقديم خطة تنموية لمؤتمر الدول المانحة .٤
 ٦  فياض تقرر حل إدارات لجان الزكاة في الضفة وتعيين بدائل عنها" حكومة" .٥
 ٦  لجنة فلسطينية للتحقيق مع القدومي في اساءات بالغة لشخص عباس .٦
 ٧  ننرفع الغطاء عن كل من يمّس أمن لبنا: زكي .٧
 ٧  "حلس" اشتباكات عنيفة شرق غزة بين الشرطة وعائلةمقتل واصابة العشرات في  .٨
 ٧  مدارس وتناقضات فكرية داخل حماس ويوضح تصريحات الحمد البردويل ينفي وجود .٩

    
    :المقاومة

 ٨   ريباً سنستأنف الهجوم ولن نكتفي بسياسة التصدي ق": القسام" .١٠
 ٨   لنا مصلحة أكيدة في انعقاد المؤتمر الدولي: عبد الرحمنأحمد  .١١
 ٨  لن نغير مواقفنا من قضايا الحل النهائي ومطلوب من واشنطن الدخول في التفاصيل: "فتح" .١٢
 ٩   ومقتل جندي إسرائيلي في معارك بغزة"القسام"عنصر من استشهاد  .١٣
 ٩  تثني على البرلمان األوروبي لدعوته لرفع الحصار عن غزة" حماس" .١٤
 ٩    من أنصارها في رمضان١٤٠ باعتقال "فتح" تتهم "حماس" .١٥
١٠  مطلوب من المؤتمر الدولي وضع أسس عملية لحل القضية الفلسطينية: "فدا" .١٦
١٠   يشعل أسعار األسلحة في الضفة الغربية" حماس" "فتح"صراع  .١٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١١   طن من المتفجرات من السلطة الفلسطينية٢٠٠حماس حصلت على : ديختر .١٨
١١   ! تسعى لمنهاج دراسي عالمي يؤرخ للهولوكوست" إسرائيل" .١٩
١١  ..أولمرت يغادر إلى موسكو يوم غد في زيارة سريعة .٢٠
١٢  ..لى شابات عربيات في عكامتطرفات يهوديات يعتدين ع .٢١
١٢   "كيرن كييمت"الكنيست ترفض قانون إلغاء الـ .٢٢
١٢  ليبرمان يدعو الى تكثيف البناء االستيطاني في القدس حتى بمعارضة أمريكية .٢٣
١٣  "سلّة قمامة"ط إلى إسرائيل تحّول البحر المتوّس .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٣  أي مساس باألقصى اعتداء على المسيحيين والمسلمين: عطا اهللا حنا .٢٥
١٣  الشيخ صالح يحذر من مخاطر مواصلة هدم طريق باب المغاربة وتهويد القدس .٢٦
١٣  تغيب المحافظ ورئيس البلديةفي ظل  في بيت لحم استقبال خالي من الحفاوة لرايس .٢٧
١٣   أطفال في أيلول٧ شهيدا فلسطينيا برصاص االحتالل بينهم ٣٧: إحصائية .٢٨
١٤   فلسطيني في الضفة وغزة سكانيبدء أول إحصاء .٢٩
١٤   ألف طفل في غزة يهتفون ضد الفقر٢٠٠ .٣٠
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١٤  سهى عرفات تنفي أن يكون القذافي اشترى لها منزالً في مالطا .٣١
   

   :اقتصاد
١٤   مليون دوالر١٣٥٠االحتالل يكبد الزراعة الفلسطينية خسائر بقيمة  .٣٢
 ١٥  ٢٠٠٦عام % ٩،٧انخفض بنسبة الفلسطيني معدل دخل الفرد : الخواجا .٣٣
   

   :لبنان
١٥  "البارد" في  بحق الفلسطينيين" اللبنانيانتهاكات الجيش"تتابع " العفو الدولّية" .٣٤
١٦   سوريةإلى الماإلسترحيل عائالت مقاتلي فتح  .٣٥
١٦  أهالي البداوي يقطعون الطريق احتجاجاً على عدم إخالء المدارس .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٦  موسى يعتزم دعوة وزراء الخارجية العرب الى اجتماع طارئ قبل مؤتمر الخريف .٣٧
١٦   نفقاً تحت الحدود مع غزة١٣٨صر سدت م .٣٨
١٧  "إسرائيل"ليس في قاموسنا شيء اسمه ":  المسلميناإلخوان"مرشد  .٣٩
   

   :دولي
١٧  بوش يؤكد أن الواليات المتحدة لن تضغط على إسرائيل .٤٠
١٧  ع االسرائيليين والفلسطينيين على صيغة بيان مشترك لقمة أنابوليس   متتفقرايس  .٤١
١٧   إسرائيلي إلنتاج صواريخ جديدة -اتفاق أميركي .٤٢
١٨    مرشحو رئاسة أميركيون جمهوريون يتوددون للناخبين اليهود ويتشددون مع ايران  .٤٣
١٨  تعطيل اسرائيل للتنقل في الضفة وغزة تجاوز المقبول انسانيا: مسؤوالن دوليان .٤٤
   

   :تحقيق
١٨  !البيوت مسروقة والجدران تمألها الشتائم: مخّيم نهر البارد .٤٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٩  أسامة أبو ارشيد... كبها حماس ستكلفها الكثير بعد بسط الشرعية في غزة ترتىأخطاء كبر .٤٦
٢٤  جواد الحمد... لمؤتمر انابولوس" البيان المشترك"على أصداء توقعات  .٤٧
٢٦  ياسر الزعاترة... اثنان ونصف في المئة فقط .٤٨
٢٧  عزمي بشارة... !إلزام الضحية بالتوقيع على وثيقة نَكبتها .٤٩
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  
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  "بأي ثمن"لن نشارك في مؤتمر السالم : عقب محادثاته مع رايس عباس .١
 قبيـل   ظهرت عالمات ازمة تفاوضية كبيرة    :  محمد يونس  –رام اهللا    من ١٨/١٠/٢٠٠٧ الحياة   ذكرت

بدء محادثات وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس امس مع الرئيس محمود عباس فـي رام اهللا،                
فقبل ان تصل الـوزيرة     . وايضا لحظة انتهاء هذه المحادثات التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة          
وفـور  .  المشترك بينهمـا االميركية الى رام اهللا، اعلن مكتب الرئيس الفلسطيني الغاء المؤتمر الصحافي        

الفجوة ما زالت   "انتهاء المحادثات، خرج نبيل ابو ردينة الناطق باسم عباس الى وسائل االعالم ليعلن ان               
االسابيع المقبلة ستظهر مدى جدية اميركا في الضغط        : "، واضاف "كبيرة، وال بد من جهود اميركية كبيرة      

صـدقية االدارة االميركيـة   "، معتبـرا ان  "االسرائيليةوحتى اآلن ال نرى سوى العراقيل      . على اسرائيل 
ـ    ". تتوقف على ممارستها الضغوط على اسرائيل      وثيقـة تتـضمن    "وجدد موقف الفلسطينيين المطالب ب

، معلنا ان الجانب الفلسطيني لم يبلغ بعد بموعـد عقـد            "تفاصيل المرحلة النهائية، وجدوال زمنيا واضحا     
  .المؤتمر او مكانه

 اكد عباس في تصريحات عقب محادثاته مع رايس التي سبقت اللقاء بزيارة لكنيسة المهد في                من جانبه، 
في مؤتمر السالم، داعيا الى تحديد جدول زمني للتوصل الى اتفـاق            " بأي ثمن "بيت لحم، انه لن يشارك      

ـ             : "واضاف. مع اسرائيل  ة يجب التوصل الى وثيقة محددة واوقات محددة معروفة للوصـول الـى نتيج
الوقت ضيق، ويجب بذل جهود مكثفة، وعدم اضاعة الوقـت حتـى ال             "وقال انه ابلغ رايس ان      ". نهائية

رايـس سـتزور    "واوضح عباس ان    ". يحين موعد عقد المؤتمر لنقول حينها اننا لن نذهب اليه بأي ثمن           
اتهم اسـرائيل   و. احد مستشار االمن القومي للرئيس جورج بوش      " المنطقة قريبا، وسيسبقها ستيفن هدلي    

  .بعرقلة المساعي الهادفة الى التوصل الى وثيقة مشتركة من خالل مواصلة االعتداءات اإلسرائيلية
، قبول وثيقة سياسية عامة ال تتـسبب        "كحل وسط "وبحسب مصادر مطلعة، اقترحت رايس على عباس،        

ـ  في ازمة داخلية في اسرائيل، على ان ال تشمل كل قضايا الوضع النهائي بل ا               عمومية مريحة  "ن تتسم ب
اال ان  . واال تحتوي على اي جداول زمنية تتسبب في ازمة ائتالفية لحكومة ايهـود اولمـرت              " للطرفين

عباس رد على رايس بأن وثيقة من هذا النوع لن يقبلها الفلـسطينيون وستـشكل ازمـة لـه وللـسلطة            
  .الفلسطينية

لعل المتابع لمـا     : القبس - خاص - عبد الفتاح   احمد -القدسمن   ١٨/١٠/٢٠٠٧القبس الكويتية    وقالت
قاله الرئيس عباس في اعقاب االجتماع بانه لن يشارك في المؤتمر الدولي بأي ثمن، والغـاء المـؤتمر                  
الصحافي مع رايس، يصلح كأداة قياس على ان جولة الوزيرة االميركية السابعة، لم تفلح في جسر الهوة                 

  .يليبين الموقفين الفلسطيني واالسرائ
المقبـل بانـه   ' مؤتمر الخريـف 'وبينما اعتبر ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،          

سيكون محطة انطالقة مهمة في طريق المفاوضات، مؤكدا الرفض الفلسطيني القاطع الن يكـون هـذا                
اجتماعهـا مـع    قالت مصادر فلسطينية مسؤولة ان رايس كررت فـي           المؤتمر فرصة اللتقاط الصور،   

الرئيس عباس امس الحديث عن جدية االدارة االميركية في تأمين شروط نجاح المؤتمر، والعمل الجـاد                
على تذليل العقبات التي تعترض طريق نجاحه، وان الحكومة االسرائيلية هي االخرى جادة في اغتنـام                

  .هذه الفرصة
من انه اذا لم يتحقق تقدم فـي   'يس حذرت   من جهتها ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ان را        

سيتطرف الفلسطينيون في مواقفهم اكثر فأكثر، وهناك خوف مـن          ' مؤتمر الخريف 'المسيرة السياسية في    
  .'ان تسيطر منظمة القاعدة او ايران على المناطق الفلسطينية
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  "فتح" هنية تعرض اعترافات متورطين بتفجيرات بتحريض من قيادات حكومة .٢
للواء توفيق جبر مدير الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة حركة فتح مسؤولية التفجيرات االخيـرة               حمل ا 

وفي مؤتمر صحافي عرض جبر اعترافات اشخاص اعتقلوا وأقروا بتـورطهم بتفجيـر             . في قطاع غزة  
وقال اللواء جبر ان التحقيقـات قـادت الـشرطة          . عبوات ناسفة بتحريض من قيادات في فتح برام اهللا        

الفلسطينية في األشهر األربعة األخيرة العتقال عدد من زارعي العبوات في مختلف مناطق القطاع، الفتاً               
يضللون بالمال باستغالل حداثـة     "إلى أن معظم من اعتقلوا على خلفية تلك العبوات هم عناصر من فتح              

  ".سنهم
مخدرات تمكنت من إدخـال كميـات   وتعهد جبر بأن يفضح في األيام القليلة المقبلة أكبر عصابة تهريب           

هائلة من المخدرات بالتنسيق مع بعض القيادات في رام اهللا، مؤكداً أن األجهزة األمنية ستكـشف قريبـاً            
وحول سلوك أفراد الشرطة والمحققين مع المتهمين والمعتقلين،         .أيضاً عن اكبر وكر للعمالة مع اسرائيل      

تعامل مع الموقوفين وفق القـانون، وكـذلك ورش عمـل           أوضح جبر وجود تعليمات صارمة للجميع بال      
 ٢٥لتوعية المحققين وأفراد الشرطة حول كيفية التعامل مع المواطنين أو المعتقلين، الفتاً إلـى وجـود                 

  .رجل شرطة رهن االعتقال لتجاوزهم أدب التعامل مع المعتقلين
أجهزة األمن في غزة باتت تسيطر على       من ناحيته كشف إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية المقالة أن           

من المنفلتين وزارعي الفتن والعبوات وهناك مالحقة جادة وقوية للباقي، مؤكداً أن الداخلية تنفـذ               % ٨٠
  .خطة محكمة لفرض األمن

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  "حماس"و" فتح"أنباء عن احتماالت حوار وشيك بين  .٣

ان " الخلـيج "كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ل     : في رائد ال  -غزة  - يوسف كركوتي      -دمشق  
األيام القريبة المقبلة ستحمل مفاجآت وتطوراً درامياً على صعيد العالقة بين رئاسة الـسلطة الفلـسطينية            

من جهة أخرى، بمـا قـد يـضع    " حماس"من جهة وحكومة اسماعيل هنية المقالة وحركة   " فتح"وحركة  
واألمريكيـة، وفقـاً    " االسـرائيلية "حال لم تستجب رئاسة السلطة للضغوط       األمور على سكة الحل، في      

وحسب هذه المصادر أبدت حماس استعدادها الضمني إلعادة األمور الى نصابها فـي غـزة،                .للمصادر
بضمانة أن يعاد بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية تمنع عودة الفلتان األمني والمحـسوبيات                

والرئاسـة وفـصائل منظمـة التحريـر        " فـتح " "حماس"وباالضافة الى ما سبق أبلغت      . ئويوالوالء الف 
الفلسطينية، ووسيطاً سودانياً بأنها ليست بوارد دفع المؤتمرات الشعبية التي ستعقد في دمشق وغزة نحو               
تشكيل أطر موازية للمنظمة، وان مهمة هذه المؤتمرات ستنحصر في إعالن سياسي يتمـسك بـالحقوق                

سـالفة  " حماس"وحسب المصادر فإن مواقف      .الوطنية ورفض تقديم تنازالت في لقاء الخريف األمريكي       
الذكر لقيت استحساناً كبيراً لدى قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبات من المرجح مشاركة الجبهة               

يمقراطية ظلـت علـى     في المؤتمر الشعبي الذي سيعقد في دمشق، ويذكر في هذا السياق ان الجبهة الد             
  .موقفها الرافض للمشاركة

، وأبـدت   "حمـاس "و" فتح"وأكدت المصادر ان مصر تدعم بقوة الجهود السودانية المبذولة للوساطة بين            
االستعداد الكامل لتقديم كل ما يساعد في رأب الصدع بين الحركتين، بما في ذلك عودة الوفد األمني الى                  

  .م جديغزة مع اول بادرة جدية على تقد
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   مليارات دوالر٣بكلفة   تقديم خطة تنموية لمؤتمر الدول المانحةتعتزمالسلطة  .٤
 أعلن وزير التخطيط في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية الدكتور سمير عبـداهللا أن              : حامد جاد  -غزة  

ت بوزاراتها المختلفـة مـن إعـداد الخطـط          الحكومة الفلسطينية التي يرئسها الدكتور سالم فياض انته       
القطاعية لمشاريع وبرامج السلطة التي ستعرضها على مؤتمر الدول المانحة في إطار خطتها للـسنوات               

