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***  

  
  وضاع الداخلية  ضبط األىقدرة علالالضفة للسلطة بمدن دايتون يربط تسليم : محافظ نابلس .١

كد محـافظ نـابلس     أ:  وليد عوض  ،رام اهللا   مراسلها في  نقالً عن  ٢٦/١٠/٢٠٠٧القدس العربي   نشرت  
ـ  .د  امس ان المنسق االمني االمريكي في االراضـي الفلـسطينية كيـت             "القدس العربي "جمال محيسن ل

 بمقدرة اجهزة االمـن     ٢٠٠٠ ايلول عام    ٢٨دايتون اشترط تسليم مدن الضفة للسلطة كما كان سائدا قبل           
 دايتون امس برفقة مسؤولين امنيين فلـسطينيين        ىمحيسن الذي التق   ىونف . ضبط االوضاع الداخلية   ىعل

ان يكون قد تم تحديد موعد لتسليم نابلس ومخيماتها لالجهزة االمنية، واوضح بانه تم مناقـشة الخطـة                  
الفلسطينية لضبط االوضاع في محافظة نابلس وبقية المدن الفسطينية مع المبعوث االمريكي الـذي تـم                

 االراضي الفلسطينية وضبطها مـن      ىارسات االسرائيلية التي تعرقل اعادة السيطرة عل      اطالعه علي المم  
واوضح بان اسرائيل تنقل صورة سيئة عن نابلس لالدارة االمريكية لتبرير اعتداءاتها            . قبل اجهزة االمن  

ـ              .  المدينة ىالمتواصلة عل  ي واوضح محيسن لـ القدس العربي بانه تم اطالع دايتون علـي الخطـة الت
اعدتها اجهزة االمن الفلسطينية العادة ضبط االوضاع الداخلية، ونافيا ان يكون دايتون سلم اجهزة االمن               

واكـد ان االجتمـاع      .الفلسطينية خطة امريكية جاهزة لضبط االوضاع الداخلية في االراضي الفلسطينية         
ياحات االسرائيلية المتكررة   انهاء ملف المطاردين ووقف االجت    :  نقطتين اساسيتين وهما   ىايضا تركز عل  

 انه تم وضع الوفد الزائر علي احتياجات افراد االجهزة االمنية مـن             ىوالمدمرة للمحافظة، كما واشار ال    
 انه سيتم رفد قـوات االمـن فـي نـابلس            ىواشار ال  .اسلحة وعتاد ومبان، ووعدوا بتقديم الدعم الالزم      

بة لتزيد من قوة االجهزة المنتشرة حاليا في نـابلس           عنصر من االجهزة االمنية الفلسطينية مدر      ٥٠٠بـ
  .لحفظ االمن واالمان للوطن والمواطن

اكد دايتون ان اختياره لمحافظة نابلس جاء الن الدولة الفلسطينية ستشق طريقهـا مـن               من جانبه، فقد    و
الفلتان االمني  سالم فياض قررا بدء الحملة االمنية النهاء        .نابلس، والن الرئيس عباس ورئيس الوزراء د      

واكد ان الواليات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها قوات االمن الفلسطينية في مساعيها الرامية               .من نابلس 
 واضاف ان الحملـة االمنيـة       ،الي تطبيق القانون واالمن والنظام في نابلس وباقي االراضي الفلسطينية         

واكد انـه اسـتمع للخطـة        .المنية ولمحافظة نابلس  واكد تقديره الكامل لالجهزة ا     .ستبدأ بقوة في نابلس   
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االمنية من قادة االجهزة االمنية في المدينة، ووصفها بالقوية، وان من سيقوم علي تطبيقهـا هـم انـاس                   
  .شجعان، مؤكدا ان الواليات المتحدة ستقدم كل الدعم واالمكانيات لدعم االجهزة االمنية ولتطبيق الخطة

" هـآرتس "صـحيفة    أن    أسعد تلحمـي   ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة  وأشارت  
دايتون قوله لمسؤولين إسرائيليين إنه خالفاً لتقديراته السابقة في شأن قدرات األجهـزة              عن   العبرية نقلت 

 .األمنية الفلسطينية، فإنه بات يرى أنها ليست جاهزة اآلن لتحمل المـسؤولية عـن المـدن الفلـسطينية                 
صحيفة فإن السلطة الفلسطينية ذاتها بلّغت إسرائيل أنها ليست جاهزة لتسلم المسؤولية األمنيـة              وبحسب ال 

أن دايتون أبلغ اإلسرائيليين أنه رغم التقدير الكبير الذي يكنه لفياض على            " هآرتس"عن نابلس، وأضافت    
األمنية على الضفة فقط    جهوده إلعادة بناء األجهزة األمنية، لكن األخيرة ستكون جاهزة لفرض سيطرتها            

  .بعد ستة أشهر حين تستكمل تدريباتها
  
  تنفيان وجود اتصاالت بينهما" اسرائيل"و" حماس"عباس يؤكد و .٢

أمـس إجـراء    " اسـرائيل "و" حماس"نفت حركة    :عمانمن   ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
اس في هذا الشأن، في عمـان       اتصاالت بينهما، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عب         

" حمـاس "وقال سامي ابو زهري المتحدث باسـم        . حيث التقى أمس العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني       
هـذه  (تهـدف   "وأضـاف   ". مجرد ادعاءات وال أساس له من الـصحة       "ان هذا الكالم    " فرانس برس "ـل

بكل حفـاوة رغـم اسـتمرار       " سرائيلياإل"لتبرير اللقاءات التي تجري بينه وبين االحتالل        ) التصريحات
  ".على الشعب" اإلسرائيلي"العدوان 

وقالت المتحدثـة باسـم     ". حماس"بشكل قاطع وجود اتصاالت مع      " اإلسرائيلية"كما نفت رئاسة الوزراء     
  ".إنها مجرد تخيالت"رئيس الوزراء اولمرت ميري ايسين 

لتطبيـع  " إسـرائيل "و" حماس"ت تجري بين    عن اتصاال " معلومات شبه مؤكدة  "وكان عباس قال إن لديه      
العالقات والتهدئة وإنهاء الحصار وتسهيل دخول األفراد والسلع إلى غزة، ولم يكـشف عبـاس طبيعـة                 

وتحدث ان آخر لقاء من هذا النوع بين مسؤولين مـن            .االتصاالت أو الذين يجرونها وعلى أي مستوى      
  .كن اخرى لم يحددهاوأما" ايريز"عقد عند حاجز " إسرائيل"و" حماس"

قال ابو مـازن ردا     :  علي الصالح  ،لندن نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١٠/٢٠٠٧ الشرق االوسط    وأضافت
على سؤال حول قيام النرويج بلعب دور وساطة بين حماس واسرائيل بغية التهدئة من جانـب حمـاس،                  

وهناك اتصاالت تقـوم بهـا      هذه المعلومات ليست جديدة     "مقابل تخفيف الحصار االسرائيلي على غزة،       
ان حمـاس جـزء مـن الـشعب         "كد ابو مازن    وأ". النرويج، التي لها ابواب وقنوات مفتوحة مع حماس       

الفلسطيني وال نقاش، وانها نجحت في االنتخابات التشريعية وأخذت اغلبية وال انكر هذا، لكنها ارتكبـت                
ب بالتالي ستفتح األبـواب مـرة اخـرى         اذا تراجعت عن االنقال   "واضاف  ". حماقة كبيرة وهي االنقالب   

  ".للحوار والتعاون والصالت القديمة
 على لسان مشير المصري امين سر كتلتها في المجلس التشريعي، ان هذا خبـر كـاذب                 "حماس"قالت  و

ـ   . ومفبرك، وليس له أي اساس من الصحة       لو كـان هنـاك     "،  "الشرق األوسط "واضاف في تصريحات ل
العدو الصهيوني، لقامت الدنيا ولم تقعد ولتغيرت الـسياسة الـصهيونية تجـاه             ادنى اتصال بين حماس و    

وتابع القول اذا كان الرئيس عباس يدرك تماما خطورة االتصال بالعدو الصهيوني،            ". حماس وقطاع غزة  
واعتباره ظاهرة خطيرة، كان االولى اال يرتكب هذه الجريمة بنفسه، وال يحاول ان يلصقها بحماس التي                

  ".ونحن نرى ان هذا الخبر المكذوب، ليس اال من اختالق الرئيس عباس وفريقه. "يها نفيا قاطعاتنف
قال شلومو درور    : محمد جمال  ،القدس نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية   وجاء في   

 نعقد أي   لم. هذا غير صحيح اطالقا   " ان   :المسؤول بوزارة الدفاع االسرائيلية ردا على تصريحات عباس       
  "وهناك بالفعل سياسة صارمة تقضي بتجنب كافة أشكال االتصال مع حماس. اجتماعات مع حماس
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   يؤكدان أهمية أن يبحث اللقاء الدولي القضايا الجوهرية والعاهل األردنيعباس .٣

عباس الرئيس الفلسطيني محمود    عبداهللا الثاني و  األردني   عرض الملك    :عمر عساف والوكاالت   –عمان  
جهود المبذولة النجاح االجتماع الدولي للسالم الذي دعا الى عقده الرئيس بـوش قبـل نهايـة الـسنة                   ال

وجاء في بيان اصدره الديوان الملكي ان الزعيمين اكدا          .الجارية، في انابوليس بوالية ميريالند االميركية     
ائيلي بما يمهد لقيام الدولـة       االسر –اهمية ان يبحث اللقاء في القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني           

وشددا على ضرورة التحضير واالعداد الجيد لهذا اللقـاء،          .الفلسطينية المستقلة على االرض الفلسطينية    
ووضع اجندة محددة لمفاوضات الحل النهائي بهدف انجاح عملية السالم ومناقشة قضايا القدس والحدود               

لرئيس الفلسطيني والحرص على حـشد الـدعم العربـي          واكد الملك دعم االردن ومساندته ل     . والالجئين
  .والدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية إلنجاح مفاوضاتها مع الجانب االسرائيلي

 ٢٦/١٠/٢٠٠٧النهار 
  
  ال يوجد تقدم في المفاوضات واالختالف كبير في الموقف: عبد ربه .٤

ـ     اكد ياسر عبد ربه عضو الوفد الفلسطيني ال        : وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  "مفاوض مع اسـرائيل لـ
واوضح بان االختالف في     . امس بان المفاوضات بين الجانبين لم تحقق اي تقدم يذكر لغاية االن            "العربي

واضاف نأمل ان النقترب من المؤتمر اال وان يكون قد حصل تقدم حقيقي،              .المواقف بين الجانبين كبير   
 عبد ربه انباء عـن ان الجانـب         ىونف .الن ال تبشر بذلك    ان االتصاالت بين الجانبين لغاية ا      ىومنوها ال 

ـ              وثيقتـين   ىاالمريكي تقدم باقتراح للوفدين المفاوضين للتغلب علي الخالفات بينهما يقضي بالوصول ال
واحدة يتم الكشف عنها في مؤتمر انابولس وتتضمن تلك الوثيقـة الخطـوط العامـه النهـاء الـصراع           

ن هناك وثيقة سرية تتضمن التنازالت المتبادلة من قبل الطـرفين حـول             الفلسطيني االسرائيلي فيما تكو   
  . الشعبين الفلسطيني واالسرائيليىالقضايا الخالفية والتي توصف بالحساسة لد

 ال نفكـر فـي نقـل        : مكان معزول في العـالم قـال       ىال أو    واشنطن ىوعن امكانية نقل المفاوضات ال    
 مفاوضات سرية مع اولمرت بعيدا عن الوفـدين الرسـميين           وحول فتح الرئيس عباس قناة     .المفاوضات

المتفاوضين قال عبد ربه ايضا هذه خزعبالت يراد من خاللها تشويه الموقف، واغراقنا فـي القـضايا                 
 ضرورة خوض الجانب الفلـسطيني تجربـة        ىوشدد عبد ربه عل    .الشكلية وابعادنا عن المسائل الرسمية    

ديد، وقال لن نخسر شيئا اذا قمنا بذلك وسنخسر في حال امتنعنا عـن              المفاوضات مع االسرائيليين من ج    
االقدام في هذا الميدان وخوض المفاوضات بحكمة وبدون حسابات حزبية ضيقة وتهييج الجمهـور وراء               

  .شعارات رنانة
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  الوفد المفاوض مخول بالتوصل التفاق بجدول زمني: بو ردينةأ .٥

ال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان الوفد الفلسطيني المفاوض مخول من قبل الـرئيس                 ق :رام اهللا 
عباس ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأنه يحمل تفويضاً وصالحيات الجـراء مفاوضـات مـع                

هـائي،  الجانب االسرائيلي والتوصل الى وثيقة سياسية مشتركة تعالج بشكل واضح جميع قضايا الحل الن             
وفي تعقيب له على تصريحات لمـسؤول اسـرائيلي          .والتوصل التفاق على الجدول الزمني للمفاوضات     

كبير ادلى بها لوكالة الصحافة الفرنسية، حمل فيها الجانب الفلسطيني مسؤولية تعثر المفاوضات بـشأن               
طريـق المفاوضـات    ان العثرات والصعوبات التي تعترض      "التوصل الى وثيقة مشتركة، قال ابو ردينة        

سببها رفض الجانب االسرائيلي الوصول الى وثيقة تحدد أسس الحل النهائي وملفاته المختلفة، ومرجعياته              
والجدول الزمني لتنفيذه، واالصرار على بيان او وثيقة غامضة، ال تنفذ الى جوهر القضايا المطروحـة                
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رائيلي بأنـه ال يـساهم فـي انجـاح          ووصف الموقف االس   .للتفاوض، ودون االلتزام بأي جدول زمني     
  .االجتماع الدولي المزمع عقده في الخريف

 ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   بشخصيتينهيعززوعباس .. سرائيلي االه نظيريلتقيطاقم المفاوضات الفلسطيني  .٦

ان اجتماعا  " سما" في تصريح خاص لمراسل      ىقال مصدر فلسطيني رفيع المستو    :  حكمت يوسف  - غزة
ن طاقم المفاوضات الفلسطيني وطاقم المفاوضات اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة أمس األربعاء             تم بي 

وسط أجواء إيجابية وجيدة حيث تم مناقشة وتبادل وجهات النظر في بعض القضايا الهامة التـي تتعلـق                  
ار االتفاق على    المصدر المحادثات بالمعمقة وااليجابية وذلك في اط       وصفو .بمدي نجاح مؤتمر الخريف   

وكشف المصدر النقاب عن عزم الـرئيس عبـاس تعزيـز طـاقم              .صياغة وثيقة مشتركة بين الجانبين    
ـ              ان ابـو    ىالمفاوضات الفلسطيني بشخصيتين ذو خبرة في سلك المفاوضات مع اإلسرائيليين مشيرا ال

 طـاقم المفاوضـات     مازن على اطالع دائم بما يدور في اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية حيـث يقـوم             
 الرئيس عباس حـول مـا تـم         ى اإلسرائيلي برفع تقرير كامل ال     هالفلسطيني عقب كل اجتماع مع نظير     

  .مناقشته في االجتماع
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧وكالة سما 

  
 سالم فياض يقلص األجهزة األمنية الفلسطينية  .٧

طة لتقليص حجم قوات    بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض تنفيذ خ        :٢٦/١٠/٢٠٠٧البيان  نشرت  
قـال  و. التي تهـيمن علـى الـسلطة       "فتح" األمن بواقع الثلث وهو تحرك قد يؤجج التوتر داخل حركة         

دبلوماسيون ان تقليص عدد أفراد قوات األمن التي تتلقى رواتب قد يؤدي إلى توفير في الميزانية لكـن                  
لماليين من الدوالرات في الوقت الـذي       العروض السخية للمتقاعدين والتدريبات الجديدة قد تكلف مئات ا        

 هو تقليص   هوأكد مساعدون لفياض أن هدف    .  مليار دوالر  ١,٦ يواجه فيه فياض عجزا في الموازنة قيمته      
وذكر وزير الداخلية في حكومة فيـاض عبـد         .  ألف فرد وأن هذه العملية جارية بالفعل       ٣٠القوة بواقع   

سنبدأ خالل العام المقبـل إعـادة       " لتي سيتم تقليصها وأضاف   الرزاق اليحيى أنه لم تتحدد بعد الوظائف ا       
وقال دبلوماسي غربي كبير ان العدد الذي يريد فياض الوصول إليه وهو            ". هيكلة القوات األمنية المختلفة   

 .في ظل حجم وعدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة" مالئما ومستداما" ألفا اعتبر ٥٠
قـال  : نضال المغربـي   و ادم انتوس ووفاء عمرو    عن مراسليها    نقالً ٢٥/١٠/٢٠٠٧رويترز  وأضافت  

وأضـاف   ."قوات االمن تخضع لعملية فحص حتى تكون قادرة على أداء الخدمة          "فياض لرويترز   سالم  
  ."سيتم االستغناء عمن يثبت أنهم غير الئقين للخدمة"مساعد لفياض 

