
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ليفني تتحفظ على مبادرة السالم العربية وتفضل مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين
  مليون دوالر حجم المساعدات منذ مؤتمر باريس٦٠٠مليار و: فياض

 حماس ترفض عرضا من عباس لتفعيل التشريعي مقابل تمديد الرئاسة": المدينة"جريدة 
  في لبنان ضد الرئيس الفلسطيني عباس"تمرد فتحاوي": "العرب القطرية"

 ونائب مدير المخابرات المصرية في بيروتتوضيح لحماس عن لقائها 

ــضر ــاس سيح ــوارالعب ح
 مالحظات  بأخذوحماس تطالب   

  مسودةال إلغاء أوالفصائل 
  

 ٤ص... 

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨١٢٤١الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٤١:         العدد       ٣٠/١٠/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

    :السلطة
 ٥  بلعب دور أكبر في عملية السالم االتحاد األوروبيويطالب  "الرباعية"المالكي ينتقد  .٢
 ٥  غزة وعدوان الضفة  وحدة في ظل استمرار تهويد القدس وحصارإلىالقضية بحاجة  :صبيح .٣
 ٦ "النجاح"محافظ نابلس ينفي وجود اعتقاالت في صفوف الكتلة اإلسالمية بـ .٤
 ٦   مليون دوالر حجم المساعدات منذ مؤتمر باريس٦٠٠مليار و: فياض .٥
 ٧ ستودعاتمالبسرقة وتتهم حكومة هنية  أصناف دواء لغزة إلرسالتستعد حكومة فياض  .٦
 ٧ إلى مواصلة نشاطاته لكسر الحصار" التشريعي"الرمحي يدعو محمود النائب األسير  .٧
 ٧  توقعات بصدور أحكام على أغلب النواب الفلسطينيين األسرى .٨
 ٨ ة ويطا بالسجن والغرامةالحكم على نائبين من الظاهري .٩
 ٨   تمنع وفدا من المجلس التشريعي الفلسطيني من السفر إلى أندونيسيا"إسرائيل" .١٠
 ٨  المجلس الوطني الفلسطيني عضو في االتحاد البرلماني الدولي .١١
    

    :المقاومة
 ٩   "العجلوني"يستقبل األسير المحرر " مشعل" .١٢
 ٩   الزعماء العرب بالقدوم إلى غزة بحراً وترجمة أقوالهم ألفعالانتطالبوالجهاد حماس  .١٣
 ٩    ال شرعية للرئيس بعد التاسع من يناير.. لن تنجح كل محاوالت إحراج حماس: صيام .١٤
 ٩  "السيئة والمضرة" إلسرائيل بـ أردنيين أعمالتصف زيارة رجال " الجهاد" .١٥
 ١٠   خيار المفاوضات ثبت فشله وعبثيته: الهنديمحمد  .١٦
 ١٠  ال عالقة للطيراوي بتسميم عرفات: الزعارير .١٧
 ١٠  حماس ترفض عرضا من عباس لتفعيل التشريعي مقابل تمديد الرئاسة": المدينة"جريدة  .١٨
 ١١ ونائب مدير المخابرات المصرية في بيروتتوضيح لحماس عن لقائها  .١٩
 ١٢   في لبنانرئيس الفلسطيني عباس ضد ال"تمرد فتحاوي": "العرب القطرية" .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ١٣  ليفني تتحفظ على مبادرة السالم العربية وتفضل مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين .٢١
 ١٣   عن تصريحات ليبرمان مباركإلى اعتذرا زأولمرت وبيري .٢٢
 ١٤  الذي يعقد في نيويورك بمبادرة السعودية" حوار األديان"ليفني ستشارك في مؤتمر  .٢٣
 ١٤ اإلطاحة بأولمرت خطوة جيدة من اإلسرائيليين  %٦٦:  استطالع .٢٤
 ١٤  وزير الدفاع التركي في تل أبيبباراك يلتقي  .٢٥
 ١٤  االنتخابات المبكرة فرصة جديدة للمماطلة اإلسرائيلية: أعضاء الكنيست العرب .٢٦
 ١٥  يهددون باستخدام القوة٤٨وفلسطينيو ..  وسط أم الفحم"إسرائيل"اليمين ينوي رفع علم  .٢٧
    

    :األرض، الشعب
 ١٥  والفصائل ترحب وآالف المستقبلين.. تصل شواطئ غزة" سفينة األمل" .٢٨
 ١٦  األنفاق تبتلع مقبرة في رفح والجهود جارية النتشال الموتى من داخلها .٢٩
 ١٧  خيمة اعتصام سلمي في غزة لدعم الحوار الوطني .٣٠
 ١٧  تنديد حقوقي بممارسات االحتالل ضد األسرى .٣١
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 ١٧  فتح معبر رفح لدخول معتمرين فلسطينيين .٣٢
 ١٧   عاما١٥ًارتفاع قائمة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ممن أمضوا أكثر من  .٣٣
 ١٨   مواطنا٤٩ لمجزرة استشهد خاللها ٥٢ي كفر قاسم يحيون الذكرى الـ اآلالف ف .٣٤
 ١٨  الجدار يفاقم معاناة المزارعين الفلسطينيين .٣٥
   

   :اقتصاد
 ١٨   بفتح المعابر أمام تصدير المنتجات الزراعية"إسرائيل"جمعيات زراعية في غزة تطالب  .٣٦
  ١٩ فائدة اإلقراض بالشيكل في األراضي الفلسطينية ثالثة أضعافها في إسرائيل .٣٧
   

   :بيئة
  ١٩  العتيلي يدعو إلى اجتماعات طارئة لبحث الحلول العاجلة ألزمة المياه في األراضي الفلسطينية .٣٨
   

   : األردن
 ١٩   والضفة"إسرائيل"ـ السجن ألردنيين حاوال تهريب مخدرات ل .٣٩
 ١٩  ال دالئل على وجود هيكل لسليمان :خبير آثار أردني .٤٠
   

   :لبنان
 ١٩  إسرائيلية-قيام مفاوضات لبنانية ل القناوي لم يعد متحمسا  .٤١
   
   :بي، إسالميعر
 ٢٠  غلعاد شاليط بخير وصفقة تبادل األسرى تأخذ وقتاً: مبارك .٤٢
 ٢٠  استبعاد اجراء تعديالت جوهرية على الورقة المصرية للحوار: مصادر مصرية .٤٣
 ٢٠   لسطينية للبدء في الحوار الشاملمصر تبدأ بتوجيه الدعوات للفصائل الف .٤٤
 ٢٠  نواب إخوان مصر يطالبون البرلمانات بحملة لكسر الحصار .٤٥
   

   :دولي
 ٢١  "منظمة التحرير"ماكين يتهم أوباما بمصادقة فلسطيني كان ناطقا باسم  .٤٦
 ٢١   في مؤتمر بفلوريدا"سرائيلإ" يؤكد التزامه وأوباما بأمن بايدن .٤٧

   
    :مختارات

 ٢١   مليار دوالر٤٧ميزانيات االستخبارات األمريكية  .٤٨
  ٢٢  سترلينيإ مليون جنيه ١٢توني بلير حقق في العام األول لتقاعده دخالً يزيد على  .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٢  رفيق حبيب. د... اللعب ضد حماس .٥٠
 ٢٤  نواف الزرو... !؟...اللعنة الفلسطينية .٥١
 ٢٥  صالح النعامي... تداعيات التبكير باالنتخابات اإلسرائيلية .٥٢
 ٢٧  وحيد عبد المجيد. د... والمبادرة العربية"... الجديد"مشروع بيريز  .٥٣
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 ٢٩  حسن نافعة... ! نتانياهو- أوباما اإلسرائيلية في حقبة -العالقات األمريكية  .٥٤
    

  ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  مسودةال إلغاء أو مالحظات الفصائل بأخذحوار وحماس تطالب العباس سيحضر  .١

قال احمد عبد الرحمن الناطق باسم فتح وعـضو وفـدها           :  اشرف الهور ووليد عوض    - رام اهللا    -غزة  
الرئيس عباس سيشارك شخصيا في حوار القاهرة المرتقب، بعـد          "ان  " القدس العربي "لحوار القاهرة لـ    

  ".ان تلقى دعوة مصرية بهذا الخصوص
بصفته رئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ال بصفته        "رحمن قال ان عباس سيشارك      غير ان عبد ال   
  .وهذا االمر يعني ان نبيل شعث رئيس وفد فتح سيبقي في منصبه، حال شارك عباس ".زعيم حركة فتح
من مصدر مطلع من حركة فتح فضل عدم كشف اسمه ان دعوة مصر             " القدس العربي "الى ذلك، علمت    

  ".اهتماما كبيرا، وتأكيد على مساعيها الحقيقية النهاء االنقسام"اءت العطاء الحوار لعباس ج
امام اي تحفظات للفصائل بعدم مشاركة عباس، قاصدا حركـة  " قطع الطريق"ورأى ان مصر تهدف الى    

واكد المصدر ان المسؤولين المصريين اجروا مؤخرا اتصاالت مع فصائل فلسطينية عقب انتهاء             . حماس
  ".امرا ممكنا"في القاهرة اصبح " اتفاق"للقاءات الثنائية اكدوا خاللها ان الطريق امام الوصول الى ا

سيخرج باتفاق الجميع على النقـاط العريـضة        "واشار الى ان مصر اكدت للفصائل ان اجتماع القاهرة          
بدأ في العمل عقب االتفـاق  سيمهد الطريق امام عمل اللجان الفنية التي ست"، الفتا الى ان هذا االمر     "للحل
  ".االولي

لن يقبلوا بعودة قـادة التنظيمـات، دون        "واكد ان المسؤولين المصريين اكدوا للتنظيمات الفلسطينية انهم         
قطعت شوطا كبيرا في مساعي الصلح، وانها قد تكون         "، مشيرا الى انه يعتقد ان مصر        "الوصول الى حل  

  .وار المرتقبالتي ستعرض في الح" بلورت افكار الحل"
وقال الدكتور محمود الزهار القيادي البارز في حماس وعضو وفدها الذي اجرى لقـاءات ثنائيـة مـع                  

تطالـب  "ان حركته التي لم تحدد وفـدها        " القدس العربي "المسؤولين المصريين بداية الشهر الجاري لـ       
وقال ان  ". طينية بعين االعتبار  المسؤولين المصريين بأخذ المالحظات التي ابدتها حماس والفصائل الفلس        

، يقصد المسودة التـي     "الوثيقة المصرية المغلقة  "ما تقوم به حماس في هذه االوقات هو دراسة ما اسماها            
وأكد القيادي الزهار    ".ترفض اجراء اي تغيير على هذه الوثيقة      "ارسلتها مصر للفصائل، كون ان مصر       

  .، حول كيفية بدء الحوار"غير واضحة" االن ان الصورة امام الفصائل" القدس العربي"لـ 
ال نعلم هل سيتم الحوار حول الوثيقة المصرية في الجلـسة االولـى للحـوار، ام ان المـصرين                   "وقال  

". غيـر منطقـي   "، مشيرا الى ان حماس تعتبر االمر الثـاني          "سيذهبون بهذه الوثيقة الى الجامعة العربية     
  .حظات الفصائل بعين االعتباروشدد على ضرورة ان تقوم مصر بأخذ مال

) يقصد المـسودة  (تأخذ بمالحظات الفصائل او ان تلغي الورقة        "وقال الزهار انه يتوجب على مصر ان        
  ".كونها غير اجرائية

وفي سياق الحوار توقع الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية نجاح مساعي مـصر                
عما من دول عربية كبيرة مثل مصر والـسعودية وسـورية لهـذه             ضغطا ود "في الحوار كون ان هناك      

  ".المساعي
برنامج سياسـي   "واشار مهنا الى ان تنظيمه يذهب للقاهرة اليجاد حل للخالف الفلسطيني ال لالتفاق على               

  ".جديد
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 ورأى ان هناك دوال في مقدمتها إسرائيل تسعى الفشال الحوار، وقال ان إسرائيل فقط تدعم الحوار حال                
  .عملت انه سيفضي الى مشروع سياسي يلبي طموحاتها

، وقال انها تتمثل فـي      "المسودة المصرية "وتطرق مهنا في سياق حديثه لمالحظات الجبهة الشعبية على          
، "حق مشروع "االجهزة االمنية والمقاومة، التي اكدت انه ال يجوز مناقشتها في الحوار على اعتبار انها               

بـين فـتح    " مبدأ المحاصصة "وانتقد المسؤول في الجبهة الشعبية ما وصفه         .ةوكذلك المفاوضات السلمي  
  ".هذا مشروع فاشل، وقد شاهدنا ما انتجه اتفاق مكة"وحماس، وقال 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  االتحاد األوروبي بلعب دور أكبر في عملية السالمويطالب  "الرباعية"المالكي ينتقد  .٢

 االتحاد األوروبي إلى لعـب      أمسعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي        د :).ب.ف.ا (-رام اهللا   
وطالب  . في االنتخابات  "إسرائيل"دور أكبر في عملية السالم، خاصة في ظل انشغال الواليات المتحدة و           

المالكي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي بير ستيج مولر فـي رام اهللا ،                   
وأشاد  .با بلعب دور سياسي أكثر فعالية، إلى جانب دورها في دعم بناء الدولة واالقتصاد الفلسطيني              أورو

 ١١٨ للسلطة الفلـسطينية بقيمـة       المالكي بدور الدنمارك التي قدمت في مؤتمر باريس االقتصادي دعماً         
ع، خاصة في مجال    ، مشيرا إلى دعمها العديد من المشاري      ٢٠١٠ -٢٠٠٨مليون دوالر للفترة بين عامي      

دعم البلديات وسد جزء من احتياجات قطاع غزة، وبناء القدرات الشرطية وسـيادة القـانون وااللتـزام                 
وانتقد المالكي أداء اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط في عملية الـسالم،               .بحقوق اإلنسان 

  .الهتماموطالبها بتدخل أكبر في هذه العملية، وبذل المزيد من ا
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
 غزة وعدوان الضفة  وحدة في ظل استمرار تهويد القدس وحصارإلىالقضية بحاجة  :صبيح .٣

 امين سر المجلس الوطني الفلسطيني األمـين        -أكد السفير محمد صبيح     :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 حرص الجامعة على أن تكون هي       "دستورال"ـ   في تصريحات خاصة ب    -العام المساعد للجامعة العربية     

في دمشق تبنـى المبـادرة اليمنيـة         األرضية المشتركة لجميع الفصائل، موضحا ان قرار القمة العربية        
عربية، وعلى ضوء ذلك تأتي لقاءات األمين العام للجامعة          بخصوص الوحدة الوطنية الفلسطينية كمبادرة    

 له المسجد األقصى المبارك من قبـل المـستوطنين          وحذر صبيح من خطورة ما يتعرض      .مع الفصائل 
وقال صبيح   .المتطرفين وخطط ومشاريع الحكومة اإلسرائيلية التهويدية للمسجد والمدينة المقدسة برمتها         

 في ظل استمرار التهويد للقـدس والحـصار          وحدة فلسطينية خصوصاً   إلىأن القضية الفلسطينية بحاجة     
وان في الضفة الغربية على البيوت وعند الحواجز ما يؤكد الحاجـة            المفروض على غزة واستمرار العد    

 . موقف فلسطيني واحدإلى
وإزاء إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كشرط للمصالحة، أوضح صبيح أن المنظمة قامت في ظـل                

ـ                  دعم، ظروف الحرب الباردة وأصبحت لها مكانة دولية من الصعب إذا فرطنا بها أن نعود ونجد هذا ال
 دولة ومنظمة تعترف بمنظمة التحرير وال نريـد أن نـضيع هـذا الرصـيد وتلـك                  ١٢٦حيث توجد   

 .المكتسبات، وإنما المطلوب هو إعادة دعم مؤسسات منظمة التحرير وإحيائها
 السلطة الفلسطينية قامت بتركيز االهتمام على السلطة وأهملت المنظمة، ولذلك فـان عمليـة               أنوأوضح  

ها وتجديد دمائها والحفاظ عليها أمر أساسي وجوهري واستراتيجي في مـسيرة النـضال              إحياء مؤسسات 
 . يتم ذلك من خالل الحوارأنوقال انه إذا كنا نريد اإلبقاء على المنظمة يجب  .الفلسطيني

كيف يبيع الحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا مدينة القدس ويزايد عليها           : وتساءل صبيح مستنكرا  
 هذين الحـزبين    إلىقائال ان المفروض ان تقوم البرلمانات العربية بإرسال مذكرات           ة إلسرائيل؟ كعاصم
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والكونجرس األمريكي يشددون فيها أنهما تجاوزا حدودهما حيث اعتديا على الـسالم وعلـى الدسـتور                
ـ    أنوقال يجـب   . وعلى حقوقنا في مدينتنا العربية اإلسالمية     األمريكي حة  تكـون هنـاك رسـالة واض

.. للكونجرس وقادة الحزبين اننا لن نسمح بمثل هذا االعتداء على عروبة وإسالمية مدينة القدس المحتلـة               
  . وبرلماناتناوأحزابنا نحن في حالة غياب على صعيد نقاباتنا األسفولكن مع 