ـ    . "٢٠١٠ - ٢٠٠٨"الثالث المقبلة    ، أن كلفة تنفيذ مـشاريع وبـرامج        "الغد"وكشف عبداهللا في حديث ل
ام من األعوام الثالثة، ما يعني أن إجمالي كلفـة تنفيـذ             مليون دوالر لكل ع    ٥٠٠الخطة المذكورة بلغت    

 مليار دوالر يضاف اليها القيمة ذاتها لـدعم موازنـة الـسلطة             ١،٥المشاريع المقترحة في الخطة نحو      
  . مليارات دوالر٣وتمويل نفقة رواتب الموظفين ليصبح بذلك إجمالي كلفة خطة التنمية الثالثية 

من أسر قطاع غزة باتت تعتمد على المعونات المقدمة من الجهات المانحة            % ٨٥وأشار إلى أن ما نسبته      
والسلطة محذراً في هذا السياق من خطورة استمرار تعطيل بعض المشاريع التي كان العمل بدأ فيها قبل                 

  .الحسم العسكري
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  بدائل عنهافياض تقرر حل إدارات لجان الزكاة في الضفة وتعيين " حكومة" .٥

رئـيس اللجنـة    "سالم فياض، بصفته    " حكومة"األوقاف والشؤون الدينية في     " وزير"أعلن جمال بواطنة    
وأضاف أنـه تقـرر     . ، أنه قرر حل إدارات لجان الزكاة في الضفة الغربية المحتلة          "العليا لشؤون الزكاة  

كام القانون، وإنهاء عضوية مدراء     إنهاء عضوية الذين خاضوا االنتخابات التشريعية والبلدية بموجب أح        "
وأضـاف أن الهـدف     ". األوقاف ورؤساء أقسام الزكاة، واعتبار كافة لجان الزكاة لجان تسيير أعمـال           

إعادة صياغة هذه اللجان على أسس مهنية بعيداً عن الحزبية والفئويـة لتقـديم              "الرئيس لهذه العملية هو     
 دور هذه اللجان في خدمـة الفقـراء والمحتـاجين فـي         أفضل الخدمات للفئات المهمشة وتنشيط وتفعيل     

  ". المجتمع الفلسطيني للحد من نسبة الفقر
   ١٧/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لجنة فلسطينية للتحقيق مع القدومي في اساءات بالغة لشخص عباس  .٦

ائق التي تـصدر عـن   شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة داخلية للتحقيق بأمر المراسالت والوث 
مقر الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في تونس، ألنها تتضمن إساءات بالغة لشخص الـرئيس ومكانتـه                

ويعتقد علي نطاق واسع بـأن       .االعتبارية ولمؤسسات السلطة والشعب الفلسطيني بتعبير مصادر مطلعة       
الحقة لعزل القـدومي وتجريـده مـن        التقرير الذي ستضعه اللجنة الجديدة سيكون أساسيا في المرحلة ال         

الصالحيات، ويفترض ان تتزامن توصيات اللجنة مع بقاء القدومي وحيدا تقريبا في تونس، مع تـرجيح                
عودة الرجل الثالث في حركة فتح أبو ماهر غنيم مسؤول التعبئة والتنظيم لرام اهللا وكذلك بقية أعـضاء                  

جهاد وأحمد عفانة، وما يقارب خمسة عشر من كوادر         اللجنة المركزية الموجودين في تونس مثل محمد        
  .فتح المهمة الملحقة بالدائرة السياسية

وبناء علي معلومات السلطة، فمراسالت نجل القدومي العامل في مكتب والده تتضمن ايضا شـروحات               
 ضد الرئاسة والرئيس لبعض لوائح المنظمة وتحذيرات من التعامل مع الـسلطة الفلـسطينية او وزيـر                

ورغم ان القدومي ينفي علمه بمراسالت كيدية من هذا النـوع            .خارجيتها المعين الدكتور رياض المالكي    
اال ان لجنة عباس استطاعت الحصول علي نسخ وصور عن هذه المراسالت، وتقارير توثـق توقيـت                 

  .ومكان وزمان ارسالها من فاكس مكتب إداري يتبع القدومي في تونس
  ١٨/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
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   عن كل من يمّس أمن لبنانالغطاءنرفع : زكي .٧
ـ     اي فلسطيني يمارس   "في لبنان عباس زكي، أن      " منظمة التحرير الفلسطينية  "أعلن ممثل اللجنة التنفيذية ل

الننا "، مؤكداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية         "دوراً يمس أمن لبنان يرفع الغطاء الفلسطيني عنه       
كالم زكي جاء خالل جولته على رأس وفد من الفصائل الفلسطينية على عـدد              ". ن الدولة لسنا دولة ضم  

: وقال بعد االجتمـاع . من المسؤولين اللبنانيين، استهلها بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني       
الحتالل فـي   شرحنا األوضاع الشائكة والمعقدة التي يعيشها شعبنا سواء في داخل الوطن نتيجة تمادي ا             "

تهويد القدس وفي الحفريات التي بدأت تشكل منحى خطيراً جداً على األقصى، وأيضاً التكالب من قبـل                 
كمـا  . اليهود األميركيين بضخ أموال هائلة إلضافة مستوطنات جديدة ومصادرة أراٍض في منطقة القدس            

 يعطـي نتـائج للطـرف       تحدثنا عن كل اإلجراءات التي نأخذها لضمان أن ال يكون مؤتمر الخريـف            
  ". المعادي
الموضوع اآلخر الذي تطرقنا إليه هو موضوع نهر البارد حيث تحدثنا عن العودة، ولكن إلـى                : "أضاف

ركام وخراب، وطالبنا المفتي بأن نسعى معاً للتخفيف من معاناة أهلنا وأن نحبط أيضاً مـؤامرة عمليـة                  
 تمس العالقة الفلسطينية اللبنانية وخاصـة فـي عكـار           البارد النكراء البشعة وأن ال يكون لها تداعيات       

  ". والشمال
  ١٨/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
  "حلس" اشتباكات عنيفة شرق غزة بين الشرطة وعائلةمقتل واصابة العشرات في 

افادت مصادر طبية ووزارة الداخليـة التابعـة لحكومـة          : غزةمن   ١٨/١٠/٢٠٠٧وكالة سما    ذكرت
قتلـوا قبـل    الثة فلسطينيين بينهم احد افراد الشرطة التابعة للحكومـة بغـزة      ان ث  ,اسماعيل هنية المقالة  
وقـال   .في اشتباكات مع مسلحين من عائلة في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة           , منتصف ليل االربعاء  

اطلقـوا  "يهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالةان افرادا من عائلة حلـس               ا
 ٢٤لكن وساطات تدخلت لتسليمهم خـالل       , الثاء النار على الشرطة  وصدر قرار بالقاء القبض عليهم         الث

الشرطة اليهم فاطلقوا النار علـى الـشرطة        ) االربعاء(وتوجهت اليوم   , ولم يقوموا بتسليم انفسهم   , ساعة
متفجرات مرسـلة   القت القبض على سيارة كانت تنقل       "واشار الى ان شرطة حماس       ".وبدأت االشتباكات 

وحمل مسؤول في حركة فتح طلب عـدم ذكـر          ".وال احد فوق القانون   . لن يتم التهاون  . الى عائلة حلس  
  ".مسؤولية االعتداء على عائلة حلس واعمال القتل"اسمه حماس 
قالت مصادر طبية فلسطينية إن أربعـة       : ألفت حداد  عن مراسلته  ١٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وأورد موقع 

 إصابة بينهـا    ٢٦ى مشفى الشفاء بغزة، بينهم اثنان من عناصر القوة التنفيذية الى جانب             قتلى وصلوا إل  
 ١٤وأوضحت المـصادر أن     . ثماني إصابات وصفت بالخطيرة وإصابة واحدة في حال الموت السريري         

وفي وقت الحق من فجر اليوم أعلنت ألوية الناصر صـالح            .إصابة هي لعناصر ينتمون للقوة التنفيذية     
وقالت األلوية إن قياداتها     .دين أنها توصلت إلى اتفاق بين القوة التنفيذية وعائلة حلس بوقف االشتباكات           ال

نجحت في التوسط بين القوة التنفيذية وعائلة حلس إلنهاء االشتباكات الـضارية التـي وقعـت بينهمـا،                  
  .وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من كال الطرفين

  
   وتناقضات فكرية داخل حماس ويوضح تصريحات الحمدمدارس  ينفي وجودالبردويل .٨

األنباء عن وجود خالفـات حـادة       " حماس"نفى الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة اإلسالمية         
مع الدكتور غازي الحمد الناطق باسم رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المقالـة              " حماس"لحركة  

بقـدر مـا    " حماس" إسرائيل، وأشار إلى أن موقف الحمد تم اجتزاؤه، وأن           بسبب الموقف من الحوار مع    
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وأوضـح   .تحترم حرية الرأي والتعبير لكافة كوادرها فإنها ترفض رفضا مطلقا التفاوض مع إسـرائيل             
ـ           أن " قدس بـرس  "عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة ل

تدرك أن هنالك أي جدوى من المفاوضات مع        " حماس"على أساس أنه لو كانات      جوهر حديث الحمد بني     
إسرائيل لفعلت، وهو كالم جاء تتمة لكالم طويل أبرز فيه عدم جدية إسرائيل وال جـدوى المفاوضـات                  

، "حمـاس "معها، لكن تم اجتزاء جملة المفاوضات إلبرازها كما لو أنها تعكس خالفا سياسي داخل حركة      
ير موجود على اإلطالق، حيث أننا بقدر ما نحترم الدكتور غازي الحمد الذي يعتبر واحـدا                وهو أمر غ  
ونفـى البردويـل التقـارير       .، بقدر ما نرفض الحوار مع إسرائيل، على حد تعبيره         "حماس"من كوادر   

هذا كالم ال أساس لـه مـن        "انقسمت إلى مدارس مختلفة، وقال      " حماس"اإلعالمية التي تتحدث عن أن      
الصحة في شيء، فنحن مدرسة فكرية واحدة تنتمي إلى اإلخوان المسلمين، وما هو موجود هو تعدد في                 

  .اآلراء، وال يرقى إلى أن يكون حتى تيارات
  ١٧/١٠/٢٠٠٧ قدس برس

  
  قريباً سنستأنف الهجوم ولن نكتفي بسياسة التصدي ": القسام" .٩

 فـي خـان     أمسفي مؤتمر صحفي عقده مساء      ام  القس، الناطق باسم كتائب     "أبو عبيدة "قال  : خان يونس 
إذا كان العدو الصهيوني يظن أن مقاومتنا ستقتصر على التصدي خالل االجتياحات فهو واهـم،               : "يونس

رسالتنا للعدو أننا سنالحقه في     : "وأضاف". قريباً سنستأنف الهجوم وعلى العدو أن ينتظر لتلقي الضربات        
، متوعداً بأن الـردود     "نا سيترك أكثر منها إذا فكر في توسيع عدوانه        كل مكان، وكما ترك بقايا آلياته ه      

ما واجهته قوات االحتالل الصهيوني من مقاومة في منطقة الفراحين قتل           "وشدد على أن     . ستكون قاسية 
أبـو  "وأكـد   ". خاللها أحد الجنود الصهاينة جزء يسير مما سيواجهه العدو حال فكر في توسيع عدوانـه              

ولية كتائب القسام عن مقتل الجندي الصهيوني، من القوات الخاصـة، الـذي قتـل خـالل                 مسؤ" عبيدة
  . االشتباكات القوية التي خاضها مجاهدو القسام

   ١٧/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لنا مصلحة أكيدة في انعقاد المؤتمر الدولي :  الرحمنعبدأحمد  .١٠
 أن السؤال الـذي     ، في تصريح صحفي،   رسمي باسم حركة فتح   قال أحمد عبد الرحمن الناطق ال     : رام اهللا 

يطرح اآلن على كونداليزا رايس وزيرة الخارجية االميركية هو الى أي مدى وصلت االدارة االميركيـة                
الى قناعة بأن انهاء االحتالل االسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة هو كما قالت رايس قبـل يـومين                  

وأوضح عبد الـرحمن أن اسـرائيل دولـة          .اعة هي ساعة قيام دولة فلسطينية     مصلحة اميركية وان الس   
استيطانية اجالئية لم تنسحب يوماً من أرض عربية أو فلسطينية طوعاً أو عن طيب خاطر انمـا كـان                   

والعامل الثاني الوضـع    . األول هو المقاومة والصمود على األرض     : انسحابها نتيجة توفر عاملين اثنين    
وقال عبـد الـرحمن أن       .يداً المصلحة االميركية في ايجاد درجة من االستقرار في المنطقة         الدولي وتحد 

 . اإلدارة االميركية تتحرك في هذا الوقت بدافع مصالحها وأمنها واستقرارها
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  صيللن نغير مواقفنا من قضايا الحل النهائي ومطلوب من واشنطن الدخول في التفا: "فتح" .١١

أن المطلـوب مـن     " فـتح "أكد إبراهيم أبو النجا مفوض اللجنة الحركية لعليا في حركة           : القدس المحتلة 
اإلدارة األمريكية في هذا الوقت بالذات أن توضح مواقفها أكثر من الدولة الفلسطينية المرتقبـة، وأن ال                 

جا في تصريحات خاصة لـ     وأوضح أبو الن   .إطالق تصريحات عائمة غير محددة المعالم      تظل في نطاق  
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أن الجولة المكوكية التي تقوم بها وزيرة الخارجية األمريكية في المنطقة استعدادا لمـؤتمر              " قدس برس "
وانتقـد   .الخريف المقبل لن تغير من المواقف الفلسطينية حيال القضايا الجوهرية المتصلة بالحل النهائي            

التي أطلقتها رايس خـالل زيارتهـا الحاليـة         "  المحددة الفضفاضة غير "أبو النجا ما أسماه بالتصريحات      
  .وشكك أبو النجا في جدية إسرائيل لالستمرار في المفاوضات إلى النهاية .للمنطقة

  ١٧/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
  
   ومقتل جندي إسرائيلي في معارك بغزة"القسام"عنصر من استشهاد  .١٢

 ٨صفور، ينتمي لكتائب القسام وأصـيب       استشهد ناشط فلسطيني يدعى حازم جمال ع      : دحامد جا  -غزة  
وأعلن االحتالل اإلسرائيلي أن أحد جنـوده مـن لـواء             فلسطينيين آخرين اثنان منهم في حالة الخطر،      

أطلقها نشطاء من فصائل المقاومة الفلسطينية      ." جي. بي. أر"قتل متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة      " غوالني"
  .ن شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة امسفي منطقة الفراحي. خالل عملية التوغل

وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن عملية التوغل استهدفت إحباط عمليات تخطط لهـا التنظيمـات               
  .الفلسطينية ضد قواتها بالقرب من السياج الحدودي

 ثالث قذائف  وفي إطار رد فصائل المقومة على العدوان اإلسرائيلي، تبنت القسام  المسؤولية عن إطالق               
تجاه قوة اسرائيلية خاصة كانت تعتلي أحد المنازل شرق بلدة عبسان بخان يونس             " جي وياسين . بي. آر"

  .وجرافة ودبابة
باتجاه آليـات االحـتالل     ." جي. بي. آر" قذائف   ٥ فقد أعلنت مسؤوليتها عن إطالق       " القدسسرايا  "أما  

 تزن  ٢زلزال  "لة جند إسرائيلية بعبوة أطلقت عليها اسم        المتوغلة في بلدة عبسان الكبيرة كما استهدفت ناق       
  . موضحة أن أربعة من المقاومين المصابين ينتمون إليها"  كيلوغراما٥٠

