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  26  :كاريكاتير

***  
  

  ليس بديالً عن المفاوضات المباشرة والدولة الفلسطينية "اللقاء الدولي: "تاولمر .1
أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود     : أسعد تلحمي  عن مراسلها    الناصرة من 8/10/2007 الحياة   ذكرت

لن يكـون بـأي     "المزمع عقده نهاية الشهر المقبل في الواليات المتحدة         " اللقاء الدولي "لمرت أمس أن    او
بل يجب أن يقدم الدعم والتشجيع      " شكل من األشكال بديالً للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين        

ت التي أجراها فـي األشـهر       وأضاف خالل جلسة الحكومة األسبوعية أنه في المحادثا       . للعملية السياسية 
 لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات أو تلخيصات، واصفاً          س السلطة الفلسطينية محمود عباس    األخيرة مع رئي  

واستعراض للمشاكل والمسائل الرئيـسة التـي تـشكل        " عصف فكري "ما جرى خالل هذه اللقاءات بأنه       
وشدد على أن تنفيـذ حـل كهـذا         . شعبينأساساً للمفاوضات التي ستجري ويجب أن تقود إلى دولتين لل         

ليس فقط بجوهرها، وإنما بترتيب المراحل كما حددتها،        "الدولية  " خريطة الطريق "مشروط بتطبيق مبادئ    
، في إشارة إلى وجوب قيام السلطة الفلسطينية بمحاربة اإلرهاب وتجريد الفصائل            "وهذا أمر بالغ األهمية   

  .حلة الثانية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينيةكافة من أسلحتها قبل الشروع في المر
ورد اولمرت على الوزراء المعارضين اتفاقاً مع الفلسطينيين بالقول إنـه مـدرك ان االتـصاالت مـع                  

ومـن ال يقبـل     ... لكن يجب رؤية الـصورة األوسـع      "الفلسطينيين ليست سهلة البتة ومحفوفة بمخاطر       
ة أبو مازن، وهو شخصية براغماتية، قد يجد نفـسه فـي نهايـة              بالتحاور مع السلطة الفلسطينية برئاس    

وعليه تتواصل االتصاالت مـع الفريـق       ... المطاف أمام حماس وأمام سلطة إرهابية في الضفة الغربية        
، واعداً بالتوصل أوالً إلى توافق داخلـي        "الفلسطيني لبلورة مبادئ تتيح انعقاد اللقاء الدولي في أنابوليس        

  .ل االتفاق مع الفلسطينيينفي الحكومة قب
في المقابل، تؤكد تقديرات كبار المعلقين اإلسرائيليين أنه لن يكون في وسع اولمـرت، حتـى إن أراد،                  
التجاوب مع المطالب الفلسطينية حيال وضعه الداخلي الضعيف وحقيقة أن وزيـرا الـدفاع والخارجيـة              

يواصالن العمل على خفض سقف التوقعات مـن        بمواقف متشددة و  " يطوقانه"ايهود باراك وتسيبي ليفني     
وكشف المعلق السياسي    ".كديما"المؤتمر إلى أدنى مستوى، ويؤيدهما في ذلك وزراء آخرون من حزب            

" الثمـرة "وأشار إلـى أن     . ألوف بن أمس أن ليفني وباراك ينسقان المواقف بينهما        " هآرتس"في صحيفة   
الحكومة على نفض يده علناً من الخطة التي أعلنهـا نائبـه            األولى لهذا التنسيق تمثلت في إرغام رئيس        

خطة طموحـة أكثـر مـن       "وصديقه حاييم رامون للتسوية مع الفلسطينيين والتي اعتبرها اإلسرائيليون          
لعبـاس  " قدرات التنفيذ المتواضـعة   "ويرى باراك وليفني أنه يجب مواءمة العملية السياسية مع           ".اللزوم

ض، محذرين من مغبة خلق توقعات كبيرة قد تتسبب في خيبة أمـل فلـسطينية            ورئيس حكومته سالم فيا   
  .كبيرة وربما في تجدد العنف في المناطق الفلسطينية

ـ الى مـا     :برهوم جرايسي  عن مراسلها    الناصرةمن   8/10/2007الغد األردنية    ولفتت  أولمـرت،   هقال
وقال، إن مـا     ".وإنما حوار لتبادل اآلراء   أمس، إنه ال يوجد أي اتفاق بينه وبين الرئيس محمود عباس،            
وقال ردا علـى أصـوات فـي الحلبـة           يجري بيني وبين أبو مازن، هو تبادل لآلراء ووجهات النظر،         

، وليس وثيقة إعالن مبادئ، ولهذا فإن البيان لن يكـون           "بيان مشترك "السياسية، إن ما تجري بلورته هو       
  .بحاجة إلى موافقة الكنيست عليه

أولمرت طلب من الوزراء والجنراالت التوقف عن إطالق        أن   8/10/2007التحاد اإلماراتية    ا وأضافت
تثيـر  ''تصريحات متناقضة مع سياسته، ألن هذه التناقضات باتت تضر باسرائيل ورئـيس حكومتهـا و              

وقالت تلك المصادر إن هـذا       .''الشكوك حول نيتها الصادقة في إنجاح المسار السياسي ومؤتمر الخريف         
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التصريح هو إشارة إنذار لمن يشكك في نجاح المؤتمر، فأولمرت معني بالخروج منـه بوثيقـة تـصلح                  
الفلسطيني، ولن يحتمل قيـام أي مـن        -أساساً لمفاوضات جدية حول التسوية الدائمة للصراع اإلسرائيلي       

  .الطرفين بالذهاب إليه من دون رغبة أو بشعور من اإلرغام
  

   على أي قضية حتى االن"اسرائيل"فاق مع  عدم وجود أي اتيؤكدقريع  .2
يبـدأ الوفـدان الفلـسطيني      :  اسعد تلحمـي   ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    8/10/2007الحياة  نشرت  

اكد كبيـر   و. واالسرائيلي اليوم اجتماعاتهما في اسرائيل لصوغ بيان مشترك يطرح امام المؤتمر الدولي           
عدم وجود أي اتفاق مع اسرائيل علـى أي قـضية           " رويترز "المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع لوكالة    

أصـدرا  "وذكر مستشار كبير للرئيس الفلسطيني يشارك في المحادثات أن عباس وأولمـرت             . حتى االن 
، اذ يريد الفلسطينيون أن تتطـرق       "لفريقيهما تعليمات مختلفة في شأن طبيعة الوثيقة التي سيعمالن عليها         

  .، في حين تريد اسرائيل ان تتفادى اي مناقشات تفصيلية في هذه القضاياالى قضايا الوضع النهائي
قال ياسـر عبـد ربـه فـي     : عبدالقادر فارسغزة،  نقالً عن مراسلها في 8/10/2007عكاظ  وأوردت  

ـ  أن القضايا التي سيتعرض لها الوفدان الفلسطيني واإلسرائيلي في االجتماعات التي           ": عكـاظ"تصريح ل
ي قضايا الحل النهائي وخصوصاً القدس والالجئين والحدود والمستوطنات واألمن والمياه،           ستبدأ اليوم ه  

" خارطـة الطريـق  "هذا من ناحية، ومن الناحية األخرى سوف نبحث في تنفيذ كل ما ورد فـي خطـة        
وخصوصاً ما يتعلق بوقف االستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وإزالة الحواجز وإطـالق سـراح                

ن ألن هذه القضايا يجب أن يتم حلها قبل الشروع في مفاوضات الوضع النهائي، وهذه القـضايا                 المعتقلي
أصال وردت في خطة خارطة الطريق وكانت هناك دورة لتنفيذها وبدون أن يكون هنـاك تنفيـذ لهـا                   

  .ومعالجة جدية وسريعة سوف تكون المفاوضات حول الوضع النهائي ناقصة وعقيمة
  

  ردد عن استعداد السلطة السقاط حق الالجئيننفي ما تيعريقات  .3
أكد صائب عريقات امس أن وزيرة الخارجية األميركيـة رايـس سـتزور المنطقـة     :  د ب أ -رام اهللا   

إن رايس تزور المنطقـة لمتابعـة مـا يجـري مـن             "وقال لالذاعة الفلسطينية     .منتصف الشهر الحالي  
اصة في مجال التفاوض على وثيقة تشكل إطـارا         مفاوضات مع الفلسطينيين قبل عقد مؤتمر الخريف خ       

مـضمون  "وأوضح أن    ".للحل مع إسرائيل وتتناول قضايا الوضع النهائي لتعرض على مؤتمر الخريف          
، "هذا المؤتمر سيكون ما يتم االتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي خالل المرحلـة المقبلـة               

 الطرف القادر على الضغط على إسرائيل لتنفذ قرارات الـشرعية           أن اإلدارة األميركية هي   "مشيرا إلى   
صحة األنباء التي ترددت عن استعداد السلطة الفلـسطينية إلسـقاط حـق             "وأكد عريقات عدم     ".الدولية

أن هذا الكالم غيـر     "، مشددا على    "الالجئين في العودة إلى ديارهم مقابل تقاسم مدينة القدس مع إسرائيل          
  ".قصحيح على اإلطال

  8/10/2007الدستور 
  

  ليس إال مناسبة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية" مؤتمر الخريف: "بحرأحمد  .4
 أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أن رئيس السلطة محمود عباس والفريق المحيط به :غزة

ال قيمة له لدى "تمر ال يمثالن الشعب في مؤتمر الخريف المقبل، وأن كل ما سيصدر عن هذا المؤ"
ليس إال مناسبة جديدة لتصفية " أحمد بحر أن اجتماع سالم الشرق األوسط.وأوضح د". الشعب الفلسطيني
األمور واضحة جداً، ولألسف الشديد أن الرئيس عباس أدار ظهره للشعب : "وقال". القضية الفلسطينية

ية لتلميع صورة الرئيس بوش، وهؤالء ال الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وهو عبارة عن حملة إعالم
يمكنهم أن يقدموا شيئاً للقضية الفلسطينية بقدر ما سيعملون على تصفيتها وتوريط بعض األنظمة العربية 
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في التطبيع، لذلك فغالبية الفصائل الفلسطينية ترفض هذا المؤتمر، ونحن في المجلس التشريعي نرفض 
ن يعبر إال عن موقفه وموقف منظمة التحرير التي تعيش في غرفة المؤتمر، ولذلك فإن الرئيس عباس ل

كارثة إنسانية وسياسية ستشهدها المنطقة في حال "وحذر بحر من أن ". اإلنعاش والفريق المحيط به
  .استمر الحصار الظالم ضد قطاع غزة

   8/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نهي عمره الوطنييأن  يمكن نهجهاستمرار عباس في  :مشير المصري .5
 رأى مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية فى حديث لصحيفة فلـسطين المحليـة                :ألفت حداد 

الصادرة فى غزة ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يغامر في الشعب الفلسطيني وقضيته مـن                
واضـاف   . اسرائيل أولمـرت   خالل تحركاته الحثيثة إلنجاح مؤتمر الخريف ولقاءاته مع رئيس وزراء         

المصري ان استمرار عباس في هذا النهج يمكن ان ينهي عمره الوطني وإذا أقدم على أي خطوة تمـس                   
  حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني فإن حماس سترفض ذلك عملياً وليس نظرياً فقط

  7/10/2007 48عرب
  

  ق العودةعباس أسقط ح: يحيى موسى يحذر من مؤامرة على الحقوق الفلسطينية .6
 رفضت حركة حماس المفاوضات تجريها قيادة السلطة في رام اهللا مع قـادة االحـتالل                : خاص –غزة  

ـ      الوقال النائب عن     .تحضيرا للقاء الخريف   هـذه  ": فلسطين اآلن "حركة يحيى موسى في حديث خاص ل
تقـالهم ولـذلك    المباحثات  تجري اآلن تحت إرهاب االحتالل ومصادرة األراضي وقتل الفلسطينيين واع           

الحالة الفلسطينية حالة ال تسمح بأن يسجل المفاوض الفلسطيني أي إنجازات بل على العكس تماماً كـل                 
الذي يجري هو محاولة حلحلة العقدة في المباحثات على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة وهذا ما جرت                

سى إلى أن هذه المباحثات سـتؤدي إلـى         وأشار مو  .عليه العادة منذ أن نشأت اتفاقيات أوسلو إلى اليوم        
تقديم تنازالت جديدة بحكم أن الطرف الفلسطيني يعيش حالة من االفتراق بين الضفة والقطاع، والكيـان                
الصهيوني وأمريكا يجدون في الظرف السياسي القائم فرصة ذهبية لمحاولة اقتناص تنازالت جديدة فـي               

ولفت موسى إلى أن عباس ليس ملتزماً        . في هذه األوقات   إطار هذه العملية ألنه عباس أضعف ما يكون       
بحق العودة وكل االتفاقات التي تجري بينه وبين أولمرت ال يتم أي إشارة إلى حق العودة وعندما تطرح                  
هذه القضايا تطرح تحت عنوان حلول متفق عليها، كما أن تصريح أولمرت الذي قال أن عباس وفياض                 

