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  مواجهات دامية بين االسرى وسلطات االحتالل في سجن النقب الصحراوي .1

 وا  حارساً إسرائيلياً جرح   15عشرات السجناء الفلسطينيين و   ن  أ: رام اهللا  من   23/10/2007 الحياة   نشرت
 تخالل اشتباكات في معتقل كتسيعوت في صحراء النقب، إثر محاولة تفتيش السجناء بطريقـة اعتبـر               

ففي حين أكد مسؤولون    . وتضاربت التقديرات في شأن أعداد الجرحى في صفوف المعتقلين        . استفزازية
، حال بعـضهم    250 جريحاً، قدرتها مصادر فلسطينية بأكثر من        15جاوز  في السجن إن الحصيلة ال تت     

 إن عناصر من قوات نحشون اإلسـرائيلية الخاصـة اقتحمـت       ،وقال معتقلون في اتصال هاتفي     .خطرة
 مما دفع السرى للتصدي لهـم . السجن فجراً مستخدمة األسلحة النارية والهراوات وقنابل الغاز والصوت    

وذكر أحد قادة األسرى أن قنابل الغاز والصوت تسببت في إحراق خيـام             . ات بسيطة بما لديهم من إمكان   
ن اقتحام السجن جاء إثـر      ألكن مصلحة السجون اإلسرائيلية قالت       .في السجن وبعض مقتنيات األسرى    

أعلـن نـادي األسـير      في هـذا الـسياق      و .تمرد السجناء الذين رفضوا السماح للجيش بتفتيش خيامهم       
 ألفاً في السجون اإلسرائيلية قرروا اإلضراب عـن الطعـام           11 أن األسرى الفلسطينيين الـ      ،الفلسطيني

  .اليوم احتجاجاً على القمع اإلسرائيلي في كتسعيوت
رئـيس  إلى أن   : ا ف ب   نقال عن    رام اهللا  من   23/10/2007 الغد األردنية     مراسل يوسف الشايب ولفت  

ن الوضع داخل الـسجن خطيـر للغايـة، مـشيرا إلـى أن              أأكد  نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس،      
 أسير، مؤكـدا ان     300 إلى   200 العدد يتراوح ما بين      حيث أن إحصائيات الجرحى ال زالت غير دقيقة،       

الهجمة على األسرى كانت شرسة للغاية، وهذا يوضح ان إسرائيل تتخذ كل اإلجراءات من اجل إفـشال                 
 في  9 جريحاً، من بينهم     61 شؤون األسرى الفلسطينية عن      في حين تحدثت وزارة    .أي مشروع سياسي  

  . أسير1200حال الخطر، عالوة على التنكيل بأكثر من 
ن سلطة السجون خرقت أشار إلى أزحالقة أن جمال : غزة من 23/10/2007 الشرق االوسط وأوردت

 من الداخلي االسرائيلي االوطالب وزير. خيام في ساعة متأخرة من الليلالاالتفاق مع االسرى باقتحام 
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باجراء تحقيق في ظروف ومالبسات االعتداء على االسرى والسماح لممثلي الصليب األحمر بدخول 
  . في القضيةالسجن لالطالع على األوضاع وإجراء تحقيق

ن  أن االسرى ذكروا أ    :الناصرة مراسلتها من    آمال شحادة عن   23/10/2007الخليج اإلماراتية    وأضافت
جون تحاول تمرير مخطط لضرب الحركة االسيرة وتشتيت جهودها من خـالل اسـتغاللها              مصلحة الس 

السلوب الفصل بين اسرى فتح وحماس منذ حزيران الماضي، حيث تتعامل مع ممثلين للمعتقل أحـدهما                
  .واآلخر من حماس من فتح
 فى طولكرماألسير محمد ساطى األشقر من صيدا أن  :22/10/2007 مركز األسرى للدراسات وذكر

 نقل إلى مستشفى سوروكا فى بئر  الشهيدواشار الى أن . قبل االفراج عنه بخمسين يوماًقضى شهيدا
مدير حمل قد و .السبع، وهو يعانى من موت سريرى، جراء طلقة أصيب بها فى أعلى مقدمة الرأس

 .طالبا بمحاكمته دولياً مدير سجن النقب، المسئولية الكاملة عن استشهاد األسير، م رافت حمدونةالمركز
 ومن جهة أخرى . كان مقيداً فى سريره، رغم أنه فى حالة موت سريرىأنهبدورها أكدت عائلة الشهيد 

ن أالوضع في سجن النقب على وشك انفجار ثاني، وقد تتجدد األحداث عند أي لحظة، حيث أفيد أن 
 في حينم إلى غرف مغلقة بداخل النقب، سجن أبلغت مائتي أسير للخروج لنقلهم من أقسام الخياالإدارة 

 .أكد األسرى أنهم لن يخرجوا ولو ذبحوا جميعاً، وأنهم على استعداد للمقاومة والحفاظ على الكرامة
  

  " التشريعي"عباس يدرس تعيين نائب له وتعديالً قانونياً يتيح حل : مصادر فلسطينية .2
 عن ان الرئيس الفلسطيني يدرس مجموعـة        كشفت مصادر فلسطينية رسمية    : منتصر حمدان  -رام اهللا   

من االقتراحات المتعلقة بتعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وإحداث تغييرات في القانون االساسـي              
وحسب تلك   .وخاصة البنود المتعلقة بصالحيات رئيس السلطة بخصوص التعامل مع المجلس التشريعي          

ين المقترحات هو تعديل القانون االساسي مـن خـالل          ، فإن من ب   "الخليج"ـالمصادر في حديث خاص ل    
اضافة فقرة جديدة تتيح لرئيس السلطة حل التشريعي، االمر الذي يفتح الطريق امام عباس اتخاذ قـرار                 
بحل التشريعي واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة للخروج من حالة الجمود والشلل التي يعيـشها               

وضحت تلك المصادر ان اتخاذ عبـاس مثـل هـذه القـرارات المتعلقـة               وا .المجلس التشريعي الحالي  
   .بالتعديالت قد يكون قريباً، اما المباشرة بتنفيذها فانها ستكون مرهونة بنتائج المؤتمر الدولي للسالم

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مؤتمر دمشق يتعدى على منظمة التحرير: المجلس الوطني الفلسطيني .3
المجلس الوطني الفلسطيني من عقد المؤتمر الموسع للفصائل الوطنية المزمع الشهر المقبـل       حذر   :عمان

توسيع االنقسام الداخلي والتجاوز عن منظمة التحرير باعتبارهـا         "في دمشق الذي سيؤدي، بحسبه، إلى       
لمـؤتمر  عقد هذا ا  "وقال المجلس في بيان أصدره أمس أن         ".الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    

بدعوة من بعض الفصائل المتواجدة فـي دمـشق         " مقاومة برامج تصفية القضية الفلسطينية    "تحت عنوان   
، يشكل مهرباً لحماس من ضرورة عودتها عن انقالبها العسكري في غزة وتغطيتـه بـشرعية                "حماس"و

خاصاً من لـون    اللجنة التحضيرية للمؤتمر تضم في عضويتها أش      "وأضاف المجلس أن     ".فلسطينية مزيفة 
واحد بينما تجاهلت بقية األطراف المنضوية في إطار المنظمة وكذلك األطر الشعبية وممثلـي المجتمـع                

وحذر المجلس من مخطط تشكيل منظمة وقيادة فلسطينية جديدتين، مشيراً           ".المدني والشخصيات المستقلة  
مها األساسي على ضرورة عقـد أي       تجاوزاً عن المنظمة التي ينص نظا     "إلى أن عقد هذا المؤتمر يشكل       

  .وقال إن هذا المؤتمر سيؤدي إلى توسيع االنقسام الداخلي ونقله للخارج ".اجتماع من خاللها
  23/10/2007الغد األردنية 

  



  

  

 
 

  

            6 ص                                      879:                                 العدد23/10/2007ثالثاء ال: التاريخ

  
  

  ضرورية لضمان مستقبل ناجح للدولة" حماس: "2008 في "اسرائيل"عباس يتوقّع حالً مع  .4
للنـزاع  " حـل حقيقـي   "سطيني أمس انه يأمل في التوصل الـى         أعلن الرئيس الفل  : وكاالت ال –جاكرتا  

عباس بعد لقائه الرئيس االندونيسي يودويونـو       الرئيس  وقال  . 2008الفلسطيني بنهاية العام     -اإلسرائيلي
نحن نجري حاليا اتصاالت مكثفة مع إسرائيل على أمل صـياغة وثيقـة يمكـن ان يقبلهـا                  "جاكرتا  في  

مرجعا لمؤتمرات مستقبلية، وحينها    "وعبر عن األمل في ان تصبح الوثيقة        ". ةالطرفان والمجموعة الدولي  
  ". نأمل في ان يتم التوصل الى حل حقيقي2008سيكون هناك مفاوضات مع اإلسرائيليين وقبل نهاية 

وضرورية لضمان مستقبل ناجح للدولـة     " جزء من الشعب الفلسطينية   "هي  " حماس"وقال عباس كذلك ان     
قامت بانقالب على الحكومة الشرعية وهذا يمكن ان يقسم ويـضعف           "اال انه قال ان حماس       .الفلسطينية

  ".جهودنا اليجاد حل، يجب ان يعودوا الى اصولهم، وفي الحقيقة ال يمكننا ان نتحرك اال بالعمل سويا
طط القامة  وبدوره قال الرئيس االندونيسي ان اندونيسيا وجنوب افريقيا اضافة الى دول آسيوية اخرى تخ             

وذكر وزير خارجية اندونيسيا حسن ويراجودا انه       . مؤتمر منفصل يركز على بناء المؤسسات الفلسطينية      
ووقع عباس ويودويونو على اعالن مشترك وخمس مذكرات تفاهم حول          . لم يتم تحديد موعد بعد للمؤتمر     

  .عدد من مسائل التعاون
  23/10/2007الغد األردنية 

  
  لهرب من مؤتمر أنابوليس بقرار عربيجاهزون ل: شعثنبيل  .5

ـ     : عامر الحنتولي   أن المؤتمر الدولي للسالم المقرر      القاهرةمن  " الجريدة"أكد نبيل شعث، في تصريحات ل
الشهر المقبل سيكون من دون أي قيمة سياسية، ألن إسرائيل ال تريد السالم وتبحث              " أنابوليس"عقده في   

وقال شعث ان القادة الفلسطينيين على قناعة بأن المؤتمر لـن            .عن حجج ومسببات إلفشال ذلك المؤتمر     
يقدم أو يؤخر في العملية السياسية، لكنه اعتبر عدم حضور السلطة الفلسطينية مكلفا بشدة مـن الناحيـة                  

كما رأى ان الفلسطينيين قادرون على تجاهل المؤتمر والهرب بعيدا عنه إذا كان ذلك سيحدث               . السياسية
أنا متـشائم   : "، قال شعث  "أنابوليس"وعن رؤيته الشخصية لمستقبل مؤتمر       .رار عربيين ضمن غطاء وق  

بشدة ألن األفعال اإلسرائيلية ال تترك لك أي مجال للتفاؤل، هذا الى جانب أن الواليات المتحدة الراعيـة                  
  ".ال تزال تتجاهل ضرورة الجدول الزمني واألجندة السياسية، وهما من أركان نجاح أي مؤتمر

إنه ال صحة للمعلومات التي تتحدث عن قيادته وفدا من حركة فتح إلجراء حوارات سـرية                شعث  وقال  
ـ          مـع  " وهـو شخـصيا      "فتح"أن  " الجريدة"مع حركة حماس برعاية مصرية في القاهرة، وشرح شعث ل

وارات  منذ االنقالب العسكري لحماس في قطاع غزة، لكن فتح تريد لتلك الح            "حماس"إجراء حوارات مع    
  ."حماس"أن تلي خطوات من جانب 

  23/10/2007الجريدة الكويتية 
  

   "اسرائيل" و"حماس"حوارات عن طريق وسطاء بين : عبد ربه .6
 كشف ياسر عبد ربه النقاب امس ان هناك حوارات مستمرة عن طريق وسـطاء بـين                 : د ب ا   -غزه  

 "حماس"ى وجود حوارات بين     وأكد في تصريحات الذاعة صوت فلسطين عل       . وحركة حماس  "اسرائيل"
نحن نعرف جيدا االشخاص االسرائيليين الذين يقومون بـدور الوسـاطة           " عبر وسطاء، قائال     "اسرائيل"و

  ."بينهم وبين اسرائيل تحت غطاء انهم يريدون فتح باب للحوار ويريدون هدنة
  23/10/2007الدستور 
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  "مؤتمر الخريف"من " هروب" إعالن مخطط اغتيال أولمرت :السلطة الفلسطينية .7
 اعتبر مسؤولون في السلطة الفلسطينية ادعاء إسرائيل بوجود محاولة الغتيـال            : محمد يونس  -رام اهللا   

" محاولة للهـروب مـن مـؤتمر الخريـف    "أولمرت لدى زيارته أريحا للقاء الرئيس عباس قبل شهرين        
جزءاً من السياسة   "يل أبو ردينة اإلعالن     واعتبر الناطق باسم الرئيس الفلسطيني نب      .لمناقشة عملية السالم  

ـ ". اإلسرائيلية الرامية إلى وضع عراقيل أمام مؤتمر السالم        إسرائيل ال تخفي ذلـك،     "إن  " الحياة"وقال ل
  ".وهناك حملة للتهرب من المفاوضات ومن االتفاق

ـ    ونيو الماضـي    ي / حزيران 28اعتقلت ثالثة أشخاص في     "أن السلطة   " الحياة"وكشف مسؤولون أمنيون ل
بعد تلقيها معلومات إسرائيلية عن أنهم كانوا يخططون إلطالق النار على موكب أولمرت، لكنها أطلقـت                

 ". سبتمبر الماضي بعدما اتضح أنه لم تكن لديهم اي مخططات للقيام بهذا الهجوم             / أيلول 25سراحهم في   
ن االعتقال عندما تيقنا أن كل ما جـرى         أطلقنا سراح الثالثة بعد ثالثة أشهر م      : "وقال مسؤول أمني رفيع   

هو مجرد فكرة خطرت في عقل أحدهم، وطرحها على زميليه، لكنهم لم يتفقوا ولم يخططوا ولم يدرسوا                 
السلطات اإلسرائيلية اعتقلت أحد األشخاص الثالثة      "وأضاف أن   ". القيام بأي هجمات على موكب أولمرت     

وأعادت السلطة اعتقـال الـشريكين المزعـومين         ".ديدالجمعة الماضي، وعادت لتثير الموضوع من ج      
إذا كانـت اسـرائيل     : "وقال مـسؤول  . ، بحسب أحد ضباط األمن    "لحمايتهما من اعتقال إسرائيلي موكد    "

  "..متيقنة من وجود مخطط جدي إلطالق النار على موكب أولمرت لما قَِدم األخير إلى أريحا
  23/10/2007الحياة 

  
   وافقت على ادخال مستلزمات اإلنتاج الزراعي الى غزة"لاسرائي": حكومة فياض .8

محمود الهباش وزير الزراعة أن لدى الحكومة اإلسرائيلية موافقة مبدئية التخاذ           .أعلن د  :كتب حامد جاد  
التسهيالت الالزمة إلدخال مستلزمات اإلنتاج الزراعي ورؤوس الماشية واللحوم المجمدة إلى سوق قطاع             

ـ   وكشف الهباش  .غزة النقاب عن أن نظيره اإلسرائيلي شالوم سمحون ابلغه موافقـة          " األيام" في حديث ل
أولمرت على إزالة العراقيل التي تواجه عملية استيراد وتصدير المستلزمات والمنتجات الزراعيـة مـن               

  .وإلى قطاع غزة، موضحاً أن تنفيذ هذا األمر يتطلب موافقة الجهات األمنية اإلسرائيلية
 23/10/2007لفلسطينية األيام ا

  
  ستنكر االعتداء على األسرى في سجن النقب تالسلطة الفلسطينية  .9

اعتبرت السلطة الفلسطينية ما تعرض له االسرى الفلسطينيون في سجن النقب فجر يوم االثنين              : رام اهللا 
ـ " حلقة في مسلسل أعمال إسرائيلية تهدف إلى خلق أجواء من شأنها تعطيل مـؤتمر الخريـف               " . سالملل

وقال في بيان أن حكومتـه      . وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض إسرائيل المسؤولية عن العنف         
  ".تدين بشدة االعتداءات اإلسرائيلية الهمجية على األسرى البواسل"

تي بالتدخل لوقف التجاوزات اإلسرائيلية ال    "وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة اإلدارة األميركية          
من دون إغـالق ملـف      : "وقال". نعتبرها جزءا من السياسة اإلسرائيلية التي تريد أن تعيق عملية السالم          

  ".األسرى في أسرع وقت، ال يمكن استمرار عملية السالم
  23/10/2007الحياة 

  
  القتلي سجن النقب وتعتبره جريمة بنية حكومة هنية تندد باالعتداء على األسرى ف .10
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اعتبرت حكومة اسماعيل هنية ما تعرض له االسـرى         : غزةمن   23/10/2007سط  الشرق االو نشرت  
 ."الى مسلسل االرهاب االسرائيلي ومحاوالته كسر ارادة شعبنا       "الفلسطينيون في سجن النقب بأنه اضافة       

ما قامت به سلطات االحتالل بحق االسرى فضال        "وفي بيان قال طاهر النونو الناطق بلسان الحكومة إن          
ونه مخالفة خطيرة للقانون الدولي فهو جريمة تكشف عن النية بالقتل ومحاولة تـصفية االسـرى                عن ك 

ودعت الحكومة كافة المؤسسات الدولية المعنية والمجتمع الـدولي         ". وإمعانا في عقابهم ومحاولة إذاللهم    
 .الى التدخل السريع إلطالق سراح هؤالء االسرى والمعتقلين من سجون اإلسرائيلي

النونو أن ما قامت به قوات االحتالل       طاهر   اعتبر   :غزةمن   22/10/2007 قدس برس افت وكالة   وأض
رسالة واضحة لكل المتوهمين بحسن النوايا اإلسرائيلية، وتعطي مؤشرا حقيقيا عن جدية المحتلين             "يشكل  

يع شعبنا الوهم بينما    في التفاوض وتؤكد أن اللقاءات مع االحتالل عبثية تخدم االحتالل أمنيا وإعالميا وتب            
  ". تتواصل عمليات االعتقال والتنكيل واإلجرام بحق المواطنين الفلسطينيين

  
  وزارة الداخلية تكشف عن اعتقال أخطر شبكة عمالء كانت تبحث عن شاليت: غزة .11

أخطـر شـبكة    " كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة هنية، النقاب عن تمكنها من اعتقال              :غزة
ء في قطاع غزة، شاركت في اختطاف القيادي في القوة التنفيذية ومسؤول العالقات العامـة فـي                 للعمال

مدينة رفح مهاوش القاضي وتسليمه لالحتالل الصهيوني إلى جانب رصـد ومتابعـة آسـري الجنـدي                 
هـا  إن الشبكة التي تم اعتقال    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال مصدر خاص لمراسل     ". الصهيوني شاليت 

مكونة من أربعة أفراد من أحدى مناطق القطاع، وكان لها دور في اختطاف القيادي القاضي قبل نحـو                  
وأضاف المصدر أن المجموعة تم تجنيدها منذ فترة قصيرة في الضفة الغربية، ومـن ثـم                . شهر تقريباً 

 وجـود   نقلها إلى قطاع غزة منذ اختطاف شاليت، حيث طلب منها جلب وجمع معلومات حـول مكـان                
  . الجندي وبمن له صلة باختطافه

  22/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "سرائيلا"تهم أجهزة عباس بالتواطؤ مع ت حكومة هنية .12
 في مدينة الخليل تضامنا مع      "حماس" استنكرت حكومة هنية بشدة قمع المسيرة السلمية التي نظمتها           :غزة

ممارسات إجرامية قامت بهـا أجهـزة األمـن غيـر           "ا  األسرى المعتقلين في سجن النقب، موضحة أنه      
واعتبر طاهر النونو الناطق باسم الحكومة أن قيام هذه األجهزة بمنـع المـسيرة،               ".المنضبطة للشرعية 

