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   حماس سلمت ردها على مسودة االتفاق للوزير سليمان: الزهار
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    :السلطة
 ٥  قامة كونفيديرالية مع الضفة تبقي على سيطرتها على غزةإلحماس بالسعي عبد ربه يتهم  .٢
 ٥  الحوارالحديث عن وجود فيتو ضد الحوار محاولة للتهرب من استحقاقات : الحوراني .٣
 ٦ "عمالة وخيانة وطنية"التنسيق األمني ": التشريعي" .٤
 ٦  الطيراوي أقيل لمعارضته دمج االستخبارات في الداخلية: قيادّي في فتح .٥
 ٧   قبل نهاية العام"إسرائيل"ستبعد التوصل إلى اتفاق سالم مع ي قريع .٦
 ٧  أوباما وعد عباس بمتابعة المفاوضات في حال فوزه: عبد ربه .٧
 ٧  فياض يدعم صمود المزارعين ويشارك في قطف الزيتون .٨
 ٨ األقصىالمسجد حاتم عبد القادر يدعو لبلورة تحرك شعبي للدفاع عن  .٩
    

    :المقاومة
 ٨   حماس سلمت ردها على مسودة االتفاق للوزير سليمان: الزهار .١٠
 ٩  وفد من الديمقراطية يلتقي قيادة اإلستخبارات المصرية لبحث مسودة الحوار الفلسطيني .١١
١٠  والعرب خدمة لالحتالل" إسرائيل"التفاوض الجماعي بين :  بيريزرداً على مشروعحماس  .١٢
١٠  مركزية فتح تجتمع برام اهللا لبحث ملف الحوار والمؤتمر العام للحركة .١٣
١٠  في صفوف اعضاء حركة فتح عقب إقالته تنامي التعاطف والتأييد للطيراوي .١٤
١١  خطوة على طريق إصالح األجهزة األمنية على أنه إقالة الطيراوي حماس ترفض تصوير .١٥
١١ المجدالوى يعتبر المبادرة المصرية فرصة تاريخية إلنهاء االنقسام .١٦
١١   التهدئةفصائل المقاومة تشكك في استمرار .١٧
١٢ " فلسطين-حزب اهللا "حماس تنفي وجود  .١٨
١٢ بين عناصر من حركة فتح وأخرى من جند الشام في عين الحلوة إطالق نار وجرحى .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  من احتمال فشل ليفني في تشكيل حكومة" كديما"قلق متزايد في حزب  .٢٠
١٣   اجتماع اسرائيلي فلسطيني حول تعزيز االمن في الخليل : تل ابيب .٢١
١٣   بشأن شليطالحكومة االسرائيلية تتجه نحو تكليف مبعوث اوروبي الدارة المفاوضات .٢٢
١٤  هي أفقر دول الغرب على اإلطالق"إسرائيل" :منظمة التعاون والتطوير االقتصادي .٢٣
١٤ "إسرائيلية"قتيالن في تحطم طائرة تدريب عسكرية  .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤   من قبرصة لكسر حصار غزانطالق سفينة األمل يعلن عن الخضري .٢٥
١٤   في عكا يهود حامل تتعرض العتداء بالحجارة من قبل عنصريينفلسطينية .٢٦
١٤   فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري١٨٧اعتقال : تقرير .٢٧
١٥ الل أيامعميدة األسيرات الفلسطينيات تستعيد حريتها خ .٢٨
   

   :صحة
 ١٥   لعالج عشرات المرضى الفلسطينيينغزة طبيباً بريطانياً سيصلون إلى ٢٠هناك : السراج .٢٩
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   :ثقافة
 ١٥ فلسطين تحصد أربع جوائز عالمية للصورة الفوتوغرافية .٣٠
   

   : األردن
١٦  "وادي عربة"نشطاء مقاومة التطبيع في االردن يعقدون مؤتمرا وطنيا بذكرى توقيع  .٣١
   

   :لبنان
١٦  تدابير أمنية في محيط عين الحلوة واعتقال مطلوبين على صلة بشبكة الشمال .٣٢
١٦  "حزب اهللا" يندد بسورية وإيران و"عين الحلوة"تنظيم أصولي جديد في  .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٦ ال تعديل على مبادرة السالم العربية: موسىعمرو  .٣٤
١٧  "إسرائيل"قياديين إيرانيين اقترحوا توجيه ضربة استباقية لـ : "هآرتس" .٣٥
١٧  قرار إتمام صفقة األسرى ينتظر تشكيل الحكومة اإلسرائيلية: صرم .٣٦
١٧  القاهرة ترد على نقل ملف شاليط إلى باريس .٣٧
١٨ مؤتمر األثريين يوصي بدعم األقصى .٣٨
١٨   نقل أسرى عرب إلى سجن النقباالحتالل اإلسرائيلي: مؤسسة مانديال .٣٩
١٨  "إسرائيل"تركيا تشتري طائرات تجسس بدون طيار من  .٤٠
   

   :دولي
١٨  واشنطن تنفي بشدة إرسال رسالة لمشعل .٤١
١٨   فياض مليون دوالر لحكومة١٥٠الحكومة األميركية تقدم  .٤٢
١٨   مبادرة السالم العربية التي أطلقتها السعودية عنصر مهم في عملية السالم:ي مون كبان .٤٣
١٩  حداث المتفرقة الهدوء يسود قطاع غزة على الرغم من بعض األ:االمم المتحدة .٤٤
١٩  بقاء القيود على الحركة والعبور يقلل احتمالية توافر فرص االعمال: نك الدوليتقرير الب .٤٥
١٩  تركيا تتسلم الشهر المقبل طائرات تجسس إسرائيلية .٤٦
٢٠  منسقة األمم المتحدة تبحث أوضاع الالجئين .٤٧
٢٠   الئحة باسماء يهود من ضحايا المحرقة"اسرائيل"يا تسلم لمانأ .٤٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  محسن صالح .د... الشرعية الفلسطينية المستباحة .٤٩
٢٤  بشير موسى نافع. د...  وقصور البرنامج السياسي الفلسطيني١٩٤٨مشكلة فلسطينيي  .٥٠
٢٦  هاني المصري... مخاطر عودة الفلسطينيين الى خيار الدولة الواحدة .٥١
٢٨ نواف الزرو... جيش االحتالل يرسم خرائط الضفة والتسوية والدولة .٥٢
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  
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  اجتماع ثنائي سيسهم في انجاح الحوار... لى الورقة المصريةمالحظات للفصائل ع: مشعل .١

رفضت الفصائل الفلـسطينية المنـضوية تحـت المـؤتمر الـوطني             : هدى سالمة    - الشرق   -دمشق  
 القيادة العامة اإلفـصاح عـن       -والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   ) حماس والجهاد (الفلسطيني ومن بينها    

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية خالد        . لمصريةمالحظاتها على ورقة المصالحة ا    
مشعل في مؤتمر عقدته لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني نحن في حماس ومجمل القوى مع                
المصالحة، نحن أصحاب مشروع المصالحة منذ عام ونصف العام، أما وقد أصبح مطروحـاً فـسنعمل                

  . ة الوطنية في القاهرةعلى إنجاح المصالح
لدينا مالحظات على الورقة المصرية وسنسلمها لألخوة المصريين حتى يتم تعديلها بناء            : وأضاف مشعل 

على مالحظاتنا ومالحظات بقية الفصائل حتى تكون الورقة بعد تعديلها أساساً مناسـباً للمـصالحة مـع                 
اإليجابي وجملة الظروف اإليجابية التي تنجح هذه       التأكيد دعوة جميع الفصائل، نحن نريد أن نوفر المناخ          

وأشار مشعل إلى أن حركته حرصت أن يكون هناك اجتماع ثنائي يجمع حماس وفتح يـسبق                . المصالحة
. ، مع أن ذلك حسب مشعل كان سيسهم في إنجـاح الحـوار            "لألسف اعتذرت "الحوار الشامل إال أن فتح      

حة الفلسطينية ينبغي أن تكون مقبولة من جميـع األطـراف           وشدد مشعل على أن الورقة المقدمة للمصال      
المعنية، ولذلك البد من تسجيل مالحظات، نحن نحترم الجهد المصري والعربي لجمع الفـصائل ولكـن                
حتى تنجح هذه المصالحة البد أن تأخذ بعين االعتبار جملة مالحظات الفصائل، وسنكون إيجابيين نحـو                

ولفت مشعل إلى أن الجانب     . ميع عناوين المصالحة الوطنية كرزمة واحدة     مصالحة حقيقية جادة تتناول ج    
كمـا رحبنـا بالرعايـة المـصرية        : المصري سيعرض جهوده ومقترحاته على الجامعة العربية، وقال       

  . للمصالحة نرحب أيضاً بالرعاية العربية بكل مكوناتها لهذه المصالحة
موضوع منظمة التحريرموضوع أساسي وهذه المـرة       وعن منظمة التحرير وإعادة صياغتها قال مشعل        

لن نقبل مجرد صياغات لفظية، سنتحدث عن جدولة زمنية وعن آليات محددة تضع موضوع إعادة بنـاء     
منظمة التحرير على الطاولة ليصبح أمراً للتطبيق والتنفيذ، لذلك قلت المصالحة الوطنية تقتضي حزمـة               

ادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية، ومنها موضوع منظمـة         أمور منها موضوع حكومة وفاق وطني، إع      
التحرير إعادة بنائها، ومعالجة تداعيات االنقسام الفلسطيني، والتوافق على موعد لالنتخابـات الرئاسـية              
والتشريعية في ظل توافق وطني رزمة واحدة، وإذا جرى اإلخالل بأي ملف منها فهذا إخالل بالملفـات                 

ى ضرورة إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس جديدة في غزة والضفة فـي               مشدداً عل . كلها
  ". إشراف الجنراالت األمريكان وعلى رأسهم دايتون"وقت واحد وال تترك الضفة الغربية لـ 

هذا عنوان أساسي لكن سيتم بحثه والتوافق       : وعن التزامن بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية قال مشعل       
  . عليه في ظل الرزمة الكاملة

ملـف التهدئـة ال عالقـة لـه بالمـصالحة           : وبشأن التهدئة قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       
 يونيو لمدة ستة    ١٩التهدئة بدأت في    .. الفلسطينية، هذا ملف بين شعبنا وقوى المقاومة والعدو الصهيوني        

 الموقف بعد انتهاء هذه المدة الزمنية، وهذا أمر         شهور وبالتالي حماس وقوى المقاومة تدرس ماذا سيكون       
تحدده قوى المقاومة في ظل معطيات الواقع والتزام العدو، وفي سياق برنامجنا االستراتيجي في مقاومة               

  . االحتالل
هذا الملف مجمد بسبب    : وحمل مشعل إسرائيل مسؤولية جمود ملف األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط وقال          

  . ئيلي رغم تعدد الوساطات، ونحمل أولمرت مسؤولية تجميد المفاوضات حول هذا الملفالتعنت اإلسرا
وفي رده على سؤال حول ضمان تنفيذ المصالحة إذا تمت قال أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين                 

مصلحة الشعب الفلسطيني إن تتم المصالحة، ونحن ذاهبون إلى القاهرة بقلـوب مفتوحـة              : أحمد جبريل 
  . رغم بعض النقاط الهامة التي لها طبيعة سياسية وطبيعة تنظيمية
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نحن تصارحنا مع األخوة في مصر حول ضمانة تنفيذ ما سيتم االتفـاق عليـه فقـالوا                 : وأضاف جبريل 
  . مصر والدول العربية ستسعى جميعاً من أجل تنفيذ ما تتفقوا عليه

نحن مع  :  في التوصل إلى مصالحة قال جبريل      وفي رده على سؤال لـ الشرق حول ما إذا فشل الحوار          
أي جهد لرأب الصدع، ولكن شعرنا أن بعض األطراف الفلسطينية متمسكة بحيث تعيـدنا إلـى مربـع                  
التسوية الذي يسيرون فيه فلن نوافق على هذا الموضوع، لذلك يمكن أن يقترح في تأجيل اللقاءات إلـى                  

  . حين أن تنضج األمور
المقاومة حق مشروع وال يمكـن      : ال نائب األمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة       وعن مصير المقاومة ق   

أن يتنازل الشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة عن المقاومة مهما كانت األسباب والظروف، وطالما بقـي               
  . االحتالل موجود فالمقاومة ستكون موجودة وستستمر في حمل السالح ومقاومة االحتالل

لى ضرورة االهتمام بملف الالجئين الفلسطينيين، مؤكدين أن ال أحد يستطيع التصرف            وشدد الحضور ع  
  .بهذا الحق طالما الشعب الفلسطيني مصر على التمسك بحقه في العودة إلى دياره

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  قامة كونفيديرالية مع الضفة تبقي على سيطرتها على غزةإلحماس بالسعي عبد ربه يتهم  .٢

ربه   اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد          : محمد يونس  -قاهرة، رام اهللا    ال
 وقال عبد . حماس بالسعي إلى إقامة كونفيديرالية مع الضفة الغربية، تبقي على سيطرتها على غزة            حركة  

ى إنـشاء كونفيديراليـة     حماس ال تريد أي حل سـو      "ربه في مؤتمر صحافي عقده أمس في رام اهللا إن           
ورأى أن حماس تخطط ألن تكون هنـاك         ".فلسطينية، تكون لها فيها غزة وتكون الضفة الغربية للسلطة        

ال يمكن تشكيل حكومـة تعيـد       : "وقال. حكومة فلسطينية شكلية، بينما يكون لها الحكم الحقيقي في غزة         
  .ماعيل هنية، مشيراً إلى تجربة الحكومتين السابقتين برئاسة إس"الحصار

إقامة حكومة تلتزم البرنامج الـسياسي لمنظمـة التحريـر          "وحدد أهداف السلطة من الحوار الوطني بـ        
الفلسطينية، وإعادة بناء أجهزة األمن على أسس مهنية بمساعدة عربية فعلية، وإجراء انتخابـات عامـة                

  ".للسلطة ولمنظمة التحرير
ليقوم بدوره بانتخاب الهيئـات القياديـة       "لسطيني العام المقبل    وأعلن إجراء انتخابات للمجلس الوطني الف     

وقال إن المجلس المركزي للمنظمة سـيجتمع       ". لمنظمة التحرير مثل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي      
  .في الحادي والعشرين من الشهر المقبل لمناقشة قانون االنتخابات للمجلس الوطني

في غزة يقوم اقتـصاده علـى       " نظام ظالمي " متهماً إياها بإقامة     ربه بشدة على حركة حماس     وحمل عبد 
اإلثراء علـى حـساب   "واتهم قيادات في الحركة بـ ". جلب األموال في الشنط"و  " األنفاقالتهريب عبر   "

واتهم دوالً عربية وإسـالمية     ". األموال، وجلب   األنفاقالشعب الفلسطيني من خالل احتكار التهريب عبر        
  ".نظام حماس االنقالبي"حول العالم، بدعم " اإلخوان المسلمين"ران إضافة إلى سمى منها إي

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  الحوارالحديث عن وجود فيتو ضد الحوار محاولة للتهرب من استحقاقات : الحوراني .٣

 أعرب سفير السلطة الفلسطينية في الجزائر محمد الحوراني عن أمله في أن تـستجيب حركـة                 :الجزائر
  فلسطينياً  فصيالً ١٢اس للجهود المصرية والعربية إلنهاء االنقسام الداخلي، وأكد أن موافقة السلطة و           حم

على الوثيقة المصرية للحوار الوطني تعتبر دعما قويا للجهود المصرية، وأنه لم يبق إال أن توافق عليها                 
ود فيتـو أمريكـي     الحديث عن وج  ": "قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     أضاف  و .حماس دون تحفظ  

وإسرائيلي ضد الحوار ليس إال مجرد وسيلة للتهرب من استحقاقات الحوار، فهذا الفيتو كان موجودا في                
حوار مكة المكرمة وكان موجودا في مبادرة القاهرة وكان موجودا ضد زيارة الرئيس محمـود عبـاس                 
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حتنا الوطنية، ولذلك نحن وافقنا على      لسورية، ولكنه لم يمنعنا من اإلقدام على فعل كل ما نراه يخدم مصل            
ودعا الحـوراني إلـى      ".الوثيقة المصرية من دون تحفظ، ونأمل أن توافق حماس كذلك من دون تحفظ              

