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  باس استقبل ولش وطالب بتدخل أميركي فاعل في المفاوضاتع .1

 أكـدوا أن  ن  ين فلـسطيني  ي مسؤول أن: رام اهللا  مراسلها من     محمد يونس   عن 4/11/2007 الحياة   نشرت
وحسب مسؤول فلـسطيني، فـإن      .  لم تحقق اي تقدم بعد      الفلسطيني واالسرائيلي  المفاوضات بين الوفدين  

عباس طالب الجانب االميركي بالتدخل بفاعلية في المفاوضات وتقديم اقتراحات عمليـة لـصوغ              محمود  
  الذي التقـاه   ولشمريكي ديفيد   المبعوث اال بلغ  هو قد أ  و .وثيقة سياسية تتناول جميع قضايا الحل النهائي      

ن الجانب الفلسطيني مستعد لتنفيذ كل ما يتوجب عليه تنفيذه بموجب خطـة خريطـة الطريـق،                 أ ،امس
واشترط ان تقوم    .خصوصا في مرحلتها االولى التي تنص على حل المجموعات المسلحة وجمع سالحها           

ى التي تنص على وقف االستيطان بمـا        اسرائيل بتنفيذ متطلبات تلك الخطة، خصوصا في مرحلتها االول        
فيه النمو الطبيعي وازالة البؤر االستيطانية واعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس واعادة االوضاع              

  .2000ام عفي الضفة الى ما كانت عليه قبل اندالع االنتفاضة 
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 أن :وكـاالت  نقال عن    رام اهللا  مراسلها من     منتصر حمدان   عن 4/11/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت
هناك مصاعب تعترض العملية السياسية والتي ال بد مـن االحتكـام فيهـا إلـى               أكد أن   ياسر عبد ربه،    

قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق والمبادرة العربية، مشددا على ان الجانب الفلـسطيني يريـد               
 اعتبر قياديان بـارزان فـي حركتـي   ما في .محددات واضحة تحدد الطرق التي تقود إلى إنهاء االحتالل

 والمنتظـر وصـولها لتـضييق الفجـوة بـين           المتكررة إلى المنطقة   لجهاد أن زيارات رايس   احماس و 
  . تأتي في إطار الضغط على الفلسطينيين للتنازل عن الحقوق الفلسطينيةالمتفاوضين،

بهة الديمقراطية دعت امس إلـى      الجأن  :  د ب أ    نقال عن  رام اهللا  من   4/11/2007 الغد األردنية    وذكرت
إنه ينبغي أن يسبق أي عملية تفاوضـية وقـف          "التحضير الجدي لمؤتمر آنابوليس، وقالت في بيان لها         

االستيطان واالجتياحات والتصفيات الدموية، واإلفراج عن األسرى، ورفع القيود والحواجز عن أبـسط             
أن المطلوب هو الوصول إلى     "وأضافت   .والمعاناةالحقوق اإلنسانية في الحركة والتنقل وسياسات الخنق        

 67تسوية شاملة متوازنة، بقيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام                 
، 194وعاصمتها القدس، وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكـاتهم وفـق القـرار                

 ." اإلسرائيلي، في ترجمة لمبادرة السالم العربية      -ايا الصراع العربي  وتحويل اللقاء إلى مؤتمر دولي لقض     
دعت إلى توفير مقومات الصمود الوطني الفلسطيني، من خالل استعادة الوحدة الوطنيـة، وترجمـة        كما  

  .وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني إلعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية
  

  لبت بسقف زمني للمفاوضات مع اسرائيل هو ايار المقبل  طا الفلسطينيةالسلطة .2
ان عباس طالب رايس خالل لقائهمـا االخيـر،          كشفت مصادر فلسطينية رفيعة   : فتحي صباح  -رام اهللا   

 مسؤوليات كل طرف بموجب خريطـة        المزمع التوصل اليها،   منتصف الشهر الماضي، بتضمين الوثيقة    
، كما اصر على تضمينها اسس تسوية قضايا الحل النهائي مضافاً اليها            الطريق وما نفذه منها وما لم ينفذه      

، على ان يتم اطالق البقية عند        الخريف قضية االسرى الذين طالب بإطالق ألفين منهم تزامناً مع مؤتمر         
ن السلطة طالبت ايضا بتضمين الوثيقة سقفاً زمنياً للمفاوضات مع اسرائيل هـو             أ كما. توقيع اتفاق سالم  

ن عباس سلّم رايس الخرائط المتعلقـة       أ  أيضا وكشفت المصادر  .ر المقبل تزامناً مع انتهاء والية بوش      ايا
 وحتى اآلن الطالعها على كل التفاصيل المتعلقة باحتاللها واحـتالل           1948بفلسطين التاريخية منذ عام     

  . وما تالها1967الضفة الغربية وقطاع غزة عام 
  4/11/2007الحياة 

  
  اع الشعب الفلسطيني أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما بدأت عملية السالموضأ :فياض .3

 إنه من دون وضع جـدول       ،قال سالم فياض في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس        : فتحي صباح  -رام اهللا   
زمني لمفاوضات السالم، فإن الجهود االميركية لن تعتبر ذات صدقية بالنسبة الى الفلسطينيين، مـشيراً               

ن اوضاع الشعب الفلسطيني أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما بدأت عملية السالم قبل أكثـر مـن                  الى ا 
االوضاع على االرض تتدهور باضطراد بشكل يجعل من إمكان وفرص اقامة دولة فلسطينية             "ن  أعقد، و 

في أسير وإزالة   ودعا اسرائيل الى القيام بخطوات جريئة مثل اطالق أل        . "ذات معنى أمراً بعيداً أكثر فأكثر     
يوفر فرصـة، لكـن     "ن مؤتمر أنابوليس    أعتبر  كما أ . حواجز في الضفة وتفكيك المستوطنات العشوائية     

  .حتى هذه اللحظة مدفوع بالخوف من الفشل أكثر من أمل النجاح موضحا أنه ،"المخاطر كبيرة
  4/11/2007الحياة 
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  ء اجتماع أنابوليس بالمناورة إللغا عباستسريبات إسرائيلية تتهم: تقرير .4
، والتي تكشف عن تباعد     فلسطينيين واالسرائيليين لم تتغير المواقف المعلنه بين ال     :  كفاح زبون  - رام اهللا 

نهم يسمعون كالما مختلفا من     أن كان مستشار عباس السياسي نمر حماد قال         إكبير في وجهات النظر، و    
ينية رفيعة قلقها من فـشل مـؤتمر انـابوليس،          وال تخفي مصادر فلسط   . االسرائيليين في الغرف المغلقة   

، وقالت انه لوال الخوف من اتهام السلطة بانها ال تريد السالم، لقاطعـت              هن اسرائيل تريد افشال   أوتعتقد  
كان قريع نفسه لوح بذلك اكثر من مرة، اذا لم يتم التوصل الى وثيقة تتطرق الى القـضايا                  قد  المؤتمر، و 

جمعت من جهتها فقد أ   و . محدد، وهما قضيتان ما زالت اسرائيل ترفضهما       الجوهرية، ووفق جدول زمني   
وسائل االعالم اإلسرائيلية على أن اولمرت معني بالتوقيع في غضون سنة على اتفاق مع محمود عباس                

اشارت القناة االسرائيلية الى أن الحماس الذي يبديه اولمرت يرجـع           قد  و. الحل الدائم قضايا  ليتضمن كل   
. بأن لدى إسرائيل اوراق قوية تمكنها من التوصل لتسوية تضمن لها تحقيق اهدافها االستراتيجية             لشعوره  

بعث بهـا الـى شـارون    قد بوش كان اشار لمقربيه أنه يود توظيف رسالة الضمانات التي       هو كان قد    و
لالجئـين  والتي تعهدت فيها االدارة االميركية بتأييد موقف اسرائيل القاضي بعـدم االعتـراف بحـق ا               

ضم التجمعات  تأييد  ، و 67لعام  ا حزيرانالنسحاب الى حدود الرابع من      االفلسطينيين في العودة، ورفض     
في غضون ذلك ذكـر موقـع دبيكـا االسـتخباري           . االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية إلسرائيل     

قول وبشكل  يأن  ه  عليأن  ،  االسرائيلي ان حسني مبارك قال البو مازن خالل لقائهما نهاية الشهر الماضي           
 من القـاهرة بـدأ      األخيرووفقا للموقع فإنه وبعد عودة       .علني بأنه يجب إلغاء او تأجيل مؤتمر أنابوليس       

ألول مـره   أنه و بإسماع مقربيه كالما يهزأ من االميركيين، لم يسمع منذ وفاة عرفات، ومن بين ما قاله                
شرح لـرايس عنـد     ي أن   هعليحيث أن   ة، مهنة اإلرشاد،     القديم هعود لمهنت ي أن   هومنذ سنوات طويلة علي   

وتربط المـصادر بـين موقـف        .سها من البداية، ما هو الحل الدائم، وكيف يمكن تطبيقه         يدرتقدومها، و 
عباس من االميركيين واالسرائيليين، ولقائه الجمعة بشكل علني مع قيادات مـن حمـاس فـي رام اهللا،                  

يلي الى أن جميع المناورات التي يجريها أبو مـازن تهـدف إللغـاء              ويدعي الموقع اإلستخباري اإلسرائ   
  .مؤتمر أنابوليس

  4/11/2007 وسطالشرق اال
  

   باعتماد توكيالت النواب االسرى تسعى لعقد جلسة مكتملة النصابالنيابيةكتلة حماس  .5
ـ       أن   :غزة من    حامد جاد  عن 4/11/2007الغد األردنية   نشرت   شريعي كتلة حماس البرلمانيـة فـي الت

الفلسطيني باشرت باإلعداد إلى عقد جلسة تحظى باكتمال النصاب القانوني عبر حصول نوابهـا علـى                
توكيالت من زمالئهم المعتقلين في السجون اإلسرائيلية تخولهم التصويت بأسمائهم على مـا سـتطرحه               

 أحمد بحـر     أعتبر  وقد . بحسب ما تعتقد   خراج التشريعي من أزمته   إل في هذه الجلسة من قرارات       الحركة
 موضحا أن كتلة حماس ستوجه      ، النصاب سيكون مكتمال عندما يوكل االسرى النواب زمالءهم بالكتلة         أن

العمـل  ب وصـفه دعواتها لبقية الكتل البرلمانية على أمل أن تلبي هذه الكتل الدعوة وأن تـستجيب لمـا                 
 وأن خـصوصية األمـر      ، يمنع ذلك  ليس هناك قانون  ، بأن   برر هذه الخطوة غير المسبوقة    قد  و .الوطني

والظروف االستثنائية وإصرار االحتالل على عملية اعتقاله للنواب بهدف تعطيل عمل المجلس التشريعي             
ن اللجنـة   أشـار إلـى أ    و .توكيلعملية ال  أمر أدى إلى     ،وكذلك ذهاب االحتالل لرفع محكوميات النواب     

 أن  ، وقد أكدوا  يين والمحامين إلى البت في هذا األمر       دعت كبار المستشارين القانون     في المجلس  القانونية
قـد  التشريعي الفلـسطيني  فأعتبر أن خليل الحية،  أما .ال مانع قانونيا لهذا التوكيل في ظل هذه الظروف     

تعرض إلجهاض دوره منذ اليوم األول النتخابه عبر ممارسات كتلة فتح التي كان آخرها قيام حكومـة                 
لشرعية بحرمان جزء كبير من نواب المجلس من مخصصاتهم في سابقة هـي             فياض التي وصفها بغير ا    
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للرد علـى   قضية التوكيل أو التفويض     األمر الذي دفع إلى اعتماد      األولى من نوعها على مستوى العالم؛       
  .هذا التعطيل

أكد   النائب عن كتلة فتح البرلمانية جمال ابو الرب        أن: رام اهللا  من   4/11/2007 وسط الشرق اال  وذكرت
ن مهام النائب هي مهام دستورية ال يجوز اإلنابة فيها او التفويض وان أي محاولة من هذا القبيل تشكل                   أ

وأكد ان كتلة فتح البرلمانية سترد بـشكل         .إخالالً لالمانة التي انتخب الشعب ممثلي النواب على اساسها        
ب الفلسطيني في صورة التـضليل      تفصيلي وقانوني حول كل ما قيل ويقال حول هذه القضية لتضع الشع           

والمنزلقات الخطيرة التي تسعى حماس إلدخال الشعب فيها من خـالل محاوالتهـا المـستمرة لتـدمير                 
 رئيس الدائرة الـسياسية فـي المجلـس          فيما أعتبر  .المرجعيات الدستورية وتجاوزاتها المستمرة للقانون    

