
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   باجندة للتطبيع وتهدئة العالم االسالمي"إسرائيلياً"و أمريكياًعباس مكلف : الزهار
  اسرائيل تطلق حملة توعية من خطر هجوم بالصواريخ

  ال يزال ماثالً في المخّيمات" القاعدة"خطر : ١٥٥٩ حول الرسن تقرير
   عدم استضافة مؤتمر دمشقيطلب منهاوسوريا  لزيارة اًوفد  عباس يشكل:صالح رأفت

   الفلسطينيون يهددون بالرد على القمع الممنهج ضدهمسرىاال
 يجب تشديد الحصار على حماس في غزة: رايس

مصر تستعد الستضافة الحوار
 "حماس"الفلسطيني بعد موافقة    

  على مبادرة الخرطوم" فتح"و
  

 ٤ص ... 

 ٢٥/١٠/٢٠٠٧٨٨١الخميس
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    :السلطة
 ٤   المحطة األولى من بدء المفاوضات ما زالت متعثرة: ادنمر حّم .٢
 ٥  "المعادلة اإلسرائيلية الداخلية"من فشل مؤتمر الخريف بسبب " قلقة"السلطة الفلسطينية  .٣
 ٥  عباس يستنجد بالزعنون لمواجهة مؤتمر الخريف البديل في دمشق .٤
 ٦   عدم استضافة مؤتمر دمشقيطلب منهاوسوريا  لزيارة اًوفد  عباس يشكل:صالح رأفت .٥
 ٦   والمواقف الفرنسية من السالم لم تتغير..يعلى تصريح ساركوزلي  ال تعليق :حّمادنمر  .٦
 ٦   المصرية- حول العالقات الفلسطينية" هآرتس"دحض ما نشرته ت  الفلسطينيةالرئاسة .٧
 ٦  نواب من كتل برلمانية مختلفة يرفضون مبدأ التفويض ويؤكدون عدم قانونيته .٨
 ٧  مبارك الحسنات إلى عقيد وحكومة فياض تقطع راتبهالشهيد رتبة حكومة هنية ترفع  .٩
 ٧   بمنع عالج مصابين في الخليل"حماس" "ادعاءات"وزارة الصحة تنفي  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧    باجندة للتطبيع وتهدئة العالم االسالمي"إسرائيلياً"و أمريكياًعباس مكلف : الزهار .١١
 ٨  "فتح" و"حماس"والقضية تطير بجناحي ..  وتضحياتها"حماس"عباس يقدر نضال : طهأيمن  .١٢
 ٨  يلتقون في مهرجان واحد في لبنان" الجهاد"و" فتح"و" حماس"ممثلون عن  .١٣
 ٩    خاصة شرق عبسان"إسرائيلية"في اشتباك مع قوات " القسام" من عنصريناستشهاد  .١٤
 ٩  لتعزيز دوره في الساحة السياسية" اليسار الفلسطيني"حوار بين  .١٥
 ٩    من عناصرها في الضفة٢١تتهم أجهزة السلطة باعتقال " حماس" .١٦
 ٩   تطالب بحل السلطة" المقاومة الشعبية" .١٧
١٠   تستهجن تصريحات الرئيس الفرنسي حول حق العودة وتدعوه للتراجع عنها" حماس" .١٨
١٠   فوح من تصريحات ساركوزيرائحة العنصرية ت": الشعبيةالجبهة " .١٩
١٠   تطلب تمويالً إيرانياً" مؤتمر دمشق" لـاللجنة التحضيرية: الحياة .٢٠
١١   بعملية فدائية في الضفة"اسرائيلي"جندي تجرح  "كتائب األقصى" .٢١
١١  جريمة حرب تستهدف الضغط على الحكومة: مجتمع الدولي تستغيث بال"حماس" .٢٢
١١   تعلن استشهاد أحد مقاتليها في مهمة لم يتم تحديدها"القسام" .٢٣
١١    مع انتفاضة المعتقلين في سجن النقبفصائل فلسطينية تتضامن: لبنان .٢٤
    

    :ليالكيان االسرائي
١٢   السالم ال يصنع فقط على أوراق خيالية: أولمرت .٢٥
١٢  اسرائيل تطلق حملة توعية من خطر هجوم بالصواريخ .٢٦
١٢  "كيان معاد" قريباً بتوصيات لتنفيذ قرار غزة بتّت اسرائيل .٢٧
١٣   البضائع والمنتجات التي حظرت إسرائيل إدخالها الى غزةتعدد" هآرتس" .٢٨
١٣   مكانة وزارة الخارجية اإلسرائيلية" رفعت"حرب لبنان  .٢٩
١٣  مؤتمر أنابوليس سيرك سياسي": الحل العسكري"باراك متمّسك بـ .٣٠
١٣  األسير الفلسطيني قتل في السجن بسالح إسرائيلي سري جديد .٣١
١٤  ..تمرير قانون يقلص الحصانة البرلمانية ويسمح بتفتيش أعضاء كنيست .٣٢
١٤  ستاليونسكو لنشر الوعي حول الهولوكوترحب بدعوة إسرائيل  .٣٣
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١٤   زناد الصاروخ طيار األباتشي أم المقاوم الفلسطينيىمن يده عل .٣٤
١٥  الجيش اإلسرائيلي يحول عيلبون لمساحة تدريبات .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٥  السكن والخدماتفلسطينيو نهر البارد العائدون يشكون سوء  .٣٦
١٥   الفلسطينيون يهددون بالرد على القمع الممنهج ضدهمسرىاال .٣٧
١٦  إدارة سجن النقب تقطع الكهرباء والمياه عن أقسام السجن وتستعد القتحامه .٣٨
١٦   يطالبون بإزالة ألغام زرعتها حماسة غزسكان تل الزعتر شمال قطاع .٣٩
١٦  شعروا بزيادة االنتماء القومي أثناء عدوان تموز ٤٨من فلسطينيي% ٣٦: استطالع .٤٠
١٦  ية اسرائيلبقذيفةاستشهاد طفلين فلسطينيين  .٤١
١٦  ا فلسطينيا في حالة خطيرة من دخول إسرائيل للعالجالشاباك يمنع مريض .٤٢
١٧   رحلة دراسة شاقة المقدسيةيفرض على طلبة تل عداسة الفصل جدار: تحقيق .٤٣
١٧  متطّرفون يهود يحرقون كنيسة في القدس .٤٤
   

   :اقتصاد
١٧  ةظاهرة ارتفاع األسعار الجنونيزيون يحملون حكومتي الضفة وغزة الغ .٤٥
 ١٧  فاقدون االمن الغذائي% ٣٤من الفلسطينيين تحت خط الفقر و  %٦٥: تقرير .٤٦
 ١٨   فلسطيني في غزة١,١وزع أغذية على حوالي ت منظمات االمم المتحدة .٤٧
   
   :قافةث

 ١٨   في غزةهوليوود فلسطينيةأنباء عن إنشاء  .٤٨
   

   : األردن
١٨  منزال في المخيمات١٣٦توزيع أثاث وتأهيل : األردن .٤٩
   

   :لبنان
١٨   في المخّيماتال يزال ماثالً" القاعدة"خطر : ١٥٥٩  الرسن حولتقرير .٥٠
١٩  "فتح اإلسالم" يطالب الفلسطينيين بعدم تكرار تجربة قائد الجيش اللبناني .٥١
   

   :عربي، إسالمي
١٩ الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في أحداث سجن النقب .٥٢
٢٠  رات بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينيةمستودع متفج .٥٣
   

   :دولي
٢٠   يجب تشديد الحصار على حماس في غزة: رايس .٥٤
٢٠ رايس تهدد بقطع الدعم المالي إذا أصر الفلسطينيون على مواقفهم بشأن مؤتمر السالم .٥٥
٢١   ماليين دوالر للسلطة الفلسطينية٤١٠واشنطن تقرر تحويل .٥٦
٢١  القنصلية الفرنسية تنفي تصريحات نسبت لساركوزي عن قضية الالجئين .٥٧
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٢١   ساركوزي دافع عن صداقته لواشنطن وإسرائيل .٥٨
٢١   رات الفرنسية تفتح ملف لبناني كندي مالحق بتفجير كنيس في باريساالستخبا .٥٩

   
    :حوارات ومقاالت

٢٢  مؤتمر بوش".. مؤتمر الخريف" :فاروق القدومي .٦٠
٢٥  يزعبد االله بلقز. د... المطلوب من محمود عباس ومن المؤتمر الوطني الفلسطيني .٦١
٢٨  معن البياري... حماس والنجاح المستحيل .٦٢
٢٩  عريب الرنتاوي... فهل من بديل غير التهجير؟.. العودة متعذرة والتوطين مرفوض .٦٣
٣٠  واصف عريقات... سيناريوهات الحرب القادمة على لبنان .٦٤
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  على مبادرة الخرطوم" فتح" و"حماس"مصر تستعد الستضافة الحوار الفلسطيني بعد موافقة  .١

ـ     : فتحي صباح  -غزة   ان القاهرة تستعد الستضافة جولة جديـدة       " الحياة" كشفت مصادر فلسطينية عدة ل
د موافقة قادة الحركتين على مبادرة طرحتها الخرطوم علـيهم          بع" حماس"و" فتح"من الحوار بين حركتي     

وقالت المصادر ان القاهرة اخفقت في اقناع الطرفين بالعودة الى مائدة الحوار قبل عيـد الفطـر                 . اخيراً
السعيد مثلما كانت ترغب، فأرجأت االمر الى ما بعد العيد، وهي تستعد حالياً لتوجيه دعوات رسمية الى                 

 مايو الماضي قبل    /صائل منظمة التحرير الستئناف الحوار الداخلي الذي كانت بدأته في ايار          الحركتين وف 
  . غزةعلى قطاع" حماس"ان يتوقف في اعقاب سيطرة 

ان مبادرة مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمـان اسـماعيل          " الحياة"لـ" حماس"وقالت مصادر من    
الى السودان قبل اسابيع، كاشفة ان المبادرة تتضمن        " سحما"و" فتح"جاءت من وحي ورقتين تقدمت بهما       

انسحاباً من المقرات الرئاسية واالمنية في القطاع وتسليمها الى الرئيس عباس او من يمثله، وهـو مـا                  
في مسعاها الى حلحلة االمور من      " الجهاد االسالمي "وحركة  " الديموقراطية"و" الشعبية"تنادي به الجبهتان    

كما تؤكد المبادرة السودانية على شـرعية        .في القطاع او في دمشق    " حماس"ت مع قادة    خالل عقد لقاءا  
الرئيس عباس والمجلس التشريعي المنتخب، وتنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسـسة              

  .الحكومية واعادة صوغ المؤسسة االمنية على اسس وطنية جديدة بعيداً عن الفئوية والحزبية
ان اسماعيل كان زار السعودية قبل اسابيع وعرض علـى المـسؤولين            " حماس"آخر من   وكشف مصدر   

وقال إن اسماعيل انتقل الحقاً الى عمان للقاء الرئيس عبـاس           . افكاره للحل، مضيفا انهم باركوا خطواته     
الذي كان على وشك زيارة السعودية الشهر الماضي، وطرح عليه االفكـار التـي تتـضمنها المبـادرة                  

واضافت المصادر أن عباس وافق للمرة االولى خالل لقائه اسماعيل على استئناف الحوار مع               .ودانيةالس
شـجعت الـسودان    " حماس"واشارت الى ان موافقة عباس التي اعقبت موافقة         . من دون شروط  " حماس"

مصر، على المضي قدماً في المبادرة، لكن الخرطوم تحفظت عن استضافة الحوار وفضلت ان تستضيفه               
  .وهو االمر الذي يسعى اليه المسؤولون المصريون حالياً

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  المحطة األولى من بدء المفاوضات ما زالت متعثرة : ادنمر حّم .٢

اد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني أنه ومنذ أسبوعين لـم تعقـد بـين طـاقم                 أكد نمر حم   :رام اهللا 
. يلية سوى ثالثة لقاءات، ولم تكتب خالل هذه اللقاءات حتى كلمة واحدة            اإلسرائ -المفاوضات الفلسطينية   
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وقال . وأشار إلى أن فكرة الداعي األمريكي لهذه اللقاءات أن تكون مكثفة بل ويومية وبعيدة عن األضواء          
حتى اآلن المحطة األولى من بدء المفاوضـات بـين الجـانبين الفلـسطيني          "في حديث خاص بالدستور     

لي متعثرة، وهذا ما جعل الحديث يدور حول تواريخ جديدة النعقاد اجتمـاع الخريـف، فمـن                 واإلسرائي
  ".الخامس من تشرين ثاني إلى السادس والعشرين منه، إلى أوائل كانون أول

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  "المعادلة اإلسرائيلية الداخلية"من فشل مؤتمر الخريف بسبب " قلقة"السلطة الفلسطينية  .٣

 يقول مسؤولون فلسطينيون ان شخصيات وقوى سياسية ومراكز قـوى أمنيـة             : محمد يونس  -  رام اهللا 
ويتصدر هـذه الشخـصيات     . وعسكرية اسرائيلية تقف الى يمين اولمرت، تسعى الى افشال المفاوضات         

والقوى والمراكز كل من وزير الدفاع باراك، ووزير الشؤون االستراتيجية ليبرمـان، وزعـيم حـزب                
  .لي يشاي، ومعهم احزاب واوساط في احزاب االئتالف الحاكماي" شاس"

احباط المساعي  "ويقول ياسر عبد ربه ان التصعيد االسرائيلي األخير في االراضي الفلسطينية يهدف الى              
انهم يبحثون عن ذرائع، مـرة يقولـون ال         : "وقال". الرامية الى ايجاد تسوية سياسية فيها قدر من الجدية        

: واضـاف ". طيني، ومرة يقولون هذه السلطة ضعيفة، واآلن يبحثون عن ذرائع أمنيـة           يوجد شريك فلس  
الهدف واضح هو العودة الى دوامة العنف للقضاء على الفرصة السياسية، سلوكهم على االرض يقـول                "

األكبر لجهود السالم في هذه المرحلة      " المخرب"ويرى المقربون من الرئيس الفلسطيني في باراك         ".ذلك
  . رض افشال اولمرت تحضيرا النتخابات مبكرة جديدة يعبد طريقه للفوز فيهابغ

وتشير مصادر عديدة الى ان اولمرت استعان بوزيرة الخارجية االميركية رايس لمواجهـة المعارضـة               
ويفسر المراقبون تصريحات متـشددة اطلقهـا       . ..]باراك، ليبرمان، يشاي  [الشديدة التي يالقيها من هؤالء    

 أخيرا بمحاولته الحفاظ على تماسك حكومته في وجه التهديدات باالنسحاب التي يطلقها عدد من               اولمرت
  .اهم اركان حكومته

ونظرا الى قوة المعارضة االسرائيلية للمفاوضات، فإن الرئيس عباس ومعاونيه بدأوا بخفض توقعـاتهم              
يرة علـى لغـة اكثـر المتحـدثين         من نتائج هذه المفاوضات، ولهذا طغت نغمة التشاؤم في األيام األخ          

  .غير الرسمية" اتفاقية جنيف"الفلسطينيين تفاؤال وفي مقدمهم عبد ربه، الشريك في 
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
  عباس يستنجد بالزعنون لمواجهة مؤتمر الخريف البديل في دمشق .٤

ـ              :عمان ي عمـان،   استنجد الرئيس عباس برئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنـون المقـيم ف
 اتصال تم بين عباس والزعنون      ى وعلمت القدس العربي أنه بناء عل      ،لمساعدته في مواجهة مؤتمر دمشق    

دعا األخير أعضاء المجلس الوطني المقيمين في األردن الصدار بيان مناهٍض لمـؤتمر دمـشق يـتهم                 
ا يصف عنوانه بأنه كلمـة      منظميه بمحاولة تصدير الفتنة والخالفات الداخلية الفلسطينية الي الخارج، كم         

محاولةٌ من حركة حماس للتهرب من ضرورة عودتها عن         ) أي مؤتمر دمشق  (حق أريد بها باطل، وأنه      
وحسب المعلومات فان بعض الخالفات تخللت مراحل صياغة واصدار البيان          . انقالبها العسكري في غزة   

يرغبون باضافة بعض العبارات التي     الذي صدر فعالً أول أمس الثالثاء، حيث كان المقربون من عباس            
 باالعتذار عما فعلته في غـزة،       "حماس"، ومن بينها تكرار مطالبة      "حماس"اعتبرها آخرون متشددة ضد     

واعادة األوضاع الي ما كانت عليه، وهو األمر الذي رجحت فيه كفة التيار المعتدل في المجلس الوطني،                
مقربين من عباس أن ينتقد البيان شخصيات محددة باالسم،         كما كان يرغب بعض ال    . وتم تجنبه في البيان   

  .  حالت دون ذلك"حماس"اال أن معارضة المعتدلين تجاه 
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
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   عدم استضافة مؤتمر دمشقسوريا ويطلب منها لزيارة اًوفد  عباس يشكل:صالح رأفت .٥

 لمنظمة التحرير، عن ان اللجنـة اتخـذت         كشفت مصادر في اللجنة التنفيذية    :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
قرارا بتشكيل وفد فلسطيني رسمي يشكله الرئيس عباس، لزيارة دمشق بهدف وضع القيادة السورية في               
صورة كل تطورات موضوع لقاء الخريف والطلب منهم رسميا عدم استضافة مؤتمر للقوى المعارضـة               

سعى الى انجازه في هذه الفترة وسط مخـاوف         فوق اراضيها، مشيرا الى مخاوف من أن قيادة حماس ت         
وقـال   .من اقدامها على تأسيس منظمة جديدة في الخارج تكون بديلة عن منظمة التحريـر الفلـسطينية               