أعتقد أن خطوات مـن نـوع إطـالق    : "اتخاذ خطوات سياسية ميدانية من الطرفين تمهيدا للحوار، وقال   
يئة مناخ الحوار، وبالمناسبة ال يوجد لدينا فـي رام اهللا         سيين يمكنه أن يساهم في ته     سيامتبادل للمساجين ال  

معتقلون سياسيون كثيرون، والعدد األكبر من هؤالء موجود لدى حماس في غزة، ذلك أن كثيـرا مـن                  
، على حـد    "االعتقاالت في رام اهللا خلفيتها ليست سياسية وإنما هي ذات عالقة بأمن المواطن الفلسطيني             

      .تعبيره
  ٢٢/١٠/٢٠٠٨ قدس برس

  
 "عمالة وخيانة وطنية"التنسيق األمني ": التشريعي" .٤

اعتمد المجلس التشريعي، أمس،  تقرير لجنة األمن والداخلية والحكم المحلي الذي             : رنا الشرافي  - غزة
جاء ذلك خـالل     .واالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية    " أمن السلطة "قدمته حول التنسيق األمني بين      

 بحـضور رئـيس     - كسر الحصار وحماية المقاومة    – المجلس التشريعي أمس ضمن دورة       جلسة عقدها 
 األشقر، وذلك في مقـر      إسماعيل احمد بحر، ورئيس لجنة الداخلية النائب        .المجلس التشريعي باإلنابة د   

ويشدد التقرير الذي قدمه األشقر على ضرورة إعادة النظر في مـصطلح التنـسيق               .التشريعي بالمدينة 
يحاكم عليها كل مـن يتعامـل       " عمالة وخيانة وطنية  "تعاون األمني مع االحتالل اإلسرائيلي، واعتباره       وال
ودعا إلى تفعيل قانون التخابر مع االحتالل ومالحقة قادة األجهزة األمنيـة الـذين      .، على حد وصفه   "بها

 .األمنيةوالتأكيد في الحوار الوطني على ضرورة إصالح األجهزة ) بالعمالة(تفاخروا 
وأوصى التقرير بتحميل رئيس السلطة محمود عباس وحكومة فياض في رام اهللا، كامل المسؤولية األدبية               

 .واألخالقية والقانونية والوطنية عن هذه الجرائم 
وطالب التقرير بفضح ممارسات هذه األجهزة ووضع الدول العربية في صـورة التجـاوزات، التخـاذ                

لفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمـع المـدني إلـى إدانـة هـذه الجـرائم               موقف حازم منها، داعيا ا    
 ".امن السلطة"والتصريحات الصادرة عن قادة 

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
  
  الطيراوي أقيل لمعارضته دمج االستخبارات في الداخلية:  في فتحقيادّي .٥

لفلسطيني محمود عباس على إقالـة       عزا قيادي في حركة فتح إقدام الرئيس ا        : جيهان الحسيني  -القاهرة  
رئيس االستخبارات العامة اللواء توفيق الطيراوي، إلى معارضة األخير قراراً بدمج االسـتخبارات فـي    

قرار إقالة الطيـراوي كـان      "إن  " الحياة"وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ          .وزارة الداخلية 
وعنـدما رأى أنـه ال      . ار ثم يتراجع عنه في آخر لحظة      مطروحاً منذ فترة، إال أن عباس كان يتخذ القر        

كان يشكل عقبة أمام رغبة     "وأشار إلى أن الطيراوي     ". يوجد بديل آخر سوى إقالة الطيراوي وقع القرار       
الطيـراوي كـان    "وأضـاف أن     ".رئيس الحكومة سالم فياض في دمج االستخبارات في وزارة الداخلية         

شخصية بقوته وحجمه يصعب احتواؤها، سواء مـن جانـب رئـيس            يرفض هذا القرار، إضافة إلى أن       
 أمراً حتمياً ال بد منه، خـصوصاً  اإلقالةالرزاق اليحيى، فأصبح قرار  الحكومة أو من وزير الداخلية عبد 

  ".أن هناك توجهاً لدى وزير الداخلية بضم كل األجهزة األمنية وتوحيدها تحت لواء الوزارة
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
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   قبل نهاية العام"إسرائيل"ستبعد التوصل إلى اتفاق سالم مع ي عقري .٦
رئيس الوفد الفلسطيني المفـاوض مـع        أن   وكاالتالنقالً عن    ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  

وقال . ٢٠٠٨حمد قريع، خلص أمس، في باريس إلى عدم إمكان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية               أ" إسرائيل"
، لكن بكل موضوعية، لن يكـون اتفـاق هـذا            وال متفائالً   أكون متشائماً  أن أريد   ال"في مؤتمر صحافي    

فتحنا ملفات صعبة مثل األراضي والحدود ووضع القدس والالجئين والمستوطنات واألمـن            "وقال   ".العام
ال  "وأضـاف ".  وليس اتفاق إطـار     شامالً اتفاقاً" أن السلطة تريد     ، موضحاً "والمياه والعالقة بين الدولتين   

على العكس هناك المزيد من المستوطنات والمزيد مـن اإلغـالق           .. .شيء أنجز من جانب اإلسرائيليين    
وأكد في المقابل ان السلطة وفت بتعهداتها في مجـال          ". والمزيد من نقاط التفتيش والمزيد من المنغصات      

 الفلـسطينيين   أماميع ان   وردا على سؤال بشأن انعكاسات فشل محتمل لهذه المفاوضات، قال قر           ".األمن"
، أو خيـار    "المقاومة بهدف تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وليس لتأزيم وضـعه         "خيارات أخرى مثل    

  ".دولة واحدة ديموقراطية علمانية وغير عنصرية"
 قـال أمـس إن      حمد قريع أ  أن )رويترز(و.) ب.ف.ا(نقالً عن وكالتي     ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة  وأوردت  

 المعلق منـذ    الدبلوماسي في أن يترجم االهتمام اإلسرائيلي إلى تحقيق تقدم في المسار            الفلسطينيين يأملون 
خالل األسبوع الماضي بدأت إسرائيل التحـدث بطريقـة جديـدة وإيجابيـة عـن               : "وأضاف. سنوات
ـ   ".ونحن نالحظ هذا التغير في اللغة ونضع كثيراً من اآلمال عليه          . ] العربية المبادرة[المبادرة ى وأشار إل

بيريز ذكر أنها مبادرة جيدة وإيجابية، وأنها قاعدة لمفاوضات دولية بين إسرائيل والـدول العربيـة،                "أن  
غير أنه أكـد أن     ". أعتقد بأن باراك وتسيبي ليفني متفقان في هذا الشأن        . وتحدث باراك بتعبيرات مماثلة   

ن المبادرة، ولم يذكر سبباً العتقـاده       ليفني المشغولة بمحاولة تشكيل ائتالف حكومي جديد لم تبلغه شيئاً ع          
ورأى أن تصريحات باراك كانت إيجابية رغم أنـه يجـب اختبارهـا فـي                .بأنها تشارك باراك موقفه   

األشجع واألفضل إليجاد حل كامل للصراع العربي       "وقال إن هذه المبادرة العربية هي       . مفاوضات حقيقية 
  ". اإلسرائيلي-
  
  تابعة المفاوضات في حال فوزهأوباما وعد عباس بم: عبد ربه .٧

كشف أمين سر التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر         ":وكاالت"،  "الخليج "-القاهرة، رام اهللا، دمشق     
، تعهد للرئيس محمـود     أوباماعبد ربه، عن أن المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة األمريكية، باراك           

 قبل نحو شهرين، بأنه في حال فوزه في هذه االنتخابات سيقوم            عباس خالل زيارته لألراضي الفلسطينية    
وأشار عبد ربـه إلـى وجـود تعويـل           .بمتابعة حل القضية الفلسطينية منذ اليوم األول لتوليه المنصب        

 السلطة طالبـت اإلدارة األمريكيـة       أنفلسطيني رسمي على نتائج االنتخابات األمريكية المقبلة، موضحا         
بتدوين وتوثيق جميع تفاصـيل المفاوضـات الـسياسية بـين الجـانبين الفلـسطيني               واللجنة الرباعية   

  ".اإلسرائيلي"و
 ال  أنا"، قال عبد ربه     "المبادرة العربية للسالم  "وحول حديث بعض المسؤولين اإلسرائيليين بلغة جديدة عن         

المبادرة يأتي في إطـار     ، معتبرا أن العودة للحديث عن هذه        "اطمئن لإلسرائيليين عندما يتحدثون بعقالنية    
  .مساع لقلب المبادرة والبدء من آخر نقاطها الداعية إلى التطبيع

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  فياض يدعم صمود المزارعين ويشارك في قطف الزيتون .٨

رئيس الـوزراء    أن   يوسف الشايب ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٣/١٠/٢٠٠٨الغد األردنية   ذكرت  
 سالم فياض شارك أمس في قطف الزيتون، وقال إن دعم صمود المزارعين فـي موسـم                 .ي د الفلسطين

وجـاءت   .قطف الزيتون وضد إرهاب المستوطنين واجب لتعزيز بقاء الشعب الفلسطيني فـي أرضـه             
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تصريحات رئيس الوزراء خالل زيارة تضامنية مع المزارعين في موسم القطف فـي بلـدة المزرعـة                 
وأضاف فياض أن شجرة الزيتـون تمثـل عنـوان تمـسك الـشعب       . مدينة رام اهللا   القبلية شمال غربي  

وأشار إلى أن ما يتعـين   .الفلسطيني بأرضه لما لها من قيمة رمزية، وأن هذا ما يحاول االحتالل تعطيله        
علينا هو الوقوف مع المزارعين، وإيصال رسالة مفادها إننا متمسكون باألرض، وأن جهودنـا منـصبة                

  .توفير األمن لهم، خاصة وأن الزيتون يشكل مصدر دخل هام لقطاع الزراعةحاليا ل
 إلـى    وفاء عمرو  ،الضفة الغربية   في رويترزنقالً عن مراسلة     ٢٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  

سالم فياض انتقد اعتداءات المستوطنين اليهود على المزارعين الذين يقومـون بجمـع المحـصول               أن  
وشمر فياض عن ساعديه وصعد فوق سلم لمساعدة عجوز في جني الزيتون في             ". ابإره"ووصفها بأنها   

وقـال إن الزيـارة      .قرية المزرعة الغربية الواقعة شمالي رام اهللا والتي تحيط بها المستوطنات اليهودية           
وجود المستوطنين هنا غير شرعي فـي       " في تصريح لرويترز     وأضاف". رسالة واضحة بأننا باقون هنا    "

  .اتهحد ذ
  

 األقصىالمسجد  شعبي للدفاع عن تحركلبلورة يدعو حاتم عبد القادر  .٩
دعا مستشار حكومة تسيير األعمال الفلسطينية لشؤون القدس حاتم عبد القادر أمس            .): أ.ب.د( –رام اهللا   

القادر في تـصريحات إلذاعـة       وأكد عبد . إلى بلورة تحرك شعبي من اجل الدفاع عن المسجد األقصى         
زيادة االعتداءات التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون في إسرائيل على المسجد           "أن  " سطينصوت فل "

األقصى خاصة في اآلونة األخيرة دفعنا للعمل من أجل بلورة تحرك شعبي لمواجهة عمليـات اقتحامـه                 
وعة كبيرة  مئات المواطنين الفلسطينيين تمكنوا أمس األول من صد مجم        "وأضاف أن    ".التي ينفذها هؤالء  

من المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين حاولوا اقتحام المسجد وذلك في إطار احتفـال هـؤالء بعيـد                 
إن مئات المستوطنين حاولوا الدخول إلى باحات المـسجد األقـصى مـن             "وقال  ". يسمونه فرحة التوراة  

ال دون ذلك بعـد أن تـصدوا        بوابات عدة تقود إليها غير أن تواجد المئات من المواطنين الفلسطينيين ح           
أن الشرطة اإلسرائيلية حاولت مساعدة المستوطنين في الدخول للمـسجد إال أن تحـرك              "وأوضح   ".لهم

 ".الشبان الفلسطينيين ساهم في وقف هذه العملية
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
   حماس سلمت ردها على مسودة االتفاق للوزير سليمان: الزهار .١٠

 الدكتور محمود الزهـار      أن اشرف الهور  عن مراسلها من غزة    ٢٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي    ذكرت  
انه سلم المسؤولين المصريين امس رد حركتـه علـى الرؤيـة            " القدس العربي "اكد لـ    احد قادة حماس  

المصرية للحوار الوطني الفلسطيني التي سلمت االحد لجميع الفصائل الفلسطينية لتكون اساسـا للحـوار               
 .الشامل المرتقب

بأن حركته لديها اعتراضات على بعض الكلمات التـي وردت فـي            " القدس العربي "اوضح الزهار لـ    و
التي اشار الى انها باتت مرتبطة بالمقاومة، ومشددا علـى ان           " عنف"صياغة الرؤية المصرية مثل كلمة      

 .حركته ترفض وصف المقاومة بالعنف
نظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب      م"واوضح الزهار بأن حماس تعترض على استخدام مصطلح         

قبل اعادة هيكلتها وبنائها من جديد بمشاركة جميع الفصائل لتصبح الحقا ممثال شرعيا لجميع              " الفلسطيني
 .الفلسطينيين

ولمح الزهار الى ان هناك بعض الفقرات التي وردت في نص الرؤية المصرية تطالب الحركة بازالتها،                
 ".الفقرة االخيرة سنطالب بازالتها"لفقرات اال انه قال رافضا اعطاء مثال على ا
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لدينا اعتراضات على بعـض     "وعن موقف الحركة من المشروع المصري للحوار الفلسطيني قال الزهار         
هناك كلمات استخدمت في صياغة المشروع المصري ال نوافق عليها مثل           "، ومضيفا   "الفقرات والكلمات 

ك الكلمة باتت مقرونة بالمقاومة وان حركته ترفض وصـف المقاومـة            ، ومشيرا الى ان تل    "كلمة العنف 
 .بالعنف

منظمة التحرير الممثل الشرعي    "بأن حركة ترفض عبارة     " القدس العربي "واوضح الزهار في حديثه مع      
، منوها الى ان حركته تطالب باعادة بناء منظمة التحريـر مـن جديـد الن                "والوحيد للشعب الفلسطيني  

ليا غير شرعية فكيف يتم استخدام عبارة ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني علـى حـد           الموجودة حا 
 .قوله

وضعنا مالحظاتنا على الورقة المصرية ونحن نطالب باعادة صـياغة جمـل            "وتابع الزهار حديثه قائال     
، " طرفنا وكلمات وفقرات نصحنا برفعها من الصياغة المصرية مثل الفقرة االخيرة منها غير المقبولة من             

 ".اشياء جوهرية في الكلمات يجب تغييرها واعادة صياغتها"ومشددا على ان هناك 
وعن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقالة رئيس جهاز المخـابرات الفلـسطينية اللـواء توفيـق                 

 فـي   نحن لم نطالب باقالتهم لتـورطهم     " الطيراوي ورئيس االمن الوطني اللواء دياب العلي قال الزهار        
قضايا بقطاع غزة بل نحن اطلعنا االخوة المصريين عن لقاء عقد مؤخرا بين هؤالء وضباط اسرائيليين                

، ومشيرا الـى ان     "حيث قالوا لالسرائيليين نحن واياكم لسنا اعداء، نحن وانتم لنا عدو واحد اسمه حماس             
يـشكل  " ادهم في مـواقعهم   الجواسيس الذين يعملون لصالح اسي    "حركته اكدت للمصريين ان بقاء هوالء       

وشدد الزهار على ضرورة موافقة حركته على من يخلف هؤالء          . ضرر على مستقبل الحوار الفلسطيني    
فلن توافق الحركة على بقائهم، ومضيفا ما يلبي مطالب الحركة بشأن           " اذا كانوا من نفس المدرسة    "النهم  

 ". لسابقين ومعرفة ملفات القادمينمحاكمة ا"اعادة بناء االجهزة االمنية على اسس مهنية هو 
 محمود الزهار قـال   . د أن   محمد الدلو   غزة عن مراسلها من   ٢٣/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين    ونشرت