. ليست له عشيرة  . ى الكثير من المخاطرات    يقدم عل  ]سالم فياض [انه"قال زكريا القاق من جامعة القدس       و
وأقر أبو علي شاهين وهو      ."ليس لديه سوى سالم فياض    . وال يتمتع بتأييد فتح   . وليست له قاعدة سياسية   

" يتمتع بالمـصداقية  "مسؤول كبير بفتح بأن هناك بعض االستياء داخل الحركة لكنه أصر على أن فياض               
  .وبتأييد أغلبية أعضاء الحركة

  
   لتعديل القانون األساسي رو عباس يعدون مشروعاًمستشا .٨

 قالت مصادر برلمانية فلسطينية امس إن مستشاري الرئيس عباس يعكفون على صـياغة            : د ب أ   -غزة  
) رامتان(ونقلت وكالة أنباء     .مشروع تعديل القانون األساسي يتيح لرئيس السلطة حل المجلس التشريعي         

إن من يقف خلف المشروع هم مستشارو الرئيس        "التي لم تسمها القول     الفلسطينية المستقلة عن المصادر     
الذي يبلورون حتى اللحظة مشروع التعديل الذي لم يكشف عنه وتسربت معلومات تتعلق به رغم أنه لم                 
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وأشارت إلى أن أوساطا برلمانية تقوم بإعداد دراسات قانونية تتعلق           ".يطرح بعد للتداول والتصديق عليه    
  .تمهيداً للتعامل مع المشروع وفق القانون والرد عليهبالموضوع 

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  زيارة قريع إلى دمشق تنسيقية: منظمة التحرير .٩

نفى ناطق إعالمي باسم مكتب منظمة التحرير في دمشق أن يكون الهدف من              : يوسف كركوتي  -دمشق  
لمسؤولين السوريين منع قوى المعارضـة      زيارة الوفد الفلسطيني إلى دمشق األسبوع المقبل، الطلب من ا         

" الخليج"ـوأوضح ل  .من عقد المؤتمر الشعبي الذي دعت له في مواجهة لقاء أنابوليس نهاية الشهر المقبل             
أن الزيارة التي سيقوم بها وفد برئاسة أحمد قريع تندرج في سياق التنسيق الفلسطيني السوري، ووضـع                 

. ، والمباحثات مـع الجانـب األمريكـي       "اإلسرائيلية"الفلسطينية  القيادة السورية في صورة المفاوضات      
  .وأضاف الناطق اإلعالمي أن سوريا تبدي كل الحرص الالزم على العالقة مع القيادة الفلسطينية

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  حجاجال يطالب بالضغط على حكومة فياض واالحتالل لفتح معبر رفح ونقل األوقافوزير  .١٠

يوسف المنسي حرصه على إبعـاد    .، د هنيةأكد وزير األوقاف والشؤون الدينية المكلف في حكومة          :غزة
 الحج عن المناكفات السياسية والتي تحاول حكومة الطوارئ برئاسة سالم فياض زجه ضـمن                موضوع

 مـن   هذه الدائرة، ساعيةً بذلك إلى حرمان حجاج قطاع غزة من السفر لتأدية فريضة الحج لهذا العـام،                
وجاءت  .مرورا بالضفة ومن ثم األردن    " ايرز"خالل إصرارها على نقل الحجاج عبر معبر بيت حانون          

تصريحات المنسي في كلمة له خالل جلسة عقدتها لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التـشريعي                
ن معوقات، واعتبـر    لمناقشة موضوع الحج والعمرة لهذا العام وما يتعلق بها م         ) ٢٤/١٠(مساء األربعاء   

المنسي سفر الحجاج عبر معبر بيت حانون مصيدة لهم من خالل احتمال تعرضهم لالعتقال، باإلضـافة                
إلى المشقة التي يتكبدونها، خاصة كبار السن والمرضى، عوضاً عن االنتظـار الطويـل علـى جـسر                  

تح معبر رفح وتـسهيل      السعودية ومصر للضغط على حكومة فياض واالحتالل لف        المنسي دعاو .األردن
سفر الحجاج لهذا العام، مبيناً أن هناك نية مبيته لدى حكومة رام اهللا بتعطيل موسم الحج في قطاع غـزة      

  .لهذا العام كما فعلت خالل موسم العمرة
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧قدس برس 

  
  "حماس"بدء محاكمة ثمانية ضباط في حرس عباس بتهمة إخالء مقر الرئاسة أمام مقاتلي  .١١

 بدأت امس في مدينة اريحا محاكمة ثمانية مـن قـادة جهـاز حـرس الرئاسـة                  : محمد يونس  - اريحا
في مقر الرئيس في غـزة      " اخالء موقعهم "و" عدم تنفيذ التعليمات  "الفلسطيني امام محكمة عسكرية بتهمة      

 يونيو الماضي، وقال محامي الـضباط الثمانيـة عبـدالكريم حمـاد             /في حزيران " حماس"امام مقاتلي   
تحـاول التغطيـة علـى      "و" كبش فـداء  "امام مقر المحكمة ان السلطة الفلسطينية تبحث عن         " الحياة"لـ

التهمة الرئيسة للثمانية هي عـدم تنفيـذ        : "واضاف". المسؤولين الكبار بتقديم مسؤولين صغار للمحاكمة     
: واضـاف ". يمـات التعليمات واالنسحاب من مواقعهم، وتبين لنا بوجه الدقة انه لم تكـن هنـاك اي تعل               

المسؤولون الكبار في السلطة هم المسؤولون اوال عما جرى في غزة، وهم من يجب ان يحاكَموا، لكننا                 "
وطعن المحامي في اختصاص المحكمـة وفـي الـتهم          ". نشاهدهم يتنقلون من دولة ألخرى بحرية تامة      

 كانوا آخر من غـادر مقـر         شاهدا يثبتون صحة دفاعه القائل ان المتهمين       ٤٥الموجهة، وطلب احضار    
  .وقال ان الثمانية من المستويين الثالث والرابع في قيادة الحرس الرئاسي. في غزة) المنتدى(الرئاسة 
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التستر على المسؤولين الحقيقيين عن هزيمة السلطة فـي         "بـ" فتح"واتّهمت عائالت الضباط الثمانية قيادة      
ذه القضية العقيد محمد صوالحة، مضيفاً ان العـائالت         وفق مازن صوالحة نجل المتهم االول في ه       " غزة

، ومطالبـة   "المغرضـة "وجهت رسالة الى الرئيس عباس طعنت فيها بتوصيات اللجنة واصفة اياها بـ             
  .بتشكيل لجنة تحقيق محايدة

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  المؤامرة تهدف لتحويلنا مجرد مجموعة من الفوضويين ال نستحق دولة: النائب منصور .١٢

 تحدثت منى منصور النائب عن كتلة التغير واإلصالح في نابلس خالل لقائهـا بالـسيد                :سلفيت -نابلس
فريد ابرهام باحث حقوقي من نيويورك يعمل في مؤسسه هيومان وتش، عن مجريات ما يحـدث علـى                  
ة الساحة الفلسطينية بشكل عام وما يحدث في الضفة الغربية على وجه الخصوص وطالبت بنقل الـصور               

إن أكبر ما عانت    : "وقالت .والنظر بعين اإلنصاف لما يحدث وإيصاله بمصداقية إلى الرأي العام العالمي          
منه الساحة الفلسطينية هو الصدع الذي حصل بين أبناء الشعب الواحد بأيدي إسرائيلية أمريكية واضحة               

 "حمـاس "لـى فـوز     المعالم غررت بأصحاب المصالح في المنطقة، فلم تمر سوى أشهر معـدودات ع            
باالنتخابات التشريعية حتى بدأت المكائد تكاد والخطط األمريكية اإلسـرائيلية األمنيـة تطبـق بأيـدي                
فلسطينية بشتى وسائل التضييق والخنق والتجويع واالعتقال لمعاقبة شعب بأكمله وإسقاط حكومة حازت             

ي الضفة الغربية وبصور شتى، وأشكال      لقد أصبحت لغة الفلتان األمني سائدة ف      :" واستطردت "على تأييده 
 ومناصريها  "حماس"وتطرقت إلى االعتقاالت السياسية التي تمارسها األجهزة األمنية بحق أبناء            ".متعددة

وأكدت أن ما يجري اآلن      .في الضفة وقالت إنها غير قانونية وغير شرعية مطالبه إطالق سراحهم فوراً           
ل قدم آالف الشهداء واألسرى والجرحى إلزالة االحتالل عـن  مؤامرة مفضوحة لتحويلنا من شعب مناض    

أرضه وإقامة دولته المستقلة إلى مجموعة من الفوضويين ال نستحق دولة وال حقوق ألننا ال نجيد سوى                 
  .االقتتال وتبادل الطعنات فيما بيننا

ـ              م إحراقـه بالكامـل     وفي الختام قام الوفد بصحبة النائب منصور بتفقد مكتب التغيير واإلصالح الذي ت
 .كشاهد على حالة الفلتان األمني وقد أبدى الوفد استياءه 

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  التصعيد االسرائيلي يحمل مضامين ميدانية وسياسية خطيرة: حكومة هنية .١٣

السـرائيلي  اوضحت الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم الخميس إن ما تقوم به قوات االحتالل ا    : ألفت حداد 
منذ عدة أيام من تصعيد واضح وملموس في الوضع الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة والـسجون                 
وصل الى مراحل خطيرة في محاولة واضحة الشعال االوضاع الميدانية توجها وزير االمن باراك اليوم               

 وقصف فـي شـمال       مواطنين ٦بموافقته على خطة تضييق الحصار على قطاع غزة والتي واكبها قتل            
وقال طـاهر النونـو النـاطق باسـم          .وجنوب قطاع غزة وسبقها قتل أحد االسرى ومواطنين في جنين         

الحكومة أن هذا التصعيد يحمل مضامين ميدانية وسياسية خطيرة فهو يهدف الى قتل أكبر عدد ممكن من                 
القتل والقصف المتواصل من    أبناء شعبنا، واعتبر أن هذه االغتياالت والتضييق على االسرى من جهة، و           

جهة اخرى هو جزء من عملية التحضير لمؤتمر الخريف لدفع الشعب الفلسطيني وحكومته الصامدة نحو               
التنازل عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ورفع الراية البيضاء أمام هذه الغطرسة وهذا العدوان غير               

 أنملة عن الحقوق الفلسطينية وستتـشبث بهـا، داعيـا         واكد ان الحكومة المقالة لن تتراجع قيد       .االنساني
الدول العربية واالسالمية والدول الصديقة وكافة الدول المعنية باالمن واالستقرار في المنطقة الى التدخل              
لوقف هذا العدوان االجرامي الممنهج بحق شعبنا، محذرا من أن سكوت المجتمع الدولي علـى جـرائم                 

واعتبرت الحكومة قرار باراك     . االحتالل هو مساهمة صامتة في هذا العدوان       الحرب التي يرتكبها جيش   
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بتقليص امدادات الكهرباء وتضييق الحصار على غزة جزء من العقاب الجماعي الذي تقوم بـه قـوات                 
االحتالل بحق الشعب الفلسطيني وتحذر من النتائج االنسانية لهذا القرار ما يضع مسؤولية كبيرة علـى                

الدولي في منع هذه الجريمة التي تمس مليون ونصف المليون انسان ونحمل حكومة االحـتالل               المجتمع  
ودعت الى وقف كافة اللقاءات مع االحتالل النها تقـدم           .النتائج المترتبة على هذا القرار غير المسؤول      

تجميلـه  الرهابه وخطواته الغطاء السياسي وتعطي انطباعات خاطئة حول سياسته االجراميـة وتقـوم ب             
واعتبرت الحكومة ان استمرار حملة االعتقاالت التي تواكـب زيـارة            .اعالميا أمام الرأي العام الدولي    

دايتون الى رام اهللا وتقوم بها االجهزة االمنية المتفتلة في الضفة بحق قادة وعناصر الحركة االسـالمية                 
 .جزءا من عملية ضرب صمود شعبنا وكسر ارادته

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   لالنصياع للقانون الدولي اإلنساني"سرائيلا"عريقات يدعو  .١٤

صائب عريقات األسرة الدولية بالتدخل العاجل والسريع لحماية شـعبنا، ودعـا            . طالب د  : وفا –رام اهللا   
 هذه، تعقيباً على قـرار وزيـر الـدفاع          هوجاءت تصريحات . إسرائيل لالنصياع للقانون اإلنساني الدولي    

ووصـف عريقـات     .تحديد كميات الكهرباء والوقود التي تزودها إسرائيل لقطاع غزة        اإلسرائيلي براك ب  
إن هذا القرار هو    ": ، وقال "قرار جائر وسيضاعف من معاناة أهلنا في قطاع غزة        "القرار اإلسرائيلي بانه    

ئيلية استفزازي بالدرجة األولى، حيث إنه يأتي في الوقت الذي تجتمع فيه الطواقم الفلـسطينية واإلسـرا               
  ."التفاوضية إليجاد الحلول لقضايا الوضع النهائي والعمل على إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

 ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  سلطات االحتالل تتنصت على لقاءات النواب المعتقلين مع محاميهم: عزيز دويك .١٥

إن إدارة   عزيز دويـك،  .االحتالل د قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني األسير في سجون          :رام اهللا 
وقال دويـك   . سجن مجدو الذي يقبع فيه أغلب النواب والوزراء السابقين تتنصت على لقاءاتهم بمحاميهم            

فاجأهم حين قال للمحامي إن عليه       دويك األخير بمحاميه،  .إن مدير السجن الذي كان موجودا خالل لقاء د        
وعنـدما سـأله     لقضايا القانونية، بعيدا عن أحوال السجن،     احترام عمله والتحدث مع النواب فقط حول ا       

المحامي ان كان يتنصت على لقاءاتهم التي تتم من خالل الهاتف الذي يتواصلون فيه عبر الزجاج أجاب                 
وتابع دويك قائال إن المحامي سأل مدير السجن ان كان يقـرأ             ."ال ولكني أقرأ ما تكتبون    ": مدير السجن 

وهو االمـر     رغم عدم وجود أحد غير المدير خالل اللقاء،        "ال لكن عندي من يقرأ    "قول  العربية فأجابه بال  
  .الذي يؤكد أن اإلدارة تتصنت تقنيا عبر الهاتف على لقاءات األسرى بمحاميهم

 ٢٦/١٠/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  قراقع يدعو حكومة فياض الى اهتمام أكبر بقضية األسرى  .١٦

االهتمـام أكثـر    " امس إلـى     ]فياض[ عيسى قراقع حكومة تسيير االعمال     نائبالدعا  :  د ب أ   -رام اهللا   
، محذرا من   "بتشكيل لجنة دولية بمؤازرة الجامعة العربية للتحقيق في االعتداءات على أسرى سجن النقب            

يجب أن نوفر ألسرانا بقدر مـا       "وأضاف  ". الحركة األسيرة تقف على بركان قد ينفجر في أي لحظة         "أن  
من الحماية السياسية والقانونية وأن نحاصر االحتالل دوليا ونضغط عليه أكثر كي بتوقف عـن               نستطيع  

  ".انتهاك حقوق اإلنسان األسير
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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   تنتقد المواقف العربية تجاه الالجئين الفلسطينيينهنيةحكومة  .١٧
 .ة تجاه إيواء الالجئين الفلـسطينيين  المقالة أمس المواقف العربي هنيةانتقدت الحكومة   :  وائل بنات  -غزة  

أعبر عن حزني وأسفي الشديد لسياسة إغالق       "وزراء محمد المدهون في بيان      الوقال رئيس ديوان رئيس     
الحدود العربية، والتي قد تتماشى مع سياسة االحتالل، بوجه أبناء شعبنا، في الوقت الذي تفتح لهم حدود                 

هل يعقل أن يكتب على شعب      "وتساءل   ". في أقصى بقاع األرض    دول غربية وأجنبية كالبرازيل وغيرها    
اللجوء مرات أخرى في منافي األرض المتعددة، ويبقى أبناء شعبنا هكذا مشردين؟ أيعقـل أن ترفـضهم                 

وأشار المدهون إلى واقع آالف الالجئين       ".وتلفظهم من تربطنا بهم مبادئ الدين واللغة والقومية العربية؟        
ردين بين الحدود العربية وفي مخيمات الشتات تفـرض علـيهم المقاطعـة والحـصار               مش"الفلسطينيين  

  ".وتمارس عليهم سياسة القهر واإلذالل
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  السودان يستضيف ألفي الجئ فلسطيني من العراق: عزام األحمد .١٨

ورئيس كتلة فتح في المجلـس      أعلن عزام األحمد مسؤول ملف الالجئين الفلسطينيين في العراق           :القاهرة
 عائلة بشكل   ٤٠٠التشريعي أن السودان أبدى استعدادا الستضافة ألفي الجئ فلسطيني مهجرين يشكلون            

وقال األحمد، في تصريحات صحافية عقب لقائه باألمين العام للجامعة           .مؤقت إلى أن يعودوا إلى وطنهم     
ى توفير دعم لهذه العملية وتوفير حياة كريمة للذين         العربية عمرو موسى، إن األمين العام وعد بالعمل عل        

  .سينقلون إلى السودان ليقيموا مؤقتا لحين تأمين عودتهم لوطنهم
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   وتنعي مقاوماًضد قوات صهيونية شرق جباليا" صيد األفاعي"تنفذ عملية " القسام" .١٩

