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  لماذا نذهب إلى مؤتمر سقفه أدنى من كارثة أوسلو؟: تحذّر عباس" سرية"وثيقة  .1

ـ   : رام اهللا  على نسخة منها، الرئيس الفلسطيني محمود      " السفير"ت  ، وحصل "سرية"حذرت وثيقة صنّفت بال
سينصب للمفاوض الفلسطيني في المؤتمر الذي دعا إليـه الـرئيس األميركـي     " فخ إسرائيلي "عباس من   

وأشارت الوثيقة، التي قدمتها قيادات الصف الثاني في حركة فـتح، إلـى أن          . جورج بوش الشهر المقبل   
ينيين واإلسرائيليين توصلت إلى قبول الجانب الفلسطيني بـاالعتراف         المفاوضات التحضيرية بين الفلسط   

مجدداً، بالرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد اعترفت بها سابقاً، وألغت من              .. بدولة إسرائيل 
وبحسب الوثيقة، يهـدف الموقـف اإلسـرائيلي إلـى تحويـل            . ميثاقها الوطني البند الداعي إلى إزالتها     

ـ   االعترا ، ما  "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي    "إلى اعتراف بأن    " دولة إسرائيل "ف الفلسطيني األول ب
يعني بالضرورة إسقاط حق عودة الالجئين، وربما ترحيل الفلسطينيين الموجودين فـي منـاطق الخـط                

  ! األخضر
لمناطق التي يعيش فيهـا     واستبعدت الوثيقة أن تعطى السلطة الفلسطينية أي سيطرة مدنية أو أمنية على ا            

 ورجحت أن تكون فكـرة      1948,هؤالء الفلسطينيون، نظرا لوجودهم داخل المدن التي احتلت في العام           
األراضي المطروحة، والتي تحدث عنها رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين احمد قريع مؤخراً،            " تبادل"

قد ينقـل عـرب إسـرائيل       "ضفة وغزة   تقضي بمبادلة أراض فلسطينية في مناطق الضفة بأخرى بين ال         
  ". إليها

" غيـر المقـصود   "اإلعالمية اإلسرائيلية ستستغل القبول الفلـسطيني       " الماكينة"وأشارت الوثيقة إلى أن     
ـ  ، لتعميق الشرخ الفلسطيني الداخلي بين فتح وحماس، كمـا سـتروج          "دولة للشعب اليهودي  (بإسرائيل ك

ه وغيرها من قضايا الحل النهائي، والتي ستطرحها على أنها تنازل           لمسائل أخرى كالقدس والحدود والميا    
  . إسرائيلي تاريخي لصالح إقامة الدولة الفلسطينية

هل تعلّم المفاوض الفلسطيني من تجارب المفاوضات الـسابقة، وكيـف سـيتعامل مـع               "وتسأل الوثيقة   
 الحكومات اإلسرائيلية خالل فترة     مجموعة من الوعود الجديدة المشابهة لتلك التي قدمت من قبل رؤساء          

، متسائلةً عن جدوى ذهاب المفـاوض الفلـسطيني لمـؤتمر           "1993المفاوضات في ما بعد اتفاق أوسلو       
اتفاق سقفه أدنى بكثير مما قدم في اتفاق أوسلو وسيضع الجانب الفلسطيني فـي              "بوش، الذي سيقود إلى     

  ".  تنفذ في إسرائيلدوامة وعود جديدة قد تتبدد عند أول عملية فدائية
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وطالبت الوثيقة عباس باإلفصاح عن أسماء أعضاء الوفود التي أعدت لمفاوضة اإلسرائيليين، والتعلم من              
تجربة أوسلو القاسية التي أوكلت مهمة التفاوض ألشخاص غير كفوئين، ولهم مصالح اقتـصادية مـع                "

ول إن المفاوضات المقبلـة سـتكون شـفافة،         إذا كان الجانب الفلسطيني يق    "، مضيفةً   "الجانب اإلسرائيلي 
وسيطرح ما سيتم االتفاق عليه لالستفتاء الشعبي قبل الموافقة عليه بشكل نهائي، فلماذا ال يتم اإلفـصاح                 
عن أسماء المشاركين فيها، وما تاريخها، وماذا تملك، وما هي األهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهـل                 

  ". طينيهي تمثل كافة أبناء الشعب الفلس
حتى لو وافق الجانب اإلسرائيلي على المطالب الفلسطينية، فهل ستقبل حمـاس            "وشددت الوثيقة على أنه     

، داعيةً إلى إعادة النظر في مسألة رفض الحوار مع الحركة بعد أحداث غزة، ومشيرةً إلى أهميـة                  "بذلك
 على تحقيق األهداف الوطنية     موحدا خلف قيادة وطنية موحدة تكون حريصة      "أن يكون الشعب الفلسطيني     

 وإعادة الالجئين، وضمان حرية الحركـة  1967,الفلسطينية الرامية إلى إقامة الدولة المستقلة على حدود         
  ". للجانب الفلسطيني في أرضه وعلى حدوده

وتحـافظ علـى    " من كارثة أوسلو جديـد    "وفي استعراضها لمجموعة حلول قد تحمي الشعب الفلسطيني         
، أكدت الوثيقة أن لدى فتح وحماس نقاط التقاء في برنامجيهما السياسي، تتمثـل فـي                "تاريخيةالثوابت ال "

 وعاصمتها القدس، مع التمسك بحق عودة الالجئين، وحل أزمة          67قبول الجانبين بإقامة دولة على حدود       
  . المياه والحدود والمعابر

طر الوطن اآلخر خارج عن سـيطرتك،       كيف بوسعك أن تفاوض، وش    "وسألت الوثيقة الرئيس الفلسطيني     
وأنت ضعيف على األرض، ولماذا ال تفكر بأن تكون قويا بموقف صلب وخلفك الشعب الفلسطيني بكـل                 

  ". أطيافه، وكيف ستستفتي الشعب الفلسطيني وأنت غير قادر على الوصول إلى معبر بيت حانون
، إطـالق   "وت الحكومـة اإلسـرائيلية    جبر"وبحسب الوثيقة، تتطلب خيارات عباس الضئيلة في مواجهة         

، تسبقه مجموعة من الخطوات المهمة تتمثل في عقد حوار صريح مع حماس لحل              "مقاوم"برنامج سياسي   
، وطرد غالبية من يقدم المشورة والنصح للرئيس الفلسطيني         "اإلجرائية لصالح المصلحة العامة   "الخالفات  

، وإعادة تفعيل منظمـة التحريـر       " مصلحة الشعب  كونهم أصحاب مصالح خاصة بعيدين كل البعد عن       "
الفلسطينية بشكل عادل، واستقدام كفاءات فلسطينية يشهد لها بالنزاهة، لتتـولى المهـام اإلداريـة فـي                 

  . المؤسسات الفلسطينية والوزارات التي تدير الشؤون اليومية للشعب الفلسطيني
سلطة الوطنية، والتنـصل مـن كـل االتفاقـات          يمكن بعدها، وفقاً للوثيقة، اإلعالن صراحة عن حل ال        

التي وقعت مع اإلسرائيليين، وتحريك الدبلوماسية الفلسطينية والعربية فـي األمـم المتحـدة              " المجحفة"
ومجلس األمن واالتحاد األوروبي، إلجبار إسرائيل على تحمـل مـسؤوليتها التاريخيـة عـن الـشعب                 

  ".  السائد بأن لدى الفلسطينيين سلطة تحميهموتغير االعتقاد"الفلسطيني الذي تحتل أرضه، 
" االنتفاضة األولى"تشبه " كل ذلك يجب أن يتم بالتزامن مع ثورة شعبية فلسطينية سلمية        "ورأت الوثيقة أن    
  . لمقاومة االحتالل

  15/10/2007السفير    
  

  ويعتبر لقاء الخريف خدعة" التنازالت" عباس من يحذرهنية  .2
 رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أمس دعوته الستئناف الحـوار            جدد : رائد الفي  -غزة  

خالل لقـاء الخريـف     " إسرائيل"مع حركة فتح، محذرا الرئيس محمود عباس من مغبة تقديم تنازالت ل           
وشدد هنية أمام آالف المصلين فـي       . تشرين الثاني المقبل في الواليات المتحدة     /المزمع عقده في نوفمبر   

رغـم  "ب رياضي خالل صالة عيد الفطر في غزة على حرصه على الحوار وتحقيق الوحدة الوطنية                ملع
ودعا هنية، عباس إلى عدم الوقوع في فخ المؤتمرات الخادعة الهادفة الى             ".إدارة البعض ظهره للحوار   

هاب إلى اللقاء   ودعا عباس إلى عدم الذ     .تصفية القضية الفلسطينية، في إشارة إلى لقاء الخريف األمريكي        
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ال "وأضـاف   ". الذي يحمل بين ثناياه مخاطر جمة على القضية الفلسطينية والقضية العربيـة بأسـرها             "
  ".تمنحوا دولة االحتالل حق التطبيع معكم في ظل احتاللها لألرض وتشريدها للماليين من أبناء شعبنا

سندير القطاع بأمانة وشرف، حتى يفتح      "إقامة كيان مستقل في غزة، ولكنه قال        " حماس"ونفى مجددا نية    
، داعيا إلى احترام الشرعية الفلسطينية غير مجزأة، وإعادة هيكلة األجهزة األمنيـة،             "اهللا بيننا وبين قومنا   

وناشد الدول العربية بعامة والسعودية ومصر      . بحيث تكون خاضعة للحكومة والسلطة، من دون تدخالت       
واستغرب استعداد السلطة للذهاب إلى لقاء الخريـف مـن          . التطبيعبخاصة، أال تعطي االحتالل شرعية      

  .دون أهم األوراق الفلسطينية ممثلة بالوحدة الوطنية واالجماع الفلسطيني
  13/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تتم عبر فريقين وال لجان مشتركة" إسرائيل"المفاوضات مع : قريع .3

، احمـد   "االسـرائيلي "لفلسطيني للمفاوضات مع الجانـب      اعلن رئيس الوفد ا   :  منتصر حمدان  -أبوديس  
قريع، ان المباحثات بين الجانبين سوف يجري البدء فيها خالل االسبوع الحالي، موضحا ان الهدف الذي                

) الخليج(وكشف قريع ردا على سؤال       .يسعى الجانبان للتوصل اليه هو التأسيس لمفاوضات الحل النهائي        
مشتركة عقب اجتماعه امس، مع مساعد وزير الخارجية االمريكيـة، ديفيـد            حول طبيعة عمل اللجان ال    

وولش في ابوديس شرق القدس المحتلة، عن عدم وجود لجان وان المفاوضات تنحـصر فـي فـريقين                  
هناك لجنة واحدة الننـا ال      "واضاف   ".االسرائيلي"أحدهما يمثل الجانب الفلسطيني واآلخر يمثل الجانب        

ل بل هي مفاوضات لتحديد اسس القضايا األساسية وأسس الحل اما التفاصيل فهـي              نفاوض على التفاصي  
اذا ما اردنا ان نبني بناية فيجب ان تكون األسس واألعمـدة واضـحة              "وقال قريع    ".بحاجة لفرق كبيرة  

  ".تماما حتى يتم البناء عليها
 14/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ق القرارات الدولية والمبادرة العربيةحل قضية الالجئين وف ":الوطن"قريع لـ .4

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني الـسابق رئـيس طـاقم          : عبدالرؤوف أرناؤوط :  رام اهللا، القدس المحتلة   
أمس وجود أي تغيير فـي الموقـف        ) أبو عالء (التفاوض الفلسطيني مع الجانب اإلسرائيلي أحمد قريع        

حول ما ذكرته مـصادر إسـرائيلية إن       " الوطن"عليق لـ   وقال قريع في ت   . الفلسطيني من قضية الالجئين   
الجانب الفلسطيني بات يوافق على الطروحات التي كانت إسرائيل قد عرضتها على الفلسطينيين خـالل               

هـذا كـالم غيـر       " سنوات، والتي رفضها آنذاك الزعيم الراحل ياسر عرفات،        6مؤتمر طابا قبل نحو     
ينية بشأن قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها قضية الالجئين مـا           صحيح على اإلطالق، والمواقف الفلسط    

الدولة المستقلة وعاصمتها القـدس الـشرقية       "مضيفا أن المطالب الفلسطينية تتمثل في      ،"زالت على ثباتها  
  ". والحل العادل لقضية الالجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم

بين مواقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمـرت، والـرئيس       " ات ليست كبيرة  الفجو"وأشار إلى أن    
  ".الفريق اإلسرائيلي المفاوض يبدو متردداً ويخشى المضي قدماً"الفلسطيني محمود عباس، لكن 

  14/10/2007الوطن السعودية 
  

  إزاء بطء اإلعداد لمؤتمر الخريف" فقد صبره"بوش أبلغ عباس أنه ": الحياة" .5
أن الرئيس جورج بوش قال للرئيس محمود عباس أثناء اجتماع " الحياة"علمت :  فتحي صباح-ة غز

كما . إزاء البطء في اإلعداد والتحضير للقاء الخريف الدولي" فقد صبره"عقده نهاية الشهر الماضي أنه 
حدث مع عبر بوش عن نفاد صبره إزاء عدم إسراع إسرائيل في المفاوضات مع عباس، وقال انه سيت

ان " الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية لـ  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت لمطالبته بذلك
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الرئيس االميركي أبلغ الرئيس الفلسطيني أنه وإدارته يتعامالن بجدية مع اللقاء وأنه يريد أن يسبق عقد 
بره بدأ ينفد إزاء عدم اإلسراع  إسرائيلية، مضيفا أن ص-المؤتمر التوصل الى وثيقة سياسية فلسطينية 

  .في ذلك، على رغم عدم وضوح الرؤية لدى بوش وإدارته في شأن مضمون هذه الوثيقة
وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير " فتح"وأشارت المصادر إلى أن عدداً من قيادات حركة 

 فلسطينية، إلى تسويق لقاء الفلسطينية يسعى من خالل اإلشادة بموقف بوش خالل اجتماعات رسمية
 اإلسرائيلي ونتائج إيجابية -الخريف على أنه يمكن أن يحقق اختراقاً غير مسبوق في المسار الفلسطيني 

وقالت  .للقضية الفلسطينية، األمر الذي تنظر إليه فصائل وشخصيات قيادية فلسطينية بكثير من الشك
 معارضين في اللجنة التنفيذية للمنظمة رأى في نفاد ان عدداً من أعضاء بارزين" الحياة"المصادر لـ 

وأضافت أن اللجنة . صبر بوش محاولة لتحميل الفلسطينيين المسؤولية عن الفشل المرجح للقاء الخريف
التنفيذية ناقشت لقاء الخريف وقضايا أخرى في اجتماعها األخير الذي عقدته في مقر الرئيس عباس في 