ي تقديم   من منطلق واجبها ف    -وشدد على انه يجب التوجه للدول العربية واإلسالمية لمخاطبة دول العالم            
 اإلسرائيليةعليهم التعاطي مع االنتهاكات واالعتداءات      :" وقال   -الدعم المادي والمعنوي والدعم السياسي      

وأكد  .لى حائط البراق  إ وأخذهم "إسرائيل" القانون الدولي ويتوجب على مسؤوليهم عدم زيارة         أساسعلى  
ولـو وقفـت البرلمانـات العربيـة        . قدس العرب والمسلمين لم يستثمروا إمكانياتهم في الدفاع عن ال         أن

 في وجه الكونجرس لردعته، عندها سيشعر بمدى جديتنا تجاه القدس ونريد دعما متواصـال               واإلسالمية
وشدد على ضرورة اهتمام الجميع بقـضية القـدس         .  التفكير في كيفية حمايتها من التهويد      وإعادةللقدس  

: ضافأو.  بالتعامل مع القدس   إداريعتقد بوجود خلل     موضوع يتعلق بها وانه ي     أيوعدم االختالف على    
 المسيحيين في أوروبـا     إخوانهمان هناك دورا للمسيحيين الفلسطينيين في توظيف واستغالل عالقاتهم مع           

 ووطنهم، فالقدس كانت وال تزال مدينة السالم التي احتـضنت الـديانات             أهلهموأمريكا لرفع الظلم عن     
 . هويد والتهجير واالستيطانالسماوية الثالث وتأبى الت

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الدستور، 
  
 "النجاح"محافظ نابلس ينفي وجود اعتقاالت في صفوف الكتلة اإلسالمية بـ .٤

 جمال محيسن، أمس، صحة ما ذكرته الكتلة اإلسالمية التابعة لحركة حماس            .نفى محافظ نابلس د   : نابلس
ها عشية انتخابات مجلس الطلبة المقرر إجراؤها       اعتقاالت نفذتها األجهزة األمنية في صفوف أعضائ      "عن  

ذلك ليس إال إدعاًء زائفاً ومحض افتراء ال يمـت          : "في الرابع من الشهر المقبل في جامعة النجاح، وقال        
ما ذكرته الكتلة اإلسالمية عن اعتقال العشرات مـن         : "وقال في تصريح صحافي، أمس     ".للحقيقة بصلة 

ام وإثارة أجواء ومناخات غير صحية في الجامعة وبين الطلبة، في وقت            أعضائها هدفه تضليل الرأي الع    
نتحدى أن  : "وأضاف ".يسعى فيه الجميع لتوفير أجواء صحية وهادئة إلجراء االنتخابات بشكل ديمقراطي          

والذين تزعم اعتقالهم بـسبب     " العشرات"عن أسماء من قالت إنهم بـ       " النجاح" في   اإلسالميةتعلن الكتلة   
ذا كانت الكتلة تقصد قيام الشرطة باعتقال أحد الطلبة المحسوبين عليها ليوم            إ إالم في االنتخابات،    ترشحه

ودعا محيسن الكتلة    ". سراحه في اليوم الثاني لحين محاكمته      إطالقواحد على خلفية جنائية، علماً انه تم        
لتشكيك والتحريض واالتهام لتبرير     توخي الدقة والحذر وعدم إثارة أجواء من ا        إلى" النجاح" في   اإلسالمية

 ونتيجة العتبارات وحسابات ذاتيـة لـديها، واحتـرام أجـواء            إرادتهاانسحابها من االنتخابات بمحض     
 .المصالحة الوطنية والحوار

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   مليون دوالر حجم المساعدات منذ مؤتمر باريس٦٠٠مليار و: فياض .٥

ل رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس ان مجموع مـا تلقتـه الـسلطة               قا.): ب.ف.أ( –رام اهللا   
وقـال  . ومليـون دوالر   ٦٠٠ بلغ ملياراً    اآلن حتى   ٢٠٠٧ أولالفلسطينية منذ مؤتمر باريس في كانون       

وكنـا  ... هذا ينسجم تماما مع ما تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر باريس           "فياض للصحفيين في مكتبه     
وقال فياض عقب توقيعـه      ".٢٠٠٨يكون احتياجنا لدعم الموازنة اقل مما كان عليه في العام           توقعنا بان   

على منحة يابانية بقيمة عشرة ماليين دوالر، بان السلطة الفلسطينية ومع تسديد رواتب موظفيهـا فـي                 
اض بان مـا    وقال في ". ٢٠٠٦تكون قد سددت مستحقاتها المالية التي تراكمت منذ العام          " المقبل   األسبوع

 مليـون   ٣٠٠ إلى ٢٥٠يبلغ ما بين    "تحتاجه السلطة حتى نهاية العام الحالي، للتعامل مع كافة احتياجاتها           
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 حكومته تنتهج سياسة البحث عـن سـبل         أنلى  إ فياض   وأشار". دوالر، كي نبدأ العام المقبل بشكل جيد      
على المساعدات الخارجية فـي ظـل       االعتماد على الذات، وهو ما قد يساعد السلطة في تقنين االعتماد            

 . المالية العالميةاألزمة
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الدستور، 

  
 مستودعاتالبسرقة وتتهم حكومة هنية  أصناف دواء لغزة إلرسالتستعد حكومة فياض  .٦

قالت وزارة الصحة في رام اهللا، إنها بدأت التحضير، وبشكل عاجـل، إلرسـال              :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 الصحة في بيـان لهـا ان هـذه          وزارةوقالت  . وائية غير المتوفرة في قطاع غزة     عشرات األصناف الد  

 األسـبوع   أرسـلت وقالت الوزارة انهـا      .الرئيس محمود عباس   تعليمات من    إصدارالشحنة جاءت بعد    
وانهـا  .  مليون شيكل  ١,٢ طبية لمرافقها في قطاع غزة بمبلغ تتجاوز قيمته          ومستلزماتأدوية  "الماضي  

 وجبة عالج من    ٧٠اءات أهالي األطفال المصابين بمرض التليف الكيسي عن طريق توفير           استجابت لند 
 ألـف حبـة دواء لألطفـال وذلـك رغـم            ١٣٠بعدد الحاالت المرضية، وتحتوي على      ) كريون(دواء  

الصعوبات التي تضعها قوى االنقالب من خالل اختطاف العاملين بالقطاع الصحي الحكـومي وإقـصاء               
ـ    واتهمت. بعضهم وقالـت انهـم    . بسرقة مستودعات الوزارة في غزة    " االنقالبيين" الوزارة من سمتهم ب

يؤثرون وبشكل سلبي على أداء مرافق وزارة الصحة بالقطاع عبر هذه السرقات، مـا يـضطر وزارة                 
 .الصحة إلى تزويد مرافقها في أحيان كثيرة بشكل مباشر دون تخزينها في مستودعاتها المركزية

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨سطالشرق األو
  
 إلى مواصلة نشاطاته لكسر الحصار" التشريعي"الرمحي يدعو محمود النائب األسير  .٧

 محمود الرمحي، أمين سر المجلس التـشريعي، نـواب المجلـس            .دعا النائب األسير د    :فلسطين/ غزة
ظلـم  أن ال "التشريعي لمواصلة نشاطاتهم لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، مؤكدا علـى              

وأضاف في رسالة سربت من سجنه موجهة إلى         ".الصهيوني سيزول عن شعبنا الفلسطيني بفضل وحدته      
إن قدر الشعب الفلسطيني أن يعاني من ظلم االحـتالل،          :  أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة      .د

م التضحيات كي   لكنه إلى زوال بفضل صمود شعبنا الذي يتحمل األذى والحصار ويواصل النضال وتقدي            
وختم رسالته بالدعوة إلى الصبر والتحمل ومواصلة المجلس التـشريعي          . ينال الحرية والنصر، كما قال    

 .لنشاطاته المختلفة لكسر الحصار والتخفيف عن شعبنا الفلسطيني
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  توقعات بصدور أحكام على أغلب النواب الفلسطينيين األسرى .٨

توقع محامي النواب الفلسطينيين األسرى أن تصدر المحاكم اإلسرائيلية خالل          : الرجوب عوض   - الخليل
الشهر القادم أحكامها على أغلبهم، موضحا أن العديد من األحكام صدرت في الفترة الماضية لكن النيابة                 

ميهم وحول حيثيات محاكمة النواب األسرى أوضـح محـا         .العسكرية اإلسرائيلية استأنفت في عدد منها     
تتعلق بحصانة النواب وعدم صـالحية      "فادي القواسمي أنه تم رفض ادعاءات أولية قدمت إلى المحكمة           

وأضـاف  ". المحكمة للنظر في قضاياهم وقررت التعامل مع ملفاتهم كملفات عادية أسوة بباقي المعتقلين            
أدانـت المحكمـة    " حمـاس عالقة قائمة التغيير واإلصالح بحركة      "في حديثه للجزيرة نت أنه بعد إثبات        

النواب ببندين األول العضوية في هذه القائمة، والثاني تولي منصب في المجلس التشريعي باسـم هـذه                 
وأكد أنه تم بالفعل    ".  شهرا كحد أقصى   ٢٤مستوى العقوبة العادي في مثل هذه التهم        "القائمة، موضحا أن    

ب، لكن النيابة استأنفت، مستفيدة من قـرار         شهرا على عدد من النوا     ٢٦ و ٢٠إصدار أحكام تتراوح بين     
 شهرا، وأكثر من ذلك إذا كـان        ٤٢لمحكمة االستئناف العسكرية بوجوب سجن عضو التشريعي العادي         
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لديه ماض جنائي أو تهم أخرى أو منصب آخر كالدكتور عزيز الدويك الذي يترأس المجلس التـشريعي                 
لكن المحكمة تعاملت مع النواب علـى أنهـم         " ية جدا عال"وشدد على أن هذه األحكام      . وليس عضوا فقط  

ذوو مناصب رفيعة في حماس، ومن متخذي القرارات فيها وبالتالي ليسوا كاألعضاء العاديين والعقوبـة     "
 ".يجب أن تكون أعلى

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
 الحكم على نائبين من الظاهرية ويطا بالسجن والغرامة .٩

درت محكمة عوفر اإلسرائيلية حكماً بحق نائبين أسيرين من المجلس  أص: فوزي الشويكي- الخليل 
التشريعي الفلسطيني، حيث حكمت على النائب محمد إسماعيل الطل من بلدة الظاهرية قضاء الخليل 

، كما حكمت على النائب ) شهراً مع وقف التنفيذ وأربعة آالف شيكل غرامة١٥ فعلياً واًشهر ٣٨(ـب
، ) شهراً مع وقف التنفيذ وأربعة آالف شيكل غرامة١٥ شهراً و٣٦(ـاء الخليل بخليل ربعي من يطا قض

 .حسب ما أكده المحامي فادي القواسمي للدائرة اإلعالمية في مكتب النائب سميرة الحاليقة
 ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   تمنع وفدا من المجلس التشريعي الفلسطيني من السفر إلى أندونيسيا"إسرائيل" .١٠

 اإلسرائيلي منعت وفـداً مـن       االحتالل ان سلطات    أمس مصادر فلسطينية    أكدت: وليد عوض  -ام اهللا   ر
وقال متحدث باسم الوفد الذي ضم النـواب         . اندونيسيا إلىنواب المجلس التشريعي الفلسطيني من السفر       

ان في طريقه إلى    ان الوفد ك  " واإلصالحباسم زعارير وعبد الجابر فقهاء ومنى منصور من كتلة التغيير           
اندونيسيا بدعوة من اللجنة االندونيسية لمساندة الشعب الفلسطيني لحضور المـؤتمر اإلنـساني الـدولي               

لـى يـوم   إ ٣١/١٠/٢٠٠٨لمساندة ضحايا االحتالل في فلسطين وذلك في الفترة الواقعة بين يوم الجمعة   
لغتهم أثناء محاولة مرورهم عبـر       سلطات االحتالل، أب   أنوأكد في بيان صحافي     . "٢/١١/٢٠٠٨األحد  

 منع الوفد من السفر هو جزء من        أن ان خروجهم مرفوض ألسباب أمنية، ومعتبرا        "اللنبي"جسر الكرامة   
  .سياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  المجلس الوطني الفلسطيني عضو في االتحاد البرلماني الدولي .١١

 انه تم قبوله عضواً كامالً في االتحاد البرلماني الدولي خالل           أمسلمجلس الوطني الفلسطيني     ا أعلن :لندن
، ليكون المتغيب الوحيـد     اإلسرائيلي في جنيف، وانسحب منها المندوب       أمسجلسة التصويت التي عقدت     

ـ   أمسنسخة منه   " الحياة"واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان تلقت         .عن الجلسة  ذا القـرار    ان ه
جـاء بعـد    "، مضيفا انـه     "يعتبر انتصارا وانجازا تاريخيا لشعبنا الفلسطيني ولقضيتنا ولمنظمة التحرير        "

واعتبر ان عضويته في االتحـاد البرلمـاني        ". تحركات واتصاالت استغرقت وقتا طويال قام بها المجلس       
 المتحدة، بل هي هنـا      األمما في    سياسية خاصة لفلسطين، وتأتي استكماال لوجوده      أهميةتكتسب  "الدولي  

واعتبر ". عضو كامل العضوية له حق المساهمة في المناقشات والتصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات            
جميـع  "ن  أ إلـى ، مشيرا   "الطريقة التي اتخذ فيها القرار تنم عن تأييد دولي واسع للقضية الفلسطينية            "أن

  ".ا على العضوية واستمروا في التصفيق المتواصل وقفوا احتراما لفلسطين بعد حصولهاألعضاء
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
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  " العجلوني"يستقبل األسير المحرر " مشعل" .١٢
في دمشق، األسير المحرر سـلطان   استقبل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس :وكاالت

اج عنه من سجون االحتالل، معّبراً عن       العجلوني، عميد األسرى األردنيين السابق، وقّدم له التهنئة باإلفر        
واستمع مشعل إلى   . فخره واعتزازه بصمود األسرى الفلسطينيين والعرب في وجه آلة البطش اإلسرائيلية          

شرح مفصل من العجلوني حول األوضاع المأساوية التي يعيشها األسرى الفلـسطينيون والعـرب فـي                
  .سجون االحتالل

ضره أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس، أن قـضية األسـرى            وأكد مشعل خالل اللقاء، الذي ح     
والمعتقلين تعد قضية مركزية لدى الحركة، وهي تقع على رأس سلم األولويات لديها، وأنها تعمل بكـل                 

وشدد على أن رعاية عائالت األسـرى تعـد أقـل     .طاقتها من أجل تأمين اإلفراج عن األسرى األبطال
ثمناً عالياً دور األسرى في كافة القضايا الوطنية وخاصة في تعزيـز الوحـدة              الواجب في الوفاء لهم، م    

 .الوطنية الفلسطينية
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

 
   الزعماء العرب بالقدوم إلى غزة بحراً وترجمة أقوالهم ألفعالانتطالبوالجهاد حماس  .١٣

 والتي تقل على متنها متضامنين      القادمة من ميناء قبرص   " سفينة األمل "استطاعت  :  أشرف الهور  -غزة  
وأكد المتحدث باسم حمـاس سـامي أبـو          .أجانب وبرلمانيين الرسو في مرفأ غزة صباح أمس األربعاء        

يعـد انتـصاراً الرادة الـشعب       "نسخة منه أن وصول السفينة      " القدس العربي "زهري في تصريح تلقت     
وانتقد النـاطق باسـم حمـاس        ". على الثبات  يزيد الفلسطينيين إصراراً  "، مؤكداً ان وصولها     "الفلسطيني

ان استمرار صمت األطراف العربية على حصار غزة لم يعـد مبـرراً             "الموقف العربي الرسمي، وقال     
  ".أمام هذا الحراك الغربي

دليـل علـى    "كذلك رحبت حركة الجهاد اإلسالمي بالسفينة، واعتبرت في بيان لها ان نجاح هذه الخطوة               
لوال صـمود شـعبنا     "ورأت ان نجاح هذه الرحلة البحرية لم يكن ليتحقق           ".ر الظالم إمكانية كسر الحصا  

جامعـة  " الجهـاد "وطالبت   ".واصراره على تحدي سياسات االحتالل العدوانية والتمسك بثوابته وحقوقه        
 ".الوقوف أمام مسؤولياتهم في رفع الحصار الظالم"الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بـ 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨س العربي، القد
  
  ال شرعية للرئيس بعد التاسع من يناير  .. لن تنجح كل محاوالت إحراج حماس: صيام .١٤

أكد وزير الداخلية سعيد صيام، أن حركته ال زالت حريصة على إنجاح الحـوار               : سيد إسماعيل  - غزة
لزاوية ستبوء كلهـا    الوطن، مشددا على أن المخططات الرامية إلى إحراج حركة حماس أو حشرها في ا             