خالصة هذا األمر يدلل أن هناك نوع من االتفاق السري بينهم على شطب حق              يوافقان على دولة يهودية     
وأكد موسى أن هناك تآمراً على حقوق الـشعب الفلـسطيني وأن             .1948العودة إلى فلسطين في حدود      

  .هناك حالة تراجع كبيرة في الموقف الذي يمثله عباس ومنظمة التحرير
  7/10/2007فلسطين اآلن 

  
   يقضي باسناد منصب لدحالن يؤهله لتولي منصب الرئيسرفض طلباًيس  عبا:العرب اليوم .7

كشف مصدر فتحاوي مطلع النقاب ان الرئيس عباس رفض طلبـا مـن             :  اسعد العزوني  -العرب اليوم   
الرئيس بوش يقضي باسناد منصب لمحمد دحالن يؤهله لتولي منصب الرئيس في حال غياب الـرئيس                

  .جا امام الشعب الفلسطيني الذي كشف دحالن وزمرتهعباس وانه ابلغه انه سيكون محر
  8/10/2007العرب اليوم 
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  اتفاق مصري إسرائيلي إلدخال العالقين عبر معبر العوجا: مشير المصري .8
كشف النائب مشير المصري، أمين سر كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، عن وجود اتفاق مبدئي               :غزة

 اإلسرائيلية إلدخال بقية الفلسطينيين العالقين عبر معبر العوجا، مـشيراً   بين الحكومة المصرية والحكومة   
ـ        "إلى أن    إن عملية دخول العالقين    : "وقال ".به" حماس"التنسيق مع إسرائيل شأن مصري بحت ال عالقة ل

" حماس"األمنيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري تمت بالتنسيق مع الجانب المصري، حيث بحثت                
قيادة المصرية أزمة المرفوضين أمنياً ومن لم يسمح لهم بالعبور عبر معبر العوجا، بعد فشل كافـة                 مع ال 

أن العـالقين   "وأكد المصري    .الجهود التي بذلتها حكومة هنية وحماس في الضغط إلعادة فتح معبر رفح           
وكان من بـين    " حماس"العائدين الى القطاع األسبوع الماضي عبر معبر رفح ليسوا جميعاً من عناصر             

العالقين العديد من عناصر وكوادر الفصائل الفلسطينية األخرى المرفوضين أمنياً، وفي مقدمتهم عناصر             
  .بمصر بالمتوازنة" حماس"ووصف المصري عالقة . "فتح"من حركة 

  8/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  للمقاومةإطالق صواريخ الكاتيوشا يتم عبر القيادة الموحدة : إيهاب الغصين .9
 انتقد إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المقالة إقدام كتائـب األقـصى                 :غزة

من قطاع غزة باتجاه أهداف إسرائيلية دون العودة إلى القيـادة الموحـدة             " كاتيوشا"على إطالق صاروخ    
ـ      .للمقاومة الفلسطينية  نحن مع فصائل المقاومة في      "":قدس برس "وقال الغصين في تصريحات خاصة ل

معركتها ضد االحتالل، ونعلم أن الوضع في الضفة صعب للغاية وال يمكنها من العمل بأريحية، ولكننـا                 
لماذا ال يتم الرجوع إلى القيادة الموحدة للمقاومة التي تخـوض معاركهـا بحكمـة وتبـصر،                 : نتساءل

، وأضاف  "تسبب نتائج سلبية على القطاع بالكامل؟     خصوصا فيما يتعلق باألهداف االستراتيجية، ألنها قد        
من حصار على غزة، فإن ذلك يعتبر أسـلوبا         " فتح"في ظل ما تقوم به حركة       " كاتيوشا"إطالق صاروخ   "

  ".جديدا لمحاصرة الشعب الفلسطيني
  7/10/2007 قدس برس

  
  "  الرئاسةحرس"في جهاز " 17القوة "عباس سيدمج  :"يديعوت" .10

ـ      : ترجمة الزيتونة  ، إنه من المتوقع أن يقـوم       "يديعوت أحرنوت "قال مصدر رسمي فلسطيني في حديث ل
، وهي الفرقة األكثر تدريباً وتسليحاً والتـي أنـشئت     "17"الرئيس عباس، خالل األيام القادمة، بحل القوة        

 وكانت مهمتها تأمين الحراسة الشخصية للرئيس الراحل عرفات، وأكد المصدر أن عباس في             1970سنة  
 وأضاف المصدر أن التجهيزات العسكرية والمعـدات        ". الرئاسة حرس"داخل جهاز   صدد دمج هذه القوة     

  ". الرئاسةحرس" إنتقلت إلى 17التي كانت بحوزة القوة 
 8/10/2007نوت وموقع يديعوت أحر

  
  " ثقافة شوارع بغداد" إلى  غزةهنية يحذّر من دفع قطاع .11

حالة األمن غير المسبوقة التي يعيشها      "إن  مة المقالة اسماعيل هنية     رئيس الحكو قال  : والوكاالت" السفير"
القطاع لم ترق لبعض القيادات والعناصر في فتح، سواء في رام اهللا أو هنا في غزة، فأرادوا أن يغيروا                   

ال تشكل خطـورة علـى      "مشددا على أن الحكومة ستتصدى بحزم لهذه األعمال وإن كانت           " هذا المشهد 
هذه ثقافة خطيرة وهذا منحى خطير، وأنا أقـول للـشباب           "وتابع  ". بير الذي تحمله الحكومة   المشروع الك 

الذين يغرر بهم عليكم أن تتوقفوا وأال تلجوا في هذا الظالم، وأقول لمن يقف وراءهم سواء كان في غزة                   
  ". أو في رام اهللا عليكم أال تدفعوا الساحة إلى ثقافة شوارع بغداد وغير شوارع بغداد

  8/10/2007السفير 
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  شارفت على االنتهاء من تجهيز توكيالت النواب األسرى" حماس"كتلة : المصريمشير  .12

، أن الكتلة شارفت على االنتهاء من البرلمانية" حماس"أكد النائب مشير المصري، أمين سر كتلة : غزة
ولفت االنتباه إلى . ل الصهيونيتجهيز الملف المتعلق بتوكيالت أكثر من أربعين نائباً مختطفاً لدى االحتال

هذا الملف شارف على االنتهاء ويمكن : "وصول عدد من التوكيالت من قبل النواب األسرى، حيث قال
ال يوجد مسوغ قانوني : "وأضاف يقول". أن يدخل في إطار الفقه القانوني المقاوم المستند إلى المقاومة

غط لإلفراج عن النواب المختطفين، ولكن نحن أمام يمنع هذه الخطوة ولم نقدم على هذه الخطوة كض
  ."محاولة بعض قيادات فتح بالتواطؤ مع العدو الصهيوني لشل الحياة السياسية والتشريعية

   8/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الفصائل تندد والحكومة تتوعد الجناة بالعقاب: جريمة قتل شاب مسيحي تهز قطاع غزة .13
 في حادثة هي األولى من نوعهـا،        : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    8/10/2007الحياة  نشرت  

قتل مسلحون مجهولون شاباً مسيحياً في مدينة غزة أمس برصاصة واحدة في رأسه وطعنات سكين فـي                 
وشكلت جريمة قتل الشاب رامي خضر عياد صدمة لدى المسيحيين والمسلمين            .أماكن مختلفة من جسده   

وخرج مئات المسيحيين والمسلمين بعد ظهر أمس لتشييع عياد الذي يعمل فـي جمعيـة                .زةفي قطاع غ  
وكان مجهولون اختطفوا عياد مساء أول من أمس من مدينة غزة، وال            . الكتاب المقدس، الى مثواه األخير    

  .توجد أي مؤشرات حتى اآلن الى قتل عياد على خلفية دينية أو طائفية
الة اسماعيل هنية بشدة جريمة قتل عياد، وعبر في بيان صحافي عن رفضه ان              ودان رئيس الحكومة المق   

متانة العالقـة القويـة فـي الـساحة         "واشار الى   ". تسود لغة العنف والقتل والموت ساحتنا الفلسطينية      "
الفلسطينية بين المسلمين والمسيحيين، فنحن جميعاً جزء من شعب واحد، نعاني معاً ونخوض معاً نضاالً               

حداً من أجل الحرية واالستقالل واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة، ولن نسمح ألي جهة بالعبـث بهـذه                 وا
وقالت وزارة الداخلية في حكومة هنية إنها فتحت تحقيقاً في جريمة مقتل عياد الـذي                ".العالقة التاريخية 

هذه الجريمة لـن    "ب ان   واضافت في بيان مقتض   . يعتبر اول مسيحي يقتل منذ سنوات طويلة في القطاع        
لن تتهاون  "وأكدت أنها   . في مقتله " ستالحق كل من يثبت تورطه    "، مشددة على أنها     "تمر من دون عقاب   

وفور اعالن العثور على عياد قتيالً صباح أمس، توجه وزير الشباب            ".مع العابثين بأمن واستقرار شعبنا    
باسم نعـيم بزيـارة منـزل ذوي        .كومة هنية د  والرياضة القائم بأعمال وزارتي اإلعالم والصحة في ح       

  .المغدور وتقديم التعازي لهم باسم الحكومة
ووصفت . بمقتل عياد " الديموقراطية لتحرير فلسطين  "و" الشعبية"والجبهتين  " حماس"ونددت كل من حركة     

" النكـراء الجريمة  "هذه  " الشعبية"، ودانت   "مجموعة من المجرمين قطاع الطرق    "قتلة عياد بأنهم    " حماس"
محاولة يائسة لضرب النسيج االجتماعي الفلـسطيني والعالقـات األخويـة بـين المـسلمين      "واعتبرتها  

هذه الجريمة ووصفتها بأنها    " الديموقراطية"واستنكرت  ". والمسيحيين التي تميز بها شعبنا على مر السنين       
مته الباسلة وبمقومات صموده،    عمل خطير يستهدف المس بالنسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني ومقاو        "

  ".وال يخدم سوى االحتالل االسرائيلي
قال النائب حسام الطويل، الذي يمثل مسيحيي غـزة         : نقالً عن الوكاالت   8/10/2007السفير  وأضافت  

الطائفة المسيحية ومجتمع غزة بأكمله يشعرون بالصدمة جراء هذه الجريمـة           "في المجلس التشريعي، ان     
  ". من المبكر الحديث عن دافع الجريمة، الذي قد يكون خطيرا"انه مضيفا " البشعة
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  "حماس" أجهزة السلطة تفرج عن معتقلين من أنصار ..بمناسبة عيد الفطر .14
 12أعلن مسؤولون في األجهزة االمنية الفلـسطينية، عـن اطـالق سـراح               : منتصر حمدان  -رام اهللا   

لطة وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر السعيد،        فلسطينيا يحسبون على حركة حماس، من سجون الس       
حيث أكدوا ان المعتقلين الذين افرج عنهم كانت االجهزة االمنية اعتقلتهم في فترات ماضية تبعـت مـا                  

أبـو  "وحرص قائد منطقة جنين، العقيد سليمان عمران         .تصفه السلطة بأنه انقالب حماس على الشرعية      
هذه المناسبة بحضور ممثلي وسائل االعـالم المحليـة وعـدد مـن             ، على عقد مؤتمر صحافي ب     "حديد

وقال عمران، االفراج عن موقوفي حماس جاء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر            . المسؤولين وقادة االجهزة  
 موقوفاً آخر من الحركة اليزالون رهن االعتقال لدى االجهـزة االمنيـة فـي      34السعيد، مشيراً إلى ان     

  .جنين
  8/10/2007راتية الخليج اإلما

  
  في رام اهللا" اقرأ"األمن الفلسطيني يعتقل طاقم فضائية  .15

الفـضائية  " أقـرأ "ذكرت مصادر أمنية أن األمن الفلسطيني اعتقل طاقم قناة          :  أ ف ب، د ب أ      -رام اهللا   
م أعتقل  إن الطاق "الفلسطينية المستقلة   " رامتان"وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء        .بمدينة رام اهللا  

وذكـرت  . رافضا الكشف عن مزيد من التفاصـيل      "أثناء قيامه بالتصوير في ميدان المنارة وسط رام اهللا        
مسؤول الطاقم الرئيسي بالـضفة      الوكالة أن من بين الطاقم المعتقل الصحفي يونس حساسنة الذي يعتبر          

 الصحفيين تمهيدا لضمهم لطاقم     الغربية، مشيرة إلى أن الطاقم كان يقوم بتصوير تقارير تدريبية لعدد من           
  .القناة في الضفة

  8/10/2007الدستور 
  

  اللواء غازي الجبالي ينفي انباء اعتقاله في السعودية  .16
نفى اللواء غازي الجبالي، قائد شرطة غزة السابق، أن تكون السلطات السعودية قد اعتقلته أو               : الرياض