  .رام اهللا
  13/10/2007 الحياة

  
  حكومة هنية تعرب عن قلقها البالغ من الضغط المتزايد على القطاع المصرفي .6

عبرت الحكومة الفلسطينية المقالة عن قلقها البالغ من الضغوط المتزايد على القطاع : ألفت حداد
واعتبرت الحكومة  .واصفة ذلك بالكارثة التي تواجه البنوك الوطنية, المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة

قرار بنوك إسرائيلية بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية يشكل المأزق الحقيقي لتردى أوضاع القطاع 
إضافة إلى قيام المالية في رام اهللا بتسديد فاتورة الرواتب لموظفي القطاع دون , المصرفي في القطاع

في تعاملها مع البنوك بقطاع واتهمت الحكومة سلطة النقد بالقصور  .مراعاة أو زيادة السيولة في البنوك
إضافة إلى المضايقات , غزة وعدم قيامها بواجبها في توفير السيولة واإلشراف على بنوك القطاع

  .للجمعيات الخيرية
 11/10/2007 48عرب

  
  عباس يطالب واشنطن بالتدخل اللغاء مصادرة أراض بالقدس .7

 امس انه سيلتقي وزيرة الخارجية أعلن ناطق باسم الرئيس محمود عباس:  محمد يونس-رام اهللا 
جاء ذلك بعد لقاء عقده الرئيس عباس في . االميركية كوندوليزا رايس االثنين واالربعاء االسبوع المقبل

مقر الرئاسة في رام اهللا مع ديفيد ويلش مساعد رايس لشؤون الشرق االوسط الذي يزور المنطقة لالعداد 
وقال رئيس دائرة المفاوضات الدكتور صائب عريقات  .بوع المقبللجولتها المقبلة التي تبدأ مطلع االس

 1228طلب من ويلش تدخل االدارة االميركية إللغاء قرار اسرائيل مصادرة "عقب اللقاء ان عباس 
  ".قدم له الخرائط والوثائق عن هذه المصادرة"و " دونما من اراضي القدس

  12/10/2007 الحياة
  

   أراٍض في الضفة مع إسرائيلقريع يبدي استعداده لتبادل .8
أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريـع فـي         : عبدالرؤوف أرناؤوط، أ ب   : رام اهللا،القدس المحتلة  

مقابلة أجرتها معه وكالة األسوشيتد برس األمريكية، أن الفلسطينيين على استعداد للتخلي عن أجزاء من               
وأضـاف  . جزء مماثل من األراضي التي تسيطر عليهـا       الضفة الغربية إذا ما عوضتهم إسرائيل عنها ب       

 في المقابلة التي أجرتها الوكالة في إطار متابعتها لمؤتمر الشرق األوسط المقرر عقـده الـشهر                 -قريع
 أنه متفائل جداً برعاية أمريكا لهذا المؤتمر في مدينة أنابوليس           -القادم برعاية الواليات المتحدة األمريكية    

 األمريكية مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة جيدة جداً ولو فشل فربمـا عـانى                 بوالية ميريالند 



  

  

 
 

  

            8 ص                                      871:                                 العدد15/10/2007اإلثنين : خالتاري

الفلسطينيون واإلسرائيليين بصورة أكثر سوءاً عما حدث في أعقاب عدم نجاح قمة كامب ديفيد في عـام                 
وأشار ". اإن اإلسرائيليين والفلسطينيين يتقدمون ببطء نحو إعادة الثقة بينهم        "وأضاف قريع قائالً     .2000

قريع إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط قابل للتحقيق إذا وجدت أرضية مشتركة حـول سـبل معالجـة                   
  . القضايا المطروحة للنقاش

 نقطة بداية   1967أعتقد أنه يكفي في أي إعالن مشترك بين الجانبين اعتبار حدود            " وأضاف قريع قائال ً   
إلى مبدأ يحصل فيه الفلسطينيون على أراض مـساوية للتـي           والقول إن الحدود قابلة للتعديالت استنادا       

الحدود النهائية ستترك للمفاوضات التي سـتعقب مـؤتمر         " وأشار قريع إلى أن   ". خسروها في ذلك العام   
". السالم الدولي المزمع عقده في السادس والعشرين من الشهر القادم في الواليات المتحـدة األمريكيـة               

ولماذا ال؟ إننا   " جانب اإلسرائيلي سيلتزم بما سيتم التوصل إليه، علق قريع قائالً         وحول مدى قناعته بأن ال    
. ما نزال في البداية وأعرف أن المناخ جيد من خالل ما أخبرنا به أبو مازن عن لقاءاته بإيهود أولمرت                  

  ."أعتقد أن األمور تسير على ما يرام
 12/10/2007الوطن السعودية 

  
  "البارد" إلعادة إعمار مخيم زكي يطالب بلجنة طوارئ .9

أثار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي ما يواجهه الالجئون الفلـسطينيون العائـدون          
معاناة كبيرة بفعل غياب البنية التحتية من مياه وكهرباء وصـرف           "إلى مخيم نهر البارد شمال لبنان من        

أو من  ) األونروا(بيئة، والتقصير سواء من وكالة الغوث       صحي، وحجم الركام والدمار والروائح وسوء ال      
وقال زكي بعد زيارته رئيس الحكومة اللبنانية السابق عمر كرامي يرافقه أمـين سـر                ".المعنيين باألمر 

هناك إصراراً مـن    "في لبنان سلطان أبو العينين على رأس وفد من قيادة المنظمة أمس، إن              " فتح"حركة  
ية على أن يبقى هذا المخيم، وعلى أن العودة مؤكدة وقد بدأت ونحن في فلسطين لـم                 جانب القيادة السياس  

نعش يوماً في شكل طبيعي، بل كانت حياتنا غاية في القسوة واالستثنائية، لذلك فإننا نعمل بكل جهودنـا                  
ة عنـه   الالجئ الفلسطيني في لبنان مـسؤول     "وأكد زكي أن     ".ألن البديل الوحيد هو أن نعود إلى المخيم       

المنتمية إلى األمم المتحدة، بالتالي فإن هذا العجـز والقـصور يجـب أن              ) انروا(وكالة غوث الالجئين    
  ".يغطى، ويجب أن نرفع الصوت عالياً وأن تكون هناك لجنة طوارئ دولية إلعادة إعمار مخيم البارد

  15/10/2007الحياة 
  

   تزيل يافطات حماس من مساجد الضفةاألمنيةاألجهزة  .10
فيما حظرت االجهزة االمنية الفلسطينية الكتلة االسالمية الطالبية التابعة لحماس  :ام اهللا ـ وليد عوض ر

في الجامعات الفلسطينية داهمت االجهزة االمنية بالضفة الغربية عددا من المساجد الزالة يافطات حركة              
واكدت حمـاس ان اجهـزة       .حماس المهنئة بالعيد والتي تم وضعها داخل المساجد وعلي مداخل بعضها          

 . مساجد، وازالت شعارات ويافطات التهنئة بعيد الفطر والتي علقتهـا حركـة حمـاس              5االمن داهمت   
وذكرت الحركة ان من بين المساجد التي تم فيها ازالة يافطات حماس مسجد الرباط ومـسجد الـرحمن                  

  .ومسجد عبد الحي شاهين في الخليل جنوب الضفة الغربية
  15/10/2007بي القدس العر

  
  دفاع فلسطيني عن لقاء وزير خارجية البحرين مع ليفني .11

دافع القائم بأعمال السفير الفلسطيني في البحرين جهـاد القـدرة، عـن وزيـر                : حسين خلف  -المنامة  
الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إزاء االنتقادات التي وجهت له إثر اإلعالن                 

وعبر القدرة عن    .تسيبي ليفني في نيويورك مؤخراً    " اإلسرائيلية" تم  بينه وبين وزيرة الخارجية        عن لقاء 
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تفعيال لقـرارات القمـة     "، و "لمصلحة القضية الفلسطينية  "تفهم فلسطيني رسمي كامل للقاء، معتبرا أنه تم         
ى أن هذا اللقاء يتناسـب      نحن نر "بقوله   الموقف الفلسطيني الرسمي،  " الخليج"وأوضح القدرة ل   ".العربية

مع قرارات الجامعة العربية، ونرحب به ألنه يأتي لمساعدة الشعب الفلسطيني، من خالل اسـتخدام كـل     
  ".العالقات الدولية، وتوظيفها لمصلحة القضية الفلسطينية، ومثل هذه اللقاءات تعتبر خدمة للقضية

  14/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   الطالبية في الضفة"حماس"السلطة تحظر أطر  .12
 أعلنت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية قررت حظر الكتلة اإلسالمية، الجنـاح الطالبـي               :أ.ب.د

واعتبرت الكتلة في بيان صحافي أمس القرار بأنه سياسي، ووصفته          . في الضفة الغربية  " حماس"لحركة  
بـالوقوف خلـف القـرار      " فـتح "تلة حركة   واتهمت الك  .، متهمة الجامعات بالتواطؤ مع القرار     "بالظالم"

ليس من المنطقي أن تحظـر      "واألجهزة األمنية التابعة لها بتنفيذه، وقالت في تلويح ضمني بإجراء مماثل            
  ".في غزة بكل حقوقها وحرياتها) الجناح الطالبي لفتح(الكتلة اإلسالمية في الضفة وتنعم الشبيبة 

  14/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   معتقال من حماس25 قطعة سالح وأفرجنا عن 25صادرنا :  نابلس تمخابرا .13
ان جهاز المخابرات " معا"كشف العقيد أبو جهاد مدير المخابرات الفلسطينية في نابلس لـ :  معا-نابلس

 قطعة سالح وقنابل ومواد متفجره خالل الشهر الحالي من عناصر محسوبة على حركة 25صادر 
 معتقال من عناصر حماس بعد ان سلم 25ألجهزة األمنية قررت االفراج عن حماس في المدينة، وان ا

وأكد أبو جهاد ان تسع قطع سالح  .جزء منهم أسلحتهم للمخابرات الفلسطينية بمناسبة عيد الفطر السعيد
حديثة النوع تمت مصادرتها خالل اليومين الماضيين فقط، رافضا ان يكون اي من المعتقلين لدى 

منية الفلسطينية معتقال على خلفية سياسية أو انتماء سياسي، وانما على قضايا أمنية بحتة االجهزة اال
  .كحيازة أسلحة

  12/10/2007 الجديدة الحياة
  

  يرفض تنفيذ قرار قضائي باإلفراج عن معتقل" الوقائي" .14
االفراج عـن   رفض جهاز األمن الوقائي في محافظة الخليل في الضفة الغربية           :  أمين أبو وردة   -نابلس  

من قرية المجد في محافظة الخليل، رغم صـدور قـرار     "  عاماً 42"المعتقل محمد اسماعيل أبو عرقوب      
وأفادت زوجة المعتقل المذكور، فريال أبو عرقوب، لباحث المركز، بـأن            .قضائي باإلفراج عنه بكفالة   

ناء توجهه لدوامـه الرسـمي      قوة من اجهزة السلطة قامت في الرابع من الشهر الحالي بتوقيف زوجها أث            
  .حيث يعمل مدرساً، وقامت باعتقاله قبل الدخول إليها، واقتادته إلى مقر جهاز األمن الوقائي
 13/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في غزة" فتح الياسر"القبض على مجموعة حاولت اغتيال قائد  .15

اسة إسماعيل هنية في قطاع غزة، انها       أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة برئ       : رائد الفي  -غزة  
فـتح  "ألقت القبض على مجموعة كانت تزرع عبوة ناسفة على مقربة من منزل األمين العـام لحركـة                  

خالد أبو هالل الناطق السابق باسم وزارة الداخلية في وقت فجر مجهولون عبوة ناسفة في سيارة                " الياسر
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ايهاب       . أحد بأذى  ، في خان يونس ولم يصب     "حماس"قيادي في حركة    
دورية أمن تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة كانت تزرع عبوة ناسفة بالقرب من              "الغصين امس ان    
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وكشف الغصين، فـي تـصريحات صـحافية، ان          ".منزل أبو هالل في منطقة الجالء شمال مدينة غزة        
  .وعة تلقوا أوامر من رام اهللا باستهداف أبو هالل قبل عيد الفطرالتحقيقات األولية أكدت ان افراد المجم

 12/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الوحدة الفلسطينية رهن بنتائج لقاء الخريف... تقرير إخباري  .16
عن بدء قيادات الحركة بإعـداد      " الخليج"ل" حماس"كشفت مصادر مقربة من      : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 والمقترحات تمهيداً للمرحلة المقبلة والتي يمكن ان تقود الى دفع قيادات السلطة             مجموعة من التصورات  
والرئيس محمود عباس للعودة الى الحوار مجددا في حال فشل لقاء الخريف في تلبية رغبات وطموحات                

وتظهر التطورات وحالـة الجمـود الـسياسي         .عباس الذي يعول كثيرا عليه في دعم توجهاته السياسية        
ائدة في الحياة الفلسطينية الداخلية، ان انظار الداعمين لعملية التسوية والمعارضين لها سوف تكـون               الس

متجهة نحو ذلك اللقاء باعتباره يمثل مفصال مهما ستكون له تداعيات وانعكاسات مباشرة علـى الحالـة                 
من " اإلسرائيلي"طيني    الفلسطينية من جانب، ويكشف مدى الجدية األمريكية في التعامل مع الملف الفلس           

  .الجانب اآلخر
اذا " حمـاس "ويرى مراقبون ومحللون فلسطينيون ان عباس سيكون أمام خيار العودة للتحاور مجددا مع              

فشل اللقاء في منحه المزيد من الدعم السياسي والمالي، موضحين ان الرئيس الفلسطيني يسعى للخـروج           
 األمر الذي يتيح له قولبة      1967نية في األراضي المحتلة عام ،     بضمانات دولية تدعم اقامة الدولة الفلسطي     

اآلن لـدينا   : برنامجه السياسي وعرضه مجددا على الفلسطينيين في استفتاء شعبي يقول فيه للفلسطينيين           
  برنامج إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هل تؤيدون ذلك أم ال؟

للقاء الدولي في دعم انطالقة عملية السالم سوف يسهم في          وقال مسؤولون مقربون من عباس ان نجاح ا       
في القطاع في حين لم يتطرقوا الى مخاطر الفشل الذي          " حماس"الذي نفذته   " االنقالب"االسراع في انهاء    

التي تعلن ليال نهارا عدم وجوب االفراط في التعويل على المواقف الدولية            " حماس"سيعني تعزيز مواقف    
  .توافق الداخلي باعتباره الخيار االفضلووجوب تعزيز ال

، ويبدو ان عباس يدرك ذلـك     "حماس"وفي المقابل فإن فشل اللقاء سيضطر عباس للعودة الى الحوار مع            
خاصة ان هناك مجموعة من االشارات الواضحة التي تصدر عن مسؤولين كبار في فتح أمثال العميـد                 

امكانية العودة للحوار، والتي تمثل في خباياهـا انهـا          نبيل شعث، والتي تشير الى      . جبريل الرجوب ود  
رسائل واضحة لإلدارة األمريكية واألطراف المشاركة في اللقاء، تفيد بـأن غيـاب دعمكـم للبرنـامج                 

