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  32  :كاريكاتير
***  

  
  "أنابوليس" لمجابهة "مؤتمر دمشق" موازي لـر لعقد مؤتمر في غزةتحّض" حماس" .1

أعلن القيادي البـارز فـي حركـة        : حامد جاد عن مراسلها في غزة      1/11/2007ردنية  الغد األ ذكرت  
حماس محمود الزهار أن مؤتمرا سيعقد في قطاع غزة موازياً لمؤتمر دمشق لدعم المقاومـة والحفـاظ                 

وقال في تصريحات صحافية نقلتها أمس احد المواقـع االلكترونيـة            .على الحقوق والثوابت الفلسطينية   
رية الموالية لحركة حماس، ان سورية لن تسمع لعباس وال تسمع لمن يحركون عباس، موضحا أن                اإلخبا

يوقف حماس عند حدودها حـسب قولـه        "عباس في زيارته األخيرة لسورية طلب من الرئيس األسد أن           
وال نحن ال نمارس ضغوطاً على أحد، ونحن استضفنا هذه الفصائل ألنها فصائل مقاومة              : "فقال له األسد  
موقفنا واضح  "ولم يستبعد الزهار تكرار تجربة الحسم العسكري في الضفة الغربية بقوله             ".يتاجرون فيها 

الحسم العسكري في غزة جاء اضطراراً ولم يكن أمامنا من خيار غيره وان لم يكن في غزة قرار مسبق                   
حداث إلى نقطـة معينـة ال       بالحسم كما ال يوجد في الضفة قرار، ولكن عندما تأتي األمور وتتداعى األ            

  ".يصبح أمامنا غير ذلك
قال القيادي في حركة حماس      :حسن جبر عن مراسلها في غزة      1/11/2007األيام الفلسطينية   وأضافت  
تحاول أن تجمع أكبر عدد ممكن من الفصائل لحضور المؤتمر الذي ستعقده فـي              " حماس"إن  : أيمن طه 

ـ   ".غزة ائل فلسطينية أبلغت موافقتها على حضور المـؤتمر، وفـصائل          ، أن هناك فص   "األيام"وأكد طه ل
واشار إلى أن المؤتمر الذي سيعقد       .أخرى أعلنت عن تحفظها، وأخرى قالت إنها ستدرس الموقف داخلياً         

في غزة سيكون ضمن سلسلة مؤتمرات مشابهة ستعقد فـي الـداخل والـشتات، مؤكـداً أن عـائالت                   
ولم يحدد طه موعداً النعقاد مـؤتمر غـزة،          .ستشارك في المؤتمر  وشخصيات اعتبارية وطنية ومستقلة     

وعن الفصائل التي    .إن المؤتمر سيعقد خالل األيام القادمة، مشيرا إلى أنه سيسبق مؤتمر الخريف           : وقال
 القيادة العامـة، والـصاعقة      -ستشارك في المؤتمر أكد طه أن حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية            

  .مؤتمر، مشيراً إلى أن بعض الفصائل ما زالت تدرس قضية المشاركةستشارك في ال
  

  خريف قبل الذهاب لمؤتمر ال2000يطالب باالنسحاب لحدود عام  شعث .2
نبيل شعث ان الواليات    .أكد د  : مسعود الحناوي  نقالً عن مراسلها   1/11/2007األهرام المصرية   نشرت  

وقال في تـصريحات    ..  جاهدة لعقده  ىلي للسالم وتسع   عقد المؤتمر الدو   ىالمتحدة األمريكية مصممة عل   
األمين العام لجامعة الدول العربية أنه رغـم هـذا          عمرو موسى   صحفية عقب مباحثات أجراها أمس مع       

 ضرورة توافر   ىوشدد عل . اإلصرار فإنه ال يوجد حتى اآلن موعد محدد لالنعقاد ولم توجه الدعوات بعد            
وأكـد   .بل انعقاده ليكون هناك موقف عربي وفلسطيني موحد وواضح        كل المعلومات حول هذا المؤتمر ق     

 كمـا تـنص     2000سبتمبر عام / أيلول 28 أن المطلوب هو إجراءات بسحب القوات اإلسرائيلية لحدود       
  . قبيل الذهاب للمؤتمر الدوليىخريطة الطريق واألفراج عن األسر
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شـعث  نبيل  رفض  :  أشرف الفقي  ،لقاهرةا نقالً عن مراسلها في    1/11/2007الوطن السعودية   وأضافت  
القول بوجود اتفاق بين أولمرت وعباس على وثيقة تتعلق بثوابت معينة وإن هناك اتفاقا تامـا حولهـا،                  

إن الجانـب   "وعن حقيقة الرفض األمريكي للمطلب العربي الفلسطيني الخاص بالجدول الزمنـي، قـال              
 وكانوا يرفضون في البداية، كما تجاوبوا مع مطلب         ]الخريف[األمريكي تجاوب مع مطلب انعقاد المؤتمر     

تطبيق الجزء األول من خارطة الطريق، ونحن نتفاوض باستمرار لمصلحة شعبنا ولخدمة قضية السالم              
  ". وسنظل نطالب بجدول زمني ألن في هذا منفعة لمن يريدون السالم

  
  لقاء جديد بين طاقمي المفاوضات برئاسة قريع وليفني .3

تماع بين الطاقمين المفاوضين الفلسطيني واالسرائيلي برئاسة احمد قريع وتسيبي ليفني فـي             عقد امس اج  
واوضحت مصادر فـي ديـوان رئـيس         .مسعى آخر للتوصل الى قواسم مشتركة تمهيدا لمؤتمر السالم        

لـسابقة  الوزراء االسرائيلي ان اي تقدم في المحادثات منوط بوفاء الجانب الفلسطيني بالتزاماته االمنية ا             
وقال صائب  .مشيرة الى ان الفلسطينيين غير قادرين حاليا على فرض سيطرتهم االمنية على مدن الضفة             

واضاف حتى االن، لم     .عريقات ان الجانبين اجتمعا لساعتين ونصف الساعة وقد يلتقيان في االيام المقبلة           
االفكار التي سـتتيح صـوغ الوثيقـة    نبدأ صوغ هذه الوثيقة، وقد طلب الجانب االسرائيلي ان نبدأ كتابة    

وتابع عريقات يجب ان نضع جدوال زمنيا ونأمل ان تكون اسرائيل مستعدة للسالم وتقبل البدء                .المشتركة
  .بصوغ هذا النص

 1/11/2007القدس الفلسطينية 
  

  "خريطة الطريق"عريقات يدعو إلى جدول زمني لتنفيذ المرحلة األولى من  .4
قات الرباعية الدولية امس الى تحمل مسؤولياتها واعالن آليات جـدول زمنـي             دعا صائب عري   :رام اهللا 

باعتبار ان الحكم على ما ينفـذ ومـن ال          " خريطة الطريق "وفرق رقابة لتنفيذ المرحلة االولى من خطة        
وشدد خالل لقاءات عقدها مع المبعوث االوروبي لعملية السالم مارت أوتي، والمدير العام لوزارة               .ينفذ
اقصر الطرق الى االمن والـسالم واالسـتقرار فـي          "خارجية البريطانية مارك اليل غرانت على ان        ال

المنطقة تكمن في اطالق عملية سالم ذات صدقية تقود الى انهاء االحتالل االسرائيلي الـذي بـدأ عـام                   
ا يـضمن   ، بم 1967 حزيران   4، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود          1967

  ".القدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واالمن، والعالقات: حل كل قضايا الوضع النهائي
  1/11/2007النهار 

  
  القيادة لن توقع اتفاقاً ال يقر بحق الالجئين في العودة: زكريا األغا .5

حرير، أن المنظمـة لـن      منظمة الت  زكريا األغا رئيس دائرة شؤون الالجئين في      .أكد د  :كتب حسن جبر  
توقع أية اتفاقات ال تقر بحق الالجئين العادل والمشروع، في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة                  

وأوضح أن الوفد المفاوض سيذهب وهو متمسك بالثوابت الوطنية، وليس كما تدعي وتروج              .1948عام  
جـاء   .خريف لتتخلى عن الحقوق والثوابـت     بعض األطراف والجهات، بأن القيادة ستذهب إلى مؤتمر ال        

ذلك، خالل كلمة ألقاها األغا في المؤتمر الفكري السياسي الثاني، الذي نظمه التجمع الشعبي للدفاع عـن                 
تعزيز ثقافة حق العودة    "حق العودة في مقر المركز القومي للدراسات والتوثيق بغزة أمس، تحت عنوان             

وأكد أن هذه األطراف تسعى إليجاد التبريرات لعقد مؤتمرها في           ".المفي المناهج الدراسية واألدب واإلع    
وحذر مـن    .دمشق، الذي يأتي لخلق جسم بديل عن منظمة التحرير، وليس كما يدعون لصيانة الحقوق             

  .أهداف ومخاطر مؤتمر دمشق على القضية الوطنية ووحدة الشعب
 1/11/2007األيام الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     888:         العدد                        1/11/2007خميس ال: التاريخ

  
   دمشق المسؤولين السوريين إلغاء مؤتمر لم نناقش مع: نصر يوسف .6

نفى موفد السلطة الفلسطينية إلى دمشق نصر يوسف ما قيل عن إرسال السلطة             :  سعاد جروس  - دمشق
وفدا إلى دمشق لحث المسؤولين السوريين على إلغاء مؤتمر للفصائل الفلسطينية في دمشق مقرر عقـده                

 مؤتمر صحافي أمس بعد لقائه نائب الـرئيس الـسوري           وقال في . بالتزامن مع مؤتمر أنابوليس للسالم    
 ." الفلـسطيني  -نحن لم نناقش نهائيا هذا الموضوع ولم نأت من اجل الوضع الفلسطيني             "فاروق الشرع   

 .وضم الوفد كال من نصر يوسف وروحي فتوح وصالح رأفت
  1/11/2007الشرق االوسط 

  
  والًأبمحاكمة دحالن وابوشباك ن يحاكمون بتهمة عدم التصدي لحماس يطالبون وعسكري .7

اجلت المحكمة العسكرية الفلسطينية امس قرارها النهائي فـي قـضية الـضباط              :وليد عوض  -رام اهللا   
 /الثمانية الذين يحاكمون في اريحا بتهمة التقاعس عن حماية السلطة ومواجهة مقاتلي حماس في حزيران              

ـ أ التهم المنسوبة اليهم مؤكدين ان       ون المتهم رفضو.  يوم االحد القادم   ىيونيو الماضي ال   لهم كانـت   اعم
ادارية وفنية وليست قتالية، وانهم ليسوا المسؤولين عما حدث في قطاع غزة متهمـين مـن وصـفوهم                  

وقال محامي الدفاع عبد الكريم     .  حد قولهم يجب ان يحاكموا     ىبقيادات الصف االول بالمسوؤلية وانهم عل     
ـ  الذين تتم محاكمتهم هم اخر من تركوا مواقعهم في غزة، وذلك بـشهادة              الضباط   "القدس العربي "حماد ل

 ان المتهمين تركوا اسلحتهم بعد ان فر قـادتهم          ى حماد عل  شددو .قادتهم مصباح البحيصي وعلي القيسي    
 ان العسكريين واهـاليهم يطـالبون   ىواشار ال . مصرىوضباط المخابرات واالمن الوقائي عبر البحر ال  

واشـار   .المطالبة بمحاكمة جمال كايد   ى  محمد دحالن، واللواء رشيد ابو شباك اضافة ال       ئب  النابمحاكمة  
 ى ان هناك اصواتا داخل حركة فتح تطالب بوقف محاكمة هؤالء الضباط الن قطاع غزة سلم ال                ىحماد ال 

ليم  بقطاع غزة قال له تـم تـس     "فتح"حركة حماس بقرار سياسي، واضاف قائال بأن احمد حلس احد قادة            
 الف جندي ورجل امن في محيط السرايا لم يطلقوا          36غزة لحماس بقرار سياسي النه كان هناك حوالي         

واوضح حماد بان احمد حلس احد قادة فتح بقطاع غزة وفريح ابو مدين              .طلقة واحدة في مواجهة حماس    
  .لعسكريينوزير العدل الفلسطيني االسبق هم من اكثر قادة فتح مطالبة بعدم محاكمة هؤالء ا

  1/11/2007القدس العربي 
  

  لحكومة الفلسطينية تريد اعادة فتح مؤسساتها في القدسا :حاتم عبد القادر .8
أعلن مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية لشؤون القدس حاتم عبد القـادر أمـس ان      : )اف ب  (- رام اهللا 

 تعمل اسرائيل على فتح المغلقـة  الفلسطينيين سيعمدون الى فتح مؤسسات جديدة في القدس الشرقية ان لم     
اسرائيل ماضية في عزل القدس المحتلة عن باقي مناطق الـضفة وفـي       "وقال في مؤتمر صحافي      .منها

االستيالء على اراضيها وممتلكاتها وهدم منازلها وفرض ضرائب باهظة على اهلها وسـحب هويـاتهم               
ون المقدسيون فـي التوجـه الـى رام اهللا          ال يعقل ان يستمر المواطن    "وقال   ".ويجب مواجهة هذا االمر   

لهذا الشأن فـي    ) مؤسسات(وغيرها لمعالجة شؤونهم المتعلقة بمنازلهم واقامتهم، يجب ان تكون مرجعية           
وحذر من ان السلطات اإلسرائيلية تسعى الى شن حملة هدم منازل واسعة في القدس الشرقية قد                 ".القدس

لسطيني سريع لدعم المواطن المقدسي لتثبيته في القدس والى         تحرك ف "ودعا الى    . منزل 2500تطال نحو   
   ".تخصيص ميزانيات تكفي السناده

 الف دونم من اراضي القدس العربية بهـدف         60وقال ان اسرائيل صادرت خالل االعوام االخيرة نحو         
ء الوضع في   وانتقد عبد القادر موقف السلطة الفلسطينية ازا       .اقامة الجدار وشق طرق جديدة للمستوطنات     
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يبدو ان ليس لدى السلطة قرارا بالتحرك لدعم القدس التي لن يكون هناك دولـة فلـسطينية               "القدس وقال   
  ".مستقلة دونها

  1/11/2007الغد األردنية 
  

   تطالب باعتمادها كمصدر رئيسي الخبارهم في رام اهللا شؤون األسرىوزارة  .9
ررين امس، باعتمادها كمـصدر رئـيس لموثوقيـة          طالبت وزارة شؤون األسرى والمح     : وفا -رام اهللا   

طالب أسامة الغول مدير دائرة اإلعالم في الوزارة، وسائل اإلعـالم           قد  و .المعلومات بما يتعلق باألسرى   
بالتيقن من مصادر المعلومات وخصوصاً التي تتعلق بالوزارة، والقضايا ذات الـصلة بملـف األسـرى                

  .وماتية في الصحف ومواقع اإلنترنتوالسجون بعد ورود بعض األخطاء المعل
  1/11/2007الحياة الجديدة 

  
   تنشئ خنادق محصنة عند السياج الحدودي "حماس": الجيش الصهيوني .10

قال المقدم في الجيش اإلسرائيلي موشيه تامير قائد الفرقة المسؤولة عن قطاع غزة إن حركـة حمـاس                  
صينات لمنصات إطالق الصواريخ ومواقع مراقبة      تحاول إنشاء نظام للخنادق المحصنة باإلضافة إلى تح       

عند السياج األمني مع قطاع غزة، وقال تامير إن حماس تنشئ جيشا في قطاع غزة وأنها حصلت علـى                   
وأضاف تامير إن حركـة حمـاس       . قدرات لم يسبق لها مثيل عن طريق األنفاق بين قطاع غزة ومصر           

ليومية للجيش اإلسرائيلي على طول السياج األمني وأنها        تدرس األساليب اإلسرائيلية من خالل العمليات ا      
إنها حرب مستمرة وأن العقول علـى       "ومضى إلى القول    . تحاول إستخدام هذه المعرفة في أساليب قتالها      

كال الجانبين تفكر وتعمل، فنحن ندرس دائما ما نقوم به ونحدث أساليبنا، وهم في المقابل يدرسـون مـا                   
  ". ذكاء نتيجة المعرفة التي قد يحصلون عليهانقوم به ليتحلوا بال

  1/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "إسرائيلي"وتحذيرات من ثمن باهظ ألي عدوان ... د تتوعد بالر"حماس" .11
" كتائـب القـسام   "أمس الضوء األخضر لجناحها العسكري      " حماس"أعطت   :وكاالت ال -االتحاد - غزة

