
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "سرائيلاأمن "فع عن ويدا" حق العودة"الرئيس الفرنسي يرفض 
  العفو الدولية تدين الصراع بين فتح وحماس

  تلق االكاذيب لتعكير صفو تلك العالقات تخ"اسرائيل"عالقتنا بمصر متينة و: "حماس"
  تتهم مصر بالتعاون مع الفلسطينيين في تهريب األسلحة" إسرائيل"

  اعتقاالت وتسفيرات ضد فلسطينيي العراق في سوريا:  الدوليةمنظمة أصدقاء اإلنسان

تعلنــان"الجهــاد"و" حمــاس"
ــشعب  ــذار هللا وال عــن االعت

  اإلشتباكات التي جرت بينهما
  

 ٤ص ... 

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧٨٨٠عاءاألرب



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٨٨٠:         العدد                        ٢٤/١٠/٢٠٠٧ربعاء األ: التاريخ

    :السلطة
 ٤  الوثيقة المشتركة تتضمن ست نقاط: الخريفعباس متفائل بشأن مؤتمر  .٢
 ٤   الذي يرمي إلى إسقاط ثوابت القضية "مؤتمر الخريف"ـلالتصعيد الصهيوني يمّهد : هنية .٣
 ٥   ال تفاوض فرنسا"سرائيلا ":ينترفض موقف ساركوزي من الالجئالفلسطينية السلطة  .٤
 ٥  مؤتمر الخريففي ندونيسيا أ لمشاركة وتأسف ..ترفض موقف ساركوزيهنية حكومة  .٥
 ٥  سرائيلية أيضاًاالمفاوضات والوصول إلى وثيقة حاجة : عريقات .٦
 ٦  الخريف نبأ احتمال استقالته في حال فشل مؤتمر عباس ينفي .٧
 ٦  سرائيليين دون اإلفراج عن كافة األسرىال سالم مع اال: منظمة التحرير .٨
 ٦  دائرة شؤون المفاوضات باتت مدرسة تفاوضية هي األفضل في الشرق األوسط: عريقات .٩
 ٦  حكومة فياض تطالب بإجراء تحقيق دولي بعد استشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب .١٠
 ٦  اللجنة القانونية تمنح للنواب المختطفين ممارسة مهامهم عن طريق التوكيل أو التفويض .١١
 ٧   ر مكتب وزير الداخلية للشؤون العسكرية تغتال مدي"سرائيلا: "غزة .١٢
 ٧  في نابلسالنجاح  عناصر أمن فلسطينيون يقتحمون مصلى للطالبات في جامعة .١٣
    

    :المقاومة
 ٧  خيارات مؤلمة للعدو في ما يخص قضية جلعاد شاليط": كتائب القسام" .١٤
 ٧   رداً على االغتياالت"منشآت استراتيجية" تقصف "سرايا القدس" .١٥
 ٨   "المؤتمر الوطني"محمد نزال يعلن عن موعد عقد : دمشق .١٦
 ٨  القات تختلق االكاذيب لتعكير صفو تلك الع"اسرائيل"عالقتنا بمصر متينة و: "حماس" .١٧
 ٨  "مؤتمر الخريف" تطالب السلطة والدول العربية بعدم المشاركة في "الجبهة الشعبية" .١٨
 ٨    بأسر مزيد من جنوده"إسرائيل" تهدد" حماس" .١٩
 ٩  دربه في النقب وأجهزة عباس تسير على العدو الصهيوني ينفذ المحرقة: "فتح الياسر" .٢٠
 ٩   بتحسين خدماتها" األونروا" لمطالبة "البارد" في اًاعتصامتقيم " الديموقراطية" .٢١
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  تتهم مصر بالتعاون مع الفلسطينيين في تهريب األسلحة" إسرائيل" .٢٢
 ٩  "مؤتمر الخريف" في  شامالًال حالً: أولمرت بعد لقائه براون .٢٣
١٠  لكن المصالح متباينة.. للقيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية رؤية مشتركة: ليفني .٢٤
١٠   دل حول إطالق قاتله عميراسرائيل تحيي ذكرى اغتيال رابين بج .٢٥
١٠   إقفال ملفي تحقيق مع أولمرت .٢٦
١٠  تقرر ادخال كميات محدوده من الوقود لقطاع غزه" إسرائيل" .٢٧
١١  إرسال تحذيرات إلى الضباط" فينوغراد"الجيش يطالب  .٢٨
١١  اإلسرائيلي وفك االرتباط عن غزة أكبر مسبب للتصدع أزمة القيادة :استطالع .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٢  اعتقاالت وتسفيرات ضد فلسطينيي العراق في سوريا:  الدوليةمنظمة أصدقاء اإلنسان .٣٠
١٢   احتجاجاً على مقتل أسير بعد إصابته في سجن إسرائيليفلسطينية تظاهرات .٣١
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١٣  حالة من االستنفار تعم السجون االسرائيلية بعد أحداث سجن النقب .٣٢
١٣  الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين تطالب الرئاسة الفرنسية باالعتذار .٣٣
١٣  مشاريع التبادل السكاني نكبة ثانية لشعبنا الفلسطيني: رئيس بلدية أم الفحم .٣٤
١٣   استمرار الضغوطات االسرائيلية لنزع ملكية الكنيسة اليونانية في القدس يؤكديوفيلوسث .٣٥
١٤  نصار فتح وحماس في اشتباكات باأليدي بجامعة األقصى طلبة من أ٥إصابة  .٣٦
١٤  في خان يونس  حماس لجامعة األقصى منعناصراتحاد طلبة فلسطين ينّدد باقتحام  .٣٧
١٤   طلبة غزة من استكمال تعليمهمالتماس للمحكمة االسرائيلية العليا حول حرمان .٣٨
١٤  غربي بيت لحم مستوطنة  توسيع دونما لصالح١٢٠االستيالء على  .٣٩
١٥  ٤٨ عام اسرائيل تهدم الطريق الموصل لمسجد صرفند المهجرة .٤٠
١٥  شائعات حولهنال يحظين باالحترام رغمقبيسيات فلسطين : تحقيق .٤١
   

   :ثقافة
 ١٥  الموسيقيون الفلسطينيون يشكون أيضاً المقاطعة العربية: تحقيق .٤٢
   

   : األردن
١٦ عبداهللا الثاني يأمر بتحسين الخدمات واقامة مشاريع اقتصادية فـي مخيم حطين .٤٣
   

   :لبنان
١٦   الفلسطيني-الستئناف الحوار الفلسطيني ويدعو زكي عباس  لتقيفضل اهللا ي .٤٤
١٦  مأساة الفلسطينيينبين المنتصرين في احداث البارد و المصالحة المؤجلة :تحقيق .٤٥
   

   :عربي، إسالمي
١٧   طقة من دون دولة فلسطينية عاصمتها القدسال سالم في المن: ولي العهد السعودي .٤٦
١٧   عن اللقاء مع ليفني" الخارجية"جمعية مناهضة التطبيع البحرينية تطالب باعتذار  .٤٧
١٨  تركيا وإسرائيل تتفقان على إنشاء خط لنقل الطاقة يربط البحرين األحمر واألسود .٤٨
١٨   سوريا كانت تتوقع عدواناً قبل العيد .٤٩
١٨  "إسرائيل"إقالة مسؤول بالسفارة األفغانية في ألمانيا لتطبيعه مع  .٥٠
   

   :دولي
١٨  العفو الدولية تدين الصراع بين فتح وحماس .٥١
١٩  "سرائيلاأمن "ويدافع عن " حق العودة"الرئيس الفرنسي يرفض  .٥٢
١٩  وزير سويسري في غزة ال يمانع في لقاء هنية .٥٣

   
    :مختارات

٢٠   يحرك هواجس المصريينالعثور على جثة عالم نووي مصري في شقته .٥٤
    

    :قاالتحوارات وم
٢٠  ماجد الشيخ... لدفن قضية الالجئين الفلسطينيين" الحل األبدي"بحث عن دويلة  .٥٥
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٢٢  فهمي هويدي...  المسكوت عنها٤٨مقاومة فلسطينيي  .٥٦
٢٤  بول كينيدي... وسطاسرائيل والقنبلة الديموغرافية في الشرق األ .٥٧
٢٧  مايكل برمنكهام... ماذا حدث في نهر البارد؟ .٥٨
٢٨  انور رجا... أمنه" لعوكرة"نعم في لبنان قواعد فلسطينية ولكن ليس  .٥٩
٢٩  هاني البرقاوي... النقاط على الحروف: المشهد الفلسطيني .٦٠
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
  امعن اإلشتباكات التي جرت بينهتعلنان االعتذار هللا والشعب " الجهاد"و" حماس" .١

أعلنت حركتا حماس والجهاد اعتذارهما هللا وللشعب الفلسطيني عن االشتباكات التـي             : رائد الفي  -غزة  
لصدامات بينهما في مدينة خان يونس، واتهمتا جهات مشبوهة، بمحاولة تـأجيج  جرت بينهما ونفتا تجدد ا 

الفتنة بينهما، بعد وقت قصير من االتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في االشتباكات المسلحة التـي وقعـت            
  .بين أنصارهما مدينة رفح مطلع األسبوع الجاري

، الفتةً إلى أن ما حـدث فـي         "ترويج األكاذيب "ـب" فتح"وسائل االعالم التابعة لحركة     " حماس"واتهمت  
" حمـاس "يشير ويفضح النوايا الخبيثة الثارة الفتنة ويفضح الجهات التي لم يـرق لهـا اتفـاق                 "الجامعة  

ما جرى خالف عابر تطور إثر مشادات بين عدد من          "إن  : في تصريح " حماس"وقالت حركة   ". الجهاد"و
بيبة الفتحاوية على خلفية محاولة أعضاء في الشبيبة إثارة مـشاكل           أبناء الكتلة اإلسالمية وآخرين من الش     

 ".والجهاد اإلسالمي" حماس"وأجواء فتنة في الجامعة مستغلين الحادث الذي تم تجاوزه في رفح بين 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الوثيقة المشتركة تتضمن ست نقاط: الخريفعباس متفائل بشأن مؤتمر  .٢

 الرئيس الفلسطيني امس في جاكرتا تفاؤال بشان نتيجة المؤتمر الدولي حـول الـشرق               ابدى: )ا ف ب  (
وقال الرئيس عباس في كلمة امام مفكـرين ودبلوماسـيين           .االوسط المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي      

ـ              "  ".اسنذهب الى هذا المؤتمر ونحن متفائلون بالتوصل الى نتيجة ملموسة وايجابية لشعبنا طال انتظاره
وقال عباس ان الوثيقة التي يعكف االسرائيليون والفلـسطينيون علـى وضـعها السـتخدامها كاسـاس                 
للمفاوضات التي يفترض ان يطلقها المؤتمر المقبل ستتناول ست نقاط رئيسية هـي الحـدود، القـدس،                 

لمـؤتمر دول   وتوقع ان تشارك فـي ا      ".هذه قضايا معقدة  "وقال   .المستوطنات، الالجئون، االمن، والمياه   
مجموعة الثماني، وعدد من الدول االعضاء في الجامعـة العربيـة والـدول             ومجموعة اللجنة الرباعية    

  .االسالمية والدول الدائمة العضوية في مجلس االمن
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   الذي يرمي إلى إسقاط ثوابت القضية "مؤتمر الخريف"ـالتصعيد الصهيوني يمّهد ل: هنية .٣

 أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة تسيير األعمال، أن التصعيد العسكري الصهيوني األخيـر فـي                :غزة
 إسقاط قواعد وثوابـت القـضية   ىيمهد لمؤتمر الخريف الذي يرمى إل"السجون واغتيال قيادات المقاومة  

اإلسالمي بغزة  وقال في مؤتمر صحفي عقب زيارته لخيمة العزاء التي تقيمها حركة الجهاد             ". الفلسطينية
نثمن وحدة شـعبنا    : "لألسير محمد األشقر، الذي استشهد في سجن النقب الصهيوني برصاص السجانين          

وأسرانا أمام اغتيال قيادات المقاومة بهدف التمهيد لمؤتمر الخريف الذي يرمى إلسقاط قواعد وثوابـت               
".  بين الدول العربية وإسرائيل    مؤتمر الخريف يهدف لخلق مساحة واسعة من التطبيع       : "وأضاف". قضيتنا
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نحن ال نعول كثيراً علي مؤتمر الخريف، والمشاركة فيه غير واقعيـة، وتـأتى فـي    : "وتابع هنية القول 
  ". سياق الوهم السياسي الذي يباع للشعب الفلسطيني ليس إال

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   ال تفاوض فرنسا"سرائيلا ":جئينترفض موقف ساركوزي من الالالفلسطينية السلطة  .٤

 رفضت السلطة الفلسطينية موقف الرئيس الفرنسي ساركوزي خالل اسـتقباله           : أحمد رمضان  -رام اهللا   
 صائب  وقالاول من امس في باريس اولمرت، والتي اعتبر فيها ان مطلب عودة الالجئين غير منطقي،                

وهي ال تفاوض فرنسا أو الواليات المتحـدة عـن          إن إسرائيل ال تقوم بعملية سالم مع فرنسا         "عريقات  
إسرائيل تحاول بهذا الـنهج     "واعتبر عريقات أن     ".الوضع النهائي بل تفاوض منظمة التحرير الفلسطينية      

وسلوك التفاوض تارة مع بوش وتارة مع ساركوزى الحصول على نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ وهـذا                 
  ".سلوك إمالئي وليس تفاوضي

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ المستقبل
  
  مؤتمر الخريففي ندونيسيا أ لمشاركة وتأسف ..ترفض موقف ساركوزيهنية حكومة  .٥

 عبرت الحكومة المقالة بغزة عن أسفها من موقف اندونيسيا الموافقة على حضور االجتماع الدولي               :غزة
التطبيع " عوة إلى كما دانت ما اعتبرته موقف الرئيس عباس الذي يقوم بالد          .المزمع عقده في الشهر القادم    

وأكدت الحكومة على حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم وأرضهم التي            ".المجاني مع االحتالل  
خرجوا منها معبرة عن استغرابها من تصريح الرئيس الفرنسي ساركوزي حول هذا الحق الثابت الـذي                

واستعرضـت  . ة برئاسة اسماعيل هنيـة    جاء ذلك خالل جلستها األسبوعي     و .أكدته قرارات األمم المتحدة   
وأدانـت   .الحكومة ما جرى في سجون االحتالل مما وصفته بالعدوان االرهابي الشرس ضد االسـرى             

الحكومة ما اسمته االعتداء التي ارتكبتها االجهزة االمنية في مدينة الخليل بمنع خروج مـسيرة عفويـة                 
ينية للخروج في المسيرات والفعاليات الجماهيريـة  ودعت الحكومة الجماهير الفلسط .تضامنا مع االسرى  

ضد ما يجري في سجون االحتالل من قمع وعدوان وضد تصاعد االغتياالت في الضفة الغربية وقطاع                
 وطالبت الحكومة الدول العربية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الفلسطينيين والعمل علـى كـبح               .غزة

ب الفلسطيني، مطالبة الصليب األحمر ومؤسسات حقـوق االنـسان          جماح العدوان االسرائيلي بحق الشع    
  .المحلية والدولية الى بذل كل الجهود الطالق سراح االسرى والتخفيف من معاناتهم في سجون االحتالل

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  سرائيلية أيضاًاالمفاوضات والوصول إلى وثيقة حاجة : عريقات .٦

، أن المفاوضات ليس حاجة فلسطينية فحسب من أجل تحقيق          ]الثالثاء[ عريقات اليوم  صائب. أكد د  :البيرة
وبين عريقات خالل مشاركته فـي محاضـرة حـول           .المطالب الفلسطيني بل هي حاجة إسرائيلية أيضا      

الوضع السياسي العام واالستعدادات لعقد مؤتمر السالم الدولي نظمتها هيئة التوجيه السياسي والـوطني              
أن الموقف الفلسطيني يقوم على عدم الذهاب إلى المؤتمر دون وثيقـة             دينة البيرة بالضفة الغربية،   في م 

واضحة تتطرق إلى قضايا الوضع النهائي ودون جدول زمني واضح لتنفيذ أي اتفاق يجري التوصل إليه                
نـسبة للـشعب    واعتبر أن نجاح أي مفاوضات يعتمد على التماسك الـداخلي بال           .مع الجانب اإلسرائيلي  

المفاوض، مشيراً إلى قيام دولة إسرائيل باستغالل انقالب حماس الدموي في غزة من أجل التذرع بعـدم                 
  .الدخول في المفاوضات وعدم تنفيذ االستحقاقات التي يفرضها العالم عليها

   ٢٣/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  الخريفمؤتمر عباس ينفي نبأ احتمال استقالته في حال فشل  .٧
نفى الرئيس محمود عباس ما تناقلته وسائل اإلعـالم الكويتيـة حـول             :  شبكة فراس اإلعالمية   -عمان  

احتمال استقالته في حال فشل المؤتمر الدولي الخاص بالشرق األوسط الذي دعت الواليات المتحدة إلـى                
  .عقده في شهر نوفمبر القادم

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧عين على فلسطين 
  
  سرائيليين دون اإلفراج عن كافة األسرىال سالم مع اال: حريرمنظمة الت .٨

 أكدت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، علـى أن ال سـالم مـع                  :رام اهللا 
وشـددت فـي بيـان       .اإلسرائيليين دون اإلفراج غير المشروط عن كافة األسرى الفلسطينيين والعرب         

، على أن استمرار إسرائيل باعتقال أكثر من أحد عشر ألف أسـير فلـسطيني،               ]ثاءالثال[صحفي لها اليوم  
يدل على عدم جدية إسرائيل في عملية السالم، فبدالً من القيام بمبادرات حسن نية تجاه عمليـة الـسالم                   

ـ      .والشعب الفلسطيني تقوم بإجراءات مخالفة للمواثيق الدولية       سانية وطالبت كافة المنظمات الدولية واإلن
بالعمل دون أي تأخير على حماية األسرى في سجون االحتالل، إطالق سـراحهم دون قيـد أو شـرط                   

  .باعتبارهم أسرى حرب
   ٢٣/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  دائرة شؤون المفاوضات باتت مدرسة تفاوضية هي األفضل في الشرق األوسط: عريقات .٩

صـاالت  " خالل ندوة نظمتها هيئة التوجيه السياسي، أمس، في          قاتقال صائب عري   :كتب حسام عزالدين  
 إن دائرة شـؤون المفاوضـات التـي    ، قالفي البيرة، حول المفاوضات ومؤتمر انابوليس المقبل  " بدران

مدرسة تفاوضية،  "يترأسها، أعدت نفسها خالل السنوات األربع الماضية بشكل يعتز به، وبشكل باتت فيه              
  ".رق االوسط، من حيث القدرات واالمكانيات التي يتمتع بها الكادر العامل فيهاهي االفضل في الش

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  حكومة فياض تطالب بإجراء تحقيق دولي بعد استشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب .١٠

ستتابع قـضية   أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض أنها        :  وائل بنات، الوكاالت   - جنين، غزة 
استشهاد األسير محمد صافي األشقر الذي سقط في معتقل النقب الـصحراوي أول مـن أمـس نتيجـة                   

وقالت الحكومة في بيان إنها    . االعتداء الذي نفذته قوة القمع في مصلحة السجون اإلسرائيلية ضد األسرى          
  .ألسرى في معتقل النقبستطالب بإجراء تحقيق دولي في ظروف استشهاد األشقر وإصابة المئات من ا

   ٢٤/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  اللجنة القانونية تمنح للنواب المختطفين ممارسة مهامهم عن طريق التوكيل أو التفويض .١١

عقدت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني جلسة استماع حول ضـرورة ممارسـة             : بيت لحم 
وحـضر الجلـسة     .م٢٢/١٠/٢٠٠٧ي مقره بغزة يوم االثنين      النواب المختطفين مهامهم النيابية وذلك ف     

محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية، وأعضائها من النواب، وعدد من نواب المجلس، ولفيف              /النائب
انه من الواجب منح األسانيد القانونية إلعطـاء        : "وقالت اللجنة في بيان لها     .من المستشارين والقانونيين  

تفعيـل المجلـس التـشريعي      :  حقهم الطبيعي في ممارستهم المهام النيابيـة بهـدف         النواب المختطفين 
الفلسطيني، وإفشال مخطط االحتالل من تعطيل المجلس التشريعي، وتعطيل عمل النواب بتغييبهم خلـف              
القضبان، وإشعار االحتالل بفشل اختطافه للنواب حتى ال يقدم مرة أخرى الختطاف نواب جـدد، ومـن                 

جاد وسيلة ضغط على االحتالل لإلفراج عن النواب المختطفين ألن اختطـافهم أصـبح بـال                الواجب اي 
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الى قرار المجلـس    "ودعت اللجنة،    ".جدوى، ما داموا يمارسون مهامهم النيابية حتى وهم خلف القضبان         
 التشريعي باعتبار النواب المختطفين حاضرين، باإلضافة إلى ايجاد أسانيد قانونيـة معـززة بـضرورة              
 ".إعطاء النواب المختطفين حقهم في ممارسة مهامهم النيابية، كون الشعب في ظروف استثنائية طارئـة              

التفويض في السلطة أو    /انه سيتم تنفيذه عن طريق التوكيل     "وعن الية تنفيذ هذا القرار، اشارت اللجنة الى         
  "...االختصاص

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
   مدير مكتب وزير الداخلية للشؤون العسكرية  تغتال"سرائيلا: "غزة .١٢