خاصـة ان اإلدارة    " حمـاس "السياسي الذي يقوده عباس سوف يحشر األخير في مسار التفاوض مـع             
وطاً على القيادات الفلسطينية بما فيها عباس لقطع الحوارات         األمريكية مارست في أكثر من مناسبة ضغ      

  ".حماس"والمفاوضات مع 
باتت تدرك ان خيار االستمرار في الوضع القائم وحكم القطـاع بقـوة             " حماس"وعلى الجهة المقابلة فإن     

ول كثيـرا   النار والحديد سوف يلحق بالغ الضرر بالحركة وبرامجها السياسية واالجتماعية، ما يجعلها تع            
على فشل لقاء الخريف في سحب أي عناصر قوة اضافية يمكن ان يحصل عليها عباس، رغـم اقـرار                   
العديد من المسؤولين في حماس بأن اللقاء حتى لو فشل في نتائجه إال أن اإلدارة األمريكية والمـشاركين        

ة عامـة لتجنـب     سيكونون حريصين على عدم الحديث عن فشله وسوف يكتفون بإصدار بيانات سياسي           
  .فضيحة الفشل السياسي

ان الحوار بـات    " الخليج"وقال أكثر من مسؤول فلسطيني محسوبين على حماس في أحاديث منفصلة مع             
  .رهينة بما ستفضي اليه نتائج اللقاء

 12/10/2007الخليج اإلماراتية 
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   ألول مرة إدخال حلويات العيد الى األسرىتاسرائيل منع: العجرمي .17
ن اسـرائيل وألول    ، أ قال وزير شؤون األسرى والمحررين أشرف العجرمي      : يوسف الشايب  -  رام اهللا 

ـ م. مرة، تمنع الحكومة الفلسطينية، من إدخال حلويات العيد لألسرى          سـلطات االحـتالل بوضـع       اتهم
قديم لوزارة من ت  االعراقيل أمام عمل الحكومة الفلسطينية، والعمل على إفشالها، وبخاصة بعد تكرار منع             

مـصلحة الـسجون تتحمـل       أن   وأوضح  . لهمالعون الالزم لألسرى، ومنعها من إدخال مواد ضرورية         
وزارة قامت بتحويل جميع المبالغ     العلى أن    مشددا   المسؤولية الكاملة عن توفير العالج والطعام لألسرى،      

 فـي هـذا     رفض العجرمي و. المستحقة لألسرى لشراء المواد من الكانتينا خالل األشهر الثالثة األخيرة         
مطالبة سلطات االحتالل بتحويل مبالغ مادية للمعتقلين الجنائيين، معتبرا ذلك محاولـة إلظهـار              السياق،  

  .جميع المعتقلين الفلسطينيين بأنهم جناة أو خارجون على القانون
  15/10/2007الغد األردنية 

 
  "مؤتمر الخريف" إلى مقاطعة ةخالد مشعل يدعو الدول العربي .18

 في رسالة لمناسبة  الدول العربية،خالد مشعل، امس" حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة أ دع: طهران
 الى مقاطعة االجتماع الدولي، متهماً اسرائيل والواليات المتحدة باستغالل الخالف بين عيد الفطر،

 مشابه اطلقه رئيس ويأتي تحذير مشعل غداة تحذير. الفلسطينيين لتحصيل تنازالت في مفاوضات السالم
  .الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية اول ايام العيد

  14/10/2007 الحياة
  

   "التيار اإلنقالبي" قبل تخلصها من قادة "حماس"ال حلول مع :  عبد الرحمنأحمد .19
 الدخول في مفاوضات مع ىجددت حركة فتح نفيها أمس األحد أن تكون وافقت عل         : ر أشرف الهو  - غزة

 لــ   "فـتح "ماس في أحدي العواصم العربية، وقال أحمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسـم              حركة ح 
وجدد عبد الرحمن مطالب حركته قبـل        .القدس العربي، ال أساس لكل هذه األحاديث إنها مجرد أكاذيب           

 وأعادت الوضع   "رؤوس االنقالبيين "الدخول في أي حوار مع حماس، قائالً في حال تخلصت حماس من             
 ما كان عليه قبل االنقالب وإحترمت الشرعية الفلسطينية، فلن يكون هناك أي مـانع               ىفي قطاع غزة إل   

  . للبدء في إجراء حوار
  15/10/2007القدس العربي 

  
  !"فتح" تؤكّد وتنفي الحوار مع "حماس" .20

مـع  ، في ما يتعلق بـالحوار       "الحمساوي"برز التضارب واضحاً أمس داخل الصف       :  رائد الفي  - غزة
وفيما أكد القيادي في    . ، التي ال تزال تنفي وجود أي نية للقاء مسؤولين من الحركة اإلسالمية            "فتح"حركة  

ورجح صيام، انطـالق     .سعيد صيام وجود حوار، نفى القيادي اآلخر محمود الزهار هذه األنباء          " حماس"
 ترتيبات لحوار، وهناك حديث     هناك: "وقال. ، برعاية دولة عربية خالل أيام     "فتح"حوار جدي مع حركة     

عن رعاية دول عربية له، وموافقة مبدئية من كافة األطراف، وربما ينطلق هذا الحوار في األيام القليلة                  
  ".المقبلة

: القطريـة " الجزيرة"وقال لقناة   ". حماس"و" فتح"إال أن محمود الزهار نفى اقتراب عقد لقاء بين حركتي           
، "إن هناك لقاء قريباً أو إن هناك ترتيبات حقيقية لعقد لقاء بين فتح وحماس             حتى اللحظة ال يمكننا القول      "

أن التسريبات اإلعالمية والتدخالت الكثيرة التي يقوم بها البعض غير صحيحة، وال يوجـد              "مشيراً إلى   
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وأضـاف   ".حتى اآلن ما يمكن القول إنه ترتيب جدي وحقيقي يؤدي إلى عقد لقاءات بين فتح وحمـاس                
إن ما جرى الحديث عنه في شأن فتح حوار، هو صادر عن جهـات غيـر رسـمية، تـستغل        : "ارالزه

  ".مبادرات عربية، وال يوجد ترتيب حقيقي يمكن البناء عليه لعقد أي حوار
في قطاع غزة، إبراهيم أبو النجا، إلى نفي وجود حـوار           " فتح"وسارع عضو الهيئة القيادية العليا لحركة       

عودة حماس عن انقالبها على الشرعية، واالعتـذار        "الستئناف الحوار، وهي    " فتح"ط  أيضاً، مجدداً شرو  
  ".عنه للشعب الفلسطيني

  15/10/2007األخبار 
  

  أعدت خطّة إلفشال مؤتمر الخريف" حماس": "معاريف" .21
ل تخطّط لتنفيذ عملية كبيرة إلفـشا " حماس"اإلسرائيلية أمس أن حركة " معاريف"ذكرت صحيفة   : رام اهللا 

تحاول تنفيذ عملية كبيـرة مـن       " حماس"وقالت، استناداً إلى أجهزة أمن فلسطينية، إن        . مؤتمر الخريف 
قطاع غزة بقصد تعطيل نجاح المؤتمر، وأن التقدير يقول إنها تخطط لعملية اختطاف مشابهة لعملية أسر                

ر نشطاء حماس هذه األيام     حسب أجهزة األمن الفلسطينية، يحف    "وقالت الصحيفة إنه     .الجندي جلعاد شاليط  
نفقاً شمال قطاع غزة في اتجاه حدود اسرائيل، وإن هذا النفق سيستخدم لتسلل خلية إلى داخل اسـرائيل                  

وحسب التقديرات االستخبارية الفلسطينية عينها، مـن المقـرر أن تقـع             ".وخطف جندي إسرائيلي آخر   
حتمال الثاني أن تُطلق موجة من الصواريخ أثناء        العملية بالتزامن مع مؤتمر أنابوليس بهدف إفشاله، واال       

حمـاس تواصـل االسـتعداد      "أن  " معـاريف "وأوضحت   .انعقاد المؤتمر ما سيؤدي إلى تعطيل المؤتمر      
الجتياح إسرائيلي وتقوم بحفر األنفاق تحت منازل المسؤولين في الحركة لتمكينهم من الهروب بـسرعة،      

  ".م ومشير المصريوأن أنفاقاً حفرت تحت منازل سعيد صيا
  15/10/2007األخبار 

  
   ترفض "الجهاد"و..في الضفة  تسلم أسلحتها" حماس"عناصر من : ةمصادر أمنية فلسطيني .22

في الضفة الغربيـة    " حماس"ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن العديد من أفراد حركة          :  رائد الفي  -غزة  
وقالت المصادر إن   . ن مختلفة من محافظات الضفة    بادروا إلى تسليم أسلحتهم للسلطة الفلسطينية في أماك       

حركة الجهاد رفضت عروضاً وجهت إلى عناصرها في الضفة الغربية بالتخلي عـن سـالحهم مقابـل                 
ونقلت المصادر أن العرض جاء من السلطة       . محاولة إسقاط مالحقة إسرائيل لبعض العناصر المطلوبين      

 هذا االتجاه، بعد أن توافـق الحركـة علـى تـسليم أسـلحة               الفلسطينية التي تعهدت أن تبذل جهوداً في      
  .عناصرهاإلى السلطة

، حـسن   "حمـاس "، الذراع العسكرية لحركة     "عز الدين القسام  "ميدانياً، استشهد القائد الميداني في كتائب       
نعيم، وأصيب أربعة من رفاقه في قصف إسرائيلي بصاروخ أرض أرض، السبت، في بلدة بيت حانون،                

  .قطاعشمال ال
  15/10/2007األخبار 

  
   إستجوابات ألنصار القدومي في الضفة وابو اللطف يهدد باسترجاع صالحياته: "فتح" .23

وصلت حمي تبادل االتهامات بين الرئيس محمود عباس وخصمه التقليـدي            :من بسام البدارين   -عمان  
لين وسط محاوالت اضـافية      مستويات غير معهودة بين الرج     ىرئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي ال     

وتجلت مظـاهر    .من الرئيس عباس لعزل تأثيرات القدومي في صفوف مؤسسات حركة فتح في الداخل            
عودة الصراع بقرار الرئيس الفلسطيني المكتوب بمرسوم رئاسي والموجه لرئيس الوزراء سالم فيـاض              

 سمي رئاسيا ايضا فـي وقـت        والقاضي بتسمية رياض المالكي وزيرا لخارجية فلسطين بعد ان كان قد          
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سابق مكلفا بالوزارة وليس مسؤوال عنها، االمر الذي يعني في لغة العرف الدبلوماسي نزع هذا الموقـع                 
  .الوزاري من القدومي الذي يصر علي اعتبار نفسه وزيرا لخارجية فلسطين

فيما صدرت وثيقـة    وعقب القدومي علي القرار قائال ان احدا ال يجرؤ علي المس بصالحياته ومناصبه              
تشبه الفتوي تشير الي ان المجلس الوطني الفلسطيني قرر قيام دولة فلسطين معتبـرا اللجنـة التنفيذيـة                  
حكومة في المنفي دون ان يسمي القدومي وزيرا للخارجية، وهو النص الذي طالما اعتمد عليه القدومي                

سط اجواء الثقة المنعدمة بين الطرفين      وو .في تبرير اصراره علي االحتفاظ بلقب وزير خارجية فلسطين        
كما يستعد الرجل الثالث في حركة فـتح        . عشية عيد الفطر يهدد القدومي من جانبه بالمزيد من التصعيد         

ورئيس مكتبها للتعبئة والتنظيم ابو ماهر غنيم لمغادرة تونس حيث رفيقه القدومي والعودة الي مدينة رام                
و المراقب في مركزية فتح ومع عضو المركزية محمـد جهـاد ومـع            اهللا مع الجنرال احمد عفانة العض     

  .اعضاء مكتب التعبئة والتنظيم جميعا
 12/10/2007القدس العربي 

  
  اإلسرائيلي تحذر من المحاوالت الهادفة لفتح قنوات للتطبيع مع االحتالل "الشعبية" .24

ة لفتح قنوات التطبيع مع االحتالل من المحاوالت الهادف، في بيان، "الجبهة الشعبية"حذرت : رامي دعيبس
مسميات مشبوهة وأهداف ال يمكن وصفها إال باالنهزامية، داعية كافة القوى والشخصيات التي  تحت

م بعدم الوقوع في الشرك 18/10/2007تنوي المشاركة في المؤتمر التطبيعي االحتفالي في أريحا يوم 
كما أكدت  .موقف من مسألة التطبيع مع االحتاللاالحتاللي حفاظاً على تاريخهم النضالي ووحدة ال

الجبهة على رفضها لمثل هذه اللقاءات واألنشطة لما ستلحقه من ضرر بالغ بعدالة النضال الوطني 
 .الفلسطيني وشرعنة االحتالل واالستيطان وتجاهل لحق العودة

  11/10/2007 48عرب
  

  ..غزة شمال قطاع "كتائب القسام" أحد عناصر تقتل" إسرائيل" .25
أكدت مصادر في حركة حماس وبعض سكان بيت حانون أن الهجوم الذي نفذه سالح الجو اإلسرائيلي 
بواسطة صاروخ على المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة، أدى الستشهاد أحد عناصر كتائب عز الدين 

اإلشارة إلى كيفية ومن جهته فقد أكد جيش االحتالل اإلسرائيلي تنفيذ الهجوم، إال أنه لم تتم  .القسام
الناشطين الذين تعرضوا للقصف هم أعضاء خلية عملت على إطالق "ونقل عن الجيش أن . حصوله

  ".صواريخ قسام وقذائف هاون
  13/10/2007 48عرب

  
  مؤتمر السالم حفلة وداع لبوش ": كتائب األقصى" .26

ا على سياسة الرئيس ا بـوش        بالضفة المحتلة، هجوما الذع    "كتائب األقصى "ـشن أبو عدي القائد العام ل     
واعتبـر  " .للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بالحرية وإقامة دولتهم المـستقلة        " بالظالمة"التي وصفها   

بأن "وقال أبو عدي     ".حفلة وداع للرئيس األميركي ليس أكثر     "مؤتمر الخريف للسالم المزمع عقده مجرد       
، مؤكدا بأن الوضع اإلسرائيلي الداخلي      "ر مناسب لذلك  الفلسطينيين لن يحصلوا على شيء ألن الوقت غي       

  ". غير قادر على أن يقدم أي شيء للسلطة الفلسطينية في الوقت الراهن
   15/10/2007البيان 
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  "حاخام الهيكل"تستأنف الحفريات في باب المغاربة استجابة لطلب " إسرائيل" .27
من الالفت للنظر أن إعالن ما تـسمى بـسلطة           : آمال شحادة، منتصر حمدان    - رام اهللا    -القدس المحتلة 