ائيل رداً على الغارة اإلسرائيلية مساء أمس األول على شرطة بلدة بنـي             باستخدام كافة الوسائل ضد إسر    
أن ما جرى في مدينة خان يونس من        "فوزي برهوم   " حماس"وأعلن متحدث بأسم     .سهيلة في خان يونس   

قصف لمقر الشرطة الفلسطينية، جريمة حرب ال أخالقية تجاوزت كافة القـوانين واألعـراف الدوليـة                
ستقرار األمني في غزة والتي ثبتتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية بعد             واستهدفت حالة اال  

أن "، وأكـد برهـوم      "أن فشل االحتالل في الرهان على نشر الرعب والفوضى والفلتان في قطاع غـزة             
حماس ماضية في توفير األمن واألمان وحماية كل مواطن فلسطيني، وأن مثل هذه الضربات لمقـرات                

ة الفلسطينية ستزيد الفلسطينيين القوة واالصرار على حماية ودعم المنظومة األمنيـة الفلـسطينية              الشرط
ونعت حركة حماس    ".والعمل على إنجاحها رغم كل التحديات وكل ما يمارس عليها من إرهاب وتدمير            

كتائـب  "أكـدت   ، و "ستالحق المعتدين وأنها سترد بقوة على هذه المجزرة       "شهداءها األربعة، مؤكدة أنها     
  . أن الشهداء األربعة من أعضائها"القسام

  1/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  في غزة" الديمقراطية"و" حماس" ترتب لقاء يجمعها مع قيادات "الشعبية" .12
كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا، عن ترتيـب لقـاء              : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 في قطاع غزة، من اجل تسلم الرد الرسمي         "حماس" و "الديمقراطية" و "الشعبية"ين  يجمع قيادات من الجبهت   
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ان " "الخليج"ـوقال مهنا ل   . على المبادرة التي قدمت من الجبهتين للعودة الى الحوار الوطني          "حماس"من  
، "هذه المبادرة جرت صياغتها بطريقة متوازنة وتعبر عن المصلحة الوطنية العليا للـشعب الفلـسطيني              

مؤكدا ان رفض التجاوب مع هذه المبادرة من اي فصيل يعني عدم حرصه علـى المـصلحة الوطنيـة                   
القاطـاع  وأعلن مهنا ان وفداً رسمياً من قيادة الجبهتين سلم نص المبادرة لقيادتي حماس وفتح في                 .العليا

 "ي عن مواقف    من اجل دراستها والرد، موضحا ان قيادة الجبهتين سوف تعلن في مؤتمر صحافي رسم             
 بندا تبدأ بضرورة تراجـع حمـاس عـن الحـسم            11 ازاء هذه المبادرة التي تتكون من        "حماس" و "فتح

   .العسكري كمقدمة للعودة الى الحوار
  1/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "االنقالب" تتمسك بالتراجع عن "فتح" و...الحوارضمن  تسليم المقرات تؤكد أن "حماس" .13

 حركة حماس انها تدرس حاليا المبادرة التي قدمتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لحل قالت: رام اهللا
ان " الشرق االوسط"االزمة الفلسطينية بين فتح وحماس، لكن فوزي برهوم الناطق باسم حماس قال لـ

ى موقف حماس المعلن حول طبيعة الحل ال تغيير فيه، اذ ستسلم حماس المقرات ضمن حوار شامل، عل
من جهتها، رحبت فتح بأي مباردة لرأب الصدع، وجدد احمد عبد الرحمن الناطق  .طاولة المفاوضات

باسم الحركة شروط فتح للحوار والتي تتمثل بعودة حماس عن انقالبها وتسليم المقرات األمنية للرئيس 
 .عباس مشددا على ان ال حوار قبل ذلك

 1/11/2007الشرق االوسط 
  

  المقاطعةحول الصالة في تصريح ريان في الضفة ينأيان بنفسهما عن " سحما"ياديان من ق .14
 مـؤتمراً  ،فـي الـضفة  " حماس" في انالقيادي، عقد فرج ابو رمانة وحسين ابو كويك     : )أ ب، و ص ف    (

  ريان  نزرا عن تصريح " عدم رضاه "صحافياً في الضفة صرح خالله ابو رمانة بأنه يريد ان يعرب عن             
اعتقد انه يناقض سياسة حماس، التي تدعو الى الحـوار          : "وأضاف. )طعة رام اهللا  حول الصالة في مقا   (

  ".والوحدة الوطنية وتقليل الخالفات
ربما تجـد   : "بوجود تناقض داخل الحركة، وقال الناطق باسمها فوزي برهوم        " حماس"وأقر ناطقون باسم    

فعال خارج اطار البيـان الرسـمي       لكن اي ان  ... حال انفعال من بعض الشخصيات القيادية مع الجماهير       
: واضـاف ". البيان الرسمي هو الذي يعبر عن موقف الحركة       ... للحركة في حاجة الى تصحيح ومعالجة     

لن ننقل ما حصل في قطاع غزة الى الضفة الغربية، وهذا ال يعني اننا نرضى عما يحصل في الـضفة                    "
في اي قضية يجري نقاش     "ولفت الى انه     ".، وهذا هو الموقف الرسمي    )من اجهزة السلطة  (من اعتداءات   

ال تشدد ... بين قادة الحركة في الداخل والخارج وكل يعبر عن وجهة نظره ونخرج بموقف موحد ومعلن              
ال مكان للحديث عن تشدد واعتـدال       "اسماعيل رضوان ان    " حماس"الى ذلك، اكد القيادي في       ".واعتدال

، لكن هذا الخالف ال يؤدي الى نزاع او تفريق الكلمـة،            الخالف موجود في وجهات النظر    ... في حماس 
خالف ليس بمعنى اصـطفاف     "وشدد على انه    ". وهذا الخالف من اجل الوصول الى الحقيقة والمصلحة       

  ".معتدلين ومتشددين
  1/11/2007النهار 

  
   منه ىلطيراوي وال للذي أعلل لن تسلم سالحها ال للسلطة وال "حماس": صالح البردويل .15

حوار ، في   حذر الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية الدكتور صالح البردويل        : من وليد عوض   -اهللا  رام  
 اجهزة االمن الفلسطينية امس من التفكير باستخدام القوة لنزع سالح المقاومة وخاصة             ،مع القدس العربي  

ة ان تبتعد عن منطق      االجهزة االمني  ىعل : "واضاف البردويل قائال   .سالح حركة حماس بالضفة الغربية    
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 الن القوة ستنعكس عليهم بشكل واضح، وهم         القوة لنزع سالح المقاومة النهم جربوا منطق القوة وفشلوا        
اللواء توفيق الطيراوي رئيس جهاز      وحول كالم    ."جربوا منطق القوة وفشلوا وانا اقول بانه يكفيهم عارا        

هذا بعيد عن عين    : "أجاب البردويل )   ولو بالقوة  حول نزع سالح المقاومة في الضفة      (المخابرات العامة 
 لن تسلم سالحها للسلطة او لغيرها، والمقاوم يـضحي          "حماس: " " وأكد بأن  ." منه ىالطيراوي والذي اعل  

  ."بروحه وال يضحي بسالحه، والموت دون سالح المقاومة
  1/11/2007القدس العربي 

  
  وسط قطاع غزة" سرايا القدس"استشهاد ناشط من  .16

خالل  في بيان ان احد اعضائها محمود فائق الحاج استشهد        " سرايا القدس  "أعلنت:  ميسرة شعبان  -زة  غ
وقال مـصدر طبـي      .تصديه للقوات اإلسرائيلية المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق وسط قطاع غزة           

وسط " صىشهداء األق "فلسطيني إن الحاج قتل برصاص الجيش اإلسرائيلي وتم نقل جثمانه إلى مستشفى             
  .القطاع

  1/11/2007المستقبل 
  

  دعو لمرجعية عليا إلدارة المفاوضات والرقابة على الوفود التفاوضيةت "الديمقراطية" .17
 صالح زيدان إليجاد مرجعيـة      "لجبهة الديمقراطية ا"ـ دعا عضو المكتب السياسي ل     : سمير حمتو  - غزة

وضية، وبمشاركة فاعلة لكافة القوى الفلـسطينية       وطنية عليا إلدارة المفاوضات والرقابة على الوفود التفا       
الراغبة بذلك موضحا أن مواجهة استهدافات الدعوة األميركية تتطلب تنـسيقاً وثيقـاً وعمـالً مـشتركاً                 
فلسطينياً عربياً للضغط من أجل تحويل لقاء أنابوليس إلى مؤتمر دولي حقيقي يعتمد مرجعيـة قـرارات                 

وشدد زيدان على ضرورة، أن يستهدف      .لمفاوضات وفي إطار األمم المتحد    األمم المتحدة وبرعاية دولية ل    
المؤتمر تسوية شاملة لكل قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي وجوهرها القضية الفلسطينية بموضوعاتها            

  .  المياه بعيداً عن أية حلول جزئية- األمن - االستيطان - الحدود - الالجئين -القدس 
   1/11/2007الحياة الجديدة 

  
   من الكتلة اإلسالمية طالبات10فلسطينية استدعى للمرة األولى جهاز المخابرات ال: "حماس" .18

 طالبات من الكتلـة     10 على أن جهاز المخابرات الفلسطينية العامة استدعى للمرة األولى           "حماس"أكدت  
ق في وقت قالـت فيـه إن        اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس في الضفة الغربية للتحقي           

جهاز األمن الوقائي في المدينة ذاتها اعتقل ناشطين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بعد أن                
وذكرت حماس، أن استدعاء الطالبات العشر فـي مدينـة           .قال األمن الوقائي إنهما سلما نفسيهما للجهاز      

  .الجامعةنابلس جاء على خلفية مشاركتهن في مسيرة طالبية في 
   1/11/2007الوطن السعودية 

  
  ريان  تصريحات  من"حماس" يرحب بموقف بعض قيادات أحمد عبد الرحمن .19

إن المواقف التي أعلنها ممثلون عن حركة       "قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي لحركة فتح،         : رام اهللا 
 "االستفزازية" بعد التصريحات    حماس، اليوم، تشكل خطوة إلى األمام وتسهم في تهدئة األجواء والنفوس          

ورحب الناطق الرسمي لحركـة فـتح، بكافـة األصـوات            ...." التي تفوه بها نزار ريان     "الالمسؤولة"و
  .الشجاعة داخل حركة حماس التي تنأى بنفسها عن زمرة االنقالبيين وارتباطاتهم المشبوهة

    31/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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   رفضوا عرضا تقدمت به السلطة الفلسطينية لتسليم أسلحتهم "الجهاد" نشطاء :نابلس .20
ان نـشطاء   " سـما " أكدت مصادر فلسطينية مطلعة صباح اليوم لمراسل وكالـة           :حكمت يوسف  -غزة  

رفضوا عرضا من قبل السلطة الفلسطينية وجه لهم في مدينة نابلس بضرورة التخلي عـن               "سرايا القدس "
وجاء هـذا   . ئهم ضمن قائمة المطلوبين المنوي عدم مالحقتهم من قبل إسرائيل         سالحهم مقابل إرفاق أسما   

العرض من قبل السلطة الفلسطينية عشية استعداد رجال األمن الفلسطيني لالنتشار فـي مدينـة نـابلس                 
ال سيما وان وزير الداخليـة الفلـسطيني        . بالضفة الغربية المحتلة وفرض السيطرة األمنية عليها بالكامل       

 الرزاق اليحيى قال امس أن الجزء األكبر من قضية المطلوبين لقوات االحتالل انتهى وما تبقى منه                 عبد
  .شارف على االنتهاء

  31/10/2007وكالة سما 
  

  إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لعملية عسكرية في قطاع غزة: خبراء .21
سيدفع الثمن باهظا في حـال      يرى مسؤولون اسرائيليون ان الجيش االسرائيلي       : القدس المحتلة  )ا ف ب  (

تنفيذ تهديداته بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة حيث سيواجه مقاومة غير مسبوقة من مقـاتلي                 
ويجسد حجم الخسائر االسرائيلية المرتفع نسبيا خالل عمليـات          .حركة حماس المدربين والمجهزين جيدا    

 العشرات بجروح، واقعـا يعكـس وجـود         التوغل االخيرة في قطاع غزة حيث قتل ثالثة جنود واصيب         
ويرى خبراء ان الجيش االسرائيلي سـيواجه قـذائف          .تكتيكات واسلحة جديدة لدى المقاتلين الفلسطينيين     

غيـر ان    .صاروخية مضادة للدبابات والغاما ومقاتلين مستعدين ومنتشرين في خنادق ومواقع محـصنة           
لت العمليات البرية والجوية خالل االشهر االخيرة فـي         العملية العسكرية الواسعة تبدو حتمية بعد ان فش       

  .وضع حد الطالق الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه االراضي االسرائيلية
  1/11/2007الغد األردنية 

  
  "دولة عدوا"الكنيست يصادق على قانونين يحظران الترشيح على من زار  .22

 مع عمقه العربي ، صادق      48ي لفلسطينيي   في اطار مساعيه لقطع التواصل القوم     :  رامي منصور  -يافا  
سـورية  " (دولة معاديـة  "الكنيست أمس على قانونين بالقراءة التمهيدية يحظران على من زار ما يسمى             

وصوت الى جانـب القـانونين    .بدون موافقة وزير الداخلية الترشيح لعضوية الكنيست) ولبنان وغيرهما 
  . صوتا معارضا17 صوتاً مقابل 52

  1/11/2007الدستور 
  

  "إن فكرة قوة دولية في مناطق السلطة الفلسطينية هي فكرة أولية ":ميري إيسين .23
أن ثمة حديثا متجددا، لدى مسؤولين إسرائيليين وغـربيين، عـن احتمـال             " رويترز"ذكرت  : )وكاالت(

 وذلـك   إرسال قوات دولية الى األراضي الفلسطينية، تبدأ بالضفة الغربية التي تسيطر عليهـا الـسلطة،              
السبيل الوحيد لتلبية احتياجات إسرائيل األمنية خالل الفترة الالزمة إلنشاء قوة فلسطينية قـادرة              "بصفته  

عن دبلوماسـيين   " رويترز"ونقلت   . ، وتمهيدا إلبرام اتفاق سالم    "على محاربة الميليشيات ونزع سالحها    
 تكون قوات مستعدة للقتال تحت قيادة       إذا وافقت إسرائيل على الفكرة فمن المرجح أن تصر على أن          "انه  

". أميركية، مع وجود قوات من أوروبا وقوى إقليمية مثل تركيا التي تقيم عالقات استراتيجية مع إسرائيل               
إن فكرة قوة دوليـة فـي      "وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت، ميري إيسين،           

  .موضحة أن الحكومة اإلسرائيلية لم تناقش الفكرة" وليةمناطق السلطة الفلسطينية هي فكرة أ
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يعتبر حلف األطلسي واليونيفيل ناجحين     "وقال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حاييم رامون، من جهته،          
  ". وفي الماضي كنا نعارض التدخل تماما. في إسرائيل

  1/11/2007السفير 
 

  الدائم مقابل تأجيل مفاوضات الحل ستيطانيةإخالء بؤر اب يةمريكاألمطالب الاسرائيل ترفض  .24
 "مقايـضة " العبرية أمس أن اإلدارة األميركية اقترحت على إسـرائيل           "هآرتس" أفادت صحيفة    :الناصرة

 اإلسرائيلي في مؤتمر انـابوليس بتفكيكهـا البـؤر          –عدم طرق القضايا الجوهرية للصراع الفلسطيني       
  . إزالتها"خريطة الطريق الدولية" المرحلة األولى من  التي تقضي"غير القانونية"االستيطانية 

لكن الصحيفة نقلت عن مصدر قريب من اولمرت استبعاده أن يقدم األخير على إخالء أي من هذه البؤر                  
، في إشارة إلى المواقف المتـشددة التـي         "إذ لن يشعل حريقاً داخلياً ثم يسافر إلى أنابوليس        "قبل المؤتمر   

، اللذان قد يتذرعان بهذه القضية      "شاس" و "إسرائيل بيتنا "،  ةليمينيان الشريكان في الحكوم   يتبناها الحزبان ا  
في المقابل، توقع المصدر أن يطلق اولمرت عددا آخر         . لالنسحاب من الحكومة، ما سيؤدي إلى سقوطها      

  .عباسرئيس ال تجاه "بادرة حسن نية"من األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية كـ
ابعت الصحيفة أن مستشار األمن القومي في البيت األبيض ستيفن هايدلي طالب أركان الدولة العبرية               وت

