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  ذلك نرفض ونحن معنا للتفاوض االبواب يطرقون اإلسرائيلّيون: ل مشعخالد .1

كشف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن وجود : سلطان الحمزي - مكة المكرمة 
اتصاالت مع الغرب واألوروبيين على وجه الخصوص مشيراً إلى ان بعضها علني وبعضها اآلخر 

.  في االسبوعين الماضيين باألوروبيين واألمريكيين أيضاًسري موضحاً ان مكتبه في دمشق ازدحم
ان االسرائيليين يطرقون االبواب للتفاوض معنا ونحن نرفض ذلك ألن المفاوضات على الحقوق : وقال

الفلسطينية ليست وراء تفكيرنا والمقاومة هي استراتيجيتنا لتحرير فلسطين لذا نحن نتحضر لجولة جديدة 
عن ان حماس تحضر لمؤتمر ستدعو إليه كل فصائل الشعب الفلسطيني مطلع وكشف . من المقاومة
وقال مشعل في حوار مفتوح أمس بمكة المكرمة خطتنا الحالية تعتمد على . نوفمبر المقبل/ تشرين ثاني

الصمود في غزة وتحسين األداء وكسر الحصار، ومواجهة أي فوضى أمنية يمكن أن تحدث في غزة، 
 .ي الضفة وفتح المعركة مع إسرائيلوامتصاص الضربة ف

وأكد مشعل بأن رؤيتهم لحل المشكلة الفلسطينية تقوم على تسعة مبادئ ابتداء بوحدة غزة والضفة، 
فوحدة النظام السياسي الفلسطيني، وأن الشرعية الفلسطينية كل ال يتجزأ، وال يجوز اختزاله في شخص، 
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اللعبة الديمقراطية، وإعادة بناء األجهزة األمنية على أسس واحترام القانون الفلسطيني، واحترام قواعد 
، 2005، واتفاق القاهرة 2007وطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم احترام اتفاق مكة المكرمة 

ووثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها جميع فصائل الشعب الفلسطيني، فإعادة بناء وتفعيل منظمة 
 .ن ممثلة لجميع الطيف الفلسطينيالتحرير الفلسطينية لتكو

  9/10/2007عكاظ 
  

   تراجع ملحوظ في التوقعات الفلسطينية: اإلسرائيلية–المفاوضات الفلسطينية  .2
واصل الوفدان الفلسطيني واالسرائيلي امس     : محمد يونس  عن   رام اهللا  من 10/10/2007 الحياة   ذكرت

وظهر، مع انطالقـة    . اً من عيون وسائل االعالم    لقاءاتهما التفاوضية في اماكن سرية في اسرائيل، بعيد       
المفاوضات، تراجع ملحوظ في التوقعات الفلسطينية منها، اذا اعلن الرئيس محمود عباس انـه يـسعى                

التي طالب بها بعد االعالن عن      " اتفاقية االطار "في هذه المفاوضات بدالً من      " وثيقة سياسية "للتوصل الى   
عقب لقائه وزير الخارجية التركي علي باباجان في مقر الرئاسة في رام            وقال عباس،    ".مؤتمر الخريف "

المفروض ان تشمل هذه الوثيقة القضايا الكبيرة التي يجب ان نعالجهـا خـالل              "اهللا الليلة قبل الماضية،     
وقالت مصادر الوفد الفلسطيني المفاوض ان المفاوضات الجدية ستبدأ بعـد المـؤتمر              ".المؤتمر او بعده  

نحن نعمل على وثيقة سياسية نـسعى ألن تكـون واضـحة            : "وقال مسؤول فلسطيني رفيع   .  قبله وليس
ومحددة وتتضمن مبادئ عملية التسوية السياسية وفي مقدمها اقرار اسرائيل بحقنا في اقامة دولة مستقلة               

ـ           1967على االراضي المحتلة عام      ل  وعاصمتها القدس، واعتراف بحقوق الالجئين، لكن كل هـذه تظ
  ".مبادئ عامة ما لم يحدث تقدم في تطبيقها على االرض

قال : محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة  عن القدسمن  10/10/2007 الرأي الكويتية وأضافت
عقدنا مع رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت ستة لقاءات واالن هناك لجنة : "رئيس عباسال

مالها لوضع مسودة لما يمكن ان نسميه وثيقة او ما يسميه  اسرائيلية بدأت اع-مشتركة فلسطينية 
المفروض ان تشتمل هذه الوثيقة على القضايا الكبيرة التي يجب ان نعالجها : "وتابع". االسرائيليون اعالنا
 ".في المؤتمر او بعده

  
  "الصلوات السياسية" هنية المقالة في غزة ستمنع حكومة .3

، وذلك بعد دعوة    "الصلوات السياسية " في غزة امس من انها ستمنع        حذرت حكومة اسماعيل هنية المقالة    
الى اداء صالة عيد الفطر في الساحات العامة في القطاع، وشدد           " منظمة التحرير الفلسطينية  "حركة فتح و  

" منع الصلوات السياسية منعا باتـا     "المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية، ايهاب الغصين على           
هناك اجراءات قانونية على الجميع التزامها، وال بد ألي جهة كانت ان تأخذ تصريحا من               "ى ان   مشيرا ال 

  ". وزارة الداخلية وإال فستعرض تجمعها للفض باالضافة لمساءلة المسؤولين عن التجمع
 نحن ال يمكن أن نخـالف     "غير ان المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحماس صالح البردويل قال من جهته             

األمور الشرعية، فصالة العيد نؤديها في األصل في العراء، وهذا بخالف صلوات الجمعة التي نؤديهـا                
في المساجد، لكن المطلوب من عناصر الشرطة أن تحمي المواطنين وتحفظ األمن وتمنع تحويل الصالة               

الـصالة لهـذه    إلى عمليات قتل لعناصر الشرطة وتدمير للممتلكات، حيث إن هناك من يريد اسـتغالل               
  ". األغراض، هذا هو ما ستعمل أجهزة األمن على منع وقوعه

اسـتمرار  "حماس مـن ان     " أهل السنة في قطاع غزة    "من جهتها، حذرت جماعة تطلق على نفسها اسم         
هذه المليشيات ممعنة في استهداف     "، معتبرة أن    "اقتحام مساجد أهل السنة في غزة ستكون عواقبه وخيمة        

  ". وتابع ألهل السنة تنفيذا لمخططات أسيادهم الرافضةكل ما هو سني 
  10/10/2007السفير 
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  ويدرس دمج األجهزة األمنية" 17القوة " لن يحل مازنأبو  .4

" أبو مـازن  "نفى مصدر في ديوان الرئاسة الفلسطينية صباح أمس، نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس              
ـ "إصدار مرسوم رئاسي بحل       إلى أن هذه أكاذيب تبثها بعض وسائل اإلعالم فـي           ، مشيرا "17القوة الـ

فـي  " سـما "وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة        .محاولة منها للنيل من األجهزة األمنية الفلسطينية      
قطاع غزة، إن الرئيس الفلسطيني لديه توجه خالل المرحلة المقبلة بدمج األجهزة األمنيـة إلـى ثـالث                  

سـيبقى علـى حالـة      " 17ال" مخابرات والحرس الرئاسي، وان جهاز    أجهزة فلسطينية وهي الشرطة وال    
وأكـد المـصدر أن     .  كجهاز مستقل ولكن سيتبع في األمور اإلدارية والمالية جهاز الحرس الرئاسـي           

أبومازن سيعمل خالل المرحلة المقبلة على إعادة تأهيل الضباط وقـادة وعناصـر األجهـزة األمنيـة                 
دريب وإنشاء معسكرات تدريبية لهما مغلقة، باإلضافة إلى إرسـال بعثـات   الفلسطينية، من خالل إعادة ت  

لدول عربية وأوروبية لتدريب الضباط وصف القادة على مراحل متقدمة من علـم العـسكرية وقيـادة                 
  .  الجيش

 10/10/2007البيان 
  

  عباس وبلير بحثا االعداد لالجتماع الدولي حول الشرق االوسط .5
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس في مقر الرئاسة في رام اهللا مع  :عبدالقادر فارس -غزة 

مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق االوسط توني بليراالعداد لالجتماع الدولي حول الشرق االوسط 
تم البحث “وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة للصحافيين . المقرر في الخريف

االسرائيلية والتقدم الذي يجب ان  في القضايا السياسية بشكل عام وما توصلت اليه المفاوضات الفلسطينية
الرئيس عباس كان واضحا انه ال بد من تحديد “وأكد ابو ردينة ان  ".يتم قبل الذهاب الى مؤتمر الخريف

 حول قضايا الحل جدول زمني والحفاظ على مرجعية عملية السالم والدخول في مفاوضات جدية
االسراع في مفاوضات جدية النه لم يتبق الكثير امام مؤتمر الخريف الذي يشكل ”وطالب بـ ".النهائي

  ".امتحانا لصدقية االدارة االميركية والمجتمع الدولي
زيارة مساعد وزيرة الخارجية االميركية ديفيد ولش اليوم االربعاء “من جهة اخرى، اوضح ابو ردينة ان 

حور حول الجهود المبذولة لتحريك عملية السالم والمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية التي بدأت ستتم
ستقدم خالل االجتماع الدولي حول الشرق ” وثيقة مشتركة“والتي تمت خاللها مناقشة وضع ” االثنين
 .االوسط

  10/10/2007عكاظ 
  

   دعما لنازحي نهر الباردالرئيس عباس يقرر مساهمة الموظفين الفلسطينيين بيومي عمل .6
قرر السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، أن يساهم كل موظف فلسطيني بيوم عمل من كل شهر، ولمـدة                  
شهرين، دعماً إلعادة بناء مخيم نهر البارد وعودة النازحين الذين شردوا من بيوتهم نتيجة لظروف ليس                

رسالها إلى أخواننا في المخيم لتأمين عـودتهم        وأضاف، أن مساهمة الموظفين هذه سيتم إ       .لهم عالقة بها  
بأسرع وقت، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في الداخل، ومع ذلـك يجـب أن نتحمـل                   

وأشار السيد الرئيس، إلى أن هذا اللقاء، يأتي بسبب          .بعضنا البعض ونساهم بما يمكن إلخواننا في المخيم       
ا بها، وكنا مسرحاً لعمليات العالقة لنا بها، قام بها مجموعة من النـاس              مأساة نهر البارد التي ال دخل لن      

  .العالقة لهم بالشعبين الفلسطيني واللبناني
  9/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  مؤتمر السالم فرصة ثمينة العادة القضية الفلسطينية الى دائرة االهتمام الدولي: فياض .7
سالم فياض مؤتمر السالم الذي دعا اليه الرئيس بـوش          . تبر رئيس الوزراء د   اع:  نائل موسى  -رام اهللا   

في اواخر الخريف فرصة ثمينة لدفع القضية الفلسطينية مجددا الى دائرة االهتمام الـدولي داعيـا الـى                  
استثمارها النهاء حالة التهميش التي تواجهها طوال السنوات االخيرة ومن اجل بدء عملية سلمية جديـة                

واكد فياض تمسك الجانب الفلسطيني الحاسم والمبدئي بالمرجعيـة          .ل شعبنا الى حقوقه المشروعة    توص
التي ينبغي ان يعقد على اساسها مؤتمر الخريف والتي تقوم على المبادرة العربيـة للـسالم وخارطـة                  

ة في السلطة   وحذر رئيس الوزراء من أزمة مالية حقيقي      . الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة     
  .الوطنية مستقبالً في حالة عدم توفير المساعدات الالزمة إلى شعبنا من قبل الدول المانحة

 10/10/2007الحياة الجديدة 
  

   سلفة البلديات وتقرحكومة هنية تدين منع وفد تركي من الدخول إلى غزة .8
قوات االحتالل لوفد تركي من  منع ،أدانت الحكومة المقالة فى اجتماعها االسبوعي فى غزة: ألفت حداد

زيارة قطاع غزة لالطالع على أوضاع بلدية بيت حانون وبحث سبل مساعدتها وتعتبر في هذه الخطوة 
وأقر رئيس الوزراء المقال خالل الجلسة اعطاء البلديات  .زيادة في الحصار الظالم لشعبنا الفلسطيني

 كما أقر تقديم مليون شيكل للمعلمين الجدد أيضا  ألف شيكل كسلفة عاجلة بمناسبة عيد الفطر،750مبلغ 
وعبرت  . مليون شيكل2بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك كدفعة أولى من القرار السابق بصرف 

الحكومة المقالة عن رفضها لعودة التوظيف في سلك التعليم على اساس االنتماء السياسي من قبل ادارة 
االمنية كشرط للتوظيف والذي يعني حرمان المنتمين لغير لفتح او رام اهللا واعادة ما يسمى بالسالمة 

  .المواطنين غير المنتمين من التوظف في سلك التعليم وغيره من العمل في المؤسسة الرسمية 
  9/10/2007 48عرب

  
  المفاوضات الحالية مع إسرائيل من أكبر المعارك السياسية:  ربهعبد .9

وصف أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة          : عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا، القدس المحتلة، القاهرة    
المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني واإلسـرائيلي        "الوطن"التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه لـ      

هي بداية مفاوضات وقد بحثنا في      "وقال إثر االجتماع التفاوضي األول بين الطرفين        " معركة سياسية "بـ  
ولكن ال يجب توقع نتائج فورية وعاجلة فهذه قضية تحتاج إلى جهد ومتابعـة ولكـن يجـب                كل األمور   

نحن نعـرف أن هنـاك خيبـات أمـل سـابقة مـن           "وأضاف   ".التعامل معها باعتبارها معركة سياسية    
المفاوضات ومن العملية السياسية وبعض القوى تلعب على خيبة األمل هذه لدفع الناس التخـاذ موقـف                 

ذر تجاه المفاوضات والعملية السياسية ولكن بالنسبة لنا هذه معركة سياسية بـل مـن أكبـر                 سلبي أو ح  
المعارك السياسية ألن المفاوضات هي الميدان الفعلي للوصول إلى حل للقضية الوطنية يؤدي إلى إنهـاء          

 التفاوضية األولى   وأشار إلى أنه تم في الجلسة      ".االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية وتأمين حقوق الالجئين      
  ".بحث كل المسائل بعمق" ساعات 3التي استمرت 

    10/10/2007الوطن السعودية 
  

  أحمد عبد الرحمن متفائل من نتائج مؤتمر الخريف ويرى أن اإلسرائيليين في مأزق .10
، والناطق الرسمي باسم حركة فتح  عباسأكد أحمد عبد الرحمن المستشار السياسي للرئيس: ألفت حداد

 . االسرة الدولية تتحمل مسؤولية كاملة تجاه انهاء االحتالل االسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلةان
واعتبر حل القضية الفلسطينية مصلحة أمريكية في الشرق األوسط وليس من باب األخالق الحميدة وان 

سطيني واالسرائيلي، في حال المؤتمر الدولي الذي ترعاه الواليات المتحدة سيكون حكماً بين الطرفين الفل
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وأكد عبد الرحمن ان الجانب االسرائيلي في مأزق وفي حيرة أمام  .لم يتفق الطرفان على وثيقة مشتركة
واوضح عبد الرحمن ان " المؤتمر الدولي للسالم"الدعوة التي أطلقها الرئيس األمريكي جورج بوش لعقد 

وقال ان االسرائيليين ليسوا في  .وش في خطابه األخيرتعبير المؤتمر الدولي للسالم استخدمه الرئيس ب
عجلة من أمرهم وهم على استعداد للحديث الى ما ال نهاية عن حبهم للسالم ورغبتهم في التعايش، ولكنه 
سالم كلمات مجرد، وليس على األرض، وحين تقترب القضية من بحث السالم على األرض، نجدهم كما 

وأكد  .د ألن يورد كل االتهامات للفلسطينيين بأنهم ليسوا مستعدين للسالمهو حاصل اآلن، كل منهم مستع
عبد الرحمن أن االسرائيليين هذه المرة ليست لديهم القدرة في ايجاد مخرج من مواجهة المجتمع الدولي، 
خاصة وان الفلسطينيين يوافقون على تسوية دولية يطرحها المجتمع الدولي ممثلة بخريطة الطريق في 

ء منها، وفي مبادرة السالم العربية، وفي قرارات الشرعية الدولية كمرجعيات للتسوية بينما يرفضها جز
  .الجانب االسرائيلي ويحاول التحايل عليها تحت ذريعة المفاوضات الثنائية أو االتفاق الثنائي
  9/10/2007 48عرب

  
  نفي أسلمة غزةوت.. الداخلية في الحكومة المقالة تحقق في مقتل مسيحي فلسطيني .11

، ايهاب الغصين، ان التحقيقات "الشرق االوسط"قال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، لـ
في حادثة مقتل الشاب المسيحي رامي عياد مستمرة، وقال ان وزارته توصلت الى بعض الخيوط، 

الغصين لم يشر الى سبب مباشر، وتأكدت من انه تلقى بالفعل بعض التهديدات قبل ايام من مقتله، لكن 
وما اذا كانت القضية على خلفية جنائية او دينية، موضحا ان ال استهداف للمسيحيين في غزة وليس 
هناك ما يدل على ذلك، مؤكدا ان حماس ال تسعى الى أسلمة غزة كما يدعي البعض، وانها تتمتع بعالقة 

 .خاصة وطيبة مع المسيحيين
كما . برئاسة اسماعيل هنية للتحقيق السريع في الحادث وتوعدت بكشف الجناةودعت الحكومة المقالة 

كما أدان النائب .  حماس بارتكاب الجريمة،اتهم أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس محمود عباس
المسيحي حسام كمال الطويل عضو المجلس التشريعي أمين سر مجلس وكالء الكنيسة العربية 

.  قتل عياد الذي يعمل بجمعية الكتاب المقدس، والتي وصفها  بالجريمة بالبشعةاألرثوذكسية بغزة جريمة
وأكد الطويل أنه من السابق ألوانه الحديث عن تداعيات هذه الجريمة، من جهتها، اعتبرت رئاسة 
المجلس التشريعي أن هذه الجريمة هي امتداد لعدد من المحاوالت الفاشلة التي تقوم بها بعض األطراف 

ارجة عن الصف الوطني، والتي تعمل على إعادة الفوضى لقطاع غزة بأي ثمن، ولو كانت قتل الخ
  .المواطنين من اإلخوة المسيحيين

 9/10/2007الشرق االوسط 
  

   بال قيادة"فتح": البردويل .12
لألسف ال توجد قيادة لحركة فـتح، ففـتح         "،  قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحماس صالح البردويل       

مليا بال قيادة وبال فكرة، والذي يقودها اليوم ليس منها، فال ريـاض المـالكي وال سـالم فيـاض وال                     ع
العجرمي من فتح، فهؤالء كلهم مجموعة من النكرات على المجتمع الفلسطيني وليس لهم عالقة              ) أشرف(

هـم يتمنـون تـدمير      صحيح أن . بفتح بقدر ما لهم عالقة بأميركا وإسرائيل، وبالتالي ال وجود لقادة فتح           
  ". حماس، ولكن ليس لهم شرف تدميرها بأيديهم

  10/10/2007السفير 
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   ألف دوالر واألخير يعتبرها محض افتراء370حماس تتهم أحد الوزراء بـ سرقة  .13
قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس تؤكد حركة حماس أن جزءا كبير من  :غزة ـ اشرف الهور 

العربية التي تأتي من مصادر رسمية وشعبية تتعرض لعمليات سرقة ومـصادرة            أموال ومواد التبرعات    
وأضـاف أبـو     .لحساب وزراء في حكومة فياض من خالل تالعب في الحسابات وتقديم كشوف وهمية            

زهري لعل ابرز األمثلة األخيرة قيام محمود الهباش الوزير بحكومة فياض بتحويل منحة مالية قـدمتها                
جية مؤخرا لأليتام واألرامل لحسابه الخاص في احد البنوك في مدينـة رام اهللا وتبلـغ                 الدول الخلي  ىإحد

واتهمت حماس كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها تتعامل بانتقائيـة فـي            . ألف دوالر  370قيمة هذه المنحة    
نـات  وقالت إن ما يتم صرفه من هـذه المعو         .عملية صرف المعونات علي العائالت الفلسطينية الفقيرة      

  . حركة فتح فقطىيوجه فقط للعائالت المحسوبة عل
 وقف التعامل مـع محمـود       ىودعا الناطق باسم حماس الدول العربية وجمعيات الدعم الشعبي العربي إل          