وقال .  المقالة هنية اغتالت قوات االحتالل أمس مسؤوالً رفيعاً في مكتب وزير الداخلية في حكومة              :غزة
الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين إن طائرة حربية اسرائيلية أطلقت صاروخاً على سيارة مدنية               

ويعتبر الحـسنات أحـد    . الداخلية للشؤون العسكرية المقدم مبارك الحسناتواستهدفت مدير مكتب وزير   
 المستقلة لألنبـاء    "رامتان" لوكالة   "أبو عبير "وقال الناطق باسم األلوية     . "ألوية الناصر صالح الدين   "قادة  
أحد قادة  ال حديث عن التهدئة بعد اآلن مع العدو اإلسرائيلي ألنه تجاوز كل الخطوط الحمر باغتيال                "إنه  

واتهمه بأنه مسؤول   . وأكد ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن الجيش استهدف الحسنات        . "األلوية في غزة  
  .عن تصنيع صواريخ محلية وإطالقها نحو أهداف إسرائيلية محاذية لقطاع غزة

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  عناصر أمن فلسطينيون يقتحمون مصلى للطالبات في جامعة النجاح في نابلس .١٣

أكدت مصادر طالبية أن عناصر من األمن الفلسطيني اقتحموا مصلى للطالبات في جامعة النجاح               :نابلس
 .، مما تسبب في حالة هلع بين الفتيات اللواتي فوجئن بـذلك           )٢٢/١٠(الوطنية في مدينة نابلس، االثنين      

وقالـت فتيـات إن     وأوضحت أن عناصر األمن أزالوا آيات وأدعية كانت معلقة على جدران المصلى،             
عملية االقتحام تمت بينما كن في فترة استراحة، وأوضحن أنهن تقدمن بـشكوى إلدارة الجامعـة لمنـع                  

  .كتكرار هذا االنتها
  ٢٣/١٠/٢٠٠٧ قدس برس

  
  خيارات مؤلمة للعدو في ما يخص قضية جلعاد شاليط": كتائب القسام" .١٤

 األسرى في سجون االحتالل سـيكون مؤلمـاً         ردها على قمع  "أن  " حماس"علنت حركة   أ: رام اهللا، غزة  
خيارات مؤلمة للعدو في ما يخـص قـضية جلعـاد           "إن لديها    "كتائب القسام "وقالت  ". للعدو الصهيوني 

، ما أثار قلقاً في إسرائيل من اقدام الحركة على المس بالجندي اإلسرائيلي األسـير، وهـو مـا                   "شاليط
  .لنفيه" حماس"سارعت 

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  

   رداً على االغتياالت"منشآت استراتيجية" تقصف "سرايا القدس" .١٥
" سـرايا القـدس   " التي قامت به اسرائيل في الضفة لقائد في        في رد على جريمة االغتيال    : رام اهللا، غزة  

من غزة تسعة صواريخ باتجاه مدينة عسقالن والبلدات اإلسرائيلية فـي           " سرايا القدس "أطلقت  ومساعده  
جنوب عسقالن، بينها   " منشآت استراتيجية "واعترفت إسرائيل بسقوط أحد الصواريخ قرب       . النقب الغربي 

  .مصانع كيميائية ومحطة توليد كهرباء ومعمل لتنقية المياه
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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  " المؤتمر الوطني"محمد نزال يعلن عن موعد عقد : دمشق .١٦
شدد عضو المكتب السياسي لحماس محمـد        :"وفا"، أب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب ا،             "السفير"

، مؤتمر الخريـف  الذي تنظمه الفصائل الفلسطينية الرافضة ل     " المؤتمر الوطني الفلسطيني  "نزال على ان    
غير أن عضو اللجنـة     .  المقبل في العاصمة السورية    نوفمبر/ سيعقد في السابع والثامن من تشرين الثاني      

استضافة مؤتمر انقسامي مثـل ذلـك       "الح رأفت حذر دمشق من      التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ص    
". لتشكيل منظمة تحرير بديلة على رأسها حركة حماس فـي الخـارج           "معتبرا أنه يسعى    " على أراضيها 

للقاء المسؤولين فـي    "وقال ان اللجنة التنفيذية قررت إرسال وفد الى دمشق يمثل الرئيس محمود عباس              
  ". كة السياسية بشأن مؤتمر الخريفسوريا ووضعهم في صورة الحر

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
   تختلق االكاذيب لتعكير صفو تلك العالقات"اسرائيل"عالقتنا بمصر متينة و: "حماس" .١٧

أكد االستاذ أيمن طه الناطق باسم حركة حماس، تعقيبا على تصريحات مسؤولين صهاينة فـي صـحيفة                 
ل من جهة واالشقاء في مصر مـن جهـة          اة تسيير االعم  هآرتس العبرية، أن العالقة بين حركته وحكوم      

أن العـدو   "وأضاف في تصريح خاص بشبكة فلسطين اآلن         .أخرى عالقة ايجابية وال يشوبها أي شائبة      
الصهيوني يريد من وراء هذه التصريحات ان يعكر صفو العالقات بيننا وبين االشقاء في مصر من جهة                 

 العربية، سواء على صعيد حكومة تسيير االعمال او علـى صـعيد             وبيننا وبين االشقاء في باقي الدول     
وفي معرض رده على اتهامات اسرائيل لمصر بسماحها الدخول لعناصر مـن حمـاس               ".حركة حماس 

نود التاكيد الى ان الذين دخلو هم أبناء الشعب الفلسطيني وهذا حقهم            " تدربوا في ايران وسوريا، قال طه       
رائيل او لغيرها بأن تمنع أو تسمح الي فرد من الدخول او الخروج من القطاع               في العودة، وال يحق الس    

  ".، النه حق شرعي لمواطنيها 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧فلسطين  اآلن 

  
  "مؤتمر الخريف" تطالب السلطة والدول العربية بعدم المشاركة في "الجبهة الشعبية" .١٨

، قيـادة منظمـة     ة في الجبهة خالـدة جـرار      ، في بيان تلته القيادي    طالبت الجبهة الشعبية   :يوسف الشايب 
إلى عدم المشاركة   " لقاء الخريف " التحرير والسلطة الوطنية والدول العربية واإلسالمية المدعوة لحضور       

في هذا اللقاء، داعية في الوقت ذاته الى إجراء مراجعة سياسية شاملة لمسيرة سبعة عشر عاماً من أوهام                  
متحدة والتمسك بمطلب عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات تحضره كافة          الرهان على حيادية الواليات ال    

األطراف المعنية في إطار هيئة األمم المتحدة من اجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة بالقـضية الفلـسطينية                 
وحذرت الجبهة من مخاطر لقاء الخريف، السيما فيما يتعلـق بتعميـق االنقـسام      .وليس التفاوض عليها  

  .يادة تفكك النظام العربي وارتهانه لإلرادة األميركية واإلمالءات الصهيونيةالفلسطيني وز
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   بأسر مزيد من جنود "الجيش اإلسرائيلي" تهدد" حماس" .١٩

أن الحركة متمسكة بملف األسرى وستستخدم جميـع         القيادي في حركة حماس      أكد مشير المصري  : غزة
وشدد علـى أن    . اج عنهم كافة دون تمييز ودون تنسيق أمني أو لقاءات مع االحتالل           سبل المقاومة لإلفر  

في ملف األسـرى    " حماس"، مشيراً إلى أن شعار      "ستبقى وفية لتضحيات األسرى األبطال    "حركة حماس   
  ". جلعاد شاليط ما زال بقبضتنا وسنأتي بإخوانه"هو 

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  دربهالعدو الصهيوني ينفذ المحرقة في النقب وأجهزة عباس تسير على : "سرفتح اليا" .٢٠
ـ   ، في بيان،  "فتح الياسر "استنكرت حركة   : غزة التـي  " الجريمة الصهيونية البشعة والدنيئـة    " ما وصفته ب

وحملت الحركة حكومة الكيـان الـصهيوني       . ارتكبت بحق أسرانا البواسل في سجن النقب الصحراوي       
لكاملة عن جريمة المحرقة الصهيونية بحق األسرى، وكذلك المسؤولية المطلقة عـن حيـاة              المسؤولية ا 

المجلس "ودعت الحركة جناحها العسكري، المعروف باسم       . وأمن األسرى في باستالت العدو الصهيوني     
ح ، وكل قوى المقاومة الفلسطينية لتنفيذ المزيد من العمليات الجهاديـة إلطـالق سـرا        "العسكري األعلى 

عمليات التنسيق الواضحة بين أجهزة أمن رئيس السلطة محمود         " فتح الياسر "واستنكرت  . أسرانا البواسل 
واعتبرت الحركة أن سلطة عباس في الضفة الغربيـة المحتلـة           . عباس بالضفة الغربية وقوات االحتالل    

ية مـن خـالل عمليـات       أحد أهم األدوات الرئيسية في زيادة أعداد أسرانا في السجون الصهيون          "بمثابة  
  ". التنسيق األمني والوشاية عن المجاهدين وخالياهم في الضفة المحتلة

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  بتحسين خدماتها " األونروا" لمطالبة "البارد" في اًاعتصامتقيم " الديموقراطية" .٢١

في مخيم البـداوي،    " األونروا"ير مكتب   نفذت الجبهة الديموقراطية في الشمال اعتصاما أمام مد       : يالبداو
للمطالبة بخطة طوارئ حقيقية تستجيب لمتطلبات واحتياجات النازحين، وذلك في إطار خطـة الـضغط               

وشاركت في االعتصام قيادات الفصائل واللجـان       . على الوكالة لتحسين خدماتها وتقديماتها ألبناء البارد      
  .  أبناء المخيمينالشعبية ولجان المتابعة للنازحين وحشد من

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
  تتهم مصر بالتعاون مع الفلسطينيين في تهريب األسلحة" إسرائيل" .٢٢

 "اسرائيل"اتهمت  :  آمال شحادة   عن مراسلتها  القدس المحتلة من   ٢٤/١٠/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    ذكرت
سلحة الى قطاع غزة عبـر      السلطات المصرية بتعاونها مع التنظيمات الفلسطينية في مواصلة تهريب األ         

 مليون  ٢٠٠وطلبت من مجلس النواب األمريكي خفض المعونة العسكرية السنوية لمصر بمقدار            . األنفاق
فـي زيـارة قـام بهـا وزراء          . دوالر ما لم تحسن األوضاع األمنية على الحدود مـع قطـاع غـزة             

المصرية عن قلقهـم مـن الموقـف        الى القاهرة في األسابيع األخيرة عبروا امام السلطات         "إسرائيليون"
 االسرائيلي"ان المصريين لم يتأثروا بهذا القلق بل ادعوا ان جنود الجيش            "االسرائيليون"وذكر  . المصري

ان التنظيمـات    "الـشاباك "و "الموسـاد "في حين ادعى تقرير لمؤسستي       . يشاركون في تهريب السالح   "
 طنا من المواد المتفجـرة      ٧٣ منذ مطلع السنة و    )جي.بي.آر( مدفع   ١٦٥٠الفلسطينية تمكنت من تهريب     

 نفقا لتهريـب األسـلحة      ١٣٨قال تقرير مصري انه تم اغالق       وحزيران وستة آالف قذيفة ،      / منذ يونيو 
  .والذخائر والبضائع تحت حدودها مع القطاع خالل اقل من عامين

العبريـة أن    "هـارتس "ذكـرت صـحيفة       : د ب أ   -تل أبيب   من   ٢٤/١٠/٢٠٠٧ الدستور   وأضافت
  .المستويين السياسي واألمني في إسرائيل قلقان للغاية إزاء تحسن العالقات بين مصر وحركة حماس"
  
  "مؤتمر الخريف" شامالً في ال حالً: أولمرت بعد لقائه براون .٢٣

شدد أولمرت على أن المؤتمر الدولي للسالم المقرر عقده قبل نهاية العام فـي مدينـة أنـابوليس                  : لندن
افتراض "ركية لن يشهد التوصل إلى حل شامل، معتبراً أن توقع تسوية القضايا النهائية في المؤتمر                األمي

  ".غير واقعي
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ودعا أولمـرت    .المالئمة إلطالق عملية تفاوضية   " تمهيد األجواء الدولية  "واعتبر أن وظيفة المؤتمر هي      
إيران إلى التخلـي عـن أطماعهـا        ونظيره البريطاني غوردون براون عقب محادثاتهما في لندن أمس،          

  .النووية، وإال فإنها ستواجه مزيداً من العقوبات الدولية
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
  لكن المصالح متباينة.. للقيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية رؤية مشتركة: ليفني .٢٤

 ايهود باراك، في قالت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع،:  نظير مجلي- تل أبيب
لقاءين منفردين، ان تطبيق الجزء األول من خطة خريطة الطريق، وخصوصا الجزء الذي يتحدث عن 
تفكيك التنظيمات المسلحة هو شرط أساسي للتقدم في مفاوضات التسوية الدائمة للصراع االسرائيلي 

الرئيس عباس، ورئيس حكومته، وقالت ليفني ان ما يميز قيادة السلطة الفلسطينية اليوم، . الفلسطيني
ولكنهما يحتاجان الى الوقت والجهد حتى . سالم فياض، انهما يتسمان بالواقعية والمسؤولية تجاه شعبيهما

وأضافت ان هناك رؤية مشتركة للقيادتين االسرائيلية والفلسطينية . يتمكنا من بسط سيادة القانون والنظام
ولكن من السذاجة القول انه ال . متجاورتين، تعيشان بسالم وأمنحاليا ازاء التسوية على أساس دولتين 

  .والمفاوضات الجارية حاليا ترمي الى سد الهوة بين الطرفين. يوجد هناك اختالف في المصالح
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  اسرائيل تحيي ذكرى اغتيال رابين بجدل حول إطالق قاتله عمير .٢٥

لذكرى السنوية الثانية عشرة الغتيال رئيس الوزراء الراحل اسحق         مع احياء اسرائيل ا   : أ ب، و ص ف    
رابين أمس، وفق التقويم اليهودي القمري، أثير جدل عاطفي حول ما إذا كـان يجـب الـسماح لقاتلـه                    

ويتزامن هذا مع حملـة عامـة        .المتطرف اليهودي ايغال عمير بحضور ختان ابنه، أو حتى العفو عنه          
 ألف نسخة من أشرطة     ١٥٠ووزعت  . ير لضمان اطالق مبكر له من السجن      يقودها متطرفون وذوو عم   

فيديو وملصقات وغيرها يظهر فيها ذوو عمير، ومنهم أمه وزوجته ومناصروه، متعهدين اطالقه بحلول              
وقال ايتامار بن غفير الذي ينتمي الى جمعيـة         ". المصالحة الوطنية "و" باسم حقوق اإلنسان  "الربيع المقبل   

إذا كانت اسرائيل مستعدة الطالق ارهابيين من أجل السالم، فاستناداً الـى المبـدأ نفـسه،                : "تدعم عمير 
  ". نطالب باطالق ايغال عمير

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧النهار 
  

  إقفال ملفي تحقيق مع أولمرت .٢٦
اقفل امس التحقيق في ملفين من ملفات التحقيق مع رئيس الوزراء االسـرائيلي             : محمد هواش  –رام اهللا   
اولمرت لالشتباه في ارتكاب مخالفات في صفقتين تتعلقان بالمتاجرة بالعقارات، االولى ببيع منزل             ايهود  

واكد المستشار القـانوني للحكومـة       .في شارع شيلو بالقدس، واالخرى بامتالك شقة في مدينة تل ابيب          
قيق جنائي ضد رئيس    عدم وجود قاعدة ادلة كافية تبرر فتح تح       "مناحيم مزوز والنائب العام عيران شندار       

وبعث نائب المدعي العـام المحـامي        ".الوزراء ايهود اولمرت في صفقتين تتعلقان بالمتاجرة بالعقارات       
  .يريف ريغيف برسالة الى جمعية اومتس التي كانت تقدمت بشكوى الى النيابة العامة في هذا الخصوص

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧النهار 
  
  الوقود لقطاع غزهتقرر ادخال كميات محدوده من " إسرائيل" .٢٧

سـتبدأ بخطـوات    "إسـرائيل "ذكرت صحيفة يديعوت العبرية على موقعها اإللكتروني أن          القدس المحتلة 
وأكدت يديعوت أنه تم اتخـاذ       .تدريجية تهدف إلي تقليص كمية الوقود والبضائع التي تدخل لقطاع غزه          
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 مساء أمس مع ذلك لم يحدد موعـد  هذا القرار خالل اجتماع امني ترأسه نائب وزير الحرب متان فلنائي       
لبدء تطبيق القرار الذي سيعرض علي وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود براك للمصادقة عليه فـي إطـار                 

  .قرار المجلس االمني المصغر الذي اعتبر قطاع غزه كيان عدائي 
  ٢٤/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  لضباطإرسال تحذيرات إلى ا" فينوغراد"الجيش يطالب  .٢٨

قدمت وكيلة الدفاع العسكرية االسرائيلية المحامية العميد اورنا ديفيد التماسا الى محكمة العدل العليا ضد               
لجنة فنوغراد الى تحقق في اخفاقات الحرب على لبنان، مطالبة بالزام اللجنة توجيه رسائل تحذير الـى                 

ة التي اعلنت نيتها نشره قبل نهاية السنة        ضباط الجيش الذين يمكن ان يتضرروا من التقرير النهائي للجن         
كما طلبت في التماس آخر بان ترجئ المحكمة موعد نشر التقرير النهائي عن اداء المـستويين                 .الجارية

  .السياسي والعسكري في الحرب
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧النهار 

  
  اإلسرائيلي وفك االرتباط عن غزة أكبر مسبب للتصدع أزمة القيادة :استطالع .٢٩

" جيشر"بطلب من موقع صحيفة يدبعوت أحرونوت وجمعية " موتاغيم" معهد هأجر طالع للرأيأظهر است
ما هو الحدث الذي سبب أكبر تصدع في  . مشارك يهودي يمثلون شرائح المجتمع اليهودي٥٠٠وشمل 

إلى أن خطة فك االرتباط عن قطاع هي أكبر % ٣٤أشار " سؤال الفي رد على . المجتمع اإلسرائيلي
أن مقتل رئيس الوزراء السابق % ٢٥ب األكبر للتصدع داخل المجتمع اإلسرائيلي بينما رأى المسب

إلى حرب عام % ١٥إلى حرب لبنان الثانية و% ١٨يتسحاك رابين هو المسبب األكبر في حين أشار 
١٩٧٣.  