التمثيل شخصي وفق القانون، وال قيمة حيث أن وز، هذا امر ال يج   أن  التشريعي عبد اهللا عبد اهللا عن فتح        
  .لهذه المحاولة

ن هذا يشكل اجتهـاداً     أعتبر أ حسن خريشة    أن   :4/11/2007األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
 له مخاطر عدة أولها تكريس االنقسام ما بين مجلـسين فـي             ، لكن من كتلة حماس بهدف تفعيل المجلس     

الطريق األقصر والذي يوجد به التزام بالقـانون وال يثيـر حـساسيات أو              إلى أن   وأشار  الضفة وغزة،   
مشاكل، هو الدعوة لعقد جلسة مجلس تشريعي يتم فيها افتتـاح دورة برلمانيـة جديـدة وفـق القـانون                    

 إلى أن النواب المستقلين والكتل البرلمانية الصغيرة ستعقد يوم الثالثاء المقبـل مـؤتمراً               لفتو. األساسي
صحافياً تدعو فيه إلى عقد جلسة برلمانية لبدء دورة جديدة وفقاً لألصول والقانون، حتـى يـتم تفعيـل                   

 النائب عن كتلة أبو علي مصطفى، جميل المجدالوي         قالوبدوره   .المجلس، وإلغاء حالة التعطيل المتعمد    
ي للمجلس، وال يوجـد     القانون األساسي والنظام الداخل   ن هما   عمل المجلس التشريعي محكوم بمرجعي    أن  

في أي من هذين المرجعين ما يجيز اإلنابة من قبل نائب لنائب آخر، كما أن كتلة حماس لم تلجأ طـوال                     
 .المدة السابقة إلى هذه اإلنابة، ألنهم لم يجدوا ما يسوغ لهم قانونياً هذه الخطوة

  
  جديدوضع مشروع قانون النتخاب مجلس وطني فلسطيني لقانونية لجنة  .6

ستثني األردن من قائمة الدول التي ستشهد إجراء انتخابات المجلس الـوطني            ا: ن نادية سعد الدي   - عمان
واتفقت اللجنة القانونية المنبثقة     .الفلسطيني الجديد فور إقرار القانون االنتخابي وفق التمثيل النسبي الكامل         

اء المتواجـدين فـي األردن      عـض العن المجلس خالل اجتماعها أخيراً في عمان على أن يتم اختيـار أ            
 . عضواً عن طريق التوافق، بينما ستجري االنتخابات في الشتات حيثما أمكن ذلـك             63والمقدرين بنحو   

تعديالت على اعتبار األراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، فيما تـشكل كـل              الوتنص أبرز   
 . ألف نسمة، دائرة انتخابيـة واحـدة       15ن أكثر من    دولة من الدول غير العربية التي يقيم فيها فلسطينيو        

 على المادة الثالثة مـن مـشروع         أجريت تعديالتبأن  وأوضح مدير عام المجلس عبد الرؤوف العلمي        
 بحيث يتم تسمية الممثلين لعضوية المجلس في أماكن الشتات بالتوافق مع التجمعات الفلسطينية،              ،القانون

وتشكل القوائم االنتخابيـة     .بل رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية للمنظمة     على أن يتم التصويت عليها من ق      
من تنظيم أو تنظيمات ومن فصيل أو فصائل ومن حزب أو أحزاب ومـن إئـتالف أو مجموعـة مـن                     

وقد أضيفت فقرة جديدة تفيـد بتمثيـل         .األشخاص على أن تستوفي شروط الترشيح وفقاً ألحكام القانون        
االتحادات المهنية والنقابات بأعضاء في المجلس يشكلون أعضاء منتخبين في قيادات           االتحادات الشعبية و  

كما جرى تعديل على المادة الخامسة بحيث تتضمن كل قائمة انتخابية في حدها األدنـى                .هذه االتحادات 
 من مجموع المرشحين الفائزين بغض النظر عن ترتيبها فـي القائمـة            % 20تمثيالً للمرأة ال يقل عن      

 بحيث يحق لـزوج     10 من المادة    2عدلت الفقرة    كما   .المرشحة والمعتمدة من لجنة االنتخابات المركزية     
الفلسطينية وزوجة الفلسطيني االنتخاب، وذلك عمالً بالوارد في قانون الجنسية، بينما ال يحق االنتخـاب               

 علـى   12فيما تفيد المـادة      .نلكل من أدين بجريمة غير سياسية ولم يرد له اعتباره بحسب أحكام القانو            
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 أو أكثر من العمـر      28حق كل فلسطيني يجيد القراءة والكتابة االنتخاب، كما يحق للترشيح كل من أتم              
 إلـى وضـع      تهدف مباحثات اللجنة القانونية   يذكر في هذا السياق أن       .في اليوم المحدد إلجراء االقتراع    

 عضواً  350- 300التمثيل النسبي الكامل، يضم     مشروع قانون النتخاب مجلس وطني جديد على أساس         
 . عـضواً  746نصفهم يمثلون الخارج والنصف اآلخر من الداخل، بينما يصل عددهم اليوم إلى حـوالي               

 خالل الدورة األولى للمجلـس      1964ويعود وضع القانون االنتخابي السابق للمجلس إلى نهاية أيار عام           
  . وستة فصول، ولم تجر عليه مذاك أية تعديالت مادة73الوطني في القدس المحتلة ضمن 

  4/11/2007الغد األردنية 
  

   في دمشقشكك في فرص انعقاد المؤتمر المناهض ألنابوليس فلسطينية تمصادر .7
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان سوريا أكدت للسلطة الفلسطينية بصورة قاطعـة أنهـا ال               : ألفت حداد 

يني او شرعية منظمة الحرير الفلسطينية كممثل شـرعي ووحيـد           تقبل أي مس بشرعية الرئيس الفلسط     
سوريا أكدت حرصها على الوحدة الوطنية الفلسطينية وأنهـا أبلغـت الوفـد              كما أن    .للشعب الفلسطيني 

ن الوفد الفلسطيني    وأضافت أ  .الفلسطيني الذي زارها مؤخرا بأنها حريصة على الثوابت الفلسطينية كاملة         
 مشيرة إلى ان زيـارة      ،لين السوريين بكافة تفاصيل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية      الزائر ابلغ المسئو  

نه تم االتفاق على زيادة التعاون والتشاور فـي         أ و دمشق،الوفد القت ترحيبا شديدا من قبل المسئولين في         
  .كافة المجاالت بين الجانبين

  3/11/2007 48عرب
  

   دمشقعدم المشاركة في مؤتمرلطلب  ميمصدر فلسطيني ينفي اجتماع عباس بالقدو .8
نفى مصدر فلسطيني مطلع ان يكون محمود عباس التقى الخميس الماضي فـي عمـان فـاروق                  :عمان

القدومي وطلب منه عدم المشاركة في مؤتمر فلسطيني دعت حماس الى عقده فـي دمـشق لمناهـضة                  
  .اجتماع انابوليس

  4/11/2007الدستور االردنية 
  

 الفساد ينخر في عظام المؤسسات الفلسطينية دراسة تظهر أن  .9
 أظهرت دراسة علمية فلسطينية صدرت أخيرا أعدها ثالثة أساتذة من جامعة النجاح، هم محمود :غزة

أبو الرب، وحسين احمد، ونايف أبو خلف، أن الفساد يشكل ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطينية 
كافحة الفساد في القطاع العام لم ترق أن م وأوضحت .بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص

وأوضحت أن . بعد إلى الحد األدنى من تطلعات الشارع الفلسطيني لغياب اإلرادة السياسية لإلصالح
السياسات االقتصادية للسلطة الفلسطينية في بعض جوانبها االستثمارية والتجارية واإلدارية، لم تعكس 

حر الذي تتبناه السلطة، مشيرة إلى أن التزام مؤسسات السلطة بقانون الموازنة حقيقة النظام االقتصادي ال
وبينت أن  .العامة في اإلعداد واإلقرار والتنفيذ مازال دون المستوى المطلوب الذي ينص عليه القانون

 اإلصالح الفلسطيني ال تتوقف على جهود ذاتية من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بل يجب أن نجاح عملية
 . وهي إسرائيل توازيها ضغوط دولية على الجانب اآلخر،

  4/11/2007البيان 
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 تنفي إلغاء مؤتمر دمشق" حماس" .10
 تقارير إخبارية تحدثت عن أن سوريا قررت إلغاء استضافة مـؤتمر            ، أمس ،نفت حركة حماس  : أ.ب.د

وقال الناطق باسم حماس    . حركة وفصائل فلسطينية عقده لمناهضة اجتماع أنابوليس      الدمشق الذي تعتزم    
  ".طالقهذه أنباء عارية عن الصحة على اإل" ":أ.ب.د"وكالة سامي أبو زهري ل

  4/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في غزة"حماس"المزيد من القوى والفصائل تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر : غزة .11
المزيد من القـوى والفـصائل      ، أن    حسن جبر   نقالً عن مراسلها   4/11/2007األيام الفلسطينية   ذكرت  

الوطنية أعلنت رفضها المشاركة في المؤتمر الذي تنوي حركة حماس عقده في مدينة غزة خالل األيـام                 
  .المقبلة، للتعبير عن رفضها لمؤتمر أنابوليس

وقال صالح أبو ركبة عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، إن الجبهة قررت عدم المشاركة               
لعـدد مـن    " حمـاس "من جهته، اشترط حزب الشعب المشاركة في المؤتمر بتلبيـة            و .ا المؤتمر في هذ 

وأكد في رسالة وجهها إلى حركة حماس رداً على دعوتها بحضور المؤتمر، ضرورة أن تعلن                الشروط،
  .بشكل واضح استعدادها للتراجع عن النتائج التي أسفرت عن سيطرتها بالقوة على قطاع غزة" حماس"
 جبهـة التحريـر     أن ،   نائل موسى  نقالً عن مراسلها  رام اهللا    من   4/11/2007الحياة الجديدة   أضافت  و

و أبو يوسف موقفها الرافض لمؤتمري دمشق وغزة        أواصل  . مينها العام د  أكدت على لسان    أالفلسطينية  
ـ مين العام في تص   وقال األ  .و تكرس الفرقة  أن تعمق   أو لقاءات من شأنها     أية مؤتمرات   أ الحياة "ريحات ل

بلغنا حركة حماس رفضنا المشاركة في مؤتمر غزة الذي دعت له حماس من             أ: عالم المحلي واإل" الجديدة
عالن عن مقاطعة مؤتمر دمشق الـذي يعقـد         لى اإل إ وهو  حرص يدفعنا      ،منطلق الحرص على الوحدة   

  .بموازاة مؤتمر انابوليس
  

  في الضفة"حماس"يك لـ انقالب وشتنفيان األنباء عن  "حماس"و" فتح" .12
 قال الناطق باسم حركة     :أ.ب. د نقالً عن وكالة  غزة  ورام اهللا    من   4/11/2007الدستور االردنية   أوردت  

هو مجرد    في الضفة الغربية   "حماس"حمد عبد الرحمن أمس، إن الحديث عن انقالب وشيك ستنفذه           أفتح  
عبد الرحمن في تصريحات أدلى بهـا إلذاعـة         وقال   ."اإلسرائيلية"شائعات تنشرها أجهزة االستخبارات     

  .  "هذه الشائعات هدفها تبرير عدم االنسحاب من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية" إن "صوت فلسطين"
، "هو محـض افتـراء    " أن الحديث عن نية الحركة السيطرة على الضفة الغربية           قد أكدت وكانت حماس   

 علـى الكاتـب      رداً ،وقالت في بيان لها أمس     ."ليس تهمة " مضيفة أن التجذر الشعبي للحركة في الضفة      
اعتمد الصحفي فيـشمان     ":"حرونوتأيديعوت  "ليكس فيشمان في مقال له كتبه في صحيفة         أ "سرائيلياإل"

على التنجيم والودع ، ولألسف فقد احتفت بعض وسائل اإلعالم بهذه المزاعم وقولبتها في إطار تـوتير                 
عد أن شهد في الساعات الماضية انفراجات إيجابية وللمرة األولـى منـذ بـدايات    الجو العام الفلسطيني ب   

  ".الوضع الحالي
، عضو كتلة حماس     مشير المصري   أن النائب  3/11/2007 قدس برس وفي السياق نفسه، أفادت وكالة      

بيـة،  ومؤسساتها فـي الـضفة الغر    " حماس"بشدة سياسة االستئصال المتبعة ضد كوادر        انتقدالبرلمانية،  
 إلى أن ذلك لن يدفع الحركة للتفكير في الحسم العسكري في الضفة              في تصريحات خاصة للوكالة،    وأشار
 إلى أن المطلوب في الـضفة الغربيـة هـو           حركة، مشيراً لوشدد على وحدة الموقف السياسي ل     . الغربية