 ان هذا القـرار     "الخليج"ـ، صالح رأفت ل   )ف.ت.م(ـ، عضو اللجنة التنفيذية ل    )فدا  (االمين العام لحزب    
ير وجرى االتفاق على ان يتولى عباس بعد عودتـه مـن جولتـه              اتخذ في اجتماع اللجنة التنفيذية االخ     

وكشف رأفت عـن ترتيبـات لعقـد         .اآلسيوية تشكيل الوفد المفترض ان يزور سوريا بهذا الخصوص        
اجتماع للوزراء العرب وتحديدا لوزراء الدول المشاركة في لجنة المتابعة العربية من اجل مناقشة آخـر                

ى تحسين شروط المشاركة العربية فـي لقـاء الخريـف وتفعيـل كافـة               التطورات السياسية والعمل عل   
  .المسارات السياسية

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   والمواقف الفرنسية من السالم لم تتغير..على تصريح ساركوزيلي  ال تعليق :نمر حّماد .٦

يحات الرئيس الفرنسي   اد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني التعليق على تصر       نمر حم   رفض :القدس
، واعتبـر   "معجزة والحدث األهم في القرن العشرين     "خالل استقباله أولمرت، والتي اعتبر فيها اسرائيل        

ـ    حم ، "ثابتة ولـم تتغيـر    "أن المواقف الفرنسية من عملية السالم       " قدس برس "اد في تصريحات خاصة ل
ره اسرائيل معجزة، ولكن ما أقولـه إن        ال تعليق لي على تصريح الرئيس ساركوزي بشأن اعتبا        : "وقال

المواقف الفرنسية من عملية السالم لم تتغير، ففرنسا ال تزال على موقفها الـداعي إلـى إقامـة دولـة                    
، وهي ال تزال على موقفها الداعي إلى تحويل االجتماع المقبل إلـى             ٦٧فلسطينية مستقلة على أراضي     

  "...الدوليمؤتمر دولي، وفرنسا دولة مهمة في المجتمع 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ قدس برس

  
   المصرية- حول العالقات الفلسطينية" هآرتس"دحض ما نشرته ت  الفلسطينيةالرئاسة .٧

، نفياً قاطعاً ما جاء فـي       ]األربعاء[، اليوم  الفلسطيينة نفى الطيب عبد الرحيم األمين العام للرئاسة      : رام اهللا 
، "القاهرة باتت شريكاً لحمـاس    "مقال تحت عنوان    في عددها الصادر أمس الثالثاء في       " هآرتس"صحيفة  

والذي حمل الكثير من المغالطات والتشويه المتعمد للموقف الفلسطيني وللرئاسة الفلسطينية، وإسناد بعض             
األقوال تارة لمصادر في الرئاسة، وأخرى لمسؤول كبير في فتح، تنال من التفاهم العميق بين القيـادتين                 

إن مثل هذه األكاذيب لـن      : وأضاف عبد الرحيم   .ئيس عباس وأخيه الرئيس مبارك    الفلسطينية برئاسة الر  
تنطلي على أحد، فثقة الشعب والقيادة الفلسطينية بمصر وشعبها الشقيق وقيادتهـا بمـساندتها لحقوقنـا                

  .الوطنية وأهدافنا العادلة، عميقة وعصية على أن تنال منها تلفيقات من أي جهة كانت
    ٢٤/١٠/٢٠٠٧ وفا -لفلسطينيةوكالة االنباء ا

 
  نواب من كتل برلمانية مختلفة يرفضون مبدأ التفويض ويؤكدون عدم قانونيته .٨

 اجمع نواب من كتل وقوائم برلمانية مختلفة على عدم قانونيـة توصـية اللجنـة                : نائل موسى  -رام اهللا   
ر التفويض والتوكيل قبـل ان  القانونية في التشريعي بشأن ممارسة نواب اسرى صالحياتهم البرلمانية عب        

ودعـا   .يشككوا في قانونية اللجنة ذاتها واجتماعها في غزة امس االول ويصفوا ما نجم عنها بأنه بدعة               
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ووصـف   .نواب وقانونيون على السواء حركة حماس ممثلة بكتلة التغيير واالصالح للعدول عن الخطوة            
زة قانونيا واخالقيا وانه ال ينبغي تمريرها في        حسن خريشة الخطوة بأنها غير جائ     .نائب رئيس المجلس د   

اطار البحث عن حل العادة الروح للتشريعي او ألي سبب مقدرا ان المجلس الذي كـان رهينـة لـدى                    
  .االحتالل مرتهن اآلن محلياً في الصراع بين فتح وحماس

 مؤكداً انه بـصفته     وشكك النائب عن حزب الشعب بسام الصالحي في قانونية االجتماع وفي اللجنة ذاتها            
  .عضوا في اللجنة القانونية لم يبلغ ولم تتم دعوته الى االجتماع بأي شكل

وعبر النائب عن الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم عن استهجان واستغراب شديد من الخطـوة التـي                 
  .اعتبرها بدعة غير مسبوقة وال مثيل لها في اية مؤسسة تشريعية حول العالم

 الجانب االخالقي اكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية محمود العالول ان القضية هي قانونيـة           وعالوة على 
بحتة وان االقدام على هذه الخطوة او مجرد طرحها ينطوي على خرق لكل االعراف والقوانين والعمـل                 

  .البرلماني ليس في فلسطين بل وحول العالم
حقوق المواطن ماجد العاروري من عواقـب الخطـوة غيـر    وحذر الباحث القانوني في الهيئة المستقلة ل      

القانونية التي اقدمت عليها اللجنة القانونية بهذا الشأن على وحدة وشرعية المجلس مؤكداً ان صـالحيات                
النائب وقراراته غير قابلة للتفويض قانونياً واخالقياً النه ال يوجد ما يسندها فـي القـانون االساسـي او     

  .او في العرف البرلماني فلسطينياً وعالمياًالنظام الداخلي 
   ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  مبارك الحسنات إلى عقيد وحكومة فياض تقطع راتبهالشهيد  رتبة حكومة هنية ترفع .٩

 المقالة إنه تم ترقية مدير مكتب وزيـر الداخليـة للـشؤون             هنية قالت وزارة الداخلية في حكومة       :غزة
وقالت مـصادر   . ت والذي اغتالته قوات االحتالل أمس من رتبة مقدم إلى عقيد          العسكرية مبارك الحسنا  

مقربة من عائلة الحسنات الذي تتهمه الدولة العبرية بالوقوف وراء عدد من العمليات الفدائية إن حكومة                
  .فياض قطعت راتبه مؤخرا لتعاونه مع حكومة هنية

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ قدس برس
  
   بمنع عالج مصابين في الخليل"حماس" "ادعاءات"وزارة الصحة تنفي  .١٠

، موقف حركة حماس في محافظة الخليل من البيان الذي          ]األربعاء[استنكرت وزارة الصحة اليوم   : نابلس
صدر عن مكتبها تشير فيه إلى أن إدارة مستشفى عالية الحكومي كانت قد رفـضت عـالج الجرحـى                   

ة بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين و ال يسأل         وأكدت الوزارة في بيان أن الوزارة معني       .والمصابين
وأوضحت أنه لم يراجع المستـشفى إال مـصاب          .المريض عن انتمائه السياسي عند مراجعة المستشفى      

واحد، إصابته عبارة عن خدش بسيط بالكاحل األيمن قد تكون ناتجة عن سقوط وليس مؤكد أنها ناتجـة                  
ة إلى أن المريض رفض إعطاء اسمه لقسم الطوارئ و هو إجراء            ولفتت الوزار  .عن اعتداء من أي جهة    

وزارة واسـتنكرت   الواستهجنت   .روتيني وضروري عند الحصول على أية خدمة من أي مرفق صحي          
  . إلى هذا األسلوب التحريضي والكذب والتضليل"حماس"لجوء 

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
   باجندة للتطبيع وتهدئة العالم االسالمي "إسرائيلياًَ"و أمريكياًعباس مكلف : الزهار .١١

 الرئيس الفلـسطيني    لى بشدة ع  "حماس"محمود الزهار، القيادي في     .دحمل   : زهير اندراوس  -الناصرة  
قائال لـ القدس العربي ان الرئيس عباس، هو عراب التطبيع االسالمي مع الدول االسالمية، وانه كلـف                 

 الزهار قائال ان الرئيس عباس وصل       ىومض. الدارة االمريكية والحكومة االسرائيلية   بهذا االمر من قبل ا    
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 اندونيسيا القناع رئيس الحكومة هناك بالمشاركة في اللقاء الدولي، وانه، أي الزهار نفـسه، تحـدث                 ىال
بمقاطعة  رئيس الحكومة االندونيسية وحذره من الوقوع في الفخ الذي نصب له، وحاول اقناعه               ىهاتفيا ال 

  .ى انه تربطه عالقات متينة معه منذ ان كان وزيرا للخارجية في حكومة هنية االولىالمؤتمر، الفتا ال
 سؤال حول االنباء التي تتردد في الفترة االخيرة عن احتمال توصل            ىالزهار في معرض رده عل    .وقال د 

 الشعب الفلسطيني، ان    ىعل نسق اتفاق اوسلو وفرضه      ى اتفاق سري مع اولمرت، عل     ىالرئيس عباس ال  
 تـصريحات   ىورد الزهار عل  . هذه االجندة ليست اجندة عباس وفياض، انما اجندة المعلم الكبير، امريكا          

رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي لـ القدس العربي قبل اسبوعين بان حركتـي                
: لزهار افشل هذه المفاوضات بسبب تطرفه قـائال        اتفاق بينهما ولكن ا    ىفتح وحماس كادتا ان تتوصال ال     

 الشعب الفلسطيني بانه وزير خارجية فلسطين، ولـه اجنـدة           ىفاروق القدومي يريد ان يفرض نفسه عل      
واكد انه في مؤتمر دول     .  المؤتمرات الدولية فرضا، دون ان يتلقي دعوة       ىخاصة، وانه يفرض نفسه عل    

 المؤتمر بدون دعوة، كما قال لـي رئـيس الـوزراء،            ىمي ال عدم االنحياز السنة الماضية وصل القدو     
 جانبه والعب معه اللعبة غير المحترمة، وبعدها خرج من المؤتمر وقـال اننـي               ىورفضت ان اجلس ال   

  .  هنا لتدريب محمود الزهار، النه حديث العهد في الدبلوماسيةىجئت ال
 حركـة فـتح،   ىريد ان يفرض نفسه زعيما عل  وقال ايضا ان القدومي ال يحترم نفسه وال يحترم جيله، ي          

 ان القدومي غاضب منه النه لـم يمنحـه          ى حركة حماس، مشيرا ال    ىوان يفرض نفسه ايضا زعيما عل     
  . االحترام خالل توليه حقيبة الخارجية في الحكومة الفلسطينية

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  "فتح" و"حماس"تطير بجناحي والقضية ..  وتضحياتها"حماس"عباس يقدر نضال : طهأيمن  .١٢

 أعرب أيمن طه المتحدث باسم حركة حماس عن تقديره لتصريحات الرئيس عباس             : فلسطين اآلن  –غزة  
والتي أكد من خاللها على أن حماس جزء من الشعب الفلـسطيني ال يمكـن تجاهلهـا، معتبـرا هـذه                     

وقال طـه فـي      .داء ولتاريخها  ولنضالها ولما قدمت من الشه     "حماس"التصريحات نوع من تقدير جهود      
حماس هي جزء مهم في المعادلة السياسية وجزء مهـم فـي الـساحة              ": فلسطين اآلن "حوار خاص مع    

الفلسطينية وال يمكن ألحد أن يتجاهلها، ولذلك على الرئيس الفلسطيني أن ال يتعاطى مـع تـصريحات                 
وطالب طه عباس بأن يمارس      ."حماس"بعض الموتورين المحيطين به الذين يتجهون باتجاه القطيعة مع          

تصريحاته اإليجابية على أرض الواقع وأن يكون لها خطوات عملية وهي البدء بالجلوس والبـدء فـي                 
  .إنطالقة الحوار غير المشروط

    ٢٥/١٠/٢٠٠٧ فلسطين اآلن
  

  يلتقون في مهرجان واحد في لبنان" الجهاد"و" فتح"و" حماس"ممثلون عن  .١٣
الوطنية للدفاع عن األسرى في السجون اإلسرائيلية واألمريكية اجتماعا طارئا لها عقدت اللجنة : بيروت

في بيروت احتجاجا على االعتداء الذي تعرض له معتقلون فلسطينيون في سجن النقب بحضور أكثر من 
وكان الفتا لالنتباه حضور ممثلين  . شخصية فلسطينية ولبنانية ممثلة لعدد من الهيئات والفصائل٢٥٠

وذكر معن . وجلوسهم على المنصة جنبا إلى جنب وتبادلهم التحايا" الجهاد"و" فتح"و" حماس"عن حركات 
بشور أمين عام اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى في السجون اإلسرائيلية واألمريكية في تصريحات 

يها عن القضايا أن ممثلي الحركات الثالث ألقوا كلمات في المهرجان ابتعدوا ف" قدس برس"خاصة لـ
أين حماة حقوق اإلنسان : "الخالفية الداخلية، وركزوا فيها على الهم العام، التزاما بالشعار الذي تم رفعه

  ".من المجازر اإلسرائيلية في سجون النقب؟
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
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   خاصة شرق عبسان "إسرائيلية"في اشتباك مع قوات " القسام" من عنصريناستشهاد  .١٤

، في اشتباك مع قوة صهيونية خاصة في موقـع ربـاط    "كتائب القسام "استشهد مجاهدان من    : خان يونس 
في بيان عـسكري لهـا،      " كتائب القسام "وأكدت   .فجر اليوم  متقدم شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس      

وأقـر النـاطق باسـم جـيش       . استشهاد المجاهدين القساميين أيمن صالح فسيفس، وأحمد سليمان طبش        
بعد أن وصال إلى نقطة متقدمة مـن        ) المقاومين استشهدا (الل الصهيوني بوقوع االشتباك وقال إن       االحت

  . السياج األمني الصهيوني وهم يالحقون أفراد القوة الخاصة
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لتعزيز دوره في الساحة السياسية" اليسار الفلسطيني"حوار بين  .١٥

لت قوى اليسار الفلسطيني تتلمس طريقها نحو تعزيز دورها فـي الـساحة             اما ز : اللرشيد ه  -رام اهللا   
وكانت محطتها األولى فيما عرف بلقـاء        .الفلسطينية، وتعزيز مكانتها التي فقدت عبر برنامجها السياسية       

وفـي حـديث خـاص       .الخمس قوى من اليسار والتي أعلنت موقفها من لقاء مؤتمر الخريف الرافض           
أن السعي من أجل وحـدة اليـسار        "ر قال عضو الجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم أبو ليلى،           بالدستو

والقوى الديمقراطية هو مهمة دائمة مدرجة على جدول األعمال، وضرورة ملحة من أجل النهوض بدور               
كتـي فـتح    هذه القوى إلنقاذ الساحة الفلسطينية من االنقسام الناجم عن حالة االستقطاب الحاد بـين حر              

  وبين أبو ليلى أن الحوار بين القوى الخمس يستند على محورين،  ".وحماس
  .هو بحث الصيغة البرنامجية والهيكلية المناسبة لوحدة قوى اليسار: األول
هو محاولة التوصل إلى مواقف مشتركة إزاء القضايا السياسية األكثر الحاحا المطروحـة فـي               : والثاني

  . الساحة الفلسطينية
أكد بسام الصالحي األمين العام السابق لحزب الشعب، على أن قوى اليسار في هـذه المرحلـة أمـام                   و

إذا لم ينجح اليسار في تقديم رؤيته المستقلة للتعامل مع هـذا االسـتحقاق،              "إمتحان جدي، وقال للدستور     
 وأن اليسار كـان  وتوحيد صفوفه خلف رؤيته، فانه يجازف بمستقبل دوره في الساحة الفلسطينية، خاصة       

  ".مكونا رئيسا من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وله رصيد في الشارع الفلسطيني
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
   من عناصرها في الضفة ٢١تتهم أجهزة السلطة باعتقال " حماس" .١٦

ـ  ٢١أمس أجهزة األمن التابعة للرئيس عباس باعتقال        " حماس"اتهمت حركة    :)أ.ب.د( ن عناصـرها    م
في بيان إن مـدن الـضفة شـهدت حملـة           " حماس"وقالت  . الثالثاء في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية      

 من أنصار   ٢١تم خاللها اعتقال    " حماس"اعتقاالت واسعة شنتها األجهزة األمنية الفلسطينية بحق أنصار         
 والخليل شـهدت حمـالت      وأضاف البيان إن مدن رام اهللا ومحافظات جنين وطولكرم ونابلس         . الحركة

االحتجاج على الممارسات القمعية التي تمارس بحق األسرى        "مداهمة واعتقال ومنع أهالي المعتقلين من       
   .، حسب البيان""اإلسرائيلية"في السجون 

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  بحل السلطة  تطالب" المقاومة الشعبية" .١٧

 باإلسراع في حـل الـسلطة الفلـسطينية التـي           ة هنية المقالة   حكوم طالبت لجان المقاومة الشعبية   : غزة
أبـو  "وقـال   .ال تؤمن بالمقاومة، وإقامة سلطة تعزز خيار المقاومة لالحـتالل     " سلطة منهزمة "اعتبرتها  
آن األوان أن تحل هذه السلطة وأن تقود حماس         "أحد قادة اللجان خالل مؤتمر صحفي في غزة         " الصاعد
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 فبعد أن تمادى االحتالل في جرائمه ضد األسرى لم نعد نريـد سـلطة منهزمـة         سلطة تؤمن بالمقاومة،  
  ". محاصرة لنا