وضعنا آليات وتصورات جديدة تبين وجهة نظرنـا فـي          : " عبر الهاتف   " فلسطين"في تصريح لصحيفة    
 وتسهيل مهمة الجانب المصري وصـوالً إلـى         اللقاء كان بناًء لتوضيح موقفنا،    .. القضايا المتحفظ عليها  

 ".اتفاق يرضي الجميع بعيداً عن التمييز بين فصيل وآخر
سيعقد في غضون أيام قليلة حيث ستستلم       " حماس"وأفاد الزهار بأن لقاًء مرتقباً مع بين القيادة المصرية و         

 .االحركة الرد المصري على التحفظات التي قدمتها بعد دراسة شروحات وأسبابه
لغرض اإليـضاح وتـسهيل   " على بعض البنود لم يكن بنية الرفض وإنما       " حماس"وأشار إلى أن وقوف     

ومن جانبنا لن يكون هناك معيقات أمام الحوار في ظـل المعطيـات التـي               .. مهمة الوصول إلى اتفاق     
 ".تحدثت عنها، أما من األطراف األخرى فهذا متروك لمصر لتستوضح ذلك

صعب في هذه المرحلة ومتـروك      "  أن التكهن بطبيعة سير حوارات اتفاق المصالحة         وشدد الزهار على  
حتى عقد اللقاء الموسع، حيث ستحدد اآلليات ذلك، بعد تشكيل اللجان وتحديد مدة زمنية للوصـول إلـى                  

 ". اتفاق
  
  وفد من الديمقراطية يلتقي قيادة اإلستخبارات المصرية لبحث مسودة الحوار الفلسطيني .١١

برئاسة عضو مكتبها السياسي صالح زيدان " الجبهة الديموقراطية" التقى وفد من : فتحي صباح-غزة 
في القاهرة أمس وفداً من قيادة االستخبارات المصرية برئاسة اللواء قناوي، للبحث في سبل إنجاح 

  .مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني المقرر عقده في التاسع من الشهر المقبل
تقديره البالغ لجهود القيادة المصرية إلنهاء االنقسام، وقدم "ة في بيان إن وفدها عبر عن وقالت الجبه

اقتراحات ومالحظات أساسية على مسودة المشروع الوطني الفلسطيني حتى يشكل هذا المشروع معالجة 
  ".جذرية تنهي حال االنقسام
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ل في انتخابات المجلس التشريعي وإجرائها باعتماد قانون التمثيل النسبي الكام"وأضافت أن الوفد طالب 
في شكل متزامن مع االنتخابات الرئاسية، وأن تكون حكومة التوافق الوطني حكومة انتقالية وموقتة 

  ".تتشكل من شخصيات وطنية مستقلة بما يمكن من رفع الحصار وتنفيذ المهمات الموكلة لها
لشامل بوثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة تحديد مرجعيات الحوار الوطني ا"وشددت على ضرورة 

ومبادرة الرئيس محمود عباس وقرارات القمة العربية وحذف اتفاق مكة من مرجعيات الحوار ألنه اتفاق 
ثنائي بين فتح وحماس وموضع خالف وال يحظى باإلجماع الوطني وبالتالي يعقِّد الحوار بدل اإلسهام 

وضع جدول زمني إلنجاز الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه في "ورة ورأى وفد الجبهة ضر ".في إنجاحه
واتفق الطرفان على طرح هذه االقتراحات في مؤتمر ". أقرب وقت ممكن للخروج من كارثة االنقسام

  .الحوار الشامل
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
  والعرب خدمة لالحتالل" إسرائيل"التفاوض الجماعي بين : رداً على مشروع بيريزحماس  .١٢

شمعون بيريز في خصوص التفـاوض      " اإلسرائيلي"تصريحات الرئيس   " حماس" حركة    عدت ":وكاالت"
بأنها محاولة الحتواء الدول العربيـة وتطويعهـا        " المبادرة"والعرب على قاعدة    " إسرائيل"الجماعي بين   

لـصهيوني  المشروع ا "بيريز ب   " مبادرة"ووصف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم       . لخدمة االحتالل 
  ".الخطير والجديد

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   فتح تجتمع برام اهللا لبحث ملف الحوار والمؤتمر العام للحركةمركزية .١٣

اكد الدكتور نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح ان اللجنـة سـتعقد                 : وليد عوض  -ام اهللا   
اس، مشيرا الـى ان اللجنـة سـتناقش قـضيتين           اجتماعها اليوم في رام اهللا برئاسة الرئيس محمود عب        

مركزيتين، هما الترتيبات األخيرة لعقد المؤتمر السادس للحركة والحوار الوطني الفلسطيني في القـاهرة              
  .والمتوقع عقده في التاسع من الشهر المقبل برعاية مصرية 

ي تاريخ الشعب الفلـسطيني    والمح شعث الى ان فتح تكمل مشاوراتها بشأن هاتين القضيتين المفصليتين ف           
وحركة فتح، منوها الى ان اللجنة التحضيرية المكلفة بعقد المؤتمر العام للحركـة عقـدت سلـسلة مـن                 
االجتماعات شارك فيها عباس بعمان في األسبوعين األخيرين ويتوقع ان تعلن قريباً عن موعد ومكـان                

 . انعقاد المؤتمر السادس للحركة
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  في صفوف اعضاء حركة فتح عقب إقالته  التعاطف والتأييد للطيراويتنامي .١٤

تنامى التعاطف والتأييد للواء توفيـق الطيـراوي رئـيس جهـاز المخـابرات       :ام اهللا ـ وليد عوض ر
الفلسطينية المقال في صفوف اعضاء حركة فتح، اثر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعفائه من               

وقـال عـضو     .امناء االقاليم في حركة فتح برسالة لعباس تطالبه بالتراجع عن القـرار           وبعث   .منصبه
قرار الرئيس غريب وغير مبرر وقد يكون فتح الطريق امام انتخـاب            "باللجنة المركزية لحركة فتح ان      

 ".الطيراوي لمركزية فتح اذا رغب االخير بذلك، وذلك بسبب التعاطف معه وهجوم حركة حماس عليـه               
عباس الذي اليريد الطيراوي مديرا للمخـابرات، سـيجده         "اف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه ان        واض

  ".زميال له على طاولة اللجنة المركزية لفتح
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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  خطوة على طريق إصالح األجهزة األمنية على أنه إقالة الطيراوي  ترفض تصويرحماس .١٥
محاولة البعض تصوير إقالة توفيق الطيراوي رئيس "كة حماس رفض سامي أبو زهري الناطق باسم حر

إن الطيراوي "وقال أبو زهري ". المخابرات الفلسطينية بأنها خطوة على طريق إصالح األجهزة األمنية
تمت مكافأته وترقيته إلى منصب آخر، والشخص الذي عين بدالً منه هو من ذات المدرسة األمنية التي 

وذكرت مراسلتنا هديل وهدان أن قرار ". ماية أمن االحتالل ال أمن المواطنتعتبر أن دورها هو ح
الرئيس عباس قد يكون مقدمة إلعادة هيكلة شاملة في أجهزة األمن الفلسطينية وهي إحدى القضايا 

  . الخالفية بين حركتي فتح وحماس
   ٢٢/١٠/٢٠٠٨بي بي سي 

  
 إلنهاء االنقسام يعتبر المبادرة المصرية فرصة تاريخية المجدالوى .١٦

وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي، جميل 
المجدالوي، مسودة االتفاق الفلسطيني الذي وضعته القاهرة بأنه متوازن رغم وجود بعض المالحظات 

الحظات على وجود بعض الم"ـرب، أن ٤٨المجدالوي في بيان وصل موقع عــ"وأضاف . عليه
المسودة المصرية ال تتناقض مع موقفنا المبدئي بأننا أصحاب اتجاه وحدوي، وأننا سنطرح مالحظاتنا في 

ستطرح موقفها " الشعبية"وأشار إلى أن ". سياق الحفاظ على وجهتنا الوحدوية وإنجاح المبادرة المصرية
سطينية دعوات لحضوره في التاسع الشهر خالل مؤتمر الحوار الشامل بالقاهرة الذي تسلمت الفصائل الفل

أننا أمام فرصة تاريخية جدية لتجاوز هذا " وأكد المجدالوي. القادم مع أن بعضها معلن، على حد قوله
االنقسام، لكن نجاح هذه الفرصة يتوقف على درجة المسؤولية التي تتحلى بها األطراف خصوصا 

 ". فتح وحماس"حركتي 
 ٢٢/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   المقاومة تشكك في استمرار التهدئةفصائل .١٧

شككت الفصائل بامكان تجديد التهدئة الحالية أو إنهاءها مع إسرائيل بعـد انتهـاء          : ميسرة شعبان  - غزة
وتوقعت بعض الفصائل    .مدتها، مؤكدة أن إسرائيل لم تلتزم بما تم االتفاق عليه من بنود ولم تفتح المعابر              

سية من المواجهة بين الفصائل وإسرائيل في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها           أن تشهد الفترة المقبلة جولة قا     
الناطق اإلعالمي باسم سرايا القدس أن موافقة فصيله على التهدئة          " وأكد أبو أحمد   .لخوض تلك المواجهة  

وأشار أبو أحمد إلى أن حركة الجهاد        .منذ البداية كانت من أجل تخفيف معاناة المواطنين ورفع الحصار         
ذراعها العسكرية تحفظت منذ البداية على عدم شمل الضفة ضمن اتفاق التهدئة، لكن الموافقـة عليـه                 و

  .كانت ضمن توافق وطني
فيما قال القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر، إن تمديد اتفاق التهدئة في غزة دون الـضفة الغربيـة                    

  .لفلسطينية وحدة واحدةسيعزز االنقسام الجغرافي والسياسي، مؤكدا أن األراضي ا
أما حركة حماس والتي اتفقت مع الفصائل على ضرورة إعادة تقييم التهدئة فقـد رأى النـاطق باسـمها           

  فوزي برهوم أن السبب الحقيقي الستفراد االحتالل في الضفة الغربية ال يمت للتهدئة بصلة
ل مزهر إن الـشعب الفلـسطيني       من جهتها، قالت الجبهة الشعبية على لسان عضو لجنتها المركزية جمي          

نحن بحاجة إلى إعادة النظر في اتفاق التهدئة بما يخدم مصالحنا           :" ليس بحاجة إلى تمديد التهدئة وأضاف     
الن االحتالل اإلسرائيلي لم يلتزم بشروط التهدئة وال زال يسيطر على الضفة الغربية ويغلق المعابر وال                

  "يدخل المواد األساسية
 الناطق اإلعالمي باسم كتائب المقاومة الوطنية الجناح العـسكري للجبهـة الديمقراطيـة              "أبو سليم "وأكد  

لتحرير فلسطين أن الحديث عن تمديد فترة التهدئة يجب أن يخضع لمشاورات وتقييم من جميع الفصائل،                
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على قاعدة وضع مصالح الشعب فوق كل المصالح الحزبية الضيقة، وذلك من خالل وضـع ضـمانات                 
وشدد على ضرورة   . الحصار وفتح المعابر مع قطاع غزة، ووقف كافة أشكال العدوان اإلسرائيلي          لرفع  

وجود ضمانات من مصر باعتبارها راعية التفاق التهدئة، تنص على التزام إسرائيل بكامل بنود اتفـاق                
  .التهدئة، وذلك بوقف كل أشكال العدوان وفتح جميع المعابر وفك الحصار

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨المستقبل 
  

 " فلسطين-حزب اهللا "حماس تنفي وجود  .١٨
حركة حماس نفت أمس أي وجود فعلي أن : د ب أ عن وكالة غزة من ٢٣/١٠/٢٠٠٨ الدستور ذكرت

 .لتشديد الحصار عليها" فبركات إعالمية"في القطاع ، متهمة إسرائيل بخلق " حزب اهللا"على األرض لـ
إن "اإللكتروني " فلسطين اليوم"صريحات نقلها موقع وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في ت
 فلسطين لقذائف باتجاه جنوب إسرائيل عبارة عن - ما تم اإلعالن عنه باألمس عن إطالق حزب اهللا 
 ".فبركات إعالمية تخلقها إسرائيل لتضييق الحصار

 عبـارة عـن      فلسطين غير الموجود على األرض أصال      -تبني ما يسمى بحزب اهللا      "واعتبر برهوم أن    
أن ال أحد من قوى الممانعة الفلسطينية والتي أجمعت على          "، مضيفا   " فبركات إعالمية من صنع إسرائيل    

في إشارة إلى إطالق صـواريخ      " االلتزام بالتهدئة أن تقوم بمثل هذه األفعال التي ال تخدم مصالح شعبنا           
 .محلية من غزة

برهوم قال ان ما أن : رام اهللامن فاح زبون ك عن مراسلها ٢٣/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط وأضافت
، لم يعلن عن نفسه وليس له امتداد حزبي وان على الفصائل الفلسطينية ان "حزب اهللا ـ فلسطين"يسمى 

وطالب برهوم الفصائل الفلسطينية . تبحث عن هذه الجهة وتحدد من هي، لمنعها من إفساد أجواء االتفاق
ان الحزب " الشرق االوسط"وقالت مصادر فلسطينية لـ". يد الحصاربوضع حد لالشخاص المعنيين بتشد"

. هو عبارة عن مجموعة منشقة عن الجهاد االسالمي وهي مجموعة متشيعة، ويقدر عددهم بالعشرات
وكانت مصادر اخرى قد قالت انهم منشقون عن كتائب االقصى . واضافت انهم في طريقهم الى االزدياد

 . الحزب في بيانه التأسيسي ان عناصره خبروا القتال وجاءوا من عدة فصائلالتابعة لفتح، بينما قال
  
 بين عناصر من حركة فتح وأخرى من جند الشام في عين الحلوة  إطالق نار وجرحى .١٩

جند "وأخرى من " حركة فتح"جرى بعيد الساعة الثامنة من ليل امس، اطالق نار بين عناصر من : صيدا
التي تقع بين مخيم عين الحلوة ومحلة التعمير، ما ادى الى اصابة ثالثة في منطقة الطوارئ " الشام

وعلى االثر توتر الوضع االمني في المخيم وحصلت استنفارات . اشخاص بجراح مختلفة بينهم امرأة
وقد تضاربت المعلومات حول الجهة . ن االهالييمتبادلة، ما ادى الى حاالت من الخوف والهلع ب

 .المتسببة بالحادث
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  من احتمال فشل ليفني في تشكيل حكومة" كديما"قلق متزايد في حزب  .٢٠

سارع وزير النقل شاؤول موفاز ونواب محسوبون على معسكره اليميني إلى :  أسعد تلحمي-الناصرة 
، في إشارة إلى ضم حزب "تعتمد على أصوات اليسار والعرب"إعالن معارضتهم تشكيل حكومة ضيقة 

  .ضد الحكومة)  نواب١٠(اليساري إلى هذه الحكومة وعدم تصويت نواب األحزاب العربية " يرتسم"
وقال النائب . وهدد هؤالء بالتصويت ضد هذه الحكومة، ما سيحول دون حصولها على غالبية برلمانية

ين اليسار كحزب وسطي ال يمكنه أن يتجه إلى اليسار، بل من وظيفته الجسر ب" كديما"عاتنيئل شنلر إن 



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                     ١٢٣٥:         العدد         ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

ذات برنامج "وأضاف أنه ليس متأكداً من أن حكومة ضيقة ". وحدة وطنية"واليمين في إسرائيل وتحقيق 
  .ستنال ثقة الكنيست" سياسي بروح برنامج العمل وميرتس

شهية أقطاب حزب " كديما"من مكاسب في اتفاقه مع " العمل"المالية وما أنجزه " شاس"وفتحت مطالب 
ذين أعلنوا أمس أن انضمام الحزب إلى حكومة برئاسة ليفني ليس أمراً مفروغاً منه، وأن ال" المتقاعدون"

لحزبهم أيضاً مطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين ورفع مخصصات الشيخوخة وضخ موازنات إضافية 
وقال أحد نواب الحزب إنه ال يعقل أن يدخل حزبه حكومة ليفني من دون أن . بمئات ماليين الدوالرات