 من جهتها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية أن احـدى مجموعاتهـا               
 أثناء توغلها في منطقة الفراحين وذلك فـي إطـار           اشتبكت مع وحدة اسرائيلية خاصة باألسلحة الخفيفة      

  . تصديها لعملية التوغل
المحاذيـة لـشمال   " نتيف عتـسرا " من قصف القرية الزراعية االسرائيلية   "ألوية الناصر "بدورها تمكنت   

  . ملم١٠٠قطاع غزة بقذيفتي هاون من عيار 
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  ي لدعوته لرفع الحصار عن غزةتثني على البرلمان األوروب" حماس" .١٣

، على البرلمان األوروبي ودعوته في جلسته األخيرة في بروكسل، السلطات           "حماس" أثنت حركة    :غزة
اإلسرائيلية، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وقال فـوزي برهـوم                

ذي نتمنى أن يتبعه اتخاذ إجراءات عملية في إطار         إننا إذ نرحب بهذا الموقف، وال     : "الحركةالناطق باسم   
نؤكد حرصنا على استمرار عمل المؤسسات الفلـسطينية        , فك الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات     

والدولية وحمايتها وتسهيل مهماتها من أجل ضمان تقديم المساعدات والخدمات لشعبنا الفلسطيني في ظل              
  ".فلسطينيةالظروف التي تمر بها القضية ال

١٧/١٠/٢٠٠٧قدس برس   
  
   من أنصارها في رمضان ١٤٠ باعتقال "فتح" تتهم "حماس" .١٤

اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية الفلسطينية المحسوبة على حركة فتح باعتقال            :  د ب أ   -غزة  
ة إن األجهـز  "وقالت الحركة في بيان      . من أنصارها بالضفة الغربية خالل شهر رمضان الماضي        ١٤٠
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 مسجداً تركز معظمها في مدينة      ٢١ اعتداء شملت اقتحام     ١٨٧األمنية ومسلحي فتح نفذوا خالل رمضان       
  ". مؤسسة وجمعية٢٦ من أنصار حماس واقتحمت ١٤٠نابلس واعتقلت 

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  مطلوب من المؤتمر الدولي وضع أسس عملية لحل القضية الفلسطينية: فدا .١٥

، امس، أن مؤتمر الخريف يجب أن يحدد أسس الحل النهائي للقضية الفلسطينية،             "داف "حزبأكد  : رام اهللا 
وطالب رائف دياب عـضو المكتـب الـسياسي          .مشدداً على أنه ال مكان للمقايضة بحق العودة والقدس        

في بيان صحفي، بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمخـاطر التـي تواجـه العمليـة                " فدا"لـ
، وخاصة في ضوء المحاوالت اإلسرائيلية المتجددة لفرض الوقائع علـى األرض فـي القـدس                السلمية
  .والضفة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
 

  يشعل أسعار األسلحة في الضفة الغربية " حماس" "فتح"صراع  .١٦
  دوالر أو أكثر في الضفة٥٤٠٠ مقابل ١٦ قبل عامين كان من الممكن شراء بندقية آلية إم :رويترز
بعد . واآلن مطلوب من المشترين في سوق األسلحة السرية في الخليل دفع أكثر من الضعف. الغربية

أربعة أشهر من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أدى الخوف من قيام اشتباكات بين حركة حماس 
ة إلى اإلقبال وحركة فتح في الضفة الغربية وحالة من عدم اليقين قبل مؤتمر سالم ترعاه الواليات المتحد

 . الشديد على شراء األسلحة النارية
ويقول التجار في سوق السالح بالخليل أكبر مدن الضفة الغربية في الكثافة السكانية إن مبيعات األسلحة 

 في المئة منذ أن سيطرت حماس على غزة بينما أدى تزايد الطلب وحدوث ٧٠قفزت لما يصل إلى 
وفي مدينة جنين بالضفة الغربية يبلغ  .الرقابة األمنية في ارتفاع األسعارأزمات في اإلمداد نتيجة تشديد 

وفي غزة .  شيكال إسرائيليا أو أكثر من ثمانية دوالرات٣٥سعر الرصاصة الواحدة لبندقية كالشنيكوف 
التي تسيطر عليها حماس يمكن شراء رصاصة للبندقية الكالشنيكوف مقابل من أربعة إلى ستة شياكل 

ويقول تجار األسلحة ومصادر أمنية فلسطينية رفيعة إن .  دوالر١،٥٠لية أو ما بين دوالر وإسرائي
النشطاء من حماس وفتح والعائالت ذات النفوذ التي عادة ما يجري استدعاؤها للتعامل مع الجريمة أو 

ديين في غير أن السكان العا. النزاعات على األراضي في الضفة الغربية هم من يحددون مصير السوق
  . الضفة الغربية يريدون أيضا التحوط

ونفى الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن تكون حماس بصدد تعبئة قواتها في الضفة الغربية 
ولكن بعض زعماء حماس يقولون إن الحركة من الممكن أن تثير اضطرابات إذا ما واصل عباس حملته 

س في إحراز تقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية في القمة التي ويقول بعض المعلقين إن إخفاق عبا .األمنية
ترعاها الواليات المتحدة في نوفمبر من الممكن أن يزيد من قوة حماس وأن يذكي التوترات في الضفة 

  . الغربية
إذا فشل المؤتمر الدولي فان حماس ستحاول فرض نفسها كبديل "وقال المحلل الفلسطيني هاني المصري 

وقال ".ا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أضعف من أن يستطيع بناء أي دولة فلسطينيةبادعائه
الناس ليس لديها ثقة بالشرطة وتشتري السالح للدفاع . نحن نواجه وضعا خطيرا"مصدر أمني فلسطيني 

 ".عن نفسها
 ١٨/١٠/٢٠٠٧البيان  
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  طينية طن من المتفجرات من السلطة الفلس٢٠٠حماس حصلت على : ديختر .١٧
 ٢٠٠قال وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، مساء اليوم األربعاء، إن حركة حماس قد تسلحت بما يقارب                 
وفي  .طن من المتفجرات في الشهور الثالثة األخيرة، وأنها حصلت على غالبيتها من السلطة الفلسطينية             

وأضاف أنه  . رقتين عسكريتين محاضرة في جامعة تل أبيب، قال ديختر إن ذلك يبدو في الواقع كتبادل ف             
وقال إنه يخشى من حصول أمر مماثل فـي الـضفة            .يتوقع من السلطة الفلسطينية أن تحارب اإلرهاب      

وإنه يشير إلى عملية نقل السالح في قطاع غزة، وأحيانا من شارع إلى آخر، وذلك مـن أجـل                 . الغربية
 في حال عدم مطالبة السلطة بفرض القانون،        إدراك المخاطرة التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية،        

وطالب . وبحسبه، فإنه ينتابه القلق من السهولة التي سقطت فيها غزة بأيدي حركة حماس             .على حد قوله  
السلطة الفلسطينية بفرض القانون من خالل أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية والنيابة العامـة والمحـاكم               

  . تعهدات الفلسطينيين تبقى بدون رصيدوقال إنه بدون ذلك فإن. والسجون
  ١٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  !تسعى لمنهاج دراسي عالمي يؤرخ للهولوكوست" إسرائيل" .١٨

خالل اجتماع ألعضاء األمم المتحدة ال سيما الدول الفاعلة في منظمة العلوم            "إسرائيل"نشطت   : واشنطن
وحسب . يؤرخ للهولوكوست "إسرائيل"عدته  ، من أجل تمرير منهاج دراسي أ      )اليونيسكو(والتعليم والثقافة   

نجحت إلى اآلن في حشد الحصول على موافقة عـدد           "إسرائيل"فإن  "الخليج"مسؤول في األمم المتحدة ل      
لتمرير المنهاج لتدريسه لطالب العالم، بما في ذلك دولة عربيـة وحيـدة   "يتعدى السبعين "كبير من الدول    

 لليونيـسكو والتـي     ٣٤ خالل األسبوع المقبل في الدورة ال        وافقت على التصويت لمصلحة هذا المنهاج     
وبذلك تكون  . تشرين الثاني المقبل  / بدأت جلساتها أمس األول الثالثاء، وستستمر حتى الثالث من نوفمبر         

كانون الثاني من كل عام عيـداً       /  من يناير  ٢٧نجحت مجدداً بعد تمريرها قراراً أممياً باعتبار        "إسرائيل"
وكوست، قد نجحت في حال موافقة مؤتمر اليونيسكو األسبوع المقبل على فرض ما تقـول               وذكرى للهول 

وكانت لجنـة   . وهزيمة من ينكرون حدوث المحرقة    "للحفاظ على ذاكرة العالم تجاه المحرقة اليهودية      "إنه  
  .أعدت مسودة القرار مصحوبة بالمنهاج التعليمي الجديد"إسرائيلية"

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ..أولمرت يغادر إلى موسكو يوم غد في زيارة سريعة .١٩

بعد يوم واحد من عودة الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، من إيران، من المقرر أن يستـضيف رئـيس                  
الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، الذي يغادر البالد ، في زيارة سريعة لموسكو، بـدون أي مرافقـة                 

. در اإلشارة إلى أن أولمرت كان قد تحدث هذا األسبوع هاتفيا مـع بـوتين              وفي هذا السياق تج    .صحفية
وعدا عن موضوع البرنامج النووي اإليراني، فمن المتوقع أن يتناول أولمرت في حديثـه مـع بـوتين                  

وجـاء أن أولمـرت يـولي     .القضايا المختلف عليها مع الفلسطينيين تمهيدا لمؤتمر الخريف في أنابولس   
. دعم موسكو للعملية السياسية الجارية بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبـاس            أهمية كبيرة ل  

ومن المتوقع أن يطلع الرئيس الروسي على المفاوضات الجارية بين وفدي الطـرفين، وحـول زيـارة                 
ة كما جـاء أن زيـار      .وزيرة الخارجية األمريكية، كونداليزا رايس، والمتوقع أن تنتهي يوم غد الخميس          

تجدر اإلشارة إلى أن زيارة      أولمرت إلى موسكو ستكون سريعة وبدون مرافقة صحفية أو طواقم إعالمية          
أولمرت هذه تأتي في أعقاب تصريحات الرئيس الروسي بأن روسيا لن تقبل أي عمل عـسكري ضـد                  

  .إيران ينطلق من أراضي دول حوض بحر قزوين
  ١٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  ..ى شابات عربيات في عكامتطرفات يهوديات يعتدين عل .٢٠
أقدمت مجموعة من الشابات اليهوديات المتطرفات، من طالبات إحدى المدارس الدينية علـى االعتـداء               

وجاء أن المتطرفات اليهوديات قد وصلن إلى مدينة عكا، بذريعـة            .على شابات عربيات في مدينة عكا     
إحداهن بتوجيه كلمات نابية إلى فتاة عربيـة        وعندها قامت   . الصالة في أحد الكنس في مدينة عكا القديمة       
ونقل عن نائب قائد شرطة عكا أن الشجار قد نـشب فـي              .كانت في المكان، ما أدى إلى وقوع الشجار       

ونقل عن شهود عيـان قـولهم إن    .أعقاب إطالق عبارات مهينة تجاه العرب من قبل الشابات اليهوديات       
كما جاء أن قوة     .ولة دولتهن، وأنه على العرب مغادرة البالد      المتطرفات اليهوديات قد ادعين أن هذه الد      

  .كبيرة من الشرطة قد وصلت عكا القديمة وعملت على فض الشجار
  ١٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "كيرن كييمت"الكنيست ترفض قانون إلغاء الـ .٢١

انونية لمـا   رفضت الكنيست، مشروع قانون تقدمت به كتلة التجمع الوطني الديمقراطي إللغاء المكانة الق            
جمال زحالقة خـالل    .وقال النائب د   .والوكالة اليهودية ) الصندوق الدائم إلسرائيل  " (كيرن كييمت "يسمى  

المكانة القانونية للكيرن كييمت والوكالة اليهودية هـي أداة رسـمية لـدوس حقـوق               : "عرضه للقانون 
 فـي المئـة مـن       ٨٠أكثر من   لقد صادرت الدولة    . المواطنين العرب بكل ما يتعلق باالرض واالمالك      

أراضي المواطنين العرب، وبعد أن نهبت األرض من العرب، ألنهم عـرب، تحـرمهم الدولـة حقهـم                  
  ".كمواطنين في الموارد العامة وخصوصاً األرض

من جانبه إكتفى وزير القضاء االسرائيلي، دانيئيل فريدمان، بالرد على القانون بأن المواطنين العرب في               
 الرغم من كونهم أقلية، ال يستهان بها، إال أنهم ينعمون بالمساواة، وعلى الدولـة اليهوديـة                 البالد وعلى 

هذا وقد ايـد     .االستمرار والمحافظة على مؤسسات الشعب اليهودي وعلى عالقاتها مع الشتات اليهودي          
ليمين  عضو كنيست من احزاب ا     ٣٨مشروع القانون سبعة أعضاء كنيست من القوائم العربية وعارضه          

  .واليسار الصهيوني
 ١٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  ليبرمان يدعو الى تكثيف البناء االستيطاني في القدس حتى بمعارضة أمريكية .٢٢

دعا وزير التهديدات االستراتيجية اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان، إلى تكثيف البناء االستيطاني في القدس             
ناء في المدينة ويرى أنه ينبغي القيام بذلك على الرغم          معتبرا ان إسرائيل ترتكب خطأ بأنها ال تواصل الب        

يسرائيل "ودعا لبرمان في جولة أجراها في البلدة القديمة ويرافقه أعضاء كتلة             .من المعارضة األمريكية  
ال يوجد اي سبب يجعلنـا      : " إلى تسليم الضواحي العربية لمدينة القدس للسلطة الفلسطينية، وقال        " بيتينو

وشكك ليبرمان في إمكانيـة انعقـاد        ".الالجئين كشعفاط، وينبغي نقلها لسلطة الفلسطينيين     نمول مخيمات   
وقال إنـه   . المزمع عقده في أنابوليس بالواليات المتحدة في شهر تشرين الثاني المقبل          " االجتماع الدولي "

لـى جـدول   حتى لو تم عقد المؤتمر في أنابوليس فإن هذا المؤتمر لن يحل قضايا وإنمـا سـيطرحها ع    
وكرر ليبرمان الحديث عن خطته لالنسحاب من أحياء عربيـة فـي أطـراف القـدس        .األعمال فحسب 
نحن ال نتنازل عن أي شيء وال يوجد في قاموسنا كلمة تنازل ونحن مـستعدون لمبادلـة                 "الشرقية وقال   
  ".أراض وسكان

  ١٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  !إسرائيل تحّول البحر المتوسط إلى سلة قمامة .٢٣
عادة ما يوصف البحر المتوسط بأنه أكثر بحار العالم تلوثا، وتفسر المياه المحيطة بتـل أبيـب                 : يترزرو

ويقول مهتمون بالبيئة إن معادن ثقيلة ومبيدات حشرية تصرف في البحر بتـراخيص مـن               . تلك المقولة 
 مليون  ٢,٥عدادهم  الحكومة اإلسرائيلية، وان الشركة المسؤولة عن الصرف الصحي للمستوطنين، البالغ ت          

للبيئة، في تقرير عن    " زالول"وأوضحت مجموعة   . نسمة، هي اكبر ملوث للمياه في شرق البحر المتوسط        
مؤخرا " جيروزالم بوست "وكتبت صحيفة   ". حال السواحل اإلسرائيلية مفزع   " أن   ٢٠٠٧,حالة البحر لعام    

اب، بسبب ظروف غير متوقعـة،      تصور البحر المتوسط على أنه سلة قمامة ضخمة موجودة خارج الب          "
  ". وتصور خاطئ في إسرائيل بشكل عام