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  

  تستهجن تصريحات الرئيس الفرنسي حول حق العودة وتدعوه للتراجع عنها " حماس" .١٨
عودة  الرافضة لحق    التصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي ساركوزي     " حماس"استهجنت حركة   : غزة

سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي خاص أدلى بـه لمراسـل               .وأكد د . الالجئين
أن حركته تنظر بخطورة إلى هـذه التـصريحات،   ) ٢٤/١٠(اليوم األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم "

 الصادر عـن األمـم      ألنه بذلك تكون فرنسا أول دولة تعلن رسمياً دعمها لتجاوز القرار الدولي           : "مضيفاً
معنيون بعالقات جيدة مع فرنسا     " حماس"إننا في حركة    : "وتابع قائالً ". المتحدة بخصوص عودة الالجئين   

والغرب عموماً، إال أن هذه التصريحات ال تخدم ذلك وتعكـس انحيـازاً فرنـسياً صـريحاً لالحـتالل                   
فـي هـذه   فرنسي إلى إعـادة النظـر   ، داعياً الرئيس ال   "الصهيوني في مواجهة حقوق الشعب الفلسطيني     

  .التصريحات والتراجع عنها
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رائحة العنصرية تفوح من تصريحات ساركوزي ": الشعبيةالجبهة " .١٩

 تـصريحات الـرئيس الفرنـسي        الشعبية انتقد ناطق باسم الجبهة   ": أي.بي.يو"،  "الخليج" غزة،   -نابلس  
ناطق في بيان صحافي ان موقف ساركوزي يعتبر تراجعا عن الموقـف التقليـدي              ساركوزي، واعتبر ال  

كما اعتبر هذا   . ١٩٤الفرنسي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار            
معجزة، بأنه تصريح   " اسرائيل"، ووصف قول ساركوزي بأن إقامة       "اسرائيل "ـالموقف انحيازا أعمى ل   

جريمة ومؤامرة دوليـة،    " اسرائيل"منه رائحة العنصرية وثقافة االستعمار القديم، معتبرا ان اقامة          تفوح  
   .وليست معجزة

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  تطلب تمويالً إيرانياً" مؤتمر دمشق" لـاللجنة التحضيرية: الحياة .٢٠

ـ "حماس"قال مسؤول رفيع المستوى في حركة       :  إبراهيم حميدي  -دمشق   المؤتمر الوطني  "إن  " الحياة" ل
خطوطاً حمرا يجـب أن يحترمهـا       " الشهر المقبل في دمشق سيحدد       ٨ و ٧الذي سيعقد يومي    " الفلسطيني
" حمـاس "مع  " المساهمة"وعلم أن اللجنة التحضيرية طلبت من إيران         .الخريفقبل انعقاد مؤتمر    " الجميع

ت دول، بينها تركيا، من مـسؤولين سـوريين إلغـاء    وبقية المنظمات في تمويل مؤتمر دمشق، فيما طلب 
لكـن  . المؤتمر، كما قرر الرئيس عباس إيفاد رئيس الوزراء السابق أحمد قريع إلى سورية للهدف ذاته              

، وأنها وافقت على استضافته شرط دعـوة        "شأن فلسطيني ال عالقة لسورية به     "دمشق أكدت أن المؤتمر     
  ".فتح"مسؤولين في 

بنت اقتراح عدد من المستقلين عقد المؤتمر في دمشق، ووافقت ثماني منظمـات، فـي               ت" حماس"وكانت  
ودعـي  . مترددتين قبل أن تقرر األخيرة الحـضور      " الجبهة الشعبية "و" الجبهة الديموقراطية "حين بقيت   

التابع التحاد  " صحارى"وشخصيات عربية وفلسطينية لحضور المؤتمر الذي يعقد في منتجع          " حزب اهللا "
  .قابات العمال في سورية قرب دمشقن

وقالت مصادر فلسطينية إن الدعوة وجهت أيضاً إلى رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فـاروق                
الجبهة الشعبية  "القدومي كي يكلف أحداً لتمثيله في اللجنة التحضيرية التي تضم األمين العام المساعد لـ               
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بعث من تونس رسالة تحـض عبـاس        ) أبو ماهر ( أن محمد غنيم     وكشفت. طالل ناجي "  القيادة العامة  -
  .على تكليف ممثلين عنه لحضور المؤتمر

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
   بعملية فدائية في الضفة"اسرائيلي"جندي تجرح  "كتائب األقصى" .٢١

قـرب   عملية فدائية  "  جيش البشائر  -كتائب شهداء االقصى    " نفذت   : أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   
 .اسفرت عن اصابة جندي اسرائيلي ومـستوطنين بجـروح         ستوطنة ارئيل على طريق رام اهللا نابلس      م

وقالت تقارير امنية اسرائيلية ان الجندي اصيب بجروح متوسطة الى خطيرة عندما اطلق مجهول النـار                
لعملية جاءت رداً   إن ا : "ابو محمود " الكتائب"لـالعام   قائدالوقال   .من سيارة مسرعة باتجاهه والذ بالفرار     

سريعاً على عملية االعتداء اآلثمة على أسرانا األبطال فى سجن النقب وأن المجموعات أعلنـت حالـة                 
ـ  "أمس للرد الفوري على هذه االعتداءات التى طالت األسرى فى سجونهم          ) أول من (التأهب يوم    دداً ، مه

  .بتنفيذ المزيد من العمليات
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧المستقبل 

  
  جريمة حرب تستهدف الضغط على الحكومة: غيث بالمجتمع الدولي تست"حماس" .٢٢

أعلنت سلطات االحتالل أمس سلسلة إجراءات لتضييق الحـصار         : ) أ ف ب، رويترز، يو بي آي       ،أ ب (
، فـي   "جريمة حرب "إنها  " حماس"، في خطوة قالت     "استمرار إطالق الصواريخ  "على قطاع غزة بذريعة     

، التهديدات اإلسـرائيلية  " حماس"ورأت   .الرصاص في الضفة الغربية   وقت أصيب فيه جندي إسرائيلي ب     
جريمة حرب وعقاباً جماعياً يهـدف إلـى تركيـع          "باتخاذ اجراءات لتضييق الحصار على قطاع غزة،        

بموجب القوانين والشرائع الدوليـة،     "وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إنه         ". الشعب الفلسطيني 
وطالب المجتمـع   ". ملزمة بتوفير االحتياجات اإلنسانية للشعب الذي يخضع لالحتالل       فإن قوات االحتالل    

بالوقوف عند مسؤولياته تجاه هذه التهديدات التي تأتي في إطار سياسة تصعيد الـضغوط علـى                "الدولي  
  ".في غزة) المقالة(الفلسطينيين وعلى الحكومة الفلسطينية 

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  
  تشهاد أحد مقاتليها في مهمة لم يتم تحديدها تعلن اس"القسام" .٢٣

استشهد في مهمة لـم     ،  محمد صالح حميد  "  في بيان لها ان احد مقاوميها      "القسامكتائب  "قالت  : ألفت حداد 
  .في شمال قطاع غزة" لوحدة االنفاق" اال انها اكدت انه من الوحدة الخاصة التابعة ،يتم تحديدها

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   مع انتفاضة المعتقلين في سجن النقب فلسطينية تتضامنفصائل: لبنان .٢٤
أقامت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل االسرائيلي، لقاء تضامنيا فـي               
فندق ميريديان، تضامنا مع األسرى والمعتقلين في سجن النقب، وذلك في إطار الحملة األهلية لنـصرة                

 ممثل الجهاد اإلسالمي ابو عماد الرفاعي الى توحيد الصفوف وتكثيف الجهـود             ودعا .فلسطين والعراق 
وأكد المـسؤول فـي     . للحفاظ على وحدة الصف، وطالب بمحاكمة اسرائيل على جرائمها بحق األسرى          

 بركة على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الفصائل لتحريـر األسـرى، وطالـب الـسلطة                 ىعل" حماس"
كما طالب خالد عارف باسم منظمـة       . ة في الهبة الجماهيرية التضامنية مع األسرى      الفلسطينية بالمشارك 

التحرير الى دعم الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات وخصوصا في نهر البـارد، مـشيرا الـى ان                  
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وطالب ابو سامح باسم الجبهة الديموقراطية الـى صـون          . العودة الى الديار تتم اوال بالعودة الى البارد       
  . الت األسرى في تعزيز الوحدة الداخلية، وذلك من أجل تعزيز الصمود واسترجاع الحقوقبطو

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير 
 
  السالم ال يصنع فقط على أوراق خيالية: أولمرت .٢٥

ـ       ) أب، ا ف ب، يو بي آي      (  الغتيال رئيس الـوزراء     ١٢تعهد أولمرت، خالل احياء الذكرى السنوية ال
ي للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، مشددا في الوقت نفسه على أن الـسالم  األسبق اسحق رابين، بالسع  

لست واثقـا مـن ان      "وقال اولمرت، خالل جلسة استثنائية للكنيست،       ". ال يصنع فقط على أوراق خيالية     "
الوقت حان للسالم، لكنني على يقين بأن من واجبي بصفتي رئيسا للوزراء بذل كل ما هو ممكن حتـى                   

لذلك سـنكون   "مضيفا  "  هذا الموعد أو على األقل محاولة تقريبه مثلما آمن وأراد اسحق رابين            نقترب من 
أنابوليس فاتحين أعيننا وعقالنيين وحذرين، لكننا سنمنح فرصة للمحادثات بيننا وبـين  ) مؤتمر(هناك في   

نع فقط علـى اوراق     الفلسطينيين، فنحن ندرك أن السالم ال يصنع في االجتماعات الدولية، السالم ال يص            
وتـابع  ". السالم يصنع عبر النية الطيبة واالرادة الحقيقية بقبول االخر، وتفهم احتياجاته ومخاوفه           . خيالية

  ". سنسعى مجددا للعودة الى الطريق الذي آمل ان يقود الى بدء نهاية النزاع بيننا وبين الفلسطينيين"
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير 

 
  ن خطر هجوم بالصواريخاسرائيل تطلق حملة توعية م .٢٦

 تطلق اسرائيل قريبا حملة لتوعية السكان على إمكانيـة التعـرض لهجـوم              -الناصرة   برهوم جرايسي 
امس ان الجيش االسرائيلي سيطلق قريبا هـذه        " يديعوت احرونوت "وقالت صحيفة    ".بصواريخ كيماوية "

 .٢٠٠٣ وحتى ربيع العام     ١٩٩١الحملة على غرار ما جرى إبان الحروب على العراق في مطلع العام             
ويشار هنا الى ان قانون البناء اإلسرائيلي يفرض على كل بيت جديد بناء غرفة ملجأ محـصنة إسـمنتيا      

ويتوقع أن تطلق القيادة العسكرية المكلفة بالدفاع المدني هذه الحملة خالل االيام المقبلة              .ومحكمة اإلغالق 
ونشرت الصحيفة في هذا السياق نشرة للدفاع المـدني           .رغم عدم وجود خطر حرب في الوقت الراهن       

موجهة الى البلديات وتتضمن توصيات اساسية للسكان في حال التعرض لهجوم بـصواريخ ذات رؤوس               
وطلبت النشرة من االسرائيليين التزود بأوراق بالستيكية وأشرطة الصـقة لـسد فجـوات               .غير تقليدية 

ال نملك معلومات فعليـة عـن تهديـد    "وأوردت  .هجوم كيميائيالمالجئ في المنازل في حال التعرض ل      
ونصح السكان ايضا بتخزين أطعمة      ".وشيك بهجوم كيميائي ولكن ينبغي اإلفادة من الهدوء لالستعداد له         

، ذكـرت القنـاة     )اكتـوبر (وفي بداية تشرين األول      .ومياه وصناديق إسعافات أولية ومصابيح كهربائية     
 االسرائيلي انه تم إرجاء توزيع نشرة توجيهية على السكان في حال تعرضهم لهجوم              الثانية في التلفزيون  

  .بصواريخ غير تقليدية خشية إثارة قلقهم
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  "كيان معاد" قريباً بتوصيات لتنفيذ قرار غزة بتّت اسرائيل .٢٧

 إسرائيل ستشرع قريبـاً فـي تنفيـذ         أكد نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي ماتان فلنائي أمس أن         -الناصرة  
تاماً عن القطاع، وتكـف عـن تزويـده         " انفصاالً"لتحقق خالل أسابيع    " كياناً معادياً "قرارها اعتبار غزة    

  ".مع تفادي المس بالمستشفيات والمرافق الحيوية"الكهرباء والوقود والبضائع 
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة 
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  ظرت إسرائيل إدخالها الى غزة البضائع والمنتجات التي حتعدد" هآرتس" .٢٨
امس البضائع والمنتجات التي حظرت إسرائيل إدخالها الى غزة، وذلـك فـي             " هآرتس"عددت صحيفة   

 ". كيانـا معاديـا   "إطار معاقبتها الفلسطينيين بحجة الرد على إطالق الصواريخ، وبعد إعـالن القطـاع              
 توريد السجائر، المنتجات الكهربائيـة،      اسرائيل حظرت، في األسابيع األخيرة،    "وأوضحت الصحيفة ان    

توريد الفواكه انخفض بشكل كبير وبعض منتجات       "أضافت ان    ". األثاث، ألعاب األطفال والعجول للذبح    
نقـل  "موضـحة أن    " كما تقلص توريد الحليب للرضع    . الحليب، مثل بعض األجبان اختفت من الرفوف      

 منظمات اإلرهاب حاولت استخدام أكياس السكر كـي         السكر يحتاج اآلن الى فحص أمني، بعدما تبين أن        
لن يتم المس بالمنتجـات     "الى انه   " هآرتس"وأشارت   ". تدخل الى غزة مواد تستخدم في إنتاج المتفجرات       

ونقلت عـن   ". الحيوية وذلك منعا للجوع، ولكن ال واجب بنقل منتجات تعتبر ترفا لمن يعتبر كيانا معاديا              
  ". أما الخل فال. الزيت سيحصلون عليه منا"ن مصادر أمنية اسرائيلية ا

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير    
  

  مكانة وزارة الخارجية اإلسرائيلية" رفعت"حرب لبنان  .٢٩
اعتبر المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أهارون أبراموفتيش، في مـذكرة داخليـة             ) يو بي أي  (

رفعت مـن   " حرب لبنان الثانية  " شاحاك حول    وزعت أمس، أن تحقيقات لجنة فينوغراد وتوصيات لجنة       
في أعقاب نشاط وزارة الخارجية أثناء حرب لبنان الثانيـة،          "وأشار أبراموفيتش إلى أنّه      . مكانة الوزارة 

وعلى اثر توصيات لجنة فينوغراد ولجنة شاحاك أصبحت الوزارة اليوم ضالعة بشكل متزايد في عمليـة          
ي واألمني، بدءا من مرحلة اإلعداد لمداوالت المجلس الوزاري المصغر          اتخاذ القرار في المجالين السياس    

للشؤون السياسية واألمنية، وإعداد أوراق مواقف والمداوالت في إطار مجلس األمن القومي، وصوالً إلى              
   ". المشاركة الفعالة في أبحاث المجلس الوزاري المصغر

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
  مؤتمر أنابوليس سيرك سياسي": يالحل العسكر"باراك متمّسك بـ .٣٠

قالت مصادر سياسية إسرائيلية مقربة من وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك إنه ال يعير اهتماماً              : علي حيدر 
لمؤتمر انابوليس ويرى فيه مجرد سيرك سياسي، مشدداً على وجوب القيام بحل عسكري مع الفلسطينيين               

ناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي عن مقربين من بـاراك          ونقلت الق  .وغيرهم، يسبق أية حلول سياسية    
لم يفصح عن الكثير مما حققه من إنجازات في الواليات المتحدة، لكنه عـاد أكثـر إصـراراً                  "قولهم إنه   

وتصميماً على جدوى الحل العسكري وعلى أولويته، على أن يسبق أي تسوية سياسية مع الفلـسطينيين                
  ".وغيرهم

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧األخبار  
  
  األسير الفلسطيني قتل في السجن بسالح إسرائيلي سري جديد .٣١

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن وجود سالح سري جديد لقمع المظاهرات تستخدمه  :تل أبيب
مصلحة السجون، وان هذا السالح هو الذي تسبب في مقتل األسير الفلسطيني محمد األشقر في سجن 

واعترف مصدر مسؤول في مصلحة السجون بوجود هذا . قبل يوميننفحة الصحراوي في النقب، 
وحسب مصدر فلسطيني في المعتقل المذكور، فإن وحدة . السالح، ولكنه رفض اعطاء التفاصيل عنه

وحدة مسادا، راحوا يطلقون رصاصا غريبا على األسرى، "القمع الخاصة بإدارة السجون المعروفة باسم 
ووصف الرصاص بقوله انه عبارة عن كيس يتضمن عددا .  عاما٢٩ر، حيث قتل األسير محمد األشق

وأكد الناطق بلسان السجون االسرائيلية هذه . من الرصاصات، ارتطمت برأسه فأصابه نزف داخلي شديد
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التعليمات لدى أفراد وحدة مسادا، هي ان يطلق هذا : "الرواية، لكنه حمل األسير القتيل مسؤولية قتله فقال
الرصاص على الرجلين للتحذير، ولكن األسير أشقر انحنى فجأة لدى اطالق الرصاص النوع من 

 ."فأصيب في جبينه
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  ..تمرير قانون يقلص الحصانة البرلمانية ويسمح بتفتيش أعضاء كنيست .٣٢

دا لتقليص  صوتا، أقرت الكنيست، اليوم األربعاء، قانونا جدي١١ صوتا مقابل معارضة ٣٦بأغلبية 
" كاديما"وينص القانون، الذي قدمه دافيد شنلر من  .الحصانة البرلمانية ويسمح بتفتيش أعضاء كنيست