عن عزمها استئناف الحفريات في باب المغاربة في األيام القريبة ومواصلة العمل على             "اإلسرائيلية"اآلثار  
مخطط بناء جسر جديد يصل بين ساحة البراق وساحة الحرم القدسي، جاء في اليوم الذي وصـلت فيـه            

ليزا رايس، للمنطقة من أجل لقاء اولمرت وعبـاس، مـا يعنـي أن              وزيرة الخارجية االمريكية، كوندو   
تتعمد التدخل في جدول أعمال لقاء عباس ورايس عبر تلك الممارسات التي ال يستطيع عبـاس                "إسرائيل"

 .اهمالها في اطار المباحثات التي سوف يجريها مع رايس اليوم حينما يلتقيها في مقر الرئاسة في رام اهللا                 
على طلب سلطة اآلثار بتأييد الوزراء أفي ديختر ورافي إيتان ويعكـوف            "اإلسرائيلية"مة  وصادقت الحكو 

بتنسيق العمل مع ممثلي الوقف اإلسـالمي فـي الحـرم القدسـي     "اإلسرائيلية"إدري رغم تعهد الحكومة   
ن وحسب ما أكدته صـحيفة هـآرتس فـإ         .ومنظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة للعديد من دول العالم        

والمنظمة اليمينيـة المقربـة مـن الحركـة         "حاخام الهيكل "القرار الوزاري جاء بناء على طلب تقدم به         
، في حين اكد مكتب رئيس الوزراء إيهود اولمرت، أنه ال يرى أي             ”الصندوق لتراث الهيكل  "االستيطانية  

تيجة لمشاكل في التخطيط    مشكلة في استئناف العمل مشيراً إلى أن توقف العمل في األشهر األخيرة كان ن             
   ووصف رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية .ولم يكن بقرار سياسي

  15/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عمليات عسكرية واغتياالت في حماس تمهيداً الجتياح القطاع:  إسرائيليةخطة .28
رت خطة وصـفتها    ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية أن رئاسة هيئة األركان التابعة للجيش اإلسرائيلي أق           

المصادر بأنها الحلقة األولى في حلقات مخطط واسع لضرب قطاع غزة، وقالت المـصادر أن الخطـة                 
تتضمن القيام بعمليات عسكرية محدودة متواصلة، وفرض ضغوط اقتصادية وقطع العالقات االقتصادية            

 .  حماس فـي القطـاع     مع غزة بشكل تدريجي وتقليل ساعات العمل على المعابر، والعمل إلسقاط حركة           
وأضافت المصادر أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ عمليات اغتيال ضـد شخـصيات قياديـة سياسـية                 
وعسكرية من حركة حماس بشكل خاص، وكشفت المصادر أن االجتياح الشامل للقطاع والبقـاء لفتـرة                

 وتـضييق الخنـاق علـى       طويلة فيه، سينفذ بعد سلسلة عمليات االغتيال والضربات العسكرية المحدودة         
وادعت المصادر أن ما تقوم به إسرائيل حالياً في القطاع، وما ستنفذه مـستقبالً يجـد                 . القطاع اقتصاديا 

مباركة من قوى إقليمية ودولية، خاصة بعد أن اعتبرت تل أبيب القطاع كياناً معادياً، وأيدتـه واشـنطن                  
 مقربين من أولمرت أن إسرائيل تحاول فـرض         فوراً على لسان كوندوليزا رايس، ونقلت المصادر عن       

تغييرات وتطورات في قطاع غزة تساعد في إنجاح اللقاء الدولي ال عرقلته من جانـب حمـاس، حتـى            
  .يتسنى لتل أبيب تمرير حلول للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  11/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  والقيادة الحقيقية بيد مشعل... لطةحماس تسعى للسيطرة على مناطق الس: ديختر .29
فرض القانون الفلسطيني هو شـرط      "قال وزير االمن الداخلي االسرائيلي افي ديختر إن         :القدس المحتلة   

لتطبيق خارطة الطريق، وإن حركة حماس تسعى للسيطرة على كافة مناطق الـسلطة وتهديـد أهـداف                 
إسماعيل هنيـة لـيس رئـيس    "وث الرباعية بلير أن     وقال ديختر اثناء لقاءه مه مبع      ".أخرى في إسرائيل  

تمييـز  "وأكد ديختر علـى      ".حكومة حماس، بل إن القيادة الحقيقية هي بيد خالد مشعل المقيم في دمشق            
غزة هي بلد اإلمكانيات مـن جهـة القـدرات، أي المـواد             "، واعتبر أن    "الضفة الغربية عن قطاع غزة    

في المقابل فإن الضفة الغربية هي بلد اإلمكانيات لحماس من أجـل            المتفجرة والوسائل القتالية لحماس، و    
وأضاف أن الضفة الغربية هي أيضا بلد اإلمكانيات مـن جهـة الـسلطة               ".تنفيذ العمليات ضد إسرائيل   
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الفلسطينية لحركة فتح من أجل إعادة بناء نفسها من جديد، وهي أيضا بالنسبة إلسرائيل للبـدء بحـوار                  
  .مثمر مع السلطة

  13/10/2007وكالة سما  
  

  باراك يتوجه الى أمريكا لتشجيع مشاريع مشتركة مضادة للصواريخ .30
توجه وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الى الواليات المتحدة امس لتشجيع           :  رويترز –القدس المحتلة   

ستقبل للـضفة   مشاريع مشتركة مضادة للصواريخ والتي تعتبرها اسرائيل شرطا مسبقا الي تسليم في الم            
 االسرائيلي المصمم 2ووزارة الدفاع االمريكية ـ البنتاغون ـ شريك في نظام أرو    .الغربية للفلسطينيين

ويعمل مهندسون اسـرائيليون    . العتراض الصواريخ ذاتية الدفع من النوع الذي تستخدمه ايران وسوريا         
وصـرح بـاراك     .ل مع الصواريخ  وأمريكيون على مشروع مواز يطلق عليه اسم دافيدس سلينج للتعام         

لوسائل االعالم االسرائيلية في اب بأن أي انسحاب كبير من الضفة الغربية سيتطلب نشر أنظمة مضادة                
وقال رونين موشي المتحدث باسم وزارة الدفاع االسرائيلية ان محادثـات بـاراك فـي           . للصواريخ أوال 

بمـا فـي ذلـك النظـام الـدفاعي          " ة االسـتراتيجية  العديد من القضايا الثنائي   "الواليات المتحدة ستشمل    
  .الصاروخي

  15/10/2007الدستور 
  

   تقود الوفد اإلسرائيلي المكلف التفاوض مع الفلسطينيينليفني .31
قرر رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي إيهـود         : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   : رام اهللا، القدس المحتلة   

ني رئيسة للفريق المكلف التفاوض مع الفلـسطينيين لتحريـك          أولمرت تعيين وزيرة الخارجية تسيبي ليف     
وأعلن أولمرت هذا القرار خالل االجتماع األسبوعي لمجلس الـوزراء، مخالفـا بـذلك               .عملية السالم 

توقعات معظم المحللين السياسيين الذين كانوا يرجحون أن يقود الرجل الثاني في الحكومة حاييم رامـون       
ويترجم تعيين ليفني تشدداً في الموقف اإلسرائيلي، بشأن ما تسميه األخيرة            .يينالمفاوضات مع الفلسطين  

الضرورات األمنية اإلسرائيلية في حين يؤكد رامون أنه مستعد لتقديم تنازالت كبيرة خصوصا لتقاسـم               
 وخالل االجتماع حاول أولمرت تهدئة الحماسة التي يثيرها اجتماع السالم الدولي حول الـشرق              .القدس

يجب أن تتسم المناقشات مع الفلـسطينيين       "األوسط المقرر الشهر المقبل في الواليات المتحدة، حيث قال          
بالرصانة والحذر وأن تهدف إلى إصدار بيان مشترك خالل االجتماع الدولي علما بأن البيان لم يكن أبدا                 

حول مالمح  " من نقاط التوافق  عدد كبير   "وأضاف أولمرت أنه قد تم التوصل إلى         ".شرطا مسبقا لعقد قمة   
  .اتفاق سالم أثناء مناقشاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل األشهر القليلة الماضية
 15/10/2007الوطن السعودية 

 
   كلم60قنبلة ذكية إسرائيلية تُطلق عن بعد  .32

نبلة ذكية تزن طنـا      أعلن سالح الجو اإلسرائيلي، أمس، أنه أدخل قبل سنوات للخدمة الجوية ق            :)أ ش أ  (
وذكرت القناة العاشرة فـي التلفزيـون       ". رفائيل"واحدا من إنتاج شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية        

، يمكن تركيبها على متن طائرة مقاتلة       "2000سبايس  "اإلسرائيلي أن القنبلة الذكية، التي أطلق عليها لقب         
تعريض حياة الطيارين للخطر فـي األراضـي         كيلومترا من دون     60ويمكن أن تصيب هدفها عن بعد       

  ". جي بي أس"المستهدفة، مشيرة إلى أن القنبلة مزودة بنظام رقمي، وليس بنظام 
  15/10/2007السفير 
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   يشدد إجراءاته على الحواجز العسكرية في الضفة الغربيةاالحتالل .33
 االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاته     شدد جيش : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   :  رام اهللا، القدس المحتلة   

ونفت المصادر مزاعم    .العسكرية على الحواجز العسكرية التي يقيمها بمناطق مختلفة من الضفة الغربية          
السلطات اإلسرائيلية تخفيف وتسهيل حركة تنقل الفلسطينيين على تلك الحواجز، مشيرة إلى أنـه علـى                

وقال شهود عيـان إن      . من إجراءاتها على تلك الحواجز     العكس من ذلك فقد صعدت القوات اإلسرائيلية      
الجيش اإلسرائيلي أعاد كافة الحواجز الذي كان قد أزالها في بداية شهر رمضان بحجة إدخال تسهيالت                

مختلفـة علـى    " مفاجئة"وأشار الشهود إلى أن الجيش اإلسرائيلي نصب حواجز          .على حياة الفلسطينيين  
وذكرت المصادر أن من بين هذه الحواجز حواجز جت وحـوارة            . والقرى الطرقات الرئيسية بين المدن   

وصانور والفندق، موضحة أن القوات اإلسرائيلية احتجزت المئات من المركبات على هـذه الحـواجز               
  .حيث يقوم المواطنون الفلسطينيون بزيارات صلة الرحم في أيام العيد

  15/10/2007الوطن السعودية   
  

  وضات لعدة سنوات وتحويل مؤتمر أنابوليس إلى مؤتمر اقتصاديإرجاء المفا: يشاي .34
دعا وزير الصناعة والتجارة االسرائيلي ايلي يشاي الى تحويل مؤتمر أنـابوليس الـى مـؤتمر                 :القدس

اقتصادي يتركز في بناء وتعزيز السلطة الفلسطينية اقتصاديا وارجاء بحـث القـضايا الـسياسية لعـدة                 
أبـو  ( ردا على تصريحات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريـع            جاءت أقوال يشاي  . سنوات
الذي أكد ضرورة التوصل الى اتفاق مع اسرائيل يتضمن كافة القضايا الرئيـسية قبـل مـؤتمر                 ) عالء

ويقترح يشاي أن يتم تكريس المؤتمر لبلورة خطة أمريكيةـ أوروبيةــ سـعودية الجـراء                .أنابوليس
السلطة الفلسطينية بحيث يتم ارجاء المفاوضات حول القضايا الـسياسية لعـدة            اصالحات اقتصادية في    

   .سنوات تتمكن اسرائيل بعدها من تباحث القضايا السياسية
  15/10/2007الوطن الكويتية 

  
  حرب لبنان دفعت الجنود اإلسرائيليين للتفكير في ترك الجيش: تقرير سري .35

اع النفسية والمعنوية في الجيش اإلسرائيلي قلقا كبيرا لـدى          أثار تقرير سري عن األوض     :القدس المحتلة   
الحكومة اإلسرائيلية، بعدما أظهر أن حالة اإلحباط واهتزاز الثقة، التي سادت الجيش اثر الحرب األخيرة               

وحسب صـحيفة    . على لبنان، دفعت خمسين بالمئة منهم للتفكير في ترك الجيش والبحث عن عمل آخر             
لية، فإن التقرير احتوى على نتائج استطالع رأي أجري في صـفوف الجـيش، ودل                اإلسرائي "معاريف"

وعندما سئل جنود االحتياط عن نظـرتهم ومـدى         . على وجود أزمة ثقة متفاقمة بينهم وبين قيادة الجيش        
وعندما تم توجيه السؤال إلى الجمهـور       . فقط منهم إنهم يثقون   % 25ثقتهم واحترامهم لقادة الجيش، قال      

أمـا فـي صـفوف الجـيش        . فقط إنهم يثقون بقيادة الجيش    % 40وقال   .م، لم تزد نسبة الثقة كثيرا     العا
علـى  % 15النظامي، ورغم المغريات الكثيرة التي عرضت على الجنود والضباط، ومنها زيادة بنسبة             

يرهـا،  الرواتب ومنح مالية للمتفوقين وتوفير سيارة خاصة مرافقة لكل ضابط من رتبة رائد فصاعدا وغ              
 .فإن حوالي نصف ضباط الجيش النظامي يعلنون صراحة انهم يبحثون عن مستقبل آخر خارج الجـيش               

وحمل وزير الدفاع ايهود باراك، ورئيس أركان الجيش، غابي اشكنازي، هذه المعلومات إلـى رئـيس                
عنويـة للجـيش    الوزراء ايهود أولمرت ليطالبوه بالتعاون معهما في تنفيذ خطة إلعادة ترميم الـروح الم             

وبالتدخل لدى وزارة المالية لتخصيص ميزانية خاصة لتمويل هذه الخطة، بقيمة نـصف مليـار شـيكل             
إن المطلوب حل هذه المشكلة فورا، حيث انه ما زال هنالك أمل            "وقال اشكنازي    ).  مليون دوالر  125(

% 77هذه السنة مقابل    % 76(ة  بتسويتها، ألن نسبة االنتساب للجيش ما زالت عالية ولم تهبط بنسبة عالي           
وأشار مراقبون إلـى أن هنـاك        ."وهذا يعني أن جمهور الشباب لم يفقد الثقة تماما        ). في السنة الماضية  
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شعورا متناميا في المجتمع اإلسرائيلي بأن الجيش هو أكبر مبذر لألموال في المؤسسات الرسـمية فـي                 
 12 ,5وتبلغ موازنة الجيش حاليـا حـوالي   . ة صرفهالبالد، وال أحد يجرؤ على التدخل الزائد في طريق    

وبحجة األمن واألسرار العسكرية، تبقى عشرات البنود في الموازنة سرية وال أحد يعرف             . مليار دوالر 
  . بدقة كيف تصرف وإن كانت تصرف بالطريقة السليمة