 األسبوعين الماضيين كما كان أعلن مسؤول فلـسطيني         أوقفته خالل زيارته للسعودية ألداء العمرة خالل      
المدينة المنورة في السعودية بعد أن أدى       ) السبت(غادر جواً صباح امس     "واوضح انه    .كبير في رام اهللا   

وأضاف انه توجه الى دمـشق      ."مناسك العمرة في مكة المكرمة وزار المسجد النبوي في المدينة المنورة          
 .من دون ان يعترضه احد

وكان اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية السعودية قد نفى أن يكون الجبـالي قـد                 
ـ . اعتقل إن الجبالي لم يعتقل منذ وصوله في الثاني عشر من رمـضان حتـى              " الشرق األوسط "وقال ل

  .مغادرته األراضي السعودية أمس
  8/10/2007الشرق االوسط 

  
  ة التفجيرات في غزة مسؤولي"فتح" تحمل "حماس" .17

المسؤولية المباشرة عمـا    " قيادات حركة فتح في قطاع غزة        ، في بيان،  حملت حركة حماس  : ألفت حداد 
وقالت حماس في بيان لها ان       ".وصفته الجرائم االخيرة وتوفير غطاء لمجموعات االجرام في قطاع غزة         

 تعتبر دليالً على المسئولية المباشـرة       التصريحات التي ادلى بها زكريا االغا في مؤتمره الصحفي اليوم         
واضافت  ".لقيادات حركة فتح في غزة عن هذه الجرائم وأنها هي التي توفر الغطاء لمجموعات اإلجرام              

إن حركة فتح تتفهم الظروف الموضـوعية التـي         "  في بيانها ان تصريحات االغا التي قال فيها        "حماس"
تورط قيـادات حركـة فـتح       "تؤكد  "  نعتبرها نوعاً من الرد      دفعت البعض ليقوم بمثل هذه العمليات التي      
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المباشر في بعض التفجيرات التي جرت مؤخراً في غزة كما تمثل تشجيعاً للمرتزقة الذين ينفذون هـذه                 
  ".الجرائم لالستمرار في جرائمهم 

  7/10/2007 48عرب
  

  " فتح"و" حماس"أبو زهري يؤكد وجود وساطة سودانية بين  .18
وجود مبـادرة أطلقتهـا القيـادة       " حماس" سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم حركة         أكد: )ا.ن.ق(

لطاولة الحوار ولرأب الصدع والخالفات التـي نـشبت         " حماس"و" فتح"السودانية من أجل إعادة حركتي      
إن هناك مبادرة سودانية وجرت اتصاالت مـن        "وقال أبو زهري في تصريحات صحفية       .بين الحركتين 

السودانية مع حركة حماس لم يتبلور عنها شيء ألن موقف السلطة واضح وهو رفض الحـوار                الحكومة  
وأمريكية برفض أي لقاء بين حماس وحركة فتح مما يمنع عقد أي لقاء             " إسرائيلية"مع الحركة لتحفظات    

 ".بين الطرفين
  8/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "كاتيوشا"وع تطلق صارويخ متوسط المدى من ن" كتائب االقصى" .19

الواقعة على بعد نحـو     " نيتيفوت"على مستوطنة   " كاتيوشا"سقط صاروخ من نوع     :  فتحي صباح  -غزة  
  .  كيلومتراً الى الشرق من الحدود الفاصلة بين قطاع غزة واراضي النقب داخل اسرائيل15

لصاروخ، معتبـرة   في بيان لها امس اطالق ا     " وحدات االستشهادي نبيل مسعود    ""كتائب األقصى  "وتبنت
الدولة العبرية التي اخطأت في تقويم صاروخ محلي الصنع وظنت انه مـن نـوع               " اربك"ان الصاروخ   

محلي الصنع لكنه مطور بتقنيات حديثة تطلق       "وأكدت ان الصاروخ    .  كيلومتراً 20البالغ مداه نحو    " غراد"
الصاروخ ليس محلي الـصنع وانمـا       لكن اسرائيل قالت ان     ". 1حسن  "، واطلقت عليه اسم     "للمرة االولى 

تصعيداً "، معتبرة اطالقه    " كيلومتراً 20روسي الصنع ويبلغ مداه     ) كاتيوشا(صاروخاً من نوع غراد     "كان  
  ".خطيراً على الجبهة الجنوبية

اليميني سلفان شالوم الـى مطالبـة الحكومـة        " ليكود"وسارع وزير الخارجية السابق، القيادي في حزب        
وحذا حذو شالوم عضو الكنيست عن حـزب االتحـاد          . اجتياح قطاع غزة رداً على اطالقه     االسرائيلية ب 

اما عضو الكنيـست    . الوطني اليميني المتطرف أريه إلداد وطالب بتنفيذ عملية عسكرية برية في القطاع           
ـ    "الحاكم شاي حرميش فقال ان      " كاديما"عن حزب     ثانيـة المطلوبـة     15صواريخ الكاتيوشا تلغي مدة ال
  .قبل سقوطها" لالحتماء

  8/10/2007الحياة 
  

  مروان البرغوثي يؤكد وجود اسمه على قائمة تبادل االسرى  .20
أكد النائب األسير مروان البرغوثي أن اسمه موجود على قائمة تبـادل األسـرى مـع الجنـدي                  : )وام(
 العمل النائبـة    وكانت عضو الكنيست عن حزب     . أسيراً فلسطينياً  350 جلعاد شاليت ضمن     "االسرائيلي"

وطلبت منه العمل علـى انجـاح       " االسرائيلي"العربية ناديا حلة قد زارت البرغوثي أمس بسجن هداريم          
  .بصحة جيدة" االسرائيلي"مؤتمر السالم المقبل في واشنطن وأبلغها أن األسير 

  8/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  نيلن نشارك في أي جسم ال يجمع فصائل العمل الوط: البطش .21
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 نفى الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد أن تكون الحركة ممثلة في هيئة العمل الـوطني                  :غزة
التي شكلتها فصائل منظمة التحرير أو أي من اللجان المنبثقة عنها،  وقال البطش إن الحركة تعتبـر أن                   

من خالله ألنه يضم كل فصائل      لجنة المتابعة الوطنية هي اإلطار الذي يمكن أن تنتظم العالقات الوطنية            
  . وقوى شعبنا وله بصمات مهمة في مسيرة العمل الوطني

   8/10/2007الحياة الجديدة 
  

   تبحثان خطوات توحيدية "الجهاد"و "حماس" .22
كشفت مصادر فلسطينية أن مشاورات فلسطينية ـ فلسطينية جادة تجري اآلن :  محمد إبراهيم-رام اهللا 

توحيد حركتي حماس والجهاد في فصيل موحد، وقالت مصادر في حركتي حماس لدراسة السبل الكفيلة ب
وأضافت أن فكرة الوحدة بين . والجهاد عن خطوات لتوحيد الحركتين في إطار لم يحدد شكله بعد

الحركتين قطعت شوطاً على المستوى القيادي لكنها تعرضت النتكاسة كبيرة عقب سيطرة حماس على 
  .  ي أثارت خالفات وصلت حد االشتباكات بين الحركتينقطاع غزة، الخطوة الت

الزعيم األول لحركة حماس في قطاع غزة محمود الزهار كان يعارض هذه الوحدة، "وقالت المصادر إن 
ويبرر الزهار ". لكنه غير رأيه عقب سيطرة حماس على غزة، وأصبح من أشد المدافعين عن الفكرة

خالفات بين حركتين إسالميتين تصل إلى درجة االشتباك العسكري دعوته المتحمسة للوحدة بأن وجود 
 .  كما حصل مؤخراً أمر محرج جداً ويضر بالمشروع اإلسالمي

وكشفت هذه المصادر أن مشروع الوحدة طرح أوالً في أوساط قيادتي الحركتين في دمشق، وجرى 
شتركة قبل أن يتعرض المشروع التقدم به خطوات عملية في قطاع غزة، مثل عقد اجتماعات قيادية م

  .  النتكاسة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة
وتقول مصادر في الحركتين إن الوحدة بينهما تواجه صعوبات بسبب وجود قوات عسكرية وتراكمات 
شخصية في قطاع غزة لكنها لم تستبعد الوصول إلى شكل من أشكال الوحدة على غرار الوحدة التي 

يمكن اختبار الوحدة في : "وقالت هذه المصادر. لشعبية والديمقراطية في التسعيناتجرت بين الجبهتين ا
شكل مماثل لذلك الذي توحدت بموجبه الجبهتين الشعبية والديمقراطية ليصار بعده إلى استكشاف فرص 

  ".  االندماج الكامل
 8/10/2007البيان 

   
   "خريفمؤتمر ال"ندعو العرب وابو مازن لمقاطعة : ماهر الطاهر .23

قال ماهر الطاهر، الناطق الرسمي بلـسان الجبهـة الـشعبية لتحريـر             : من زهير اندراوس   -الناصرة  
 في حديث خاص ادلي به امس االحد لـ القـدس العربـي ان مـؤتمر                مكتبها السياسي فلسطين وعضو   

تحـذير مـن    انابوليس في امريكا هو خطير للغاية، وناشد الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده بال             
المشاركة الفلسطينية فيه، واضاف قائال ان الهدف الرئيسي منه هو تقديم الدول العربية التطبيع المجـاني                

وناشد الدول العربية والرئيس عباس بمقاطعة      . مع الدولة العبرية دون ان تدفع االخيرة استحقاقات السالم        
  .المؤتمر

  8/10/2007القدس العربي 
  

  م العيد أيا"فتحاوية"مصالحة  .24
كشف مصدر فتحاوي مطلع النقاب عن جهود مصالحة مكثفة بين عدد :  اسعد العزوني-العرب اليوم 

من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس السلطة عباس وهم امين سر الحركة فاروق القدومي 
 .لعيدوهاني الحسن وسليم الزعنون وذلك اما خالل ايام عيد الفطر المقبل او مباشرة بعد ا
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  8/10/2007العرب اليوم 
  

   متطرف يطرح ضم الضفة ومنح سكانها الجنسية األردنيةنائب إسرائيلي .25
 أعلن عضو الكنيست اليميني العنصري بيني إيلون، أمـس، فـي مـؤتمر              : برهوم جرايسي  -الناصرة  

ـ           ـ    "خطة سالم "صحافي في القدس المحتلة، إنه توصل إلى صياغة ما يسمى ب تالل ، تقضي باستمرار اح
" موليـدت "ويتزعم إيلون هـذا، حـزب        ".الضفة الغربية، على أن يكون للفلسطينيين فيها جنسية أردنية        

وقال إيلون في   . لفلسطينيين من فلسطين التاريخية   ) الطرد الجماعي (العنصري، الداعي للقيام بالترانسفير     
، وطالـب بحـل     "يس سياسيا أساس إنساني ول  "مؤتمره الصحافي، إنه يجب حل القضية الفلسطينية على         

، بزعم أن الوكالة تثبت وضعية الالجئين الفلسطينيين، ودعا إلى تفكيك مخيمات الالجئين             "األونروا"وكالة  
أينما وجدوا، بما في ذلك تواجدهم في الضفة الغربية، وبناء مدن ثابتة مكانها، وبهذا يـتم حـل قـضية                    

  .من منظور إيلون. الالجئين
، ألنها تهـتم    "سالم حقيقي "ه تعتمد على رؤية عصرية تسمح للجميع بالتوصل إلى          ويزعم إيلون أن خطت   
، "فإسرائيل لم تأخذ من الفلسطينيين دولتهم ألنه لم تكن في التاريخ دولة فلسطينية            "،  "برفاهية الفلسطينيين 

سـرائيلية  وقال إيلون إن مكانة الفلسطينيين في الضفة الغربية وعالقـتهم بالـدولتين اإل             .على حد زعمه  
وأعلن إيلون أن خطته كلفت مليـون دوالر،         .واألردنية ستكون موضع مفاوضات بين إسرائيل واألردن      

  .وأنه حصل على تبرعات لها، وقال إنه سيشرع بحملة دعائية لخطته في الشارع اإلسرائيلي لترويجها
  8/10/2007الغد األردنية 

  
  القدس الشرقيةليبرمان ورامون وعزرا يدعون النسحاب جزئي من  .26

اليميني المتطرف ووزير الشؤون " إسرائيل بيتنا"دعا ثالثة وزراء إسرائيليين بينهم زعيم حزب 
وقالت إذاعة الجيش . االستراتيجية أفيغدور ليبرمان إلى تسليم أحياء في القدس الشرقية للسلطة الفلسطينية

 رامون ووزير حماية البيئة غدعون عيزرا ليبرمان والنائب األول لرئيس الوزراء حاييم"اإلسرائيلي إن 
دعوا خالل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية األسبوعي إلى تسليم السلطة الفلسطينية أحياء في القدس 

لكنهم يعارضون . ورأى الوزراء الثالثة أنه يتوجب معالجة قضية القدس خالل المؤتمر الدولي". الشرقية
ها بما في ذلك الحرم القدسي للفلسطينيين ويعتبرونها جزءاً من تسليم البلدة القديمة في القدس ومحيط