وحظي بدعم الحكومة، على أنه بإمكان الشرطة وقوات األمن إجراء تفتيش على عضو الكنيست 
 الحصانة البرلمانية ويمكن استصدار أمر رفع .وممتلكاته في حالة االشتباه بمخالفات تمس أمن الدولة

، وبموافقة )الشاباك(إلجراء التفتيش من خالل توجه القائد العام للشرطة أو رئيس جهاز األمن العام 
والجدير بالذكر أن هناك إجراء مماثال يتعلق برفع  .المستشار القضائي للحكومة، إلى قاضي محكمة عليا

. تفية والمراسالت اإللكترونية ألعضاء الكنيستالحصانة البرلمانية بشأن التنصت على المكالمات الها
  .عزمي بشارة.وقد جرى استخدام هذا اإلجراء في قضية د

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  اليونسكو لنشر الوعي حول الهولوكوستترحب بدعوة إسرائيل  .٣٣

الثقافـة  رحبت إسرائيل بقرار لمنظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والعلوم و         : أسامة العيسة من القدس     
المفترضة، والذي يمهد إلدخال موضوع الهولوكوسـت فـي         ) الهولوكوست(، حول المحرقة    )اليونسكو(

وتبنـى   .المناهج المدرسية للدول األعضاء في المنظمة الدولية، ومن بينها الدول العربيـة واإلسـالمية             
 ".قـراًرا تاريخًيـا   "سرائيلية  المؤتمر العام منظمة اليونسكو، قرارا باإلجماع اعتبرته وزارة الخارجية اإل         

, والقرار، صاغته الخارجية اإلسرائيلية، وقدمته إلى المؤتمر مجموعة من الـدول بمـا فيهـا إسـرائيل                
واتخذت اليونسكو هذا    . دولة أخرى  ٧٢ونال القرار تأييد    , وكندا, وأستراليا, وروسيا, والواليات المتحدة 

، حـول   ٢٠٠٥ية العامة لألمم المتحدة قد اتخذتها في عـام          القرار في ضوء القرارين اللذين كانت الجمع      
  . حول إنكار الكارثة٢٠٠٧تخليد ذكرى الكارثة، وفي 

ووفقا لتحقيق نشرته صحيفة يديعوت احرنوت، فان ثلث ضحايا النازية من الذين يعيشون في إسـرائيل،                
 ممن تصفهم ضحايا النازية،      ألفا ٢٥٠ويعيش في إسرائيل، وفقا للصحيفة       .يحيون في في حالة فقر مدقع     

 . ألفا من هؤالء في حالة عوز شـديدة        ٨٠منهم من كبار السن، ويعيش      % ٧٣والذين تمكنوا من النجاة،     
وقالت الصحيفة بان دولة إسرائيل تتجاهل الناجين من المحرقة النازية الذين يعيشون فيها، وسط أحكـام                

ل الواحد منهم من تعويضات دفعتها ألمانيا يتراوح        ووفقا للصحيفة فانه معدل ما وص      .ظالمة وبدون خجل  
  . دوالرا، ولمرة واحدة٩٠٠ إلى ٤٠٠ شاقل، أي بين ٤٠٠٠الى ٢٠٠٠بين 

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
   زناد الصاروخ طيار األباتشي أم المقاوم الفلسطينيىمن يده عل .٣٤

 بالمشاق التي تواجه طياري األباتشي      كشف التلفزيون اإلسرائيلي القناة الثانية عما أسماه      : القدس المحتلة 
وحسب تقريـر أعـده     . اإلسرائيليين لمواجهة إطالق الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيين اتجاه سديروت        

والذي رافق طياري  احدي طيارات االباتشي وطيارات        " ساغي بشان "المراسل العسكري في القناة الثانية      
اية سديروت والتي  تبقي فـي الجـو لرصـد واسـتهداف              ساعة بحم  ٢٤ مدار   ىالكوبرا التي تقوم عل   

وحسب  ،المقاومين الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ من شمالي قطاع غزه اتجاه مستوطنة سديروت           
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احد الطياريين وهو من سكان سديروت  فهو يواجه مشكله حينما يكون في الجو عنـدما يـتم إطـالق                    
ا نحو سديروت أسرع باالتصال بزوجتـي ألبلغهـا بـان           الصاروخ ويقول عندما أرى الصاروخ منطلق     

صاروخ قادم نحو سديروت لكي تأخذ حذرها وأضاف الطيار قائال وعندما أكون في  بيتي في سديروت                 
  . أن أكون في طائرة األباتشي كي أقتل من أطلق الصاروخىويسقط صاروخ كنت أتمن
ر بيم طياري االباتشي وبـين المقـاومين   بان حرب أعصاب تدو   " ساغي بشان "وذكر المراسل العسكري    

ـ        ىفمن يضغط عل    زناد الصاروخ  ىالفلسطينيين حول من أصبعه عل      ى الزناد قبـل  سيـشكل الخطرعل
الطرف اآلخر فإذا أطلق الصاروخ نحو سديروت فاألمر يعني سديروت في خطر ولكن إذا أطلق طيـار              

وأشار .  عملية إطالق الصاروخ نحو سديروت     األباتشي الصاروخ قبل المقاوم الفلسطيني فهو بذلك يحبط       
 إطالق الـصواريخ نحـو سـديروت والكيبوتـسات          ىالمراسل بأنه وبعد مرور حوالي سبع سنوات عل       

  لوقف إطالق الصواريخ% ١٠٠المجاورة لقطاع غزه فلم  ينجح الجيش اإلسرائيلي بنسبة 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  ول عيلبون لمساحة تدريباتالجيش اإلسرائيلي يح .٣٥

 غربي طبريا صباح أمس ليجدوا أن بلدتهم قد تحولت الى ثكنة عسكرية وان              ،استفاق أهالي قرية عيلبون   
 مما سبب حالة من الذعر والهلع       ،جنود الجيش اإلسرائيلي يتجولون فيها ويجرون التدريبات في شوارعها        

 وزير األمن اإلسرائيلي أيهود     ،) الوطني الديمقراطي  التجمع(وطالب النائب واصل طه      .بين أبناء القرية  
ويـشار   . بإصدار تعليماته لوقف التدريبات العسكرية التي يجريها الجيش اإلسرائيلي في عيلبون           ،باراك

في هذا القبيل الى أن كثير من القرى العربية شهدت قيام الجيش باستخدامها كمراكز لتدريب جنوده وسط                 
أنها تشبه الى حد بعيد البلدات الفلسطينية في الضفة والقطـاع وكـذلك البلـدات                بحجة   ،عمليات اقتحام 

  .اللبنانية
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
  فلسطينيو نهر البارد العائدون يشكون سوء السكن والخدمات  .٣٦

ذكرت مصادر فلسطينية ان عائالت الالجئين الفلسطينيين التي عادت الى مخيم نهر البارد بعـد               : عمان
 وجـدت   ،ن المدارس الرسمية في مخيم البداوي وطرابلس الى المساكن المؤقتة في المخيم المدمر            نقلها م 

 مترا مربعا لكل منها مكونة      ١٧نفسها في مساكن عبارة عن صف من البيوت المسقوفة بالزينكو بمساحة            
كن المؤقتة  غ عدد هذه المسا   بلوي .من غرفة واحدة ومطبخ بمساحة متر مربع واحد وحمام بنفس المساحة          

ربع الى خمـس سـاعات      ال  يتم تشغيله  مولدتتوفر من خالل    ما الكهرباء   في مسكنا يتوفر فيها الماء،      ٦٥
غير مهيـأة   وتشير المصادر الى ان عددا من العائالت تقطن في عمارة بال شبابيك او ابواب                كما   .يوميا
  .للسكن

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  

  ى القمع الممنهج ضدهم الفلسطينيون يهددون بالرد علسرىاال .٣٧
عن أن المعتقلين   ،  أمس عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي        كشف: د ب أ   - رام اهللا 

الفلسطينيين وجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى مدير مصلحة السجون اإلسرائيلية بعـد المـصادمات التـي           
 إلدارة السجون وضباطها ولحكومة     حملت تهديدا صريحا  . وقعت قبل يومين في سجن النقب الصحراوي      

 أن األسرى لم يعودوا يتحملون عمليات القمع الممنهجة التي تمارسها الوحدات الخاصة             مفادهاإسرائيل،  
  .التابعة إلدارة السجون ورجاالتها والتي تستهدف تصفية األسرى وإذاللهم واالنتقام منهم بطريقة وحشية

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
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   النقب تقطع الكهرباء والمياه عن أقسام السجن وتستعد القتحامهإدارة سجن .٣٨

، بأن إدارة سجن النقب الصحراوي قطعت المياه والكهرباء عـن           "أسرانا"أفاد المكتب اإلعالمي    : رام اهللا 
أنها هددت باقتحام الـسجن مـن       كما  ،  هناكمن األسرى   ، بحسب ما جاء في اتصال هاتفي        أقسام السجن 

  .ى وإجراء تفتيش في األقسام المختلفةأجل قمع األسر
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   يطالبون بإزالة ألغام زرعتها حماس غزةسكان تل الزعتر شمال قطاع .٣٩

ناشد المواطنون في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية إلى              : جباليا
المؤديـة إلـى     األلغام التي زرعتها عناصر من حماس مؤخراً في مداخل المنطقة         التدخل العاجل إلزالة    

  .هناكمنازل بعض الشخصيات القيادية في الحركة التي تسكن 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   شعروا بزيادة االنتماء القومي أثناء عدوان تموز ٤٨من فلسطينيي% ٣٦: استطالع .٤٠

يوسف جبارين المحاضر في كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المـدن فـي   . أجراه دأظهرت نتائج بحث  
 على  ٢٠٠٦من الفلسطينيين في الداخل لم يشعروا في أية حماية أثناء عدوان تموز             % ٨٧التخنيون، أن   

ال يثقـون بـاألحزاب     % ٥٣من الجمهور العربي ال يثقون بالحكومة و      % ٧٠نتائج أن   الوتكشف   .لبنان
ال يثقـون برجـال     % ٥٢ال يثقون بالسلطات المحلية و    % ٥٤ال يثقون بلجنة المتابعة و    % ٥٦ و العربية

شـعر  فيمـا   . يرون أنه ازداد انتماؤهم القومي نتيجة للحرب      % ٣٦كما أشارت إلى أن     . الدين في البالد  
ينيين من الفلـسط  % ٢٠أن   كما تبين    .ذلكبخطر فعلي على حياتهم وحياة أقربائهم أثناء        % ٧٥أكثر من   

للسكن فـي الـضفة الغربيـة       % ٧ حيث انتقل داخل الخط األخضر غيروا مكان سكناهم أثناء الحرب،         
  .سافروا إلى خارج البالد% ٦ و،ومنطقة القدس

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

 ية اسرائيلبقذيفةاستشهاد طفلين فلسطينيين  .٤١
ائيلية المتمركزة على الحـدود     ذكرت مصادر طبية فلسطينية ان الدبابات االسر      :  عبدالقادر فارس  -غزة  

الشمالية لقطاع غزة اطلقت قذيفة تجاه طفلين فلسطينيين بالقرب من منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد                
  .فى بلدة بيت الهيا مما ادى الى استشهادهماعلى الفور

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧عكاظ 
  
  الشاباك يمنع مريضا فلسطينيا في حالة خطيرة من دخول إسرائيل للعالج .٤٢

يرفض جهاز الشاباك منح تصريح لمريض فلسطيني بسرطان األمعاء الدقيقة وفي وضع خطير من 
مغادرة قطاع غزة والدخول إلسرائيل للعالج في إحدى مستشفياتها، رغم أنه حصل على تصريح من 

حاجز اعتقل والد المريض الذي رافق ابنه على  الشاباكأن كما . مديرية التنسيق واالرتباط اإلسرائيلية
  .بين إسرائيل والقطاع

  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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   رحلة دراسة شاقة  المقدسيةيفرض على طلبة تل عداسة الفصل جدار: تحقيق .٤٣
 ولداً، في منطقة تل عداسة الواقعـة        ٢٦ مواطناً فلسطينياً، من بينهم      ٦٨يعيش  :  أمين أبو وردة   -نابلس  

ورغم أن جميع سكان تل     . نية الصناعية عطروت  شرقي القدس المحتلة على مقربة من المنطقة االستيطا       
سرائيل لم تعترف بهـم مطلقـا       اعداسة يعيشون في المنطقة بصورة دائمة منذ عشرات السنين، غير أن            

سكان ببلدة بير نبـاال والتحـاق       الوأدى هذا الوضع إلى تعلق       .كمقدسيين، ولم تصدر لهم بطاقات هوية     
ومنذ إقامة الجدار كان مرور الـسكان متاحـا،         . لومتر من بيوتهم  أوالدهم بمدارسها الواقعة على بعد كي     

ذهابا وإيابا، من خالل فتحة وحيدة أبقتها سلطات االحتالل مفتوحة، وهي معززة بعناصر ممن يـسمون                
  .حرس الحدود

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  متطّرفون يهود يحرقون كنيسة في القدس .٤٤
ن اليهود كنيسة في حي يهودي في وسط القدس، وأشعلوا النار فيها،             اقتحمت مجموعة من المتطرفي    :أ ب 

ن الكنيسة قد تعرضت لهجـوم      يسين إلى أ   القس أشار أحد و. ما أدى إلى وقوع أضرار متوسطة في المبنى       
مـن أن الفـاعلين مجموعـة       وهم متأكدون    ، على يد مجموعة يهودية قومية متشددة      ٨٢مماثل في عام    

نه لم يعتقَل أحد حتى اآلن، كما أن الدافع لهذا االعتداء غير            أ المتحدث باسم الشرطة     بدوره، قال  .متطرفة
  .واضح

 ٢٥/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  
  ةظاهرة ارتفاع األسعار الجنونيالغزيون يحملون حكومتي الضفة وغزة  .٤٥

طـاع  طالب فلسطينيون من الفئات والتوجهات المختلفة بوضع حد الرتفاع االسعار الجنوني في ق            : غزة
حكومة المقالـة الـى تحمـل       الودعوا  . غزة اآلخذ في االرتفاع والتفاقم منذ سيطرة حماس على القطاع         

نها الحاكم الفعلي والوحيد في هذا الشريط الساحلي الذي يعيش نحـو            أ على اعتبار    ذلكمسؤولياتها ازاء   
ـ     والفي المقابل، حم   و .ثلثيه تحت خط الفقر ويعاني من ارتفاع في نسبة البطالة           ة محمود عبـاس وحكوم

ن قطع رواتب   أفياض المسؤولية في االعباء االقتصادية التي يعيشها المواطنون في القطاع، مشيرين الى             
 الف موظف عمومي مدني وعسكري من القطاع من جانب حكومة فياض اضاف عشرات آالف               ٣١نحو  

 رحمة المناكفات السياسية والـصراع      الفلسطينيين الى الئحة الفقراء والعاطلين عن العمل، واوقعهم تحت        
شكل الفلسطينيون في غزة لجنة وطنية لمحاربة ظاهرة االحتكار وغالء االسـعار            قد  و. بين فتح وحماس  

مؤلفة من مجموعة من الخبراء االقتصاديين وممثلي القوى السياسية والمجتمعية، وذلك في ختـام حلقـة            
 بفرض رقابة مشددة    هاوطالب المشاركون في   .هة الشعبية امس  نقاش نظمتها اللجنة االقتصادية التابعة للجب     

 .على االسعار من قبل حكومة هنية، والتراجع عن فرض ضرائب على عدد من السلع من بينها السجائر                
 نظام االقتصاد الحر المطبق في االراضي الفلسطينية الذي تضمنه القانون االساسي الموقـت،       واانتقدكما  

استهجنوا عدم ربط الرواتـب بجـدول       كما  .  يكون النظام المختلط هو المطبق     وشددوا على ضرورة ان   
 عن الجهة التي يمكن ان تقدم مساعدات للفقـراء والعـاطلين عـن              ئلينتسامغالء المعيشة في السلطة،     

  .العمل
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
  المن الغذائيلفاقدون % ٣٤من الفلسطينيين تحت خط الفقر و  %٦٥: تقرير .٤٦

قال تقرير لمكتب مراقبة األوضاع اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة التابع لألمم  :اسعد العزوني
من األسر % ٣٤ ووصل معدل فقدان األمن الغذائي إلى ،%٦٥ أن معدالت الفقر قد وصلت إلى ،المتحدة
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 عدد أما. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦بين عامي % ٥٨,٦إلى % ٤١,٨ كما ارتفعت نسبة البطالة من ،الفلسطينية
وتم بناء أكثر من نصف جدار ، %٤٠قد زاد بنسبة فنقاط التفتيش والحواجز الداخلية في الضفة الغربية 

  . كلم٧٣٣الفصل العنصري البالغ طوله 
 ٢٥/١٠/٢٠٠٧العرب اليوم 

  
   فلسطيني في غزة١,١وزع أغذية على حوالي ت منظمات االمم المتحدة .٤٧

حسب المعطيات التـي عرضـها      باألوضاع في غزة آخذة في التفاقم        أن   إلىبرنامج الغذاء العالمي    أشار  
من سكان قطاع غزة يحصلون على مساعدات       % ٧٥ مليون فلسطيني يشكلون     ١,١ ، موضحا أن  مؤخرا

  . شهر كلونروا مرةاالغذائية من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة 
  ٢٤/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   ة في غزهوليوود فلسطينيةأنباء عن إنشاء  .٤٨

 نقلت وكالة انباء نوفوستي عن رئيس شركة األقصى التلفزيونية في قطاع غزة فتحي حمـاد،                :نوفوستي
قوله بأن السلطات الفلسطينية بدأت العمل في إنشاء مركز كبير إلنتاج األفالم السينمائية والتلفزيونية على               