  15/10/2007البيان 
  

   العراقية-ة  الحدود االردنيىهويات سفر لالجئين فلسطينيين عالقين عل .36
 وثيقة سـفر للدفعـة الثالثـة مـن          220نها اصدرت اخيرا    أقالت اللجنة الدولية للصليب األحمر      : بغداد

من أجل اعـادة تـوطينهم فـي        على الحدود االردنية العراقية،     الالجئين الفلسطينيين في مخيم الرويشد      
الالجئـين العـالقين المقـدر عـددهم         حول بقية    ،وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الدولية      .البرازيل

ن يالعالقب فيما البعثة السورية معنية    ، االردن ىبعثة عمان معنية بالالجئين القادمين ال     ، أن    الجئ 2300ـب
من اوضح المتحدث الرسمي للجنة الدولية للهالل االحمر االردني         قد  و.  العراقية -  الحدود السورية  ىعل

 وهي وثيقة تحمل معلومـات      ة،نة الدولية للصليب االحمر لمرة واحد     ن وثيقة السفر تصدرها اللج    جهته، أ 
  .ى البلد المضيف فقط وال يمكنه السفر بها مرة اخرىشخصية عن الالجئ وتؤهله لالنتقال ال

  15/10/2007القدس العربي 
  

   في مؤتمر الخريف االطراففلسطينيو الشتات يطالبون بمفاوضات متعددة .37
رفضت لجنة التنسيق للجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات  : جيهان الحسينى-القاهرة 

الطرح األميركي القائم على تنشيط عملية السالم عبر مسارات ثنائية يطلقها المسار الفلسطيني، مؤكدة 
. ضرورة االعتماد على مفاوضات متعددة األطراف مع إسرائيل يشارك فيها الجانبان السوري واللبناني

 أن دعوة بوش إلى عقد مؤتمر دولي للسالم تهدف الى االعتراف ، في بيان أصدرته من برشلونةرأتو
بإسرائيل من باقي الدول العربية التي دعيت للمشاركة، معتبرة أن من يذهب إلى هذا المؤتمر ال يمثل 

ددة على أن القضايا  بقراراته واتفاقاته، مشا ملزمهو ليسإرادة الشعب الفلسطيني المهجر في الشتات، و
استفتاء أصحاب الحق واألخذ برأيهم عبر المصيرية لحاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله يجب أن تتم 

 مؤتمر الخريف يهدف الى إسقاط كل أوراق الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها  ولفتت إلى أن.وقراراتهم
وأكد فلسطينيو  .درة العربية للسالمحق العودة، وااللتفاف على قرارات الشرعية الدولية، وطي المبا
 القبول بها إعطاء حق تهجير من شأنالشتات رفض مبدأ إسرائيل دولة يهودية، معتبرين أنها فكرة خبيثة 

 ،طالب فلسطينيو الشتات بإدخال تعديالت على نظام تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني و.48فلسطينيي 
ه ممثلون عن الشعب الفلسطيني في الداخل وكامل بحيث يكون عن طريق االنتخاب وأن يشارك ب

أن يخلع ثوبه الفصيلي ويلبس ثوب فلسطين ليكون رئيساً لكل ،  محمود عباس اللجنةوناشد بيان .الشتات
اختيار نخبة من  الفلسطينيين بكامل ألوانهم وعقائدهم وانتمائهم الفصيلي أو السياسي، داعيا إياه إلى

سياسيين والتكنوقراط ذوي الشفافية والصدقية والحنكة السياسية، وأن يتفرغ المستشارين والمستقلين ال
المحيطون به اليوم من المنتسبين إلى فتح إلى تصريف شؤون الحركة وإدارتها، مطالبا حماس أيضا 
بالعمل على تنفيذ مشروع المقاومة والتحرير، وليس مشروعا دينيا صرفا، وذلك حفاظا على وحدة 

  .ينيالشعب الفلسط
  14/10/2007 الحياة
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  البارد المدمَّر مخيم  عائلة فلسطينية عادت إلى 500 .38
 تواصلت عودة النازحين الفلسطينيين الى مخيم نهر البارد لليوم الخامس، وسط اجـراءات امنيـة            :عكار

وكانـت   . الذين حصلوا على تصاريح بالدخول الى المخـيم        ة لتنظيم عود   اللبناني مشددة يفرضها الجيش  
 عائلة تقريبا حتى أمس عادت الى منازلها في المخيم الجديد، ومن المنتظر ان يرتفع هذا العدد حتى                  500

ـ   على رغم ان المنازل غير مؤهلة الستقبال شاغليها خصوصا أن ال  مـاء               ، عائلة تقريبا  800حدود ال
اه في شكل شـبه دائـم   لوحظ دخول عدد كبير من الشاحنات المحملة بخزانات المي    قد  و. فيها وال كهرباء  

لتأمين حاجات الالجئين الذي ال يزالون يشكون من قصور في الخدمات التي كان يفترض تأمينهـا قبـل               
وكان وفد ضم عددا من المسؤولين في الفصائل الفلسطينية في مخيمات الشمال وعدد من رجال                .عودتهم

الوفد المسؤول عن الجبهة الديموقراطية في      وبعد اللقاء تحدث باسم     . الدين زاروا دار افتاء عكار في حلبا      
ن ما بـين اللبنـانيين   أ و ، هم شهداء الشعب الفلسطيني    ء لبنان  شهدا أكد أن    الذي   ،الشمال أبو لؤي أركان   

من جهته وعد   و .ن تتمكن مجموعة تحمل اسم فتح االسالم من احداث فتنة         أوالفلسطينيين اكبر بكثير من     
مفتي عكار بانه سيقوم بزيارة مع وفد من رجال الدين لمخيم نهر البارد من أجل تطمين أهالي المخـيم                   

  .وتأكيد حق العودة الى المخيم
  15/10/2007النهار اللبنانية 

  
  ال تفريط بذرة تراب من القدس  : فلسطينمفتي  .39

 األنباء بشأن الخـوض     قيبا على  تع أكد مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين      : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
أن أحدا في الكون ال يملك الصالحية للتنازل عن ذرة من المسجد            ،  في قضية القدس ضمن لقاء الخريف     

إلى أن األقصى ليس ملكا للفلسطينيين إنما ملك هللا، موضحا أن المسلمين أوكلوا من قبل                مشيرا   .األقصى
اإلسالمي فرادى وشعوبا وحكومات إلى مؤازرة الفلـسطينيين        الخالق لرعايته وحمايته، داعياً كافة العالم       

وشدد على أن األقصى وكل ما يحيط بـه غيـر            .في دفاعهم عن القدس واألقصى أمام أطماع االحتالل       
خاضع للمفاوضات وال للمقاسمة والمساومة، منوها إلى أن ذلك حكم شرعي وواجـب وطنـي وقـومي             

  .وتكليف إلهي
  12/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  صالح يعرب عن قلقه لطرح موضوع القدس على طاولة المفاوضاترائد الشيخ  .40

أعرب الشيخ رائد صالح عن قلقه الكبير من إمكانية طرح قضية القدس على طاولـة               : االسرائليةاإلذاعة
 الوجود الفلسطيني فيها في وضع مأساوي جراء سياسة       ذلك ألن    و ،المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين   

  .العجز العربي واإلسالميإضافة إلى التهويد التي تمارسها المؤسسة اإلسرائيلية منذ عقود من الزمن، 
 11/10/2007نشرة رصد االعالم العبري لمركز دراسات الشرق االوسط 

  
  عكرمة صبري يندد بمسيرات المتطرفين اليهود داخل البلدة القديمة في القدس .41

كرمة صبري بشدة المسيرات التي قامت بها مجموعة من المتطرفين ع استنكر الشيخ: القدس المحتلة
 واقتحامهم باحات المسجد االقصى ومحاولة تالوة آيات ،اليهود داخل احياء البلدة القديمة في مدينة القدس

واعتبر هذه التصرفات بمثابة استفزاز لمشاعر . تلمودية فيها لمناسبة احتفاالت عيد المظلة لديهم
ناشد الدول العربية واالسالمية خاصة قد و. هم خاصة في اجواء شهر رمضانتاستهتارا بعقيدالمسلمين و

تركيا واالردن ومصر التحرك العاجل للضغط على سلطات االحتالل االسرائيلي لمنع اعتداءات 
 المتطرفين اليهود المستمرة على المسجد االقصى، كما طالب جميع المنظمات والهيئات الدولية بالعمل
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الجاد على وقف الحفريات والترميمات االسرائيلية المتواصلة تحت الحرم القدسي وغيرها من المواقع 
  .ساالثرية والوقف االسالمي في مدينة القد

  12/10/2007 الجديدة الحياة
  

   احتجاجا على عدم منحه الهوية  في غزة يحاول حرق نفسهفلسطينيشاب  .42
 شاب فلسطيني امس     قيام تدخل عدد من المواطنين حال دون     ن  أذكرت مصادر فلسطينية    :  د ب أ   -غزة  

 خالل مظاهرة نظمها العشرات من فاقدي الهوية أمام مقر المجلس التشريعي وسـط مدينـة              ،  حرق نفسه 
  . للمطالبة بحق المواطنة ليتمكنوا من السفر للعالج ولمقابلة باقي ذويهمغزة

  15/10/2007الدستور 
  

  م بسبب الحصار طالب فلسطيني فقدوا مقاعد دراسته600 من أكثر :مؤسسة الضمير .43
 طالب فلسطيني فقدوا 600كثر من أن أ ،قالت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان في غزة: ألفت حداد

، نتيجة الحصار االالف فقدوا وظائفهم في الخليج ودول اخرىفيما مقاعد دراستهم في خارج فلسطين 
  .المفروض على القطاع

 14/10/2007 48عرب
  

  ألف فلسطيني عالقون على حدود مصر مع غزة :  دوليتقرير .44
كشف أحدث تقرير لمكتب تنسيق الشؤون االنسانية في األراضي الفلـسطينية التـابع             :  د ب ا   -القاهرة  

عن وجود أكثر من ألف فلسطيني عالقين على الحدود المصرية مع قطاع غزة في              ) أوتشا(لألمم المتحدة   
أن حركة نقل البضائع عبر الحدود مع غزة تراجعت في أيلول الماضي             كما   .ازلهمانتظار العودة الى من   

 14 يوما بينما فتح معبر كرم أبو سـالم لمـدة            16لمدة    حيث أغلق معبر صوفا    ،مقارنة بالشهور السابقة  
  إلى تراجع نسبة المرضى الذين يعبرون الحدود االسـرائيلية لتلقـي            أيضا،  التقرير شارأقد  و .يوما فقط 

كما أن منظمة الصحة العالميـة      .  مريضا في تموزالماضي   40العالج إلى خمسة كل يوم في مقابل نحو         
 عقارا ضـروريا باالضـافة إلـى أن         125 من   61تشعر بقلق إزاء نقص بعض المعدات الطبية ونقص         

  .من قائمة األدوية الضرورية ستنفد في غضون شهرين% 26
  15/10/2007الدستور 

  
   شهيدا فلسطينيا في شهر رمضان33: الدوليمؤسسة التضامن  .45

قال الباحث احمد الطوباسي من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن ظاهرة إعدام النشطاء 
 مما يعطي انطباعا أن هناك عودة متسارعة للعمل في .الفلسطينيين بواسطة المستعربون زادت مؤخرا
 شهيدا خالل شهر 33رصد سقوط  مشيرا إلى .لدولية لهاالمناطق الفلسطينية بالرغم من االنتقادات ا

  . وهو رقم يعد كبير نسبيا مع االشهر السابقة غزة، وقطاع الغربيةمضان في الضفة
  13/10/2007 48عرب

  
   يشدد من إجراءاته عند الحواجز العسكريةاالحتالل .46

لعسكرية المنتشرة فـي الـضفة      شددت قوات االحتالل االسرائيلية من إجراءاتها عند الحواجز ا        : رام اهللا 
وأكد شهود عيـان أن جنـود        .الغربية، على مدار األيام الماضية، وخاصة تلك القريبة من مدينة نابلس          

االحتالل أرغموا اعداداً كبيرة من المواطنين، وغالبيتهم من الطلبة والعمال وموظفي القطـاع الخـاص               
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انتظرت المركبات والحافالت في أرتال     في حين   . ةعلى االنتظار لفترات طويلة، تحت ذرائع أمنية واهي       
  .امتدت أحيانا لحوالي كيلو متر، بسبب بطء إجراءات جنود االحتالل طويلة

  15/10/2007الغد األردنية 
  

  حصار واقتتال اإلخوة الفقر وال  بينعيد الفلسطينيين: تحقيق .47
دت استعدادات أهل قطـاع غـزة       مع بزوغ فجر يوم عيد الفطر، كان الشهداء اول الحاضرين، فب          : غزة

وتحولت منازل  ... الستقبال العيد خالية من أية فرحة، وال طعماً يوحي باستقبال عيد مميز لدى المسلمين             
الشهداء وبيوت عزائهم الى مزارات خالل اليوم االول للعيد، واقتصرت مظاهر االحتفال علـى زيـارة                

 واألرحام واداء الشعائر الدينية، الى جانب فرحـة         ذوي الشهداء والجرحى وعائالت األسرى والمعتقلين     
االطفال المنقوصة بالعيد، وان تجسدت بشكل قليل من خالل انتشار االطفال فـي الـشوارع والميـادين                 

واضافة الى الشهداء واالسرى، استذكرت العائالت الفلسطينية، أقاربها العـالقين علـى الحـدود               .العامة
 رمضان وعيد الفطر وهم وحيدون ينتظرون فتح المعابر وعودتهم إلـى            المصرية، الذين مر عليهم شهر    

من جهة أخرى، غيبت ظروف الحصار التي تفرضها قوات االحتالل علـى سـكان المنـاطق                 و .ذويهم
حدت قوات االحتالل من تحركات المواطنين،      فقد  . الحدودية شمال بيت الهيا شمال القطاع، مظاهر العيد       

ولم ينس الفلسطينيون في هذا العيد معاناتهم الكبرى جراء الخالف          .  يوم العيد  وحرمت االطفال من بسمة   
بين فتح وحماس، في ظل الهجوم الواسع من قبل االحتالل على كليهما دون تفرقة بينهمـا فـي كـون                    

  .أحدهما من لون سياسي يختلف عن اآلخر
  15/10/2007المستقبل 

  
  طينيين أحدهما طفلفلساشتباكات محلية في قلقيلية تودي بحياة  .48

مـن  ن أفراداً من األجهزة األمنية الفلسطينية أطلقوا النار تجـاه شـاب             أ قال سكان محليون     :آي.بي.يو
.  أبو عصب أثناء قيادته دراجة نارية وسط قلقيلية، بعدما لم يستجب لطلبهم بالتوقف وأردوه قتيالً               عشيرة

ألجهزة األمنية ما أدى إلى مقتل طفـل، ووقـوع           وأفراد ا   الشاب وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين عشيرة     
 هـو   الشابن  أ ،موقع الكتروني مقرب من حماس    ذكر   دوق. العديد من اإلصابات في صفوف المواطنين     