ا نفذت عملية جريئة ضد قوات خاصة صهيونية فجر اليـوم           أنه، في بيان،    "كتائب القسام "أعلنت  : جباليا
، وأكدت الكتائب وقوع خسائر وإصابات في صفوف        )شمالي قطاع غزة  (، شرق جباليا    )٢٦/١٠(الجمعة  

يوسف " القسام"قوات العدو الصهيوني، أثناء العملية، فيما أعلنت في بيان آخر عن استشهاد المجاهد من               
إن المجاهدين خاضوا في الكمين اشتباكاً مع القوة الخاصـة،          " كتائب القسام "لت  وقا. واليدة أثناء العملية  

وجهاً لوجه، مؤكدة وقـوع إصـابات محققـة فـي           " القسام"مضيفة أن القوة الصهيونية وقعت في كمين        
إصابة أحد المجاهدين في العملية في حين       "وأشار بيان كتائب القسام كذلك إلى       . صفوف القوة الصهيونية  

تم انسحاب جميع الوحدات مـن      "، وأضاف البيان أنه     "- حتى لحظة إصدار بالغ الكتائب هذا      –قد آخر   فُ
مكان العملية، تحت تغطية الدفاع الجوي الذي قام بإطالق النار بكثافة ضد طائرات االحتالل المروحيـة                

  ". وأجبرها على التراجع أثناء انسحاب المجاهدين من مكان العملية
، "صيد األفاعي "الحقاً عن استشهاد أحد مجاهديها في العملية التي أسمتها          " كتائب القسام "لنت  إلى ذلك؛ أع  

 ٢١(نسخة عنه، إن الشهيد هـو يوسـف واليـدة    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت في بيان آخر تلقى      
لوحـدة الخاصـة    أحد فرسـان ا   "، من مسجد الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا، وأضاف البيان أنه            )عاماً

  ". لكتائب الشهيد عز الدين القسام
من جانبها؛ اعترفت قوات االحتالل الصهيوني بالعملية، وأكدت عبر وسائل اإلعالم العبرية أن قواتهـا               

. اشتبكت مع مقاتلين فلسطينيين فجر الجمعة، مضيفة أن العملية أسفرت عن إصابة جنديين صـهيونيين              
قاتلي كتائب القسام قاتلوا بشراسة وأن هذه المرة هي الثانية على التـوالي             وأضافت قوات االحتالل أن م    

  . كفاءة في قتال الجنود، بحسب تصريحات العدو" القسام"في وقت قصير التي أظهر فيها مجاهدو 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  الضغوط قد تدفعنا لتكرار سيناريو القطاع في الضفة: "حماس" .٢٠
إن " قال النائب عن حركـة حمـاس مـشير المـصري          :)، ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي         "يرالسف("

، مشددا علـى    "السياسة األميركية وسياسة عباس في غزة، هما اللتان اضطرتا حماس للتعامل بلغة القوة            
 وردا على المعلومـات   ". سيناريو غزة سيتكرر في الضفة، إذا استمرت الضغوط على حماس هناك          "ان  
لتعديل القانون األساسي الفلسطيني األساسي بمـا       "مستشاري عباس يعدون مشروعا     تي أشارت إلى أن     ال

أي تعديالت علـى    "قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن         ". يتيح لعباس حل المجلس التشريعي    
، "ياسـياً القانون األساسي، تعتبر محاولة صارخة ومرفوضة لتطويع القوانين لحصار حماس وإقصائها س           

  ". حطم الرقم القياسي في انتهاك القوانين"مشددا على ان عباس 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
   في عمق القطاع لمباغتة رجال المقاومة يكثر من الكمائن"الجيش اإلسرائيلي" .٢١

قالت مصادر فلسطينية إن الوحدات االسرائيلية الخاصة اصبحت في اآلونة االخيرة تكثر من : غزة
. كمائن المسلحة في عمق قطاع غزة الستهداف عناصر المقاومة وتصفيتهم قبل اداء مهامهماستخدام ال

وكان أيمن فسيفس،  . ساعة٢٤ فلسطينيين في غضون ٦وقتلت القوات االسرائيلية جراء هذه الكمائن 
ان يرابطان على التخوم الشرقية لبلدة عبس) الخميس(فجر امس " كتائب القسام"وأحمد طبش، من عناصر 

وكانت انظارهما تتجه صوب الشرق حيث الخط الفاصل بين . الكبيرة، التي تقع جنوب شرقي قطاع غزة
اسرائيل، تحسبا لعمليات تسلل للقوات الخاصة االسرائيلية من هذه الناحية، لكنهما فوجئا بإطالق النار 

انت تتمركز في بستان وتبين الحقا أن وحدة اسرائيلية خاصة ك. عليهما من الخلف فقتال على الفور
بعد عدة ساعات " سرايا القدس"وما حدث مع فسيفس وطبش حدث مع ناشطين من . للبرتقال يقع خلفهما
فقد كان محمود العابد ومحمد الكرد، الناشطان في سرايا القدس، صباح امس يحاوالن . على هذه العملية

لتي تتحرك قرب بلدة بيت الهيا، اقصى زرع عبوة ناسفة قرب مسار تسلكه دبابات الجيش االسرائيلي ا
وفوجئ االثنان بالجنود اإلسرائيليين يطلقون النار عليهما من مسافة صغيرة جداً، فقتال . شمال القطاع
وحسب المصادر االمنية الفلسطينية، فإن الوحدات اإلسرائيلية الخاصة عكفت بشكل منهجي . على الفور

اعتماداً على معلومات استخبارية، تستمدها من مصادرها على نصب الكمائن في العمق الفلسطيني 
  .االلكترونية والبشرية

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  لتحديد أهدافها العسكرية" google earth" تستخدم الـالمقاومة الفلسطينية: الغارديان .٢٢

 قطـاع غـزة     في غياب التكنولوجيا العسكرية المعقدة، تلجأ المقاومـة الفلـسطينية، فـي           : )يو بي آي  (
خصوصاً، إلى تسخير المتوافر من التقنيات الرقمية فـي خدمـة توجيـه صـواريخها البدائيـة تجـاه                   

كتائـب شـهداء    "البريطانيـة أن مقـاومي      " غارديان"وكشفت صحيفة    .المستوطنات والمدن اإلسرائيلية  
لى تحديد أهداف   لمساعدتهم ع " غوغل إيرث "، يستخدمون موقع    "فتح"، الذراع العسكرية لحركة     "األقصى

نحصل على التفاصيل من    "، خالد جعبري، قوله     "الكتائب"ونسبت إلى المسؤول في     . هجماتهم الصاروخية 
وعـرض  ". غوغل إيرث وندققها على خرائطنا عن مراكز المدن والمناطق الحـساسة فـي إسـرائيل              

 كي يوضح الطريقة    الجعبري صورة ملتقطة من الجو لمستوطنة سديروت اإلسرائيلية على جهاز حاسوبه          
عن أهداف إلطالق صواريخها، التي قال إنه جرى تحـديثها لتـتالءم مـع              " الكتائب"التي تبحث خاللها    

 .األهداف البعيدة المدى
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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  "التشريعي"تنتقد محاولة تعديل القانون لحل " حماس" .٢٣
سامي أبو زهري، ما تم الكشف عنه       استهجنت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها         :غزة، رام اهللا  

في شأن محاولة عدد من المحيطين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم مشروع للمصادقة عليه بمـا                
هناك من يحيطون   "وقال أبو زهري، في تصريحات صحافية، أمس، إن          .يتيح له حل المجلس التشريعي    

 بعض التوصيات الملزمة للرئيس لوضع البـدائل        يقدمون" إسرائيلياً"بالرئيس عباس مدعومون أمريكياً و    
  ".والمقترحات لعزل وضرب حركة حماس

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  في بيت الهية" الجهاد"استشهاد مقاومين من  .٢٤

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مقاومين مـن سـرايا القـدس الـذراع                : رائد الفي  -غزة  
" ايلـي سـيناي   "المي خالل محاولتهما زرع عبوة ناسفة قـرب محـررة           العسكرية لحركة الجهاد اإلس   

وقالت المصادر إن الشهيدين هما محمود العابـد،        . ، في بلدة بيت الهيا، شمال القطاع      )مستوطنة سابقة (
ان الـشهيدين   " أبو حمزة "وقال المتحدث باسم سرايا القدس      . ومحمد الكرد، من سكان مشروع بيت الهيا      

  .، عقب زرع العبوة الناسفة"إسرائيلية" مع قوات سقطا في اشتباك
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 بالتبعية لإلدارة األمريكية" األجهزة األمنية"تتهم " حماس"و... تدعم المقاومة" فتح الياسر" .٢٥

ا المنشقة عن حركة فتح أنه" فتح الياسر"أكدت حركة : وائل بنات، الوكاالت: غزة، رام اهللا ، تل أبيب
وقال الناطق اإلعالمي لفتح الياسر حسن القانوع في بيان إن . الفلسطينية بكافة أشكالها" المقاومة"تدعم 

وانتقادها المتواصل للمقاومة هو ما دفع حكومة العدو اإلسرائيلي إلى ) الفلسطينية(استنكار قيادة السلطة "
من جانبها، وصفت حماس قرارا أمريكيا  ."اتخاذ قرار بالعمل على قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزه

.  ماليين دوالر بأنه مكافأة لها على قمعها لحماس٤١٠بتمويل أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بـ
األجهزة األمنية " تبعية"وقال المتحدث باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم إن القرار األمريكي يؤكد 

 علما بأن مصادر فلسطينية ذكرت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطينية لإلدارة األمريكية،
 . حماس أغلبية مقاعدهيبحث إجراء تعديل دستوري يتيح له حل المجلس التشريعي الذي تملك

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  بالصواريخ" إسرائيلية"تقصف أهدافاً "  القسام"و" األقصى"و" الناصر"و" سرايا القدس" .٢٦

صلت فصائل المقاومة اطالق الصواريخ محلية الصنع وقذائف الهاون على اهداف اسرائيلية تقع             وا: غزة
امس انها اطلقت اربعـة صـواريخ       " سرايا القدس "واعلنت  . على الحدود الفاصلة بين القطاع واسرائيل     

ن اطـالق   مسؤوليتها ع " ألوية الناصر "و" كتائب االقصى "كما اعلنت   ". سديروت"محلية الصنع على بلدة     
العسكري االسرائيلي المحاذي للحدود جنوب شرقي مدينة دير البلح         " كيسوفيم"ثالثة صواريخ على موقع     

وقالـت ألويـة    . في النقب الغربي داخل اسـرائيل     " كفارعيم"وسط القطاع، ومثلها على القرية التعاونية       
ت ورابعا على القرية التعاونية     الناصر صالح الدين ان مقاوميها اطلقوا ثالثة صواريخ على بلدة سديرو          

 قذيفة هاون امس في     ٣٥فقالت انها اطلقت نحو     " كتائب القسام "اما  . شرق غزة في النقب الغربي    " زيكيم"
 .اتجاه اهداف عسكرية اسرائيلية محاذية للقطاع

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة 
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  في الضفة الغربية" عملية آرئيل"تتبنى " كتائب القسام" .٢٧
مسؤوليتها عن عملية اطالق النار التي استهدفت تجمعاً للجنود والمستوطنين " ب القسامكتائ"أعلنت : غزة

، رداً على اعتداءاته على )االربعاء(قرب مستوطنة آرئيل شمال غربي الضفة الغربية يوم اول من امس 
 إن قالت الكتائبنسخة منه، " الشرق االوسط"وفي بيان تلقت . األسرى ووفاة األسير محمد األشقر

عناصرها استهدفوا مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة آرئيل وتمكنوا من إصابة جندي إسرائيلي 
وأكدت الكتائب أنها تكتمت على إعالن تبني المسؤولية عن  .بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة

مسارعة ، وأبدت استغرابها من "لدواٍع أمنية محضة وحتى يصل مجاهدوها لقواعدهم بسالم"العملية 
 "وهي لم تقم بها أصالً وعلمت بها من وسائل اإلعالم"إحدى المجموعات تبني مسؤوليتها عن العملية 

 . العملية، قد تبنت المسؤولية عن نفس"جيش البشائر"وكانت كتائب شهداء األقصى .
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  انسان مليون ١،٥ جريمة بحق )فرض العقوبات على غزة (القرار: "حماس" .٢٨

، ) على غزة   العقوبات فرض( القرار اإلسرائيلي     الى ادانة  "حماس"سارعت    :)وكاالت( -القدس المحتلة 
تمثل جريمـة حـرب ومخالفـة       "وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ان العقوبات اإلسرائيلية           

  ".لصريحة للقانون الدولي الذي يلزم االحتالل توفير الحاجات االساسية للشعب المحت
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   شمال الضفة بعد اقتحام األمن مصلى للطالبات" النجاحجامعة"تنذر " حماس" .٢٩

إنذارا شديد اللهجة إلى جامعة فلسطينية في شمال الضفة الغربية، بعـد أن             " حماس"وجهت حركة   : غزة
قال  سامي أبـو زهـري،       و .تعرض طلبتها النتهاكات على أيدي عناصر األمن بسبب خلفيتهم السياسية         

إنه أخطر الممارسات التي سمحت بها إدارة الجامعة قيام عناصر أمنيـة باقتحـام              " حماس"الناطق باسم   
مصلى للطالبات داخل حرم الجامعة بشكل متكرر، حيث دهمت مجموعـة أمنيـة صـبيحة األربعـاء                 

 نابية، كما قام أفرادهـا      مصلى للطالبات رغم وجود عدد منهن داخله، وتعرضن لهن بعبارات         ) ٢٤/١٠(
  .بتمزيق أدعية وآيات قرآنية علقت في المكان

وأدان أبو زهري قيام عناصر من حركة الشبيبة الفتحاوية بمهاجمة الطالبـات بالحجـارة والزجاجـات                
تعكـس  "وقال إن هذه الممارسات     . الفارغة لدى محاولتهن االحتجاج داخل الجامعة على اقتحام المصلى        

  ". أمن السلطة المتجردة من أدنى المعايير والضوابط األخالقيةطبيعة أجهزة 
بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الطلبة مـن      " فتح"إدارة جامعة النجاح، المقربة من      " حماس"واتهمت  

خالل استدعائها مزيداً من عناصر األجهزة األمنية والسماح لهـم بـدخول الجامعـة والتـستر علـى                  
ودعا إدارة جامعة النجاح إلـى تـصحيح هـذه           .جامعة النجاح إلى ثكنة عسكرية    ممارساتهم، مما حول    

يعني أن هذه الجامعة لم تعد مؤهلة لممارسة الدور التربوي والتعليمـي  "األوضاع، معتبرا أن استمرارها   
  .، وفق قوله"المناط بها، وأنها تحولت إلى أداة لقمع الحريات ومالحقة الطلبة وإرهابهم

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
  

   للجامعات الفلسطينية"حماس" "تهديدات" تدين ما اسمته "فتح: "وكالة معا .٣٠
 في الضفة الغربيـة وقطـاع       جامعة النجاح  إلى   "حماس" التي وجههتا    "التهديدات"ـ ب "فتح"نددت  : رام اهللا 
حـدث  وقالت الحركة على لـسان المت      .عمل على فصلها من اتحاد الجامعات العربية واإلسالمية       الغزة ب 

وقـال   .باسمها فهمي الزعارير أن فتح تقف إلى جانب الجامعات الوطنية فـي أداء رسـالتها العلميـة                
إن جامعتي النجاح واألزهر تعتبران من أكبر الجامعات في الوطن وتلعبان دورا رائـدا فـي                " الزعارير
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وكذلك لعبا دور هامـا     تعليم شعبنا الفلسطيني، وكان لهما دور رئيسي في تخريج قيادات العمل الوطني،             
  ".في مقاومة االحتالل وال تزاالن تقومان بدورهما الوطني واألكاديمي على أكمل وجه

  ٢٥/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  باراك يصادق على توصيات بقطع الكهرباء عن غزة كرد على الهجمات الصاروخية .٣١

اللجنة األمنية الخاصة برئاسة نائبه متان      صادق إيهود باراك، في ختام جلسة تقييم أمنية، على توصيات           
فلنائي، التي تشمل خفض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بشكل تدريجي، إال أنه لم يتم تحديد متـى سـيتم         

وحسب خطة أجهزة األمن يتم قطع الكهرباء عن أجزاء من قطاع            .البدء بتطبيق تلك العقوبات الجماعية    
 في البداية ويتم زيادة مدتها من فترة إلى أخرى حسب تطورات             دقيقة ١٥غزة لفترات قصيرة حددت بـ      

وتهدف العقوبات التي أقرت إلى الضغط على السكان من أجل حملهم على التصدي لفـصائل                .األحداث
المقاومة التي تقوم بإطالق الصواريخ على البلدات اإلسرائيلية، ومن جانب آخر تقويض سلطة حمـاس               