واطالق النار على المصلين والمنددين بالجرائم االسرائيلية هو تواطؤ واضح مـع االحـتالل، وتقـسيم                
 منهم، فيما تقوم اجهزة األمن      250ل يقوم بقمع االسرى وضربهم واصابة       االحتال"لألدوار بينهما، مضيفاً    

التابعة لسلطة رام اهللا بقمع المواطنين ومنعهم من التعبير عن رأيهم، ومنعهم مـن التنديـد واالسـتنكار                  
كما استنكرت الحكومة رفض مستشفى الخليل الحكومي عالج أحد المصابين برصاص           ". لجرائم االحتالل 

 األمنية، وتركه ينزف، معتبرة هذه الحادثة مؤشراً خطيراً حول االنحدار األخالقي الذي وصلت              األجهزة
  .اليه القوى المسيطرة على الضفة، وسعيهم لالقصاء الجسدي لكل من يعارض االحتالل ويندد بجرائمه

  23/10/2007فلسطين اآلن 
  

   غير جادة في السالم"ائيلاسر" :البرغوثي يدعو الفلسطينيين الى العودة للحوارمصطفى  .13
شدد وزير اإلعالم السابق في حكومة الوحدة مصطفى البرغوثي على خطـورة مـا              :  وائل بنات  - غزة

تتعرض له القضية الفلسطينية ومحاوالت تجزئة األرض والشعب عبر سلخ الضفة عن غـزة، والقـدس       
مماثل للمخطط التهويـدي    عن محيطها الفلسطيني واالستمرار في نهب ومصادرة األراضي في مخطط           

وقال إن جميـع اإلشـارات       .48الذي نفذته إسرائيل في الجليل إبان احتاللها لألراضي الفلسطينية عام           
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الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية تشير بما ال يقبل التأويل إلى أنها غير جادة في صنع الـسالم وأنهـا                   
لة دون قيام دولة فلسطينية حقيقيـة ولفـرض         تسعى إلى كسب الوقت لفرض الوقائع على األرض للحيلو        

وأشار بهذا الخصوص إلـى تـصريحات       . جدار الفصل العنصري كحدود لكيان أبعد ما يكون عن دولة         
ودعا البرغوثي جميـع    .  الذي قلل من أهمية النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها اجتماع الخريف            أولمرت

دة إلى وحدة الصف والمصير المشترك والعمل على تعزيز         نبذ الخالفات والعو  "األطراف الفلسطينية إلى    
البنيان الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة المرحلة الدقيقـة التـي تمـر بهـا القـضية                  

 ".الفلسطينية والمشروع الوطني
   23/10/2007الوطن السعودية 

  
  شال موسم العمرةأوقاف غزة تناشد السعودية إنجاح موسم الحج وتتهم حكومة فياض بإف .14

يوسف المنسي المكلف بوزارة األوقاف والشؤون الدينية في حكومة هنية، إن الوزارة تقـوم              .قال د : غزة
 بوضع العقبات   "اإلسرائيلي"بمساع حثيثة إلنجاح موسم الحج لهذا العام، متهماً حكومة فياض واالحتالل            

قيم اتصاالت مكثفة مع الـسعودية ومـصر   وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة ت     .إلفشال الموسم 
بغرض تسهيل خروج وعودة حجاج القطاع، مبشراً بوجود بوادر استجابة إيجابية من قبـل األطـراف                

وأوضح أن أهم العقبات التي تواجه وزارة األوقاف في شأن الحج، هي تلك التي تضعها حكومة                 .المعنية
ولفـت   .ي القطاع وتحميل المسؤولية لحكومـة هنيـة       فياض والتي نجم عنها إلغاء موسم العمرة لمعتمر       
 هي تهديـد مـوظفي الـوزارة بقطـع          "حكومة رام اهللا  "المنسي إلى أن من ضمن العقبات التي أوجدتها         
  .الرواتب لتعطيل الوزارة وإفشال موسم الحج

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تطالب فرنسا بإلغاء عقد خط ترام القدس "منظمة التحرير" .15
" الـستوم "ستطلب منظمة التحرير الفلسطينية من القضاء الفرنسي إلغاء عقد أبرمته شـركتا             : )ا ف ب  (
الفرنسيتين مع إسرائيل، لبناء خط ترام القدس، الذي سيمر عبر األراضي الفلسطينية المحتلـة،              " فيوليا"و

مة فـي فرنـسا أمـس، أن        وذكرت مفوضية فلسطين العا   ". عامالً يوسع االستيطان اإلسرائيلي   "باعتباره  
 الفلسطينية للتضامن ضد شـركتي      -قررت التدخل في الدعوى التي رفعتها الرابطة الفرنسية         "المنظمة  

  ".الستوم وفيوليا للنقل أمام المحكمة االبتدائية في نانتير
  23/10/2007السفير 

  
  تستبعد نجاح الوساطة السودانية" فتح" .16

الرحمن نجاح االتصاالت    أحمد عبد " فتح"ناطق الرسمي باسم حركة     استبعد ال :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
". حماس"و" فتح"التي يجريها نائب الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إلجراء حوار بين حركتي             

ألن موقفنا  "ودعا إلى وقف جهوده     ". طالما لم تتراجع حماس عن انقالبها     "وأكد أن هذه المساعي لن تفلح       
إجراء اتصاالت مع أي    " فتح"ونفى أن يكون الرئيس عباس كلف أي شخصية من          ".ه حماس لن يتغير تجا  
  ".هذا األمر غير مطروح وأي قرارات في هذا الشأن ال قيمة لها"، مؤكداً أن "حماس"من قيادات 

ـ      من   أن عباس عرض على وسطاء أن يتـولى عـضو          " الحياة"جهة أخرى، أكد مصدر مصري مطلع ل
اعتبرت أن تكليف   "، لكن األخيرة    "حماس"عزام األحمد إجراء اتصاالت مع      " فتح"ركة  المجلس الثوري لح  

األحمد بهذه المهمة رسالة من عباس مفادها أنه ال يرحب بالحوار، خصوصاً أن األحمد من الشخصيات                
  ".المتشددة التي ترفض إبداء أي مرونة

  23/10/2007الحياة 
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   حقائق بخصوص أسباب االشتباكات بينهما تشكالن لجنة تقصي"الجهاد" و"حماس" .17
مساء االثنين اجتماعا عقدتاه لمناقشة االحداث الداميـة التـي          " الجهاد"و" حماس"انهت حركتا   : ألفت حداد 

توصلت الحركتان خالل االجتماع الى تشكيل       .اندلعت في قطاع غزة بين الحركتين خالل األيام الماضية        
لق بأسباب وتداعيات االشتباكات التي وقعت بين الطرفين بمحافظـة          لجنة لتقصي الحقائق في كل ما يتع      

ـ         .رفح بجنوب القطاع   تـم خـالل    "إنـه   " 48عرب  "وقال خالد البطش القيادي فى الحركة فى تصريح ل
االجتماع مناقشة كافة االسباب التي ادت الى وقوع االشتباكات ووضع األليات الكفيلة بمنع تكرار حدوثه               

 النهاء كل مظاهر التوتر وايجاد آليات عمل مشتركة الحالل ثقافة المحبة بـدل اى               ووضع برنامج عمل  
ووصف البطش اللقاء الذى عقد فى منزل القيادي فى          ".ثقافة تعبوية سلبية قد ينتج عنها اشتباكات اخرى       

ـ   "حماس" لمقاومة على اهمية التوحد فى ميدان ا     "وتم التركيز خالله    ". االيجابى والودي " محمود الزهار ب
  ".والجهاد على اعتبار اننا ابناء مشروع واحد وعالقتنا عالقة اخوية واستراتيجية

  22/10/2007 48عرب
  

  ومساعده واصابة ضابط اسرائيلي " سرايا القدس"اغتيال قيادي بارز في  .18
 احـد   "ابي صقر "أن قوات االحتالل اغتالت خالد الشيخ خالد الرايق الملقب بـ           " معا"أفاد مراسل   : جنين

ومساعده محمد جوابرة من سكان بلدة كفر راعـي         , من سكان طولكرم  " سرايا القدس "القادة البارزين في    
 واشتبكت مـع مقـاومين      ، بعد ان حاصرت بناية سكنية في منطقة حي صباح الخير بمدينة جنين            ،بجنين

ضـابط اسـرائيلي    واسفرت االشتباكات التي وصفها شهود عيان بالعنيفة عن اصابة           .تحصنوا بداخلها 
   .مشرين الى أن الشهيدين سقطا بقذيفة اسرائيلية اطلقت على البناية المحاصرة, بجراح متوسطة

  23/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  تحذّر من استمرار التنسيق األمني مع االحتالل" حماس" .19
افضة اعتبار ذلـك    من استمرار التنسيق األمني مع االحتالل الصهيوني، ر       " حماس" حذرت حركة : غزة

مجرد وجهة نظر، في الوقت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني للعدوان المـستمر مـن قبـل قـوات                   
قـال  و. االحتالل، داعية الفصائل الفلسطينية ألن يكون لها موقف واضح من الشخصيات التي تقوم بذلك             

 صاحب السجل األسود على     اعتقال المجاهدين وتأكيد الطيراوي    " إن   "حماس"مشير المصري القيادي في     
أنهم ما زلوا قيد التحقيق، يأتي في سياق التنسيق األمني والخطير مع العدو وامتداد لقيام األجهزة األمنية                 

ودعا فصائل المقاومة، وخاصة كتائب شهداء األقصى، تحديد موقفها          ". في جنين بتسليم ضابط صهيوني    
 من ينفذ هـذه الـسياسة الـصهيونية ويحمـي           من هذه الشخصيات وأن تعلن بشكل واضح عن مصير        

  . شخصياتهم من أي مساس، حسب تعبيره
  22/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الحوار مع عباس لن يؤدي إلى نتائج إيجابية : "فتح الياسر" .20

هـو  ، أن المخرج الوحيد للحالة الفلـسطينية        "فتح الياسر "أكد خالد أبو هالل، األمين العام لحركة        : غزة
ال يحبذ أن يكون ذلك الحوار مع رئيس السلطة محمود          " الفلسطيني، مشدداً على أنه      -الحوار الفلسطيني   

الحوار مع عباس الذي يمثل أداة أمريكية صـهيونية واضـحة ومحروقـة فـي               : "وقال". عباس وفريقه 
لوحـدة الوطنيـة    المنطقة، لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، خاصة على مستوى إعادة اللحمـة واالعتبـار ل              
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وأضاف أبو   . معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن يتم رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس             ". الفلسطينية
إن األجهزة األمنية الفلسطينية بقيادتها الحالية في الـضفة الغربيـة، ال   : "هالل في تصريحات صحفية له    

في قطاع غزة من حيث التنسيق مع االحتالل        زالت تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به األجهزة األمنية           
  ". وتطبيق برامجه وأجندته خاصة في اعتقال المجاهدين والمناضلين

  23/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "سجن النقب"تدين اإلعتداء على أسرى " حماس" .21
 سجن النقب ، على أحداث- الناطق باسم حركة حماس-علَّق فوزي برهوم:  سامر نور- الضفة الغربية

إن استمرار االنتهاكات واالعتداءات اليومية على أسرانا البواسل من جانب إدارة السجون : قائالً
 وأضاف برهوم .الصهيونية هي جريمة متكررة ضمن مسلسل الجرائم التي تُرتكب بحق األسرى البواسل

ألمني الذي وصلت إليه هذه الجرائم تعبر عن مدى االنحدار األخالقي وا: " - في تصريح صحفي له-
إدارة هذه السجون، ضاربةً بعرض الحائط كل األعراف والقوانين الدولية الداعية إلى الحفاظ على أمن 
وسالمة وحرية هؤالء األسرى، مستغلةً في ذلك صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عن هذه 

ء األسرى وذويهم ومؤسسات الشعب االنتهاكات والجرائم، رغم النداءات المتكررة من ِقبل هؤال
تأتي هذه االنتهاكات واالعتداءات : "وأضاف .الفلسطيني للعالم أجمع بالوقوف إلى جانب قضيتهم العادلة

اإلجرامية في ظل التحضير للقاء الخريف المزعوم؛ من أجل طمس معالم هذه القضية والقفز عن حقوق 
لشعب الفلسطيني، وعلى رأس هذه القضايا قضية األسرى، حركة لقضايا االوأكد دعم  ."أسرانا البواسل

سنواصل مقاومتنا بكافة : "مشددا على االستمرار في فضح الممارسات اإلجرامية بحق األسرى، وأضاف
 ."أشكالها حتى نجِبر هذا العدو الغاصب على إطالق سراحهم جميعا

  22/10/2007إخوان أون الين 
  

  "إسرائيلية" من محاولة اغتيال "مالقسا"من نجاة أربعة نشطاء  .22
، من محاولة اغتيـال عنـدما       "كتائب القسام "ـ نجا أربعة نشطاء ينتمون ل     : )ا ف ب  ( حامد جاد  -غزة  

 "االثنـين "استهدفتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على الحدود الشمالية لقطـاع غـزة  أمـس                
 بيت حانون شمال قطاع غزة ما أسفر عن اصـابتهم           بصاروخ خالل تواجدهم قرب الحدود الشمالية لبلدة      

وفي اطار رد المقاومة على العدوان اإلسرائيلي أعلنت سرايا القدس، مـسؤوليتها             .جميعا بجراح مختلفة  
عن إطالق سبعة صواريخ محلية الصنع باتجاه بلدة سديروت الواقعة الى الشمال الشرقي لقطاع غزة كما                

عن قصف مدينة عسقالن الواقعة شمال قطاع غزة بصاروخين آخرين من           تبنت في بيان اخر مسؤوليتها      
  ".قدس"النوع ذاته 

  23/10/2007الغد األردنية 
  

  ؤكد حياد المخيم عن الصراعات اللبنانية ت "عين الحلوة" في "الفصائل" .23
وفي عقدت، بعد ظهر امس، الفصائل والمنظمات الفلسطينية الوطنية واالسالمية          : محمد صالح  - صيدا 

قوى التحالف والقوى االسالمية وفصائل المنظمة واللجان الشعبية كافة، إضافة الى القائد العـام لحركـة      
فتح العميد منير المقدح وامير عصبة االنصار الشيخ ابو طارق السعدي والمشرف العام علـى الحركـة                 

عاً طارئاً فـي مقـر لجنـة        االسالمية المجاهدة في المخيم الداعية االسالمي الشيخ جمال خطاب، اجتما         
المتابعة الفلسطينية في المخيم نوقش فيه بند وحيد على جدول اعماله وهو الوضع االمني في المخيم على                 

  . ضوء كل هذه التطورات
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ـ     ان هذا االجتماع استدعته الشائعات المتداولة واالخبـار االعالميـة          " السفير"واكد الشيخ جمال خطاب ل
ن الحلوة بالتورط بالكبيرة والصغيرة من االحداث في لبنان، مـن دون أي رادع              التي باتت تتهم مخيم عي    

واكـدت مـصادر فلـسطينية      . ألننا بتنا نخشى من تسليط الضوء على هذا المخيم من البـاب االمنـي             
ان االجتماع خرج بمقررات اهمها تعزيز وضع الكفاح المسلح ومنع أي احتكاك من أي نوع               " السفير"لـ

  . ش اللبناني ومع جوار المخيم وتحذير أي مخل باالمن واعتقاله فوراًكان مع الجي
  23/10/2007السفير 

  
   "البارد" في إعمار "األونروا"تنتقد تقصير " الجبهة الديموقراطية" .24

ـ     " الجبهة الديموقراطية "استقبل مسؤول    محمد زهير  " منظمة التحرير "علي فيصل، عضو اللجنة التنفيذية ل
لجهة ضرورة البدء بترميم شـبكات البنـى        " االونروا"تقدت الجبهة في االجتماع تقصير      وان. النشاشيبي

التحتية في المخيم الجديد، ودعت المدير العام الى التدخل السريع والمباشر من اجل تأمين االحتياجـات                
من التـدمير   واعتبرت ان اإلجراءات الميدانية للبدء باالعمار في ظل الحجم الهائل           . الضرورية للعائدين 

تتطلب جهداً مكثفاً ومشتركاً من قبل الهيئات والمرجعيات المعنية، سواء عبـر االجـراءات الميدانيـة                
بإشراك النازحين في صياغة اوضاع مخيمهم او عبر الجهود التي ينبغي ان تبذل بالتنسيق بـين الدولـة                  

  . والمنظمة" االونروا"و
  23/10/2007السفير 

  
  "حماس"لضرب " فتح"ط مع نفي التخطيت" الجهاد" .25

إلى تفسير ما حدث في مدينة رفح خـالل         " حماس"سارعت مصادر مقربة من حركة      :  رائد الفي  -غزة  
مـن  " حمـاس "لمواجهة  " فتح"اليومين الماضيين، بكونه حلقة في إطار مخطط أعدته عناصر من حركة            

  ".الجهاد"جديد بغطاء من 
ستتم عن طريق القيام بعمليات اغتيـال وتـصفية         " حماس"وبحسب المخطط المزعوم، فإن المواجهة مع       

جسدية لقادة من عناصرها، وزعزعة األمن الداخلي بزرع عبوات ناسفة في األماكن العامة واألسـواق               
، وإقامـة حـواجز     "الجهاد"والمدارس والجامعات، إلى جانب إعادة التمركز في مناطق يكثر فيها مؤيدو            

  .ة ونقطة انطالق لتنفيذ العملياتعلى مداخلها لتكون مناطق آمن
، من خالل القيـام     "حماس"في مجابهة حركة    " الجهاد"وقالت المصادر إن المخطّط يركز على أهمية زج         

  .بعمليات تصفية لعناصرها ونهب المؤسسات التابعة لها وسلبها وتفجيرها
ـ    ، سلموا أسلحتهم   "فتح"طاء  ، إن العشرات من عناصر األجهزة األمنية ونش       "األخبار"وقال مصدر مطّلع ل

عليها عقب سيطرتها على القطاع     " حماس"لحمايتها من استيالء حركة     " الجهاد"وأمتعتهم العسكرية لحركة    
بعد الحسم العسكري قبـل     " الجهاد"التحق بصفوف   " فتحاوياً"وأضاف أن عنصراً    . في حزيران الماضي  

ولم يستبعد المصدر نفسه مشاركة     . مسلحة األخيرة أربعة أشهر، هو السبب في إثارة الفتنة والصدامات ال        
  ".حماس"في المواجهة مع " فتحاوية"عناصر 

في شأن المخطـط المـذكور الـذي        " حماس"وتطابقت هذه المعلومات مع ما نقلته المصادر المقربة من          
بعض األطراف والشخصيات، التي عرفت بدورها التخريبي في حركـة فـتح، تحـاول أن               "تضمن أن   

دم الجهاد اإلسالمي غطاء لبعض األعمال الفوضوية والتخريبية من جهة، فيما تـسعى شخـصيات               تستخ
  ".أخرى سعي األبالسة إلثارة الفتنة وشق الصف اإلسالمي

التكهنات واألحالم التي يروجها بعـض      "نفت بشدة، على لسان القيادي خضر حبيب،        " الجهاد"لكن حركة   
هـذا  "وقال  . بغطاء منها " حماس"باستهداف حركة   " فتح"مخطط لحركة   ، بوجود   "الكهنة ومبشري األحالم  

  ".كالم ال يستحق الرد، فليس له أساس من الصحة
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، شـدد حبيـب     "حماس"الستغاللها في مواجهة    " الجهاد"بحركة  " فتحاوية"وفي خصوص التحاق عناصر     
  ".ال تقبل بأحد في صفوفها يحمل أجندات تخريبية" "الجهاد"على أن 

  23/10/2007ار األخب
  

  وراء أحداث رفح" سلوك التنفيذية"و" خفايا الجهاد": تحليل .26
عامر فلسطينيان في شئون الحركات اإلسالمية عدنان أبوالخبيران  ال رأى: عال عطا اهللا-غزة 

 هي أن "حماس"و" الجهاد" أن العوامل التي ساهمت في إذكاء التوتر بين حركتي مصطفى الصوافو
عدم االنضباط الكامل .. بالجهاد اإلسالمي ال يسيطر على الجناح المسلح للحركةالجناح السياسي "