تباط عن  عاما يضعون فك االر٤٤-١٨وفي تحليل النتائج حسب طبقة الجيل يتبين أن المشاركين ما بين 
 عاما مقتل رئيس الوزراء السابق ٤٥غزة على رأس القائمة بينما يصنف المشاركون ما فوق الـ 

  .يتسحاك رابين في المقام األول وصنفوا خطة شارون في المكان الثالث والرابع
ابين ولدى تصنيف النتائج حسب التعريفات الدينية يتبين أن العلمانيين هم الوحيدون الذين صنفوا مقتل ر

وصنف المحافظون خطة فك االرتباط على رأس القائمة ثم حرب لبنان الثانية . قبل خطة فك االرتباط
منهم يرون أن الشرخ األكبر في المجتمع اإلسرائيلي سببه % ٧١لدى المتدينين . وبعد ذلك مقتل رابين

كما صنف . ابيناغتيال ر% ٤حرب لبنان الثانية وفقط % ٩، و١٩٧٣حرب عام % ١١فك االرتباط، و
  .منهم فقط صنفوا مقتل رابين في المقام األول% ١١من الحريديم فك االرتباط في المقام األول و% ٦٧

  من يكره من؟
اختاروا % ١١إنهم ال يحبون الحريديم، % ٢١حول سؤال أي األوساط بين اليهود مكروهة أكثر قال 

من المشاركين % ٤٤ورفض . لعلمانيينا% ٤المتدينين، و% ٤المهاجرين الجدد، % ٩المستوطنين، 
  .اإلجابة على السؤال وقالوا إنه ال توجد مجموعة ال يحبونها

. منهم ال يحبون المستوطنين% ١٥العلمانيين ال يحبون الحريديم و% ٢٩ومن تحليل النتائج تبين أن 
 يحبون الحريديم أيضا ال. ال يحبون الحريديم% ٢٠من المتدينين ال يحبون المهاجرين و% ٢٢

  .منهم أنهم ال يحبون أنفسهم% ١٠منهم عن ذلك بينما عبر % ٢٩المهاجرين الجدد وعبر 
  ما هي األزمة التي تقلقك أكثر من أي شيء آخر؟

% ٣٧". ما هي األزمة الرئيسية التي تقلقك أكثر من أي شيء آخر؟: " السؤال األخير في االستطالع
قالوا أن أكثر شيء يقلقهم هو التوترات الداخلية في % ١٩قهم، وأشاروا إلى أن أزمة القيادة أمثر ما يقل
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قالوا إن أكثر ما يقلقهم % ١٦أشاروا إلى العالقات بين اليهود والعرب، و% ١٨المجتمع اليهودي، 
  .أمورهم الشخصية

دة في ولدى تحليل النتائج حسب التقسيم الديني تبين أن الحريديم هم الوحيدون الذين لم يضعوا أزمة القيا
منهم أن أكثر ما يقلقهم هو التوترات داخل المجتمع اليهودي، وبعد % ٣١المقام األول في القائمة، وعبر 

المتدينون وضعوا أزمة القيادة على رأس القائمة ويليها . منهم% ٢٩ذلك جاءت أزمة القيادة وأشار إليها 
المجتمع اليهودي جاءت في المكان ولدى المحافظين التوترات في . التوترات داخل المجتمع اليهودي

وصنف العلمانيون أزمة القيادة على رأس القائمة ومن ثم . الثالث وسبقتها العالقات بين العرب واليهود
 .األوضاع الشخصية وبعد ذلك العالقات بين العرب واليهود وبالتالي التوترات داخل المجتمع اليهودي

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  اعتقاالت وتسفيرات ضد فلسطينيي العراق في سوريا:  الدوليةمنظمة أصدقاء اإلنسان .٣٠

دعت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية السلطات السورية إلى وقف حملة االعتقاالت والتسفيرات : فيينا
التعسفية التي تقوم بها ضد الالجئين الفلسطينيين الفارين من أعمال الخطف والقتل في العراق 

ي السورية، حيث عملت على تسفيرهم إلى الصحراء في مخيمات التنف والمتواجدين على االراض
وقد دعت المنظمة السلطات السورية .  بدعوى انتهاء مدد اقامتهم،والوليد على الحدود السورية العراقية

. إلى وقف هذه الحملة، ومعاملة الالجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع الالجئين العراقيين في سوريا
نروا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى سرعة التدخل، وتحمل و دعت كل من وكالة االكما

في حين دعت جامعة الدول العربية إلى . مسؤولياتها في توفير حاجات الالجئين اإلنسانية وحمايتهم
عمال الخطف التحرك العاجل من أجل ضمان استقبال الدول العربية لالجئين الفلسطينيين الفارين من أ

  .والقتل في العراق
  ٢٣/١٠/٢٠٠٧منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية  

  
  احتجاجاً على مقتل أسير بعد إصابته في سجن إسرائيليفلسطينية تظاهرات  .٣١

 موجـة   أثـار استشهاد األسير الفلسطيني محمد األشـقر       أن  : رام اهللا  من   ٢٤/١٠/٢٠٠٧ الحياة   نشرت
 ألف أسـير فـي سـجون        ١١يين القلقين على مصير أكثر من       غضب واحتجاجات واسعة بين الفلسطين    

وشارك المئات في اعتصام اقيم فـي       . ونُظمت مسيرات واعتصامات شعبية في مختلف المدن       .االحتالل
 .مركز مدينة رام اهللا، فيما سارت مسيرات حاشدة شارك فيها اآلالف في مدن نابلس وبيت لحم والخليل                

رى في المجلس التشريعي خالدة جرار، أن القوى والمؤسسات الوطنيـة           أعلنت رئيسة لجنة االس   في حين   
  .والشعبية تعد لحملة جماهيرية واسعة للتصدي للممارسات اإلسرائيلية بحق األسرى

امهات المعتقلـين فـي     أن   : ا ف ب    نقال عن  مخيم االمعري  من   ٢٤/١٠/٢٠٠٧ الغد األردنية    وأضافت
 عشرات الصور   رفعن ، نظمت في وسط مدينة رام اهللا       التي ظاهرةتالالسجون اإلسرائيلية المشاركات في     

 .خلف القـضبان ما دام االسرى ستسالم الاضد السالم وللمعتقلين من ابنائهن وازواجهن، ورددن هتافات   
 محمود عباس الى قطع جولته اآلسيوية التي تهدف الى حشد دعم دولي قبيل انعقاد مؤتمر            إحداهنودعت  

 اعتبرتـه المـؤتمر الـذي     هذا  ال تؤمن وكذلك غيرها من النساء الفلسطينيات ب        أنها   الخريف، مشيرة إلى  
هاجمـت سـجن    هي قد   ن إسرائيل ال تريد السالم و      أل ، من السجن  هان يخرج ابنائ  أال امل ب  حيث  ،  فاشال

ن متظاهرين رشـقوا بالحجـارة جنـودا        أوفي بيت لحم، افاد شهود       .النقب النها تريد تفجير االوضاع    
  .يليين ردوا باطالق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، من دون وقوع اصاباتاسرائ
إلـى أن    : ب.ف. ا  نقال عـن    نابلس  من ٢٤/١٠/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية     مراسل  أمين أبو وردة   وأشار

 انه باستشهاد األسير محمد األشـقر        أظهرت دراسة بحثية أجراها الباحث في قضايا األسرى فؤاد الخفش        
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 عدا عن الـشهداء الـذين تـم         ٨٨ قصة شهيد منذ بداية عام       ٧٣فع عدد شهداء الحركة األسيرة الى       يرت
 أسيراً فلسطينياً هـو مجمـوع شـهداء         ١٩٢إعدامهم بدم بارد لحظة اعتقالهم والذين يزيد عددهم على          

 .الحركة األسيرة
  
  حالة من االستنفار تعم السجون االسرائيلية بعد أحداث سجن النقب .٣٢

ن ممثلي االسرى ولجنة الحوار الفصائلي عقدوا اجتماعـا مـع ادارة            أ ،مسأ أسرى من سجن النقب      أفاد
 كـان   وذلـك بعـد أن    . السجن التي هددت بمزيد من االجراءات القمعية اذا لم يلتزم االسرى بتعليماتها           

 التفتـيش   من بينها وقف االستفزازات وعمليات    و  رفضت، األسرى تقدموا بعدة مطالب انسانية وحقوقية     
والسماح لهم بالتنقل بين األقسام خاصة ممثل االسرى ولجنة الحوار الفصائلية، وكذلك ابعاد قوة متـسادا                

 وأشار أحد االسـرى     .العسكرية عن االقسام ووقف سوء المعاملة التي يتعرض لها األهالي أثناء الزيارة           
 ١٠قلين باضراب عن الطعام لمـدة       أمس هو خطوة اولى ستتطور الى قيام المعت       أن االضراب الذي نفذ     

 الصليب االحمر ومؤسسات حقوق االنسان بزيارة السجن لالطالع على اوضـاع االسـرى              اطالبمأيام،  
في سجن الدامون اقتحم السجانون اإلسرائيليون السجن وقاموا بنقل          و . جريحا ٢٥٠الجرحى البالغ عددهم    

 تخللها تخريـب وتـدمير حاجيـات         في عملية  ، أسيراً بطريقة وحشية إلى سجن النقب الصحراوي       ١٢٠
منعت ادارة السجن محامية مؤسسة مانديال      فقد  في سجن جلبوع    أما  . األسرى والتعامل معهم بشكل مهين    

 وذلك بحجة اعالن حالـة الطـوارئ فـي          ،من زيارة أسرى كانت قد تلقت موافقة مسبقة على زيارتهم         
  .السجن المذكور

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  لهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين تطالب الرئاسة الفرنسية باالعتذارا .٣٣
 الرئاسة الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني       ، طالبت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين      :غزة

كمـا  . عما صرح به ساركوزي من أقوال ال يمكن بأي شكل من األشكال القبول بها أو السكوت عنهـا                 
ساركوزي  حيث كان    .البت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ موقف واضح من تلك التصريحات الغير مسئولة          ط

يتعين اعادة توطين الالجئين الفلسطينيين فـي الدولـة الفلـسطينية           قد أشار إلى أنه     اولمرت  خالل لقائه ب  
  .وليس في إسرائيل

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  

  اريع التبادل السكاني نكبة ثانية لشعبنا الفلسطيني مش: رئيس بلدية أم الفحم .٣٤
بعث رئيس بلدية أم الفحم ، الشيخ هاشم عبد الرحمن برسائل إلى األطـراف              : حسن مواسي  -أم الفحم   

السياسية المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط، أشار خاللها إلى خطورة وكارثية تـداول مـشروع                
  من محمـود عبـاس      وطالب كال  .لث في المفاوضات الجارية بين األطراف     التبادل السكاني لمنطقة المث   

 ،رفضه لهذا المـشروع    مؤكدا   .أولمرت باإلعالن الصريح والواضح عن موقفهم من هذه األطروحات        و
 أنه يحمل في طياته نكبة ثانية للجماهير العربية بشكل عام ولسكان منطقة المثلث على وجـه                 حي أعتبر 
  .الخصوص

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  

   استمرار الضغوطات االسرائيلية لنزع ملكية الكنيسة اليونانية في القدس يؤكديوفيلوسث .٣٥
يوفيلوس الثالث عن كم هائل من الضغوطات التي يتعرض لها مـن الحكومـة              ثكشف البطريرك   : عمان

يلية وتجـار   االسرائيلية ومنظمات صهيونية متعددة الجباره على بيع ممتلكات مسيحية للحكومة االسرائ          
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ن الحكومة االسرائيلية   أ  في هذا السياق،   كدأو .في مدينة القدس   عقارات يهود ومنظمات صهيونية اخرى    
  .ذلكترفض االعتراف به اال بعد موافقته على 

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  

   طلبة من أنصار فتح وحماس في اشتباكات باأليدي بجامعة األقصى٥إصابة  .٣٦
 في صدامات باأليدي والعصي والحجارة، بين طلبة مـن          وا من الطلبة أصيب   اعدد أن   :كتب أيمن أبو ليلة   

واتهمت مصادر فـي الـشبيبة    .أنصار حركتي فتح وحماس بجامعة األقصى في خان يونس، ظهر أمس      
 ومنعهم مـن تنظـيم نـشاطات        هاالفتحاوية عناصر الكتلة اإلسالمية في الجامعة باالعتداء على عناصر        

وعلقـت   .، مؤكدة أن عناصر الكتلة استعانوا بالقوة التنفيذية لقمع عناصر الـشبيبة           طالبية داخل الجامعة  
 الدراسة وعملت على إنهاء االشتباكات ومنع تفاقمها، وقامت بإخراج الطلبة من             من جهتها  إدارة الجامعة 

  .داخل الحرم الجامعي وأخلته بصورة كاملة
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  في خان يونس  حماس لجامعة األقصىعناصر منن ينّدد باقتحام اتحاد طلبة فلسطي .٣٧

 حماس على اقتحام مقر جامعة األقصى       عناصر من ندد االتحاد العام لطلبة فلسطين بشدة، إقدام        : رام اهللا 
 ما أدى إلى إصابة سـبعة طـالب بجـروح مختلفـة،     ،في خان يونس واالعتداء على طلبتها وموظفيها     

 الحترام الجامعات وقدسيتها وعدم التدخل فـي        هاا قيادات يعادالحركة،  عة من قبل    مستهجنا استهداف الجام  
وعبر االتحاد عن أمله بأال تكون هذه الممارسات ضمن سياسة التجهيل التي مارسها              .توجهاتها وسياستها 

قب االحتالل، مشددا على ضرورة أن تعلن حماس براءتها من هذه الممارسات العنصرية الحاقدة وأن تعا              
  .مرتكبيها

  ٢٣/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  طلبة غزة من استكمال تعليمهم التماس للمحكمة االسرائيلية العليا حول حرمان .٣٨
 ورد  ، التماسا لمحكمة العدل العليا في إسرائيل باسم طالب جامعيين من غزة           "مسلك" قدمت جمعية    :غزة
 من السفر لمتابعة دراستهم في الواليات المتحدة، أوروبـا،          اامعي طالباً ج  ٦٧٠ أن إسرائيل تمنع نحو      هفي

  .  عن قطاع غزة كيان معاٍد االسرائيليةمنذ أن أعلنت الحكومة، األردن، شرق آسيا وفي أماكن أخرى
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧البيان 

  
  غربي بيت لحم مستوطنة  توسيع دونما لصالح١٢٠االستيالء على  .٣٩

 عـن  ،شف عوني مناصرة احد نشطاء مواجهة االستيطان النقاب امـس  ك:  جمال جمال  -القدس المحتلة   
اقدام مستوطنين من مستوطنة بيتار عليت المقامة على اراضي عدة قرى غرب مدينة بيت لحم على شق                 
طريق يربط مستوطنتهم باراضي مجاورة تابعة لقريتي وادي فـوكين وحوسـان بـدعم مـن مجلـس                  

 دونمـا   ١٢٠مـساحتها بنحـو     ، قـدرت    ت الجيش االسرائيلي  المستوطنة وتحت حراسة مشددة من قوا     
  .مزروعة باشجار مثمرة

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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   ٤٨ عام اسرائيل تهدم الطريق الموصل لمسجد صرفند المهجرة .٤٠
 قامت جرافات دائرة أراضي إسرائيل صباح امس بهدم وتخريب طريق مسجد صرفند المهدوم             :الفرديس

 بحجة عدم الترخيص ومحاولة منع الوصول الـى المـسجد ألداء            اء حيفا،  في قض  قرب قرية الفريديس  
  .الصالة فيه تحت حماية المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  

  شائعات حولهنال يحظين باالحترام رغمقبيسيات فلسطين : تحقيق .٤١
نيين، إال أن هناك شائعات كثيرة تـدور        تحظى باحترام عامة الفلسطي   " بنات فدوى " رغم أن    :العربية نت 

حولهن، تتعلق بالتزامهن بنسق حياة معين واتباع شيخ أو مجموعة مشايخ بعينهم والتـشدد فـي بعـض               
مـن عائلـة عريقـة مـن        )  عاما ٧٠(حركة إلى الحاجة فدوى حميض، وهي عزباء        الوتنسب   .القضايا

اد للقبيسيات في الشام لكون أن نابلس كانت تعـرف          امتد" فدوى وبناتها "و تردد أن    . عائالت مدينة نابلس  
انتشار واسـع   لحركة  ول. ، وألن فدوى حميض درست اللغة االنكليزية في دمشق        "بدمشق الصغرى "قديما  

 أن تكون الحركة تمنـع      إحداهنوردا على سؤال نفت      .في األراضي الفلسطينية وبشكل خاص في نابلس      
 أن تتزين   ها المرأة مطلوب من   مشيرة إلى أن  ،  "امل أمام أزواجن؟  بشكل ك " يتعرين"نساءها من أن يتزين و    

 الحركـة وبخـصوص اتبـاع      .هذا أمر ال نقاش فيه    وأن  بكل ما تستطيع لزوجها، حتى تعفه وتحصنه،        
 إال أنهـا   من يلتزم بمذهب ال يجوز أن يأخذ من كل المذاهب علـى هـواه،                أوضحت أن لمذهب معين،   

 وأشـارت  . ما أجمع علماء األمة عليه     علما أنهم يتحرون   من أي مذهب،      من األخذ  هاشخصيا ال مانع لدي   
مضيفة أنهم  سمعها،  تقوم بكتابة الفتوى التي     تتابع برامج تلفزيونية دينية كثيرة وأحيانا       تشخصيا  إلى أنها   

االتـصال  بقوم  ت أمر   ها ولو أشكل علي   ، على الفتوى  ؤونتجري برأي، وال    ونتفردي العلم وال    يقومون بنقل 
بخصوص زي الحركـة،   أما .همعالم الفتوى ليس من اختصاصألن بمفتي نابلس، وكذلك الحاجة فدوى،  

مظهر جمالي، يتعـارض    وهو   ربط المنديل بالدبوس أصال موضة حديثة ولم تكن قبل سنوات،            أنقالت  ف
مرأة التـي   لهو جائز ل   ف ،حرم هذا إطالقا  ت ال    الحركة مع الحكمة من الحجاب، بحيث ال يلفت النظر، لكن        

 المهم أن تتحجـب المـرأة بجلبـاب أو          ، إلى تركه  ندعويال  هم  تربطه يدويا أو بالدبوس وغير محرم و      
وأضافت إن جالليب بنات فدوى ليست قصيرة كما يقال، ولكن ليس مـن المعقـول أن يكـون                    .عباءة

 جهـة أخـرى      ومن .الجلباب مالمسا لألرض، ألن الشوارع مليئة باألوساخ، وهي ليست طاهرة عموما          
 . القبيسيات أو غيرها   معال اتصال   كما أن   امتدادا للقبيسيات في سوريا،     " بنات فدوى "نفت بشدة أن تكون     

ن بهذه األشياء، إال    هال شأن ل  لفتت إلى أن    وبشأن الوضع العام في فلسطين والصراع بين فتح وحماس،          
ـ تخابات البلدية والعامة، لكل من       في انتخابات مجلس الطلبة واالن     الحركةأنها أشارت إلى مشاركة       ونري

  . عنه االلتزام باإلسالم أيا من كانونعرفيفيه الصالح و
  ٢٣/١٠/٢٠٠٧موقع الجمل 

  
  الموسيقيون الفلسطينيون يشكون أيضاً المقاطعة العربية: تحقيق .٤٢

لعربيـة  قال موسيقيون فلسطينيون داخل اسرائيل انهم يعانون حصاراً يفرض على فنهم من الدول ا         : حيفا
كونهم يحملون الجنسية االسرائيلية، فيما يجاهدون للحفاظ على الموسيقى والتراث العربيين في مجتمع ال              

مـنح أخيـراً    ووأوضح الموسيقي حبيب حنا الذي وضع موسيقى جدارية محمود درويش،            .يشجع فنهم 
يـروي قـصة زيـارة فرقـة         الذي   "زيارة الفرقة "إحدى أرفع الجوائز االسرائيلية لتلحينه موسيقى فيلم        

 منفصل عـن    ه لتلحين عمل اسرائيلي، ألن    ههذه هي التجربة االولى ل    ، أن   موسيقية مصرية الى اسرائيل   
اشتكى من نظرة العالم العربي السيئة إلى فلسطينيي الداخل، معتبراً أنـه            قد  و .المشهد الثقافي االسرائيلي  

 هم لفيلمه، مضيفاً ان اسرائيل أيضاً لن تطلب من        لن يطلب منه أي منتج مصري أو لبناني تأليف موسيقى         
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واقع التمييـز   حيث   أكثر كفاءة وتفوقاً مما عندها،       ونكونيسهم  تلحين أي عمل، ان لم تكن على قناعة بأن        
  .العنصري رهيب

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  عبداهللا الثاني يأمر بتحسين الخدمات واقامة مشاريع اقتصادية فـي مخيم حطين .٤٣

في زيارة مفاجئة إلى مخيم حطين، وقف عبداهللا الثاني، أمس، على :  حاتم العبادي-مخيم حطين 
احتياجات ومتطلبات المواطنين في المخيم، والتي تركزت في المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية 

 والتي من تشكيل لجنة لوضع األفكار فيما يتعلق بالمشاريع االقتصادية والتشغيلية"ودعا إلى . والتنموية
 .، مؤكدا تقديم كل الدعم لها"شأنها التخفيف من الفقر والبطالة

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الرأي األردنية 
 

   الفلسطيني-الستئناف الحوار الفلسطيني ويدعو زكي عباس  لتقيفضل اهللا ي .٤٤
اس أكد المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا خالل استقباله ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عب               

 الفلـسطيني،   -زكي على رأس وفد من المنظمة، على ضرورة اإلسراع في استئناف الحوار الفلسطيني              
بعيداً عن كل الضغوط التي تنطلق من أميركا وإسرائيل وحتى من داخل بعض الساحات العربية التي ال                 "

حث عن األسباب التي    ورأى بأن الوقت ليس وقت الب     . "تريد خيراً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني     
أن تتضافر جهود الجميـع لبنانيـاً       "أدت إلى تفاقم األوضاع داخل الضفة وغزة، كما شدد على ضرورة            

لقـد  : بعد اللقاء، قال زكـي    . "وفلسطينياً وعربياً وإسالمياً إليجاد حلول واقعية للمهجرين من نهر البارد         
قضية السياسية، وخصوصاً ما يشاع حول مؤتمر       بددنا مخاوف العالمة من خالل توضيح موقفنا حول ال        

دولي، فهناك ثوابت أكدنا عليها وال يمكن لهذا المؤتمر أن يستدرجنا إلى صحراء التيه ولن نقبل بترحيل                 
  . األزمات التي يستفيد منها أعداء القضية الفلسطينية

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧السفير 
 
  مأساة الفلسطينيين بارد وبين المنتصرين في احداث ال المصالحة المؤجلة :تحقيق .٤٥

يصعب كثيراً توقع عودة العالقة بين فلسطينيي مخيم نهر البارد واللبنانيين إلى ما كانـت               : غسان سعود 
وخصوصاً أن الساعين إلى إعادة وصل ما انقطع، يحصرون جهودهم وسط           . ٢٠٠٧ أيار   ٢٠عليه قبل   

فيما يغيب عن بال    . احتضان مقاتلي فتح اإلسالم   العكاريين، محاولين تبرئة العائالت الفلسطينية من تهمة        
أن الخاسر األكبر من المواجهة األخيرة كان أهل المخيم، ولهؤالء وحدهم ربما الحق في              " شيوخ الصلحة "

 وسط تلكؤ المؤسسات اإلنسانية واإلغاثية المحلية والدولية عـن القيـام            :في البارد  و .مخاصمة جيرانهم 
. الفلسطينية التي سمح لها بالعودة إلى مخيم نهر البارد أن تـؤمن اسـتمراريتها          بواجباتها، تحاول األقلية    

ورغم الشتائم واإلشارات النابية التي توجه إلى بعض العائدين من جيرانهم، يزداد يومياً عدد الـساعين                
 إلى دخول المخيم، ويكتظ هؤالء منذ الصباح الباكر في صف طويل عند المدخل الشمالي للمخيم حيـث                

يدقق بعض العسكريين ببرودة في تصريح الدخول المعطى إلى الفلسطينيين من قيادة الجيش، ويتقـصد               
بعض العسكريين التباطؤ في إنجاز مهمته مبقياً العائالت الفلسطينيين أكثر من سـاعتين تحـت أشـعة                 