وجدد صيام خالل محاضرة نظمها مجلس طالب الجامعة اإلسالمية بغـزة حـول المـستجدات     .بالفشل
السياسية على الساحة الفلسطينية، أول من أمس، تأكيد حركته على عدم شرعية الرئيس محمود عبـاس                

لم يتناول تنفيـذ بنـوده فـي    ، ملفتا إلى أن الحركة لن تتعاطى مع أي حوار ٢٠٠٩بعد التاسع من يناير   
هناك إمكانية لنجاح الحوار، إذا لم تكـن  : " وأضاف .الضفة والقطاع بالتزامن، ورزمة واحدة، كما قال

 ".هناك تدخالت خارجية وأبواق نشاز، تعودنا على حرصها على توتير الصف الفلسطيني
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  "السيئة والمضرة" إلسرائيل بـ نأردنيي أعمالتصف زيارة رجال " الجهاد" .١٥

وجهت حركة الجهاد نقدا كبيرا لرجال اعمال اردنيين قدموا الى إسرائيل، بهـدف             :  اشرف الهور  - غزة
وقال نافذ عزام القيادي في الجهـاد ان         ".السيئة والمضرة "ووصفت الزيارة بـ    " تطبيع"حضور اجتماع   
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مين، وخاصة انها تأتي في ظـل اسـتمرار الجـرائم    مضرة بنا كفلسطينيين وكعرب وكمسل  "هذه الزيارة   
الصهيونية وفي ظل استمرار محاوالت تهويد القدس ومع استمرار االستيطان، ومواصلة الحصار، ومع             

في ظل هذه االجواء ال     "واضاف   ".وجود اكثر من عشرة اآلف اسير فلسطيني داخل السجون اإلسرائيلية         
واعتبر ان محاوالت التطبيع العربية واالسـالمية        ".لكيان الغاصب يجوز ابدا ان يأتي وفد عربي لزيارة ا       

  ".تحت اي مبرر كان هي تنكر وتجاوز لحقوق شعبنا الفلسطيني"مع إسرائيل 
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨القدس العربي،

  
  خيار المفاوضات ثبت فشله وعبثيته : الهنديمحمد  .١٦

س السلطة الفلسطينية محمود عباس،      محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد رئي       .د طالب   :وكاالت-غزة
وقال الهندي خالل    .بوقف المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي، بعدما ثبت فشلها وعبثية االستمرار فيها          

نـدعو لوقـف المفاوضـات      "الذي نظمه امس منتدى اإلعالميين الفلـسطينيين        " الصالون السياسي "لقاء  
، "االحتالل الصهيوني، ألنها أصبحت عبثية ال معنى لهـا        السياسية التي تدور بين المفاوض الفلسطيني و      

مؤكداً أن هذه المفاوضات باتت تشكل غطاء لسرقة األرض الفلسطينية وتهويد القدس وإقامة المغتصبات              
وأكد أن حركته ستشارك في منظمة التحريـر، إذا مـا تـم              . وليس لديها أي أفق أو أي إمكانية للنجاح       

لى أسس متفق عليها لتصبح تعبيراً حقيقياً وبيتاً حقيقاً للكل الفلسطيني، داعياً إلى             ترتيبها وإعادة بناءها ع   
ولفت إلى أن حركته لم تحـرم       . ٢٠٠٥أن يكون إعادة ترتيبها على أساس اتفاق القاهرة الموقع في عام            

نيـة، ونحـن    الجهاد اإلسالمي لم يحرم المشاركة في األجهزة األم       "المشاركة في األجهزة األمنية، قائال      
ولكـن مـن الـسباق      ..تناولنا القضية على المستوى السياسي، ودرسنا أن كان هناك مصلحة لنا في ذلك            

  ".ألوانه إعطاء موقف
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

 
  ال عالقة للطيراوي بتسميم عرفات: الزعارير .١٧

قتها االسبوع الماضـي    اطل" شائعة  " بـ" نوفوستي" تعقيًبا على ما وصفته وكالة      : خلف خلف  -رام اهللا   
بعدما أعفى الرئيس عباس اللواء توفيق الطيراوي من منصبه كرئيس لجهـاز            " وسائل اعالم إسرائيلية    "

توفيق الطيراوي ربما وقف وراء تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل         " االستخبارات الفلسطيني، وتزعم أن     
أن هـذا   " ايالف  " فتح في اتصال هاتفي مع      ، اعتبر فهمي الزعارير، الناطق باسم حركة        "ياسر عرفات   

ال يمت إلى الحقيقة بصلة، وال يستحق حتى الرد عليه، كونه ال يخرج عن إطار المحـاوالت المبذولـة                   
  ".لزعزعة الساحة الداخلية الفلسطينية وإرباكها 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨موقع ايالف، 
  
  مقابل تمديد الرئاسةحماس ترفض عرضا من عباس لتفعيل التشريعي ": المدينة"جريدة  .١٨

من مصادرها أن حركة حماس رفضت عرضا تقدم بـه الـرئيس            " المدينة"علمت  : محمد رفيق  -غزة  
عباس أخيرا عبر الجانب المصري إلعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني فورا وقبل بداية الحـوار               

  . عباس لعام آخرالفلسطيني في القاهرة، مقابل موافقة حماس على ان يمدد المجلس والية
هذا العرض الذي يتـزامن     "أن  " المدينة"وقال مصدر حمساوي رفيع المستوى في المجلس التشريعي لـ          

مع الجهود المصرية للمصالحة، اشتمل على موافقة عباس على الهيئة الرئاسية الحالية للمجلس برئاسـة               
المجلس، وعـودة نـواب فـتح       الدكتور أحمد بحر، والتي انتخبت فقط من قبل نواب حركة حماس في             

  ".لحضور الجلسات



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٢٤١:         العدد       ٣٠/١٠/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

حركة حماس اعتبرت هذا العرض دليال على ان الغرض األساسي للحراك الحالي            "وأضاف المصدر أن    
عند حركة فتح والرئاسة الفلسطينية هو الحصول على اجماع حول تمديد فترة الرئيس حتى لو لم تحـل                  

  ".التالي تم رفض العرضالقضايا الخالفية بين الفصائل الفلسطينية، وب
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨المدينة،السعودية، 

  
 ونائب مدير المخابرات المصرية في بيروتتوضيح لحماس عن لقائها  .١٩

 :جاءنا من ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان
، خبرا عن لقاء جمع ممثل حركة ٢٩/١٠/٢٠٠٨نشرت معظم الصحف اللبنانية الصادرة االربعاء "

والسيد عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، باللواء عمر قناوي نائب حماس في لبنان، 
وازاء ما ورد في الخبر الذي  .مدير المخابرات العامة المصرية في مقر السفارة المصرية في بيروت
 :نشر من جانب واحد وبصورة ال تعكس الحقيقة يهمنا ان نوضح اآلتي

للقاء اللواء   سفارة جمهورية مصر العربية الى ممثل حركة حماس لقد تم توجيه الدعوة من– ١
 .قناوي الذي يزور لبنان

 لقد تم ابالغنا من السفارة ان اللواء القناوي سيجتمع كذلك بالسيد عباس زكي قبل لقائه ممثل – ٢
 .الحركة، وانه لو حصل تداخل فان السيد زكي سيغادر خالل دقائق

 حماس لهذه الدعوة الكريمة تنبع من العالقة االخوية المتينة التي تربط  ان استجابة ممثل حركة– ٣
 (...)..الشعبين، وتنبع من تقدير الحركة لدور مصر 

 عند وصول ممثل حركة حماس الى السفارة كان اللواء قناوي ال يزال مجتمعا بالسيد زكي، – ٤
لسا حتى نهاية الوقت المخصص ورغم دخول ممثل الحركة الى غرفة االجتماعات فقد بقي زكي جا

 .لالجتماع بين اللواء قناوي وممثل حركة حماس
والحوار العام، دون ان يصل الى مستوى البحث " الدردشة" نتيجة ذلك اقتصر اللقاء على – ٥

السياسي المعمق، ودون ان ينتج عنه، اي تفاهم او اتفاق خصوصا ان اللقاء لم يكن مرتبا من قبل، ولم 
 .تفاق على جدول اعمال لهيكن هناك ا

جرى توضيح بعض القضايا دون ان يعني ذلك تفاهمات او التزامات، وفي " الدردشة" خالل هذه – ٦
 :اآلتي اهم ما جرى توضيحه

 ان الموقف الذي يتبناه تحالف القوى الفلسطينية هو عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ونحن –أ 
 .لك، كما اننا نرجو ان ال يتدخل احد في شؤوننا الداخليةنرجو ان تلتزم كل الفصائل ذ

 لقد تعاملت حماس بحكمة مع كل االعتداءات التي تعرضت لها في مخيمات الالجئين –ب 
نقل االنقسام والتوتر الى  وعمال الفلسطينيين في لبنان، في ظل االزمة الفلسطينية الداخلية، ورفضت قوال

 (...).ت مع كل االعتداءات والتجاوزات بحقها في اطار الحسنى والقانون المخيمات والى لبنان، وتعامل
 ان احدا او جهة، اليستطيع االدعاء انه يمثل الشعب الفلسطيني وحده، وال يستطيع اتخاذ خطوات –ج 

وان ادارة الوضع الفلسطيني في لبنان يجب ان . منفردا دون التفاهم بين سائر القوى والفصائل الفلسطينية
 (...).كون من خالل مرجعية فلسطينية موحدة ت

 بالنسبة الى الوضع االمني في مخيم عين الحلوة، فال بد من اتفاق على تشكيل قوة امنية فلسطينية –د 
مشتركة، بمرجعية سياسية موحدة، وذلك بعد االتفاق على مهمات هذه القوة وصالحياتها، واالهم من ذلك 

 .ياسية واالمنية اللبنانية المختصة في اطار وطني فلسطيني جامعكله االتفاق مع المرجعيات الس
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨النهار، 
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   في لبنان ضد الرئيس الفلسطيني عباس"تمرد فتحاوي": "العرب القطرية" .٢٠
ضد " فتحاوي تمرد"تقول مصادر فلسطينية في لبنان إنه يتم التحضير حاليا :  قاسم قصير- بيروت 

أمين  فتح ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وإنه يجري اإلعداد له من قبلالقيادة المركزية لحركة 
وتوضح المصادر أن  .سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان أبوالعينين وحليفه العميد خالد عارف

األسباب المباشرة للتمرد تعود إلى رفض العميد عارف تنفيذ قرار الرئيس عباس القاضي بنقله إلى 
سطين في كوريا الشمالية، في حين يعترض اللواء أبوالعينين على قرار المفوض العام في لبنان سفارة فل

ويرفض تنفيذه كما أعلن ذلك بنفسه ) ف.ت.م(عباس زكي بتعيين اللواء كمال ناجي أمينا لسر فصائل 
  .في مهرجان تأبين أحد شهداء حركة فتح في سينما أشبيلية في صيدا قبل فترة

وتعود . ر فلسطينية مطلعة تشير إلى أسباب أخرى هي األساس في مشروع التمرد المذكورإال أن مصاد
إلى اعتراض أبوالعينين وعارف على السياسة الفلسطينية الرسمية في لبنان التي نص عليها إعالن 

  . أثناء االحتفاالت بذكرى انطالقة حركة فتح٢٠٠٨فلسطين الذي أذاعه عباس زكي في مطلع عام 
ع أبوالعينين أن زكي لم يتشاور معه بشأن اإلعالن المذكور، والخالف الفعلي تبلور بعد امتناع ويتذر

اللواء أبوالعينين عن تنفيذ جملة اتفاقات تم التوصل إليها مع الرئيس محمود عباس في عمان قبل فترة 
وإسنادها إلى لجنة وإعادة تنظيم اإلدارة المالية . فصل القوى العسكرية والتنظيم الحركي: وأبرزها

حركية تحت مراقبة الصندوق الوطني القومي الفلسطيني، وبذلك صار أبوالعينين أمينا لسر تنظيم حركة 
  .فتح فحسب، ما قلل من تأثيره وسيطرته على الوضع الفلسطيني في لبنان

من ويرى مصدر فلسطيني آخر أن هذا الوضع المستجد دفع اللواء أبوالعينين إلى تنظيم سلسلة 
المؤتمرات االنتخابية للمناطق التنظيمية حسب تعبير حركة فتح، عمل خاللها على إقصاء جميع الكوادر 

كما عمد . التي ال يثق بوالئها الشخصي له، وانتخاب لجان مناطق مضمونة تدين له بالوالء المطلق
 المنتخبة حسب النظام اللواء أبوالعينين إلى اختيار العناصر التي يجري تعيينها إلى جانب العناصر

  .الداخلي لحركة فتح
والعناصر التي اختيرت هي األكثر والء وطوعا له، ومنهم من فشل في الوصول إلى اللجان المناطقية 

ويعمل اللواء أبوالعينين وحليفه عارف على تنظيم مؤتمر إقليمي لحركة فتح إلعادة  .عبر االنتخابات
  .يسمح له باإلمساك الكامل للتنظيمتشكيل قيادة التنظيم في لبنان بشكل 

ويشك المصدر الفلسطيني بقدرة اللواء أبوالعينين على النجاح بخطوته هذه، إذ يشير إلى أن االنتخابات 
التي جرت في منطقة صيدا، أظهرت مقاطعة عدد كبير من كوادر الحركة للمؤتمر، كما أن الكوادر التي 

من حضور المؤتمرات في المناطق األخرى، تبدي جرى إقصاؤها عن مواقع المسؤولية ومنعت 
هذا وأصدرت هذه الكوادر بيانات تطعن  .اعتراضها أيضاً على سياسة أمين سر الحركة في لبنان

  .بشرعية المؤتمرات وتطالب بإعادة عقدها على أسس ديمقراطية نزيهة ومعايير تنظيمية صحيحة
حت مطالعة سياسية تتهم المفوض في حركة فتح وتأتي ممارسات اللواء أبوالعينين وحليفه عارف ت

عباس زكي أنه ينفذ مشروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليم سالح المخيمات إلى السلطة اللبنانية 
ويروج اللواء أبوالعينين في أوساط الفلسطينيين في . واعتبار هذا المشروع هو طلب أميركي بامتياز

  .ية محاولة لنزع سالح المخيمات وأنه سيبقى الحارس األمين للسالحالمخيمات أنه سيقف سدا في وجه أ
ويغمز أحد الفلسطينيين المطلعين من قناة أبوالعينين عندما يقول إن أطرافا لبنانية حزبية وإقليمية تقف 

ويشير مصدر فلسطيني آخر إلى عدم تطابق موقف أبوالعينين  .وراء حركة أبوالعينين وعارف األخيرة
 حليفه عارف الذي يحتفظ بعالقات خاصة مختلفة، ويستخدم اللواء أبوالعينين واجهة لتحقيق مع موقف

  .مآربه
ويقول المصدر الفلسطيني إن العميد عارف حاول األسبوع الفائت التقرب من عباس زكي خفية وأبدى 

لغي قرار نقله إلى استعداده بالتضحية بحليفه أبوالعينين لقاء اتفاق يضمن له موقعا مميزا في لبنان وي
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الرئيس الفلسطيني عباس  المصدر، قد أرسل عدة رسائل إلى وكان عارف على ذمة. كوريا الشمالية
وهذه السياسة تتناقض مع سياسة . نفسه في تصرفه ويعلن الوالء له شرط إلغاء قرار النقل ووضع

 المجالين السياسي والتنظيمي بين ويبدو أن األيام القادمة ستشهد تطورات مختلفة في .أبوالعينين المعلنة
  .األطراف المتصارعة

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  ليفني تتحفظ على مبادرة السالم العربية وتفضل مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين .٢١

عن مصادر في محيط وزيرة الخارجية تسيبي ليفني        " هآرتس"نقلت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ى المبادرة العربية للسالم، وتنتقد بحذر تـصريحات صـدرت عـن الـرئيس              أمس إن ليفني تتحفظ عل    

اإلسرائيلي شمعون بيريز ووزير الحرب إيهود باراك في األيام األخيرة، إذ أعلنا عن تأييدهما للمبـادرة                
  . العربية، وقالت إنها تؤيد استمرار المفاوضات على المسار الفلسطيني بشكل ثنائي

ي قولها في اجتماعات مغلقة، إنها ال تعارض المبادرة العربية من حيث المبـدأ              عن ليفن " هآرتس"ونقلت  
وهـذا مـن خـالل      ) الذي يرأسه " (العمل"إال أن باراك يحاول البحث عن أجندة سياسية لنفسه ولحزب           "

  ".الحديث عن المبادرة العربية
واقـف بـاراك تجـاه      وأضافت ليفني في إشارة إلى حقيقة مواقف باراك، وقالت إنها تعـرف جيـدا م              

  .الفلسطينيين واحتماالت التوصل إلى سالم معهم
وكررت لينفي في تلك االجتماعات موقفها من المبادرة العربية، إذ أنها تدعو الدول العربيـة أوال إلـى                  
تطبيق المفاوضات مع إسرائيل، ثم يبدأ الحديث عن مفاوضات مع الدول العربية التي تقع أراضيها تحت                

  .االحتالل
لقد التقيت في القاهرة مع وزيري خارجية مصر واألردن ودعوتهما للمجـيء إلـى هنـا،            "وقالت ليفني   