إسرائيل، فيما اقترح رامون قبل أسبوعين خطة خاصة بالقدس تقضي بتسليم البلدة القديمة ومحيطها 
إننا نتحدث "وقال عيزرا إلذاعة الجيش اإلسرائيلي حول دعوته لتسليم األحياء العربية ". إلدارة محايدة"

 ألف عربي في أحياء لم تكن تابعة أبداً للقدس، لكننا ال نتحدث بأي حال من 200كنها عن منطقة يس
 . ، في إشارة إلى البلدة القديمة ومحيطها"األحوال عن أحياء تشكل جزءاً من القدس

مشادة كالمية اندلعت خالل اجتماع الحكومة بين رامون ووزيرة "وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن 
واقترح رامون إبقاء ثغرة في الموقف . سيبي ليفني حول قضية الالجئين الفلسطينيينالخارجية ت

واعتبرت . اإلسرائيلي إلفساح المجال أمام استيعاب عدد محدود من الالجئين الفلسطينيين في إسرائيل
د ايهووعلما بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات " سابقة خطيرة"ليفني أن من شأن عملية كهذه أن تشكل 

 في إمكانية استيعاب إسرائيل آلالف الالجئين 2000باراك بحثا خالل قمة كامب ديفيد الثانية في العام 
 . الفلسطينيين خصوصا من لبنان

  8/10/2007البيان 
  

 على الفلسطينيين" ناتو"حزب ليبرمان يقترح وصاية الـ  .27
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يبرمان، مشروعا للسالم مع اليميني المتطرف، الذي يتزعمه افيغدور ل" إسرائيل بيتنا"طرح حزب
الفلسطينيين مبنياً على تسليم الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى قوة دولية كبيرة، وقادرة مثل حلف شمالي 

وقال النائب يسرائيل حسون، . ، وتخليص إسرائيل من هذا الهم وهذه المسؤولية إلى األبد"ناتو"األطلسي 
كانت طول الوقت تخاف من تدويل الصراع، ألنها لم "ئيل الذي كتب المشروع باسم هذا الحزب، إن إسرا

فالعالم يؤيد إسرائيل . ولكن اليوم، هذا الخوف قد سقط ولم يعد له مكان. تكن تثق بأحد في العالم
 ويحتاجها في صراع الحضارات، وفي مكافحة اإلرهاب وفي تحقيق التوازن السليم في الشرق األوسط،

ولذلك، فمن باب هذه العالقة ومن باب تبادل . من قوى محور الشروفي مواجهة إيران وأمثالها 
ان ما يقصده بالتدويل هو إعفاء إسرائيل من  وأوضح حسون،". المصالح، يمكن االعتماد على التدويل

 وتحميل هذه المسؤولية إلى جهات دولية ذات 1967المسؤولية عن المناطق الفلسطينية التي احتلتها سنة 
 . تبرة مثل حلف األطلسي، بحيث تتولى السيطرة على المناطققوة عسكرية مع

فإذا تصرف الفلسطينيون على نحو معقول، يتم التوصل إلى اتفاق سالم بينهم وبين إسرائيل يقوم على 
وإذا . أساس بناء دولة فلسطينية، وعندها فإنه مستعد للموافقة على تبادل أراض بين إسرائيل وفلسطين

م الحالية على طريقة حركة حماس والتنظيمات العسكرية التابعة لها أو لغيرها من استمروا في سياسته
 . وتكون إسرائيل في كل األحوال خارج الصورة. الفصائل، فإن هذه القوات تفرض سيطرتها بالقوة

وقال حسون، في اقتراحه، إن إسرائيل يجب أن تحظى في هذه الحالة بمكانة دولية مميزة مثل ان تعقد 
ا عسكريا مع الواليات المتحدة أو تقبل عضوا كامال في حلف األطلسي، وان تتضمن القوة المقترحة حلف

ويرى المراقبون أن هذا المشروع جاء باألساس ليخدم أهدافا داخلية لهذا . قوات عسكرية عربية أيضا
  .الحزب

 8/10/2007البيان 
  

  ا نسخ عنهاعبر رفح وطورو" الكاتيوشا"الفلسطينيون هربوا  :يديعوت .28
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت في عددها الصادر اليوم ان اطالق صواريخ الكاتيوشـا امـس علـى       

شكل نقلة نوعية في عمل المنظمات الفلسطينية وفي نظـرة جـيش            " نتيفوت"منطقة النقب الغربي وبلدة     
 اربعـة صـواريخ     واكدت مصادر عسكرية للصحيفة ان     .االحتالل الى العملية المستقبلية في قطاع غزة      

كاتيوشا اطلقت صباح امس على منطقة االنقب الغربي وليس صاروخا واحدا مشيرة الى النتـائج الفنيـة                 
 . كيلومترا ويحمل اكثر من كجم من المواد المتفجرة الخطـرة          20لفحص الصاروح اشارت الى ان مداه       

جحوا في تهريب عدد مـن تلـك        وقالت المصادر ان المعلومات االستخبارية تشير الى ان الفلسطينيين ن         
الصواريخ الى قطاع غزة عبر الحدود في رفح فيما تشير مصادر اخرى الى ان الصواريخ الجديدة هي                 

ونوهت المصادر الى ان حماس جربت االسبوع الماضـي صـواريخ            .صواريخ مطورة في قطاع غزة    
ع غزة داخل حـدود الدولـة       الى الشمال من قطا   " يد مرداخي "جديدة ذات مدى اطول واطلقت نحو بلدة        

الى جانب سـقوط    " الجبهة الجنوبية   " واعتبرت اسرائيل أن عملية القصف هي تصعيد جاد على         .العبرية
وأضـافت المـصادر     .ثماني قذائف هاون على منطقة سكنية قرب معبر كرم ابو سالم شرق مدينة رفح             

  ".نتيفوت"كاتيوشا قرب -اداإلسرائيلية أن هذه هي المرة االولى التي يسقط فيها صاروخ غر
  8/10/2007وكالة سما 

  
   شليطجيش حول االخفاقات في قضيةالخالفات وتبادل اتهامات بين الشاباك و .29

 عمير راببورت، فـي تقريـر       ،"معاريف "قال المحلل العسكري في صحيفة     : زهير اندراوس  -الناصرة  
رة بين الجيش والشاباك، حيث اتهـم       حصري نشره االحد، ان خالفات عميقة جدا نشبت في الفترة االخي          

جهاز االمن العام جيش االحتالل بالتقصير الكبير وعدم العمل بشكل كاف على اطالق سـراح الجنـدي                 
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واكد المسؤولون في الشاباك ان قسم العمليات في جيش االحتالل لم يضع قـضية              .  جلعاد شليط  المأسور
ولون اياهم، ان الجيش لم يقم بتنفيذ العمليات الكبيـرة  شليط في اول سلم اولوياته، وبالتالي، اضاف المسؤ       

ان حملة االنتقادات من قبل الشاباك ضد قسم العمليات         : وزاد قائال  .القادر على تنفيذها، على حد زعمهم     
في جيش االحتالل، ارتفعت وتيرتها في االشهر االخيرة، الن الجيش منشغل كثيرا على الجبهة السورية               

صل على الحدود الشمالية، وفق اقوال مصدر امني اسرائيلي طلب من الصحيفة عـدم              بسبب التوتر الحا  
ومضت الصحيفة قائلة انه على الرغم من االنتقادات الشديدة من قبل جهاز الشاباك              .االفصاح عن اسمه  

لقسم العمليات في الجيش، فان الجهازين اكدا للصحيفة انه ال توجد خالفات بينهمـا، وانهمـا يعمـالن                  
  .تنسيق كامل، على حد تعبيرهماب

في سياق ذي صلة، قال المراسل السياسي للصحيفة اوري يابلونكا، ان المسؤول عن ملف شليط من قبل                 
الحكومة االسرائيلية عوفر ديكل، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الشاباك االسرائيلي، وصـل               

اشار الصحافي الي انه منذ تعيينه في المنـصب         امس الي العاصمة المصرية القاهرة، في جولة جديدة، و        
قبل سنة وشهرين، يقوم ديكل بزيارة مصر بصورة متواصلة، ونقلت الصحيفة عن وزيـر اسـرائيلي،                
عضو في المجلس الوزاري االمني والسياسي المصغر، قوله ان الدولة العبرية لن تقدم لحركـة حمـاس       

ان الحكومـة   : ون على استعداد الطالق سراحهم، واضاف     قائمة باسماء االسري الفلسطينيين، الذين ستك     
ترفض جملة وتفصيال اطالق سراح ارهابيين طالبت حماس بـاطالقهم، الن ايـاديهم ملطخـة بـدماء                 
االسرائيليين، وان هذا الموقف لن يتغير، وبالتالي طلب الوزير االسرائيلي من حركة حماس اعداد قائمة               

ومن جهة ثانية فان اطالق سراح القتلة، على حد تعبيره، سيؤدي الي اضـعاف              . ىجديدة باسماء االسر  
  .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

  8/10/2007القدس العربي 
  

   عن وحدة استخبارات عسكرية من الدروزالكشف .30
ل كشفت القناة العاشرة النقاب عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية صغيرة بالقرب من مدينة حيفـا شـما                

فلسطين المحتلة تعمل كوحدات استخبارات صغيرة وسرية وجميع من يعمل فيها هم من الجنود الدروز،               
والتي تعمل في متابعة المعلومات مـن مـصادر   " حتساب"وأوضحت أن هذه الوحدة هي جزء من وحدة         

المعلومات ساعد   أن هذه    ،وبينت القناة العاشرة  . علنية مثل اإلذاعة والتلفزيون وأجهزة االتصال األخرى      
حكومة االحتالل اإلسرائيلية في عملية التفاوض على إطالق سراح أسرى لبنـانين وفلـسطينيين لـدى                
الجانب اإلسرائيلي، وأكدت المصادر اإلسرائيلية أن هذه الوحدة قد ساهمت بدرجة كبيـرة فـي تـصفية            

ته ولقاءاته وذلك من خـالل       الموسوي وذلك عن طريق متابعة أخبار تنقال       عباسزعيم حزب اهللا السابق     
نشرات األخبار أو التلفزيون ومن ثم أمكن تحديد مسار حركته والطرق التي يسلكها إضافة إلى مواعيـد                 

  .قاءاته مما سهل الوصول إليهل
   8/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اسرائيل ترفع االغالق الكامل عن األراضي الفلسطينية .31

رفع الجيش االسرائيلي االغالق الكامل المفروض علـى االراضـي          :  د ب أ    ا ف ب ،    -القدس المحتلة   
واوضح البيان ان االجراء     .الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة ، بحسب بيان عسكري نشر صباح امس           

 ايلول بسبب عيد المظالت اليهودي على الضفة الغربية وقطاع غزة رفع منتـصف              25الذي فرض في    
لكن االغالق المحدود يبقى ساريا في قطاع غزة الذي تـسيطر           .  في التدابير االمنية   ليل السبت اثر النظر   

كيانـا  "عليه حركة حماس منذ منتصف حزيران والذي قررت اسرائيل ان تعتبره في االونـة االخيـرة                 
  ".معاديا
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  8/10/2007الدستور 
  
  

 الطيبي يطالب برفض تعيين حارس قضائي لبلدية الطيبة .32
 أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، وزير القضاء اإلسرائيلي، امس طالب عضو الكنيست

وقال الطيبي إن . برفض أي توجه من وزارة الداخلية اإلسرائيلية لتعيين حارس قضائي لبلدية الطيبة
وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الوضع الذي آلت إليه بلدية الطيبة، وإن فشل المدعو توزير يجب أال 

وطالب الطيبي وزارتي الداخلية والقضاء بالعمل على . اجه بخطوة خطيرة وغير ديمقراطية كهذهيو
 .تحويل الميزانيات لمدينة الطيبة، أسوة بالمدن األخرى وبإلغاء التعيينات األخيرة لوزارة الداخلية

  8/10/2007الشرق االوسط 
  

  "الذكية"الف القذائف إسرائيل تستكمل إستعداداتها الحربية وتوصي على آ: تقرير .33
كشفت تقارير جديدة عن ان اسرائيل حصلت علـى موافقـة االدارة األميركيـة              :  رياض قهوجي  -دبي  

بإعادة تجديد وتجهيز مخزونها من الصواريخ والقنابل الذكية بعدما أظهرت حرب تموز الماضية حجـم               
" ديفـنس نيـوز   "ونقلت صحيفة   . ضآلة هذا االحتياط وعدم صالحية جزء كبير من الذخائر بسبب قدمها          

الدفاعية عن مصادر أميركية واسرائيلية ان الكونغرس األميركي أجاز الشهر الفائت بيع اسـرائيل آالف               
القنابل والصواريخ الذكية بقيمة حوالي ثمانمئة مليون دوالر أميركي، على أن تحـدد اسـرائيل جـدول                 