ـ         . الشمس الحارقة قبل أن يفتَّشوا ويسمح لهم بالدخول        شهود أن أحـد    وأفاد أحد هؤالء مع عـدد مـن ال
علماً أن العسكريين المتهمين بهـذه الممارسـات أكـدوا          . العسكريين أجبره على الركوع وتقبيل حذائه     

لناشطي حقوق اإلنسان الذين راجعوهم أنهم ال يعتقلون إال الذين يـصرون علـى دخـول المخـيم دون        
 الـسماح بـدخول      شائعات عن قرار الجيش عدم     تسريوفي الداخل،    .استحصالهم على تصاريح دخول   

قبل إزالة معظم الركام وتنظيف ما بقي من المنازل بحيث تبـدو            " المنطقة العسكرية "اإلعالميين إلى هذه    
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وفي هذا السياق، قام ناشطون في اللجنة الـشعبية         . الصورة لعيون العالم أخف وطأة مما هي عليه اليوم        
فيمـا يـستغرب    . ون داخل منازل الفلسطينيين   بطلي معظم الشتائم والعبارات المسيئة التي كتبها العسكري       

بعض الناشطين في الجمعيات اإلنسانية العاملة في المخيم إصرار قيـادة الجـيش علـى إبقـاء بعـض               
العسكريين الذين خاضوا المعارك األخيرة وشهدوا استشهاد زمالئهم داخل المخيم، وعلى تماس مباشـر              

ووسـط   .نعكاسات نفسية خطيرة عليهم وعلى الفلـسطينيين      مع الفلسطينيين مع ما يحمله هذا األمر من ا        
مـن  % ١٠(أحياء المخيم الجديد المحترقة، ومن أصل قرابة سبعمئة عائلة سمح لها بالعودة إلى المخيم               

ويشتكي العائدون من تحرك آليات الجـيش       . لم يستقر في المخيم أكثر من أربعمئة عائلة فقط        ) النازحين
  .  من النوم، واستمرار التفجيرات في المخيم القديمطوال الليل بشكل يمنعهم

الفلسطيني الطبيعي هـو الفلـسطيني      "تستعيد البلدات المسيحية خطاباً قديماً يرى أن        اما في عكار اليوم،     
ال يتردد البعض في هذه البلدات من القول إن كل ما تعرضت له منازل الفلسطينيين وأرزاقهم                و،  "المشرد

فيما ينجح تيار المستقبل في البلدات السنية العكاريـة ومنطقـة           . ا يفترض إلحاقه بهم   هو الحد األدنى مم   
المنية بتجييش مؤيديه ضد عودة الفلسطينيين إلى مخيمهم في البارد من منطلق أن هـؤالء الفلـسطينيين                 

ذه البلدات  وثمة في ه  . حلفاء لحزب اهللا ووجودهم في هذه المنطقة يمثّل قاعدة عسكرية متقدمة لحزب اهللا            
من يجاهر بتخوين كل من يتعاطف مع معاناة الفلسطينيين اإلنسانية ويصل الحقد المفاجئ به إلـى حـد                  

وبدأ بعض العكاريين يتحدث عـن حقهـم باستـصالح          . القول إن الجيش لم يحسن التعامل مع المعركة       
لية الجديدة، كالم فـي     ويضاف إلى هذه األفكار الشما    . شاطئ المخيم وتحويله إلى منتجع سياحي مجاني      

بعض البلدات، التي فقدت عدة شبان من أبنائها في المواجهات األخير، عن ضرورة التصدي بمختلـف                
ويدعو بعض المـؤمنين    . الوسائل لعودة المخيم إلى ما كان عليه سابقاً وخصوصاً من الناحية االقتصادية           

حتى يتذكر كل من يريد الـدخول       " وار العبدة د"بهذا الكالم إلى اقامة نصب لشهداء الجيش العكاريين في          
فيما سجلت خالل الشهرين الماضـيين أربـع حـاالت          . إلى المخيم ما تسبب به أهله من أسى للعكاريين        

  .طالق للبنانيين كانوا متزوجين فلسطينيات
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧األخبار 

  
  لقدس ال سالم في المنطقة من دون دولة فلسطينية عاصمتها ا: ولي العهد السعودي .٤٦

" الرأي"يفة أعرب ولي العهد السعودي االمير سلطان بن عبد العزيز في حديث الى صح: يو بي أي
في الوصول الى الحل "، عن امله في ان يسهم المؤتمر الدولي المتوقع نهاية العام الكويتية، نشرته امس

بالشرعية الدولية وتوقف "م وطالب إسرائيل بأن تلتز". النهائي للقضية الفلسطينية وفق اطار زمني محدد
ال سالم في المنطقة من دون دولة فلسطينية عاصمتها "وقال ". انتهاكاتها اليومية في االراضي المحتلة

  . واعتبر االنشقاقات واالنقسامات والحروب بين الفلسطينيين اساءة للكفاح الفلسطيني". القدس الشريف
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  عن اللقاء مع ليفني " الخارجية" التطبيع البحرينية تطالب باعتذار جمعية مناهضة .٤٧

أكدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، أن ما أقدم عليه :  فيصل الشيخ-المنامة 
وزير الخارجية البحرينية بلقائه الوزيرة اإلسرائيلية تسيبي ليفني مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع 

وأكدت الجمعية، في بيان أصدرته أمس، أنه لن يفيد الخارجية البحرينية االستنجاد . تصال بالعدواال
بمقاالت وأعمدة بعض الكتبة وال تصريحات المستشار نبيل عمرو أو السفير الفلسطيني، ناهيك عن 

لفلسطيني، وال إن ما يصرح به هؤالء أو يقومون به يحاسبهم عليه شعبهم ا: "الرئيس الفلسطيني، قائلة
نجد سبباً يدعوهم للتدخل بيننا وبين وزير خارجيتنا الذي نكن له كل التقدير واالحترام، ولم نكن نتمنى 
أن يوقع نفسه في هذا المأزق والشرك الذي ال يستفيد منه إال الكيان الصهيوني واإلدارة األمريكية 
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جمعية أن الحرص على وحدة الموقف في وأكدت ال". صاحبة المشاريع المشبوهة في المنطقة العربية
صفوف أبناء الشعب البحريني يدعونا للمطالبة بالتراجع عن مثل هذه التصريحات، واالعتذار عنها 
وتقديم كشف حساب عما تم من اتصاالت في الماضي والحاضر، ولعل أولى خطوات االعتذار الواجب 

  .الذي أغلقته الحكومة دون أن تشاور أحداًالقيام بها، إعادة فتح مكتب مقاطعة العدو الصهيوني 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  تركيا وإسرائيل تتفقان على إنشاء خط لنقل الطاقة يربط البحرين األحمر واألسود .٤٨

اتفقت تركيا وإسرائيل على الخطوات المبدئية الخاصة بمشروع خط األنابيب متعدد :  أحمد ياسين-أنقرة 
وقال وزير الطاقة والموارد . اه والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي بين الجانبيناألغراض لنقل المي

الطبيعية التركي حلمي جولر عقب اجتماعه مع وزير البنية التحتية اإلسرائيلي بن أليعازر الجانبان 
  .شائهيعمالن حالياً على دراسة التكاليف وحجم االستثمارات المطلوبة للخط وهناك إمكانية كبيرة إلن

   ٢٤/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  سوريا كانت تتوقع عدواناً قبل العيد  .٤٩

كشفت مصادر عليمة في دمشق ان سوريا كانت تتوقع عدواناً اسرائيلياً واسع :  يوسف كركوتي-دمشق 
النطاق قبل عيد الفطر، وأنها تعاملت بجدية مع مجموعة من المعلومات التي تقاطعت على جدية هذا 

وأكدت هذه المصادر، أن روسيا . ، وبناء على ذلك اتخذت احتياطات واسعة لمواجهة العدواناالحتمال
والصين وضعتا في صورة الموقف، وأضافت ان موسكو وبكين وجهتا تحذيرات شديدة اللهجة لواشنطن 
وتل أبيب، من مغبة ان يفجر اي اعتداء اسرائيلي األمور في منطقة الشرق األوسط، ويخرجها عن 

. اق السيطرة، وطلبتا من واشنطن التدخل السريع لكبح تهديدات حكومة اولمرت وتهديدها بالحربنط
وأكدت هذه المصادر ان احتماالت المواجهة العسكرية ال تزال قائمة رغم كل الرسائل التطمينية التي 

  .تحاول أن ترسلها حكومة أولمرت عبر وسطاء بين الحين واآلخر
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "إسرائيل"إقالة مسؤول بالسفارة األفغانية في ألمانيا لتطبيعه مع  .٥٠

أعلنت وزارة الخارجية األفغانية، أمس، إقالة مسؤول بسفارة أفغانستان لدى ألمانيا على خلفية : أ.ب.د
هين في وقال المتحدث باسم الخارجية األفغانية سلطان أحمد با. دعوته دبلوماسياً إسرائيلياً لحضور حفل

لقد كانت مشاركة مسؤول إسرائيلي في حفل أقيم في السفارة األفغانية في برلين خطأ فنيا ارتكبه "بيان له 
  ". مسؤول في سفارتنا

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  العفو الدولية تدين الصراع بين فتح وحماس .٥١

ينيتين يؤدي الى انتهاكات خطيرة     تقول منظمة العفو الدولية إن الصراع بين حركتي فتح وحماس الفلسط          
وتدعو المنظمة في تقرير يصدر اليوم االربعاء حول الصراع الفصائلي في االراضـي             . لحقوق االنسان 

الفلسطينية ونتائجه الى تأسيس هيئة مستقلة من الخبراء تأخذ على عاتقها التحقيق في االنتهاكـات التـي                 
اس ما برحت تلجأ الى االعتقاالت الكيفية والعـشوائية منـذ    وتقول منظمة العفو إن حم    . يرتكبها الجانبان 

امـا حركـة فـتح، فتتهمهـا        . بسطت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في شهر حزيران يونيو الماضي          
المنظمة بممارسة االعتقال الكيفي بحق عناصر حركة حماس في الضفة الغربية بينما تغض الطرف عن               

 صفحة  ٥٧وينتقد التقرير الذي يقع في      . بها عناصرها والمواون لها   اعمال الخطف والتخريب التي يقوم      
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وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق االوسط التابع للمنظمة في تصريحات نقلتها            . الجانبين بقسوة 
إن على زعماء حركتي فتح وحماس اتخاذ الخطوات الفورية الكفيلة بكـسر            "عنه وكالة االنباء الفرنسية     

نفالت التي تغذي االنتهاكات بما فيها االعتقال الكيفي والخطف والتعذيب التي تقوم بها القـوات               دائرة اال 
إن للصراع الفصائلي المستمر بين فتح وحماس تأثير خطيـر          : "ومضى سمارت الى القول   ." الموالية لهم 

االزمـة  على حياة الفلسطينيين العاديين في قطاع غزة على وجه الخصوص حيث يؤدي الـى مفاقمـة                 
ويـتهم التقريـر    ." االنسانية وانتهاكات حقوق االنسان التي تتسبب بها الحصار واالجتياحات االسرائيلية         

معارك متهورة  "لسالمة المدنيين عن طريق شن الهجمات واالنخراط في         " تجاهل واضح "الحركتين بابداء   
ن القوات التابعـة لحركـة حمـاس        ويوضح التقرير ا  . داخل المناطق السكنية المكتظة   " باالسلحة النارية 

تمارس اعمال االعتقال الكيفي والتعذيب على نطاق واسع في قطاع غزة، كما تمارس قمع االحتجاجـات    
اما في الضفة الغربية، فإن عناصر حركة فتح ترتكـب انتهاكـات            . والصحفيين الذين يقومون بتغطيتها   

ويخلص التقرير الى انه يبدو ان المجتمع       . الكافيةليست اقل خطورة رغم انها ال تنال التغطية االعالمية          
الدولي ال يرغب في اثارة هذا الموضوع في الوقت الراهن، خصوصا في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر                 

  .السالم الدولي في الواليات المتحدة في الشهر المقبل
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧بي بي سي 

  
  "سرائيلان أم"ويدافع عن " حق العودة"الرئيس الفرنسي يرفض  .٥٢

 عن  هساركوزي إعراب  الرئيس الفرنسي  العبرية عن  "هآرتس"نقلت صحيفة    :، وكاالت "الخليج "-عواصم  
معجـزة   "إسرائيل"، حيث قال الولمرت، في لقائهما في قصر االليزيه ان قيام            "اسرائيل"ـتأييد حماسي ل  

في مسألة   "إسرائيل"ـ موقفا مريحا ل   كما أطلق في اللقاء   . "الحدث األكثر أهمية في القرن العشرين     "كانت  و
من غير المنطقي أن يطلب الفلسطينيون دولة مستقلة وكذا يطلبون إعادة           "الالجئين الفلسطينيين، حيث قال     

يقـال  : "وقال سـاركوزي   ."التي منذ اآلن توجد فيها أقلية من مليون عربي         "إسرائيل"الالجئين إلى دولة    
تـدخل تنوعـا     "إسرائيل. "يهوديا، ولكن هذا ليس موضوعا شخصيا     ألن جدي كان     "إسرائيل"إنني أؤيد   

من المعجزة انه مما تبقى من اللجوء والشعب اليهودي المـشتت           . كبيرا وديمقراطية إلى الشرق األوسط    
  .هو خط احمر "إسرائيل"أمن . قامت دولة كهذه

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  نيةوزير سويسري في غزة ال يمانع في لقاء ه .٥٣

قال وزير التعاون الدولي السويسري وولتر فوست إن ال مانع لديه من لقاء رئيس              :  فتحي صباح  -غزة  
إسماعيل هنية، معرباً عن قلقـه الـشديد إزاء         " حماس"حكومة الوحدة الوطنية المقالة القيادي في حركة        

اف فوست الذي لم يلتق أي      وأض. األوضاع اإلنسانية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة الذي زاره أمس         
موقف الحكومة السويسرية لم يتغير، فـنحن اعترفنـا   "أن " حماس"مسؤول في الحكومة المقالة أو حركة       

) التـي شـكلها هنيـة     (وبالحكومة العاشرة   ) التي فازت فيها حركة حماس    (بنتائج االنتخابات التشريعية    
 لدى حكومته من التعاون مع حكـومتي رام اهللا          واكد أن ال مانع   ". وباتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية    

مهتمة وقلقة جداً بسبب    "وشدد على ان سويسرا     ". من أجل إيصال معوناتها إلى الشعب الفلسطيني      "وغزة  
وكـذلك  (...) االوضاع في غزة وازاء حرية الحركة وحرية الوصول إلى القطاع كحق مكفول دوليـاً               

كد ان حكومته لن تتوقف عن الضغط والمطالبة بضرورة التحرك          وا". الحق في الحياة الطبيعية وبكرامة    
  .والوصول إلى غزة في كل المجاالت، بما فيها حرية العمل االقتصادي

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة 
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   يحرك هواجس المصريينالعثور على جثة عالم نووي مصري في شقته .٥٤
لى جثة باحث نووي مصري     كشف مصدر قضائي يوم أمس عن العثور ع       :  القاهرة -صابر عبد اللطيف    

ورغم أن التحقيقات األولية تستبعد وجود شـبهة جنائيـة فـي            . في شقته في مدينة االسكندرية الساحلية     
حيـث  لبرنامج النووي المـصري،  لإسرائيل استهداف  الحادث إال أن الذاكرة المصرية محملة بإسقاطات        

لمـان الـذين    العلماء ا ال عدد من    سبق أن لقي علماء مصرييون مصرعهم في ظروف غامضة، كما لقي          
 تأسيس مـشروع نـووي      األخيراستعان بهم جمال عبد الناصر مصرعهم برسائل مفخخة عندما حاول           

 أكـد   ٢٠٠٣الجهاز المركزي لإلحصاء كان قد أصدر إحصائية عام          ويشار في هذا الصدد أن       .مصري
 مرتبطة بها يعيشون في الواليات       عالم مصري في مجال الطاقة النووية ومجاالت       ٨٠٠فيها أن أكثر من     

  .المتحدة والدول األوروبية
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  لدفن قضية الالجئين الفلسطينيين " الحل األبدي"بحث عن دويلة  .٥٥

  ماجد الشيخ
الوقائع التي تحاول إسرائيل فرضها على األرض الفلسطينية، وممارساتها القمعية واالستيطانية، ال تحمل             

الى إمكان التفاوض للوصول الى حل سياسي، يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وفـق               أي مؤشرات   
ما يجرى عملياً هو استمرار لبناء منظومة فصل عنـصري جديـدة، إلـى              . المفهوم الفلسطيني والعربي  

جانب جدار الفصل العنصري الذي دانته محكمة العدل الدولية ومؤسسات دولية أخرى، ومحاولة لرسـم               
 االميركي الذي يعاكس؛ بل يتنافى والتطلع الـوطني         -د الكيان الفلسطيني وفق التصور االسرائيلي       حدو

الفلسطيني للدولة، بحيث يستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة فعلياً ومتواصلة جغرافياً، على أسـاس مـن                
  .قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

، تفضي الى قيام كيان فلـسطيني إلـى جانـب الكيـان             "خريطة طريق "دعوة الرئيس جورج بوش الى      
اإلسرائيلي، ولم يتجسد حتى اللحظة ما يشير الى جدية تلك الدعوة التي كان من المفترض أن تصل إلى                  

وعلى رغم ذلك، فإن دعوة الرئيس بوش الى مـؤتمر أو لقـاء أو              . نهايات منطقية لها قبل عامين مضيا     
لمزمع هذا الخريف، ال تمكن مقاربتها والجدية المطلوبة في مثل هذا الوضع، نظـراً              ا" أنابوليس"اجتماع  

  ).في العراق(إلنقاذ ماء وجهه هناك ) في فلسطين(الى حاجة البيت األبيض إلى إرساء اختراق هنا 
 -في مثل هذه األجواء الملبدة، وإذ تترك واشنطن لحكومة أولمرت أن تضيء على الهـدف األميركـي                  

رائيلي المشترك، إزاء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني في تغذية أوهام الحلول السياسية، في ظـل               اإلس
هذا االنقسام السياسي والجغرافي، فلكي يتكرس هذا االنقسام ويكرس معه وقائع علـى األرض، تنـسف                

 تـشجيع   معها كل منجزات الوضع الوطني الفلسطيني وبأيٍد فلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى بهدف             
الحكومة االسرائيلية على مواصلة فرض المزيد من الوقائع على األرض التي تحول دون التوصل الـى                
حل سياسي تفاوضي، وفرض حل آخر يبرز وجود كيان فلسطيني تابع، ويغيـب إمكـان قيـام دولـة                   

ة المحتلة عـام    فلسطينية مستقلة، فيما المطلوب خروج االحتالل اإلسرائيلي أوالً من األراضي الفلسطيني          
 وفق منظور التسوية الراهن، وقرارات الشرعية الدوليـة ومبـادرة الـسالم العربيـة وإعـالن                ١٩٦٧

  .االستقالل الفلسطيني
يس الوزراء االسرائيلي أولمـرت     وفي مستهل اللقاءات التي بدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئ         

ـ            ) أغسطس(منذ آب    مـؤتمر  "الماضي وحتى اللقاء األخير قبل أيام، وكخطوة اسـتباقية تحـضيرية لـ
حول قضايا الحل النهائي وإقامة دولة فلـسطينية        " مذكرة تفاهم "العتيد، بحثت سبل التوصل الى      " الخريف

، أي أن "الحـل األبـدي لقـضية الالجئـين     "تشكل بحسب وزيرة الخارجية االسرائيلية تـسيبي ليفنـي       
االسرائيليين يريدون دفن قضية الالجئين داخل حدود الدولة الفلسطينية غير المعروفة وغير المحددة بعد،              
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وهي الحدود التي يتعين عليها احتواء القضية الوطنية الفلسطينية بمعنى تصفيتها، ال إيجاد حل متفاوض               
  .عليه إزاءها

يام القليلة الماضية أن حكومة أولمرت رفعت من وتيرة حملتها اإلعالمية بهدف خفض             وقد لوحظ في األ   
قرب واشنطن، وحذرت مـن عواقـب       " أنابوليس"، الذي تستضيفه    "مؤتمر الخريف "سقف التوقعات من    

في المؤتمر  ) القدس والالجئون والحدود  (توقعات مبالغ فيها، مؤكدة أن تناول القضايا الجوهرية للصراع          
  .يس وارداً وال واقعياً حتى وإن كان الثمن فشلهل

الى أن إسرائيل أوضحت للرئيس الفلسطيني أنهـا لـن تعلـن فـي              ) ٣٠/٩" (هآرتس"وأشارت صحيفة   
الحدود الدائمة وتقسيم القـدس     (في أي من القضايا الجوهرية الثالث       " تنازالت تاريخية "المؤتمر ما سمته    

، معيدة التذكير بتصريحات أولمـرت التـي أكـد فيهـا أن             )جئينواالعتراف بمسؤوليتها عن قضية الال    
 المؤتمر الى اتفاق مبادئ في شأن التـسوية النهائيـة،           –إسرائبل ال تعتزم أن تتوصل حتى موعد اللقاء         

  .حتى ولو كان الثمن فشل المؤتمر
 فلسطينيين أكثر من    عليهم أال يكونوا  "أما وزيرة الخارجية ليفني، فتوجهت الى العرب برسالة مفادها أن           