الهباش ووزراء حكومة فياض الن أموال التبرعات يسرق بعضها من قبل قيادات السلطة ويوجه بعضها               
إال ان الهبـاش    . استمرار حالة الجوع والمعاناة للشعب الفلسطيني       اآلخر لخدمة أغراض فئوية في ظل       

وأوضح أن الحكومة الفلـسطينية      .نفي هذه التهم، متحدياً حماس بالقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين            
في رام اهللا عملت علي تنظيم المساعدات الخارجية المقدمة للمؤسسات الخيرية في فلسطين، متهماً فـي                

ه شخصيات تتبع لحركة حماس بانها كانت تسترزق من وراء بعض الجمعيات قبـل تـشكيل                الوقت ذات 
  .الحكومة الحادية عشرة

  10/10/2007القدس العربي 
  

   يحاور حماس ومصر ترفض عزام األحمدشعث .14
كشفت مصادر سياسية فلسطينية مقربة من الدوائر السياسية في مدينة رام اهللا :  محمد الصواف-غزة

غربية المحتلة أن نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، هو المكلف من قبل الرئيس بالضفة ال
محمود عباس واللجنة المركزية بقيادة وفد الحركة في الحوار الذي سينطلق مع حركة حماس في مصر 

إسالم "ونفت المصادر واسعة االطالع في تصريحات خاصة لـ .أواخر الشهر الجاري بعد عيد الفطر
ما رددته صحف عربية مؤخرا من أن عزام األحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، هو " نت.أون الين

المكلف بقيادة وفد الحركة، على الرغم من أنه كان بالفعل مرشح الرئيس عباس بعد تعرض األخير 
لكن . لضغوط من قبل رئيس المخابرات المصرية، اللواء عمرو سليمان، لإلسراع في التحاور مع حماس

اللواء سليمان، وفق المصادر ذاتها، رفض قيادة األحمد لوفد فتح أو حتى أن يكون عضوا فيه، وأبلغ 
  .الرئيس عباس أنه بترشيحه هذا ال يريد الحوار أصال، نظرا لموقف األحمد الرافض للحوار مع حماس

  8/10/2007إسالم أون الين 
  

  نفي تجريد القدومي من مهماته الخارجية .15
جرد من ) ابو لطف(دائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان يكون رئيسها فاروق القدومي نفت ال

واوضحت في بيان  .او في اطار مهماته الديبلوماسية والخارجية" فتح"صالحياته، سواء في اطار حركة 
 يحق ألحد ان االخ ابو لطف هو امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وال"ان " الحياة"ارسلته الى 

ابو لطف انتخب وزيرا لخارجية دولة "واضافت ان ". يجرده من صالحياته سوى المؤتمر العام للحركة
وتابعت ان ". فلسطين في المنفى، والمجلس الوطني هو صاحب الصالحية فقط بتجريده من صالحياته

جال الديبلوماسي والخارجي السلطة الفلسطينية، كما جاءت في اتفاق اوسلو، ليست لها صالحيات في الم
  .كما تنص المادة السادسة من االتفاق
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االحد الماضي ونقلت فيه عن مصادر فلسطينية قولها ان " الحياة"ويأتي البيان ردا على خبر نشرته 
  .الرئيس محمود عباس جرد القدومي من مهماته الخارجية

   9/10/2007 الحياة
  

  واتفاقيات دون عودة القدسال قيمة ألي مفاوضات : عبد القادرحاتم  .16
حذر مسؤول فلسطيني كبير من عملية ابتزاز إسرائيلية للسلطة الوطنيـة           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

وقال حـاتم عبـد     . فيما يتعلق بمدينة القدس ومستقبلها لقاء بعض القضايا السياسية الصغيرة هنا وهناك             
ـ    القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الق       ان مثـل هـذا     " الدسـتور "دس في حديث خاص ل

االبتزاز يجلب كارثة لمدينة القدس في المستقبل ، مؤكداً عروبة وإسالمية المدينة وضرورة وقف عملية               
وقال عبد القادر ان السلطة في حال وافقت على هذا االبتزاز سيولد كارثـة   .قبل فوات األوان   " االسرلة"

نه ال قيمة ألي مفاوضات واتفاقيات دون عودة مدينة القدس وال جـدوى             واضاف ا  .حقيقية بحق المدينة    
وقوة ألي مفاوضات دون ان يكون لنا أوراق ومواضع قوة في القدس ، مشيراً الـى ان الـسلطة تفقـد                     

  .أوراقها في القدس 
 .مادهاتنتظر موافقة الحكومة عليها واعت    " الحياة للقدس "وكشف النقاب عن خطة قدمها للحكومة تحت اسم         

ان الخطة تدعو الى إقامة منظومة خدماتية       "وفي لقاء مع ممثلي الصحف الفلسطينية ، قال عبد القادرأمس         
وعـزا   ".للمواطن المقدسي ذات مرجعية موحدة كي ال تتشتت الجهود ما يمس وضع المدينة وسـكانها                

سطينية من القدس الى رام اهللا      التراجع في أداء السلطة في القدس الى انتقال جزء كبير من المؤسسات الفل            
ومناطق السلطة الفلسطينية ، مؤكداً أن الهدف اإلسرائيلي كان وال يزال هو القضاء علـى المؤسـسات                 

وقال ان السلطة تعاملت مع القدس من خالل هوامش ضيقة وضعيفة ال تراعي              ".الفلسطينية في المدينة    
وأوضـح ان ملـف      . عن تعدد المرجعيات وتنازعها    األولويات والعناوين الصحيحة داخل المدينة ناهيك     

  .القدس يتقلص يوماً بعد يوم ليس بالنسبة للمضمون وانما بالشكل
 10/10/2007الدستور 

  
  بناء مقار أجهزة األمن  ترمم السجون وتعيدالسلطة .17

 التي اعلن وزير االعالم الفلسطيني رياض المالكي ان حكومته قررت امس اعادة بناء مقار اجهزة االمن
، موضحا ان الحكومة 2002هدمتها قوات االحتالل االسرائيلي اثناء اعادة احتالل مدن الضفة عام 

وقال ان اعادة بناء مقار  .شرعت في ترميم السجون التي هدمتها اسرائيل في مدن نابلس والخليل واريحا
ية وقعت اخيرا مع االدارة اجهزة االمن تشمل اعادة بناء مراكز تدريب هذه االجهزة، مشيرا الى اتفاق

 مليون دوالر لتوفير االحتياجات المدنية لألجهزة من مبان وسيارات واجهزة 80االميركية بتوفير 
   .اتصال

قائال ان حكومته عثرت على وثائق تشير الى خطط لدى هذه " حماس"وحمل المالكي بشدة على حركة 
ا على وثائق ومراسالت بين الضفة وغزة تشير عثرن: "وقال. الحركة لبث ما اسماه الفوضى في الضفة

وحمل  ".الى نية حماس القيام بتظاهرات للفتية والنساء الستدراج اجهزة االمن للرد عليها واحراجها
" حماس"المقالة في غزة المسؤولية عن مقتل المواطن المسيحي رامي عياد، وقال ان " حماس"حكومة 

ي النها إما غير قادرة على توفير االمن للمواطنين في القطاع، مسؤولة عن مصير هذا الشاب الفلسطين
  .او انها تعطي مساحة للجماعات الدينية المتطرفة التي قال انها وقفت وراء اغتياله

  9/10/2007 الحياة
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  مناسبة عيد الفطربمحافظ طولكرم يعلن اإلفراج عن كافة نشطاء حماس المعتقلين  .18
حافظ طولكرم العميد طالل دويكات خالل االجتماع الذي عقده في مقـر            اعلن م :  مراد ياسين  -طولكرم  

 اإلفراج عن كافة نشطاء حمـاس المعتقلـين فـي           ،مكتبه امس مع مدراء األجهزة األمنية في المحافظة       
المحافظة لمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً ضرورة محاربة كل مظاهر الفوضى والفلتـان               

  .المواطن أنه يعيش في وضع مستقر وآمناألمني  لكي يشعر 
 10/10/2007الحياة الجديدة 

  
   السياحة الفلسطينية تلتقي نظيرها اإلسرائيلي لتفعيل التعاون السياحيوزيرة .19

اتفقت الدكتورة خلود دعيبس وزيرة السياحة واآلثار في السلطة الفلـسطينية،           : أسامة العيسة من القدس     
هرونوفتش، خالل لقاءهما اليوم، في مدينة القدس، على اتخاذ خطوات من           ونظيرها اإلسرائيلي يتسحاق ا   

وقالت  .شانها تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال السياحي، بعد سنوات من الجمود على هذا الصعيد              
دعيبس، بان الهدف من لقائها نظيرها اإلسرائيلي كان من اجل إعادة العمل بالتفاهمات ومبادئ التعـاون                

  .شترك بين الجانبين في المجال السياحيالم
وقالت دعيبس أنها وضعت أمام نظيرها اإلسرائيلي مجموعة من النقاط واألمور والمطالبات الفلـسطينية              
والتي تضمن المنفعة المشتركة من السياحة الوافدة للجانبين، ومن أهمهـا االلتـزام بتنفيـذ االتفاقـات                 

احي وخصوصا البند العاشر من بروتوكول باريس االقتـصادي         والبروتوكوالت وخاصة في المجال السي    
الذي ينص على تسهيل حركة السياح الوافدين إلى األراضي المقدسة وحرية حركة العاملين في القطـاع                

  .السياحي بين الجانبين
م واعلن الوزير اإلسرائيلي، عن استعداده للتعاون مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير هذا القطاع الهـا               

وتم االتفاق، بين دعيبس ونظيرها اإلسرائيلي، علـى         .وتفعيل اللجنة المشتركة لمتابعة القضايا التفصيلية     
  .تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة وضع الحلول التفصيلية والقضايا العالقة

  9/10/2007موقع ايالف  
  

  إدارته في السعوديةبعد تدخل " اقرأ"السلطة الفلسطينية تفرج عن مدير مكتب قناة  .20
) االثنين/ األحد(أفرج جهاز األمن الوقائي في السلطة الفلسطينية بعد منتصف ليلة : قدس برس -رام اهللا 

وكشف اإلعالمي الحساسنة أنه تعرض للتعذيب  .الفضائية في الضفة الغربية" اقرأ"عن منسق قناة 
تمت تعريتي من جميع "الوقائي، وقال واإلهانة أثناء احتجازه القصير على يد ضباط جهاز األمن 

وأوضح أن األمن الوقائي أفرج عن مصور في القناة هو حنين رشماوي، فيما أبقى على  ".مالبسي
، مشيرا إلى أن اإلفراج تم بعد تدخل "اقرأ"يتعلق بقناة " تدريبيا"اعتقال صحفيين آخرين كانا يعدان تقريرا 

  .إدارة القناة في السعودية
  9/10/2007 قدس برس

   على فتح اإلسالم قضائياتدعيفي لبنان التحرير  منظمة .21
أعلن سلطان أبو العينين، أن منظمة التحرير الفلسطينية ستتخذ صفة االدعاء على مسلحي فـتح               : بيروت

 اللبنـانيين   ءشقااالاالسالم الذين استباحوا الدم اللبناني والدم الفلسطيني، وعلى كل من حمل السالح ضد              
  . وشاركوا في هذه الجريمة النكراء،للبنانيوالجيش ا

  10/10/2007الحياة 
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  "لقاء الخريف"تدعو السلطة والدول العربية لمقاطعة  "حماس" .22
، الذي دعا إليه "لقاء الخريف"جميع األطراف إلى مقاطعة " حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية 

ل؛ ردا على مراوغة رئيس الوزراء الرئيس األمريكي جورج بوش، والمزمع عقده الشهر المقب
وقالت الحركة على لسان الدكتور سامي أبو زهري، في تصريٍح صحفي له،  .الصهيوني إيهود أولمرت

إن إبرام اتفاقية مع الجانب الفلسطيني ال "تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها أولمرت، والتي جاء فيها 
إن حركة حماس ترى من خالل : "وقال أبو زهري ."ليء بالعقباتيزال أمرا بعيدا للغاية على طريٍق م

هذه التصريحات أن االحتالل غير جاهٍز لتقديم أي أثمان سياسية للشعب الفلسطيني، وأن ما سيقدمه 
  ."االحتالل مجرد طحن للكالم، وبيانات سياسية غير ملزمة وفارغة المضمون

  10/10/2007إخوان أون الين 
  

   يتم التنازل فيه عن الثوابت الفلسطينية"إسرائيل" سترفض أي اتفاق مع "حماس": المصري .23
عبر " قدس برس" في تصريحات خاصة لـ "حماس"القيادي في شن مشير المصري : القدس المحتلة

الهاتف، هجوما الذعا على عناصر لجنة المفاوضات من الطرف الفلسطيني، وحذرهم من مغبة اإلقدام 
طالما أن صائب عريقات وياسر عبد ربه وأحمد : "ة تمس بالثوابت الفلسطينية، وقالعلى توقيع أي اتفاقي

قريع هم من يمثلون الشعب الفلسطيني في هذه المفاوضات، فإن النتائج ستكون كارثية، فياسر عبد ربه 
هو من تخلى عن خمسة ماليين الجئ فلسطيني ممن يطالبون بحق العودة في اتفاقية جنيف، وصائب 

 عاما مفاوضا لم يكن يعرف حتى جغرافية قطاع غزة، وأحمد 12ات الذي جربه الفلسطينيون مدة عريق
وأكد المصري  ".قريع المتورط في عالقته في بناء الجدار العازل، كل هذا يوحي بأن جريمة كبرى ستقع

ر هؤالء من نحذ: "لن تعترف بأي اتفاقية تصدر عن هؤالء تمس بالثوابت الفلسطينية، وقال" حماس"أن 
اإلقدام على توقيع أي اتفاقية يتم التنازل فيها عن الثوابت الفلسطينية، ونؤكد أننا سنرفضها عمليا وليس 

  ".نظريا
 9/10/2007قدس برس 

  
   ال تؤثر فينا وال نلتفت إليها حتى تستعيد رشدها"حماس":  الزعاريرفهمي .24

أن معيارهم الوحيد " قدس برس"ريحات خاصة لـفي تص" فتح" فهمي الزعارير الناطق باسم قال: رام اهللا
في تحديد موقفهم من الخيار التفاوضي الذي دشنته لجان مشتركة فلسطينية وإسرائيلية يوم أمس استعدادا 

، "حماس"ال نلتفت لما تقوله " فتح"نحن في حركة "الجتماع الخريف، هو الشعب الفلسطيني وحده، وقال 
 مصالح الشعب الفلسطيني هي التي تحكم ...أن منذ انقالبهم الدموي،ونحن نعتقد أنهم لم يعد لهم ش

فهي ال تؤثؤ فينا وال نلتفت لكل ما تقوله حتى تستعيد رشدها وتعود عما قامت به في " حماس"مواقفنا أما 
  ".غزة

 9/10/2007قدس برس 
  

  ..الزهار يطالب بان كي مون باالستقالة من منصبه بسبب انحيازه إلسرائيل .25
طالب القيادي في حركة حماس محمود الزهار السكرتير العام لألمم المتحدة، بان كي مون، :  حدادألفت

وقال الزهار إنه عقب اعترافات مقرر االمم  .باالستقالة من منصبه بسبب انحيازه الكامل السرائيل
ن دوغارد، بات المتحدة لحقوق االنسان للتحقيق في الجرائم االسرائيلية في االراضي الفلسطينية، جو

األمين العام بان كي مون جعل من األمم المتحدة مؤسسة منحازة لالحتالل اإلسرائيلي، ولم "واضحا أن 
يأخذ بأي من توصياته وتجاهل المنطلقات االساسية للقانون الدولي والقانون الدولي االنساني والمواثيق 

المين العام يحول هذه المؤسسة الى ملحق الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية، ما يعني أن ا
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بالخارجية االمريكية تعمل على تغذية عوامل التوتير والصراع وتجعل من دولة االحتالل كيانا فوق 
 ".القانون

  8/10/2007 48عرب
  

  "الفوضى"تتبادالن تهم اإلعداد لـ" فتح"و" حماس" .26
ات بالتخطيط للفوضى في الضفة الغربيـة       أمس االتهام " فتح"و" حماس"تبادلت حركتا   :  رائد الفي  -غزة  

 .من اقتحام مـساجده   " حماس"، وحذّر   "أهل السنّة "وقطاع غزة، حيث برز تنظيم إسالمي جديد حمل اسم          
في قطاع  " فتح"واتهم مصدر أمني في غزة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول قيادة حركة              

 حلس، بالوقوف بـشكل مباشـر وراء أحـداث الفوضـى            غزة زكريا اآلغا والقيادي في الحركة أحمد      
لدينا معلومات أكيدة عن تـورط اآلغـا        : "والتفجيرات التي حدثت في القطاع في اآلونة األخيرة، مضيفاً        

في المقابل، قال وزير اإلعالم في حكومـة تـسيير          ".وحلس وقيادات فتحاوية كبيرة خلف تفجيرات غزة      
تخطط إلثارة أعمال شغب في     " حماس"حصلت على وثائق تثبت أن      األعمال رياض المالكي إن الحكومة      

الحكومة تمكنت من الكشف عن اتصاالت تجريها عناصر حماس في الضفة مع            "وقال إن   . الضفة الغربية 
  ".االنقالبيين في غزة وفي الخارج، وأن لدى أجهزة األمن القدرة على التعامل مع هذه الحاالت

  10/10/2007األخبار 
  

  إلى غزة" الجهاد" غالبيتهم من  فلسطينيا30ً عودة .27
 فلسطينياً جلهم من حركة الجهاد تمكنـوا        30قالت مصادر رسمية فلسطينية إن قرابة        : رائد الفي  -غزة  

فجر أمس، من الوصول إلى قطاع غزة، من خالل منفذ قريب من معبر رفح الحـدودي، بعـد موافقـة                    
 العائدين كانوا يتلقون العالج في الخارج مـن جـروح           وبحسب المصادر ذاتها فإن    .السلطات المصرية 

ونفى مصدر مسؤول في سرايا القـدس الـذراع العـسكرية         . أصيبوا بها خالل انتفاضة األقصى الحالية     
  . لحركة الجهاد االسالمي، عودة عدد من كوادر وناشطي السرايا عبر الحدود مع مصر إلى قطاع غزة

  10/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بارتكاب اعمال قتل خارج القانون " حماس"و" فتح"كز حقوقي فلسطيني يتهم حركتي مر .28
ذكر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان في بيان ان المركز اصدر تقريرا حمل عنـوان              :  اف ب  -غزة  

صفحات سوداء في غياب العدالة تضمن نتائج التحقيقات التي اجراها المركز حول اعمال االقتتال الدامية               
يونيو الماضي بين حركتي حماس وفـتح واذرعهمـا العـسكرية           / التي شهدها قطاع غزة في حزيران     

 مـدنيا مـن     41 مواطنا بينهم    161واوضح البيان ان هذه االحداث اسفرت عن مقتل          .واالجهزة االمنية 
 مواطن بجروح العشرات منهم سـيعانون مـن         700 امرأة، كما اصيب اكثر من       11 اطفال و  7ضمنهم  

واتهم المركز طرفي النزاع باقتراف انتهاكات جسيمة الحكام القـانون الـدولي المتعلقـة               .قات دائمة اعا
كما رافق االحداث الدامية العديد من اعمال القتل العمد واالعدام خارج           (...) بالنزاعات المسلحة الداخلية    

  .اطار القانون واطالق النار علي مقاتلين بعد اسرهم 
  10/10/2007القدس العربي 

  
   ألف دوالر لتشويه صورتها800 تتهم عباس بتخصيص "حماس" .29

الرئيس عبـاس   على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم       اتهمت حركة حماس    :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
 الف دوالر أميركي لتنفيذ حملة اعالمية لتشويه صورتها، ونفت حماس بشدة األنباء التي          800بتخصيص  

 االلكترونية الفلسطينية، عن تقارير لجهاز األمن الوقائي الفلسطيني، تتهم القيادي فيها            نقلتها بعض المواقع  
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علـى لـسان    كما نفـت     .محمود الزهار، بالضلوع في اغتيال الرنتيسي، بزرع عبوة ناسفة في سيارته          
أنباء تتحدث عن وساطة قام بها رئيس المكتب السياسي للحركة في دمشق خالـد مـشعل، لـدى                  برهوم  