  .التخندق في خندق الصبر بهدف عدم إرباك الضفة
  

  "حماس"مع الرئاسة بعد لقاء الرئيس وفد  تنفي وجود أية خالفات "فتح" .13



  

  

 
 

  

            9 ص                                   891:         العدد                        4/11/2007حد األ: التاريخ

مس وجود أية خالفات بين قيادات فتح ومؤسسة        أ نفى المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير         :رام اهللا 
  .الرئاسة بعد لقاء الرئيس محمود عباس وفد قيادة حماس في رام اهللا

  4/11/2007الحياة الجديدة 
  

   بوثيقة شاملة وجدول زمني إلنهاء المفاوضاتنجاح المؤتمر الدولي رهن": فتح"مركزية  .14
مس أن نجاح المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الـرئيس          أأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح      :  وفا -رام اهللا   

 وضـمن  ،األميركي جورج بوش رهن بالتوصل إلى وثيقة شاملة تحدد فيها كافة قضايا الوضع النهـائي              
  . اإلسرائيلية ضمن السقف الزمني المحدد- طينيةجدول زمني إلنهاء المفاوضات الفلس

مس اجتماعاً للجنة المركزية، جرى خاللـه مناقـشة         أوكان الرئيس محمود عباس قد ترأس في رام اهللا          
 والوضع في   ، وانتشار القوة األمنية في مدينة نابلس      ،اإلسرائيلية -  واللقاءات الفلسطينية  ،نابوليسأمؤتمر  

  . ولقاء الوفد الفلسطيني مع القيادة السورية، والحصار اإلسرائيلي،"حماس"قطاع غزة نتيجة انقالب 
  4/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  من يتنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني يغامر بحياته ومستقبله السياسي: مشير المصري .15

، "سقدس بـر  "ـ في تصريحات خاصة ل     عضو كتلة حماس البرلمانية،     مشير المصري   النائب حذر :غزة
من أي تنازل عن الحقوق الفلسطينية ممثلة في القدس وحق العودة والحدود الكاملة لفلسطين، واعتبر أن                

  .زيارات وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس المتكررة إلى المنطقة تأتي في هذا اإلطار
  3/11/2007 قدس برس

  
 لقاء الخريف أكبر مؤامرة تحاك ضد األمة": الشعبية" .16

 الذي تنظمه الواليات المتحدة أكبـر       "لقاء الخريف "اعتبرت الجبهة الشعبية أن      :بو وردة أ أمين   -بلس  نا
 خصوصاً الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فـي الحريـة والعـودة            ،مؤامرة تحاك ضد األمة وشعوبها    

 إن منطقتنـا    :ؤوم عاماً على وعد بلفور المـش      90وقالت الجبهة في بيان لها لمناسبة مرور        . واالستقالل
 باعتبارها القطـب    ،العربية غدت ولألسف مرتعاً للمؤامرات والمخططات التي تنفذها اإلدارة األمريكية         

االستعماري الذي انفرد بالتخطيط وممارسة المغامرات العسكرية لتنفيذ رؤيته واسـتراتيجيته الـسياسية             
ة على منـابع الـنفط وفـرض شـروطه          واالقتصادية والعسكرية، والهادفة إلى ضمان سيطرته المطلق      

 .وإمالءاته على البشرية جمعاء
  4/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
 تتستر بالجمعيات الخيرية في غزة لدعم عمليات التخريب والتفجير في القطاع" فتح: "وثيقة .17

كـة  نترنت، النقاب عن أن التيار االنقالبي فـي حر        كشفت وثيقة، نشرت يوم السبت على شبكة اإل       : غزة
يتستر بالجمعيات الخيرية بهدف دعم عمليات التخريب والتفجير التي تقوم بها عناصرها في قطاع              " فتح"

 .غزة، وتستهدف ضرب األمن في القطاع
التي نشرت الوثيقة؛ فإنه جاء في نص قرار جمعية تابعة لحركـة            " الشبكة اإلعالمية الفلسطينية  "وبحسب  
ـ عنونته ،)جمعية عطاء غزة  ( فتح بغزة  نـشدد  ": "المساعدات للمناضلين ومفجري العبوات بحركة فتح     " ب

على توزيع األموال القادمة لحساب الجمعية والحسابات األخرى فقط للمناضلين من حركة فتح الـشريفة               
والقائمين على استعادة سلطة حركة فتح العمالقة ولو بالقوة، وأيضاً يتم توزيع المـواد التموينيـة علـى             

تح فقط والتغطية بحجة األيتام، ودفع المبالغ الشهرية ألبناء الحركة وفقاً لألسـماء عنـد               عائالت حركة ف  
 ". إبراهيم فقط
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 3/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لحتالتختفي عن األنظار خشية استهدافها من قبل اال" الجهاد"و" حماس"قيادات  .18
رزة من حركتي حماس والجهـاد اإلسـالمي        مس، إن قيادات با   أقالت مصادر فلسطينية    : أ.ب. د -غزة  

 خشية اسـتهدافها    ،اختفت عن األنظار واتخذت درجات عالية من الحيطة والحذر في تحركاتها وتنقالتها           
قـادة  "ن  أاإلخباري  " فلسطين اليوم "وأضافت المصادر في تصريحات لموقع       .من قبل الجيش اإلسرائيلي   

يد خالل األسبوع الماضي، وأنه تم إلغـاء العديـد مـن            حركتي حماس والجهاد بدأوا يتنقلون بحذر شد      
  ".الفعاليات التي كان من المفترض أن يحضرها قادة من الحركتين ألسباب أمنية

  4/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  إنقاذ حياة األسرىبتطالب المؤسسات الدولية " سالميالجهاد اإل" .19
 ووزارتـي األسـرى     ،سات حقـوق اإلنـسان     طالبت حركة الجهاد اإلسالمي أمس مؤس      :أ.ب. د –غزة  

 .لتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسرى الفلسطينيين داخل سجن عوفر اإلسـرائيلي          با ،والصحة الفلسطينيتين 
إن أسرى سجن عوفر بعثوا برسالة خاصة لنا يطـالبون بإرسـال أطبـاء               ":حركة في بيان لها   الوقالت  

ي ظل استمرار التعذيب واإلهمال الطبي مـن قبـل          مختصين لعالج الحاالت المرضية داخل السجون، ف      
  ."إدارة مصلحة السجون التي ترفض تقديم العالج الالزم لهم

  4/11/2007الغد األردنية 
  

  الشيخ رائد صالح تحذر من مخطط إسرائيلي لتصفية "ألوية الناصر" .20
اإلسـالمية فـي    حذرت ألوية الناصر صالح الدين من المساس بالشيخ رائد صالح رئيس الحركة             : غزة

، معتبرة أي مساس بحياته أو شخصه هي بمثابة مساس مباشر بالقدس، كونـه          48األراضي المحتلة عام    
  .إسالمياًورمزاً وطنياً 

 وجود محاوالت جدية وحثيثة من قبل الجانب اإلسرائيلي للقضاء          سبتوأكدت األلوية في بيان أصدرته ال     
 وذلك إما باغتياله أو إقصائه بهـدف إسـكات          ،د القدس على الشيخ صالح لطمس حقيقة ما يجري لتهوي       
  .صوته وإبعاده عن المشهد السياسي واإلعالمي

  3/11/2007 قدس برس
  

  لسنا بندقية لإليجار ألي فريق لبناني: أبو العينين .21
رفض الفلسطينيين محاوالت زجهـم فـي      "بو العينين   أكد أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان         أ: بيروت

خبـار ودسـائس بأننـا      أطراف  ن تنشر بعض األ   أمن المخجل   "نه  أ ، معتبراً "سياسية اللبنانية وضاع ال األ
و أو عصا غليظة بيد هذا الفريق       أيجار   بندقية لإل  ونحن لن نكون يوماً   . لى جانب طرف في لبنان    إطرف  
 هذه الحركـة    نإ والذين قالوا    ،ولئك الذين يتمنون غيابها   أاستهداف الحركة يتم من قبل      "ن  أورأى   ."ذاك

كالم مزعوم وليس له وجود     "نه  أووصف ما يحكى عن هيكلية جديدة في الحركة ب        . "ول لهم هي العدو األ  
مستهدفي حركة فـتح    "ن  ألى  إشار  أو. "ذهان بعض هؤالء المرضى الذين تقلق فتح مضاجعهم       أسوى في   

  ."غراض رخيصة ودنيئة ألاسفين بين فتح وسوريإيحاولون توريط سورية ووضع 
  4/11/2007 وسطالشرق األ
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   الغتيال رابين12 ألف إسرائيلي يحيون الذكرى الـ 150أكثر من  .22
 في مهرجان إحياء الذكرى الثانية عشرة الغتيال رئـيس          سبت ألف إسرائيلي مساء ال    150شارك حوالي   

  .الوزراء اإلسرائيلي السابق يتسحاك رابين
هود باراك والـرئيس اإلسـرائيلي شـمعون    إيير األمن وعلى غير العادة ألقى سياسيون إسرائيليون كوز  

 . كلمات في المهرجان الذي عقد في ساحة رابين في تل أبيبيزبير
3/11/2007 48عرب  

  
  إيهود باراكخالفات بين أولمرت ووزير دفاعه  .23

  أمس، وجدت وزيرة الخارجية األميركية، كوندليزا      إسرائيل إلى تها مع بدء زيار   : نظير مجلي  - تل أبيب 
يهـود  إيهود أولمرت، ووزير دفاعـه      إ أزمة متفاقمة في العالقات بين رئيس الوزراء         أمامنفسها   رايس،
، جـابي   اإلسرائيلي باراك اعترض على أن يلتقي أولمرت مع رئيس أركان الجيش            أنفقد اتضح   . باراك

ورئـيس  فقرر أولمرت منـع رئـيس الموسـاد         . شكنازي، أو مع رئيس شعبة االستخبارات العسكرية      أ
وتثير هذه المعـارك بـين      .  من حضور جلسات التشاور في وزارة الدفاع       ، مباشرة لهك، التابعين   االشاب

أولمرت وباراك مخاوف رايس من أن تؤثر بشكل سلبي على المسار السياسي، فقد عاد بـاراك ليـسمع                  
 الفلـسطيني محمـود      لرئيس الحكومة في المفاوضات مع الـرئيس       "االندفاع المتهور "انتقادات لما أسماه    

  . عباس، والمطالبة بالتقدم بحذر مع الفلسطينيين
4/11/2007 األوسطالشرق   

 
  حرب لبنان فشل قرب الحرب القادمة بشكل دراماتيكي: يوسي بيليد .24

أقر قائد المنطقة الشمالية السابق الجنرال يوسي بيليد بأن إسرائيل فقدت قوة الردع فـي حـرب لبنـان                   
وقال بيليـد إن الجـيش   . اعتبر أن الحرب األخيرة قربت الحرب القادمة بشكل دراماتيكي        الثانية، إال أنه    

 إال أنه بعيـد     ، أنه أفضل مما كان عليه قبل سبعة شهور        اإلسرائيلي يعاني من تضخم في القيادة، معتبراً      
وحـدات   إال أن ال   ،بسبب التضخم في القيادة ألغيت وحدات في الجيش       : ، وأضاف  عما يجب أن يكون    جداً

 .التي تبقت لم تحصل على التدريبات الالزمة
3/11/2007 48عرب  

  
  إسرائيل تفتح تحقيقاً في مقتل ناشط من الديمقراطية .25

 أن الجيش اإلسرائيلي فتح تحقيقاً في مقتل أحد نشطاء الجبهة 4/11/2007الشرق األوسط نشرت 
 إرهابخلية "خ الذي ألقي باتجاه  الصاروإن بالخطأ وقال اإلسرائيليواعترف الجيش الديمقراطية، 

 .أصاب منزل حربي محمد صيام مما أدى إلى مقتله" فلسطينية في قطاع غزة
نعت الشهيد    الجبهة الديمقراطية  ، أن حامد جاد  عن مراسلها في غزة،      4/11/2007الغد األردنية   ونقلت  
 ،نه استشهد أثنـاء عملـه     أن لها    موضحة في بيا   ،]الوطنية[ حد القادة الميدانيين لكتائب المقاومة    أ ،صيام

  .جراء عملية اغتيال جبانة اقترفتها قوات االحتالل باستهداف سيارة تابعة للشرطة الفلسطينية
  

   العراقفلسطينييبمغادرة الدفعة األخيرة من إغالق مخيم الرويشد نهائياً غداً  .26
يم الرويشد، الذي يرمز لمأساة  كشفت المفوضية السامية لشؤون الالجئين بأن مخ: أيمن عبوشي-الدوحة 