انضمام .. االختالفات القائمة بين حركتي الجهاد وحماس.. لعناصر القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس
  ..."عشرات من العناصر السابقة بحركة فتح للجهاد
لجهاد، رأى أبو عامر أن أحد أسبابه يكمن في بعض وعن التجاذب بين الجناحين السياسي والمسلح ل

لدى عناصر " عدم االنضباط"ألفراد القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس، إضافة إلى " السلوكيات الخاطئة"
أن هذه السلوكيات قدمت مبررات لحركة " نت.إسالم أون الين"وأوضح أبو عامر في حديث لـ .بالحركة

لم يعِف مصطفى الصواف بدوره كوادر حماس من المسئولية عن  .القتتالالجهاد وساهمت في تجدد ا
. األمن بات في غزة مسئولية ملقاة على عاتق حماس: "وقال الصواف .األحداث، لكنه التمس العذر لهم

ومن يضبط األمن ويمتلك موضوعه ال بد أن يواجه باحتكاكات وأن يقِدم عليها أيضا، خاصة أن الوضع 
اع شديد التعقيد؛ فكثير من العائالت مجيشة باألسلحة وينتمي أفرادها للفصائل، وهذا األمر كفيل في القط

  ."بحدوث إشكاليات هنا وهناك
أما السبب الثاني وراء االشتباكات، فتوافق الخبيران على أنه يتمثل في ضعف قيادة الجناح السياسي 

إن الجناح العسكري للجهاد يتلقى أمواله من : "وافويقول الص .بالجهاد، مقابل قيادة الجناح المسلح
  ."الخارج، وبالتالي تأثير القادة السياسيين على كوادر جناحهم العسكري ضعيف

إسالم "واستدل الصواف على ضعف تأثير القيادة السياسية بالجهاد على العسكرية، مشيرا في حديث لـ
 في وقت سابق قائدا سياسيا بالحركة، وأجبروه على إلى أن قادة عسكريين بالجهاد هددوا" نت.أون الين

  .الرحيل للخارج لمدة عام كامل
بدوره، اتفق أبو عامر مع الصواف في أن الجناح السياسي لحركة الجهاد ال يسيطر على الجناح 

 هناك تيارات داخل حركة الجهاد والقيادة السياسية في الخارج ال تتفق: "ورأى أبو عامر أن. العسكري
الخارج ال يسيطر على الداخل . كثيرا مع القيادة في الداخل وهو ما انعكس ميدانيا على قادة القطاع

 ."والداخل ال يسيطر على العناصر والكوادر على أرض الواقع
: أبو عامر اتفق من جهته مع الصواف، وأشار إلى وجود اختالف تنظيمي بين الحركتين، موضحا أن

لجناح العسكري في حماس يتطلب المرور في مراحل تربوية وفكرية وتدريبية وصول الشخص إلى ا"
  ."عديدة

فمن يريد االنضمام إلى جناحها العسكري "أما في حركة الجهاد، يضيف أبو عامر أن األمر مختلف 
ن فقد فتحت الحركة الباب أمام الجميع واستقطبت عناصر عديدة قد ال يمتثلو.. بإمكانه ذلك بسهولة ويسر

  .التي ترتكز عليها الحركة" بتعاليم الدين اإلسالمي
حركة الجهاد وبحسب : "ويمتد االختالف، بحسب المحلل السياسي، كذلك إلى الجانب الفكري، موضحا أن

أدبياتها تُشدد على أن المقاومة على رأس أجندتها وأولوياتها، ثم بعد ذلك يأتي العامل التربوي والفكري، 
  ."ي حالة تجاذب مع جماعة اإلخوان التي تُعد حماس جزءا منهاوهذا ما جعلها ف
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تجدر اإلشارة إلى أن االحتكاك بين الجانبين ليس بالجديد، فهو قائم منذ تأسيس حركة الجهاد في أوائل 
الثمانينيات بعد انشقاق فتحي الشقاقي عن جماعة اإلخوان المسلمين في األراضي الفلسطينية التي كان 

  .الشيخ أحمد ياسين قبل تأسيسه حركة حماسيتزعمها 
بعد سيطرة  -وتوافق الخبيران على أن التحاق مئات من منتسبي األجهزة األمنية وكوادر حركة فتح 

 إلى الجناح المسلح للجهاد ساهم في بروز التوتر واالحتقان بين الحركتين، وطالبا - حماس على القطاع
  .ة سليمةالجهاد بضبط عناصرها وتأهيلهم بطريق

وتوافق الخبيران كذلك على أن الحركتين بينهما الكثير من القواسم المشتركة ال يمكن تجاوزها، وأن 
استبعد أبو عامر تكرار مشهد صراع و. الحركتين بإمكانهما صناعة الهدوء عقب كل عاصفة بينهما

. ق بين فتح والجهاد شاسعةمن ناحية عسكرية الفوار: "، موضحا بقوله"الجهاد"مع حركة " فتح"و" حماس"
  ."واألهم أن العالقات والقواسم المشتركة بين الحركتين أكبر من أن يتم تجاوزهما

  22/10/2007إسالم أون الين 
  

  "أنابوليس"الفلسطينيين مسئولية فشل  أولمرت يخططان لتحميلوبوش  :باحث إسرائيلي .27
إن قمة : في جامعة حيفا" ث األمن القوميمركز أبحا"قال الدكتور دان شيفطان رئيس : صالح النعامي

اإلسرائيلي كما يقال، بل تهدف إلى مساعدة الرئيس /ال صلة لها بحل الصراع الفلسطيني" أنابوليس"
. ومؤكدا قراءة د  .األمريكي جورج بوش في تهيئة األجواء اإلقليمية لتوجيه ضرب عسكرية إليران

يلي الشهير عدة مواقف لرئيس الوزراء إيهود أولمرت يرى المعلق اإلسرائ" كيفا الدار"رصد " شيفطان"
وفي مقال نشرته اليوم اإلثنين صحيفة .أنها تكشف زيف تصريحاته بشأن المصالحة مع الفلسطينيين

إسرائيلية /كقضية أمريكية" أنابوليس"إنه يتوجب النظر إلى لقاء " شيفطان. "اإلسرائيلية قال د" هآرتس"
ين فيها، مشددا على أن هدف إسرائيل من المشاركة بالقمة هو مساعدة بوش قُبيل بحتة ال دخل للفلسطيني

 .الوصول لنقطة الحسم في مواجهة إيران
بتصريحات القيادات العربية عامة، والفلسطينية على وجه " مركز أبحاث األمن القومي"واستخف رئيس 

إن كال من إسرائيل والواليات المتحدة : قائال" نافذة فرص"بأنها " أنا بوليس"الخصوص التي تصف قمة 
غير قادرين "من زعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض؛ لكونهما " يائستين"

معقل حركة (على فرض إرادتهما على شعبهما، وعاجزين حتى عن فرض حكمها في الضفة الغربية 
 ".تح، وإمالء وجهة نظرهما على ف)فتح التي ينتميان لها

بوش وأولمرت يخططان لتحميل الفلسطينيين "ورأى رئيس مركز األمن القومي بجامعة حيفا أن 
المسئولية عن فشل قمة أنابوليس، بإبداء أولمرت مواقف مرنة وحذرة من ناحية ظاهرية ومقبولة 

 ".لإلجماع الصهيوني أصال رغم أنه يعرف أن الفلسطينيين سيرفضونها
  22/10/2007إسالم أون الين 

 
  ..ساركوزي يعتبر إقامة إسرائيل معجزة القرن العشرين: في لقائه مع أولمرت .28

بعد لقائه بالرئيس الفرنسي نيقوال ساركوزي، يوم اإلثنين، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أولمرت، إنه              
 .ئيس الفرنـسي  في الشأن اإليراني لم يكن بإمكانه االستماع إلى أقوال تناسب توقعاته أكثر من أقوال الر              

وتركزت محادثاتهما حول   . وكان أولمرت قد اجتمع مع ساركوزي في قصر األليزيه لمدة ساعة ونصف           
 الفلسطينية تمهيـدا لمـؤتمر      -الجهود لوقف البرنامج النووي اإليراني، والدفع بالمفاوضات اإلسرائيلية       "

كانت معجزة القـرن العـشرين،      إقامة دولة إسرائيل    "ومن جهته قال ساركوزي ألولمرت إن        ".أنابولس
" خط أحمر "وعبر عن التزامه تجاه أمن إسرائيل، معتبرا أن أمنها هو           ". والحدث األهم في القرن الماضي    
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ال يزال هناك إمكانية لبلورة عملية دوليـة        "وفي نهاية اللقاء، أشار أولمرت إلى تقديراته بأنه          .بالنسبة له 
  ".مجلس األمن أو بجهود موازية للدول األوروبيةلفرض عقوبات على إيران، سواء بواسطة 

  22/10/2007 48عرب
  

  بنك إسرائيل يبحث إمكانية مواصلة العالقات المصرفية مع قطاع غزة .29
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن وزارة المالية اإلسرائيلية وبنك إسـرائيل           :  د ب ا   -القدس المحتلة   

قات المصرفية بين إسرائيل وقطاع غزة رغم قـرار الحكومـة   المركزي يبحثان عن سبل لمواصلة العال     
وقالت االذاعه ان بنك إسرائيل يجري مفاوضات مع بنك هبوعليم وبنك            ".كيانا معاديا "اعتبار قطاع غزة    

ديسكونت اللذين أعلنا عن قطع عالقتهما مع البنوك الفلسطينية في قطاع غزة وذلك في مسعى القناعهما                
وأضافت أن رؤساء بنك إسرائيل يبحثون عـن إمكانيـة اسـتمرار             .قات قدر االمكان  بتأجيل قطع العال  

  .العالقات مع البنوك في القطاع عن طريق البنوك في الضفة الغربية ومصر واألردن
  23/10/2007الدستور 

  
  أبراج مراقبة متنقلة لالحتالل للحماية من التفجير عبر األنفاق .30

اإلسرائيلية المتخصصة فـي    " مفرام"ان شركة   ) اسرائيل( االخضر   أفادت مصادر فلسطينية داخل الخط    
إنتاج معدات الوقاية، قامت بإنتاج أبراج مراقبة فوالذية متنقلة، كي تستخدمها قوات جيش االحتالل فـي                
محيط قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ويفترض أن توفر حماية من األنفاق وخاصة في محـيط قطـاع                  

أن القواعد العسكرية المحيطـة بقطـاع غـزة         " فرقة غزة "قادة جيش االحتالل في     وتفيد تقديرات    .غزة
ويقـول ضـباط    . وأبراج المراقبة مهددة بالتفجير من خالل أنفاق يتم حفرها من قبل المقاومة الفلسطينية            

 علـى  إسرائيليون إن الفلسطينيين بدأوا استخدام معدات جديدة لحفر األنفاق تم إدخالها من الخارج وتعتمد    
وقالت مصادر إسرائيلية إن الدافع اآلخر الذي استدعى البحث عن حلول بديلـة ألبـراج                .ضغط الرمل 

المراقبة الثابتة هو قرار المحكمة العليا في أعقاب التماس تقدم به فلسطينيون أقيمت أبراج مراقبـة فـي                  
  .قبة وإعادة أرضهم إليهمأراضيهم ومنعوا من استخدامها، طالبوا فيه بتفكيك أبراج الحراسة والمرا

 23/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  يدعو الى تجمع في الداخل ضد مؤتمر الخريف"التجمع الوطني الديمقراطي" .31
الذي يتزعمه النائب العربي الـسابق فـي الكنيـست          " التجمع الوطني الديمقراطي  "دعا حزب   : الناصرة

 لتصفية القضية الفلسطينية وإلى إعـادة التأكيـد         عزمي بشارة، الى التحرك الشعبي ضد المخطط الجديد       
، حيث تبنى المكتب السياسي للحزب قراراً بالـدعوة         "مؤتمر الخريف "على الثوابت الوطنية في مواجهة      

لعقد مؤتمر وطني في الداخل يؤكد على الثوابت وأسس الحل العادل لقضية فلسطين، تشارك فيه القـوى                 
  .التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينيةوالفعاليات الوطنية، ويعلن فيه 

 23/10/2007الدستور 
  

  رؤساء السلطات المحلية العربية يوقعون على استقالة جماعية مشروطة .32
قرر رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، أمس االثنين في اجتمـاع            :  حسن مواسي  -الناصرة  

: يع على استقالة جماعية تودع بيد رئـيس اللجنـة         المجلس العام لرؤساء، أن يقوم جميع الرؤساء بالتوق       
شوقي خطيب، ليقوم بتقديمها الى وزارة الداخلية في نهاية سلسلة من اإلجراءات االحتجاجية التي يستنفذ               

، ءات االحتجاجية وقررت اللجنة القطرية، المباشرة بسلسة من اإلجرا      . اللجنة القطرية خالل الشهر القادم    
للجنة المتابعة بعد غد الخميس لمناقشة هذه القضية، وكذلك إقامة خيمة اعتـصام             حيث سيتم عقد اجتماع     
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احتجاجية في الخامس من الشهر القادم أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، ومنها سيعلن عن إجراءات                
وأكد الرؤساء في اجتماعهم انه إذا لم تحقق انجازات فعلية تترك أثرها على الوضـع               . تصعيدية إضافية 

  .في سلطاتهم المحلية بشكل ملموس فسوف يتم تقديم االستقاالت في بداية كانون األول القادم
  23/10/2007الدستور 

  
  قائد سالح البر ملحقاً في السفارة في واشنطن: إسرائيل .33

صادق وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك، على توصيات رئيس أركان الجـيش غـابي               ) يو بي أي  (
وفي إطار هذه التعيينات سيشغل قائد سـالح   .  تعيينات جديدة في الجيش اإلسرائيلي     أشكنازي بخصوص 

البر بيني غانتس مهام الملحق العسكري في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن، وسيتولى مهامه في قيـادة                
ائيلية وأشارت وسائل إعالم إسـر     . سالح البر اللواء افي مزراحي الذي قاد حتى اآلن الشعبة اللوجستية          

، وخالل فترة اسـتبدال الحكـم فـي         "خصوصا مقابل إيران  "إلى أهمية المنصب الذي سيشغله غانتس،       
 حيث سيكون ارفـع     2008,الواليات المتحدة مع انتهاء فترة اإلدارة األميركية الحالية في تشرين الثاني            

  . طات ضد إيرانضابط إسرائيلي يقوم بتنسيق عسكري مع الجيش األميركي وكل ما يتعلق بالنشا
  23/10/2007السفير 

  
  لصواريخ بعيدة المدى" إسرائيل"واشنطن توافق على تطوير  .34

وقالت . لصاروخ مضاد للصواريخ  البعيدة المدى     " إسرائيل"وافقت الواليات المتحدة على تطوير       :)وام(
ة مـن   في عددها الصادر هذا األسبوع إن هذا الصروخ سـيكون نـسخة متطـور             " ديفنس نيوز "مجلة  

يعملـون علـى    " اإلسرائيليين"وأشارت الى أن العسكريين     ". 3سهم    " "اإلسرائيلي"الصاروخ األمريكي     
  ".اإلسرائيلية"تطوير المقدرة الدفاعية 

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يرفض اعتبار أولمرت عاجزاً" اإلسرائيلي"المدعي العام  .35
غيـر  " إسرائيلية"ناحيم مزوز أمس طلبا تقدمت به منظمة        م" اإلسرائيلي"رفض المدعي العام     :)ب.ف.ا(

حكومية العتبار رئيس الوزراء ايهود اولمرت عاجزا مؤقتا عن القيام بمهامه بسبب تحقيقات الفساد التي               
طلبكم ال ينطـوي علـى قـرار        "وقال معاون مزوز إن     . فتحتها الشرطة في حقه حسب ما أعلن مكتبه       

ئيس الوزراء حول قدرته على تولي مهامه بسبب التحقيقات المفتوحـة           قضائي، بل انه قرار شخصي لر     
  ". في حقه

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   بانخفاض االستثمارات األجنبية في إسرائيلتوقعات .36
يستشف من تقرير االستثمارات العالمي السنوي لوكالة األمم المتحـدة للتجـارة            : خلف خلف  - رام اهللا 

لبنان الثانية ما زالت تترك أثاراً كبيرة على حجم االستثمارات األجنبية في إسـرائيل،    والتنمية بأن حرب    
 مليار دوالر، مع العلم أنها فـي        9.5، بحيث يبلغ    2007حيث من المتوقع انخفاض في حجمها هذا العام         

ـ         14.3 – بلغت رقما قياسيا فاق كل األزمنة        2006العام الماضي    م  مليار دوالر، ومع ذلـك فـان حج
وحسب التقرير، الذي عرضته     .  مليار دوالر  18.3االرتباطات والمشتريات اإلسرائيلية في الخارج بلغ       

 في العالم في قدرتها الكامنة      26مدرسة أدارة األعمال في كلية اإلدارة، فأن إسرائيل تأتي في المكان الـ             
وكان عام  . حقيق هذه القدرة الكامنة    فقط في ت   42على االستثمارات األجنبية، ولكنها توجد في المكان الـ         
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 مليار دوالر،   14.3 هو أكثر األعوام من حيث االستثمارات األجنبية في إسرائيل التي قدرت بـ              2006
وبحسب التقديرات في إسرائيل فأن النمو المحلـي فـي          . 2005وهو رقم يزيد بثالثة أضعاف عن العام        

مـن   من المتوقع أن يكون مضاعفا وأعلى        2008 – 2006اإلنتاج اإلسرائيلي القومي الخام في األعوام       
  .االقتصاد األوروبي واألميركي

  22/10/2007موقع ايالف 
  

  اآلن محاولة اغتيال أولمرت؟ "الشاباك"لماذا كشف  .37
 الكشف عن قضية إحباط محاولة اغتيال     "عن سبب   "جيروزاليم بوست "تساءلت صحيفة   : األخبار، أ ف ب   

واالدعـاء أن الـسلطة الفلـسطينية أطلقـت سـراح            "فتح"فيها عناصر من     التي تورط    ايهود أولمرت 
، مشيرة إلى أن الجـواب سياسـي        " بعد أربعة أشهر مع إعطائها أكبر قدر من الدعاية؟         ،المتورطين فيها 

الكشف عن مؤامرة تعزز موقع أولمرت في وجه الفلسطينيين قبل اللقاء الدولي المقرر عقده فـي                "وهو  
  ".دةالواليات المتح
الكثير ارادوا معرفة لماذا استغرق الكشف عن هذه القضية وقتاً طويالً منـذ             "إن  "يديعوت"بدورها، قالت   

  ".؟)الفلسطينية(إلقاء القبض على المجموعة اإلرهابية وحتى بعد اإلفراج عن عناصرها من قبل السلطة 
مـشتبه فـيهم أعـادت الـسلطة        الوزراء أن اثنين مـن ال      "الشاباك"عدم إبالغ   "هآرتس"كذلك، استغربت   

  .الفلسطينية اعتقالهما
، يعقوب بيري، في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسـرائيلي، أن           "للشاباك"وفي السياق، رأى الرئيس السابق      

القضية، فيما قال عضو الكنيست اليميني المتطرف اريه الداد إن هويـة مـن              "مضخّ"الجانب اإلسرائيلي   
نسق توقيت النشر مـع اولمـرت، وأن         "كباالشا" ألداد عن اقتناعه بأن      وعبر. يقف وراء النشر واضحة   

وقال عضو الكنيست أوفير     .األمر ربما كان يتعلق بمناورة في المفاوضات بهدف تليين مطالب أبو مازن           
، إنه مقتنع بأنه ال توجد صدفة في توقيت النشر، وربط ذلك بـذكرى اغتيـال                "العمل"بينس، من حزب    
لتذكير الجميع بأن اغتيال رئيس حكومة في إسرائيل هو أمر          "السابق إسحق رابين، وذلك     رئيس الحكومة   

  ".قد يحصل في هذه األيام
يشكك في نيات أولمرت السير نحو عملية سياسـية         "أما عضو الكنيست اليساري، دوف حنين، فقال إنه         