وقالت مصادر عسكرية مطلعة إن كمية مـن هـذه     .تسلمها لهذه الذخائر بناء على حاجة سالحها الجوي       
الذخائر سترسل بشكل عاجل الى اسرائيل لتعزيز الترسانة التي تسلمتها من أميركا خالل الحرب األخيرة               

، وقنابل مضادة   "بيف واي "والتي بلغت قيمتها نصف بليون دوالر، وتضمنت قنابل موجهة بالليزر طراز            
وأضافت المصادر ان الذخائر سلمت خالل      ". 109 -بي ال يو    "و  " 28 -جي بي يو    "للتحصينات طراز   

 ساعة فقط، مما يعكس عمق العالقة االستراتيجية        48الحرب من احتياطي سالح الجو األميركي وخالل        
  .والعسكرية بين البلدين

وحسب مصادر في وزارة الدفاع األميركية فإن كمية الذخائر التي ستحصل عليها اسـرائيل فـي فتـرة      
، "جـي دي ام   "عشرة آالف قنبلة موجهة عبر األقمار االصـطناعية طـراز           : منية غير محددة ستضم   ز

، و ثالثة عشر ألف قنبلـة متنوعـة األحجـام           "2 -بيف واي   "وأربعة آالف قنبلة موجهة بالليزر طراز       
زنـة خمـسة آالف رطـل       " 28 -جي بي يو    "وخمسين قنبلة مضادة للتحصينات تحت األرض طراز        

وتقـول  ". آمـرام "و  " سـايدويندر " جو مضاد للطائرات طرازي      -فة الى سبعمائة صاروخ جو      باإلضا
مصادر عسكرية اسرائيلية إن هذه الكمية من الذخائر ستعزز احتياطي قوات الجو االسـرائيلية بـشكل                

كما وافق الكونغرس على طلب تزويـد  . يمكنها من خوض حرب لبضعة أسابيع، قد تصل حتى الشهرين 
وتجدر االشارة هنـا الـى أن       .  مليون برميل من الفيول للطائرات الحربية      132الجو االسرائيلي   سالح  

  .المبالغ التي ستنفق على هذه الذخائر الجديدة تأتي من المساعدات المالية األميركية للدولة العبرية
صيف الماضـي،   وفي مجال آخر وضمن سياق االستعدادات الحربية االسرائيلية بناء على نتائج حرب ال            

ضاعفت شركات االنتاج العسكري االسرائيلي جهودها في تطوير قذائف ذكية توضع في خدمة القـوات               
وأشارت دراسة لجهـات    . البرية في أقرب وقت ممكن وذلك من أجل تعزيز دور وفعالية سالح المدفعية            
يفة متعددة العيارات علـى     عسكرية اسرائيلية الى ان مدفعية الجيش الميدانية أطلقت مئة وسبعين ألف قذ           

لبنان خالل حرب الصيف الماضي، ثالثون في المئة منها كانت عشوائية وبال أهداف محددة، في حـين                 
وعليه، فقد بدأ الجـيش االسـرائيلي       . أن عشرة في المئة منها ساهمت بشكل فعال في المجهود الحربي          
 ملم ومـدافع هـاون      155ميدان عيار   اجراء تجارب على أنظمة تطورها شركات محلية لقذائف مدفعية          
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 ملم توجه إما عبر األقمار االصطناعية أو الليزر من أجل زيادة دقة االصابة لتكون ضـمن                 120عيار  
  .دائرة ال يزيد قطرها عن متر أو مترين من الهدف

  8/10/2007الحياة 
 

  رئيس وزراء إسرائيل يخضع غداً للتحقيق بتهم فساد تتعلق ببيع بنك ليئومي .34
يخضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت غدا للتحقيق مع التحـذير، فـي             : م اهللا، كفاح زبون   را

ـ   ويتوقع ان يجري التحقيق حسب     . 2005في قضية بيع بنك ليئومي لعام       " فساد سلطوي "شبهات تتعلق ب
طة انهـا   وتقـول الـشر   . ما ذكرت االذاعة االسرائيلية امس في مقر رئيس الوزراء في القدس المحتلة           

ويشك في ان اولمرت حاول عندما كان وزيرا للمالية         . سترفع توصياتها للنيابة العامة بعد انتهاء التحقيق      
في حكومة ارييل شارون، التالعب بمناقصة حكومية بشأن بنك ليئومي، وذلك لصالح عرض تقـدم بـه                 

ي انتظار اولمرت ايضا ملفـان      وف. صديقاه رجال االعمال االسترالي فرانك لوي واالميركي دانيا ابرامز        
جنائيان آخران، أحدهما يحمل شبهات بإجراء تعيينات سياسية في دائرة المـصالح التجاريـة الـصغيرة                
التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل التي كان يتوالها أولمرت إبان حكومة شارون، إضافة إلـى               

تبه في ان أولمرت منح امتيازات وتسهيالت إلحدى        ويش. قضية مركز االستثمارات التابع للوزارة نفسها     
الشركات اإلسرائيلية التي يمثلها المحامي أوري ميسر، وهو صديق قريب وشريك سابق ألولمرت فـي               

  .مكتب محاماة
 8/10/2007الشرق االوسط 

  
  طفالً فلسطينيا850ًمنذ محمد الدرة اسرائيل قتلت : شهادة اسرائيلية .35

ن قوات االحتالل قتلت منـذ      أ ،السرائيلي جدعون ليفي في مقال نشرته هآرتس      قال الصحفي ا  : بيت لحم 
 طفال فقط منذ الـسنة      92 منهم   ، طفال فلسطينياً، وفقا لمعطيات جمعية بيتسيلم      850استشهاد محمد الدرة    

  . طفال في غزة31 شهر تشرين الثاني الماضي  حين قتل في في.الماضية
  7/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
   وزوارقه الحربية تستهدف صيادي غزةاالحتالل يصعد اجتياحاته في الضفة والقطاع .36

 صعد جيش االحتالل اإلسرائيلي من عدوانه على الضفة الغربية : ماهر إبراهيم، والوكاالت-غزة 
مختلفة في   مدن فلسطينيين في7وقطاع غزة، حيث اقتحم مخيم عين بيت الماء قرب نابلس، واعتقل 

، فيما اعتقل على حاجز عسكري قرب الحي اليهودي في الخليل الليلة قبل الماضية رجل لغربية االضفة
في و. وامرأتان بعدما عثر في سيارة أجرة كانوا يستقلونها على مسدس وبعض الوسائل القتالية والذخيرة

فجر أمس قصفت الزوارق اإلسرائيلية  كان هناك توغل اسرائيلي، كما بلدة بيت حانون شمال غزة،
مما أدى إلى أحداث بعض األضرار ، قطاعالمراكب الصيادين الفلسطينيين أمام بلدة بيت الهيا شمال 

 استشهد فلسطيني متأثرا بإصابة قديمة  حين في.المادية فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية
ق الكامل المفروض على رفع الجيش اإلسرائيلي اإلغال ذلك، فقد وإلى. خالل عملية عسكرية إسرائيلية

 ساريا في قطاع غزة الذي يلكن اإلغالق المحدود بق. األراضي الفلسطينية بسبب عيد المظلة اليهودي
  . قررت أن تعتبره كيانا معاديا قد إسرائيلكانت 

  8/10/2007البيان 
  

  مؤسسة األقصى تدعو إلى إحياء ليلة القدر في المسجد األقصى  .37
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 وأهالي القدس المحتلة وكـل مـن        48سة األقصى أهالي فلسطين المحتلة عام       دعت مؤس  :القدس المحتلة 
 بعـشرات  ه رمضان في المسجد األقصى، ورفد27يستطيع الوصول إلى المسجد األقصى إلى إحياء ليلة       

  .آالف المصلين من المعتكفين
وجبـة إفطـار     ألف   40 وستقدم نحو    ، حافلة إلى األقصى   170نها ستسير اليوم أكثر من      أ وأشارت إلى 

  .وسحور للصائمين في المسجد بمناسبة إحياء ليلة القدر
  8/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  هيئة خيرية إماراتيةمن  أسرة في غزة 3500سالت غذائية وكوبونات على  .38

  حملة مشاريعها السنوية خالل شهر رمضان      االماراتيةواصلت هيئة األعمال الخيرية      : رائد الفي  -غزة  
نفـذ مـشروعي    ت في القطاع أنه رغم مختلف الصعاب استطاعت أن          هاوأكد مدير مكتب   .غزةفي قطاع   

محتاجة بمشاركة أكثر   فلسطينية   أسرة   3500السلة الغذائية والكوبون الخيري والذي وزع على أكثر من          
أشار إلى نجاح مشروع الرغيـف الخيـري،        كما  .  جمعية صاحبة اختصاص داخل مدن القطاع      30من  
 كمـا أن    . أسرة يومياً على مدار شهر رمـضان       9000غ عدد األسر المستفيدة منه ما يزيد على          بل الذي

.  صائم وأسرة  10500الهيئة نفذت مشروع إفطار الصائم الذي قدمت من خالله وجبات إفطار ألكثر من              
 ،تواصل الهيئة العمل في جميع المحافظات خالل شهر رمضان المبارك ضمن مشروع زكـاة الفطـر               و
 .ث تولت توزيعها على مستحقيها من الفئات المستهدفة من الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمـل              حي

وزعت إغاثات نقدية على مئات األسر بقيمة مائة دوالر لألسرة الواحدة لتعينها علـى تـوفير                كما أنها   
  .بعض المستلزمات الخاصة بها في رمضان وقبيل العيد

 8/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  السماح بإدخال أدوية إلى غزة  .39
نه تمت الموافقة على كافـة الطلبـات        أ ، أكدت مديرية التنسيق واالرتباط على معبر بيت حانون        :ا.ن.ق

المقدمة من وزارة الصحة الفلسطينية ومن المنظمات الدولية من اجل إدخال أدوية ولوازم طبيـة إلـى                 
 انه تم في شـهر سـبتمبر   في هذا السياق،  وذكرت   .قطاع غزة عن طريق معبرى صوفا وكرم أبو سالم        

  . طنا من اللوازم الطبية43 طن أدوية و100 ـ شاحنة محملة ب20الماضي إدخال 
  8/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
     النقابات المهنية تدعو الشعوب العربية واالسالمية الى االنتصار للقدس  .40

يشكل فرصة لجمع شمل العرب المسلمين على القضية " يوم القدس"اعتبرت النقابات المهنية ان : عمان
. األهم واألسمى التي تدفعهم للتوحد واالجتماع حولها لحماية مقدساتها من أعداء اإلسالم واإلنسانية

ودعت النقابات المهنية في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي جميع القوى الحية في االمة االسالمية إلى 
ة أمام الظلم، وبذل كل التضحيات الخراج القدس من أسرها، كونها صاحبة الحق الوقوف وبكل جرأ

وطالب البيان، الشعوب العربية واالسالمية إلعادة اللحمة فيما بيننا جميعاً . المقدس و أصحاب األرض
  .حول القدس التي تعيش تحت نير االحتالل الغاصب

  8/10/2007الدستور 
  

  حاولوا حرق مصنع للحوم يستورد من إسرائيل أردنيين 3 سنوات لـ 5السجن  .41
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قضت محكمة امن الدولة األردنية، أمس، في حكمها القابل للتمييز، بحق ثالثة متهمين يحملون : عمان
الجنسية األردنية بالسجن لخمس سنوات مع األشغال الشاقة المؤقتة، بعد تجريمهم بتهمتي القيام بأعمال 

بقصد القيام بأعمال ارهابية ) قنابل مولوتوف(مواد ملتهبة ومحرقة ارهابية باالشتراك واحراز ونقل 
وتصنيعها، والتخطيط لمحاولة تنفيذ اعمال ارهابية بواسطة استخدامهم قنابل المولوتوف لحرق مصنع في 
منطقة المقابلين جنوب عمان الذي يوجد فيه مكتب خاص لصاحب إحدى شركات التصدير واالستيراد 

  . ركة اسرائيليةالتي تتعامل مع ش
  8/10/2007الشرق االوسط 

  
   في صيدا"من أجل القدس وفلسطين"نصب  .42

، "الوحدة من أجل القدس وفلـسطين     " في منطقة صيدا بإزاحة الستار عن نصب         "حزب اهللا "احتفل  : صيدا
بد الذي أقيم عند مدخل صيدا الجنوبي، لمناسبة يوم القدس العالمي، برعاية رئيس بلدية صيدا الدكتور ع               

وألقى البـزري   . الرحمن البزري وحضور ممثلين عن األحزاب اللبنانية والفلسطينية وحشد من االهالي          
 والنصب عبـارة عـن لوحـة        .كلمة أكد فيها أن المعارضة اللبنانية ال عدو لها سوى العدو اإلسرائيلي           

داخلها المـسجد   مترا بعرض خمسة أمتار، رسمت عليها خارطة فلسطين وفي          11معدنية يبلغ ارتفاعها    
لو تخلت  "األقصى وشكل هندسي يمثل طريق القدس، مع قول لألمين العام للحزب السيد حسن نصر اهللا                