القرارات ال  "وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن       .عالن عن غزة كيانا معاديا    في قطاع غزة تماشيا مع اإل     
تشمل قطع الكهرباء عن قطاع غزة في مقابل كل صاروخ يطلق، ولكن تقرر إجراء خفـض تـدريجي                  
للتبعية بين إسرائيل وقطاع غزة كي يتم استخدام الكهرباء التي يتم تزويدها لقطـاع غـزة الحتياجـات                  

  .ن أجل اإلرهابالسكان وليس م
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  مناسبة إلعالن اتفاق سالم لن يكون: أولمرت ينعى أنابوليس .٣٢

أبدى رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود أولمرت شكوكا ترقى الى         : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا، عمان    
فـإن  .. إن عقـد   "نعي مؤتمر السالم الذي دعا اليه الرئيس األميركي جورج بوش، وقال إن االجتمـاع             

  ".انابوليس لم يرتب ليكون مناسبة العالن اتفاق سالم
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧المستقبل 

 
  حزب اهللا أفشل صفقة الستعادة شاليت : مستشار أولمرت .٣٣

يورام توربوفيتش في إفادته أمام      "االسرائيلي"اعتبر رئيس طاقم مستشاري رئيس الوزراء       : )اي.بي.يو(
تموز العام الماضـي    / يوليو ١٢في   "إسرائيليين"ي حزب اهللا وأسر جنديين      لجنة فينوغراد أن هجوم مقاتل    

األسـير  "اإلسرائيلي"إبرامها مع حركة حماس الستعادة الجندي        "إسرائيل"كان هدفه افشال صفقة أوشكت      
وقال توربوفيتش في إفادته أمس إن أمين عام حزب اهللا حسن نصراهللا أراد              .في قطاع غزة جلعاد شاليت    

  ."إسرائيل"فيذ صفقة لحماس مع منع تن
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  قنبلة إيران النووية ال تشكل تهديداً إلسرائيل: ليفني .٣٤

أمس، إن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ترى أن رئيس الوزراء " هآرتس"ذكرت صحيفة 
ليله بالتخويف من قنبلة نووية ايهود أولمرت، يحاول كسب تأييد الجمهور اإلسرائيلي من خالل تض

من جهة أخرى، ترى ليفني أن حيازة إيران على قنبلة نووية ال يشكل تهديداً وجودياً على . إيرانية
  .إسرائيل

وقالت لمقربين منها في محادثات مغلقة إنها ال تشارك أولمرت الرأي بأن قنبلة نووية إيرانية هي تهديد 
 بهذا الخصوص هي محاولة تضليلية لجعل الجمهور يتكتل حوله حقيقي، معتبرة أن تصريحات أولمرت
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رغم ذلك تعتبر ليفني أن قنبلة نووية إيرانية ستلحق ضرراً كبيراً لكن إيران ليست قادرة . بواسطة إخافته
 . على تدمير إسرائيل

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧البيان  
  

  إسرائيل تلغي مناورات الجوالن وتنوي االعتذار لتركيا .٣٥
أعلن مصدر عسكري، أمس، أن الجيش اإلسرائيلي ألغى المناورات العسكرية الكبرى التي            : )يو بي آي  (

والمنـاورات، التـي     ".كي ال يؤجج التوتر مع سوريا     "كان ينوي القيام بها في هضبة الجوالن السورية         
ل فقط  ، ستقتصر على الجلي   )شمال فلسطين المحتلة  (كانت مقررة األسبوع المقبل في الجوالن وفي الجليل         

سوف نستبعد  "وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى      . ة لهذه المناورات  ببالرغم من مساحتها الضيقة بالنس    
إلى ذلك، نقلت القناة العاشـرة   ".أي شك يمكن أن يتكون لدى السوريين حول وجود نية هجومية من قبلنا      

الحكومـة  "لمرت قولـه إن     للتلفزيون اإلسرائيلي، أمس، عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء إيهود أو          
  ".ستمرر رسالة إيضاحية لتركيا وتعتذر فيها عن إسقاط خزانات الوقود واختراق األجواء التركية

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  

  ٣٥ -أميركا تقدم موعد تسليم اسرائيل صفقة مقاتالت اف  .٣٦
موعد تسليم صـفقة    ذكرت صحيفة اسرائيلية امس أن الواليات المتحدة قدمت         :  رويترز -القدس المحتلة   

 المتطورة السرائيل في اطار مساعي البلدين الحليفين للحفاظ علـى التفـوق             ٣٥ -مزمعة لمقاتالت اف    
ونقلت صحيفة جيروزالم بوست عن مسؤولين في مجال الدفاع لم           .العسكري للدولة اليهودية على ايران    

 السرائيل بحلول عام    ٣٥ -قاتالت اف   تذكر أسماءهم القول ان وزارة الدفاع االمريكية وافقت على بيع م          
 حين تتسلم القوات الجوية االمريكية أول دفعة من الطائرات التي تزيد سـرعتها علـى سـرعة                  ٢٠١٢

   .الصوت وتتفادى أجهزة الرادار
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
   الفلسطينيحق العودة ووقف االقتتالعلى  يؤكد  في بيروت ثابت لمنظمةمؤتمر .٣٧

برعاية الرئيس الحص وحضور     مؤتمرا   بيروت، في   "ثابت" الفلسطينية لحق العودة      امس المنظمة  نظمت
الواقـع  : الالجئون الفلسطينيون في لبنان   "عدد من الشخصيات الفلسطينية واللبنانية والعربية تحت عنوان         

مسك وقد هدف المؤتمر الى تكريس مفهوم رفض التوطين والتهجير لدى الالجئين، والت           ". وآفاق المستقبل 
بحق العودة وإبراز البعد القانوني والسياسي للقضية، وتسليط الضوء على حرمانهم من حقوقهم االنسانية              

تخلـل المـؤتمر ثـالث      وقد  . ال سيما في ضوء أزمة مخيم نهر البارد، واستشراف مستقبلهم في لبنان           
قـشتها للخـروج    جلسات وقدمت خالله عدة اوراق تناولت االهداف التي وضعها المؤتمر وجـرت منا            

  . أعماله ببيان ختامي وتوصيات، منهيابتوصيات موحدة
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
  نفي مزاعم إسرائيل حول آثار يهودية في األقصى يؤكد على كمال خطيب  .٣٨

اعتبر الشيخ كمال خطيب االدعاءات اإلسرائيلية بوجود آثار للهيكل المزعوم في المسجد             :القدس المحتلة 
أشارت مؤسسة األقصى الـى أن مؤسـسات        فيما   .اءات باطلة تماماً وتزوير للحقائق    نها ادع أ ،األقصى

  وشخصيات إسرائيلية أخذت تصعد حملتها العدائية المعلنة على المـسجد األقـصى ودائـرة األوقـاف                
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أن أعمال الصيانة في األقصى تؤدي إلى إخفاء        ب االدعاء الباطل  ها آخر والتي كان اإلسالمية في القدس،    
  .مير آثار يهوديةوتد

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   االسرائيلية المفتوح عن الطعام يتواصل لليوم الثالث في كافة السجون االسرىاضراب .٣٩
واصل االسرى في سجون االحتالل امس اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على القمـع              : محافظات

 هـا، سجن ورفض الحـوار مع    اللبتهم بمحاكمة ادارة     مطا  فيه سرىالجدد ا ، الذي   االحتاللي لسجن النقب  
  . لبدء أية حوارات أشرف العجرميحضور وزير االسرىمشترطين 

 ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  األشقر محمد الناطق باسم أسرى النقب يطالب بتحقيق دولي في تصفية الشهيد  .٤٠

الصحراوي، أن المعلومات األوليـة     أكد الناطق باسم األسرى في سجن النقب        : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 موضحا أن التقريـر الطبـي       ،االشقر للتصفية وهو مكبل األيدي    محمد  تشير إلى إمكانية تعرض الشهيد      

الذي أرسل إلى وزارة شؤون األسرى والمحررين يلمح إلى هذه اإلمكانية من خالل تأكيده على تعرض                
طالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليـة للكـشف عـن    د قو .األسير إلى إصابة في رأسه من مسافة قريبة جدا        

تفاصيل هذه الجريمة، مؤكدا ان جنود االحتالل استخدموا أسلحة محرمة دولية بحق األسـرى خاصـة                
  .قنابل غاز األعصاب

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  ألسرىتضامنا مع اتظاهرة في الخليل صدامات وجرحى خالل  .٤١
عة فلسطينيين أصيبوا فيما اعتقل خامس أمس خالل مواجهات اندلعت          ذكرت مصادر طبية أن أرب     :نابلس

تـضامناً مـع األسـرى،      ،  بين قوات االحتالل وعشرات المتظاهرين في مدينة الخليل بالضفة الغربيـة          
  .وبخاصة أسرى النقب

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية  
  

  اعتصام ومسيرة حاشدان رفضاً العتداءات االحتالل بحق المعتقلين .٤٢
ندد المشاركون في اعتصام احتجاجي دعت إليه المبادرة المحلية لمواجهة العـدوان            :  خليل الشيخ  -غزة  

اإلسرائيلي، في بيت حانون، أمس، بالممارسات اإلسرائيلية بحق األسرى، مطـالبين المجتمـع الـدولي               
اللجنـة المحليـة    وأوصـت    .بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحـتالل         

المشكلة من عدة مؤسسات أهلية القيادة الفلسطينية بقطع االتصاالت مع اإلسرائيليين رداً على األحـداث               
وفي مخيم جباليا شارك اآلالف من المواطنين وعدد         .في سجون االحتالل واستشهاد األسير محمد األشقر      

حاشدة التي دعـت إليهـا فـصائل منظمـة          من ممثلي الفصائل الوطنية والمجتمع المحلي في المسيرة ال        
  .التحرير تأييداً لألسرى، ورفضاً للممارسات اإلجرامية التي يتعرضون لها في سجون االحتالل

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

   فلسطينياً في غزة ٢٥ االحتالل يعتقل .٤٣
إلسـرائيلية فـي منطقـة      توغلت قوات االحتالل تساندها عدد من اآلليات والدبابات ا         : رائد الفي  -غزة  

الفخاري، أمس، شرق مدينة خان يونس، تحت غطاء كثيف من النيران، وبدعم من الوحـدات الخاصـة                 
والطيران الحربي، وشرعت بعمليات تفتيش ودهم لعشرات المنازل، وتجريـف األراضـي الزراعيـة              
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 مواطنا أثناء عملية التوغل    ٢٥ رئيس بلدية الفخاري إلى اعتقال ما يزيد عن          قد أشار و. واقتالع األشجار 
  .هذه

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   آخرين١٤من زيارة " نفحة" أسيراً ومنع محامي جمعية ٢٠تمديد توقيف  .٤٤
أفادت جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان، أمس، بأن المحكمة العسكرية اإلسرائيلية             : جنين

 أسيراً منهم،   ١٤، ومنعت محامي الجمعية من زيارة       فلسطينيا أسيراً   ٢٠في سجن الجلمة، مددت توقيف      
مخالفاً لكل األعراف والمواثيق الدوليـة واإلنـسانية         االمر الذي يعتبر     .بحجة عدم انتهاء التحقيق معهم    
  .الخاصة بالتعامل مع األسرى

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  اقدة على اتفاقية جنيف الرابعةإلى عقد مؤتمر جديد لألطراف المتعيدعو مركز حقوقي  .٤٥
إلى عقد مؤتمر جديد لألطراف السامية المتعاقدة على        الفلسطيني لحقوق االنسان    دعا المركز   : وفا -غزة  

اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لـضمان احتـرام إسـرائيل                
هـذه  فير الحماية الفورية للمدنيين الفلـسطينيين، مطالبـاً         لالتفاقية في األراضي الفلسطينية المحتلة وتو     

األطراف بالوفاء بالتزاماتها القانونية بمالحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفـات جـسيمة لالتفاقيـة، أي               
أوصى منظمات المجتمع المدني الدولية، باالنخراط أكثر فـي مالحقـة            كما   .جرائم حرب اإلسرائيليين  
يليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة، داعياً االتحاد األوروبي إلى العمل           مجرمي الحرب اإلسرائ  

 األوروبية، التي تـشترط اسـتمرار التعـاون         -على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة اإلسرائيلية         
  .االقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  إقرار المزيد من العقوبات على قطاع غزة جريمة حرب جديدة: مركز حقوقي .٤٦
قال مركز رسالة الحقوق، إن إقرار إسرائيل المزيد من العقوبات والحـصار وقطـع إمـدادات    : رام اهللا 

 بحـق الـشعب     الكهرباء والوقود عن قطاع غزة، يعتبر جريمة حرب جديدة ترتكبها دولـة االحـتالل             
ستوجب قيام المجتمع الدولي باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتقديم مجرمي الحرب           ا ي مم الفلسطيني،

 إلى ان هذا القرار سيتسبب بموت ومـرض         مشيرا .لمحاكمة دولية، عالوة على وقف آثار هذه الجريمة       
  .وجوع اآلالف في قطاع غزة

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  ت هدم المنازل العربية في النقب الجرافات اإلسرائيلية تستأنف عمليا .٤٧
للمرة الثانية عشرة على التوالي وبعد شهر على تجميد عمليـات الهـدم،             :  حسن مواسي  -النقب العربي   

جرافات اإلسرائيلية مسلسل هدم البيوت العربية في النقب، حيث قامت بهدم كافة بيوت قريـة               الاستأنفت  
مجلس اإلقليمي جهات متطرفة مدعومة من مـا يـسمون          واتهم ال  .الطويل أبو جرول غير المعترف بها     

 في  يذكر .بحمائم السالم في إسرائيل، ومن الحكومة اإلسرائيلية بالوقوف وراء مثل هذه الحمالت الشنيعة            
 وجه المجلس اإلقليمي تحـذيرات      فيما ألف منزل عربي مهدد بالهدم،       ٤٢ أن هناك أكثر من      هذا السياق   

  . منزل عربي في النقب٣٦٠٠من خطة إسرائيلية لهدم 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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  ر من الصراع مع االحتاللثألزمة الداخلية أكتركيزه على اانتقادات لإلعالم المحلي ل .٤٨
 أداء اإلعـالم     في غـزة،   انتقد إعالميون خالل ورشة العمل التي نظمها مركز اإلعالم المجتمعي         : غزة

ة أكبر بكثير من تلك التي تشغلها مساحات الـصراع          المحلي كونه يعطي األزمة الداخلية مساحات واسع      
مع االحتالل، ما يعكس للعالم رسالة مشوهة وسلبية مفادها أن اإلعالم الفلسطيني لم يستطع تحييد نفـسه                 

  .عن دائرة الصراع
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   ناني مخيمات الجنوب اللب في الالجئين الفلسطينيينفصل جديد من معاناة : تحقيق .٤٩

يعرف عن مخيم البرج الشمالي باإلضافة إلى فقر أهله، مشاكله البيئية والـصحية             :  حسين سعد  - صور
 عدد من أهالي المخيم     حيث لجأ . واالجتماعية ومعها تعثر عملية إعادة ترميم وإعمار منازل األهالي فيه         

وكالـة اعمارهـا مـن خـالل        ال  للمطالبة بإعادة إعمار ما يسمى منازلهم التي تكفلت         االنروا إلى مكتب 
المشكلة الجديدة بالنسبة للمحتجين تتمثل بوقف المتعهد أشغال البنـاء التـي            و. متعهدين ومقاولين محليين  

يزيد "وما  . بدأت منذ مدة في خمس وثالثين منزالً من الدفعة الثانية للمنازل التي تبلغ ستة وسبعين منزال               
تاء حيث تلجأ العائالت إلى ألواح الصفيح لحمايتها مـن شـمس            عند الالجئين حلول فصل الش    " الطين بلة 

من جهته، رد احد متعهدي ترميم وإعادة بناء المنـازل          و. النهار وبرد الليل، فماذا عن األمطار والرياح      
شر العمل بـشكل طبيعـي وال يوجـد اي          و ب وقدبسبب عطلة العيد،    كان   توقف األعمال    بأنفي المخيم   

 ان الترميم وإعادة اإلعمار يشمل المنازل المتـضررة          في هذا السياق،   يذكرومما  .  االونروا معخالفات  
  . بفعل مرور زمن طويل على بنائها بمواصفات متواضعة، وبالتالي تصبح مع الوقت غير صالحة للسكن

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧السفير 
  

  يشكو جنون األسعار وشح السلع  غزةقطاع .٥٠
أن قطاع غزة يشهد نسبة  المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كشف تقرير للجهاز : ماهر إبراهيم-غزة 

االرتفاع األعلى في األسعار منذ عشر سنوات، موضحا أن أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية 
الشهر خالل % ٦٥وصلت معدالت الفقر المدقع إلى فيما %. ١٩,٢٨سجلت ارتفاعاً ملموساً بمقدار 

من و.  ألف شخص، في الضفة الغربية وقطاع غزة١٩٢مل إلى ، ووصل عدد المتعطلين عن العالحالي
ن الالجئين هم األكثر فقراً أ ،ونروا في تصريحات سابقةألقالت كارين أبو زيد، المفوض العام لجهتها 

واألشد عرضة للمخاطر بين الفلسطينيين عامة، محذرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه في 
  .  مستويات مفرطة وغير معقولةقطاع غزة سيوصل الفقر إلى