التوقيت، المثير  " ملمحاً إلى أن     ،"بدأ البحث عن ذرائع لموقفه    "، وأنه يخشى من أن يكون أولمرت        "حقيقية
  ".جداً لالستغراب، يصب في هذا اإلطار

  23/10/2007األخبار 
  

  مؤسسة يهودية تمول عمليات هروب السوادنيين إلي إسرائيل .38
" عـساف "كشف تقرير لمركز الوثائق والمعلومات اإلسرائيلي تمويـل مؤسـسة           :  فكرية أحمد  -الهاي  

 الالجئين السودانيين إلي األراضي اإلسرائيلية، حيث قدمت المؤسـسة          اليهودية لعمليات هروب واستقبال   
خالل عام ونصف العام عشرات اآلالف من اليورو الستقبال وتوطين الالجئـين الـسوادنيين، وتنـشيط                
المؤسسة في ايالت وبئر السبع، حيث تقوم بتقديم المساعدات االنسانية والنفسية للسودانيين ومـساعدتهم              

   . من الحصول علي االقامة الدائمةحتي يتمكنوا
  23/10/2007الوفد المصرية 

  
   جانب كل اتفاقية يتوصل لها الجانبانالى العربية ستقف االحزاب: زكور لفياض .39

التقي النائب العربي في الكنيست من القائمة العربيـة الموحـدة والعربيـة              : زهير اندراوس  - الناصرة
 االحد، برئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في فندق الملـك           للتغيير الشيخ عباس زكور امس االول،     
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داود في القدس الغربية، وذلك برفقة رئيسة الكنيست داليا إيتسك وسبعة أعضاء كنيست يمثلـون معظـم                 
كمـا أن هـذه     : وجه كالمه لفياض قـائال    موحول لقائه ، صرح النائب زكور        ،   األحزاب في الكنيست  

ليوم تجمع ثمانية أعضاء كنيست من مختلف التيارات واألحزاب التي تحمـل            الطاولة التي نجلس حولها ا    
أفكارا ومبادئ متباينة حول القضية الفلسطينية، فكذلك يحق للشعب الفلسطيني أن تتعـدد فيـه الـرؤي                 

 جميـع أطيـاف     ىواألحزاب واالجتهادات السياسية، بحيث نطمع نحن العرب فلسطينيي الداخل أن نـر           
  . موحدين في خندق واحد خدمة للقضية الفلسطينيةالشعب الفلسطيني

  23/10/2007القدس العربي 
  

   رمز االنتفاضة ضد االحتالل ..معتقل النقب الصحراوي: تحقيق .40
 كما يسميه الفلـسطينيون،     3 ارتبط معتقل كتسيعوت اإلسرائيلي في صحراء النقب، أو أنصار           :ا ف ب  

سطينية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة ضـد االحـتالل         باالنتفاضة الفل  1988منذ افتتاحه في العام     
 السجن  أن هذا   قال مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي عيسى قراقع          في هذا الشأن    و. اإلسرائيلي

 انه في احدى مراحله وصل عدد المعتقلين فيه إلى نحو           مشيرا إلى أقيم باألساس لقتل االنتفاضة وردعها،      
الذي أمضى ستة اشهر في هذا المعتقل لدى بداية االنتفاضة األولى،            وهو   وأضاف قائال .  ألف معتقل  50

الدولة العبرية، التـي     يذكر أن . نه ال يليق بالحيوانات وال يصلح للبشر      حيث أ يجب إغالق هذا المعتقل،     
ـ   ما لبثت    في أعقاب قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني،         ،96 أغلقت المعتقل في العام    ه أن أعادت افتتاح

 الستيعاب آالف الفلسطينيين الذين أسرتهم لمشاركتهم في االنتفاضة الثانية وتـم نقـل              ،2002في نيسان   
 واستنادا إلى أرقـام     .2006اإلشراف عليه من سيطرة الجيش اإلسرائيلي إلى مصلحة السجون في العام            

 أسـير فـي     2300ن إسرائيل تعتقـل حاليـا قرابـة         إ ف ،وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية    
وينتمي االسـرى إلـى مختلـف       .  ألفا تعتقلهم في سجونها ومعتقالتها المختلفة      11كتسيعوت، من اصل    

حتجز فيه بشكل   يو. الفصائل والحركات الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، السيما قيادات من الصف األول         
وفق قانون عائد لعهد االنتداب      من األسرى اإلداريين، الذين يعتقلهم الجيش اإلسرائيلي         700خاص نحو   

معتقل إلى أدنى   الوبالرغم من افتقار    . البريطاني، وخاص الذين ال تتوفر ضدهم براهين وأدلة لمحاكمتهم        
حقوق اإلنسان، حسب وصف وزارة شؤون األسرى الفلسطينية، ووقوعه في الصحراء في موقع معزول              

ـ       . شديد عزلته  إال أن السلطات اإلسرائيلية عمدت إلى ت       ،عن العالم   26ويقيم األسرى في خيم تتـسع لـ
 وزارة  وقد أشـارت  . شخصا، وينامون على أسرة مكونة من لوح خشبي وقطعة رقيقة جدا من اإلسفنج            
  .شؤون األسرى إلى أن المعتقلين يعانون من العديد من األمراض وخاصة آالم الظهر

  23/10/2007السفير 
  

  اج قضية أبنائهم في مباحثات مؤتمر الخريف بإدرعباسأهالي األسرى يطالبون : غزة .41
 محمود عباس بإدراج قـضية      واأهالي األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي طالب       أن   :كتب حسن جبر  

وقال موفق حميد مسؤول العالقات العامة في        .مؤتمر الخريف في  أبنائهم في المباحثات المزمع إجراؤها      
مؤتمر سيفشل إذا لم يتم إدراج قـضية األسـرى علـى سـلم              ال، أن   "حسام"جمعية األسرى والمحررين    

إلى إدراج قضية األسرى الفلسطينيين ضمن مباحثات       اللبناني  كما دعا األمين العام لحزب اهللا       ،  األولويات
  .إسرائيلمع الجارية التبادل 

  23/10/2007األيام الفلسطينية 
  

   أسرى مجدو يعانون من أمراض جلدية وتردي األوضاع الصحية .42
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 أن أمراضـا     االسـرائيلي،  أكد األسرى المعتقلون الفلسطينيون في سجن مجدو المركزي       : رامي دعيبس 
جلدية غريبة وغير معروفة السبب أخذت تنتشر بينهم نتيجة لسياسة نقص الرعايـة الـصحية وغيـاب                 

  .والعالجية من قبل إدارة المعتقلالمتابعات الطبية 
  

 مـن   15ضون لعملية قمع ممنهجة من قبل إدارة السجن حيث تم نقل            أكد األسرى أنهم يتعر   إلى ذلك فقد    
  . أسرى حماس إلى زنازين العزل االنفرادي وأمضوا فيها طيلة شهر رمضان دون سبب أو مبرر

  22/10/2007 48عرب
  

  ال آثار للهيكل في باحة األقصى: أوقاف القدس .43
لخطيب، أمس، االدعاءات اإلسرائيلية التي     نفى المدير العام ألوقاف القدس، عزام ا      :  فراس خطيب  -حيفا  

تناقلتها وسائل اإلعالم عن وجود قطٍع أثرية في باحة المسجد األقصى يعود تاريخها إلى الهيكـل األول                 
وشدد على أن ما يروجون له اآلن، يأتي مع اقتراب المؤتمر الدولي للسالم ليثبتوا أنهم                . عام 2700قبل  

نـه آن األوان  أقال النائب في الكنيست، إبراهيم صرصـور،    من جهته   و .ىيملكون شيئاً في باحة األقص    
، فعلت كـل    67 لوقف هذه األكاذيب التي تربط بين اليهود والحرم القدسي، مضيفاً أن إسرائيل، منذ عام             
البروفيسور  أما   .شيء وحفرت في كل مكان ولم تنجح في إثبات أي عالقة بين اليهود والمكان اإلسالمي              

لم يتـرك لديـه      أن وجود اآلثار  فأشار إلى   كاي، الحاصل على جائزة إسرائيل في علم اآلثار،         غابي بر 
تنفيه دائـرة   األمر الذي    .انطباعات خاصة، موضحاً أنه وجد وطاقمه مئات اآلثار المشابهة في الماضي          

  .االوقاف جملة وتفصيالً وتجده ادعاء سياسياً
  23/10/2007األخبار 

  
   ضد مؤتمر الخريف48لفلسطينيييدعو الى مؤتمر وطني طي الديموقراالتجمع  .44

دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الى التحرك الشعبي ضد المخطط الجديد لتصفية              
القضية الفلسطينية وإلى إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية في مواجهة مؤتمر الخريـف الـذي تقـوده                 

وتبنى قراراً بالدعوة لعقد مؤتمر وطني      . فتها اسرائيل بمشاركة السلطة الفلسطينية    اإلدارة األمريكية وحلي  
  . الداخل يؤكد على الثوابت وأسس الحل العادل لقضية فلسطينلفلسطينيي

  22/10/2007 48عرب
  

   في غزة الشرطةمنظمة حقوقية تنتقد سلوك .45
ر لها نشر أمس عن استنكارها الـشديد        عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقري        :غزة

لالستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر الشرطة التابعة للحكومة المقالة  أثناء قيامها بمحاولـة فـرض                 
  .النظام على إحدى العائالت في مدينة غزة، األمر الذي نتج عنه وقوع ضحايا بين المدنيين األبرياء

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ن في التنف والوليد يتمسكون بحقوقهم في العراق قبل مغادرتهم للسودانالالجئو .46
أكد الالجئون الفلسطينيون من العراق والمقيمون في مخيمات التنف والوليد الحدودية           :  سما - مخيم التنف 

  إضافة إلى كافة حقوقهم    ، على تمسكهم بجميع حقوقهم المدنية والقانونية في العراق        ،بين العراق وسورية  
 وكل ممتلكاتهم من عقارات وسـيارات       ،في التوظيف والسفر والدراسة في المدارس والجامعات العراقية       

 على التمسك بحقهم في العودة إلى العراق بعد استقرار الوضع األمنـي             واوحرص .هناكخلفوها وراءهم   
  .طين المحتلة مع تمسكهم بحق العودة إلى أرضهم التاريخية فلس،وانهاء االحتالل لمن يرغب منهم
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  23/10/2007 وكالة سما
  
  
  

  حسونة يدعو دول الشراكة اليورومتوسطية الى دعم االقتصاد الفلسطيني .47
حث وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة نظراءه وزراء اقتصاد الدول المنضمة التفاقية الشراكة             : غزة

ك مع األراضـي الفلـسطينية،    األوروبية الشرق أوسطية على تعزيز عالقات التعاون االقتصادي المشتر        
وطالب بتفعيل آليات الـدعم الفنـي        .والعمل على تعزيز االقتصاد الوطني ودعم متطلبات إعادة إنعاشه        

والمادي المقدم لألراضي الفلسطينية، والعمل على فتح أسواق تلك الدول أمام المنتجات المحلية اسـتناداً               
  .إلى أن فلسطين تعد عضواً في اتفاقية الشراكة

  23/10/2007األيام الفلسطينية 
  

  طبيب فلسطيني يجري عملية تدبيس المعدة باستخدام المناظير: ألول مرة في قطاع غزة .48
تدبيس المعدة  "على الرغم من قلة االمكانيات التقنية والفنية أجرى الدكتور ناصر أبو شعبان عملية              : غزة

 .ح كبير، وذلك الول مرة فـي قطـاع غـزة          باستخدام المناظير حيث تكللت العملية بنجا     " سيأبشكل ر 
عني تصغير المعدة وتقليل حجمها باإلضافة إلى استئـصال بعـض    ت العمليةوأوضح الطبيب المذكور أن     

  . التي لو بقيت موجودة يشعر من خاللها المريض بالجوعهااألجزاء من
  22/10/2007 قدس برس

  
  نالى فلسطي" طريق العودة... "دليل جغرافي تاريخي شامل .49

لئال تنطفئ شمعة األمل التي ال تزال تغمر قلب كل فلسطيني بحنين يزداد كل              :  شوكت اسكندر  -القاهرة  
يوم ويكبر مع حامله كل لحظة، وحتى يتعزز الرابط الشعوري برابط آخر محسوس يقـرب المـسافات                 

ل الحكاية  سلمان أبو ستة، الذي يستعرض كل فصو       لمؤلفه" طريق العودة "ويختصر الزمن، صدر كتاب     
جد في الكتاب كل ما تمكّن الباحث من جمعه عن األماكن المقدسة في فلسطين من خرائط               ويو .الفلسطينية

 ، مبينا يبدأ من النكبة   وهو   . اسم مدينة وقرية   1500 يحتوي على     وهو .وعمليات مسح ودراسات ميدانية   
األراضي التي احتلت فـي كـل   ، و1949 إلى نيسان   1948مراحل الغزو اإلسرائيلي لفلسطين من العام       

مرحلة، ويوضح كل ما يتعلق بالقرى والبلدات الفلسطينية والمستعمرات اليهودية أثناء االنتداب ووقوعها             
 معلّـٍم   4700 اسم مكان مقدس، إضافة إلى       5000يحتوي أيضاً على     كما أنه    .تحت السيطرة اإلسرائيلية  

نية وما يملكه أهلها العرب الفلسطينيون مـن أراٍض،         على أرض فلسطين، ويتضمن حدود القرى الفلسطي      
ويتحدث عـن المـستعمرات      .وما يملكه اليهود الذين كانوا يسكنون فلسطين مسالمين إلى جانب العرب          

 وبعده، وانتشارها السرطاني داخل أراضي الضفة الغربيـة واالعتـداء علـى             1948اليهودية قبل العام    
 دقيق لشبكات الطرق التي تصل بين المـدن والقـرى فـي أنحـاء               أراضي األهالي، إضافة إلى توثيق    

ومن األمور المهمة التي يحتويها هذا الدليل هو جدار الفصل العنصري ومساره الـذي يقـضم                .فلسطين
آالف الدونمات من األراضي العربية في الضفة الغربية، إضافة إلى تحديد الطرق كافـة التـي يحظـر                  

الضفة المرور بها وكذلك األماكن التي يمنع على كل عربي فلـسطيني أن             الجيش الصهيوني على أبناء     
لم ينس وضع خريطة لألماكن التي يرتادها أهالي فلـسطين           أبو ستة  حتى أن    .يوجد فيها أو يقترب منها    

عندما تزور البالد مستعيناً بخرائط هذا الدليل ستجد أن أراضـي           : " وهو يشير قائال   .للترويح عن أنفسهم  
الالجئين ال تزال خالية إلى حد كبير وأن العودة ال يمنعها حق وال قانون وال جغرافيا وال تاريخ، وإنمـا                    

  ".يمنع العودة عنصرية التنظيف العرقي وهو ال شك زائل
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 22/10/2007الحياة 
  
  
  

   في صفقة التبادل "أرادرون " رسالة منأولمرت يؤكد تسليم حزب اهللا .50
 أمس في أثناء زيارة لحديقة تابعة لبلدية باريس التي علقت           ،أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت     

 علـى   )جلعـاد شـاليت    و إيهود غولوفاسير والداد ريغيـف     (صور الجنود اإلسرائيليين الثالثة األسرى    
عيد أسـره  لماضي رسالة موجهة من الطيار اإلسرائيلي رون أراد ب      أن حزب اهللا سلم األسبوع ا      ،جدرانها

وذكرت صحيفة يديعوت التي كشفت النبأ أن رسالة الطيار وصورة له           .  في لبنان إلى زوجته    1986في  
 االثنين قبل الماضي، وأضافت أن تامي أراد تعرفت إلى خط زوجها             تم نقلتا في إطار اتفاق التبادل الذي     

وحسب الصحيفة فإن حـزب اهللا       . عاما، وأجهشت بالبكاء   21خصية جدا التي كتبت قبل      في الرسالة الش  
سلم جزءا من تقريره حول أسر أراد يشمل جهود الحزب لمعرفة ما حل بالطيار، وقال الحزب إنه عاجز                

  .عن توضيح مصير رون أراد
  23/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
       نازحي البارد من مدارسهمركات إلخالءيبدأون سلسلة تحفي طرابلس  لطالبأهالي ا .51

االعتـصام  إثر   ؛تطور األمور  ب متوسطة التبانة الرسمية  مدرسة  لم تسمح إدارة    :  غسان ريفي  -طرابلس
، صباح أمس، احتجاجا على عدم إخالء مدرستي المتوسطة الرسـمية            اللبنانيين الذي نفذه أهالي الطالب   

األهالي الغاضبون أكثر من مـرة إخـراج        وقد حاول   . يم البارد  من مخ   النازحين الفلسطينيين   من ولقمان
 لكـن إدارة    ،أبنائهم من الصفوف واالنتقال معهم الى الشارع العام لقطع الطريق وإحـراق االطـارات             

وقـد  . ، ما دفع باالهالي الى الدعوة لتنفيذ اعتصام جديد صباح اليـوم الثالثـاء         ذلكحالت دون    المدرسة
فع الطالب اللبنانيون ثمن نزوح الفلسطينيين من مخيم نهـر البـارد، مطـالبين              رفض المشاركون أن يد   

  . المسؤولين المعنيين بنقل النازحين الى مدارس االونروا لحين إيجاد الحل الناجع لكل النازحين
  23/10/2007السفير 

  
  وتضليل االونروارسمي التجاهل بين ال:  الباردإعمارورشة  .52

المركز الثقافي فـي    "، و "الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق    " نظمت   :مد عبد الكافي الص   -طرابلس  
، ورشـة   "المركز الوطني لإلحصاء والتوثيق والبحوث التنمويـة      "، و "جمعية الوفاق الثقافية  "، و "طرابلس

 .، على مدى يومين متتاليين    "من النّزوح إلى العودة وإعادة اإلعمار      -مخيم نهر البارد  "عمل تحت عنوان    
في اليوم األول تحدث رئيس المركز الوطني لإلحصاء عبد اهللا خالد، فأشار إلى أن الورشة تهدف إلـى   و
رئيس المركز الثقافي مصطفى مولوي أكّد أن        ".تقديم سلة متكاملة من الحلول لمعضلة مخيم نهر البارد        "
أما المدير العـام     ". عالقة لهم بها   الفلسطينيين في مخيم نهر البارد كانوا كما اللبنانيين ضحية أحداث ال          "

               الجانب "السابق لشؤون الالجئين الفلسطينيين وزارة الداخلية في لبنان الدكتور خليل شتوي، فلفت إلى أن
األمني بالملف الفلسطيني في لبنان مرتبط بالجيش اللبناني، أما الجانب السياسي فيستوجب وفاقاً فلسطينياً              

الجبهـة  "من ناحيتـه، مـسؤول       ".ون استبعاد أي طرف، وتوافقاً سياسياً لبنانياً      يشمل كّل الفصائل من د    
المطلوب وضع الملف اللبنـاني الفلـسطيني   "في الشمال سمير لوباني، رأى أن  " الشعبية لتحرير فلسطين  

أما مستشار ممثـل منظمـة التحريـر         ".على نار حامية لمناقشة العالقة وإجراء المصالحة بين الشعبين        
         12كّل وعود المساعدات لم تتحقق، باسـتثناء وصـول          "الفلسطينية في لبنان كمال ناجي فأشار إلى أن 

 ماليين دوالر من اإلمارات؛ كما أن المنظمات غير الحكومية لـم تـدخل         5مليون دوالر من السعودية و    
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ك المنظمات، وهي تمـارس  إلى المخيم إال منذ ثالثة أيام، فيما تنصلت األونروا من أي سلطة لها على تل       
سياسة تضليلية برغم مالحقتنا اليومية لها، وقد خرقت االتفاق الذي كان ينص على وجوب أن ال يكـون                  

  ".في الغرفة الواحدة أكثر من خمسة أشخاص
  23/10/2007األخبار 

  
  لقاء بين ممثلين ألولمرت وجنبالط: إسرائيليموقع  .53

ء جرى بين ممثلي رئيس الحكومة اإلسـرائيلية ايهـود أولمـرت            أن لقا " اوميديا اإلسرائيلي "ذكر موقع   
 النائب وليد جنبالط الموجود حالياً في واشنطن، وخلص الـى نتـائج              اللبناني ورئيس اللقاء الديموقراطي  