لسلطات السعودية، لإلفراج عن رئيس جهاز الشرطة الفلسطيني السابق، والمطلوب لإلنتربـول بتهمـة              ا
الفساد غازي الجبالي، والذي يقيم في دمشق حالياً، على اعتبار أن الحركة اعتمدت الجبالي مستشاراً لها                

  .لشؤون قيادة الشرطة
  9/10/2007الغد األردنية 

  
  والوسائل القتالية الى غزة د في تهريب المواد المتفجرةارتفاع حا : اسرائيليونضباط .30

 امس ان ارتفاعاً كبيراً سجل في االسابيع االخيرة في تهريب المـواد المتفجـرة               "هآرتس"قالت صحيفة   
 من مصر الى قطاع غـزة، عبـر         - وأغلب الظن صواريخ من انواع مختلفة ايضا         -والوسائل القتالية   

تسيطر االن سيطرة كاملة على     " حماس"ان   ، في الجيش اإلسرائيلي   ضباط  قال .محور فيالدلفيا من رفح   
مشيرة الى انـه    . محور فيالدلفيا على حدود مصر وقطاع غزة، وتحرص على ترتيب صناعة التهريب           

من الحدود المـصرية، نجحـت حمـاس فـي ان توسـع             " فتح"منذ طرد نشطاء االجهزة المتماثلين مع       
 نشطاء الذراع العسكري للحركة فرضوا على العائالت من رفح المسؤولة           التهريبات بشكل كبير، بل ان    

وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية االسـرائيلية، أمـان،          .عن التهريب عدم العمل اال في خدمتهم      
اللواء عاموس يدلين في جلسة الحكومة أمس االول ان حماس غير راضية عن انعقاد المؤتمر الدولي في                 

  .لمزمع عقده في نهاية تشرين الثاني، وفي نيتها المبادرة الى عمليات تعرقل فرص نجاحهأنابولس، ا
  9/10/2007القدس الفلسطينية 

 
  " إسرائيل"ـمساعدة ل" مؤتمر الخريف: " يزور قاووقالعينينأبو  .31

في لبنان سلطان ابو العينـين الـشيخ نبيـل قـاووق     " فتح"امين السر لحركة  زار : حسين سعد - صور
ول في الظروف السياسية الداخلية واالقليمية للـشعـب        ا، وتم التد  "حزب اهللا "ؤول منطقة الجنوب في     مس

الفلسطيني، وناشد ابو العينين في تصريح له بعد اللقاء، االمين العام لحزب اهللا السيد حـسن نـصر اهللا                   
انـية، اكد ابـو العينـين      من جهـة ث  . التدخل للتسريع بعودة النازحين الفلسطينين الى مخيم نهر البارد        

ان منظمة التحرير لن تكـون فـي عـداد          " "فتح"خالل احتفال رمضاني في مخيم البص، اقامته حركة         
ان هذا المؤتمر ما هـو اال       "، معتبرا   "المشاركين في مؤتمر الخريف ما لم يذهب اليه كل االشقاء العرب          

لن نعطي العدو االسرائيلي ما خـسره فـي         اقرار ومساعدة الكيان الصهيوني الذي يتخبط بما هو فيه، و         
  ". حرب تموز على يد المقاومة في لبنان

 10/10/2007السفير   
  "تنازالت عن أحالمنا"السالم يستدعي : أولمرت .32

في خطاب الفت أمام الكنيست، أعرب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود :  أسعد تلحمي-الناصرة 
الم مع الفلسطينيين، رغم إقراره بأن التوصل الى اتفاق أمر عملية الس" دفع"اولمرت عن تصميمه على 

" لتنازالت"في الوقت نفسه، أبدى اولمرت استعداده ". بعيد للغاية على طريق طويل ومليء بالعثرات"
لم يتطرق إليها، شرط ان توازيها تنازالت فلسطينية مماثلة، كما أبدى ثقة كاملة برئيس " أحالم"وعن 

في السالم، لكنه رهن أي تقدم " ورغبتهما الحقيقية"س ورئيس حكومته سالم فياض السلطة محمود عبا
وبدا خطاب اولمرت معتدالً ومختلفا في لهجته عن  ".االمتحان على األرض"في العملية السلمية بـ 

خطابات سابقة ان كان لجهة اشادته غير المسبوقة بالقيادة الفلسطينية، او لجهة إبدائه كل تصميم على 
دفع عملية السالم، او لجهة تجنبه ذكر الالءات االسرائيلية المعهودة في مواضيع القدس والالجئين، بل 
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لم يوضحها، ومطالبته الفلسطينيين بتنازالت " أحالم"عن " تنازالت اسرائيلية"قوله انه على استعداد لتقديم 
  .مماثلة

  9/10/2007 الحياة
  

  "ل فرصةفي أو"عازمون على تصفية مشعل  :ديختر .33
اعلن احد الوزراء الرئيسيين في الحكومـة االسـرائيلية آفـي ديختـر معارضـته          :  ا ف ب   -باريس  

لالنسحاب من الضفة الغربية ، وقال ان اسرائيل ستقوم بتصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس                
اذا فعلنا ذلـك ،     "الفرنسية نشرت امس  " لوموند"وقال في مقابلة مع صحيفة       ".في اول فرصة  "خالد مشعل   

وان توقفنا عن اعتقال وسجن عناصر حماس في حين ال تفعل السلطة الفلسطينية شـيئا، خـالل وقـت                   
واضاف ديختر ان    ".قصير ستعيد الحركة بناء هيكلياتها وستستولي على السلطة كما فعلت في قطاع غزة            

انما جيشا من االرهابيين    لم تعد منظمة ارهابية و    "حماس التي سيطرت على قطاع غزة منتصف حزيران       
 الف رجل ، ومنظما على غرار حزب اهللا في لبنان والذي تقف خلفه ايـران التـي تـستخدمه         15يضم  
نحن نريد ثقافة الفعل والقـول      "سابقا  ) الشين بيت (وقال رئيس جهاز االمن الداخلي االسرائيلي        ".بالوكالة

هذا من مصلحة الفلسطينيين ومـن      . الشرفةمن غير المطروح ان نقف متفرجين من        . من االن فصاعدا  
  ".مصلحتنا

  9/10/2007الدستور 
  

  إسرائيل ستكون شبه محمية من الهجمات الصاروخية خالل سنوات: باراك .34
 قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، أمس، خالل اجتماع للجنة مراقبة الدولـة              :د ب أ، يو بي آي     

 في المئة من محاوالت إطالق      90ات ستكون إلسرائيل حماية من      في غضون سنو  "التابعة للكنيست، إنه    
وأضاف  ".القذائف الصاروخية والصواريخ القصيرة المدى، وفي المدى األبعد ستصبح هذه النسبة أعلى           

الهدف هو استخالص العبر بالمفهوم العميق وإنشاء بنية تحتية للمعلومات والـسيطرة علـى              "باراك أن   
ك مشروع بدأ في فترة عمير بيرتس كوزير للدفاع لبناء سريع لمنظومة اعتراض             المستوى الوطني، وهنا  

صواريخ قسام وكاتيوشا، ونحن في جهاز األمن نولي أهمية عليا إلنتاج منظومة اعتـراض صـواريخ،                
  .اإليرانية" وخالل سنوات عديدة ستكون لدى إسرائيل حماية أمام صواريخ قسام أو شهاب

 10/10/2007السفير 
  

   اتفاق منح األردن مسؤولية رعاية األماكن المقدسة في القدس ىصل عباس واولمرت إلتو .35
اكد المحلل السياسي بن كاسبيت من صحيفة معاريف االسـرائيلية، امـس    :الناصرة ـ زهير اندراوس 

الثالثاء ما نشرته القدس العربي اول من امس، االثنين، حول وجود اتفاق اولي بين الرئيس الفلـسطيني                 
محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت علي ان تتواصل الرعاية االردنيـة لالمـاكن               

وحـسب  . المقدسة في القدس الي جانب رعايتها لكل من يقطن داخل اسوار البلدة القديمة مـن القـدس                
ايـة الحـرم    المصادر فان التوجه الفلسطيني واالسرائيلي هو اعطاء العائلة الحاكمة في االردن حق رع            

واشارت  .القدسي الشريف علي غرار رعاية العائلة الحاكمة في السعودية لالماكن المقدسة في السعودية            
المصادر الي ان التوجه لحل قضية القدس ان يبقي الحوض المقدس تحت الرعاية االردنية ومنح سـكان                 

  .ارقاما وطنية اردنية) ةاي الذين يعيشون داخل اسوار القدس القديم(البلدة القديمة من القدس 
  10/10/2007القدس العربي 
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  لن توصي بإقالة أولمرت "فينوغراد": " أحرونوتيديعوت" .36
لن يوصـى  ، "فينوغراد"االسرائيلية أن التقرير النهائي للجنة    " يديعوت أحرونوت "أفادت صحيفة   ) ا ش ا  (

ونقلت  . حكومته في معالجة الحرب    باستقالة رئيس الوزراء ايهود أولمرت على الرغم من انتقاده أسلوب         
اسـتخالص نتـائج   " أعضاء قولها ان التقرير النهائي سيحجم عـن  5عن مصادر فى اللجنة المؤلفة من   

وقال رئـيس اللجنـة اليـاهو        . ، وهو تعبير يعني القاء اللوم على مسؤولين على مستوى عال          "شخصية
 ". المنتخبين من خـالل صـناديق االقتـراع        الشعب هو الذي ينبغي أن يحكم على ممثليه       "فينوغراد ان   

  .المقبل) ديسمبر(واشارت الصحيفة الى أن النتائج النهائية للجنة ستنشر في كانون االول 
  10/10/2007المستقبل 

  
   رئيسـاً لشركة استيراد سياراتحلوتـس .37

جـيش  عين رئيس األركان اإلسرائيلي السابق دان حلوتس، الـذي اسـتقال بعـد إخفـاق ال               ) ا ف ب   (
اإلسرائيلي في الحرب على لبنان، رئيسا لمجلس إدارة شركة متخصصة في استيراد سيارات ودراجـات          

 . شـروط توظيـف حلـوتس     " كامور موتـورز  "ولم يكشف بيان شركة     ". بي أم دبليو  "نارية من طراز    
 دوالر،  7500انه يتقاضى راتبا شهريا من هـذه الـشركة قـدره            " يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   

  .  ألفا من أسهمها183وحصل على 
  10/10/2007السفير    

 
  أولمرت يهرب من الجوهر إلى الشعارات الفارغة: بركة .38

، ورئيسها  ”اإلسرائيلية“أكد النائب العربي في الكنيست محمد بركة أن الحكومة           : أمين أبو وردة   -نابلس  
واألساسية في الحل الدائم، وهذا ما      إيهود أولمرت يتهربان باستمرار من الخوض في القضايا الجوهرية          

برز في خطاب أولمرت، االثنين، أمام الكنيست، الذي قال إنه لم يتطرق لقضايا جوهرية مثل االستيطان                
جاءت هذه األقوال في كلمة بركة، الـذي         .والالجئين والحدود والقدس، واكتفى باطالق شعارات فارغة      

يرتعد مـن مجـرد ذكـر       ” إسرائيل“قال إن اليمين في     و .طرح اقتراح حجب الثقة عن حكومة اولمرت      
مصطلح السالم، ألنه يخاف منه ألنه يعني القضاء على مصدر رزق قوى اليمين والقـوى االسـتيطانية                 

  .المتطرفة التي تتغذى وتنمو على مستنقع االحتالل وسفك الدماء والحروب
  10/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ان أن الجوالن لن تطرح على جدول أعمال مؤتمر السالمأولمرت أكد لباباج ":هآرتس" .39

 ذكرت صحيفة هآرتس امس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت أكد لوزير الخارجية              -رام اهللا   
التركية علي باباجان أثناء لقائه معه االثنين أن مصير هضبة الجوالن لن يثار في مؤتمر الـسالم الـذي                  

وقال أولمرت لباباجان إن المؤتمر سيتناول القضايا الفلسطينية         .لواليات المتحدة سيعقد هذا الخريف في ا    
  . فقط

    10/10/2007الحياة الجديدة 
     

 من اليهود مستعدون لتقاسم القدس الشرقية مع الفلسطينيين% 37: استطالع .40
قاسم المدينة مع  في المائة من المواطنين اليهود في اسرائيل عن موافقتهم على ت37أعرب : تل أبيب

ففي استطالع رأي نشرت نتائجه . الفلسطينيين، شرط أن يكون ذلك في اطار اتفاقية سالم بين الجانبين
 في المائة انهم يؤيدون التسوية في القدس في حال 21، أمس، قال"يديعوت أحرونوت"في صحيفة 
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ل اجراء استفتاء شعبي حول  في المائة انهم مستعدون لذلك في حا16التوصل الى اتفاق سالم، وقال 
 في المائة انهم يؤيدون االنسحاب من األحياء العربية في 20وفي الرد على سؤال آخر قال . الموضوع

 في المائة انهم يوافقون على ذلك فقط في 11وقال. القدس الشرقية ونقلها الى سيادة الدولة الفلسطينية
  . حال اجراء استفتاء حول الموضوع في اسرائيل

  10/10/2007شرق االوسط ال
  

   إسرائيلية إلى مبارك تتناول اإلفراج عن شاليترسالة .41
وزير اإلسرائيلي إلياهو إليشوي الرئيس حسني مبارك رسالة من رجـل           السلم  :  محمد الشاذلي  -القاهرة  

الدين اليهودي أوفاديا يوسف تطرقت إلى جهود مبارك للمساعدة في إطالق سراح الجندي جلعاد شاليت               
يرى أهمية إجراء السالم بين     ) شاس(وأوضح إليشوي أن حزبه      ".حزب اهللا "ألسيرين اإلسرائيليين لدى    وا

الفلسطينيين أنفسهم حتى يمكن تحقيق تقدم في المفاوضات مع اإلسرائيليين ألنه من الصعب تحقيق ذلـك                
ضات مع الفلسطينيين   وعن مدى استعداد اسرائيل لقبول وضع جدول زمني للمفاو         .قبل اتفاق الفلسطينيين  

إن وضع جدول زمني للمفاوضات يمكن أن يكون معوقاً لتلـك           : "بعد مؤتمر الخريف للسالم قال إليشوي     
وبدأت الجامعة العربية مشاورات لعقد اجتمـاع   ".المفاوضات ويؤدي لإلضرار بها وبإمكانية إحداث تقدم     

  .نسيق في المواقف تجاه المؤتمر الدوليلوزراء خارجية لجنة مبادرة السالم العربية بهدف زيادة الت
  10/10/2007الحياة 

 
 ن ماليين دوالر لمن يزوده بمعلومات عن أسرى ومفقودين اسرائيليي10 يرصد الموساد .42

  تلقى مكتب الشرق في العاصمة األردنية عمان رسالة من مصدر يبدو أنه تابع لجهـة أمنيـة                   -عمان  
مضمون الرسالة يبلغ عن رصـد      . ك بواسطة البريد اإللكتروني   اسرائيلية، نرجح أن تكون الموساد، وذل     

جائزة قيمتها عشرة ماليين دوالر لكل من يقدم أية معلومة موثوق بها تفضي إلى كـشف النقـاب عـن                    
. مصير الطيار اإلسرائيلي رون أراد، أو مفقودي معركة سلطان يعقوب، أو الجندي المفقود غاي خيفـر               

 ." اتصال بالمؤسسة يحظى بالسرية التامةكل"وتتعهد الرسالة بأن ". 
  10/10/2007الشرق القطرية 

  
  "الكويز" وإسرائيل تتفقان على تخفيض نسبة المكون اإلسرائيلي في اتفاقية مصر .43

اتفقت مصر وإسرائيل أمس على تخفيض نسبة المكون اإلسرائيلي في منتجات  : صالح متولي-القاهرة
 في المائة إلى 11.7من " الكويز" ألميركا والمعروفة باسم اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير

عام ) شباط( في المائة في إطار بروتوكول المناطق الصناعية والذي وقعه البلدان في فبراير 10.5
كما وقع الجانبان رسالة للجانب األميركي إلضافة ثماني مناطق جديدة بصعيد مصر إلى . 2005
  .االتفاقية

  10/10/2007وسط الشرق اال
 

  وزير إسرائيلي يطالب فتح بالسيطرة على غزة قبل بدء المفاوضات .44
'' فـتح ''طالب نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة االسرائيلي ايلـي يـشائي حركـة                :القاهرة

وقال يشائي للصحافيين بعـد     . باستعادة السيطرة على قطاع غزة قبل اجراء مفاوضات سالم مع إسرائيل          
وينبغـي علـى    . ان يجدا حال  '' حماس''و'' فتح''يتعين على   ''تماع مع الرئيس المصري حسني مبارك       اج
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حتى نتمكن بعد ذلك من التفاوض والتوصل الى سالم كامل          ) على قطاع غزة  (ان تستعيد السيطرة    '' فتح''
  .''مع كل الشعب الفلسطيني

 10/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

   بالسرطان سنويا بسبب تلوث البيئة اسرائيليا يصابون1250 .45
 اسرائيليا يصابون بالسرطان سنويا 1250اظهر تقرير لوزارة الصحة االسرائيلية ان:  بترا-  عمان

وبحسب التقرير الذي اوردته صحيفة هارتس االسرائيلية واستنادا لمعطيات السرطان  .نتيجة تلوث البيئة
 450 الف مريض جديد بالسرطان سنويا من بينهم25و فانه يتم اكتشاف نح2005 – 2001في االعوام

ووفقا للتقرير الذي استند على التوزيع الجغرافي لمرض السرطان في اسرائيل تبين ان مناطق  .طفال
حيفا وضواحيها وتل ابيب وغوش دان وبئر السبع وما حولها سجلت اعلى نسب اصابة بمرض 

ية ان عدد المصابين فعليا بالسرطان في هذه السرطان حيث اظهرت المسوحات في السنوات الماض
المناطق التي يكثر فيها التلوث بسبب الكثافة السكانية وانتشار المصانع فيها يزيد عن النسب المتوقعة بما 

 . بالمائة24 – 12معدله
  8/10/2007بترا -وكالة األنباء األردنية 

 
  رج القانون   أعمال قتل خابارتكابفتح وحماس تقرير لمركز حقوقي يتهم  .46

 أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أمس تقريرا حول المواجهات العسكرية التي شـهدها              :ب.ف.ا
 بارتكاب أعمال قتل عمد وإعدام      نقطاع غزة بين حركتي فتح وحماس تضمن اتهامات قاسية إلى الطرفي          

  . شخصا161خارج القانون أدت إلى مقتل 
  10/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الضمير تطالب عباس بوقف سياسة قطع رواتب موظفي قطاع غزةمؤسسة  .47

وجهت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان رسالة عاجلة الى محمود عباس طالبته فيها بوقف : ألفت حداد
 التي حولت االالف الى جيش من المتسولين الفاقدين ألي مصدر  غزة،سياسة قطع رواتب موظفي قطاع

ار هذا اإلجراء هو بمثابة عقاب جماعي يؤثر على صمود وإرادة الشعب ن استمر وأعتبرت أ.دخل
الفلسطيني في معركته التحررية ضد االحتالل، مؤكدة أن كتابة التقارير والشكاوى التي تمارس من قبل 
قطاع واسع من المواطنين والموظفين أدت إلى خلق جو من عدم الثقة يسود العالقات االجتماعية، إضافة 

 تجد صعوبة بالغة في األونرواأن وكالة إلى ت راشأ كما .فكك االجتماعي بفعل الفصائلية والفئويةإلى الت
  .قطاع ، من أصل مليون ونصف نسمةالتوفير احتياجات أكثر من مليون الجئ في 

  8/10/2007 48عرب
  

  األجهزة األمنية تمارس ضغوطا لعدم نشر أخبار فصائل المقاومة: إعالميون فلسطينيون .48
أفاد إعالميون يعملون في عدد من وسائل اإلعالم في الضفة الغربية المحتلة، أنهم يتعرضون  :ام اهللار

منذ فترة لضغوط من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لغرض عدم تعاملهم مع األخبار 
 .التي تستهدف جنود االحتاللوالبيانات التي تصدرها فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة حول عملياتها 