  لجمهور" العمل"حقق لجمهور المتقاعدين ما حققه حزب ي
و " شاس"وأكدت أوساط ليفني أن الطاقم المفاوض دخل أمس ماراثون مفاوضات مع كل من 

بهدف انجاز اتفاق ائتالفي معهم حتى يوم االثنين المقبل، موعد افتتاح الدورة " ميرتس"و " المتقاعدون"
  طرح حكومتها على البرلمان لنيل الثقةالشتوية للكنيست الذي حددته ليفني ل

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  اجتماع اسرائيلي فلسطيني حول تعزيز االمن في الخليل: ابيبتل  .٢١

افاد بيان عسكري صدر في تل ابيب، ان الجـيش االسـرائيلي واجهـزة االمـن                .: ب. ف.  أ -القدس
 ستقوم بها االجهزة الفلسطينية في منطقة       الفلسطينية عقدا االربعاء اجتماعا لتنسيق تحركاتهما خالل عملية       

 .الخليل بالضفة الغربية
مسؤولي االدارة العسكرية االسرائيلية في الضفة الغربية ومسؤولي االجهزة االمنيـة           "واضاف البيان ان    

، قد بحثوا في طلب فلسطيني يرمي الى شـن عمليـة            )الرئيس محمود عباس  (التابعة للسلطة الفلسطينية    
واوضـح ان   . جنوب الضفة الغربية  " يري االضطرابات ومنتهكي القانون في منطقة الخليل      كبيرة ضد مث  

 ".اتفقا على تنسيق تحركاتهما في اطار تطبيق هذه الخطة ومتابعة حوارهما"الطرفين 
وذكرت االذاعة العامة االسرائيلية ان المسؤولين االسرائيليين قرروا خالل هذا االجتماع السماح لفرقـة              

) الضفة الغربيـة ( تضم مئات من عناصر الشرطة االبعة للشرطة الفلسطينية باالنتشار في الخليل           اضافية
 .واكدت االذاعة ان انتشار هذه القوات سيحصل قريبا في موعد لم يتحدد بعد .لحفظ النظام فيها

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨موقع ايالف 
 
   بشأن شليطاوضات االسرائيلية تتجه نحو تكليف مبعوث اوروبي الدارة المفالحكومة .٢٢

قالت القناة الثانية التجارية في التلفزيون االسرائيلي ان صنّاع القرار في تل  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ابيب توصلوا الى نتيجة مفادها انّه على الرغم من الضغوط المصرية التي مورست على حركة حمـاس                 

شليط لم تحرز اي تقـدم، اذ ان    جلعاد  المأسور  لم تجد نفعا، وان المفاوضات غير المباشرة بشأن الجندي          
حركة حماس ما زالت متمسكة بموقفها القاضي باطالق سراح اكثر من الف وخمسمئة اسير فلـسطيني                

  .من سجون االحتالل
واوضح المحلل السياسي امنون ابراموفيتش، الذي أورد النبأ الحصري، اعتمادا على مـصادر سياسـية               

بيب، ان النية لدى الحكومة االسرائيلية تتجه نحو تكليف مبعوث اوروبي الدارة            رفيعة المستوى في تل ا    
المفاوضات مع حماس، الن المصريين، على حد تعبير المصادر، لم يتمكنوا من تحقيق الهدف المنشود،               

لـى  ولفت التلفزيون االسرائيلي ا    .وهو اخراج صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل الى حيز التنفيذ          
تصريحات وزير االمن االسرائيلي ايهود باراك، تعقيبا على مظاهرة للمطالبة باطالق شليط، والذي قال              

  .ان الضغط الشعبي في اسرائيل سيؤدي الى دفع حركة حماس لرفع سقف مطالبها
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
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   اإلطالق هي أفقر دول الغرب على"إسرائيل" :منظمة التعاون والتطوير االقتصادي .٢٣
دلت آخر االحصاءات الصادرة عن منظمة التعاون والتطوير االقتصادي على أن اسرائيل : تل أبيب

.  دولة تعتبر متطورة في العالم٣٠تعتبر أكثر دول الغرب فقراً وتقبع في آخر الجدول الذي يضم 
ل من االنضمام وعبرت مصادر رسمية عن انزعاجها من هذه االحصاءات ألنها تؤدي الى منع اسرائي

، وصل في اسرائيل %١٠,٦ففي حين بلغ معدل نسبة الفقر في هذه الدول  .الى تلك المنظمة في القريب
%) ١٤(واسبانيا %) ٨,٥(وبريطانيا %) ٧( وذلك بعد فرنسا ٣٠واحتلت اسرائيل المرتبة %. ٢٤,٥الى 

%). ١٨(ي المرتبتين األخيرتين وحتى بعد تركيا والمكسيك اللتين تقبعان ف%) ١٧(والواليات المتحدة 
ووفق هذه اإلحصاءات، فان نسبة الفقر العالية في إسرائيل تشمل مختلف الشرائح االجتماعية، ففي 

 %.٢٣,٥وفي صفوف المسنين % ٣٤صفوف األوالد تصل نسبة الفقر فيها الى 
 ٢٣/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  "إسرائيلية" تحطم طائرة تدريب عسكرية فيقتيالن  .٢٤

بعد تحطم طائرة تدريبية عسكرية في صحراء النقب        " االسرائيلي"من سالح الجو    " إسرائيليان"قتل  : ب.أ
إن القتيلـين همـا طالـب       " اإلسرائيلي"وقالت مصادر عسكرية في سالح الجو       . جنوب فلسطين المحتلة  

  . عسكري في السالح ومدربه
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
   من قبرص لكسر حصار غزةفينة األملانطالق س يعلن عن الخضري .٢٥

أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن انطالق سفينة األمل الجديدة : غزة
وأكد أن السفينة .  من شهر أكتوبر الحالي من قبرص تجاه شواطئ قطاع غزة٢٨لكسر الحصار في 

جانب والنائب العربي في الكنيست جمال الجديدة التي أعاقها االحتالل قبل شهر تحمل متضامنين أ
وأشار إلى أن السفينة تحمل أيضاً أدوية تبرعاً للشعب الفلسطيني،  .زحالقة والنائب مصطفى البرغوثي

وبخصوص  من جهة أخرى .مع وصول وفد برلماني أوروبي إلى غزة تزامنتمبيناً أن هذه الخطوة 
أن القرار اإلسرائيلي هو حكم إعدام على سكان إغالق االحتالل معابر القطاع، شدد الخضري على 

 أن المعبر الوحيد الذي يعمل هو كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بكفاءة ال  في هذا السياق،القطاع، وبين
 يوماً، أي ٣٧ولفت إلى أن معابر القطاع أغلقت منذ بدء التهدئة قبل أربعة شهور لمدة  %.١٥تزيد على 

  .حجج أمنية واهية وحجج األعياد اليهودية وما شابهبنسبة ربع أيام التهدئة ب
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الوطن القطرية 

  
  في عكا  يهود حامل تتعرض العتداء بالحجارة من قبل عنصريينفلسطينية .٢٦

 من قبل يهود متطرفين، بالحجارة من عرابة البطوف، إلعتداء مدرسة فلسطينيةتعرضت : رائد دالشة
  .إلى مكان عملها في مدينة عكافي طريقها وهي صباح الثالثاء، 

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري١٨٧اعتقال : تقرير .٢٧

    في تقرير أصدرته، إن قوات االحتالل صعدت منذ "حسام"قالت جمعية األسرى والمحررين : رام اهللا
لسطينيين في الضفة الغربية بداية الشهر الجاري، حملة االعتقاالت، التي تشنها في صفوف المواطنين الف

آما . أآتوبر الجاري/  فلسطينيا خالل النصف األول من شهر تشرين أول١٨٧المحتلة، مشيرة إلى اعتقال 
أن إدارة السجون اإلسرائيلية آثفت في اآلونة األخيرة من إجراءات العزل االنفرادي لألسيرات  أوضحت
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ولفت . المتكررة لزنازينهن خاصة في ساعات الليلوالتنغيص عليهن عبر عمليات التفتيش المفاجئة و
األمر الذي "عامًا، ٢٥ و ١٦التقرير إلى أن معظم األسرى من فئة الشباب، ممن تراوحت أعمارهم ما بين 

يدق أجراس الخطر، ليذّآر بأّن مئاٍت من الشباب يقضون حياتهم في األسر، السيما وأن هذا األمر يدّلل على 
  ". الشباب، وإفقاد المجتمع عنصرًا فعاًال من عناصرهسياسة متبعة لتدمير

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
  الفلسطينيات تستعيد حريتها خالل أيام األسيراتعميدة  .٢٨

 عاماً قضتها في ١٢تبصر األثنين المقبل عميدة األسيرات الفلسطينيات، سونا الراعي، نور الحرية، بعد 
 النضال السياسي منذ ان كانت في عامها السادس انخرطت فيوهي كانت قد . عتمة سجن الدامون

كما . ١٩٨٨عشر، متأثرة خاصة بشقيقها إبراهيم الراعي، قبل أن يقتله االحتالل خالل التحقيق معه العام 
كانت من السباقات إلى تشكيل لجان المرأة الفلسطينية، ثم االنخراط في صفوف الجبهة الشعبية حتى 

تشهاد شقيقها، حين نفذت عملية إطالق نار على معبر الكرامة ضد جنود الذكرى السنوية التاسعة الس
 عاماً، وكانت آنذاك أماً لطفل في الثالثة من ١٢االحتالل، ما أدى إلى أسرها والحكم عليها بالحبس لمدة 

  . العمر
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  الفلسطينيين لعالج عشرات المرضى غزة طبيباً بريطانياً سيصلون إلى ٢٠هناك : السراج .٢٩

 طبيباً بريطانياً ٢٠ الدكتور اياد السراج أن "الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"رئيس أعلن : غزة
 بعد ثالثة أسابيع إلجراء عمليات جراحية وتقديم العالج الالزم إلى عشرات  غزةسيصلون إلى قطاع

 لهم بالسفر وتلقي العالج في المرضى الفلسطينيين، خصوصاً أن هناك مئات المرضى غير المسموح
  .الخارج

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
 
  تحصد أربع جوائز عالمية للصورة الفوتوغرافيةفلسطين .٣٠

نال أربعة مصورين فلسطينيين جوائز متنوعة في المهرجان العربي األوروبي : عاطف دغلس - نابلس 
الذي ، العشرين من الشهر الجاريالخامس للصور الفوتوغرافية الذي أقيم بمدينة هامبورغ األلمانية في 

ز الصحفي عالء بدارنه مصور الوكالة األلمانية و ف كانت إحداها. دولة عربية وأوروبية٢٦شاركت فيه 
صورة التقطها في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لوالدة أسير أثناء اعتصام ألهالي  عن بميدالية ذهبية

اعتبر بدارنه فوزه فوزا للقضية قد و.  صورة مشاركة٥٣٠ع ، والتي تنافست ماألسرى في مدينة نابلس
الفلسطينية عامة، وفوزا ومناصرة لقضية األسرى الفلسطينيين الذين عانوا األمرين في سجون االحتالل 

  .اإلسرائيلي
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  "وادي عربة"نشطاء مقاومة التطبيع في االردن يعقدون مؤتمرا وطنيا بذكرى توقيع  .٣١

تزامنا مع الذكرى الرابعة عشرة لتوقيع الحكومة االردنيـة اتفاقيـة وادي عربيـة              :  طارق الفايد  -عمان
للسالم مع اسرائيل، تعقد لجنة مقاومة التطبيع النقابية السبت المقبل المؤتمر الوطني لمقاومـة التطبيـع،                

ويهـدف   .ع المدني االردنيبمشاركة عدد كبير من نقابيين ونواب وحزبيين ونشطاء في مؤسسات المجتم 
المؤتمر من اقامة المؤتمر التأكيد على أهمية مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما اكده رئـيس                 
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اللجنة بادي الرفايعة في تصريح له امس، مشيرا الى ان توقيع المعاهدة ادى الى كثير من التراجع فـي                   
  .ة واالجتماعية، خاصة الحريات العامة وحقوق االنساناالردن على كافة االصعدة، السياسية واالقتصادي

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
 
 تدابير أمنية في محيط عين الحلوة واعتقال مطلوبين على صلة بشبكة الشمال  .٣٢

من مخيم عين . (ع. نجح الجيش اللبناني في القاء القبض في صيدا امس، على الفلسطيني ا: صيدا
عالقتهم مع شبكة الشمال، بعد اعترافات اعضاء الشبكة الذين تم توقيفهم وهو من المتهمين ب) الحلوة

ع، وهو طالب في معهد . وكان الجيش اوقف امس االول شقيقه م . مؤخرا في الشمال حيث ورد اسمه
وتم اعتقاله عند مدخل المخيم وتبين بعد التحقيق معه ان هناك شبهه في عالقته باعضاء الشبكة، . سبلين

كما اتخذ الجيش خالل الساعات القليلة .  عنه خالل الساعات المقبلة، وقد ال يكون متورطاوقد يفرج
الى ذلك،  .الماضية، المزيد من االجراءات االمنية والتدابير في محيط مخيم عين الحلوة وعلى مداخله

عات افاد شهود عيان ان الجيش اللبناني عزز من تواجده في محيط مخيم عين الحلوة خالل السا
وقد شددت هذه الحواجز . الماضية، حيث شوهدت حواجز اضافية له على الطرقات المؤدية الى المخيم

 . اجراءات المراقبة والتفتيش والتدقيق بهويات المارة
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السفير 

 
  " حزب اهللا"يندد بسورية وإيران و" عين الحلوة"تنظيم أصولي جديد في  .٣٣

 لينضم إلى قائمة ،"فرسان اإلسالم" جديد في مخيم عين الحلوة باسم ظهر تنظيم إسالمي أصولي :بيروت
التنظيمات المسلحة العلنية والسرية والتي لم يكشف النقاب عن كثير منهـا حتـى اآلن لتبقـى أهـدافها                   

وبعد ظهور أول قبل حوالي الشهرين على إحدى محطات التلفزة اللبنانية            . غامضة على الساحة اللبنانية   
 تميز بسلسلة مواقف سياسية أطلقها      ،ظيم المذكور إلى الواجهة اإلعالمية عبر شريط مسجل جديد        عاد التن 

في الخارج والداخل منتقداً بشكل خاص      ، ففتح النار في كل االتجاهات    ، الذي لم يفصح عن اسمه    ، "أميره"
  ".حزب اهللا"دور سورية وإيران و

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السياسة الكويتية 
  
 يل على مبادرة السالم العربيةال تعد: موسىعمرو  .٣٤

أكد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس أنه ال تعديل :  د ب أ-  مراد فتحي - القاهرة 
وقال موسى، . على المبادرة العربية للسالم، وأنه ال يوجد أي طرح من الجانب اإلسرائيلي خاص بالسالم

لقبول المبادرة العربية بعد إجراء " إسرائيل"ستعداد في رده على أسئلة الصحفيين، حول ما تردد عن ا
تعديالت عليها، إن المبادرة العربية ال تعدل، وال يوجد أي طرح من الجانب اإلسرائيلي خاص بالسالم، 

وفيما يتعلق بقيام متطرفين إسرائيليين باقتحام المسجد األقصى، ".  ننظر فيهوإذا كان هناك طرح فسوف"
هذه األعمال تضيف إلى اقتناعنا بأن السياسية اإلسرائيلية ال تتوجه فعال إلى إقامة دولة "قال موسى إن 

 ووصف هذه الممارسات بأنها". فلسطينية وال إلى االنسحاب من األراضي وال التوصل لحل في القدس
إفراط في إزعاج للحرم وللفلسطينيين وتمثل سياسة إسرائيلية في االبتعاد عن السالم واإلضرار بأية 

وأكد دعم الجامعة العربية للوساطة المصرية لحل . فرص لتحقيق السالم وتضاف لبناء المستوطنات
هذه "ول إن عن موسى الق) أ.ش.أ(ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية . الخالف الفلسطيني

 ".الوساطة تتم باسمنا جميعا ونرغب في إنجاحها
 ٢٣/١٠/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  "إسرائيل"قياديين إيرانيين اقترحوا توجيه ضربة استباقية لـ : "هآرتس" .٣٥
على معلومات استخبارية من مسؤولين بريطانيين " إسرائيل"بزعم حصول  : آمال شحادة-القدس المحتلة 