ووضع إلى جانب النصب بندقية المقاومة على شـكل         . "كل الدنيا عن فلسطين فنحن لن نتخلى عنها أبداً        
  . "وحد وننتصربالقدس نت"مجسم، كما توسط الصورة العمالقة عبارة كبيرة جاء فيها 

  8/10/2007السفير 
  

 تبدأ غداً و عائلة200العودة إلى نهر البارد تشمل من المرحلة األولى : مكاوي .43
انطالق المرحلة األولى   الفلسطيني السفير خليل مكاوي عن-أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني : بيروت

وأكد أن  . وبعد غد األربعاءالثالثاءد غداً نهر البار من عودة النازحين الفلسطينيين من المخيم الجديد في
ونروا وممثليـة منظمـة     االاللجنة وقيادة الجيش اللبناني و     المرحلة األولى تتم بالتنسيق اليومي القائم بين      

 .تكون األولوية إلخالء مدارس البداوي الرسمية ستشمل نحو مئتي عائلة، على أنوالتحرير الفلسطينية 
  8/10/2007الحياة 

  
   الجئ فلسطيني1800السودان ُيعِلن استعداده الستقبال  : الوطندنيا .44

 الجئ فلسطيني من الالجئين العالقين على الحـدود         1800أعلن السودان، اليوم، عن استعداده الستضافة       
، أن مجلس الوزراء السوداني أعرب      "سونا"وذكرت وكالة األنباء السودانية      .العراقية مع سوريا واألردن   

 عقب جلسته األسبوعية برئاسة الرئيس عمر البشير عن ترحيبه باالستـضافة، بعـد أن أكّـدت                 في بيانٍ 
وكان السودان من بين عدد من الـدول أبـدت اسـتعدادها             .واليتا الخرطوم والشمالية استعدادهما لذلك    

  . شخص1800 من ُأسر الالجئين الفلسطينيين تضم 400الستضافة 
  7/10/2007 الوطندنيا 

  
  لنشر مقاالت للمعارضة " إسرائيلية" سوري معارض يتفق مع شركة إعالمية حزب .45

أعلن حزب اإلصالح السوري المعارض أنه عقد اتفاقاً مع شركة إعالمية إسرائيلية لنشر : آي.بي.يو
، ونظرة "آراء شعب سوريا الحقيقية"مقاالت للمعارضة السورية تحت زاوية دائمة، قال إنها تعبر عن 

الحرة لعملية السالم والديمقراطية واالستقرار من أجل سوريا ومن أجل السالم الدائم لشعوب السوريين 
وقال الحزب الذي يتزعمه فريد الغادري، في بيان أصدره . المنطقة كافة وتجاوباً مع العقالء في إسرائيل
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ارجية اإلسرائيلية اإلسرائيلي هم صانعو القرار في السياسة الخ" اوميديا"أمس األحد، إن قراء موقع 
وجميع أعضاء الكنيست اليهودي باإلضافة إلى نصف مليون زائر شهرياً، مشيراً إلى أن مقاالت 
المعارضة السورية التي ستترجم إلى اللغة العبرية سيكون لها أثر كبير في هذه المجموعات مما يساعد 

، ودعا كافة الكتاب "بة رائدةتجر"ووصف الحزب الخطوة بأنها . على عملية إسقاط النظام في دمشق
السوريين إلى المساهمة في هذه الزاوية الدائمة من أجل سوريا ومن أجل السالم الشامل الحقيقي بعيداً 

  .عن الصفقات الخيانية على حساب شعبنا ومستقبل أجيالنا القادمة
  8/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
     فال المخيمات في لبنان قافلة اغاثة من أطباء مصر تحمل كسوة العيد ألط .46

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، قافلة إغاثة من لجنة اإلغاثة :  حازم عبدو-القاهرة 
اإلنسانية بنقابة أطباء مصر تحمل معها كسوة العيد هدية ألطفال المخيمات الفلسطينية بتكلفة بلغت نصف 

ام للجنة إن القافلة التي رافقها الدكتور منصور حسن عبدالقادر حجازي األمين الع. وقال د. مليون جنيه
األمين العام لنقابة األطباء باإلسكندرية، تم تجهيزها بكميات كبيرة من مالبس العيد والمالبس الداخلية 
واألحذية لتقديمها لألطفال األيتام بالمخيمات الفلسطينية بلبنان إلدخال الفرحة على هؤالء األطفال أسوة 

  . انهمببقية أقر
  8/10/2007الدستور 

  
   أردنية بحثت مستجدات األوضاع في المنطقة-قمة سعودية  .47

بحث خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز، والعاهل األردني عبد اهللا الثاني بن  :مكة المكرمة
ا تطورات الحسين مجمل األحداث والتطورات على الساحات العربية واإلسالمية والدولية وفي مقدمته

  . القضية الفلسطينية واألوضاع في العراق ولبنان
  8/10/2007الشرق االوسط 

  
  " إسرائيل"مرشح سابق للرئاسة الموريتانية يدعو الحكومة إلى قطع عالقاتها مع  .48

طالب مرشح سابق للرئاسة الموريتانية، الرئيس ولد الشيخ عبداهللا بقطع :  المختار السالم-نواكشوط 
عالقة موريتانيا "وقال المرشح السابق للرئاسة الشيخ عثمان ولد أبو المعالي، إن .  إسرائيلالعالقات مع

مع إسرائيل تعتبر نشازا وشذوذا ال مبرر له، فموريتانيا ليست من الدول ذات الحدود مع إسرائيل، حتى 
ب العربي بهذه تتذرع باالضطرار إلى ذلك، وليس من المنطقي أن يشذ القطر الشنقيطي في أقصى المغر

العالقة المشينة التي ال تزال الدول العربية في المشرق األقرب جغرافيا إلسرائيل ترفضها وذلك بسبب 
  ".غطرسة إسرائيل وتعنتها ورفضها للمطالب العربية

  8/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يزور المسجد األقصى ويؤكّد دعم تركيا إلقامة دولة فلسطينية مستقلة باباجان .49
استهل وزير الخارجية التركي، علي باباجان، زيارته إلى األراضي : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس

وأبلغ الوزير التركي المسؤولين الذين التقاهم في . الفلسطينية بزيارة إلى المسجـد األقصى المبارك
يين في نيل حقوقهم  التركية، ومؤكداً دعم بالده للفلسطين-المسجد األقصى بعمق العالقة الفلسطينية 

طالب المسؤولون في االوقاف بتحرك تركيا  كما .المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة
من اجل إنهاء الممارسات االسرائيلية ضد الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي القدس 

  .والمسجد االقصى بشكل خاص
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 8/10/2007األيام الفلسطينية 
  
  
  

  مؤتمر التضامن الدولي في بريطانيا يتخذ قرارا بفرض عقوبات على اسرائيل .50
عقدت لجان التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني مؤتمرا لها، في لندن باستـضافة مـن لجنـة                 : لندن

حملـة  "واتخذ المؤتمر الذي عقد تحت شعار . التضامن البريطانية، دعا الى فرض عقوبات على اسرائيل    
قرارات مهمة من بينها العمل مع البرلمانات العالمية من اجـل           " د نظام االبارتهايد في فلسطين    عالمية ض 

االفراج عن النواب المختطفين وكافة االسرى في سجون االحتالل وتنظـيم حملـة مقاطعـة للبـضائع                 
حملـة  االسرائيلية والضغط على الشركات التي تعمل في بناء المستوطنات او تصدر بضائعها والبـدء ب              

 نوفمبر يوما للتضامن مع الـشعب الفلـسطيني   29عالمية ضد نظام االبارتهايد االسرائيلي وتكريس يوم        
لفعاليات تستمر عاما كامال من اجل توضيح النكبة واثارها وما نتج عنها من تهجير للشعب الفلـسطيني                 

  .وصون حق العودة الى دياره
   8/10/2007الحياة الجديدة 

  
  الحرب على اإلرهاب فشلت وزادت الدعم للحركات المتطرفة : اني أبحاث بريطمركز .51

ن الحرب على االرهاب فشلت وتسببت بزيادة       ، أ  قال تقرير أعدته مجموعة أوكسفورد لألبحاث      :رويترز
ن هناك حاجة إلعادة التفكير بقدر كبير إذا كان للـشبكات           وأضاف أ . الدعم للحركات االسالمية المتطرفة   

بول روجرز كاتب التقرير واستاذ دراسـات الـسالم          ووصف   .عالم أن تصبح غير فعالة    اإلرهابية في ال  
 الغزو الذي قادته الواليات المتحدة للعراق بأنه خطأ فادح ساعد على إقامـة              ،الدولي في جامعة برادفورد   

ت أوصى التقرير بالسحب الفـوري لكـل القـوا        قد  و .منطقة ثمينة للتدريب على الجهاد ألنصار القاعدة      
، إيـران و الى جانب القيام بحملة دبلوماسية مكثفة في المنطقة بما في ذلك سـوريا               ،األجنبية من العراق  

سيكون في مصلحة العناصر المتطرفة وسـيزيد       حيث أعتبر أن ذلك      .ها حذر من خوض صراع مع     التي
  .كثيراً من العنف في أنحاء المنطقة

 8/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يتاوي وولداه في األسرالشيخ حامد الب .52
   ياسر الزعاترة   

مـن  .  هو خطيب المسجد األقصى، وأحد أهم الدعاة الذين صنعوا الصحوة اإلسالمية في الضفة الغربية             
له هيبته في نفوس أهالي المدينة وجوارها، كما في سائر أنحـاء الـضفة              . ، إحدى قرى نابلس   "بيتا"أبناء  

  .الغربية وفلسطين المحتلة
يخ حامد البيتاوي، ذلك الرجل الذي حمل دينه ودعوته منذ عقود لم يغير ولم يبدل، وبسبب ذلـك                  إنه الش 

اعتقل غير مرة، كما كان أحد مبعدي مرج الزهور مع تلك الثلة من الرجال الرائعين الذين توزعوا بعد                  
 أن عدداً كبيراً منهم     هم الذين اختاروا العودة رغم علمهم بما ينتظرهم، حتى        : ذلك بين السجون والمقابر   

  .قد اعتقلوا حال عودتهم مثل الشهيد الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي والشهيد جمال منصور وسواهما
مطلع العام الماضي فاز الشيخ حامد البيتاوي بعضوية المجلس التشريعي عن قائمة التغيير واإلصـالح               

فاً لما أراد المحتلون من مشاركتها فـي        التابعة لحماس، ولما أصرت الحركة على برنامج المقاومة، خال        
االنتخابات، فقد تم اعتقال معظم نواب الحركة ووزرائها في الحكومة، ومن بينهم الشيخ البيتاوي الـذي                

ليس من أجل هذا نكتب عن الشيخ حامد البيتاوي، فـإلى جانبـه ثمـة               . يقبع منذ شهور في سجن مجدو     
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 عن جحافل من أروع الرجال الذين يقبعـون فـي سـجون    عشرات من إخوانه النواب والوزراء، فضالً   
  .العدو

أوالً بسبب مكانته الخاصة في فلسطين قبل أن يكـون نائبـاً فـي المجلـس                : نكتب عن الشيخ البيتاوي   
وثانياً بسبب حالته المرضية الخاصة التي      . التشريعي، وحتى قبل أن يكون رئيساً لرابطة علماء فلسطين        

 عاماً مصاب بمرض السكر ومـرض ضـغط         63ون، فالرجل الذي يبلغ من العمر       لم يلتفت إليها الجالد   
الدم، وقد سبق أن بترت ثالثة من أصابع قدميه بسبب تفاقم مرض السكري، ومعلوم أن هـذا المـرض                   

. يتسبب في ضرب العديد من أجهزة الجسم األخرى، وهو ما وقع للشيخ الذي بدأ يعاني من الكبد أيـضاً                  
 للشيخ ولدين اثنين في سجون االحتالل يقبعان في سجون أخرى بعيداً عنه، فيمـا ينتظـر                 أما ثالثاً فألن  

  .أخبارهما بين الحين واآلخر من خالل زوجته التي ال يسمح لسواها بزيارته
نصر، نجل الشيخ معتقل منذ سنتين في سجون االحتالل، أما أحمد فقد اعتقل مطلع رمضان الحالي خالل              

وهي اعتقاالت تتواكب مع أخرى تقـوم بهـا         : لتي تتواصل في مناطق الضفة الغربية     موجة االعتقاالت ا  
  .500السلطة بحق عناصر الحركة، حيث زاد عدد المعتقلين لديها عن 

هكذا تزداد معاناة الشيخ من المرض الذي يعبث بجسده، فيما ال يجد العناية الطبية الالزمة، كما تـزداد                  
ه، األسرى منهم وغير األسرى، فضالً عن معاناتـه ممـا يجـري ألهلـه               معاناته بسبب غيابه عن أبنائ    
هناك بالطبع أسر كثيرة يتوزع أبناؤها على سجون المحتل، ويصل الحـال            . ومريديه في الضفة الغربية   