  ١٨/١٠/٢٠٠٧السفير 
  

  أي مساس باألقصى اعتداء على المسيحيين والمسلمين  : عطا اهللا حنا .٢٤
استنكر المطران عطا اهللا حنا، أمس، الحفريات التي تنفذها سلطات االحـتالل حـول المـسجد                 :نابلس

وقـال فـي     .اكاً فاضحاً وصارخاً لحرمة المقدسات الدينية وللقانون الدولي       األقصى وتحته واعتبرها انته   
 إن أي تطاول ومساس بالمسجد األقصى إنما هو مساس بنا جميعا وبمـدينتنا المقدسـة، التـي                  ،بيان له 

 وأشار إلى وجود مخطط إسرائيلي للتمزيـق الجغرافـي للـضفة          . نعتبرها عاصمتنا الروحية والوطنية   
لها إلى كانتونات واستبدال الترابط الجغرافي بمشروع وهمي عنـصري اسـمه التـرابط               وتحوي الغربية

  .الهندسي عبر الجسور واألنفاق، يجعل حياة كل مواطن فلسطيني تحت رحمة االحتالل
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الشيخ صالح يحذر من مخاطر مواصلة هدم طريق باب المغاربة وتهويد القدس .٢٥

 حذر الشيخ رائد صالح، امس، من مواصلة هدم طريق باب المغاربة وتهويـد مدينـة                : وفا -أم الفحم   
وأكد أن الحفريات اإلسرائيلية لم تتوقـف        .القدس، منبها القيادة الفلسطينية من أساليب الخداع اإلسرائيلية       

مة، وعلى المسجد   في يوم من األيام، وأن المؤسسة اإلسرائيلية تنفذ سلسلة من االعتداءات على القدس عا             
  .األقصى خاصة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  تغيب المحافظ ورئيس البلديةفي ظل  في بيت لحم استقبال خالي من الحفاوة لرايس .٢٦
، زيارتها مدينة بيت لحم وكنيسة المهـد      لدى  لم تحظ رايس باستقبال جيد امس        :وليد وعوض  -رام اهللا   

وأثار ذلك الغيـاب الفلـسطيني       . ورئيس بلديتها عن استقبالها    صالح التعمري المدينة  حيث تغيب محافظ    
 عن تغيبـه السـباب      التعمريسباب، والدوافع وراءه خاصة بعد ان أعلن        الالرسمي تساؤالت عدة عن ا    
بلدية فكتور بطارسة عن استهجانه لتجاهل بلديته وعدم تقديم الـدعوة لهـا             الصحية، فيما اعرب رئيس     
  .زيرة االمريكيةللمشاركة في استقبال الو

  ١٨/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   أطفال في أيلول٧ شهيدا فلسطينيا برصاص االحتالل بينهم ٣٧: إحصائية .٢٧
 ،دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية       شهري أعدته    أعلن تقرير    :القدس المحتلة 

 فلـسطينيا فـي     ١٤ أطفال، و  ٧طينيا بينهم    فلس ٣٧أن الجيش اإلسرائيلي قتل خالل شهر أيلول الماضي         
 فلسطينيين خالل عملياتها العسكرية في      ١٠٥ أن قوات االحتالل أصابت بالرصاص        كما .عمليات اغتيال 
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 مواطنا في حمالت دهم للمنازل ولدى الحواجز العسكرية،         ٥٥٠المدن والقرى والمخيمات، فيما اعتقلت      
أوضـحت أن    وفي هذا السياق     .من األراضي الزراعية   دونما   ٣٥٠ منزال وقامت بتجريف     ١٥وهدمت  
 تم اغتيـالهم،    ٦٧٤ طفال، و  ٩٤٥ فلسطينيا سقطوا برصاص االحتالل، منذ بداية االنتفاضة بينهم          ٤٩٥٠

 ألفـا، بيـنهم     ٤٠ على حواجز االحتالل العسكرية، فيما أصيب بجراح نحـو           ١٥٦ من اإلناث، و   ٣٠٠و
 ألفا من الفلسطينيين، بقي منهم فـي        ٦٠ خالل تلك الفترة نحو      اعتقل كما   . أصيبوا بإعاقات دائمة   ١٥٠٠

 منزال  ٧٥١٢ ألف أسير في ظروف اعتقالية قاسية، فيما هدمت قوات االحتالل نحو             ١١سجون االحتالل   
  .بصورة كلية

  ١٨/١٠/٢٠٠٧ قدس برس
  

   فلسطيني في الضفة وغزة سكانيبدء أول إحصاء .٢٨
غربية وقطاع غزة امس، أول احصاء سكاني عام يجرونـه منـذ             بدأ الفلسطينيون، في الضفة ال     :رويترز

قال من جهته   و. مفاوضاتاليساعد في    ذلك س  عن ثقته في أن    اعرب صائب عريقات  ، حيث   ١٩٩٧العام  
ن الصراع بين حركتي فتح وحماس لم يعطـل         أ ،رئيس مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني لؤي شبانة      

ن موظفوه ال يستطيعون طباعة االسـتمارات، بـسبب الحـصار           االستعدادات إلجراء االحصاء، وإن كا    
 ١٩٩٧إسرائيل كانت قد منعت، فـي العـام         أشار في هذا الصدد إلى أن       و.  غزة اإلسرائيلي على قطاع  

ويـشار  . هـا تم تأخير قد   هذه المرة، ولكن     ، إال أنها ستشمل   تعداد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة     
  . مليون فلسطيني في الضفة وغزة٢,٩حصاء الماضي أحصى فيهذا الصدد إلى أن إال

  ١٨/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
   ألف طفل في غزة يهتفون ضد الفقر٢٠٠ .٢٩

 ألف طالب من الالجئين في كافة مدارس االونروا فـي قطـاع غـزة فـي                 ٢٠٠شارك أكثر من     :غزة
رسم أطفال المخيمـات    ما   ك . ضد الفقر  واحيث هتف ،  احتفاالت جرت لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر      

 متر تصف رؤية األطفال لليوم العالمي للوقـوف ضـد           ١٠٠لوحات جدارية متواصلة طولها أكثر من       
ن عشرات آالف األطفـال الفقـراء       أ ،من جهته أكد جون جينج مدير عمليات االونروا في غزة          و .الفقر

 في المائة من سـكان      ٨٠من  ن أكثر   أ  موضحا .يأتون الى مدارس االونروا كل يوم جوعى بسب فقرهم        
  .مخيمات القطاع يعيشون تحت خط الفقر

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  سهى عرفات تنفي أن يكون القذافي اشترى لها منزالً في مالطا .٣٠
 نفت سهى عرفات امس صحة تقرير إخباري بشأن شراء القذافي منزال لها في مالطـا بمليـون                  :أ.ب.د

ن المنزل الذي تقيم به في مالطا حاليا هو باإليجار ويقـع بجـوار              أ هاة من ونقل عن مصادر مقرب    .يورو
  .منزل جبران الطويل السفير الفلسطيني في هذا البلد

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   مليون دوالر١٣٥٠االحتالل يكبد الزراعة الفلسطينية خسائر بقيمة  .٣١

، محمود الهباش، امس ان الفلسطينيين تكبـدوا        فياضأعلن وزير الزراعة في حكومة      : اف ب  -رام اهللا 
 مليون دوالر في القطاع الزراعي نتيجة الحصار واالعتـداءات االسـرائيلية            ٣٥٠خسائر بقيمة بليون و   

الرقم خسائر مباشرة وغير ومباشرة لحقت بالمزارعين       هذا  ويشمل   .٢٠٠٠التي يتعرضون لها منذ العام      
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 خـسائر قطـاع الـصيد        أما .كل من الضفة الغربية وقطاع غزة     ومنتوجاتهم وباالراضي الزراعية في     
 ألف دونم   ٨٠تشمل الخسائر جرف حوالي     كما  .  بالمئة من اجمالي الخسائر    ١٥بلغت حوالي   فقد  البحري  

 ألـف دونـم مـن الحمـضيات والفواكـه           ٢٠، منها حـوالي     ٢٠٠٦منذ بداية االنتفاضة حتى أيلول        
  .بيت حانونوالخضروات في شمال قطاع غزة وخاصة 

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
  

  ٢٠٠٦عام % ٩،٧انخفض بنسبة الفلسطيني معدل دخل الفرد : الخواجا .٣٢
 أكد الناطق باسم االئتالف للنداء العالمي لمكافحة الفقر حمدي الخواجا، أن            :إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   

، فـي حـين     ٢٠٠٦عام  % ٩،٧سبة   من الناتج المحلي اإلجمالي انخفض بن       الفلسطيني معدل دخل الفرد  
أن أكثر مـن    ، في حين    ٢٠٠٦ مليون في عام     ٢،٢ إلى   ١٩٩٨ ألفاً في عام     ٦٧٢ارتفع عدد الفقراء من     

وأكد أن نسبة الذين يتلقون مساعدات طارئة وهم غيـر           . سنتاً في اليوم   ٥٠مليون شخص يعيشون على     
أشار إلـى    و .%٤٦شكلت نسبتهم   فقد  ات  الذين يحتاجون فعال لهذه المساعد    فيما  ،  %٤٤محتاجين شكلت   

من % ١٢ أنها قد تتعرض لمخاطر األمن الغذائي، وتعاني ما نسبته            تشعر من األسر % ٣٤ما نسبته   أن  
  .٢٠٠٦  فياألسر الفلسطينية من عدم توفر الغذاء الكافي

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  "البارد" في لفلسطينيين بحق ا" اللبنانيانتهاكات الجيش"تتابع " العفو الدولّية" .٣٣

أنها استمعت خالل األيام القليلـة      " األخبار"أكدت منظمة العفو الدولية في حديث خاص مع         : غسان سعود 
الماضية إلى عشرات الشهادات الفلسطينية واللبنانية التي تعرض ما يـصفه المواطنـون باالنتهاكـات               

وقال نيل سـاموندز     .تنظيم فتح اإلسالم وبعدها   الخطيرة التي ارتكبها الجيش اللبناني خالل معركته ضد         
المتخصص بالشؤون اللبنانية في األمانة الدولية للمنظمة، إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات ويوثقون مـا               
يتوفر لهم من أدلة على انتهاكات كهذه، وسيقومون قريباً بجولة على المسؤولين لنقاشها وخصوصاً مـع                

 أن عدم تضمن تقريرهم الذي أذاعوه أمس في نقابة الصحافة ويتعلق بواقع             ورأى ساموندز . وزير الدفاع 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان إشارة واضحة إلى هذه االنتهاكات، مرده إلى كون التقرير نتـاج دراسـة          
استغرقت أكثر من أربعة أعوام تعرض الواقع الفلسطيني في لبنان عامة، وتضع أهدافاً واضحة تطالـب                

مؤكداً أن عدم اثارة التقرير لهذا الموضوع ال يعني بأي          . أي العام اللبناني الشعبي والرسمي باحترامها     الر
شكل من األشكال تلكؤ المنظمة عن إثارته الحقاً والمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة ماذا حصل                

  .في مخيم نهر البارد
ان المحليين للخطر نتيجة هذه المواجهة، وقتل أكثر من         عند تعرض أمن السك   " العفو الدولية "وتوقف أهل   

 مدنياً فلسطينياً وجرح العشرات غيرهم في األيام االثني عشر األولى من القتال، الذي شهد بحـسب                 ٢٣
معتبـرين أن تـشرد العـائالت    . المنظمة قصفاً من الجيش بالمدفعية الثقيلة، وبطريقة عـشوائية ربمـا         

ولجوءهم إلى المدارس والحوانيت الفارغة والمباني المهجورة في مخيم البداوي          الفلسطينية بسبب النزاع،    
وأكـدت المنظمـة    . ا إلى مزيد من االكتظاظ في البداوي، ووضعا ضغوطاً اضافية على بنيته التحتية            يأد

 تلقيها أثناء األسابيع األولى من القتال عشرات الشهادات عن تهديدات للفلسطينيين المـدنيين وإسـاءات              
وأدت الخشية من التعرض للمـضايقة      . بسبب هويتهم من عسكريين كانوا يرابطون على حواجز التفتيش        

إلى ثني الفلسطينيين عن االنتقال إلى أماكن عملهم أو إلى أماكن أخرى، األمر الـذي زاد مـن تـردي                    
  .مستواهم المعيشي، السيئ أصالً

  ١٨/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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    سوريةإلى سالماإلترحيل عائالت مقاتلي فتح  .٣٤

 التي كانت تقيم "اإلسالمفتح " من عائالت مقاتلي ١٧ عائلة من أصل ١١رحلت إلى سورية صباح أمس 
أغسطس الماضي إبان / آب ٢٤في مسجد دار األرقم في صيدا بعدما أخرجت من مخيم نهر البارد في 

زوجة قائد التنظيم شاكر العبسي  عائالت بينها ٦وبقيت  ."اإلسالمفتح "المعارك بين الجيش اللبناني و
وابنته، وأفيد أن معامالت ترحيل العائالت المتبقية ستنجز تباعاً في غضون اليومين المقبلين لترحيلها 

   ."رابطة علماء فلسطين"وحضر عملية الترحيل وفد يمثل  . األردنإلى
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
   ء المدارس أهالي البداوي يقطعون الطريق احتجاجاً على عدم إخال .٣٥

انفجرت أزمة المدارس الرسمية التي يشغلها نازحو مخيم نهر البارد في مدينة البداوي، : عمر ابراهيم
 إلى الشوارع وقطعوا الطريق الدولية مستخدمين اإلطارات وأهاليهمصباح أمس، فخرج الطالب 

ين إلطالق العام الدراسي المطاطية والحجارة للمطالبة بإخالء المدارس وتأمين أماكن بديلة للنازح
 طالب وطالبة من أبناء المدينة لاللتحاق بالصفوف ةوثمانمائالمتوقف وفتح المجال أمام أربعة آالف 

 األهالي من اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال لم يصر حذرو. الدراسية ومواصلة تحصيلهم العلمي
  . إلى التجاوب مع مطلبهم خالل مهلة زمنية محددة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧ السفير
  
  موسى يعتزم دعوة وزراء الخارجية العرب الى اجتماع طارئ قبل مؤتمر الخريف .٣٦

أبلغ األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المندوبين الدائمين لدى الجامعة           :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
الم الـدولي، وذلـك     أنه سيدعو الى عقد اجتماع لوزراء الخارجية لمزيد من التنسيق في شأن مؤتمر الس             

ووصف سياسة اسـرائيل فـي      . عندما تتضح األمور لجهة األطراف المشاركة وأجندة المؤتمر والوثائق        
االستيالء على أراض فلسطينية في القدس واالستيطان بأنها تحد كبير لسلطة القـانون وللعـالم العربـي      

 فرص السالم وانعقاد المؤتمر الذي دعت       ولحقوق الفلسطينيين، وسيؤثر تأثيراً سلبياً واضحاً وحاسماً على       
   .إليه الواليات المتحدة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة 
 
   نفقاً تحت الحدود مع غزة١٣٨مصر سدت  .٣٧

 نفقا لتهريب االسـلحة والـذخائر       ١٣٨قالت مصادر أمنية أمس ان مصر سدت        :  ويترز –) مصر(رفح  
مصدر لرويترز ان الشرطة عثـرت      وقال   .والبضائع تحت حدودها مع قطاع غزة خالل أقل من عامين         