 إن قياديين إيرانيين اقترحوا توجيه ضربة ،العبرية" هآرتس"ني، قالت صحيفة كبار عبر مسؤول أم
 أن ،وأضاف المسؤول. بهدف منعها من شن هجوم ضد المنشآت النووية اإليرانية" إسرائيل "ـاستباقية ل

ي االقتراح اإليراني جاء خالل لقاء مغلق عقده مستشار الزعيم الروحي للجمهورية اإليرانية، علي خامنئ
 ،وحسب المعلومات .ورئيس المعهد اإلسالمي للدراسات االستراتيجية في طهران، آية اهللا سيد صفوري

فإن الصفوري أوضح لدبلوماسيين أجانب أن التهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون، تعزز الموقف 
  .في طهران بخصوص الضربة االستباقية

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   
  
  ار إتمام صفقة األسرى ينتظر تشكيل الحكومة اإلسرائيليةقر: مصر .٣٦

كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن القرار اإلسرائيلي في شأن صفقة تبادل األسرى مع حماس : القاهرة
مقابل اإلفراج عن الجندي األسير في غزة غلعاد شاليت، ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفت بها 

وقالت، إن القاهرة تجري اتصاالت مستمرة مع الفلسطينيين واإلسرائيليين . فنيوزيرة الخارجية تسيبي لي
  من أجل تسريع الصفقة،

 لكنها أشارت إلى صعوبات في اتخاذ قرار بهذا الحجم بسبب األوضاع الداخلية اإلسرائيلية وعدم تشكيل 
  .حكومة

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  

  القاهرة ترد على نقل ملف شاليط إلى باريس .٣٧
ردت القاهرة، امس، على ما تردد عن ان حركة حماس :  وكاالت- يس، القاهرة، تل ابيب، غزة بار

إلطالق الجندي جلعاد شاليط، بعد ان كانت " اسرائيل"طلبت وساطة فرنسا في قضية المفاوضات مع 
فير وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الس". اسرائيل"مصر تتولى هذا الملف بين الحركة و

حسام زكي ان مصر ال تسعى لوساطة ولكن االطراف تأتي اليها، ومن يرغب او يرد من مصر ان 
تلعب دورا ما في قضية ما لحلها فإننا نبحث ونقيم اذا كانت لدينا القدرة او الرغبة في التصدي لهذا 

  .االمر فإن مصر تقوم بذلك
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السياسة الكويتية 

  
 عم األقصىمؤتمر األثريين يوصي بد .٣٨

طالب المشاركون في مؤتمر االثريين العرب بضرورة الوصول إلى خطاب إعالمي منظم : القاهرة
يستطيع تفنيد األباطيل اإلسرائيلية حول اإلدعاءات اليهودية المزعومة في القدس ودعم مؤسسات وأهالي 

 وناشد المؤتمر الحادي .القدس ماديا وإجتماعيا ومعنويا لضمان صمودهم ومقاومتهم للسلطات المحتلة
العشر إلتحاد االثريين العرب الدول العربية السعي لتوفير مقومات دعم ومساندة اإلتحاد في إعداد 
الدراسات الموثقة للعدوان على المسجد األقصى وباقي المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف وبذل 

تمر في ختام فعالياته بمحافظة سوهاج وأوصى المؤ. مساعيها الحميدة إلنشاء صندوق للتراث العربي
المصرية سرعة تسجيل االثار العربية في قوائم تمهيدية عربية تحفظ في إدارة اإلتحاد وتوزيعها على 

  .كافة الجهات المعنيه في العواصم العربية
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
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  االحتالل اإلسرائيلي نقل أسرى عرب إلى سجن النقب:  مانديالمؤسسة .٣٩
كشفت رئيسة مؤسسة مانديال لرعاية شؤون األسرى والمعتقلين، المحامية :  منتصر حمدان- رام اهللا 

بثينة دقماق، عن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بنقل األسير السعودي عبد الرحمن محمد علي 
إلى سجن النقب الصحراوي مع أسرى آخرين من جنسيات مختلفة " معتسار الياهو"العطيوي من سجن 

آذار عام / سودان والجزائر والفلبين وساحل العاج، موضحة ان العطيوي كان قد اعتقل في مارسمن ال
 شهور، ثم صدر بحقه أمر إبعاد وأمر توقيف، خاض ٣ على الحدود المصرية، وحكم عليه لمدة ٢٠٠٥

بعدها عدة إضرابات عن الطعام، إال أن سلطات االحتالل رفضت قرارات قضائية باطالق سراحه 
  .ريعة عدم وجود جهة تقبل استقبالهبذ

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
 
  "إسرائيل" تشتري طائرات تجسس بدون طيار من تركيا .٤٠

أعلن وزير الدفاع التركي وجدي غونول أن بالده قررت شراء عشر طائرات تجسس :  معا–بيت لحم 
 رأس وفد فني لحضور اإلختبارات ، وأنه سيزور تل أبيب األسبوع المقبل على"إسرائيل"بدون طيار من 

  .التي ستجرى على طائرات هورون التجسسية من دون طيار
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  تنفي بشدة إرسال رسالة لمشعلواشنطن .٤١

نفت القنصلية االميركية العامة في القدس جملة وتفصيال أن تكون وزيرة الخارجيـة االميركيـة               : القدس
وقالت ميكـائيال    .جهت رسالة الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل         كوندوليزا رايس و  

ما ورد بهـذا الـشأن غيـر        ": "األيام"شويتزر ــ بلوم، الناطقة بلسان القنصلية االميركية العامة، لـ          
صحيح على االطالق، وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس لم توجه رسالة الى حماس وليـست               

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية نشرت قبل ايام        ".والحكومة االميركية ابدا   اي اتصاالت بين حماس   هناك  
ومواقـع الكترونيـة    " معـا "ما قالت انه نص رسالة وجهتها رايس الى خالد مشعل ومن ثم قامت وكالة               

 .فلسطينية بنشر النص ذاته على انها حصلت عليه من مصادرها الخاصة التي لم تحددها
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨يام الفلسطينية األ

  
  مليون دوالر إضافيا لحكومة فياض ١٥٠ األميركية تقدم الحكومة .٤٢

أعلن القنصل االميركي العام في القدس المحتلة جاكوب واليس أمس عن تقديم منحة             : ا ف ب   -رام اهللا   
 دوالر تحـول     مليـون  ١٥٠اميركية اضافية الى الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سالم فياض قيمتهـا            

وجرى التوقيع امس في مقر مجلس الوزراء الفلسطيني فـي رام اهللا علـى              . مباشرة الى الخزينة العامة   
تقـضي  " اتفاقية التحويـل  "وجاء في بيان صحفي وزع عقب التوقيع ان          .لهذه المساعدة " اتفاقية التحويل "
وتخضع لتـدقيق صـارم واليـات     مليون دوالر اميركي لالستخدام في اهداف اتفق عليها          ١٥٠بتحويل  "

ما قمنا بالتوقيع عليه هو وثائق تزويد الواليات المتحـدة          "وقال سالم فياض للصحفيين     ". محاسبة واضحة 
 ". مليون دوالر لدعم الخزينة١٥٠االميركية الحكومة الفلسطينية بمنحة قيمتها 

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
  ها السعودية عنصر مهم في عملية السالم مبادرة السالم العربية التي أطلقت:ي مونكبان  .٤٣

اعتبر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مبادرة السالم العربية التي :  راغدة درغام- نيويورك 
 ."عنصراً مهماً في الجهود الرامية لتحقيق التقدم في عملية السالم في الشرق األوسط"أطلقتها السعودية 
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لألمم المتحدة تعليقاً على درس إسرائيل المبادرة بجدية، إن المبادرة وقال ناطق باسم األمين العام 
.  اعترفا بها"اللجنة الرباعية"، وان األمين العام و "عنصر معترف به بوضوح في خريطة الطريق"

واع بعمق إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية في المنطقة، وهو مستمر في "وأضاف أن بان 
وأثنى وكيل  ."مبادرة العربية تمثل فرصة استراتيجية يجب على جميع األطراف تنشيطهاإيمانه بأن ال

األمين العام للشؤون السياسية لين باسكو على جهود السلطة الفلسطينية، ال سيما األمنية وبناء 
تنفيذ  في إطار "عدم احراز أي تقدم"المؤسسات، تنفيذاً اللتزاماتها بموجب خريطة الطريق، الفتاً إلى 

تجميد صادق للمستوطنات وإزالة الحواجز وفتح المؤسسات الفلسطينية في "اسرائيل اللتزاماتها، وأبرزها 
  ."القدس الشرقية

 ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 
  
  الهدوء يسود قطاع غزة على الرغم من بعض االحداث المتفرقة:االمم المتحدة .٤٤

امس ان الهدوء يسود قطاع غزة على الرغم قال تقرير وزعته االمم المتحدة :  طلحة جبريل- واشنطن
وقال لين باسكو مساعد االمين العام لالمم المتحدة في تقريره الشهري . من بعض االحداث المتفرقة

لمجلس االمن ان اسرائيل أغلقت الحدود بين اسرائيل وغزة بعد إطالق صواريخ اول من امس من 
 المحملة بالمواد الغذائية تراجع خالل الشهر الماضي، كما اشار التقرير الى ان عدد الشاحنات. القطاع

 . بالمائة٣٨كما ان عدد مرضى القطاع الذين يتلقون عالجاً في إسرائيل تراجع عددهم بنسبة 
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
  بقاء القيود على الحركة والعبور يقلل احتمالية توافر فرص االعمال :  البنك الدوليتقرير .٤٥

التأثيرات االقتصادية للقيود على استخدام "قال البنك الدولي في تقرير بعنوان  :رناؤوط عبد الرؤوف أ
طالما "انه : " على نسخة منه" األيام"من المقرر نشره رسميا اليوم وحصلت " األراضي في الضفة الغربية

االقتصادية بقيت القيود المفروضة على الحركة والعبور قائمة، وبقيت إمكانية وصول االستثمارات 
الفلسطينية إلى غالبية الضفة الغربية متعذرة للغاية، فسيبقى المناخ االستثماري غير موات وسيقل احتمال 

" مشيرا الى ان الصراع المستمر أدى إلى خنق النشاط االقتصادي الفلسطيني" توافر فرص األعمال
ة من الموارد الطبيعية بسبب القيود من غير الممكن الوصول إلى الكثير من األراضي واالستفاد: "وقال

تغيير االتجاه االقتصادي المهلهل سيتطلب "واكد البنك الدولي ان  ".اإلسرائيلية على حركة االشخاص
تحفيز كل من القطاعين العام والخاص، وسيستلزم ذلك بدوره زيادة المساحة االقتصادية المتاحة لتنمية 

غربية بما في ذلك التطرق إلى آثار النشاط االستيطاني المناطق الحضرية والريفية في الضفة ال
اإلسرائيلي المستمر في التوسع والتعمق على االقتصاد الفلسطيني وتمكين استخدام األراضي من خالل 
نظام تخطيط تشاركي وسياسة إدارة أراضٍ تعمل على دعم التنمية والنمو وتعزز االستخدام الرشيد 

 ".اء الضفة الغربية بدالً من العمل على تقييدهالموارد األراضي في جميع أنح
 ٢٣/١٠/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 تركيا تتسلم الشهر المقبل طائرات تجسس إسرائيلية  .٤٦

قال وزير الدفاع التركي وجدي غونول امس ان بالده ستتسلم الشهر المقبل أولى طائرات : أ ش أ
أضاف إنه سيزور إسرائيل األسبوع . دون طيارالتجسس اإلسرائيلية من طراز هيرون التي تعمل من 

المقبل لحضور االختبارات الخاصة بالطائرات العشر التي تم االتفاق بين تركيا وإسرائيل بشأنها قبل 
  ثالث سنوات، 
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 . موضحا أن اثنتين من تلك الطائرات ستدخالن الخدمة في القوات الجوية التركية قبل نهاية تشرين الثاني
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السفير 

  
  منسقة األمم المتحدة تبحث أوضاع الالجئين  .٤٧

عقدت المنسقة السياسية لمنظمة األمم المتحدة في لبنان كارما بوليديان، اجتماعين منفصلين في  :البداوي
مخيم البداوي، مع قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية واللجنة الشعبية، جرى خاللهما البحث في األوضاع 

ماعية العامة لالجئين، وسبل تقديم الدعم للتخفيف من حجم المعاناة والمشاكل التي السياسية واالجت
 . تواجههم

وبعد عرض مفصل عن الوضع السياسي في المخيم والتداعيات السلبية ألزمة مخيم نهر البارد على 
لمعالجة مجمل أوجه الحياة، استمعت بوليديان من مسؤولي االونروا لشرح للمساعي والجهود المبذولة 

المشاكل االجتماعية، واعدة برفع تقرير للمسؤولين في لبنان واألمم المتحدة عن القضايا التي تم التطرق 
 . اليها

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨السفير 
 

   الئحة باسماء يهود من ضحايا المحرقة"اسرائيل"لمانيا تسلم أ .٤٨
س من الحكومة االلمانية تسلم نصب ياد فاشيم لذكرى ضحايا المحرقة في اسرائيل ام: ا ف ب-برلين 

 الف يهودي تم اضطهادهم، ووضعت هذه الالئحة ٦٠٠اول الئحة يضعها الحكم النازي باسماء نحو 
مؤسسة الذكرى، المسؤولية، والمستقبل بعد ابحاث استغرقت اربعة اشهر في االرشيف الفدرالي 

لالئحة لمدير نصب ياد فاشيم، وسلمت ا .١٩٩٠واالقليمي والمحلي في شطري المانيا التي توحدت العام 
  ، ١٩٤٥، اي عند تولي هتلر السلطة، و١٩٣٣افنير شاليف، وتضم اسماء وعناوين يهود في المانيا بين 

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
   الفلسطينية المستباحةالشرعية .٤٩

 محسن صالح. د
وهي في . أة أو مستباحةكانت شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني طوال تاريخه إما شرعية معطلة أو مجتز

التعبير عن نفسها بشكل ديمقراطي كامل، هذا فضال ) ولم يكن يسمح لها(معظم األحوال لم تكن تستطيع 
على أنها لم يكن في وسعها ممارسة شرعيتها على شعبها بسبب االحتالل أو بسبب تشتت الشعب 

  .الفلسطيني أو بسبب سياسات وممارسات األنظمة العربية والغربية
كما تتحمل القيادة الفلسطينية نفسها مسؤولية كبيرة لعدم تطويرها البناء المؤسسي الديمقراطي أو 

  .احترامه، بل وتعمد تهميشه وتعطيله
 ١٩٤٨ و١٩١٧الفترة بين 

الذي عقَد باسم عرب فلسطين سبع " المؤتمر العربي الفلسطيني"كان أول شكل تمثيلي ألبناء فلسطين هو 
وألن الفلسطينيين كانوا تحت االستعمار البريطاني ومحرومين من . ١٩٢٨ و١٩١٩عامي دورات خالل 

ممارسة حقوقهم السياسية، فقد كان هذا المؤتمر مؤسسة وطنية تشبه المجلس النيابي، تنبثق عنها قيادة 
  .التي كانت تمثل الفلسطينيين سياسيا" اللجنة التنفيذية"هي 

ية موسى كاظم الحسيني الذي أصبح رسميا زعيم الحركة الوطنية وقد تولى رئاسة اللجنة التنفيذ
وقد كان هناك ما يشبه اإلجماع الوطني على هذه القيادة، غير أن  .١٩٣٤الفلسطينية إلى وفاته عام 

الصراعات العائلية خصوصا بين الحسينية والنشاشيبية، والتي طبعت الحركة الوطنية حتى حرب 
 .لوطني وأضعفت فعالية القيادة الفلسطينية، قد أضرت المشروع ا١٩٤٨
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 أخذت تظهر األحزاب الفلسطينية وكان أولها حزب االستقالل، ثم ظهرت أحزاب الدفاع ١٩٣٢ومنذ 
ومع وفاة موسى كاظم تالشى عمليا المؤتمر العربي، وحلت . وغيرها) الحسينية(والعربي ) النشاشيبية(