إذا ما أراد الفلسطينيون التنازل فال تكونوا       "، وأنه   "يتيحوا لهم تحديد مصيرهم   "، وأن   "الفلسطينيين أنفسهم 
  ".انتم القضاة وال تطرحوا مطالب وال تملوا نتائج الصراع

قليلـة المقبلـة،    لهذا أبلغ أولمرت الرئيس الفلسطيني أنه يرغب في عقد لقاءين أو ثالثة خالل االسابيع ال              
بهدف بحث األفكار قبل تشكيل فرق عمل تضع مذكرة التفاهم التي ستقدم للطرفين للموافقة عليها، فـي                 

المفاوضات بـين اسـرائيل     "وقت أوضحت ليفني ألعضاء من الكونغرس األميركي زاروا اسرائيل ان           
ينية سيكون بمثابة الحـل     والفلسطينيين يجب أن ترتكز على شرط أساس، هو أن جوهر إقامة دولة فلسط            

عدم السماح بعودة الالجئين الى إسرائيل مـسألة مبـدأ ال يمكننـا             "، مضيفة ان    "األبدي لقضية الالجئين  
  ".المساومة فيها

 من أجل اإلقرار بقبـول حكـم إداري لدولـة           - ومن خلفه األميركي     -ولهذا يناور الموقف اإلسرائيلي     
وهذا هو جوهر الخالف الناشئ منذ أوسـلو وحتـى          . سوى اإلسم فلسطينية ال تمتلك من مقومات الدولة       

اآلن، مروراً بكامب ديفيد ومفاوضات واي ريفر وواي بالنتيشن، ذلك أن ما رفضه الـرئيس الراحـل                 
ياسر عرفات طوال مراحل المفاوضات الالحقة إلقرار اتفاق أوسلو والبدء بتطبيق بنوده، لن يستطيع أي               

اسرائيل عـن مـساحتها،     " تتخلى"ل به، ما دام يقف عند حدود إدارة دويلة          مفاوض فلسطيني آخر القبو   
وبموافقة إدارة أميركية يخنقها تورطها في العراق، وتريد التخلص منه بأي ثمن، حتى ولو استدعى ذلك                

التي ال ترقى   " االدارة الذاتية "الضغط على اسرائيل للتخلي فعلياً عن أرض فلسطينية لمصلحة قيام دويلة            
  .في كل األحوال الى مستوى دولة فعلية متواصلة وذات سيادة

في السياق تبدو الواليات المتحدة، وللمرة األولى في تاريخها وتاريخ هذه المنطقة، أنها بحاجة الى مـن                 
يحمي مصالحها فعلياً، بعدما عجزت هي عن حماية هذه المصالح، وبعد عجز إسرائيل عملياً عن تشكيل                

فعلية لهذه المصالح، التي أضرت بها السياسات المغامرة إلدارة المحافظين الجـدد أكثـر     مظلة الحماية ال  
على هذه الخلفية تجيء مبادرة الـرئيس  . مما أضرت بها األطراف األخرى، عربية كانت أو غير عربية       

في ، في محاولة إلطالق حجر واحد، ولكن بهدف إصابة عصفورين           "أنابوليس"األميركي لمؤتمر أو لقاء     
العصفور األول يتمثل في محاولـة تخلـيص الواليـات          : وقت واحد، ولتحريك جمود التسوية السياسية     

وتوصـيات  ) يوليو(المتحدة من ورطتها العراقية، وفي المقابل تخليص اسرائيل من ورطة حرب تموز             
مـرت، جـراء    تقرير لجنة فينوغراد النهائي، الذي تؤشر مقدماته إلى تأكيد فرضية استقالة حكومـة أول             

  .تحملها نتائج اإلخفاق الذي واجهه جيشها
من هنا تحديداً تنشأ ضرورة إجراء مراجعة ضرورية للموقف السياسي الفلسطيني، وذلك ضمن وسـائل               
أخرى الستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي غيبتها، النزعات االنقالبية والسلطوية، وهو ما أثر ويؤثر              
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ل ضد االحتالل، في ظل تغييب استراتيجية كفاح شعبي وطني، باتت معه فصائل             في إمكان تصعيد النضا   
الحركة الوطنية الغارقة في النزاع على السلطة، ال تأمل بأكثر من الحفاظ على منجزات أوسلو وطنياً و                 

بيـة،  ، حتى ليبدو أن القضية الفلسطينية، لم تعد تمتلك األولوية المركزية في الـساحة العر              "ديموقراطياً"
وسط تفجرات حروب اإلرهاب، وطالما أنه يجرى توظيف هذه القضية ضمن مخططات اصطفافية إلـى               

إسرائيل فيه دولة عاديـة     : جانب هذا الوضع االقليمي، أو الى جانب ذاك الوضع الدولي في شرق أوسط            
  .مقبولة، وفلسطين مقبرة لدفن قضية الالجئين

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
   المسكوت عنها٤٨مقاومة فلسطينيي  .٥٦

  فهمي هويدي
 عامـاً علـى     ٦٠من مفارقات األقدار أنه في الوقت الذي تستعد فيه اسرائيل لالحتفال بمناسبة مـرور               

 بالتوقيع  - ٤٨ بمن فيهم عرب     -تأسيسها، عبر تأكيد الهوية اليهودية للدولة، وإلزام كل تالميذ المدارس           
وطمس الهوية الفلسطينية أصبحت تتجلى علـى       " سرلةاأل"على وثيقة االستقالل، فإن دالئل فشل مشروع        

ذلك أن الخطاب السياسي اإلسرائيلي ما برح يلح على تعميم فكرة أن اسرائيل دولة              . نحو ال تخطئه عين   
اليهود فقط، حتى أشارت التسريبات الصحفية الى أن اولمرت طلب النص على ذلك في إعالن المبـادئ                 

بالمقابل فإن الناشـطين العـرب مـن        .  عن مباحثاته مع أبو مازن     أو المصالح الذي يفترض أن يصدر     
 يتحركون في اتجاه معاكس تماماً، يتمسك بحقهم في الوجود واعتبار اسرائيل دولـة كـل                ٤٨فلسطينيي  

ويسجل للدكتور عزمي بشارة أنه من خالل حـزب التجمـع الـوطني             . مواطنيها، وليس اليهود وحدهم   
خالل وجوده كنائب في الكنيست، كان أول من طرح هذا الشعار في عـام              الديمقراطي الذي أسسه، ومن     

، الذي اجتمعت حوله وتجاوبت معه مختلف التيارات السياسية والفلسطينية، في الوقت الذي أحرج              ١٩٩٦
  .السياسيين االسرائيليين وفضح زيف ادعائهم للديمقراطية

الحكومة االسـرائيلية إلـى إنهـاء الحكـم         ، عندما اضطرت    ١٩٦٦في هذا الصدد يذكر أنه منذ العام        
، حاولت مؤسسة الحكم العبرية استخدام القوة الناعمـة         ٤٨العسكري الذي كان مفروضاً على فلسطينيي       

في تدجينهم ودفعهم نحو االنصهار في دولة االحتالل، ومن ثم القضاء على المركبات اإلسالمية والعربية               
ومن أجل ذلك فإنها عمدت على تشجيع المثقفـين الفلـسطينيين           . ةوالفلسطينية التي تشكل هويتهم الوطني    

على االندماج في األحزاب الصهيونية القائمة، التي حاولت إغراءهم لكي ينضموا إليها، بزعم أن هـذه                
وقـد  . هي الوسيلة المثلى للقضاء على مظاهر عدم المساواة التي تمارسها الدولة ومؤسـساتها ضـدهم              

 االحتياطي االنتخابي لها، حيـث كـان معظمهـم          ٤٨إلسرائيلية في فلسطينيي    وجدت جميع األحزاب ا   
. يصوتون لحزب العمل واألحزاب التي تقع على يساره، التي كانت تخصص مقعداً مضموناً لممثل عنهم              

إذ أن نسبة من فلـسطينيي      . حقق بعض النجاح في بداياته    " األسرلة"وال مفر من اإلشارة إلى أن مشروع        
واستطاعت مؤسسة الحكم إيجـاد     . صوت حتى لألحزاب اليمينية مثل الليكود والمفدال وشاس        كانت ت  ٤٨

ومـن  . وعملت على تسويقه والـدفاع عنـه  " األسرلة"نخبة سياسية بين الفلسطينيين تعاطت مع مشروع     
كان حرصـها   " األسرلة"المعايير التي وضعتها المؤسسة الحاكمة في اسرائيل لقياس مدى نجاح مشروع            

 وإخوانهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتبعت وسـائل          ٤٨لى قطع وشائج التقارب بين فلسطينيي       ع
فرق " وفق شعار    ٤٨من ناحية ثانية، عملت الدولة على التعامل مع فلسطينيي          . عدة من أجل تحقيق ذلك    

تعامـل مـع    ، وتجاهل الرابط القومي والوطني الذي يجمع هؤالء، فعمدت إلى إيجـاد مؤسـسات ت              "تسد
المسلمين فقط، وأخرى مع البدو، مع العلم أنهم مسلمون، ومؤسسات تتعامل مع المسيحيين، وأخرى مـع           

  .الدروز والشركس
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لم يفشل فقـط فـي      " األسرلة"لكن مؤسسة الحكم في اسرائيل صعقت عندما تبين في النهاية أن مشروع             
وقد تمثل فـشل    . أجندة متحدية للدولة ومؤسساتها   تحقيق أهدافه، بل انه دفع الفلسطينيين عملياً إلى تبني          

ألول مرة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي عندما بـرزت األحـزاب العربيـة               " األسرلة"مشروع  
ولعل أكثر ما مثل لمؤسسة الحكم فشل مشروع        . ، وأخذ يتالشى بشكل كبير والفت     ٤٨لتمثيل فلسطينيي   

  :تطوران هامان هما" األسرلة"
وز الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح، التي وجدت المؤسسة الحاكمـة أن مجـرد               بر: أوال 

انطالقها واتساعها وتمثيلها لقطاعات عريضة من الفلسطينيين يشكل دليالً قوياً علـى فـشل مـشروع                
  ".األسرلة"

 الثقافيـة    باالعتراف بالخـصوصية   ٤٨مطالبة النخب السياسية والثقافية في أوساط فلسطينيي        : ثانيا 
والحضارية لهم داخل الدولة، مع كل ما يتطلبه ذلك من ضرورة استعداد للموافقة على تغييـر طابعهـا                  

وكان الدكتور عزمي بشارة أول من طرح هذه الفكرة، والتي سرعان ما            . اليهودي عبر سن دستور جديد    
ة دستور السرائيل ال    قامت ثالث جمعيات عربية بصياغتها في ثالث أوراق عمل دعت كلها الى صياغ            

يتضمن االشارة الى طابعها اليهودي، على اعتبار أنه ال يمكن التوفيق بين ديموقراطية الدولة وكونهـا                
وهو التطور الذي أصاب بالفزع القادة السياسيين والنخـب اليهوديـة           . دولة للشعب اليهودي دون غيره    

وتعتبر دوائر الحكم أنه يمثل نقطـة       . لى الدولة ع" انقالب"المثقفة التي وضفت هذه االصوات أنها بمثابة        
  .، قد تؤدي الى تنظيم عصيان مدني ضدها٤٨تحول في مسيرة فلسطينيي 

  :باإلضافة الى ما سبق، فثمة مخاوف اسرائيلية من عاملين لهما أهمية بالغة هما
لة، ومع اسـتمرار    من اجمالي سكان الدو   % ٢٠ذلك أن الفلسطينيين يشكلون تقريباً      . الغول الديموجرافي 

تدني معدالت الهجرة اليهودية الى اسرائيل، اضافة الى النقص في عدد المواليد داخل الدولة، فإن نـسبة                 
وحسب معطيات قدمها زعيم المعارضة اليمينيـة فـي الكنيـست           . الفلسطينيين تظل في تصاعد مستمر    

 ٤٨نه يتوقع أن تصل نسبة فلـسطيني        بنيامين نتنياهو خالل مؤتمر هرتسليا متعدد االتجاهات األخير، فإ        
من إجمالي عدد السكان، خالل عقدين من الزمان، وهذا تطور بالغ الخطـورة مـن وجهـة                 % ٤٠إلى  
إذ في ظله يستطيع الفلسطينيون أن يتسلموا مقاليد الحكومة بدون أي وسيلة عنف، وذلك من خالل                . نظره

  .صناديق االقتراع
 عمليات المقاومة ضد االحتالل، حيث تشير دوائر صنع القرار فـي             المتزايدة في  ٤٨مشاركة فلسطينيي   

 للمشاركة فـي    ٤٨الدولة العبرية بشكل عام إلى أن هناك مؤشرات على توجهات مقلقة داخل فلسطينيي              
  .عمليات المقاومة

يهـود  هذه العوامل تدركها اسرائيل جيداً، ولذلك لم يكن مستغرباً أن يبلغ رئيس الشاباك رئيس الوزراء ا               
إلى فحـوى ذلـك     " معاريف"اولمرت بأن األقلية العربية تمثل خطراً على إسرائيل، وقد أشارت صحيفة            

   .١٣/٣/٢٠٠٧اللقاء في عددها الصادر في 
من ناحية أخرى فإنه، حسب الفلسفة التي أقميت على أساسها الدولة العبرية، لم يكن من الممكن أن يشعر                  

ـ           بأنهم اسرائيليون    ٤٨فلسطينيو   ، "وثيقة االستقالل "مثل بقية سكان الدولة من اليهود، إذ طبقا لما يسمى ب
التي تمثل أحد أهم المصادر الدستورية للكيان الصهيوني، فإن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وكـل                

ـ     . في هذه الدولة  " مواطناً"يهودي في أي بقعة من بقاع العالم يمكن أن يصبح            ي بينما ال تتردد إسرائيل ف
ليس هذا فحسب، بل ان األحزاب الـصهيونية تتنـافس          .  ألتفه األسباب  ٤٨نزع المواطنة عن فلسطينيي     

فيما بينها في سن القوانين التي تسهل من إمكانية نزع المواطنة عن هؤالء الفلسطينيين، كما حدث عندما                 
 فـي حـال     ٤٨ي  ، الذي يحظر فيه لم شمل عائالت فلـسطيني        "المواطنة"صادق الكنيست على مشروع     

  .تزوجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة
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في الوقت ذاته، فإن الفلسطينيين ال يستطيعون أن ينسوا أنهم غرباء في البلد، بسبب التمييز العنـصري                 
فإذا كانت رانية جبران، الدبلوماسية في وزارة الخارجيـة االسـرائيلية،           . الفج الذي يمارس بحقهم يومياً    

ذي يشغل منصب قاض في المحكمة االسرائيلية العليا، تجبر على التفتيش المهين من             وابنة سليم جبران ال   
قبل دوائر األمن، عندما تنتقل من بلد الى آخر في عملها المهني، بينما ال يتم تفتيش اليهود المدانين فـي                    

ـ      ٤٨مختلف الجرائم، فإن هذا يدلل على أنه في كل ما يتعلق بفلـسطينيي               ب ، فـإن الوصـول للمناص
المرموقة ال يعني بحال من االحوال التمتع بالحياة الكريمة واالحترام الذي يصبو إليه مواطن يعيش فـي                 

  .وطنه
أخيراً فإن تحريض األحزاب السياسية والمرجعيات الدينية ووسائل اإلعالم اليهودية على الفلسطينيين بلغ             

 وقياداتهم  ٤٨ للتحريض ضد فلسطينيي     والالفت للنظر أن الذين يتجندون بشكل واضح      . حداً غير مسبوق  
وقد أسفر ذلك التحريض عن موقـف       . السياسية هم تحديداً من النخب المحسوبة على اليسار الصهيوني        

فـي  " يـديعوت احرونـوت   "فحسب استطالع نـشرته صـحيفة       . عدائي من األكثرية اليهودية تجاههم    
سطينيين مـن المـشاركة فـي الحيـاة         من اليهود يطالبون بمنع الفل    % ٤٠، فإن أكثر من     ٢٨/٣/٢٠٠٧

 يعرضون أمن الدولة للخطر بـسبب       ٤٨ في المائة من اليهود أن فلسطينيي        ٦٤,٤السياسية، بينما يعتبر    
  .معدل الوالدة العالي لديهم

بعد ذلك الفشل المتالحق، كان ال بد أن يطارد عزمي بشارة حتى يغادر البالد، ولكان ال بد أن يالحـق                    
 بأوامر االعتقال بين الحين واآلخر، وأن تسقط اسرائيل األقنعة الناعمة التي حاولـت              الشيخ رائد صالح  

لتعود إلى أساليبها القمعية والخشنة، ولذلك لـم        " األسرلة"بها إغواء الفلسطينيين واستدراجهم الى مستنقع       
هم وراء  ، والقائ ٤٨يكن مستغربا أن تضم حكومة اولمرت وزراء يتحدثون صراحة عن طرد فلسطينيي             

وهو ما يستدعي سـؤاالً كبيـراً عـن         . الحدود، في الدولة الفلسطينية التي يحاول الرئيس بوش تسويقها        
 الذين يدافعون وحدهم عن وجودهم منـذ النكبـة          ٤٨موقف الدول العربية وجامعتهم من ملف فلسطينيي        

  .بعزيمة ال تلين
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  ة في الشرق األوسطاسرائيل والقنبلة الديموغرافي .٥٧

  بول كينيدي
اللـوبي اإلسـرائيلي    " الصادر مؤخراً تحت عنـوان    " ستيفن والت "و" جون ميرشايمر "عند عرضه لكتاب  

معلق السياسة الخارجيـة األميركـي      " ليس جيلب "شرح" والسياسة الخارجية للواليات المتحدة األميركية    
 الدولتين كانت سبباً في خالفات في وجهـات         بين" العالقة الخاصة "المخضرم وجهة نظره حول نقطة أن       

  .النظر بينهما منذ البداية
فقد كان لدى األميركيين دوماً آراء متضاربة حول المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه فيما يتعلق باالنخراط                 

  .في شؤون الشرق األوسط بشكل عام، وأيضاً حول المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه في دعم إسرائيل
وجهتي النظر المختلفتين بشكل واضح اللتين تم تقـديمهما         " جيلب"يل على صواب وجهة نظره ذكر       للتدل

، عندما أعلنت بريطانيا أنها     ١٩٤٧ -١٩٤٦خالل الفترة الحرجة    " هاري ترومان "إلى الرئيس األميركي    
بصدد االنسحاب من فلسطين وعندما كان العرب واليهود يحشدان قواتهما مـن أجـل خـوض حـرب                  

  .لسيطرة على تلك المنطقةل
وكيف يمكن إلسرائيل أن تتعامل مع سكان غاضبين يفوق عـددهم           ... متى يفقد التفوق العسكري فعاليته    

  عدة مرات عدد سكانها ويتنافسون معها على نفس األراضي؟
ـ        " ترومان"المستشار القانوني للرئيس    " كالرك كليفورد "فـ ب في ذلك الوقت رأى أن أميركا ملتزمة بواج

أخالقي يكمن في ضرورة المساعدة على إنشاء دولة يهودية، خصوصاً بعد أن تجاهل العـالم المحرقـة                 
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" جورج مارشـال  "التي تمت على أيدي ألمانيا النازية ضد اليهود، في حين رأى وزير خارجيته المحترم               
حها بعد ذلك، وربما  أن االعتراف األميركي بإسرائيل سيؤدي إلى إلحاق أضرار، قد ال يكون ممكناً إصال            

  .لألبد في عالقات أميركا مع العالم العربي
أن ذلك االعتراف يتناقض مع الحقائق الديموغرافية بـين العـرب           " جيلب"رأى مارشال أيضا كما يقول      

وجود ماليين قليلة من اليهود في وسط بحر من عشرات الماليين من العرب، لن يـؤدي                "وإسرائيل، وأن 
". زن أميركا، وهي أن العرب سيقومون بإلقاء اليهود في البحر في نهاية المطـاف             سوى لنتيجة سوف تُح   

ربما كانت تلك هي المرة الوحيدة      (رفض نصيحة مارشال    " ترومان"والذي حدث في ذلك الوقت، هو أن        
  .، وهو ما أدى إلى قيام دولة إسرائيل، وما حدث بعد ذلك معروف)التي يفعل فيها ذلك
في عرضه للكتاب المذكور عن هواجس مارشال في ذلك الوقت، جعلتنـي            " جيلب"ه  إن الجزء الذي كتب   

أعود إلى مقالة كنت قد كتبتها منذ ست سنوات تقريباً، عن موضوع التوازن الديموغرافي بـين اليهـود                  
  .والعرب في هذا الجزء المضطرب من العالم

ألميركية كثيراً، أو التي ال تهـتم بهـا علـى           والفجوة السكانية الوشيكة التي ال تهتم بها وسائل اإلعالم ا         
وهو ما جعلني أفكر في مراجعة األرقام التاليـة،         ... اإلطالق في الوقت الراهن، بدت الفتة للنظر آنذاك       

المستخرجة من سجالت مكتب اإلحصاء الرسمي للواليات المتحدة، والتي تبين تعداد إسرائيل الـسكاني              
  .٢٠٥٠ثم األرقام المتوقعة للعام ) ٢٠٠٦(وفي السنة الماضية" يبوريوم ك"وتعداد جيرانها غداة حرب 

 ٦,٤ إلـى    ٢٠٠٦ مليون نسمة، ووصـل فـي        ٣,٢ كان   ١٩٧٣بالنسبة إلسرائيل، فإن عدد سكانها عام       
  وفي الدول العربية المجاورة.  مليون نسمة٨,٥ إلى ٢٠٥٠مليون نسمة، وسيصل في عام 