وأوضح الموقع، أن مصادر مقربة من الحزب التقدمي االشتراكي أكدت له نبأ اللقاء الذي جرى                .إيجابية
وأشـار  . فسها، في حضور نائب الرئيس األميركي ديك تشيني أو ممثل مـن جانبـه             بحسب المصادر ن  

وتهـرب مكتـب    . الموقع إلى أنه ليس هناك تفاصيل عن مضمون اللقاء والمواضيع التي بحثت خاللـه             
  .أولمرت من تأكيد أو نفي نبأ اللقاء المذكور

  23/10/2007األخبار 
  

  ع أن يتحقق السالم قبل التطبييجب: مبارك .54
حذر الرئيس المصري حسني مبارك من حدوث تداعيات        :  الوكاالت – وائل بنات    -غزة، جاكرتا، فيينا    

وقال مبـارك فـي     . خطيرة إذا لم تخرج قمة الشرق األوسط التي ستعقد برعاية أمريكية بنتيجة ملموسة            
لـشرق األوسـط    إن األمر سيكون له عواقب خطيرة على ا       "النمساوية  " دير شتاندرد "مقابلة مع صحيفة    

وأضاف إن على األطراف المعنيـة      ". وعلى الوضع الميداني والمنطقة ال تحتمل فشال آخر لجهود السالم         
سـوف يـشجع    "االتفاق على أهداف االجتماع قبل عقده، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين               

الخطوط العريضة للمفاوضات   "يقة  وفي الوقت نفسه تضع الوث    " الدول العربية على المشاركة في االجتماع     
وأشار إلى أن بعض األطراف تريـد أن        ". من أجل التوصل التفاق سالم يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة        

ترى مؤتمر أنابوليس كمنتدى يجب على العرب أن يطبعوا فيه عالقاتهم مع اإلسـرائيليين، مـضيفا أن                 
  .األمر لن يحدث هكذا ويجب أن يتحقق السالم أوال

   23/10/2007الوطن السعودية 
  

  عواقب خطيرة لفشل مؤتمر السالم: مصر والنمسا .55
شددت مصر والنمسا على ضرورة أن يحقق اجتماع السالم المقرر عقده في مدينـة أنـابوليس                : القاهرة

أمام  اإلسرائيلي وتفتح الباب     -نتائج ملموسة تحقق تقدماً حقيقياً على مسار السالم الفلسطيني          "األميركية  
توحد الفلسطينيين سـينعكس علـى      "ورأى الرئيس المصري أن     ". إحراز تقدم مماثل على بقية المسارات     

وسئل مبارك عن رأيه في تصريحات الـرئيس الفلـسطيني محمـود            ". المفاوضات بما يحقق مصلحتهم   
ح ما نُسب   إذا ص : "عباس عن إمكان التوصل إلى حلول نهائية لمشاكل الشرق األوسط خالل عام، فأجاب            

إلى الرئيس الفلسطيني، فإنني أقول إنه ممكن وغير ممكن في الوقت ذاته، وهذا يتوقف على ما سيحدث                 
وعن تقويمه لموقف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الرافض للتفاوض مع حمـاس،            ". على األرض 

ل نتفاوض مع حماس ونترك     هناك سلطة فلسطينية وهناك منظمة التحرير، وال يمكن أن نقو         : "قال مبارك 
من األفضل أن يتوحد الجانبان حتى يأتي التفاوض بنتيجة لمـصلحة الـشعب             "، غير أنه أكد أن      "السلطة

نجاح مؤتمر السالم سيدفعنا إلى األمام وفشله سـيمثل مـشكلة           "وقال الرئيس النمساوي إن     ". الفلسطيني
  ". ذا المؤتمر يجب اإلعداد له جيداًكبيرة تكون لها آثار وخيمة، لذلك نحن متفقون على أن ه

  23/10/2007الحياة 
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 نجاد يدعو إلى نقل إسرائيل لدولة أوروبية أو القطب الشمالي .56

عهد فرض الوصاية على الـشعب      "اكد الرئيس اإليراني احمدي محمود نجاد أن        :  أحمد سعيد  -طهران  
ويقترح نجاد نقـل اسـرائيل   ". فسهالفلسطيني قد ولى دون رجعة، وهذا الشعب هو الذي يحدد مصيره بن      

الى اوروبا او الى القطب الشمالي، وقال وجود الصهاينة في هذه المنطقة اليخضع الى تأييد قانوني، الن                 
وقال نجاد في اجتماع مجلس الـوزراء مـشيرا الـى           . هذه االرض تعود منذ قرون طويلة للفلسطينيين      

ان القرارات التي اتخذت حول     "ركا لبحث قضية السالم     المزمع عقده في امي   "  اميركي -الصهيو  "المؤتمر  
ان انعقاد هذا المؤتمر لـن      "و رأى نجاد    ". فلسطين دون مشاركة ابنائها لن تؤدي الى تسوية هذه المشكلة         

التحلي باليقظة والحذر من الوقـوع فـي فـخ          "داعيا دول المنطقة الى     " يلحق اى نفع بالشعب الفلسطيني    
االعـداء  "وشدد الرئيس نجاد على ان      ". يبغون سوى الحاق االذى باالمة االسالمية     اعداء االسالم الذين ال   

موضـحا ان  " يخططون مختلف المحاوالت والمؤامرات الضعاف الروح الجهادية لدى الشعب الفلسطيني    
الكيان الصهيوني الذي يسير نحو الهاوية واالنحطاط، يحاول استعادة معنوياته من خالل عقـد مـؤتمر                "

القضية الفلسطينية محور اهتمـام     "واعتبر الرئيس نجاد    . في الخريف المقبل  ''  اميركي -وية الصهيو   التس
واكـد ان   " شعوب العالم كافة، وكذلك تجليا لمقاومة الشعب الفلسطيني الذي يمثل شعوب البشرية كافـة             

، اليحق لهم المشاركة    الذين زرعوا الكيان الصهيوني اللقيط في قلب االمة االسالمية ويدعمونه بكل قوة           "
  ".في تسوية هذه المشكلة التي اختلقوها للشعوب

  23/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  رئيس األركان السوري يدعو الطيارين لالستعداد لصد أي عدوان  .57
دعا العماد علي حبيب رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة السورية، أمس، فـي كلمـة لـه                 : ب.ف.أ

االستعداد لصد أي عدوان غـادر يـستهدف سـماء          "سوريين في حفل تخرجهم إلى      طيارين عسكريين   
وكان نائب وزير الخارجية الـسوري فيـصل        ). سانا(حسب ما نقلت عنه وكالة األنباء السورية        " الوطن

وحول االجتماع الذي دعا    . "مفتوحة على جميع االحتماالت   "المقداد اعتبر أمس، ان األوضاع في المنطقة        
حتى هذه اللحظة لـم تحـدد هويـة هـذا           "رئيس األمريكي جورج بوش في الخريف، قال المقداد         اليه ال 

االجتماع وال أهدافه وال حتى جدول أعماله، وان األطراف المدعوة لم تتلق الدعوة كي تحـدد موقفهـا                  
  ".بشكل نهائي

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ى المرضى عل" اإلسرائيلية" بالقيود تنددمنظمات حقوقية  .58
أطباء مـن أجـل حقـوق       "الدولية و " هيومن رايتس ووتش  "و" الصحة العالمية "نددت منظمات،   : وكاالت
على دخـول مرضـى    " إسرائيل"، بالتضييقات الشديدة التي تفرضها      "اإلسرائيلية"غير الحكومية   " اإلنسان

 الفلـسطينيين إلـى     بإصدار تصاريح الخـروج للمرضـى     " إسرائيل"واتهمت  ". إسرائيل"قطاع غزة الى    
   ".حماس"بمعاقبة المرضى كوسيلة إليذاء " إسرائيل"مستشفياتها، على أساس اعتباطي كما اتهمت 

  23/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  هيئة محلفين أمريكية تبرئ مسؤولي مؤسسة األرض المقدسة .59
" تمويل اإلرهـاب  "مة  برأت هيئة محلفين في مدينة داالس بوالية تكساس من ته         :  محمد سعيد  -واشنطن  

ثالثة من أصل خمسة مسؤولين في مؤسسة األرض المقدسة الخيرية فيما عمدت إلى إجـراء مـداوالت                 
  . أخرى بشأن االثنين اآلخرين بعد أن قال ثالثة من المحلفين أن الحكم الذي قرا في المحكمة كان خطأ
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  23/10/2007الدستور 
  
  
  

  ثيقة لدعم إسرائيل عسكريا حزب االتحاد المسيحي بهولندا استبعد و .60
استبعد أعضاء حزب االتحاد المسيحي بهولندا من برنامجه الحزبي وثيقـة كانـت             :  فكرية أحمد  -الهاي

تدعو إلى دعم اسرائيل عسكريا وتقديم المساعدات لها حال تعرضها لهجوم او دخولها فـي أي حـرب،                  
تجاوز الحزب في برنامجه تسمية القـدس       وذلك عبر ارسال قوات هولندية لتحارب بجانب اسرائيل، كما          

كعاصمة لدولة اسرائيل، واكتفى باطالق اسم اسرائيل في النصوص التي تضمنها برنامج عملـه بـدون                
  .ربط القدس بها

  23/10/2007الوفد المصرية 
  

  عباس وأولمرت والخريف المنتظر .61
  محمد صالح المسفر. د

السيد عباس وفريقه التفاوضي الذي شكل حديثا للتفاوض        أتوجه بأسئلة غاية في البساطة وحسن النية الى         
مع اإلسرائيليين استعدادا لمؤتمر الخريف المنحوس الذي دعا له الرئيس بوش االبن، كم مبادرة عربيـة                

  وم؟ي وحتي ال1948ودولية قدمت إلسرائيل منذ عام 
؟ وماذا جنيتم مـن كـل   كم مؤتمر عربي ودولي وكم قرار دولي وأممي قدمت إلسرائيل ولم يستجب لها    

، وتنازالتكم  1993وم مرورا بأوسلو    يلقاءاتكم السرية والعلنية منذ السبعينات من القرن الماضي وحتي ال         
ومـاذا   في واشنطن أمام العالم عن الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني من اجل أن تقبل بكم إسـرائيل؟                

 وغيرها وغيرها من اللقاءات الفرديـة       2005 وطابا وشرم الشيخ     2000جنيتم من قمة كامب ديفيد عام       
  والجماعية السرية منها والعلنية وحتي مطلع األسبوع الماضي؟

قد يكابر أحدكم ويقول ما هذا الكالم الالمسؤول؟ الم نعد الى أرضنا في الضفة وغزة وبسالحنا وإدارتنا؟                 
والىمن والسودان؟ الـم نقـم      ولم نعد نعيش علي الحدود وفي المنافي من عمان الى بيروت الى تونس              

مؤسساتنا علي أرضنا في غزة ورام اهللا دون تدخالت عربية كما كنا قبل العودة؟ وأصبح لنا جـوازات                  
سفر نتنقل بها في كل مكان في العالم بعد ان كنا بهويات سفر ليست مقبولة حتي من الدول العربية التي                    

  أصدرتها لبعضنا؟
الوطن ولكن من انتم العائدون؟ جحافل من حركة فتح الـذين قبلـوا             جوابي، ال ننكر عودتكم الى ارض       

ولـم  . بالتنازالت التي قدمت إلسرائيل علي اثر التوقيع أمام العالم في واشنطن علي اتفاق أوسلو المشين              
يعود العديد من قيادات فتح الذين شعروا بالغبن الذي لحق بحقوق شعبهم جراء ذلك االتفاق المشين وبقوا                 

لم يعد قادة الفصائل المناضلة االخري وال كوادرهم وان حـدث فبنـسب ال              . منافي وخارج الحدود  في ال 
 ولكن اتفاقكم في اوسلو الذي عدتم بموجبه يحتم         - فتح   -نعم عدتم   . تذكر من اجل ذر الرماد في األعين      
ئليين سلطة النقض   أال تذكرون أن اتفاق أوسلو يخول القضاة االسرا       . عليكم عودة وظيفية لصالح إسرائيل    

ضد أي تشريع فلسطيني اتفاقكم المشين في أوسلو يجعل السلطة الفلسطينية خاضعة للقرارات اإلسرائيلية              
نعم عـدتم ولكـن   . في كل الشؤون ذات األهمية وان عليها أن تتولي مسؤولية مستمرة عن امن إسرائيل      

ال أريد اإلسهاب فـي     . س علي ذلك  بأي حال عدتم؟ فوضي وفساد وإثراء غير مشروع وفلتان امني وق          
  .مآسي اتفاق أوسلو الملعون فمجا ل هذه الزاوية ال يسمح بذلك
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في الجانب اآلخر من مأساة أوسلو حققت اسرائيل بموجب ذلك االتفاق ما لم تستطع تحقيقه بقوة السالح،                 
 أحرف الجزم والجـر     جعلتكم تلغون كل كلمة في ميثاق منظمة التحرير ال تقبل بها إسرائيل بما في ذلك              

  . واإلضافة
بعد اتفاق أوسلو حذف    . من أراضي الضفة الغربية بعد اتفاق أوسلو      % 80سيطرة إسرائيل علي ما نسبته      

 وفـي  1995منذ عام . قرار األمم المتحدة القاضي باعتبار الصهيونية شكال من أشكال التمييز العنصري        
قطاع مسجونين ضمن مناطقهم بواسطة القوات      من سكان ال   % 95ظل سيطرتكم علي قطاع غزة يعيش       

اإلسرائيلية حسب تقرير منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، واالقتصاد مخنوق وقوات األمن اإلسـرائيلية             
مسيطرة علي التجارة والتصدير واالتصاالت بالتعاون مع بعض من كوادركم، تقلصت إمدادات الميـاه               

الىوم الشعب الفلـسطيني فـي      . أوسلو طبقا لتقارير األمم المتحدة    للفلسطينيين بمقدار النصف منذ اتفاق      
غزة يعيش في سجن مغلق بموافقتكم، حتي إنكم في حركة فتح حرمتم علي كوادركم التي تعمل في غزة                  
العمل لصالح المواطن الفلسطيني، الطبيب والمعلم والقاضي والشرطي وموظف البنك وموظفي البلديـة             

حرم عليهم العمل في غزة وطلب منهم البقاء في بيوتهم ومرتباتهم تدفع كما قالـت               وعمال النظافة كلهم م   
اجتثت معظم أشجار الزيتون رمز وطنكم وانتم تنظـرون، واعتبرتهـا اسـرائيل             . تعليماتكم من رام اهللا   

  .ةباألمس شجرة وطنية فأين انتم؟ ملفاتي حبلي بالمعلومات الموثقة ولكن مساحتي في هذه الزاوية محدود
إنكم بعملكم من أجل الذهاب الى مؤتمر انابوليس في أمريكا المنحوس تخادعون اهللا والذين امنوا بعدالـة                 
قضيتكم، لكنكم ال تخدعون إال أنفسكم وانتم تشعرون، اسرائيل تقول ال حديث وال كالم سرا أو عالنيـة                  

جدول زمنـي، وال قـرارات      عن وضع المستوطنات، وحق العودة، ومدينة القدس، والمياه، والحدود، و         
الشرعية الدولية، وال اتفاق خارطة الطريق، وال مبادراتكم العربية مقبولة، وغير مسموح لكم التـصالح               

  مع إخوانكم المحاصرين في قطاع غزة، فعلي اي قاعدة انتم ذاهبون؟ 
ـ               . حقـوقكم  ىإن كنتم صادقين في وطنيتكم أصلحوا ذات بينكم، اتحدوا ترهبون عدوكم، و تحصلون عل

أرفضوا ولو مرة واحـدة مـا يفـرض         . اجعلوا التاريخ نصب أعينكم وليس مصالحكم الشخصية اآلنية       
  . عليكم

  23/10/2007القدس العربي 
  

  خطة إسقاط حماس .62
  وائل عقيالن

إثارة الفتن والقالقل باتت هي السالح األهم واألقوى في المواجهات بين الدول وتستخدم أيضا من قبـل                 
  .ارضة في مواجهة الحكومات التي تحكم بالدهاالقوى المع

وهذا ما نراه اليوم واضحا وجليا في حرب حركة فتح ضد الشعب الفلسطيني وحكومته في قطاع غـزة                  
والضفة الغربية، وإن كانت هذه الحرب في الضفة تأخذ أسلوبا آخر غير األسلوب المستخدم في قطـاع                 

  .غزة
حرب ومراحلها سأبدأ بالتطرق إلى بعض األحـداث ذات التـشابه فـي             وهنا وقبل أن أتطرق إلى هذه ال      

  .األسلوب واألهداف والمراحل مع هذه الحرب
حصار الخندق في عهد رسول اهللا، فقد كانت تلك الحرب تستهدف القضاء علـى دولـة اإلسـالم                  : أوالً

ع أهلها وينشر الرعب    وإسقاطها، فقد كانت الخطة ذات محورين أولهما حصار يضرب حول المدينة يجو           
 أو حتى يقول الرسول والـذين       - صلى اهللا عليه وسلم    - في أوساط سكانها حتى ينفضوا عن رسول اهللا       

  آمنوا معه متى نصر اهللا؟
أما المحور الثاني فكان إتاحة الفرصة ألتباع هذه الخطة ممن هم داخل المدينة بأن يبدءوا دورهـم فـي                   

مهاجمة بيوت المسلمين ونسائهم ليـشغلوهم عـن التـصدي لهـذا            نشر الرعب في المدينة؛ وذلك عبر       
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العدوان، وهذه المهمة كانت موكلة لليهود، وكانت تلك الخطة تستهدف في النهاية إسـقاط أول حكومـة                 
 - صـلى اهللا عليـه وسـلم       -إسالمية في التاريخ، وأما عن خطوات التصدي لهذه الخطة من ِقبل النبي           

رتداد قريش والطائف عن المدينة بعد الريح المرسلة عليهم، تمثَّل ذلك العمـل             فتمثَّلت بعمٍل واحٍد عقب ا    
  .بطرد اليهود المشاركين في هذه الخطة من المدينة حتى ال يترك المجال لفرصة خيانٍة أخرى

أما الحرب األكثر شبها وحداثةً فهي حرب العراق، فقد حاولت أمريكا هزيمة نظام حزب البعـث                : ثانيا
  :في العراق، فكانت الحرب والتي حوت في صفحاتها عدة مراحل، وهي كالتاليالحاكم 

 حصار شديد يضرب على العراق يترك أهله جياعا ومرضى، ويضعف قوته العسكرية، ويشتت قواه               -1
الداخلية، فاتحا الباب على مصراعيه للشعب كي ينقلب على انتمائه لوطنه وحكومته بغض النظـر عـن                 

  . التي تتبعها تلك الحكومةاأليديولوجية
  . استنزاف العراق عسكريا عبر االجتياح الجوي المتكرر لسمائه، والقصف المتكرر لمناطقه-2
 توفير الدعم المباشر لعناصر الفتنة، والذين مثَّل أكراد العراق النسبة األكبر منهم، ليثيـروا القالقـل                 -3

ي على الحكومة لجعل جهودهـا تتـشتت بـين العـدو            والفتن وليشكلوا جزءا كبيرا من الضغط العسكر      
الخارجي والداخلي؛ مما أفرز في النهاية حكومةً في كردستان العراق، وهي دولة عدو من نفس الـدين،                 
ولكن في خاصرة الوطن تطعنه من حيث ال يتوقع الطعن، والتي كان لها دور كبير وفاعل فـي إسـقاط                

ن أن تقوم بدوٍر فاعٍل في تقسيم الدول المحيطة مثل إيران وتركيا، كما             الحكم فيما بعد، والتي يراد لها اآل      
  .فُعل بالعراق، بحجة الحقِّ في قيام دولٍة لألكراد

ما أردتُ استخالصه من هذه الحرب هو أن ما يجري إنما هو تقليد وتكرار لمخططات اسـتخدمت فـي                   
، ففتح ومعها الصهاينة وأمريكـا تـسعى        حروٍب سابقٍة في التاريخ السحيق، وحتى في التاريخ المعاصر        