وافادت انـه يفتـرض أن ينـتج        . قطاعالغرار هوليوود في مكان إحدى المستوطنات اليهودية السابقة ب        
مركز المستقبلي الذي أطلق عليه اسم مدينة الصدى أفالما تتفق وتطلعات قادة حماس التي تسيطر على                ال

  .قطاع غزة اآلن
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
   منزال في المخيمات١٣٦توزيع أثاث وتأهيل : األردن .٤٩

س، بتوزيع تجهيزات منزلية لعدد من العائالت بدأت دائرة الشؤون الفلسطينية، ام:  خالد الخواجا-البقعة 
وقال مدير عام الدائرة المهندس وجيه العزايزة ان . المعوزة في مخيم البقعة بناء على توجيهات ملكية

 اسرة من العائالت الفقيرة ضمن مشروع اعادة تاهيل المساكن والتي تم ١٣٦هذه المكرمة شملت 
يام لتشمل كل من مخيمات البقعة وسوف والشهيد عزمي انجازها، حيث تتواصل على مدى اربعة ا

 .المفتي والطالبية والزرقاء
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  ال يزال ماثالً في المخّيمات" القاعدة"خطر : ١٥٥٩  الرسن حولتقرير .٥٠

  تيـري  ١٥٥٩تقرير ناظر القـرار    انطلق :نزار عبود  -نيويورك   من   ٢٥/١٠/٢٠٠٧األخبار  ذكرت  
رسن األخير، الذي وزع أمس على مجلس األمن الدولي، وسيناقَش خالل أسـبوع، مـن أزمـة                 رود ال 

االنتخابات الرئاسية واستمرار حدوث اغتياالت سياسية، وأشار التقرير إلى أحداث نهـر البـارد، ومـا                
بـسط سـيطرتها علـى    "وتحدث عن تقدم حققته الحكومة اللبنانيـة فـي    .صاحبها وتالها من تفجيرات 

راضي اللبنانية، ونزع سالح الميليشيات وتفكيكها وتأكيد سـيادتها ووحـدة األراضـي واالسـتقالل               األ
إن : " الرسـن  قـال و ".السياسي، وال سيما في المعركة من أجل احتواء فتح اإلسالم في مخيم نهر البارد             

وتنـاول   ،"هناك مؤشرات تدل على أن وحدة واستقالل وسيادة لبنان تعاني نتائج الخروقـات الحاصـلة              
، شاكر العبسي، بسوريا، واستخدام قواعد      "فتح اإلسالم "بإسهاب فحوى رسالة السنيورة عن عالقة زعيم        

في المنطقة العازلة عند الحدود اللبنانية للحصول على األسلحة والذخائر وغيرها مـن             " القيادة العامة "لـ
عالقـة ضـباط    "، إضافة إلـى     "ة في سوريا  فتح االنتفاضة العامل  "كما ربط بينه وبين     . المواد اللوجستية 

قال إن حقيقـة     و ".العالقة"، مقتبساً مقاطع كاملة من الرسالة عن هذه         "مخابرات سوريين بزعماء التنظيم   
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يعـد عـامالً     "١٩٦٩كون السلطة اللبنانية غير قادرة على بسط سيادتها على المخيمات الفلسطينية منذ             
الحكومة تود بسط سيطرتها، لكن قواها الذاتية ال تكفي وحدها بسبب           ، مردفاً أن    "معقداً لألمور دون شك   

وتحـدث   .ودعا الدول األعضاء إلى مساعدة الجيش للقيام بواجبـه        . تعدد األزمات على األرض اللبنانية    
 مسلحاً في منطقة الجنوب على عالقة بفتح اإلسالم ومتأثرين بالقاعـدة، ورأى أن              ٣٠أيضاً عن توقيف    

اعدة في المخيمات الفلسطينية ال يزال ماثالً، داعياً إلى أخذ العبرة من تجربة فتح اإلسالم               تفشي خطر الق  
وقال إن المخيمات تضم جند الشام وعصبة األنصار إلى جانب فتح اإلسالم،            . في التعاطي مع هذا الخطر    

 فـتح، ال تـزال      لكنه أضاف أن منظمة التحرير، وعلى رأسها      . وإن هذه التنظيمات تجند مقاتلين للعراق     
وأعرب عن خشيته من امتداد الصراع      . ورأى أن نشاط جند الشام يمتد إلى سوريا        .تمسك بزمام المبادرة  

إلى خارج المخيمات إذا حدث أي انفجار، داعياً إلى نزع سالح المخيمات لدرء خطر من هـذا القبيـل،                   
علومات إضافية عن مساعدة القيـادة      وأضاف أنه تلقى م   ". اتفاق سالم إسرائيلي  فلسطيني    "لكن في إطار    

العامة اللوجستية لفتح اإلسالم خالل معركة نهر البارد، ولحزب اهللا، وأن القيادة العامـة تتلقـى المـواد          
  مشيرا الى  حزب اهللا " تسليح"خصص الرسن مجموعة من الفقرات للحديث عن         كما   .والتدريب من إيران  

للبنانية واإلسرائيلية ودول أخرى بأن الحزب أعاد بنـاء قـواه           إنه تلقّى معلومات جديدة من الحكومتين ا      
  . إن حل مشكلة سالح الحزب يجب أن تتم في إطار اتفاق الطائفاضافو، العسكرية

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمـس،           :٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير   وفي السياق ذاته اضافت   
 إلعـادة تأكيـد     ١٥٥٩مجلس األمن الدولي حول تنفيذ القرار       التقرير الذي قدمه إلى     مالحظاته على   في  

بنزع سالح الميليشيات الفلسطينية في لبنان، بما يتوافـق مـع مـضمون             الللبنانية  التزام كافة األطراف    
من الضروري أن يستمر التعاون الوثيق الذي قـام بـين منظمـة التحريـر               واضاف انه   . ١٥٥٩القرار

نية، لتحقيق الرفاهية لالجئين الفلسطينيين الذين دفعـوا دائمـاً ثمـن أخطـاء              الفلسطينية والسلطات اللبنا  
 على حكومة لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية معاً لدورهما فـي إعـادة األمـن فـي                 ىأثنو. اآلخرين

 اسرة األمم المتحدة تبقى مستعدة للعمل مع الشركاء اللبنـانيين والفلـسطينيين             واشار الى ان  المخيمات،  
 ، مع بذل كل الجهود للمساعدة على التوصل إلى اتفـاق سـالم إسـرائيلي              عودة الالجئين جاه تحقيق   بات

  . فلسطيني في أسرع وقت ممكن
  
  " فتح اإلسالم" يطالب الفلسطينيين بعدم تكرار تجربة قائد الجيش اللبناني .٥١

" فتح اإلسـالم  "ر تنظيم   طالب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الفلسطينيين بالعمل على عدم تكرار ظهو           
وجاءت مناشدة العماد سـليمان بعـد        .في المخيمات الفلسطينية في لبنان كما حصل في مخيم نهر البارد          

تفقده أمس الجرحى من العسكريين الذين أصيبوا في المعارك التي دارت بـين الجـيش وتنظـيم فـتح                   
 البارد، هو ثمرة التضحيات الجسام التي       إن تحقيق النصر على اإلرهابيين في نهر      "وقال سليمان   . اإلسالم

  ".قدمها العسكريون
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧األخبار 

  
 الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في أحداث سجن النقب .٥٢

طالبت الجامعة العربية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث سجن النقب :  رام اهللا-القاهرة 
مع الدولي وفي مقدمتها الصليب االحمر الدولي على وحثت الجامعة كافة منظمات المجت. الصحراوي

التدخل العاجل، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما حدث في سجن النقب الصحراوي، والقيام بزيارة عاجلة 
لالسرى والمعتقلين لالطمئنان على اوضاعهم، وبصفة خاصة االسرى المرضى منهم، وحل مشكلة منع 

لمستمرة منذ اكثر من خمسة اشهر وحتى اآلن تحت حجج امنية الزيارات عن االسرى والمعتقلين ا
وحملت الجامعة الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع األسرى والمعتقلين . واهية
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 اسير مريض يعانون من امراض ١٢٠٠الفلسطينيين وبصفة خاصة األسرى المرضى البالغ عددهم نحو 
  .الصحية العاجلةمزمنة ويحتاجون الى الرعاية 

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  مستودع متفجرات بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية .٥٣

عثرت قوات األمن المصرية بمنطقة رفح على : من القاهرة ٢٥/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية ذكرت 
 مصادر أمنية إلى وأشارت.  كيلومترا عن حدود المصرية الفلسطينية٢٠مستودع متفجرات بمنطقة تبعد 

 كيساً في مخزن ١٥، كانت معبأة في "تي إن تي" طنا من مادة ٥٥٠أن الكمية التي تم ضبطها تقدر بنحو 
سري بمنطقة كثبان رملية بساحل قرية أبو شنار شمال رفح، استبعدت المصادر أن تكون هذه الشحنة 

  .ل تكسير المحاجر بصحراء سيناءمعدة للتهريب حيث إنه من المعتاد استخدام هذه المادة في أعما
 أعلـن مـسؤول     : خالد محمود رمضان   ،القاهرةنقالً عن مراسلها في      ٢٥/١٠/٢٠٠٧األخبار  وأوردت  

 كيلوغراماً من المتفجرات التي يشتبه في أنهـا         ٤٥٠ أن الشرطة المصرية ضبطت      ، أمس ،أمني مصري 
  .كانت معدة لتهريبها إلى قطاع غزة

 مسؤوليتها عن تصاعد وتيرة عمليات تهريب األسلحة والفدائيين إلى قطاع           نفت مصر مجدداً   على صلة، 
عدم تعليق إخفاقات قوات االحتالل في الحد من هذه الظاهرة على           "غزة، ودعت الحكومة اإلسرائيلية إلى      

  ."الشماعة المصرية
  
  يجب تشديد الحصار على حماس في غزة : رايس .٥٤

أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليسا رايس      :  سعيد  محمد -واشنطن ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور  ذكرت  
كي أمس، إن وفـدا رفيـع       يقالت، في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب األمر          

لمـساعدة  "األسلحة عبر مصر إلى قطاع غزة، سيعمل        " تهريب"المستوى، للمساعدة في وقف ما تسميه       
وهو ما  " ينيين لبحث اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع التهريب        المصريين واإلسرائيليين والفلسط  

يتطلب من المصريين بذل جهود أكبر في هذا الشأن، حسب قولها، مؤكدة على أنه يجب تشديد الحصار                 
  . على حركة حماس في غزة

لة من  أن رايس حذرت، من ان حل الدولتين يواجه خطرا بعد سلس           ٢٥/١٠/٢٠٠٧المستقبل  و جاء في    
تتزايد مخاوفنا من انه من دون فـتح        : "وقالت رايس ". حماس"التطورات، بما في ذلك جهود ايران لدعم        

مجال سياسي جدي امام الفلسطينيين العطاء القادة المعتدلين افقا بأنه بمقدورهم اقنـاع مـواطنيهم بأنـه                
التوقيـت  "ر انابوليس بالقول ان وبررت وزيرة الخارجية الدعوة الى عقد مؤتم   ". حقيقة هناك حل لدولتين   

، مشيرة الى   "جاء بسبب الحاجة الى اعطاء القوى المعتدلة في المنطقة دفعا وللتعامل مع القوى المتطرفة             
  .ان الموعد النهائي لم يحدد لكنه سيعقد قبل نهاية العام الجاري

  
 مر السالمرايس تهدد بقطع الدعم المالي إذا أصر الفلسطينيون على مواقفهم بشأن مؤت .٥٥

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندليزا رايس :  فرح سمير القدس المحتلة
هددت بالعمل على قطع المساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة للجانب الفلسطيني، في حال لم تقـم    

 .ا الى عقده الرئيس األمريكي جـورج بـوش        القيادة الفلسطينية بإنجاح اللقاء الدولي المرتقب، والذي دع       
وقالت المصادر أن رايس أطلقت تهديداتها البتزاز الجانب الفلسطيني، وذلك بعد أن رفض رئيس السلطة               
الفلسطينية محمود عباس اقتراحات أمريكية ال تصب في مصلحة الفلسطينيين وبحثهم عن سـالم عـادل              

 .تهك الحقوق الفلسطينية المشروعة والمقرة دولياودائم، وتخالف كل االتفاقيات الدولية، وتن
 ٢٥/١٠/٢٠٠٧عكاظ 
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   ماليين دوالر للسلطة الفلسطينية٤١٠واشنطن تقرر تحويل .٥٦

تعتزم اإلدارة األمريكية تقديم مساعدات ماليـة للـسلطة الفلـسطينية           :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   
وقال مراسـل صـحيفة يـديعوت       . ية الفلسطينية  ماليين دوالر من أجل تعزيز السلطة الوطن       ٤١٠بقيمة

أحرونوت أن اإلدارة األمريكية سوغت هذه المنحة بأنها تهدف لدعم الرئيس الفلسطيني أبومـازن فـي                
ويعتبر المبلغ الذي تعتـزم اإلدارة األمريكيـة        . الصراع مع حماس على كسب تأييد الجمهور الفلسطيني       

طالق، حيث كان الفلسطينيون في الماضي يحصلون علـى دعـم   تقديمه للسلطة أكبر مبلغ تقدمه على اال   
  .أمريكي بمبالغ غير كبيرة من خالل مشروعات محددة

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  القنصلية الفرنسية تنفي تصريحات نسبت لساركوزي عن قضية الالجئين .٥٧

لموجود في قطاع غزة مجـدي      نفى ممثل القنصلية الفرنسية العامة، في القدس المحتلة وا        :  الحياة –غزة  
شقورة امس، صحة انباء نسبتها وسائل اعالم اسرائيلية الى الرئيس نيكوال سـاركوزي، موضـحا لــ                 

ان الرئيس الفرنسي لم يدل بأي تصريحات تتضمن رؤيته او موقفه من حـل قـضية الالجئـين                  " الحياة"
  .سطينية ولم يطرأ عليه أي تغييرالفلسطينيين، مضيفا ان الموقف الفرنسي ثابت تجاه القضية الفل

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  ساركوزي دافع عن صداقته لواشنطن وإسرائيل  .٥٨

دافع ساركوزي عن صداقته لألميركيين وعن تمسكه بحق إسرائيل بالدفاع عن أمنها، معتبـراً              : ب.ف.أ
ه تريـد أن تكـون      أن ذلك ال يعني أنني ال أراعي حق الفلسطينيين بدولة مستقلة، مشدداً على أن بـالد               

  . صديقة للدول العــربية، وهي ليست عدوة للمسلمين، وال خصما لإلسالم
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
  االستخبارات الفرنسية تفتح ملف لبناني كندي مالحق بتفجير كنيس في باريس  .٥٩

  األجهزة األمنية الفرنسية عدم الكشف، قبـل األوان، عمـا توصـل إليـه    طالبت :باريس - محمد بلوط 
 عاما، على كنيس شارع كوبرنيك اليهودي، عندما انفجرت قنبلـة      ٢٧التحقيق في قضية هجوم، وقع قبل       

.  شخصا، قتل أربعة منهم، بينهم إسـرائيلية       ٣٢٠وضعت في حقيبة دراجة نارية، قبل ثوان من خروج          
نـدي، المـتهم     أول من أعاد اكتشاف حسن نعيم دياب، البروفسور اللبناني الك          "لوفيغارو"وكانت صحيفة   

بقيادة فريق كوماندوس فلسطيني، كان يعمل، في الثمانينات، لمصلحة الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين،              
وعبر مالحقـة   . وإقناع الكنديين بتسليمه لفرنسا لمحاكمته، برغم نفيه المطلق الي دور او انتماء سياسي            

ني في أوروبا، فيما تعتبر األجهزة األمنية       حسن دياب واتهامه، يواصل األلمان تصفية بقايا العمل الفلسطي        
كوبرنيك، رغم أنها لم تقاِض إسرائيليا واحدا ممن قتلوا      الفرنسية أن معركتها مستمرة مع من قادوا عملية       

ممثل الجبهة الشعبية في باريس محمود صالح بوضيا، مطلع السبعينات، كمـا مـر اغتيـال المـسؤول                
ينات، على يد الموساد في باريس مرور الكـرام، علـى العدالـة             الفلسطيني عاطف بسيسو، مطلع التسع    

  . الفرنسية
 ٢٥/١٠/٢٠٠٧السفير 
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  مؤتمر بوش".. مؤتمر الخريف" :فاروق القدومي .٦٠
نشهد هذه األيام تحضيرات لمؤتمر الخريف للسالم المزمع عقده فـي تـشرين             :  غادة الحوراني  -تونس  
  .الت مع القيادة الفلسطينية في هذا الصدد؟هل هناك أي اتصا..  نوفمبرالقادم-الثاني 

 لذلك  ، والسلطة الفلسطينية هي مع أوسلو ونحن نرفض أوسلو        ،هذا المؤتمر هو مؤتمر بوش     : القدومي -
 ونحن ضد هذا المؤتمر ألنه ليس مؤتمرا سياسيا فكـل           ،ليس هناك اتصاالت بيننا وبينهم بالنسبة للمؤتمر      

ولذلك ال نعتقد أنه سيخرج بما يمكـن        .. ون مهرجانا لخطباء متعددين   ما قيل عن هذا المؤتمر هوانه سيك      
هتـان  ..  بل هي تخدم إسرائيل والواليات المتحـدة األمريكيـة         ،أن يقال بأنها خطوة في المسار السلمي      