 ١٣٨,٦ إلـى    ٢٠٠٦ مليون نسمة، ثم وصل عـام        ٥٤,٧قرابة   ١٩٧٣كان عدد سكانها عام     ): مجتمعة(
وبالنسبة لعـدد الـسكان فـي       .  مليون نسمة  ٢٣٨,٣ إلى   ٢٠٥٠مليون نسمة، ومن المتوقع وصوله عام       

، نجد أن عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غـزة،           )كل على حدة  (المناطق والدول العربية المجاورة     
 مليون نسمة، وسيـصل عـام       ٣,٩ إلى   ٢٠٠٦نسمة ووصل عام     مليون   ١,١ إلى   ١٩٧٣قد وصل عام    

  . مليون نسمة٩,٨ إلى ٢٠٥٠
 مليـون نـسمة،     ٥,٩ إلـى    ٢٠٠٦مليون نسمة، ووصل عام     ١,٧ ١٩٧٣كان عدد سكانها عام     : األردن

 مليون  ٦,٩ إلى   ١٩٧٣وفي سوريا وصل عدد السكان عام       .  مليون نسمة  ١١,٨ إلى   ٢٠٥٠وسيصل عام   
وفـي  .  مليون نسمة  ٣٤,٤ إلى   ٢٠٥٠ مليون نسمة، وسيصل عام      ١٨,٩ إلى   ٢٠٠٦نسمة، ووصل عام    

 ٧٩,٠ إلـى    ٢٠٠٦ مليون نسمة، ثم وصـل عـام         ٣٥,٥ ما يقارب    ١٩٧٣مصر كان عدد السكان عام      
  . مليون نسمة١٢٧,٦ إلى ٢٠٥٠مليون نسمة، وسيصل عدد السكان عام 

صناع السياسة في الغرب، وخصوصاً في      هذه األرقام في رأيي يجب أن تُلصق على مكتب كل واحد من             
وحتى إذا مـا نمـا سـكان     . أميركا المهتمة بمناقشة اتفاقية سالم طويلة األمد بين إسرائيل وبين جاراتها          

الدول العربية المذكورة بمقدار ثالثة أرباع أو ثلثي األرقام المتوقعة المذكورة، فإن المحصلة التي يمكـن                
أن إسرائيل، وعلى الرغم من معـدالت       : رغم من ذلك واضحة وهي    استخالصها من ذلك ستظل على ال     

الخصوبة المرتفعة التي تتمتع بها، ال تمتلك سوى ثقل ديموغرافي يزداد تناقصا باسـتمرار، ال يؤهلهـا                 
مع مالحظة أن خمس العدد الحالي من اإلسرائيليين        (للتأثير على المشهد الجيبولتيكي في الشرق األوسط        

  ).إنما عرب يتمتعون بمعدل خصوبة مرتفع للغايةليسوا يهوداً و
 كمـا توقـع     -إذن الصورة الديموغرافية العامة بالنسبة لدولة إسرائيل قاتمة وتزداد قتامة بشكل مطـرد            

وال يقتصر األمر على إسرائيل وحدها في الحقيقة، ألن الصورة الجغرافية للعرب أيـضاً              . مارشال تماماً 
غير أن ما أود قوله هنا ببساطة إن مثل هذا االنفجار السكاني ال يمكـن أن                . تعد قاتمة كما سأوضح تالياً    

  .يبشر بخير بالنسبة ألي مجتمع
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وفي رأيي أن االتجاهات الديموغرافية في الشرق األوسط تمثل تهديدا لفرص تحقيق االستقرار والرخاء              
ة من خبرائنا العسكريين تثرثـر      في المنطقة يفوق في خطورته تلك التهديدات التي ما انفكت طائفة كبير           

  .عنها باستمرار
سيتم تدميرها حتماً فيما بعد بواسطة الواليات المتحدة        (ال خالف على إن بناء منشأة نووية إيرانية بدائية          

" القاعدة"في غزة، ومصير    " حماس"في لبنان و  " حزب اهللا "وأن المحصلة النهائية للصراع مع      ) وإسرائيل
 أمورا تستدعي منا اهتماماً فورياً، ولكن الشيء المؤكد هو أن الفجوة الديموغرافية             بشكل عام، تمثل كلها   

المتزايدة عاماً بعد عام بين إسرائيل وجيرانها العرب، تندرج ضـمن طائفـة أخطـر مـن التهديـدات                   
ب والمشكالت، وذلك بسبب ذلك العدد الكبير من التداعيات الخطرة التي يمكن أن تنتج عنها، والتي يصع               

  .التعامل معها
  :سأقوم هنا باإلشارة إلى القليل من تلك التداعيات

 إذا ما وصل العدد اإلجمالي للدول العربية المبينة في اإلحصائيات الديموغرافية الواردة أعاله إلـى            :أوالً
 فإن إمدادات المياه لن تستطيع الوفاء باحتياجـات         - أو قبل ذلك   -٢٠٥٠ مليون نسمة بحلول العام      ٢٥٠
عالوة على أن جميع الحفريات اإلسرائيلية العميقة فـي         .ذا العدد، وسيعود العرب إلى الصحراء مجدداً      ه

الطبقات المائية الصخرية على امتداد حدودها أو فيما وراءها لن تكون كافية للوفاء باحتياجاتها الفرديـة                
  .من المياه

دات المياه، فإنه قد يصعب تصور كيف يمكـن   حتى إذا ما افترضنا عدم وجود مشكلة بالنسبة إلمدا    :ثانياً
للدول العربية المذكورة أن تحافظ على سالمة نسيجها االجتماعي إذا ما تضاعف عدد سكانها أو تزايـد                 

  .ثالث مرات
 وهي نقطة تتعلق بشكل أكثر مباشرة بإسرائيل، كيف يمكن تفادي االنفجار االجتماعي والفيزيقـي               :ثالثاً

 مليون نسمة يتعرضون لالحتواء بواسطة      ٩,٨ة عندما يصل عدد الفلسطينيين إلى       في الضفة الغربية وغز   
 مليـون عربـي متـذمر يحملـون الجنـسية           ٢ مليون يهودي زائد     ٦,٥دولة ال يزيد عدد سكانها عن       

أخيراً، مهما كانت عبقرية التعديالت التي يمكن إجراؤها على الحـدود بـين اإلسـرائيليين               . اإلسرائيلية
يين، فإن الشيء المتوقع هو أن أراضي الفلسطينيين سيأتي عليها يوم لن تكـون فيـه كافيـة                   والفلسطين

  .الستيعاب النمو السكاني الذي يتم داخلها
ليس هناك شك في أن التفوق العسكري سيظل في صالح إسرائيل حتى إذا ما ازداد عدد الفلسطينيين في                  

يقودنا هذا إلى سـؤال     .  الذين يعيشون داخل إسرائيل    قطاع غزة والضفة الغربية وفاق عدد اإلسرائيليين      
وكيف يمكن إلسرائيل أن تتعامل مع سكان غاضـبين يفـوق           ... متى يفقد التفوق العسكري فعاليته    : هو

  عددهم عدة مرات عدد سكانها ويتنافسون معها على نفس األراضي؟
 أو اإليرانيين إذا    -صل عدد العرب  متى ي : يقودنا هذا السؤال بدوره إلى سؤال آخر مخيف في الحقيقة هو          

 إلى عدد كبير لدرجة ال تصبح معه تهديدات إسـرائيل           -ما أخذنا األوضاع السياسية الحالية في االعتبار      
باالنتقام النووي ضد أي سالح من أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها أي طرف من ذينك الطرفين مثيرة                 

  للخوف أو أقل إثارة للخوف؟
  .ة ومخاوف تتعلق بتهديد، أو بقنبلة االنفجار السكاني الزمنية التي تدق حول حدود إسرائيلكل تلك أسئل

وهذه القنبلة الديموغرافية الزمنية في رأيي هي مشكلة إسرائيل الطويلة األمد، ولكن وكما حذر جـورج                
هل هناك أحد سواء    : والسؤال هنا هو  . مارشال فإنها قد تتحول لتصبح مشكلة أميركا الطويلة األمد أيضاً         

ذات يـوم مـن     " جـورج مارشـال   "في البيت األبيض أو الكونجرس يبدي اهتماما بهذا األمر كما فعل            
  أربعينيات القرن الماضي؟

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
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  ماذا حدث في نهر البارد؟  .٥٨
  مايكل برمنكهام

  يقيم في لبنان. ناشط ايرلندي بمجال حقوق االنسان
اغلبهم من  .  من الفلسطينيين  ٤٠،٠٠٠خيم لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان ويسكنه قرابة         نهر البارد م  

كان . البعض امثال ابو محمد ولدوا في فلسطين      . ١٩٤٨ابناء واحفاد اولئك الذين نزحوا من فلسطين عام         
ي تحقـق    قيـام اسـرائيل الـذ      ىحينها في العاشرة من عمره، وفي العام القادم سيمضي ستون عاما عل           
اخبرني ذلك ونحن جالسون فـي      . بالتطهير العرقي البي محمد والكثير من امثاله من بيوتهم في فلسطين          

وبينما كنت اغادر ذهب للنوم وحيدا بين الرمـاد   . الظالم الدامس والجرذان تركض حول مقعدينا في بيته       
  .ىا تبقوالجرذان من غير جيران حوله محاوال التصديق بان وجوده سيحمي شيئا مم

 /ما بين ايار  . لقد حدث شيء مريع في نهر البارد ومع ذلك لم يتم اطالع اللبنانيين علي تفاصيل ما حدث                
 سبتمبر من هذا العام دارت معارك ضارية بين الجيش اللبناني ومجموعة مسلحة صـغيرة               /مايو وايلول 

م خالل االيام الثالثـة االولـي       وقد اجبر معظم ساكني المخيم علي الرحيل بمالبسه       . تعرف بفتح االسالم  
 اللبنـانيين   ىومع تزايد عدد الجنود اللبنانيين الذين قتلوا وشوهوا بشكل مريع طغي عل           . الندالع المعارك 

  .شعور بالوطنية والحزن جعل اي تساؤل حول الجيش محرما
 جزئيا منذ اسبوعين  حقا لقد اصبنا نحن الذين كنا هناك بالصدمة من الحقيقة المرعبة عندما تم فتح المخيم              

فباالضافة للدمار من القصف الذي استمر لثالثة اشهر كانت المنازل واحـدا بعـد اخـر                . لبعض سكانه 
 االرض كانت هناك    ىلقد كان الحريق من الداخل ومن بين الرماد عل        .  محترقة ىوغرفها غرفة بعد اخر   
 حرقها بعد رشها بمادة قابلة      ىشير ال كانت آثار السخام الملتصق علي الجدران ت      . بقايا الطارات محترقة  

فالغرف والبيوت والمحالت والكراجات كلها خراب محترق اسود ال يبدو عليه اي دمار بسبب              . لالشتعال
ال نعلم كم عدد البيوت المحروقة حيث ان سعة         . القصف او المعارك حيث احرقت كلها بتعمد من الداخل        

ولكن ايجاد بيت غير متـضرر      . ل من االشخاص تقدير ذلك    المخيم الكبيرة تحول من ان يتمكن عدد قلي       
  .بالقصف من غير ان يكون محروقا هو امر غاية في الصعوبة

 ىلماذا حدث ذلك؟ ولماذا لم يتم اخبار السكان الذين احترقت ثمرة كفاح عمرهم واصبحت رمادا بما جر                
ا ان هذا هو مـا حـصل لبيـوتهم          ولو بكلمة واحدة؟ ومع اطاللة كل يوم يعود المزيد من السكان ليجدو           

  .ايضا
وكأن احراق البيوت لم يكن كافيا، فقد تم تحطيم السيارات التي امر سكان المخيم بتركها وراءهم خـالل                  

كذلك تم تحطيم الدراجات النارية واجهزة التلفاز وكل ما له قيمـة عنـد              . االيام االولي الندالع المعارك   
حدث كل هذا وبشكل واضـح مـن        . من أثر االطالقات النارية عليها    ومثل ذلك الثالجات المثقبة     . الناس

  .داخل البيوت وليس من جراء المعارك في الخارج
وعندما تسألهم ان يدعوك تـدخل بيـوتهم        . تجد السكان العائدين يجلسون وحدهم خارج بيوتهم مذهولين       

لم يسلم شيء من    . خبأة منها فانهم جميعا يروون لك نفس الرواية، كيف سرقت حوائجهم الثمينة حتي الم           
لقـد طالـت    . واستخدمت المتفجرات لتحطيم االبواب المغلقة وفتح الخزانات الحديدية       . التحطيم والسرقة 

.  كل ما له قيمة ولم يتم احراقه او تحطيمـه          ىحيت اختف .  السيارات ىالسرقات كل شيء من المالبس حت     
   اين؟ى، الىولكن اختف

مـن  . رج نطاق سيطرة الفلسطينيين الذين لم يكن بامكانهم فعـل ذلـك           ان المخيم كان وبشكل قاطع خا     
ان جزءا قليال من هذا     . الواجب االن التحقيق عن الفاعل والسبب قبل ان يختفي المزيد من االدلة المهمة            

 ان بعض عناصر الجيش لم      ىولكن هناك من االدلة الواضحة ما يشير ال       .  لمقاتلي فتح االسالم   ىقد يعز 
  .شكل الصحيحتتصرف بال
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 الجدران الداخلية للعديد من البيوت كتب العديد من الشعارات التي تتراوح من تلك التـي تفـاخر                  ىوعل
ووجـد الكثيـر مـن العوائـل        .  تلك العنصرية المتطرفة ضد الفلسطينيين     ىبشجاعة وحدات الجيش ال   

ا الجزء الذي يصور الـشابات      كانت هناك الصور العائلية وقد اقتطع منه      . ممتلكاتهم في البيوت المجاورة   
  . االرضياتى شراشف االسرة وعلىكانت الفضالت عل. او النساء من غير حجابهن

وخالل ساعات يبدأون بتنظيف الحطام والرماد      . ومع مرور كل يوم جديد يعود المزيد من العوائل للمخيم         
ال يـزال   . بالفـضالت ويتم احراق الـشراشف الملوثـة       . ليتمكنوا من تصور من اين يبدأون من جديد       

ـ               االن جمعيـات    ىالصحافيون ممنوعين من دخول المخيم والكاميرات ال تزال ممنوعة هنا ولم تتمكن ال
  .ومع مرور كل يوم يفقد المزيد من االدلة. حقوق االنسان من الدخول

وايـات  وبالنسبة لنا نحن الساكنون بالقرب في مخيم البداوي خالل المعارك فان هذا يلي اشهرا مـن الر                
وكذلك يلي  .  نقاط التفتيش وفي وزارة الدفاع     ىالتي يرويها سكان المخيم عن التعذيب وسوء المعاملة عل        

ما حدث للمتظاهرين بشكل سلمي من سكان المخيم الذين حاولوا بشجاعة اخبار العالم بما يحدث والـذين           
  .لقد اهملهم العالم تماما حتي في موتهم. قتلوا بالرصاص قرب البداوي

لقد ارسل احد كبار موظفي االمم المتحدة والذي راعه ما حدث من حرق للبيوت تقريرا داخليـا لالمـم                   
ولكن االمم المتحدة معروفة بعدم تحركها او تكلمها عن معلومـات داخليـة مـن               . المتحدة في نيويورك  

 باكمال تقريرها عن    كانت امنستي انترناشونال وهي اكبر جمعية لحقوق االنسان في العالم تقوم          . موظفيها
ـ          . حال الفلسطينيين في لبنان االسبوع الماضي       ىوغادر وفدها لبنان من دون رؤية مخيم نهر البارد وانه

  .المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل المغادرة بصورة مفاجئة عند اول ذكر لنهر البارد
ت سياسيا وعسكريا وبقـوة     لقد لعبت حكومة الواليات المتحدة دورا رئيسيا في هذه المعركة، حيث ساعد           

لقد كان العرض اللبناني لفتح االسالم ببساطة االستـسالم    . قرار الحكومة اللبنانية باللجوء للحل العسكري     
لقد تـم تجاهـل العامـل       . وقد ساند االتحاد االوروبي والعديد من الدول العربية هذا التوجه         . او الموت 

 يبقي  ىومرة اخر . والمدنيين وبعدم التعرض للتجمعات السكانية    االخالقي والقانوني بالتمييز بين المقاتلين      
الفلسطينيون في لبنان والذين ذرفت حولهم الكثير من دموع التماسيح بعد المجازر العديدة التي تعرضوا               

  .لها في الماضي بال معين في اللحظة التي هم بامس الحاجة اليها
  ير مكترث؟ماذا حدث في نهر البارد؟ ولماذا يبدو العالم غ

 ٢٤/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  أمنه" لعوكرة"نعم في لبنان قواعد فلسطينية ولكن ليس  .٥٩

  انور رجا
نعـم فـي    (ال أدري ان كانت ركاكة العبارة السياسية وهشاشة األسلوب وضعف حجة ما جاء في مقالة                

نتج عن ضعف فـي     قد  " السفير"والتي نشرت أمس في     ) لبنان قواعد عسكرية ولكن في قوسايا والناعمة      
  . ترجمة افكار صاحبها الى العربية أم ألن فاقد الشيء ال يعطيه

إن من قام بغزو العراق بذريعة كاذبة ويصر على الكذب بشأن التهديد النووي اإليراني رغم النفي الشديد              
ـ              سيق مـع   للبرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية لهذا التهديد، ويفبرك االتهامات ضد سوريا ويختلق بالتن

أولمرت أكذوبة المفاعل النووي السوري السري، لن يتورع عن الكذب وهو ينفي عـن نفـسه مخطـط                
  . تدمير لبنان ووحدته

إن اقامـة قواعـد     (وللموضوعية فإن سعادة الكاتب الغاضب قد صدق حين قال في مقالتـه المـذكورة               
ولكن كان يجب ان    ) صلحة اللبنانيين وبالتأكيد ليست في م   . عسكرية أميركية في لبنان ليست في مصلحتنا      

  . ولكن دون ضمن المدى المنظور: يضيف نصف اآلية ويفصح قائال
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أما فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الفلسطينية في لبنان فهي يا سعادة السفير موجودة في لبنـان قبـل ان                   
ي تحمي حق الالجئين في     تولد، وهي ممولة بالدم والمال والشباب من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، وه           

مخيمات لبنان بالعودة الى وطنهم وديارهم، وهذا الحق الذي تريدون اسقاطه في مؤتمر الخريف وكأنـه                
هذا الحق الذي له من القوة األخالقية القانونية والسياسية والشخـصية           .. ورقة صفراء تتالعب بها الريح    

  . دائمة) فوبيا(لسطينيين ويشكل بالنسبة لكم حالة ما يجعله دائما هدفا تصفويا لكل سياستكم اتجاه الف
هذه القواعد هي الحقيقة    . ليست ضبابية األهداف  .. ولعل سعادتك تعرف ان قواعدنا في لبنان ليست سرية        

التي تهربون من معرفة جوهرها ألنها مصدر ازعاج لسياستكم ووكالئها وهي التي أسهمت باسقاط اتفاق               
 أجل عروبة لبنان التي تتناقض مع العوكرة السياسية التي ترسم فـي ليـل                أيار وقدمت الشهداء من    ١٧

  . ويعرف ذلك جيدا أصدقاؤك الجدد) الدبلوماسية المحبة والشفافة(األقبية 
ألنها ليـست اختراعـا     . ان هذه القواعد تكره محبتكم    ) المحب(وكل ما نتمنى ان تعرفه يا سعادة السفير         

 الجيش اللبناني بل سند ورديف له، ولكن ال تحشروا أنوفكم فما يجمـع  أمنيا، وهي ليست في مواجهة مع    
المسمومة للجيش حتى وان وصلت الـى مئـات         ) مساعداتكم(بيننا، وما يمكن ان يكون جامعا لن تفرقه         

  . المليارات
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
 النقاط على الحروف: المشهد الفلسطيني .٦٠

 هاني البرقاوي
 دخـل المـشهد الـسياسي       ٢٠٠٦ في االنتخابات الفلـسطينية مطلـع        منذ الفوز الكاسح لحماس     

الفلسطيني في مرحلة جديدة شديدة التعقيد عنوانها االستقطاب الحاد بين فتح وحماس وشـهدت دخـول                
المؤثرات الخارجية بشكل مباشر وقوي عليه لتوجيهه بحسب مصالح الفرقاء المختلفين، ويمكن إرجـاع              

  : سببين رئيسيينهذا الوضع شديد الدقة إلى
 هول حجم الزلزال السياسي المتمثل في نتائج االنتخابات الفلسطينية في الداخل والخارج وما تبعه               :األول

وتداعياتها الهائلة علـى    " الحسم في غزة  " لم يكن آخرها عملية      - بلغة علم الزالزل   –من هزات ارتدادية    
" إسـرائيل " وتولي الواليات المتحـدة و     ، ودولياً بياً وعر المنطقة ومواقف األطراف المختلفة منه فلسطينياً     

" إصـالحه "بإعالنها حالة استنفار قصوى للتعامل مع الحدث الجلل وتداعياتـه وضـرورة              زمام األمور 
 وقد تم وضع العديد من الخطط العامة والتفصيلية لتحقيق ذلك ولم تكـن              ،بحسب الرؤية الصهيوأمريكية  

  . خطة دايتون الشهيرة سوى إحداها
 خلط األوراق وإضفاء الضبابية وإثارة الشبهات حول مواقف حماس وإشعال الفتن في الساحة              :الثانيأما  