 أن ذكر اسم كتائب عز الدين القسام إلى جانب الفصائل األخرى يثير غضبا كبيرا لدى قادة واوأوضح
األجهزة األمنية تشعر بحرج شديد بسبب نشر أخبار تبني عمليات مسلحة  كما أن .أمنيين في السلطة

في ظل استمرار حمالت المالحقة ، لصباحيةعلى مواقع اإلنترنت اإلخبارية وفي البرامج اإلذاعة ا
  .في الوقت الذي تستمر فيه اللقاءات السياسية بين قيادات السلطة والمسؤولين اإلسرائيليينوللمطلوبين، 
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  9/10/2007 قدس برس
  
  

   دونم من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة1100 يصادر  االسرائيلياالحتالل .49
الحتالل اإلسرائيلي قام مؤخرا بمصادرة أراض فلسطينية جيش اأن : 9/10/2007 48 عربذكر موقع

 ذلكفي الضفة الغربية، وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين القدس وأريحا، إال أن 
 وتوفير الرد على ، بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم)مناطق إيه(من شأنه أن يتيح إلسرائيل البناء في 

وكان القائد العسكري  .بأن هذا األمر من شأنه أن يمس بنسيج حياة الفلسطينييناإلدعاء الفلسطيني 
سبتمبر على أمر يقضي باالستيالء الفوري على /  أيلول24لمنطقة المركز، غادي شمني، قد وقع في 

،  دونم من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة وأراضي محاذية لمقام النبي موسى1100أكثر من 
  . لشق الشارع المذكور في منطقة معاليه أدوميمألهداف عسكرية،

 الخبير في الشؤون  أن: وكاالت نقال عنالقدس المحتلة من 10/10/2007 الخليج اإلماراتية وأوردت
ن هذا المشروع يتفق ورؤية اولمرت التي تنص على إقامة دولتين في أ قالاالستيطانية خليل التفكجي 

ا دولة مستعمرات يهودية ذات تواصل جغرافي ودولة فلسطينية ذات دولة واحدة بالضفة الغربية اوالهم
وأضاف ان هدف شق الطريق هو إحكام عزل منطقة . تواصل مواصالتي فقط أي تواصل بالطرق

 3500األغوار عن الضفة وكذلك تنفيذ المشروع االستيطاني المعروف باسم اي واحد والذي يشمل إقامة 
 تكون القدس ذات أغلبية يهودية وأقلية بحيث محطيها الفلسطيني وحدة استيطانية لعزل القدس عن

ستئناف عملية تبذل فيه محاوالت الصائب عريقات القرار اإلسرائيلي، في وقت من جهته أدان و .عربية
يتطلب وقفة واضحة من المجتمع الدولي لحث ، وأعتبرت أنه كذلك انتقدت مصر بشدة القرار .السالم

عبث بمقدرات شعوب المنطقة ومستقبلهم من خالل اإللقاء بخيار السالم العادل من إسرائيل على وقف ال
  .النافذة

 نبيل أن : رام اهللا مراسلها من عبد الرؤوف أرناؤوط نقال عن 10/10/2007 الوطن السعودية    وجاء في 
اوضات التـي   أبو ردينة، وصف هذه المصادرة بأنها بمثابة صفعة قوية وجهتها الحكومة اإلسرائيلية للمف            

بدأت أول من أمس بين الفريقين الفلسطيني واإلسرائيلي، ودليل علـى أن إسـرائيل ماضـية فـي ذات                   
السياسة، وفي طريق تدمير عملية السالم، في وقت تبدو فيه هذه العملية بحاجة إلى جهـود اسـتثنائية،                  

  .يني بجدوى عملية السالموإجراءات هائلة على حكومة إسرائيل القيام بها إلعادة ثقة الشعب الفلسط
  

  قطاع غزة السجن المركزي األكبر في العالم:  األسرى للدراساتمركز .50
 على العالم أن يتعامل مع سـكان        ، أن أعلن مدير مركز األسرى للدراسات واألبحاث رأفت حمدونة       

م نفحة والسبع وعسقالن وهداري   سجن   ال يفرق عن     حيث أنه قطاع غزة كأسرى حقيقيين بال مبالغة،       
قطاع تماماً كشعور األسرى بالحرمان فى السجون       الفالشعور بالقيد نفسياً وجسدياً لدى سكان       . والنقب
 بل مليون   10.400 على العالم أن يعرف أن عدد األسرى الفلسطينيين ليسوا           أنوأضاف   .األخرى

 سبعة  موزعون على ثمانية وعشرين سجنا وليس     وخمسمائة وعشرة آالف وأربعمائة أسير فلسطينى       
شرائح ومجموعات مـستقبالً     وأشار المركز من أنه ال يستبعد لجوء         . سجون االحتالل  وعشرون من 

من سكان القطاع ألساليب احتجاجية شبيهة بخطوات النضال فى السجون لتحسن ظـروف حيـاتهم               
 اتفاقيـة جنيـف      ورأى حمدونة بموجب   .وعودة انجازاتهم التى سحبها االحتالل على كل المستويات       

على أسرى غزة أن ال يتنازلوا عن حقوقهم بأي حال من األحوال، وعلى العالم أن يضمن                أن   ،لثالثةا
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تأمين و تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي هـذه المؤسـسات           يوفر  حماية هذه الحقوق ويشرف عليها و     
  .لضمان حياة مليون ونصف أسير فى أكبر سجن فى العالم

  8/10/2007 واألبحاث مركز األسرى للدراسات
  

  إلى قطاع غزة  تسمح بدخول ثالثين من الفلسطينين العالقين على الحدودمصر .51
سمحت السلطات المصرية بدخول ثالثين مواطنا فلسطينيا إلى قطاع غزة عن طريق ثغرة على  :غزة

وقالت مصادر فلسطينية أن العائدين  .الحدود بين قطاع غزة ومصر وذلك للمرة الثانية خالل أسبوعين
  .ذلك، التي نفت هم من جرحى انتفاضة األقصى، مشيرةً إلى أن معظمهم من حركة الجهادمعظم

  9/10/2007 قدس برس
  

  67 فلسطينيا قضوا شهداًء في السجون اإلسرائيلية منذ عام   أسيرا191ً:  األسرىوزارة .52
د شهداء أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، أن إجمالي عد :رام اهللا

وحتى  67عام الحركة األسيرة في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، والموثقين لديها بلغ منذ احتالل 
 أسيراً، أي ما 123 عبد الناصر فروانة، أن  معد التقرير وأشار . شهيدا191ً ،أوائل تشرين أول الجاري

 %35.6 أسيراً أي ما نسبته 68، و2000 أيلول 28 و1967استشهدوا في الفترة ما بين % 64.4نسبته 
 أسيراً استشهدوا 50حوالي منهم استشهدوا خالل انتفاضة األقصى، وأن الغالبية العظمى من هؤالء 
ولفت التقرير إلى أن آثار  .نتيجة القتل العمد والتصفية بعد االعتقال ضمن سياسة إسرائيلية متصاعدة

، استشهدوا منهممئات ال إطالق سراحهم، حيث أن السجن والتعذيب واإلهمال الطبي تالحق األسرى بعد
  .بعد التحرر

  9/10/2007 قدس برس
  

   الغربية في أنحاء متفرقة من الضفةعشرة فلسطينيين يعتقل االحتالل .53
 أعلنت مصادر فلسطينية متطابقة عن اعتقال عشرة مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة            : رامي دعيبس 

فـي  ،  الت العشرات من البلدات والقرى الفلسطينية بحجة أنهم مطلـوبين          بعد توغالت احتاللية ط    الغربية
  .رت في نابلساحين أعلنت مصادر احتاللية عن إصابة احد الجنود بجراح طفيفة خالل اشتباكات د

  8/10/2007 48عرب
  

  األقصىالمسجد أحيوا ليلة القدر في مصل  مليون ربع .54
حوالي ربـع مليـون      أن   : وكاالت نقال عن  المحتلة   القدس من   10/10/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت
 حـسب مـا      ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك في المسجد األقصى المبارك،           حيوامصّل أ 
 حافلـة   200 سيرت حوالي    قدالمؤسسة  قد كانت   و.  مؤسسة األقصى العمار المقدسات اإلسالمية     هقدرت
 ألف وجبة إفطار وسحور للـصائمين       40كما قدمت   . 48م  نقل المصلين من مناطق فلسطين المحتلة عا      ل

  .والمعتكفين
الشيخ تيسير التميمي   أن  :  ا ف ب ، د ب أ       نقال عن القدس المحتلة    من   10/10/2007 الدستور   وذكرت

 ومنعهم من دخول مدينة القدس والوصـول إلـى المـسجد            ،ندد باإلجراءات اإلسرائيلية بحق المصلين    
  .دراألقصى إلحياء ليلة الق

سلطات االحتالل منعت الشيخ    إلى أن   :  من القدس  10/10/2007 المستقبل    مراسل  حسن مواسي  وأشار
رائد صالح من دخول المسجد األقصى، على خلفية معارضته لهدم باب المغاربة، والذي بدوره اعتكف               
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المسجد من  وذكر فلسطينيون وصلوا الى      .وتواجد في خيمة االعتصام في وادي الجوز في جوار المسجد         
، أنهم التفوا على الحواجز االسرائيلية وسلكوا طرقا ترابية للوصول الى            الغربية أنحاء مختلفة من الضفة   

 أن جنود االحتالل لم يرغبـوا بوجـود مئـات            في هذا السياق،   وأفادت مصادر أمنية فلسطينية    .المسجد
ي ساحات المـسجد إلرغـامهم علـى        المسلمين إلحياء الليلة في الحرم، فشرعوا بإلقاء قنابل الصوت ف         

  .الخروج
  

   رمضاني الخالفات داخل بطريركية القدس في حفل إفطارتسوية .55
برعاية وفد عن الرئاسة الفلسطينية والقنصل اليوناني في القدس المحتلة            : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

لن عن رفع الحرمان الكنـسي      تم التصالح بين البطريرك ثيوفيليوس الثالث والمطران عطا اهللا حنا، وأع          
كان الطرفان شاركا في حفل إفطار في القدس المحتلة دعا إليه القنصل اليونـاني فـي                قد  و. عن األخير 

 محمد حسين وعدد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين وشخصيات           الفلسطيني المدينة وحضره المفتي  
وقال حنا انه فيما يمـد يـده         .س الفلسطيني لرئيل ومندوب   48 ـفلسطينية من الضفة الغربية وأراضي ال     

للمصالحة فهو يؤكد التمسك بالمطالب العادلة للرعية وأهمها إجراء اإلصالحات فـي هيكليـة الكنيـسة                
واجتثاث الفاسدين والمحافظة على أوقافها وعقاراتها ومنح الطائفـة العربيـة األرثوذوكـسية حقوقهـا               

  .واالحتفاظ بمكانة رجال الدين العرب
  10/10/2007خليج اإلماراتية ال

  
    عائلة فلسطينية3500لم شمل   توافق علىإسرائيل .56

 أن الدائرة نجحت    ،أكد حسين الشيخ رئيس دائرة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية         :  د ب أ   -رام اهللا   
ه سيجري  عائلة فلسطينية قبل عيد الفطر، مضيفا أن      3500في استصدار الموافقة اإلسرائيلية على لم شمل        

  .اإلعالن خالل اليومين القادمين عن األسماء التي شملتها الدفعة األولى
  10/10/2007الدستور 

  
   48د الحركة االقتصادية للمدن والقرى العربية في الـ اعأرمضان : تحقيق .57

ية  رغم الركود االقتصادي والحالة المأسـاو      :حسن مواسي  - الطيبة   ،باقة الغربية ، أم الفحم ، الناصرة        
ـ     ، حيث تبين التقارير الرسمية تزايد وانتشار رقعـة الفقـر فـي صـفوف               48التي يمر بها فلسطيني ال

ـ         ، الى جانب ارتفـاع معـادالت       % 60العائالت العربية عامة واألطفال خاصة، الذين تعدت نسبتهم ال
جميـع منـاحي    البطالة واألزمات االقتصادية والسياسية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وتنعكس على           

ـ  ي لم    ذلك إال أن . الحياة اليومية   من االهتمام والقيام بالـشعائر الرمـضانية كإشـعال          48ثن فلسطيني ال
وكذلك زيارة األرحام وتوزيـع الـصدقات علـى         . الفوانيس وتزيين المحال التجارية وشرفات المنازل     

 ترتفعا ف ،ئية والهدايا الرمضانية   االسواق حركة نشطة للتزود بالمواد الغذا      توشهد .المحتاجين والفقراء 
إلى جانب ذلك فان المقاهي والمتنزهـات وأمـاكن الترفيـه        . معدالت المبيعات ما قبل اإلفطار وما بعده      

 على تقديم البرامج الرمضانية منذ اإلفطار حتى ساعات السحور،          ت حركة منقطعة النظير، وتسابق    تشهد
  .طار للعائالت الفقيرة والمحتاجيناضافة الى انتشار موائد الرحمن لتوفير اإلف

  10/10/2007الدستور 
  

   الثقافي الفرنسي يحيي في غزة الليلة البيضاء السنويةالمركز .58
عاشت مدينة غزة أخيراً ليلة ديجيتال ربما لم تعهدها من قبل، غنّى خاللها ورقص              :  فتحي صباح  –غزة  

ابع آخرون عروضاً لتقنيات سمعية وبـصرية       عشرات الشبان والفتيات على أنغام موسيقى شرقية، فيما ت        
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بيضاء التي نظمتها بلدية بـاريس،      اليلة  للاورسمت   .رقمية في حديقة المركز الثقافي الفرنسي في المدينة       
 ،ومنتدى المصور، ودير موبويسون، ومؤسسة لحظات الفيديو الرقمية والشعرية ذات الثقافات المتبادلـة            

ة الشاحب جراء الحصار واإلغالق وارتفـاع األسـعار والهمـوم           ابتسامة عريضة على وجه مدينة غز     
 كيلومتراً مربعـاً    365اليومية لحوالي مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في سجن تصل مساحته            

 وتجـدر   .تحيط به األسالك الشائكة االلكترونية من ثالث جهات والبحر المتوسط من الجهـة الرابعـة              
خالل هذه الليلة التي تصادف السادس من تشرين األول من كـل            تفتح  العاصمة الفرنسية   االشارة إلى أن    

 أبواب متاحفها ومراكزها الثقافية والفنية وغيرها من المرافق السياحية والسياسية بما فيهـا قـصر                ،عام
  .االليزية أمام الفرنسيين مجاناً

  10/10/2007الحياة 
  

   اتفاق مع األردن حول رعاية القدس وإسرائيل تنفيان التوصل إلىاالردن .59
نفى الناطق بلسان رئيس الحكومة االسرائيلية األنباء التي نشرت، أمس، وادعت  : محمد الدعمة- عمان

بأنه توصل الى اتفاق جرى سراً مع األردن حول األماكن االسالمية المقدسة في البلدة القديمة داخل 
من . رفع اسرائيل يدها عن هذه األماكن وتسلّمها الى األردناألسوار من القدس الشرقية، يضمن فيه أن ت

جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة خالل لقائه ممثلي وسائل االعالم في دار رئاسة 
الوزراء، وجود مقترح اسرائيلي فلسطيني يتضمن دورا لالردن في االشراف على المناطق المقدسة، 

 هناك قضايا سياسية جوهرية بين الفلسطينيين واالسرائيليين للتفاوض حولها في نهاية المطاف"وقال 
واالردن ليس طرفا فيها، ولكن هناك قضايا متعلقة بالحل النهائي لها عالقة باالردن وهذه أمرها 

 . ، مؤكدا ان االردن ال يفاوض نيابة عن الفلسطينيين"محسوم
  9/10/2007الشرق االوسط 

  
     ألف دينار 100 توقع اتفاقية مع الحكومة السويسرية بقيمة  الفلسطينيةالشؤون .60

وقع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة والسفير :  ريما أبو الهيجاء-عمان 
السويسري بوب ويدمر في عمان، أمس، اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع قدرة موظفي 

نية، وذلك في مقر الدائرة، والذي سيمول عن طريق الوكالة السويسرية للتنمية دائرة الشؤون الفلسطي
وقال المهندس عزايزة ان المرحلة االولى من المشروع انتهت .  ألف دينار على مدار سنتين100بقيمة 

 الف دينار من هذا العام وقد اشتملت على انشطة لرفع قدرات موظفي 100بحلول شهر ايلول بقيمة 
الشؤون الفلسطينية في مجاالت اللغة االنجليزية وادارة المشاريع وتوفير تجهيزات تأسيسية دائرة 

لتكنولوجيا المعلومات وتطوير الخطة االستراتيجية للدائرة، وتشتمل المرحلة الثانية على انشطة تطوير 
ر بعض االجهزة نظام الرقابة والتقييم بالدائرة ودورات اللغة االنجليزية وادارة المشروعات وتوفي

  . والبرمجيات الخاصة بذلك وادارة المعلومات
  10/10/2007الدستور 

  
    تؤكد على حق العودة وترفض التوطين" حشد"لجنة الالجئين في  .61

على أن حق الالجئين الفلسطينيين في " حزب حشد"اكدت اللجنة العليا لالجئين الفلسطينيين في : عمان
 وحق أساسي من حقوق اإلنسان وقالت في بيان لها إن الشعب العودة إلى ديارهم هو حق تاريخي

، ويرفض كافة أشكال 1948الفلسطيني يتمسك بحق العودة إلى دياره وممتلكاته في فلسطين المحتلة عام 
وادانت الموقف األمريكي وما صدر عن الرئيس األمريكي بخصوص مؤتمر . التوطين والتهجير
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بعدم جدوى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكانهم في الخريف بإعطاء ضمانات للصهاينة 
  .ورفضت أي مفاوضات أو حلول تسفر عن التنازل أو التفريط بحق العودة. 1948فلسطين المحتلة عام 

  10/10/2007الدستور 
  
  
  
  

  تسهيل عودة أهالي البارد "حماس"وفد  يبحث مع الجيشقائد  .62
ل سليمان امس، في مكتبه في اليرزة، وفدا من حركـة حمـاس برئاسـة               استقبل قائد الجيش العماد ميشا    

اسامة حمدان، تناول البحث سبل تسهيل عودة األهالي الى مخيم نهر البارد، وتعزيـز التـضامن بـين                  
  . الشعبين اللبناني والفلسطيني

 10/10/2007السفير
  

  رحلة العودة للمخيماليوم ون ؤنازحو نهر البارد يبد .63
 التي تقيم  النازحة من مخيموافق الجيش اللبناني على عودة العائالت : أيمن المصري-اردمخيم نهر الب

 كم، بمعدل مائة عائلة كل يوم، على مدى سبعة أو ثمانية 3في المخيم الجديد الذي تقدر مساحته بحوالي 
الحاج علي لمراسل أيام، بحسب ما صرح به أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد الدكتور لطفي 

عضو (وذكر مسئول القيادة العامة في مخيم البارد إلسالم أون الين أبو عدنان عودة  .إسالم أون الين
أن يكون منزل العائلة في المخيم الجديد، : أن معايير الموافقة على أسماء العائدين هي) اللجنة الشعبية

أن ال يكون بحق العائد أي مذكرات توقيف، ، و %60 – 50حيث نسبة المنازل الصالحة للسكن بمعدل 
وكشف عودة أن قيادة الجيش رفضت ثالثة . وأن يدخل عبر النقاط المحددة التي حددها الجيش اللبناني

أسماء في كشف العائالت التي ستعود يوم األربعاء، وثالثة أسماء أخرى ضمن كشف يوم الخميس، أي 
 . على عودة ستة أشخاص من أصل مائتي عائلةبما يعني أن الجيش اللبناني لم يوافق 

  9/10/2007إسالم أون الين 
  

  يعدون ملف حول خسائرهم ويطالبون بتأمين التعويضات " البارد"تجار  .64
تقوم لجنة مخيم تجار البارد بعملية إحصائية دقيقة تعتمد على اسـتمارات بهـدف              : غسان ريفي  -البارد

د ملف كامل حول خسائر التجار سيرفع بمجرد االنتهاء منـه إلـى             تحديد الخسائر الفعلية، تمهيداً إلعدا    
منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة االونروا، والدول المانحة وسفارات بعض الدول الصديقة من أجـل              

الطلب بشكل مـستمر     كما تجدد    .تأمين التعويضات التي تسمح للتجار بالنهوض مجدداً وممارسة أعمالهم        
للبناني السماح لهم بالدخول إلى محالتهم ومؤسساتهم التجارية إن في المخيم الجديد أو             إلى قيادة الجيش ا   