  .حماسناشط في الحركة، غير أن ذلك لم يتم تأكيده من مصدر رسمي في 
  14/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   متكامال يصد مخططاته فلسطينياك شعباسيجد الشابا: لجنة الدفاع عن الحريات .49

عن أملها بأن ، 48 داخل االؤاضي الفلسطينية المحتلة عام أعربت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
لون اختبار، مؤكدة اتكون المعلومات حول نية أجهزة األمن اإلسرائيلية مالحقة الحركة اإلسالمية مجرد ب

ها، حيث الحركة اإلسالمية لوحدها إذا حاول االعتداء على جمهورفي الوقت ذاته أن الشاباك لن يجد 
وكانت إذاعة الشمس  .ل مخططاتهافشا لعدوانه والتصديحول من يستهدفهم الشاباك وسيتكاتف الجميع 

 في ،أن أجهزة األمن اإلسرائيلة اتخذت قرارا بمالحقة قيادة الحركة اإلسالمية ومؤسساتها قد كشفت
  .يد الفطرالفترة التي تلي ع

  11/10/2007 48عرب
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                      871:                                 العدد15/10/2007اإلثنين : خالتاري

   فلسطينيين في توغل إسرائيلي في قطاع غزة4إصابة  .50
 آخرين فى 12ن أربعة فلسطينيين أصيبوا، واعتقل أ ،قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان: ألفت حداد

 أن واأوضح كما .توغل إسرائيلي في منطقة الشريط الحدودي الشرقي للمغازي حتى شرق دير البلح
  .فات احتاللية شرعت بحمالت تجريف واسعة ألراضي المواطنين الزراعيةجرا

 11/10/2007 48عرب
  

   ماليين ينتشرون حول العالم4.4أكثر من .. الالجئون الفلسطينيون: تقرير .51
 تشكل قضية إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم محـورا          :وائل بنات، خليل الشوبكي    - غزة، عمان 

بالـدعم، باعتبـاره      حظي من كل القمم العربية،     تهمومعلوم أن حق عود    .السالم العربية أساسيا لمبادرة   
يشكل جانبا أساسيا للصراع العربي اإلسرائيلي، ثم جاءت مبادرة السالم العربية، لتجعل التزام تل أبيـب                

مخيمـات  ، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة في       ي الالجئون ويعان. به من بين شروط إنهاء الصراع معها      
 باالكتظاظ الشديد وتالصق البيوت التي يشكل األسبستوس أو الصفيح الجـزء      هااللجوء، حيث تتسم جميع   

 .األكبر من أسقفها، كما أن شوارعها الضيقة التي في بعض المناطق ال تتسع إال لشخص واحد يمر فيها                 
 بحـسب امها للـسكن فقـط،      وال يمتلك الالجئون األرض التي بنيت عليها منازلهم، بل يحق لهم استخد           

تعريف األمم المتحدة، وهذه األراضي هي حكومية أو في أغلـب الحـاالت أرض تؤجرهـا الحكومـة                  
وكي تتمكن األونروا من تصنيف الناس كالجئين فالبد أن يكونـوا قـد              .المضيفة من المالكين المحليين   

هم ومـصادر رزقهـم نتيجـة       ، وأن يكونوا قد فقدوا مساكن     1948 ومايو   1946سكنوا بين شهري يونيو   
  تسجيل أنفسهم لدى األونـروا كالجئـين       1948، كما يحق لذرية الجئي      1948االحتالل اإلسرائيلي عام    

 ألفا  448 ماليين و  4 إلى   1950 ألفا عام    914وقد ازداد عدد الالجئين المسجلين لدى الوكالة من          .أيضا
 .الزيادة نتيجة للنمو الـسكاني الطبيعـي      رقم آخذ في    و  ، وه 2006حسب تقرير أصدرته نهاية ديسمبر      

 مخيما تنتشر في مناطق عمليات األونروا الخمـس فـي           59 في   من الالجئين  مليون   1.3ويعيش حوالي   
فـي  ف. األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، والباقون يعيشون في مختلف أنحاء العـالم             

 ألفا، وفي الضفة الغربية     119 ألفا، وفي سوريا     215 ألف الجئ، وفي لبنان      328  يعيش مخيمات األردن 
 ألفاً، ويعد مخيم جباليا شمال القطاع أكبر المخيمـات الفلـسطينية            478هناك  قطاع غزة   في   ألفا، و  186

وترى مصادر أن أمكانيـة      . ألف الجئ في مساحة كيلو متر واحد تقريبا        100حيث يعيش فيه أكثر من      
وعلـى هـذا    . ين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها عمليا تبدو مستحيلة         عودة جميع الالجئين الفلسطيني   

مـن مجمـوع الالجئـين الفلـسطينيين، يمتلـك          % 42األردن الذي يستضيف وحده نحـو     الصعيد فإن   
سيناريوهات عدة للتعامل مع هذا الملف إلى جانب تساؤالت سبق وأن طرحها على الجانبين األمريكـي                

ن األردن معني بالدرجة األولى تثبيت الحق القانوني واإلنساني لالجئـين            أ ادروقالت المص  .واإلسرائيلي
من يملك حق العودة من الالجئين أو االستقرار في البلـد الـذي       ة،  قيبحث حق ذلك  الفلسطينيين، ومن بعد    

هل حق العـودة ملـزم      ، و إلى أي مكان تكون العودة إلى المدن الفلسطينية أو داخل إسرائيل          ، و يعيش به 
حقوق الدولـة    كما هناك    .لالجئ الفلسطيني أم هو حق شخصي يستطيع العودة أو االستقرار حيث يقطن           

حـق التعـويض لالجئـين       و .األردنية من استضافة الالجئين الفلسطينيين على مدار سنوات الماضـية         
وللموقف  .لمصير أمالك الدولة األردنية وأمالك الغائبين في إسرائي        و .الفلسطينيين عن سنوات تهجيرهم   

األردني الرسمي هواجسه فيما يتعلق بالالجئين، خاصة أنه يرى بأنه طرف أساسي في هذا الملـف، وال                 
  . االردنيقبل أن يتم حل قضيتهم على حسابه، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها

 14/10/2007الوطن السعودية 
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   خالل أيلول الماضيني الفلسطيتراجع حدة االرتفاع في أسعار المستهلك: اإلحصاء .52

أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء، جدول غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية لشهر أيلول : البيرة
مقارنة بشهر ، 2007خالل شهر أيلول % 0,93، حيث سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً مقداره 2007
 خالل 157,49 ـ مقارنة ب158,96، إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلى 2007آب 

  .الشهر السابق
  12/10/2007 الجديدة الحياة

  
  االجتماع الدولي بال قيمة في ظل مصادرة اسرائيل األراضي الفلسطينية: السنيورة .53

الدعوة إلى ما يسمى بالمؤتمر أو االجتماع "اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن : بيروت
زمة المنطقة وطرح حلول، لن يكون لها قيمة أو فاعلية في ظل استمرار الدولي للبحث في حل أل

السياسية اإلسرائيلية القائمة على مصادرة األراضي وقتل الفلسطينيين وتشريدهم واستمرار بناء جدار 
الفصل العنصري، واستمرار االحتالل لألراضي العربية واالعتداءات المتكررة على األجواء واألراضي 

  ". ة وغيرها من الممارسات العدوانيةاللبناني
  12/10/2007 الحياة

  
  مخيم الباردعطلة العيد أوقفت عودة دفعات أخرى من سكان  .54

لليوم الرابع على التوالي تواصل توافد النازحين إلى مخيم نهر البـارد، بـنفس              :  عمر ابراهيم  - البارد
برمجة التي تم وضعها إلعادة ما أمكن مـن         الزخم الذي بدأ به قبل عيد الفطر، في إطار خطة العودة الم           

سكان القسم الجديد من المخيم، إلى ما تبقى من ديارهم بعد شهر ونصف تقريباً من إنتهـاء المواجهـات                   
ولم تؤثر في العودة حالة االعتراض التي قـام بهـا           ". فتح اإلسالم "العسكرية بين الجيش اللبناني وتنظيم      
بلدات المجاورة، وال األوضاع اإلنسانية والمعيشية المزرية للمخـيم         صبيحة العيد بعض سكان القرى وال     

" االونـروا "ولم تنفع حتى هذا الوقت كل المحاوالت التي تقـوم بهـا             . الذي يفتقر ألبسط مقومات الحياة    
 عائلة، يقيم قسم    400والفصائل الفلسطينية في سد االحتياجات والمتطلبات المعيشية الضرورية ألكثر من           

  . على أسطح المباني وفي شقق متصدعة ومتهالكة تعاني نقصاً في كل شيءمنها 
مر عيد الفطر في مخيم البارد هذا العام على من بداخله، بحلة مغايرة ال تشبه مثيالتهـا فـي األعـوام                     
الماضية، منازل بغالبيتها فارغة من قاطنيها وشوارع وأحياء مقفرة تئن حنيناً لحركـة كـان ضـجيجها                 

  . اً في ارجائهيصدح صخب
  15/10/2007السفير 

  
  "البارد" على عودة نازحي  الجيش تظاهروا وقطعوا الطريق اعتراضاً ضحاياأهالي .55

تواصلت عودة النازحين الفلسطينيين الى مخيم نهر البارد لليوم الخامس، وسـط            :  ميشال حالق  -عكار  
االسمية بالعائالت وافرادهـا الـذين      اجراءات امنية مشددة يفرضها الجيش لتنظيم عودتهم وفق الجداول          

الجيش في بلدة ببنين عكار نظموا عقـب  ي ضحايا   وكان أهال  .حصلوا على تصاريح بالدخول الى المخيم     
صالة عيد الفطر اعتصاما رمزيا عند المدخل الشمالي للمخيم اعتراضا على عودة النازحين الى المخـيم             

هم واشعلوا االطارات المطاطية وسط االوتوسـتراد الـذي         قبيل انتهاء التحقيقات، وقد حملوا صور ابنائ      
يربط عكار بطرابلس في منطقة العبدة، فتدخلت وحدات الجيش وقوى االمن الداخلي وأعيد فتح الطريق               

  .بعد اقل من نصف ساعة على قطعه
  15/10/2007النهار اللبنانية 



  

  

 
 

  

            23 ص                                      871:                                 العدد15/10/2007اإلثنين : خالتاري

  
   ترفض اتهامات إسرائيلية بشأن تهريب االسلحة الى غزة مصر .56

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بشدة مـا أوردتـه وسـائل              :  د ب أ   -قاهرة  ال
االعالم بشأن تصريحات لوزيراألمن العام االسرائيلي والتي اتهم فيها مصر بالتقصير في التصدي لتدفق              

ميركي حول هذا   األسلحة عبر الحدود المصرية إلى قطاع غزة وما تردد من شكوى إسرائيلية للجانب األ             
وأعرب المتحدث عن استغرابه من قيام هذه المزاعم االسرائيلية بالربط بين عمليات التهريب              .الموضوع

وأوضح أن محاوالت إسرائيل تقديم الشكاوى للجانب األميركي ضد مصر هي            .ونجاح اجتماع الخريف  
قة إسـرائيلية تـم توزيعهـا       مناورات معروفة يرصدها الجانب المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى ور          

مؤخرا في أروقة االدارة األميركية والكونغرس تزعم فيها إسرائيل بأن مصر تقصر في ضبط الحـدود                
  .مع غزة

  15/10/2007الدستور 
  

  خامنئي يدعو الدول العربية واإلسالمية لمقاطعة المؤتمر الذي ترعاه الواليات المتحدة .57
على في ايران اية اهللا على خامنئي الدول العربية دعا الزعيم الروحي األ:  ووكاالت48عرب

واإلسالمية، يوم السبت، إلى مقاطعة المؤتمر الذي ترعاه الواليات المتحدة بشأن الفلسطينية والذي سيعقد 
عندما ينظر : "وقال خامنئي في كلمة بثتها وسائل اإلعالم على الهواء .في واشنطن الشهر القادم
مؤتمر على انه مخادع ويرفضون المشاركة فكيف يمكن ان تشارك الدول الفلسطينيون الى هذا ال

االخرى يجب ان تنظر اليه ايضا على انه مؤتمر ) االسالمية(الدول "، وأضاف ..."االسالمية فيه
  ."مخادع

  13/10/2007 48عرب
  

  يدين مصادرة إسرائيل أراض في القدس " مجلس التعاون الخليجي" .58
عامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة مصادرة اسرائيل اراض في دانت األمانة ال: الرياض

نسخة " الحياة"الرحمن بن حمد العطية في بيان صحافي تلقت  القدس، وقال األمين العام للمجلس عبد
ان مواصلة إسرائيل مثل هذه اإلجراءات األحادية في المصادرة وتشويه األرض وعزل القدس :"منه

واالعتقاالت وبناء المستوطنات، تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، وتؤثر في وبناء الجدار 
طبيعة القدس بوصفها أرضاً محتلة واستباقاً غير مشروع للحل النهائي، ما سيؤدي إلى القضاء على 

ودعا  ".ئيليفرص نجاح أي محاولة للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرا
المجتمع الدولي، خصوصاً الواليات المتحدة، إلى الوقف الفوري لهذا السلوك والممارسات اإلسرائيلية 

  . غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني
كما دعا إلى عمل عربي وفلسطيني مشترك، من اجل تأكيد الشروط التي ال بد من توافرها ألي لقاء 

ية جادة تفضي إلى االنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية دولي يكون منطلقاً لعملية سياس
، وضمان عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد مرجعية واضحة 1967والعربية منذ عام 

تستند على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، بهدف تنفيذها واعتمادها 
  .طار األمم المتحدة ورعايتهاللمفاوضات في إ

  12/10/2007 الحياة
  

    العرب يريدون ضمانات من إسرائيل للمشاركة في مؤتمر السالم : موسى .59
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حذر األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من عواقب فـشل مـؤتمر             :  د ب أ، أ ف ب      -القاهرة  
عربية بحاجة إلى ضمانات وجدول زمني      وأكد أن الدول ال   . الخريف للسالم بسبب السياسات اإلسرائيلية      

وقال موسى   .للمحادثات حول الحل النهائي لصراعها مع إسرائيل كشرط لمشاركتها في المؤتمر الدولي           
في مقابلة مع وكالة االنباء االلمانية مساء االربعاء إن الدول العربية تعارض بدء محادثات مع إسـرائيل                 

 هذا المؤتمر يعد فرصة تاريخية وأخيـرة لهـذه المنطقـة            وشدد موسى على أن عقد     .دون جدول زمني  
 1991لتسوية النزاع العربي اإلسرائيلي وفقا لألسس التي انطلقت عليها عملية السالم منذ مؤتمر مدريد               

واكد إن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وآخرها االسـتيالء علـى              .بما في ذلك مبادرة السالم العربية     
وإذا " خـداع ونـصب   "ن أراضي القدس وضمها يؤكد حقيقة نواياها وأنه مجـرد           أكثر من ألف دونم م    