لكن بعد أن جـاءا فهمـت أنـه    . بصفتهما ممثلين لجامعة الدول العربية، للبحث في دفع المبادرة العربية    
  ".بالنسبة لهما يجب التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين قبل كل شيء

إن وزير الحرب إيهود باراك شرع في اآلونة األخيـرة ينـسق           " هآرتس"كرت صحيفة   من جهة أخرى ذ   
، رغم الحيادية التي من المفترض أن يتحلـى بهـا       يزمواقفه السياسية مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير      

  . بموجب منصبه كرئيس دولة فخرييزبير
ات سياسية على أسـاس المبـادرة       وجاء في تقرير الصحيفة إن باراك يقترح أن تجري إسرائيل مفاوض          

كما يقول، والتسهيل على الفلسطينيين والـسوريين التوصـل لتـسويات    " توسيع الكعكة"العربية من أجل   
وتقديم تنازالت إلسرائيل، ومن الجهة األخرى سيكون هناك استعدادا لدى الجمهور اإلسـرائيلي لتقـديم               

  .وجهة نظر باراكتنازالت في حال كان المقابل سالما شامال، بموجب 
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨، األردنالغد، 

  
   عن تصريحات ليبرمان مباركإلى اعتذرا زأولمرت وبيري .٢٢

ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مساء األربعاء، أن كال مـن رئـيس            :  حسن مواسي  - القدس المحتلة 
ريا اتصالين هاتفيين    أج زالوزراء اإلسرائيلي المستقيل، أيهود أولمرت، والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيري        

بالرئيس المصري حسني مبارك وقدما اعتذارهما للتفوهات النابية التي أطلقها النائب اليميني المتطـرف              
بحق الرئيس مبارك، خالل إحياء ذكرى الوزير اإلسرائيلي        ) زعيم حزب إسرائيل بيتنا   (افيغدور ليبرمان   

  ).هة الشعبيةالذي اغتالته مجموعة من الجب(المتطرف رحبعام زئيفي 
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يريد أن يتحدث معنا فليأت     : "خاطب الرئيس مبارك في الكنيست قائالً     " إسرائيل بيتنا "وكان رئيس حزب    
  ".الى هنا، وإن كان ال يريد فعليه اللعنة

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨المستقبل 
  
  الذي يعقد في نيويورك بمبادرة السعودية" حوار األديان"ليفني ستشارك في مؤتمر  .٢٣

الذي سيعقد في " مؤتمر حوار األديان"سرائيلية إن رئيسة حزب كاديما ستشارك في قالت مصادر إ
 نوفمبر ١٢نيويورك بمبادرة المملكة العربية السعودية، وأمين عام األمم المتحدة، بان كي مون، في 

 . تشرين األول المقبل
ك فيه رجال دين يهود وبخالف المؤتمر الذي عقد في إسبانيا في يوليو الماضي برعاية سعودية وشار

فإن المؤتمر الحالي سيضم سياسيين وستكون المشاركة فيه على مستوى رؤساء دور ووزراء خارجية 
 .وسيشارك فيه الرئيس األمريكي جورج بوش. إلى جانب رجال الدين

وقالت مصادر إسرائيلية إن السعودية منحت الضوء االخضر لدعوة اسرائيل الى المؤتمر سالم الذي 
وكانت السعودية قد أذعنت لضغوط إسرائيلية، وفقا لمصادر  . قد في في مقر االمم المتحدة بنيويوركسيع

المعادية للصهيونية، " ناتوري كارتا"إسرائيلية، وألغت مشاركة الراب يسرائيل دافيد فايس، زعيم حركة 
 .في المؤتمر السابق الذي عقد في مدريد

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،٤٨عرب
  

  اإلطاحة بأولمرت خطوة جيدة من اإلسرائيليين  %٦٦: استطالع .٢٤
من اإلسرائيليين أن قرار التوجه لالنتخابات العامة اإلسـرائيلية         % ٦٦اعتبر  :  عبد القادر فارس   - غزة

جاء . من المشاركين أن اإلطاحة بأولمرت كانت خطوة صحيحة       % ٨٠المبكرة كان حتميا في حين رأى       
عـن  % ٥٨وأعـرب   . لقناة الكنيست ونشرت نتائجه أمـس     " انلزب"ذلك في استطالع للرأي أجراه معهد       

اعتقادهم أن موقف حزب شاس المتشدد في المفاوضات االئتالفية لتشكيل الحكومة كان ابتزازيا وغيـر               
 .أن الحديث يدور عن مواقف مشروعة% ٢٨شرعي ، فيما اعتقد 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨عكاظ، 
 
  وزير الدفاع التركي في تل أبيبباراك يلتقي  .٢٥

" تل ابيب "ايهود باراك ونظيره التركي وجدي غونول أمس في         " االسرائيلي"بحث وزير الدفاع    : ب.ف.أ
الـرجلين بحثـا التعـاون      "وأوضح البيان ان     .التعاون العسكري بين بلديهما، بحسب بيان لمكتب باراك       

  ".العسكري الثنائي وخصوصاً في مجال الصناعات العسكرية على مستوى األمن اإلقليمي
أود ان أرحب بوزير الدفاع الذي هو صـديق         "وقال باراك في بداية هذا اللقاء بحسب ما جاء في البيان            

ان " إسـرائيل "من األهمية بمكان بالنسبة إلى      "وأضاف   ".ومسؤول كبير في تركيا   " إسرائيل"حقيقي لدولة   
نا حاسـمة علـى المـستوى       تتواصل عالقاتها المثمرة مع تركيا في كل الميادين، ألن هذه العالقات برأي           

  ". االستراتيجي واالقليمي
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  االنتخابات المبكرة فرصة جديدة للمماطلة اإلسرائيلية: أعضاء الكنيست العرب .٢٦

ـ   "الكنيست"أكد أعضاء عرب في     :   برهوم جرايسي   -الناصرة أمـس إن االنتخابـات     " الغد" في حديث ل
 للمماطلة اإلسرائيلية في المفاوضات علـى المـسارين الفلـسطيني           البرلمانية المبكرة هي فرصة جديدة    

  .والسوري
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إن الحلبة الـسياسية اإلسـرائيلية،      "وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة          
وخاصة الحكومة الحالية، أو وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي كانت مكلفة بتشكيل حكومة جديدة، لـم                

تطرق إلى القضايا السياسية الجوهرية، والموقف من الحل الدائم وطبيعته إضافة إلى القضايا األساسـية               ت
في هذا الحل، وهذا بحد ذاته يعكس طبيعة النقاش السياسي في إسرائيل، غير المعني بحل سياسي واقعي                 

  ".للقضية الفلسطينية ولباقي جوانب الصراع العربي اإلسرائيلي
إن هذه االنتخابات لم تكن مفاجئة نظرا لطريق        "أحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير       . دوقال النائب   

المفاوضات االئتالفية التي اختارتها ليفني، وهذا نظرا لقلة الخبرة مقابل تفاهم هادئ جرى بـين زعـيم                 
ا أدى الى فـشل     األصولي ايلي يشاي، وهذا م    " شاس"حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو وزعيم حزب        

  ".ليفني في تشكيل الحكومة
إن تقديم موعد االنتخابات هذه المّرة لم يكن        "وقال النائب سعيد نفاع من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي          

مختلفا عن مرات سابقة في الساحة السياسية اإلسرائيلية، التي ال تشهد استقرارا على مدى سنوات، وهذا                
ية، إذ ال توجد أحزاب لها مشاريع سياسية وال قيادة لديها األفق لمواجهة كـل               يعبر عن أزمة قيادة سياس    

  ".التحديات التي تواجهها إسرائيل
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨، األردنالغد، 

 
   يهددون باستخدام القوة٤٨وفلسطينيو ..  وسط أم الفحم"إسرائيل"اليمين ينوي رفع علم  .٢٧

رارا، أمس، تسمح بموجبه لمجموعة من قوى اليمين أصدرت محكمة العدل العليا في اسرائيل ق :تل أبيب
 هذه المظاهرة استفزازا ٤٨واعتبر فلسطينيو . المتطرف أن يتظاهروا في قلب مدينة أم الفحم العربية

وجاء القرار بناء على طلب كل من باروخ مارزل وايتان بن  .لمشاعرهم وأعلنوا انهم سيمنعونها بالقوة
يني متطرف يؤمن بنظرية ترحيل العرب عن فلسطين واقامة دولة يهودية جبير، وهما من قادة تيار يم

  . صرف فيها
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ان المحكمة أخطأت 

فقد تعاملت مع الموضوع بشكل سطحي ومن باب الحرص على حرية التعبير، ولكن من يقف . بقرارها
والعالم كله يتعامل مع أمثال هؤالء بحزم وال . رة هم من قوى االرهاب والعنصريةوراء هذه المظاه

 .يتساهلون وال يسارعون في اجازة نشاطاتهم المعادية لحرية التعبير
وقال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة االسالمية، ان المحكمة ارتكبت خطأ فاحشا، حيث انها 

بين اليهود والعرب بسبب الصدامات في عكا، وفي الوقت الذي اليزال تجاهلت أجواء التوتر القائمة 
 .العقالء من الطرفين يحاولون لملمة الجراح، فتحت الباب أمام انفجار المزيد من الصراعات
 ٣٠/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط

  
  والفصائل ترحب وآالف المستقبلين..  غزةئطاتصل شو" سفينة األمل" .٢٨

ـ    أن   :رائد الفي ن مراسلها من غزة      ع ٣٠/١٠/٢٠٠٨الخليج،  ذكرت    للمـرة   وامتضامنون أجانب نجح
الثانية في كسر الحصار بحراً، والوصول إلى ميناء غزة على متن سفينة صغيرة انطالقـاً مـن مينـاء                   

  .الرنكا القبرصي
ودعا أمين عام مجلس الوزراء المقال محمد عوض القادة العرب وأمين عام الجامعة العربية وأمين عام                

  ".العمل ال بالقول"لمؤتمر اإلسالمي لزيارة غزة عبر البحر كي يثبتوا أنهم مع الشعب الفلسطيني ب ا
 ١٣ورحب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري بالمتضامنين الـذين يمثلـون               

وقـال إن   .ردولة، داعياً إلى االستمرار في تنظيم الفعاليات واألنشطة وتسيير رحـالت كـسر الحـصا             
المتضامنين سيقيمون في غزة أربعة أيام يطلعون خاللها على اآلثار التدميرية التـي خلفهـا الحـصار،                 
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وسيعملون على تقديم مساعدات طبية للمراكز الصحية، الفتاً إلى أنه من المقرر أن تقل سفينة األمل في                 
ئب مصطفى البرغوثي الذي وصـل      الناوأكد   .رحلة العودة عشرة مرضى وطالباً فلسطينيين إلى قبرص       

أنه تمكن من الوصول إلى غزة رغم االحتالل بعد عامين من منعـه مـن الوصـول                 على متن السفينة    
، مشدداً على أن المتـضامنين كـانوا مـسلحين          "اإلسرائيليين"للتضامن مع سكانها ومن دون موافقة من        

لى عنكم ولن نقبل بتكريس االنقـسام وال بـد   أننا لن نتخ"باإلرادة كي يوصلوا ألهالي غزة رسالة مفادها      
وقـال حمـامي إن     ". أن يتخذوا قراراً موحداً لرفع الحصار     "وناشد العرب    ".من عودة الوحدة الفلسطينية   

وقـال   .هذه الرحلة تحمل دالالت وأبعاداً كثيرة أهمها أنها تسجل بادرة جديدة بأن الخط البحري مفتـوح               
اركت في تسيير الـسفينة وقامـت بتزويـدها باألدويـة واألطبـاء        عرفات ماضي رئيس الحملة التي ش     

إن ما تم تحقيقه من نجاح في خرق الحصار هو نصر جديد ومهم في معركة               "والمعدات الطبية، في بيان     
  ".كسر الحصار

 في بيانات منفصلة بالمتضامنين     رحبتعدة فصائل فلسطينية،  أن   ٣٠/١٠/٢٠٠٨،  األردنالغد،  وأوردت  
لذين وصلوا لقطاع غزة على متن سفينة كسر األمـل، مطالبـة بـضرورة كـسر الحـصار                  الدوليين ا 

اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ حزيران العام الماضي  والعمل على فتح المعابر أمام حركـة                 
  .تنقل الفلسطينيين

 يؤكد على   وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، أن وصول المتضامنين الدوليين لقطاع غزة            
وأنه باإلمكان إنهاء حصار غزة لو توفرت اإلرادة العربية الرسمية والفعليـة            ، أنه  لم يعد هناك مستحيالً     

إلنهائه، مشدداً على أنه لم يعد مبرراً حتى هذه اللحظة إبقاء هذا الحصار مطالبا مصر بفتح معبر رفـح                   
منين الدوليين في كسر الحصار والوصول      واعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي، أن نجاح المتضا       .الحدودي

إلى غزة ما كان ليتحقق لوجود اإلرادة الحقيقة لذلك، موضحةً أن ذلك يضع الجامعة العربيـة والجميـع                  
أمام مسؤولياتهم فيما اكد أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية أن وصول سفينة األمل                

   . بسقوط سياسة الحصارشكل رسالة واضحة إلى جميع األطراف
من جهته دعا محمد عوض أمين عام مجلس وزراء الحكومة المقالة كافة القادة العرب، وأمـين جامعـة                  
الدول العربية وأمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي لزيارة قطاع غزة عبر البحر كطريق مفتوح دون أي                

   ".معيقات ليثبتوا أنهم أهل القطاع بالعمل ال بالقول فقط
 من غزة أن لجان المقاومة الشعبية اعتبرت وصول سفينة األمل ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برسوأضافت 

إلى غزة رسالة واضحة إلى جميع األطراف بسقوط سياسة الحصار وأن ) ٢٩/١٠(صباح اليوم األربعاء 
الل الحصار لم يعد له ما يبرره بعد انتصار إرادة الصمود الفلسطيني على سياسات التركيع واإلذ

وطالب أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية القيادة المصرية بضرورة اإليعاز . اإلسرائيلية
بفتح معبر رفح وبشكل عاجل والمساهمة في التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني برفع الحصار الجائر 

  .المضروب بشكل بتنافي مع كل القيم واألخالق اإلنسانية
 استقبال سفينة األمل على كانوا في  آالف الفلسطينيين  أن٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،٤٨بعروجاء عن موقع 

الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار أكدت أهمية الدور والجهود التي    وأنشاطئ بحر مدينة غزة
يبذلها المتضامنون الدوليون في إسناد كفاح شعبنا من اجل نيل حريته وحقوقه وفي فضح الممارسات 

 .ليةاالحتال
  
  األنفاق تبتلع مقبرة في رفح والجهود جارية النتشال الموتى من داخلها .٢٩

تسببت األمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بانهيار عدد من األنفاق : غزة
على الحدود المصرية الفلسطينية كانت أسفل إحدى المقابر مما أدى إلى سقوط جثامين األموات في تلك 

أن األمطار الغزيرة التي هطلت " قدس برس"وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان لمراسل . نفاقاأل
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 نفقا كانت محفورة تحت مقبرة زعرب مما تسبب في انهيار المقبرة ٢٠على رفح أدت إلى انهيار حوالي 
ل البلدية وأضافت المصادر انه جاري العمل من خال. في داخل تلك األنفاق بعد حدوث سقوط في التربة

ويشار إلى أن المئات من . والجهات المختصة من اجل استخراج جثامين األموات وإعادة دفنها من جديد
األنفاق محفورة أسفل األرض على طول الحدود المصرية الفلسطينية تستخدم إلدخال البضائع والسلع 

  . شهرا١٧إلى قطاع غزة المحاصر منذ 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس

  
  سلمي في غزة لدعم الحوار الوطنيخيمة اعتصام .٣٠

أعلنت هيئات وشخصيات مستقلة فلسطينية في قطاع غزة أمس عزمها إقامة : د ب أ، وائل بنات: غزة
 .خيمة لالعتصام السلمي لدعم الحوار الفلسطيني في القاهرة وللمطالبة بإنجاحه إلنهاء االنقسام الداخلي

في بيان، أن خيمة االعتصام ستقام ، أحد أبرز شخصيات المجتمع المدني الفلسطيني، وذكر ياسر الوادية
في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، ابتداء من األول من الشهر المقبل لتكون منبرا مستقال 

لية سيرافقها إطالق وأضاف أن هذه الفعا. للتعبير عن رأي الشعب الفلسطيني المؤازر والداعم لالتفاق
فعاليات إعالمية في شتى وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة واإللكترونية بحيث تحث وتدفع 

 .باتجاه جمع الكلمة وتوحيد الوطن
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الوطن،السعودية، 

  
  تنديد حقوقي بممارسات االحتالل ضد األسرى .٣١

 بقرار سلطات االحتالل القاضي بمنع أهـالي أسـرى           ندد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى      :نابلس
قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون، ووصفه بأنه جريمة كبرى ولطمة قوية للمعاهدات والمواثيـق                