  .للنيل من حركة حماس في فلسطين وإسقاط حكومتها؛ وذلك عبر خطة ذات ثالث محاور
  حكومة عدو في خاصرة الوطن: أوالً

ويتم ذلك من خالل إقامة حكومٍة في جزٍء من الوطن ال تُسيطر عليه حركة حماس، وهذا الجزء يكـون                   
 الصهيوني، وفيه يتم القضاء على حركة حماس في الـضفة عبـر إصـدار          مستباحا ألجهزة فتح وللعدو   

قوانين ومراسيم تُجرم كل من له عالقة بحماس أو متعاطف معها أو متعاطف مع نهج المقاومة أو من ال                   
يتعاطف مع أطراف هذه الحرب، وتُعطي شرعيةً قانونيةً لمحاربة المؤسسات ذات العالقة بحماس خاصة              

  .تزم بنهج دعم المقاومة بشكٍل عامأو التي تل
  الحصار: ثانيا

ويتم ذلك بفرض حصاٍر على المناطق التي تُسيطر عليها حماس أي قطاع غزه، ويـشترك فـي هـذه                   
الحصار بشكٍل مباشٍر كلٌّ من فتح وما يسمى بإسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات التـي تُـسمى زورا                 

  :صار كالتاليوبهتانًا عربية، وأبجديات هذا الح
  . حصار بري وبحري من ِقبل دولة العدو الصهيوني للحدود مع قطاع غزة-1
 حصار بري لقطاع غزة من ِقبل حكومة مصر ومحاربة كل من يحاول مساعدة أهل القطاع بالطرق                 -2

  .الرسمية أو من وراء حجاب
لحياة األساسـية، وفـرض      جعل حياة الفلسطينيين بالداخل صعبة وعدم السماح بإدخال مستلزمات ا          -3

  .حصار مالي على المؤسسات المالية في القطاع
 إيجاد المزيد من المشاكل لحركة حماس عبر جعل حياة مواطني قطاع غزة العـالقين بالخـارج أو                  -4

المقيمين بالخارج صعبةً؛ وذلك عبر إذالل من هم عالقون منهم على الحدود المصرية الفلسطينية ومن هم               
خارج، وكذلك فصل الكثير من الطلبة الفلسطينيين من الجامعات التي يدرسون بهـا أو عـدم                عالقون بال 

إعطائهم إقامات في البالد التي يدرسون بها، وكذلك فصل الكثير من وظائفهم ممن يعملـون فـي دول                  
  .عربية
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ـ               -5 اس هـي    اإليحاء في بعض األحيان والتصريح في أحيان أخرى لمن هم بالداخل والخارج بأن حم
السبب في معاناتهم اليومية، وهذا ما جرى تحديدا في مطار العريش عندما بدأ ضباط مصريون بإثـارة                 
حنق المحتجزين هناك عبر نشر روايات عن تنسيق حركة حماس مع العدو الصهيوني إلدخال عناصرها               

ا يجـري فـي مطـار       إلى قطاع غزة دون االهتمام بباقي العالقين ممن ال ينتمون إلى صفوفها، وهذا م             
القاهرة لمواطني قطاع غزة الذين يصلون للمطار وتقوم السلطات المصرية بردهم على أعقابهم؛ وذلـك               

  .طبعا بعد إعطائهم دروسا في تحميل حماس مسئولية معاناتهم
وهو  رفض االستماع لكلِّ المبادرات التي تُقدمها حماس لحلِّ األزمة واالستماع فقط لطرٍف واحٍد؛ أال              -6

بل وحتى التسويق لهـذه الحكومـة وألكاذيبهـا عبـر           , حكومة عباس، وليت األمر ينتهي عند ذلك فقط       
  .فضائيات تلك الدول

  الفتن: ثالثًا
بما أن حركة حماس تمكَّنت من توفير األمن في قطاع غزة، وهو المطلب األهم لسكان القطـاع بعـدما                   

ذراع األطول واألصلب في التـصدي الجتياحـات العـدو          حرموا األمن طويالً، وبما أن حماس تُمثِّل ال       
المتكررة، فكان ال بد من العمل على إفشال هذا النجاح وإضعاف تلك الذراع؛ وذلك عبر نشر الرعـب                  
وتشتيت جهود المقاومة بين العدو الداخلي والخارجي، عبر دعم عناصر فتح والعمالء لتقويض األمـن               

دف شخصيات ومؤسسات لهدم دعائم األمن في غزة ولسلب حركة          خالل تفجيرات تتم هنا وهناك وتسته     
  .حماس إنجازاتها التي حققتها في القطاع

أعتقد أن حركة حماس تصدت لبعض بنود هذه الخطة ولكنها ال زالت تحتاج إلى عمٍل أكبر للقضاء على                  
  -:باقي بنود هذه الخطة، وأنا أرى أن عليها أن تقوم بما يلي

اعدات الممكنة للفلسطينيين المحاصرين بالخارج سواء كانت مساعدات مالية أو معنوية            تقديم كل المس   -1
  .لمكافحة الحرب اإلعالمية الموجهة لهؤالء لتحريضهم على حركة حماس

 الضرب بيٍد من حديد على مثيري القالقل وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وسريعة، وإصدار أحكام قاسية               -2
  .دعا لمن يخضع لإلغراء ويسير على نفس طريقهمضدهم؛ ليكون ذلك درسا را

 إصدار األوامر لعناصر حماس في الضفة بعدم قبول األمر الواقع، وعدم االستـسالم ألي مخطـٍط                 -3
  .يستهدف حياتهم وحرياتهم والتصدي بكل الوسائل الممكنة لذلك

مراسيم عباس وحكومة فياض،     إصدار بيان أو توكيل من النواب المعتقلين لدى االحتالل يسقطون به             -4
  .وهذا أعتقد يغني عن حضورهم لجلسات المجلس التشريعي ويسلب عباس كلَّ مراسيمه

فتنازل واحد يجر خلفه    ,  عدم التغني الدائم بشرعية عباس فيما يتغنى هو بعدم شرعية حكومة حماس            -5
  .عشرات التنازالت

       ا عمالً دءوبالثقةَ بنصِر اهللا تستلزم أيض على حركة حماس العمَل بشكٍل أكبر للتـصدي           إن ا، وأعتقد أن
.. لهذه المؤامرة، ونحن على ثقٍة بأن النصر مالزم للحقِّ وألتباع الحق مهمـا مكـر الباطـل وتجبـر                  

 ﴾اِكِرينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرمي30من اآلية : األنفال(﴿و.(  
 22/10/2007إخوان أون الين 

 
  مناطحة الجدار .63

  حلمي موسى
يصعب على حركة حماس اليوم أن تجد في الساحة العربية أو اإلسالمية من يحسدها على الوضع الـذي                

  . تعيش فيه
فبعد أن كانت أمالً لدى العديد من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، بانتهـاج طريـق يحمـي المـسيرة                  

  . دد شبابها، صارت تبدو كمطرقة تحطم األحالمالفلسطينية من التخاذل ويعزز نضالها ويج
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فحماس التي نشأت من رحم حركة سياسية عاشت المد والجزر وشهدت الصواب والخطأ، بدت وكأنهـا                
ولكنها، على األقل في أزقة غزة وبسرعة فائقـة، تحولـت إلـى             . تجربة جديدة منفتحة على أفق واسع     

  . كابوس
 نصيب الشعب الفلسطيني، الذي فقد بهذا التحول واحـداً مـن            وال ريب في أن الخسارة في ذلك هي من        

فحماس كانت إطاراً نضالياً دفع الفعل الكفاحي خطوات إلى األمام، وشكّل حالة قوية             . أبرز عناصر قوته  
  . مناهضة للترهل والفساد، ووزناً مضاداً للتخاذل

ك في واقع الفساد أو الفلتان األمني       ويتعذر على كل من يعرف أبجديات الفعل الفلسطيني الداخلي أن يشك          
  . المدمر، الذي كان قائماً في السلطة الفلسطينية

. غير أن مقاومة الفساد والفلتان األمني ليست مهمة طرف واحد على الساحة الفلسطينية، أياً كان حجمـه                
  . ل على ذلكومن الجائز القول إن نتائج تجربة االنقالب الذي نفذته حماس في قطاع غزة هو أكبر دلي

، بحسب التعبير المحبب للرئيس الراحل ياسر عرفات، ليس من السهل تطويعه خارج             "شعب الجبارين "فـ
ـ    . توافق وطني شامل   ، "احترام القانون "و" قانون السير "هذا الشعب أو تلقينه     " تأديب"ويجد كل من يتنطح ل

  . أن هذه المهمة مستحيلة خارج التوافق
سكري لحماس في قطاع غزة أنشأ لنفسه عقيدة أمنية خاصة، إلى جانـب العقيـدة               والواقع أن الذراع الع   

ومن المنطقي االفتراض أن هذه العقيدة األمنية هـي األطروحـة النقـيض             . العسكرية لمقاومة االحتالل  
. لعقيدة الصبر واالحتمال والموعظة الحسنة التي دأب عليها قادة مؤسسون في فترات ضـعف الحركـة               

  ". ال يفل الحديد إال الحديد"و من نزعة انتقامية ثأرية تقوم على مبدأ وهي ال تخل
وعبرت هذه النزعة عن نفسها في استهداف أجهزة األمن ووحدات االعتقال، التي شهدت فـي فتـرات                 

وغرست هذه العقيدة في نفوس الكثيرين من عناصر حماس         . سابقة تعذيب عدد من قادة حماس وكوادرها      
  . ن التجربة الشخصية لكل منهمالجدد، وبمعزل ع

إذا لم تكن ذئباً أكلتـك      "ونظراً للتجييش الهائل، فإن المنطق الذي استندت إليه العقيدة األمنية لحماس هو             
وهذا ما جرى في الصراعات التـي       . لذلك فهي ال تسمح بهامش كبير لتجنب الصراعات داخلياً        ". الذئاب

  .  لفتح أو وحدات أمنيةوقعت، حتى قبل الحسم العسكري، مع خاليا
وبعدما غدا قطاع غزة تحت السيطرة الميدانية الكاملة، استفادت حماس من رهبة القوة التي انتزعتهـا،                

إال أن السيطرة على قطاع غزة بدت أشبه بالسير في حقل ألغـام             . وسعت إلى تطويرها لفرض هيمنتها    
  . كثيف

 وجدران محروسة من اإلسرائيليين والعرب، بـل أن         وال يكفي أن حدود حقل األلغام هذه مسيجة بأسالك        
  . صواعق األلغام رخوة تنفجر مع كل هزة ريح

وأمام حماس، ال تقف فقط ألغام األجهزة األمنية، التي كانت الطرف األضعف في المواجهة، وإنما ألغام                
  . نقص الموادحركة فتح وباقي المنظمات الفلسطينية، وألغام العائالت، فضالً عن ألغام الحصار و

والواقع أن سيطرة حماس على القطاع بالطريقة التي تمت لم تكن سوى فتحاً لبوابـات الجحـيم علـى                   
فقد منحت نوعاً من التبرير اللتفاف شعبي ما حول طروحات كانت تتجه للسقوط،             . الفلسطينيين وحماس 

 تعاظم صدامات حماس مـع      وهي التي فتحت الباب أمام    . لو أديرت الحملة ضدها بطريقة توافقية أفضل      
  . العديد من القوى الفاعلة في مجتمع غزة

تكفي هنا اإلشارة إلى أن مؤتمر دمشق الذي تقرر عقده، رداً على مؤتمر الخريف في واشنطن، يوشـك                  
وما يزيد اإلحساس بالمصيبة هو أنه كلما اضـطرت   . أن يتفكك بسبب خالفات حماس مع القوى األخرى       

  .  صارت، من حيث تدري أو ال تدري، تقع في خطأ أكبرحماس لتبرير خطأ ما،
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هزة األمنية، ثم مع حركة فتح وأنصارها، ثم مع العائالت، واآلن مع حركة             دام مع األج  في البدء كان الص   
وكان تبرير الصدام جاهزاً من البداية، حيث اتُهم كل من يصطدم بحماس، بخدمة خطة              . الجهاد اإلسالمي 

  . ركي الصهيونيدايتون والعدو األمي
. قد ال يكون بوسع أي جهة في العالم أن تقنع حماس بأنها أخطأت وأن من الواجب التراجع عن الخطـأ                   

ومن الجائز أنها كانت على حق في بعـض         . فحماس ال تزال تشعر أنها كانت على حق في كل ما فعلته           
  . ما فعلته

 قطاع غزة يقرب الفلسطينيين من نيـل        ولكن ليس حكيماً من يعتقد أن ما جرى ويجري من صدامات في           
والحق أن قيادة حماس تكسب أكثر في فلسطين ولـدى العـرب            .. حقوقهم أو يبشر بأن مستقبلهم أفضل     

والمسلمين، إن أقرت بخطأ ما، وقع في غزة، وأعادت االعتبار لمحاربة العدو، حتى لو خـسرت غـزة                  
  . وقيادة حماس في غزة

  23/10/2007السفير 
  

   والكيدلكراهيةادرس فى  .64
  فهمي هويدي

أغلب الظن أنها ليست مصادفة، أن تنظم فى مائتى جامعة أمريكية هذا األسبوع حملة لشيطنة المسلمين،                
فى حين تسعى اسرائيل الستصدار قرار من األمم المتحدة يطالب الـدول األعـضاء بمنـع أى حركـة                 

  ".وإرهابيةعنصرية "اسالمية من المشاركة فى االنتخابات بدعوى أنها 
لكننـا ال   . ال أعرف الى اى درجة يمكن أن يؤخذ هذا الكالم على محمل الجد نظراً لـشذوذه وغرابتـه                 

نستطيع أن نكذبه أو نتجاهله لسببين، أولهما أن األخبار التى نقلته شبه مؤكدة، وثانيهما اننا نعيش زمنـاً                  
انظر الى وقـائع    (لمستغرب واقعاً مقبوالً    انقلبت فيه أوضاع كثيرة، حتى بات المستحيل ممكنا والشاذ وا         

 وهو ما يستدعى الى أذهاننا مقوالت السابقين عـن عالمـات            -)المشهد الفلسطينى وصدق أو التصدق    
وهذا الـذى   ". تلد األمة ربتها  "الساعة الصغرى، التى من بينها انقالب األوضاع رأساً على عقب، بحيث            

  .ركه أطراف مشبوهة أو موصومةنحن بصدده من تجليات االنقالب الذى تح
فعناصر المحافظين الجدد، الذين لم تعد مواالتهم السرائيل وال كراهيتهم للعرب والمسلمين بحاجة الـى               

في " الوعى بالفاشية االسالمية  "برهان، يقفون وراء الدعوة التى أطلقت فى الشهر الماضى القامة أسبوع            
 أكتوبر، وقد تبنى الحملـة      26والى يوم الجمعة القادم     ) كتوبر أ 22(الجامعات األمريكية، ابتداء من أمس      

، وصـاحب   "فن الصراع السياسى  "واحد من متعصبيهم المهووسين، اسمه ديفيد هورويتز، مؤلف كتاب          
قال انهم يجب أن يشعروا باالمتنان للعبودية التى نقلتهم مـن           (المواقف المشهودة ضد األمريكيين السود      

وهو نفسه الذى يقف وراء     ). ريقيا ونقلتهم الى نور الحضارة فى الواليات المتحدة       مصيرهم البائس في أف   
حملة قمع أساتذة الجامعات األمريكيين الذين ال يدينون بالوالء المطلق السرائيل، أو يعارضـون غـزو                

 أدت  وقد. العراق، أو يعبرون عن أية مواقف متفهمة للقضية الفلسطينية أو متعاطفة مع العرب بوجه عام              
حملته الى انهاء عقود عدد غير قليل من أولئك األساتذة، الذين كان قد حرض الطالب على مـراقبتهم،                  
كما أشاعت جواً من االرهاب الفكرى أسفر تخويف األكاديميين من الجهر بأية آراء يمكـن أن تحـسب                  

  .عليهم
 التى تتبعها االدارة الحالية     من خالل القمع والترهيب اعتبر هورويتز وجماعته أن أى معارضة للسياسة          

وازاء تراجـع شـعبية   .) تماماً كما أن اسرائيل تعتبر كل نقد لها عداء للـسامية    (هى تعبير عن الفاشية،     
الرئيس بوش وادارته التى يهيمن عليها المحافظون الجدد، وألسباب أخرى سنعرض لها فيما بعد، فـان                

ال تهـدد مـصالح     " الفاشية االسالمية "الخطر مدعين أن    صاحبنا هذا وجماعته اختاروا أن يدقوا نواقيس        
. أمريكا فى الخارج فحسب، وانما هى تمثل غزواً واختراقاً لحصون الواليات المتحـدة الداخليـة ذاتهـا                
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ويجسد الوجود االسالمى فى أمريكا والمنظمات المختلفة التى تمثل المسلمين رأس الحربـة فـى ذلـك                 
  .الغزو

ظيم أسبوع التوعية بالخطر االسالمى فى المائتى جامعة، واختـاروا فريقـاً مـن              ألجل ذلك دعوا الى تن    
ومن بـين   . عناصر المحافظين الجدد كمتحدثين فى الملتقيات التى يفترض أن تنظم داخل تلك الجامعات            

المطبوعات التى أعدت للتوزيع على طالب الجامعات صورة لمسلمة محجبـة يجـرى دفنهـا تمهيـداً                 
ولم يذكروا أن الصورة كانت     . وا بها أن يدللوا على وحشية المسلمين فى تعاملهم مع النساء          لرجمها، أراد 

، والسيدة المحجبة التى ظهرت فيها ممثلة أدت دورها، ومازالت          1994لقطة في فيلم تم تصويره فى عام        
  .حية ترزق حتى اآلن

ترك معه فيها متحدثون من الغـالة       حملة تخويف األمريكيين من االسالم التى يقودها السيد هورويتز يش         
 سبتمبر، حين أعلنت أن الواليات      11المهووسين أمثاله، بينهم سيدة تدعى آن كولتر اشتهرت بعد أحداث           

وهو . المتحدة يجب أن تغزو العالم االسالمى، وأن تقتل قادته، وتجبر اآلخرين على التحول الى المسيحية             
  ! التى تحرك حملة التحذير من فزاعة الفاشية االسالميةاعالن يكفى فى التعريف بشاكلة النماذج
 2 أكتوبر كان مجلس النواب األمريكى قد أصدر قـراراً فـى             22قبل بدء هذه الحملة فى الجامعات يوم        

وأعرب عن الـصداقة والـدعم      . أكتوبر نص على االعتراف بالدين االسالمى كأحد أعظم ديانات العالم         
دة والعالم، كما أشاد بالمسلمين الذين رفضوا التفسيرات والحركات االسالمية          للمسلمين فى الواليات المتح   

وفى الوقت نفسه فانه أعلن رفـض وادانـة الكراهيـة           . التى تبرر وتشجع الكراهية والعنف واالرهاب     
  .والتعصب والعنف الموجه ضد المسلمين فى داخل أمريكا وخارجها

لول شهر رمـضان، اال أن تزامنـه مـع حملـة التـرويج           ورغم أن القرار بدا وكأنه صادر بمناسبة ح       
. لمؤتمرات استنفار شباب الجامعات األمريكية وتخويفهم من المسلمين، يسوغ لنا أن نربط بين الحـدثين              

بحيث ال نستبعد أن يكون مجلس النواب الذى يتمتع فيه الديمقراطيون باألغلبية فيه، أراد أن يسجل موقفاً                 
. لتى يشنها المحافظون الجدد ضد العرب والمسلمين فى داخل أمريكـا وخارجهـا            ازاء حملة الكراهية ا   

وسواء صح ذلك الربط أم لم يصح، فان قرار النواب جدير بالتقدير والحفاوة ال ريب، وقد عبرت عـن                   
  .ذلك الترحيب مختلف المنظمات والفعاليات االسالمية بعد صدوره

ر، فاننى أتصور أن تأثير حملة عصبة المحافظين الجدد قد يكون           ورغم األهمية السياسية التى يمثلها القرا     
أما حملة الكراهية المـضادة حـين       . األقوى، ألن أعضاء الكونجرس هم من النخبة السياسية فى األغلب         