وأشار موسى إلـى أن العـرب يـشترطون          .استمرت بهذه السياسات فلن تكون للمؤتمر فرصة للنجاح         
الحصول على ضمانات معينة من إسرائيل للمشاركة في المؤتمر ، مضيفا أن من بين هـذه الـضمانات                  

  . المستوطناتتوقف إسرائيل عن بناء
  12/10/2007الدستور 

  
  "حماس"ثمانية مسؤولين اميركيين سابقين يحضون بوش على الحوار مع  .60

توجه ثمانية موظفين كبار سابقين في اإلدارة األميركية برسالة إلى كل من الرئيس : الرياض، الناصرة
، دعوا فيها الواليات جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس عشية سفر األخيرة للشرق األوسط

الذي "قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس " حماس"مع حركة " حوار حقيقي"المتحدة وحليفاتها إلى الشروع في 
وبين الموقعين زبغنيو بريجنسكي وبرنت  ".يجب أن يوفر حالً نهائياً للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين
أفضل من " حماس"ي الرسالة أن التحاور مع سكوكروفت وتوماس بيكرنغ ولي هاملتون الذين أكدوا ف

وهناك في الحركة األصولية شخصيات واقعية تدرك أن حال الحرب الدائمة بين إسرائيل "عزلها، 
هو ) حماس(نعتقد ان حوارا حقيقيا مع المنظمة : "وقالت الرسالة". والفلسطينيين ال تفيد الشعب الفلسطيني

  ". أفضل كثيرا من عزلها
  12/10/2007 الحياة

  من مؤتمر الخريف " الجوالن"واشنطن تستبعد  .61
أكد الناطق باسم مكتب الشرق األدنى في وزارة :  جويس كرم، جيهان الحسيني-القاهرة ، واشنطن

المتوقع عقده نهاية تشرين الثاني " االجتماع الدولي"أن " الحياة"الخارجية األميركية ديفيد فولي لـ 
سيركز على بناء األسس المؤسساتية واالقتصادية للدولة "ابوليس البحرية، المقبل في مدينة أن) نوفمبر(

واستبعد . لتحقيق هذا الهدف" الفلسطينية وسيوفر دعما ديبلوماسيا للمفاوضات والمحادثات بين األطراف
طرح موضوع الجوالن على طاولة البحث، وهو أمر اشترطه الرئيس بشار األسد للمشاركة في 

بناء دولة فلسطينية تعيش بسالم وأمن مع جميع دول الجوار " فولي النقاش بموضوع االجتماع، وحصر
الداعمة لحل الدولتين والتي "وحدد المشاركة في المؤتمر بالدول ". وتكون مصدرا لالستقرار في المنطقة

  ".ترفض العنف وتعترف بحق اسرائيل بالوجود وتلتزم االتفاقات الموقعة
  12/10/2007 الحياة

  
   سنة27الكنيس اليهودي قبل بتفجير " الجبهة الشعبية"فلسطيني من نسا تتهم فر .62

 من 16الدائرة الـ(قفز حادث تفجير الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك :  آرليت خوري–باريس 
عن ان منفذ " لوفيغارو" سنة، إذ كشفت صحيفة 27الى الواجهة مجدداً، بعدما مضى عليه ) باريس

وذكرت الصحيفة أن أجهزة مكافحة  .يحمل جوازي سفر لبناني وكندي ويقيم في كنداالتفجير فلسطيني 
اإلرهاب الفرنسية التي لم تغلق ملف هذا الحادث تعتزم مالحقة هذا الشخص الذي لم تكشف عن هويته 
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) اكتوبر( تشرين األول 3وكانت عملية التفجير التي وقعت في  . من عمره55وذكرت انه في الـ
 أشخاص 4سطة عبوة ناسفة وضعت في حقيبة على متن دراجة نارية، أدت الى مقتل ، بوا1980

ورفض المصدر كشف أي تفاصيل عن الموضوع، لكن الصحيفة  . آخرين بجروح20وإصابة حوالى 
أشارت الى أن المحققين في االستخبارات الخارجية الفرنسية، حصلوا على مذكرة قضائية تخولهم جمع 

وأضافت ان المحققين  .الشخص خالل إقامته في الواليات المتحدة قبل انتقاله الى كندامعلومات حول هذا 
" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"يعملون على اثبات ضلوعه في عملية التفجير حيث كان عضواً في 

  ).دي أن أي(بواسطة البصمات أو الحمض النووي 
  12/10/2007 الحياة

  
  مرت ال يمنحها مباركته ولكن أول.. تنازالت فلسطينية .63

  بالل الحسن
ليس من المستبعد أن يكون القارئ العربي قد مل من الحـديث التفـصيلي المتكـرر عـن المحادثـات                    

وربما يصبح هذا الملـل جـزءا مـن    . الفلسطينية ـ اإلسرائيلية الجارية حول مؤتمر الخريف المنتظر 
  .المأساة الفلسطينية

تبدأ باالبتسامات وتنتهي باالبتسامات، ثم يبـدأ بعـدها         ،   واولمرت ستة لقاءات عقدت بين محمود عباس     
الحديث عن الدولة الفلسطينية الكاملة التي يريدها الفلسطينيون، وعن الشروط اإلسرائيلية التي ال تنـازل               
عنها، ال في الحدود وال في المستوطنات وال في القدس، والنتيجة أن المواطن العربي ال يعـرف مـاذا                   

  . تلك اللقاءاتجرى في
المعلومات المتوافرة حتى اآلن عن اللقاءات الستة، أنها لقاءات ثنائية، وأنها لقاءات شفهية، وأنهـا مـن                 
دون محاضر مكتوبة، وأن كل طرف عبر فيها للطرف اآلخر عن أفكاره وتصوراته للتسوية الـسياسية،                

ت نـستطيع أن نستـشف أن       ثم تأتي التصريحات لتوضح بعض ما جرى، ومن خالل هذه التـصريحا           
الطرف اإلسرائيلي يريد وثيقة تقدم إلى مؤتمر الخريف، تتضمن العناوين التي ستشكل بداية للمفاوضات              

. أما الجانب الفلسطيني فيريد وثيقة ترسم التصورات النهائية للمفاوضات        . التي ستبدأ بعد انتهاء المؤتمر    
  .اقف واضحة محددة رغم ما بينها من تباعدحتى هنا نجد أنفسنا أمام خالف طبيعي، وأمام مو

إال أن معلومات بدأت تتسرب من رام اهللا، تفيد أن الجانب الفلسطيني قدم ألولمرت تـصورات تتـضمن    
ولكن ما هو أكثر فداحة، أن المعلومات تقول إن اولمرت          . وهذا أمر فادح حقا   . تنازالت فلسطينية كبيرة  

ويفسر المطلعون هذه السلبية    . موافقته على هذه التنازالت الفلسطينية    لم يبلغ الجانب الفلسطيني حتى اآلن       
أن اولمرت ال يستطيع الموافقة على أي حل مع الفلسطينيين،          : اإلسرائيلية بواحد من أمرين، األمر األول     

وإال فإن حكومته ستسقط على يد المتطرفين المتواجدين بداخلها، وكذلك علـى يـد المتطـرفين داخـل                  
 والذين لديهم مطالب أعلى بكثير، أو أن لديهم موقفا ال يـرى تـسوية سياسـية ممكنـة اآلن،           الكنيست،

أن اولمرت نفـسه، وهـو يطـرب لـسماع         : واألمر الثاني . ويدفعون باتجاه تسوية للتعايش اليومي فقط     
  .عروض التنازالت الفلسطينية، يريد تنازالت أكثر سيكشف عنها عندما تبدأ المفاوضات

 التنازالت التي بدأت تتسرب من رام اهللا؟ يقول المطلعون إن هذه التنـازالت تعتمـد علـى                  ما هو نوع  
مبـدأ  (القدس الشرقية تكون تحت السيادة الفلسطينية       : مثال. عنوان مبدئي مثير يليه تنازل كبير     : قاعدتين
تنـازل  (ي القـدس  ، ولكن كل مؤسسات السيادة الفلسطينية تكون في رام اهللا وال يكون لها تواجد ف              )مثير
، يلي ذلك بند يقـول إن       )مبدأ مثير (تمارس الدولة الفلسطينية سيادة كاملة في البحر والجو         : مثال). كبير

  .لكل طرف الحق في استخدام أجواء ومياه الطرف اآلخر، والنتيجة هنا معروفة للجميع
 شيء يثبت حتى اآلن صـحة       ويمكن القول بالرغم من كل هذا إن األمر ال يزال كالما في كالم، وأن ال              

هذه التنازالت، ولكن االنتقال من الكالم إلى الوقائع يضعنا أمام صورة أفدح، والعنوان األساسي في هذه                
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القـدس  "إسرائيل تطبق منذ سنوات طويلة مشروعا حول القدس يـسمى مـشروع             . الصورة هو القدس  
  :، وخالصته"الكبرى

تم األمـر   (، وتوسيع مساحة المدينة، وضمها إلى إسرائيل        )الشرقية والغربية (ـ توحيد شطري القدس     1
  ).1967عام 

 ـ بناء أكبر وأضخم سلسلة من المستوطنات حول مدينة القدس، بحيث يتم عزلها عن الضفة الغربيـة   2
وقد تم حتى اآلن بناء أربع مستوطنات تحيط بالقدس من الجهات األربـع، أكبرهـا               . وربطها بإسرائيل 

وقد بقيت منطقة واحدة صغيرة مفتوحة تقع بـين         . في شرق القدس  ) معاليه أدوميم (ة  وأضخمها مستوطن 
، وإذا تم توسيع المستوطنة فـوق قطعـة         )E-1(، هي المنطقة المسماة     )معاليه أدوميم (القدس ومستوطنة   

األرض هذه، يكون قد تم الوصل الجغرافي بين المستوطنة والقدس، ويكون قد تم اإلغالق االسـتيطاني                
  .لكامل حول القدسا

، ) E-1( قسيمة بناء في المنطقـة  600 تخصيص 7/2004 ـ قررت حكومة آرييل شارون منذ شهر  3
، وقال شاؤول موفاز وزير الدفاع في تلـك         )أراض تابعة لدولة إسرائيل   (ووصفت األرض الجديدة بأنها     

  ." أدوميمأتمنى لجميعنا أن نحظى برؤية تواصل جغرافي بين القدس ومعاليه"الحكومة 
  . ـ يحقق هذا الوضع على األرض فصال جغرافيا كامال بين شمال الضفة وجنوبها4

  :وقد تم قبل أيام أيضا، إعالن إسرائيل رسميا عن عدة إجراءات
  )).E-1 وحدة سكنية في المنطقة 3500 ـ البدء رسميا ببناء 1
ابوديس، (لفلسطينية المجاورة  دونم من أراضي القرى ا1100 ـ صدور أمر عسكري باالستيالء على  2

، لبناء طريق يخصص للفلـسطينيين، يـصل بـين          )عرب السواحرة، أراض مجاورة لمقام النبي موسى      
  .القدس وأريحا

  . ـ قرب االنتهاء من بناء مركز للشرطة سيصبح المركز القيادي للشرطة اإلسرائيلية3
  ماذا تعني هذه الوقائع؟

 واولمرت، ويجري فيها حديث حار عن السالم، وعـن الفـرص            تعني أن المفاوضات تجري بين عباس     
التي ال يجب إضاعتها، بينما تقوم إسرائيل على األرض بمواصلة قضم األراضـي الفلـسطينية، وفـي                 

ويجري تصغير ذلك في اإلعالم مـن       . منطقة القدس بالذات، ومن أجل إعالن ضمها نهائيا إلى إسرائيل         
ويسمى هذا إسرائيليا تـشدد     . فقط% 2 مستعد لمبادلة األراضي بنسبة      خالل القول إن الجانب الفلسطيني    

  .من الجانب الفلسطيني، تشدد ال بد أن يخفض في المفاوضات من أجل الحصول على ما هو أكثر
ويعني هذا أيضا أن اولمرت لم يقدم موافقته على التنازالت الفلسطينية، ألن لديه تصورا آخـر لمدينـة                  

المفاوضات التي ستبدأ بعد مؤتمر الخريف،      ) آخر(زالت الفلسطينية، ويريد طرحه في      القدس يتجاوز التنا  
  .وتستمر طويال، حسب أقوالهم

قبل سنوات، وعندما كان الرئيس محمود عباس مسؤوال عن دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر                 
روبية، وعقد فيها مؤتمرات    الفلسطينية، أرسل وفدا إعالميا من العاملين معه، قام بزيارة عدة عواصم أو           

صحافية اعتمدت على أفالم مصورة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، أثبتت لكل من حـضر تلـك                 
المؤتمرات الصحافية، أن الوضع على األرض لم يعد يسمح بقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيـا، وأن                

  . بقاء هذه المستوطنات يعني قيام كانتونات فلسطينية فقط
يجري الحديث عن قبول فلسطيني لبقاء هذه المستوطنات، ومبادلتها مع أراض صـحراوية فـي               ... آلنا

ويتم نسيان موضوع الكانتونات، وموضع تقسيم أراضـي        %. 2منطقة النقب، وبنسبة بسيطة ال تتجاوز       
  .الضفة الغربية وغياب التواصل الجغرافي عنها
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لسلطة الفلسطينية إرسال ذلك الوفد اإلعالمي، ليقـوم بجولـة          ولعله من المفيد أن نقترح اآلن، أن تعيد ا        
جديدة، وليعيد طرح المعلومات على الرأي العام العالمي، وعلى كل المعنيين بانعقاد مؤتمر الخريف في               

  . موعده
  14/10/2007الشرق االوسط  

  
  

  مأزق السيدة كوندوليزا  .64
  عبد الباري عطوان

لتوقعات فيما يتعلق بنتائج جولتها الحالية في المنطقة التي تهدف          تحاول كوندوليزا رايس تخفيض سقف ا     
من خاللها الي تضييق الفوارق بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي بشأن الوثيقة التـي مـن المقـرر                 

  .التوصل اليها وتكون بمثابة جدول اعمال مؤتمر سالم الخريف المقبل في واشنطن
ايام معدودة قررت الحكومة االسرائيلية نسف اي شعور بالتفاؤل مـن            القدس المحتلة ب   ىفقبل وصولها ال  

 درجة كبيرة من الخطورة، اوالهما االعالن عن مصادرة اكثـر مـن             ىخالل اقدامها علي خطوتين عل    
 دونم من االراضي الفلسطينية في الضواحي المحيطة بالقدس المحتلة مثل ابو ديس مـسقط رأس                1100

  .ى بالمسجد االقصىتئناف الحفريات بجانب باب المغاربة الذي يصل حائط المبكاحمد قريع، وثانيتهما اس
وكان من المتوقع ان تأخذ السيدة رايس موقفا قويا رافضا، ومدينا لهاتين الخطوتين، وتطالب اصـدقاءها                