وذكر محامي نادي األسير ان األسير اكرم عنتير من جنين المعتقل في سجن النقـب                .واألعراف الدولية 
 عملية جراحية بالعمود الفقري، ال يقوى على الوقوف، مندداً باإلهمال           منذ ثمانية شهور ويعاني من آثار     

  .الطبي من جانب إدارة المعتقل باعتباره سبباً في تدهور حالته
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
   فلسطينيينمعتمرينفتح معبر رفح لدخول  .٣٢

لقطـاع  سمحت السلطات المصرية أمس بفتح معبر رفح البـري الفاصـل بـين ا             :  أشرف الهور  -غزة
وقال عادل زعرب الناطق باسم      . معتمرا فلسطينيا قادمين من السعودية     ٢٤وأراضيها باتجاه واحد لعبور     

إدارة المعابر والحدود في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ان قرار الفتح كان من جانب واحد، الفتـاً                  
  . مريضا٥٠ًيوم الخميس لمرور الى ان مصر أبلغت وزارة الداخلية بغزة بقيامها بذات الخطوة ال

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،القدس العربي
 
   عاما١٥ًارتفاع قائمة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ممن أمضوا أكثر من  .٣٣

أكد حقوقي فلسطيني، أن عددا كبيرا من األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، : رام اهللا
 مضى على اعتقالهم خمسة عشر عاماً فأكثر بشكل متواصل، وبذلك انضموا إلى قائمة األسرى الذين

  . أسيرا٣٠٣يرتفع عددهم إلى 
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وأوضح المختص بشؤون األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر 
  أسيرا من المناطق التي احتلت عام٢١ أسيرا من القدس و٤٣فروانة، أن من بين هؤالء األسرى يوجد 

  .  أسرى من هضبة الجوالن السورية المحتلة، فيما الباقي من الضفة الغربية وقطاع غزة٣، و ١٩٤٨
   ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس

  
   مواطنا٤٩ لمجزرة استشهد خاللها ٥٢اآلالف في كفر قاسم يحيون الذكرى الـ  .٣٤

 للمجزرة الرهيبة   ٥٢احيا اهالي كفر قاسم صباح امس االربعاء الذكرى الـ          : زهير اندراوس  -الناصرة  
التي ارتكبتها وحدة من حرس الحدود االسرائيلي بحق مواطنين ابرياء كان ذنبهم الوحيد انهم مواطنـون                

 ٤٩وقد راح ضحية المجـزرة      .عرب رجعوا من العمل بعد يوم شاق من اجل كسب لقمة العيش بكرامة            
ومنذ ذلـك التـاريخ لـم تعتـرف     مواطنا من اطفال ونساء وشيوخ ورجال مع االشارة الى ان اسرائيل            

  .بالمجزرة وتعتبرها مجرد خطا
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،القدس العربي

  
  الجدار يفاقم معاناة المزارعين الفلسطينيين .٣٥

مازالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تغلق العديد مـن بوابـات جـدار الـضم       : أمين أبو وردة   -نابلس
الواقعة خلف الجدار في محافظـة جنـين، والبـالغ          والعزل العنصري المؤدية إلى األراضي الفلسطينية       

وفي دراسة أعدها منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجـدار         ). عسكرية وزراعية وتجارية  ( بوابة   ١٢عددها  
في المحافظة محمد جردات أشار إلى أنه في قرية عربونه مازالت السلطات تماطل في السماح للـسكان                 

وفي قرية العرقة تتعرض األراضي الزراعية لالعتداءات الدائمـة          .بالعبور عبر البوابة لقطف الزيتون    
من جانب قطعان المستوطنين، وباإلضافة إلى ذلك تتعرض أراضي القرية لحرائق متعمـدة مـن حـين                 
آلخر، وأيضاً تعاني هذه البلدة من قيام جنود االحتالل بإغالق بوابة الجدار التـي تمنـع الـسكان مـن                    

  .طف الزيتونالوصول إلى كرومهم لق
وفي قرية فقوعة الواقعة شمال شرق جنين يعاني المزارعون في محيط الجدار من االعتداءات المستمرة               
من جانب قوات االحتالل التي تمنع السكان من قطف الزيتون كما حصل مع العديـد مـن المـزارعين                   

  .ومنهم المواطن أحمد محمود أبوسالمة حيث تم منعه من دخول أرضه
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  بفتح المعابر أمام تصدير المنتجات الزراعية"إسرائيل"جمعيات زراعية في غزة تطالب  .٣٦

بحثت إدارة الجمعيات الزراعية المنتجة للمحاصيل التصديرية مع مسؤولين في شركة  :حامد جاد
كورتان من أجل ووزارة الزراعة اإلسرائيليتين آليات العمل المفترض أن تتخذها الجهتان المذ" جريسكو"

وأطلع ممثلو  .ضمان فتح معابر قطاع غزة أمام هذه المنتجات لتصديرها إلى األسواق األوروبية
الجمعيات الزراعية المسؤولين اإلسرائيليين على تداعيات الحصار المفروض وما ألحقه من أضرار 

ر ولم تسمح سوى جسيمة خالل موسم التصدير للعام الماضي، حيث أغلقت سلطات االحتالل المعاب
 مليون دوالر إثر عدم تصدير التوت ١٣بتصدير كمية ضئيلة جداً، ما ترتب عليه خسارة تقدر بنحو 

 .األرضي وأكثر من مليوني دوالر جراء عدم تصدير كميات كبيرة من الزهور
 ٣٠/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
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 "إسرائيل"ا في فائدة اإلقراض بالشيكل في األراضي الفلسطينية ثالثة أضعافه .٣٧
حول " بكدار"أوصت دراسة حديثة أعدها الـمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار : رام اهللا

ارتفاع معدالت الفوائد على التسهيالت االئتمانية، بإعادة النظر في أسعار الفوائد لدى البنوك في 
ت الـمتداولة، وبما يخدم التنمية األراضي الفلسطينية، لتنسجم مع األسعار في الدول مصدرة العمال

 .واالستثمار في فلسطين
 ٣٠/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
 العتيلي يدعو إلى اجتماعات طارئة لبحث الحلول العاجلة ألزمة المياه في األراضي الفلسطينية .٣٨

ماعات دعا رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي في بيان له، أمس، الى اجت: رام اهللا
طارئة، ضمت المدراء العامين في سلطة المياه والمهندسين والمدراء في كل من وحدة المشاريع وفي 
دائرة مياه الضفة الغربية، لمناقشة كافة االجراءات المطلوبة من سلطة المياه كمنظم لقطاع المياه، 

 .لتدارس األزمة والحلول العاجلة وضمان استدامة الحلول
 ٣٠/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   والضفة"إسرائيل"ـ السجن ألردنيين حاوال تهريب مخدرات ل .٣٩

 ١٥ و١٠اصدرت محكمة امن الدولة االردنية امس احكاما بالسجن تراوحت بين : )ب.ف.ا( - عمان 
وافاد مصدر قضائي ان . عاما بحق اردنيين حاوال تهريب مخدرات الى اسرائيل والضفة الغربية

رينيات من العمر كانا قد ضبطا في منطقة البحر الميت اثناء محاولتهما تهريب المدانين وهما في العش"
 كيلوغراما من ٣٤ كيلوغراما من الهيروين و٤٩حاوال تهريب نحو "وقال ان المدانين . "المخدرات
  ." كيلوغرامات من الكوكايين٥الحشيش و

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
  يكل لسليمانال دالئل على وجود ه :خبير آثار أردني .٤٠

أكد خبير اآلثار األردني لطفي السومي أن أحداً ال يعرف حتى اليوم أين توجد :  أسعد العزوني-عمان 
ألواح موسى الخمسة، أو ما يدل عليها، وأن التوراة سيرة مختلفة لليهود تماماً مثل سيرة بني هالل 

الحفريات اإلسرائيلية في القدس لم إن نتائج : وقال في محاضرة نظمها منتدى الفكر العربي .العربية
إن القدس في عهد الملك سليمان لم تكن مدينة بل : تعثر على أي دليل يفيد بوجود هيكل سليمان، مضيفاً

  .كانت قرية جبلية صغيرة معزولة
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨الراية، قطر، 

  
   إسرائيلية-قيام مفاوضات لبنانية ل القناوي لم يعد متحمساً .٤١

 سياسية مواكبة للقاءات التي عقدها نائب رئيس االستخبارات المصرية اللواء كشفت مصادر: بيروت
عمر القناوي في بيروت مع الرؤساء الثالثة وعدد من رؤساء الحكومة السابقين وقيادات رئيسة في 

مال األكثرية واألقلية في البرلمان، أنه لم يعد متحمساً للفكرة التي حملها معه من القاهرة والمتعلقة باحت
 إسرائيلية غير مباشرة في شأن استرجاع مزارع شبعا المحتلة، في ضوء إجماع - قيام مفاوضات لبنانية 

  .معظم القيادات اللبنانية على عدم تأييدها
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٢٤١:         العدد       ٣٠/١٠/٢٠٠٨ الخميس: التاريخ

  غلعاد شاليط بخير وصفقة تبادل األسرى تأخذ وقتاً: مبارك .٤٢
بأنه حسب المعلومات المتوفرة لديه فان الجندي صرح الرئيس المصري حسني مبارك : القدس المحتلة

وأشار . االسير في قطاع غزة غلعاد شاليط بخير معربا عن اعتقاده بأن محتجزيه يعاملونه معاملة حسنة
. الرئيس مبارك، الى ان شاليط تلقى مؤخراً رسالة من عائلته وقال ان العائلة ستتلقى منه رسالة جوابية

ري هذه في سياق مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت نُشرت مقتطفات وجاءت أقوال الرئيس المص
ورداً على سؤال حول صفقة تبادل االسرى قال الرئيس مبارك، ان مثل . منها اليوم ستنشر بالكامل غداً

حالياً وان احداً ال يريد في هذه " اسرائيل"هذه االمور تأخذ وقتها مضيفا ان هناك حكومة انتقالية في 
  . اتخاذ القرارات بشأن قائمة السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهمالمرحلة

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  استبعاد اجراء تعديالت جوهرية على الورقة المصرية للحوار: مصادر مصرية .٤٣

استبعدت مصادر مصرية مطلعة، أن تجري مصر تعديالت جوهرية على :  جيهان الحسيني- القاهرة 
تسلمنا عددا من : "وقالت. تي تتعلق بالحوار والتي أرسلتها إلى القيادات الفلسطينيةالورقة المصرية ال

أن ما طرح في ورقتها ما هو "مشيرة إلى " المالحظات والتحفظات من بعض الفصائل والقوى الفلسطينية
 صياغة إال نتاج للحوارات الثنائية التي أجريناها مع مختلف هذه القوى الفلسطينية، وما قمنا به هو

وبلورة لمجموعة من األفكار والمواقف التي استمعنا إليها والتي أظهرت توافقاً غير مسبوق حول 
واعتبرت أن أية تعديل على هذه الورقة يقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم ". ضرورة إنهاء االنقسام

  .ويجب أن يتم بالتوافق بينهم جميعاً
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

 
   الدعوات للفصائل الفلسطينية للبدء في الحوار الشامل مصر تبدأ بتوجيه .٤٤

قال السفير المصري السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني، إن مصر وجهت :  جيهان الحسيني- القاهرة 
دعوات إلى كل قيادات القوى والفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الرسمي الذي سترعاه القاهرة، 

الحوار، ليس كرئيس أو قيادي ألي فصيل أو قوى فلسطينية، بل بصفته موضحا أن عباس سيشارك في 
وأضاف أن ممثلي عدد من الدول العربية المعنية . رئيسا للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير

سيحضرون االجتماع، مشيرا إلى أنه فور انتهاء االجتماع الرسمي للحوار ستشكل خمس لجان تكلف 
أي " وحينئذ سينقل الحوار ليصبح تحت مظلة الجامعة العربية، الفتاً إلى أن بحث الملفات واإلشكاالت،

فصيل فلسطيني سيشذ أو سيعرقل الحوار، سيتم اإلعالن عنه والتعامل معه من الدول العربية باعتباره 
  ".يقف حائالً في وجه المصالحة الوطنية الفلسطينية

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
  
  برلمانات بحملة لكسر الحصارنواب إخوان مصر يطالبون ال .٤٥

أشاد القيادي البرلماني المصري، حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لإلخوان  :القاهرة
، بوصول الحملة الدولية لفك الحصار عن غزة، رغم ) نائبا٨٦ً(المسلمين بمجلس الشعب المصري 

 أّن الحملة وجهت العديد من الرسائل للعالم كله، وأكد النائب إبراهيم. التهديدات االسرائيلية بضربها
التعاطف الشعبي والبرلماني الغربي واألوروبي هو لصالح القضية "ومنها رسائل لألنظمة الغربية بأّن 

وقال القيادي البرلماني في تصريح له األربعاء  .، على حد تقديره"الفلسطينية وضد العنصرية الصهيونية
لة األخرى القوية التي وجهتها الحملة كانت لألنظمة العربية التي تصدت للحملة، الرسا"، إّن )٢٩/١٠(

وتصدت من قبلها للحمالت العربية التي أرادت أن تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني المحاصر؛ 
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سين وأشار ح. ، حسب رأيه"بأن موقف هذه األنظمة بات مكشوفاً ويحتاج إلى تغيير لصالح كسر الحصار
حملة األمل ليست مجرد تضامن مع شعب غزة الذي قاوم الحصار ألكثر من عامين، "إبراهيم إلى أّن 

ولكنها بارقة أمل بأّن هناك من يدعم القضايا العربية من خارج الوطن العربي، كما أنها دعوةٌ للفاعليات 
 البرلمانات العربية والبرلمان ودعا نائب رئيس الكتلة،". العربية بأن تنتهج نفس الطريق لكسر الحصار

تبنِّي حملة مشابهة "العربي االنتقالي واتحاد برلمانات الدول العربية واتحاد برلمانات الدول اإلسالمية إلى 
لبرلمانيي هذه الدول واالتحادات لكسر الحصار عن غزة، وأن تكون هذه الحملة هي أولى الخطوات 

  .، وفق ما ذكر"لعنصرية الصهيونيةالعربية الفعلية لكسر الحصار وفضح ا
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨ ،قدس برس 

  
 "منظمة التحرير" يتهم أوباما بمصادقة فلسطيني كان ناطقا باسم ماكين .٤٦

 المرشح الجمهوري لالنتخابات األميركية جون  أنمن لندن ٣٠/١٠/٢٠٠٨ الشرق األوسط ذكرت
كان ناطقا باسم منظمة التحرير "سطيني منافسه الديمقراطي باراك أوباما بمصادقة شاب فلاتهم ماكين 

وقال ماكين ان اوباما صديق للجامعي االميركي . "عندما كانت الواليات المتحدة تعتبرها منظمة ارهابية
صحيفة "الفلسطيني األصل رشيد خالدي، وقال في تصريح إلذاعة محلية في والية فلوريدا أمس، ان 

متلكه ويظهر فيه أوباما وهو يكيل المديح ألستاذ في ترفض بث شريط فيديو ت» لوس انجليس تايمز
 ."جامعة شيكاغو كان ناطقا باسم منظمة التحرير عندما كانت الواليات المتحدة تعتبرها منظمة ارهابية

يجب ان "، مضيفا »إنني ال افهم أسباب هذا الرفض"وانتقد ماكين الصحيفة لرفضها بث الشريط وقال 
وكانت حملة المرشح الجمهوري اصدرت مساء الثالثاء بيانا قالت فيه ان .  الحقيقة"يعرف االميركيون

وسيلة اعالم كبيرة تحجب بشكل متعمد معلومات يمكن ان توضح الصلة التي تربط أوباما برشيد "
، روس ستانتون، في بيان على موقعها االلكتروني ان »لوس انجليس تايمز«ورد مدير تحرير  .»خالدي

، مشددا على ان »دم نشر الشريط ألنه ورد الينا من مصدر سري اشترط عدم بثهقررت ع«الصحيفة 
 .تحترم تعهداتها للمصادر» لوس انجليس تايمز«

لين المرشحة لمنصب نائب اب أن عمر عبد الرازق  عن مراسلها ٣٠/١٠/٢٠٠٨ بي بي سي وأضافت
 مذكرة". متطرفين فلسطينيين" اوباما بمصادقة   باراكتهمت إالرئيس على بطاقة الحزب الجمهوري،

  مع البروفيسور رشيد الخالدي،  تهبعالق
  
   في مؤتمر بفلوريدا"سرائيلإ"بايدن يؤكد التزامه وأوباما بأمن  .٤٧

 الى طمأنة ، بوالية فلوريدا، سعى بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس :سو بلمينج
سرائيليون  ما يعرفه اإلونعرفيأوباما ه و أن وأكد."سرائيلإ"جاه الناخبين اليهود بشأن التزامه هو وأوباما ت

  .ز أمن الدولة اليهوديةيعز الفتا إلى حرصه على ت. في العالمئهموأصدقا
  ٢٩/١٠/٢٠٠٨رويترز، 