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧البيان 
  
  كل البنادق باتجاه العدو اإلسرائيلي :  في عين الحلوةاإلسالميةالجماعة  .٥١

أكد المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام حمود، إثر الجولة الثالثية األطراف : صيدا
 وفد من قيادة الجماعة في صيدا والجنوب على التي قام بها، امس، في مخيم عين الحلوة، على راس

العمل الصادق والجاد الستمرار حالة االستقرار األمني في المخيمات، ال سيما مخيم عين الحلوة "
والمحيط، وتفويت الفرصة على كل المراهنين والمصطادين في الماء العكر إن كانوا من داخل المخيمات 

على التوالي، ممثلي األطر الثالثة الرئيسية في المخيم وهي " ماعةالج"والتقى حمود ووفد ". أو خارجها
إن زيارة مسؤولي "وقال حمود . منظمة التحرير الفلسطينية، قوى التحالف الفسلسطيني والقوى االسالمية

األطر الفلسطينية الثالثة، لنؤكد لهم ان الفتنة ممنوعة في هذه المنطقة وفي هذه المخيمات، وإن موقفنا 
اعة إسالمية أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى هي قضية األمة المركزية، مع ما يستوجبه ذلك من كجم
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أولويات على رأسها توحيد الصف ونبذ التفرقة ووأد أي فتنة، وتوجيه البندقية اتجاه العدو المشترك الذي 
   ".يتربص بنا جميعاً وال يفرق بين مقاوم وآخر فلسطينياً كان أم لبنانياً

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧السفير     
  
   تتصدى للطيران اإلسرائيلي ولحود يؤكّد على حق استرجاع األسرىاللبنانيمضادات الجيش  .٥٢

تصدت المضادات االرضية التابعة للجيش اللبناني لطائرات حربية إسرائيلية، حلقت قبل ظهر : بيروت
بأن نيرانا غزيرة أطلقت " ة لإلعالمالوكالة الوطني"وافادت . أمس في اجواء مرجعيون والخيام وكفركال

هذا وحلقت طائرات  .باتجاه الطائرات المعادية التي شمل تحليقها اجواء منطقتي جزين واقليم التفاح
فيما . استطالع اسرائيلية أكثر من مرة، أمس، فوق مناطق العرقوب وحاصبيا وراشيا والبقاع الغربي

ات داخل االراضي السورية المحتلة القريبة من الحدود مع واصلت الجرافات االسرائيلية إقامة التحصين
 .لبنان

عودة االسرى اللبنانيين في السجون االسرائيلية، "من جهة اخرى، أكد رئيس الجمهورية اميل لحود أن 
واسترجاع جثامين شهداء المواجهة مع إسرائيل يشكالن قاعدة أساسية من قواعد تمسك لبنان بحقوقه 

 ." االسرائيلي–امل القرارات الدولية المتعلقة بالصراع اللبناني وبضرورة تطبيق ك
 ٢٦/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   لإلسراع بإخالء المدارس البداوياعتصام في  .٥٣

احتشد العشرات من أبناء مدينة البداوي، صباح أمس، أمام تجمع المدارس  :عمر ابراهيم  -البداوي 
 وقطعوا الطريق الدولية لمدة نصف ساعة، للضغط على الذي يشغله نازحون من مخيم نهر البارد،

المعنيين بغية االسراع في إخالء التجمع المدرسي المقرر مسبقاً يوم السبت المقبل، األمر الذي أدى إلى 
ويأتي هذا االعتصام ضمن سلسلة تحركات قام بها أبناء البداوي،  . عرقلة السير على الطريق المذكورة

مدارس وفتح المجال أمام طالبهم للعودة الى مدارسهم ومتابعة تحصيلهم العلمي، في للمطالبة بإخالء ال
كل الترتيبات المتعلقة بإجالء الدفعة األخيرة من العائالت النازحة من " االونروا"وقت أنهت فيه وكالة 
  .مدارس مدينة البداوي

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧السفير 
  

   للقاء الخريف رسالة من أبو الغيط إلى رايس تحمل رؤية مصرية .٥٤
اتهم مصدر دبلوماسي مصري اإلسرائيليين بمحاولة نسف الجهود األمريكية من خالل استخدام : القاهرة

كل الوسائل للضغط على الجانب الفلسطيني لمنع صياغة وثيقة مقبولة ومرضية يذهب بها الطرفان إلى 
ائيلي ونتائج الجهود األمريكية لجهة إن مصر تتابع التعامل األمريكي مع السلوك اإلسر: وقال. المؤتمر

وعما إذا كانت مصر ال . توصيل الطرفين إلى وثيقة ذات مضمون حقيقي لتعزيز فرص نجاح اللقاء
تزال تتمسك بدعوتها إلى التفكير في تأجيل لقاء انابولس في حالة عدم إبداء الجانب اإلسرائيلي مرونة، 

ت ببذل المساعي لعقد مؤتمر الخريف وتأمين أسباب قال المصدر الدبلوماسي المصري إن رايس وعد
إن مصر تؤيد الموقف الفلسطيني الداعي إلى االتفاق على وثيقة سياسية تحدد أسس : وقال. النجاح

التسوية النهائية في الموضوعات الستة في الوضع النهائي وهي الحدود والقدس وحق العودة لالجئين 
وكشف أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بعث برسالة إلى . ألمنيةوالمياه والمستوطنات والترتيبات ا

رايس مؤخرا تتضمن رؤية مصر للتعامل مع هذه الموضوعات في إطار الجهود المصرية لعقد مؤتمر 
ناجح ولمساعدة الطرفين على تجاوز العقبات، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت ضرورة احترام 

ة والتفاهمات التي أبرمها الجانبان من قبل والخيارات المطروحة للحل المرجعيات واالتفاقيات التعاقدي
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وأكد المصدر أن مصر تتعامل مع لقاء الخريف المزمع بوصفه . والمعايير التي يجب أن ترتكز عليها
  .نقطة إعادة انطالق للمفاوضات للتوصل إلى تسوية عادلة

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   اإلسرائيلي-تحدة بدور فاعل في الصراع العربي موسى يطالب األمم الم .٥٥

دعا األمين العام لجامعة الدول العربية األمم المتحدة، في الذكرى الثانية والستين :  أشرف الفقي-القاهرة 
 اإلسرائيلي، مؤكدا أن هناك -إلنشائها، إلى أن تلعب دورا أكثر فاعلية في التعامل مع الصراع العربي 

ل األعضاء بالمنظمة الدولية وخاصة بمجلس األمن للعمل على تفعيل دورها وتمكينها حاجة لتحرك الدو
من القيام بالمهام المنوطة بها خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على األمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق 

ية التي وأكد موسى على ضرورة أن تتحرك األمم المتحدة بجدية وفاعلية في تنفيذ أهداف األلف .األوسط
  .توافق عليها المجتمع الدولي من أجل إرساء السالم والتنمية واالستقرار في العالم

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  دول عربية وإسالمية تعارض تدويل تدريس الهولوكوست .٥٦

أن عدداً من الدول العربية واالسالمية بدأت تتنادى وتنسق في ما بينها " الخليج"علمت : حبيب الصايغ
بر وزارات تعليم وخارجية ومنظمات معنية مباشرة، وذلك نحو اتخاذ موقف موحد يحيد عزم األمم ع

وشهدت الدورة . كمادة علمية تدخل في مناهج التعليم عبر العالم" الهولوكوست"المتحدة تدويل تدريس 
اريس، لقاءات غير الرابعة والثالثون للمؤتمر العام لليونسكو، التي عقدت نهاية األسبوع الماضي في ب

رسمية أولت اهتماماً فائقاً بالموضوع، باعتباره سابقة تاريخية خطرة، واستغالالً سياسياً لقضية تاريخية، 
مما ال يتفق مع فرضها على هذا النحو، خصوصاً حين يؤدي مثل هذا الغرض إلى خدمة أغراض قوى 

  .بعينها
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  أفارقة وسائقا مصريا حاولوا التسلل إلسرائيل١٠عتقل الشرطة المصرية ت .٥٧

قالت مصادر أمنية مصرية، إن الشرطة ألقت القبض على عشرة أفارقة  : يسري محمد-اإلسماعيلية 
 .وسائق مصري خالل محاولة للتسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية مع مصر

 وأطفالهن األربعة وشابا تم احتجازهم من جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن أربع سيدات
للتحقيق معهم، بعد أن دخلوا األراضي المصرية متسللين من قطاع غزة الفلسطيني، في وقت مبكر من 

  .صباح أمس
 ٢٦/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  مؤتمر السالم سيخيب اآلمال اذا لم يعالج قضايا جوهرية: ايطاليا .٥٨

من المهم ان هذا    "ير خارجية ايطاليا، في مؤتمر صحفي بتونس،        قال ماسيمو داليما وز   :  رويترز –تونس  
هـذه النـدوة    "لكن داليما قـال ان      ." المؤتمر ومن الضروري ان يمثل خطوة لالمام واال فسيكون مخيب         

ستكون مخيبة لالمال ان لم تجد حال للقضايا االساسية ومنها الوضع النهائي لحـدود دولـة فلـسطينية                  
نحن ملتزمون بدعم هذه الندوة ونـشجع علـى مواجهـة هـذه             "واضاف  ". ينيينووضع الالجئين الفلسط  

  ."القضايا
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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 روسيا ترى فرصا لنجاح مؤتمر السالم بالشرق األوسط .٥٩
أشرف الفقي أكد مبعوث الرئيس الروسي للسالم في الشرق األوسط إلكسندر سلطانوف أن بالده              : القاهرة

وأضـاف   .ة لنجاح المؤتمر الدولي للسالم المقرر قريباً في الواليات المتحـدة          ترى أن هناك فرصاً كبير    
سلطانوف، عقب مباحثات أجراها مع األمين العام للجامعة العربية عمـرو موسـى أمـس، أنـه مـن                   
الضروري توفير الظروف لتحقيق هذا النجاح من خالل اإلجراءات والخطوات الرامية لتعزيـز فـرص         

 .ات التي من شأنها أن تخرب فكرة المؤتمرالنجاح وتجنب الخطو
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  "إسرائيل"روسيا لن تفعل أي شيء يضر بأمن : إيفانوف .٦٠

قال النائب األول لرئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف إن روسيا لن تفعـل             :  كريم المظفر  -موسكو
ايهـود اولمـرت    " اإلسرائيلي"ئيس الوزراء   ، وقال معلقا على ما ذكره ر      "إسرائيل"أي شيء يضر بأمن     

بشأن حصوله على وعد رسمي من روسيا أثناء زيارته لموسكو األسبوع الماضي بعدم توريـد الوقـود                 
النووي الروسي إلى إيران، إنه ال يرغب بالتعليق على تصريحات رؤساء ورؤسـاء حكومـات الـدول                 

ي على أن ذلك لو حدث فلن يكون قبـل تـسوية            مشددا حول إمكانية تزويد محطة بوشهر بالوقود النوو       
  .المسائل التمويلية الخاصة ببناء المحطة من قبل الخبراء الروس

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الى رفع الحصار المفروض على غزة" إسرائيل"االمم المتحدة تدعو  .٦١

ة، أمس، من خطورة الوضـع      حذر مساعد االمين العام لالمم المتحدة للشؤون االنساني       :  وكاالت -جنيف  
وقال جون هولمز منسق المساعدات     . في قطاع غزة داعيا اسرائيل الى رفع الحصار الذي تفرضه عليه          

الوضع يتدهور في قطاع غزة حيث تقليص االنشطة        "االنسانية في االمم المتحدة للصحافيين في جنيف ان         
ل المساعدات االنسانية الى غزة بشكل اوسع       ادعو اسرائيل الى السماح بوصو    "واضاف  ". االنسانية يزداد 

الوضع علـى االرض    "وحذر جون هولمز من ان      ". والى رفع الحصار االقتصادي المفروض على غزة      
العقاب الجماعي لـيس الـرد المناسـب علـى          "وقال هولمز ان    ". يخلق حالة ال تتناسب وعملية السالم     

ليست هنـاك حتـى     "واضاف  ". ال تحتمل "بح الحالة   ، مشيرا الى تخوفه من ان تص      "االعتداءات االرهابية 
  ".اآلن مجاعة في غزة، ولكن هناك ازمة انسانية جدية

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  االمم المتحدة قلقه إزاء األوضاع اإلنسانية التي تواجه الفلسطينيين .٦٢

كو، في تصريح صحافي    قال مساعد أمين عام االمم المتحدة للشؤون السياسية، لين باس         :  بترا –نيويورك  
امس، ان األنشطة االقتصادية والعمليات اإلنسانية يمكن أن تتأثر بقرار إسرائيل القاضي بتقييد تحركـات      
سكان الضفة الغربية، بمن فيهم موظفو األمم المتحدة، إلى القدس الشرقية ومنطقة التماس بـين الجـدار                 

 وفـرض   ٦ إلى   ١٢يض عدد معابر البضائع من      وأضاف ان النية المعلنة بتخف    . الفاصل والخط األخضر  
قوانين جمركية جديدة، سيزيد في حالة تطبيقه تكاليف نقل المواد اإلنسانية مما يؤدي إلى عوائـق فـي                  

أمـا بالنـسبة    . عمليات اإلغاثة، مشيرا إلى أن األمم المتحدة تعمل مع إسرائيل للتراجع عن هذه التدابير             
ضع يتدهور بصورة مريعة، فقد تراجع عدد الشاحنات التـي تحمـل            ان الو "للوضع في غزة قال باسكو      

   كما تراجع عدد األشخاص الـذين يعبـرون إلـى           ٥٠ في اليوم إلى     ١٠٠المواد اإلنسانية إلى غزة من      
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 في اليوم إلى خمسة فقط وزادت معدالت الفقر وأسـعار الـسلع             ٤٠إسرائيل للحصول على العالج من      
 ".ف من العمال مصادر عيشهمالغذائية وفقد عشرات اآلال

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الرأي األردنية 
    

  االميركية للتنمية الدولية تقدم منحا دراسية لطلبة بيت لحم .٦٣
 ألف دوالر اميركي لتغطية الرسـوم  ٧٠٠  (USAID)قدمت الوكالة االميركية للتنمية الدولية: بيت لحم

  . ل برنامج صندوق المنح االميركي طالب وطالبة من منطقة بيت لحم من خال١،٧٠٠الدراسية لـ 
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   احتجوا على بناء جدار الفصل العنصريينتجريم متظاهر: سويسرا .٦٤

هما شعارين ضخمين قام اربعةٌ من نشطاء حقـوق         " قاطعوا جدار الفصل العنصري   "و  " حرروا فلسطين "
بالجري بهم في ملعب لكرة القدم      ) ٢٠٠٥أيلول  الثالث من   (اإلنسان في سويسرا قبل عامين وبالتحديد في        

أما المفارقة فتأتي بأن هؤالء النـشطاء األربعـة          .خالل مبارة ودية بين فريق اسرائيلي وآخر سويسري       
يواجهون اآلن خطر معاقبتهم حيث سيتم محاكمتهم يوم الخميس القادم في اتهام مباشر بـالهجوم علـى                 

ستقوم مجموعة من المناصرين بمـساندة النـشطاء وذلـك           ذلك    في غضون  .األمن والسلم العام وخرقه   
باالعتصام أمام مقر المحكمة في بازل في سويسرا في تمام الساعة الثامنة صباحاً مـن يـوم الخمـيس                   

  . مباشرةً قبل بدء المحاكمة٢٠٠٧ تشرين األول ٣٠الموافق 
٢٦/١٠/٢٠٠٧  

  
  والباقي إلسرائيل... نة في المئة من مساحة المدي١٤ على للفلسطينيين" قدٌس" .٦٥

لم يعد تحذير الخبراء الفلسطينيين من خطر الوصول الى وضع نقول فيه            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
ع القدس رايحـين    "وحتى مقولة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات        ... يجدي نفعاً " كانت لنا قدس  "

حيطها، فما تنفذه السلطات االسرائيلية من مشاريع       باتت غريبة في شوارع المدينة وم     "... شهداء بالماليين 
، فرض أمراً واقعاً افقد المدينة أهميتهـا        ٢٠١٠وما يخطط له رئيس الحكومة ايهود اولمرت، حتى عام          

وفي حين تتركـز األنظـار علـى        . كعاصمة فلسطينية عتيدة وجعل مسألة تقسيمها ضرباً من المستحيل        
ي يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى االتفاق عليهـا مـع            مؤتمر انابولس ومضمون الوثيقة الت    

اولمرت على أمل ان يكون مضمونها خطوة تساهم في البدء بمفاوضات جدية تفضي الى حـل سـلمي،                  
يعمل المستوطنون على تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة كانوا اتفقوا عليهـا مـع الحكومـة اإلسـرائيلية                  

. لب الحي العربي رأس العمود، تخنق ما يحيطهـا مـن منـاطق عربيـة              وتقضي ببناء مستوطنة في ق    
المشروع اتُفق عليه قبل حوالى سنة وبموجبه حصلت الحكومة اإلسـرائيلية علـى قطعـة ارض مـن                  