 فهي تعيش في مأزق نتيجـة       ،الدولتان اللتان تشعران بضيق نتيجة ما تعانيه الواليات المتحدة من حصار          
  .لعراق والمقاومة الباسلة التي تلقاها الواليات المتحدة منذ بدأ االحتاللاحتاللها ل

  ؟دعوت الجانب الفلسطيني لمقاطعة المؤتمر فهل هناك استجابة:  الدستور-
 ولكن ليس   ،الجانب الفلسطيني مازال يفكر ويضع بعض الشروط على حضور هذا المؤتمر          :  القدومي -

 ووجود اإلخوة فـي ظـل       ،دعم المالي الذي تلقاه السلطة الفلسطينية      والسبب هو ال   ،من السهل أن يقاطعه   
 مثل هذه القيود المفروضة عليهم تجعلهم يقبلون حضور         ،اإلحتالل ال يساعدهم على مقاطعة هذا المؤتمر      

  .هذا المؤتمر مهما كانت الشروط
 -شرين الثاني المقبل     مطلع ت  -تحدثت وسائل االعالم بأنه يتم اإلعداد لمؤتمر قومي عربي          :  الدستور -

   ؟ هل من تفاصيل،ضد مؤتمر الخريف
 ووجهت الدعوات إلى فلسطينين في الـشتات        ، القدومي هناك مؤتمر تعد له فصائل المقاومة في دمشق         -

موضوع هذا المؤتمر جيد ألنه يعارض مؤتمر الخريف الذي يرون فيه مؤتمرا ال يفيـد وال                . لحضوره
  .قاموا بهذا المؤتمر النجاح والتوفيقنرجو للمجتمعين ولمن .. ينفع

 ولكن هناك ملخص بعنوان هذا المؤتمر ولألجندة بأنها تتركـز حـول             ،ليس لدي تفاصيل بشأن المؤتمر    
رفض مؤتمر الخريف ألنه يطيل مأساة الشعب الفلسطيني ويوهم الرأي العام بـأن الواليـات المتحـدة                 

قة عكس ذلك فهما تحاوالن تمويه الحسنات التي يمكن أن           والحقي ،وإسرائيل تحاوالن دفع المسيرة السلمية    
يخرج منها المقترح الذي قاد العرب ونادوا به بضرورة تنفيذ المبادرة العربية التي تدعو إلى سالم عادل                 

 كمـا أن هـذا المـؤتمر        ،وشامل ونهاية االحتالل االسرائيلي وإلى عودة الالجئين وإقامة دولة فلسطينية         
أي مبادرة طرحت في الماضي مثل األرض مقابل السالم وخارطة الطريق التي تـولى              يماطل في تنفيذ    

 األمـم المتحـدة وأوروبـا       ،كوفي عنان "تنفيذها واإلشراف عليها أربعة أطراف يمثلون العالم كله مثل          
 ولكن فشلت اللجنة الرباعية في تنفيذ خطوة واحدة من الخطوات التي تقود نحو تنفيـذ                ،وأمريكا وروسيا 

  .المبادرة
  لقاءات ال مفاوضات.. ما يجري

ورئـيس  " محمود عباس "شهدنا في اآلونة األخيرة اجتماعات عديدة بين الرئيس الفلسطيني          :  الدستور -
 فهل تعتقد أن هذه االجتماعات قد تساعد في إيجاد حلول تسوية بـين              ،"ايهود المرت "الوزراء اإلسرائيلي   
  . واإلسرائيلي؟-الجانبين الفلسطيني 

 المتابع لمجريات األمور يعـرف      ،لن تساعد هذه االجتماعات بين األخ أبو مازن واولمرت        :  القدومي -
هذه ليست مفاوضات هذه لقاءات أي أنها بعيدة كل البعد عن           . .تماما أن إسرائيل ال تعترف بالمفاوضات     

ل الهامـة فـي القـضية       ونرى أن إسرائيل تتنكر لمعظم البنود األساسية والمـسائ        . المفاوضات الحقيقية 
 وقد سبق لها أن تنكرت لخارطة الطريق من خالل الضمانات الخمس التي قدمها بوش فـي                 ،الفلسطينية

 غير شرعية ألن هناك حقائق جديدة على        ١٩٦٧ إلى شارون والتي تنص أن حدود        ٢٠٠٤ - ٠٤ - ١٤
  . أي أنه اعترف بالمستوطنات كعمل شرعي،األرض هي المستوطنات
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 وناهض عودة الالجئين إلى ديارهم واعتبر أن من حـق           ، أن ليس لشارون شريك فلسطيني     بوش اعتبر 
 ولذلك نقول أن اللقاءات بين      ، هذه هي الضمانات التي دمرت خارطة الطريق       ،شارون أن يدافع عن نفسه    

و  وقد امتدت هذه اللقاءات قبل ذلك عندما حاصروا األخ أب          ،األخ أبو مازن وأولمرت هي إضاعة للوقت      
 ثم تنكرت إسـرائيل لكـل       ،عمار و تم تسميمه ألنه أدرك الخدعة التي قاموا بها بعد أن اعترفوا بأوسلو             

  .بنود هذه االتفاقية
  ما اخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة 

هل هذا يعني أن فاروق القدومي ال يؤمن أساسا بمحادثات السالم وأن المقاومة هي الخيـار                :  الدستور -
  لفلسطينيين؟ الوحيد أمام ا

قامت حركة فتح على أساس الكفاح المسلح وهناك مبدأ أساسي أن الطريق إلى التحرير هـو         :  القدومي -
 مـن   -ولكن هذا ال يعني أننا ال نصل إلى التسوية حين نجبر العـدو              . الكفاح المسلح والحتمي والوحيد   

 فـإن   ،ن عليه ترك البالد التي احتلها      على االقتناع بأن ما يطلبه أمر مستحيل و أ         -خالل كفاحنا المسلح    
فقد قال األخ أبو عمار بمبدأ الكفاح المسلح والمفاوضـات          . ذلك يعني أننا نجلس على طاولة المفاوضات      

أمسك البندقية بيدي وأمسك غصن الزيتون بيدي األخرى        " في األمم المتحدة وقال      ١٩٧٤حين وقف عام    
. ر في األمم المتحـدة مـن إسـقاط غـصن الزيتـون              أي أنه حذ  " ال تسقطوا غصن الزيتون من يدي     

 ،االسرائيليون جاؤوا واغتصبوا األرض و ال يمكن أن يخرجوا من هـذه األرض إالّ بالكفـاح المـسلح                 
  ).ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة( أن قال" عبد الناصر"وسبق للرئيس الراحل 

  كيف تقيم عالقتك مع قيادي حركة فتح؟ : الدستور-
 ، وهناك برنامج سياسي لحركة فتح     ،أنا أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح و أكبرهم سنا         : لقدومي ا -

مع األسف الـشديد جمـد الـبعض اللجنـة          . فمن زاغ عن هذا البرنامج فقد تنكر ألهداف ومبادئ فتح         
عينة التي كانـت    المركزية لحركة فتح بعد أن دخل معظم هؤالء اإلخوة إلى الداخل عندما قبلنا بأوسلو الل              

سببا في تجميد نشاط اللجة المركزية لحركة فتح والتي تنكرت لألسس التي قامت عليها حركة التحريـر                 
لذلك فإن من يعمل أوسلو فهو في خط يخالف         . الوطني الفلسطيني فتح والمبادئ التي آمنا بها منذ البداية        

ه من خالل العمل السياسي وحده يستطيعون        ويتوهم البعض أن   ،المبادئ واألسس التي قامت عليها الحركة     
 ثم قالوا أن االنتفاضة كانت سببا من أسباب هذا التعثر للمسار            ،أن يحققوا شيئا ولذلك دعوا لتسليم السالح      

 ، واعتقد أنهم بدؤوا يصلون إلى الحقيقة بأن السالح هو الطريق إلى التحريـر             ، وهاهم يجربون  ،السلمي
 فإسرائيل دولة مغتصبة والواليات المتحدة األمريكيـة        ، تخدم عملية السالم   وان المفاوضات واللقاءات ال   

  ".الناتو"حليفة إلسرائيل وترى فيها حليفا استراتيجيا خارج حلف 
  اعادة ترتيب منظمة التحرير 

 بمـا فيهـا    ،هناك حديث بشكل عام عن إعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية           :  الدستور -
 وأن الرئيس عباس يسعى لضم كوادر فتح ومحاولة إعادتهم إلى الداخل وعلى رأسـهم               ،اسيةالدائرة السي 
   فما صحة هذا الخبر؟،حضرتك

 فمـا   ،ليس من السهل أن يدخل الشعب الفلسطيني أو جميع كوادر فتح إلى األراضي المحتلة             :  القدومي -
 لسنا أحرارا في الحركة وفي العمـل    فمعنى ذلك أننا   ،دامت الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل االحتالل       

 كما أن شعبنا    ، ولذلك ال بد من إزالة االحتالل لنعود إلى فلسطين         ،أو في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة      
 وهذا يعني أن جزءا من الـشعب        ، ماليين ٠٧ إلى   ٦خارج األراضي الفلسطينية المحتلة يتراوح ما بين        

 ولذلك منظمة التحرير هي التي تمثل الشعب وال يمكن          ،ة المحتلة الفلسطيني يعيش في األراضي الفلسطيني    
 سواء الكبرى أو الـصغرى    - بل جميع المؤسسات     ،أن تنشأ بكل مؤسساتها في ظل االحتالل اإلسرائيلي       

لتـتخلص مـن    . يجب أن تكون في الخارج     ، أي المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية       -
كما انه من الخطأ الكبير أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح داخل            . رض عليها القيود التي يمكن أن تف    
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 - بما في ذلك اللجنة المركزية       - فهذا عمل منقوص ألن أعضاء المجالس جميعها         ،األراضي الفلسطينية 
  .ال يستطيعون أن يصرحوا أو يعملوا بحرية

  قيود اوسلو
  .؟ل فتح السلطة المجموعة المعينةهل مواقفك من فتح السلطة هي ضد ك:  الدستور-
 ،أعتقد أن فتح السلطة جزء بسيط من حركة فتح وهم اإلخوة الذين تبرعوا للعمل في السلطة               :  القدومي -

لذلك هنالك عدد من أعضاء اللجنة المركزية وهناك عدد من أعضاء المجلس الثوري الذين يعملون فـي                 
 بـل هنـاك أنـاس       ،كل هؤالء يعملون لصالح الـسلطة      ولكن ليس    ،داخل األراضي الفلسطينية المحتلة   

 -مستقلون وأناس من منظمات فلسطينية أخرى ودخل في النهاية جزء كبير من أعضاء حركة حمـاس                 
 وهـذا يعنـي أن      ، عندما شاركوا في االنتخابات التي هي من إفرازات اتفاقية آوسـلو           -وليس فقط فتح    

 ولهذا فرض على السلطة كلها هذا الحـصار         ،إسرائيلحماس اشتركت في أوسلو وإن كانت ال تعترف ب        
المالي إضافة إلى الحصار المادي وحصار الشعب الفلسطيني و شل فاعلية االقتصاد والدخول والخروج              

هناك فئة قليلة تمارس عملها من أبناء فتح داخل األراضي الفلسطينية المحتلة وقـد بـدأ                . إلى غير ذلك  
دة من العمل في هذه السلطة فهي سلطة محليـة ال تعبـر اال عـن الـشعب                  الكثير منهم يقتنع أن ال فائ     

       ولكن في الوقت نفسه هذه الفئات من حركـة فـتح ال            . الفلسطيني في الضفة والقطاع فقط على أبعد حد
 فهي مقيدة بقيود اتفاقيات آوسلو وليس لهذه الفئـة          ،تتحرك في كل المجاالت السياسية والتشريعية بحرية      

الدائرة السياسية منوط بها العمل السياسي      . مارسة األعمال السياسية خارج السلطة الفلسطينية     الحق في م  
 فلذلك ترك األمر لهم ليجربوا إن كان بإمكانهم أن يـصلوا            ،ولكن ما دامت السلطة تعمل في إطار آوسلو       

مسلحا وفي الوقـت     خاصة وأن الواقع العربي يتوافق مع هؤالء فهم ال يريدون بالفعل عمال              ،إلى نتائج 
نفسه تحاول العديد من األنظمة العربية دفع رجال أوسلو وكوادرها للعمل في إطار تسوية سياسية علـى                 

  . وهذا ما ننتقضه جملة وتفصيال،٣٣٨ - ٢٤٢أساس 
  تسميم الرئيس عرفات 

ة مـن    حملت المسؤولية األساسية في ما تشهده الساحة الفلـسطيني         ،في تصريح اعالمي لك   :  الدستور -
 هل توضح هذه ، للرئيس عباس ألنه خضع لفاسدين ومراكز قوى توغلت في فتح وهيمنت عليها         ،توترات
  .النقطة؟

قلت منذ البداية أن فتح ضمت إليها أناسا دون تربية حركية ودون اإليمان في الكفاح المسلح                :  القدومي -
 فمثال جهازاالمن الوقائي الـذي      ،كة فتح وتسلل إلى هذه الحركة الكثير ممن ال ينتمون انتماءا واعيا لحر          

 ذلك ألنهم لـم     ، هو جهاز لم في أوساطه الكثير ممن ال يؤمنون بالكفاح المسلح           ،أشرت إليه في الماضي   
يتدربوا تدريبا كامال ولم يدرسوا أو يلقنوا الدروس الحركية الضرورية من أجل أن يقولوا بأنهم أصبحوا                

ك كانت هناك في األحداث األخيرة صورة من صور الفشل لمثل هذا             لذل ،أعضاء منتمين إلى حركة فتح    
وال شك أن القيادات التي قادت العمـل داخـل   . الجهاز الذي كان من المفروض أن يدافع عن حركة فتح 
 سارت في طريق ال تخدم األهداف التي وجدت         ،األراضي الفلسطينية المحتلة خالل هذه الفترة من الزمن       

 ، ظننا منهم أن طريقتهم يمكن أن تؤدي إلى خالص وتحرر األراضـي الفلـسطينية              من أجلها حركة فتح   
ولكن التجربة أثبتت عكس ذلك وخاصة بعدما قامت إسرائيل بحصار أبو عمار وتسميمه مما أدى إلـى                 

  .استشهاده
  قيادة فتح في غزة 

تصاالت وما هـو    صرحت بأنك على اتصال مع قيادة فتح في غزة فإلى أين وصلت هذه اال             :  الدستور -
  .محتواها؟

االتصاالت مع اإلخوة الذين ينتمون لحركة فتح في قطاع غزة لالطمئنـان علـيهم وألجـل                :  القدومي -
 وخاصة من أجل التآلف بينهم وبين أبناء حركة حماس ومن أجل إقنـاع حمـاس                ،معالجة بعض القضايا  
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 فمازالت هناك ممارسات من حمـاس ال      ،باإلقالع عن األعمال التي توجهها ضد المنتمين إلى حركة فتح         
سواء في  .. يمكن أن تؤدي في نتيجة األمر إلى إجراء حوار إيجابي بين حركة فتح بالداخل وبين حماس               

  .قطاع غزة أو مع اإلخوة جميعا بين سلطة فتح وسلطة حماس
  االتصاالت مع حماس؟ 

ل في منظمة التحرير الفلـسطينية      أعلنت مؤخرا أنه سيتم توجيه دعوة لحركة حماس للدخو        :  الدستور -
  . هل هناك اتصاالت جارية مع قيادة حماس؟،قبل نهاية العام الحالي

 أن  - من جميـع فـصائل المقاومـة         ٢٠٠٥ وبناءا على قرار تم اتخاذه في عام         - عملنا منذ سنتين     -
 وفـتح الـسلطة     الضرورة تقتضي إعادة أو تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وكنا ننتظر أن تتفق حماس            

 ولكن لألسف األحداث التي جرت في شهر حزيران أدت إلى           ،وعندما تم االتفاق في مكة استبشرنا خيرا      
 أن نقوم   - وخاصة خارج األراضي الفلسطينية      - لذلك علينا نحن فصائل المقاومة       ،انفصال بين الطرفين  

وخاصة أننا قـضينا    " أهال وسهال به  ف" وهذا يعني أن من يريد أن يدخل في هذه المنظمة          ،بتفعيل المنظمة 
أكثر من عامين ونحن نعمل في لجنة تحضيرية كان اإلخوة في حماس وفي الجهاد اإلسالمي معنا وقـد                  

 وبالفعل تم االتفاق    ،وضعنا األسس األساسية واألولية إلنشاء منظمة التحرير ووضعنا البرنامج السياسي         
 فهذه المنظمة ورثناها وعملنا     ،الخارج دون تغيير أو تبديل    على أحياء المنظمة وتفعيل كل مؤسساتها في        

 وهي التي تمثل الشعب الفلسطيني و تعترف بها األمم المتحـدة كممثـل              ،منذ أكثر من أربعين عاما فيها     
  .شرعي وحيد للشعب الفلسطيني

  .إذا هل هناك اتصال بقيادة حركة حماس؟:  الدستور-
المنظمات الفلسطينية الموجودة في دمشق و في أي مكـان آخـر            هناك بالفعل اتصاالت مع     :  القدومي -

  . وهناك لجنة التحضير الخاصة بالمنظمة تتصل باإلخوة في حماس وفي الجهاد اإلسالمي
  هل لديك مبادرة لحل األزمة بين حركتي فتح وحماس؟:  الدستور-

 ، ومؤتمر شعبي ووطنـي    هناك بالفعل تحضير من اجل بناء مجلس وطني ولكن ال بد أن يسبقه اجتماع             
 وخاصة خالل هذا العام أو بداية    ،من أجل أن يقرر متى يمكن لهذا المجلس أن ينعقد وبأسرع وقت ممكن            

  .العام القادم
 ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
  المطلوب من محمود عباس ومن المؤتمر الوطني الفلسطيني .٦١