وقال  . لكنها لم تعلن عن عدد منها السباب أمنية        ٢٠٠٧ وتموز   ٢٠٠٥على االنفاق في الفترة بين أيلول       
مصدر أمني ان االنفاق الجديدة أطول من سابقتها بعد أن هدمت اسرائيل منازل قريبـة مـن الـشريط                   

وأضاف أن االنفاق الجديدة أعمق لقيام       .حدودالحدودي بين مصر وقطاع غزة على الجانب االخر من ال         
وتقول مصادر أمنية ان طول      .اسرائيل ببناء سور يصل الى ثمانية أمتار تحت االرض فوق خط الحدود           

  . مترا وان فتحته تتسع لدخول شخص واحد١٧ متر وان عمقه يصل الى ١٢٠٠النفق يصل الى 
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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  "إسرائيل"ليس في قاموسنا شيء اسمه : " المسلميناإلخوان"مرشد  .٣٨
في مصر مهدي عاكف إن التعبير عـن الـرأي          "اإلخوان المسلمين "قال المرشد العام لجماعة      -القاهرة  

ال "اإلخـوان "متاح للجميع داخل الجماعة، لكن القرار يصب في النهاية عند المرشـد، مـشيرا إلـى أن                
: ما نعتـرف بـه هـو      : "واضاف". ء يسمى إسرائيل  ال يوجد في قاموسهم شي    "يعترفون ولن يعترفوا و     

عصابات صهيونية احتلت أرضاً عربية وطردت أهلها، وإذا أرادوا أن يعيشوا بيننا فسيكون داخل إطار               
عـن  "الحياة"وجاء موقف عاكف رداً على سؤال لـ         ".فلسطين، وإذا أرادوا دولة فليس لدينا إال المقاومة       

، بعدما قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور عصام العريان أن           بإسرائيل"اإلخوان"إمكان اعتراف   
سيعترفون بإسرائيل ويحترمون المعاهدات، لكن اتفاقية كامب       "- في حال وصولهم إلى الحكم       -"اإلخوان"

ديفيد ستطرأ عليها تغيرات وفقاً لما يناسبنا، وال يعني هذا أننا نعلن الحـرب ولكـن سـنقوم بمراجعـة                    
  ".ات والمعاهدات بما يتواءم مع المصلحة المصريةاالتفاق

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  بوش يؤكد أن الواليات المتحدة لن تضغط على إسرائيل .٣٩

بوش عن تفاؤله من مؤتمر الخريف المرتقب في أنابولس، وأنه راض عن            الرئيس األمريكي جورج    عبر  
وبحسبه فقـد   . يس فرصة اللتقاط الصور   وقال إن المؤتمر سيكون جديا ومع مضامين ول       . التقدم الحاصل 

وفي المقابـل    ".حان الوقت لمساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين على التقدم باتجاه رؤية الدولة الفلسطينية          "
أوضح بوش أن الواليات المتحدة لن تمارس أية ضغوط على إسرائيل، وذلك بقوله إنها ال تـستطيع                 فقد  

الواليات المتحدة، وفي إطـار دورهـا       "وأضاف أن    .أن تفرض السالم، وإنما تستطيع أن تشجع وتساعد       
ـ       . كمنسقة، تعمل على إشراك دول عربية في المؤتمر        ا تريـدها   إال أن الدول العربية تقف متفرجة، بينم

 ".الواليات المتحدة أن تشارك وأن تكون جزءا من العملية
 ١٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   مع االسرائيليين والفلسطينيين على صيغة بيان مشترك لقمة أنابوليس  تتفقرايس  .٤٠

نسبت االذاعة االسرائيلية لمصدر سياسي اسرائيلي قوله ان وزيـرة الخارجيـة            : بترا – القدس المحتلة 
كوندوليزا رايس توصلت الى اتفاق مع الجانبين االسرائيلي والفلسطيني حول المبادىء التـي             األميركية  

ونقلت االذاعة عن المصدر قوله ان البيان المشترك        . سيتم بموجبها صياغة البيان المشترك لقمة أنابوليس      
  . سيتطرق الى جميع القضايا العالقة دون الخوض في تفاصيل امكانية حل هذه القضايا

 ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
   إسرائيلي إلنتاج صواريخ جديدة -اتفاق أميركي .٤١

 إسرائيلي إلنتـاج نظـام دفـاع        -كشفت وزارة الدفاع األميركية، الثالثاء، عن اتفاق أميركي       : رويترز
صاروخي العتراض الصواريخ ذاتية الدفع من إيران وسوريا، والصواريخ الصغرى مدى التي تطلـق              

ل السكرتير الصحفي للبنتاغون جيوف موريل إن وزير الدفاع اإلسـرائيلي إيهـود             وقا. من غزة ولبنان  
باراك ووزير الدفاع األميركي روبرت غيتس اتفقا في اجتماع عقد في البنتاغون علـى تـشكيل لجنـة                  

وقـال مـصدر    . مشتركة لدراسة كيف يمكن أن تساعد واشنطن الدولة اليهودية على إنتاج هذا النظـام             
يلي أيضا إن باراك وغيتس تباحثا بشأن تطوير أحد أنظمة الدفاع الصاروخي اإلسرائيلية،             عسكري إسرائ 

  .المصمم العتراض صواريخ كتلك التي تطلقها إيران وسوريا" ٢أرو"وهو نظام 
  ١٧/١٠/٢٠٠٧موقع الجمل 
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    مرشحو رئاسة أميركيون جمهوريون يتوددون للناخبين اليهود ويتشددون مع ايران  .٤٢

تودد مرشحو الرئاسة االمريكية الجمهوريون الى الناخبين اليهود وتعهدوا بـاللجوء           :  رويترز –واشنطن  
ويصوت اليهـود   . الى القوة العسكرية اذا لزم االمر لمنع ايران من تطوير أسلحة نووية وتهديد اسرائيل             

 يهدف الى توحيد    ١٩٨٥االمريكيون تقليديا لصالح المرشحين الديمقراطيين لكن التحالف الذي تشكل عام           
  .وتتصدر قضية أمن اسرائيل القضايا التي تشغل الناخب اليهودي. اليهود الجمهوريين

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  تعطيل اسرائيل للتنقل والحياة في الضفة وغزة تجاوز المقبول انسانيا:  دوليانمسؤوالن .٤٣

تنسيق الشؤون االنسانية فـي     أوضح مسؤوالن يعمالن في مكتب االمم المتحدة ل       :  سمير ناصيف  -لندن  
الضفة الغربية وغزة بأن قدرة الفلسطينيين على التنقل في الضفة الغربية بلغت اسوأ حدودها بسبب جدار                
الفصل الذي شيدته اسرائيل، والحواجز التي تقيمها، والحفرات والتالل الرملية التي تنشئها الدولة العبرية              

قل السيارات والشاحنات التي يقودها الفلسطينيون، امـا للـذهاب   عن قصد بين الطرقات الرئيسية لمنع تن     
كما اكدت بان نقل البضائع بين غزة والضفة اصبح عملية شبه           . الي اعمالهم او لنقل البضائع الضرورية     

  .مستحيلة
 الفلسطينيين في االراضي المحتلـة ارتفعـت مـن          ى ان نسبة انتشار الفقر لد     ىال واشارت جولييت توما  

  .في غزة اخيرا% ٧٩، وان هذه النسبة بلغت %٥٧ ىال% ٢٣
  ١٨/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  !البيوت مسروقة والجدران تمألها الشتائم:  نهر الباردمخّيم .٤٤

نجحت العائالت الفلسطينية خالل العقود الماضية في كسب ثقة المجتمع الـشمالي صـناعياً وتجاريـاً،                
 القرى المجاورة الذين سهلوا لهـا التوسـع عبـر بيـع             وتوسعت خارج المخيم القديم بترحيب من أهل      

معظـم  . لقضاء معظم احتياجاتهم، لكنها تجد نفسها اليوم ضحية إذالل متعمـد          " الكامب"األراضي وقصد   
أهـالي  " ريبـة "هذه العائالت تخرج اليوم من مخيم البداوي باتجاه البارد بدفعات صغيرة حتى ال تثيـر                

خل المخيم الشمالي، يستوقَف هؤالء، فيفتّشهم الجيش ويتأكّد من تصريحات          وعلى مد . المناطق المجاورة 
  .الدخول المعطاة لهم، وسرعان ما يجدون أنفسهم قبالة مأساتهم الجديدة

فبعيداً عن المخيم القديم حيث اضطر الجيش إلى هدم كل المنازل وإحراق المنطقة بالكامل، تبدو الصورة                
حياء المحاذية للطريق العام التي سيطر الجيش عليها بعد أيام قليلة مـن بـدء               في المخيم الجديد، وفي األ    

فالكالم الفلسطيني عن سرقات وهدم وإحـراق للمنـازل بعـد وقـف             . المواجهات، غريبة وغير مبررة   
  .المعارك، يبدو عند دخول المخيم الجديد شبه موثّق

، لم تترك الراجمات منزالً واقفاً على أسـسه         فعلى طول الطريق من المدخل الشمالي وحتى المخيم القديم        
هنا رجل  ". صور النصر "ووسط دموع العائدين، تتراكم     . يعلن هويته ويساعد في االستدالل على جيرانه      

وهنـا  . مسن يبحث بين ركام مؤسسته التجارية عن قطعة حديد من اآلالت التي كلّفته آالف الـدوالرات               
وضعت كل ما ورثته من زوجها فيهما، بعدما قررت الخـروج مـن             عجوز ترثي منزالً صغيراً ودكاناً      

وهنا أم تحفر بيديها ركام منزلها، علّها       . المخيم القديم خوفاً من التشنّجات الصغيرة التي تعصف به أحياناً         
ومن مسافة قريبة، يعلو صراخ صبايا      . تجد لعبة أو قطعة ثياب تستعيد عبرهما ابتسامة ابنتها التي فقدتها          

رن في اليوم األول من توقف المعارك على الطريق العام وشاهدن منزلهن بحالة جيدة، وإذا بهن أمس                 مر
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تنتفض الصبايا ويتوجهن بغضب صوب أحد العسكريين الذي يشهر سالحه بـوجههن،            . يفاجأن به ركاماً  
  .طالباً الهدوء أو مغادرة المخيم

ى المخيم الجديد في نهر البارد، إلى مساحة كان يعتقـد           من الفلسطينيين النازحين إل   % ١٠يعود أقل من    
أنها صالحة للسكن، وإذا بهم يكتشفونها أرضاً محروقة، مقطعة األوصال، مبانيها مهـددة بالـسقوط، ال                

وببرودة، تخبرهم الفصائل   . تصلها المياه وال الكهرباء، وال يتأمن فيها ولو الحد األدنى من شروط الحياة            
نة الحوار اللبناني الفلسطيني أن هذا الركام هو المنازل نفسها التـي أمـضوا الـسنوات                الفلسطينية ولج 

مـع الـصحافيين،    " عدم الثرثـرة  "العودة طالبين منهم    " يربحونهم منية "يجمعون المال لبنائها وفرشها، و    
  .ناصحين إياهم بغض النظر عن السرقات التي تعرضت لها منازلهم لعدم استفزاز الجيش

بمحاذاة الطريق العام مباشرة، في منطقة سيطر عليها الجيش بعد يومين فقط من اندالع              " القدس"ال  وشم
تمزق البرادي بشكل يؤكد تقصد الفاعلين      . المعارك، يختفي األثاث، كل األثاث دون استثناء، من المنازل        

وفي .  التي كُتبت على الجدران    إذالل يبدو واضحاً في الكالم والشتائم     . إلحاق األذى بالمنزل وإذالل أهله    
، بحسب تعبير بعض سكان المخيم، إلى إطالق الرصاص علـى الغـساالت             "الغزاة"السياق نفسه، عمد    

والبرادات التي لم يتمكنوا من أخذها، كما مزقت الفرش بالسكاكين وطُعنت الخزائن من الداخل والخارج               
  .بقصد األذى كما يبدو بوضوح

ار نالت نصيبها من الرصاص أيضاً، فقد أطلق مجهولون أكثر من عشرين رصاصـة              والالفت أن األشج  
كما عمد مجهولون إلى تكسير خزانات المياه بشكل مـنظم فـي المخـيم              . على عريشة قبل أن يحرقوها    

الجديد الذي كان تحت سيطرة الجيش، والذي غادره أهله بناء لطلب الجيش نفسه، مقـدمين للعـسكريين                 
نازل التي استخدمت كمراكز عسكرية متقدمة، والمفارقة أنها وجدت بعد أشهر مـن شـغرها               مفاتيح الم 

كما وجدت إحدى الحجات أن الذين اقتحموا متجرها الصغير وعبثوا بمحتوياتـه،            . محروقة ودون فرش  
  .عمدوا إلى فتح علب الفوط النسائية، وتعليقها بطريقة غريبة على جدران المتجر

زيت المحروق التي ال تزال طازجة في المخيم الجديد، يتساءل الفلسطينيون عـن سـبب       ووسط رائحة ال  
  .احتراق غالبية سياراتهم، وخصوصاً أن معظم هذه السيارات أحرقت بالمازوت ولم تصبها القذائف

  ١٨/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  
  غزة  ترتكبها حماس ستكلفها الكثير بعد بسط الشرعية فيىأخطاء كبر .٤٥

  شيد أسامة أبو ار
، داخل حركة فتح أي وقت فـي نفـي          )أبو مازن (لم يضع تيار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس         

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

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

ـ         ) ١١/١٠(كشف النقاب يوم الخميس      وار عن خطوات عملية وجهود محلية وعربية تبذل الستئناف الح
وقال هنية إن   .  ولرأب األزمة الفلسطينية الداخلية    ىبين حركة حماس من جهة وحركة فتح من جهة أخري         

ـ                   وجـود   ىدولة عربية لم يسمها سوف ترعي المرحلة المقبلة من الحوار، مشيرا في هـذا الـصدد إل
 أنه قد يكـون     ىشار إل ومع أن هنية لم يحدد موعدا لبدء الحوار، إال أنه أ          . اتصاالت بالفعل بين الجانبين   

  .في عيد الفطر المبارك
ـ                 نفـي   ىنبيل عمرو، المستشار اإلعالمي لرئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا، سارع في ذات اليوم إل

 أنه قد كانت هنالك بعـض       ىمشيرا إل . وجود أي حوارات سرية بين حماس وفتح تمهيدا لعقد لقاء بينهما          
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وشدد عمرو في تصريحات لفضائية الجزيرة علي أن موقف         . لصددالمحاوالت من دول عربية في هذا ا      
واصفا تصريحات هنيـة بـشأن      . حركة فتح يقوم علي أنه ال حوار إال بعد الرجوع عما حدث في غزة               

وجود خطوات عملية الستئناف الحوار بأنها غير دقيقة ، مضيفا ان الحوار ليس عيبا وال يمكن أن يكون                  
وفـي ذات   . ة التي تستعد الستضافة الحوار قائال سنري في األيـام القادمـة             وتساءل عن الدول  . سريا  

االتجاه نقل عن أبو مازن اتهامه لحركة حماس بأنها تريد أن تتفاوض مع حركة فتح استنادا إلي أرضية                  
وشدد عباس علي رفضه التعامل مع من قال إنهم قضوا علي الـشرعية             . ما سماه انقالبها في قطاع غزة     

  .طاعفي الق
بداية، ينبغي التأكيد علي أن استئناف الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني هو أمنية كل وطني وغيور علـي   

وبأنه من دون مثل هذا الحوار، ومن دون توافق فلسطيني داخلـي،            . القضية الفلسطينية وواقعها ومآالتها   
 الفلسطينية، خـصوصا ونحـن      ولو في الحدود الدنيا، فإن المستقبل يحمل تداعيات كارثية علي القضية          