 يدعون ان في حوزتهم مستندات تثبت ملكيتهم لها، لتقيم عليها مقراً للـشرطة  E1المستوطنين في منطقة  
جبعـات  "ين على مقر الشرطة القديم لتوسيع مستوطنة تتواصل مع مستوطنة        في مقابل حصول المستوطن   

  ".هزيتيم
قبل أسبوعين أنجزت المرحلة األولى من االتفاق ونقل مقر الشرطة ليبدأ المستوطنون في تنفيذ المرحلـة                

 مـشروع   هذا االتفاق يندرج ضمن مخططين آخرين يتم تنفيذهما حالياً، األول         . الثانية في بناء المستوطنة   
  . وحدة سكنية في جبل المكبر والثاني مستوطنة ثالثة في منطقة كرم المفتي٦٠٠يشمل بناء 

هذه المخططات تنفذ في وقت يطرح اإلسرائيليون على طاولة النقاش مسألة القدس وكيفية التعامل معهـا                
يها رغبـتهم فـي   عند طرحها في اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وفي حين يطرح الوزراء خططاً يدعون ف            
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تقسيم المدينة وأخرى بتبادل سكاني، يعتبر خبراء ان كل حديث عن تقسيم المدينة مجرد شعارات للتمويه                
  .ويؤكدون ان الواقع الذي فرضته الحكومات اإلسرائيلية سيحقق إلسرائيل أهدافها في المدينة

نتهي بجعل عاصمة الدولـة     اولمرت من جهته بدأ تنفيذ خطة يرغب في استكمالها في غضون عامين وت            
 في المئة من مـساحة القـدس التـي          ١٤ كيلومترات مربعة، ال تتجاوز      ٩الفلسطينية قائمة على مساحة     

 ألفاً يعيشون في المدينة، فيمـا       ٢٥٠ ألف فلسطيني من أصل      ١٨٠ ويسكنها   ، كيلومتراً مربعاً  ٧٢تساوي  
طيني جوازات سفر أردنية، وهؤالء يـسكنون       يتم االتفاق مع السلطات األردنية على منح تسعين ألف فلس         

في منطقة البلدة القديمة وحولها، التي ترفض إسرائيل مجرد طرحها للنقاش أو أي حديث عـن التنـازل               
. عن شبر واحد منها بل تكثّف مشاريعها إلنجاز مخطط يجعلها جزءاً حيوياً من عاصمة الدولة العبريـة                

غيرة تمتد عاصمة الدولة العبرية على ستة وثمانين في المئة من           والى جانب هذه العاصمة الفلسطينية الص     
 كيلومتراً منها   ٣٤ كيلومتراً فيما يبقى     ٢٤البيوت السكنية والمستوطنات تقام على مساحة       . مساحة القدس 

  .مناطق خضراء
خبير االستيطان خليل توفكجي، الذي سبق وحذر من خطر الوصول الى الوضع الذي فرض على القدس                

 بحيث يستغل ايهود اولمرت كل وقت تبقى        ٢٠١٠وم، يقول ان مسألة القدس ستكون منتهية حتى عام          الي
ويقـول  . له في دورته الحالية في الحكومة لتنفيذ مخطط القدس ليحوله الى برنامج انتخابي نـاجح لـه                

 دونـم إلقامـة شـارع أبـوديس         ١١٠٠توفكجي ان المخطط الذي سبق وأعلن عنه اولمرت بمصادرة          
 فهو يريدها دولة بواسطة الجسور والشوارع، فيما        ،والعيزرية يحقق له رؤيته في إقامة الدولة الفلسطينية       

 آالف وحدة سكنية يضمن فيهـا ثمـاني         ٤تقابلها دولة مستوطنات ذات تواصل جغرافي مع إمكان بناء          
حـا، الحيـوي   مستوطنات على مساحة مئة كيلومتر مربع وتضمن ان يتحول الشارع الموصل الـى أري             

ويرى توفكجي ان الهدف األساس من هذا المخطط هو ضمان عدم تجـاوز             . للفلسطينيين، شارعاً داخلياً  
 في المئة من عدد سكان المدينة وهؤالء تنحصر تحركاتهم في الجسور واألنفاق من              ١٢الفلسطينيين نسبة   

  .دون إمكان التواصل بين البلدات الفلسطينية
  فرض الحقائق على األرض

هناك من يحاول إخفاء حقيقة الوضع في القدس لكن األبحاث التي تعرض تؤكد ان كل حديث عن إمكان                  
  .حصول الفلسطينيين على منطقة مساحتها ومكانتها جديرة بعاصمة للدولة الفلسطينية، مجرد أوهام

المقدسيين فقط،  ويكشف ان ثلث الفلسطينيين     " معهد القدس للبحوث اإلسرائيلية   "آخر هذه األبحاث عرضها     
يمكنهم االنضمام الى سيادة السلطة الفلسطينية، بحكم مكان سكنهم فيما سيكون من الصعب التوصل الـى              

الباحث يسرائيل كمحي، يعزز في تلخيصه للبحث السياسة اإلسرائيلية في خلـق            . حلول لبقية الفلسطينيين  
 الواقع فرضته السلطات اإلسرائيلية من خـالل        واقع يمنع التقسيم بقوله ان مسألة التقسيم معقدة جداً وهذا         

مخططاتها شرقي المدينة والتي أقامت تواصالً بين المستوطنات واألحياء اليهودية التي تقطـع األحيـاء               
وجاء في البحث ان أبرز هذه الخطط التي حققت هدف منع التقسيم هو إقامة شبكة طرقات تخدم                 . العربية

مؤسسات عامة ووزارات حكومية شرقي المدينة لمنع تقسيم محتمل في          هدف إبقاء القدس موحدة وإقامة      
حين تواصل الجمعيات االستيطانية بدعم من الحكومة شراء أراٍض وأمالك بهدف فرض حقائق أخـرى               

  .على األرض
ويرفق المعهد بحثه بخريطـة     . وبتقدير معدي البحث، فإن مسألة التقسيم يمكن ان تتم بقرار سياسي فقط           

والبلدات الفلسطينية الممتدة من الجنوب الى الشمال تؤكد انه يمكن نقل ثلث السكان الفلـسطينيين               لألحياء  
فقط من هذه المناطق الى السيادة الفلسطينية، أي الى مناطق يرتبط معظمها برام اهللا وشرقي الضفة عبر                 

  .وبهذا تضمن إسرائيل فصالً كامالً بين اليهود والفلسطينيين. األنفاق
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 يكشف أن أهم المناطق التي يعتبرها الفلسطينيون مركزاً لوجـودهم فـي القـدس سـيكون مـن            البحث
ويقول معدو البحث انه حتى     . المستحيل على إسرائيل التنازل عنها حيث المؤسسات اإلسرائيلية المختلفة        

  .اليه ادوميمالعيساوية ستبقى مع اإلسرائيليين لقربها من الجامعة العبرية وبسبب موقعها المطل على مع
وبرأي كمحي، فإن ما خططت له إسرائيل لتغيير مسار حدود المدينة سيخلق منـاطق تكـون خطوطـاً                  
أمامية في الوسط اليهودي وهذه ستخلق واقعاً خاصاً يؤثر أوالً في قيمة األمالك في هذه األحياء، ما يدفع                  

اء الداخلية في المدينة، أي بعيـداً مـن         كل من ال يدرج في قائمة األغنياء الى مغادرة المنطقة الى األحي           
  .األحياء العربية، بل وربما الى خارج المدينة

ويخصص الباحثون جانباً هاماً للبلدة القديمة ويحسمون بإلغاء فلسطينيتها ويرون أن الترتيبات فيهـا قـد                
تـه  تكون في إطار إدارة مشتركة أو بوجود طرف ثالث أو اإلعالن عن حي سكني منفـصل لـه إدار                  

  .الخاصة
ولتوضيح خطورة وضع الفلسطينيين في هذه المدينة يستنتج البحث ان الخطة اإلسرائيلية بوصل األحياء              

ومع ذلك فإن فقـدان     . المحاذية لمناطق السلطة الفلسطينية ستؤثر في شكل محدود فقط في اقتصاد القدس           
لقديمة، إضافة الى أن آالف العـائالت       القوة الشرائية لعشرات آالف العائالت سيمس بشدة بأسواق البلدة ا         
  .في األحياء التي ستفصل سيعانون فوراً من فقدان مصادر عملهم

ويناقش بحث آخر للمعهد موقف اإلسرائيليين أصحاب الرأي الداعي الى نقل األحيـاء العربيـة بحجـة                 
ور يعقـوب   الخطر الديموغرافي واالقتصادي على عاصمة الدولة العبرية، ويـستبعد معـده البروفـس            

بارسيمانتوف، رئيس المعهد، ان تجدي عملية التقسيم في هذين المجالين، وبرأيه فإان عـشرات اآلالف               
من سكان شرقي القدس، وهؤالء مقيمون دائمون في إسرائيل، سيبقون تحت السيادة اإلسرائيلية ويوضح              

اق إسرائيل فحقهم كحاملي بطاقة     أن االنفصال التام عن األحياء نفسها، ال يعني منع عبور السكان الى نط            
إقامة دائمة في القدس يتيح لهم ذلك اآلن ومن دون أية تعقيدات وهذا في حد ذاته يلغي مـسألة التهديـد                     

  ".الديموغرافي
ويتناول الخبراء الجانب القانوني الذي يمنع إسرائيل من التنصل من التزاماتها تجاه المقدسيين من حيـث                

 األطفال وضمان الدخل وبدل البطالة ومخـصص الـشيخوخة والخـدمات            التأمين الوطني ومخصصات  
  .الصحية بحسب قانون التأمين الصحي الرسمي

سيرسخ ادعاء  "ويدعي التقرير بأن سحب مكان اإلقامة الدائمة، ومعها سحب جارف للحقوق االجتماعية             
سرائيل للمقيمـين الـدائمين     هذا الحق، مثل حق العمل، ممنوح في إ       ". قوياً بالمس بحقوق العيش بكرامة    

وبرأي معد البحث، فإنه بسبب المس الشديد بالسكان الذين سينتقلون الى السلطة الفلسطينية يحتمل              . أيضاً
  .أن تكون هناك حاجة للتعويض، مثلما قررت المحكمة العليا بالنسبة الى الذين أخلوا قطاع غزة

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  !!ي الضفة؟ في غزة وليس فاالنقالبلماذا  .٦٦

  سعيد موسى
بسبب تركيز الضوء على نتائج الحدث االنقالبي الغيـر متوقـع           ،لعله سؤال لم يخطر على بال الكثيرون      

وبقي الضوء بفعل فاعل مسلط على أسباب ومعطيات ليست باألسباب وال المعطيات            ،بهذا الشكل والحجم  
وإذا كان هناك في الخفاء مخططات وترتيبـات         ، والتي تفرز مثل هذه النتيجة الدامية      ،الحقيقية والمنطقية 

 ، خاصة إذا ما وقف العبون كبار وبعلم أهل الدار لما سيحدث وحدث            ،مسبقة لما حدث وال اشك في ذلك      
 والتي  ، لقراءة بعض الدالالت الغير ظاهرة       ،فإننا نسلط غير الضوء التقليدي أشعة تحليلية تحت الحمراء        

 دون أي مقاومة بمستوى الحدث وكان هناك من         ،نقالب على الشرعية  أدت وبسهولة وسرعة قياسية إلى ا     
 معلوماتيا  ،رغم أن اإلعداد لذلك االنقالب كان معلوما ومرصودا       ،شل اذرع المقاومة بفعل عصى موسى     
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 تلك العمليات   ، من خالل عمليات دموية دارت في الميدان على مرآي ومسمع جميع المستويات            ،وعملياتيا
علما انـه يملـك كـل اإلمكانيـات         ،واحد دون حراك الطرف اآلخر بمستوى الحدث      الدامية من طرف    

 ، فانتقلت األحداث من العمليات الجزئية إلى العمليات الـشاملة        ، أو على األقل شل تفاقم الهجوم      ،للمواجهة
إلى إعادة  ، مما يدفعنا وبعد تحديث البيانات وسقوط بعض التصريحات        ،وصناع القرار ال يحركون ساكنا    

  .صياغة القراءة لذلك اللغز من جديد
 بـل   ، لم يأتي من فراغ    ، لماذا حدث االنقالب في غزة ولم يحدث في الضفة الغربية          ،وربما طرح السؤال  

   أو بعد حدوث المأساة االنقالبية؟، ولماذا يثار السؤال بعد فوات األوان،لكل سؤال سبب موضوعي
وفي العديد مـن المقـاالت كنـت أشـير          ،الب العسكري والحقيقة أنني ومن خالل تناولي ألحداث االنق      

بل ، إلى وجود حلقات مفقودة وان الشيء يولد من عدم أو في فراغ            ،باستمرار بطريقة اإليماءات المبهمة   
 والتي من شـانها فـك طالسـم    ،أبقينا الملف مفتوحا تحت المراقبة لحين امتالك إحدى الحلقات المفقودة       

ونفترض أن خلف مسرح االنقالب مخرجا      ، والدليل إثارة استهجان الجميع    المعلوم الذي يقف خلفه مجهول    
 كلهـا   ، وحلقات وصل بين الداخل والخارج     ، وان هناك أيدي عابثة خارجية وداخلية      ،لكل السيناريوهات 

وعليه تأخذ أطـراف    ،التقت عند أهمية حدوث االنقالب ورسم المشهد كما يبدو لنا اليوم وما خفي أعظم             
فيغتر فريـق بنـصره     ،لطوي األمور على عالتها السطحية بغباء الجاهل وخبـث العـارف          الصراع الس 

 متسائال لماذا حدث    ،ويحبط فريق بهزيمته المفزعة   ،الموهوم الذي جلب عليه العار ودمر رصيده الوطني       
 ،هذا؟ كيف حدث هذا؟ فأصبح بمثابة الضحية التي يزيد رصيدها من التعاطف الشعبي والعربي والعالمي              

ولكن أين الحقيقة من هذا اإلخراج المحبوك بأيدي ماهرة ومحترفة؟ الحقيقة انه لم ينتصر فريق ولم يهزم                 
 فالمسرحية كان لها وقع الجالد      ، وانتصر مخرج السيناريو القابع خلف الكواليس      ،بل الفريقين هزما  ،آخر

داث العالمية لينـتج عنهـا       كان لها وقع الوحشية بحق اإلنسانية مما وضعها في صدارة األح           ،والضحية
عنوان الهمجية الفلسطينية في غزة التي كانت باألمس محط األنظار فـي انتـصار المقاومـة وازديـاد                  

 ، لن تتأتى إال بتخطيط من الكبار      ، كل هذه الفوضى التي أجريت على اللوحة الوطنية الفلسطينية         ،فعاليتها
 يـتم إعـداد المـسرح مـسبقا فـي قطـاع             والبد من وجود دولة عظمى وأدوات محلية وعربية لكي        

وتطعيمه بمشاهد دموية صاخبة ليتم تبرير التجاوز والعزل المؤقت وإشغالها بمصابها الـذي نـال               ،غزة
والشق اآلخـر   ، إلى  سوق مساومة    ، وإحالتها من خندق مقاومة    ،بفعل رديفي الغباء والذكاء من صمودها     

 كي يتم تذليل العقبات أمام انطالقة سياسية        ،دلة السياسية  يتم فيه صياغة المعا    ،للمسرح في الضفة الغربية   
 يستثنى منها خندق المشاكسة والمناكفة واالنفالت الغزي مؤقتا منعا للتشويش علـى رومانـسية               ،جديدة

  .اإلخراج المستقبلي حسب المخطط العربي واألجنبي
كونـداليزا  ((الخارجية األمريكية   لقد اثر حفيظتي السياسية التصريح الغاضب والمنفلت والمفاجئ لوزيرة          

 وكل ما تنطق به نأخذه على محمل        ، إن هو إال شيطان يحرك أفكارها      ،وهي ال تنطق عن الهوى    )) رايس
 ، فللمرة األولى وربما عن غير قصد تلعب وزيرة الخارجية األمريكيـة علـى المكـشوف               ،الجد الخبيث 

 فأثناء مناكفتها السياسية وانتهـاج  ،حية االنقالبيةويسقط ربما سهوا من جعبتها إحدى مفاتيح شيفرة المسر     
لغة التهديد واإليماءات الخطيرة مع الرئيس أبو مازن والذي أصر وبعناد على أن تشمل الوثيقة المشتركة            

 قضايا الوضع النهائي وقد لوح الرئيس كذلك بإمكانية عدم حـضور المـؤتمر              ،المقدمة لمؤتمر الخريف  
 ،استقالته إن لم تستجيب الواليات المتحدة للضغط على قيادة الكيان اإلسـرائيلي            أو ربما لوح ب    ،دون ذلك 

  .للموافقة على تضمين قضايا الوضع النهائي للوثيقة المشتركة
لوالنا لكانت حماس هي مـن يجلـس فـي          ((اتزانها حين قالت للرئيس عباس      ..) الكوندا(وربما فقدت   
الما أصبح اللعب على المكشوف بعيدا عـن األبـواب المغلقـة            فكان الرد بالند وبالمثل ط    !!)) المقاطعة؟