في المخيم القديم إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من بضائع صالحة، وإخراج الـدفاتر وسـجالت الـديون للبـدء                   
ءات وأشـارت االحـصا   . بتحصيلها بما يوفر المبالغ المالية التي يمكن من خاللها تسديد بعض الـديون            

   . مليون دوالر اميركي55االولية التي اظهرتها استمارات التجار إلى ان الخسائر في البضائع بلغت 
  10/10/2007السفير 

  
  تنفي تشكيل لجنة عربية للمفاوضات الفلسطينية مع اسرائيل" الجامعة العربية" .65

 لديها عن اتفاق تم مع السلطة نفت األمانة العامة للجامعة العربية وجود معلومات:  ربيع شاهين-القاهرة 
الفلسطينية على تشكيل لجنة متابعة ثالثية عربية الى جانب األمين العام ستعنى بالمفاوضات الفلسطينية 
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وقال رئيس مكتب األمين العام السفير هشام يوسف انه ربما جرى بين األمين العام والقيادة  .مع اسرائيل
اجتماعا ينتظر أن يعقد للجنة المبادرة في القريب العاجل عقب جولة الفلسطينية فيما جدد التأكيد على أن 

وأضاف أن موعد عقد االجتماع لم يتحدد بصورة نهائية،  .وزيرة الخارجية األمريكية رايس بالمنطقة
مشيرا الى أنه سيعقد بعد انتهاء مهمة رايس لتقييم ما تمخضت عنه وما قدمته من أفكار ومناقشة الموقف 

  . نهاالعربي م
  10/10/2007عكاظ 

  
 مصر تتهم اسرائيل بتقويض جهود إخالء المنطقة من السالح النووي .66

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق :  ربيع شاهين-القاهرة 
 مقدمتها عالمية معاهدة عدم االنتشار النووي وإخالء الشرق األوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفي

وشدد في تصريحات، أمس، على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم االنتشار . السالح النووي
وأشار إلى  .كدولة غير نووية وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لتغيير " الموردين النوويةمجموعة "ما أوردته وسائل اإلعالم مؤخرا حول المساعي اإلسرائيلية مع 
وقال إن  .القواعد المعمول بها في المجموعة لالستفادة من التكنولوجيا النووية في المجال النووي السلمي

ودعا إسرائيل للكف عن " مقلقة وغير مقبولة"هذه المساعي أثارت الدهشة واالستغراب ووصفها بأنها 
م األمن واالستقرار المنشودين في منطقة الشرق هذه المساعي وغيرها من المحاوالت التي ال تخد

  .األوسط
  9/10/2007عكاظ 

  
  مصر وقعت اتفاقاً مع الناتو لنشر قواته على معبر صالح الدين مع غزة  : يديعوت .67

، أمس، ان مصر وقعت على اتفاق تعاون مع حلف شمال "يديعوت احرونوت"قال موقع : آي. بي. يو
بين مصر وقطاع غزة ) صالح الدين( بنشر قواته عند محور فيالدلفي يسمح لألخير) الناتو(األطلسي 

  . لمنع تهريب أسلحة للقطاع
  10/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   قوية للحملة الدولية لتحرير الشعب الفلسطيني ولمقاطعة اسرائيلانطالقة .68

فة الى تطوير حركـة     اطالق عدد من المبادرات والحمالت الهاد     " الحملة من اجل فلسطين   "اعلن تحالف   
وشارك مدير عام اتحاد الجمعيات العربية      . التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده        

 والشتات في جدول اعمال حركـات التـضامن وان          48الذي شدد على التوجه الشامل وادماج فلسطينيي      
ودعا الى تحميل   . ل في الضفة والقطاع   مواجهة االبرتهايد االسرائيلي ال تنحصر بالنضال النهاء االحتال       

المجتمع االسرئيلي والمؤسسات االسرائيلية مسؤولية السياسات العدوانية والعنصرية التي تنفذ باسمهم او            
يصمتون عليها داعيا الى مقاطعتها ومقاطعة االنشطة االسرائيلية فـي اوروبـا ومقاطعـة االوروبيـين                

فية واالكاديمية، ودعا الى مساندة حملة اللجنة الـشعبية للـدفاع عـن             لالنشطة االسرائيلية بما فيها الثقا    
هذا . الحريات لمقاطعة شركة العال االسرائيلية للطيران ودعم نضال جماهيرنا لوقف المالحقات السياسية           

وحذرت حملة التضامن في اعمالها من مبادرة بوش للمؤتمر الودلي برعايته بوصفه مـؤتمرا تـصفويا                
 الفلسطيني واسكاتا مؤقتا للقضية الفلسطينية للتمهيد لعدوان محتمل على ايـران وتحويـل              لحقوق الشعب 

 عربي فـي  -الصراع من صراع مع العودان االمريكي االسرائيلي الى صراع فلسطيني داخلي وعربي            
  .خدمة المصالح االمريكية واالسرائيلية

  9/10/2007 48عرب
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  م موراتينوس ينتقد العداء المرضي لإلسال .69

في مدينة قرطبة االسبانية، دعا وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس في افتتـاح              : واشنطن
المؤتمر الدولي حول التعصب والتمييز تجاه المسلمين أمس الى اتخاذ خطوات حاسمة ضد ظاهرة العداء               

مـن  و .ج هذه الظـاهرة   ن ظهور االرهاب الدولي أج     مشيرا إلى أ   .المرضي لالسالم اآلخذة في التنامي    
  اشاد عمرو موسى بهذا المؤتمر معتبرا انه مبادرة عظيمة االهمية شأنها شـأن مبـادرة تحـالف                 جهته  

  
  .الحضارات التي اطلقتها اسبانيا ايضا

  10/10/2007الحياة 
  

  المستقبل القريب مثير للقلق بسبب الصراع الداخلي الفلسطيني:  صالحمحسن. د .70
، واستطاعت سريعاً   2004للدراسات واالستشارات، مؤسسة انطلقت صيف عام       مركز الزيتونة   : بيروت

ويغطي مجـال عمـل المركـز العـالَمين العربـي           . أن تبرز وتحقق حضوراً ملموساً في ميدان عملها       
واإلسالمي، لكنه يركز بشكل خاص على القضية الفلسطينية، وعلى دراسات الـصراع مـع المـشروع               

لي، وكل ما يرتبط بذلك من أوضاع فلسطينية وعربيـة وإسـالمية ودوليـة،              الصهيوني والكيان االحتال  
  . حسب ما تشير إليه أدبياته

مركز الزيتونة الذي يديره الدكتور محسن صالح، األستاذ المشارك في الدراسات الفلـسطينية وتـاريخ               
ليزيا سابقاً؛ يسعى إلى    العرب الحديث، ورئيس قسم التاريخ والحضارة في الجامعة اإلسالمية العالمية بما          

بناء قاعدة معلومات واسعة، وتصنيفها وفق أحدث الطرق واألساليب العلمية والتقنيـة، والتعـاون مـع                
العلماء والخبراء والمتخصصين إلصدار الدراسات واألبحاث العلمية الرصينة، باإلضـافة إلـى مجلتـه             

  . العلمية المحكَّمة، حسب ما يقول مسؤولوه
 يتخذ من بيروت مقراً له، يعنى بإقامة الدورات التدريبية والتأهيليـة للمهتمـين، وتقـديم     والمركز، الذي 

االستشارات الفنية المتخصصة في مجاالت عمله؛ إلى جانب الندوات والمحاضرات والمـؤتمرات، مـع              
ف المركز  ويهد. اإلشارة إلى أن للمركز هيئة استشارية تضم نخبة من كبار العلماء والباحثين والمفكرين            

بث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول حقائق الواقع وطبيعة الصراع في المنطقة، وإلى اسـتقطاب               "إلى  
  . ، وفق توضيحه"الباحثين وتأهيلهم وإبرازهم لخدمة قضايانا الوطنية والعربية واإلسالمية

ونة للدراسـات واالستـشارات،     ، المدير العام لمركز الزيت    "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقد التقى مراسل    
الدكتور محسن صالح، وأجرى معه حواراً تركّز حول ماهية مراكـز الدراسـات االسـتراتيجية ودور                
مؤسساتها، كما سلِّط الضوء خالل اللقاء على األوضاع الفلسطينية الراهنة وسبل الخروج مـن األزمـة                

وفيمـا يلـي نـص      .  على ضوء الحالة القائمة    التي تعيشها الساحة الفلسطينية، مستطلعاً مستقبل القضية      
  . الحوار

  عن مركز الزيتونة وتجربته 
  ونشاطه؟ " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"ـ لنتحدث بداية عن السياسة التي تأسس عليها عمل 

مركز الزيتونة مركز علمي مستقل غير حكومي وغير منـتٍم إلـى أي جهـة أو     : الدكتور محسن صالح  
وينطلق المركز فيما يخص الدراسات واالستشارات من قاعدة خدمة األمـة، ودعـم الحقـوق               جماعة،  

  . والقضايا الوطنية والعربية واإلسالمية
والمركز ملتزم بالمنهجية العلمية والموضوعية، وتحري الدقة في جمع المعلومات وتحليلها وتوظيفهـا،             

والتركيز على العمل النوعي الجاد .  
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مركز نحرص على االنفتاح والتعاون والتكامل مـع المراكـز والمؤسـسات ذات الطبيعـة               ونحن في ال  
المشابهة لعمل المركز، كما نحرص على االنفتاح على كافة األفكار والمستجدات والتوجهـات الفكريـة               

ـ                  ات والسياسية في العالم، ونحن ال نقبل بتاتاً أي معونات مالية أو عينية مشروطة تؤثر سلباً على توجه
  . المركز ورسالته وأهدافه

   ما هي المحاور التي ينشد إليها عمل مركز الزيتونة؟ -
هناك خطوطٌ رئيسة يتمحور حولها عمل المركز، فهناك قسم للمعلومـات واألرشـيف، وقـسم               : صالح

للبحوث والدراسات، وثالث للترجمة، ويقوم المركز كـذلك بعمـل االستـشارات المكتبيـة والميدانيـة                
وفي هذا اإلطـار  . صصة، وتنفيذ دورات تدريب وتأهيل، وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات      المتخ

أود التنويه إلى أن المركز نظّم مجموعة من الندوات والمؤتمرات قُدمت خاللها أوراق عمل من خبـراء                 
ركز حلقة  ومتخصصين، وعلى سبيل المثال ال الحصر، بعد االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة نظم الم             

: نقاش تناولت قضية االنسحاب من كافة الجوانب وعلى جميع المستويات، ومؤتمر آخر حمـل عنـوان               
وفـي شـهر    . 2006عام  ) مايو(في شهر أيار    " تقييم التجربة وإعادة البناء   : منظمة التحرير الفلسطينية  "

فلسطينية بين خطي التـسوية   مستقبل القضية ال  "عقدنا مؤتمراً حول    ) 2007(من هذا العام    ) فبراير(شباط  
نظّم المركز مؤتمراً تناول تقيم تجربة حركـة        ) 2007يوليو  / في تموز (، وقبل قرابة شهرين     "والمقاومة

  . وحكومتها وسبل الخروج من األزمة الداخلية التي تعيشها الساحة الفلسطينية" حماس"المقاومة اإلسالمية 
   ما هي أبرز إصدارات المركز؟ -

سبة إلصدارات المركز، هناك التقرير االستراتيجي الفلسطيني؛ وهو تقريـر سـنوي شـامل              بالن: صالح
يرصد الوضع الفلسطيني سنوياً، ويتناول األوضاع الفلسطينية الداخلية وقضايا الصراع مـع االحـتالل              
 الصهيوني، كما يرصد األوضاع االقتصادية واألرض والمقدسات وكل ما يتعلق باألوضاع الديمغرافيـة            

والتقرير يتتبع خطوط األحداث في فلسطين وتطوراتها واتجاه مسارها، وذلك وفـق مـنهج              . الفلسطينية
يجمع بين المعلومات والتحليل والرؤية المستقبلية المؤسسة على المنهجية العلمية والموضوعية الدقيقـة،             

 يشاركون في وضع التقريـر      مع التنويه بأن هناك نخبة من كبار الباحثين والمختصين بالشأن الفلسطيني          
المذكور، وهناك هيئة استشارية تضم الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور أنيس الـصايغ واألسـتاذ               

  . منير شفيق
كما صدرت عن المركز كتب حول منظمة التحريـر         ". الوثائق الفلسطينية "ويصدر المركز بشكل سنوي     

ويصدر قريبـاً   .  العربي، والدين والسياسة في أمريكا     في تفتيت الوطن  " إسرائيل"الفلسطينية وحول دور    
، وثالـث حـول الالجئـين       "األمن اإلسرائيلي "وحكومتها، وآخر عن    " حماس"كتاب حول تجربة حركة     

  . الفلسطينيين، وغيرها
وهي مختصة بقضايا الـصراع،  " آفاق استراتيجية"كما يصدر عن المركز نشرة دورية إلكترونية بعنوان        

ل رئيس مع الدراسات التي تنشر باللغات األجنبية، وقد صدر من هذه الدوريـة عـشرون                وتتعاطى بشك 
وهناك نشرة الكترونية يومية تعنى بمتابعة األخبار الشاملة، وتوزع الكترونيـاً وتنـشر             . عدداً حتى اآلن  

  .  نسخة850على موقع المركز، صدر منها أكثر من 
  مراكز األبحاث ودورها 

مية التي تنطوي عليها مراكز األبحاث والدراسـات االسـتراتيجية بالنـسبة للدولـة               برأيكم، ما األه   -
  والمجتمع؟ 

تقوم مراكز الدراسات االستراتيجية بتحليل الواقع بهدف تطويره أو تغييره، وذلك وفق مرجعيات             : صالح
 الروح االنفعاليـة    علمية وموضوعية وأكاديمية واستراتيجية، بعيداً عن االرتجال، أو النظرة األحادية أو          

  . أو األحكام المسبقة



  

  

 
 

  

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

ومراكز الدراسات واألبحاث، فضالً عن أنها تقدم المواد اإلخبارية الدقيقة والموثقة والبعيدة عن اإلثـارة               
والمبالغة والسطحية؛ تقوم أيضاً بإعداد دراسات أكاديمية معمقة ترشد طريقة التفكير وصناعة القرار لدى              

هذه المراكز، وفي إطار تقديم المعلومات واالستـشارات والخبـرات،          . ي تتعاطاها المعنيين بالشؤون الت  
فإنها تقوم بأدوار فاعلة إذا ما ُأحسن االستفادة منها، كما أنها تُسهم في نشر الوعي ضمن مجال عملهـا،                   

  . "خزانات التفكير"ولم يجاِف الحقيقة أولئك الذين أطلقوا على مراكز الدراسات واألبحاث تسمية 
   من هي الجهات المستفيدة من مؤسسات الدراسات االستراتيجية؟ -

يستفيد من مراكز الدراسات االستراتيجية الحكومـات والمؤسـسات االقتـصادية واالجتماعيـة             : صالح
والتعليمية والثقافية، والعلماء والمختصين والكتاب والصحفيين، وكذلك األحـزاب والتيـارات الفكريـة             

  .  الحزبية والفكرية، باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقارئ العربي بشكل عاممختلفة االتجاهات
 تؤدي مراكز األبحاث والدراسات في الغرب دوراً أساسياً في مجال اتخاذ القرار، بينمـا فـي العـالم                   -

  العربي ال نجد لتلك المراكز مثل هذا الدور، ما سبب ذلك؟ 
لعالم الغربي لها احترامها ولها مصداقيتها ولها سمعتها، والحكومات في          المراكز والدراسات في ا   : صالح

العالم الغربي تستشيرها وتطلب خدماتها، ألن النظام السياسي وطريقة صناعة القرار هناك هي عمليـة               
معروفة ومستقلة، فضمن دائرة صناعة القرار تحتل المراكز موقعاً مهماً، فهذه المراكـز تـشكّل حلقـة                 

  . إلى جانب الدوائر التشريعية والدستورية في تلك البلدانرئيسة 
في عالمنا العربي هناك مشكلة في موضوع التعامل مع مؤسسات الدراسات االسـتراتيجية ومراكزهـا،               

  : بوصفها مساهمة في صناعة القرار، وذلك يعود لعدة أسباب
حيث غياب الديمقراطيـة وغيـاب العمـل        أوالً؛ المشاكل المتعلقة باألنظمة السياسية في العالم العربي،         

ثانياً؛ حالة االنبهار في العالم العربي بالمؤسسات الغربية، وعدم         . المؤسسي، والنزعات الفردية في الحكم    
وهناك سبب ثالث يعود للمؤسسات نفسها، فهناك       . الثقة واالحترام للدور الذي تقوم به المؤسسات المحلية       

لعالم العربي هي أقرب ما تكون إلى مؤسسات عالقـات عامـة، وال             عدد من المؤسسات والمراكز في ا     
تقوم بالدور المنوط بها كمؤسسات دراسات حقيقية، إنما تكون في بعض األحيـان غطـاء ألحـزاب أو                  

  . جهات أو أشخاص، وتخدم أغراضهم الخاصة، وهذا يسيء إلى سمعة المؤسسات ومهنيتها
ربية ال تقدم الدعم والتشجيع لهذه المؤسسات، هذا إن لم تالحقهـا            هي أن األنظمة الع   : هناك مشكلة رابعة  

لذلك فمقارنة المؤسسات والمراكز البحثية االستراتيجية بين الغرب والعالم العربي ليست           . وتضيق عليها 
  . منصفة

  أزمة الساحة الفلسطينية 
وحكومتهـا،  " حماس"بة حركة  أشرتَ دكتور صالح إلى أن مركز الزيتونة نظم مؤتمراً تناول تقيم تجر -

وسبل الخروج من األزمة الداخلية التي تعيشها الساحة الفلسطينية، ما هي أسباب األزمة وما هي سـبل                 
  الخروج منها؟ 

لو كان في الساحة الفلسطينية انفتاح وثقافة حوار للوصول إلى قواسم مشتركة، ولو كانت هنـاك                : صالح
للسلطة، ولو كان هناك استقالل كامل في القرار؛ ربما لكانت الساحة           موافقة حقيقية على التداول السلمي      

  . الفلسطينية نأت بنفسها عن هذا االنقسام وهذه األزمة
أعتقد أن األزمة الفلسطينية الراهنة تعود إلى النتائج التي تمخضت عنها االنتخابات التشريعية الفلسطينية              

، تلك االنتخابات التي فازت فيها حركة المقاومة        2006) ريناي(التي جرت في أواخر شهر كانون الثاني        
الحكومة العاشرة، أخذ تيار متنفذ     " حماس"بأغلبية مقاعد المجلس، قبل أن تشكّل حركة        " حماس"اإلسالمية  

وحكومتها، واستمر هذا التيار بالعمل ضدها من خالل نـشره          " حماس"داخل فتح والسلطة بالعمل إلفشال      
األمني واستهداف المواطنين والمؤسسات، واستمر في ذلك حتى بعد أن تشكّلت حكومة            الفوضى والفلتان   

  . اتفاق مكة المكرمة" فتح"و" حماس"الوحدة الوطنية في أعقاب توقيع حركتي 
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     ولـم تكـن لـديها      . لم تكن جاهزة لمرحلة ما بعد الفوز في االنتخابـات         " حماس"ومن جهة أخرى؛ فإن
 الذي يمكن أن تصل إليه خصومة منافسيها في الساحة؛ وال المـدى الـذي            تقديرات واضحة حول المدى   

تـدرك  " حماس"وكانت . يمكن أن تصل إليه العقوبات الدولية الظالمة والحصار الخانق للشعب الفلسطيني 
أن بقاءها في السلطة، واضطرارها للتهدئة؛ يعود سلباً على برنامجها المقاوم وعلى شعبيتها، في الوقـت                

تدرك أنهـا  " حماس"وفي الوقت نفسه كانت . لم تتمكن فيه من تنفيذ برنامجها في اإلصالح والتغيير       الذي  
مستهدفة بالسحق والتهميش حتى بعد تركها للسلطة، مما جعلها تواجه في هذه المرحلـة خيـارات بـين                  

  . السيء واألسوأ
وسع هذا الحوار ليشمل جميـع      أرى بأنه يجب أن تعود الحركتان إلى طاولة الحوار مرة أخرى، وأن يت            