 .جديدا من أشكال العمل والتنافسمكانه األحزاب السياسية التي مثلت شكال 
" اللجنة العربية العليا" شكَّلت األحزاب العربية ١٩٣٦نيسان /وعندما اندلعت الثورة الكبرى في أبريل

الذي نزل إلى الميدان وأخذ يتولى قيادة الحركة الوطنية ) ٢٥/٤/١٩٣٦في (برئاسة الحاج أمين الحسيني 
  .دث من قبلمباشرة، وليس من وراء ستار كما كان يح

وقد دفعت هذه القيادة ثمن . هي الجهة التي تمثل الفلسطينيين وتطلعاتهم" اللجنة العربية العليا"وأصبحت 
  .دعمها للثورة، فاضطر الحاج أمين للهرب إلى لبنان، واعتقل عدد من أعضائها وأبعدوا إلى جزر سيشل

" الهيئة العربية العليا"رتيب أنفسهم وشكلوا وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية أعاد الفلسطينيون ت
وحظيت هذه الهيئة بالتفاف الشعب الفلسطيني حولها، . ١١/٦/١٩٤٦برئاسة الحاج أمين الحسيني في 

  .واعترفت الدول العربية بها ممثلة للفلسطينيين
حلة في داخل غير أن الهيئة العربية العليا عانت من عدم قدرتها على العمل المتناسب مع خطورة المر

فلسطين، بسبب وجود االستعمار البريطاني فيها الذي منع عددا من قياداتها من دخول فلسطين، وبالذات 
مع عدد من األنظمة العربية ) ومشاكل رئيسها(كما عانت الهيئة من مشاكلها  .الحاج أمين الحسيني

جهاتها على الهيئة وتجاهل وقامت األنظمة العربية بفرض قراراتها وتو. وخصوصا األردن والعراق
  .قيادتها وتجاوزها بحجة أن قضية فلسطين قضية عربية، وأن األنظمة العربية ستتولى عملية التحرير

 فإنها منعت الحاج أمين الحسيني من ١٩٤٨أيار /وحتى عندما دخلت الجيوش العربية فلسطين في مايو
ولم تمكِّن األنظمة العربية الحاج أمين ورفاقه دخول فلسطين أو الوجود في األماكن التي سيطرت عليها، 

من تولي تنظيم وقيادة الشعب الفلسطيني في المناطق المحررة، بل باشرت بنفسها نزع أسلحة 
  .الفلسطينيين

وكانت الهيئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسطينية لملء الفراغ الناتج عن انسحاب بريطانيا 
 إلقناع ١٩٤٨أيار /نيسان والنصف األول من مايو/آذار وأبريل/ أشهر مارسمن فلسطين، وسعت خالل

  .الحكومات العربية بذلك، ولكن دون جدوى
. في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي" حكومة عموم فلسطين" قامت الهيئة بإعالن ٢٣/٩/١٩٤٨وفي 

 .ا عدا حكومة األردنوقد أقرت الحكومات العربية ذلك، واعترفت بحكومة عموم فلسطين، م
وتأكيدا لشرعيتها، قامت حكومة عموم فلسطين والهيئة العربية العليا بالدعوة إلى مجلس وطني فلسطيني 

وقد انعقد المؤتمر بحضور .  برئاسة الحاج أمين١٩٤٨تشرين األول /في غزة في األول من أكتوبر
عية الحكومة الجديدة، كما تقرر جمهرة كبيرة من الشخصيات الفلسطينية، حيث تم اإلعالن عن شر

  .إعالن استقالل فلسطين
 ضم الضفة الغربية لألردن

 ١/١٠/١٩٤٨وقام ملك األردن عبد اهللا من جانبه بالسعي لتمثيل الفلسطينيين، فانعقد بدعمه في عمان في 
عالن  تم اإل١/١٢/١٩٤٨وانعقد في أريحا مؤتمر في  .مؤتمر أنكر على مؤتمر غزة تمثيله للفلسطينيين

  .فيه عن وحدة األرضي األردنية والفلسطينية ومبايعة الملك عبد اهللا ملكا على فلسطين
وعلى الرغم مما أثاره موقف األردن من معارضة في األوساط العربية والفلسطينية الرسمية والشعبية، 

 منع حكومة مكّنها من) الضفة الغربية(فإن سيطرة القوات األردنية على معظم ما تبقى من فلسطين 
عموم فلسطين من ممارسة صالحياتها، وتم في النهاية توحيد الضفة الغربية مع شرق األردن في 

 .١٩٥٠نيسان /أبريل
 وضع القطاع تحت اإلدارة المصرية
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وعندما حاولت حكومة عموم فلسطين ممارسة صالحياتها في قطاع غزة تدخلت السلطات المصرية، 
ثم ما لبثت أن أكرهت رئيس وأعضاء حكومة عموم . قوة إلى القاهرةفنقلت الحاج أمين الحسيني بال

  .فلسطين على االنتقال إلى مصر، ووضعت القطاع تحت إدارتها المباشرة
وبقيت حكومة عموم فلسطين قائمة في مصر دون أن تستطيع القيام بأي من األعمال المنوطة بها، ال 

ومع  . رقابة مشددة حرمته من حرية العمل والتنقلووضع الحاج أمين تحت. سيما في الحقل السياسي
 ١٩٥٨واضطر الحاج أمين لمغادرة القاهرة عام . الزمن، لم تعد حكومة عموم فلسطين غير هيئة شكلية

 .١٩٦٤وعمليا فقد انتهى أي تأثير للهيئة العربية العليا بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام . إلى لبنان
 )ف. ت. م(طينية منظمة التحرير الفلس

 برأي الهيئة العربية العليا وال حكومة عموم - ١٩٦٣في دورتها األربعين عام - ولم تعبأ الجامعة العربية 
وعينت بنفسها أحمد الشقيري الذي حظي بدعم عبد . فلسطين في تعيين مندوب فلسطين لدى الجامعة

 .الناصر
ة شملت إنشاء العديد من التنظيمات التي تسعى وبينما كانت الساحة الفلسطينية تشهد حالة حراك واسع

لتحرير فلسطين وعلى رأسها فتح، خشيت األنظمة العربية أن يفلت زمام القضية الفلسطينية من يدها، 
قرارا بإنشاء كيان ) ١٣/١/١٩٦٤عندما انعقد مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة في (فأصدرت 

  .فلسطيني يعبر عن إرادة شعب فلسطين
وقام أحمد الشقيري، مستفيدا من الدعم المصري ومن حماسة الفلسطينيين إلنشاء كيان خاص بهم، 

حزيران /أيار إلى الثاني من يونيو/ مايو٢٨وباإلعداد والدعوة لعقد مؤتمر فلسطيني عام في القدس يوم 
، "رير الفلسطينيةمنظمة التح"وهو الذي أعلن إنشاء " المجلس الوطني األول"، وسمي هذا المجلس ١٩٦٤

  .ف تعبيرا عن الهوية الوطنية الفلسطينية. ت. وهكذا أصبحت م. وانتخب أحمد الشقيري رئيسا لها
وتميز األمر بحساسية . ف. ت. حق تمثيل الفلسطينيين لتبرز مرة أخرى بإنشاء م" إشكالية"وقد عادت 

ك حسين مرارا، مؤكدا أن تركيز وقد اضطر الشقيري لطمأنة المل. شديدة خصوصا بالنسبة إلى األردن
  ).١٩٤٨أي فلسطين المحتلة (الضفة الغربية " غرب"ف سيكون على تحرير األرض . ت. عمل م

ف نظرة شك وتوجس . ت. إلى م) فتح وغيرها(وفي الوقت نفسه نظرت المنظمات الفدائية الفلسطينية 
 لهيمنة األنظمة العربية على الساحة وعدتها نتاج الواقع العربي بضعفه وتمزقه، وخشيت أن تكون أداة

بتمثيل فردي رمزي " فتح"ف واكتفت . ت. ولذلك لم تندمج هذه المنظمات أو تشارك في م. الفلسطينية
  .في المجلس الوطني كموطئ قدم ولتكون على اطالع على ما يجري

 ف. ت. سيطرة فتح على م
وانكشف ) لضفة الغربية وقطاع غزةا( وضاع ما تبقى من فلسطين ١٩٦٧وعندما حدثت كارثة حرب 

الضعف العربي، شعر الفلسطينيون بوجوب أخذ زمام المبادرة والتخلص من حالة الهيمنة والوصاية 
  .العربية

واضطرت األنظمة العربية إلى أن توافق على فتح المجال أمام العمل الفدائي الفلسطيني تنفيسا عن 
  .د العدو الصهيونيمشاعر الجماهير وتوجيها لغضبها وثورتها ض

ف، وسيطرت فتح بالذات منذ المجلس الوطني . ت. ودخلت حركة فتح ومعظم المنظمات الفدائية م
ف، . ت.  على قيادة اللجنة التنفيذية لـم١٩٦٩شباط /الخامس في القاهرة بين األول والرابع من فبراير
  .وتولى ياسر عرفات رئاسة المنظمة منذ ذلك الحين

ودفعت أثمانا " القرار الوطني الفلسطيني المستقل"ف للحفاظ على . ت. تح وقيادة موقد سعت حركة ف
غير أنها تمكنت من انتزاع صفة الممثل . باهظة لذلك، واصطدمت بمعوقات هائلة داخلية وعربية ودولية

. ١٩٧٤تشرين األول /الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في مؤتمر القمة العربي في الرباط في أكتوبر
  .وفي الشهر التالي استطاعت الحصول على صفة عضو مراقب في األمم المتحدة
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 ١٢٠ اعترفت بها أكثر من ١٩٨٨تشرين الثاني /ف استقالل فلسطين في نوفمبر. ت. وعندما أعلنت م
ف فيها إلى سفارات لدولة فلسطين رغم أن هذه الدولة . ت. دولة في العالم، وحولت كثير منها مكاتب م

 .قم بعد على األرضلم ت
غير أن قدرتها على . ف تمثل الفلسطينيين. ت. وفي أعين األنظمة العربية واألمم المتحدة ال تزال م

تمثيل الفلسطينيين كافة ظلت أمرا نسبيا، وتواجهه مشكالت عملية وميدانية في كثير من األحيان، ومن 
  :ذلك
 أو على أرضها بسبب االحتالل، وتشرد ف على ممارسة شرعيتها على شعبها. ت. عدم قدرة م -١

  .الشعب الفلسطيني، والتدخالت والعقبات التي تضعها األنظمة العربية والمنظومة الدولية
ف على تشكيل مجلس وطني فلسطيني منتخب شعبيا ويمثل بدقة الشرائح المختلفة . ت. عدم قدرة م -٢

لتي يمنع معظمها مثل تلك الممارسة، فضال عن للفلسطينيين، الستحالة ذلك عمليا في البالد العربية ا
كما لم يتم انتخاب مجلس جديد ولجنة تنفيذية جديدة . فقدان هذا المجلس فعاليته ودوره منذ سنوات طويلة

  .، بمعنى أن مدتهما القانونية انتهت منذ زمن طويل١٩٩٦منذ 
بية معينة وتلتزم بسياساتها، وجود عدد من المنظمات الفدائية الفلسطينية التي تمثل أنظمة عر -٣

التي " الصاعقة"ف، مثل . ت. ف وفق عالقات النظام العربي نفسه مع م. ت. وتتأرجح عالقاتها بـم
  .العراقي" البعث"السوري وجبهة التحرير العربية التي كانت تتبع " البعث"كانت تتبع 

ورفضها ) هاد اإلسالميحماس والج(ظهور قوى إسالمية فلسطينية تتمتع بحضور شعبي واسع  -٤
  .ف إال بعد بنائها على أسس جديدة. ت. االنضمام إلى م

، وقاعدتها في لبنان إثر ١٩٧١- ١٩٧٠ف قاعدة وجودها في األردن إثر أحداث . ت. خسارة م -٥
، وتراجع قدرتها على التفاعل مع الحياة اليومية للفلسطينيين في ١٩٨٢عام " اإلسرائيلي"االجتياح 
  .الخارج

ف، وتركز السلطات في يديه، وعدم تشجيع استقرار ونمو . ت. إن طريقة قيادة الرئيس لـم -٦
ف . ت. أفرغ كثيرا من مؤسسات م.. ف وقيامها بدورها بفعالية وممارسة صالحياتها. ت. مؤسسات م

  .من محتواها ورسالتها
، أوجد انقساما شديدا ١٩٩٣ف في مسار التسوية السلمية وتوقيعها اتفاقات أوسلو عام . ت. دخول م -٧

  .ف لم تعد تمثل طموحاته وال همومه. ت. في الشارع الفلسطيني، الذي وجدت قطاعات كبيرة منه أن م
رغم أن تشكيل السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة والقطاع أعطاها بعدا تمثيليا عبر انتخابات  -٨

، حيث مارس جزء من ٢٠٠٥ و١٩٩٦ ، وانتخابات الرئاسة في٢٠٠٦ و١٩٩٦المجلس التشريعي في 
ف انتقل إلى سلطة . ت. الشعب الفلسطيني ألول مرة حقوقا انتخابية سياسية، فإن مركز الثقل في قيادة م

. ف السياسي، كما أضعف بشكل كبير فعالية مؤسساتها المختلفة. ت. الحكم الذاتي، وهمش دور م
الالزمة لتغطية " األختام"مجرد أداة لتوفير بحيث تحولت إلى " غرفة اإلنعاش"ف في . ت. ووضعت م

  .ف. ت. اتفاقيات وإجراءات قيادة السلطة وم
لقد أدى التراكم السلبي ألداء قيادة الشرعية الفلسطينية إلى حالة احتكار وهيمنة من قبل فصيل فلسطيني 

 .واحد، مترافق مع حالة إضعاف وتهميش للمؤسسة الشرعية الفلسطينية نفسها
، وهو ما أدى إلى حالة احتقان داخلي "الشجرة"قيادة هذا الفصيل قادرة أو راغبة في النزول عن ولم تعد 

فلسطيني، كان أحد نماذجه أن هذا النظام لم يستوعب صعود حماس وفوزها في االنتخابات التشريعية 
شال ف، ومحاولة إف. ت. وما يترتب على ذلك من استحقاقات على مستوى السلطة الفلسطينية وم

  .حكومتها وإسقاطها
وغيره، ) ٢٠٠٥آذار /مارس(ف وتوقيع اتفاق القاهرة . ت. وعلى الرغم من كثرة الحديث عن إصالح م

 .ف مصداقيتها في أعين الكثيرين. ت. فإنه لم تتم أية خطوات جدية في هذا الشأن، وهو ما أفقد قيادة م
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الفلسطينية أحد الجوانب المأساوية لعملية ويمثل صراع الصالحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة 
  .، والتي تتحمل مسؤوليتها أساسا األطراف الفلسطينية نفسها"الشرعية"تعطيل واستباحة 

إن على قيادات الفصائل الفلسطينية، قبل أن تمنع اآلخرين من استباحة الشرعية الفلسطينية، أن تكف هي 
 وأن تتبنى أدبيات وأساليب عمل تؤسس لشرعية حقيقية نفسها عن استباحة هذه الشرعية أو احتكارها،

 .فاعلة، تكون على مستوى التحدي، وتقوم بواجبها في مشروع التحرير
  ١٨/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت 

  
  وقصور البرنامج السياسي الفلسطيني١٩٤٨مشكلة فلسطينيي  .٥٠

 بشير موسى نافع. د
م بها قطاع من سكان المدينة اليهود علـى مـن           شهدت مدينة عكا أسبوعاً طويالً من االعتداءات التي قا        

كما في أغلب المدن الفلـسطينية داخـل حـدود الدولـة            . تبقى من السكان الفلسطينيين العرب األصليين     
 . العبرية، يشكل الفلسطينيون العرب أقلية سكان عكا

 مـن بـين أكثـر       وألن قطاعاً من السكان اليهود هم من المستوطنين اليهود السابقين في قطاع غزة، أي             
اليهود اإلسرائيليين عنصرية وعدوانية وكراهية للعرب، فإن االعتداءات اليهودية على الـسكان العـرب              