ولوالنـا لكانـت    (( مصرحا بما يثير اإلعجاب ويستحق رفع القبعات قائال          ،وتجاوز الدهاليز والكواليس  
  !!))؟إيران والقاعدة هنا كذلك
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والمحللين  والذي مر لدى بعض المراقبين       ،والحقيقة كلما حاولت تجاوز ذلك التصريح والتصريح المضاد       

 بل تجدني تمـسمرت     ، أجد نفسي أعود لقراءة مابين سطور تلك المواجهة السياسية العابرة          ،مرور الكرام 
 الستنفر واستدعي كل خاليا خبرتي المتواضعة في احتراف قراءة ما بين سطور الـصمت فمـا                 ،متأمال

طـرح البـضائع علـى       والتي في اعتقادي تلك المنـاظرة الخطابيـة و         ،بالك بسطور اإلعالن الصارخ   
واجد فيها مدخال منطقيا لترجمة المقـدمات       ، بأنها تحمل بين ثنايا تلك المناظرة العابرة الكثير        ،المكشوف

 ، فال ادري إن كان ما شدني الن أتشبث بطرفي التصريحين لهثا خلف ضالة الحقيقة              ،والتفاصيل والنتائج 
  !!اسة صفرية؟ أم هي شطحات فضول وح،هل هي الحاسة السادسة اليقينية

 وما يصدر عن تلك الشخصيات ليس       ،وطالما أن التصريحات تصدر عن شخصيات تمثل مفاتيح الصراع        
 ، فالتصريح وسط العاصفة ليس مجاملة وال مودة سياسية        ، بل لكل كلمة معنى ومدلول     ،جزافا أو اعتباطا  

لت متوقفـا متـأمال      تجدني ماز  ، وان مر عند البعض مرور الكرام      ،بل مصارحة وهجوم وهجوم مضاد    
 لذلك أتناول هنا خالصة القول وخالصة الرد وما لهما من مرجعيات            ،مشدودا لذلك المشهد الحيوي الجاد    

  .ودالالت
 بـل ربمـا     ،بداية حركة حماس لم يكن عدائها مع أجهزة غزة األمنية دون أجهزة الضفة الغربية األمنية              

كذلك قـوة   ،علو وتيرتها عن بيانية مهاجمة األجهزة بغزة      أحيانا كانت الهجمة البيانية على أجهزة الضفة ت       
 وعلى مستوى التسلح كذلك ال تقل كثيرا عن قوتها في قطاع            ،حماس جماهيريا قبل االنكشاف واالنقالب    

 وكوادر الحركة وقياداتها وذراعها الحركي والعسكري موجود في الضفة الغربية كما هو موجـود               ،غزة
 فان  ، حماس إلى استهداف قادة السلطة وفي مقدمتهم الرئيس أبو مازن          ولو خططت حركة  ،في قطاع غزة  

فلماذا هيئت الظروف لالنقالب في غزة      ،االستهداف يمكن أن يكون في الضفة الغربية كما في قطاع غزة          
 ومن في حقيقة األمر وقف خلف تلك التهيئة؟ ومن          ،ولم تهيئ نفس الظروف لالنقالب في الضفة الغربية       

الشق الغزي من المسرح لبدء المسرحية؟ ومن الذي شجع حماس على بدء مشاهد العمليـات               الذي اختار   
الجزئية بتصفية بعض القيادات األمنية والتنظيمية؟ ومن الذي جعل ردة الفعل عدمية على تلك األحـداث                

ابهـة  الدموية؟ من الذي أعطى اإلشارة لحركة حماس لبدء االنقالب الشامل؟  وما أدراه بعدم حدوث مج               
شاملة شرسة لقمع االنقالب بالمقابل؟ فهل فعال أصيبت حركة حماس بالذهول لسقوط القالع الهـشة دون                
رادع شرس؟؟ وهل توقعت حماس مقاومة شرسة وبقيادة مشتركة من األجهزة األمنية؟ واضح حينـذاك               

 لم تأتي من    ، سرعة إن الثقة التي تتحدث بها حماس وتتقدم بناء عليها بأنها ستسيطر على الوضع بأقصى             
 فما هي تلك التفاصيل واألسباب؟؟؟وعلى اعتبار أن البيانات التـي           ،بل لكل ثقة تفاصيل وأسباب    !! فراغ

 ستتعرض النقالب على الشرعية من تيـار        ، أن السلطة التي تترأسها    ، ولم يخفيها قادتها   ،أعطيت لحماس 
 فإذا ما تبين الحقا عـدم وجـود         ،اضمحدد تم تضخيم استعداداته وتصويره في وضع الوثوب واالنقض        

 ، بدليل الزحف السريع دون مقاومة شرسة مقابلة صوب الكمـين          ،استعداد وعدم وجود مخطط لالنقالب    
 والتـي تبـين     ،فما هو الكمين إذن؟ ومن الذي أعطى وغذى حماس بتلك المعلومات الميدانية المغلوطة            

 وانه إذا   ،نه في وضع اللمسات األخيرة لالنقضاض       زيفها؟ أين استعداد ذلك التيار الذي أوحى لحماس بأ        
 فقـد كانـت الطريـق أمـام         ،وإذ باالدعاء والمعلومات وهمية   !!! ما تغذت به حماس فسوف يتعشى بها      

وذهل الجمهور وقاعدة األجهزة األمنيـة لـسرعة        !!! االنقالب ممهدة كما لو كانوا في نزهة استجمامية       
  وفقدت التعليمات الجادة الـصارمة لعناصـر         ،مليات المشتركة  وقد تبخرت الع   ،وسهولة سقوط قالعهم  

 ممـا عرضـهم     ، باستثناء بعض الصدامات االرتجالية الجزئية الهامشية      ، بل تم تسريحهم جميعا    ،األمن
 فلم ترقى تلك الصدامات كخروج على نص المسرحية إلى أدنى مظاهر الجدية             ،للتفرد ولمشهد المجزرة  

؟؟ فأين الخلل؟؟ ومن يقف خلف مصادرة تعليمات المواجهة؟؟ البد لوجود أسـرار             بالنسبة للقيادة األمنية  
عند أي مستوى تقف المسئولية؟؟ حتى ما يسمى بقوة النخبـة           :  لكن السؤال يبقى   ،خلف الجمود والتصنم    
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 فبقـدرة   ، وتم فرز آالف من عناصر النخبة من األجهزة األمنية ألي مواجهـة            ،التنفيذية التي ذاع صيتها   
   فماذا يعني ذلك؟؟، كانت كأنها لم تكن، وبفعل فاعل،ادرق

البعض يقول الخيانة ويريح رأسه؟؟ فمن الذي أعطى تعليمات بجدية المواجهة التي لم تحدث؟ ومن الذي                
رفض االمتثال للتعليمات التي لم تحدث؟؟ من الخائن وفي أي المراتب القيادية؟؟ فإنني أصـبحت علـى                 

 وليسوا هم سـبب     ، ليسوا سوى ضحايا لمخطط اكبر     ، للجان التحقيق والعقاب   قناعة أن كل من تعرضوا    
 ضد معلوم يتم تسميتهم بالمتخـاذلين أو        ، بل هناك حلقة مفقودة أقوى من إغالق الملف        ،السقوط بمفردهم 

 والتفكيـر بـه    ، بل هناك ملف مجهول به رقيقات شرائح التغذية والبرمجـة          ، حق يراد به باطل    ،الجبناء
 وسـط   ، أو ربما هو اكبر من مقدور العقلية التحليلية على تشخيصه بوضـوح            ،لف خاليا العقل  خطر  يت  

 ، واالكتفاء بتسليط الضوء وتوجيه بوصلة العقول تحديدا لمشهد النتائج فقـط           ،ضبابية البدايات والتفاصيل  
  !!!وما دون ذلك التوضيح من المحرمات

 أو دوال كبـرى ومنتـدبين       ،أن طرفا أو أطرافا خارجية     ،والحقيقة التي لن تكون إال عذرا أقبح من ذنب        
 مع وجود استعداد لديهم لتصفية الحسابات مـن         ، دفعوا بحركة حماس إلى ذلك الشرك االنقالبي       ،صغار
 إنها مسالة   ، ولمحاولة االستجابة لدعوى أن تيارا انقالبيا هو الذي يعطل االمتثال لشرعية حكومتهم            ،جهة

 فالبـد أن وراء ذلـك   ، اعتصار أعلى درجات التركيز لالمساك بطرف الخيط    ويحتاج إلى  ،ومشهد معقد 
 وفي صناعة   ، في صناعة وتسهيل االنقالبات اإلقليمية والعالمية      ،التعقيد المفتعل العبين دوليين محترفين    

 وتابعوا وراقبوا بواسطة الوكالء العرب تنفيـذ        ،وقفوا خلف صياغة المشهد   ،المشهد المأساوي الفلسطيني  
 وكل ذلك ألهداف ال اعتقـد أنهـا تتجـاوز           ، مع ضبابية تشوب الموقف الداخلي     ،حداث المشهد الدموي  أ

 وفي نفـس الوقـت      ، والصدامات الدموية بعيدا عن المشهد السياسي      ،إغراق غزة في مستنقع المهاترات    
لومـة   ولفترة زمنيـة مع    ،يبقى المشهد السوداوي في غزة يخضع للضغط والحصار واالبتزاز المشترك         

  . ويجرم استخدام أدوات غير المقرر لها،ومحدود سقفها ضمن عملية احتواء مستقبلية
 كمـا   ،فمن جهة يتم إقناع حركة حماس بواسطة طرف معين بضرورة وأهمية االنقالب على ذلك التيار              

محمود الزهار الذي استهجن ردة فعل الـرئيس أبـو مـازن    .  وفي مقدمتهم د  ،صرح بعض قادة حماس   
 بأنه خلصهم من خصومهم  األقوياء  مؤسساتيا وتنظيميا          ، معتقدا وليس من فراغ    ،دات مركزية بفتح  وقيا

 وقـد سـقطت تلـك       ، وال ادري من الذي مدهم بهذا التـصور؟؟          ، وتوقع منهم الرضا والثناء    ،وشعبيا
هـا   وتجـريم انقالب   ،الحسابات بعد الهجمة التي تعرضت لها حركة حماس من الجميع وفي خندق واحد            

 وفي نفس الوقت علم حماس المسبق وهذا واضح من سلوك الحركة وذراعها القسامي              ،العسكري الدموي 
 مـن   ، بانتهاج القوة كوسيلة وحيدة للتعامل مع باقي األحزاب والتنظيمـات          ،التنظيمي والمليشيا الخاصة  

 وال دولي على المدى      بأنه ال يوجد أي سيناريو ال محلي وال إقليمي         ،مالحقة واعتقال وتعذيب وتصفيات   
 فاكتمل الشرك وتمادت حركة حماس في انتهاج مزيدا من القوة كلغة وحيدة لما              ،القريب إلنهاء االنقالب  

  . ولجم أي صوت يتحدى سلطة وقانون االنقالب،أسمته فرض النظام والقانون
 بشكل واضح أن     خاصة وان المعطيات أجدها مصنعة وتشير      ،وربما قرأت منذ اللحظات األولى لالنقالب     

 فإنني وفي ردي على بعـض األصـدقاء         ،تحرك البعض وتُسكن البعض اآلخر    ) ما(جهة فاعلة ومؤثرة    
) ما( متوقعين ردة فعل من قوة       ،الذين اعتقدوا عاطفيا أن عمر االنقالب لن يدوم أكثر من أيام أو أسابيع            

 فقلت لهم منذ الساعات األولى      ،ضعتتضرر  مصالحها ويتهدد أمنها فتعيد السيطرة على الو        ) ما(أو جهة   
 بل هنـاك    ، الن األمر اكبر من مسالة صراع تيارات صغيرة        ، وستتجاوز العام  ،أن مدة االنقالب مفتوحة   

 فمنهم من رمقني بنظرة تعجـب وحتـى         ، لذلك أراد الالعبون الكبار لغزة أن تكون هكذا        ،أهداف كبيرة   
 حتـى   ، وال لوم على من يفكر بعاطفة دون تجـرد         ،ءاستهزاء وربما شفقة على جهلي في النظر لألشيا       

 بجميـع أطيافهـا الـسياسية       ، والتي تستهدف غزة بكاملها    ،يستطيع تلمس خيوط المؤامرة وسط الضباب     
  . لكن كان البد من أدوات لها من الدافع ما يساعد على استخدامها بغباء واندفاع،وألوانها الحزبية
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 هيئـت الظـروف لـذلك       ، واقصد الحلقة المفقودة   ،ونفس المعطيات  ،المهم لو افترضنا أن عناصر القوة     
 فطالما أن دعم االنقالب وتوجيهه لـيس هـدفا          ،!!االنقالب في الضفة الغربية وهذه فرضية غير منطقية       

 فال يجوز أن تكون الضفة الغربيـة هـي مـسرح            ، بل وسيلة تستغل نصف المسرح السياسي      ،بحد ذاته 
 ألنه سـيتم    ، ذلك النصف من خشبة المسرح من عمق الكيان اإلسرائيلي          ليس خشية على قرب    ،االنقالب

 بل الن قطاع غزة ال يصلح كمسرح سياسي دولي ألي مشاريع            ،معه فيما لو تقرر بذلك حسب خطورته      
 فال اعتقد انه سيكون مناسـبا لزيـارات         ، في ظل بؤرة الفوضى والثورة المكتظة واالنقسامات       ،سياسية

 علما إن معظم عمليات قـوات االحـتالل         ،ورشة عمل النطالق العملية السياسية     و ،قيادات دول عظمى  
  . من اجتياحات واغتياالت كما في قطاع غزة،تدور في الضفة الغربية

 ، والمكتظ بكل ألـوان الفلتـان      ،فكان البد من إشغال نصف المسرح المكتظ بأكبر كثافة سكانية في العالم           
 فال بد من خلق واقع ووقائع لصراع داخلي فيه          ،رسة للكيان اإلسرائيلي  والمكتظ يشتى أنواع المقاومة الش    

 فتختلـف االهتمامـات     ، وتنقل الشرعية والهدوء والقرار لنصف المسرح اآلخر       ،ليصبح نصفا ال شرعيا   
والهموم مما سيكون له من التداعيات االيجابية من وجهة نظر المخطط والمسير للتفاصيل على المشروع               

 ، فتم إغراق غزة عن طريق وسطاء الدعم والرشوة المادية والسياسية          ،قادم بعنف إلى المنطقة   السياسي ال 
 ذلك الجميـع    ، كي يتم ابتزاز الجميع    ،مع ضمان عدم التعرض من قبل الكيان الصهيوني لذلك االنقالب         

ـ      ، القاتل والمقتول هم ضحية لظالم اشد خطرا       ،الظالم والمظلوم  وى تحـت    وفي المحصلة سينال من األق
 والمجازر ليتحقق له غطاء دولي ومحلي كبيـر         ، وانتهاك حقوق اإلنسان   ،مبرر خطر التطرف اإلسالمي   

  .إلنهاء المسرحية كما بدءها عن طريق وسطاء عرب وخليجيون
لوالنا لكانت حمـاس هـي مـن يجلـس فـي            (( حيث تقول    ،الخطيرة..)) الكوندا((وهنا أعود لكلمات    

 قد خططـت وأتمـت      ،ذلك أن حماس حسب االستخبارات المركزية األمريكية      فهل يعني   !!)) المقاطعة؟؟
 مـاهي الخطـوات     ،تجهيزاتها للوصول إلى المقاطعة؟؟ وكيف إذا ما عنت وزيرة الخارجية األمريكيـة           

 ولم يقرر إال في     ،أم أن المخطط أمريكي   !! واإلجراءات التي قامت بها أمريكيا إلجهاض مخطط حماس؟       
  !!!غزة؟

 هل كان جلوس حماس في منتدى غزة برضا أمريكي؟ أم أن االنقالب كـان مفاجئـة                 ،لسياقوفي نفس ا  
وطالما منعت أمريكا االنقالب في الضفة؟ هل كانت قادرة على منعه في غزة ولـم               !! وصفعة ألمريكا؟ 

  !!تفعل؟
  !!؟؟غزة يعني بالمقابل لوالنا ما حدث االنقالب في ،فكلمة لوالنا كان االنقالب حدث في رام اهللا

 -االنقالبـي   ( فهل تعني رايس بالمقارنة بين شقي خـشبة المـسرح            ،وإذا حمل التصريح معنى التهديد    
 إنها أي الواليات المتحدة سمحت بـاالنقالب فـي          ،في الضفة وغزة  )  الالشرعي -الشرعي  ) (السياسي

 أو ربمـا    ،فاجئا لنا غزة؟؟ أم أرادت إيصال رسالة للعارف أو الجاهل بالقول أن ما حدث في غزة ليس م               
  !!!أن انقالب غزة كان بعلمهم ورغبتهم ودعمهم؟؟؟ ولم تريده في الضفة الغربية؟؟؟..) الكوندا(قصدت 

 فال يمكن التـسليم بـان تـدخال         ،وسلمنا به ) كونداليزا رايس (فلو افترضنا جدال جدية وصحة تصريح       
بل ربما نتعاطى مع جدية التصريح      !! ؟؟أمريكيا أو صهيونيتا بشكل مباشر قد حدث ليدعم ذلك االنقالب         