نعيش اآلن علي مشارف ما أصبح يعرف بمؤتمر الخريف، لبحث آفاق القضية الفلـسطينية، والـصراع                
ذهاب أبو مازن إلي مؤتمر الخريف في الواليات المتحدة، سـواء أكـان يملـك    . العربي ـ اإلسرائيلي 

وسلوية جديدة علي القضية، تستنزفها أكثر      التفويض الالزم فلسطينيا لذلك أم ال، قد يترجم عمليا بكارثة أ          
أبو مازن، وبغض النظر عن مشروعية تمثيله للفلسطينيين اليوم، يذهب للمـؤتمر متـسلحا              . مما تفيدها 

بشرعية أمريكية ـ إسرائيلية أوال، وببعض غطاء عربي ثانيا، في حين أنه يأتي ممثال لداخل فلـسطيني   
) قطاع غـزة  (، في حين يقبع الجناح اآلخر       )الضفة الغربية (د  منقسم علي ذاته، ويحلق ببعض جناح واح      

بعبارات أخري، أبو مازن يذهب ضعيفا مكسورا لمؤتمر تتكالب عليه فيه           . متيبسا يرفض النفض للتحليق   
فرئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت وإن ذهب هو اآلخر ضعيفا سياسـيا إلـي المـؤتمر                . السباع

را إلبداء شراسته وقوته التفاوضية لتحسين شعبيته وموقف حزبـه الـسياسي            الدولي، فإنه سيكون مضط   
في مواجهة خصومه من اليمين واليسار، في حين أن الرئيس األمريكـي، الـضعيف              ) كاديما(المتداعي  

أيضا سياسيا في الداخل األمريكي ألسباب كثيرة، لن يكون في مقدوره أن يمارس الكثير مـن الـضغط                  
 ظل الدعم الالمحدود الذي تحظي به هذه األخيرة في الساحة الـسياسية األمريكيـة،               علي إسرائيل، في  

أما الحـضور   . وتحديدا في صفوف الحزبين الكبيرين المتقاسمين للسلطة اآلن، الجمهوري والديمقراطي         
من العرب المدعوين ممن سيلبي الدعوة منهم، فهم ديكور تجميل والمطلوب مـنهم إصـباغ الـشرعية                 

ة علي أي كارثة تفاوضية فلسطينية قادمة، فضال عن إدماج بعض الدول العربية األخري، والتـي                العربي
ليست علي عالقة مباشرة مع الدولة العبرية ضمن الفضاء المصري األردني الرسمي في العالقـة مـع                 

  . إسرائيل، والمقصود هنا السعودية علي وجه التحديد
لسطيني يمثل الزمة بنيوية في هذا الـسياق، ولكـن أي حـوار؟    إذن ال شك أن الحوار الفلسطيني ـ الف 

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

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

، مجادال بأن ما وقع في قطاع غزة لم         )٢٥/٦/٢٠٠٧(عدة مرات عبر هذه الصفحة بالذات خصوصا في         
عية بقـوة   يكن حسما عسكريا من قبل حركة حماس موجها ضد حركة فتح، بقدر ما أنه كان فرضا للشر                

القانون من قبل الحكومة المفوضة شعبيا بالحكم عبر المجلس التشريعي الفلسطيني، ضد مافيـا الفلتـان                
األمني وأباطرة الفوضي المدمرة من قادة األجهزة األمنية الفلسطينية، والمحسوبة علي الحزب الخاسـر              

لقد قلت هـذا فـي      .  حركة حماس  في االنتخابات، حركة فتح، في مواجهة تيار الشرعية والحكم الجديد،         
األمس، قبل فرض الشرعية بقوة القانون، وقلته مدافعا عنه بعد فرضه بقليل، وأقوله اليوم بعد كـل مـا                   
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ترتب عليه من حصار وتضييق وتصعيد صهيوني، وبعض فلسطيني وبعض عربي وبعض دولي ضـد               
تح وكيلت لي الشتائم واإلهانات،     حينها اتهمت من قبل بعض المواقع المحسوبة علي حركة ف         . قطاع غزة 

وأعلن البعض ممن رفع عنه الغطاء وُأطٌلع علي الغيب أني إخونجي ، رغم أني لست منتظما ولم أنـتم                   
علي أية حال، حينها كتبت     . يوما إلي حركة حماس، خصوصا وأني الجئ فلسطيني خارج حدود الوطن          

ن تسحق صامتة، كالحمل ينتظر صـاحبه حتـي         مجادال، إن حماس لم يكن أمامها غير خيارين، األول أ         
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       . ريعية في األراضي الفلسطينية    في االنتخابات التش   ٢٠٠٦مطلع عام   
وقلت إن حماس، كحركة منتخبة ومفوضة بالسلطة شعبيا، مطالبة بفرض القانون ولو بالقوة، فهذه تدخل               
ضمن أولي صالحيات حكومتها، والسلطة تعني في جانب منها ضمان أمن الناس واستقرار البلد، وإنـه                

في ذلك أن تستقيل ألنها تكون بذلك قد أخلت بأحد أهم بنود عقد التفويض الممنوح               يتعين عليها إن فشلت     
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                    
فزيون الحوار جمعتني مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور نبيل شعث، والذي كان يـتكلم                تل

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

أمريكي فاضح، فصلت حينها وغيـري كثيـرون فـي          -المتضرر داخل حركة فتح، بتحريض إسرائيلي     
  .مقاالت ومداخالت حول حقائقه وبنوده

هذه الخلفية والمعطيات، لم تكن فقط حاضرة عند واحد مثلي يكتب عن بعد ويسهل اتهامه بأنه ال يعرف                  
 مثل هذا التحليل صدر عن حركة حماس نفسها والحكومة التي           بل إن . 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 علي دفعات في أفق توجيه ضربة عسكرية حاسمة لها تعيد األمور                 

، يوم أن كانت حركة حماس تواجه أعنف عملية سحق تعرضت لها فـي              ١٩٩٦ام  إلي ما كانت عليه ع    
يومها انتشرت التقـارير حـول      . تاريخها علي أيدي أزالم السلطة الفلسطينية الفتحاوية وأجهزتها األمنية        

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

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

ـ                     ي فما الذي تغير اآلن من وجهة نظر حماس أو لنقل بعض قياداتها، خصوصا فـي قطـاع غـزة، حت
  يستجدوا الحوار بهذه الطريقة المهينة وتتمنع عنه حركة فتح؟

) 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 علـي               

 رؤية بعض قادتها للدقة، لحقيقة ما يصفه البعض بـ الورطة التي تورطوها بأخذ              رؤية حماس، أو لنقل   
أضف إلي ذلك عملية خنق قطاع غـزة جغرافيـا وسياسـيا واقتـصاديا              . زمام األمور في قطاع غزة    

ومصرفيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا، عالوة علي التصعيد اإلسرائيلي المستمر في إجرامه ضد القطـاع           
ة أن القطاع اآلن تحت سيطرة حركة حماس قد أضحي كيانا معاديا ، كما أعلنت الحكومـة                 وأهله، بحج 
  . اإلسرائيلية
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ولكن هل ينفي ذلك حقيقة أن حماس لم يكن أمامها إال خيارين قبل بسط الشرعية بقوة القانون؟ بمعنـي                   
آلن في صوابية   آخر، ما ينبغي أن يبقي حاضرا في ذهن بعض قادة حركة حماس ممن أصبحوا يشكون ا               

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 علي سياط الجالدين ويقبعون في سجون األجهزة               

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

ة ـ وبعض العربية الوقت الالزم إلعداد حركة فتح واألجهزة األمنيـة   المشاريع األمريكية ـ اإلسرائيلي 
لقد جاء الحسم لصالح الشرعية، حـسما       . المرتبطة بها لالنقالب علي الخيار االنتخابي للشعب الفلسطيني       

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

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

ة مأساوي، وهذه جريمة لن ينساها الشعب الفلسطيني لحركة فتح، التـي            أن الواقع الحياتي في قطاع غز     
تعمل بعض زعاماتها اليوم علي تحويلها من رائدة للنضال الفلسطيني يوما، إلي 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           . ف في عالم السياسة يعني الهزيمة المؤكدة      نقاط الضع 

الفلسطيني، خصوصا علي 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               

دة فتح وقيادة منظمة التحرير تفاوضوا علي اتفاق أوسلو الكارثي سريا ووقعوه دون تفـويض               وبعض قا 
شعبي، فكانت النتيجة أن سقط في آخر المطاف، ألنه كانت ثمة قوي فلسطينية مؤثرة ونافـذة كحركـة                  

وال أظن أن مصير مؤتمر الخريف ـ والذي يذهب إليه أبو مازن  . حماس رفضته ورفضت االمتثال له
دون تفويض شعبي أيضا ـ سيكون أحسن حاال، حتي لو افترضنا جدال أنه سيتوج بأي اتفاق عملي وهو  
أمر مشكوك فيه، وسيكون فشله مدعاة لبدء الحوار بمبادرة فتحاوية حينئذ أو ممن ينوب عنها فلـسطينيا                 

 عباس، بصفته   لقد ارتكبت حركة حماس مبدئيا خطأ جسيما في اتفاق مكة حين فوضت محمود            . أو عربيا 
طبعا حماس كانت تراهن علـي      . رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ملف المفاوضات مع إسرائيل        

إعادة تشكيل منظمة التحرير أوال علي أسس جديدة تراعي موازين القوي الفصائلية الحالية، فضال عـن                
استغلوا هذه الثغرة الخطيرة في     عرض أي اتفاق نهائي علي استفتاء شعبي، ولكن أبو مازن ومن حوله،             

االتفاق وسقوط حماس فيها، فتحركوا علي أساسها وأهملوا بعد ذلك مسألة إعادة تشكيل المنظمة لتـشمل                
كال من حماس وحركة الجهاد اإلسالمي، متذرعين بضرورة التفاوض علي هذه المسألة التي ستـستغرق               

وإذا كان ثمة   . لف ودون أي أفق أيضا لحسمه يوما      وقتا طويال، دون أي سقف زمني لالنتهاء من هذا الم         
عذر لحماس في األمس أنها تفاوضت والتزمت ببنود بناء علي الثقة المتبادلة، فإنها اليوم ال تمتلـك ذات                  

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

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

عمرو، وحين يتلطف هنية    فحين يؤكد هنية وينفي     . إلظهار حماس بمظهر المستجدي والعاجز والمتورط     
ويتشدد عباس، يقٌرُأ المشهد علي أنه إقرار بالضعف والعجز والخطأ من قبل حماس، فـي حـين يولـد                   
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انطباعا أن حركة فتح ومؤسسة رئاستها كانتا علي حق في السابق وهما علي حق اليـوم، وبـأن كـل                    
لم يكن لها داع وأنها جاءت نتيجـة        التضحيات التي قدمها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ بسط الشرعية           

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 أخري تبرز في هذا السياق تتعلق بملف األمن في قطاع غزة           
واليوم . واطن الفلسطيني في قطاع غزة إحدي الروافع الحمساوية لبسط الشرعية بقوة القانون           واألمان للم 

نسمع عن هذه التفجيرات التي تمارسها، كما تقول حماس، عصابات محسوبة علي فتح بتوجيهـات مـن              
ر أحد أهم األسباب في ظهو    . رام اهللا، في حين تبدو حماس وحكومتها في مظهر العاجز عن حفظ األمن            

حماس في هذه الصورة الضعيفة اآلن، هو أنها تائهة ما بين المحافظة علي صورتها المدنية في الحكـم                  
لقد أخطأت في   . واحترامها لحقوق اإلنسان، وما بين مسؤولياتها في فرض األمن وتحقيق األمان للجميع           

أسـاءت لـصورتها    األمس القريب األجهزة األمنية في قطاع غزة المحسوبة علي حكومة حماس حينما             
وصورة الحركة باستهداف الصحافيين واستخدام الهراوات ضد مصلي الجمعة من أنـصار فـتح فـي                
العراء، وهم ونتيجة التكالب اإلعالمي عليهم، والذي جعل من الحبة قبة، أصبحوا مترددين اليـوم عـن                 

 هذا التـردد فـي      ىك تر لذل.  أيدي بقايا رموز الفلتان والفوضي وسفك الدماء       ىالضرب بيد من حديد عل    
 هذه األفعال المخلة بالقانون     ىاعتقال قادة فتح في قطاع غزة ممن يشك بأنهم متورطون في التحريض عل            

 أيدي األجهزة األمنية    ىوالنظام، في حين يسام قادة حماس وكوادرها في الضفة الغربية سوء العذاب عل            
ة األمن في قطاع غزة دونما حل، سيفقد حمـاس          إن بقاء مسألة التفجيرات وزعزع    . الموالية لعباس وفتح  

مراعاة حقوق اإلنسان مطلوبة بل وملزمـة       . واحدا من أهم أوراق تسويقها الشعبي لبسط الشرعية بالقوة        
لحماس ولصورتها المدنية، ومن هذا حق الناس في انتقاد الحكومة وحماس وتنظيم االعتـصامات ضـد                

 ألي من هذه األعمال المشروعة أن تتحول إلي إخالل بالنظـام            حكومتها، ولكن هذا ال يعني أبدا السماح      
هذا خط أحمر ينبغي أن ال تتردد حماس في تفعيله وإنفاذه مهما اسـتلزم              . وتعريض حياة اآلمنين للخطر   

األمر ومهما كان النقد اإلعالمي عنيفا، والذي يجيء في غالبه في سياق االبتزاز المدروس والمبرمج ال                
 في األمر أن ال يتحرك كوادر األجهزة األمنية بطيش وحماقة أمام الكاميرات علـي كـل                 المهم. البريء

ففارق أن يصلي أنصار فتح بالعراء احتجاجا علي تسييس المساجد كما يقولون، وما بين              . صغيرة وكبيرة 
 تـسلتزم  أن يعتدي أنصار فتح علي المؤسسات العامة والخاصة، فتلك تستلزم الرقابة والتنظيم، والثانيـة             

  . الحزم واألخذ علي يد المفسدين بقوة
بكلمات، حماس تخسر الكثير اليوم في الساحة السياسية جراء تصريحات بعض قادتها غيـر المحـسوبة                

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

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

مانية والحكومة الشرعية في اإلدارة، ال أن تصاغ القـضية وكأنهـا            للصالحيات الدستورية لألغلبية البرل   
مرة أخري هذه مسألة تعيدنا إلـي ضـرورة الحـرص علـي اختيـار               . مناكفة فصيل مع فصيل آخر    

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

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

وهي التي نفتها حماس، ولكن أيـن روايـة حمـاس الكاملـة             الرسمية لحركة فتح علي لسان أبو مازن        
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أفهـم أن   . والشاملة إلي اليوم؟ أي بعد قرابة أربعة أشهر من الحسم والتي ال يغني عنها أي شيء آخـر                 
حماس ال تريد مثال أن تكشف الكثير من وثائق األجهزة األمنية السابقة التي هي فـي عهـدتها اآلن ـ    

ماس أنها ستحدث زلزاال لو تم كشفها ـ وذلك ألنها ال تريد أن تقطع كـل   والتي فهمنا من تصريحات ح
حبال العود في الغد لمائدة الحوار، ولكن علي األقل لتظهر حماس ولو وثيقة واحدة من الوزن الثقيل ضد                  
إحدي الشخصيات االستئصالية الرافضة للحوار في طرف فتح، وذلك لكي توضح للرأي العـام نوعيـة                