  عبد االله بلقزيز. د
 اجاب رسالة كوندوليزا رايس المنقولة من       -ة الفلسطينية    رئيس السلط  -اذا صح ان السيد محمود عباس       

ولنقـل  (بالرفض  ) حول عدم طرح مطلب حق العودة في المؤتمر االمريكي والمفاوضات         (االسرائيليين  
حينها قد خطا الخطـوة االولـي نحـو         ) ابو مازن (، سيكون   )بالتمسك بذلك الحق  : من باب الفأل الحسن   

ليس ضروريا ان يـضع     . لشهيد ياسر عرفات في هذه المسألة بالذات      الطريق الصحيح، وتمسك بتراث ا    
المرء ابا مازن في ميزان المقارنة مع ياسر عرفات على صعيد نوع الصلة التي اقامها كل منهمـا مـع                    
الثوابت الوطنية الفلسطينية، الن هذا الضرب من المقارنة قد ال يكون جائزا على مقتضي القاعدة الفقهية                

 ليس في مصلحة ابي مازن غير ان مجرد تعـوده علـى النطـق               - قطعا   - وهو   ،الفارقال قياس مع    
ان صح فعال   ( الصهيوني فعل محمود يستحق علىه التقدير        -بالءات وطنية في وجه االمالء االمريكي       

 ان علـى اي  - في هـذا المـضمار   -وان اردنا الحق، وجب ان يقال       ). انه اتاه على ما تناهي اعالميا     
سطيني، حتي وان كان معارضا، ان يحمي موقف ابي مـازن هـذا، لـيس مـن االمـريكيين                   وطني فل 

والصهاينة وعرب التسوية، وانما من جماعة اوسلو نفسها المتحلقة به، وفي جملتها من دبجـوا وثيقـة                 
  !جنيف الهالة التراب على الحق في العودة
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 مـن كـانوا     -كامب ديفيد الثانية     في   -فموقف محمود عباس سيحفظهم كما احفظ موقف ياسر عرفات          
  !ومن كلينتون.. ينتظرون منه ان يمهر وثيقة االستسالم المعروضة علىه من باراك

غير ان هذه الخطوة الصحيحة من محمود عباس ال تكفي وال تكتمل، وال تصبح ادعي الـي االطمئنـان           
 وطني كامل يجهر به رئـيس       السياسي في المجتمع الوطني الفلسطيني، اال متي ترافقت مع برنامج عمل          

 ال  - وابتـداء    - ى مرة اخـر   .لـ السالم ) االمريكي(السلطة، ويقدمه جوابا على نازلة المؤتمر الدولي        
نطلب المستحيل منه في هذا الباب النا نعرف انه ليس ياسر عرفات او احمد الشقيري او جورج حـبش                   

  .او خليل الوزير
لد مشعل، ورمضان عبد اهللا شـلح، واحمـد جبريـل، ونـايف             وليس يملك حرية القرار التي يملكها خا      

 امورا هي   - في الحد االدني     - اسماعيل هنية المحاصر في غزة، لكنه يملك ان يقول           ىحواتمة، بل وحت  
ان الفلسطينيين ضاقوا   : يستطيع ان يقول بكل بساطة    . في عداد بديهيات السياسة الدولة والشرعية العربية      

حقوقهم وتشتري الزمن الكافي لسرقة ما تبقي من ارضهم، وبــ رعايـة راع              ذرعا بـ تسويات تزور     
يرعي حقوق عدوهم وينحاز له في حلكة الليل ووضح النهار، وانهم ليسوا ضد مؤتمر لـ السالم يرفـع                  

  :الحيف والمعاناة عنهم، لكنهم يريدونه وفق شروط ثالثة ال لبس فيها
 على مثال   -تحدة وليس مؤتمرا اقليميا ترعاه الواليات المتحدة         ان يكون مؤتمرا دوليا ترعاه االمم الم       -

وطبعا في وسع محمود    (ه شهود زور من دول االقليم والعالم        ي وتشهد عل  -مؤتمر مدريد او مؤتمر بوش      
  ..).عباس ان يقول ذلك بعبارات مهذبة ودبلوماسية

هي مرجعيـة المـؤتمر ولـيس        ١٩٤ و ١٨١ ومنذ القرارين    - وان تكن قرارات االمم المتحدة كافة        -
!! مقوالت مائعة من قبيل االرض مقابل السالم او من قبيل خريطة الطريق وما يسمي بـ رؤية بـوش                   

 من وجهة نظـر     - ذلك ان مؤتمرا ترعاه االمم المتحدة ال يمكن ان يكون            .او بـ مبادرة السالم العربية    
ي القانون الدولي وقرارات المؤسسة الدولية التي       إال مستندا الي مرجعية واحدة وحيدة ه       -القانون الدولي   
  .تمثله وتعبر عنه

 ثم ان يكون هدف المؤتمر الدولي تنفيذ قرارات االمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية والـصراع                -
  . الصهيوني-العربي 

 هذه الشروط متواضعة في منطق اية حركة تحرر وطني، وهي اقل القليل مما يمكـن لرجـل وضـعته                  
االقدار على رأس مؤسسات الشعب الفلسطيني ان يتمسك به، علما بأنها ليست برنامجا سياسـيا، وهـي                 

غير ان تمسك رئيس السلطة بها،      . دون البرنامج الوطني المرحلي لمنظمة التحرير افقا وممكنات واهدافا        
ه فرصته التاريخية علـى     اال يحلم ابو مازن بان يصير بطال؟ هذ       . في هذه االيام الحوالك، يعادل البطولة     

  .تواضع صورة البطولة فيها
حين ستكون ترتيبات عقد مؤتمر بوش قد قطعت شوطا متقدما، سيكون قد التأم مؤتمر وطني فلـسطيني                 

على الرغم مـن    : حسنا فعلت الفصائل العشرة حين فكرت في عقده       . في دمشق للرد على الموتمر االول     
 ان يلتئم منذ فترة، على االقل منذ حصل الصدام بين حمـاس و              - بل من الواجب     -انه كان من المفيد     

فتح ونشأت هذه الحالة المستمرة من ازدواجية السلطة في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية ومن القطيعـة                
  !والطالق بين الضفة وغزة

:  اليـوم  الن الحاجة الي هذا المؤتمر اكثر مـن ماسـة         ) وفعلت اللجنة التحضيرية  (حسنا فعلت الفصائل    
فمؤتمر بوش القادم يريد نفسه مناسبة سياسية عالمية للبناء على اثنتين           . حيوية، واستراتيجية، ومصيرية  

وقد بلغ حـدود    (االنقسام الداخلي الفلسطيني    : من افدح النتائج السياسية في منطقتنا في السنوات االخيرة        
د انتظام فريق عربي رسمي وراء الـسياسة        وقد بلغ حدو  (، واالنقسام الداخلي العربي     )الصدام والقطيعة 

االمريكية من دون شروط، بل حدود اجازة العدوان الصهيوني على المغامرات غير المحسوبة للمقاومة              
هدف المؤتمر استثمار حالتي االهتراء الفلسطينية والعربية لتدفيع الشعب الفلـسطيني مـن             )!. في لبنان 
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ليست هناك من   . صافية في رصيد المشروع الصهيوني وكيانه     حقوقه مجددا وضخ المزيد من االرباح ال      
لحظة مثالية للسياسة االمريكية كي تحصد من االرباح في منطقتنا احـسن مـن لحظـة ينقـسم فيهـا                    
الفلسطينيون ويتقاتلون، وينقسم فيها العرب فيكيد بعضهم لبعض، بل ويرتفع فيها الطلب الـسياسي لـدي     

ولذلك ينعقد مؤتمر   ! لدور االمريكي في تقرير مصائر منطقتنا وشعوبنا      بعض العرب والفلسطينيين على ا    
وللسبب نفـسه، يـشكل انعقـاد    ). مثلما انعقد قبله مؤتمر مدريد ليحصد نتائج حرب الخليج الثانية(بوش  

المؤتمر الوطني الفلسطيني جوابا موضوعيا عن تحد يمتحن مجمل المصير الوطني الفلسطيني في هـذه               
يراد فيها شطب الحق المقدس في العودة، وتصفية قضية القدس، وشرعنة االستيطان تحـت              اللحظة التي   

ولو علـى   (وتزوير حق تقرير المصير من خالل استيالد دولة         ) يساوي تبادل االراضي  (عنوان التبادل   
  )!منزوعة السالح(من دون سيادة وبال اسنان واظافر ) الورق

 لحظته السياسية التي ينعقد فيها وان يلتقط الظاهر والخفي مـن            على المؤتمر الوطني الفلسطيني ان يعي     
 خط مسار العمل الوطني في اللحظة       - استثمارا او اعتراضا     -وقائعها الن في التقاطها ثم البناء علىها        

لم تكن امريكـا، منـذ      :  ان يتوقف مليا امام حقيقة جارية ال تخلو من مفارقات          - ابتداء   -ه  يعل. الراهنة
نام، اكثر ضعفا في منطقتنا مما هي علىه اليوم، على الرغم من كل ما يوحي به عناد ادارتهـا      حرب فيت 

واسألوا اخفاقاتها في لبنان والـسودان      . الحاكمة، اسألوا اوضاعها الكارثية في العراق وافغانستان تعلمون       
 - ومنذ عبد الناصر   -ولم يكن النظام الرسمي العربي اشد ضعفا وبؤسا في تاريخه           . والصومال تتأكدون 

  .اسألوا موقفه من العدوان على لبنان تعرفون. ه اليوميمما هو عل
 مثلما هـي علىـه      ١٩٨٢ولم تكن الحركة الوطنية الفلسطينية اشد تشرذما وتفككا، منذ حصار بيروت            

ىـه  في المقابل، لم تكن حركة الممانعة الشعبية العربية اقوي في تاريخها المعاصر مما هـي عل               . اليوم
، )٢٠٠٠ مـايو    - ايـار    ٢٥(تحرير جنوب لبنان    : اليكم ثالثة من اعظم مالمحها واروع وقائعها      . اليوم

اجبار العدو على االنكفاء العسكري عن قطاع غزة، انتصار المقاومة على العدوان االسرائيلي على لبنان               
 المقاومة الوطنية في العراق،     المالحم الثالث عنفوان  / اذا ما اضفنا الي هذه الوقائع     ) ٢٠٠٦صيف العام   (

وتنامي حركة مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وممانعة سـورية وتمـسكها بالثوابـت القوميـة،                
اجتمعت االسباب كافة للقول ان ممكنات تغيير االوضاع في المنطقة لصالح االمة ليست معدومـة كمـا                 

  .يدعي سدنة اليأس والحبوط وألسنة الهزيمة
لكنا ال نقبل التساهل مع مفردات التراجـع        . ض مزايدات فنقول اننا في لحظة مد او هجوم        لسنا في معر  

واالنكفاء حينما تتبدي في المشهد الحالي ممكنات االنتقال من حالة القتال التراجعي الـي حالـة الـدفاع                  
 قـراءة هـذه     االيجابي، ومن حالة االنكفاء الي حالة الممانعة، وفي ظني ان على المؤتمر ان يتمعن في              

واالهم من ذلـك ان يبنـي       . الحقيقة وان ال يخطئ رصدها وبيانها من دون مبالغة او افراط في التفاؤل            
ان لم يكن العقل السياسي الفلسطيني معنيا باستثمار هذا المعطي،          . علىها في عمل برنامجي بديل وشامل     

فلسطيني في المقام االول، فهو موجه      فمن يستثمره اذن؟ واذا كان الخطاب موجها الي المؤتمر الوطني ال          
بالقدر نفسه الي الفريق الفلسطيني االخر الذي سيكون شريكا في مؤتمر بوش، والذي يبدو انه ال يلقـي                  

ليت االخ ابا مازن يتذكر ان الشهيد ياسر عرفـات     ! (باال لمثل هذه الحقائق االيجابية في المشهد السياسي       
 واالمريكيين في كامب ديفيد الثانية وتمسك بثوابت شعبه اال النه ادرك            لم يقلب الطاولة على االسرائيليين    

انتصار المقاومة اللبنانيـة وهزيمـة اسـرائيل        : ان ثمة متغيرا جديدا حصل في المنطقة لصالح قضيته        
ولقد . ، اي قبل شهرين فقط من مفاوضات كامب ديفيد        ٢٠٠٠) مايو( ايار   ٢٥وانسحابها من الجنوب في     

  ). وعلى مدي اربع سنوات من المقاومة في العراق مثيل ذلك او يزيد٢٠٠٦) يوليو (حصل في تموز
 سيكون على المؤتمر الوطني     - قبل هذه القراءة المطلوبة لمشهد المتغيرات االيجابي وبعدها          -غير انه   

سي الفلسطيني ان يتحاشي حصر اهدافه في مجرد الرد على مؤتمر بوش او تعبئة قسم من المجتمع السيا                
واذا . قد ينعقد المؤتمر االمريكي وقد ال ينعقـد       . الفلسطيني ضده وضد ازعومة التسوية المطلة من جديد       
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لكن الذي سيبقي شاخصا فـي الواقـع، وسـيظل          . انعقد، قد يحقق بعض اهدافه وقد ال يحقق منها شيئا         
كيـف يمكـن تحريـر      . االحتالل، وازمة العمل الوطني الفلسطيني    : يفرض التعبئة الوطنية الداخلية هو    

امـا اذا كـان الجـواب الموضـوعي         . الوطن وفرض جالء االحتالل عن االرض؟ هذا سؤال االسئلة        
، فانه يرسم خيارا ولكنـه ال  ) الجواب الصحيح- من دون اي شك -وهو  (بالمقاومة  : والطبيعي عنه هو  

 مـادة   - هي نفـسها     -تصبح  وهنا تتناسل االسئلة التي تحتاج الي اجوبة سياسية         . يضع برنامجا سياسيا  
هو منظمـة   (كيف يمكن بناء اطار مرجعي للتمثيل الوطني الفلسطيني         : ذلك البرنامج السياسي المطلوب   

المنظمة والسلطة؟ كيف يمكن تحرير الوطن مع وجود        : مع وجود ازدواجية في التمثيل والنطق     ) التحرير
 كيف يمكن تفعيل دور مؤسـسات العمـل         ؟لوالمقاومة والمشاركة في سلطة اوس    : ازدواجية في البرنامج  

الوطني في اللجوء بعد انتقال مركز الثقل الي الداخل وبعد احتكار هذا الداخل للقرار؟ كيف يمكن تحويل                 
 بخالف مطلـب االنـسحاب والقـدس        -مطلب حق العودة الي جوهر المطالب الوطنية الفلسطينية النه          

 في كل الوطن وليس في بعض الوطن، والنه المطلب الوحيد            المطلب الوحيد لدي الفلسطينيين    -الشرقية  
في المعركة من اجل الوطن، ثم النه المطلـب         ) من الالجئين (الذي يزج بثالثة ارباع الشعب الفلسطيني       

  الوحيد الذي يعيد سلطة القرار من السلطة الي المنظمة؟
على العقل الـسياسي    . قف عندها مليا  هذه عينة من االسئلة التي على المؤتمر الوطني الفلسطيني ان يتو          

ألم تأخذه فكرة الدولـة بعيـدا       : هل يريد الوطن ام يريد الدولة؟ نريد ان نقول        : الفلسطيني اليوم ان يجيب   
  !عن فكرة الوطن منذ زمان؟

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  حماس والنجاح المستحيل .٦٢
  معن البياري

 ومعها قطاع غزة، وربما القضية الفلسطينية كلها؟ فـإذا          ما الذي، بالضبط، تأخذ حركة حماس نفسها إليه       
كانت قد نجحت في حسم صراعها مع حركة فتح والقوى األمنية في السلطة الوطنية عسكرياً في القطاع،                 
وفي السيطرة األمنية شبه المطلقة على فلسطينيين في بقعة من وطنهم، فهل تعتقد حماس أنها ستـضيف                 

ؤال يطرح نفسه من دون أن يلح في طرحه أحد، بالنظر إلى  معـارك مـع                 نجاحات جديدة إلى هذا؟ س    
وهذا وقف جديد إلطالق النـار فـي األسـبوع          . حركة الجهاد اإلسالمي وعائالت فلسطينية في القطاع      

الحالي بعد مواجهات شرسة سقط فيها قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء، ولقيت سيارات اإلسعاف فـي                
والبادي من تكرار الصدامات بين عائالت في القطاع وسلطة حماس بقوتهـا            .  قليلة أثنائها صعوبات غير  

التنفيذية أن األخيرة تحاول تأكيد قدرتها على أن يأتمر المجتمع بقراراتها، فتعمل على استعادة سـيارات                
مـر  وبعد أيام من حسم حمـاس أ      .  حاز عليها أفراد ومنتفعون من أركان السلطة التي كانت         "ممتلكات"و

عائلة أبي بكر، وطلبها من رجال هذه العائلة نزع مالبسهم واقتيادهم معصوبي األعين، وهـو إجـراء                 
تحبذه حماس وتستطيب تكراره، بعد هذه الوقائع وغيرها في األسابيع الماضية، اشتعلت مواجهات مـع                

دات األمنية الـسابقة بتـسليم       أحد أبناء حلس من القيا     "القوة التنفيذية "عائلة حلس طالت أياماً، بعد مطالبة       
سيارة في عهدته، وعندما رفض بدأ تبادل إلطالق النار، تطور بعد مقتل أحد أفراد القوة المذكورة، فقتل                 

 بشأن المعارك الظافرة هذه، لم تأت وزارة الداخلية فـي           "توضيحاتها"وفي  . وأصيب عدد من أفراد حلس    
 عن اعتداءات على أفراد شـرطة ينظمـون الـسير فـي             الحكومة المقالة على مسألة السيارة، وتحدثت     