ومحاولة إرباك وإعادة صياغة الرأي العام الفلسطيني ومن ورائه الرأي العام العربي واإلسالمي تجـاه               
عت القضية في تيههـا     حماس بما تمثل من مشروع للمقاومة ضد العدو وضد مشاريع التسوية التي ضا            

ومة، وذلك لضمان إقصاء حماس والقضاء عليها وعلى مشروعها على األرض           ؤمنذ اتفاقيات أوسلو المش   
  . وفي وجدان األمة بشكل كامل

بد لنا من رؤية الصورة      لذلك فعندما نحاول هنا تجلية المشهد الفلسطيني ووضع النقاط على الحروف فال           
طيني قبل الخوض في التفاصيل الجزئية التي يعمد اإلعالم بشكل عـام اليـوم              الكلية الكاملة للواقع الفلس   

  .التركيزعليها وتكبيرها بشكل تضيع معه الصورة الكلية للمشهد
  األرقام تتكلم

بحثا عن مدلوالت ما حدث في غزة من حسم عسكري فلنتوقف عند إحصائية بعـدد ضـحايا االقتتـال                   
تسبب بإثارة الفزع في فلسطين وعموم العالم العربـي واإلسـالمي           الفلسطيني الداخلي وهو األمر الذي      

خوفا على مستقبل القضية وجهاد الشعب الفلسطيني، وحرصا على المحافظة على نصاعة موقف حماس              
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" ذوي القربى "كما كان طوال سني أوسلو العجاف من العض على الجراح والصبر والمصابرة أمام ظلم               
في مقابل الحفاظ على حرمة الدم الفلسطيني كخط أحمر لم يكن من المـسموح              والثمن الغالي الذي دفعته     

 هو ما هلل له العدو ومن ورائه حلفه الـصهيوأمريكي           - أي االقتتال  –تجاوزه بحال من األحوال، وهو      
وأنبرى الستثماره وتأجيجه بغية الوصول للهدف النهائي بإقصاء حماس عن المشهد السياسي أو احتوائها              

  وهنا تبرز أهمية األرقام واضحة الداللةفيه، 
 عدد الضحايا  الشهر

١/٢٠٠٧٦٣  
 شهد هذا الشهر توقيع اتفاق مكة ٢/٢٠٠٧٣٥
 وفيه تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق ما تم االتفاق عليه في مكة ٣/٢٠٠٧١٩
٤/٢٠٠٧١٩  
يف الساخن إلسقاط   مع دخول خطة داتيون حيز التنفيذ، وتعالي نذر الص         ٥/٢٠٠٧٤٦

 .حكومة الوحدة الوطنية وإقصاء حماس وتوجيه ضربة قاصمة لها
 معارك الحسم الرئيسية في غزة ٦/٢٠٠٧٨٣
 النتيجة المباشرة والطبيعية للحسم في غزة ٧/٢٠٠٧٣

إن ما ال يمكن ألحد تجاهله بحسب اإلحصائية السابقة وبحسب واقع الحال على األرض هو أن األمن قد                  
المستهدف اليـوم لمـا يحمـل مـن       في غزة وهو ما شهد به القاصي والداني، وهو األمر      تتب أخيراً اس

تأثيرات خطيرة على مستقبل قيادة الشعب الفلسطيني، وهو ما نشهد نقيضه اليوم في الضفة بالرغم مـن                 
لما حـدث   " لكرد فع "كل المحاوالت اليائسة للتعتيم على ما يجري هناك من عربدة وانفالت أمني بدأت              

في غزة ولكنه سرعان ما اتضح أنه مخطط منهجي مبرمج للقضاء على وجود ونفوذ حماس في الـضفة       
  .وعلى كل المستويات وفق خطة دايتون المعدلة

  انقالب أم إجهاض لالنقالب...الحسم
ـ                  ى وهذا عنوان لمقال في غاية األهمية للمفكر اإلسالمي الكبير فهمي هويدي والذي وضـع النقـاط عل

الحروف فيما يتعلق بالحسم العسكري الذي جرى في غزة، وهو ما أكدتـه التقـارير الـصادرة عـن                   
مؤسسات إعالمية عربية ودولية، وتلك الصادرة عن أجهـزة المخـابرات العربيـة والدوليـة وحتـى                 

المعلنـة  " الحرب العالمية " في   ، وحول ما أثير حوله من لغط ومن محاوالت لتوظيفه سياسياً          "اإلسرائيلية"
  :على حماس اليوم يمكننا التأكيد على ما يلي

لم يكن واردا في قاموس حماس وبرامجها وهي التي كانت تتصدى لمحاولـة             " االنقالب على الشرعية  " •
االنقالب على شرعيتها االنتخابية وعن شرعية قيادتها للحكومة طوال عام ونصف، فكيف بهـا إذا مـا                 

  .ه رئاسة السلطةانقلبت على نفسها وفق ما تروج ل
 في إطار الحسم هو التعامل مع رأس األفعي فيما يتعلق باالنفالت األمني وهو تكرار               ما كان مطروحاً   •

لما حدث قبيل اتفاق مكة حين أقدمت كتائب القسام على السيطرة على المقار األمنية في شمال القطـاع                  
االتفاق هناك على مـضض مـنهم ومـن         وهو ما أجبر رئاسة السلطة بالقبول بالذهاب إلى مكة وتوقيع           

 لمخططـات   الحلف الصهيوأمريكي الذي رفض االتفاق واعتبره اختراقا من حماس للحصار وإجهاضـاً           
  .إقصائها، وضغط باتجاه إجهاضه والعمل على إسقاطه على األرض وبالقوة

ضـعية اسـتباقية     كان موقفه إنكار أن عملية الحسم كانت بامتياز عملية جراحية مو           اًال يمكن ألحد أي    •
سريعة بالرغم مما شابها من تجاوزات هنا أوهناك، فلقد انحصر القتال بين تيار داخل األجهزة األمنيـة                 
الرئيسية الوقائي والمخابرات العامة وحرس الرئاسة وبمستوى أقـل األمـن الـوطني بقيـادة دحـالن                 

اخلية من جهة أخرى، وقـد تـم تحييـد          وعصابته، وبين كتائب القسام والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الد        
الجسم األساسي لحركة فتح في غزة، وتم تحييد العديد من قادة األجهزة األمنية ومنتـسبيها ممـا بـدد                   
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ومن تحالف معها والتي كانـت التقـارير        " إسرائيل"مخاوف الحرب األهلية الشاملة التي كانت تدفع بها         
ولين األمـريكيين   ؤالضحايا، وهي التي لم يتورع أحد المس      تشير بأنها ستكون حمام دم يودي بحياة آالف         

 وفي إجابته على سؤال مؤداه أن ما يتم اإلعداد له والتحـريض عليـه               CNNوفي لقاء معه على شبكة      
فـي  " الـسالم "على األرض سيتسبب في حرب أهلية فلسطينية طاحنة، حين قال إذا كان ثمـن تحقيـق         

 !المنطقة حربا أهلية فليكن؟
صلت لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئيس الفلسطيني في أحداث غزة إلى نتيجـة مؤداهـا أن                 لقد تو  •

األجهزة األمنية كانت مخترقة من قبل حماس، وهو ما تسبب بتحييد معظم األجهزة األمنية وتسبب فـي                 
نيـة  السقوط السريع والمفاجئ لألجهزة األمنية، وهو ذاته ما تحـدثت بـه التقـارير العـسكرية واألم                

اإلسرائيلية، وبدليل أن المربع األمني قد سقط دون شهداء وبدون رصاص بعد االنهيار التـام لألجهـزة                 
 .األمنية

الخطة التي كانت موضع التنفيذ في غزة من قبل التيار اإلنقالبي في األجهزة األمنية وفي فتح كانـت                   •
باتجاه صيف ساخن يـشهد حـرب       تهدف إلى تسخين الوضع الميداني عن طريق تأجيج الفلتان األمني           

استئصال شاملة ضد حماس، يتم بعدها فرض حالة طوارئ شاملة في غزة والـضفة إلقـصاء حمـاس                  
بشكل نهائي وكامل من المشهد الفلسطيني، وهو ما تم تطبيقه في الضفة بعد أن تم إجهاض هذا التحرك                  

 .في غزة بالحسم االستباقي
اتخذ على المستوى القيـادي الـشوري وفـق الخطـة           " غزيا "تواترت التقارير بأن الحسم كان قرارا      •

العسكرية المقدمة من القيادة العسكرية للقسام، وأن الهدف المحدد للخطة كان الوقوف عند المربع األمني               
والمنتدى مقر الرئيس الفلسطيني ومن ثم انتظار التدخالت والوساطات الفصائلية الفلسطينية والتحركـات    

شتباك والتوصل التفاق يبعث الروح في االتفاقيات الموقعة في القاهرة، ووثيقة الوفـاق          العربية  لفض اال   
الوطني واتفاق مكة ويضعها من جديد موضع التنفيذ الفعلي بعيدا عن سطوة األجهزة األمنية المنفلتة بعد                

 .تحييدها
حظة األخيرة في   ولين مصريين في الل   ؤما حدث ميدانيا هو أن األحداث تدحرجت وفق تصريحات لمس          •

ظل االنهيار الكامل والسريع والمفاجئ لألجهزة األمنية، وبروز حالة من الفوضـى الـشعبية باجتيـاح                
مجموعات من األهالي لبعض المقرات داخل المنتدى الرئاسي ونهب محتوياتها، وبسبب مجموعة مـن              

وزت كل حدود الصبر لدى حماس      األحداث المتتالية التي تسببت في تأجيج حالة االحتقان والغليان، وتجا         
: 
كان عدد شهداء حماس خالل فترة وقف إطالق النار المعلن من حماس من جانب واحد قبيل الحسم قد                   •

 .سريعا  لفتح، وكانت األحداث تنذر بتفاقم األمر٣ شهيد في مقابل ١٨وصل إلى 
لـى منـزل رئـيس       تم إطالق قذيفة على مجلس الوزراء خالل انعقاده، وإطالق قذيفـة ع            ١٠/٦في   •

الوزراء وتم إعدام الشيخ محمد الرفاتي أمام أبنائه، وتم إعدام ماهرعجور واختطاف أسرته من قبـل آل                 
 قينص من الدور الخامس عشر     بكر المدعومين من األجهزة األمنية، وتم إلقاء الشاب الملتحي حسام أبو          

، وتم استهداف العديد من أبناء الحركـة        ألحد األبراج في جوار منتدى الرئاسة لالشتباه بانتمائه لحماس        
، كما وتـم اسـتهداف       من عمليات التنكيل    لم تسلم النساء   ، كما وأنصارها والمشتبه بتدينهم والتنكيل بهم    
 .العديد من المساجد وإطالق النار عليها

تـل  "حملة إحراق ونهب المنازل العائدة ألنصار الحركة في محيط مقر األمن الوقائي في تل اإلسالم                 •
 .بقيادة سميح المدهون والذي هدد عبر إذاعة الشباب التابعة لدحالن بإحراق المزيد والمزيد منها" الهوى

حملة تشويه إعالمي شعواء كانت تشن ضد حماس وسط صمت مطبـق لوسـائل اإلعـالم العربيـة                   •
 .والدولية وصمت مريب للفصائل الفلسطينية وللدول العربية تجاه ما يجري على األرض
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 يكن الحسم في جوهره محل اختالف داخل حماس بين الداخل والخارج، ولم يكن ألحد االعتـراض                 لم •
عليه إذا ما تم وفق الضوابط المتفق عليها على مـستوى أهدافـه الميدانيـة، أو بـالتحرك اإلعالمـي                    
 المصاحب له من قبل فضائية األقصى والتي على أهمية الدور الذي قامت به في عرض الحقائق علـى                 

األرض في مواجهة حملة التشويه والتعتيم اإلعالمي، إال أنها تسببت في حالة من الحرج الشديد لحماس                
بسبب ما عرضته من تغطيات لبعض األحداث مثل إعدام سميح المدهون ودخول مقر الرئاسة وبعـض                

البس الداخليـة   المشاهد مثل إنزال العلم الفلسطيني واستسالم بعض أفراد األمن الوقائي وظهورهم بـالم            
 .أمام الشاشات

التحرك السياسي خالل الحسم كان متواصال وقد تم التوصل مع الرئيس في المراحل النهائية إلي اتفاق                 •
النقاط الثماني لوقف إطالق النار ووضع الترتيبات األمنية والسياسية بعد أن بدا المـشهد علـى األرض                 

  .حمد حلس للقيام بتنفيذ االتفاق مع حماسمتجها نحو الحسم، وقد فوض الرئيس الفلسطيني أ
بد من حسم حالة الفوضى والسيطرة على كافة المقرات ووقف حاالت النهب من قبـل                ميدانيا كان ال   •

وليات حماس بعد انهيار األجهزة األمنية وسيطرتها على        ؤ بات من مس   هالعوام للمقرات الرسمية، ذلك أن    
 .القطاع بشكل كامل

الحسم الشامل وانقطاع سبل السياسة، وتحت ضغط الوفد األمني المصري الـذي            باتجاه األحداث نحو     •
طالب حماس بتأمين خروجه من القطاع بسالم بعد محاصرتهم وسط إطالق النار، وتأمين من لجأ إليهم                
من قيادات عصابة دحالن في فتح واألجهزة األمنية تم تأمين ذلك مع التحفظ على هذه القيادات للتحقيـق     

 .ماهر حلس الحقا وخروجهم مع الوفد األمني المصري ومن ثم تسليمهم ألبومعها 
لكي نضع الحسم في سياقه علينا أن نتصور لو ان خطة دايتون قد مضت إلى نهايتها وحققت أهـدافها                    •

ال قدر اهللا وكانت الغلبة في المواجهة لألجهزة األمنية المنفلتة، ولن نحتاج للتحليق بعيدا في خيالنـا ألن                  
ما حدث في الضفة من جرائم ما هو إال تطبيق لذات الخطة اآلثمة وكما صرح احد القادة الميدانيين في                   

 .إله إال اهللا في نابلس نابلس على تلفزيون السلطة بأنه قد أمر مرؤسيه باستهداف كل من يقول ال
 تمايز الصفوف وتربص في مواجهة األحزاب... ما بعد الحسم 

ركة الحسم، وأوصدت كل أبواب الحوار، ومع دخول الحلف الصهيوأمريكي علـى            ما أن انجلى غبار مع    
مازن نحو نقطة الالعودة مـع حمـاس، والـضغط          ي  خط األزمة لتعميق االنقسام الفلسطيني والدفع بأب      

والتحريض لحشد العالم لعزل حماس في غزة وتشديد الحصار الشامل عليها والمباشرة بخطـة ميدانيـة                
" القانونيـة "ا من المشهد السياسي انطالقا من الضفة عبر سلسلة من اإلجراءات الفرمانات             إلقصائها نهائي 

غير الدستورية، وعبر المالحقة األمنية المشتركة بين قوات االحتالل وأجهزة األمن الفلـسطينية التـي               
 إحكـام   وم مع االحتالل، والتحضير لخطة التعامل مع حماس في غزة عبر          ؤعادت للتنسيق األمني المش   

الحصار الشامل وإثارة الفلتان األمني والعصيان المدني في وجهها من جديد، وعن طريـق التحـضير                
لحملة عسكرية تستهدف ضربها عبر عمليات عسكرية إسرائيلية متصاعدة وصوال لالجتياح االسـرائيلي       

 ما يمكن وصـفه     الشامل، وفي المقابل نجد أن حماس دخلت في مرحلة من التربص واالنتظار الستيعاب            
لزلزال الحسم في غزة، وقد باشرت بالعمل على تثبيـت األمـن وأركـان اإلدارة               " بالهزات اإلرتدادية "

، "الخالقـة "الراشدة في غزة لبناء النموذج وبيان الفارق الشاسع بين مـشروعي المقاومـة والفوضـى                
  :باستعراض بعض المحطات المهمة ذات الداللة خالل هذه المرحلة

ار الحقيقي األول لمعركة الحسم كان في اليوم التالي له  مباشرة  حين اجتمـع مجلـس وزراء                   االختب •
الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة األحداث في ظل ضغط وتحريض أمريكي إلدانة حماس وتجـريم               

  :مازن بشكل كامل فعلها ودعم أبو
بات من السهل قراءة ما سيتمخض      ما حدث كان عميق الداللة ففي حين لم تتم دعوة حماس للحضور و             •

تفويضا ودعمـا   "  إسرائيل"عنه اللقاء من منح أبومازن المدعوم بشكل كامل من الواليات المتحدة ومن             
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حماس، كانت المفاجأة أن وزراء خارجية عرب قد قاموا بالتنسيق مـع            " انقالب"عربيا كامال للتعامل مع     
  . وزير خارجية عمانحماس لعرض وجهة نظرها في المؤتمر ومن بينهم 

وبعد خطاب مطول لمدة ساعة لعزام األحمد استعرض فيها رواية فتح لألحداث، ووسط تأييد أردنـي                 •
ومصري وإماراتي كانت المفاجأة من وزير خارجية قطر الذي انبرى للدفاع عن حماس كمـا تحـدثت                 

 والوقوف على مسافة متساوية      للسماع من الطرفين   بعض التقارير الصحفية المتسربة عن االجتماع داعياً      
منهما، متهما وزير الخارجية اإلماراتي بترديد ما سمعه من اإلسرائيليين مما تسبب بتـوتير األجـواء،                

 ، وتم إصدار بيان متوازن يدعو لتشكيل لجنة تحقيق عربية، تمهيـداً           وانسحاب الوزير اإلماراتي مغضباً   
م االتفاق عليه سابقا في مكة، وتم الـتأكيد على دعـم           للعمل على رأب الصدع والعودة للحوار وفق ما ت        

 .وتأييد شرعية الرئيس وشرعية المجلس التشريعي المنتخب معا
ومع هذا االنجاز بدأ شبح السيناريو األسوأ المتمثل بحصار القطاع حصار إبادة، وبإهدار دم حمـاس                 •

دا عن الموقف العربي أكثـر فـأكثر        مازن يبتعد بع    شيئا فشيئا، وبات أبو    باالنجالءبغطاء عربي كامل    
باستقوائه وارتهانه لموقفه بالموقف الصهيوأمريكي، ومع فشل محاوالت األردن للتوسط مـع الـسعودية          

 مازن  بسبب إصـرار     لتغيير موقفها باتجاه إحكام الحصار، وفشل محاوالت جمع العاهل السعودي بأبو          
 .األخير على رفض استئناف الحوار مع حماس

م في تعزيز ذلك اإلنجاز ظهور أصوات معتبرة من داخل فتح تشرح حقيقة التيار االنقالبـي                وقد ساه  •
في فتح وفي األجهزة األمنية  وتبدي تأييدا لمعركة الحسم معه وتعتبـر مـا حـدث إنجـازا للـشعب                     

ولين السعوديين وشرح ذلك على المأل فـي        ؤالفلسطيني، ومن بين هؤالء هاني الحسن الذي التقى بالمس        
 .وسائل اإلعالم 

ميدانيا بدا واضحا التناقض في واقع األحداث في كل من الضفة وغزة ففي حين بـدأت غـزة تـنعم                     •
بالهدوء واألمن بالرغم من كل مخاطر الحصار والتحرك العسكري اإلسرائيلي وانسداد أي أفق النفراج              

ميداني مـن قبـل قـوات       األزمة الحادة، في حين ظهرت الضفة على أنها مسرح للفوضى والتصعيد ال           
االحتالل واألجهزة األمنية التابعة للرئاسة ضد حماس وأنصارها ومؤسساتها وضد المؤسسات الخيريـة             

 .واالجتماعية التابعة للحركة اإلسالمية
 :لقد تحقق التمايز على أرض الواقع بين مشروعين 
دعوة الدائمة للحـوار والعـودة      أحدهما تقوده حماس في قيادة المقاومة وقيادة المشروع الوطني عبر ال           •

مغلوب وأن ما تم من حسم فـي غـزة إنمـا هـو عـالج                 للتفاهمات السابقة على قاعدة ال غالب وال      
 .إضطراري لمرض مزمن عانى منه الجسد الفلسطيني على مدى عمر السلطة الفلسطينية

يار التسوية استراتيجيا   بينما المشروع اآلخر تقوده فتح صاحبة المشروع الوطني تاريخيا والتي تبنت خ            •
ورهنت قرارها وأفق تحركها السياسي باإلمالءات الصهيوأمريكية وعلى قاعدة تأهيل نفـسها كـشريك              
فلسطيني في المشروع الصهيوأمريكي الهادف إلى تصفية القضية، معتبرة أن وضع االنقـسام الـداخلي               

 ذهبية إلنجاز اتفاق سالم شـامل       الراهن، وحالة الحصار المطبق على حماس في غزة ما هو إال فرصة           
 .مع العدو بعد إعادة إحياء موات عملية التسوية برعاية أمريكية

 :لقد تلقى المشروع الذي تقوده فتح ضربات متتالية قوضت كل أساساته 
 .شطب المشروع وضربه فكريا عبر تقييم حصاد أوسلو المر والكارثي على القضية •
 .والنقابية التي كانت تقدم لمشروعها الغطاء الشعبيكسر احتكار فتح للمؤسسات الشعبية  •
 .هزيمة المشروع سياسيا عبر االنتخابات التشريعية •
 .هزيمة المشروع عسكريا في مواجهة االنفالت األمني •
تم توجيه ضربه قاصمة لعملية تأهيل فتح كشريك في المشروع الصهيوأمريكي، وبات العالم يعلم يقينا                •
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ناء فتح، وأنها في طريقها للتحلل، لكنه مجبر على التعامل معها على ضعفها فـي               أنه ال أمل في إعادة ب     
 .غياب البديل، وبسبب عمق األزمة التي يعيشها الطرفين االمريكي واإلسرائيلي