أن يكون لبعضها ثالثة وأربعة وخمسة يتوزعون بين أسرى وشهداء، بل إن للسيدة لطيفة نـاجي عبـده                  
ألمعري في رام اهللا شهيدا وخمسة أسرى، أربعة منهم محكومـون مـدى الحيـاة،        من مخيم ا  )  سنة 61(

  .، واألكيد أنه مطارد من قبل االحتالل)األصغر(وليس لها خارج السجن سوى ولد واحد 
مـع ذلـك يـراد      . أما أم بالل تيسير أنيس شاهين فأوالدها الثالثة الذين ليس لها سواهم فـي الـسجن               

 أسير لوناً من الحوافز التي تـستحق أن         11500 أسيراً من بين     87 اإلفراج عن    للفلسطينيين أن يعتبروا  
  .يقابلوها بالتعاون األمني والركون إلى وعود المحتل وحليفه األمريكي

ثمن باهظ يدفعه الفلسطينيون من دمهم وحياتهم، لكنهم مقبلون على العطاء كما لو أنهم يبدأون المـشوار                 
ال تجدي وأن التفاوض هو الحل فيأتي       " العسكرة"يو الفي آي بي ويقررون أن       من أوله، بينما يتعب سياس    

  الرد اإلسرائيلي بطريقة الحوافز المشار إليها،،
  8/10/2007الدستور 

  
  !! في مواجهة ذاتها"فتح" .53

  صالح النعامي
ألزمة الداخلية  في قطاع غزة تقديم استقالتها، يمثل أحد أبرز مظاهر ا         " فتح  "قرار القيادة الجماعية لحركة     

التي تعصف بهذه الحركة، والتي تدلل بما ال يقبل التأويل على فشل محاولة الرئيس الفلسطيني محمـود                 
في رام اهللا التغطية على هذه األزمة عبر تـصعيد وتيـرة            " فتح  " عباس وحكومة سالم فياض وقيادات      

  . المواجهة مع حركة حماس
 على هذا النحو يدلل على حجم التخبط الذي يميز أداء أبو مازن              ومما ال شك فيه أن انفجار هذه األزمة       

الداخلي، والذي دفعه إلى المس حتى بالجهات التي كان من المفترض أن تقف إلى جانبه فـي صـراعه                   
فقرار حكومة فياض المفاجئ بقطع رواتب اآلالف من منتسبي األجهزة األمنية، الذين ينتمي             . ضد حماس 

، أدى إلى إحراج القيادة الجماعية للحركة في القطاع، مما دفعها لالستقالة بعد             "تح  ف" معظمهم إلى حركة    
لكن على ما يبدو فإن هنـاك أسـباباً         . أن ذهبت محاوالتها لثني فياض عن قراره الغريب أدراج الرياح         

الـسهم  فـي مج  " فـتح   " وكما يقول العديد من قـادة       . أخرى دفعت قيادة فتح في القطاع لتقديم استقالتها       
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في رام اهللا يتعاملون معهم بدون أي قـدر         " فتح  " الخاصة، فإن أبو مازن وحكومة سالم فياض وقيادات         
  . من االحترام، وال يقومون باستشارتهم ويضربون بوجهة نظرهم عرض الحائط

حركة في القطاع قد تقلص، ولم تعد قيادة ال       " فتح  " وهناك من يرى أن هامش المناورة أمام قيادات حركة          
" فتح  " هناك قادرة على مهاجمة حكومة حماس واتهامها بانتهاك حقوق اإلنسان والحريات وقمع نشطاء              

في ظل تعاظم الدالئل على أن حكومة فياض وأجهزتها األمنية تقوم بحملة أشرس بكثير ضـد نـشطاء                  
قيقة أن القمع الـذي     في القطاع هو ح   " فتح  " والذي زاد األمور حرجاً لقيادات      . حركة حماس ومؤسساتها  

تمارسه أجهزة ابو مازن األمنية ضد حركة حماس في الضفة يتم بالتنسيق الكامل مع األجهـزة األمنيـة            
  . اإلسرائيلية

في القطاع أحرجت من ردة فعل حلفائهم في الحركات اليسارية الفلسطينية التي اصـطفت              " فتح" قيادات  
بموقف أكثر وضـوحاً مـن      " فتح"اليسارية باتوا يطالبون    فقادة الحركات   . إلى جانبهم في مواجهة حماس    

عمليات القمع المنظم ضد حماس في الضفة ودفاع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عن التعـاون                
في القطاع باتت تدرك أن قيادة الحركة في رام اهللا قررت االنتقـال     " فتح  " و قيادات . األمني مع إسرائيل  

ع حركة حماس، عن طريق مخطط يقوم على تنفيذ عمليـات تفجيـر وتـشجيع               إلى المواجهة الدموية م   
عمليات اإلخالل بالنظام، وبالتالي فإن قيادات الحركة في غزة قررت االختفاء عن الساحة قبـل أن يـتم                  

  . الشروع في هذا المخطط، حتى ال تتحمل المسؤولية أمام حركة حماس وتتعرض للمسائلة القانونية
سباب الكامنة وراء االستقالة، فإن ما حدث هو نتاج رفض قيادة الحركـة اإلجابـة علـى                  وأياً كانت األ  

فعندما يخسر طرف   . األسئلة الكثيرة التي طرحت في أعقاب خسارة الحركة المواجهة أمام حركة حماس           
ما مواجهة أمام طرف آخر، فإن الكثير من األسئلة تطرح حول أسباب الخسارة والجهة التـي تتحمـل                  

كررت أخطاءها السابقة عندما أصرت على رفض اإلجابة على هـذه           " فتح  " مسؤولية عنها؛ لكن قيادة     ال
في غزة، فهو قام بتعيين هذه القيادات       " فتح  " فأبو مازن لم يتعامل منذ البداية بجدية مع قيادات          . األسئلة

  . لتكون مجرد واجهات تنفذ السياسات المعتمدة من رام اهللا
لماذا أقدم أبو مازن وحكومة سالم فياض على قطع الرواتب عن           :لذي يطرح نفسه هنا بقوة    لكن السؤال ا  

، بعد أن جمد رواتب كـل عناصـر   "فتح " عدد كبير من المنتسبين لألجهزة األمنية من المنتمين لحركة          
  . األمن التابعين لحكومة هنية؟

تحديـداً علـى    " فتح  "  بجمهور حركة     المنطق السليم يقول أنه كان باألحرى بحكومة فياض عدم المس         
اعتبار أنه الجمهور الذي تراهن عليه في تحقيق هدفها المعلن، وهو تهيئة الظروف إلجبار حركة حماس                

فال يعقل أن تقدم حكومة فياض على هذه الخطوة أن كانت جادة        ". االنقالبية  " على التراجع عن خطواتها     
 أبو مازن يقولون أن إقدامه على هـذه الخطـوة جـاء بـسبب               المقربون من . حقاً في تحقيق هذا الهدف    

فهؤالء المساعدون يعتبرون أن مواصلة     . الضغوط التي يمارسها مساعدوه عليه لفك ارتباطه بقطاع غزة        
حكومة فياض دفع مرتبات الموظفين والعاملين في األجهزة األمنية ال تساعد على المدى البعيد في دفـع                 

عن حكم القطاع، بل إن ذلك بالتحديد يعمل على ترسيخ نفوذ حكومة هنيـة،              حركة حماس على التنحي     
الى جانب شعور ابو مازن بعـدم       . على اعتبار أن دفع المرتبات حسن بشكل ملحوظ الوضع االقتصادي         

في قطاع غزة، حيث أن أبو مازن يشعر بخيبة أمل إزاء فـشل هـذه               " فتح  " كفاءة الهيئة القيادة لحركة     
  . دارة حملة أكثر تأثيراً ضد حركة حماس وحكومة اسماعيل هنيةالهيئة في إ

في غزة هو مسارعته الى قبول اسـتقالتها        " فتح  "  والذي يدلل على موقف ابو مازن السلبي ازاء قيادة          
في قطـاع   " فتح  " هناك مصادر تزعم أن أبو مازن يخطط لتعيين قيادة سرية إلدارة شؤون             . بدون تردد 

إن صحت هذه المزاعم، فإن هذا يؤكد أن أبو مازن يتجه           . ضربها من قبل حكومة هنية    غزة حتى ال يتم     
لكن هذا تحديداً لن يكتب له النجاح، حيث دلت التجربـة           . لتحويل المعركة مع حماس الى مواجهة دموية      

 الـذي   ، األمر "فتح  " أن األجهزة األمنية التابعة لحكومة هنية على علم بكل ما يدور داخل أروقة حركة               



  

  

 
 

  

            23 ص                                    868:                                 العدد8/10/2007ثنين اإل: التاريخ

" ومن ناحية ثانية، فإن مثل هذه الخطوة تعني تقليص قـدرة            . ساعدها على إحباط الكثير من مخططاتها     
على ممارسة العمل السياسي الجماهيري، حيث أنه من الطبيعي أن يتصدى لهذا العمل قيادة علنية               " فتح  

  . وليست قيادة سرية
ية، فإنه مما ال شك فيه أن هذه األزمة ستضعف الـى            الداخل" فتح  " أياً كانت األسباب وراء أزمة حركة       

حد كبير قدرة أبو مازن على مواصلة حملته ضد حركة حماس بنجاعة، فضالً عن تبريرها مما يضطره                 
فأبو مازن يراهن حتـى اآلن علـى عوائـد مـؤتمر            . إلى إعادة تقييم أدائه وسلوكه تجاه حركة حماس       

وعندها فإن أبو مازن سيفاجأ بأنه الـى        . د من هناك بخفي حنين    الخريف، لكن كل الدالئل تؤكد أنه سيعو      
جانب مساهمته في تدمير الحركة التي يقودها، فأنه لم يعد يملك برنامجاً سياسياً يستند اليه ليس فقط فـي                   

  .  مواجهته لحركة حماس، بل في تسويغ مجرد وجوده على رأس الحكم
  7/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   البطات العرجاء الثالثمؤتمر .54

   إيتان هابر
موظفو البيت االبيض في واشنطن يعرفون جميعاً أن هناك كلمة يحظر عليهم التفوه بها بحضور الرئيس                

ليست هناك شخصية يبغـضها     ". كلينتون: "جورج دبليو بوش، وأن النطق بها يشكل خطراً حقيقياً عليهم         
ون للحظة كيف ألقى بيل كلينتون بـوش األب مـن فـوق             هو ووالده وأمه ال ينس    . بوش أكثر من سلفه   

سالم مع األردن واتفاق    : درجات البيت االبيض، وكيف احتفل بعد ذلك بصور بهيجة في الشرق األوسط           
، مكتب الـرئيس،  "الغرفة البيضاوية"واآلن، من الذي يطل برأسه عبر النوافذ الى داخل          . مع الفلسطينيين 

  .اهللا يستر. ولكن بحذاء ذي كعبين في هذه المرةفي ذلك المقر؟ إنه كلينتون 
التاريخ األميركي سـيذكره بـشكل      : حاسر الرأس " كينيبينكفورت ماين "بوش األب عاد الى مزرعته في       

وبوش االبن، الذي أراد أن يزيل وصمة العراق االولى التي سببها           . العراق" وصمة"رئيس كمسؤول عن    
  .مسألة ال تصدق. حتى لو استخدم ألف مغسلة من مغاسل التاريخوالده، لن يتمكن من غسل وصمته هو 

مؤتمر أنابوليس المنعقد في تشرين الثاني يمكن أن يكون بالنسبة إلى بوش االبن مسحوق غسيل ومبيضاً                
  .للوصمات ال بأس به إذا تمخّضت عنه تسوية بين االسرائيليين والفلسطينيين

مكتملـة، يمكـن للـرئيس      " بطة عرجـاء  "وقبل أن يتحول الى     قبل أن يصل إلى ختام واليته بعد عام،         
فهو إن أراد وقرر، يمكنـه أن يفـرض         : االميركي أن يشتري ما يفتقده وأن يضحك حتى على كلينتون         

الغرفـة  "تسويات حتى درجة السالم بين الطرفين المتسببين بوجع رأس مزمن للعالم كله، ويعـود الـى                 
  .كمنتصر" البيضاوية

ذلك؟ في الوقت الذي يربض فيه حجر الرحى العراقي فوق رقبته وشعبيته في الحضيض،              هل يقدر على    
بإمكانـه فـي    . يريد ولكنه ال يـستطيع    . ربما يرغب جورج دبليو بشدة في أن يتصرف على هذا النحو          

كيف يمكن الخروج من ذلك؟ وسيقصد بسؤاله على        : أقصى األحوال أن يتمتم على مسامع إيهود أولمرت       
  . العراق ومؤتمر أنابوليس على حد سواءما يبدو

أمامـه زعيمـان    : لكن فرصته، حتى لو رغب في ذلك بكل إرادته وغضب وصرخ وهدد، ليست جيدة             
  .معتدالن وديان أفضل من أي وقت مضى، ولكنهما غير قادرين على بيع البضاعة