لذين تتعامل معهم ويريدون العودة إلي سدة الحكم من جديد ولو علي أشالء كـل الـشعب                 الشخصيات ا 
أعرف أن هذا األمر قد يبدو غير أخالقي بالمرة، ولكن من قـال إن لعبـة الـسياسة لعبـة                    . الفلسطيني

أخالقية؟ وثم هل تورط أشخاص في تجويع شعبهم وحصاره وتدميره عمل أخالقي؟ أليس هـو خيانـة                 
  ؟؟!!تلزم علي األقل كشف حقيقة مثل تلك الشخصياتكبري تس

. 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                   

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

  ١٨/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  لمؤتمر انابولوس" البيان المشترك "توقعاتعلى أصداء  .٤٦

  جواد الحمد
 قبل األمريكيين واإلسرائيليين والفلسطينيين ، فإن أساس البيان المتوقع          في ظل التصريحات الواضحة من    

م سوف ٢٠٠٧ ـ  ١١ ـ  ٢٦صدوره عن مؤتمر أنابولوس للسالم في الشرق األوسط المتوقع عقده في 
تستند إلى نصوص وأسس وقواعد خريطة الطريق وبالذات المرحلة األولى التـي تقـوم علـى تفكيـك                  

 هذا ناهيك عن بعض التحول فيما يتعلق بتراجع الموقف الفلسطيني عن تطبيـق              المنظمات الفلسطينية ،  
 ، وقبوله المبدئي بضم الكتل االسـتيطانية اليهوديـة فـي            ١٩٤٨حق العودة إلى األراضي المحتلة عام       
، أي أن المؤتمر سوف يعيـد إحيـاء خريطـة           "بتبادل األراضي "الضفة الغربية إلى إسرائيل فيما تسمى       

ي شقه األمني الذي يتوقع أن يبنى عليه الشق السياسي ، إضـافة إلـى إعـالن الفلـسطينيين                   الطريق ف 
لتنازالت جوهرية جديدة ، وتتناول هذه القرارات محاولة لرسم سيناريو الوثيقة الممكنة لتقدير الخطـورة      

  .التي ينطوي عليها الموقف الفلسطيني المتراجع والضعيف أمام إسرائيل في هذا المؤتمر
البيان الختامي المتوقع في ضوء رؤية الرئيس جورج بوش وعلى اساس خريطـة الطريـق والمبـادرة                 
العربية للسالم ، وتطبيقا لقرارات مجلس االمن الدولي ذات الصلة ، ومن أجل بناء األمن واالستقرار في                 

االطراف المـشاركة    ، فقد اتفقت     ١٩٦٧المنطقة ، والنهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية الذي نشأ عام          
في هذا االجتماع على هذه الوثيقة التي تدعم جهود السالم السابقة لتكـون اطـارا عمليـا لمفاوضـات                   
فلسطينية اسرائيلية فعالة يتم فيها التوصل الى تسوية متفق عليها بينهما حول مختلف القضايا العالقـة ،                 

  .م جنبا الى جنب وعلى اساس انشاء دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان بسال
 اإلسرائيلي ، وأن هـذه      -وقد أكد االجتماع على ان الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني             

التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين األطراف ستؤدي إلى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطيـة             
 إسرائيل وجيرانها اآلخـرين ، هـذه التـسوية          قادرة على الحياة ، تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسالم مع          

 الفلسطيني على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابل الـسالم            -ستنهي الصراع اإلسرائيلي    
 واالتفاقيات السابقة المبرمة بين األطراف ، وهذه التسوية         ١٣٩٧ و   ٣٣٨ ،   ٢٤٢وقرارات مجلس األمن    

المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمـة           ستأخذ أيضاً باالعتبار الخاص األهمية      
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العربية في بيروت وهي جزء أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سالم شامل على جميع المـسارات                
  .  اإلسرائيلي- اإلسرائيلي واللبناني -بما في ذلك المسارات السوري 

، وإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبنـاء المؤسـسات          يعمل الطرفان على إنهاء اإلرهاب والعنف       
  .الفلسطينية

ويشرع الفلسطينيون فوراً بتطبيق وقف غير مشروط للعنف ، ويـستأنف الفلـسطينيون واإلسـرائيليون               
التعاون األمني على أساس خطة تينت إلنهاء العنف ، واإلرهاب والتحريض من خـالل أجهـزة أمـن                  

ومن اجل الشروع بمفاوضات ذات جدوى على القضايا االساسـية بـين            . دة الهيكلة فلسطينية فعالة ومعا  
الطرفين وبدعم من اللجنة الرباعية والدول المانحة والدول العربية فإنه يتعـين علـى الطـرفين القيـام                  
 بخطوات من شأنها بناء الثقة وتجهيز المنطقة والشعبين لحل الدولتين الذي أعلنه الرئيس بوش ، بدولـة                

فلسطينية قابلة للحياة متواصلة جغرافيا الى جانب اسرائيل وتعيشان بسالم جنبا الى جنب ، وأهـم هـذه                  
  : الخطوات

تقوم السلطة الفلسطينية بعملية إصالح سياسية شاملة تحضيراً للدولة بما          : على الصعيد الفلسطيني    : اوال
  .ة ومفتوحة على هذه األسسفي ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وإجراء انتخابات حرة نزيه

الـوطن  (وتصدر القيادة الفلسطينية بياناً ال يقبل التأويل يعيد التأكيد على حق إسرائيل كدولـة يهوديـة                 
بالعيش بسالم ، ويدعو لوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار ، ووقف النـشاطات              ) القومي اليهودي 

 مكان ، وتوقف كافـة المؤسـسات الفلـسطينية          العسكرية وجميع أشكال العنف ضد اإلسرائيليين في كل       
ويعلن الفلسطينيون وقفاً ال يقبل التأويل للعنف واإلرهاب ، ويقومـون           . الرسمية التحريض ضد إسرائيل   

بجهود ملموسة على األرض العتقال وتوقيف األشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفـة              
ة األمنية في السلطة الفلسطينية عمليـات ناجعـة ومحـددة           وتبدأ األجهز . ضد اإلسرائيليين في كل مكان    

  .تهدف إلى تفكيك القدرات والبنى التحتية لإلرهاب
 -. ويتم دمج جميع األجهزة األمنية في ثالثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صالحيات              

جيش اإلسرائيلي يبدأون بالتقـدم     أجهزة األمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في ال          
الستئناف التعاون األمني وتطبيق االلتزامات األخرى تطبيقاً لخطة تينت بما في ذلك اجتماعـات عاديـة              

  . على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أميركيين
الفلـسطينية  تقوم إسرائيل بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحيـاة           : على الصعيد االسرائيلي  : ثانيا

وتشرع بتفكيـك   .  وتجمد إسرائيل جميع النشاطات االستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشل         -. إلى طبيعتها 
 وتصدر القيادة اإلسرائيلية بيانـاً ال       ٢٠٠١جميع البؤر االستيطانية التي تمت إقامتها منذ شهر آذار لعام           

لسطينية مستقلة ، قابلة للحياة وذات سيادة تعـيش         يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين ودولة ف        
بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل كما عبر عنها الرئيس بوش ، وتدعو إلى وقف فوري للعنف صـد                   

ولن . وتنهي جميع المؤسسات الرسمية اإلسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين       . الفلسطينيين في كل مكان   
عمال تقوض الثقة بما في ذلك األبعاد وتنسحب اسرائيل مـن المنـاطق             تقوم الحكومة اإلسرائيلية بأية أ    

 ويعود الطرفان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ ٢٠٠٠ ـ أيلول ـ   ٢٨الفلسطينية التي احتلت بعد 
في وقت يتقدم فيه األداء والتعاون األمني وتنتشر القوات األمنية الفلسطينية في المنـاطق التـي يخليهـا              

وتقوم الحكومة اإلسرائيلية بخطوات لتحسين األوضاع اإلنسانية بما في ذلك تطبيـق            . اإلسرائيليالجيش  
توصيات تقرير بريتني لتحسين األوضاع اإلنسانية ، ورفع منع التجول وتخفيف القيود المفروضة علـى               

  . حركة األشخاص والبضائع والسماح بتحرك كامل وآمن للموظفين اإلنسانيين والدوليين
تواصل الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تحصيل العائـدات         : على الصعيد المشترك  : الثاث

وتحويل األموال وفقاً آللية رقابة وشفافية ومتفق عليها ، كما يحدد الطرفان الحقاً المساحات والمنـاطق                
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ت النهائية وبناء الدولـة     المفاوضا. التي سيتم تبادل األراضي فيها بناء على حاجات ومطالب كل طرف          
الفلسطينية القابلة للحياة تركز الجهود في المرحلة التالية للمؤتمر الدولي في أنابولوس على خيار إنـشاء                
دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ، على أساس الدستور الجديد ، كمحطة على الطريق نحو الحـل الـدائم ،                   

لحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما كانت الشروط مواتية        وسيكون التقدم نحو المرحلة الثانية على أساس ا       
وتكون أهداف هذه الدولة المؤقتة الرئيسية هي       . للتقدم ، آخذاً بعين االعتبار أداء جميع األطراف الالزمة        

في أداء أمني شامل وتعاون أمني فعال ، وجهد متواصل إلعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتهـا وبنـاء                  
لبناء اإلضافي على األهداف التي حددت في المرحلة األولى ، وإعداد دستور فلـسطيني              المؤسسات ، وا  

ويـتم إنـشاء دولـة      . ديموقراطي ، وتعميق اإلصالح السياسي ، وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتـة           
 إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي كجـزء   -فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خالل عملية تفاوض فلسطينية          

من هذه العملية ، لتنفيذ االتفاقيات السابقة وتحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي ، بمـا فـي ذلـك                    
. خطوات إضافية على صعيد وقف االستيطان بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتـة              

وضعت في المرحلـة    مع تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول ، مع دعم أمني فعال على األسس التي                
 اإلسرائيلي  -وتتوصل األطراف إلى اتفاق الوضع الدائم الشامل الذي ينهي الصراع الفلسطيني            . األولى

 و  ٣٣٨ و   ٢٤٢من خالل تسوية متفق عليها بين األطراف قائمة على أساس قـرارات مجلـس األمـن                 
ـ      ١٩٦٧ التي تنهي االحتالل الذي بدأ عام        ١٣٩٧ وع الالجئـين ، وقـراراً       وتشمل حالً واقعيـاً لموض

متفاوضاً عليه حول وضع القدس يأخذ بعين االعتبار اهتمامات كال الطرفين السياسية والدينية ويحمـي               
وتقبل عندها الدول العربية بتطبيع العالقات مع       . المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم      

  . إسرائيلي شامل-إطار سالم عربي إسرائيل وإشاعة األمن لكافة دول المنطقة في 
ولتسهيل المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين يتم العمل على إعادة الروابط العربية مـع إسـرائيل    
التي كانت قائمة قبل االنتفاضة ، بما في ذلك إعادة إحياء المفاوضات متعددة األطراف حول قضايا بمـا                  

  .ة ، التطوير االقتصادي ، الالجئين ، وقضية الحد من التسلحيشمل مصادر المياه اإلقليمية ، البيئ
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
   في المئة فقطونصفاثنان  .٤٧

  ياسر الزعاترة
 ٦٢٠٥أخبرنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مساحة الدولـة الفلـسطينية العتيـدة القادمـة هـي                  

  كيلومترات ، وأنه يريدها بذات المساحة ، أما مبادلة
ضي فيمكن الحديث عن اثنين ونصف في المئة تتيح للجانب اإلسرائيلي االحتفاظ بالكتل االستيطانية              األرا

  . الكبيرة ، فيما سيحصل الفلسطينيون مقابلها على أراض في صحراء النقب
قرأنـا  ) ٢٠٠٠تمـوز ـ   (قبل سبع سنوات بالضبط ، وفي سياق توضيح ما جرى في قمة كامب ديفيد 

 للرئيس الفلسطيني ، والذي كان مهندس أوسلو ، وفيها كان يعلـق علـى عـرض                 جملة من الحوارات  
 بالقول إن النسبة الباقيـة      ٦٧ في المئة من األراضي المحتلة عام        ٩٦ باراك بمنح الفلسطينيين     -كلينتون  

كفيلة بأن تقطع أوصال الكيان الفلسطيني إلى ثالثة كانتونات منفصلة عن بعضها البعض ، فيما كان من                 
تبقى من المفاوضين يتحفوننا بالحديث عن تلك الكتل االستيطانية والمناطق المعروضة للمبادلـة وكيـف            

  . تسيطر على مصادر المياه في الضفة الغربية برمتها
ال حاجة للتذكير بأن العرض المذكور لم يعد متوفراً هذه األيام ، وحين يعرض الرئيس الفلسطيني مبادلة                 

 في المئة ، فإن الـرقم       ١٣ إلى   ١٠ من األراضي ، فيما يطالب االسرائيليون بـ         اثنين ونصف في المئة   
المتوقع لن يقّل بحال عن سبعة في المئة من أهم أراضي الضفة الغربيـة التـي ال تـشمل مـا ضـمه                       
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اإلسرائيليون إلى أراضي القدس ، بينما سيحصل الفلسطينيون مقابلها على أراض جرداء في صـحراء               
 ١١٠٠جانب هذا التنازل األولي الذي تفرضه الوقائع الجديدة على األرض وآخرها مصادرة            النقب،، إلى   

دونم يجري ضمها إلى مستوطنات القدس وتفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ، ثمة وقائع أخرى ال                 
، فضالً عن تنازالت أخرى يعرضها المفـاوض        ) ٢٠٠٤نيسان  (تقل أهمية من بينها وعد بوش لشارون        

لفلسطيني قبل انطالق المفاوضات ، مثل التنازل المتعلق بالالجئين الذين ستخضع قـضيتهم للتوافـق ،                ا
وال تسأل بعد ذلك عن الحديث عن القدس الغربية كعاصمة للدولـة            . والتوافق يعني التعويض والتوطين   

  . العبرية ، األمر الذي لم تعترف به حتى الواليات المتحدة إلى اآلن
ت كثيرة ستكشف عنها األيام المقبلة حين تخرج وثيقة مؤتمر الخريف إلى العلن ، تلك التـي                 هناك تنازال 

ستعتمد مبدأ الغموض البناء الذي يمنح كل طرف فرصة تفسير النصوص بحسب رغبة جمهوره ، فيمـا                 
كتاب ندرك أن من يملك فرض رأيه هو الطرف اإلسرائيلي مدعوماً من اإلدارة األمريكية التي التزمت ب               

وتتعلـق تلـك التنـازالت      . الضمانات الممنوح لشارون ، والحاصل على مصادقة الكونغرس بمجلسيه        
حفريات باب المغاربة في المسجد األقصى      (بالسيادة ومفرداتها ، فضالً عن األرض والقدس والمقدسات         

  ). عادت من جديد على مشارف مؤتمر الخريف،،
يادة السلطة بالقول إن أي اتفاق يتم التوصل إليـه سـيعرض علـى              بعد هذه التنازالت األولية تطمئننا ق     

استفتاء شعبي ، وبالطبع استباقاً العتراضات قوى المقاومة الرافضة لالتفاق ومقدماته القاضـية بوقـف               
هنا يتحتم علينا ، إلى جانـب كـل         . المقاومة ونزع سالحها ، كما ينص البند األول من خريطة الطريق          

مسار أن نذكّر بأن اتفاقاً لن يتوفر خالل وقت قصير حتى يعرض على اسـتفتاء ، وأن                 الرافضين لهذا ال  
النهاية المأمولة هي دولة مؤقتة بحسب البند الثاني من خريطة الطريق ، فيما يبقى النزاع قائماً إلى األبد                  