وقوع فتح في مأزق أمام الشعب الفلسطيني واألمة في رفضها البات للحوار مع حماس، بينمـا بـدت                   •
دو الصهيوني وحريصة على تقديم أوراق اعتمادها كشريك كامل في العملية           الهثة وراء أي لقاء من الع     

عبر البوابة االمنية، وهو ما دفع الكثير من رجال اإلعالم إلى التساؤل عن العدو الحقيقي لفتح                " السلمية"
الذي تعيش في حالة من التناغم غير المسبوق معه أم هو حماس الذي تـشن               " اإلسرائيلي"اليوم هل هو    

ليها الرئاسة حربا شعواء قذرة بكل الوسائل متحالفة مع العدو الصهيوني ومستقوية بـدعم الواليـات                ع
 ".التطرف اإلسالمي"و" اإلرهاب"المتحدة وحلفها الدولي تحت طائلة محاربة 

في ظل هذا الوضع أصبح من الطبيعي فهم ما يقوم به التيار المسيطر على فتح في مؤسسة الرئاسـة                    •
 . يائسة للدفاع ليس عن مشروعه فحسب بل للدفاع عن وجودهمن محاوالت

وبالمقابل فال تراجع على األرض عن أي إنجاز سياسي مع أي طرف له عالقات مع حماس بل تعزز                   •
ذلك على كل األصعدة عبر دعم محور الممانعة والمقاومة المكون من إيران وسوريا والمقاومة اللبنانية،               

ر، واليمن والسودان، وعبر تحييد نسبي لموقف مصر وهي الرئـة التـي             وعبر عالقات متميزة مع قط    
تتنفس منها غزة حيث خففت من حدة مواقفها بعد تطمينات الحركة، والتقارير األمنية المـصرية التـي                 
أيدت مواقف حماس، والتي أبدت مخاوف من مخاطر إقصاء الحركة باتجاه مزيد من التطرف والعنـف                

المزيد من التأييد للقاعدة ونهجها في غزة، وكذلك دوليا عبـر الموقـف الروسـي               في المنطقة، وباتجاه    
تبـاين المواقـف     المتقدم بدعوتهم لعباس لترميم العالقات الداخلية الفلسطينية قبل مؤتمر الخريف، وعبر          

 األوروبية التي احتفظت العديد منها بصالتها مع حماس، بل وإن وفودا أمريكية رسمية التقـت بقيـادة                
الحركة في دمشق، ولكن يبقى الحصار قائما بالرغم من ذلك نتيجة للضغط األمريكـي المباشـر الـذي                  
عبرت عنه كونداليزا رايس بقولها أن كل دوالر يصل ليد حماس في غزة يشكل خطرا علـى فـرص                   

 .في المنطقة" السالم"تحقيق 
 فريق عباس في تحقيق أي      مع مرور الوقت الثمين تتعزز سيطرة حماس في غزة، ويظهر فشل وعجز            •

لحـسم  " اإلسـرائيلي "إنجاز يذكر في سبيل تعزيز فرصه في البقاء، ويبقى تعويل هذا الفريق على العدو   
غزة كيانا معاديا مما سيسمح لها بقطع       " إسرائيل"المعركة مع حماس عبر تشديد الحصار الشامل بإعالن         
وبالرغم من كل ما ما يحمله هذا اإلعالن من         ،  اءاإلمدادات الحيوية من وقود وماء وغذاء ودواء وكهرب       

مخاطر حقيقية إال أنه يدلل على عمق األزمة التي يمر بها الحلف الصهيوأمريكي في مواجهـة حمـاس                  
حيث أن هذا اإلعالن ووفق الكثير من المحللين غير قابل للتطبيق العملي كونه يمثل عقوبـات جماعيـة    

أن محللين إسرائيليين وصفوه بإنه مناقض للفكرة الصهيونية ويعد         ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما و      
، كما وأنه يصعد الضغط على الدول العربية لدعم هذا الكيـان            "أرض الميعاد "تراجعا حقيقيا عن مفهوم     

المعادي وإمداده بأسباب الحياة، باإلضافة إلى إمكانية كونه مقدمة للقبول بعرض حماس لتوقيـع هدنـة                
 .ة ال تكون إال مع كيان معادي، وليس مع فصيل أو حزبحيث أن الهدن

 واقع االنفصال بين الضفة وغزة وتأثيرات ذلك على القضية وعلى استمرار الحصار
الواقع الفلسطيني كان مريرا جدا قبل الحسم ومنذ نشأة السلطة، والحـصار قـائم وشـديد وإن تغيـرت                   

لمقاومـة والتـسوية، ومـا شـهدته األراضـى      أشكاله، وهو جزء من صراع اإلرادات بين مشروعي ا        
الفلسطينية من أحداث جسام من االنتخابات لم يكن سوى تعرية لحقيقة االحـتالل وكارثيـة االتفاقيـات                 
الموقعة معه وما روجت له من أوهام للتعمية على جرائمه وإجراءاته التعسفية ولترفع عن كاهله أعبـاء                 

 .ت ما يريد على األرض من واقع يصعب تجاوزه مستقبالولياته، ولتسمح له بتثبيؤاالحتالل ومس
حماس وبالرغم من الحصار لديها ما يكفيها إلدارة القطاع حاليا، ويمكن أن تتعزز مواقعها في الضفة                 •

باالستفادة من فك الحصار عن الضفة وهي ليست ضعيفة هناك من كل النواحي لكـن مجـال تحركهـا        
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ضفة من قبل قوات العدو وفي ظل التنسيق األمنـي المتزايـد مـع              محدود في ظل االستباحة الكاملة لل     
األجهزة األمنية التابعة للرئاسة، وبالرغم من كل ذلك نجد أن بؤر التوتر تتركز في رام اهللا وفي مدينـة                   
نابلس وبعض البلدات، بينما الخليل وبيت لحم وبقية المدن والبلدات تعيش حالة من الهدوء النسبي بعـد                 

 .لصدمة األولىاستيعاب ا
مازن أي   تكريس واقع االنفصال بين الضفة وغزة لم ينجح في ظل إحجام وتخوف العدو من منح أبو                •

إنجاز حقيقي في الضفة من قبيل رفع الحواجز أو تخفيفها أو االنسحاب من المدن، والكف عن مالحقـة                  
ويد القـدس   هف عن خطط ت   المطاردين هناك، أو إيقاف مصادرة األراضي وتوسيع االستيطان، أو التوق         

واستهداف المسجد األقصى، وهو ما أدى ارتفاع شعبية حماس في عموم األراضي الفلـسطينية بحـسب         
 .استطالعات رأي دولية

 في الضفة وكما قرأها العدو نابعـة مـن           حماس حالة التربص والصبر والمصابرة التي تعيشها حركة       •
في تعزيز وتوثيق حالة المظلومية التي تعيـشها فـي   قرار ال من حالة ضعف واستسالم، والحركة جادة   

 معتقال  ١٥٠ شهداء و  ٤الضفة وقد سجلت أكثر من ألف  اعتداء على مؤسساتها وأنصارها باإلضافة إلى              
 تم اعتقالهم، وتحتاج لمزيد من الوقت قد يمتد لعامين وفق بعـض             ٥٠٠من أصل ما يزيد عن أكثر من        

استيعابها من ثم االنطالق نحو مراكمة وتعزيز االنجازات في مواجهة          التقديرات لكي تحقق أهدافها ويتم      
 .العدو المتخوف من اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة

لديه القناعة بأن حماس يمكنها أن تحقق في الضفة ما تم إنجازه            " اإلسرائيلي"المستوى األمني العربي و    •
وذلك في ظل األنباء عن تـوازن القـوى بـين           في غزة في حال رفع العصا اإلسرائيلية الغليظة عنها،          

 .الطرفين مع فارق نوعية الرجال والفارق الشاسع فيما يحملون في نفوسهم من عقيدة قتالية
حماس حريصة على تأكيد كون الحسم عملية عسكرية أمنية إضطرارية وليست مـشروعا حمـساويا                •

قيق الوحدة الوطنية هو الحل الحقيقـي       لالنقضاض على السلطة، وأن الحوار وتقوية الصف الداخلي وتح        
 .لألزمة

حماس أيضا حريصة على تخفيف الضغط على الحركة اإلسالمية في المنطقة خصوصا فـي مـصر                 •
 .واألردن والتي تتعرض لضغوط شديدة من األنظمة انعكاسا لما يحدث في الداخل الفلسطيني

ا باتت تقرأ بإيجابية ما تم إنجازه فـي         بالرغم من شدة األوضاع التي تعيشها حماس في الضفة إال أنه           •
من قدراتها وكوادرها ومواردها بـالرغم      % ٨٠زالت تحتفظ بـ     غزة، وأنها على المستوى اإلداري ما     

 .لها في معتقالت العدو  أسير٢٧٠٠من وجود أكثر من 
تـشهادية،  المقاومة ما زالت قائمة بالرغم من غياب بعض األنماط التي كانت سائدة مثل العمليات االس               •

 الماضـيين   ٨ عملية في شـهر      ٧٤، وعن   ٧ عملية لكتائب القسام خالل شهر       ٨٤وتتحدث التقارير عن    
 عملية قنص في تطور نوعي غير مسبوق بعد توفر اإلمكانيات لذلك نتيجة ما وقـع فـي يـد                    ٢٠منها  

 .المقاومة من سالح بعد الحسم
ملية استشهادية كانت في مراحل التحـضير       اهتزت أركان المستوى األمني للعدو عندما تم إجهاض ع         •

 .النهائية في الضفة، مما يدلل على حجم التوتر ومدى استعداد المقاومة للعمل الميداني
من المؤشرات البارزة في القطاع استيعاب كتائب القسام لعملية فرز ما يقارب الخمسة آالف عنـصر                 •

 جديدة، وتحييدها لكتائب القسام عن أعمال حفـظ         للقوة التنفيذية وتعويضها للعدد عن طريق تجنيد كوادر       
األمن في القطاع لصالح وظيفتها األساسية كونها العمود الفقـري للمقاومـة، واسـتكمال االسـتعدادات                

 .العسكرية لمواجهة مخاطر االجتياح
المشروع اإلسالمي في فلسطين وبالرغم من عظم ما يواجه من تحديات ومخاطر جسام إال أنه فـي                  

 :وتقدم بثباتصعود 
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، حالـة دعـوة     ٤٨حالة من الدعوة في أراضـي       : الحركة اإلسالمية في فلسطين  تعيش ثالثة حاالت        •
ومقاومة في الضفة، وحالة دعوة ومقاومة وحكم وتمكين في غزة، ومع االنتقال لمرحلة الحكم والتمكين               

 .ةفإن متطلبات المحاسبة أكبر بكثير وتختلف تماما عن متطلبات مرحلة الدعو
الحركة اإلسالمية حققت مكتسبات سياسية عن طريق االنتخابات حمتها بالقوة ودافعت عنها وهو مـا                •

 .يحسب لها ويعزز من فرصها في تسلم قيادة الشعب المتطلع للحرية واالستقالل والعودة
رض بد من دفعه، والوضع القائم علـى األ        للمبادرة التي أخذت الحركة بناصيتها عبر الحسم  ثمن وال          •

  .مخاض أليم يأتي بعده الميالد العظيم بإذن اهللا
ما تحقق من انجازات للحركة ال يصب في رصيدها وحده بل هو رصيد لألمة وللحركـة اإلسـالمية                   •

 .ككل
ما يجري ميدانيا هو حالة من استيعاب الحدث، وتعزيز المصداقية، وتعويض ما اهتز بـسبب الحـسم               •

 .سالمي بشكل عام، وهو ما يمكن البناء عليه في المستقبل القريبمحليا وفي عيون الشارع العربي واإل
 الفرصة الذهبية لتحقيق السالم أم لتصفية القضية ..مؤتمر الخريف

ما بدا أنه جزء من حملة للعالقات العامة من دعوة الرئيس األمريكي لالجتماع دولي حول المنطقـة،                  •
ديـد عنـوان لـه كونـه اجتماعـا أم مـؤتمرا،             تحول إلى مأزق يبحث له الفرقاء عن مخرج عبر تح         

وعبراالتفاق على أجندة له كونه نقطة النهاية لتحقيق التسوية النهائية أم نقطة بداية لتيه جديد في دهاليز                 
 عاما لكي تتحقق، وعبر إقرار قائمة مدعوين له في ظـل            ٣٠التسوية التي يتوقع أولمرت أن تحتاج إلى        

ب إليه كونها تعلم أنها المستهدف الحقيقي من ورائه لدفع الثمن، ولكي تشكل             تردد الدول العربية في الذها    
حبل إنقاذ سريع لمثلث الفشل والهزيمة المتمثل في اإلدارات الثالث األمريكية واإلسرائيلية والفلـسطينية              

 وبـسبب   الغارقة في همها وأزماتها الداخلية والتي تعاني األمرين بسبب اإلخفاقات الداخلية لكل منهـا،             
ضعف التأييد الشعبي لها، وعجزها عن تحقيق إتفاق سالم حقيقي يتسم بالعدل والتوازن فـي حـدودها                 
الدنيا، فضال عن كونه قابال للتطبيق على األرض، وقدا بدا هذا الفشل والعجز المركب واضـحا علـى                  

من إخفاقه الذريع فـي     المستوى الفلسطيني أمنيا عبر إعادة تأهيل محمد دحالن بضغوط أمريكية بالرغم            
مواجهة حماس في غزة، وسياسيا عبر إحياء فريق أوسلو المفاوض من جديد بقيادة قريع وهو صـاحب                 

 .الكارثية، والذي يفتقد ألي نسبة من التأييد أو الثقة حتى في داخل صفوف فتح" اإلنجازات"
يني المتطلع لنيل حقوقـه     مازن من حيث يدري أوال يدري بين فكي كماشة الشعب الفلسط           لقد وقع أبو   •

الضاغطين باتجاه تعميق االنقسام والـشرخ الـداخلي   " شركاء السالم"غير القابلة للتصرف وبين  ابتزاز      
، "اإلسـرائيلية "الفلسطيني واستغالل ذلك في تحقيق انجاز تاريخي يتمثل في تصفية القضية وفق الرؤية              

 . ران وسوريا والمقاومة اللبنانية والفلسطينيةوتهيئة األجواء لحروب جديدة في المنطقة تستهدف إي
مازن نتيجة افتقاده للغطاء العربي، ومحاولته للتغطية علـى ذلـك            تعمقت أزمة التيار الذي يقوده أبو      •

بالمبالغة في الوالء للحلف الصهيوأمريكي للحصول على الدعم، ولحقيقة أن  الحكومة اإلسرائيلية الحالية              
ن أن تقدم أي دعم سياسي حقيقي له نتيجة شعبيتها المنهارة، ونتيجة الخطوط             في غاية الضعف والعجز م    

الحمراء الذي يجمع عليها كل ألوان الطيف السياسي  اإلسرائيلي والتي تتمثل في عدم العـودة لحـدود                  
، وعدم القبول بعودة الالجئين وعدم التخلي عن القدس الشرقية والمسجد األقصى، وعدم التخلـي               ١٩٦٧
مواقع االستيطانية واالستراتيجية األساسية مثل األغوار ومفاصل الضفة األساسية، وعدم التفـريط            عن ال 

 .من احتياجات العدو% ٤٠في مياه الضفة التي تغذي 
اليوم هو اتفاق مع طرف فلسطيني ضعيف يتمتع بصفة تمثيلية شرعية للشعب            " إسرائيل"ما تبحث عنه     •

لبي شكليا ما يريده الشعب الفلسطيني، ويحقق التهدئة الميدانيـة التـي            الفلسطيني، هذا االتفاق المنشود ي    
يحتاجها الطرفان األمريكي واإلسرائيلي لتمرير مشروع الحرب القادمة في المنطقة، ويتم بموجب هـذا              
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االتفاق تجاوز القضية الفلسطينية دون دفع ثمن حقيقي لذلك، ناهيك عن تحقيق اختـراق فـي الموقـف                  
 .يق تطبيع العالقات مع الدول العربية خصوصا السعوديةالعربي عن طر

يقبل بدولة فلسطينية ذات صالحيات     " الواقعية السياسية "مازن ووفق متطلبات     في ظل ما سبق فإن أبو      •
من الضفة فيما عدا القـدس الكبـرى والكتـل االسـتيطانية            % ٩٠وسيادة محدودة وبحدود مؤقتة على      

لعودة لالجئين، وهو ما تضمنته خطط العـدو الـصهيوني المتعاقبـة            الرئيسية، مع إقراره بشطب حق ا     
وتصورات قادته للحل النهائي المقبول لديهم مع االفلسطينيين، مما يعني أن المضي في ركاب المشروع               

 .اإلسرائيلي والمشاركة فيه
لفتهـا  أو مخا " إسـرائيل "يضاف إلى ذلك الموقف األمريكي العاجز اليوم عن توجيه أية ضغوط على              •

فاإلدارة األمريكية ضعيفة عاجزة تعاني فشل سياساتها الخارجية الذريع وهي غارقة فـي المـستنقعين               
األفغاني والعراقي، وتعيش حالة من الصراع بين تيار المحافظين الجدد اآلخذ فـي التراجـع واألفـول                 

 جديـدة فـي     والذي يريد المضي حتى النهاية في حصار حماس وضرب المقاومة، والتحضير لحـرب            
المنطقة تمثل المهرب من االخفاقات في العراق وأفغانستان، وبين تيار تقوده وزيرة الخارجية تـرى أن                

بد من تحقيق مشروع الدولتين لشعبين لكي تفتح أبواب المنطقة بالكامل            فلسطين هي عنوان المنطقة وال    
يق الوحيد لتحقيق أي إنجاز يذكر في       للمشروع الصهيوأمريكي الهادف للهيمنة عليها، وبالتالي فإن الطر       

مؤتمر الخريف يتمثل في ابتزاز المزيد من التنازالت من الطرف الفلسطيني الضعيف للتوصل إلى اتفاق               
 .من فتات حقوق الشعب الفلسطيني" إسرائيل"هو في حقيقته رضى وإقرار بما تقدمه 

شهر نوفمبر فإن تباشير فشله الـذريع       يوما بعد يوم ومع اقتراب الموعد المرتقب لمؤتمر الخريف في            •
ترتسم في األفق وعلى كل المستويات ويظهر ذلك جليا من دعـوات التأجيـل المتعاليـة فـي أمريكـا                 

مازن وحده كالغريق الباحث عن قـشة تنقـذه مـن            وفي الدول العربية الرئيسية، ويبقى أبو     " إسرائيل"و
وسياساته ومسلسل التنازالت المجانية الـذي فاجـأ        بتصرفاته  " نجح بامتياز "مصيره المحتوم، وهو الذي     

حتى العدو، في حشد جبهة معادية له تزداد قوة وتعلو صوتا وتتعاظم تأثيرا على المـستوى الفلـسطيني                  
 .والعربي واإلسالمي

تحول خالل أشهر قليلة إلى مـشروع نكبـة جديـدة           " السالم التاريخي "وما ابتدأ فرصة ذهبية إلنجاز       •
ني عبر تكريس إلغاء كل المرجعيات الدولية والمـضي بعيـدا وراء سـراب األوهـام                للشعب الفلسطي 

 .لتصفية القضية بالكامل وهو ما لن يكون بإذن اهللا" اإلسرائيلية"
في " إسرائيل"لقد أثبتت الوقائع على األرض إن صمود حماس عبر الحصار ورفضها االعتراف بحق               •

صحابها الشرعيين غير القابلة للتصرف كون االعتراف بحق        الوجود كان حماية لتاريخ القضية وحقوق أ      
في الوجود سيعني أن كل ما اقترفته من جرائم في حق الشعب الفلـسطيني واألمـة العربيـة                  " إسرائيل"

، "حقها المشروع في الوجـود    "زالت تسعى لتثبيت     واإلسالمية  عمل أخالقي ومشروع كونها كانت وما       
ولياتها التاريخيـة   ؤيقر لها بذلك حتى تبرأ من دمائنا وتتنصل من كل مس          بد لها من شريك فلسطيني       وال

 .وجرائمها ضد اإلنسانية على مدة قرن من الزمان
يـتم  " مـازن  أبـو "إن المشروع الصهيوني المقدم على شكل وثيقة إعالن مبادئ  أو اتفاقية إطار مع                •

ريكي المتعاظم على الطرف الفلسطيني     حولها المفاوضات بالرغم من الضغط األم      صياغتها اليوم وتتعثر  
وطنا " إسرائل"وذلك نتيجة لحجم التنازالت المتزايدة المطلوبة من أبومازن والتي برز منها إقراره بكون              

" إسـرائيل "قوميا لليهود مما يعني انه وكما عمل على شطب تاريخ القضية منذ أوسلو عبر إعترافه بحق           
 الدولة ويلغي ليس فقط حق العودة لآلجئين بل ويلغي أي حق لعـرب              في الوجود، فإنه اليوم يقر بيهودية     

مما يلغي مستقبل القضية بالتمهيد لعملية تطهير عرقي ضـدهم عبـر تبـادل                وراء الخط األخضر   ٤٨
 . المنتظرة" السالم"أراضي المثلث ضمن صفقة 

٢٠/١٠/٢٠٠٧ 
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