  
   مليار دوالر٤٧ميزانيات االستخبارات األمريكية  .٤٨

فترغـود الثالثـاء ان ميزانيـة        أعلن مدير المخابرات القومية في الواليات المتحـدة سـتيف ا           :رويترز
 مليار  ٤٧,٥ قدره   إجمالي مبلغ   إلى ٢٠٠٨المخابرات ارتفعت بأكثر من تسعة في المائة في السنة المالية           

 المرة الرابعة فقط التـي يـتم فيهـا          اإلعالنويمثل هذا    . مليار دوالر في العام السابق     ٤٣,٥دوالر من   
 عن الميزانية بموجب قانون صـدر       اإلعالنوتم   .القوميةالكشف عالنية عن ميزانية برنامج المخابرات       

 على الواليـات    ٢٠٠١أيلول للتحقيق في هجمات     / سبتمبر ١١في العام الماضي استناداً إلى توصية لجنة        
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وميزانية المخابرات التي أعلن عنها ال تشمل نفقات برنامج المخابرات العـسكرية التـي تبلـغ                . المتحدة
  . ى على األقل وفقاً الفترغودعشرة مليارات دوالر أخر

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
  سترلينيإ مليون جنيه ١٢توني بلير حقق في العام األول لتقاعده دخالً يزيد على  .٤٩

حقق توني بلير رئيس الحكومة البريطاني السابق، خالل اقل من عام على تركه منصبه، ثروة : لندن
.  عاما٢٨ً سوق العمل قبل إلىضعاف دخله منذ ان دخل سترلينياً، أي نحو ستة اإ مليوناً ١٢تزيد على 

 عدد من إلىوراكم بلير هذه الثروة نتيجة المحاضرات المدفوعة التي ألقاها والمشورة التي قدمها 
 والمصارف والشركات الدولية، ونتيجة الدفعة األولى التي تقاضاها عن مذكراته، متفوقاً على األثرياء

  .  لترك منصبهاألولى السابق بيل كلينتون في السنة كيياألمرالدخل الذي حققه الرئيس 
  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

 
  اللعب ضد حماس .٥٠

  رفيق حبيب. د
مع الدخول في جولة حوار جديدة بين الفصائل الفلسطينية، نجد المشهد يتمحور حول عدة قضايا أساسية،                

د الفلـسطيني يعـاني مـن مـشاكل     فالمشه. وتلك القضايا تبدو في الواقع بدون حل ظاهر أو حل قريب     
كما أن  . أساسية، وهي التي ترتبط في الواقع باالتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل            

المشهد الفلسطيني محاط بالقوى المؤثرة في المنطقة، خاصة الواليات المتحدة األمريكية، والتي تفـرض              
كما أن دولة االحتالل اإلسرائيلي أصـبحت العبـا         . ينيةشروطها على كل ما يحدث في الساحة الفلسط       

أساسيا في كل المشهد الفلسطيني، من خالل الطرف المتحالف معها، وهو رئاسة السلطة الفلـسطينية، أو                
ومعنى هذا أن المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية ال يحكمها رغبـات تلـك الفـصائل               . سلطة رام اهللا  

الشعب الفلسطيني، ولكن يحكمها الوضع الدولي والمهين عليه بالكامل من          والمعبرة عن رغبات ومصالح     
قبل اإلدارة األمريكية وحليفتها إسرائيل، ومع غياب واضح ألي قوى أخرى دوليـة، يمكـن أن يكـون                  

كما أن االتحاد األوروبي ليس لديه أي رؤية متكاملة عـن           . موقفها أما محايدا أو متوازنا على أقل تقدير       
ويـضاف  . الفلسطينية، إال الرؤية األمريكية، مما يجعله داعما دائما للموقف األمريكي اإلسرائيلي       القضية  

لذلك مشكلة الموقف العربي، والذي انحاز بوضوح للمواقف األمريكية، وأصبح يمثل حلفا مـع أمريكـا                
 تمثل عائقا إضـافيا     وإسرائيل، مما جعل الدول العربية ال تمثل نافذة إلحداث توازن في المشهد، بقدر ما             

وتلك مشكلة مصر عندما ترعى الحوار الفلسطيني، وهي ال تقف على الحياد بين             . أمام الحوار الفلسطيني  
الفصائل الفلسطينية، كما أنها ال تقف مع الشعب الفلسطيني، ولكنها تمثل جزءا مهما من الحلف العربـي                 

  .حلف االعتدال، وهو في الواقع حلف االستسالمالمؤيد للمواقف األمريكية واإلسرائيلية، والذي يسمى 
في هذا المشهد المحاصر من كل جهة، سنجد أن أهداف سلطة رام اهللا، هي في الواقـع المعبـرة عـن                     

وتلك األهداف تمثل في الواقـع      . أهداف الحلف األمريكي اإلسرائيلي، ومن معه من قوى دولية وعربية         
فالمطلوب أوال إخراج حركة    . ركات المقاومة في فلسطين   كارثة كبرى على حركة حماس، وعلى كل الح       

حماس من العملية السياسية، حتى تعود تلك العملية إلى سابق عهدها، حيث تسيطر عليها حركـة فـتح،                  
والمطلوب أن تكون الساحة السياسية محـصورة علـى القـوى           . خاصة قيادات بعينها من داخل الحركة     

لي، وأن ال تدخلها أي قوى تعتمد على المقاومة كوسيلة للتحريـر، أو             المؤيدة للموقف األمريكي اإلسرائي   
 الحقيقيـة   ١٩٦٧أي قوى تعمل من أجل تحرير فلسطين كاملة، وأيضا ال تدخلها أي قوى تتشبث بحدود                

وبهذا تكون كل القوى المؤيدة للحقوق الفلسطينية التاريخية والقانونية، هي قوى           . أو مسألة عودة الالجئين   
وقد يرى البعض أن الوقت قد حان لخروج حركة حمـاس مـن             . إخراجها من الساحة السياسية   مطلوب  
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وهذا الرأي سليم من عدة وجوه، ولكنه       . العملية السياسية، لتبقى حركة مقاومة بعيدة عن أالعيب السياسة        
تمثيـل  فمعنى هذا أن الحركات المقاومة سوف تكون خارج عملية ال         . يمثل في الوقت نفسه عدة مشكالت     

السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا يسمح للعملية السياسية أن تتطور خارج مصالح الـشعب الفلـسطيني،               
وإذا وافقت حركة حماس على هـذا       . وأيضا يسمح بتمرير أي نوع من االتفاقات مع إسرائيل كما حدث          

كل أدواتها ومؤسساتها   الوضع، سوف تظل منظمة التحرير الفلسطينية تمثل كيانا خياليا، بعد تفريغها من             
لصالح السلطة الفلسطينية، بحيث تبقى كيانا غير فاعل توقع باسمه كل االتفاقات، بوصفه الممثل الوحيـد                

وبهذا تسرق قضية فلسطين، ثم تباع بأي ثمن لم يريد أن يشتري، أي تباع القضية في                . للشعب الفلسطيني 
  .النهاية بالشروط األمريكية اإلسرائيلية

شكلة ال تقف عند هذا الحد رغم خطورته، فالمشكلة األكبر تتمثل في دور األجهزة األمنية فـي                 ولكن الم 
السلطة الوطنية الفلسطينية، فهذه األجهزة قامت بحماية أمن إسرائيل، وهي تقوم بهذه المهمة في الـضفة                

فعندما . هم المشكالت الغربية، فإذا ترك لها قطاع غزة، أصبحت المشكلة خطيرة للغاية، وتلك في الواقع أ             
توجد أجهزة أمن فلسطينية تقوم بعملية حصار حركات المقاومة وضربها، عندئذ سوف تصبح حركـات               

ومن المؤكد أن أي عملية لتمرير اتفاق نهائي ظالم، تحتاج لتوفير شـرط مهـم               . المقاومة في خطر داهم   
ولهذا يعتبـر   . ء على حركات المقاومة   لتنفيذ هذا االتفاق على أرض الواقع، وهذا الشرط يتمثل في القضا          

. الملف األمني هو أهم ملف اآلن، في أي حوار بين حركتي فتح وحماس وبقيـة الفـصائل الفلـسطينية                  
والملف األمني هو سبب كل المشكالت التي حدثت منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عـام                 

ة، وعندما وصـلت حركـة مقاومـة للـسلطة          فاألجهزة األمنية أسست لضرب حركات المقاوم     . ٢٠٠٦
التشريعية والسياسية، قامت األجهزة األمنية بنفس الدور، وأصبحت تقوم بضرب الحركـة التـي تمثـل                

، ٢٠٠٧والحسم العسكري لحركة حماس في قطاع غزة عـام          . الشرعية السياسية والتي شكلت الحكومة    
 األهداف اإلسرائيلية، والتي ال تقوم بحماية أمـن         كان عملية سيطرة على األجهزة األمنية التي تعمل وفق        

  .الفلسطينيين، ولكن تقوم بضرب حركات المقاومة حتى وإن كانت على رأس الحكم
ثم تأتي فكرة الدخول في انتخابات تشريعية ورئاسية، والمطلوب منها هو إجراء انتخابات جديدة وإخراج               

 بالطبع العديد من الوسائل التي تساعد على ذلك،         حركة حماس من المجلس التشريعي والحكومة، وهناك      
. خاصة أن قوات االحتالل اإلسرائيلي سوف تقوم بدور مهم لمساعدة سلطة رام اهللا لتحقيق هذا الهـدف                

وبمجرد خروج حركة حماس من الحكم، سوف يتم وقف تنفيذ كل البنود األخرى التـي يمكـن االتفـاق             
ر الفلسطينية، وتتوقف أي عملية إلعادة تشكيل األجهـزة األمنيـة،           عليها، فال يعاد تشكيل منظمة التحري     

وتبدأ عملية ضرب حركة حماس وحركات المقاومة األخرى، والسيطرة الكاملة من قبل حكومـة رام اهللا                
وأيا كان سيناريو تلك العملية، فالهدف النهائي منها هو ضرب حركة حماس والجهـاد              . على قطاع غزة  

، لتمرير الحل النهائي بصيغته األمريكية اإلسرائيلية، وهو حل مرفوض لدرجـة            اإلسالمي على األخص  
ولذلك يحتاج األمر لحالة فلسطينية يائسة وبائـسة،        . أن أي فلسطيني مهما كان، ال يستطيع التوقيع عليه        

  .حتى يمكن تمرير ما يحدث، إن أمكن ذلك
 ال يمكن أن تـصل لنتيجـة لـصالح الـشعب            لهذا نرى أننا أمام عملية حوار بين الفصائل الفلسطينية،        

الفلسطيني، واألفضل هو الدخول في معركة كسب وقت، ومحاولة تحسين حالة سـكان قطـاع غـزة،                 
فالوضع الفلسطيني السياسي يحتاج إلى تغيير حقيقي، وهـو أمـر           . والتركيز على مسألة تبادل األسرى    

  . يحتاج لمزيد من الوقت
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ المصريون،صحيفة 
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  !؟...اللعنة الفلسطينية .٥١
 نواف الزرو

ربما يكون التطور االسوأ في المشهد السياسي الفلسطيني المنقسم، هو تلك التصريحات الفلسطينية التـي               
يعرف  ؟،...فاي مواجهة واي صدام وقتال يريدون      ،...هددت وتوعدت غزة مؤخرا بالمواجهة والصدام     

 ،...هم حتى االقتراب من ابواب غزة دون مظلة إسرائيلية انه ال يمكن- الواهمون -اؤلئك المهددون 
 ،..فان كانوا يقصدون ذلك فهذه اللعنة الفلسطينية بعينها

 فـي الـضفة الغربيـة       -المقال حسب االنباء    -فتصوروا ذلك اللواء دياب العلي قائد االمن الفلسطيني         
ان السلطة الفلـسطينية ال تـستبعد       :"دا حينما يزبد متوع   - الذي ربما لم يسمع به احد قبل ذلك          -المحتلة  

، مضيفا في مقابلة مـع صـحيفة        "استخدام القوة ضد حماس في غزة العادة توحيدها مع الضفة الغربية          
اذا بقيت غزة منفصلة عن الوطن ولم يـتم اعـادة توحيـدها سـلميا               " :٢٠٠٨-٩-٢١هارتس العبرية   

ولم تقف المسألة عند العلي بل زادها رئيس طاقم         ،  "فسنضطر الى استخدام القوة المسلحة العادة توحيدها      
ان هناك طريقتين النهاء    :"المفاوضات ومفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع بلة حين اعلن             

، فهل هـي    ٢٠٠٨-٩-٢٣ سما   -االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وهي اما المواجهة او الحوار            
 ؟،...زلة لسان منه يا ترى

نتظر دائما اجماعا وطنيا فلسطينيا على الحوار فقط باعتباره الممر االجباري للتفاهم والوحدة ولملمة              كنا ن 
 ،...الجراح واالستعداد لمواجهة االحتالل

 بالمواجهة المسلحة مع غزة، فـاي       -ولكن يأتينا العلي وغيره من الجنراالت الذين اجتمعوا في بيت ايل            
 ،... تعاون اجهزة االمن مـع االحـتالل       -يضاف الى ذلك     ؟...يا ترى مواجهة يقصد العلي وابو عالء      

 .،..بالتأكيد انها اللعنة الخرابية الفلسطينية في ذروة تجلياتها
كان عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية قد وصف ما يدور حاليا علـى األراضـي الفلـسطينية                  

إذا لـم يـتم     " ، محذراً من أنه   "وأصابتنا جميعاً في مقتل   لعنة أصابت الفلسطينيين    "المحتلة من اقتتال بأنه     
إن :"، مـضيفا    "٢٠٠٨-٨-١١ –وقف هذا االقتتال فوراً فسوف يقضي على القضية الفلسطينية برمتها           

الفلسطينيين وفصائلهم المختلفة يقع عليهم الدور األكبر في وقف هذه األفعال فوراً، فالفلسطينيون يعـون               
يحتاجون لنصيحة من الجامعة العربية أو أي طرف آخر، حتى يعلموا أن ما يفعلونه              تماماً ما يحدث، وال     
إذا كان الفلسطينيون ال يعلمون أنهم يرتكبون جريمة كبرى فـي حـق             :"، مختتما   "تدمير شامل لقضيتهم  

 ".فلسطين وشعبها، فيجب علينا أن نعيد النظر في مفاهيم كثيرة من جديد
 ؟،...قي للحوار ولملمة الوجع الفلسطينيفهل هناك يا ترى من افق حقي

 ،....لنرى ماذا تقول التقديرات االستراتيجية في هذا الصدد
فقد رسم تقرير استراتيجي صادر عن مركز دراسات الزيتونة في بيروت سيناريوهات االنقسام والحوار              

ستبعداً حـصول مـصالحة     في الساحة الفلسطينية، واألبعاد المرتبطة بخيار الخيار الوطني الفلسطيني، م         
أّن الدعوة للحوار بين حركتي فـتح و حمـاس          "وطنية فلسطينية في األشهر القليلة القادمة، وأكد التقرير         

 عاماً، وأّن اإلشكاالت األساسية العالقة      ١٨اليوم، هي جزء من حوار مستمر بين الحركتين منذ أكثر من            
الحوار بين فتح وحمـاس وآفـاق       "الذي حمل عنوان  "، وأكد التقرير  "٢٠٠٨-٧-١٢ سما   -بينهما لم تُحّل    

أّن فـتح   "، والذي شارك في إعداده عشرون متخصصاً وباحثاً في الشأن الفلـسطيني،           "المصالحة الوطنية 
وحماس تفتقران إلى وجود مرجعية أيديولوجية أو مؤسسية مشتركة، وفضالً عن أزمة الثقة بينهما، فـإّن     

، "ألمريكية ما تزال تمثل عنصراً مؤثراً في صناعة القرار الفلـسطيني          الضغوط الخارجية اإلسرائيلية وا   
أّن استمرار حالة االنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية بـين الفـصيلين     "ومن الواضح، حسب التقرير،     

األكبر فيها، يلحق ضرراً بالغاً بالقضية الفلسطينية، كما يعطّل سير كال الطـرفين قـدماً فـي أيّْ مـن                    
  ".٢٠٠٨-٧-١٢وعي المقاومة والتسوية سما مشر
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 .،.. لنقرأ االخطر-ولكن 
رئيس الموساد السابق والقريب من صناع القرار السياسي في تل ابيب وبعـض             " ابراهام هليفي "فقد اكد   

ان الحركـة   "مؤكدا  " ان مواجهة تلوح في االفق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس         "العواصم العربية   
ستوى عدو كبير لالدارة في واشنطن والتي توظف االن جهودا مضاعفة ومتزايـدة كـي               وصلت الى م  

 معاكسة لتلك التي كانت قبل سـنة فـي          - المواجهة الثانية    -تكون نتائج المواجهة التي تلوح في االفق        
 ، "قطاع غزة

 رأسـه   ان كل من له عينان في     "٢٠٠٨-١٠-١وقال في مقال افتتاحي نشرته صحيفة يديعوت احرونوت         
يعرف ان نجاح السلطة الفلسطينية في مواجهة حماس منـوط بهـذه المـساعدة او تلـك مـن جانـب                     