 أن  "هـآرتس "، وذكرت   "بؤراً استيطانية غير قانونية   "خالل زيارته لها األسبوع الماضي بإزالة ما يسمى         
 الضفة والقيام بخطـوات     هايدلي طالب المسؤولين اإلسرائيليين بتوسيع تسهيالت الحركة للفلسطينيين في        

وزادت أن الرسالة التـي حملهـا       .  عشية انعقاد مؤتمر أنابوليس    "لخلق مناخ أفضل  " عباسلتدعيم مكانة   
 في المؤتمر يتوجب على إسرائيل مسايرة الفلسطينيين        "القضايا الجوهرية "قضت بأنه في مقابل عدم بحث       

  .أكد أن طلبه هذا تم تنسيقه مع رايسو. بتغيير الواقع الميداني وإخالء البؤر االستيطانية
نقلت الصحيفة عن ليفني قولها في اجتماعات مغلقة إنه لن يكون بد أمام إسرائيل مـن إخـالء البـؤر                    و

ـ      "ألنه الموضوع األول  "العشوائية   ويرى أعضاء  . "خريطة الطريق " الذي ستطالَب إسرائيل بتنفيذه وفقاً ل
  . قوية في يد الفلسطينيين"ورقة مساومة"إخالء البؤر يشكل في الطاقم اإلسرائيلي المفاوض أن عدم 

  1/11/2007المستقبل 
  

  خبراء إسرائيليون ينصحون أولمرت بتفادي الحرب مع إيران وسورية .25
في الوقت الذي تقوم فيه حكومة اسرائيل، برئاسة ايهود أولمرت بحملة دولية لتشديد الضغوط  :تل أبيب

بية ضخمة في الشمال على مقربة من الحدود مع سورية، توجه عدد من على ايران وبتنفيذ مناورات حر
الخبراء االسرائيليين العسكريين واالستراتيجيين بالنصيحة للتوقف عن هذه النشاطات وعمل كل ما يمكن 

ويرى هؤالء الخبراء ان المعركة مع ايران هي   .عمله لتفادي أي صدام حربي مع طهران أو دمشق
حتى لو كان الرئيس "وقال ". حربا للكبار"جم اسرائيل واعتبرها يوئيل ماركوس أكبر بكثير من ح

االيراني محمود أحمدي نجاد مستفزا إلسرائيل ويهدد بإبادتها بشكل فظ، فإن على اسرائيل أن ال تنجر 
 فالعالم كله يتضرر من القيادة. الى القتال معه وال حتى الى رأس الحربة في الضغوط السياسية عليه

من جهة ثانية حذر الباحث في الشؤون  ".االيرانية الحالية، فلماذا تقوم اسرائيل بتصدر هذه المعركة
وقال انه على الرغم من الفوارق االستراتيجية . االستراتيجية، رؤوبين فدهتسور، من الحرب مع سورية

 أن يعرف بأن الثمن الكبيرة بين قوة سورية وقوة اسرائيل، إال ان على من يفكر في محاربة سورية
 .سيكون باهظا في جميع األحوال

  1/11/2007الشرق االوسط 
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  تبلغ األمم المتحدة امتالك حزب اهللا صواريخ تهدد جنوب تل أبيب" إسرائيل" .26
االمم المتحدة تقريرا ادعت فيه أن معظـم الـصواريخ          ” إسرائيل“سلمت   : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 حزب اهللا في لبنان تهدد جنوب تل أبيب، وأن الحزب ضاعف ثـالث مـرات                طويلة المدى التي يملكها   
فـي الحـرب العدوانيـة فـي        ” االسرائيلية” “حانيت“صواريخ بر  بحر التي أصاب فيها الحزب سفينة          

أن الحزب عزز قدراته العسكرية     ” إسرائيل“كما تدعي   . تموز العام الماضي وقتل أربعة من الجنود      /يوليو
شمال الليطاني، وشكل وحدة خاصة مضادة للدبابات واخرى للدفاع الجوي، وهذه معززة            وقواته جنوب و  

ولبنان بدأتا منذ الشهر، وبإشراف قـوات       ” اسرائيل“وأورد التقرير ان     . جو -بصواريخ من نوع أرض   
  .بوضع عالمات على مساحة ستة كيلومترات من الخط األزرق الحدودي” اليونيفيل“االمم المتحدة 

  1/11/2007 اإلماراتية الخليج
 

  "أنابوليس"غالبية اإلسرائيليين مع استئناف المفاوضات بعد : استطالع .27
من اإلسرائيليين يريدون   % 75أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس أن قرابة         ): د ب أ  ( –تل أبيب   

ؤتمر الـسالم   من رئيس وزرائهم بدء مفاوضات السالم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انتهاء م             
مـن  % 72,9وكـشف االسـتطالع أن نحـو        . المقرر عقده في مدينة أنابوليس األمريكية الشهر المقبل       

وقال . المستطلعة آراؤهم يدعمون إحياءالمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سالم نهائي خالل عام واحد            
 القـدس إلـى الـسلطة       من هؤالء اإلسرائيليين إنهم سيدعمون نقل األحياء العربية في شـرق          % 54,4

الفلسطينية ، وكذلك يؤيدون انسحابا كامال تقريبا من الضفة الغربية واإلفراج عـن كافـة الفلـسطينيين                 
  .المعتقلين لدى إسرائيل

ولكن هؤالء أكدوا أنهم لن يوافقوا على كل هذه األمور إال إذا كانت جزءا من اتفاق سالم شـامل يعلـن                    
  .قية الفلسطينيين في طرح مطالب أخرىبمقتضاه انتهاء الصراع وعدم أح

  1/11/2007الدستور 
  

  قلق إسرائيلي على مصير العالقة مع الدروز بعد مواجهات البقيعة .28
عكست ردود فعل غالبية المسؤولين اإلسرائيليين، كما تغطية اإلعالم العبـري           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

اإلسرائيلية وأهالي قرية البقيعة الجليلية، قلقـاً       للمواجهات المسلحة التي وقعت أول من أمس بين الشرطة          
إسرائيلياً على مصير العالقة بين الدولة العبرية والدروز فيها بعد ستة عقود متواصلة من عمـل دؤوب                 
ومدروس من المؤسسة اإلسرائيلية، خصوصاً أذرعها االستخبارية، لعزل العرب الدروز عـن األقليـة              

في إلـزام   " التحالف"للدولة العبرية، وإن حصرت األخيرة هذا       " حليفاً وفياً "الفلسطينية في الداخل وجعلهم     
  .الشباب الدروز الخدمة في جيش االحتالل في مقابل وعود تبددت بمنحهم حقوقاً متساوية مع اليهود

  1/11/2007الحياة 
  

  قادة يهود ال ينصحون بالهجرة إلى إسرائيل .29
الحكومة اإلسرائيلية للتخلي عن مخططها الرامي لزيادة الهجرة دعا قادة يهود في الغرب : صالح النعامي

كما أن وجود الجاليات اليهودية بحجم كبير في الدول األخرى، . اليهودية إليها؛ وذلك بسبب انعدام األمن
وخاصة في الواليات المتحدة وفرنسا، مهم للتأثير على دوائر صنع القرار في تلك الدول، على حد 

لك بعد أيام قليلة من تعهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت بحوافز مادية مغرية ومعيشة يأتي ذ .قولهم
  .أفضل لتشجيع يهود العالم على الهجرة إلى إسرائيل

  31/10/2007إسالم أون الين 
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  األمن الصهيوني تشكل فرق عمل لدراسة ملف إيران النووي .30
 فريـق   12رمان بالمشاركة مع المؤسسة األمنية      شكل وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلي أفيغدور ليب      

ومن المفترض أن تتبلور اسـتنتاجات فـرق        . عمل لالهتمام بجوانب مختلفة من األزمة النووية اإليرانية       
العمل وتوصياتها في وثيقة شاملة ينوي ليبرمان تقديمها إلى المجلس األمني المصغر قبيل نهايـة العـام                 

ل تقديم صورة محدثة إلى المجلس الوزاري المصغر عن االستعدادات          وستكون مهمة فرق العم   . الجاري
  . التي تقوم بها إيران في طريقها نحو انتاج قنبلة نووية، وانعكاسات األزمة المتفاقمة على إسرائيل

  1/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  ..إدانة جنديين إسرائيليين بسرقة ممتلكات جنود آخرين أثناء الحرب .31
نت محكمة عسكرية إسرائيلية جنديين بسرقة ممتلكات شخصية أثناء مشاركتهم في العدوان على لبنان              أدا

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن بعد عودة الجنود من ساحة الحرب إلـى   .2006يوليو  / في تموز 
المالبـس  ثكنتهم في هضبة الجوالن المحتلة اكتشفوا اختفاء كثير من الممتلكـات كـالهواتف النقالـة و               

وبعد التحقيـق اعتقلـت      .وساعات اليد، بما في ذلك كرت اعتماد ألحد الجنود استخدم في عمليات شراء            
الشرطة العسكرية جنديين واعترفا بعمليات السرقة وأدنتهما محكمة عسكرية بغرامات مالية وحبس فعلي             

 .ة العسكريةلعدة شهور في أعقاب صفقة ادعاء تم التوصل إليها بين الجنديين والمحكم
  31/10/2007 48عرب

  
  إسرائيل تعلن رفع أسعار البنزين والسوالر للسيارات .32

عند منتصف الليلة الماضية بـدعوى      % 2:7أعلنت إسرائيل رفعها سعر وقود السيارات بنسبة         :وكاالت
تفع اما سعر لتر السوالر للسيارات فار      .$ 93ارتفاع سعر النفط العالمي ووصول سعر برميل النفط الى          

 المازوط الثقيـل فيرتفـع      - اغورة   23 شيكل و  6 اغورة والمازوط    23 شيكل و  6الليلة الماضية ليضبح    
د للسيارات في االيام القادمة     وهذا وال يستبعد الخبراء االسرائيليون ان يرتفع سعر الوق        % . 14:3سعره  

  .الحاضر بشكل محليايضا وفقا السعار النفط العالمية حيث ال يمكن للحكومات ضبطها في الوقت 
  1/11/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  تلتقي بوش ورايس الشهر الحاليسشخصيات دينية فلسطينية : التميمي .33

كشف الشيخ تيسير التميمي، عن وجود ترتيبات لعقد لقاء في الواليات المتحدة يجمع رجال دين  :رام اهللا
ي، موضحا ان هذا اللقاء يجري التحضير له بناء على فلسطينيين مع بوش ووزيرة خارجيته الشهر الحال

ر فرصة شرح كل ما تتعرض له القدس من يتوفتكمن في  أهمية هذه الزيارة  وأشار إلى أن.رايسطلب 
  .ممارسات اسرائيلية، وتحميل االدارة األمريكية كامل المسؤولية عن تلك االعمال واالعتداءات
  1/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الجيش اإلسرائيلي في المدن والقرى العربية يحتجون على تدريبات 48ينيوفلسط .34

ـ     في الكنيست   أكد النائب   :  حسن مواسي  -الناصرة   ، لن تـسمح    48محمد بركة، أن جماهير فلسطيني ال
.  إلى ساحة للتدريبات والمناورات العـسكرية      همللجيش اإلسرائيلي ومختلف األذرع األمنية بتحويل بلدات      

تارة يجـرون   حيث   البلدات العربية ليست مرتعا للجيش اإلسرائيلي،        ، أن ي نقاشه أمام الكنيست    ف أشارو
مـشددا   .فيها التدريبات وتارة يختارون المناطق المجاورة لها مخازن أسلحة، وحتى الخطيرة جدا منهـا             

  . فورا، لما فيه اعتداء على الجماهير العربية قاطبة ذلك كله وقفعلى ضرورة
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  1/11/2007الدستور 
  

   جامعة النجاحمقتل طالب فيبفتح تحقيق بملف  الحق تطالب النائب العاممؤسسة  .35
مؤسسة الحق طالبت  أن   :رام اهللا  مراسلها من     إبراهيم أبو كامش    عن 1/11/2007 الحياة الجديدة    نشرت

اد، والعمـل    بفتح تحقيق جاد بملف جريمة جامعة النجاح ومقتل الطالب محمد رد            الفلسطيني النائب العام 
على تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء لنيل عقابهم، وبضرورة إعمال القانون واحترام الحقوق من قبـل                
الجميع، وأن يتم مالحقة المسؤولين عن خرقه، ال العبث بالقانون واللجؤ إلى تهديد مـن يقـوم بعملـه                   

  .بمسؤولية وطنية ومهنية عالية
 شعوان جبـارين،    أن: رام اهللا  مراسلها من     سائد أبو فرحة    عن 1/11/2007 األيام الفلسطينية    وأضافت

مؤسسة أعلن عن نية  إصدار تقرير، في غضون أيام، حول ما ترتكبه القوة التنفيذية وبعض                المدير عام   
، إضافة إلى االعتقاالت غير القانونية التي تنفـذها أجهـزة            غزة عناصر القسام من اعتداءات في قطاع     

 .، وما يصاحبها من انتهاكات بحق الموقوفينالغربية أمنية في الضفة
  

   فلسطيني في القدس وسائل تسهيل تنفيذ قرار هدم بيت بنفسهاسرائيلية تتفحصاقاضية  .36
 قامت قاضية محكمة الـصلح االسـرائيلية        ،في خطوة تصعيدية اسرائيلية جديدة     :عبد الرؤوف أرناؤوط  

بيت حنينا في القدس الشرقية المحتلة لالطالع عن كثـب           في حي    عائلة فلسطينية بزيارة الى موقع منزل     
 بعد التماس قدمه السكان المجاورون الى المحكمـة         ،على سبل وصول الجرافات االسرائيلية لهدم المنزل      

الى الموقع يدل على    أن مجيء القاضية    حاتم عبد القادر،    قد أشار   و .ذلكبعدم هدم اسوار منازلهم لتسهيل      
  .مية التي تنظر فيها الدوائر االسرائيلية إلى قضية عمارة ابو عيشةمدى الحساسية وااله

 1/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  سرائيلية تأمر مصلحة السجون بتمويل زراعة كلية ألسير فلسطينيامحكمة  .37
 تمويل تكاليف زرع كلية ألسير      ،في سابقة قضائية أمرت المحكمة اللوائية في تل أبيب مصلحة السجون          

 .نفذ هذا اإلجراء في أسـرع وقـت ممكـن         ي ، على أن  ي يقضي حكما مؤبدا في سجون االحتالل      فلسطين
 جـاء ردا    وقد سنوات،   5وذكرت هآرتس أن قرار الحكم اتخذ يوم األحد الماضي بعد مداوالت استمرت             

على التماس تقدمت به محامية من جمعية أطباء بال حدود قبل سنتين، في أعقاب رفض مصلحة السجون                 
مصلحة السجون أعلنت    إال أن    . ألسباب صحية   األسير ، ورفضها أيضا اإلفراج عن    العمليةويل تكاليف   تم

  .عقب القرار أنها ستتخذ قرارا خالل أسبوعين إذا ما كانت ستقدم طعنا
  31/10/2007 48عرب

  
   االنفرادياحتجاجا على عزلهااالسيرة امنة منى تواصل اضرابها عن الطعام  .38

 ناشدت األسيرة آمنة منى، أمس، الرئيس عباس، ووزير شؤون األسـرى، وكافـة              :ع مهند جدو  -جنين  
وأكدت سيما   .المؤسسات القانونية واإلنسانية بالعمل على إخراجها من عزلها االنفرادي في سجن الرملة           

دخلت في إضرابها المفتوح    قد   األسيرةعنبص مسؤولة ملف األسيرات في مركز األسرى للدراسات، أن          
  .من أجل تحقيق ذلكلطعام لليوم الرابع على التوالي، عن ا

  1/11/2007الحياة الجديدة 
  

  السلطة الفلسطينية ال تفعل شيئا من أجل اإلفراج عن األسرى: باحث حقوقي .39
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الـسلطة الوطنيـة    ،  حمل فؤاد الخفش، المختص في قضايا السجناء الفلسطينيين لدى إسـرائيل           :رام اهللا 
تمرار اعتقال آالف الفلسطينيين، وعدم قيام المجتمع الدولي بممارسـة ضـغوط     مسؤولية أساسية تجاه اس   

ن السلطة ال تبدو أنها تفعل شيئا تجـاه المعتقلـين،            مشيرا إلى أ   .كافية على تل أبيب بغية اإلفراج عنهم      
  معتقل، وتكتفي بإصدار البيانات، والتعبير عـن       600الذين تقدرهم مصادر حقوقية بنحو أحد عشر ألفا و        