  .الشوارع
بعيداً عن تفاصيل االتفاقات التي خرج بها وسطاء، بعضهم من عائلة دغمش التي ليس منسياً صـراعها                 
الدموي مع حماس، وبعيداً عن نفي عائلة حلس تسليم أسلحتها، كيف نفهم الصدامات المتكررة، والتي ما                

ين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وقد استجدت األسبوع الحالي وقـضت فيهـا             أن تهدأ حتى تثور، ب    
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وفـي غيـاب    . امرأة وأصيب كثيرون، فضالً عن مخطوفين من الجانبين، وهذه مأثرة فصائلية مبتكرة           
لها، قال شهود إن السبب الحقيقي هو االستقطاب الحـاد بـين الحـركتين،              ) مقنعة(الوقوف على أسباب    

ويذكّر اتفـاق   .  التنفيذية سبعة من نشطاء الجهاد اإلسالمي بسبب خالف على إدارة مسجد           واعتقال القوة 
توصل إليه خيرون بين الجانبين، وقد نص على سحب المسلحين من الـشوارع وإزالـة كـل الـسواتر      

كلة ، باتفاقات على هـذه الـشا      "اإلسرائيلي"الترابية، وأكد أن البندقية الفلسطينية تصوب في وجه المحتل          
وصل إليها خيرون أيضاً، في أثناء الصدامات بين حماس من جهة وفتح والقوى األمنية السابقة من جهة                 

  . حزيران الماضي/ ثانية، والتي آلت إلى نصر مؤزر لألولى في يونيو
ال يسوق سرد وقائع استجدت بعد ذلك النصر التعيس منذ أربعة شهور إلى غير القناعة بأن حماس فـي                   

ير ورطت نفسها به، وارتد عليها بشكل بالغ السلبية كحركة مقاومة وطنية، إسـالمية الـسمت                مأزق كب 
والوجهة، ذلك بأن فرض سيطرتها بالشكل الذي تشتهيه في قطاع غزة يبدو ضرباً من المستحيل، لـيس                 

كانات حماس  ألن أهل القطاع والقوى والتشكيالت الفصائلية واألهلية فيه ينزعون إلى التمرد، بل ألن إم             
في تيسير حدود دنيا لتوفير االستقرار األمني والمعشي غير قائمة، على الصعيد السياسي أوالً، وعلـى                

ولذلك ال غلو في وصف انتصار حماس في منتصف يونيو الماضـي بأنـه              . صعد وسائل التدبير العام   
الوحـدة الوطنيـة برئاسـة      فارغ، حيث ما انفكت الخسائر السياسية تتوالى بعده، بعد أن كانت حكومة             

إسماعيل هنية تراكم مقادير من نجاحات، معقولة في ظل الموازين الصعبة، وها هي حكومته الراهنة ال                
وهي حكومـة ال تـستطيع ضـمان    . تحوز على غير اعترافها بنفسها، ما يعد أمراً كاريكاتورياً ومحزناً         

اة الطبيعية على ما ينبغي أن يتذكّر خالد مشعل      توفير الماء والكهرباء والمحروقات، وهذه من شروط الحي       
وغيره من أركان الحركة، ولم تتحرر فلسطين بعد، حتى يستغني أهل قطاع غـزة عـن كـل أشـكال                    

، فال تمتنع هذه عن مد جرعات       "إسرائيل"االتصاالت السياسية وشهامة المجتمع الدولي في الضغط على         
ذي ال تتوقف عن الغارات وجرائم القتل واالغتيال في القطـاع           الحياة الطبيعية لقطاع غزة، في الوقت ال      

  .نفسه
 إياها، إلى االكتفاء بدهم     "االضطرارية"لم تعمد القوة العسكرية لحركة المقاومة اإلسالمية في أثناء خطتها           

مقرات األجهزة األمنية فقط ومواجهة من فيها بالسالح والنيران، ولو فعلت ذلك وتواصلت مع قيـادات                
ريفة في فتح وفصائل أخرى، من دون االعتداء على مقرات السلطة والرئاسة، لكان يمكن بلع المسألة                ش

وعدها من باب طفح الكيل من زعرنة وفساد وبلطجة وفيرة كانت عليها بعض األجهزة األمنية وقياداتها،                
وبقطاع غزة، وهو ما كـان      لكن ما تبدى بفعل الوقائع أن ثمة تخطيطاً كان لخطف السلطة واالنفراد بها              

خطأ استراتيجياً فادحاً ارتكبته حماس، كما وصف الناطق باسم الحكومة المقالة غازي حمد ذلك الحـسم                
العسكري، في رسالة منسوبة إليه أرسلها إلى قيادة الحركة، وجاء فيها أنه كان في مقـدور حمـاس أن                   

رج بال كوابح وال حسابات وال استشراف لمـا         تعالج األزمة بجرعة محدودة، بدالً من ترك األمور تتدح        
صدق غازي حمد، بداللة ما تراكمه حماس في قطاع غزة من أسباب الفشل، ومـن               . ستؤول إليه األمور  

  .أسباب استحالة تحقيق أي نجاح
 ٢٥/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  فهل من بديل غير التهجير؟.. العودة متعذرة والتوطين مرفوض .٦٣

  عريب الرنتاوي
 على رفـض تـوطين      - ظاهريا على األقل     -يجمع اللبنانيون على اختالف أطيافهم السياسية والمذهبية        

بيد أن الرفض هنا يأخذ أشكاال ودرجات متفاوتة من حيـث الـشدة واألسـلوب               ...الفلسطينيين في لبنان  
  .والوسائل والخطاب
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 ليست مطروحـة  ،جئين إلى وطنهم األم بان عودة الال- في قرارة أنفسهم على األقل -ويؤمن اللبنانيون   
هي نجاح المفاوض الفلسطيني والعربي فـي إقنـاع         " غاية المنى " وأن   ،على جدول أعمال عملية السالم    

مؤتمر الفرصـة   " هذا على فرض نجاح      ،إسرائيل بقبول عودة الجئي لبنان إلى مناطق السلطة الفلسطينية        
  .وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة" األخيرة

 في قبول أو تشجيع أو الدفع باتجاه أو الضغط نحـو تهجيـر              - معظم اللبنانيين على األقل      -وال يمانع   
 فبوسـائل التهجيـر     ،"المدني" إن لم يكن بوسائل الضغط االقتصادي واالجتماعي         ،الفلسطينيين عن لبنان  

لمخيم أو تجمع فلـسطيني      وفي تاريخ لبنان الحديث لم يسبق        ،الوسائل العسكرية : المجربة والمتبعة عادة  
 ودائما  ، بشهادة المصائر التي انتهت إليها مخيمات النبطية وتل الزعتر وجسر الباشا           ،أن هدم وأعيد بناؤه   
 وأن نأخذ على محمل الجد      ، فكيف لنا أن نصدق وعود إعادة إعمار مخيم نهر البارد          ،بحجج وذرائع شتى  

ة المهجرين منه إلى بيوتهم وزواريبهم وحـاراتهم         بإعاد ،تعهدات السنيورة وعباس زكي وأسامة حمدان     
  .الضيقة

 القصة - ربما حتى إشعار آخر    - ولن نعرف    ،لم تنجل بعد فصول الحرب الملتبسة في نهر البارد وعليه         
 ال في صحافة لبنان وحدها بـل وفـي الـصحف            ، لكننا نتابع بقلق ما ينشر ويقال      ،الكاملة لفتح اإلسالم  

 عن نوايا واشنطن تشييد قاعدة جوية لها في مطار القليعات على مقربـة              ،تخباريةالغربية والمواقع االس  
  . تحت شعار تدريب الجيش اللبناني، إلى قاعدة بحرية لها، بل وتحويل نهر البارد ذاته،من نهر البارد
الت  نوايا أبعد من محـاو     ، بأن خلف فتح اإلسالم وحرب البارد وتوريط الجيش اللبناني         ،بتنا نشك تماما  

 ونحن نقرأ عمليـات شـراء األراضـي         ، بتنا نرى  ،تطويق خلية أصولية نجحت في التسلل إلى المخيم       
 والتقارير التي تتحدث عـن      ، والشركات التي تتحضر لبناء القواعد     ،السائرة على قدم وساق في المنطقة     

 ليس في   ،قليلة الفائتة  بأن ما شهدناه خالل األشهر ال      ، جديدة لنشر قواعد أمريكية في لبنان      -خطط قديمة   
 وأن نظريـة المـؤامرة   ، وأن وراء األكمة ما وراءهـا ،واقع الحال سوى الجزء المرئي من جبل الجليد     

خطـة إعـادة    " معركة الصدقية منذ أن تحدث سيمور هيريش في النيويوركر عـن             ،تكسب جهارا نهارا  
في قضية فتح   ) معتدل( وعربي سني    وبعد أن تأكدت األنباء عن تورط مخابراتي وسياسي لبناني        " التوجيه
 تلتقي عند القواعد األمريكية في رياق والقليعات ونهـر          ، فنهايات خطوط هذا المسلسل الدموي     ،اإلسالم
 وعلى أربعين ألف فلسطيني مهجر من المخيم أن يبدأوا رحلة البحث عن منافي جديدة ويلتحقـوا                 ،البارد

  .انتهى بهم المطاف في كندا والبرازيل وتشيليبأقاربهم من مخيمي الرويشد والوليد الذين 
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
  سيناريوهات الحرب القادمة على لبنان .٦٤

  واصف عريقات
امـام  (ال بد من اخذ تصريحات نائب رئيس هيئة اركان الحرب االسرائيلي السابق موشـيه كابلنـسكي                 

 الخليج االماراتية الصادرة يوم     مؤتمر فانبرغ الذي ينظمه معهد واشنطن للشرق االوسط بحسب صحيفة         
، على محمل الجد حيث كشف عن وجود خطة اسـرائيلية تتـضمن      )٢٠٠٧ اكتوبر   - تشرين االول    ٢٢

ارسال قوات برية كبيرة الحكام السيطرة على مناطق عدة لتفكيك حزب اهللا، وان تطلب االمـر شـهرا،            
كما ال يمكن عزل هذه التـصريحات       . مريكيةكما اعلن عن استقدام اسلحة جديدة من الواليات المتحدة اال         

عن ما قاله ديك تشيني نائب الرئيس االمريكي بان الواليات المتحدة لن تقبل بالسالح النووي االيرانـي،                 
  .وهذا ما يتوافق مع الرغبة االسرائيلية التي تعلن دائما عن رفضها التعايش مع ايران نووية

ري، فليس بالضرورة ان تكون تصريحات القادة العسكريين،        الحرب خدعة كما هو معروف بالعلم العسك      
خاصة المتقاعدين منهم حقيقية، فربما تاتي هذه التسريبات في سياق الحرب النفسية، او للتضليل والتمويه               

ة وابعاد االنظار عن زمانها ومكانها، ولقد عودتنا اسرائيل على ذلك، ففي مطلع العـام               يعن الحرب الفعل  
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تمرار االعتداءات االسرائيلية وتصعيد القصف الجـوي االسـرائيلي ضـد المخيمـات             ، ومع اس  ١٩٨١
الفلسطينية في لبنان، والتصدي لها بحزم من قبل قوات الثورة الفلسطينية في جنـوب لبنـان، حاولـت                  
اسرائيل ابعاد االنظار عما يجري في الجنوب، فحرضت قوات الكتائب اللبنانية للسيطرة علـى طريـق                

البقاع، ودعمتها باسناد جوي، نشأت على اثرها ما سمي بازمة الصواريخ الـسورية، تبعتهـا               زحلة في   
محاولة تدويل االزمة اللبنانية، وهذا ما عارضته القوي الوطنية اللبنانية كافة، مما افقد رئيس الـوزراء                

  .ا بوالية ثانيةاالسرائيلي بيغن توازنه، وهو على ابواب االنتخابات التاسعة للكنيست، وهو مرشح له
 ٢٨،  ٢٧في جنوب لبنان من جديد، بلغت ذروتها يومي         . ف. ت.  تصعيد الحرب ضد قوات م     ىفعمد ال 
 بقصف جوي تدميري للطرق الرئيسية والجسور والمواقع الحيوية والنقاط الهامـة            ١٩٨١ ابريل   /نيسان

وصمدت القوات  . ا وعزلها ومحطات توليد الكهرباء وتزويد المياه في محاولة لفصل المناطق عن بعضه          
يـوم عيـد    (الفلسطينية، وكان وفد الكتاب والصحافيين الفيتناميين الذي وصل في مطلع ايار الي بيروت              

 والذي  ،والذي ضم فان تو ممثال عن اتحاد الكتاب الفيتنامي، والعقيد الصحافي لي كيم            (،  )العمال العالمي 
، الشاهد على هـذا الـصمود، وقـد         ) صحف فيتنام  يعمل بصحيفة الشعب كوان دو نهان زان ثاني اكبر        

انتم الذين تعطون الدروس في الصمود غير العـادي لكـل           : خاطب لي كيم المقاتلين الفلسطينيين بالقول     
   .شعوب العالم

على اثر الصمود الفلسطيني في معركة ما اصطلح على تسميتها معركة تقطيع االوصال، وافقت اسرائيل               
 وفي هذه االثنـاء صـعدت       ١٩٨١ يونيو   / حزيران ٣ف اعتبارا من    . ت. مع م على وقف اطالق النار     

  .اسرائيل انتقاداتها لالدارة االمريكية بسبب تزويد السعودية بطائرات االواكس االمريكية
 برزت الخطة االسرائيلية الحقيقية عندما قام سالح الجـو          ١٩٨١ حزيران   ٧في خضم هذه االجواء وفي      

وبما اننا نعـيش    . بالقرب من بغداد وتم تدميره    ) اوزيراك(المفاعل النووي العراقي    االسرائيلي بمهاجمة   
هذه االيام تلك االجواء وما رافقها من تصريحات واستعدادات فهذا هو السيناريو االول واالحتمال االكبر               

  ؟؟؟...للحرب القادمة
م يستدل على ان قواتهم سـتحاول       اما اذا كانت الحرب على لبنان فمن تصريحات قادة اسرائيل هذه االيا           

االبتعاد عن حرب المواجهة المباشرة مع مقاتلي حزب اهللا او اطالة امد المعركة كما انهـم سـيتجنبون                  
الدخول في اي حرب استنزاف، وسيعتمد الجيش االسرائيلي انماط قتال اخري مثل العـزل والتطويـق                

وتعني استخدام قوات كبيـرة     ) بلتز كريغ (ية الثانية   والحرب الخاطفة كالنظرية االلمانية في الحرب العالم      
وبشكل مفاجئ، والضرب على الراس لفقدان الخصم عنصري السيطرة والقيادة كما جري في الحـرب               
على العراق، وتشتيت القوات واالمكانيات وتعطيل االتصاالت، وتكثيف االنزاالت على التالل والطـرق             

واالعتماد على اسلحة االسـناد بكثافـة       . بتعاد عن المستعدة منها   واالنقضاض على المواقع المعزولة واال    
  . تمهيدا للقوات البرية

 من حيث المكان واالسلوب، لكنهـا ال        ١٩٧٨عملية شبيهة بعملية اجتياح الليطاني عام       : السيناريو الثاني 
ته الطريـق   تفي بغرض القضاء على قوات حزب اهللا، لذلك ال بد من االختراق بالعمق براس جسر قاعد               

  .الساحلي والبحر وصوال الي الزهراني واالتجاه شرقا نحو النبطية ومرجعيون
 الزهراني ومن الغربـي     - النبطية   -عملية فكي كماشة من القاطع الشرقي مرجعيون        : السيناريو الثالث 

  . الزهراني- القاسمية - صور -على الطريق الساحلي من الناقورة ) والبحر(
، وهـذا   )بنت جبيل ومارون الراس وعيطرون    (فكي كماشة باالضافة الختراق الوسط      : السيناريو الرابع 

  .٢٠٠٦مستبعد النه يذكرهم بهزيمة حزيران 
 ٧٢ - ٤٨مهاجمة قوات حزب اهللا في كل مواقعها من البر والبحـر والجـو لمـدة                : السيناريو الخامس 

ا تخطط اسرائيل من خالله الختـراق       ، ربم ١٩٨٢ساعة، يتبعها اجتياح شامل مثل عملية سالمة الجليل         
  .والوصول الي بعلبك بمحاذاة الحدود السورية الستدراجها لالشتراك بالحرب او تثبيت حيادها
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بالمقابل فان حزب اهللا وقواته العسكرية وهم على تماس دائم ودراية كافية بهذه االحتماالت ويعدون العدة                
بات الالزمة على فرضيات محتملة، مطمئنـين الـي عـدم           لمواجهتها واعلنوا غير مرة عن تنفيذ التدري      

امكانية تحويل الجيش االسرائيلي النظامي الي خوض الحرب البرية بمجموعات حرب العصابات حتـي              
لو ارادوا ذلك فمن الصعب تنفيذه، لذلك فهم يراهنون على استدراج الجيش االسرائيلي لحرب اسـتنزاف             

زة لمواجهتهم، ومن خالل تداخل القوات يبطلـون فعاليـة اسـلحة            طويلة، وجره الي مناطق قتالية مجه     
االسناد االسرائيلية، وتدخل اسرائيل في معركة مفروضة علىها ال تستطيع انهاءها كما ال تستطيع الحسم             

وبهذا ينطبق على اسرائيل التي تلجأ للحرب تهربا من اسـتحقاق الـسالم المثـل        . او تحقيق النصر فيها   
هربت من  : د ان يرد عن نفسه االهانة الصغيرة علىه ان يتوقع االهانة الكبيرة او كما قيل              من ارا : القائل

  . تحت الدلف الي تحت المزراب
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  :كاريكاتير .٦٥

  

  
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧ الجديدةالحياة 