الالجئين الفلسطينيين على مدى أربع سنوات، سوف يتم إغالقه نهائيا، غدا حيث تستقبل البرازيل 
من .  باستقبال عدد منهممجموعة جديدة، بعد أن فشلت المفوضية في الحصول على دعم الدول العربية

وشمال إفريقيا بمقر المفوضية في دمشق، رضوان نويصير مدير إدارة الشرق األوسط جهة أخرى حذر 
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من الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين ممن آثروا البقاء في العراق على الرغم من التهديدات، واالعتداءات 
 . المتواصلة بحقهم، مؤكدا بأن المفوضية خاطبت الحكومة، والقوى العراقية المختلفة بشأنهم

  4/11/2007البيان  
  

   من أجندة مؤتمر الخريفاًانسانية عليها أن تكون جزءقضية األسرى : حمدونة .27
 المؤسسات الحقوقية والمعنية بقضية األسرى والمعتقلين فـى الـسجون           ،طالب مركز األسرى للدراسات   

مركز رأفت حمدونـة أن قـضية       الوأكد مدير    .االسرائيلية بتواصل حمالت التضامن والمساندة لألسرى     
ـ           األسرى ليست موسمية تتأجج عند ا       قـضية   يستشهاد أسير أو فى مناسبة كيوم األسير فحسب، بـل ه

أن قضية األسرى يمكن أن تفرض      ضاف مؤكدا   وأ .أخالقية وطنية يجب أن تكون الشغل الشاغل للجميع       
 إذا ما واصل الشعب الفلسطينى      ،على األجندات السياسية الدولية واالقليمية والمحلية قبيل مؤتمر الخريف        

واالنسانية والقوى االسالمية والوطنية حملة التضامن لوضع حد سياسى فى المؤتمر           ومؤسساته الحقوقية   
  .لها

  3/11/2007 مركز األسرى للدراسات
  

  1967 أسيراً استشهدوا منذ العام 192: شؤون األسرىتقرير لوزارة  .28
د تقرير إحصائي جديـد، أن اجمـالي عـد   في  أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين، أمس       : رام اهللا 

شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، والموثقين لديها بلغ منـذ احـتالل               
معـد  وأشـار    . شهيداً 192، وحتى أوائل تشرين الثاني الجاري،       67 إسرائيل لألراضي الفلسطينية عام   

 67في الفترة مـا بـين       ، استشهدوا   %38 أسيراً، أي ما نسبته      73تقرير عبد الناصر فروانة، إلى أن       ال
منهم، استشهدوا منـذ االنتفاضـة      % 62 ما نسبته    وهو أسيراً   119، وأن   1987 كانون األول    8وحتى  

من العـدد   % 53.9 أسيراً استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، أي ما نسبته          69األولى ولغاية اآلن، بينهم     
نتيجة القتـل العمـد     ، كان   اضة األقصى  ممن استشهدوا خالل انتف     اسيرا 51 وذكر أن  .اإلجمالي للشهداء 

 أسيراً استشهدوا نتيجة التعذيب     70أوضح أن    و .والتصفية بعد االعتقال ضمن سياسة اسرائيلية متصاعدة      
 أسيراً نتيجة سياسة اإلهمال الطبـي المتبعـة         46القاسي والمشرع في السجون اإلسرائيلية، فيما استشهد        

 شهداء من   110داء بالنسبة للمناطق الجغرافية بين التقرير، أن        وحول توزيع الشه   .بشكل ممنهج ومبرمج  
 شـهيداً   61، وأن   %75.3مجموع الشهداء األسرى، هم من مواطني الضفة الغربية، ويشكلون ما نسبته            

 شهيداً من أبناء القدس والداخل، ويشكلون ما        14، و %13.8هم من أبناء قطاع غزة، ويشكلون ما نسبته         
  %.3.6 شهداء من مناطق أخرى ويشكلون ما نسبته 7أن هناك ين في ح، %7.3نسبته 

  4/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  منتدى فلسطين يسعى إلى محاربة الفساد والفلتان وتدعيم اإلصالح: منيب المصري .29
قال منيب المصري، رئيس الهيئة التأسيسية لمنتدى فلسطين، امس، ان المنتـدى            :  محمد بالص  -جنين  

عيا سياسيا وليس حزبا، مؤكداً في الوقت ذاته ان المنتدى سيعتمد في تمويله على اشـتراكات                تيارا مجتم 
  .االعضاء وسينتخب قيادته بشكل دوري كل عامين

  
وأشار الى ان المنتدى الذي يتخذ من وثيقة االستقالل مرجعية له يعتبر منظمة التحرير الممثل الـشرعي                 

المنتدى يسعى الى االنفتاح على مختلف قطاعات وشرائح المجتمع         والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا ان      
  .الفلسطيني وعدم اقتصار حركته على دوائر النخبة فقط
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  4/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  الغربية المستوطنون يعتدون على أهالي الخليل وحملة اعتقاالت ومواجهات في الضفة .30
 في أماكن متفرقة من الضفة الغربية حيث أصـابت          استمرت قوات االحتالل في عدوانها    : رامي دعيبس 

كما اعتدى أكثر من مئة مستوطن       .عددا من المواطنين واعتقلت عددا آخر ونقلتهم إلى جهة غير معلومة          
على منزل يعود ألحد المواطنين الفسطينيين في البلدة القديمة من الخليل، واعتدوا على الـسكان بداخلـه    

  .طة االحتاللوسط عدم اكتراث من جيش وشر
  3/11/2007 48عرب

  
  شمال قطاع غزة خمسة شهداء فلسطينيين في عدة غارات إسرائيلية .31

قتل صباح اليوم خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجراح في عدة غارات إسرائيلية اسـتهدفت               : غزة
أب جثـث   ال أن من بـين   وأكدت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان         .مناطق في شمال قطاع غزة    

، الذي ادعى   ، مشيرة إلى وصول عدد من اإلصابات بين المدنيين الذين تواجدوا في محيط القصف             ابنهو
 . قالت مصادر صحفية، وهو ما نفاه شهود عيان بـشدة           فيه بحسب ما   الجيش اإلسرائيلي وجود مقاومين   

ولـى،  قوات االحتالل أطلقت صاروخ أرض أرض تجاه مواطنين تجمعوا في منطقة القصف األ            أن  كما  
  .يدور الحديث عن سقوط شهيدين على األقل ينتميان إلى سرايا القدسحث 

  4/11/2007 قدس برس
  

  تصاعد انتهاكات الحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية الشهر الماضي: تقرير .32
، إلى أن الـشهر الماضـي، شـهد         )مدى( المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية       أشار: رام اهللا 

نتهاكات جديدة للحريات اإلعالمية في األراضي الفلسطينية، من قبل قوات الحتالل اإلسرائيلي وأجهزة             ا
ـ  معتبرا أن .أمنية فلسطينية وقراصنة انترنت، إضافة إلى لصوص عاديين    ا بـسبب الوضـع   ليس غريب

لمي الـسنوي    في التصنيف العـا    158 أن تحتل األراضي الفلسطينية المرتبة       السيىء للحريات الصحافية  
، بينما احتلت   2007 ونهاية آب    2006 دولة، في الفترة الواقعة بين بداية أيلول         169لحرية الصحافة في    

طالب المركز شتى الجهات بوقف انتهاكاتها للحريات اإلعالميـة،         قد  و . في السنة الماضية   134المرتبة  
بل حكومـة سـالم فيـاض وحكومـة         والسماح للصحافيين بأداء واجبهم المهني بشكل حر، داعيا بالمقا        

إسماعيل هنية المقالة إلى تمكين وسائل اإلعالم التي تم إغالقها أو االستيالء على مقارها وأجهزتها، من                
  .العودة إلى العمل، والسماح بتوزيع الصحف التي منعت من التوزيع في األراضي الفلسطينية
 4/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  عباس رئيسل يقدم استقالته للسطينية الفمحافظ سلطة النقد .33

 قال مساعد للرئيس عباس امس ان محافظ سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد قـدم               : رويترز -رام اهللا   
 حتى اآلن، رد رسمي    وأضاف أنه لم يصدر      .قبل بسبب ظروفه الشخصية    ت أن من المرجح ان   و ،استقالته

الحات مهمة في سلطة النقد الفلسطينية بأنـه خـسارة           رحيل العبد الذي ينسب اليه الفضل في اص        اصفاو
  .للشعب الفلسطيني

  4/11/2007الحياة الجديدة 
  

  المدن السياحية تشهد اقباال كبيرا بالمقارنة مع السنوات الماضية: دعيبسخلود  .34
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أعلنت خلود دعيبس، وزيرة السياحة واآلثار أن المدن الفلسطينية تشهد نشاطاً سـياحياً كبيـراً       : بيت لحم 
بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى محافظة بيت لحم في شـهر تـشرين                  

وافدين إلـى    بلغ عدد السياح ال    ، فيما  نزيل 28000 سائح وعدد النزالء فيها      79000أول الماضي، نحو    
من المتوقع أن يشهد العـام       إلى ذلك ف   . نزيال 3645 سائح وعدد النزالء فيها      74000محافظة أريحا نحو    

 حيث سيبلغ عدد الـسياح      ،المقبل ازدهارا سياحياً يوازي بالكمية والنوعية األعوام التي سبقت االنتفاضة         
  .ام سائح حتى نهاية الع800000الوافدين حسب التوقعات إلى حوالي 

  4/11/2007الحياة الجديدة 
  

 مزارعو غزة يحذرون من خسائر جراء الحصار   .35
ناشد المزارعون الفلسطينيون في قطاع غزة محمود عباس، والدول العربية والجهات الدولية،  :غزة

التدخل لحل أزمة المعابر حتى يتمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى الخارج، بعد إغالقها منذ أكثر من 
  . مليون دوالر15ور على التوالي، لتفادي خسائر تقدر بنحو خمسة شه

 4/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في وزارة الزراعة يعلن عن تأسيس صندوق خاص لدعم الثروة الحيوانيةالهباش .36
 لمهرجان قطف الزيتـون الـسنوي       ه خالل افتتاح  ، أمس، اعلن، وزير الزراعة محمود الهباش    : بيت لحم 

ن وزارته، قررت تأسيس صندوق خاص لدعم الثروة الحيوانيـة،          أ،   في بيت لحم    المهد السابع، في ساحة  
  . ألف دوالر، مشددا على اهمية دعم المزارعين200وانها رصدت لهذه الغاية مليونا و

 4/11/2007الحياة الجديدة 
  

   تدعم مستشفيات غزة بأدوية ومستلزمات طبية الدوليةمنظمة كير .37
 إن مستشفيات الشفاء في مدينة غزة، وناصر في خـان يـونس،   ،در فلسطينية قالت مصا : أ.ب. د -غزة  

وأبو يوسف النجار في رفح، واألقصى في دير البلح، تسلمت أمس مواد ومستلزمات طبية بقيمة تـصل                 
 ألف دوالر تلبي حاجتها لمدة تصل إلى نحو ثالثة أشهر، من منظمة كير الدوليـة، فـي                  200إلى نحو   

وتعتبر هذه المستشفيات األبرز من حيث تقديم        . لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني     إطار سعي المنظمة  
  . ألف مريض سنويا150ًالخدمات الصحية في قطاع غزة، حيث تقدم خدماتها لنحو 

  4/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  الظواهري يحرض على عباس .38
 أنصار حركة فتح إلى     ،ن الظواهري  أيم ، دعا الرجل الثاني في تنظيم القاعدة      :ف، رويترز .ص. و -دبي  

 فتح  أعضاءأناشد كل من بقلبه بقية حياة وعزة من         ": ، فقال التمرد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس     
ودعاهم ".  يتصدوا لقيادتهم التي حولت منظمتهم لفرع للسي آي إي وقسم من الموساد            أن األقصىوكتائب  

 المجاهدين  إخوانهم إلىن يعودوا لدينهم وينضموا     أ و ،وا ربهم  يتحرروا من العبودية الحزبية ويتق     أن "إلى
  ".اإلسالميفي العالم 

4/11/2007النهار اللبنانية   
  
  

  من ميزانية األونروا تعتمد على المانحين% 92 .39
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 وتشغيل الالجئين إلغاثة المتحدة األممجاء في تقرير المفوض العام لوكالة : الهيجاء  ريما أبو-عمان 
ونروا نظام نه ليس لألإ، 2009 - 2008 وذلك حسب البرنامجية للفترة األدنى، في الشرق الفلسطينيين
 من الوظائف الدولية التي تغطي مصاريفها الميزانية العادية  المقررة، باستثناء عدد صغير نسبياًلألنصبة
الحكومية الدولية ونروا بشكل كبير على تبرعات الحكومات والهيئات  المتحدة، وتعتمد ميزانية األلألمم