في معرض تعليقه على حادثة وفاة المعتقل محمـد األشـقر بعـد             لفت  و .التضامن المعنوي مع معاناتهم   
 لو  ،ن مثل هذه القضية من شأنها أن تسبب إحراجا كبيرا لحكومة أولمرت           إلى أ إصابته في سجن النقب،     

ـ                ن الوجـه   كان في السلطة من هو قادر على تحريك األمور وتوظيفها بطرق تخدم األسرى، وتكشف ع
  .  أي حساب الفلسطينيفعلالالحقيقي للمحتل الذي لم يعد يحسب لردة 

  31/10/2007 قدس برس
  

  مسيرة جماهيرية حاشدة في الخليل تضامناً  مع االسرى .40
نظم نادي االسير في مدينة الخليل أمس مـسيرة جماهيريـة حاشـدة سـبقها     :  فوزي الشويكي-الخليل  

 الدولي حتى دوار المنارة بالمدينة شارك فيها محافظ الخليل ووكيـل            اعتصام، من امام الصليب االحمر    
بلدية وعدد من ممثلي المؤسسات والفعاليات في الخليل الى         الوزارة شؤون االسرى زياد ابوعين ورئيس       
للتعبير عن التضامن مع االسـرى داخـل سـجون          ، وذلك   جانب اهالي وذوي االسرى وطلبة الجامعات     

  .على االعتداءات المتكررة عليهماالحتالل واحتجاجا 
  1/11/2007الحياة الجديدة 

  
 لسطينيا ف16اعتقال حملة اعتقاالت لالحتالل في الضفة الغربية تسفر عن  .41

 فلسطينيا في 16اعتقل الجيش اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح أمس  : وكاالت-القدس المحتلة 
ولم يكشف الموقع اإللكتروني ليديعوت . وبونأنحاء متفرقة من الضفة الغربية بدعوى أنهم مطل

  .أحرونوت الذي أشار إلى هذه  االعتقاالت عن االنتماءات التنظيمية للمعتقلين
  1/11/2007الشرق القطرية 

  
   التابعة للرئاسة الفلسطينية للعمل في غزة االخباريةوكالة وفاأنباء عن عودة  .42

 بعد أن توقفت الوسائل     ،عادت للعمل في مقراتها بمدينة غزة     " وفا"علم أن وكالة األنباء الفلسطينية      : غزة
مـدير  حيث أفيـد أن     . اإلعالمية التابعة للرئاسة الفلسطينية منذ الحسم العسكري الذي قامت  به حماس           

 االنتظام في الدوام الرسمي منذ األسبوع الماضي، وأن بعض الموظفين انـتظم             ه من موظفي  طلبالوكالة  
حمـاس طالبـت مـرارا بعـودة        ويشار في هذا الصدد أن      . خرون خشية من حماس    فيما امتنع آ   فعال،

 خاصـة بعـد أن أغلـق تلفزيـون          ،المؤسسات اإلعالمية التابعة لعباس لمقراتها والعمل من قطاع غزة        
  . كما أغلقت عدة مؤسسات إعالمية تابعة لفتح، قطاعالفلسطين مقره في 

  1/11/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  اقتصاد قطاع غزة يعاني من شلل تام: قريرت .43
 ،يعاني اقتصاد قطاع غزة الذي تفرض عليه اسـرائيل اغالقـا محكمـا مـن الـشلل                :  ا ف ب   -غزة  

 في حين تقـدر الخـسائر بمئـات ماليـين           ،فالواردات تقتصر على المواد الغذائية والصادرات معدومة      
القطاع الخاص في قطـاع غـزة وال سـيما           أن   مع االشارة إلى  . الدوالرات وسط معدالت بطالة قياسية    

ويقول عمرو حمد رئيس اتحـاد       .القطاع الصناعي العمود الفقري لالقتصاد، منهك ومحروم من موارده        
 ويمكن  ،الف موظف  35 و  شركة 3900 القطاع الصناعي يضم      في هذا الصدد، أن    الصناعات الفلسطينية 
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مـع  .  مـن الـشركات مغلقـة   %95عمل حاليا و الف شخص عاطلون عن ال30القول ان ثمة اكثر من   
قطاع مخصص للتصدير الى اسـرائيل والـضفة        الاالنتاج الصناعي في      ثالثة ارباع  االشارة هنا إلى أن   

 يعتبر  ، وهو الغربية على ما يفيد تقرير مركز التجارة الفلسطيني الذي تشكل ارقامه مرجعا للبنك الدولي             
أن فيد حنان طه مديرة المركز      من جهة أخرى ت   و. %70حوالى  ن البطالة في القطاع الخاص تصل الى        أ

تحذر من  كما أنها   . االخطر بالنسبة للصناعيين انهم سيخسرون عقودهم مع اسرائيل اذا تواصل االغالق          
مشاكل اخرى مع اقتراب موسم تصدير الفاكهة والخضار في منتصف تشرين الثاني في حال بقي معبـر          

ن الزراعة في قطاع غزة التي توظف عددا كبيرا من العمال قد تخسر كل              أ مركزالويؤكد  . كارني مغلقا 
  .مليون دوالر 13 بـالمقدرةوعائدات الصادرات للموسم بكامله 

  1/11/2007الدستور 
  

  البخيت وجونغ يؤكدان مركزية القضية الفلسطينية  .44
 مباحثات مع وزير اجرى رئيس الوزراء وزير الدفاع معروف البخيت، امس،:  فيصل ملكاوي-عمان 

الدفاع االلماني فرانس جوزيف جونغ تناولت العالقات الثنائية وعددا من قضايا المنطقة وفي مقدمتها 
واكد الجانبان في مؤتمر صحافي . القضية الفلسطينية وسبل التوصل الى السالم واالستقرار في المنطقة

 مركزية القضية الفلسطينية وانعكاسها على مشترك، عقداه عقب اللقاء في نادي الملك حسين بعمان، على
االستقرار االقليمي والدولي مشددين على ان السالم واالستقرار في المنطقة لن يتحققا دون التوصل الى 

 .حل سلمي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
  1/11/2007الرأي األردنية 

  
   يدين حصار غزة  في لبنانالحزب التقدمي االشتراكي .45

الحصار والسياسات العدوانيـة االسـرائيلية التـي        "استنكر الحزب التقدمي االشتراكي في بيان له امس         
انها تصيب الشعب الفلسطيني المناضل، وتستهدف صموده وإصـراره         "، ورأى   "تمارس ضد قطاع غزة   

خطـوات  ن مواصلة االحتالل االسـرائيلي لهـذه ال       ا"ورأى  . "وسعيه الى نيل حقوقه الوطنية المشروعة     
  . ..."التصعيدية من جانب واحد انما يعطل كل مساعي السالم، ويسقط إمكانيات التوصل الى حلول دائمة

  1/11/2007السفير 
  

   شرط الذهاب للمؤتمر2000 سبتمبر 28انسحاب إسرائيل لحدود : موسى .46
و إجراءات المطلوب ه"أكد األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن :  صالح متولي-القاهرة 

 كما تنص خريطة الطريق واإلفراج عن 2000 سبتمبر عام 28بسحب القوات اإلسرائيلية لحدود 
األسرى قبيل الذهاب للمؤتمر الدولي ومطلوب أيضا ورقة واضحة في المؤتمر تساعد في الوصول إلى 

 زمني محدد نتائج عملية ملموسة لهذا المؤتمر وبدء التفاوض مباشرة بعد المؤتمر في حدود جدول
 .، قائالً إن هذه هي القواعد العامة األساسية المتفق عليها عربيا"المعالم وأال يتم التفاوض إلى ما ال نهاية

  1/11/2007الشرق االوسط 
  

  اللواء برهان حماد يؤكد استمرار الجهود المصرية لرأب الصدع الفلسطيني .47
اكد اللواء برهان جمال : المشهراوي عالء -غزة : 1/11/2007 القدس الفلسطينية ذكرت صحيفة

حماد رئيس الوفد االمني المصري استمرار الجهود المصرية بتوجيه من الرئيس محمد حسني مبارك 
ومتابعة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية لرأب الصدع في الصف الفلسطيني وجمع 
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ينية من المنعطف الخطير الذي تمر فيه بسبب االطراف المختلفه على طاولة الحوار النقاذ القضية الفلسط
واعرب اللواء حماد في حديث خاص بالقدس عن امله في . حالة االنقسام القائمه بين حركتي حماس وفتح

نجاح الجهود الجارية لجمع الشمل الفلسطيني ودعا االطراف الفلسطينية الى مزيد من الوحدة والتماسك 
لسطيني مشددا على موقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية وتغليب المصلحة العليا للشعب الف

  .كموقف تاريخي واستراتيجي
قالت مصادر مطلعة في القاهرة، ان تحركات :  القاهرة:1/11/2007القبس الكويتية وأضافت صحيفة 

ني قبل مصرية مكثفة ستبدأ االسبوع المقبل العادة الوئام بين حركتي فتح وحماس بتوحيد الصف الفلسطي
واشارت المصادر الى ان التحركات سيقوم بها رئيس المخابرات الوزير عمر سليمان . اجتماع انابوليس

ووزير الخارجية احمد ابوالغيط، يرجح ان تسفر عن زيارات الى رام اهللا واالردن ودمشق لبحث 
  .مقترحات تطرح على الفصيلين العادة االوضاع في غزة الى ما قبل انقالب حماس

  
  مصر ترفض قطع اإلمدادات عن غزة .48

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض مصر ألي قطع في إمدادات المرافق الحيوية لقطاع 
غزة، مشيرا إلى أن مثل هذه اإلجراءات العقابية تتنافى مع القانون الدولي اإلنساني، وتحرم الشعب 

وندد . صت عليها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسانالفلسطيني من ممارسة أبسط حقوقه األساسية التي ن
المتحدث الرسمي بما تلوح به السلطات اإلسرائيلية من إجراءات تطال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع 

  .غزة، باعتبارها تندرج تحت مفهوم العقاب الجماعي
  1/11/2007األهرام المصرية 

  
  مع مصرحماس تنقل أسواق رفح المركزية إلى خط الحدود  .49

صرحت بعض المصادر األمنية عن القلق تجاه خطة القوة التنفيذية لحماس لنقل :  أشرف سويلم-رفح 
وتثير عملية نقل األسواق . األسواق المركزية بمدينة رفح الفلسطينية إلي جدار الحدود مباشرة مع مصر

هيل تهريب األموال للسور الحدودي مع مصر مخاوف من استخدام حماس لهذه الحيلة المكشوفة لتس
  .واألسلحة عبر االنفاق بين مصر وقطاع غزة فيما بدأت جهود لمراقبة هذا الوضع عن كثب
  1/11/2007الوفد المصرية 

  
  يطلق مواقفه في شؤون فلسطين" القومي اإلسالمي" .50

في ، السبت الماضي، 22عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر القومي اإلسالمي اجتماعها الدوري الـ : بيروت
بيروت وحضر االجتماع المنسق العام منير شفيق وأعضاء عديدون في المؤتمر من لبنان والعراق 

وتناولت اللجنة بالتقويم مختلف نشاطات المؤتمر . وسوريا وفلسطين ومصر والمغرب والسودان واألردن
لسادس في الدوحة القومي االسالمي في األشهر العشرة األخيرة منذ انتهاء المؤتمر القومي االسالمي ا

وخرجت الى جانب التوصيات المتعلقة بزيادة فعالية المؤتمر القومي اإلسالمي، بمجموعة من التوصيات 
فلسطين ولبنان والعراق والسودان : السياسية، خصوصاً، ما يتعلق بالقضايا الملتهبة في هذه المرحلة
وأوصت لجنة المتابعة بضرورة . لعالميةوالصومال، فضالً عن مجموعة من القضايا القطرية والعربية وا

بذل جهود خاصة لرأب الصدع بأسرع ما يمكن بين حركتي فتح وحماس، وعدم السماح لالنقسام بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتحول الى امر واقع، بالضغط على فتح باب الحوار العاجل، ومن دون 

ستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة على اساس انتظار نتائج المؤتمر الدولي أو مصيره، ومن ثم ا
  .استراتيجية المقاومة والممانعة

  1/11/2007الخليج اإلماراتية 
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  نواب يطالبون باصدار قانون يحظر زواج المصريين من اسرائيليات  .51
قدم ثالثة من نواب البرلمان المصري طلبا للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس :  حسام أبو طالب-القاهرة 

مجلس الشعب إلصدار قانون يحظر زواج المصريين من اسرائيليات بسبب تشكيله خطرا علي أمن 
يلية مصر واستند النواب الى فتوي صادرة عن أحد علماء األزهر الشريف تحرم الزواج من االسرائ

  .لمخالفته الشريعة االسالمية بالرغم من اباحة ظاهر النص القرآني هذا النكاح
  31/10/2007القدس العربي 

  
   مليار دوالر 1.3بـ " إسرائيل"أسلحة أمريكية إلى  .52

، أمس، الكـونجرس نيتهـا بيـع آالف الـصواريخ           )البنتاجون(أبلغت وزارة الدفاع األمريكية     : ب.ف.أ
وقالت وكالة التعـاون واالمـن      .  مليار دوالر  1،3بما تصل قيمته اإلجمالية إلى      " ئيلإسرا"والذخائر إلى   

على تنمية قدرة دفاعية قويـة والمحافظـة        " إسرائيل"ان مساعدة   "الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع في بيان       
ـ      "عليها أمر حيوي للمصلحة الوطنية االمريكية      ة ، موضحة ان هذه الصفقة تتضمن خصوصا نحـو أربع

بقيمـة  ” المضادة للتحصينات “آالف صاروخ بينها ألفا صاروخ مضاد للدروع وخمسة آالف من الذخائر            
  .  مليار دوالر1،32اجمالية تصل الى 

  1/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  التطبيع .. التطبيع: واشنطن للعرب .53
 عملية التـسوية،    كشف مسؤول أمريكي عن رؤية واشنطن للدور العربي في        :  حنان البدري  -واشنطن  

في سياق االستعدادات السياسية لعقد لقاء الخريف في مدينة أنابولس قبل نهاية العام الحالي، مطالباً الدول                
  .جزء من هذه العملية" السالم والتطبيع"بأن " إسرائيل"العربية بأن تظهر لـ 

  1/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يام دولة فلسطينية قابلة للحياةرئيس الوزراء البريطاني يبدي حرصه على ق .54
أبدى رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون لخادم الحرمين الـشريفين الملـك            :  سعود الريس  -لندن  

. عبداهللا بن عبدالعزيز، خالل محادثاتهما أمس في لندن، حرصه على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحيـاة               
 إن المناقشات التي استمرت زهاء ثالث سـاعات         "الحياة"وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية لـ        

دعمه إنشاء الدولة الفلسطينية، والعمـل   "، إذ أكد براون لخادم الحرمين       "انابوليس"تخللها بحث في مؤتمر     
  ."على إرساء السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط

  1/11/2007الحياة 
  

 "أنابوليس"ستعدادات لمؤتمر بلير أطلع خادم الحرمين الشريفين على اال .55
 "أنـابوليس "اطلع ممثل الرباعية الدولية توني بلير الملك عبد اهللا على آخر التطورات التي تخص مؤتمر                

للسالم المزمع عقده في الواليات المتحدة برعاية اميركية وبهدف اعادة انعاش عملية السالم في الـشرق                
 ان  "الشرق االوسط "وقال ناطق باسم بلير لـ       .ة للفلسطينيين االوسط ومؤتمر الدول المانحة برعاية فرنسي     

كان ايجابياً جداً، وأضاف الناطق بأن النقاشات تركـزت علـى           " دقيقة   50االجتماع الذي استمر حوالي     
 . " االسرائيلي والجهود لحله-النزاع الفلسطيني "
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  1/11/2007الشرق االوسط 
  
  

  ح مؤتمر الخريف للسالمأطراف أوروبية تحذر من إضاعة فرصة إنجا .56
حذرت أطراف أوروبية، أمس، من إضاعة فرصة إنجـاح مـؤتمر الخريـف             :  صالح متولي  -القاهرة  

وأهاب وزير  . للسالم في الشرق األوسط، الذي دعا إليه الرئيس األميركي جورج بوش قبل نحو شهرين             
بارقة األمل التي يفتحها المـؤتمر،      خارجية ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير بجميع األطراف االستفادة من          

 .إن ترك األمور على ما هي عليه، في الصراع العربي اإلسرائيلي، يترتب عليه عواقب وخيمـة               : قائالً
وأكدت المفوضة األوروبية للعالقات الخارجية وسياسة الجوار األوروبية بينيتا فيريرو فالدنر، إن مواقف             