 . تصاعدت في شكل ملحوظ خالل السنوات القليلة الماضية
وهي اعتداءات عنصرية وليست أحـداث      (الهدف الرئيس للسكان اليهود المتورطين في هذه االعتداءات         

، هو طرد األقلية العربية، التي تعود جذور بعض من أسـرها فـي              )ولتها وسائل اإلعالم  شغب، كما تدا  
 . المدينة إلى مئات السنين

والحقيقة، أن أكثر االعتداءات على سكان عكا العرب ال يشار إليه في وسائل اإلعالم، وال يعتبـر مـن                   
ولكن تصاعد ردود الفعل العربية فـي       . قبيل الحدث الذي يستدعي االنتباه، نظراً ألنه أصبح أمراً معتاداً         

األسابيع األخيرة، ومن ثم تحول االعتداءات اليهودية إلى اشتباكات بين العرب واليهود، وفـر للمدينـة                
 . بعضاً من اهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والعربية

لموسة، اللهم سـوى    بخالف االهتمام اإلعالمي القصير والمحدود، لم يكن هناك من ردود فعل سياسية م            
تصريحات تضامنية لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، ومظاهرة تضامن في مدينة غزة،              

 . حيث مقر الحكومة المقالة
في رام اهللا، لم يكن هناك من موقف يمكن تسجيله؛ وال في أي من العواصم العربية، أو دوائر الجامعـة                    

أو عربي بتفسير ما لموقف عدم االكتراث، ولكن ليس من الصعب           لم يصرح مسؤول فلسطيني     . العربية
فما تراه السلطة الفلسطينية، والطبقة السياسية الفلسطينية، والدول        : استكناه المنطق المؤسس لهذا الموقف    

الصراع العربي اإلسرائيلي قسم منـذ سـنوات إلـى    . العربية، أن أحداث عكا هي شأن اسرائيلي داخلي      
 . ، ثم اختصر إلى مساق فلسطيني إسرائيلي، سوري إسرائيلي، وهكذامساقات مختلفة

والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، الدائر منذ قرن من الزمان، يدور اآلن حول مستقبل الـضفة الغربيـة                
فلماذا إذن يجب أن يشغل العرب والفلسطينيون أنفسهم بأهل عكا الصغيرة، بينما هـم لـم                . وقطاع غزة 

حل مشكل الضفة والقطاع والقدس؟ وال يريد أحد كما يبدو أن يتصور أن السكوت عـن                يصلوا بعد إلى    
 . عكا قد ينتهي إلى السكوت عن مصير كل العرب الفلسطينيين في الدولة العبرية

بيد أن البعد األهم ألحداث عكا، يتعلق بالقصور الصارخ في البرنامج السياسي الفلسطيني وفي التـصور                
الواضح في الخطاب السياسي العربي الفلسطيني أن فكرة التحرير         . ل القضية الفلسطينية  العربي السائد لح  

الشامل لم تعد موضع نقاش، وإن كانت، كما هو األمر في دوائر محدودة، فليس ثمة تصور لكيف يمكن                  
 . أن ينجز هذا الهدف، وفي أي مدى زمني ممكن
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اً في المستقبل، وأن يؤدي توازن القوى الجديد إلى         إن من الخطل، استبعاد تطور ميزان قوى مختلف تمام        
ولكن أحداً ال يمكنه اآلن تقدير احتماالت مثل هذا التطور؛ ولذا فأغلب الجدل             . انهيار كلي للدولة العبرية   

وبغض النظر عن اللغة التي تغلف بها       . السياسي الفلسطيني يدور حول التصورات المطروحة فعلياً اآلن       
ة، فإن البرنامج الفلسطيني الذي تؤيده الدول العربية تأييداً سياسياً عاماً، كما تدعمه فـي               البرامج السياسي 

 . شكل محدد عبر المادرة العربية، هو برنامج الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع
حه األولى  بدأ هذا التصور للمستقبل السياسي الفلسطيني ولمستقبل الصراع على فلسطين في اكتساب مالم            

، ثم تطـور تـدريجياً فـي        ١٩٧٤منذ برنامج النقاط العشر، الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني في           
المجالس الوطنية الالحقة وفي لقاءات القمة العربية، ليصل إلى مؤتمر مدريـد فـي مطلـع التـسعينات            

لقة بالصراع في الشرق األوسط،     والفلسطينيون قد قبلوا صراحة أو ضمناً القرارات الدولية الرئيسية المتع         
، الضفة الغربية   ١٩٦٧وجود الدولة العبرية، وطالبوا بإقامة دولة فلسطينية على المناطق التي احتلت في             

 . وقطاع غزة
وبالرغم من عمومية نص اتفاق أوسلو، ودوامة المفاوضات التي دفع الفلسطينيون إليها، فـإن الموقـف                

الرئيس للحركة الوطنية الفلسطينية هو تجلي الهوية الفلسطينية في دولة          الفلسطيني استقر على أن الهدف      
وطنية مستقلة، محدودة بالضفة وقطاع غزة، وربما حتى بعد تبادل ما لألراضي، يوفر للدولـة العبريـة                 

حمـاس،  . مزيداً من السيطرة على أراضي الضفة وضمانات جغرافية أمنية في عالقتها بالضفة الغربية            
التي هي من يسيطر على منظمة التحرير وعلـى جـسم           (لسطينية الرئيسية المنافسة لحركة فتح      القوة الف 

، ال تقبل في الوقت الحاضر االعتراف بالدولة العبرية، ولكنها فـي الواقـع تطـرح                )السلطة الفلسطينية 
 . تصوراً ال يختلف كثيراً عن تصور الدولة المستقلة

ي اآلونة الراهنة، هو حل يستند إلى هدنة طويلة المدى، تمتـد            ترى حماس أن المخرج الوحيد الممكن ف      
إلى عقد أو عقدين أو أكثر، تتيح للطرفين العيش بسالم، على أن يترك لألجيال القادمـة خيـار الحـل                    

ما يغيب عن حماس، كما يبدو، أن أغلب حدود دول الشرق األوسط هي فـي الحقيقـة                . النهائي والشامل 
وازن القوى الحالي قد يؤسس لهدنة طويلة على حدود الجدار الفاصـل، والـذي              وإن كان ت  . حدود مؤقتة 

اقتطع نسبة كبيرة من أراضي الضفة الغربية، فليس ثمة ما يمنع أن يتحول الجدار إلى حدود فعلية، كما                  
 . كل الحدود المؤقتة بين دول المشرق

لة فلـسطينية مـستقلة فـي الـضفة         أن أبرز وجوه الحل المرتكز، على نحو أو آخر، إلى المطالبة بدو           
فال الشعب الفلسطيني ككل    . والقطاع، أن كل الداعين له ال يضعون في الحسبان وحدة الشعب الفلسطيني           

يعتبر ركيزة نضالية للحصول على القدر األكبر من الحقوق الوطنية، وال مكتسبات الحل الموعود يمكن               
 فلسطينيو الشتات، مثالً، دوراً رئيسياً في حمل عـبء          فقد لعب . أن تصل القطاعات المختلفة لهذا الشعب     

الحركة الوطنية الفلسطينية؛ ولكن ما أن وقع أوسلو حتى خرجوا نهائياً من الحساب، بل حتـى منظمـة                  
 . التحرير أفرغت كلية من محتواها الشتاتي، وتحولت إلى مجرد إطار لتوفير شرعية للسلطة

في الساحة وحدهم تقريباً للدفاع عن القدس واألقصى الـشريف،        يقفون   ١٩٤٨وبالرغم من أن فلسطينيي     
إال أن جهودهم للحفاظ على القدس، ونضالهم الهائل للحفاظ على الوجود العربي الفلسطيني داخل الدولـة           

من جهة أخرى، فإن تسوية تستند إلـى فكـرة     . العبرية، ليس له اعتبار يذكر في العمل السياسي الوطني        
المستقلة، سواء بتبادل لألراضي أو بهدنة طويلة المدى، ال يبـدو أنهـا تتـضمن عـودة                 الدولة الوطنية   

ملموسة لالجئين الفلسطينيين من الشتات إلى موطنهم األصلي داخل الدولة العبرية أو إلى أراضي الدولة               
 . الفلسطينية المنشودة

جئين؛ يفهم من كافة األوسـاط      كل ما يمكن أن يعد به المفاوض الفلسطيني هو عودة جزء صغير من الال             
ولكن الجسم األكبر من الالجئين، الـذين يـشكلون         . التفاوضية أنه يتعلق بالالجئين الفلسطينيين في لبنان      

وال يهمل هذا   . أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، سيتم إيجاد حل آخر لهم، ال يتضمن العودة إلى الوطن              
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نب كلية التطرق إلى فلسطينيي الدولة العبرية، ال فـي          التصور أغلب فلسطينيي الشتات وحسب، بل ويتج      
صغير وال كبير، ال في المطالبة بتوفير ضمانات لبقائهم في وطنهم وتحسين ظروف حيـاتهم، وال فـي                  

 . مناقشة صلتهم المستقبلية بباقي شعبهم في الضفة والقطاع والشتات
 يتحقق، على أية حال، ال يمكن معالجتـه         هذا القصور الفادح في تصور حل الدولة الوطنية، الذي قد ال          

المشكلة أن أغلب الجدل حول فكرة الدولة الواحدة يتعلـق          . معالجة حقيقية إال بتبني فكرة الدولة الواحدة      
بصورة واحدة ممكنة لهذه الدولة، وهي صورة الدولة ثنائية القومية، ويغفل إمكانية تطـوير أكثـر مـن              

اض الذي يثيره أنصار التحرير الكامل، فهو اعتراض غير جـاد، ألن            أما االعتر . تصور للدولة الواحدة  
أحداً من الفلسطينيين لن يقف مطلقاً في طريق التحرير الكامل إن تطور ظرف موضوعي يسمح بتحقـق                 

االعتراض الثالث، بالطبع، هو ذلك المتعلق بعدم وجود تيار إسرائيلي ملموس لتأييـد             . مثل هذا التصور  
ولكـن مـا   . احدة؛ وهو ما يجعلها فكرة خيالية أخرى، ليس لها من مرجح واقعي ملموس           فكرة الدولة الو  

يجب تذكره، ربما، أن مشروع الدولة الواحدة هو مشروع نضالي في جـوهره، وأن مـن الـضروري                  
 . التعامل معه ليس باعتباره حالً سحرياً سريع التحقق، بل باعتباره مشروعاً يحمل مقومات أكبر للتحقق

 مشروع الدولة الواحدة، يفسح المجال لكل أجزاء الشعب الفلسطيني وقطاعاته، داخل حدود فلسطين              وحده
من أجل إقامة دولة واحدة في كل فلسطين، يـصبح هنـاك معنـى لنـضاالت                . التاريخية وفي الشتات  

طني الفلسطينيين داخل الدولة العبرية، ويصبح من الممكن حشد أكبر قطاع منهم في سياق العمـل الـو                
كما ويصبح هناك معنى لتطور حركة تضامن وطني فلسطيني واسعة النطاق مع نـضاالت              . الفلسطيني

 . هذا القطاع الكبير من الشعب، الذي تتهدده المخاطر، وليس في عكا وحسب
ومن أجل تحقيق هدف إقامة دولة واحدة، يعود االعتبار لوزن ومساهمة ودور فلسطينيي الشتات، الـذين                

صور حل الدولة الواحدة من دون ضمان عودتهم إلى أي بقعة من فلسطين التاريخية يرغبـون                ال يمكن ت  
ما حققه اتفاق أوسلو، وفي القلب منه فكرة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، أنه قام                . في العودة إليها  

يو الدولة العبريـة،    بتقسيم الشعب الفلسطيني إلى ثالثة قطاعات كبرى؛ فلسطينيو الضفة والقطاع، فلسطين          
. وفلسطينيو المهجر، مهمالً القطاع الثاني والثالث، ومقتصراً على إيجاد دولة وطنية للقطاع األول فقـط              

ما يمكن أن يقوم به برنامج سياسي جديد يستند إلى فكرة الدولة الواحدة هو إعادة توحيد فعالـة وصـلبة                 
  .لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني

  ٢٢/١٠/٢٠٠٨مجلة العصر 
  

  مخاطر عودة الفلسطينيين الى خيار الدولة الواحدة .٥١
  هاني المصري

 إسرائيلي، وخصوصا على إقامة - مع اقتراب نهاية العام الحالي وصعوبة الوصول الى اتفاق فلسطيني 
خطة  (١٩٦٧دولة فلسطينية، تزايدت الدعوات الى التخلي عن المطالبة بهذه الدولة على حدود 

كانية قيامها أصبحت مستحيلة مع استمرار الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بفرض ، ألن إم)الدولتين
الحقائق االستيطانية على األرض، التي تجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها 

وطرح أصحاب هذه الدعوات خيار الدولة الواحدة على كل مساحة فلسطين . القدس أمرا مستحيال
  .دابيةاالنت

هناك من يدعو الى خيار الدولة الواحدة، كنوع من التكتيك، مثلما فعل أبو عالء رئيس الوفد الفلسطيني 
المفاوض، وذلك من خالل تخويف اإلسرائيليين وإظهار نتائج سياساتهم المتعنتة التي أفشلت وتفشل كل 

الخيار من قبيل القناعة بأن وهناك من يدعو الى هذا . المبادرات الرامية للتوصل الى حل للصراع
األحداث والتطورات والوقائع على األرض جعلت خيار الدولة الفلسطينية مستحيال ومن الماضي، وأن 

  .االستمرار بالدعوة إليه نوع من الحرث في البحر، أي بال جدوى تماما
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لقادر على حل القضية وهناك من يؤيد خيار الدولة الواحدة، ألنه يعتقد أنه البرنامج الوحيد العادل وا
، حتى لو سلمنا جدال ١٩٦٧وأنصار هذا الرأي يقولون إن إقامة دولة فلسطينية على حدود . الفلسطينية

بأنه خيار قابل للتحقيق سيحل مشكلة جزء من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة وغزة، ولكنه يبقي 
ويتابع أنصار هذا . وأكثر، من دون حلقضية الالجئين الذين يشكلون حوالي نصف الشعب الفلسطيني 

، مرتبط بحل ١٩٦٧أن من كان يعتقد أو ال يزال يعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود : الرأي
قضية الالجئين من خالل تأمين حق العودة والتعويض، مثلما يتضمن البرنامج الفلسطيني المقر منذ عام 

 ماليين فلسطيني الى ٥ لن تقبل على اإلطالق بإعادة أكثر من فإسرائيل. ، فهو إما واهم أو مضلل١٩٨٨
، بعد أن يصبح معظم "دولة يهودية"داخل اراضيها، ألن هذا من شأنه أوال أن يقضي عليها فورا بوصفها 

فمن يتمسك ببرنامج الدولة الفلسطينية وحق العودة، كان عليه أن يعرف أن . سكانها من الفلسطينيين
لبرنامج هو االستعداد للمقايضة، التي يعتقد أنها كانت أو ال تزال ممكنة، وهي تتضمن المخفي في هذا ا

  .التنازل عن حق العودة مقابل أن توافق اسرائيل على قيام هذه الدولة
ما حدث في الواقع أسوأ من ذلك بكثير وهو أن اسرائيل لم تكتف برفض حق العودة بل رفضت أيضا 

، وطرحت بالمقابل قيام دولة فلسطينية على جزء من األراضي المحتلة ١٩٦٧قيام الدولة على حدود 
، تتحدد مساحتها بعد أن تضم اسرائيل كل األراضي الفلسطينية التي تحتاجها بما في ذلك في ١٩٦٧سنة 

القدس الشرقية المحتلة، ألسباب دينية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية أو مائية، والتي تتراوح ما بين 
كل هذا رغم أن .  وفقا للتعديالت واآلراء اإلسرائيلية المتباينة١٩٦٧ في المئة من مساحة حدود ٦٠- ٤٠

القيادة الفلسطينية أبدت مرونة زائدة من خالل استعدادها لقبول عودة رمزية لالجئين ال تمنحهم جميعاً 
 من خالل قبولهم "كراماً" منهم، ورغم أن العرب كانوا "عدد معقول"حق العودة، عبر االستعداد لعودة 