ن تعبئة الموارد إوغير الحكومية والمساعدات غير النقدية من سلطات البلدان المضيفة، ونتيجة لذلك ف
 التي تعرضت األخيرة كذلك على نحو متزايد في السنوات أصبحتونروا، كما  حاسمة لألأهميةتكتسب 
  . للوكالة للركوداألساسية اإليراداتخاللها 
 في المائة من ميزانيتها العادية 92 من أكثر حيث يقدم ، قاعدة مانحي الوكالة ضيقةأن ىإل التقرير وأشار

 في الفترة األوائل المانحين العشرة أداء، عالوة على ذلك تظهر مقارنة األوائلالمانحون الخمسة عشر 
حون  المانوأبقىن خمسة مانحين فقط زادوا من مساهمتهم خالل هذه الفترة أ 2007 - 2001بين 

 الوكالة أعمال خفضوها، وقد حدث هذا في وقت زادت فيه أو مساهماتهم عند مستوياتها اآلخرون
ونروا  األأنوذكر التقرير .  متزايدة من الالجئينأعدادجل تلبية احتياجات أوالطلبات على خدماتها من 

 أهداف من خالل وضع ، استراتيجية لتعبئة موارد لتوجيه جهودها خالل السنتين المقبلتينطورت مؤخراً
 ، التي حددتها الميزانية العاديةأهدافهااستراتيجية محددة متمثلة في زيادة مساهمات المانحين لتحقيق 

  . 2009 مليون دوالر لعام 548.6 و 2008 مليون دوالر لعام 544.6وتقدر بمبلغ 
ادة التمويل من المصادر  زيإلى التي ينبغي توجيهها اإلجراءات تعبئة الموارد إستراتيجيةوتتناول 

ن أوبين التقرير . الحكومية وغير الحكومية على السواء و تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لهذه الغاية
% 2.5 والذين يتزايدون بنسبة ، السكان الذين ترعاهمإلىقدرة الوكالة تعتمد على تقديم خدماتها المنتظمة 

، كما تعتمد الوكالة ليها سنوياًإويل الكافي من التبرعات التي تقدم  على توفر التم كامالً اعتماداً،سنوياً
 الذي يخصص لميزانية المشاريع وللعمليات الطارئة، حيث بلغت التبرعات النقدية اإلضافيعلى التمويل 

، فيما بلغت الميزانية 1892، والتبرعات العينية 50000 دوالر، والتبرعات النقدية للمشاريع 512104
 من الميزانية 601450، حيث بلغ المجموع الكلي 13030 أخرى، وموارد 24424 المتحدة لألممة العادي
 مليون 6.8، وبلغت تكلفة المشاريع الصغرى وبرنامج دعم المجتمعات المحلية باالئتمانات 2008لعام 

دولية لن  وظيفة 20 ـ مليون دوالر ل3.75دوالر، والتي تمول من عمليات البرنامج نفسه، كما يشمل 
 المتحدة وال يشمل مجموع الميزانية، الميزانية لألممتغطي سوى اثنتين منها من الميزانية العادية 

 من المجموع الكلي للميزانية  سنوياً%4ويمثل حوالي .  مليون دوالر10.5 للمنظمة البالغة اإلنمائية
 الفائدة إيرادات حيث بلغت  المتحدة،لألمم وظيفة دولية وذلك من الميزانية العادية 115تمويل 

  . ماليين دوالر في السنة5 المتنوعة نحو واإليرادات
4/11/2007الدستور األردنية   

 
   يتبنى حملة لنصرة أحمد سعداتالمؤتمر العام لنقابة المحامين األمريكيين .40

ن منـذ األول     والمنعقد في العاصمة األمريكية واشنط     ،ن لنقابة المحامين األمريكيين   وتبنى المؤتمر السبع  
 مجموعـة مـن القـرارات والتوصـيات         ه،تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الرابع من       /من نوفمبر 

 وفي مقدمتها حق الالجئين الفلـسطينيين فـي         ،المناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة     
  .اللالعودة لديارهم وبيوتهم وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومقاومة االحت

وقرر المؤتمر في الورشة الخاصة بالقضية الفلسطينية العمل على تبني حملة إعالمية لمناصرة األسرى              
 بعـد تقـديم     ، قضية أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية       ىالفلسطينيين في سجون االحتالل، كما تبن     



  

  

 
 

  

            16 ص                                   891:         العدد                        4/11/2007حد األ: التاريخ

ى تأييد األكثرية الساحقة    مجموعة من التوصيات والقرارات الخاصة بشأن قضية سعدات والتي حازت عل          
  .من أعضاء النقابة بالقراءة األولى

3/11/2007 48عرب  
  

  من يخاف النشاط الشعبي الفلسطيني؟ .41
 بالل الحسن

 تأجيل انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني في دمشق، ليترافق مـع انعقـاد مـؤتمر الخريـف                 "رسميا"تم  
وقصة التأجيـل أو اإللغـاء هـذه        . ليس تأجيله فقط  إلغاء المؤتمر و  ) حسب رأيي (وتم واقعيا   . األميركي

  .تحتاج إلى وقفة
قيادة السلطة الفلـسطينية    . لقد تعرض هذا المؤتمر منذ بداية اإلعداد له إلى حملة فلسطينية غير مسبوقة            

وقد وصـل الوفـد    . أعلنت أنها سترسل وفدا رسميا إلى دمشق ليطلب منها أن ترفض استضافة المؤتمر            
، واجتمع إلى نائب الرئيس فاروق الشرع، وإلى وزير الخارجية وليد المعلم، واستضاف             فعال إلى دمشق  

، حيث عرض في شرح مطول رؤية       )صالح رأفت أمين عام حزب فدا     (التلفزيون السوري أحد أعضائه     
تفيد هذه الوقائع في القول إن دمشق اسـتقبلت الوفـد           . السلطة الفلسطينية ألعمال مؤتمر الخريف المقبل     

وهي سـرعة   . لفلسطيني بترحاب، وتجاوبت، كما يبدو، مع رغبتهم المضمرة أو المعلنة، بسرعة فائقة           ا
 إيراني يقف وراء هذا النشاط الشعبي الفلسطيني، فهل         -إذا كان هناك مخطط سوري      : تطرح سؤاال هاما  

 -لحمـساوي   اإليراني؟ هل انتقلت سوريا من موقـع المؤيـد لالنقـالب ا         -انفك هذا التحالف السوري     
اإليراني في غزة، كما يقول المروجون، وأصبحت جزءا من حلف جديد بينها وبين السلطة الفلـسطينية؟                

فسطاط " المذموم، وهو جزء من     "الممانعة" إيراني، هو جزء من معسكر       -وإذا كان هناك حلف فلسطيني      
نا أمام معسكر جديد، ليس لديه       كما يقول الهازئون، فهل تالشى هذا المعسكر وأصبح        "الممانعة والمقاومة 

  أية ممانعة وليست لديه أية مقاومة؟
نطرح هذه األسئلة لنقول، إن نظرية السياسة اإليرانية، ونظرية المحور اإليراني، التي تحـرك النـشاط                
الشعبي الفلسطيني، ليست نظرية واقعية، وهي في هذا الجانب جزء من الحمالت اإلعالمية والدعاويـة               

  .ليس غير
نطرح هذه األسئلة لنذكر الغافلين الكثر، بأن النشاط الشعبي الفلسطيني له تاريخه، ولـه قـواه الذاتيـة                  و

المحركة، وهو نشأ وتحرك وتبلور، قبل أن تطرح القضية اإليرانية نفسها على السياسة العربية أو علـى    
، والذي حرك اإلعالن عنه     1993 العام   أوسلونشأ التحرك الشعبي الفلسطيني بعد اتفاق       . السياسة الدولية 

، وعلى مصير حق العودة     ) ماليين نسمة  6(خوفا شعبيا فلسطينيا شامال على مصير الالجئين الفلسطينيين         
لقد خال ذلك االتفاق من أية إشارة إلى قضية الالجئين والعودة، ووردت بـصدد ذلـك                . لهؤالء الالجئين 

وقد حرك هذا   . الجئين سيبحث في المفاوضات النهائية    كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، تقول إن موضوع ال        
الخوف عشرات ومئات وآالف الالجئين المنتشرين في البالد العربية وفي كل بقاع العالم، ودفعهم إلـى                

 لجان حق العودة موجودة من السويد قرب القطب الشمالي وحتـى            وأصبحت،  "حق العودة "تشكيل لجان   
ورفح، وشكل تكوين هذه اللجان ظاهرة سياسية جديدة هي األبـرز           مخيمات صيدا ونابلس وجنين وغزة      

، وانـضوى تحـت لوائهـا       1965في المسيرة السياسية الفلسطينية، منذ اندالع الثورة الفلسطينية عـام           
القوميون واليساريون واإلسالميون، وانضوى تحت لوائها المسلمون والمسيحيون، وانضوى تحت لوائها           

، وانضوى تحت لوائها الالجئون في وطنهم داخل الضفة الغربية          )1967(ازحون  والن) 1948(الالجئون  
وقطاع غزة، والالجئون خارج وطنهم في البالد العربية وفي بالد الـشتات، وانـضوى تحـت لوائهـا                  
الالجئون الفلسطينيون داخل دولة إسرائيل، وبخاصة اولئك الممنوعين من الوصول إلى قراهم التـي ال               

هذه الحركة الشعبية المديدة، نشأت وبسرعة، لتعبر عـن         .  وأبرزها قريتا إقرت وكفر برعم     تزال قائمة، 



  

  

 
 

  

            17 ص                                   891:         العدد                        4/11/2007حد األ: التاريخ

ضرورة التذكير والتأكيد بأنه ال يمكن إنجاز حل فلسطيني مقبول إال إذا ضمن حق العودة الذي ترفـضه                  
يـب أي   وال يستطيع أحد القول بأن حركة حق العودة هي حركة إيرانيـة، ويع            . إسرائيل من حيث المبدأ   

كمـا ال   . "فسطاط الممانعة والمقاومة  "، أو أنها جزء من      "حركة الممانعة "إنسان أن يصفها بأنها جزء من       
يخطر ببال أحد القول بأن هذه الحركة الشعبية الفلسطينية ونشاطاتها، هي جزء من السياسة اإليرانيـة،                

  .وجزء من المحور اإليراني
، 1998ن نذكر الناسين والمتناسين، أن دمشق استضافت عـام          بعيدا عن حركة حق العودة، من المفيد أ       

مؤتمرا شعبيا موسعا، أعلن موقفا متمسكا بالميثاق الوطني الفلسطيني، وفي األيام التي كانت غزة تـشهد                
ولم يكن المحـور اإليرانـي      . فيها مؤتمرا إللغاء الميثاق، حضره الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون         

لم يقل أحد أن ذلك الموقف الشعبي الفلسطيني قد قام بتحريك قوى خارجية، بينما يوصم               موجودا يومها، و  
  .أي تحرك شعبي فلسطيني اآلن، بأنه تحرك غير فلسطيني، وأنه يتم لخدمة أهداف المحور اإليراني

لسطيني، وقد أدى هذا الحراك الشعبي الفلسطيني، المؤيد لحق العودة، والرافض إللغاء الميثاق الوطني الف             
إلى أن تصبح قضية منظمة التحرير الفلسطينية مطروحة للنقاش الجاد والعميق، وانعقدت من أجل ذلـك                

، وهو اتفاق   2005حوارات متعددة في السودان واليمن ومصر، تبلورت في النهاية في اتفاق القاهرة عام              
ـ            ادة بنـاء منظمـة التحريـر       تم بحضور السلطة الفلسطينية ورعايتها، وهو اتفاق يدعو إلى تفعيل وإع

ولم يقل أحد يومها أن الخالف الذي استدعى تلك الحوارات إنما يتم بتوجيه إيراني، أو أنـه                 . الفلسطينية
  .يعمل لصالح المحور اإليراني

ثم انعقدت مؤتمرات شعبية فلسطينية، شكلت تطويرا للعمل الشعبي العفوي المتمثل فـي حـق العـودة،                 
 فلسطينية عالمية تنسق أعمال كل تلك اللجان، وولدت كـذلك الفكـرة الداعيـة               وولدت فكرة إيجاد هيئة   

وانعقدت هذه المؤتمرات في لندن، وفـي  . إلعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة االنتخاب       
، ولم يكـن لكـل هـذا        ولشبونة، وفي المدن األميركية، ومؤخرا في بيروت وهولندا         األوروبيةالعواصم  
  . أو بالمحور اإليرانيبإيران عالقة النشاط