زال متباعدة بعض الشيء، مطالبة المجتمع الدولي إظهار اهتمامـه          الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ال ت    
  .وحرصه على االنخراط بشكل فعلى في جهود دفع المؤتمر نحو النجاح

  1/11/2007الشرق االوسط 
  

  "إسرائيل"انتصار أمريكا في العراق سيحمي : عضو مجلس الشيوخ األمريكي .57
و البارز في مجلس الشيوخ األمريكـي جـون         أعلن المرشح الجمهوري والعض   :  محمد سعيد  -واشنطن  

انتصار أمريكي حاسـم    "ماكين أن االستقرار في المنطقة بما فيها استقرار إسرائيل يعتمد على ما أسماه              
ببعـضها  " كل الصراعات في المنطقـة مرتبطـة      "وقال ماكين، في خطاب يوم الثالثاء، إن        " في العراق 

محذرا من أن اي انسحاب أمريكي مبكر مـن         " ف اإلسالمي تصاعد التطر "البعض، وأنها جزء مما سماه      
ـ    إذا انتصرنا في العراق، فإن البلدان      "وشدد ماكين على القول أنه      ". ملء الفراغ "العراق سيسمح إليران ب

وقال ماكين إنـه يعتقـد أن تـسوية         ". األخرى ستميل أكثر لمساعدتنا وذلك سيزيل الضغط عن إسرائيل        
مضيفا بأن إقامـة    ". خطوة خطوة "ئيلي على مساره الفلسطيني يجب أن يكون         اإلسرا -الصراع العربي   

إرساء السالم أوال، وذلـك     "لعملية التسوية، ولكن يجب     " النهاية المطلقة "الدولة الفلسطينية يجب أن يكون      
  ".يعني األمن وإنهاء اإلرهاب

  1/11/2007الدستور 
  

  والى غزة عبر الصليب االحمرالمساعدات اإلنسانية الروسية تصل إلى رام اهللا  .58
ذكر أحد الدبلوماسيين الروس أن قافلة من السيارات تحمل المساعدات اإلنسانية مـن روسـيا               : رام اهللا 

 طنا من المواد الغذائية واألدوية      60ويشار إلى أن الشاحنات نقلت نحو     . وصلت إلى األراضي الفلسطينية   
وذكرت مصادر في القيادة    .  فلسطينية في مدينة رام اهللا    إلى مخازن وزارة العمل والشؤون االجتماعية ال      

الفلسطينية أن قسما من المساعدات سيوزع على سكان الضفة الغربية أما الباقي فسيرسل إلى قطاع غزة                
  . عن طريق منظمة الصليب األحمر

  1/11/2007وكالة سما 
  

  منظمة العفو الدولية تطلب فتح تحقيق حول مخيم البارد بلبنان  .59
طالبت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عن مقرها الرئيسي في لندن الحكومة اللبنانيـة بفـتح                 : بأ  

وقالت المنظمة إنها   . تحقيق عن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق اإلنسان داخل مخيم نهر البارد            
 حول مـا حـدث مـن        "قلتحقيق سريع ومست  "أرسلت كتاباً رسمياً إلى الرئيس فؤاد السنيورة تدعوه إلى          

مـع عناصـر    "وطالبت المنظمة بالتحقيق أيضاً     . تخريب وسرقات وانتهاكات لحقوق اإلنسان في المخيم      
وأوردت المنظمـة مثـاالً علـى هـذه         . "الجيش اللبناني الذين تعاملوا بعنف مع الالجئين الفلـسطينيين        
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  من الجيش، وتشويه حيطان المنازل     إجبار رجال فلسطينيين على لعق أحذية عناصر        "المعامالت المهينة   
  

 كما سألت المنظمة عن األسباب الحقيقية التي دعت الـسلطات           ."بعبارة عنصرية ونابية بحق الفلسطينيين    
  . اللبنانية إلى منع دخول اإلعالميين إلى المخيم

  1/11/2007موقع الجمل 
 

  المفاوض الفلسطيني محاصر بين الخطوط الحمراء .60
  نقوال ناصر

، للبروفسور اإلسرائيلي أفي شليم، أستاذ العالقات الخارجية فـي          "أسد األردن "تي الكتاب الجديد،    ربما يأ 
كلية سانت انتوني بجامعة أكسفورد، الذي ينتمي لمدرسة المؤرخين اإلسرائيليين الجدد، إصدارا مهما في              

ل المنطقة تعـاني مـن      حينه، ليثبت للمفاوض الفلسطيني عقم أي مفاوضات سالم مع إسرائيل، إذ ما تزا            
آثار الغدر اإلسرائيلي بداعية سالم مخضرم، مثل العاهل األردني الراحل الحسين بن طالل، الذي أنفـق                

م، لكي يحصد هو وبالده والمنطقـة       1963أكثر من ألف ساعة من المفاوضات مع اإلسرائيليين منذ عام           
  . الحصاد المر الذي يمزق أهل المنطقة حاليا

الفلسطيني اليوم على الخطوط الحمراء لثوابته الوطنية، محاصرا بين الضغط الخارجي           ويقف المفاوض   
مركز أبحـاث األمـن     " الذي قال رئيس     –الستحقاقات المؤتمر األميركي المقترح قبل نهاية العام الحالي         

 يـوم   "هارتس"في جامعة حيفا اإلسرائيليةـ البروفيسور دان شيفطان في مقال نشره في صحيفة             " القومي
ـ وبين الضغط الـداخلي     " قضية أميركية إسرائيلية بحتة ال دخل للفلسطينيين فيها       "الخميس الماضي، إنه    

للمؤتمر الوطني المقرر عقده في دمشق أوائل الشهر المقبل الذي تقول القيادة الفلسطينية إنه غير شرعي                
  . ويعمق االنقسام الوطني

لعرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون وعلى رأسهم، الرئيس محمـود         ا" الممانعون"و" المسالمون"ويكاد يجمع   
الفرصـة  "عباس، على أن االجتماع الدولي الذي تسعى واشنطن الستضافته قبل نهاية العام الحالي، هو               

إلحياء عملية السالم العربية اإلسرائيلية، بدءا من استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية،            " األخيرة
 في هذا التقويم قادة عرب، كان أولهم العاهل األردني عبد اهللا الثاني، وقادة أجانـب، كـان                  ويتفق معهم 

  . آخرهم رئيسة فنلندا تارجا هالونين
لكن المؤيدين لعقد هذا االجتماع والمعارضين له، خصوصا في أوساط العرب، منقسمون بشكل حاد حول              

لسطينية على ةجه الخـصوص، يعتبـر المعارضـون         تقويم النتائج المتوقعة من عقده، وفي األوساط الف       
للمشاركة فيه، مجرد الذهاب إليه، جنوحا نحو تجاوز الخطوط الحمر للثوابت الوطنية، لذلك تداعوا إلـى                

  .  الشهر المقبل8 و7عقد مؤتمر معارض له في دمشق يومي 
منها أن هناك نافذة فرصـة      وتدافع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن قرارها بالمشاركة بحجج عديدة،           

منـذ فتـرة طويلـة      "، كان يطالب    "موقف فتح والسلطة الوطنية   "أميركية مفتوحة ينبغي استثمارها، وأن      
أن "، وليس من المنطقي أن يرفض الفرصة المتاحة لذلك اآلن، بعـد             "بضرورة عقد مؤتمر دولي للسالم    

ع، مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح       ، كما قال أحمد قري    "جاءت دعوة الرئيس األميركي جورج بوش     
ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، الجتماع حركي لنخبة فتح، طبقا لبيان اإلعالم المركزي لحركة فـتح               

  .  الجاري18في 
وتحتج القيادة أيضا، بأنه ال يوجد أي بديل للمبادرة األميركية للدعوة إلى االجتماع في أنابوليس بواليـة                 

رك الدبلوماسي الفلسطيني، وأن بذل أقصى الجهود الفلسطينية إلنجاح هذا االجتماع بالرغم            ميريالند للتح 
من كل المحبطات اإلسرائيلية واألميركية، أمر ال مفر منه، ألن الشعب الفلسطيني سيدفع ثمنا فادحا لفشل                

ـ               ر منظـور ليـسود     االجتماع المقترح، الذي سيقود فشله أيضا إلى انعدام أي عملية للسالم حتى أمد غي
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الفضائية، وسـط تقـارير     " العربية"العنف والتطرف كما قال عباس محذرا في مقابلة أخيرة له مع قناة             
إعالمية تتحدث حتى عن احتمال اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وانهيار سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية،              

  . أو على األقل عن استقالة محمود عباس
ة على انتقادات ذهابها إلى أنابوليس على قاعدة االنقسام الفلسطيني، مما يزيد ضـعفها              وترد قيادة المنظم  

ضعفا، بتكرارها القول علنا إن العودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية مع حماس، مشروطة بتراجع حركة               
فسيرا آخـر فـي     في قطاع غزة، غير أن هذه الذريعة العلنية تجد لها ت          " انقالبها"المقاومة اإلسالمية عن    

المجالس الخاصة، أقرب إلى السبب الحقيقي لرفضها الحوار مع حماس، يتمثـل فـي رفـضها تحمـل                  
 األوروبي علـى الـشعب الفلـسطيني،        – األميركي   –المسؤولية عن إعادة فرض الحصار اإلسرائيلي       

 حماس، قبـل    باعتبار إعادة فرض هذا الحصار أمرا مفروغا منه إذا ما أعاد عباس وصل ما انقطع مع               
 اإلتحـاد   – روسـيا    – األميركية، التي تبنتها رباعية أميركـا        –أن تستجيب حماس للشروط اإلسرائيلية      

 األمم المتحدة، والتي استجابت لهل قيادة عباس وحكومة الطوارئ التي أعلنها فـي شـهر                –األوروبي  
ل مفروضا وبقـسوة أشـد ال       يونيو الماضي، وتتناسى قيادته وحكومته أن هذا الحصار ما زا         / حزيران  

ترحم على ثلث الشعب والنصف اآلخر من األرض المحتلة، المفروض أنها خاضعة لسلطة الحكم الذاتي               
  . الفلسطيني

، تظهر مرة أخرى مدى     "الدمشقي"و" الدولي"إن زيادة حدة االستقطاب الفلسطيني عشية انعقاد المؤتمرين         
طنية وإلى الضرورة الملحة لسرعة العـودة إليهـا، باعتبارهـا           الحاجة الفلسطينية الماسة إلى الوحدة الو     

الرصيد اإلستراتيجي الوحيد ألي قيادة وطنية فلسطينية في إطار الخلل الساحق في موازين القوى لصالح               
لدولـة  " عملية الـسالم  "دولة االحتالل اإلسرائيلي، بسبب االنحياز الكامل لشركاء الرئاسة الفلسطينية في           

ـ              االحتالل،   خيـار  "وسقوط الخيار العسكري العربي بعد اإلجماع الرسمي العربـي علـى الـسالم كـ
المقاومـة لالحـتالل    " عسكرة"، وغياب التضامن العربي، وبسبب حسم الرئاسة لموقفها ضد          "إستراتيجي

ا عليه، وهو الموقف المسئول أساسا عن حالة االزدواجية الشرعية، المسئولة بـدوره           " الثانية"واالنتفاضة  
عن حالة االنقسام الجغرافي والسياسي التي تمزق النسيج الوطني بشكل يهدد في حال استمراره حركـة                

  . التحرر الفلسطينية المعاصرة بأوخم العواقب
التي سمعها الرئيس عباس خالل جولته اإلسـالمية فـي آسـيا األسـبوع              " النصيحة"وقد كانت هذه هي     

ليزيين والهنود، وهي ذات الرسالة التي يستمر فـي سـماعها مـن             الماضي من القادة اإلندونيسيين والما    
الدول الصديقة للشعب الفلسطيني، مثل روسيا والصين والنرويج، ناهيك عن عواصم عربية حليفة له في               

  ". عملية السالم"
  :  إجماع فلسطيني معارض-

نضمام الجبهـة الـشعبية     ويكاد يكون هناك إجماع فلسطيني على معارضة الذهاب إلى أنابوليس، وكان ا           
لتحرير فلسطين، العضو في منظمة التحرير، إلى ثمانية فصائل مشاركة في مـؤتمر دمـشق، أحـدث                 

وإذا كانـت هـذه     . المؤشرات على بطالن المسوغات، التي توفرها الرئاسة نفسها النعقاد هذا المـؤتمر           
بالتأكيد تقدم للداعين له الكثيـر      المعارضة ال تعني بالضرورة الموافقة على حضور مؤتمر دمشق، فإنها           

  . من المبررات إلقناع آخرين بالمشاركة فيه
تـصفية  "فإذا استثنينا حماس، غير العضو في منظمة التحرير، التي ترى في الذهاب جزءا من مخطط ل               

جهاد  القيادة العامة العضو في المنظمة، واستثنينا ال       –، وتنسجم معها في موقفها الجبهة الشعبية        "المقاومة
اإلسالمي التي تبدو منشغلة تماما في المقاومة، وال يعنيها من كل هذا الجدل سوى احتـواء مـضاعفاته                  
السلبية على الوحدة الوطنية، فإن جميع الفصائل األخرى األعضاء في منظمـة التحريـر أو الملتزمـة                 

وليس بـشروطها   من غير األعضاء قد عارضت رسميا وعلنا المشاركة في أنـاب          " مشروعها الوطني "ب
  . وظروفها الراهنة
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أكتوبر الجاري، عقدت الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب الـشعب         / ففي السابع من تشرين األول      
اسـتهدافاته  "لمناقـشة التحـضيرات لالجتمـاع و      " اجتماعا قياديـا  "والمبادرة الوطنية الفلسطينية    " فدا"و

إلى النتائج  " لتي أفضت إليها مسيرة المفاوضات السابقة     في ضوء النتائج العقيمة ا    "، وتوصلت   "ومخاطره
  : التالية التي تذهب رئاسة الحكم الذاتي وقيادة المنظمة إلى أنابوليس، دون أن تعيرها أي التفات

 اإلسرائيلي،  –ترى القوى المجتمعة، أن الصيغة الناجعة إليجاد تسوية للصراع العربي والفلسطيني            : أوالً
 الدولي كامل الصالحيات، الذي ينعقد بمشاركة جميع األطراف المعنية على أسـاس             هي صيغة المؤتمر  

قرارات الشرعية الدولية، وبهدف تنفيذ هذه القرارات تحت إشراف دولي جماعي في إطار األمم المتحدة               
  . وتحت رعايتها

ه الصيغة، بـل هـي      إن الدعوة التي أطلقها الرئيس بوش للقاء الخريف، ال تستجيب لمتطلبات هذ           : ثانياً
  . تهدف إلى مواصلة االلتفاف عليها وتشويهها

إن مواجهة االستهدافات التي تنطوي عليها هذه الدعوة األميركية، تتطلب تنـسيقاً وثيقـاً وعمـالً                : ثالثاً
  .  عربياً–مشتركاً حثيثاً فلسطينياً 

 والمشاركة فيه ما لم يتوفر الحـد        إن القوى المجتمعة تحذر من مخاطر عقد اللقاء الدولي المقترح         : رابعاً
األدنى من هذه الشروط التي تكفل نجاحه في التقدم على طريق الحل الشامل المتوازن ودرء احتمـاالت                 

  . االنزالق إلى دوامة الحلول الجزئية ومستنقع التسويات التصفوية
يل علـى وقـف     إن معيار الجدية في أي جهد دولي لتسوية الصراع يتمثل فـي حمـل إسـرائ               : خامساً

ممارساتها العدوانية ضد شعبنا والكف عن فرض الوقائع على األرض من جانب واحد وإلغـاء القـرار                 
  . التعسفي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، وفك الحصار عنه

تحذر القوى المجتمعة من المخاطر التي ينطوي عليها خوض المعركة التفاوضية في ظل وعلى              : سادساً
  .  االنقسام الفلسطيني الداخليقاعدة تكريس

تؤكد القوى المجتمعة أن درء المخاطر والمنزلقات التي تنطوي عليها التحركات السياسية الجارية             : سابعاً
يتطلب اإلشراف الجماعي على إدارة العملية التفاوضية، بمشاركة فاعلة لكافة القوى الفلسطينية الراغبـة              

  . في ذلك
المؤتمر الوطني الفلـسطيني لمقاومـة بـرامج        "لفلسطينية إلى عقد ما سمي      وقد تداعت معظم الفصائل ا    

م، 2007/ 11 /9 إلى   7بدمشق في الفترة الواقعة ما بين       " مجمع صحارى "في  " تصفية القضية الفلسطينية  
وحسب نص الدعوة لحضور المؤتمر الموقعة من       ". الوحدة الوطنية طريق للتحرير وللعودة    "تحت شعار   