 كما جاء في مبادرة السالم ١٩٤ بالنسبة لقضية الالجئين وفق القرار "حل متفق عليه"بالتوصل الى 
  .العربية

 في المئة من أرض فلسطين ٧٨فاسرائيل حصلت على اعتراف فلسطيني وعربي بها وهي تقوم على 
، مع فرض ترتيبات أمنية على الدولة الفلسطينية االنتدابية، وتريد أن تقتسم مع الفلسطينيين الضفة وغزة

  .العتيدة تجعلها محمية إسرائيلية وليست دولة، ال تمتلك من مقومات الدول سوى االسم
إن خيار الدولة الواحدة ليس خيارا جديدا اكتشفه بعض الفلسطينيين والعرب أخيرا، فهو الخيار الذي 

، وتخلت عنه كشرط لالعتراف بها وبما تمثله وبالحد ١٩٦٥م طرحته الثورة الفلسطينية بعيد انطالقها عا
األدنى من الحقوق الفلسطينية التي يضمنها القانون الدولي، وعلى أمل أن تحقق هدفها بإنهاء االحتالل 
وانجاز االستقالل الوطني وإقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين، بوصف ذلك الهدف 

المنسجم مع موازين القوى والوضع الجديد الذي أصبحت فيه اسرائيل حقيقة الواقعي الممكن التحقيق و
واقعة وجزءاً من الشرعية الدولية، وقوة كبرى ونووية في المنطقة لما تمتلكه من تفوق عسكري 
واقتصاد قوي وعالقات متينة وصلت الى حد التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة، القوة العظمى 

  .ى العالم كلهالمهيمنة عل
فاألسباب التي استدعت تغيير الخيار االستراتيجي ال تزال قائمة، بل أصبحت تفعل فعلها بشكل أكبر في 
ظل الضعف الفلسطيني والعربي المتزايد، والذي وصل الى حد االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، 

فال يمكن االنتقال، بعد الفشل في تحقيق . احدوتفاقم التجزئة والتبعية العربية وغياب المشروع العربي الو
  .هدف كبير، الى طرح هدف أكبر منه، واعتبار ذلك تغييرا مالئما في االستراتيجية

إن الطريق المسدود في وجه خيار الدولة الفلسطينية وصلنا إليه سابقا عندما رفعنا خيار الدولة الواحدة، 
نستطيع فتح هذا الطريق يجب أن ندرس تجربتنا السابقة ، ولكي "كل شيء أو ال شيء"واعتمدنا سياسة 

بعمق ونستخلص الدروس والعبر، التي أهمها أن الفلسطينيين من دون طرح برنامج كفاحي وطني واقعي 
ديموقراطي قادر على توحيدهم، والعمل على التخلص من االحتالل كشعار ناظم لكل مكونات العمل 
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ال يمكن أن يحققوا أهدافهم سواء كانت دولة فلسطينية أو دولة واحدة، الوطني والديموقراطي الفلسطيني، 
إذا "وأن ينتقلوا بخفة من الدولة الفلسطينية الى خيار الدولة الواحدة، بل يمكن أن يعودوا بسرعة أكبر 

 الى مرحلة الوصاية واالحتواء العربي، أو يبقى االحتالل كما هو عليه األمر اآلن "كبروا حجرهم
ت السنين األخرى، أو تطبق اسرائيل بسرعة أكبر وتكاليف أقل الحل االسرائيلي االحادي الجانب لعشرا

بما في ذلك التهجير بطبعته القديمة أو بطبعته الجديدة التي تسمى التبادل السكاني، أو تفرض الدولة ذات 
  .الحدود المؤقتة، أو حال دوليا يأتي حسب الشروط والمواصفات اإلسرائيلية

 مفر من الكفاح ضد االحتالل بهدف إيجاد وضع يجعل اسرائيل تخسر من احتاللها أكثر مما تربح، أو ال
عندها ستفكر اسرائيل باالنسحاب والتوصل . يمكن أن تربح من إنهاء االحتالل أكثر مما تربح من بقائه

اآلن من تراجع سقف ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه . الى حل تاريخي مع الفلسطينيين والعرب
 في ٢٢البرنامج الفلسطيني والعربي من دولة على كل فلسطين، الى دولة على جزء من فلسطين تمثل 

المئة، الى تقاسم الضفة وغزة مع اسرائيل عبر مسميات مثل تبادل األرض وضم الكتل االستيطانية 
ي المسجد األقصى وحوله، فهذا ال وتقاسم األحياء في القدس، والسيادة على ما فوق األرض وما تحتها ف
فإسرائيل سترفض برنامج الدولة . يقود فعليا الى استبدال برنامج الدولة الفلسطينية ببرنامج الدولة الواحدة

الواحدة بشكل جماعي وأقوى مما رفضت برنامج الدولة الفلسطينية، وهي قادرة على إفشاله ألن المجتمع 
ينية ويرفض برنامج الدولة الواحدة التي يراها محاولة جديدة للقضاء الدولي يقر برنامج الدولة الفلسط

  .على اسرائيل
ما سبق ال يعني أن خيار الدولة الفلسطينية خيار وحيد ال رجعة عنه، بل هو خيار يبتعد أكثر مع مرور 

مفضلة لذلك يجب العمل منذ اآلن لالستعداد لخيار الدولة الواحدة وكل الخيارات األخرى ال. كل يوم
للفلسطينيين، ليس من قبيل التهديد الفارغ وإنما االستعداد الجدي الحقيقي، لكي تدرك اسرائيل أن لدى 

فإذا لم يتحقق خيار الدولة الفلسطينية هناك خيار الدولة الواحدة، ولكن . الفلسطينيين خيارات فعلية عدة
لدولة الواحدة لن تهبط من السماء لمجرد فا. في كل األحوال هذه قضية نضالية وليست أكاديمية اختيارية

كما أن خيار الدولة الفلسطينية قد يكون أقصر طريق . أن اسرائيل قضت على خيار الدولة الفلسطينية
  لتحقيق خيار الدولة الواحدة، فلماذا نضع تناقضاً تناحرياً بين الخيارين؟

بحق العودة إذا وجدت أن رفضها سيؤدي فإسرائيل يمكن أن تقبل بقيام دولة فلسطينية الى جانبها تقر 
ولكنها ال يمكن أن تقبل بأن تساهم بالقضاء على نفسها بالموافقة على خيار الدولة . الى أسوأ من ذلك

الواحدة، في حين أنها تستطيع إذا استمر الوضع الراهن أن تحقق ما هو أسوأ بكثير من خيار الدولة 
 أن تحقق خيار الدولة ذات الحدود الموقتة التي تريدها أن تصفي فهي تستطيع مثال. الفلسطينية المستقلة

  !القضية الفلسطينية بأيدي أصحابها، عبر تأجيل القضايا األساسية الى األبد
  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الحياة 

  
   يرسم خرائط الضفة والتسوية والدولةاالحتاللجيش  .٥٢

 نواف الزرو
رائيلي جدل واسع متزايد حول مكانة ودور الجـيش   االمني االس-بينما يدور هناك في المجتمع السياسي     

، " الدولة تابعـة للجـيش    "ام ان   " جيش الدولة "االسرائيلي في تلك الدولة ، وحول ما اذا كان ذلك الجيش            
كشفت التطورات االخيرة على مستوى المفاوضات الـسياسية مـع الفلـسطينيين حقيقـة دور الجـيش                 

-، وعلى نحو خاص فيما يتعلق برسم خرائط الـضفة والتـسوية             االسرائيلي في تلك الدولة وسياساتها      
 والدولة الفلسطينية والترتيبات االمنية المتعلقة بها، ويبدو ان الجيش هو الذي يتسلم هناك هذه               -المحتملة  

حـول  ) قبـل وفاتـه   (المهمة منذ زمن ، كما كتب زئيف شيف المعلق العسكري في صحيفة هـآرتس               
 اإلسرائيلية بشأن الوضع الدائم وخاصة ما يتعلق بموقف إسرائيل التي تـسعى             -المفاوضات الفلسطينية   
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ان مهمة إعداد الخرائط ألقيت على عاتق قسم التخطيط         :"إلى تقاسم أراضي الضفة مع الفلسطينيين قائال        
 ".في هيئة األركان العسكرية

:  من خـالل نهجـين مختلفـين       تعاملت المؤسسة االسرائيلية مع الملف الفلسطيني قبيل انتفاضة االقصى        
.  اقتراح تقسيم المنطقة انطالقاً من االفتراض أنه بذلك يستكمل البند اإلقليمي في االتفاق النهائي                -األول  

 عرض للفلسطينيين بتحقيق تقسيم أغلب المناطق ، مع ترك قسم من األراضي في مكانة مؤقتة                -والثاني  
 ٢٠٠٠، ـ ٤ ـ ٢٨ هآرتس -فاق الطرفين بعد عدة سنوات ، كمجال مناورة ، تتقرر السيادة فيها بات

أبراهام تامير قد عرض على نتنياهو في عهده اقتراحاً بهذه الروحية مفاده أن يعلـن               "احتياط"وكان اللواء 
 أبو مازن مـثالً ، يتنـاول غـور          - في المائة من األراضي كمدى أمني ، فاتفاق بيلين           ٢٥ - ٢٠عن  

 .قل مع الوقت إلى الفلسطينييناألردن كمدى أمني مؤقت ين
كما أن قسم التخطيط العسكري أعد خريطة انتقالية كهذه ، أما باقي الخرائط فتتناول تقسيم األراضي في                 

 .بدائل مختلفة
اذ تصدى الجيش اإلسرائيلي لمهمة التسوية بتقديمه ورقة        "تسوية مؤقتة "في عهده لم يبق امام باراك سوى      

أعدتها الوحدة االستراتيجية في شعبة التخطيط برئاسة الجنرال مايك هرتسوغ          "التسوية المؤقتة "عمل حول 
آنذاك ، وحسب خطة الجيش فإن فلسطين الجديدة ستتمتع بسيادة محدودة فقط ، وسيواصل اإلسـرائيليون                
األشراف على المعابر الحدودية مع األردن ، وفي الموانىء والمطارات ، ولن ترسـم الحـدود وبـين                  

فلسطين ، كما سيستمر العمل وفق التسويات االقتصادية وأجهزة التعاون األمني والمدني كمـا              إسرائيل و 
 .هي قائمة

هل تطورت يا ترى خرائط الجيش االسـرائيلي المتعلقـة بـأرض الـضفة     : وما بين ذلك الوقت واليوم    
؟، في اعقاب االعالن    ...موالدولة الفلسطينية والترتيبات االمنية التي تنتزع عمليا السيادة من اي دولة تقا           

، لم يتأخر الجـيش االسـرائيلي عـن    "  اولمرت-ارث بوش "مؤخرا عن خريطة اولمرت للتسوية وعن  
عرض خريطته ايضا للدولة والترتيبات االمنية المعدة لها ، اذ نشرت صحيفة معـاريف فـي عـددها                  

ـ ٢٠٠٨ ـ  ٨ ـ  ١٧الصادر يوم  ي قدمتها اسرائيل لـالدارة  خطة الترتيبات االمنية الت" ـ ما وصفته ب
 ".االمريكية في حال تطبيق الحل النهائي وإنشاء دولة فلسطينية

وقد نقلت اسرائيل الى الواليات المتحدة نص الوثيقة التي تفصل فيها كل الترتيبات االمنية الالزمة فـي                 
ي الجـيش االسـرائيلي ،      التسوية الدائمة المستقبلية مع السلطة الفلسطينية ، وأعد الوثيقة قسم التخطيط ف           

بتوجيه من رئيس الوزراء ، وتتضمن الوثيقة االمنية االسرائيلية الترتيبات االمنية ضـمن أمـوراخرى               
 :منها
 . أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح- ١
 . منع عقد تحالفات بين فلسطين وأي دولة أخرى- ٢
 .طينية المرتفعة وجود محطات إنذار إسرائيلية في المناطق الفلس- ٣
 . انتشار الجيش اإلسرائيلي على طول نهر األردن- ٤
 . تواجد إسرائيلي في المعابر الحدودية الفلسطينية- ٥
 . استمرار إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية- ٦
 . ممرات خاصة تتيح إلسرائيل التوغل في عمق األراضي الفلسطينية وقت الحاجة- ٧

أن الدائرة االمنيـة والـسياسية فـي وزارة الحـرب           "وقد كشفت مصادر اعالمية فلسطينية النقاب عن        
االسرائيلية برئاسة عاموس جلعاد وبالتعاون مع شعبة التخطيط في رئاسة هيئة االركان قـدمت تقريـرا                

ة في اطار االتفاق    مفصال الى المستوى السياسي حول الرؤية االستراتيجية االمنية لمستقبل الضفة الغربي          
 ". ـ ٢٠٠٨ ـ ٩ ـ ٤الدائم مع الفلسطينيين واقامة الدولة الفلسطينية ـ المنـار ـ الخميس 
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أن التقرير المذكور يوصي بضرورة االحتفاظ بثمانية مواقـع عـسكرية اسـتراتيجية             "وقالت المصادر   
ير من التنازل عن هذا المطلـب       اسرائيلية في الضفة الغربية او ما يعرف بالنقاط األمنية ، ويحذر التقر           

المتمثل باقامة هذه النقاط في مواقع مختلفة من الضفة الغربية وان يتضمن اي اتفاق مستقبلي مع الجانب                 
 ".الفلسطيني هذه الترتيبات االمنية

أثارت الخطة األمنية اإلسرائيلية لمستقبل الدولة الفلسطينية غضبا شديدا في كافـة األوسـاط الـسياسية                
لمفهوم الدولة الفلسطينية وتكريس لالحتالل حتـى بعـد الحـل           " مسخ كامل "سطينية لما تضمنته من     الفل

 .النهائي لكافة القضايا بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
اتفقت الفصائل الفلسطينية فيما بينها على رفض هذه الخطة واعتبار القبول بها هو تنازل عن الثوابـت                 "و

 ". للحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ذات سيادةالفلسطينية وضياعا
ان دولـة   :"نقـول   " وثيقة الترتيبـات االمنيـة    "االولمرتية و " وثيقة الرف "واذا جاز لنا ان نلخص جوهر       

إن الدولة الفلسطينية التي تريدها دولـة       "، و " دولة منزوعة الدولة  "االحتالل تريد للشعب الفلسطيني عمليا      
دولة ستكون منزوعة الـسالح وبـال جـيش         "،  " تحت السيادة اإلسرائيلية  " محمية "االحتالل ليست سوى  

 ".٢٠٠٨ ـ ٨ ـ ١٨يحمي حدودها الهشة ـ من تحليل عن صحيفة الخليج ـ 
وبالتاكيد هي تلك الدولة التي كان بلدوزرهم شارون قد نظر لها ووثقها في جملة من الوثائق، ليتبين لنـا                   

ة في هذا السياق ان خريطة اولمرت بترتيباتها االمنيـة المعـدة فـي شـعبة                في الخالصة المكثفة المفيد   
تعرض " صفقة سياسية "االركان العامة العسكرية ، انما هي امتداد لخريطة شارون ، التي هي عبارة عن             

دولة مؤقتة محجمة منزوعة المقومات مقابل التنازل في الضفة وعن القدس           "على الفلسطينيين مضمونها    
لعودة لالجئين ، فإما ان يقبل الفلسطينيون هذه الصفقة أو يرفضوها ، فـان رفـضوها فهـذا           وعن حق ا  

يشكل الذريعة التي ارادها شارون في عهده وارادها اولمرت ويريدها اليوم باراك وليفني لتمضي دولـة                
ويد االرض  االحتالل قدما في استكمال مشاريعها ومخططاتها واستيطانها وجدرانها الرامية الى نهب وته           

والمدينة المقدسة الى ابد اآلبدين، يحتاج الفلسطينيون في مواجهة هذا التهديد االستراتيجي الخطير إلـى               
خطاب وعمق وموقف ودعم عربي حقيقي وجاد ومسؤول في الوقت الذي يحتاجون فيه قبل كل شـيء                 

لمـضامين والخطـوط    إلى وحدتهم الوطنية الداخلية الصلبة والى برنامج سياسـي واضـح المعـالم وا             
  .واالهداف

  ٢٣/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  

  :كاريكاتير .٥٣
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