 سـوى   وحتى لو أجري االستفتاء ، فهو لـن يـشمل         . ، كما هو حال نزاعات حدودية أخرى في العالم        
  .  ، وفي ذلك ما فيه من استخفاف بثلثي الفلسطينيين في الشتات٦٧مواطني األراضي المحتلة عام 

نناقش األمر ، فقط من أجل مالحقة العيار لباب الدار ، كما يقولون ، لكننا واثقون بأن مـن ردوا علـى               
  .أقوى تلوح في األفقعرض كامب ديفيد بانتفاضة األقصى ، سيردون على ما هو أسوأ منه بانتفاضة 

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  ! بالتوقيع على وثيقة نَكبتهاالضحيةإلزام  .٤٨

  عزمي بشارة
إذا رغب شخص أن يتصور حجم المأساة الفلسطينية وعمق ورطة الفلسطينيين، عليه أن يقـرأ بـتمعن                 

 يهودا وعربا، الى    ويتلخص القرار بدعوة كل تالمذة المدارس،     . قرارا أخيرا لوزارة المعارف اإلسرائيلية    
  .التوقيع على وثيقة استقالل إسرائيل، وذلك ضمن االحتفاالت بمناسبة ستين عاما على قيامها

في وزارة المعارف األهداف التالية الحتفاالت الستين عامـا فـي           " دائرة الشباب والمجتمع  "وقد وضعت   
سرائيل في جهاز التعليم اليهـودي       االحتفال بستين عاما على قيام دولة إ       -: "بيان وزعته على المدارس   

 تنمية مشاعر االنتماء والكبرياء والمحبة لدولة إسرائيل إبنة الستين عاما لدى كل من يتردد               -٢. والعربي
 مساعدة كل الشباب اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز واآلخرين على بلورة           -٣. على جهاز التعليم  

 تشجيع القيام بدور مجتمعي وتنمية المسؤولية عنـد         -٤. موقراطيةرؤيا دولة إسرائيل كدولة يهودية ودي     
  .الشباب وحثهم أن يكونوا مواطنين ناشطين في شؤون المجتمع

نظرة سريعة على هذا النص تبين أنه ال وجود لعرب فلسطينيين، فمن مـصفاته يمـر فقـط مـسلمون                    
وعلـى الطالـب العربـي      . ان وغيرهما حبذا لو يقرأ هذا اخوان لنا في العراق ولبن        . ومسيحيون ودروز 
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... بموجب هذا الهدف التربوي أن يحب إسرائيل وأن ينتمي إليها وأن يشعر بالكبرياء، ال أكثر وال أقـل                 
  !عبثاً تبحث أليس عن نص أكثر عبثية في بالد العجائب

هـم،  فهو ال يكتفي بسلب األرض وطرد السكان وإحالل آخـرين محل          . ال شك أنه نمط استعماري لجوج     
وتدمير المجتمع وتبرير ذلك كله بوعد إلهي، وبصدقية ذاتية تبلغ حد اعتبار ذاته حركة تحرر علمانيـة                 
في الوقت ذاته، بل هو يلح على الضحية أن تعجب به، وأن تمنحه ليس فقط اعترافا بل أن تعترف أيضا                    

حت جلد ضحيته لكي توقـع هـي        إنه ال يكتفي بالتهجير واالحتالل، بل يريد النفاذ ت        . بشرعيته التاريخية 
  .على وثيقة استقالل إسرائيل، وتحتفل بنكبتها هي

تكمن فرادة االستعمار الصهيوني بانشغاله الدائم بهويته، وتقمص دور الضحية، وبهذا االلحاح المـستمر              
طلبا للشرعية وبحثا عن إعجاب الضحية به، كأنه أسدى لها معروفا إذ حررها من الوطن والقومية، في                 

مثل الهوية القومية والوطن، وعلى الضحية أن تتضامن معه فـي صـراعه             " أعباء"حين يتمسك هو بـ     
وهو يؤنب ضحيته بلغة ليبرالية كلمـا       . وعصابه الداخلي الناجم عن اضطراره للتسبب بنكبات لآلخرين       

 عفا عليها الزمن فـي      حاولت إعادة بناء ذاتها فيتهمها بالقومجية والشوفينية وباالرتداد إلى تقليعات قومية          
فهو صاحب الحق في ان يتمسك بالقومية إلى درجة الشوفينية، وله االمتياز أن يعاني مـن                . عهد العولمة 

  .ذلك، أما الضحية فيحرم عليها هذا وعليها أن تكتفي بإبداء إعجابها به، أو التعايش معه على األقل
ناشيد الوطنيـة بألحـان المـارش، والحركـات     وما من شك أن الهوس باالستقالل وبالعلم والرموز واأل       

الكشفية نصف العسكرية، وبرفع العلم على سطح كل مدرسة وعلى لوحـة الـسيارة، وسـن القـوانين                  
الموسمية المتعلقة بكيفية التعامل مع الرموز الصهيونية، كلها دليل قومجية متطرفة قل مثيلها في عـالم                

دي توقيع وثيقة االستقالل هو طقس يرفع القومية إلى درجـة           ومجرد الطلب حتى من التلميذ اليهو     . اليوم
الشعائر الدينية يتقمص فيها التلميذ دور آباء األمة ومؤسسيها، ولو قام به العرب في دولهم لسخرت منهم                 

  .إسرائيل
هذه دولة تحمل رسميا إيديولوجية قومية متطرفة تعيد الدولة انتاجها باستمرار، ال فرق في ذلـك بـين                  

تها الليبرالية واليسارية واليمينية، ولكن إسرائيل بزت حتى ذاتها عندما طلبت وزارتها من التلميـذ               أجنح
يتنكر الفكر االستعماري هنا بلبوس المساواة واللياقـة الـسياسية          . العربي أن يوقع على وثيقة استقاللها     

العنصري، إذ يطلب من    في حين أن المضمون هو فضيحة في التمييز         . وعدم التمييز بين طالب وطالب    
يطلب منه أن يلغي نفـسه وفرديتـه تماهيـا مـع            : وبلغة مستنكرة نقول  (اليهودي أن يؤكد ذاته القومية      

، ويطلب من العربي أن يلغي قوميته وأن يشوه ذاته الفردية    )مشروعه القومي وفي تقمص دور آباء األمة      
  .هله ولهإذ يتماهى مع المشروع االستعماري الذي كان سبب المنفى أل

وزيرة المعارف والثقافة االسرائيلية الحالية وصاحبة هذه األفكار النيرة، هي ممثلة التيار الليبرالي داخل              
والحقيقة أن اليسار الصهيوني المتمثل تاريخيا بحركة العمل الصهيونية وما تشعب           ! المؤسسة الصهيونية 

 الذي حمل السالح وحـارب العـرب        وتفرع عنها، هو مؤسس المشروع الصهيوني على األرض، وهو        
وهـو عمومـا    . وأقام العالقات مع بريطانيا ثم أميركا، وهدم المشروع الوطني الفلسطيني وشيد دولتـه            

العربي اليهـودي، أو مـن      " التآخي"صاحب مثل هذه األفكار عن تعايش العرب مع إسرائيل من منطلق            
كـانوا يلفظونهـا   " (األفندية"جعية العربية وطبقة منطلق الكره المشترك بينه وبين الفقراء العرب ضد الر    

المعاصـرين ضـد    " األفنديـة "وهو الذي بحث في النهاية عن سالم وتحالفات مع          ")... هأفنديم"بالعبرية  
كان هذا التيار معاديا لليبرالية التي تحالفـت مـع          . الوطني والقومي واإلسالمي  " التطرف"الفقراء وضد   

الحقب األخيرة التي انحازت فيها الليبرالية الصهيونية إلى جانـب التـسوية            ولكن في   . اليمين الصهيوني 
من صفوف هذا التحالف جـاءت هـذه األفكـار    . تحالف هذا التيار مع الليبرالية في المجتمع اإلسرائيلي  

  .الغريبة أن يقوم التلميذ العربي بتوقيع وثيقة االستقالل الصهيونية
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هلون بطبيعة هذا المشروع الذي ينسبون اليه كل ما يتصورونه عنـه            ونحن طبعا لن نفعل ما يفعله الجا      
فلـدى الليبرالـي    . من الشرور وحتى الخوارق، ولن نخلط بين تحليلنا وتبرير أصـحاب الفكـرة لهـا              

إنه يعتبر وثيقة االستقالل الداعية في إحدى فقراتها        . الصهيوني بالطبع تبرير آخر لهذه الفعلة غير تحليلنا       
مساواة لكل مواطني الدولة بغض النظر عن الدين والعرق والجنس تقدما قياسا بالسائد مما آلت               إلى منح ال  

بقدرة هذا التبرير يصبح توقيع     . إليه الثقافة السياسية العنصرية بخاصة في المدارس وفي أوساط الشبيبة         
ـ    " القيم الكونية "فهو يحيي   . وثيقة االستقالل فعال تنويريا    ة إسـرائيل، مـن دون ان       التي قامت عليها دول

يتعرض الليبرالي الداعي للتوقيع على الوثيقة لتهمة الرخاوة والخيانة والتراخي، فشفيعه وكفيل وطنيتـه              
  .هو اشتقاقه قيمة المساواة من أهم نص صهيوني، وثيقة االستقالل

ي اإلسرائيلي ولـيس    إن صلُح هذا التبرير فإنه يصلح فقط للمعركة على الثقافة السائدة في الشارع اليهود             
وحتى هناك لم تنشأ سياسة التمييز على إثر انتشار ثقافة عنـصرية بـين              . في أوساط المواطنين العرب   

ومن مساعي الليبراليين   . ١٩٦٧تالمذة المدارس اليهود، بل كانت قائمة في ظل الوثيقة وقبل احتالل عام             
 ينشرون دعوةَ عودِة إسرائيل     ٦٧ة المحتلة عام    األكيدة أنهم إذ يدعون إلى انهاء احتالل األراضي العربي        

. إلى سجيتها االصلية، وكأنها كانت قبل ذلك العام مثاالً يحتذى للديموقراطية وحقوق اإلنسان والمـساواة              
إنهم إذ يناهضون االحتالل يؤكدون وطنية اسرائيلية سابقة تعيد إسرائيل إلى سوية لم تكنها في يوم مـن                  

ثيقة االستقالل الصهيونية على أرض فلسطين كانت الهاغاناه تعد العدة لالسـتيالء            فحين أعلنت و  . األيام
وبعد صـدور الوثيقـة الداعيـة       . على فلسطين كلها وإقامة دولة يهودية عليها بعد طرد السكان العرب          

لتحقيق المساواة لكل المواطنين خضع المواطنون العرب لحكم عـسكري وسـنت القـوانين لمـصادرة                
  .وتعرضوا إلى سياسة تمييز في مناحي الحياة كافةأراضيهم، 

ما ناقشته حاليا هو الممارسة الـصهيونية، امـا         : ولنصعب الحجة على أنفسنا قليال فنطرح نقاشا مضادا       
الوثيقة ذاتها فحسنة، وإذا خالفت الممارسة الوثيقة فما الداعي الى رمي الوثيقة مع مياه سـوء تطبيقهـا                  

  المتسخة؟
وهـو وظيفتهـا    . وتطبيقها هو اإلعالن عنها   . أن وثيقة استقالل هي ليست نظرية علمية      وعلى هذا نرد    

مثال أن تعلن   : التمويهية في الحالة الصهيونية االستعمارية، وهو عملية بناء األمة عبر نصوصها المكونة           
سـتمرارية  الصهيونية فهمها لذاتها كحركة قومية تقيم دولة بناء على حق تاريخي وديني، وأن تعلـن اال               

  .على أرض فلسطين" غير المنقطعة"اليهودية 
حسنا، وماذا بالنسبة للفقرة عن المساواة؟ هذه أيضا أدت وظيفتها بقبول إسـرائيل عـضوا فـي األمـم                   

ليست وثيقة االستقالل نظرية    . المتحدة، وكان هذا اإلعالن عن االلتزام بمبدأ المساواة أحد شروط القبول          
  .، بل هي إعالن ايديولوجي، وهذه هي ممارستهجرى تطبيقها بشكل خاطئ

بالتوقيع على وثيقة االستقالل يطلب من الطالب اليهودي ان يتقمص القومية ومن الطالـب العربـي أن                 
وحتى نصا ترد قيمة المساواة في وثيقة االستقالل فـي إطـار            . يشوه ذاته، وأن يتشوه أخالقيا وحضاريا     

ي بإعالنها في إطار مشروع استعماري قام على انقـاض المجتمـع            فالنص نفسه ال يكتف   . ناف للمساواة 
  .الفلسطيني، بل يؤكد نظريا أيضا على وحدة الدين والدولة، وعلى وحدة الدين واالنتماء القومي
  :وإلنعاش الذاكرة نورد فقرات من وثيقة االستقالل التي يفترض ان يوقع عليها الطالب العربي

إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحانية والدينية والـسياسية، وفيهـا          نشأ الشعب اليهودي في أرض      "
عاش حياة مستقلة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية والقومية واالنسانية وأورث العالم أجمع                

د وعندما ُأجِلي الشعب اليهودي عن بالده بالقوة، حافظ على عهده لها وهو في بـال              . كتاب الكتب الخالد  
  .مهاجره ولم ينقطع عن الصالة والتعلق بأمل العودة إلى بالده واستئناف حريته السياسية فيها



  

  

 
 

  

                                    ٨٧٤:                                 العدد١٨/١٠/٢٠٠٧خميس ال: التاريخ

            ٣٠ ص  

وبدافع هذه الصلة التاريخية التقليدية أقدم اليهود في كل عصر على العودة إلى وطنهم القديم واالستيطان                
 والجئين ومدافعين، فأحيوا    فيه، وفي العصور األخيرة أخذوا يعودون إلى بالدهم بآالف مؤلفة من طالئع           

القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيدوا القرى والمدن وأقاموا مجتمعاً آخذاً في النمو شيد اقتصادياته وثقافتـه                
  .ينشد السالم ويدافع عن دياره ويزف بركة التقدم إلى جميع سكان البالد متطلعاً إلى االستقالل الدولي

 ميالدية عقد المؤتمر الصهيوني تلبيـة       1897  للخليقة الموافق عام      حسب التقويم العبري   5657 وفي عام   
لنداء صاحب فكرة الدولة اليهودية المرحوم ثيودور هرتزل وأعلن حق اليهود في النهضة الوطنية فـي                

  ".1917 وتم االعتراف بهذا الحق في تصريح بلفور في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني عام . بالدهم
وعندما يصل الى الفقرة المحتفى بهـا حـول         .  العربي أن يوقع على كل هذا النفي لوجوده        على الطالب 

  :المساواة يجد أنها مستقاة من رؤيا انبياء إسرائيل وبعد ان تؤكد على حق الهجرة اليهودية
تكون دولة إسرائيل مفتوحة األبواب للهجرة اليهودية ولجمع الشتات، تدأب على تطوير الـبالد لـصالح        "

تقـيم  . سكانها جميعا وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسالم مهتدية بنبوءات أنبيـاء إسـرائيل              
المساواة التامة في الحقوق اجتماعياً وسياسياً بين جميع رعاياها بغض النظـر عـن الـدين والعنـصر                  

األماكن المقدسة لدى كـل     والجنس وتؤمن حرية األديان والضمير والكالم والتعليم والثقافة وتحافظ على           
  ".الديانات وتكون أمينة لمبادئ ميثاق األمم المتحدة

 ١٨/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  :كاريكاتير .٤٩

  

  ١٨/١٠/٢٠٠٧الدستور  