مواجهة األخطار التي تتهـدد     "، فإن أهداف انعقاد المؤتمر هي       "طالل ناجي . ة التحضيرية د  رئيس اللجن "
ووضـع كـل    ) الرئيس األميركي بـوش   (والتحذير من استهدافات مؤتمر     ... القضية الوطنية الفلسطينية  

هذه المغـامرة   األطراف الفلسطينية المعنية والنظم العربية أمام مسؤولياتها التاريخية بعدم تقديم الغطاء ل           
والتأكيـد  ... وضع آليات لمعالجة حالة االنقسام الفلسطينية الراهنـة "و" التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا 

، "التأكيد على حق شعبنا في اسـتمرار المقاومـة        "، و ."ف.ت.على الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار م      
  ". التأكيد على التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين"و
 تتساءل القيادة المفاوضة مستهجنة ومستنكرة بعد كل ذلك، وغيره كثير، لماذا ينعقد مؤتمر فلـسطيني                ثم

واألحرى بها أن تتساءل لماذا ال ينعقد مؤتمر كهـذا          ! معارض لمؤتمر بوش ولمشاركتها فيه في دمشق      
ات الفـصائلية   داخل الوطن أيضا، ومؤتمرات مماثلة في كل العواصم العربية، بغض النظر عن األجنـد             

الخاصة واألجندات الخاصة بالدول، التي قد تستضيف أو تمول أو تدعم مثل هـذه المـؤتمرات، فهـذه                  
األجندات التي تركز القيادة عليها للطعن في مثل هذه المؤتمرات لن تنجح في االنتقاص من المـسوغات                 

 أجندتها هي التـي تـستجيب       الموضوعية النعقادها، فاألحرى بالقيادة أن تبحث عن هذه المسوغات في         
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 إسرائيلية للذهاب إلى مـؤتمر يـضع خـصومها          -الستحقاقات تسميها دولية وهي في حقيقتها أميركية        
  . جدول أعماله ليكونوا هم فيه الخصم والحكم في الوقت نفسه

إن ذهاب القيادة المفاوضة إلى مؤتمر كهذا، ال صالحيات له وال تشارك فيه كـل األطـراف األصـيلة                   
لمعنية بالصراع وعلى قاعدة االنقسام فلسطينيا وعربيا وعلى أساس مرجعيات تتجاوز الخطوط الحمراء             ا

للثوابت الوطنية، سيكون مستغربا، إن مر دون احتجاجات وطنية واسعة النطاق ودون اعتراضات شعبية              
  . زورعربية أوسع نطاقا تنبه المشاركة العربية والدولية فيه إلى قيامها بدور شاهد ال

المؤتمر الوطني  "ويلفت نظر المراقب التناقض الظاهر بين الحملة اإلعالمية لهذه القيادة للحط من أهمية              
التي تزمع المعارضة عقده وبين حملتها السياسية لمنع انعقاد هذا المؤتمر الذي حقق حتى قبل               " الفلسطيني

ة فلسطينية للمؤتمر الـدولي الـذي       انعقاده بعض أهداف عقده، مثل تسليط األضواء على وجود معارض         
 اإلسـرائيلي أو فـي األقـل وجـود معارضـة            –اقترحته واشنطن إلحياء عملية التفاوض الفلسطيني       

للمرجعيات الجديدة لهذا المؤتمر التي تنطوي على تنازالت حتى عن مرجعيات اتفاقيات أوسـلو التـي                
  .م1993انطلقت عام 

الوضع النهائي أحمد قريع إلى دمشق لثنيها عن استضافة المؤتمر          إن قرار الرئاسة بإيفاد كبير مفاوضي       
وحثها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على إصـدار          ) الخليج اإلماراتية والحياة اللندنية   (

بيان ضد المؤتمر إنما يظهر فقط أن الرئاسة تولي مؤتمر دمشق أهمية تعادل األهمية التي يعطيهـا لـه                   
مـؤتمر  "ا يتناقض مع وصف أمين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسـر عبـد ربـه بأنـه                  أصحابه، مم 
ووصف ) اإلعالم المركزي لفتح  " (تنتهي آثاره بمجرد رفع أعماله    "سوف  " زوبعة في فنجان  "و" خزعبالت

  ". ال قيمة له"الناطق اإلعالمي لفتح أحمد عبد الرحمن للمؤتمر بأنه 
 المؤتمر عدم شرعيته ألن المنظمة لم تدع إليـه وألنـه يعمـق االنقـسام                وتأخذ القيادة المفاوضة على   

، متجاهلة أن قيادة ال تدعو المجلس الوطني نفسه لالنعقـاد وال            )بيان رئاسة المجلس الوطني   (الفلسطيني  
تعقد المؤتمر الحركي لفتح ال يتوقع منها الدعوة إلى أي مؤتمر شعبي في األقل لالستئناس برأيه حول ما                  

  . جريه من مفاوضات، ومتجاهلة مسؤوليتها الذاتية المشتركة عن حالة االنقسام السائدة وعن استمرارهات
وسارعت قيادة المنظمة إلى انتقاد هذا المؤتمر وحث األمين العام للجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربـه                 

واتهم سـوريا بأنهـا طالمـا       الدول العربية على عدم احتضان مؤتمرات تطعن في الشرعية الفلسطينية           
  . حاولت وفشلت في شق منظمة التحرير

عن أمله في أن ال ينعقد هـذا        "أما أحمد قريع، فإنه في اجتماع نخبة فتح الذي سبقت اإلشارة إليه أعرب              
المؤتمر من حيث المبدأ، ألنه يعتبر خطأ كبيرا في محاولة اللحاق ضرر بالقيـادة والوفـد الفلـسطيني                  

المرتقب، طبقا لبيـان اإلعـالم      " باشرا على قضيتنا الوطنية، وإن كان ال يعطل المؤتمر        سيلحق ضررا م  
المركزي للحركة، مع أن تقارير إعالمية ترجح حضور القيادي في فتح وفي المنظمة فاروق القـدومي                

وقد قرر المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون يوم االثنـين الماضـي عـدم               . مؤتمر دمشق 
مشاركة بالرغم من عدم اإلجماع على ذلك، وكان دفاع عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عبد الرحيم ملوح             ال

علنا عن حق المشاركين وغيرهم من الفلسطينيين في إبداء آرائهم في اليوم السابق، خروجا على الموقف                
لمؤتمر في حد ذاته، كما     الرسمي للجنة التنفيذية، الذي عارض في بيان رسمي األسبوع الماضي انعقاد ا           

  . عارض استضافة المكان الذي ينعقد فيه له
  :  قلق وطني مبرر-

إن للقلق الوطني الفلسطيني مسوغاته، وكذلك التعبير عنه في المؤتمرات وغيرها من أشكال االعتراض،              
األميركي لهذا  وال يستمد هذا القلق مسوغاته فقط من تجربته الطويلة مع االحتالل اإلسرائيلي واالنحياز              

االحتالل، والعجز العربي عن توفير خالص قومي للهم الوطني الفلسطيني، بل يستمدها أكثر في الوقت                
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الراهن من عدم ثقة في البرنامج السياسي للقيادة التي أوصلته إلى الوضع الراهن وفي األداء التفاوضـي                 
  . لهذه القيادة من تجربة السنوات الخمسة عشر الماضية

افق توافق المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أن تكون الدولة اإلسرائيلية وطنا قوميا لليهود             إن تر 
حل الدولتين األميركية، مع تبنـي واشـنطن        " رؤية"والدولة الفلسطينية وطنا قوميا لعرب فلسطين وفق        
ـ      قد فتح باب القلـق الـوطني    دولة االحتالل،   " يهودية"للمطالبة اإلسرائيلية، باعتراف فلسطيني وعربي ب

الفلسطيني على مصراعيه ألن أي اعتراف كهذا هو المدخل الـسياسي الموضـوعي لموافقـة القيـادة                 
السكاني، بعد موافقتها على التبادل الجغرافي، ومثل هذه الموافقـة          " التبادل الديموغرافي "الفلسطينية عل   

" ترانـسفير "لالجئين في العودة، بل أيضا لل     بدورها ستكون المدخل الموضوعي ليس فقط الستبعاد حق ا        
  . الذي يتحين اإلستراتيجيون اإلسرائيليون الفرص لتطبيقه

وكال المبدأين إن تبنتهما القيادة الفلسطينية رسميا، وقد تبنت أحدهما فعال، يمثالن مساومة علـى حقـوق        
ض متنازع عليهـا يمكـن      وطنية غير قابلة للتصرف وينطويان على قبول بأن األراضي المحتلة هي أر           

تبادلها وبأن عودة الالجئين، ليست حقا وطنيا، بل موضوع تفاوض يمكن أن يتفق عليه ومن هنا القلـق                  
لقـضية الالجئـين    " عادل متفق عليه  "الوطني من مصطلحات ترددها القيادة الفلسطينية، مثل تبنيها لحل          

  .  تحديداوتبنيها رسميا لمبادرة السالم العربية التي تنص على ذلك
فعندما يقول شمعون بيريس رئيس دولة االحتالل اإلسرائيلي إن ما هو معروض على الفلسطينيين فـي                

، "1967من األرض المحتلـة فـي سـنة    % 100ما يعادل  "االجتماع الدولي الذي اقترحته واشنطن هو       
فظ بالمـستعمرات   وليس األرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في تلك السنة، وإن إسـرائيل سـتحت             
مـن مـساحة    % 5االستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربية، وإن مساحة هذه المستعمرات تبلـغ             

الضفة، وإنها ستبادل الفلسطينيين بمساحة تعادل هذه الخمسة فـي المائـة مـن األراضـي المأهولـة                  
لخمسة في المائة ال تشمل القدس      بالفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اإلسرائيلية في إسرائيل، وإن هذه ا         

الشرقية وال المستعمرات اليهودية فيها وال مستوطني هذه المستعمرات، وكل ذلك استنادا إلى التعهـدات               
األميركية التي وعد الرئيس جورج بوش إسرائيل بها في رسالته إلى رئيس الـوزراء الـسابق آرييـل                  

أعمال مؤتمر بوش المقترح، والذي لم يعلن عنه        ، يتضح أن جدول     2004أبريل  /  نيسان   14شارون في   
  ". التبادل السكاني"و" التبادل الجغرافي"رسميا حتى اآلن، يتضمن بندين رئيسيين هما 

وكان تصريح الرئيس عباس في العاشر من الشهر الجاري بأنه يريد الدولة الفلسطينية المرجـوة علـى                 
غربية وقطاع غزة، دون أن يربط ذلـك بحـدود           كيلومترات مربعة هي مساحة الضفة ال      6205مساحة  

م، متساوقا ومنسجما تماما مع رؤية بيريس، وكان مثار قلـق جديـد             1967يونيو  / الرابع من حزيران    
لشعبه ألنه يتساوق مع مبدأ تبادل األراضي الذي تصر عليـه دولـة االحـتالل لالحتفـاظ بمكاسـبها                   

ي التصريح نفسه دافع عباس عن هذا المبدأ بالقول إنه          االستيطانية من احتاللها، خصوصا في القدس، وف      
، وإن وجود   "بالمثل"، مشيرا إلى أن التعديل سيكون       "242بالنسبة لتعديل الحدود فهذا مذكور في القرار        "

الشريك الفلسطيني لمبادرة جنيف غير الرسمية، ياسر عبد ربه، في الوفد المفاوض يزيد من القلـق، ألن         
، قد تم اعتماده في المبادرة لمبادلة ثالث مجمعات استيطانية كبرى فـي القـدس               1:1ة  بنسب" المثل"مبدأ  

  ! بشريط من صحراء النقب مواز لقطاع غزة
ولم تصدر حتى اآلن عن القيادة الفلسطينية المسئولة عن المفاوضات أي موافقة رسمية على مبدأ التبادل                

ا المبدأ، وال أي توضيح للفـصل بـين تبـادل           السكاني، لكن لم يصدر عنها أيضا أي رفض صريح لهذ         
وال يوجد ما يـسوغ صـمتها علـى         . األراضي كما تفهمه هي وبين تبادل األراضي كما يفسره بيريس         

" الشيطان"تصريحات بيريس وإدانتها بصراحة مباشرة دون االكتفاء بعرض الموقف الفلسطيني العام ألن             
  . كما يقولون يكمن في التفاصيل
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ـ           إن الدعوة ا   دولـة  "إلسرائيلية التي تبناها بوش وإدارته إلى تجديد االعتراف الفلسطيني بإسرائيل لكن ك
، 1993هذه المرة، دون االكتفاء باالعتراف المتبادل األول مع منظمة التحرير الفلسطينية عـام              " يهودية

لم يصدر أيضا عن القيادة     اإلعالمية فإنه   " الشائعات"وبالرغم من   ". التبادل السكاني "لها صلة وثيقة بمبدأ     
لكن لم يصدر عنهـا     " دولة يهودية "الفلسطينية رسميا ما يشير إلى استعدادها لالعتراف بدولة االحتالل ك         

كذلك أي رفض قاطع جامع مانع ألي اعتراف كهذا، بالرغم مما لرفض استباقي كهذا من أهمية لتبديـد                  
لفلسطيني من ناحية، ولسد أي ثغـرة فـي         أي شكوك وطنية أو تشكيك مغرض في مصداقية المفاوض ا         

  . الموقف التفاوضي الفلسطيني قد توحي بأي إمكانية ألي استعداد كهذا من ناحية أخرى
وما زال إعالن مثل هذا الرفض القاطع الجامع المانع استحقاقا مطلوبا من القيادة الفلسطينية المفاوضـة                

" الترانـسفير "أولهما يفتح مدخال لإلبعاد الجماعي :  شقين ألن الترجمة السياسية لمبدأ التبادل السكاني ذات      
في النيـل مـن     " الجنسية اإلسرائيلية " دون أن تنجح     1948لعرب فلسطين الصامدين في الوطن منذ عام        

  هويتهم الوطنية بينما يغلق ثانيهما 
. بل ستين عاما  باب األمل في عودة ضحايا الترانسفير العنصري األول للنكبة التي حلت بعرب فلسطين ق             

وعدم إعالن الرفض الفلسطيني الصريح الذي ال لبس فيه من حيث المبدأ للتبادل الـسكاني               " الصمت"أما  
  . فال يوجد أي تفسير سياسي له خارج نطاق تجاوز خط أحمر لواحد من الثوابت الوطنية األهم

سطينية ووفدها المفـاوض فـإن      وإذا كان إعالن رفض التبادل السكاني استحقاقا مطلوبا من الرئاسة الفل          
التراجع عن الموافقة المعلنة على التبادل الجغرافي هو استحقاق آخر لم يفت أوانه بعد، سواء كان هـذا                  
التبادل الجغرافي مدخال للتبادل السكاني كما تريده القيادة اإلسرائيلية أم كان مدخال لالعتراف الفلسطيني              

  .  في الضفة الغربية، وخصوصا في شرق القدس1967بمكاسب إلسرائيل من احتاللها عام 
وطالما ترى القيادة بأن الصراع مع دولة االحتالل قد تحول إلى نزاع على الحدود، فإن الحـد األدنـى                   
لتنازالتها من أجل السالم في مجال تبادل األراضي يجب أن يستثني القدس تماما من أي تبـادل كهـذا                   

يس أقلها وطنيا أن القدس هي صلة الوصل اإلقليمية التـي ال غنـى              ألسباب وطنية وعربية وإسالمية، ل    
  . عنها بين شمال أي دولة فلسطينية مرجوة قابلة للحياة وبين جنوبها

وتبدو القيادة المفاوضة متناقضة تماما مع نفسها عندما تكرر المطالبـة بـااللتزام بخريطـة الطريـق                 
قت نفسه رفضها لدولة فلسطينية انتقالية ذات حـدود         كمرجعية لمفاوضات الوضع النهائي وتكرر في الو      

مؤقتة ودون سيادة ومجردة من السالح كخيار ورد في المرحلة الثانية من خريطـة الطريـق، وتبـدو                  
متناقضة أكثر عندما تقرن هذا الرفض اللفظي بالذهاب إلى مؤتمر بوش المقترح دون أن تشترط مـسبقا                 

 الهاي الخاص بجدار الضم والتوسع اإلسرائيلي ألن إسرائيل تقترح         تطبيق قرار محكمة العدل الدولية في     
ـ     " حشر" لها في الغرب وبين الغور الفلسطيني فـي        " حدود ديموغرافية "هذه الدولة المؤقتة بين الجدار ك