 فيكـون  ، والثقة بعدم استعداد الصهاينة للتـدخل ،ليكون احد مفاتيح شيفرة أسرار االنقالب السهل السريع 
ذلك بواسطة وسيط وربما كل المؤشرات أفادت وتفيد أن دولة خليجية ذات أهداف مشوهة ومشبوهة في                

 وفي ميداننا الفلسطيني تحديدا هي من وقفـت         ،لعربية خاصة منطقة الشرق األوسط عامة وفي منطقتنا ا      
 ، أن أحدا لن يعترض السيطرة العسكرية على غزة        ،خلف إيصال الضوء األخضر وتضمينها بالتطمينات     

 عندما ينتهي االنقـالب     ، بل بوسائط وحوارات سياسية    ،وان أحدا لن ينتزع السلطة بقوة عسكرية مماثلة       
  .تمن تحقيق أهداف تلك الجها
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 ورسالة  ، فلو تم الحصول على ضمانات مشجعة      ، فتبقى هناك حلقة مفقودة بالمقابل     ،ولو سلمنا جدال بذلك   
 فمن إذن يقف خلف تعجيـز أو ضـمانة الوضـع            ،ذات ضوء اخضر أمريكي وصهيوني غير مباشرة      

لك  وان ت  ،الداخلي بعدم اعتراض زحف حركة حماس وعدم إعاقة زحفها للسيطرة على كامل قطاع غزة             
األجهزة األمنية والعسكرية المتراكمة المدججة بالرجال والعتاد لن تعترض بشكل جاد علـى سـيطرتها               

  . فما زالت آخر حلقة محلية هي المفقودة الكتشاف طالسم ذلك اإلعجاز االنقالبي،وزحفها وهذا ما حدث
 وأثناء ما أسميته    ،العملي بأنه ثبت بالدليل     ،وبقياس الفرضيات نستدل على جدية تصريح كونداليزا رايس       

 ، بان المخابرات المركزية األمريكية والصهيونية       ،في العديد من مقاالتي بالشرك السياسي األول لحماس       
 كانت على علم مسبق بفوز الحركة في االنتخابات التشريعية؟؟ فهل كان  فـي               ،وبالتقارير الموثقة الحقا  

 سنقول لماذا؟ فيقال إلسـقاط الثوابـت        ، إن قلنا نعم   ذلك المشهد السياسي رضا أمريكي صهيوني مسبق؟      
 مـا   ، نعـم    ؟ فهل حدث  ، فماذا كانت ردة الفعل؟ حصار وتخطيط لشرك آخر        ،األيدلوجية؟ فهل حدث؟ ال   

 ، فهل حدث؟ نسبيا نعـم     ، لماذا؟ لنيل من المقاومة    ،هو؟ هو دعم التفكير باالنقالب وإخراجه لحيز الوجود       
 فهل حدث؟ نسبيا نعم لقد تغيرت اللهجات وتغيـر الخطـاب الـسياسي              ،كَرِةللنيل من الثوابت وإعادة ال    

  .وتغيرت العروض وتغيرت خارطة المقاومة على األرض
  فقد تم اعتماد نفـس النظريـة         ،فطالما كان  االنقالب السياسي التشريعي األول شركا ولم يحقق أهدافه          

 وبنفس المعطيات مـع اخـتالف       ،ير شرعي  هذه المرة انقالب عسكري غ     ،الهادفة ولكن بأدوات أخرى   
 انتـزاع االعتـراف مـن الجميـع المنهـك بالـصراعات             ،التفاصيل والهدف في كال الشركين واحـد      

 بعد أن   ،وارتقاء الكيان الصهيوني لدرجة االستثناء الغير رئيسي على مستوى الساحة الفلسطينية          ،الداخلية
 ومـن ثـم التعـاطي مـع المعادلـة           ،ية العربية تم شطبه كتناقض رئيسي للصراع على الساحات القوم       

  . وفق موازين القوى والمتغيرات السياسية والعسكرية،الصراعية بلغة برجماتية سياسية
 وبلهجة ندية غاضبة قائال     ، اكتماال لحلقة المعلوم والمجهول    ، أبو مازن  \وكان في رد الرئيس الفلسطيني      

 ونحن هنا في الضفة منعنـا       ،ران والقاعدة فتحملوا النتائج    انتم سمحتم هناك في غزة بوجود إي       ،بما معناه 
  !!!ونعلم أنكم ال ترغبون بالمجازفة بوجود غيرنا هنا في المقاطعة؟؟

 انه كان   ،حسب تصريح وزيرة الخارجية األمريكية    ،ويبقى السؤال بحاجة إلى مزيدا من اإلجابات الوافية       
 بـل   ،نها لم تمنع مخطط لحماس لالنقالب في الضفة        أل ،بإمكان دولتها تسهيل حدوث االنقالب في الضفة      

 ، أي أن حدود مخططاتهم لم تشمل الضفة       ، كي ال يتجاوز االنقالب غزة     ،منعت مخططا أمريكيا صهيونيا   
  ؟؟؟؟؟؟..لماذا إذن االنقالب في غزة وليس الضفة يا كوندا،ويبقى السؤال الخطير 

 ، خارجية الدولة العظمى والمهيمنـة علـى العـالم         ويبقى السؤال بحاجة إلى إجابة بحجم تصريح وزارة       
  . كطليعة لالنحطاط العالمي،الدولة البوليسية واالستخبارية الدولية

  واهللا من وراء القصد
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧الحقائق 

    
  من فتح سيأتي الشر .٦٧

  روني شكيد
تنديـد  قيادة فتح وعلى رأسها ابو مازن يحرصون في كل مناسبة امام كل ميكروفـون ممـدود علـى ال                 

ولكن في الوقت الذي يتحدثون فيه فان جنودهم، اعـضاء كتائـب شـهداء        . باالرهاب والدعوة الى وقفه   
: االقصى ينشغلون الى ما فوق رؤوسهم باالرهاب، وفي االونة االخيرة تلقينا منهم مذكرة ارهاب أليمـة               

  .ته الى أريحاأمس عملية اطالق النار في أرئيل ومؤخرا نية االغتيال الولمرت اثناء زيار
عمليا ال يكاد يكون هنـاك أي صـلة بـين           . فتح في الضفة لم تعد قائمة كمنظمة مرتبة مع قيادة هرمية          

فقد تفتتت المنظمة، ولكن نشطاءها المعروفين كاعضاء كتائـب         . الخاليا في المناطق المختلفة من الضفة     
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ت مع قيادة فتح وال سيما من خـالل         وهم يعقدون اتصاال  . شهداء االقصى ال يزالون يرتبطون بابو مازن      
أجهزة االمن، يتلقون الرواتب الشهرية من ميزانية السلطة الفلسطينية، بل ان بعضهم يخدم بالبزات فـي                

بضع مئات من مطلوبي فتح حظوا مؤخرا بالحرية التامـة وبـالعفو مـن              . اطار قوات االمن الفلسطينية   
بذلها ابو مازن في محادثاته مع اولمرت من أجل الحصول          المطاردة االسرائيلية، وذلك بعد جهود عديدة       

  ". العفو عن المطلوبين"على اتفاق 
معظم المطلوبين، إن لم يكونـوا جمـيعهم، لـم يـسلموا            . ابو مازن لم يِف منذئذ في نصيبه في االتفاق        

طالبا فـي   وحتى زكريا الزبيدي الذي يخطط الن يكون        . اسلحتهم للشرطة الفلسطينية كما يقضي االتفاق     
كما أن ابو مازن يواصل دفع الرواتـب        . الجامعة االمريكية في جنين، يحتفظ تحت مكتبه بالكالشينكوف       
  .لهم وتزويدهم بشروط معيشية مريحة في معسكراته ومقراته

وسيطرة . ٢٠٠٢ليس سهال اعادة تنظيم فتح في الضفة بعد أن تحطمت في حملة السور الواقي في العام                 
لى غزة خلقت ارتباكا شديدا لدى مطلوبي فتح في الضفة، الذين شعروا بان هـذا لـيس                 حماس بالذات ع  
المشكلة هي أن ابو مازن لم يستغل الفرصة كي يغير طبيعة نـشاط المطلـوبين، بـل                 . الوقت لالرهاب 

  .حرص فقط على العفو عنهم
ة فيها من جانب اسـرائيل      فهم يستغلون الحرب التي ال هواد     . نشطاء فتح في الضفة يتمتعون بكل العوالم      

في االسابيع االخيـرة    . ضد حماس والجهاد كي يعززوا قوتهم، وتحولوا الى محدثي االرهاب في الضفة           
معظم العمليـات   . كان هناك ارتفاع في حاالت اطالق النار في طرق الضفة، ولشدة الحظ دون اصابات             

  .كانت لكتائب شهداء االقصى
ل الى مؤتمر انابولس وكذا ان يجني النجاحات، فهو ملزم باحـداث            اذا كان ابو مازن يرغب في الوصو      

حماس تضغط على رجاله لتنفيذ عملية تفجيرية كبيرة لعرقلة المؤتمر،          . ترتيب في بيته الداخلي، في فتح     
واالن يتبين أنه ينبغي التخوف بالذات من اتجاه آخر، في          . ولهذا فحتى ابو مازن يقاتل ضدهم في الضفة       

  .نود ابو مازن هم الذين سينجحون في تنفيذ عملية كبيرة تخرب على المؤتمر في انابولسأن يكون ج
  ٢٥/١٠/٢٠٠٧يديعوت 
 ٢٥/١٠/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   الوطنية عن الصدام في القطاعوالمسؤوليةحماس  .٦٨

  عوني فرسخ
سلطة حكم  قطاع غزة وإن انسحبت من مدنه وقراه ومخيماته قوات االحتالل الصهيوني، وإن آلت مقاليد               

، وإن فشل حصار التجويع فـي اسـتالب إرادة مواطنيـه            )حماس(الذات فيه لحركة المقاومة اإلسالمية      
وفرض اشتراطات التحالف األمريكي والصهيوني عليهم، إال أنه ال يزال في الواقع العملي قطاعا محتال               

وده، أو على معابره مع جواره،      فاقدا السيادة الوطنية، إذ ليس لحكومة اسماعيل هنية أدنى سلطة على حد           
وهي فـي الواقـع العملـي ال        . أو على الداخلين إليه أو الخارجين منه، أو على أجوائه ومياهه اإلقليمية           

تجاوز كونها سلطة إدارة شؤون القابعين تحت االحتالل، الخاضعين في أدق شؤونهم لما يقرره صـناع                
والقطاع وإن ارتفعت فوق مبانيه الرسـمية       . اشنطنالقرار المدني والعسكري الصهيوني ورعاتهم في و      

أيـام االحـتالل    ” جيتو وارسـو  “األعالم الفلسطينية ورايات حماس ال يكاد يختلف عما كانت عليه حال            
النازي لبولندا حيث كان للمعتقلين فيه من اليهود البولنديين إدارة يهودية تتولى شؤونهم الخاصـة تحـت                 

  .إشراف الجستابو النازي
 يكون هذا هو واقع قطاع غزة، فمواطنوه جميعهم، ومن غير اسـتثناء، مواطنـون عـرب تحـت                   وأن

االحتالل الصهيوني، حراكهم ونشاطهم وحتى لقمة عيشهم يتحكم بها أصغر مجند أو مجندة مـن قـوات      
 وهم وإن تباينت بينهم المواقف والرؤى حول إدارة الصراع مع العدو ال يخرج أي منهم في نظر                . العدو
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مجنديه ومجنداته، ناهيك عن صناع قراراته السياسية والعسكرية، عن كونه عربيا مرفوضاً وجوده فـي               
  . أرض آبائه وأجداده، وهو مشروع الجىء طال به زمن إقامته في القطاع أو قصر

وعليه فالتناقضات بين مواطني القطاع أيا كان مستواها تناقضات ثانوية ال يجوز فيهـا الـصدام، فيمـا                  
ناقضهم الرئيسي والعدائي الذي يحتم الصدام فمع عدوهم القومي، الذي يحتل ترابهم الـوطني ويهـدر                ت

وما دامت هذه هي حقيقة التناقضات في المجتمع المحاصر والمحتلة أرضه           . حقوقهم السياسية واإلنسانية  
مدان ومـستنكر   وهو صدام   . فالصدام فيما بين أجهزة حماس وبعض المواطنين مرفوض وطنياً وقومياً         

سواء كان نتيجة تعصب فصائلي، أو عصبية عشائرية، أو ردة فعل على أخطاء منسوبة لعناصر السلطة                
وهو عمل إجرامي بيقين إذا كان من تدبير عميان المصالح الذين يظنون أنهم بإثـارة الفتنـة                 . وأجهزتها

  . يعجلون باستعادة ما كان لهم من تسلط وامتيازات ونفوذ
 الصدام إنما يصب في التحليل األخير في قناة مشروع تصفية ما تبقى من الحقـوق الوطنيـة                  ثم إن هذا  

. وما أعقبه من تنازالت على مدى السنوات األربع عشرة الماضية         . الفلسطينية بعد تنازالت اتفاق أوسلو    
لمقاومة ورفـض   وبالتالي فالملتزمون بالممانعة وا   . وهو المشروع الذي تلوح نذره في أفق لقاء انابوليس        

التنازالت هم األكثر تضرراً، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية في احتواء دواعي الفتنـة والحيلولـة دون         
  . تفاقم األوضاع لما هو أكثر إضراراً بالقضية الوطنية

وفي تجارب شعبنا عبر تاريخ صراعه الممتد مع التحالف االستعماري الصهيوني، كمـا فـي تجـارب                 
حرر الوطني اآلسيوية واإلفريقية واألمريكية الالتينية، ما يدل على أن القوى الملتزمة            مختلف حركات الت  

بالممانعة والمقاومة هي المسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انتكاسة المشروع الـوطني، إن هـي اسـتجرت،          
 عن عدم   وليس يعفيها من المسؤولية   . بوعي من قادتها أو بال وعي، إلى ممارسة ما يخدم مخطط األعداء           

فهي مسؤولة باعتبارها القوى التي أوالهـا شـعبها ثقتـه    . احتواء نذر الفتنة أنها ليست هي المتسببة بها   
فضالً عن كونها صاحبة المصلحة ليس فقط باالحتفاظ بثقة ودعم وعطاء           . ومنحها تأييده وخصها بعطائه   

ك إن هي أرادت لمشروعها الـوطني       أنصارها والمؤمنين بنهجها، وإنما أيضاً بتوسيع دائرة هؤالء واؤلئ        
وذلك لن يكون إن لم تمتلك كفاءة إدارة الصراع بما يعظم الجوانب اإليجابيـة فـي مجتمعهـا                  . النجاح

  . وتحجيم السلبيات التي ال يخلو منها مجتمع إنساني
تـل  ويغدو منطقياً، وهذه هي دروس التاريخ العربي والعالمي، القول ان قيادة حماس، في الـوطن المح               

وخارجه، هي المسؤولة وطنياً وتاريخياً عن احتواء اآلخرين، والتصرف بما يمليه عليها موقعها القيادي              
وهي المطالبة باجتراح كل ما فيه استنهاض النوازع الخيرة في مجتمعهـا المحلـي، وبـذل          . في القطاع 

ط مسعى النافثين في نار الفتنة،      وفي المقدمة ما يحب   . الجهود لتوفير األمن واألمان لرجاله ونسائه واطفاله      
وما يسهم في ضبط انفعاالت المتضررين من بعض ممارسات أجهزة حماس في القطاع، العمـل الجـاد                 

سـواء  . والمتواصل والمنفتح على اآلخرين لتوسيع إطار المشاركة في تحمل المسؤولية وصناعة القرار           
 تحالف وطني من مختلف القوى علـى قاعـدة          كان ذلك بتفعيل المجلس التشريعي في القطاع، أو بإقامة        

والتصرف من منطلق القناعـة اليقينيـة       . االلتزام بالثوابت التي تأسست عليها منظمة التحرير الفلسطينية       
بأن االستجابة الفاعلة للتحدي الذي يشكله العدوان الصهيوني مستحيلة التحقق عمليا إال بحشد كل القـوى                

عودة، والعمل الجاد على كبح التناقضات الثانوية فيما بين هـذه القـوى   صاحبة المصلحة في التحرير وال 
  . باعتبار أن تناقضها الرئيسي والعدائي إنما هو في جميع الحاالت مع العدو المحتل والقوى الداعمة له

هل ستنجح حماس، قيادة وأجهزة، في احتواء دواعي الفتنة راهنا وفـي المـستقبل أم               : والسؤال األخير 
 االنفعال على ردات فعلها فتسقط في امتحان التاريخ، محققة للتحالف المضاد واحـدة مـن أهـم                  سيغلب

إنجازاته، بإجهاض حركة المقاومة الفلسطينية وإظهارها كصخرة سيزيف في األسطورة االغريقة التـي             
  تتدحرج إلى القاع كلما وصل بها حاملها إلى القمة ليبدأ في رفعها من جديد؟

  ٢٦/١٠/٢٠٠٧راتية الخليج اإلما
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  :كاريكاتير .٦٩

  

  
  ٢٦/١٠/٢٠٠٧الوطن القطرية 