الفصائل، حتى يصار إلى تأسيس مرحلة جديدة يعاد فيها بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ويعاد فيها بناء                
  .مؤسسات السلطة، وخصوصاً األجهزة األمنية، على أسس وطنية ومهنية

  النظام السياسي الفلسطيني ومخاطر االنهيار 
، بات على ضوء القرارات واإلجراءات والمراسيم التـي اتخـذها رئـيس              النظام السياسي الفلسطيني   -

الماضي؛ مهدداً باالنهيار، ما    ) يونيو(السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد الرابع عشر من شهر حزيران           
  هو المطلوب برأيكم للحيلولة دون انهيار النظام السياسي الفلسطيني؟ 

تمثيلية للشعب الفلسطيني على أسس وطنية حقيقية، وأقصد هنـا          يجب أن يعاد بناء المؤسسات ال     : صالح
منظمة التحرير، فيجب إعادة بنائها على أسس تكفل حماية المشروع التحرري للشعب الفلسطيني وتضمن              

  . مشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية باإلضافة إلى المستقلين من الشخصيات الوطنية
مثـل  : يلتزم به الجميع، ونقصد به االتفاق على القـضايا األساسـية          " عقد وطني "ويجب أن يكون هناك     

حرمة الدم الفلسطيني، واحترام رأي األغلبية، والتداول السلمي على السلطة، وعدم التنازل عن الثوابـت              
الوطنية والمقدسات، وعدم التعاون مع األعداء والمحتلين، كما يجب أن يتضمن العقد تأكيد دائرة االنتماء               

  . ألمة العربية واإلسالمية، وعدم االرتهان لإلرادات والشروط األمريكية والصهيونيةل
  مستقبل القضية الفلسطينية 

   في ظل المعطيات الراهنة؛ كيف تقرأ من موقعك مستقبل القضية الفلسطينية؟ -
سبب األوضاع  ربما يظهر أن المستقبل القريب مثير للقلق بسبب الصراع الداخلي الفلسطيني، وب           : صالح

المتردية في العالمين العربي واإلسالمي، ولكن على المستوى البعيد؛ هناك أمـل كبيـر بـأن يـتمكن                  
الفلسطينيون من تجاوز مشكالتهم الداخلية، وأن يدفع الجميع باتجاه استئناف عمل برنامج التحرير علـى               

  . أسس سليمة
وإسالمي واسع تتجه نحو اإلصـالح، وهـي       ما يبعث على األمل هو أن هناك حالة حراك شعبي عربي            

حالة متصاعدة وقوية، وما يبعث على األمل كذلك هو أن الالجئين الفلسطينيين في الشتات يزدادون كـل                 
  . 1948يوم تمسكاً بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 

قيادة وصعيد الجـيش واألمـن،      ويجب أن نتنبه إلى أن اإلسرائيليين يعيشون أزمة داخلية على صعيد ال           
وبات ينظر إلى المشروع الصهيوني على اعتبار أنه قد وصل إلى مداه وأخذ باالنحـسار واالنكمـاش،                 
والمشروع الصهيوني تتهدد وجوده مخاطر حقيقة، من بين تلك المخاطر التغييرات الديمغرافيـة، ففـي               

ة بتجاوز عدد اليهود، وهذا ما يثير قلق الصهاينة          سيبدأ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخي      2010العام  
وما يقوي األمل أيضاً أن السياسات والمشاريع األمريكية في المنطقة لم تنجح فـي فـرض                . بشكل كبير 

تصورها، فقد فشلت حتى اآلن في فرض إرادتها، والمقاومة في العراق ولبنان وفلسطين أثبتت أن هـذه                 
  . األمة ال تزال قوية وقادرة

  عن مؤتمر الخريف 
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 كيف تنظر إلى المؤتمر الدولي الذي دعا إلى عقده الرئيس األمريكي جورج بـوش والـذي اشـتهر                   -
  بمؤتمر الخريف؟ 

المؤتمر الذي دعا إلى عقده الرئيس األمريكي جورج بوش؛ يفتقر للحدود الدنيا المطلوبة للنجاح،              : صالح
اشلة السابقة، والسبب الرئيس، أن هذه المؤتمرات ال تعالج         فهذا المؤتمر سينضم إلى قائمة المؤتمرات الف      

القضايا الجوهرية للقضية الفلسطينية، فعادة ما يضغَط خالل هكذا مؤتمرات على الطـرف الفلـسطيني               
فاألصل إن كانوا جادين في موضـوع       . والذي هو الضحية، بدالً من أن يضغَط على الطرف اإلسرائيلي         

 ضغط على الجانب الصهيوني، لكن ال توجد إرادة أمريكية وال إرادة دولية فـي               التسوية أن يكون هناك   
هذا اإلطار، وبالتالي فإن الفشل هو الشيء المتوقع من هذا المؤتمر طالما أنه ال يلِزم الطرف اإلسرائيلي                 

ـ                اس بشيء، فالمؤتمر سيكون أقرب إلى لقاء عالقات عامة، وتقديم التشجيع لرئيس السلطة محمـود عب
  .ولحكومة رام اهللا، وتقوية موقفهما في الداخل الفلسطيني

وال بد من التنويه إلى أن األوضاع الفلسطينية والعربية هي اآلن في أسوأ أحوالها، وبالتالي فإن التعاطي                 
الفلسطيني والعربي مع التحرك األمريكي الجديد؛ ينطوي على مخـاطر كثيـرة، مـن بينهـا تكـريس                  

الساحتين الفلسطينية والعربية، وتقزيم القضية الفلسطينية والقـضايا العربيـة وتـشويه            االنقسامات على   
جوهرها، ومحاصرة قوى المقاومة والممانعة والصمود في المنطقة، باإلضافة إلى خطر التطبيـع بـين               

  . الكيان الصهيوني وعدد من األنظمة العربية
  10/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  فوزي برهوم
تباينت اآلراء والمواقف حول مؤتمر الخريف المقبل وتداعياته على األرض، ونتائجه التي باتت تتـضح               
معالمها مسبقاً من خالل التصريحات اإلسرائيلية المؤكدة على المغازلة من جديد فقط للطرف الفلسطيني،              

ام المنظومة الدولية وجني ثمار هذه المغازلة العقيمة لصالح التطبيع الكامل مـع العـدو اإلسـرائيلي،                 أم
وأيضاً من خالل خيبات األمل التي فسرها االرتباك في الخطاب اإلعالمي لدعاة هذا المؤتمر من السلطة                

للحظة على اإلفـصاح ولـو      الفلسطينية حتى من يرعاه من اإلدارة األمريكية، والكل ال يجرؤ حتى هذه ا            
  .بكلمة واحدة عن النتائج المرجوة من هذا المؤتمر، وجميعهم يحبسون األنفاس وكأنهم في ورطة جديدة

والغريب في األمر أن رئيس السلطة الفلسطينية مهندس أوسلو الفاشلة، يصر على استنساخ نفس التجربة               
وسلو لم تكن، وكأن اثني عشر عامـاً عجافـاً          و بنفس الطريقة وبنفس اآلليات وبنفس الخطوات، وكأن أ        

مرت بها القضية الفلسطينية، وعانى فيها الشعب الفلسطيني من أزماته المتعاقبة اقتصادياً وامنياً وسياسياً              
واجتماعياً ال يعنينه بشيء، بل الذي يعنيه هو ترسيخ سياسية الرجل األوحد والحزب األوحد والنظر إلى                

لحل األول واألخير للقضية الفلسطينية، ونسى أو تناسى أن اإلدارة األمريكيـة هـي              أمريكا بأنها مفتاح ا   
  .التي خططت وطبقت أوسلو وتخلصت منها على طريقتها الخاصة

إال أن سعي محمود عباس الحثيث إلقناع األطراف العربية والفلسطينية والدولية أن السالم هـو الخيـار                 
حين انه عايش كل محطات التفاوض مع العدو اإلسرائيلي وعاصر          االستراتيجي للقضية الفلسطينية، في     

مراوغاتهم ومماطالتهم وإجرامهم وإرهابهم على الشعب الفلسطيني، وهو يعلم أن عملية السور الـواقي              
كانت للتخلص من الرئيس الراحل ياسر عرفات رفيق دربه إلى أوسلو إال انـه ال يـزال يـصر علـى                

أكل عليه الزمان وشرب، وبالتالي  باتت حركة فتح تدفع فاتورة غطرسة قادتها             الترويج لهذا الخيار الذي     
وتفردهم بالقرار واالرتماء في أحضان اإلدارة األمريكية على حساب التوافق الوطني الفلسطيني، وبقيت             
فتح تغرق في مستنقع الفساد والفوضى والفلتان واستخدام قادتها كل أسـاليب الظلـم والقهـر واإلذالل                 
والحرمان والتنسيق األمني مع العدو اإلسرائيلي، لقمع من يتمسك بخيار المقاومة ويرفض شعار الـسالم              
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هو الخيار االستراتيجي، وعندما أقول فتح اعني ما أقول، ألن فـتح كانـت هـي الـسلطة والحكومـة                    
ر علـى حـد     والتشريعي والمؤسسة واألجهزة األمنية، وكل شيء بيدها ولكنها نسيت أنهـا أم الجمـاهي             

تعبيرهم، وانساقت وراء بريق الكراسي والمواكب الرسمية واللقاءات الدوليـة و الماليـين األمريكيـة،               
وصادرت قرار الجماهير وذابت في مشروع االستسالم الهزيل، وذهبت فتح وبقيت الجماهير تبحث لهـا               

أحزانها وتتقاسـم معهـا     عن أم لها صدر حنون، حليبها صاف دافئ، وعطاء بال حدود، تتبنى همومها و             
 ينـاير   25لقمة عيشها وتصون كرامتها وتدافع عنها بعد أن طلقت الجماهير هذه األم الناشـز بتـاريخ                 

 طالق بينونة كبرى، فكانت القاضية وعلى ما يبدو أنها الطلقة الثالثة ال رجعة فيها، ومن هنا جاء                  2006
وأخرى على القيادات، ولألسف الذي قيم تلك المرحلة        اللوم وجلد الذات، فتارة يلقون اللوم على الجماهير         

هو نفسه من دمر هذا الشعب ودمر فتح ونراه يخرج بتوصيات جديدة، وقالوا بأنهم سـوف يتفرغـون                  
إلصالح فتح وتصحيح مسارها، وسيحققون في مالبسات هذه الهزيمة، وكأنهم ال يعرفون أسباب الهزيمة              

باتوا يبحثون عن ضحية أخرى أو طريقة أخرى أو أسلوب آخر           وقرروا بوجوب إسقاطها على غيرهم، و     
يغيرون فيه مجريات التاريخ واألحداث، فوقع الخيار لألسف الشديد من فتح في بيعة اليرموك الـشهيرة                
في االنطالقة األخيرة لهذا المارد الفتحاوي على نفس الجالد الذي جلد الشعب وجلد فتح ودمر الـوطن،                 

هذا التفويض لجلد الشرعية األولى في تاريخ الشعب الفلسطيني، التي جاءت بعـد             وأعطوه فرصة أكبر ب   
مخاض عسير، وأعدوا لذلك عدته  واستعانوا بعدو شعبهم، أوالً وبمن بارك قتل رئيسهم وشعبهم وبـدأ                 
خريف حركة فتح هذه المرة مبكرا، بل في حالة استجالب لهذا الفصل من فصول الـسنة، فاسـتعجلوا                  

قرروا مصيرهم، واستعادة مجدهم التليد على حد تعبيرهم بكل الطرق، وعلى ما يبـدوا أن مـا                 أمرهم و 
تحدثوا عنه من إصالح لفتح ال يتأتى إال على أنقاض حماس وإلغاء أي توافق وطني معها حتى لو كانت                   

ال أعتقد أن من    و, نتائجه انهيار الشرعية الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني برمته، المهم أن يبقوا هم             
يريد أن يصلح تنظيمه سينجح إذا أراد أن يهدم انجازات اآلخرين، فهذا أسلوب فاشل ولن يفضي إلى أي                  

ألن الرؤيـا   ,  وربما أكثـر بكثيـر     2007نتائج، سوى أن فترة خريف فتح  امتدت وستمتد حتى خريف            
روي بـه شـجرة  فلـسطين        واضحة فليس من ثمة احد من المشاركين في المؤتمر المقبل يحمل ماء ي            

الظمأى ابتداء من رئيس السلطة الفلسطينية الذي أعلن عن نواياه بأال يتفق مـع حمـاس مهمـا كانـت                    
األسباب في إطار تجفيف منابع الوفاق، وانه سيذهب إلى مؤتمر الخريف تحت أي سقف وبـأي نتـائج،                  

قط من أجل تبادل وجهات النظر وال       وكذلك شريكه اإلسرائيلي في المؤتمر الذي قال إن مؤتمر الخريف ف          
غنى عن المفاوضات التي قال عنها باراك أنها ستحتاج إلى عقود  طويلة من الـزمن، وتناغمـت مـع                    
تصريحات ليفني بأن من يرفع سقف التوقعات سيصاب بخيبة أمل، فخيبات األمل، والمتوقعة لن تـؤثر                

ـًا على االحتالل وال على أمريكيا، بل على العكس      ـًا تكون سلب ـًا    ) إسرائيل(تمام قـد سـجلت تطبيعـ
جديدا مع دول وازنة في المنطقة، وستظل فتح تعاني من توالي خيبات األمل علـى الـصعيد الـسياسي                   
واألمني والتنظيمي، ولعلي أسأل كيف ستتقبل فتح هذه النتائج ؟ وهذا الهبوط واالنحدار؟ أم ليس هناك ما                 

أيديهم شيء وال يهمهم وال يعنيهم رضا أو سخط الجماهير الفلسطينية ،            تخسره فتح وقياداتها ولم يعد في       
وبأي برنـامج   , عاد الالجئون أم لم يعودوا والمهم أن تعود فتح وقيادات فتح وبغض النظر من يقود فتح               

والى أين سيصل بها، وأرى أنها ستعود ولكن الى الوراء او انها ستعود ولكن بعد فوات األوان، فتكـون                  
اقطت األوراق الصفراء وذابت وغطاها تراب فلسطين الذي ابى اال ان يحمـل الـشرفاء الـذين                 قد تس 

تمسكوا بحقه وحقوقه و من صان كرامته وروى تربته بدمائه وبعرقه وبدموعه وشهد معه وعليه وعلى                
بخيار رجاله وعلى صمود أولئك األبطال الذين رفضوا المساومة واالستسالم مع أعداء السالم، وتمسكوا              

الدفاع عن هذا الشعب في معركة العزة والكرامة والشرف رافضين بيع فلسطين والتخلي عـن تـراب                 
فلسطين، وما زالوا يحملون معهم بشريات الخير لهذا الشعب ولهذا التراب الطاهر الذي احتضن رفـات                



  

  

 
 

  

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

ء تريح أنظـار    من أسسوا لهذه الحركة العريقة، وليس غريبا أن يكسوا أرض فلسطين حلة جديدة خضرا             
  .المراقبين، وتكون غصة في قلوب المساومين والمطبعين 

فمتى سينتهي خريف فتح و متى سيلحق بربيع حماس، وأعتقد أن هذا منوط بحملة اسـتنهاض فتحاويـة                
أصيلة بعيدة عن الزيف والتضليل قائمة على أساس تنحية الفسدة والمرجفين وخضوعهم للمحاكم الثورية              

دمير الجماهير وال بد من لملمة أشالء هذه الحركة بعدها، فإذا عادت إلى رشدها فتـراب                بتهمة خيانة وت  
فلسطين لن يبخل عليها كما أقل غيرها من المخلصين، وسيغفر لها زالتها وسيترك لها مجـاال ينعمـون                  

 ومن  بخضرة وجمال ورونق فلسطين، ولن يكون حديث حماس حينها لهذا الوجه الجديد كعادتنا وبثقافتنا             
  .صلب عقيدتنا ادخلوها بسالم آمنين 

وحينها سيكون ربيع حماس قد أسس للربيع الفلسطيني في ظل الوفاق الوطني لنخـوض معـا معركـة                  
  .الحرية و الدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية ضد كل المشاريع الصهيوأمريكية

  10/10/2007صحيفة فلسطين 
  

  النتيجة صفٌر كبير: مؤتمر الخريف .72
  أحمد يوسف . د

ال يـدري أحـد     -كنتُ قد كتبتُ في هذه الصفحة بعد أن أعلن الرئيس األميركي نية الدعوة إلى اجتماع                
 يعقد هذا الخريف برئاسة وزيرة خارجيته، وتحضره دول الجـوار،           -"مؤتمر"كيف اكتسب الحقاً تسمية     

ال يمكن أن يكون أسوأ من هذا       بهدف إحياء السالم وفق حل الدولتين، وذهبت إلى أن توقيت دعوة بوش             
التوقيت، فاإلسرائيليون والفلسطينيون أضعف من أن يقدموا على تنازالت جوهرية، وهو نفسه أضـعف              
من أن يضغط على إسرائيل للقيام بالتحركات المطلوبة كي يتحقق السالم، وانتهيت إلى تشبيه االجتمـاع                

  .من الطعامالتي يحرم فيها األيتام " مأدبة اللئام"المزمع بـ
بدا الموقف العربي على هذا النحو متوازناً، فهو ال يتشنج برفض للمؤتمر وفكرته، وإنما يقبلهـا قبـوالً                  
مشروطاً، غير أن اإليضاحات األميركية اقتصرت الحقاً على استجابة خجولة لفكرة حـضور سـوريا               

ففـي مواجهـة    . عربية من جوهرها  ولبنان، وإن بدأت المناورات الدبلوماسية المعتادة إلفراغ الشروط ال        
  .المطلب العربي بضرورة شمول المفاوضات جاءت اإليضاحات األميركية شديدة التهافت

كم يتمنى المرء مخلصاً أن يقِدم المسؤولون العرب المعنيون، وقد لوحوا غير مرة بعدم رضاهم عن هذا                 
  . الهزل، على إطالق رصاصة الرحمة على مؤتمر الخريف

لتكن المفاوضات شاملة كما يريدها العرب، ولكن ليس على نحو مـا            . لمناورة إذن شديدة الوضوح   تبدو ا 
وإنما بتجزئة هذا الشمول في التناول إلى مسارات ثنائية، مع أن بعض قـضايا              ) مؤتمر جماعي (يتمنون  

ن المناورة تكتمل  ال يمكن مناقشته في مسارات ثنائية، غير أ       -كقضيتي الالجئين والمياه تحديداً   -الصراع  
 اإلسرائيلي باعتبـاره    -عندما تبدي اإلدارة األميركية حرصاً على البدء بالتركيز على المسار الفلسطيني          

نعم سوف يكون جـدول     : وهكذا تتضح أبعاد الرؤية بالنسبة للمؤتمر القادم      . منطلقاً لعملية السالم الشامل   
 اإلسرائيلي وبعدها يكون لكـل      - بالمسار الفلسطيني  أعماله شامالً، ولكن على أساس ثنائي، وسيتم البدء       

  . حادث حديث، والحصيلة كما يبدو األمر واضحاً شديد الوضوح لن تكون إال صفراً كبيراً
لنفترض مع ذلك أن العرب قد قبلوا هذا الجزء من المناورة األميركية، وقنعوا بـأن نقطـة االنطـالق                   

 اإلسرائيلي، فما الذي أعدتـه اإلدارة       -مؤتمر للمسار الفلسطيني  الحقيقية نحو السالم هي اختراق ينجزه ال      
األميركية في هذا الخصوص؟ ال توجد لدينا سوى إيضاحات بأن واشنطن مصممة على بحـث القـضايا     

، وأنها تنوي عقد سلسلة اجتماعات لمتابعـة        )القدس والالجئون والحدود في المؤتمر    (األساسية للصراع   
حـول  " مضموني"نها المؤتمر، وال بأس بهذا إن كان المؤتمر سيصل إلى شيء            النتائج التي سيتمخض ع   

 إلـى أوسـلو    1978قضايا الوضع النهائي يمكن متابعته، فكل محاوالت التسوية السابقة من كامب ديفيد             
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 لم تتضمن سوى اإلشارة إلى ضرورة البدء في التفاوض حول قضايا            2003 إلى خريطة الطريق     1993
 وفق توقيتات محددة، ودون ذكر ألي موجهات أو خطوط عامة للحلول المنتظـرة لهـذه                الوضع النهائي 