لما كان الحديث يدور عن معركة متدرجة، فيحتمل أن تكون إسرائيل مطالبـة بقـرارات               "وقال  "إسرائيل
ن وهـل   فهل هناك اخطر من هكذا بيـا       ".ثقيلة الوزن في الزمن الحقيقي، وفقا للتطورات على االرض        

 ؟، ...هناك اوضح من هكذا رسالة للقوى الفلسطينية
محلل إسرائيلي كان ضابطا في الجيش برتبة كولونيل ويراقـب حاليـاً شـؤون المجتمـع        : ونتابع ايضا 

ان حركتي فتح وحماس اقرب اآلن من اي وقت مضى الى صـدام تـاريخي               "الفلسطيني يؤكد من جهته   
فـي  " شمويل نيمان " واعتبر المحلل موشيه ايالد الباحث في معهد         ،"عنيف للغاية، او حرب اهلية حقيقية     

 من قادة االجهزة االمنية في      ١٠، وحضره   "بيت ايل "ان االجتماع الذي عقد في مستوطنة       " معهد تخنيون "
الضفة الغربية اضافة الى ضباط من الشرطة والجيش اإلسرائيليين، يشير الى تحول من جانـب حركـة                 

ان هذا ليس تغيرا استراتيجيا، وليس حتى اآلن تحالفا عسكريا          "، وقال   " محمود عباس  فتح برئاسة الرئيس  
كـان الباحـث     ".٢٠٠٨-٩-٢٢بين فتح وإسرائيل في مواجهة حماس، ولكنه، رغم ذلك، يعتبر تحوال            

 : يقول٢٠٠٧-١٠-١١اإلسرائيلي المعروف ميرون بنفنستي كتب في هآرتس 
ع الفلسطيني الى أجزاء والفلسطينيون يساعدون في تكـريس هـذه           ان إسرائيل نجحت في تحطيم المجتم     "

الظاهرة، وعليه فهم ليسوا بحاجة الى نلسون مانديال وانما الى جوسبا غريبالدي يظهر من بين صـفوفهم             
 ،...ومن هكذا لعنة خرابية فلسطينية ،...فهل هناك اصعب واقسى من هكذا انحدار فلسطيني ".ويوحدهم

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨الدستور، 
  
  تداعيات التبكير باالنتخابات اإلسرائيلية .٥٢

  صالح النعامي
اإلسرائيلي الحاكم تسيفي ليفني المفاجئ بالتوجه النتخابـات        " كاديما  " من الْمَؤكَّد أن قرار رئيسة حزب       

مبكرة، ووضع حد للجهود التي كانت تبذل لتشكيل حكومة جديدة، سيفضي إلى العديد مـن التـداعيات                 
ى كثير من الصعد، وسينعكس بشكل واضح على عالقات تل أبيب مـع األطـراف العربيـة                 الهامة عل 

  :واإلسالمية، ونحن هنا بصدد محاولة حصر هذه التداعيات
تبكير االنتخابات يعني أن تتحول الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمـرت              : أولًا

صحيح أن تجربـة    .  على مواصلة التفاوض مع السلطة الفلسطينية      إلى حكومة تسيير أعمال، غير قادرة     
عامين من التفاوض مع حكومة أولمرت لم تُسفر عن أي نتائج تذكر، إال أنه في ظل الواقع الحالي لـن                    
يكون من الممكن مواصلة إجراء التفاوض، على اعتبار أّن األحزاب اإلسرائيلية سـتهتم فقـط بتعزيـز                 

 في االنتخابات القادمة، وضمن ذلك سعيها إلضفاء مزيد مـن التطـرف علـى مواقفهـا                 فُرصها بالفوز 
  .السياسية

مهد لالنتخابات بالتأكيد على عدم استعداده لخوض غمار أي تسوية سياسية تقـوم             " كاديما  " فمثلًا حزب   
لـسطيني محمـود عبـاس      عن أي شبرٍ من القدس المحتلة؛ لذا سيكون على الرئيس الف          " التنازل  " على  

االنتظار حتى إجراء االنتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة التي من المتوقع أن يهيمن عليهـا اليمـين                
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لكّن الفراغ السياسي ال يقَابِلُه فراغٌ في النشاطات االستيطانية، بل على العكس تماًما،             . واليمين المتطرف 
لـيس فقـط    -ع االستيطاني؛ حيث إن حكومة كاديما ستُواصُل        فالواقع الحالي مناسب جدا لتعاظم المشرو     
 بل إن عدًدا من وزرائها شرعوا فعلًا في تقـديم مـساعدات             -غض الطرف عن البناء في المستوطنات     

للمستوطنين، من أجل استرضاء القطاعات ذات التوجهات اليمينية، فـي الوقـت الـذي ضـاعفَ فيـه             
  .وان ضد الفلسطينيين العزلالمستوطنون مظاهر العربدة والعد

واضح تماًما أنه سيتم تجميد معالجة ملف الجندي الصهيوني المختطف جلعـاد شـليت، والجهـود                : ثانًيا
الهادفة للتوصل لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، فحكومة تسيير األعمـال لـن تكـون                 

ي قرار يتم اتخاذه بهذا الشأن سيتم تفسيره على         مخَولَةً التخاذ قرارات حاسمة في هذه القضية، حيث إن أ         
  .أنه جاء لدواعٍ انتخابية، اللهم إذا فاجأ أولمرت الجميع باتخاذ قرار دراماتيكي على هذا الصعيد

على صعيد مستقبل التهدئة، فإن االنتخابات الْمبكِّرة ستساعد على تمديد العمل بالتهدئة، رغم تعالي              : ثالثًا
ل تل أبيب التي تنادي بوضع حد لها، على اعتبار أنها تخدم مصالح حركة حماس،               بعض األصوات داخ  

فحكومة تسيير أعمال ليس بوسعها تَحمل تبعات قرار وضع حد للتهدئة؛ ألنه يعني فـتح البـاب علـى                   
  . مصراعيه أمام مواجهة متواصلة مع حركات المقاومة الفلسطينية

ار في إسرائيل تُدرِك محدودية تأثير العمليات العسكرية ضد حماس          وفي نفس الوقت فإن دوائر صنع القر      
على إجبار الحركة على تقديم تنازالت بشأن شليت، ناهيك عن إمكانية تعرض شليت نفسه للخطر، فـي                 
حال مّست إسرائيل بقيادي بارز في حماس؛ حيث تحذر الكثير من القيادات في إسرائيل من أن خـاطفي                  

مقْدٍل عسكري إسرائيلي يستهدف قيادات الحركةشليت قد يمعلى أي ع ه كردون على قَتْل.  
ومن ناحية ثانية فإنه ال يوجد ضمانة أن تؤدي العمليات العسكرية التي سينَفِّذُها الجيش اإلسرائيلي ضـد                 

ركـة  حماس إلى شل قدرة الحركة على العمل ومواصلة المقاومة؛ حيث يسود خَوفٌ مـن أن تقـوم الح                 
بإطالق مئات وحتى آالف الصواريخ على المستوطنات المحيطة بالقطـاع؛ حيـث تفتـرض الـدوائر                

شمالًا، أي أّن أكثر مـن      "أسدود  " العسكرية اإلسرائيلية أّن لدى حماس صواريخَ يصل مداها حتى مدينة           
  .نصف مليون مستوطن سيكونون في مرمى الصورايخ في حال وضعِ حد للتهدئة

فيما يتعلق بمخططات إسرائيل تجاه إيران، فمن المنطقي االفتراض ِلَأوِل وهلة أنه سيتم تجميد أي               : ارابًع
مخطط ِلشَن إسرائيل هجوًما على إيران، على اعتبار أن قرار شن هجوم على إيران يجـب أن تتخـذه                   

عاد أن يقوم أولمرت بمفاجأة     حكومة منتخبة، وليس حكومة تسيير أعمال، ومع ذلك فإنه يتوجب عدم استب           
الجميع، واستغالل صالحياته كرئيس وزراء؛ ليأمر بشن هجوم على إيران إذا اقتنع أّن فُرص نجاح هذا                
الهجوم كبيرة، وذلك ألن أولمرت الذي اضطُّر لالستقالة بعد اتهامه بقضايا فساد، معني بأن يتم تطهيـر                 

  .هي به عمله كرئيس وزراءسمعته عبر ربط اسمه بحدث تاريخي، ين
من المؤشرات التي تؤكد بْؤس الرهان العربي على المتغيرات اإلسرائيلية الداخليـة هـو ذلـك                : خامًسا

التنافُس المحموم الذي تخوض األحزاب اإلسرائيلية الكبيرة حالًيا على ضم أكبر عـدد مـن الجنـراالت               
يخهم الطويل في تنفيذ عمليات القمع وجرائم الحـرب ضـد           المتقاعدين الذين اشتُهِروا بشكل خاص بتار     

فاألحزاب اإلسرائيلية  . مرشَّحيها وأهليتهم للقيادة  " جودة  " الفلسطينيين والعرب إلى صفوفها، للتدليل على       
الثالثة الكبرى في إسرائيل تَتَنَافَس حالًيا على ضم الجنرال موشيه بوغي يعلون، رئـيس هيئـة أركـان                  

  .سبق، وتحاول كل منها إقناعه باالنضمام إليهاالجيش األ
، أكثـرِ   "سييرت متكـال    " يعلون تتمثل في سيرته الشخصية كقائد لوحدة        " يتمتع بها   " والمؤهالت التي   

وحدات الجيش اإلسرائيلي نخبوية، وهي المسئولة عن تصفية مئات القيادات الفلسطينية؛ حيث برز أسـم               
قيامه بقيادة عملية اغتيال أبو جهاد الرجل الثاني في حركة فتح في العـام              يعلون عندما كشف النقاب عن      

، كما كان يعلون قائد قوات جيش االحتالل في الضفة الغربية خالل االنتفاضـة األولـى، وكـان            ١٩٨٦
ع، وإلى جانب سجِلِّه في مجال القم     . مشهوًرا بإصدار التعليمات الصارمة ِلقَتِْل أكبر عدد من الفلسطينيين        
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 ٤٨فإن يعلون َأطْلَقَ بعد تسريحه من الجيش عدًدا من التصريحات بالغة التطرف، مثل وصف فلسطينيي                
  .، وتأكيده على أن المفاوضات وصفَةٌ إلضعاف إسرائيل"السرطان في جسد الدولة " بأنهم بمثابة 

الداخلية، ويلتفتوا إلـى    آن األوان ليتوقف العرب عن الرهان على التطورات اإلسرائيلية          : قصارى القول 
  . ما يمكنهم أن يفعلوه بقواهم الذاتية

  ٢٩/١٠/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم، 
  

  والمبادرة العربية"... الجديد"مشروع بيريز  .٥٣
  وحيد عبد المجيد. د

لم يتوجه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إلى شرم الشيخ يوم الخميس الماضي إلجراء محادثات مـع                
كما أن التصور الذي طرحه على      . ارك ألنه اكتشف فجأة مزايا المبادرة العربية للسالم       الرئيس حسني مب  

لذلك بدت الفجوة واسـعة فـي       . الرئيس المصري كان أبعد بكثير من مجرد التفاوض حول هذه المبادرة          
 المتداولة  ذلك اليوم بين نشرات األخبار في القنوات التلفزيونية العربية في مجملها من ناحية، والمعلومات             

فقد طرح بيريز تصوراً أولياً لما يعتبره مشروع سالم جديدا          . في أوساط سياسية ضيقة من ناحية أخرى      
ويستند هذا المشروع إلى مبادرة السالم العربيـة، لكـن لـيس            . يصفه بأنه شامل بين العرب وإسرائيل     

-ذا المـشروع إسـرائيلياً      ويسعى بيريز ألن يكون ه    . ٢٠٠٢بحرفيتها التي أقرت في قمة بيروت عام        
ويعنى ذلك أن المبادرة العربية للسالم ليست أكثر مـن منطلـق            . مصرياً مشتركاً، أو أن تدعمه القاهرة     

  .مبدئي لمشروع قد يبدو جديداً في شكله، لكنه قديم في محتواه ومضمونه
دم جـوهري علـى     أولها أنه في غياب تق    : ويقوم تصور بيريز لهذا المشروع على ثالثة عناصر رئيسية        

المسارين التفاوضيين الفلسطيني والسوري، ينبغي البحث عن صفقة سالم شاملة يمكن أن تيسر ما يبـدو                
والثاني أن الوقت حـان لالنتقـال مـن         . عسيراً اآلن في هذين المسارين، وخصوصاً المسار الفلسطيني       

ك فيها الدول العربية كلها وتنتهي      المفاوضات الثنائية في المسارين، والتوجه إلى مفاوضات جماعية تشتر        
وتفسير ذلك، عنده، أنه لم تعد ثمة قاعدة شعبية في إسـرائيل تـدعم              . باتفاق سالم شامل ومرضٍ للجميع    

فالرأي العام اإلسرائيلي، من هذا المنظـار، ال        . التفاوض مع الفلسطينيين بسبب الصراعات التي تمزقهم      
  .ى توقيع اتفاق وااللتزام بتنفيذهيثق بوجود سلطة فلسطينية قوية قادرة عل

، هي تقديم غطاء عربـي لعبـاس، لتقـديم          "الجديد"الجائزة الكبرى التي يتطلع إليها بيريز من مشروعه         
  ! تنازالت شديدة الصعوبة في قضيتي القدس والالجئين

 وهناك ما يفيد أن بيريز قصد بذلك وقف المفاوضات المباشـرة مـع الفلـسطينيين، وعـدم اسـتئناف                  
المفاوضات غير المباشرة مع سوريا، عند االنتقال إلى المفاوضات الجماعية بافتراض أنه سيجد من يقبل               

لكنه تراجع عندما واجهه مبارك باعتراض صريح على إهدار ما تحقـق فـي المفاوضـات مـع                  . ذلك
، خـالل   ولذلك تجنب بيريـز   . الفلسطينيين خالل أكثر من عام، وإصرار على استمرار هذه المفاوضات         
  .المؤتمر الصحافي، وضع المفاوضات الجماعية في مقابل التفاوض الثنائي

أما العنصر الثالث فهو أن مبادرة السالم العربية تعتبر مرجعية للمشروع الجديد بروحها، لكن ليس بكل                
والمقصود، هنا، علـى وجـه التحديـد        . نصوصها التي ستعاد صياغة بعضها مع الحفاظ على جوهرها        

وقد أغلق مبارك أمامه هذا الباب عندما أكد له أن المبادرة العربيـة             . الخاص بحق عودة الالجئين   النص  
  .هي مرجعية للمفاوضات، وليست موضعاً للتفاوض عليها

وال تحوي هذه العناصر، التي حملها بيريز، جديداً يمكن أن يحفز مصر، أو غيرها من الدول العربيـة،                  
فإذا صيغ المشروع على أسـاس هـذه        .  ناهيك عن أن تشارك في تبنيه      على قبول مشروع يقوم عليها،    

العناصر فعالً، فهو يحقق إلسرائيل مكاسب مجانية بال مقابل يذكر للعرب في مجملهـم أو ألي طـرف                  
  .وتبدأ إسرائيل في جني هذه المكاسب من اللحظة األولى. عربي
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فـإذا فـشلت المفاوضـات      . من دون أي مقابل   فالتفاوض الجماعي يعني تطبيعاً جماعياً بال أي ضمان و        
وقـد  . الجماعية، وهذا هو األرجح، تكون إسرائيل قد أضافت التطبيع المتضمن فيها إلى سجل مكاسـبها              

  .العربية التي ال تتحمل مزيداً من االنقسام-ينعكس ذلك سلباً على العالقات العربية 
فهـو لـيس مـن الـسياسيين     . ز بطبيعة الحـال غير أن هذا ليس هو ما يطمح إليه الثعلب العجوز بيري    

خيال بيريـز  . اإلسرائيليين الذين ال يتجاوز خيالهم المحدود عتبة إثارة الخالفات والصراعات بين العرب 
إسرائيل "وهو يؤمن بأن    . وقدرته على المناورة والمراوغة وااللتفاف مشهود له بها       . أوسع من ذلك بكثير   

وكان قد قال ذلك حرفياً فـي حـوار         ". لعرب، بشرط أالَّ تشعرهم بالمهانة    تستطيع أن تأخذ ما تريده من ا      
، وأطلق فيه مدفعية ثقيلة ضد رئـيس        ١٩٩٧أجرته معه القناة الثالثة في التلفزيون اإلسرائيلي في أبريل          

ـ    .الوزراء في حينه بنيامين نتانياهو     ة وها هو بيريز يحاول، مجدداً، استمالة العرب بسياسة يظن أنها ذكي
" استغباء"ويبدو أنه، لفرط ثقته في ذكائه، ال يشعر بأنه يفرط أيضاً في             . ومرنة وحكيمة أو مفعمة بالحنكة    

فالهدف الجوهري الذي يسعى إليـه لـيس مجـرد          . العرب متصوراً إمكان استدراجهم إلى فخ مكشوف      
 العنـاء فـي     ال تـستحق  " غنيمة"فهو يعرف أن هذه     . خطف تطبيع مجاني من خالل مفاوضات جماعية      