هذه هي عناوين الحراك الشعبي الفلسطيني المميز، والذي نجح في أن يطرح على أجندة العمل السياسي                
الفلسطيني والعربي والدولي، قضية حق العودة، وقضية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ووضـع              

  .ينالسلطة الفلسطينية تحت ضغط هاتين المسألت
ظـاهرة رفـض    . وفي السنوات األخيرة فقط، برزت ظاهرة جديدة لدى السلطة الفلـسطينية          ...... هنا  

وهي ظاهرة جديدة حتى على الـسلطة الفلـسطينية         . النشاط الشعبي الفلسطيني واتهامه والسعي إلفشاله     
ة، انعقـد مـؤتمران     نفسها، فأيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعند انعقاد مؤتمر إلغاء الميثاق في غز            

شعبيان فلسطينيان، مؤتمر في غزة ومؤتمر في رام اهللا، وأعلن المؤتمران رفضهما لتعديل الميثاق، ولم               
  .يصدر عن السلطة الفلسطينية أي اتهام لهذين المؤتمرين

ولكن هذه السياسة تغيرت، وأصبحت السلطة الفلسطينية تضيق ذرعا بأي اجتماع شعبي فلسطيني، حتى              
وبدأنا نقرأ قرارات صادرة عن قيادة حركـة        . ن من أجل تقوية موقفها التفاوضي في وجه إسرائيل        لو كا 

فتح، وعن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعن رئاسة المجلس الوطني، تقول كالمـا عجيبـا غريبـا                 
وبـدأنا نـشهد     لقاء شعبي ال تدعو إليه قيادة السلطة أو قيـادة المنظمـة،              أيخالصته أنه ال يجوز عقد      

مؤتمرات صحافية ممجوجة تهاجم هذه المؤتمرات بكلمات نابية، وتتهمها ألول مرة بأنها تتحـرك فـي                
 "اللجنة الراعيـة لحـق العـودة      "حدث ذلك مع اجتماع بيروت الذي دعت إليه         . إطار المحور اإليراني  

راني، وكان كل ما قاله ذلك      ، وقالوا إنه اجتماع إي    ) سته، شفيق الحوت، طاهر كنعان وآخرون      أبوسلمان  (
االجتماع أنه يدعو إلى التأكيد على حق العودة، وأنه يؤكد على ضرورة إعادة بنـاء منظمـة التحريـر                   

 الذي اتخذت حركة فتح بشأنه قرارا يدعو إلى مقاطعته كليا، وهو            لشبونةوحدث ذلك مع لقاء     . الفلسطينية
موقف يتكرر مع االجتماع الشعبي في دمشق، مـع         وها هو ال  . لم يخرج عن إطار هذه التوصيات نفسها      
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أنه كان اجتماعا حريصا على الوحدة الوطنية، ووجه دعوات لحضور المؤتمر إلـى رئاسـة الـسلطة                 
الفلسطينية، وإلى رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وإلى حركة فتح بالذات، وإلى الفصائل الفدائية كافة،              

  .م له، والقول بأنه يعمل لخدمة أطراف غير فلسطينيةولم يمنع ذلك كله من توجيه االتها
ونحن نسأل اآلن، لماذا تخاف السلطة الفلسطينية من النشاط الشعبي الفلـسطيني؟            .... لقد سألنا من قبل     

لماذا تخاف من نشاط يسعى إلى دعمها وتقوية موقفها التفاوضي؟ لماذا تخاف من موقف شـعبي يؤكـد                  
وقف اإلسرائيلي الرافض لذلك، وفي وجه موقف كونداليزا رايس الـداعم           على حق العودة، في وجه الم     

  للموقف اإلسرائيلي؟
ونحن نقول ببساطة، إن إعـادة      . إنهم يتحدثون عن الخوف من نشوء قيادة بديلة، أو منظمة تحرير بديلة           

اتفـاق  بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة االنتخاب الحر ألعضاء المجلس الـوطني، حـسب               
ومن ال يعمل من أجل هذا الهدف، سـيجد         . ، هو الطريق لمنع نشوء منظمة تحرير بديلة       2005القاهرة  

  .نفسه بالضرورة أمام قيادة بديلة مهما كان اسمها
وثمة في هذا البلد أو ذاك، في هذا المخيم أو ذاك، شباب في العشرين أو الثالثين، سيفاجئون الكثيـرين                   

  .وإما.........  اإلصالح والوضوح السياسي والتخلص من مناضلي األجرة فإما. بما ال يتوقعون
4/11/2007 األوسطالشرق   

 
   نحو سيرورة سالم في الشرق األوسط، حسب هنري كيسنجر .42

 نهلة الشهال
معرفة وخبرة تكللهما جـائزة  . يتكلم الذئب العجوز بوصفه وزير الخارجية األسبق واألستاذ الجامعي معاً    

ورغم ذلك، فالمقال الطويـل الـذي       . م، وتضفي عليهما هالة تتجاوز االنتماء إلى موقع محدد        نوبل للسال 
 وسواها بالتأكيد، يفتقد إلى البريق ويـشبه مخططـاً عجـوالً            - الفرنسية منذ أيام     "لوموند"نشرته جريدة   

  .لدرس غير افتتاحي، لحصة عادية
فهو يخالف ما يحدث عـادة فـي        . شر إلى أهميته  وتبدو هذه كمؤ  . يجد كيسنجر الجتماع انابوليس فرادة    

يتعـين  . المفاوضات، حيث يبدأها كل طرف واضحاً بخصوص مواقفه بينما تغيب عنه المحصلة الممكنة            
. على الطرفين في انابوليس البدء من اآلخر، مما ينبغي التوصل إليه، قبل نقـاش التفاصـيل والـسياق                 

.  يتعلق بالقدرة على التنفيذ، مساوياً لهذه الجهة بـين الطـرفين           والتحفظ الوحيد الذي يبديه السيد كيسنجر     
وهو يدافع عن مقاربته هذه لالجتماع الوشيك بعرض للمستجدات التي تجعـل تفاؤلـه ممكنـاً، مبـرزا                  

بـين القيـادتين اإلسـرائيلية      ) "على الورق "ولعله يصح أكثر القول     (التقارب الموضوعي، على األرض     
فإسرائيل تتهددها أخطار أربعة تجعل قيادتهـا       !  أن تغيراً ثورياً قد حدث لهذه الجهة       والفلسطينية، معتبراً 

تميل إلى مغادرة موقع الرفض التاريخي السابق لالعتراف بدولة فلـسطينية، وللتعـاطي مـع القـدس                 
 العمليات اإلرهابية المنفذة من قبل    : واألخطار هذه هي  . كعاصمة متقاسمة، ومع موضوع عودة الالجئين     

. مجموعات صغيرة متحركة، وهو ما يختلف تماماً عن الحروب السابقة التقليدية التي كانت تشن عليهـا               
ويأتي في المقام الثاني التحدي الديموغرافي، حيث يمكن لتعسر نشوء دولتين أن يـرجح حـل الدولـة                  

بالتحديد من قبـل إيـران   ثم هناك التهديد النووي، و    . الواحدة التي تودي بالطابع اليهودي ألغلبية السكان      
وأخيراً ترد البيئة الدولية التي تتهدد إسرائيل بعزلة متعاظمة، معتبرة أن تصلبها            . على ما يقول كيسنجر   

السياسي هو مصدر العداء العربي للغرب، وهو موقف يقول الكاتب إنه منتشر فـي أوروبـا الغربيـة،                  
  .ات المتحدة األميركية نفسهاوحاضر وإن لدى دوائر أقلية، ولكن متنفذة، في الوالي

 مـن تعـاظم     "الدول العربية السنية المعتدلـة    "أما ما بدل الموقف الفلسطيني باتجاه االعتدال، فهو خوف          
ال يكلف السيد كيسنجر نفسه عناء تفحص الوضـعية الفلـسطينية ذاتهـا،             . فقط ال غير  ! النفوذ اإليراني 

تمرار فكرة محو فلسطين التي يقول أن إسرائيل تخلـصت          وكأنها ال وجود لها، مما يفصح طويالً عن اس        
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 إلى آخر، فيجد أن     - المشكلة الوحيدة هي إيران      -بعد ذلك ينتقل النص مباشرة من تأكيد اختزالي         . منها
التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل     "هناك تقاطع مخاوف، أميرك ية، عربية، إسرائيلية وأوروبية، يجعل من           

ثم . أما كيف، فعلمه في بطن الشاعر     . "ة لتهدئة بل وإلزالة تلك المخاوف المشتركة      وجيرانها العرب وسيل  
هل موضوع اجتماع أنابوليس هو الصلح بين إسرائيل وجيرانها العرب، أم بين إسرائيل والفلـسطينيين؟               
 لو كان البروفسور كيسنجر يصلّح نسخة من فرض مدرسي قام به أحد طلبته، لتوقف بالتأكيد أمام هـذا                 

  .القصور المتعدد في المنهج، وألعاد التلميذ إلى نقطة الصفر
. ثم وبتعجل، يغادر السيد هذا الميدان تماما، لينتقل إلى ما يليه، فيطرح هنا أيضا سؤاالً ال يجيـب عنـه                   

يسأل إن كان التفاؤل حيال البرنامج المقترح مبرراً وما هي تبعات اإلخفاق؟ لينتقل بعدها إلـى اعتمـار                  
 تتوقـع مـن   "عامـة "لتبسة، نصفها ألستاذ ونصفها اآلخر لديبلوماسي، معلناً أن قاعدة ديبلوماسية     قبعة م 

ولكن طرفي التفـاوض فـي الجلـسة        . طرفي أي اتفاق تحمل مسؤولية تطبيق بنوده وفرض احترامها        
ـ          !) مجدداً؟(ضعيفان داخلياً، فالرأي العام العربي       ى غير متجانس، ويمكن توزيعـه بحـسب الكاتـب إل

تؤمن بـصدق بالتعـايش مـع       ) لمن؟ ("مخلصة"مجموعات ثالث، ليس بينها سوى أقلية صغيرة جداً و        
إسرائيل، ولكنها غير مسموعة، بينما المجموعة األعظم تسعى لتدمير إسرائيل، بعضها بالصدام الـدائم              

للوصول إلـى   معها، وأخرى بالوسائل التفاوضية، أو بتبرير المفاوضات على المستوى الداخلي كوسيلة            
وللغرابة، يضطرب الحقل المدروس تماماً، إذ يتساءل كيسنجر عن استعداد الـدول العربيـة              . هذه الغاية 

 التي ظننا لوهلة أنها     "المجموعة"فال نعود ندرك تعريف هذه      . المعتدلة لدعم المجموعة الراغبة بالتعايش    
ا إذا كان االعتراف بإسرائيل سيضع حداً       بل أكثر من ذلك، يتساءل كيسنجر عم      .  إياها "الدول"هي نفسها   

للحمالت اإلعالمية، الحكومية والتربوية في العالم العربي، التي تقدم إسرائيل كـدخيل غيـر شـرعي،                
  ماذا نناقش بالضبط؟. امبريالي ومجرم

نة ثم يبدو كيسنجر وكأنه معاٍد لالتفاق بسبب نتائجه التي ستضع المعتدلين العرب في موضع االتهام بخيا               
بداية "تصريحات المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية ضد االجتماع، التي تمثل          ... القضية العربية، بدليل  

رافقت الواليات المتحدة الـسيرورة إلـى       "إال إذا   : وهنا نصل إلى بيت القصيد    ... إال إذا ! "حملة منظمة 
ال فصل إذاً   . "ه هذه الهجمة المتوقعة   النهاية عبر استعدادها لتوفير دعم طويل المدى لشركائها العرب بوج         

بين العملية السلمية بخصوص فلسطين ونزاعات الشرق الوسط التي يستخدم الرجل بخصوصها مفـردة              
أما اجتماع انابوليس، فيحرص كيسنجر على التأكيد بأنه        .  دون أن نعرف من يندرج في اآلخر       "االندراج"

، ذلـك أنهـا سـتتابع مـع         )؟(يدة تبعث على األمل     ال يسجل نهاية المطاف، بل يرسي أسس مرحلة جد        
اإلدارات القادمة، وال يجب ترك األجندة السياسية األميرك ية تؤثر فيها، وال يجب تطلب مـا ال يقـوى                   

يعني، وكما قال القادة اإلسرائيليون،     ... عليه أصدقاء الواليات المتحدة من العرب واإلسرائيليين وال وال        
  .ات السنينالمسألة تحتاج إلى عشر

أخيراً يشدد كيسنجر على صواب موقف السيدة رايس حين تطلب من المتفاوضين التخلـي عـن اللغـة                  
ما هي هذه الصفات    . "ما زالت تنتظر بعد عدة عقود، تعريفات محددة لها        "التقليدية، وعن استخدام صفات     