 جامعة وتخاطب عشرات اآلالف من الشباب، فان صداها فى دوائر الرأى العام أكبر،              200تتوزع على   
) فوكس وأخواتهـا مـثالً    (عالمية الموالية السرائيل والمعادية للعرب والمسلمين       خصوصاً أن األبواق اال   

  .اهتمت بالحملة في الجامعات بأكثر فى اهتمامها بقرار الكونجرس
ويستهدف . األدهى مما سبق واألمر، هو ذلك المسعى االسرائيلى الذى تسربت أنباؤه في اآلونة األخيرة             

حظر على أى دولة من أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة السماح ألى            اصدار قرار من األمم المتحدة ي     
حزب أو حركة اسالمية بالمشاركة فى أى انتخابات تجرى فوق أراضيها، بزعم أن هذه األحزاب وتلـك        

  ".ارهابية وعنصرية"الحركات 
ة تتضمن  أن وزيرة الخارجية تسيفى ليفنى تعكف على وضع خط        ) 24/9فى  (فقد ذكرت صحيفة هآرتس     

وانهـا  . فى أى انتخابات بأى مكان فى العـالم       " االرهابية"فرض قيود على مشاركة الحركات االسالمية       
سوف تستغل مشاركتها كممثلة لبالدها فى اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، من أجل حشد التأييد               

شاركة فى االجتماعات بتبنى قـرار      وأضافت الصحيفة أن السيدة ليفنى ستحاول اقناع الدول الم        . لفكرتها
فـى االنتخابـات،    " االرهابية"يصدر عن الجمعية العمومية يتضمن فرض قيود على مشاركة الحركات           

وستؤكد أنها فى اقدامها على هذه الخطوة انما استخلصت العبرة من السماح لحركة حماس بالمشاركة فى                
وزها باألغلبية فى المجلس النيابى، وبرئاسة الحكومة،       االنتخابات التشريعية الفلسطينية التى أسفرت عن ف      
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تسلمت الحكم بوسائل ديمقراطية، ثم أصبحت تفرض بنفس السالح أجنـدة           " ارهابية"فى حين أنها حركة     
وبين المعايير التى ستفرضها ليفنى كمحـددات للـسماح بمـشاركة أى حركـة فـى                . غير ديمقراطية 

  .والمنظمات التى تتبنى برنامجاً سياسياً عنصرياً. مسلحةاالنتخابات، حظر مشاركة المنظمات ال
 مقاالً لرئيس األركان االسرائيلى األسـبق       27/9فى ذات االتجاه نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت في         

، لكى تكون شريكة للغرب واسـرائيل       "المعتدلة"الجنرال موشيه يعلون دعا فيه الدول العربية واالسالمية         
التـى نـشطت بعـد االحـتالل        " االسالم الجهادى "ة تهدف لالنتصار على حركات      فى اعتماد استراتيجي  

الرساء نظـام عـالمى جديـد       . وأقترح فى هذا الصدد خطة تتوافق عليها تلك الدول        . األمريكى للعراق 
وهو ما يقـضى بـأن      ". الهجوم هو أفضل دفاع   "يتخلص من ذلك االسالم الجهادى، اعتماداً على سياسة         

كما أقترح أن   . المتعاونة معها " المارقة"ول الى تصفية المنظمات الجهادية وحصار األنظمة        تبادر تلك الد  
توجه المساعدات االقتصادية الغربية الى الدول العربية واالسالمية المعتدلة لتعزيز موقفها، ولتـشجيعها             

  .على المضى فى تبنى مبادئ الحضارة الغربية
فالذين يقـودون حملـة     .. من يتكلم؟   :  المرء هذه التصريحات هو    أول سؤال يتبادر الى الذهن حين يقرأ      

الكراهية فى الواليات المتحدة ويصفون االسالم بالفاشية هم أنفسهم يمارسون بحق المثقفين والليبـراليين              
 ذات األساليب الفاشية، من مراقبة وحظر وقمـع وتـصفية           - ناهيك عن العرب والمسلمين    -األمريكيين  

صـليبية  "حملتهم األخيرة تلك بأنهـا      " العامل االشتراكى " نيكول كولسون فى صحيفة      أدبية، وقد وصف  
أما السيدة ليفنى فقد كانـت ضـابطة فـى          ). 19/10" (فاشية مسكونة بالكراهية ضد العرب والمسلمين     

فى زمانها إنها كانت تعمل ضمن واحـدة مـن أكثـر            " الموساد"الموساد، وقال عنها ناحوم أدمونى قائد       
وهى الوحدات التى ساعدت فى تنفيذ عمليات التصفية التى اسـتهدفت          . ت الموساد سرية فى أوروبا    وحدا

التـى أسـسها   " أتـسل "وهى ابنة ايتان ليفنى أحد قادة المنظمة االرهابية الصهيونية   . القيادات الفلسطينية 
، ودوره ال ينسى    "روحامالشيطان ي "وبسبب ميله الفطرى للقتل والترويع فقد كانوا يسمونه         . مناحم بيجين 

، خصوصاً مذبحة دير ياسين، أما السيد يعلون فيكفى فـى           1948فى مختلف مذابح الفلسطينيين قبل عام       
، من أنه ال يـشعر      2005التعريف به تصريحاته التى أطلقها عند تركه للخدمة العسكرية فى نهاية عام             

يتهم بنفسه أو أشرف على قتلهم خالل سـنوات         بأى ندم على قتل اآلالف من الفلسطينيين، الذين قام بتصف         
  .خدمته العسكرية

فى الوقت ذاته فان المرء ال يستطيع أن يخفى دهشته من الجرأة التى واتت القيادات االسرائيلية، حـين                  
تسعى لدمغ الناشطين االسالميين بالعنصرية واالرهاب، وهم يمثلون دولة لم تقم اال على االرهاب، فـى                

، وتطالب أحزابهم العلمانية والدينية بحرمـانهم مـن         48مارس العنصرية ضد فلسطينيي     حين ال تزال ت   
بل ان رئيس الكنيست األسبق ابراهام بـورج قـال صـراحة إن جميـع األحـزاب                 . حقوقهم السياسية 

أما ارهاب الدولة فتعتـرف     . االسرائيلية تمارس العنصرية، ويتقاطع بعضها مع االيديولوجية الصهيونية       
احة كتابات بعض المؤرخين االسرائيليين من أمثال ايالن بابه وبى ميخائيـل وجـدعون ليفـى                به صر 
علماً أن المحكمة الدولية فى الهاى اعتبرت األنشطة االستيطانية التى تقوم بها اسرائيل نوعـاً               . وغيرهم

 اعتبـر   75 وال ننسى أن ثمة قراراً للجمعية العامة لألمم المتحدة صدر فـى عـام             . من جرائم الحرب  
وهو القرار الذى ألغي بعد ذلك بعشرين عاماً، استجابة لـضغوط           . الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية    

  .أمريكية مكثفة
هل لهذه التعبئـة المـضادة   : السؤال اآلخر الذى تثيره حملة الكراهية وفخ الكيد الذى تعد له تل أبيب هو     

ا اسرائيل فرصة لتصفية حساباتها مع حركات المقاومة        عالقة بأجواء التمهيد لضرب ايران، التى وجدته      
  والذين يؤيدونها؟
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هل نتوجه باللوم فيما يجري الى الذين يقودون حمالت الكراهيـة والكيـد فـى               : أما السؤال الثالث فهو   
واشنطن وتل أبيب فقط، أم أننا ينبغي أن ننحي ببعض الالئمة على بعض اخواننا فى عواصمنا العربيـة                  

 ية الذين يقفون فى نفس المربع؟واالسالم
 23/10/2007الشرق القطرية 

  
   والكونفدرالية2 -أوسلو : خريف السالم .65

  ناهض حتر
في تسريب متعمد، تناقلت األوساط السياسية واإلعالمية األردنية حديثاً خاصاً ليس للنشر، للملك األردني              

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الـوزراء        عبد اهللا الثاني، أكّد فيه أنه قلق للغاية من صفقة بين          
االسرائيلي إيهود أولمرت، على حساب األردن، تُغطّى دولياً في مؤتمر أنابوليس الذي دعا إليه الـرئيس                

  .األميركي جورج بوش لبحث القضية الفلسطينية
لـبالد، أن عبـاس      شخصية سياسية في منزل عبد الرحيم العكور في شمال ا          13وألح الملك في لقاء مع      

والحـظ  . وأولمرت تحدثا إليه عن تفاؤلهما الشديد بالتوصل إلى اتفاق من دون أن يطلعاه على مضمونه              
معدداً اإلجراءات اإلسرائيلية التي تنسف العمليـة الـسلمية،         " ال يرى ما يبرر هذا التفاؤل في الواقع       "أنه  

ية من شأنها تقسيم الـضفّة الغربيـة إلـى قـسمين            وآخرها مصادرة أراٍض فلسطينية في القدس الشرق      
، حاثّـاً علـى     "يدي على قلبـي   "وكرر الملك عبارة    . منفصلين، وتحول عملياً دون إنشاء دولة فلسطينية      

التضامن والصمود، ولكن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس استطاعت في لقاءات سريعة مـع          
ني مبارك، أن تتجاوز مخاوف األول وتحفّظات الثـاني، وتـردد           الملك األردني والرئيس المصري حس    

  .لحين توفير نجاحه" المؤتمر" الفلسطينية، أو تأجيل -دعوتهما إلى جدولة المفاوضات اإلسرائيلية 
احتفالياً من دون جدول زمني إلنجاز المفاوضات في قضايا الحّل النهائي، ومـن دون              " المؤتمر"سيكون  

ومع ذلك، قِبل المسؤولون األردنيون     .  تضع النقاط على الحروف، وفق الشرعية الدولية       تفاصيل أو وثيقة  
والمصريون، كما هو ظاهر، بالتنازل عن تحفّظاتهم ومطالبهم، ولم يعد هنالـك شـك فـي أن البلـدين                   

  .، مهما كان مضمونه"المؤتمر"سيحضران 
يرة الخارجية تسيبي ليفني، والقاضي بعدم تـدخّل        لنقل أوالً، إن الشرط اإلسرائيلي المعلَن على لسان وز        

  . الفلسطينية، قد تحقّق-عواصم االعتدال العربي في التفاهمات اإلسرائيلية 
، وسط خيبة أمل المعتـدلين العـرب       "المتفائلين للغاية "ثانياً، لقد ُأنجزت تلك التفاهمات فعالً بين الطرفين         

  .أولمرت واليس المفاوضات بين محمود عباس وإيهودالذين ال يعرفون ماذا يحصل بالضبط في ك
القاهرة، الحانقة على تراجع دورها اإلقليمي الوحيد الباقي، أي دورها وسيطاً بين رام اهللا وغزة، وبـين                 

وإسرائيل " السلطة"فأية صفقة بين    : رام اهللا وتل أبيب، ال تشعر بالخطر المقبل، لكن يد عمان على قلبها            
  .ة في المصالح الوطنية األردنية، بينما تظّل القاهرة والرياض في منأىسوف تؤثّر مباشر

على كّل حال، سيشد كل المعنيين الرحال إلى أنابوليس، للمشاركة في مؤتمر ليس مقصوداً لذاتـه، بـل                  
أولهما أميركي، لالستهالك الداخلي في سنة االنتخابات الرئاسية، وثانيهمـا إسـرائيلي،            : لتحقيق هدفين 

  . الفلسطينية المحتملة-، ومنح الشرعية العربية والدولية للصفقة اإلسرائيلية 2لتغطية على أوسلو ل
فإذا وضعنا البحث في حقوق الشعب الفلسطيني جانباً، ونظرنا         . وال يحتاج األمر إلى سبر غور األسرار      

الثنائية متوافرة تمامـاً، فـي      إلى الواقع السياسي الفعلي، فسوف نجد أن اإلطار العام ومحركات الصفقة            
  :لحظة فريدة من اإلرهاق الكفاحي للشعب الفلسطيني

أوالً، إن الهاجس السياسي الرئيسي الراهن الذي يسيطر على رام اهللا، هو كسب المعركة الداخلية ضـد                 
  .وهو األمر غير الممكن من دون التفاهم االستراتيجي مع إسرائيل، والدعم األميركي". حماس"
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ياً، إن ذلك االتفاق غدا ممكناً بالنظر إلى أن القيادة الفلسطينية أصبحت مستعدة لتقديم تنازالت واسـعة                 ثان
  :النطاق، نسجلها هنا من تصريحات علنية لمسؤولين فلسطينيين، منها

تي تساوي فالرئيس عباس يريد كيلومتراته المربعة ال     . الفلسطينية" الدولة" بمساحة   1967 استبدال حدود    -
وهو ما يعني تحييـد مـشكلة       . مساحة الضفّة وغزة، ال األراضي الفلسطينية المحتلّة بحدودها المعروفة        

المستوطنات واالستيطان والجدار العازل، من خالل القبول بتبادل األراضي، بحيث تضم إسرائيل الكتل             
، وربما توسيع حدود غزة     1948حدود  االستيطانية وتتخلّص بالمقابل، من تجمعات سكانية عربية داخل         

  .في الصحراء
، بعودة الالجئين والنازحين إلى     191 استبدال حقّ العودة إلى فلسطين التاريخية، حسب القرار الدولي           -

  الفلسطينية، ما يعني سياسياً إسقاط هذا" الدولة"أراضي 
  .القرار

ا مقايضة السيادة على القدس نفـسها بـاإلدارة    القبول بترتيبات ميدانية معقدة في القدس الشرقية، هدفه       -
  .الفلسطينية للمقدسات اإلسالمية

 أما المشاكل المتعلقة بالمياه والجمارك والعالقات االقتصادية، فمن الممكن ترتيبها في مفاوضات فنيـة               -
  .ال سيادية

جي بين رام اهللا وتـل      وفي ما يتّصل بمشكلة األمن، فال بد من مالحظة نشوء نوع من اإلجماع االستراتي             
 ومنظّمات المقاومة المسلحة" حماس"واحد هو " عدو"أبيب، على العمل المشترك ضد.  

بالنسبة إلى إسرائيل، فإن حلّاً كهذا هو الحّل الذي يأخذ باالعتبار جميع مطالبها من دون استثناء، ويذعن                 
ات وطرقها االلتفافية وجدارها العازل،     ، وال نزع للمستوطن   67فال انسحاب إلى حدود     . جميعاً" الءاتها"لـ

 ذلك باإلضافة إلى الخالص من قسم من السكان العرب        . وال عودة لالجئين إلى ديارهم التي هجروا عنها       
  .48في 

الممزقة والمعاد تعريفها كأرخبيل من الكانتونات داخل الـسيطرة         " األراضي الفلسطينية "وحقّ العودة إلى    
فمن الناحية الواقعيـة، ال يمكـن اسـتيعاب ماليـين الالجئـين             . بع، شكلياً تماماً  اإلسرائيلية يظّل بالط  

الفلسطينيين في ستة آالف كيلومتر مربعة ونيف، الممزقة من حيث االتـصال الجغرافـي، والمكتظّـة                
 فـالعودة إلـى   .بالسكان، والمتدنّية الموارد والبنى التحتية، والمرتبطة اقتصادياً وأمنياً وخدماتياً بإسرائيل      

الوطن ليست خياراً عاطفياً، بل يقوم على اإلمكانية الفعلية لالستيعاب بـشروط أفـضل مـن شـروط                  
ال اإلمكانية متوافرة، وال تلك الشروط، وهو ما يؤدي بصورة عكسية، إلـى إيجـاد شـروط                 . المهاجر

  .ضاغطة للهجرة خارج فلسطين وإلى األردن تحديداً
تم وفق جدول زمني، بل في سياق عملياتي مفتوح يتمحور حول الجانب األمني،             مع ذلك، لن ت   " الصفقة"و

والمقاومة، ويتيح إلسرائيل استكمال برامجها في الضفة، بما فـي ذلـك            " حماس"والنضال المشترك ضد    
  إنجاز الجدار العازل، وتوسيع الكتل االستيطانية، وشبكة الطرق

  ...االلتفافية
الفلسطينية في صيغة كونفدرالية مـع      " الدولة"في حّل كهذا هي توضيب أرخبيل       والخطوة التالية الحتمية    

  :الفلسطينية -األردن، من شأنها أن توفر إطاراً واقعياً الستيعاب الصفقة االسرائيلية 
الفلـسطينية،  " الدولة"أوالً، لجهة اعتماد الشراكة األمنية الناجعة للدولة األردنية، في ضبط وصيانة أمن             

  .ن الترتيبات الجغرافية المعقّدة مع إسرائيلوأم
ثانياً، لجهة ترتيب الوضع السياسي والقانوني للقسم األكبـر مـن الالجئـين والنـازحين الفلـسطينيين،                 
الموجودين أصالً في األردن، أو الذين سينتقلون من الضفة وغـزة وسـوريا ولبنـان، إلـى أراضـي                   

  ".الكونفدرالية"
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اق واقعي لبلورة الحقوق السياسية الفلسطينية خارج فلسطين في دولة قائمة وناجحة            ثالثاً، لجهة توفير سي   
  "مركز"هي األردن، وقادرة على استيعاب الدينامية االقتصادية للرأسمالية الفلسطينية الباحثة عن 

  .آمن
  23/10/2007األخبار 

  
  "حماس"االقتراع وفك االرتباط مع  ":المسلموناإلخوان " .66

  مانمحمد أبو ر
. تواجه قيادة جماعة اإلخوان المسلمين في األردن أزمة داخلية كبيرة وهي على أبواب االنتخابات النيابية              

األزمة وإن تفجرت على خلفية قائمة مرشحي الحركة، االّ أن جذورها تعكس الخالفـات بـين النخـب                  
ادر داخل الجماعة تؤكـد أن مـا        بيد أن مص  ". حماس"المقرب من   " الوسط"القيادية، وبالتحديد بين تيار     

رسمياً عن اإلخـوان، وإقـرار      " حماس"يحصل حالياً هو بمثابة مخاض حقيقي ناجم عن انفصال حركة           
مكتب اإلرشاد العام للحركة بحقها في بناء تنظيم مستقل له مراقب عام ومكتب تنفيـذي خـاص يمثـل                   

  .الجماعة في األراضي المحتلة
  انالحرب اإلعالمية داخل اإلخو

األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسـالمي، زكـي بنـي           " حرد"أبرز مالمح األزمة اإلخوانية تبدت مع       
أرشيد، احتجاجاً على األسماء الموجودة في القائمة، إذ استنكف عن حضور المؤتمر الصحافي الذي عقده               

قبل يوم مـن  (نترنت الحزب لإلعالن عن قائمته، على رغم إعالن الموقع الرسمي للحزب على شبكة اال        
أن بني أرشيد سيدير المؤتمر، وهو ما أوحى للمراقبين بانفراج األزمة الداخلية، إالّ أن غيـاب                ) المؤتمر

بني أرشيد المفاجئ أدى إلى إحراج قيادة الجماعة والحزب التي كانت تحرص على التقليل مـن شـأن                  
  .بني أرشيد" حرد"الخالفات الداخلية ومن 

خوانية انعكست في الحملة اإلعالمية االستثنائية التي قادها التيار المتشدد ضد تيار الوسـط،              الخالفات اإل 
التيار المتشدد اتّهم الوسط    . الذي يسيطر حالياً على المكتب التنفيذي في كل من جماعة اإلخوان والحزب           

، كالنائب علـي العتـوم      من القائمة " غير المرغوب فيها رسمياً   "بالتواطؤ مع الحكومة واستبعاد العناصر      
والنائب السابق همام سعيد، وبترشيح عدد من األسماء التي لم تقدمها القواعـد، وفـي مقـدمها رحيـل                   
غرايبة، ونمر العساف، ونبيل الكوفحي، الذين يمثلون قيادات تيار الوسط، وهم أعـضاء فـي المكتـب                 

ام الـسابق لجبهـة العمـل اإلسـالمي         التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي، إضافة إلى األمين الع         
  .عبداللطيف عربيات