هدف بيريز الرئيسي أن يقدم العـرب       . سبيلها ألنها لن تلبث أن تفلت من بين يديه فور فشل المفاوضات           
فهو يدرك أنه لن يجد زعيماً فلـسطينيا قـادراً    . غطاًء للتنازالت الفلسطينية في قضيتي القدس والالجئين      

  . إلى مرحلة تاليةعلى توقيع اتفاق بدون القدس وحق العودة، حتى بصيغة إرجائهما
وعندما يقول بيريز إن الرأي العام اإلسرائيلي ال يثق في قدرة السلطة الفلسطينية على المضي قدماً نحو                 
اتفاق سالم، فهو يعول على مشاركة عربية تقدم لهذه السلطة الغطاء الذي يمكنها من توقيع اتفاق ترتعـد                  

لذلك فالجائزة الكبرى، التي يتطلع إليها      . ت مرونته له فرائص أي زعيم فلسطيني مهما بلغ اعتداله ووصل        
، هي موقف عربي يساند الرئيس الفلسطيني ويقويه ويتحمل معـه، وربمـا             "الجديد"بيريز من مشروعه    

بالنيابة عنه، المسؤولية عن إرجاء قضيتي القدس والالجئين في ظروف تجعـل تأجيلهمـا مؤديـاً إلـى           
  . شديدة الصعوبة على أي عربيتقادمهما، أو تقديم تنازالت فيهما
فالوضع العربي الراهن ال يمكن أن يسمح بمثل هذا الـسيناريو حتـى             . وهنا يبدو أن ذكاء بيريز يخونه     

فاالنقـسام العربـي    . بافتراض أن هناك دوالً عربية معتدلة مستعدة ألن تحمل على ظهرها ما تنوء بـه              
ناحية وسوريا من ناحية أخرى يجعل هذا الـسيناريو         التنافر بين السعودية ومصر من      -المرتبط بالتباعد   

أكثر صعوبة، حتى إذا صح االفتراض القائل بأن دمشق تستعد النعطافة كبيرة في توجهاتهـا إذا أبـدت                  
  .اإلدارة األمريكية الجديدة استعداداً لالنفتاح عليها

 على مصر ومعظـم الـدول   غير أنه حتى إذا لم يكن هناك مثل هذا االنقسام العربي الراهن، يظل صعباً      
وقـد  . العربية المعتدلة، وإن لم يكن جميعها، تقديم غطاء للتخلي عن القدس والالجئين إرجاًء أو تنـازالً               

 ٢٠٠٠كان ذلـك فـي يوليـو    . رفضت مصر والسعودية ذلك في لحظة سابقة لم يكن فيها انقسام عميق  
 بل كلينتون، وكان الوضع العربي في حينه        خالل مفاوضات كامب ديفيد برعاية الرئيس األمريكي السابق       

أفضل كثيراً مما هو عليه اآلن، ومع ذلك رفضت مصر والسعودية طلب كلينتون تقديم غطاء للـرئيس                 
كما كان عرفات، بـاليقين، أقـوى   . الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يمّكنه من قبول صيغة لتقسيم القدس        

هذا فضالً عـن أن     . التاريخية وال قدرته الكاريزمية   "  عمار أبو"من محمود عباس الذي ال يمتلك شرعية        
  .الوضع الفلسطيني كان أفضل بكثير في ذلك الوقت، مما آل إليه في ظل االنقسام الحالي

وهكذا يسعى بيريز إلى ما تم تجريبه من قبل ولم ينتج شيئاً مما يتطلع إليه اليوم في ظروف أسوأ عربياً                    
، األكثر وفاًء بين النخبة اإلسرائيلية لدافيد بـن         "الثعلب العجوز "لكن  . بوجه عام وفلسطينياً، وفي المنطقة    

" الـسالمي "غوريون مؤسس الدولة الصهيونية، قد ال يعرف أنه بات مكشوفاً منذ وقت طويل وأن خطابه  
  .ومرناً لم يعد ينطلي على مصر منذ وقت طويل" معتدالً"الذي يبدو 
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) طريق مصر إلـى القـدس     (بطرس غالي   . ة للشؤون الخارجية األسبق د    ولو أنه قرأ كتاب وزير الدول     
لعرف أن السادات أدرك في شهوره األخيرة عدم وجود فرق يذكر بينـه وبـين غيـره مـن الـساسة                     

، أنـه   ١٩٨١في انتخابات الكنيست في يونيو      " حزب العمل "يروي غالي، الذي راهن على      . اإلسرائيليين
. فيها أن تصدر مصر بياناً يرحب بفوز هذا الحزب وفقاً للنتـائج األوليـة             تلقى رسالة من بيريز يطلب      

. وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل، عندما اتصل غالي بالسادات طالباً إيقاظه ألمر ال يتحمل التأجيل                
اسمع يا بطرس أنت حاولت االتـصال بـي   : "وعندما سمع السادات ما قاله غالي نقالً عن بيريز، قال له  

هـو  " ليكـود "وحين أصبح الصباح، كان     ". وإن شاء اهللا سوف تكرر المحاولة في الصباح       . نك فشلت ولك
وفهم غالي أن رفض السادات إصدار البيان لم يكن مجرد رغبة في عدم التعجل، وإنما إدراكاً                . الذي فاز 

حينئذ مناحم بيغن   أنه ال يوجد ما يدعو إلى الرهان على بيريز الذي يدس سمه في العسل، بخالف منافسه                 
  .الذي كان سمه صريحاً واضحاً

ومازال بيريز يحاول دس السم في العسل حتى من موقعه الرمزي في رئاسة كيان ال يمتلك فيه رئـيس                   
  .الدولة سلطة تنفيذية

  ٣٠/١٠/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 
  
  ! نتانياهو-وباما أ اإلسرائيلية في حقبة -العالقات األمريكية  .٥٤

  حسن نافعة
. ن الصعب مقاومة إغراء العودة إلى التاريخ القريب بينما انتخابات الرئاسة األمريكية على األبوابم

 كان الرئيس األمريكي بيل كلينتون يلملم أوراقه استعدادا لمغادرة ٢٠٠٠ففي مثل هذه األيام من عام 
شهور األخيرة للتوصل البيت األبيض تحت وطأة شعور بخيبة األمل إزاء فشل جهود مضنية بذلها في ال

وكان من الطبيعي أن يحاول ياسر عرفات وايهود .  اإلسرائيلي- إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني 
باراك، كل على طريقته، إعادة ترتيب أوراقهما استعدادا لمرحلة جديدة من الصراع كانت متوقعة عقب 

عب الفلسطيني لتقبل أعباء مرحلة نضالية فبينما وجد عرفات أن عليه تهيئة الش. فشل قمة كامب ديفيد
بدت أكثر صعوبة، لم يكن أمام باراك سوى العمل على إنقاذ ائتالف حكومي متصدع واالستعداد 

وهكذا جرت في أوقات متقاربة انتخابات أمريكية فاز فيها بوش وانتخابات تشريعية . النتخابات مبكرة
  .إسرائيلية فاز فيها شارون

ه يعود ليكرر نفسه من جديد بعد ثماني سنوات، ولكن في أجواء عالمية وإقليمية تبدو ها هو المشهد ذات
ففي الواليات المتحدة بدأ جورج بوش االبن يلملم أوراقه استعدادا لمغادرة البيت األبيض . مختلفة تماماً

د دخلت لعبة السياسة أما في إسرائيل فق. بعد فترتي والية كانتا األسوأ في تاريخ أمريكا والعالم والمنطقة
. مأزقا ال مخرج منه إال بانتخابات نيابية مبكرة ستجري بعد شهور قليلة من انتخابات الرئاسة األمريكية

اي أن العالم بدأ يستعد الستقبال رئيس أمريكي جديد، أغلب الظن أنه سيكون باراك أوباما، ورئيس 
نتانياهو، وذلك في مرحلة متزامنة، وهنا تكمن وزراء إسرائيلي جديد، أغلب الظن أنه سيكون بنيامين 

 كانت كل الدالئل تشير إلى أن بوش وشارون ال يمكن إال أن يسيرا كتفاً بكتف ٢٠٠١ففي عام . المفارقة
 فهناك دالئل كثيرة تشير إلى أنه يصعب على أوباما ٢٠٠٩في طريق له اتجاه واحد، أما في عام 

ولن يكون لهذه . وأن الطرق بين الرجلين محكوم عليها حتما بالتفرقونتانياهو أن يسيرا في اتجاه واحد 
 اإلسرائيلية تبدو على - التوقعات، إن صحت، سوى دليل أو معنى واحد وهو أن العالقات األمريكية 

  .أعتاب منعطف تاريخي
جهل  لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ أن رجال مثل جورج بوش، جمع في توليفة نادرة بين ال٢٠٠٠في عام 

والتطرف والغرور، هو من سيقع عليه اختيار الشعب األمريكي لخالفة كلينتون في البيت األبيض، أو أن 
رجال مثل شارون، وهو مجرم حرب ال يبارى، هو من سيقع عليه اختيار الشعب اإلسرائيلي لخالفة 
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 لم يدركوا آنذاك ومن الواضح أن معظم المحللين السياسيين. غير أن هذا هو ما حدث بالفعل. باراك
عمق تغييرات كانت أصابت المجتمعين األمريكي واإلسرائيلي بسبب تحوالت طرأت على المشهدين 
العالمي واإلقليمي وأدت إلى استسالمهما شبه الكامل لقبضة تيار يميني متطرف له منطق وأسباب تختلف 

دد رأوا في انهيار االتحاد السوفياتي فالمحافظون األمريكيون الج. في الواليات المتحدة عنها في إسرائيل
أما الليكوديون . فرصة أهدرها الديموقراطيون في عهد كلينتون لفرض الهيمنة المنفردة على العالم

للتسوية أثناء " السخية"اإلسرائيليون الجدد بقيادة شارون فقد رأوا في رفض عرفات القتراحات باراك 
وله ويستحق عليه تصفيته الشخصية حتى لو أدى ذلك إلى انعقاد مؤتمر كامب ديفيد تحديا يصعب قب

  .تدمير عملية السالم كلها
، ورد ٢٠٠١ سبتمبر / أيلول١١بعد شهور قليلة من تنصيبه رئيسا تلقت الواليات المتحدة ضربة في 

بوش بإشعال حربين كبيرتين في أفغانستان والعراق تسببتا في قتل أكثر من مليون شخص، وجرح 
لعدد، ونزوح ما ال يقل عن خمسة ماليين آخرين، واستنزاف الموارد البشرية والمالية ضعف هذا ا

  .األمريكية بطريقة أدت إلى تدمير هيبة ومكانة الواليات المتحدة في العالم
فقد اتسم رده على انتفاضة . أما شارون، حليف بوش األول في المنطقة، فلم يكن أسعد حاالً أو حظاً

مسبوق حيث أعاد احتالل األراضي الفلسطينية، ونجح في التخلص من عرفات، األقصى بعنف غير 
وحين فشل في القضاء على المقاومة عاد وقرر انسحابا منفردا من قطاع غزة الذي فرض عليه حصارا 

غير أن هذه اإلجراءات العنيفة لم تكف لحسم الصراع لصالح شارون، وسرعان ما دخل . شامال لتجويعه
ثم جاء أولمرت، الذي . في غيبوبة أدت إلى وفاته إكلينيكياً واختفائه من الساحة السياسيةجسده الضخم 

خلفه في منصبه، ليحاول تغيير الموازين االستراتيجية للصراع، بفتح جبهة جديدة بشن حرب شاملة على 
ي، فقرر في القضاء على مستقبله السياس" حزب اهللا"لبنان، لكنه خسر الحرب وتسببت هزيمته امام 

، "كاديما"وأخيرا جاءت ليفني، التي خلفت أولمرت في قيادة حزب . االستقالة وانسحب بدوره من الساحة
  !لكنها فشلت حتى في مجرد تشكيل حكومة

كان من الطبيعي، بعد فوز بوش بمقعد رئاسة الدولة في الواليات المتحدة وفوز شارون بمقعد رئاسة 
 أيلول لصالح ١١ل من التيار اليميني الحاكم في البلدين لتوظيف أحداث الوزارة في إسرائيل، أن يسعى ك

أجندته السياسية الخاصة، كما كان من الطبيعي أن يتحالف التياران معا للتخلص من كل القوى واألنظمة 
حرب بوش الكونية على "وهكذا جاءت . المعارضة لسياستيهما في المنطقة بدعوى مكافحة التطرف

نح شارون ضوءا أخضر كان ينتظره على أحر من الجمر، ليس فقط لتصفية عرفات جسديا لتم" اإلرهاب
لذلك لم يكن . ولكن أيضا لتدمير بنية أي تنظيمات مقاومة تحمل سالحا قابال لالستخدام ضد إسرائيل

لبنان غريبا أن تشهد السنوات الثماني الماضية سلسلة حروب أمريكية وإسرائيلية في أفغانستان والعراق و
وألن الرياح لم تأت بما تشتهي سفن اليمين األمريكي أو اإلسرائيلي، على . واألراضي الفلسطينية المحتلة

نحو ما أسلفنا، فقد كان من الطبيعي أن تفرز السياسات المتبعة على مدى السنوات الثماني السابقة نتائج 
  .كارثية للنخبة الحاكمة في كال البلدين

ياسي أن يتنبأ بثقة مطلقة بنتائج االنتخابات في أي دولة، خصوصا إذا تعلق يصعب على أي محلل س
ومع ذلك يبدو واضحا أن الحال المزاجية للرأي العام تختلف كليا . األمر بإسرائيل أو بالواليات المتحدة

ة لقيادة فقوى اليسار والقوى الليبرالية في إسرائيل لم تعد مؤهل. في إسرائيل عنها في الواليات المتحدة
المشروع الصهيوني في المرحلة الراهنة، وبالتالي ال تستطيع أن تشكل بديال قادرا على إخراج إسرائيل 

واالحتمال األرجح هو فوز ". كاديما"من المأزق الذي أوصله إليها االئتالف الحكومي الحالي بقيادة حزب 
ا في الواليات المتحدة فيوجد مناخ سياسي أم. بزعامة نتانياهو وتشكيله الحكومة الجديدة" الليكود"حزب 

فألول مرة في التاريخ األمريكي يتمكن رجل أسود من ان يصبح مرشح الحزب . مختلف تماما
الديموقراطي للرئاسة، ومعنى ذلك واحد أن الكتلة السياسية الحرجة في الواليات المتحدة بدأت تلقي بثقلها 
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لذا لم يكن لدي شك، كما عّبرت عنه في ..  والخارجيةإلحداث تغيير جذري في السياسات الداخلية
مقاالت سابقة على هبوب العاصفة المالية، أن أوباما سيصبح الرئيس القادم للواليات المتحدة ما لم يقع 

وإذا صح هذا التحليل فإن السؤال الكبير الذي سيبدأ كثيرون في طرحه خالل . حدث يخرج عن المألوف
 - أن يدور حول شكل ومضمون العالقات األمريكية اإلسرائيلية في حقبة أوباما الفترة المقبلة ال بد 

  .نتانياهو
ال يخالجني شخصيا أي شك أنه سيتعذر على أوباما أن يدخل أي تغيير جوهري على السياسات الداخلية 
والخارجية األمريكية إال إذا شمل هذا التغيير إعادة صوغ شكل ومضمون العالقات األمريكية 

فأوباما يدرك أن العالم تغير كثيرا، وأن وزن الواليات المتحدة في النظام العالمي أصبح أقل . إلسرائيليةا
كثيرا مما كان عليه عقب الحرب العالمية الثانية، وأن لحظة النشوة التي أعقبت انهيار االتحاد السوفياتي 

. وتصرفوا إزاءها بغباء وحمق شديدينانتهت تماما، خصوصا أن المحافظين الجدد لم يستوعبوا حقيقتها 
بعبارة أخرى يدرك أوباما أنه لن يستطيع صوغ العالم، حتى لو أراد، بعيون أمريكية بحتة، وسيكون 
مضطرا للتنسيق المسبق والكامل مع كل من االتحاد األوروبي واليابان، حين يتعلق األمر بوضع أسس 

لتشاور مع روسيا والصين وربما الهند أيضا، للتعامل مع نظام مالي وربما اقتصادي عالمي جديد، وإلى ا
وقد يجد نفسه مضطرا لفتح حوار جاد مع إيران وربما أيضا مع سورية . قضايا االنتشار النووي

وألنه من المتوقع أن يقاوم نتانياهو، إذا فاز . وتركيا، إذا ما أراد تأمين انسحاب أمريكي منظم من العراق
لة، أي تغيير في السياسات األمريكية على معظم هذه الصعد، فاألرجح أن تفترق في االنتخابات المقب

يصعب أن أتصور أن تصبح ظاهرة أوباما مجرد فقاعة تنفجر وتختفي إذا نفخ . الطرق بينه وبين أوباما
  .فلننتظر لنرى. فيها نتانياهو

 ٣٠/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
 
  :كاريكاتير .٥٥
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