التي يستعملها قرار مجلس األمن      "معترف بها " و   "آمنة" داخل حدود    "دائم" و "عادل"سالم  : يا حزركم؟ إنها  
والقويسات في هذا المقطع من لدن السيد كيـسنجر   . اي القرار التأسيسي  ! 242التابع لألمم المتحدة الرقم     

حـل  "نفسه، الذي يضيف عليها جملة ترد في خريطة الطريق، عائدة إلى مسألة الالجئين، وتنص علـى                 
  !يكم مغادرتها كي تحققوا النجاحهذه لغة خشبية يا قوم وعل. "عادل منصف وواقعي

فبعد ذلك، ترد جملة اعتراضية خارجة      . ويبدو أنه نجاح الواليات المتحدة واسرائيل     . ما النجاح؟ اهللا أعلم   
من المكان وشديدة اإلبهام، يدعو فيها الدكتور واشنطن إلى توفير اتفاقيات محددة وضمانات، إذ ال يعقل                

بالبدء بنزع سالحها وبمجابهة اإلرهاب في      ) المقصود إسرائيل بالطبع  (ئة  مطالبة تلك القوة السيادية الناش    
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، ومـن هـو     "اإلرهـاب "فإن كان المقصود هو السالح النووي اإلسرائيلي، فهل به تجابه إسرائيل            . آن
  المقصود باإلرهاب هكذا بإطالق العبارة؟

حدة ال يمكن تلميعها باالنـسحاب،      ينتهي النص بقاعدة يسنها السيد كيسنجر تعلن أن صورة الواليات المت          
من فلسطين كما من العراق، وأن مصير القوى المعتدلة يتوقف على مكانة الواليات المتحدة في المنطقة،                

  .التي يخشى عليها العزلة إذا ما وقع الفشل
 !، أي ما قبـل نقطـة االبتـداء        "نحو"على أية حال، يفصح العنوان عن المضمون، فالسيد يتكلم عما هو            

يحدث ذلك مع حلول السنة الستين للقضية، وبينما تعصف بالمنطقة رياح أخرى ال يخفي السيد كيـسنجر                 
قد يدافع أصدقاء الواليات المتحدة عن أنفسهم فيقولـون         . سعادته بها، بل ومشاركته في النفخ في أوارها       

 سوى فضح حقيقة بشرية،     أن النص، المرتبك والذي ال يشبه كيسنجر، ال يعبر عن الواقع، وأنه ال يفعل             
ولكن ذلك ال يفسر شيئاً، فأنـابوليس فـي         ! وهي أن الذئب العجوز قد فقد النعت األول وأمعن في الثاني          

  !!ظاهرها وباطنها، تشبه هذا النص كثيراً
4/11/2007الحياة   

 
   غزة إسرائيلالجميع يريدون أن تجتاح  .43

 آفي يسسخروف
إلطالق الكثيف لصواريخ القـسام وقـذائف الهـاون نحـو           بضع منظمات فلسطينية هي المسؤولة عن ا      

:  أنها تشارك في هدف واحـد      إال األخرى، وان كانت تلك المنظمات تعادي الواحدة        اإلسرائيلية األراضي
  . لعملية واسعة النطاق في قطاع غزةإسرائيلجر 
ريخ نحـو منطقـة      وابال من الصوا   أطلق، من   "األقصىكتائب شهداء   " كان الذراع العسكري لفتح،      أمس

سديروت، ال يدور الحديث عن نشطاء يتلقون تعليمات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بـل                
مجموعات مسلحة في مواجهة مستمرة مع حماس منذ المعارك مع عائلة حلس، وهدفهم وضـع حمـاس       

 إلـى نظرهم ستؤدي    في غزة، والتي ب    اإلسرائيلي في مسار الصدام، الذي يقرب عملية للجيش         وإسرائيل
 أطلقوا ورجال حماس الذين     اإلسالمي الجهاد   نشطاءكان هناك   " األقصى"قبل رجال   .  حكم حماس  إسقاط

 في القطاع، حتى قبل انعقاد مؤتمر انابولس من         إسرائيلية أن يروا عملية     إلى ويسعون   إسرائيلالنار على   
  .أجل تفجيره

حتى بالنسبة للمؤتمر في الواليات المتحدة، فبعض كبار        االنشقاق الداخلي في حماس يجد الحركة منقسمة        
 أو إسرائيل ال يجوز للحركة أن تقوم بعمليات انتحارية في          بأنهيدعون  " المعسكر المعتدل "المسؤولين في   

  .بإفشاله، وال حاجة التهامنا األحوال سيبوء بالفشل بكل ألنهتصعيد القتال ضدها قبل المؤتمر، 
ر المتطرف في الحركة برئاسة محمود الزهار، سعيد صـيام، احمـد الجعبـري              ومقابلهم، يقف المعسك  

.  إلفـشاله  أالنوغيرهم، وحسب هؤالء، ال يجوز لحماس أن تنتظر نتائج المؤتمر وعليها أن تعمل منذ               
 يكاد  - هنية ورجاله    إسماعيل رئيس الوزراء    -" المعتدلين"ولكن الجدال ال يدور بين متساوين، فصوت        

 تطرقا يسيطر على المهرجانات التي تقيمها حمـاس فـي القطـاع             األكثرمؤخرا، بينما التيار    ال يسمع   
 في جباليا والذي تعهد فيه أحـد        األخير واضحا في االجتماع     األمر صاحب القرار في غزة، وبدا       وأصبح

 في   حتى الخريف القادم سيصلي نشطاء حماس في المقاطعة        بأنهرجال المعسكر المتطرف، نزار ريان،      
  .رام اهللا وسيسقطون حكم عباس

وعلى نحو يشبه االتهامات التي     . رفيقه، مشير المصري، تعهد بان رئيس السلطة سيذبح وذكراه ستمحى         
 محللون غزيـون    أالن فتح وعززت حماس، يدعي      أضعفت إسرائيلانطلقت في بداية االنتفاضة في أن       

 المعـسكر   وإضـعاف المتطرفين في حمـاس      تعزيز   إلىبأن تجاهل حكومة اولمرت لحكومة هنية أدى        
 البحث مع هنية في وقف نار مؤقـت         إسرائيلالبراغماتي في المنظمة، وحسب هذه المصادر فان رفض         
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 إسرائيلفي القطاع عزز نهج القوة في حماس، وفضال عن ذلك، حسب المحللين في كل يوم تواصل فيه                  
والوضع االقتصادي يتدهور، ينضم المزيـد      فرض عقوبات جماعية على سكان القطاع، والحصار يتوثق         

 في  األمن، وذلك خالفا للنهج السائد في جهاز        اإلسالمية دائرة مؤيدي الحركة     إلىفالمزيد من المواطنين    
 حماس  أيام وفي السلطة الفلسطينية في أنه كلما اشتدت العقوبات ضد الجمهور في غزة، ستقصر               إسرائيل
  . في الحكم

 أمـام  اختارت عمل ذلك، فستجد نفـسها        إذا في رفع الحصار، ولكنها      إسرائيلكر  في هذه المرحلة ال تف    
 تعزيز حماس، لكن رفع الحصار عن       إلىفاستمرار الحصار يؤدي    :  سيئة إمكانياتخيار غير بسيط بين     

  .القطاع سيساعد الحركة في تثبيت قوتها حسب مفهوم التيار المتطرف في الحركة
مثلما حصل مع   ( شطب القدرة العسكرية للحركة      إلىعسكرية واسعة، لن تؤدي      عملية   - الثالثة   اإلمكانية

 العالية في أوساط قوات     اإلصابات، وبرأيهم، مثل هذه العملية ستزيد التأييد لها وعدد          )حزب اهللا في لبنان   
  . الخروج من غزة وهي تجر أذيال الفشلإلى في نهاية المطاف إسرائيل سيدفع اإلسرائيليالجيش 

آرتسهعن   
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 حسن نافعة
رغم الزيارات المتكررة للسيدة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية األمريكية، ما زال الغموض يكتنـف              

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة وإيقـاع       . الذي دعا إليه الرئيس جورج دبليو بوش      " مؤتمر الخريف "مصير  
هذه الزيارات سرعة خالل األسابيع القادمة على أمل أن تتمكن من إقناع األطـراف المعنيـة بجـدوى                  
مؤتمر تبدو مترددة حتى اآلن في حضوره بسبب عدم تأكدها من توافر أرضية مشتركة تسمح بتحقيـق                 

  . هحد أدنى من إنجاز يبرر المخاطرة في مجرد االشتراك فيه ناهيك عن االلتزام بما سيسفر عن
وفي تقديري أن مصير هذا المؤتمر، والذي لم توجه دعوات لحضوره حتى اآلن، لن يخرج عن واحـد                  

أن ال يعقد المؤتمر أصال، وهو ما سيقوم في حد ذاته دلـيال علـى عجـز                 : األول: من احتماالت ثالثة  
م اإلعـالن عـن     أن يعقد دون أن يتمكن من تحقيق شيء ويت        : وتدهور مكانة الوالية في المنطقة، الثاني     

أن يلجأ لصياغات غامضة    : فشله صراحة، وهو ما سيقوم دليال على ارتباك الرؤية لدى كثيرين، والثالث           
  .يمكن لكل طرف أن يفسرها على هواه، وهو ما قد تترتب عليه عواقب أخطر

د علـى   أما احتمال أن ينجح المؤتمر في فتح الطريق المغلق أمام تسوية حقيقية، فيبدو أمـرا غيـر وار                 
غموض األهداف الحقيقية التي تسعى الواليات المتحدة لتحقيقها من         : األول. اإلطالق ألسباب ثالثة أيضا   

عدم توافر القدرة أو الرغبة الكافية لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي لتقـديم مـا يكفـي                : ورائه، والثاني 
ئيس األمريكي إلى درجة تحول     ضعف الر : إلغراء األطراف العربية على الحضور والمشاركة، والثالث      

  . دون تمكنه من إقناع حلفائه في المنطقة، ناهيك عن إلزامهم، بالتحرك على أرضيته
 يوليو الماضي بتذكير العرب بأنه أول رئيس أمريكي دعا إلـى            16كان بوش قد بدأ خطابه الشهير يوم        

 مبادرتـه، بتطـورات فـسر    دولة فلسطينية برر تأخر قيامها حتى اآلن، رغم مرور خمس سنوات على        
انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، واختيار رئيس فلسطيني ملتزم         (بعضها بأنه إيجابي وباعث على األمل       

، وبعضها اآلخر بأنـه     )بالسالم، وإطالق مبادرة تبدي فيها الدول العربية استعدادها لالعتراف بإسرائيل         
، قبل أن يوجه حديثه للشعب      )على قطاع غزة  استيالء حماس غير المشروع      (اإلحباطسلبي وباعث على    

تجسده حماس اإلرهابية، وهـو يعنـي       : الفلسطيني قائال إنه ليس أمامه سوى االختيار بين بديلين، األول         
 لسوريا وإيران والقضاء بالتالي على كل احتمال لقيام دولـة فلـسطينية،             الفلسطينيتسليم مصير الشعب    

 فياض اللذان يكافحان لبناء مؤسسات ديمقراطية ولتعزيز أجهـزة          يجسده عباس ورئيس وزرائه   : والثاني
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أمن قادرة على مكافحة اإلرهاب وهو، في رأيه، البديل الوحيد الباعث علـى األمـل لتمكـين الـشعب                   
  . الفلسطيني من إقامة دولته

تحـدة،  وانطالقا من هذه الرؤية أعلن بوش، حتى قبل أن يتحدث عن رؤيته للمؤتمر، عزم الواليـات الم               
بعد أن تمكـن    "منفردة وبالتعاون مع حلفائها، تقديم دعم مالي وسياسي لعباس يرى أنه بات يستحقه اآلن               

" توفير أساس مالئم لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية      "ولتمكينه من   " من طرد حماس من الحكومة الفلسطينية     
مخض عنها حدود متفق عليها بصورة      تبدأ مفاوضات للبحث عن تسوية إقليمية يجب أن تت        "يتعين بعده أن    

غيـر أنـه    ". متبادلة تعكس الخطوط السابقة والحقائق الراهنة والتعديالت التي يتم االتفاق عليها ثنائيـا            
 لبنـاء دولـة     مالـالز اشترط أوال تلبية جميع األطراف لشروط محددة يراها ضرورة لتوفير األسـاس             

، كمـا طالـب الحكومـة       "بالفعل وليس بـالقول   "رهاب  فطالب الشعب الفلسطيني باستنكار اإل    . فلسطينية
الفلسطينية باعتقال اإلرهابيين وتفكيك بنيتهم التحتية ومصادرة األسلحة غير المشروعة، ووقف الهجمات            