  . لها في الشرق" حدود أمنية"وادي األردن كـ
سميها دولية، وهي في حقيقتها أميركية      إن إفراط الرئاسة الفلسطينية في واقعية التجاوب مع استحقاقات ت         

ـ      " تأبيد" إسرائيلية تشترط مسبقا     - مؤهل للتفاوض  " شريك"االنقسام الفلسطيني للتعاطي مع هذه الرئاسة ك
على السالم يساهم مساهمة رئيسية في خلق بيئة مواتية تماما لتفاقم حدة االسـتقطاب الـداخلي ويقـدم                  

  . المعارضة وبالتالي لتعميق االنقساممسوغات مجانية ذات مصداقية التساع 
  في المفاوض أم في موضوع التفاوض؟ :  أين األزمة-

وتجد القيادة المفاوضة من األسهل عليها أن تلخص األزمة الفلسطينية المستحكمة بأنها أمنية ناتجة عـن                
جمـت عـن    حماس على شرعية الرئاسة في قطاع غزة لكن األزمة في الواقع سياسية، وقـد ن              " انقالب"

تجاوب الرئاسة مع االستحقاقات األميركية اإلسرائيلية التي تبنتها الرباعية الدولية مما قادها إلى رفـض               
 طيلة عام ونصف العام مما دفع حماس إلى         6النتائج التي تمخضت عنها االنتخابات التشريعية أوائل عام         
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 حكومة الوحدة الوطنية التـي كانـت        ضد أجهزة أمنية تقول إنها متمردة على شرعية       " الحسم العسكري "
  . تقودها

وزيرة الخارجية تسيبي ليفني    (ويدور حاليا جدل فلسطيني ساخن حول ما يصفه المسئولون اإلسرائيليون           
التي فرضتها اإلدارة األميركية على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لدوافع         " العملية الدبلوماسية "ب) مثال

  . وضع اإلقليمي أكثر من عالقتها بصنع السالم بينهمالها في األصل عالقة بال
وبينما يتركز الجدل في الظاهر حول الوفد الفلسطيني المفاوض، يجري تغييب حقيقة أن األزمة الداخلية               
الفلسطينية الوطنية والسياسية تدور في الواقع حول موضوع التفاوض ذاته، ومرجعياته، وآفاقه، وقاعدة             

ذي يراد استمرارها كشرط مسبق الستمرار المسعى األميركي إلحياء المباحثات بـين            االنقسام الوطني ال  
للمفاوضات الجارية، الذي تصر واشنطن عليه بالرغم مـن أنـه يحاصـر             " الثنائي"الجانبين، واإلطار   

المفاوض الفلسطيني في وضع يكون فيه في أضعف حاالته مرتهنا فقط لحسن النوايا األميركية ولرحمـة    
  . ين القوى الراجحة بشكل حاسم لصالح دولة االحتالل اإلسرائيليمواز

غير أن األزمة تكمن في موضوع التفاوض وفي المفاوض الفلسطيني معا، ألن الوضع الراهن الذي يجد                
الشعب الفلسطيني فيه نفسه أسير عملية سالم سلبياتها أكثر من إيجابياتها، هو وضع مـن صـنع الوفـد               

الفلسطيني اإلسرائيلي في واشنطن عام     " إعالن المبادئ "سه، الذي لم يتغير منذ توقيع       المفاوض الحالي نف  
، كما وصفته عضو المجلس التـشريعي حنـان         "مجرب" واتفاقيات أوسلو التي أعقبته، فهذا الوفد        1993

عقـدت  ) يديعوت أحرونوت وهآرتس مثال   (عشراوي وطالبت بتغييره، مع أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية         
نفسها التي ينتقدها الفلـسطينيون علـى       " تجربته"مقارنات لصالحه، بينه وبين نظيره اإلسرائيلي، بسبب        

  . نطاق واسع
وإذا كان المفاوض الفلسطيني في رموزه األساسية لم يتغير منذ خمسة عـشر عامـا، فـإن موضـوع                   

را يطال المرجعيـات ذاتهـا      التفاوض ومرجعياته قد غيرتها واشنطن، راعية عملية السالم العقيمة، تغيي         
التي عدلتها لكي تستوعب المكاسب التي حققتها الدولة المحتلة على األرض بالقوة المسلحة خالفا للقانون               

  . الدولي وميثاق األمم المتحدة تحت مظلة السالم الزائف نفسها
لة ودولة االحتالل،   لقد كشفت زيارة وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس األخيرة لألراضي المحت          

وهي السابعة في جوالتها المكوكية خالل العام الحالي، أن إدارتها ال تتورع حتى عـن إسـقاط القنـاع                   
الدبلوماسي في ضغطها على المفاوض الفلسطيني تكتيكيا واستراتيجيا، إذ ال يمكن تلخيص نتائج زيارتها              

هـذا المفـاوض للتـساوق مـع اإلمـالءات          إال بكونها حلقة جديدة في سلسلة الضغوط األميركية على          
  . اإلسرائيلية

فرايس لم تردعها اللياقة الدبلوماسية عن توفير ضغطها على الرئيس محمود عباس للمجـالس الخاصـة                
والدبلوماسية الهادئة إذ عارضته علنا في كل ما يطالب به تقريبا إلنجاح لقاء انـابوليس الـذي اقترحـه                  

ـ          /  أيلول 16رئيسها جورج بوش في      " إقناع"يوليو الماضي، وأصرت على عدم تدخل إدارتها في األقل ل
  . إسرائيل إن لم يكن للضغط عليها للتجاوب مع مطالبه، كما يطالب المفاوض الفلسطيني ويأمل

فهي أصرت على ترك المفاوض الفلسطيني لرحمة دولة االحتالل، مكررة أن الدعم األميركي يقتـصر               
ال تـستطيع أن تكـون بـديال    "، وأن واشـنطن  "الرؤية الثنائية "و" المسار الثنائي " و "العملية الثنائية "على  

، وأن دور المجتمع الدولي يقتصر على دعـم مـا           "للمباحثات الثنائية أو لالتفاقيات الثنائية بين الطرفين      
اجتماع حـول   هو  "، وأن لقاء أنابوليس     "دون أي مساعدة  "ثنائيا  " يحاول اإلسرائيليون والفلسطينيون عمله   "

  . الثنائي" المسار اإلسرائيلي الفلسطيني
وحول مطالبته بتحديـد هـدف      ". تشك في الجداول الزمنية   "وحول مطالبة عباس بجدول زمني قالت إنها        

". ال نهايتهـا  ) حوار(بداية عملية   "هي  " وأن أنابوليس " األمر األهم هو الحوار نفسه    "للمفاوضات قالت إن    
لة الغموض عن جدول أعمال اللقاء واألطراف التي سـتدعى إليـه قالـت إن               وحول مطالبة عباس بإزا   
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، التي أعربت   "البيان الثنائي "هو حول أين وصل الطرفان في مباحثاتهما حول         " الوضوح الذي أسعى إليه   "
  ! المرتقب" الخريف"عن أملها في أن يقدماه للقاء 

دارة األميركية وحليفها االستراتيجي اإلسـرائيلي،      إن كل الدالئل والقراءات للمواقف الرسمية المعلنة لإل       
تثبت بما ال يدع أي مجال للشك، أن واشنطن التي يراهن عليها المفـاوض الفلـسطيني، قـد غيـرت                    
المنطلقات السياسية لعملية التفاوض، غير أن هذا المفاوض يبدو كالنعامة التي تدفن رأسها فـي الرمـال    

يتهددها، كمن يتعلق بالوهم في إصراره الـذي ال يوجـد أي تفـسير              حتى ال تواجه الخطر الداهم الذي       
منطقي له، على أن المفاوضات ما زالت تستهدف مبادلة األرض بالسالم إلقامة دولة فلسطينية في حدود                

  . م1967يونيو / الرابع من حزيران 
قلت عن رئيس وزراء    وهذه الرسالة األميركية قد وصلت في األقل إلى بعض المصادر الفلسطينية التي ن            

، قوله إن المفاوض اإلسرائيلي قد اعتمـد        ) الجاري 18في  " الحرية"مجلة  (دولة االحتالل إيهود أولمرت     
، والتي وصفها عرب    2004أبريل  / نيسان 14رسالة جورج بوش إلى سلف أولمرت، آرييل شارون، في          

ـ  ولي في أنابوليس بواليـة مريالنـد       ، أساسا للتفاوض في لقاء الخريف الد      "وعد بلفور الثاني  "فلسطين ب
  . األميركية قبل نهاية العام الحالي

وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست اإلسرائيلي، تزاهي هـانيغبي، مـا نـسبته                 
ألولمرت عن األساس التفاوضي المعتمد للوفد اإلسرائيلي في لقاء أنابوليس عندما           " المصادر الفلسطينية "

، بعد إعادة نـشر قواتهـا ومـستوطنيها         "التزاما خطيا "لجنته أن الحكومة األميركية منحت إسرائيل       أبلغ  
م، بالوقوف إلى جانبها، عندما تتجه مفاوضات الوضع النهائي نحو بحـث            2005خارج قطاع غزة عام     

  ).  الجاري18الجروزالم بوست في (قضيتي الالجئين والمستعمرات االستيطانية 
لتاريخية، أن الموقف األميركي من االحـتالل اإلسـرائيلي كافـأ االنقـالب فـي الموقـف                 والمفارقة ا 

، وتُرجم الحقا إلى 1988اإلستراتيجي الفلسطيني، الذي تبنى حل الدولتين في وثيقة إعالن االستقالل عام            
  ". وعد بلفور الثاني"اعتراف بإسرائيل، بتراجعات توجتها واشنطن بـ

نية اليهودية، التي تقول آخر التقارير إن عدد مستوطنيها يبلغ اآلن نصف مليـون              فالمستعمرات االستيطا 
غيـر  "، وأصبحت المطالبة بتفكيكهـا أمـرا        "غير شرعية "مستوطن، لم تعد في نظر اإلدارة األميركية        

م، 1967، وبالتالي فإن ضمها إلى إسرائيل تحول إلى واقع يفرض عدم العودة إلى حـدود عـام                  "واقعي
بدوره، وتحولت األراضي المحتلة في نظر      " غير واقعي "ر أي انسحاب كهذا لقوات االحتالل، أمر        باعتبا

  . ، يتفاوض الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي على تقاسمها"متنازع عليها"واشنطن إلى أراض 
إلى دولـة   اإلسرائيلية في الشرق األوسط التي كانت واشنطن تتغنى بها          " الديمقراطية الوحيدة "ثم تحولت   

ـ           غيـر  "مـن   " دولة يهودية "تطالب اإلدارة األميركية العرب وفي مقدمتهم الفلسطينيون أن يعترفوا بها ك
أن يبدأ الجميع في التفكيـر فـي        " الواقعي"أيضا أن يعود إليها الالجئون الفلسطينيون، لكن من         " الواقعي

، ربمـا   "يهوديتهـا "ا للحفاظ علـى     كيفية حل مشكلة مليون ومائتي ألف عربي فلسطيني يحملون جنسيته         
ولم ال طالما وافق المفاوض الفلسطيني على مبـدأ التبـادل           " (تبادل ديموغرافي "، ضمن عملية    "نقلهم"ب

دولـة  "في عملية السالم، إلى مخيم الالجئين األكبر في العالم الذي يخططون إلطـالق اسـم                ) الجغرافي
، كما يصرح وزيـر     "الترانسفير"و باإلبعاد الجماعي لهم     عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة أ      " فلسطينية

  ! الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
  : المفاوض الفلسطيني" تحرر" حماس -

إن تأكيد المفاوض الفلسطيني المتكرر على أن الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة والقانون الـدولي               
تفاقيات الموقعة وخريطة الطريق ومبادلة األرض بالسالم، هـي مرجعياتـه           ومبادرة السالم العربية واال   
، يرفض كل هذه المرجعيات مجتمعة ومنفردة، يتحول إلـى          "شريك إسرائيلي "اإلستراتيجية للتفاوض مع    

سجله التاريخي حافـل بـنقض أي       " وسيط أميركي "تأكيد لفظي يعادل اللغو، بينما تتحول المراهنة على         
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لسالم على أساسها إلى سذاجة سياسية تفتقد الحد األدنى من الواقعية السياسية، إذا افتـرض   تحرك دولي ل  
  . المراقب حسن النية ولم ينسق مع االتهامات التي يسوقها للمفاوض الفلسطيني خصومه السياسيون
وجـود  لقد نفى رئيس الوفد الفلسطيني لمحادثات الوضع النهائي أحمد قريع يوم الجمعة قبـل الماضـي                 

في المفاوضات مع الوفد اإلسرائيلي التي عقدت في ذلك اليوم جولتها الثالثة من المباحثـات فـي                 " أزمة"
القدس المحتلة، ونفيه هذا مستغرب ألنه يتناقض تماما ليس فقط مع كل المقدمات التي عرضنا لهـا بـل                

مع رايس األسبوع الماضـي     ويتناقض كذلك مع االنتقادات التي وجهها الرئيس عباس نفسه عقب لقائيه            
الجارية، لكـن   " العملية الدبلوماسية "إلسرائيل وقال فيها إن األفعال اإلسرائيلية على األرض تهدد بعرقلة           

  . قريع طبعا لم ينف وجود أزمة فلسطينية حول المفاوضات نفسها
لوطنية، مـا هـي إال      إن المؤتمرات السياسية والشعبية التي تتكاثر كالفطر في أوساط الالجئين والقوى ا           

للمفاوضـات  " اإلطار اإلسـتراتيجي  "ضوء أحمر للنبض الوطني، يعكس مدى اإلحساس بالخطر نتيجة          
م، إال المزيد من االحتالل والقتـل       1991الراهنة الهادفة إلى إحياء عملية سالم لم يتمخض عنها منذ عام            

ية التي قررت الشرعية الدولية، قبل أن       على الحقوق الوطن  " التفاوض"واالستعمار االستيطاني والتهجير و   
  . يقرر الضمير الوطني الفلسطيني أنها غير قابلة للتصرف، سواء بالتفاوض أو بغيره

وال ينتقص من هذه المؤتمرات، معارضة المفاوض الفلسطيني لها، بذرائع قد تكون صـحيحة وقـد ال                 
لشعب الفلـسطيني فـي الـسالم وفـي     تكون، مثل استضافة دول عربية لها، هي بكل المقاييس شريكة ل   

" مـسارات "التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي لإليقاع بين       " فرق تسد "المقاومة، بغض النظر عن سياسة      
  . الصراع العربية معه

ـ      في غزة، وما تصفه رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الـسابقة   " االنقالب"إن ما تصفه الرئاسة الفلسطينية ب
المفاوض الفلسطيني عمليا من أي مشاركة      " حرر"في القطاع، قد    "  القانون والنظام  شرعية لفرض "بعملية  

في " تفردها"أو مساءلة أو رقابة وطنية، قد تحد من إفراطه في المرونة التفاوضية، وقد ضمنت الرئاسة                
ات التفاوض بإعالنها حالة الطوارئ، وأهلٌت مفاوضها تماما ليكون مستوفيا لـشروط تلبيـة االسـتحقاق              

الدولية، وهي نفسها االستحقاقات األميركية اإلسرائيلية التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية كشروط لفـك              
 األميركي بهما   –الحصار عن الشعب الفلسطيني، مما أهل الرئاسة ومفاوضها معا لالعتراف اإلسرائيلي            

  . لى السالم، لكن ليس للسالم، بل للتفاوض إلى ما ال نهاية ع"شريكا فلسطينيا"
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  ماذا بعد انتقال المقاومة من الدفاع إلى الهجوم؟ .61

  عدنان أبو عامر
أخذت المقاومة الفلسطينية مؤخرا أبعادا متقدمة في استخدام أساليب جديدة ومتطورة في استهداف جنـود               

من العتاد والتسليح، ومن أبرز     االحتالل والمستوطنين، وساعد في حدوثها، امتالك قوى المقاومة للمزيد          
أشكال هذا التطور، إطالق النار على الدوريات العسكرية وقوافل المستوطنين، واقتحام المواقع العسكرية             

  . والقوات الراجلة، السيما الوحدات الخاصة، في الضفة الغربية وقطاع غزة
االحتالل، أشكال المقاومة السائدة،    وقد غلب على العديد من العمليات، التي استهدفت المستوطنين وجنود           

في إطالق النار واالشتباكات المسلحة التي تطال قوات االحـتالل ومواقعـه العـسكرية والمـستوطنين                
ووسائل نقلهم ومواصالتهم، رغم أنه أسلوب قتالي يحتاج إلى كثير عناء وتخطيط، ويتطلب دقة وتخطيط               