سنوات، يعرف جيداً أن هذا مـا  أولمرت، صاحب الدعم البرلماني االسرائيلي الذي لم نشهد له مثيالً منذ            
التوصل الى اتفاق دائم مع الفلسطينيين بسرعة بحيث يكون اتفاقاً قوياً           : يريده بالضبط وما يجب أن يفعله     

الشخص الذي وضع نهاية لصراع دموي      "،  "أبو السالم "عندئذ، سيطلقون عليه في كتب التاريخ       . ومعتبراً
أولمرت سيعتبر حينئذ واحـداً مـن       . ج حينئذ في رقصة فرح    حتى إلياهو فينوغراد سيخر   ". دام مئة عام  

  .اثنين أو ثالثة قادة عظام شهدتهم دولة إسرائيل عبر تاريخها
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إال أن أولمرت يعرف جيداً أنه من اللحظة التي سيوقع فيها على االتفاق في واشنطن الى أن يصل القدس                   
سـالم  : آخرون سيتـساءلون  . حزب العمل بعد عشر ساعات طيران، سيفقد دعمه البرلماني بما في ذلك           

" تـسالمونيم "شامل مع الفلسطينيين؟ فليبدأ قبل ذلك بإزالة كرفـانين وأربعـة مـستوطنين مـن بـؤرة                  
  .االستيطانية

عليه أن يشكر ربه فـي ظـل        . أما أبو مازن فال حاجة لتضخيم الكلمات حوله، فقد كُتب كل شيء وقيل            
إذا تنازل لإلسرائيليين في    .  صباح ويجد نفسه واقفاً على قدميه      وضعه الداخلي الحالي ألنه ينهض في كل      
 الى جانب عرفات وأبو جهاد      -مكاناً تلقائياً في المقبرة     " حماس"إطار التسوية الشاملة، فسيرتب له أتباع       

  .والشيخ ياسين ويحيى عياش وآخرين
كيف : ة التي توحدها وتقربها هي    الثالث ستلتقي في الشهر المقبل في واشنطن، والمسأل       " البطات العرجاء "

يمكن العودة الى البيت مع أقل قدر من الضرر؟ الجميع يذكرون فشل كامب ديفيد في أيام إيهود بـاراك                   
  .وعرفات

  )يديعوت أحرونوت(
  8/10/2007األخبار 

  
  !؟"حق العودة"هل يصدر مؤتمر الخريف المرتقب شهادة وفاة رسمية لـ  .55

   علي الرشيد
إلى إصدار شهادة وفاة رسـمية      ) 2007نوفمبر  ( من أن يفضي مؤتمر الخريف القادم        ثمة مخاوف جدية  

  .، وبمصادقة فلسطينية1948لحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة عام 
هذه الخالصة مستنتجة من معطيات اللقاءات العلنية والمغلقة التي تجري هذه األيام بين رئيس الحكومـة                

 لقاءات خالل ستة أشهر، والمزيد      6(ة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         اإلسرائيلي
تسبق المؤتمر المرتقب فـي الـشهر       " وثيقة مشتركة "أو  " إعالن مشترك "لصياغة  ) منها في األيام القادمة   

  .القادم، ومن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في حكومة االحتالل األشهر األخيرة
، فقد كان هذا هو     48ليس مستغرباً أن يسعى االحتالل إلى عدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى فلسطين             

دأب الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتي أصرت على أن يتنازل الفلسطينيون والعرب عن حق العودة،              
الل يعتبر األرض التـي  والسبب معروف؛ وهو أن االحت . كشرط مسبق للدخول في المفاوضات السياسية     

، ويريد أن يتحلّل من مسؤولياته السياسية واألخالقية التـي نـصت عليهـا القـوانين                "دولته"احتلها هي   
كما أن قيادة االحتالل تخـشى مـن        .  الصادر عن األمم المتحدة    194والقرارات الدولية، السيما القرار     

  .ات عنصرية يهوديةاختالل العامل الديموغرافي للكيان، فتنطلق من منطلق
، وأن يحاول أن يعطى شرعية لهذا التنازل "من ال يملك لمن ال يستحق  "لكن ما هو مستغرب ؛ أن يتنازل        

عن الثوابت والحقوق الوطنية، السيما إذا كانت هذه التنازالت بال ثمن، أو مقابل فتات ال يسمن وال يغني                  
ع للشعب الفلسطيني فـي األراضـي المحتلـة         من جوع، وأن يشرعن للتفريط بحق العودة دون الرجو        

  ).المجلس التشريعي(والشتات، أو لمؤسسته المنتخبة 
لقد تحدثت الصحف العبرية عن نوايا رئيس الوزراء الصهيوني وفريقه لجرجرة رئيس السلطة محمـود               

زيـد  عباس ومجموعته التفاوضية إلى تقديم مزيد من التنازالت عن الحقـوق الفلـسطينية، وتكبيلـه بم               
االلتزامات، كشرط لقبولهم صياغة وثيقة للمؤتمر الدولي المرتقب، آخذين بعين االعتبار لهاث عباس من              
أجل انعقاده، واستجدائه المجتمع الدولي من أجل حمل الكيان الصهيوني على حضوره، والـدخول فـي                

  .مفاوضات معه حول ما يعرف بمسائل الوضع النهائي
أولمرت أصر على أن تلتزم أيُّ وثيقة يتم التوصل إليها من الطرفين برسالة             فإن  " هآرتس"ووفقا لصحيفة   

الضمانات التي بعث بها الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء الصهيوني األسبق آرئيل شارون والتي تعهدت               
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في فيها اإلدارة األمريكية بتأييد موقف الدولة العبرية القاضي بعدم االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين              
، وتبني الموقف الصهيوني الرافض لالنسحاب إلى حدود        )1948عام  (العودة لألراضي التي شردوا منها      

، والقاضــي أيــضا بــضم التجمعــات االســتيطانية 1967يونيــو لعــام / الرابــع مــن حزيــران
  ".إلسرائيل"في الضفة الغربية ) المستعمرات(اليهودية

تنازالت المجانية التي قـدمها رئـيس الـسلطة للكيـان           وبالمقابل تكشف نفس الصحيفة عن مزيد من ال       
الصهيوني وتتمثل أوال بالتنازل عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، إذ اكتفـت المطالـب الفلـسطينية                

أن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن     "لالجتماعات التمهيدية التي تسبق مؤتمر الخريف في هذا المجال بـ           
ترضـي  ) المالي أو غيـره   (وواضح أن عبارة التعويض     . فقط" يين وتعويضهم معاناة الالجئين الفلسطين  

  .1948حكومة االحتالل التي ترفض رفضا قاطعا عودة الالجئين لألراضي المحتلة عام 
وعلى صلة بنفس الموضوع، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول سياسي رفيـع المـستوى فـي                

حكومة االحتالل إيهود باراك دعا إلى إفراغ مؤتمر الخريف من          الكيان الصهيوني القول بأن وزير دفاع       
معه، حيث شدد باراك في اجتمـاع عقـده إيهـود           " إسرائيل"أي مضمون بزعم عدم وجود من تتحدث        

أولمرت معه ومع وزيرة خارجية دولة االحتالل تسيبي ليفني لتحديد المواقـف فـي المفاوضـات مـع                  
فاق يتم عرضه على مؤتمر السالم القادم على إفراغ المؤتمر من أي            الفلسطينيين من أجل التوصل إلى ات     

إطالق "، مشدداً على االمتناع عن - على حد تعبيره -" ال يوجد من يمكن أن نتحدث معه   "مضمون، ألنه   
  ".تصريحات تقيد إسرائيل في إطار سياسة طويلة المدى

 يضمن موافقة االحتالل على المضي قـدما        مع السلطة " اتفاق إطار "ويبدو أن الشرط الصهيوني إلنجاز      
؛ مرهون بإقرار الجانب الفلـسطيني بـأن        "الدولة الفلسطينية "في إقامة ما يسميها الصهاينة واألمريكيون       

بمثابة حل لمعضلة الالجئين، وفقاً لتصريحات صدرت عن وزيرة خارجيـة الكيـان             " الدولة"تكون تلك   
إن المفاوضات بين   "وقالت ليفني آنذاك ما نصه      . الماضي) س أغسط 28(الصهيوني تسيبي ليفني بتاريخ     

والفلسطينيين يجب أن ترتكز على شرط أساسي؛ هو أن جوهر إقامة دولة فلسطينية سـيكون               " إسرائيل"
لن تسمح بأي حـال مـن       "، مضيفةً أن حكومة االحتالل      "بمثابة الحل األبدي لقضية الالجئين الفلسطينيين     

، في إشارة إلى األراضي الفلسطينية المحتلـة سـنة          "جئين الفلسطينيين إلي أراضيها   األحوال بدخول الال  
1948.  

في حكومة االحتالل المعنى نفسه أكثر من مرة، وكان آخرها في كلمتها            " الدبلوماسية"وقد أكدت مسؤولة    
فقد قالـت   ). أكتوبر(أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، المنعقدة في مستهل الشهر الجاري تشرين األول             

الضفة أو أجزاء منهـا مـع       (تُعتبر وطناً للشعب اليهودي؛ ستكون فلسطين       " إسرائيل"في حين أن    "ليفني  
  ".وطناً للشعب الفلسطيني بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون) القطاع

ولمـرت،  وما عزز تخوفات المراقبين؛ التصريحات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أ            
بالتزامن مع ما صدر عن ليفني ومسؤولين صهاينة آخرين، والتي تضمنت تأكيـدات رئـيس الـسلطة                 

، في إشارة إلى فلسطين     "إسرائيل وطناً قومياً لليهود   "محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض له بقبول         
 بهذا الـشأن عـن      ، وهو ما يكتسب وزناً خاصاً بالنظر إلى عدم صدور نفي رسمي           1948المحتلة سنة   
  .عباس وفياض

وحتى عندما سئل نبيل عمرو، المستشار اإلعالمي لعباس، عن الحديث الدائر فلسطينياً حول مـا قالـه                 
الـوطن القـومي    " هـي    48أولمرت بأن عباس وفياض عبرا له عن اعترافهما وقناعتهما بأن فلسطين            

 بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني، ولم يخرج        ؛ اكتفى عمرو بالقول إن هناك اعترافاً متبادالً       "لليهود
  .أحد عن االعتراف المتبادل الذي جاء باتفاق اوسلو

" الوطن القومي لليهود  "وعند سؤاله عن إمكانية أن يقود اعتراف عباس وفياض للكيان الصهيوني بمسألة             
 الضفة والقطاع؛ قال بلغة     المفترضة على " عودتهم"إلى شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين واقتصار        
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نحن ملتزمون بالموقف العربي من حق العودة، الذي جاء في المبادرة العربية للسالم، والـذي               "غامضة  
، دون أن يوضح ماهية هذا الحل الذي يصفه بالعادل،          "ينص على حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين       

  ).1948حتلة عام إمكانية عودتهم إلى األراضي الم(ودون أن يؤكد العكس 
الصهيوني الذي يقود حكومة االحتالل، إبرام أيـة اتفاقيـات          " كاديما"ويضاف إلى ذلك رفض قادة حزب       

مع الفلسطينيين، أو تقديم أية تنازالت لهم السيما فـي قـضيتي القـدس وعـودة        " الوضع النهائي "بشأن  
ول موفاز الذي قال إن الوقـت       الالجئين، وممن عبر عن هذا الرفض وزير المواصالت الصهيوني شاؤ         

           القدس ليست قطعة عقـارات وال أحـد        "غير مناسب إلبرام اتفاقية دائمة مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن
  ".يملك الحق بتقسيمها

وأخيرا موقف رئيس الحكومة العبرية الذي يقود فريق المفاوضات إذ أن موقفه ال يختلف عـن موقـف                  
زبه، حيث ويسعى لجعل البيان الختامي للمفاوضات مع الفلسطينيين عاما،          وزرائه أو الموقف الرسمي لح    

يعكس نوايا الطرفين دون التعهد بتقديم تنازالت في قضايا الوضع الدائم أو االلتزام بجدول زمني لحلهـا                 
  .كما يريد الفلسطينيون

رية مغلقة، كانت تُـدار     وألن عباس هو مهندس اتفاق أوسلو الذي فاجأ المتابعين له كثمرة الجتماعات س            
، بينما كانت األنظار منصرفة إلى مؤتمر مدريد وإفرازاتـه؛          - آنذاك   -بعيداً عن أنظار أجهزة اإلعالم      

فإن المراقبين يخشون من مفاجآت أخرى، من قبيل اتفاق جديد مماثل التفاق أوسلو أو أشد منـه سـوءاً                   
طيني عبد الباري عطوان، خصوصاً مـع تأكيـدات         وتفريطاً، كما يذكر ذلك مثالً الكاتب الصحفي الفلس       

مع االحتالل أمر ممكن بعد ستة أشهر       " معاهدة سالم نهائية  "أكثر من مرة بأن التوصل إلى       " فريق أوسلو "
 .من اجتماع الخريف القادم
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