مصادر داخل التيار المتشدد، إضافة إلى عدد من الكتّاب واإلعالميـين، رأوا أن محدوديـة المـشاركة                 
والمواجهة التي دخلها تيار    ) تيار الوسط واالعتدال  (، إضافة إلى صيغة المشاركة      ) مرشحاً 22(اإلخوانية  

م، وعودة الحمائم للعب دور كبير في األزمة الحالية، بـل وفـي المـشاركة فـي                 الوسط مع األمين العا   
االنتخابات المقبلة، جميع هذه المؤشرات هي بمثابة رسالة واضحة من قيـادة جماعـة اإلخـوان إلـى                  
المؤسسة الرسمية أن التيار المعتدل يتولّى السيطرة على األمور، بخالف الحملـة اإلعالميـة الرسـمية                

، بينما تيـار    "حماس" على جماعة اإلخوان بأنّها أضحت مختطفة من جانب قيادة مقربة من حركة              العنيفة
  .االعتدال ضعيف وغير مؤثر

، "بيع الجماعة "لم يتردد التيار المتشدد في التنكيل إعالمياً بتيار الوسط واتهامه بعقد صفقة مع الحكومة و                
ونال المراقب العام السابق لإلخـوان عبدالمجيـد        , ئمووجه المتشددون اتهامات صريحة ضد تيار الحما      

وسرب لإلعالم أن التيار المتشدد سيسعى إلى تعديل على         . ذنيبات نصيباً وافراً من هجوم التيار المتشدد      
القائمة من خالل التأثير على القواعد، وربما االستنكاف عن المشاركة الفاعلة فـي الحملـة االنتخابيـة                 
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لى التأثير سلباً على عدد المقاعد، ثم خوض معركة داخلية إلسقاط تيار الوسط، كمـا               للحزب، وصوالً إ  
  .2003حصل في االنتخابات التنظيمية عام 

أخذت األزمة الداخلية أبعاداً إضافية باستقالة النائب اإلسالمي، نضال العبادي، من جماعـة اإلخـوان،               
وعبر عن حال مماثلة مـن الغـضب        .  القواعد له  احتجاجاً على استبعاده من القائمة، على رغم ترشيح       

كما تشير مصادر مطّلعـة داخـل       . واالحتجاج عدد ممن استبعدوا في مقدمهم النائب زهير أبو الراغب         
تقدموا بعريـضة احتجاجـات     ) مع عدد من المستبعدين من الترشيحات     (الجماعة إلى أن التيار المتشدد      

  .شديدة اللهجة لقيادة الجماعة
   جديدة الختيار المرشحينمعايير

                   مصادر داخل تيار الوسط ال تنفي وجود معايير جديدة الختيار المرشحين، لكنهـا ال توافـق علـى أن
 في المئة من ترشيحات القواعـد تـم         80ترشيحات القواعد تم تجاهلها، إذ تؤكد هذه المصادر أن قرابة           

نواب الحزب في المجلس السابق، وتم على أساسه        إقرارها وتنفيذها، في المقابل جرى تقويم حقيقي ألداء         
استبعاد العديد من األسماء التي أثبتت عدم كفاءتها لتمثيل الحزب في مجلس النواب، بل كانت خطاباتهـا                 

  .محرجة للجماعة وال تعكس مواقفها الفكرية والسياسية
له مسائل كثيرة، فما قيمـة      ويرى قيادي إخواني أن الجماعة اليوم في موقف ال بد من أن تحسم من خال              

وجود نواب يمثلون الجماعة ال يؤمنون بالعملية الديموقراطية أو يتبنون مواقف فكرية متـشددة تُحـسب                
فالمسألة ليست بقدرة النائب علـى      ! على الجماعة وتخدم خصومها السياسيين في هذه المرحلة الحرجة؟        

  .سياسية حقيقيةالخطابة وتحريك العواطف بقدر ما هي امتالكه مؤهالت 
                  ض لحملة إعالميـة شرسـة، أنفي هذا السياق يرى رحيل غرايبة، أحد رموز تيار الوسط الذي تعر 

، إذ أنها تعكس مـستوى  "أفضل القوائم التي قدمتها الجماعة في االنتخابات النيابية     "القائمة الحالية تُعد من     
  .أداء متميزاً في حال قُدر لها الوصول إلى البرلمانسياسياً وفكرياً رفيعاً، وتتضمن أسماء ستقدم خطاباً و

  !غموض في موقف المؤسسة الرسمية
ثمة اتجاهات متعددة في تقدير الموقف الدقيق للمؤسسة الرسمية من األزمة الداخلية اإلخوانية، بخاصـة               

  . االنتخابات البلديةأن هذه األزمة تأتي مباشرة بعد األزمة الكبيرة بين الحكومة وبين اإلخوان على خلفية
وعلى خالف ادعاء التيار المتشدد بوجود صفقة بين المعتدلين والدولة يرى سـميح المعايطـة، المعلّـق            
والمحلل السياسي، وأحد المراقبين البارزين للعالقة بين الدولة واإلخوان، أن المؤسسة الرسـمية تـشعر               

يد دفع ثمن هذه الخالفات، ولن تقدم أي تنازالت للتيـار           ال تر "باالرتياح لتفجر الخالفات الداخلية، لكنّها      
  ".المعتدل ضد التيار اآلخر

    المعتدلين قاموا بواجبهم، وأنقذوا الجماعة من ردود فعل            "ووفقاً للمعايطة فإن المؤسسة الرسمية ترى أن
ـ      "غاضبة من النظام في حال استمر حال التصعيد والتوتر السياسي          رى المؤسـسة   ، لكن في المقابل ال ت

تمثل نهاية المطاف أو انتصاراً كامالً، فزكي بني أرشيد ال يزال على رأس             " المعتدلين"الرسمية أن قائمة    
قلـب  " المتـشددون "جبهة العمل اإلسالمي، كما أن نتائج التدافع الداخلي لم تظهر بعد، في حال استطاع               

  . حراك القواعدالطاولة مرة أخرى والسيطرة على مقاليد األمور من خالل
على الطرف اآلخر يجد جميل النمري، الكاتب والسياسي، أن الدولة تتعامـل بمـستويات متعـددة مـع                  
اإلخوان، على رغم أن يصعب القول إن هناك استراتيجية معتمدة واضحة، فعلـى مـستوى الـصراع                 

رغب بأن تتعامل معـه، ال      الداخلي تدعم المؤسسة الرسمية سيطرة التيار المعتدل على مقاليد األمور، وت          
إالّ أن . مع تيار التشدد، كما حصل في لقاء رئيس الوزراء األخير مع قادة الحركة المعتـدلين والحمـائم           

تشجيع التيار المعتدل ال يعني أن األمور ستسير بصورة جيدة بين الدولة واإلخوان، إذ وبصورة عامـة                 
وي ونافذ في الشارع، سواء سيطر عليه المعتدلون أم         ال ترغب المؤسسة الرسمية بوجود تيار إسالمي ق       "

  ".المتشددون
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  "حماس"العالقة مع : التحليل الغائب
، فهـو   "القائمة االنتخابية "تلفت مصادر قريبة من اإلخوان االنتباه إلى أن ما يحصل حالياً يتعدى مشكلة              

 من خالل وجود مراقب عام      عن اإلخوان رسمياً  " حماس"بمثابة مخاض داخلي على خلفية استقالل حركة        
ومن المعروف أن زعيم حركة حماس، خالد مشعل كـان وجـه            . خاص بالحركة وأطر تنظيمة مستقلة    

، يطلب فيها فك االرتباط بـين الحـركتين، وهـي           )أبريل الماضي / في نيسان (رسالة إلى قيادة اإلخوان     
  .ورى، قبل أن يقرها مكتب اإلرشاد العامالرسالة التي قبلها المكتب التنفيذي لإلخوان ورفضها مجلس الش

فوفقاً للمصادر المقربة؛ ما يحدث حالياً يأتي في صميم تحديد وجهة الجماعة، وتغليب الـشأن الـوطني                 
على القضايا الخارجية واإلقليمية، بخاصة السؤال الفلسطيني، ما سيظهر بصورة جليـة فـي البرنـامج                

، الذي يقوم على التماهي     "حماس"ع أجندة التيار المقرب من حركة       االنتخابي لإلخوان، وهو ما يتناقض م     
  .داخلياً وإقليمياً مع خط الحركة، مما أثار معركة شرسة بين المؤسسة الرسمية وبين اإلخوان

حلمي األسمر، المراقب لتفاصيل المشهد اإلخواني، يقدم قراءة مختلفة قليالً عن القراءة السابقة، إذ يـرى         
ة سابقة، بالفعل، على إشكالية القائمة النيابية وتأتي في سياق بروز اتجاه واضح داخل الجماعة               أن المعرك 

، إن جاز التعبير، ومنح البعد المحلي الداخلي أولوية على          "أردنة العمل اإلسالمي  "منذ سنوات يطالب بـ     
  .الشأن الفلــسطيني الذي يطغى تقليدياً على اهتمامات الحركة وأجندتها

الـذي  " األردنـة "ى األسمر أن وصول زكي بني أرشيد إلى منصب األمين العام للحركة استفز تيار               وير
ويرى األسمر أن موقـف     ". المكتب السياسي لحركة حماس   "رأى فيه تحدياً كبيراً، ومفروضاً من جانب        

بهة اإلخوانيـة،   التي مارست تسخيناً غير مسبوق على الج      "هذا التيار تقاطع مع موقف المؤسسة الرسمية        
هذا التسخين بمثابة ضربة وقائية بعد أن تضاعف عبء الملف الخاص بالحركات اإلسالمية على خلفيـة                

  ".2006االنتصار الكبير لحركة حماس باالنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
زمة تضرب في   الحالية ليست كسابقاتها، ستؤدي إلى نبذ المعترضين، بل هي أ         " معركة اإلخوان الداخلية  "

صميم هوية الجماعة ووجهتها، وتقع في قلبها معركة حاسمة بين تيار الوسط والتيار المتشدد، وسـيكون                
لهذه الخالفات تأثير كبير على الحملة االنتخابية للحركة، لكن الحسم الحقيقي سيرتبط بموقف المؤسـسة               

  .الرسمية من جهة وحراك القواعد اإلخوانية من جهة أخرى
 23/10/2007 الحياة

  
  !نعم في لبنان قواعد عسكرية ولكن في قوصايا والناعمة .67

  جيفري فيلتمان
  سفير الواليات المتحدة األميركية في لبنان

خالل االسبوع المنصرم، قام العديد من الصحف اللبنانية والمحطات التلفزيونية التي تتبنى سياسة تتناغم              
قت ناقوس الخطر حول األخطار الجسيمه على لبنان بسبب         مع سوريا وإيران، بما يشبه حملة منظمة، فد       

ان جميع أصدقاء لبنان اإلقليميين والدوليين، بما في ذلك         . إقامة قواعد عسكرية غير لبنانية على أراضيه      
الواليات المتحدة األميركية، متفقون بالتأكيد على وجوب تعزيز استقالل وسيادة لبنان وحمايتهما، وعـدم              

  . إقامة قواعد عسكرية غير لبنانية قد تجر لبنان الى صراعات إقليميهتقويضهما عبر 
إن التقارير التي نشرت في األسبوع المنصرم حول قواعد أميركية محتملة هي غيـر صـحيحة، إال أن                  

فالمرء يفكر بقواعد عسكرية    . الخطر القائم على لبنان بسبب قواعد عسكرية غير لبنانية هو خطر حقيقي           
فبالرغم من وجود هاتين القاعدتين على أراض لبنانية، فهمـا          . ين في بلدتي قوصايا والناعمة    مثل القاعدت 

بدالً من االستماع إلـى     . محظورتان على القوى العسكرية والشرطة اللبنانية وتقوضان سيادة لبنان وأمنه         
لوا أنفسهم حـول القاعـدة      تقارير إعالمية ال اساس لها ممولة إيرانياً وسورياً، أألحرى باللبنانيين أن يسأ           

ما هو مصدر األسلحة للقاعدة في قوصايا؟ ما هو مصدر اإلمـدادات لتلـك              : العسكرية في بلدة قوصايا   
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القاعدة؟ ما هو الغرض من إقامة القواعد العسكرية في بلدتي قوصايا والناعمة؟ ضد من يقاتل المقاتلون                
على اراض لبنانية في قوصايا والناعمة؟ بعد       هناك؟ ومن هو صاحب المصلحة في اقامة قواعد عسكرية          

القرار بتجريد القواعد الفلسطينية مثل قاعدتي قوصايا والناعمة من السالح والذي اتخذ باإلجماع خـالل               
 ، يبدو أن هناك إجماعاً لبنانياً على انه ليس من مصلحة لبنـان              2006جلسات الحوار الوطني في ربيع      

  .  على أراضيهوجود قواعد غير لبنانية كهذه
: هي وللمرة األولى، صـحيحة جزئيـاً      " السفير"نعم، يمكننا االستنتاج أن التقارير التي نشرت في جريدة          

. هناك بالطبع قواعد عسكرية غير لبنانية على االراضي اللبنانية وهي تشكل خطرا امنيا كبيرا على لبنان               
ان . نتان فقط من العديد من القواعـد العـسكرية        ولألسف ان القاعدتين في بلدتي قوصايا والناعمة هما إث        

تمويل هذه القواعد مخبأ في الظل، والمعلومات حول األسلحة في هذه القواعد هي معلومات سرية غيـر                 
متوافرة للجيش اللبناني والشرطة اللبنانية، المؤسستين المسؤولتين عن الدفاع عن لبنان والحفـاظ علـى               

  . أمنه
وفي . اني والحكومة اللبنانية واألجهزة األمنية اللبنانية أي سيطرة على هذه القواعد          ليس لدى البرلمان اللبن   

بعض هذه القواعد العسكرية أو في مناطق تسيطر عليها ميلشيات ممولة أجنبيا، تـم توقيـف واعتقـال                  
هـذا  . لةواستجواب الشرطة اللبنانية لدى قيامها بدوريات روتينية وذلك على أيدي العبين ال ينتمون للدو           

وقد أثبتت تقارير إعالمية لبنانية مؤخرا، ان هناك شبكات اتصاالت مستقلة تصل منشآت عسكرية ممولة               
  . أجنبياً وال تنتمي للدولة وفي ذلك خرق فاضح للقانون اللبناني

وبكلمة اخرى، إن إقامة القواعد العسكرية المستقلة والممولة أجنبيا باالضافة الـى المربعـات األمنيـة                
وقـد  . لمستقلة التي ال تخضع ألية سلطة لبنانية وال للمساءلة من الشعب اللبناني أمر قد حـصل فعـال                 ا

سمعت عدداً من من األصدقاء والمعارف اللبنانيين خالل نقاشهم لمعركة نهر البارد يتساءلون حول كيفية               
و سيطرة أي سلطة لبنانية تطور بنية تحتية عسكرية كهذه في لبنان بدعم أجنبي وإقليمي من دون معرفة أ            

ولألسف ان هذه الحال ليست سارية في نهر البارد فحـسب، فهـذه الظـاهرة               . تخضع للمساءلة العامة  
ان مسألة الحرب والسالم في لبنان هـي        . الممولة أجنبيا وإقليميا تحصل أيضا في أماكن أخرى في لبنان         

حكومة اللبنانية أو بالبرلمان اللبنـاني بـل بقـوى    بازدياد في يد ميليشيات غير تابعة للدولة وال تأتمر بال    
  . إقليمية ودولية

غير أنه مقابل ذلك، لقد سمعت الواليات المتحدة األميركية الدعوة التي وجهها الشعب اللبناني لبناء جيش                
نحن لم نقترح في الماضـي وال فـي الحاضـر وال فـي              . وطني قوي، كما سمعت دعوته الى الشفافية      

ان اقامة قواعد عسكرية اميركية في لبنان ليست فـي          . مة قواعد عسكرية اميركية في لبنان     المستقبل اقا 
بدالً من ذلك، نحن نعتقد كما الشعب اللبناني نفـسه، ان           . مصلحتنا ، وبالتأكيد ليس في مصلحة اللبنانيين      

اءلة المدنيين  الدفاع عن لبنان يجب ان يقع على عاتق قوى الشرطة والجيش القوي، اللذين يخضعان لمس              
لقد كنت في لبنان على مدى السنوات الثالث المنصرمة، وأنا فخـور            . اللبنانيين ويعمالن لمصلحة لبنان   

بأن اقول بأننا قمنا بزياده مساعداتنا الى الجيش اللبناني من بضع مئات من اآلالف سنوياً الى أكثر مـن                   
ى االمن الداخلي من الصفر قبل ثالث سنوات         وقمنا بزياده مساعداتنا لقو    2007. مليون دوالر عام     270

   2007. مليون دوالر العام 70الى ما يزيد على 
نحن نعمل يداً بيد مع معالي وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش اللبناني والعديد من الضباط لتحديد افضل                 

ديدة، وذلـك لتعزيـز     السبل الستخدام مساعداتنا العسكرية للتدريب والذخائر وقطع الغيار والمعدات الج         
  . قدرات الجيش اللبناني الباسل

في هذا السياق، نضم صوتنا الى صوت الشعب اللبناني في تقديم التحيه الى الجيش اللبنـاني، ضـباطاً                  
ومن خالل مساعداتنا ، نأمل ان نـتمكن        . وجنوداً، لنجاحه في هزم تهديد ارهابي على االراضي اللبنانيه        

ضباط والجنود اللبنانيين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن لبنان ضد قاعـدة             من ال  168من تكريم ذكرى    
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ونحن نقوم بجهود مماثلة لتقديم مساعدات الى قـوى         . عسكرية غير لبنانية قائمة على االراضي اللبنانيه      
  . االمن الداخلي وذلك بالتنسيق الكامل مع المسؤولين اللبنانيين

ي زارت لبنان مؤخرا، بمن فيهم وكيل وزيـر الـدفاع األميركـي             ان الشخصيات الرسمية األميركية الت    
لشؤون السياسات السفير اريك اديلمان، قد شددوا بأن اللبنانيين هم أنفسهم في موقع القيادة لتحديد افضل                

وبالفعل، فإن اقتراح السفير ايدلمان لوزير الدفاع وقائد الجيش بإنـشاء           . السبل الستخدام هذه المساعدات   
نائية لمناقشة كيفية استخدام األموال المتاحة للمساعدات، تعتبر مثاال على الطريقة التـي نريـد ان                لجنة ث 

ان المعلومات عن تمويلنا    . نعمل بها مع الحكومة اللبنانيه والجيش اللبناني في اطار من الشفافيه واالنفتاح           
رسمية األميركية التـي تـزور      وحول ما نقوم بهذا التمويل، باالضافة الى معلومات حول الشخصيات ال          

  . لبنان متاحة علنا
نحن نتحدى االطراف االقليمية والدولية الذين يدعمون القواعد العسكرية في كل مـن بلـدتي قوصـايا                 
والناعمة وغيرها من المنشآت بأن يمارسوا الشفافية واالنفتاح حول ما يفعلونه وينفقونه، وكيف يخدمون              

 لدينا ملء الثقة بأن الشعب اللبناني يحتضن الدعم المنفـتح والـشفاف             .مصلحة لبنان من خالل جهودهم    
ونحن على يقين بأن اللبنانيين، وتماشـيا       . الذي يهدف الى تعزيز الجيش اللبناني وقوى الشرطة الوطنية        

مع جلسات الحوار الوطني التي رأسها رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري فـي العـام المنـصرم،                  
القواعد العسكرية في بلدتي قوصايا والناعمة وقواعد عسكرية اقليميه أخرى ممولة أجنبيـا،             يوافقون بأن   

نحن نؤمن بأن قوى الشرطة والجيش القوي اللذين يخضعان علنا للمساءلة العامة            . ال تخدم مصلحة لبنان   
ونحن . مايه لبنان  سيساعدان على ح   - وليس القواعد العسكرية كتلك القائمة في بلدتي قوصايا والناعمة           -

فخورون بقدرتنا على المساهمة في الدفاع عن لبنان وأمنه من خالل قيادة وزير الدفاع الوطني اللبنـاني                 
ونتطلع قدماً الى بناء شراكة قوية مع الرئيس المقبل للبنـان ورئـيس الـوزراء               . وقائد الجيش وغيرهم  

  . والحكومة العتيدة
  23/10/2007السفير 
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