القضايا، وفي كل األحوال لم تتم المفاوضات، وال التوصل إلى شيء محدد بداهةً حول قـضايا الوضـع                  
  النهائي، فهل يكون لمؤتمر الخريف السبق في هذا المجال؟

منذ البداية  .  لهذا السؤال دون أن نبحث في الموقف اإلسرائيلي        ال يمكن بطبيعة الحال أن نعثر على إجابة       
ـ        توخياً لعمومية ال تلزمه فـي شـيء،        " اتفاق إعالن مبادئ  "كان أولمرت يصر على أن ينتهي المؤتمر ب

ـ          ، وواضح أنـه ال     "إعالن مصالح مشترك  "ووصل به األمر وفقاً لمسؤول فلسطيني مطلع إلى المطالبة ب
فهو في انتظار   . سياسي عام يتبناه مؤتمر الخريف، وهو غير قادر على أكثر من ذلك           يريد أكثر من بيان     
حول مسؤوليته عن فشل الحرب على لبنان، ولديه في ائتالفه الحاكم وزراء            " فينوجراد"تقرير آخر للجنة    

متطرفون، وآخرون طامحون إلى خالفته، ناهيك عن معارضيه خارج االئتالف المتربصين ألي هفـوة              
  .يدة لهجد

في هذا اإلطار توصل أولمرت وعباس في لقائهما األخير في الثالث من الشهر الجـاري إلـى صـيغة                   
مؤتمر " بعد"تشكل أساساً للمفاوضات    " وثيقة مشتركة "عبقرية في استخفافها بالعرب، فقد اتفقا على إقرار         

ل قـضايا الوضـع     الخريف، وذلك بعد أن رفض أولمرت دعوة عباس إلى وضع جدول زمني محدد لح             
بعد مؤتمر الخريف سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفـاق نهـائي           "النهائي، وقال مسؤول إسرائيلي مطلع      

في نكوص واضح عن تقليد وضع أمد زمني للتفاوض حول قضايا الوضع النهـائي              " بدون جدول زمني  
اإلطار الزمني المحدد   وإذا كان   . 2003 وخريطة الطريق    1993 وأوسلو   1978الذي أرسته كامب ديفيد     

  لم يتم احترامه في هذه السوابق الثالث فما بالنا بمفاوضات تجرى دون أفق زمني أصالً؟ 
هكذا يمكن ألي طفل صغير أن يلملم أجزاء صورة مؤتمر الخريف، فهو مؤتمر قـد تحـضره سـوريا                   

ل مساراته الثنائيـة مـع      ولبنان، ولكنه لن يكون مهيًأ بحال لبحث شامل في قضايا الصراع، وإنما لتناو            
المرجوة لعملية السالم، والتي    " االنطالقة" اإلسرائيلي إلحداث    -االقتصار في البدء على المسار الفلسطيني     

لن تعدو أن تكون موافقة المؤتمر على وثيقة مشتركة شـديدة العموميـة يتفـق عليهـا الفلـسطينيون                   
صدد مضمون حلول قضايا الوضع النهائي، ثـم        واإلسرائيليون قبل المؤتمر دون دخول في أي تفاصيل ب        

  .تبدأ المفاوضات الحقيقية بعد انتهاء المؤتمر ودون إطار زمني
أيكون من المبالغة أن نسمي هذا، وفقاً لبعض المصطلحات الشعبية المصرية دبلوماسية، اللعب بالبيـضة               

 -ة الـصراع العربـي    والحجر، أو دبلوماسية الثالث ورقات؟ فلم يحدث في تـاريخ محـاوالت تـسوي             
اإلسرائيلي كله أن تم تناول قضاياه المحورية بمثل هذا الكم من الهزل الذي ال يجد له تفسيراً إال محاولة                   

  . ستر إخفاقات اإلدارة األميركية في العراق وخططها الخطيرة تجاه إيران بورقة توت
وحوا غير مرة بعدم رضاهم عن هذا       وقد ل -كم يتمنى المرء مخلصاً أن يقدم المسؤولون العرب المعنيون          

 على إطالق رصاصة الرحمة على مؤتمر الخريف، فإن لم يفعلوا تعين عليهم كحـد أدنـى أن                  -الهزل
يطالبوا بتأجيل المؤتمر، على أن يكون مفهوماً أن هذا التأجيل ال يعدو أن يكون صيغة إلغاء للمـؤتمر ال       

ألن . ذي أريق الكثير منه في العراق وأفغانستان وغيرهمـا       تريق مزيداً من ماء وجه اإلدارة األميركية ال       
مؤتمراً كهذا ال يمكن أن يعقد ويفشل دون أن يؤدي إلى تداعيات بالغة الخطورة في منطقة ال تنقـصها                   

وعلى هؤالء المسؤولين أن يفكروا ولو مرة واحدة في األخذ بزمام المبادأة، وااللتفـات إلـى                . الحرائق
إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية والتماسك العربي مـن         : بعيداً عن أوهام الخريف   األولويات العربية   

  .أجل أال يستخف أحد بنا كل هذا االستخفاف
  10/10/2007صحيفة فلسطين  

  
  ...غزة كياناً معادياً إعالن للحرب أم هروب منها؟ .73
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  ماجد عزام
غزة كيانا معاديا يحمل في طياته دالالت ومعـاني    القرار الذي اتخذته الحكومة االسرائيلية باعتبار قطاع        

عميقة وخطيرة تكتيكية واستراتيجية في آن، والغريب أن قرارا كهذا لم يثر ردود فعل قويـة وصـاخبة                  
باستثناء رد فعل حكومة حماس وبعض القوى الفلسطينية األخرى، جاءت ردود الفعل العربية والدوليـة               

اوق مع الخط العام اإلقليمي والدولي المتفهم وحتى المتسامح مـع           خجولة ال ترقى لمستوى الحدث وتتس     
السياسات والجرائم االسرائيلية التي ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني وتتخطى فـي أحيـان كثيـرة                

  . التعريفات أو المحددات المعروفة لجرائم الحرب أو الجرائم ضد االنسانية
  
  

ا ما تم وضع القرار االسرائيلي في سياقاته الطبيعية الداخليـة           بغض النظر عن ردود الفعل الخجولة، وإذ      
واالقليمية والدولة واحتكاما إلى القاعدة المعروفة التي سنها وزير الخارجية األميركي األسـبق هنـري               
كيسنجر والقائلة ان اسرائيل ال تملك سياسة خارجية بل سياسة داخلية فقط، فإن عديد مـن المالحظـات                  

  : ن تسجيلها وعرضها على النحو التالياألساسية يمك
ـ حسب قاعدة كيسنجر فإن القرار االسرائيلي نابع أساسا من التجاذبات أو السجاالت السائدة اآلن فـي                 
اسرائيل حول كيفية مواجهة صواريخ المقاومـة الفلـسطينية المنهمـرة علـى المـستوطنات والمـدن                 

ه وغاياته األولى سعى إلى تهدئة الخواطر وإرضاء الغرائـز          االسرائيلية، إذاً القرار االسرائيلي في أهداف     
المطالبة باالنتقام والثأر وسحق قطاع غزة ومواطنبه ولو بثمن تجاوز القرارات الدولية وارتكاب جـرائم               

  . حرب
ـ القرار االسرائيلي المذكور جاء بديال لالقتراح المتداول منذ فترة والقاضي بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة               

التي نفذت فـي    » 1«على غرار السور الواقي     » 2« اجتياح واسع لقطاع غزة أو عملية السور الواقي          أو
 في الضفة الغربية، رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود أولمرت والقادة العـسكريون ال             2002ربيع العام   

رأسـها التـوتر    يحذفون هذا االقتراح عن جدول األعمال ولكنهم يؤخرونه ويؤجلونه لعدة أسباب علـى              
الحاصل على الحدود الشمالية مع سوريا خاصة بعد االستعراض العسكري االسـرائيلي فـي األجـواء                
السورية منذ أسبوعين تقريبا، وحسب وزير الدفاع ايهود باراك وقائد أركانه غابي أشكنازي فإن اسرائيل               

بهة أخرى في الشمال فـي أي       ال تستطيع فتح جبهة جديدة ضد قطاع غزة بينما هي تواجه أخطار فتح ج             
لحظة، كما أن ثمة حديثا إسرائيليا عن مزيد من االستعدادات العسكرية من الضروري القيام بهـا قبـل                  
التفكير في خوض أي حرب جديدة سواء أكانت موسعة أم محدودة، أولمرت ال يريد كذلك اجتياح قطاع                 

اللقاء الدولي للسالم في تشرين الثاني القـادم        غزة في هذا الوقت بالذات خشية التأثير على فرص انعقاد           
في واشنطن وهو اللقاء الذي بات مصلحة وضرورة أميركية وال يستطيع وال يملـك أولمـرت سـوى                  
مجاراتها مع العمل الجدي على إفراغها من محتواها وتقليص آثارها السلبية إن وجدت، إلى ذلك يمكـن                 

أن يؤدي اجتياح قطاع غزة إلى زيادة التفـاف الجمـاهير           مالحظة تخوفات إسرائيلية أخرى من احتمال       
الفلسطينية حول حركات وفصائل المقاومة مثل حماس والجهاد االسـالمي ولجـان المقاومـة وزيـادة                
التعاطف مع الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية على حساب حكومة تسيير األعمال برئاسـة سـالم                

 السياسة كما في العسكر تواصل دراسة جدوى وأهداف العملية          فياض، وعوضا عن ذلك فإن اسرائيل في      
وهل ستعاود الصواريخ الفلسطينية الـسقوط      » صباح اليوم التالي  «-العسكرية وأما ما يعرف اسرائيليا ب     

على المستوطنات ما يعني إفراغ أي عملية عسكرية من محتواها وجدواها، علما أن ثمة سيناريو خياليـا            
اليوم التالي من أساسها ويتحدث عن انزالق وغرق اسرائيلي جديد في قطـاع غـزة   ينسف فكرة اجتياح   

واضطرار جيش االحتالل إلى البقاء طويال هناك، ما يعني انهيار السلطة الفلسطينية ليس فقط في غـزة                 
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 وال  وإنما في الضفة أيضا ومعها كل عملية التسوية، ما يعني اضطرابا فلسطينيا وإقليميا ال تبدو اسرائيل               
  .حتى الواليات المتحدة في وضع مناسب لمواجهته واحتوائه

 يبدو الفتا أن القرار االسرائيلي لم يثر نقاشات أو سجاالت جادة في الداخل االسرائيلي رغم أن اقتراحا                 -
كهذا كان يجلب قبل سنوات انتقادات حادة وتوصيفات ومصطلحات تتحدث عن جرائم الحرب وانتهـاك               

 وما إلى ذلك، القرار مر بهدوء في الساحة االسرائيلية ربما بسبب التطورات األخيرة في               القانون الدولي 
فلسطين والشعور بأن القرار يخدم الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض وهو المبرر الذي               

يـدافع  يحجب أبعاده ودالالته العنصرية والكارثية وربما ألن تيارا مهما محسوبا على الوسط واليـسار               
بحماسة عن عقاب وإذالل قطاع غزة، علما أن العراب األساسي وراء القرار كان حاييم رامون القيـادي              

» الحمـائم «البارز في حزب كديما القادم من حزب العمل والمحسوب تاريخيا على معسكر التـسوية أو                
  . وفق التوصيف االسرائيلي

أمام جريمة اسرائيلية بكل ما للكلمة من معنى، ونحن         في األخير وقبل كل المعطيات السابقة وبعدها نحن         
أمام استهداف مباشر للمدنيين لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، ونحن أمام عقل اسـرائيلي ال يريـد أن                 
يفهم أو يتعلم، ورغم أنه يدعي العكس فقد جربت سلطات االحتالل كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية                

 الذي صمد، رغم األثمان الباهظة، وقاوم وتحمل كل السياسات والجـرائم            في مواجهة الشعب الفلسطيني   
االسرائيلية، وأكد عبر ذلك الصمود األسطوري أن ال سالم وال أمن وال تهدئة في فلـسطين والمنطقـة                  

 1967طالما لم ينل هذا الشعب حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على األراضي المحتلة عام                 
ادل لقضية الالجئين وفق الشرعية الدولية، والنقاط السابقة تمثل الحد األدنى المقبول فلـسطينيا              مع حل ع  

وبدونه لن يسقط القناع عن وجه اسرائيل كدولة خارجة عن القانون الدولي عنصرية منبـوذة ترتكـب                 
  . لعاليةجرائم حرب وجرائم ضد االنسانية في مواجهة شعب أعزل إال من إرادته وروحه النضالية ا
  9/10/2007وكالة سما 

  
  مأزق أبو مازن في مؤتمر الخريف .74

  فهمي هويدي
األخبار التي تسربت عن ترتيبات عقد مؤتمر الخريف تشير إلى أن من أهدافه الرئيسية تقديم المزيد من 

وتذهب تلك . التنازالت الفلسطينية في جوهر القضية، مقابل تنازالت إسرائيلية محددة في اإلجراءات
التسريبات إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية أصبحت خياراته محدودة للغاية، بعد أن راهن على 

بل تحدث تلك . األمريكيين وعلى عالقته الشخصية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت
  .التسريبات عن أن مؤشر التنازالت بدأ يتحرك بالفعل، وال يعرف بالضبط أين سيقف

 عن أن أبو مازن وأولمرت حين أدركا البون الشاسع بينهما في 3/10ذاعة العبرية يوم لقد تحدثت اإل
شأن القضايا المطروحة، اتفقا على وضع صيغة إلعالن مصالح بدالً من إعالن مبادئ يتناول بصيغة 

  .فضفاضة بعض اآلراء المتفق عليها بخصوص القضايا العالقة
وقفه، تحدثت اإلذاعة العبرية، وكل وسائل اإلعالم وإلكمال حصار أبو مازن وضمان إضعاف م

اإلسرائيلية عن أن اولمرت أبلغ رئيس السلطة صراحة أن اسرائيل لن تتعامل معه إذا عاد للتعاون مع 
حركة حماس، وأن غاية ما تقبله منه أن تظل االتصاالت مع حماس مقصورة على التعاون في المسائل 

  .التقنية واإلنسانية فحسب
 أن أبو مازن أبدى استعداداً للتراجع في موقفه في 30/9في " معاريف"صعيد آخر، ذكرت صحيفة على 

أثار االنتباه . 47 و46قضايا الحل الدائم، وأنه لم يعد يصر مثالً على عودة الالجئين المطرودين منذ عام 
ن مقتنعون بأنه لن أن اولمرت فوجئ بأن جميع المسؤولين الفلسطينيين المفاوضي" معاريف"في تقرير 

ونقلت الصحيفة عن أبو مازن قوله . تكون هناك عودة لالجئين الى ديارهم التي طردوا منها في اسرائيل
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متى سمعتني أطالب بحق العودة السرائيل؟ نحن نطالب بحق عودة "ألولمرت في آخر لقاء بينهما 
 أنه إزاء المفاجأة، فإن اولمرت "معاريف"وذكرت .  هذا ما سنتفق عليه-لفلسطين، وأين هي فلسطين؟ 

أبلغ أعضاء لجنة الخارجية واألمن في الكنيست بأن كالً من ابو مازن وفياض يعترفان بأن اسرائيل 
نسبيا فيما يتعلق " تقدما"كما أشارت الى أن االتصاالت بين الجانبين افرزت ". ذات طابع يهودي"

عريقات كبير المفاوضين، قوله للمسؤولين ونقلت عن صائب . بالتجمعات االستيطانية في الضفة
االسرائيليين إن الجانب الفلسطيني مستعد لتبادل االراضي، ويقبل ببقاء المستوطنات في الضفة مقابل أن 

  .توافق اسرائيل على ضم مناطق مما يخضع لسلطتها للدولة الفلسطينية
قصة حب حقيقية على "هناك إن " معاريف"في هذا الصدد، قال كاسبيت المعلق السياسي لصحيفة 

 وهذا الغرام المتبادل واالنسجام المقترن بتفهم االوضاع -" المستوى الشخصي بين ابو مازن واولمرت
في المباحثات، والذي لم يكن سوى " التقدم"الداخلية لكل طرف، أسهم في توفير ظرف موات لتحقيق 

  .مزيد من التنازالت والتراجعات
 العام 4/10اها السلبي في األوساط الفلسطينية، وهو ما عبرت عنه المذكرة في هذه األجواء كان لها صد

، وحذر فيها من أن يتحول مؤتمر "سلمان ابو سنة"الماضي لمؤتمر حق العودة، على لسان الدكتور 
الخريف المرتقب الى إضافة للمكاسب االسرائيلية، بدالً من أن يحقق شيئاً لصالح إنصاف الشعب 

وخص باإلشارة صيغة االعتراف الجديدة التي تطرحها اسرائيل، . وإعادة بعض الحقوق اليهالفلسطيني 
التي ال تكتفي فيها بحقها في الوجود، وإنما تطلب فيها إقراراً فلسطينياً بأن اسرائيل هي الوطن القومي 

  :ا ما يليواعتبر الدكتور ابوسنة أن هذه الصيغة بالغة الخطورة لعدة اسباب في مقدمته. لليهود
أنها تتضمن اقراراً فلسطينياً وعربياً بإسقاط الحق العربي في فلسطين واالعتراف بما يزعمون أنه حق 

  .يهود العالم التاريخي أو التوراتي بأرض فلسطين حسب الرواية الصهيونية المختلقة للتاريخ
 كيانهم، ونيل حقوقهم أنها تنقض نضال الفلسطينيين داخل اسرائيل، الذين يسعون الى الحفاظ على

التي ينادي بها كثيرون في ) الترانسفير(الطبيعية كمواطنين فوق أرضهم، وتبرر تطبيق خطط الترحيل 
  .اسرائيل، على مستوى األحزاب والنواب والوزراء، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء

اف بالحق، ومستوى تنفيذ مستوى االعتر: انها تلغي طوعاً حق العودة لالجئين الفلسطينيين على مستويين
  .وهذا عبء تاريخي ال يمكن ألي مسؤول فلسطيني أن يتحمل تبعاته أمام الشعب والتاريخ. الحق

، الذي أعلنت بموجبه دولة اسرائيل، ال يقر بذلك، ألنه ال يقر إنشاء دولة على 181أن إقرار التقسيم رقم 
لث من قرار التقسيم يحتوي على بنود واضحة ولذلك، فإن الفصلين الثاني والثا. أساس ديني أو عرقي

وعلى هذا األساس كان قبول اسرائيل . تكفل الحقوق السياسية والدينية والثقافية لألقلية في دولة األكثرية
، أي عودة الالجئين إلى ديارهم 194 إلى القرار 181عضواً في األمم المتحدة مشروطاً بتطبيق القرار 

  . في حماية األقلية181نصوص القرار التي طردوا منها خالفاً ل
 فال يعقل أن يقبل - أضافت الرسالة -هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية والتاريخية 

 عاماً منذ تحالف بلفور ووايزمان على تمزيق 90الفلسطينيون بذلك بعد عقود من النضال، وبعد صمود 
 والتاريخ الفلسطيني وتاريخ البالد العربية، مليء بالعبر من الشعب الفلسطيني واالستيالء على أرضه

  .عواقب اإلخالل بهذه الحقوق
  :حين تطرقت المذكرة الى التعامل الفلسطيني مع مؤتمر الخريف، فإنها أثارت أربع نقاط هي

ة، وهذا يقتضي العمل بسرعة وجدي. إن الذهاب الى المؤتمر ال بد أن يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني
وقراءتنا لألوضاع تفيد بأن حل هذا االشكال على قاعدة . من أجل حل اإلشكال القائم بين رام اهللا وغزة

وحدة الشعب أمر ممكن، وهو يحتاج إلى إقرار منكم ببدء التداول مع هذه المسألة بعيداً عن أية شروط 
  .مسبقة تغلق باب الحوار والحل
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تي تطالب بحل شامل أوال يعني ضرورة أن تتركز أعمال المؤتمر إن التمسك بمبادرة السالم العربية، ال
 اإلسرائيلي - اإلسرائيلي، وليس في قضية الصراع الفلسطيني -حول تداول قضايا الصراع العربي 

  .فقط
وهذا ما . ومن هنا أهمية مشاركة كل الدول العربية في المؤتمر، ليسوا كضيوف، أو من أجل التطبيع