  .ضد إسرائيل وإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المختطف
نية وتحويلها لحكومـة فيـاض،      أما إسرائيل فقد اكتفى بمطالبتها باإلفراج عن عائدات الضرائب الفلسطي         

غير أن قائمة مطالبه من     . وإزالة المستوطنات غير المصرح بها ووضع حد لتوسيع المستوطنات القائمة         
الدول العربية بدت طويلة ومريبة في ذات الوقت، فإلى جانب مطالبتها بتأييد ودعم حكومة عباس ماديـا                 

إيفـاد زوار علـى     "مها الرسمية، طالبها أيـضا      وسياسيا ووقف التحريض على األحقاد في وسائل إعال       
  . حتى قبل أن يتم التوصل إلى أي تسوية" مستوى وزاري إلى إسرائيل

وإذا كان هذا هو السياق العام الذي دعا فيه بوش لمؤتمر يعقد في الخريف ترأسه كونـدوليزا رايـس و                    
التي تدعم مبدأ الدولتين وتنبذ العنـف       يجمع اإلسرائيليين والفلسطينيين مع جيرانهم وممثلين عن البلدان         "

، فقد حدد بوش    "وتعترف بحق إسرائيل في الوجود وتتعهد بالتقيد بجميع االتفاقيات السابقة بين األطراف           
 واإلسرائيليين في مباحثاتهما الثنائيـة      للفلسطينيينتوفير دعم دبلوماسي    : "هدف المؤتمر على النحو التالي    

  ". من اإلصالحاتودراسة سبل القيام بالمزيد 
أن الصراع الحالي في الضفة الغربية وغزة ولبنان والعراق         "وألن بوش لم ينس أن يختتم خطابه مؤكدا         

 هو بين متطرفين ومعتدلين، وأنه آن األوان اآلن لكي ينظم العالم صفوفه ويقف صفا واحـدا                 وأفغانستان
ح ليس سوى وسيلة لتهيئـة األجـواء فـي          ، فقد استنتج كثيرون أن المؤتمر المقتر      "لمواجهة المتطرفين 

  . المنطقة لضربة عسكرية إليران والدول والقوى الحليفة لها أو المتعاونة مع سياستها في المنطقة
للتعاون مع أي   ة  زاهويبدو واضحا من سلوك األطراف والقوى التي تسميها الواليات المتحدة بالمعتدلة ج           

فالسلطة الفلسطينية  .  تكون خطرا على الواليات المتحدة     أنقبل  حليف لتصفية قوى تعتقد أنها خطر عليها        
بقيادة محمود عباس تبدو وكأنها تتحرق شوقا لتصفية حماس، انتقاما لهزيمتها السياسية فـي انتخابـات                
تشريعية فشلت في احتواء نتائجها ولما جرى لها الحقا في قطاع غزة، والذي تعتبره انقالبا مسلحا على                 

ومعها قوى شعبية أخرى ال يستهان بهـا تتحـرق بـدورها شـوقا              " المعتدلة"دول العربية   الشرعية، وال 
ألنها تعتبرها طرفا فاعال في كل أزمات المنطقة وتريد أخذ العـالم العربـي              " (الشيعية" إيران   إلضعاف

اسة ألنها تحولت إلى أداة فـي يـد الـسي         " (العلوية"، وسوريا   )رهينة في صراعها مع الواليات المتحدة     
تشكل امتدادا  " أصولية"والتي لم تعد ترى فيها سوى قوى        " (األصولية"، والمنظمات الفلسطينية    )اإليرانية

  ). لجماعات إسالمية متطرفة تسعى لالستيالء على السلطة
على اختالف دوافعها ورؤاها ال تستطيع في الوقت نفسه أن تبرر لشعوبها            " المعتدلة"غير أن هذه القوى     

ارة أمريكية تحتل العراق وقتلت نصف مليون من مواطنيه ودفعت بربع سكانه للهجرة خارج،              مساعدة إد 
وحكومة إسرائيلية تقوم بعلمية إبادة جماعية منظمة للشعب الفلسطيني، على ضرب إيران إال إذا حصلت               

  . منهما على ثمن يسمح لها بتسويق عملية ال تستهدف في نهاية المطاف سوى تدمير إيران
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 تقديرها أن هذا الثمن ال يمكن أن يقل عن التزام جاد بتطبيق مبادرة بيروت العربية، وإال عرضت                  وفي
بعبارة أخرى يمكن القول أن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ومعهـا دول             . مصيرها هي للخطر  

ية تستجيب للحد   ترى في تصاعد األزمة األمريكية اإليرانية فرصة للحصول على تسو         " االعتدال العربي "
  . األدنى من المطالب العربية

من الناحية النظرية، تبدو هذه الفرصة سانحة، شريطة أن تكون إسرائيل جاهزة لمقايضة ضرب إيـران                
فإسرائيل ليست، من ناحية،    . بتسوية تستند للمبادرة العربية، غير أنها، من الناحية العملية، تبدو مستحيلة          

مبادرة العربية، واإلدارة األمريكية ليست، من ناحية أخرى، في وضع يسمح            ال أساسجاهزة لتسوية على    
وهنـا  . لها بالضغط على إسرائيل لتقديم تنازالت، حتى ولو كانت شكلية تستهدف ذر الرماد في العيون              

فتحركـات  . يتجلى عمق المأزق الذي تواجهه النظم المعتدلة والمأساة التي تنتظر شعوب المنطقة بأسرها            
 مع السياسة األمريكيـة بعـد التحـول         اآلن الذي يبدو أكثر تناغما      أوربي، ومعها ممثلي االتحاد     رايس

الخطير الذي شهدته سياسة فرنسا الخارجية مؤخرا بعد فوز ساركوزي، لم تسفر عن شيء ملموس يمكن                
  . العربي بالمشاركة في المؤتمر" االعتدال" ودول إسرائيلأن يقنع 

وألنه يستحيل أن تقبل اإلدارة     . ئل وضوحا على السطح بأن المؤتمر قد ال يعقد أصال         لذا تشير أكثر الدال   
ك، خصوصا إذا كان قرار شن الحرب على إيران قد اتخذ بالفعل، واألرجح أنه كذلك، كما                لاألمريكية بذ 

 أن ينعقد   يستحيل في الوقت نفسه أن يحقق المؤتمر نجاحا حقيقيا أو يقر بفشله في حالة انعقاده، فاألرجح               
 المشاركة فيه على صياغات غامضة هدفها الوحيـد كـسب الوقـت لتهيئـة               فاألطراالمؤتمر وتتوافق   

  .  للتعامل مع األزمة القادمةاإلقليميالمسرح 
المشكلة هنا أن الشعوب العربية هي المرشحة الوحيدة لدفع فاتورة هذه الضربة، بصرف النظـر عـن                 

اط النظام اإليراني أو شله، وهو االحتمال األرجح، يضع المنطقة تحـت           فالفشل في إسق  . نتائجها المحتملة 
  .رحمة إيران والقوى األصولية، والنجاح يضعها تحت رحمة الواليات المتحدة وإسرائيل

  
أما النظم العربية المتعاونة فلن تستفيد شيئا في الحالتين، ألن الواليات المتحدة وإسرائيل لن يكونا بحاجة                

  .ا نجحا في تدمير القوى األصولية وفرض تسوية بشروطهماإليها إذا م
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 صالح القالب
هناك معلومات، مؤكدة، تشير إلى أن مؤتمر الصمود والتصدي، الذي كان مقرراً عقده في السابع مـن                 

لغاؤه وهو لم يؤجل فقط والسبب لـيس        هذا الشهر في دمشق وجرى تأجيله في اللحظات األخيرة قد تم إ           
زيارة الوفد الفلسطيني الذي زار العاصمة السورية والتقى بعض المسؤولين هناك بـل زيـارة وزيـر                 
الخارجية اإليراني منوشهر متقي الذي جاء إلى سوريا على عجل فكان هذا التأجيل الذي تم اإلعالن عنه                 

  .رة قطعية بعدبعد وصوله بساعات والذي لم تُعرف حقيقته بصو
وحقيقة أنه من األفضل لسوريا التي تواجه إستحقاقات كثيرة في لبنان وفي غيـره أال               .. كل شيء جائز    

يعقد هذا المؤتمر على أراضيها ولتأخذه إيران إن هي أرادته ليعقد في قُم أو في مشهد أو عربستان وأن                   
إمارة الولي الفقيه في الضاحية الجنوبية من       تصرف عليه من المال الحالل كما يحلو لها أو أن تعقده في             

  .بيروت إن هي أرادت حفظ مياه وجوه الذين الزالوا يصرون على حضوره بعد أن حصل ما حصل
كل شيء جائز ولعل ما يدعو لألسف بالفعل أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تتراجع عـن قـرار                   

ع أصحابه على وجهه من مساحيق التجميل إال أنـه          حضور هذا المؤتمر المشبوه فعالً، والذي مهما وض       
يبقى بشعاً ومشبوهاً وتقسيمياً، إال بعد إلغائه وهذا عرضها للشبهات وهذه عادة قديمـة حيـث أن هـذه                   
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 والتقدير والتي الشك في أنها لعبت دوراً تاريخياً على مدى مسيرة النضال             االحترامالجبهة، التي لها كل     
  . إلى المواقع والمواقف الصحيحة دائماً متأخرةالفلسطيني، بقيت تأتي

تـزال   ال يستطيع حتى الذين يختلفون مع الجبهة الشعبية إال احترامها فهي أعطت للقضية الفلسطينية وال              
تعطي وأمينها العام الدكتور جورج حبش كان أحد رموز مرحلة تاريخية عربية وفلـسطينية وهـو أول                 

إن في العمل الفلسطيني يتنازل عن موقعه بطيبة خاطر وبقـرار ذاتـي             أمين عام إن في العمل العربي و      
وخليفته أبو علي مصطفى الزبري، رحمه اهللا، هو أول أمين عام يستشهد وهو على رأس عمله ثـم وأن                   

  .األمين العام الحالي لهذه الجبهة أحمد سعادات هو أول أمين عام يدخل السجون اإلسرائيلية 
ة الشعبية، رغم عدم االتفاق معها على بعض مواقفها وممارساتها ومـن هـذه              إن هذا كله يحسب للجبه    

الممارسات أنها تحت ضغط بعض رموزها خارج الوطن قد اتخذت قراراً بحضور مـؤتمر صـحارى،                
الذي كان أهم هدف له سحب البساط من تحت أقدام منظمة التحرير وقطع رأسها وليس مجرد إصالحها                 

اجع عن هذا القرار المستغرب إال متأخِّرة، كالعادة، وبعد ما تم تأجيل هذا المـؤتمر               كما يقال وأنها لم تتر    
  !! .ثم إلغاؤه، كما تتحدث بعض المعلومات، من قبل مضيفيه ومن قبل أصحابه الحقيقيين 

في فترة سابقة بعيدة كتب احد الكتاب اللبنانيين المقربين من الجبهة الشعبية في مجلـة عربيـة كانـت                   
رة، قد ال نوافقه على رأيه، أنها أي هذه الجبهة قد رفعت راية القومية العربية بعد أن سبقها حزب                   مشهو

الناصر إلى ذلك وأنها تبنت الوطنية الفلسطينية بعد أن سبقتها فتح وأنها تبنـت               البعث وسبقها جمال عبد   
ها أحزاب كثيرة كانت ركبت هذه      ة بعد أن سبقتها األحزاب الشيوعية وسبقت      ياالشتراكية والماركسية اللينين  

  !! .إنها تأتي متأخرة دائماً  .. ارتفاعهاالموجة عندما كانت في ذروة 
 مرة أخرى للجبهة الشعبية ونضالها وشهدائها وأسراها وكل األصدقاء األعزاء من            واالحترامومع التقدير   

قف الصحيح دائماً متأخرة فهي تبنت       أنها بقيت تأتي إلى المو     لالستغرابقادتها ومنتسبيها إال أن ما يدعو       
النقاط العشر المعروفة التي مهدت لكل القرارات السلمية الالحقة متأخرة وهي تبنـت مـشروع الدولـة                 

 ولم تتخل عـن     1983 حركة فتح في العام      انشقاقالفلسطينية المستقلة متأخرة وهي لم تتراجع عن دعم         
 إال متـأخرة وهـي      باسمهادف التي كانت ناطقة     وصف ياسر عرفات بالمنبوذ وعلى غالف صحيفة اله       

إنهـا  ..  أوسلو التي لها سلبيات كثيرة إال متـأخرة          التفاقياتأيضاً وأيضاً لم تتعامل مع النتائج اإليجابية        
  .تأتي دائماً متأخرة 

4/11/2007الرأي األردنية   
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