  . سليمين، لضمان نجاح التنفيذ
 عمليات إطالق النار طوال سنوات انتفاضة األقصى تمت بشكل يومي، وبشكل كبيـر              ومن المالحظ أن  

نسبياً، مقارنة بأشكال ووسائل المقاومة األخرى، إذ حملت اإلحصاءات اإلسرائيلية والفلـسطينية أرقامـاً            
  . كبيرة إلجمالي حوادث إطالق النار التي تمت ضد أهداف عسكرية واستيطانية
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ت، لتأخذ شكل إطالق النار على قوة راجلة حينا، وعلى موقع أو برج عسكري حينـا                وتتنوع هذه العمليا  
آخر، وعلى سيارة عسكرية أو قافلة استيطانية، أو أي هدف إسرائيلي يتاح لفصائل المقاومة، وبـالنظر                

لى إلى مستوى هذه العمليات وتخطيطها وطبيعة الهدف الخاص بها، تكون نتائجها، فالتخطيط الجيد يقود إ              
  . تنفيذ جيد، وبالتالي إلى نتائج جيدة في معظم األحيان

وهذا اللون من العمليات النوعية يقدر عليه الجميع، إذ ال يقتصر فقـط علـى ذوي االنتمـاء الحزبـي                    
والتأطير التنظيمي والعاملين في كتائب المقاومة، الذين تسعفهم وتمكنهم حدود قدراتهم وإمكانياتهم علـى              

لعمليات االستشهادية، واقتحام المستوطنات النوعية وإطالق الصواريخ وقذائف الهـاون،          تخطيط وتنفيذ ا  
بل ينطبق األمر على أي فلسطيني يريد التصدي لالحتالل، فيندفع حائزاً السالح بداية، لينقض علـى أي                 

التـي تفـرض    هدف إسرائيلي، عسكرياً كان أم استيطانياً، بأقل قدر من التعقيدات اإلجرائية والتنظيمية             
  . نفسها في سلك العمل المقاوم المنظم

والتقدير الذي يلقى قبول الجميع، أن هذا اللون من العمل العسكري المقاوم ال غنى عنه للمقاومة، رغـم                  
بساطته وقلة التعقيدات الكامنة فيه، فهو يكرس شكالً أساسياً من أشكال العمل المقاوم التقليدية، فـي ذات                 

فيه مستوى واسع من االنفتاح الشعبي على االنخراط في المقاومة، عبـر تبنـي هـذا         الوقت الذي يحقق    
  . األسلوب الذي يقترب من إمكانات وقدرات الجماهير

وقد أشارت تقارير صحفية، إلى أن المقاومين أظهروا تحوال في أساليبهم، تمثل في تكتيك جديـد يقـوم                  
يراه الخبراء خطوة قد تؤدي إلى تسهيل العمليـات ضـد           على اعتبار البندقية أفضل من القنبلة، وهو ما         

قوات االحتالل، والحصول على قدر أكبر من التبرير السياسي، سيما وأن الهجمات بإطالق النار، تعتبر               
اتجاها جديدا قد يحل محل القنابل، حيث يختار المسلحون أماكن تزدحم بالجنود المتأهبين إلطالق النار،               

بالبنادق، تتم بنفس روح الهجمات االنتحارية بالقنابـل، الفـارق          ) انتحارية(مات  نحن نتحدث هنا عن هج    
  . الوحيد هو األسلوب

، إن التحول مؤشر علـى أن جبهـة فلـسطينية           )الشاباك(وقالت مصادر مقربة من جهاز األمن الداخلي        
ـ               سـبتمبر   11ات  متشددة تأخذ في االعتبار األحداث العالمية، بحيث أنهم يريدون تجنب أي صلة بهجم

 على الواليات المتحدة، المسلحون بالبنادق يعملون كقنابل بشرية، ولكنهم على األقل ال يتركـون               2001
  . صور انفجارات خلفهم

كما أن ما يقلق إسرائيل من هذه الخاليا المتخصصة بالكمائن والقنص، هـو نوعيـة األهـداف التـي                   
كل العمليات كانـت بحاجـة إلـى        ...كرية تستحق الثناء  يختارونها، فخبرتها وقدرتها تشير إلى قدرة عس      

هكذا تفعل حركة حماس اآلن، ممـا       ... رصد، إعداد، ومنطقة داعمة تمكن السمك من الغوص في مياهه         
يمنحها االحترام والتقدير في الشارع الفلسطيني، علما بأن هذا النوع من عمليات إطالق النار واستهداف               

ـ         الجنود، يعني استنزافا لآلل    الجـيش  " كبريـاء "ة الحربية اإلسرائيلية، وبالتالي الهجوم على ما يعرف بـ
  . اإلسرائيلي

نواجه في  ": شلومو غازيت "وهنا نشير إلى ما كتبه رئيس شعبة االستخبارات العسكرية األسبق الجنرال            
جنود ورجـال   اآلونة األخيرة عمليات، يمكن إيجاز أهدافها في إطالق النار والتركيز أكثر فأكثر على ال             

  : األمن، وهذه تغيرات في التوجهات، تترتب عليها نتيجتان
أنها تسلب منا المبررات األخالقية بخصوص الطابع غير اإلنساني للعنـف الفلـسطيني             : النتيجة األولى 

الذي يوجه للمدنيين، وعلى مستوى الصراع اإلعالمي الدولي ال يرفض أحد انتفاضة شعب يرزح تحت               
  .  عاماً، عندما يخوض هذا الشعب صراعاً ضد جنود االحتالل40كري منذ االحتالل العس
نجاح العمليات التي يقوم بها رجال خاليا المنظمات، بتوجيه ضربة قاسية لكبرياء الجيش             : النتيجة الثانية 

اإلسرائيلي ولصورته التي ال تهزم ولقوة ردعه، وإذا استمرت هذه التوجهات، فال ريب أنها قـد تـؤدي             
  . ى زيادة جرأة الخاليا وتماديها، وقد تشجع شبانا فلسطينيين آخرين على االنضمام لصفوفهاإل
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وبالنظر إلى نتائج التحول في وجهة قوى المقاومة مؤخرا، فقد تحولت حياة الجنود في الدبابات والثكنات                
 الصادرة لهم تتـضمن     العسكرية القريبة من التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جحيم ال يطاق، فاألوامر          

البقاء داخل الدبابة طوال الفترة المحددة لهم دون الخروج منها، مما جعلهم يعيشون حياة ملؤهـا الملـل                  
والضجر، حتى إن عالقة الجنود داخل الدبابة امتازت بالمشاحنات والمشاجرات، وخالل فترة المناوبـة              

ستطيعون الخروج منها لقضاء حاجتهم، خوفا من       لمجموعة الجنود البالغ عددهم خمسة داخل الدبابة، ال ي        
تعرضهم لقناص فلسطيني ينتظر خروجهم منها، السيما وأن وجودهم داخلها واحتكاكهم طوال الوقت مع              
بعضهم البعض يسبب مضايقات لهم، حتى إن نفسياتهم أصبحت منهارة، والرائحة الكريهة تنبعث مـنهم               

  . ائيليبسبب حالة الطوارئ في صفوف الجيش اإلسر
  

وأشار الجنود إلى أن الجلوس لفترة طويلة داخل دبابة، مع الشعور بالخوف من المحيط، يجعلهم في قلق                 
  . دائم، بحيث ينتظر الواحد منهم بفارغ الصبر انتهاءمناوبته، للخالص من هذا الجحيم الذي ال يطاق

  1/11/2007مجلة العصر 
  

  "الطريق"العودة إلى أّول  .62
  حسام كنفاني

، هذا الحديث ال ينطبق على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس،           " يلدغ المؤمن من جحر مرتين     ال"
خريطـة  "مسار التسوية منذ أوسلو، وها هو يستعد لولـوج جحـر            " لدغات"الذي يبدو أنه لم يكتف من       

  مجدداً" الطريق
لي إيهـود أولمـرت وسلـسلة       بعد ثمانية لقاءات بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسـرائي          

اجتماعات لطواقم المفاوضات من الجانبين، وجوالت مكوكية لوزيرة الخارجية األميركيـة كونـدوليزا             
مجدداً إلى العلن إطاراً للحل الفلسطيني المنشود، كأن السنوات الماضية          " خريطة الطريق "رايس، خرجت   

  .التي عاشها الفلسطينيون معها لم تكن
، بحسب نصها،   "خريطة الطريق "ي للسالم كان من المفترض أن يكون المرحلة األخيرة من           المؤتمر الدول 

إال أن المماطلـة اإلسـرائيلية والـشروط        . 2005 و 2004الذي تضمن أن عقده كان سيتم بين عـامي          
األميركية التي ال تنضب أبقت الخريطة في مراحلها األولى والثانية، إلى أن خرج الـرئيس األميركـي                 

  .رج بوش فجأة ليعلن عن مؤتمره الدوليجو
، إال أن التفـاؤل     "باتت خلف الباب  "عباس ومرافقوه استبشروا خيراً، وبدأوا العمل كأن الدولة الفلسطينية          

 -ما لبث أن انقلب إلى مماطلة وتسويف، وإعادة العملية السلمية إلـى دوامـة الـشروط اإلسـرائيلية                   
، مع إسقاط االلتزامات اإلسرائيلية،     "خريطة الطريق "حلة األولى من    األميركية على الفلسطينيين في المر    

  .التي من المفترض أن تكون متوازية مع اإلجراءات الفلسطينية
، "يشرع الفلسطينيون فوراً في تطبيق وقف غير مشروط للعنـف         "وتتطلب الخطة في المرحلة األولى أن       

الضفة الغربية، التي يبدو أنها محيدة، إلى حد بعيـد،          وهو ما يلتزم به عباس منذ انفراده في السلطة في           
  . اإلسرائيلي، الذي يحتل قطاع غزة الصدارة فيه-عن الصراع الفلسطيني 

عملية إصالح سياسي فلسطينية شاملة تمهيداً للدولة بما في ذلك صوغ دستور            "كذلك، تنص الخطّة على     
اء على المسار السياسي الفلـسطيني منـذ عـام          وبن". فلسطيني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة     

والنزاهـة  . ، فإن اإلصالح اقتصر على استحداث منصب رئيس الحكومة ودمج األجهزة األمنيـة            2003
االنتخابية لم تعجب اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي، وهو ما تساوق مع عباس إلى حد كبير، فأنتجت                

  .حتماالت التصعيد الداخليشرذمة فلسطينية مفتوحة على مزيد من ا
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، والمطلوب من عباس تنفيذه اليوم، جاء في الفقرة الثالثة من الخطة تحـت              "المرحلة األولى "األخطر في   
يعلن الفلسطينيون بشكل ال لبس فيه وقف العنف واإلرهـاب، ويقومـوا            "، ونص على أن     "األمن"عنوان  

األشخاص والجماعات التي تـشن وتخطـط       بجهود ملموسة على األرض العتقال وتوقيف وشّل حركة         
يبدأ الجهاز األمني للسلطة الفلسطينية، الذي أعيـد        "وأن  ". لهجمات عنيفة على اإلسرائيليين في أي مكان      

بناؤه وتوجيهه، عمليات متواصلة وموجهة وفعالة تهدف إلى التصدي لكل المـشاركين فـي اإلرهـاب،                
 ويشمل ذلك بدء مصادرة األسلحة غير المـشروعة، وتعزيـز      .وتفكيك القدرات والبنى التحتية اإلرهابية    

  ".سلطة األمن التي تخلو من أي ارتباط باإلرهاب أو الفساد
مع أولمرت علـى    " توافقه"وعلى عباس، إذا صح     . هذا النص هو المطلوب حرفياً من السلطة الفلسطينية       

ومة سالم فياض، وتوسـيعها لتـشمل       تطبيق هذه المرحلة، تكثيف عمليات نزع األسلحة، التي بدأتها حك         
وإذا كانت حكومة فياض قد نجحت إلـى        . األجنحة العسكرية للفصائل غير المنضوية في السلطة الوطنية       

، عبر اتفاق وقـف مالحقـة       "فتح"، التابعة لحركة    "كتائب شهداء األقصى  "حد ما في تحييد بعض أجنحة       
الجهـاد  "و" حمـاس "لى األجنحة العسكرية لحركتـي      المطلوبين، فإن أطرافاً أخرى في الكتائب، إضافة إ       

  .والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لن تسلّم أسلحتها بالسهولة التي يتخيلها عباس وفياض" اإلسالمي
، إدخال قوات األمن الفلسطينية في      "خريطة الطريق "المطلوب من عباس إذن، بحسب المرحلة األولى من         

مة إرضاء إليهود أولمرت وكوندوليزا رايس، مدعوماً بوعد بتدريب         حرب أهلية جديدة مع فصائل المقاو     
لقوات األمن الفلسطينية، بحسب ما أعلن القنصل األميركي في القدس المحتلـة            " شركة مقاوالت أميركية  "

  .جاكوب واالس أول من أمس
ليـات الـسالم،    مثل هذه المواجهة ال تترافق مع إجراءات جدية أميركية وإسرائيلية للمضي قدماً في عم             

وكان من المفترض أن يستغل أبو مازن هذه الفصائل بـصفتها           . التي جعلها عباس خياره األول واألخير     
وإذا خاضت السلطة هذه الحـرب، فـستترك ظهرهـا          . خطاً خلفياً للمسار التفاوضي، وهو ما لم يحدث       

ن أول من أمـس برفـضها       مكشوفاً لمزيد من التعنت اإلسرائيلي واألميركي، كالذي أعلنت عنه واشنط         
  .طرح الجداول الزمنية في مفاوضات السالم النهائية

واضحة للعيـان، ال    " خريطة الطريق "في المقابل، ال تبدو االلتزامات اإلسرائيلية في المرحلة األولى من           
  ".هذا التوافق"في تصريحات مسؤولي الدولة العبرية، وال في تعقيب مسؤولي السلطة الفلسطينية على 

تقوم إسرائيل بكل الخطوات الالزمة للمساعدة في إعادة الحياة الفلسطينية          "بحسب نص المرحلة األولى،     و
، ويعود الجانبان إلى    2000 أيلول عام    28إلى طبيعتها، فتنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد          

وتجمد إسرائيل أيـضاً جميـع      . يينالوضع الذي كان قائماً قبل هذا التاريخ مع تقدم األداء والتعاون األمن           
تـصدر القيـادة اإلسـرائيلية بيانـاً     "كذلك ". األنشطة االستيطانية ونزع النقاط االستيطانية غير القانونية     

واضحاً ال لبس فيه تؤكد فيه التزامها برؤية الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سـيادة                 
، "يل وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين فـي أي مكـان            تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائ     

مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية أو كليهما كإجراء عقابي أو لتسهيل أعمال البناء              "وتوقف  
  ".اإلسرائيلية، وتدمير المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية

لتنفيذ، فعمليات القتل مستمرة، واالستيطان فـي توسـع،         هذه االلتزامات اإلسرائيلية لم تجد طريقها إلى ا       
 لم يعد إلى ما قبله، والحواجز الثابتة والمتنقلة والمعابر تعـوق الحيـاة            2000 أيلول   28والوضع ما بعد    

الفلسطينية والتنقل بين أجزاء الضفة الغربية، من دون التطرق إلى الوضع الخاص لقطاع غزة والحصار               
  .، والذي حوله إلى أكبر سجن في العالمالخانق الذي يعيشه

لم يلتفت مفاوضو عباس إلى اإلضاءة على هذه االلتزامات اإلسرائيلية، بل ساروا عملياً فـي المطلـوب                 
حـسن  "منهم، وبدأوا بالحديث عن تسلّم األمن في نابلس ونزع األسلحة منها، وما إلى ذلك من إجراءات                 

  .ة دولية تعترف بالوجود الفلسطينيلمحاولة التماس شهاد" السير والسلوك
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إنه الوهم الذي يالحقه الرئيس الفلسطيني وفريقه منذ اإلعالن عن المؤتمر الدولي للسالم إلى اليوم، ولـم            
التي تـديرها إسـرائيل     " لعبة السالم "تكن دالئل الفشل المتالحقة كافية لفريق السلطة للخروج مبكراً من           

  ".خريطة الطريق"عودة إلى نقطة الصفر، والبدء مجدداً بـواإلدارة األميركية، بل قرر ال
وبما أن العودة إلى المرحلة األولى باتت أمراً واقعاً، فال شيء يمنع أيضاً إعادة إحياء المرحلة الثانيـة،                  

، والدخول مجدداً في متاهة ال نهاية لها،        "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة      "التي تنص على    
  ".الوضع النهائي"وصل هي أيضاً إلى لن ت
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