 العربي، والذي هو عنصر القوة األساسي - فلسطينياً يؤكد وحدة الموقف الفلسطيني يجب أن يكون موقفاً
  .1991للمفاوض الفلسطيني، على غرار ما حدث في مؤتمر مدريد 

إن الخلل الخطير في الوضع الفلسطيني الحالي يتمثل في تهميش منظمة التحرير الفلسطينية كقوة فاعلة، 
ولذلك فإن من واجب القيادة الفلسطينية الدعوة الى انتخابات لمجلس . وغياب مجلسها الوطني المنتخب

والمجلس هو صاحب السيادة المطلقة في الحفاظ على الحقوق . وطني جديد يمثل عشرة ماليين فلسطيني
أما موضوع االستفتاء الذي قيل إنه سيجري في حالة . الفلسطينية، وقبول أو عدم قبول أية صيغ لالتفاق

 اتفاق مع اسرائيل ففيه مواطن خلل كثيرة، أولها أنه ال يجوز االستفتاء على الحقوق غير التوصل الى
القابلة للتصرف، وثانيها أن االستفتاء في مناطق محدودة ال تشمل كافة الشعب الفلسطيني يفقده شرعيته 

  .ويهدر قيمته
ن الشعب كله، سيضع إن إحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ووجود مجلس وطني منتخب م

مفاوضات مع الشعب وليس مع السلطة .  اإلسرائيلية في إطارها الصحيح-المفاوضات الفلسطينية 
" المناطق"الوطنية فقط، وهو ما تريده اسرائيل، وتريد أن ينظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية 

  .1948بدأت عام ، ملغية بذلك القضية الفلسطينية األصلية التي 1967المحتلة منذ عام 
من المفارقات التي تثير االنتباه في المشهد أن الضغوط التي تمارس اآلن على الفلسطينيين تركز حول 
الملفات التي سبقت اإلشارة إليها، متعلقة برفض العودة واإلبقاء على المستوطنات واالعتراف بالهوية 

ه الى االسرائيليين ال تتجاوز حدود رفع اليهودية للدولة الفلسطينية، في حين أن المطالب التي توج
وال غرابة في ذلك، فالطرف األقوى . الحواجز واإلفراج عن المعتقلين والتعاون االقتصادي واألمني

وحتى ذلك الفتات، فإن اسرائيل . أما الطرف األضعف فحظه الفتات دائماً. يتحدث في القضايا الكبرى
أن رئيس األركان االسرائيلي " الشرق األوسط"قليلة على صفحات وقد قرأنا قبل أيام . تساوم فيه وتتمنع

عرقل اطالق الدفعة األخيرة من األسرى، حتى يقطع أولمرت على نفسه عهداً بعدم اعطاء أية وعود في 
  .إال بموافقة الجيش) حتى في المسائل اإلجرائية المحدودة(الضفة 

بة إلى المؤتمر، ولن تخسر شيئاً، حتى وإن لم يحقق المفارقة األخرى أن اسرائيل مطمئنة إلى أنها ذاه
أي شيء، لكن وضع اإلدارة األمريكية مختلف، فهي تبحث عن انجاز يرد لها بعض االعتبار والهيبة 

أما وضع السلطة الفلسطينية فهي أشد حرجاً، ألن المطلوب من . ويمكنها من تغطية ورطتها في العراق
له، وعودته خاوي الوفاض من المؤتمر، سوف يمثل خسراناً كبيراً أبو مازن بمثابة انتحار سياسي 

ولألسف ال أحد يستطيع أن يتعاطف معه في ذلك، ألنه من وضع نفسه في الموقف الذي . لرهاناته
 .حتى لم يعد يسانده سوى أعدى أعداء قضيته. انحشر فيه، وحرق أغلب اوراقه

  10/10/2007الشرق االوسط 
  

 للضعف حدود .75
  مد نوفلأح. د

في هذا الخريف سينعقد مؤتمر السالم بأمر من أمريكا راعية السالم والديمقراطية والعدل واألمن في 
  .العالم

وعقده في الخريف فأل خير، حيث يتوقعون أن تتساقط فيه الحقوق كما تساقط أوراق الشجر في هذا 
ي، فإن أعلى سقف لآلمال والطموح فببركة القيادة الحالية للشعب الفلسطيني، الخليفة العباس. الفصل
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والثقة تعني التجديد والتمديد، ولقد رمى عباس العصا في . والتوقعات هو الثقة من قبل أولمرت وبوش
  .(!عافية(ومن قال إنه يطالب بعودة الالجئين وتقسيم القدس؟ : وجه القطيع حين قال
والبركة في . (لمؤتمر سينعقد بمن حضرولقد أعلنت سوريا أنها ستغيب، ولكن ا. سينعقد المؤتمر إذاً

وهكذا، وفجأة فطنت أمريكا أن هناك قضية فلسطينية، وأنه ال بد من قيام دولة فلسطينية !) الموجود
وفطنت أننا منذ سنوات لم نعقد مؤتمراً، ولم تفطن إلى تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمرات سابقة، فلماذا عقد 

   فيه من بنود االتفاقات شيء؟المؤتمرات في الوقت الذي ال ينفذ
فإذا أضاف هذا المؤتمر إلى المؤتمرات السابقة توصيات جديدة فإنها ستتراكم فوق التوصيات الصادرة 

أو لم يقل شارون إنه سيدوخ الفلسطينية في مفاوضات . عن المؤتمرات السابقة التي لم ينفذ منها بند واحد
  !(..مت يا. (ي النقطة نفسها عشرين سنةال تنتهي في عقود، وإنه سيجعلهم يدورون ف

نقطة أخرى في هذا الحديث أن المؤتمر ينعقد في قمة ضعف الصف العربي، في منتهى ضعف القيادة 
للضعف حدود، : ولئن كان للناس كلهم نقطة ضعف ينتهون إليها ويتوقفون عندها، قائلين. الفلسطينية

وكل . عدا ضعفنا فهو ضعف بال حدود.. ناوسننتفض على ضعفنا إذا كان ضعفنا سينتقص حقوق
  .التنازالت لها حدود، عدا تنازالتنا فهي التنازل بال حدود

: لماذا تصر أمريكا إذاً على عقد المؤتمر في هذه اللحظة في هذا الفصل في هذا الموقف من الضعف
 قيادة الشعب تفكك غير مسبوق في الصف العربي، تفكك غير مسبوق في الموقف الفلسطيني، تآمر من

  .الفلسطيني على الشعب وحقوقه
إن للمؤتمر هدفاً واحداً هو استغالل اللحظة وانتهاز الفرصة لتحقيق أعظم المكاسب للكيان الغاصب 

انتهزوا "كتابه بعد حرب الخليج األولى والنفوس محطمة " نكسون"مستغلين لحظة الضعف، ألم يكتب 
  !؟ ولذلك انعقد مؤتمر مدريد"الفرصة

كم أنتم غارقون ! ن الواهمون أن معركة السياسة أقل شراسة وخطورة من معارك الحروب، واهمونيظ
  !إلى األذقان في األماني العذاب والسراب

إن معارك السياسة أشد ضراوة من معارك العسكرية ولئن كانت الحرب خدعة، فإن السياسة هي أم 
  !الخداع واألالعيب

هذا الذي يكتب عنه ..  المفاوض، فقد انتهت فيه الرئاسة لدولة األستاذ قريعأما إذا نظرنا في تشكيلة الوفد
كنا إذا احتدم التفاوض وأقفلت :  في مذكراته، فيقول- ولينِف قريع-المفاوض اليهودي " روبنشتاين"

فيضع منديالً على وسطه ويرقص لنا فتنفرج الكروب وتنفتح الدروب ) أي قريع(الدروب، يقوم دولته 
وأما ياسر عبد ياسر، فهذا مهرج في !) حصل يا عمنا وإال ما حصل(صلة الراقص اللهلوب بعد و

ليس جبهات قتال كما قد يظن إنما جبهات (سيرك، يتنقل على الحبال ينتظر النوال، فمن جبهة إلى جبهة 
التاريخ من ليس رايات ألوية المعارك والقتال، وإنما كان في (، ومن راية إلى راية !)نضال وجمع أموال

األخ ياسر نجم االجتماعات السرية والعلنية مع بيلين وغيره من اليهود فما من !). يرفعن الرايات
عاصمة إال شهدت نضاالته، ومؤتمر كوبنهاغن توج بنصف مليون دوالر فقط، ومنه طار إلى دبي حيث 

  .قضى ليلة رأس السنة في فنادقها، ورقص حتى مطلع الفجر
فهو الذي يتكلم كصلية الرشاش، وليس فيه من صفات الرشاش إال كالمه في وسائل وأما األخ مصائب 

وهو مناضل عتيق كالخمر المعتقة، ونضاالته في واشنطن مشهودة ويرحم أيام عرفات، ! اإلعالم بانتفاش
) يا عيني(، وصليات عرفات تنثال فوق رأسه زخات، وهو ..)-كال(يوم كان األخ المذكور يقف أمامه 

  !واآلن سبحان من أطلق لسانه بكل اللغات)! وسكات(حالة بكم في 
لست أحب التجريح، لكن التضحية بوطن وقضيته والتالعب بمصير شعب على يد أدعياء النضال 

فاألمر أخطر من أن يسكت عليه أو يترك هذا . والوطنية شيء فوق االحتمال وينطق من به صمم وبكم
 .الوطن للتآمر عليه
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  9/10/2007نية السبيل االرد
  

  دّوامة التوطين والعنصرّية: حقوق الفلسطينّيين في لبنان .76
  دياب أبو جهجه 

، والوضع الفلسطيني يشهد أشد حالـة      1948تدخل القضية الفلسطينية العام المقبل عامها الستين منذ نكبة          
مع عقـده والـذي     وعلى عتبة المؤتمر الخريفي المز    . انقسام في تاريخه سواء في الداخل أو في الشتات        

سيكون من دون شك، حلقة جديدة من مسلسل التجاذب والمراوحة الذي يخرجه االميركيـون موسـمياً،                
وهمهم األوحد فيه مصلحة الكيان الصهيوني واألنظمة العربية المتحالفة معه موضوعياً، وهو سيسفر إما              

  .ى من حقوق الشعب الفلسطينيعن مراوحة المكان أو عن تدهور وانهيار جديد لسقف الحد األدن
بات هذا السقف اليوم في الحضيض، بحيث أن تنازالت أوسلو أصبحت تبدو وكأنها حلـم وردي بعيـد                  

ومن دون الدخول في تحميل المسؤوليات، فإن ما يعنينا هنا هو طرح سـؤال يتعلـق بـااللتزام                  . المنال
  .اًبالقضية الفلسطينية اليوم والدفاع عنها في لبنان تحديد

ال شك بأن الوضع الفلسطيني في لبنان هو وضع في منتهى الحساسية، وذلك يعود إلى ظروف تاريخية                  
تتعلق بالحرب األهلية اللبنانية ونشأتها والدور الذي لعبته الفصائل الفلسطينية في تلك الحرب، بمـا فـي                 

 ضد بعض الفئات اللبنانية مـن       ذلك الهيمنة الفلسطينية على قسم كبير من لبنان واالستبداد الذي موِرس          
ونحـن ال نعنـي هنـا الـدور         . الفاسد و البعيد كل البعد عن أي فعل مقاوم حقيقي         " األبوات"قبل نظام   

الفلسطيني الناشط في قتال القوى االنعزالية والفاشية اللبنانية خالل حرب السنتين، إنّمـا نعنـي تحديـداً                 
حقة لحرب السنتين، إلى سلطة كانتونية فاسـدة والقمـع الـذي            تحول المقاومة الفلسطينية في الفترة الال     

  .مارسته ضد شرائح لبنانية عديدة ال هي انعزالية وال فاشية
و لكن ال بد لنا من أن نذكر أيضاً أن المجازر التي ارتُكبت بحقّ الشعب الفلسطيني في لبنان خالل فترة                    

ة تل الزعتر إلى صبرا وشاتيال وصوالً إلى حـرب          الحرب األهلية، ال تُعد وال تُحصى، بدءاً من مجزر        
لذلك فإنه من الخطأ اعتبار أن الدور السلبي للفصائل الفلسطينية وتحديداً حركـة             . المخيمات السيئة الذكر  

خالل فترة ما بعد حرب السنتين يخلق مبرراً مظلومياً فريداً من نوعه للشعب اللبناني لكي ينقم عل                 " فتح"
، ألن ما عاناه األخير على ايد الميليشيات اللبنانية المختلفة المشارب يفـوق بـدرجات               شقيقه الفلسطيني 

وهم تعاملوا معها كتعاملهم مع أي من السلطات التي اعتادوا          ". فتح"عديدة ما عاناه اللبنانيون تحت سلطة       
  .تسيير أمورهم في ظلّها، بل واالستفادة منها لمقارعة بعضهم بعضاً

ن واقع االمر اليوم في لبنان يكشف عن حالة عنصرية كريهة تهيمن على نظرة معظـم            على كل حال، فإ   
اللبنانيين الى الفلسطينيين، وهي تتخطّى االنقسام السياسي لتشكّل قاسماً مشتركاً بين الطوائف المنقـسمة              

 اللبناني، أن   ومن بين المؤشّرات المعبرة عن طبيعة المجتمع الطائفي       . حول جميع المسأئل األخرى تقريباً    
هذه الكراهيـة   . كراهيته تجاه اآلخرين هي سمة عامة، بينما هو ينقسم حول نفسه على طول الخط تقريباً              

حتى داخل جمهـور    . نجدها عند المسيحيين كما نجدها عند المسلمين ونجدها عند الشيعة كما عند السنة            
اع عن القضية الفلسطينية، نجد ترسـبات طائفيـة         المقاومة نفسها، وهو التيار اللبناني األكثر تشبثاً بالدف       

وقد يكون العامل الطائفي المتخلّف، منطلقاً أساسياً في موقـف          . وعنصرية مخيفة تجاه الشعب الفلسطيني    
الشيعة والمسيحيين من الفلسطينيين إضافة إلى كون هذه الطوائف هي التي عانت أشد المعاناة تحت حكم                

ض الشرائح من السنة اللبنانيين إزاء الفلسطينيين، هي من دون شـك الظـاهرة              ، إال ان كراهية بع    "فتح"
األكثر اثارة لالستغراب، والتي ال يمكن تفسيرها ال بالطائفية المستشرية وال بدور الفلـسطينيين خـالل                

 إن كراهية شرائح واسعة من سنة بيروت وطـرابلس        . الحرب، وهم كانوا السيف المسلول للطائفة السنية      
وصيدا تجاه الفلسطينيين اليوم، هي نزعة عنصرية الطابع تتداخل مع احتقار طبقي لتولّد أبـشع أشـكال                 

  .التمييز وأقساه
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كما أن هذا الكره يجسد تعزز الفكر القومي اللبناني كفكر عنصري شوفيني فـارغ مـن أي مـضمون                   
طنة لبنانيـة يتخطـى الطائفيـة       حيث أن هذا الفكر القومي اللبناني يعجز عن انتاج حس موا          . حضاري

وبغض النظر عن أن معركة الجـيش       . والمذهبية، ولكنّه ينجح فقط في انتاج كراهية لآلخر و نقمة عليه          
فـتح  "اللبناني في نهر البارد كانت محقّة وضرورية في مواجهة منظّمة تدميرية المنهج والتوجـه مثـل                 

رغم أنّـه   ( ضد الشعب الفلسطيني خالل المعركة،       ، غير أن االرهاصات العنصرية التي ظهرت      "االسالم
  .، تكشف عن هذه النزعة الشوفينية اللبنانية المرتبطة بالكراهية للفلسطينيين)كان الضحية المزدوجة

جميعنا يذكر المواقف التي ُأطلقت داعية ضمنياً إلى تدمير المخيم على رأس سكانه، وهـو الـذي كـان                   
، مـا فـرض   "خط أحمر"راهللا وإطالقه لموقفه الشهير من أن المخيم سيحصل لوال تدخل السيد حسن نص     

ومن ثم حصلت مجـزرة     . هدنة سمحت للمدنيين الفلسطينيين بالخروج من المخيم وتجنّب مجزرة حقيقية         
البداوي التي ال تزال من دون تحقيق، لتكشف من جديد عن خطورة النزعة العنصرية ذاتهـا وطابعهـا                  

  ".الجينوسيدي"
 جوهر القضية الفلسطينية في لبنان اليوم عملياً في نبذ هذه النزعة العنصرية المعادية للفلسطينيين               يتجسد

من السهل جداً إطالق التصريحات حول دعم المقاومة في فلسطين ودعم حق العودة وتحرير              . ومحاربتها
تمييز العنصري ضـدهم    فلسطين من النهر الى البحر ومن ثم السكوت عن قتل الفلسطينيين في لبنان وال             

إن من له التزام بالقضية الفلسطينية من منطلق عدالتها كقضية انسانية أو مـن منطلـق                . قانونياً وعملياً 
قومي أو اسالمي أو من منطلق براغماتي، ال بد له من أن يتحرك في لبنان لتغيير الوضع المزري الذي                   

  .العنصرية التي تؤسس لهذا الواقع و تُبقيه مستمراًيعيشه الفلسطينيون في هذا البلد ولمحاربة النزعة 
ان مصلحة لبنان ال يمكن أن تتحقق من خالل تهميش الفلسطينيين فيه وعزلهم في أحزمة بؤس سـتولد                  

  .حكما نقمة وحقدا مضادين وتتيح المجال لكل مصطاد في الماء العكر بأن يستغل هذا الوضع ألجندته
هي مشكلة  .  االنقسام السياسي والطائفي اللبناني لتصبح مشكلة لبنانية عامة        المشكلة هنا كما ذكرنا تتخطّى    

وإن كانت قوى الموالة في لبنان وقواعدها الشعبية اليوم         . نظام ومشكلة مواالة و معارضة على حد سواء       
يا جدا  تجسد اكثر المواقف راديكالية في عدائها للشعب الفلسطيني، إال ان المعارضة كذلك تلعب دورا سلب              

، )وهو اصرار في محلـه طبعـا     (ففي اصرارها على رفض التوطين ومحاربة مشاريعه        . في هذا الملف  
وال شك في أن التيار الوطني      . تترك المعارضة مساحة للعنصرية و التمييز وكانهما اجراء ضد التوطين         

ن التيار الـوطني الحـر      إ. الحر يتحمل مسؤولية إدخال النزعة الشوفينية اللبنانية الى خطاب المعارضة         
مطالب اليوم بالتخلي عن خطابه الشوفيني اللبناني وتجاوزه الى خطاب وطني انساني قادر لـيس فقـط                 

، بل كذلك   )وهو االنجاز الحضاري الذي حققه التيار بتفاهمه مع حزب اهللا         (على استيعاب االخر اللبناني     
  .نالى استيعاب مسألة الحقوق المدنية الفلسطينية في لبنا

الديموقراطية الحقيقية هي تلك التي تؤمن الحماية ألقلياتها و لالجئيها وترفع التهميش واالضطهاد عـن               
إن رفض التوطين كمبرر للعنصرية هو عذر أقبح من ذنب كما ان رفض             . الشرائح الضعيفة في المجتمع   

ين الفلسطينيين في لبنان    الحل هو في اعطاء الالجئ    . العنصرية كمبرر للتوطين هو خطر يجب التنبه منه       
كامل حقوقهم المدنية ومساواتهم بالمواطنين اللبنانيين بالتوازي مع سياسة صارمة لجهة عدم حـصولهم              

عندما يحصل الفلسطيني على اقامة دائمة تسمح لـه         . على الجنسية اللبنانية واحتفاظهم بالهوية الفلسطينية     
رته لحقه في االقامة وتسمح لـه بالعمـل فـي كـل             بالخروج والدخول من لبنان بسهولة ومن دون خسا       

المجاالت وبالتملك وبالتعليم وبالتعبير عن رأيه، عندها فقط ال يعود عنده مبرر لطلب الجنسية اللبنانية او                
  .الطموح الى التوطين

على القوى الوطنية واالسالمية في لبنان ان تعي هذه المسألة و تتحرك عاجالً لمعالجـة هـذه المـشكلة                 
كما عليها ان تنبذ العنصرية من صفوفها وتحارب التوجه العنصري عند قواعدها بحـزم              . إحقاق الحق و
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كما ينبغي عليها التشديد على أن اي شخص يدعي الدفاع عن القضية الفلسطينية وال يدافع عـن حقـوق                 
  .الفلسطينيين في لبنان هو شخص منافق
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