نيين ن مثل هذه االجراءات تقلص ثقة الفلـسطي       أاالسرائيليين بالتراجع عنهما فورا، ولكنها اكتفت بالقول        
ـ                 ىبالعملية التفاوضية، وهو موقف يتسم بالميوعة، وال يعكس جدية امريكية في ممارسة اي ضغوط عل

  .الحكومة االسرائيلية
هاتان الخطوتان، هما اهانة للسيدة رايس ورئيسها، قبل ان تكونا اهانة للفلـسطينيين الرسـميين الـذين                 

ولكـن حكومـة بـوش      . المجموعة المحيطة بها   مثل هذه االهانات، وخاصة قيادة السلطة و       ىتعودوا عل 
 تبني وجهـات النظـر االسـرائيلية، وتوجيـه     ىووزيرة خارجيتها، ال تريانهما كذلك، النهما تعودتا عل   

 الطرف الفلسطيني الضعيف بحجة ضرورة تفهم ظروف حكومة اولمـرت، والمعارضـة             ىالضغوط ال 
  .اليمينية الشديدة التي تواجهها

ي جولتها هذه بعض المعارضين االسرائيليين مثل ليبرمان والحاخام ايـشاي احـد             السيدة رايس التقت ف   
ابرز قادة حزب شاس، والهدف هو التوسل اليهما لمساعدة اولمرت، وتسهيل مهمته في صـياغة وثيقـة            

وال نعتقد انها ستفعل الشيء نفسه مع المعارضين الفلسطينيين لمؤتمر السالم هـذا مثـل               . مؤتمر السالم 
 الجبهة الشعبية مثال، او بعض المستقلين في المجلس التشريعي ناهيك عن نـواب وقـادة حركـة                  ممثلي

حماس، النها ال تعترف بوجود معارضة فلسطينية اوال، والن الرئيس عباس وصحبه لم يطلبـوا منهـا                 
  .ذلك، النهم مثلها، ال يعترفون بمثل هذه المعارضة اصال

ميعا، بل تجاوز حركة فتح نفسها، وبات يتعامل فقط مـع اربعـة             فعباس تجاوز المؤسسات الفلسطينية ج    
  .صائب عريقـــاتوياسر عبد ربه واشخاص مثل احمد قريع، وسالم فياض 

اربعة اشخاص، اضافة الي كبيرهم، السيد عباس باتوا الوحيدين الـذين سـيقررون مـستقبل الـشعب                 
  . اي مرجعية فلسطينيةى، ودون الرجوع الالفلسطيني والتفاوض باسمه والبت في قضايا الوضع النهائي

 الشعب الفلسطيني الستفتائه قبل القبول بأي اتفاق، وهذا كالم جميل           ىنبيل عمرو قال انه سيتم الرجوع ال      
 االرض، فكيف يمكن استفتاء هذا الشعب       ى عل ى شاشات التلفزة، لكنه يعني كذبة كبر      ى الورق او عل   ىعل

ـ         في ظل حال االنقسام الحالي بين         ىشطري المناطق المحتلة، والعداء المستحكم بين رأسي السلطة، وحت
   هذه العقبة، كيف يمكن استفتاء ستة ماليين فلسطيني يعيشون في الشتات ومخيماته؟ى التغلب علىلو جر
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اتفاقات اوسلو التي هندسها عباس ورفيق دربه قريع، وبمساعدة عبد ربه الـذي كـان يتـزعم مطـبخ                   
فمـاذا  .  الشعب الفلسطيني في اي استفتاء ومن اي نـوع         ى، اقرت دون الرجوع ال    المفاوضات في تونس  

يمنع تكرار االمر نفسه في حال توريط الشعب الفلسطيني في اتفاقات اكثر خطورة تضحي بحق العـودة                 
والقدس المحتلة، وتبقي معظم المستوطنات الرئيسية، وتأتي بدويلة فلسطينية ناقـصة الـسيادة ومقطعـة               

  ل، ومنزوعة الدسم؟االوصا
 قلوبنا هو ما نقرأه ونسمعه يوميا من تالعب بااللفاظ، وتسريبات مرعبة حول             ىما يجعلنا نضع ايدينا عل    

 نفيها بعد ان يتحقق الهدف منها، اي اطالقها كبالونات اختبـار            ىتنازالت فلسطينية يسارع مسؤولون ال    
 اذنه، مثل وضع االماكن المقدسة فـي القـدس          ىللتعويد الرأي العام الفلسطيني عليها وجعلها مألوفة ع       

 مناطق الدولـة الفلـسطينية فـي       ىالمحتلة تحت رعاية اردنية هاشمية، واقتصار حق العودة الجزئي عل         
  .الضفة والقطاع فقط

ففي حديثه لتلفزيون فلسطين الرسمي، قال الرئيس عباس ان هناك اربع مرجعيات لمؤتمر السالم المقبل،               
وال نعرف  . رعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق ورؤية بوش للسالم         هي قرارات الش  

كيف سيتم التوفيق بين هذه المرجعيات االربع، والمرجح انه لن يتم اخذ افضل ما فيها بالنـسبة للـشعب         
ـ     ىالفلسطيني وانما لالسرائيليين، اي سيتم اسقاط حق العودة والسيادة عل          دود عـام    القدس المحتلـة، وح

فالقاعدة القانونية الدولية تقول ان المعاهدة، او االتفاق االخير، يلغي كل ما قبله ويـصبح هـو                  .1967
وهذا يعني ان رؤية بوش باعتبارها االحدث، وتتضمن رسائل بعثها الرئيس االمريكـي             . النص المعتمد 

ئيسية، ستكون هي اساس المؤتمر      الكتل االستيطانية الر   ى ارييل شارون، تلغي حق العودة، وتبقي عل       ىال
  .المقبل، والمفاوضات التي ستنطلق منه بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي

وربما يفيد التذكير بان المجموعة الحاكمة في رام اهللا اسقطت قرارات االمم المتحدة كمرجعيـة لـصالح           
وسلو وتبنت خريطة الطريق،     مرجعية اوسلو، ثم تخلت عن ا      ىمرجعية مدريد، ثم قفزت عن االخيرة، ال      

  .وها هي اآلن تسقط كل المرجعيات السابقة عمليا لمصلحة رؤية بوش للسالم
 قبل ان يعرف مرجعيته، ودون اي شـروط         ى حضور مؤتمر بوش للسالم حت     ىالرئيس عباس وافق عل   

ـ    اي مرجعيات فلسطينية   ىمسبقة، وبدأ مسيرة المفاوضات الثنائية مع اولمرت، دون العودة ال           ى، او حت
عربية، فلم يتسلح بقرار قمة عربي مثال، ولم يأخذ الموافقة المسبقة لحلفائه العرب مثل السعودية ومصر                

  .، ناهيك عن الشعب الفلسطيني ومؤسساتهىودول الخليج االخر
 لموقف الرئيس عباس، ونشعر بحزن اكبر عندما يصرح صديقه اولمرت بانه يفرج عـن               ىنشعر باألس 

فلسطينيا من اجل تعزيز موقفه في مواجهة حماس، ثم يصادر مئات الدونمات من بلدة ابو               تسعين اسيرا   
مع وجود هكذا اصدقاء من يريـد       : هناك مثل انكليزي يقول   . ديس ويواصل الحفريات في باب المغاربة     

  اعداء؟
 15/10/2007القدس العربي 

  
  القضية الفلسطينية بعد مؤتمر السالم الموعود .65

  عبداهللا األشعل
من الواضح أن العالم العربي لم يتحمل الشكوك التي تثيرها لديه نيات واشنطن وإسرائيل من عقد مؤتمر 
السالم الذي أصرت واشنطن أن تسميه مؤتمر الخريف، ربما إشارة إلى فصل سقوط اوراق األشجار، 

 المؤتمر من نتائج، وهو المعنى الذي قصده بيريز وليفني عندما حاوال التقليل من اهمية ما سيسفر عنه
أو عدم اإلفراط في التفاؤل حيال ما يمكن أن تقدمه إسرائيل للعرب، وسكتت إسرائيل وواشنطن تماماً 
عن كل ما يتعلق بالمؤتمر، فلم تصدر واشنطن أية إيضاحات وهو ما زاد الشك لدى العالم العربي وترك 

  .كل جانب يكون تصوراته عن الطرف اآلخر
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ما تريده من المؤتمر هو أكبر بكثير من قدرة الحكومات العربية على االحتمال، فهذه أدركت واشنطن أن 
فأي . ال تستطيع هضم نتائجه بالشكل الذي تخطط له إسرائيل التي ال تريد أن تقدم سوى األوهام كعادتها
بي الذي تحليل هادئ لما يمكن توقعه من هذا المؤتمر الدولي سيخرج بنتائج مفزعة، ألن العالم العر

راوده األمل في أن يحقق المؤتمر أي شيء ولو نظرياً استخلص من قراءته للموقفين األميركي 
واإلسرائيلي النتائج، وهذا هو السبب في أن العالم العربي سارع الى الترحيب بالمؤتمر كفكرة وبرر 

وادى مرور الوقت . قع بهالنفسه أسباب الترحيب، وكلها أسباب ذاتية خلقتها آمال التمني وال عالقة للوا
إلى نتيجتين متناقضتين، النتيجة األولى هي أن واشنطن من خالل قراءتها ألوضاع العالم العربي، قررت 
أن هذه هي اللحظة المثالية التي تربط فيها بين فلسطين والعراق وإيران بضربة واحدة من دون أن 

ل بدولة فلسطين وتنطلق المفاوضات بشأنها من اآلن تخسر إسرائيل شيئاً، وذلك بأن تتعهد إسرائيل بالقبو
 تماماً وتكريس القطيعة ضدها واعتماد أبو مازن مفاوضاً وحيداً "حماس"وإلى قيام الساعة بشرط إبعاد 

ومقابل هذا الوهم يستمر االستيطان والجدار العازل ويكف الحديث عن حق . عن الشعب الفلسطيني
 كله يتم تناوله في المفاوضات التي قال أولمرت إنها ستستغرق ثالثة العودة وغيرها على أساس أن ذلك

عقود مقبلة، ألن إسرائيل تلعب على عامل الزمن الذي تتآكل فيه كل أوراق القوة العربية ما دامت 
واشنطن جادة في تنفيذ مخطط إسرائيل في تفتيت العالم العربي من حولها، ويكون العقد الثاني من هذا 

يبدو أن إسرائيل في هذا السياق أقنعت أبو مازن .  أنسب من اليوم للحديث عن دولة فلسطينالقرن مثال
 وليس إسرائيل وأنه من المبالغة أن يحمل نفسه مسؤولية "حماس"أن الخطر المباشر على سلطته هو 

لموجودة، تسوية مشكلة عمرها ستون عاماً وعليه أن يقبل بما يتناسب مع أوراقه المعدومة وقوته غير ا
فليكن .  لسلطته ولمفردات السالم في المجتمع اإلسرائيلي"حماس"وأن أي سالم ال يمكن تحقيقه مع تهديد 

، وكي يغري أولمرت الدول العربية األخرى بهذا الطرح يبدو أنه "حماس"الهدف المشترك هو اقتالع 
في تحقيق أي نجاح، سواء في  هي أكبر ضربة ألمل اإلسالميين في المنطقة "حماس"أقنعها أن إزالة 

 وعرفات طوال العقود األربعة األخيرة، "فتح"الحكم أو في تحصيل الحقوق الفلسطينية التي عجزت عنها 
 عربياً يسبق السالم أو هو شرط الزم إلقامة - فلسطينياً - هدفاً إسرائيلياً "حماس"وهكذا يصبح ضرب 

  .السالم
 باب التفاوض "فتح" و "حماس"ب اآلخر، فضالً عن إغالق ملف ولكن طموح أميركا وإسرائيل على الجان

بين الطرفين، يتجاوز هذا الهدف الكبير إلى اإلعالن عن انتهاء القضية الفلسطينية التي تدخل في نفق 
المفاوضات إلى غير رجعة، ما يمكن أن يسمح للدول العربية أن تعلن تطبيع العالقات مع إسرائيل بعد 

دركت الدول العربية أن بيع القضية مقابل وهم السالم سوف يؤدي إلى آثار خطيرة في وأ. زوال العائق
الساحات الفلسطينية والعربية، كما أدركت كل من السعودية ومصر بالذات أن االنفجار الفلسطني هو 

  .حمل ثقيل ال تقدر عليه وال يتفق مع مصالحها
سرائيل، وبين ما يمكن أن يقبل به العالم العربي معنى ذلك أن هوة سحيقة تفصل بين أهداف أميركا وإ

من التسوية، وهذا سيؤدي إلى أحد أمرين، إما فشل المؤتمر إذا انعقد، أو عدم انعقاده أصالً أو إعالن 
  .الدول الرئيسية، كما حدث بالفعل، عدم ثقتها في جدية المؤتمر

ولى ال تشارك الحكومات العربية في بيع فللمرة األ. هدف هذا المقال هو البحث في ما وراء هذه اللحظة
الوهم األميركي اإلسرائيلي لشعوبها، وأدركت أنها ترتكب خطأ فادحاً إذا تساهلت في هذه النقطة، 
خصوصا بعد الشكوك الكبيرة في سالمة المنطق األميركي الذي يهدف بالفعل إلى تفتيت العراق والدول 

إن هذه الدول تراقب الجدل حول تقسيم العراق وخطوات تمزيق ولست مبالغاً إذا قلت . العربية األخرى
  .السودان وربما لبنان وفلسطين بقلق كبير خوفاً أن تكون هذه بروفة لتقسيم بقية الدول العربية

إذا عقد هذا المؤتمر من دون أن يحقق للعرب أية فائدة، وأصروا على عدم تقديم أي تنازل إلسرائيل 
يركية، فإن معنى ذلك أن القدر المحدود من األمل بنتائج من هذا المؤتمر سوف مهما كانت الضغوط األم
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يتبدد وسيحل محله إحباط هائل عند شعوب المنطقة التي باتت ال تثق في أية طروحات أميركية، ولذلك 
ي فإن الشك في المؤتمر وفي نتائجه رافق الفكرة منذ اإلعالن عنها، كما أن اإلعالم العربي لم يشارك ف

وفي مجال المفاضلة، خير للمؤتمر أال يعقد من . خلق أوهام حول هذا المؤتمر وتركه لمصيره الحقيقي
ما مصير الصراع في فلسطين، وبين : ولكن يظل السؤال. أن يعقد ويلقى المصير الذي تحدثنا عنه

ة واللبناني من سورية ولبنان من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى، بعد أن فتح الملف السوري من ناحي
ناحية أخرى، مما فصل بين الملفين اللذين كانا متالزمين إزاء إسرائيل وشغل كل منهما باآلخر بدالً من 
اتحادهما ضد إسرائيل، وهكذا ظهرت أهم نقاط الضعف الجديدة في األوراق العربية في مواجهة 

ما دامت واشنطن تقدمت كل الساحات إسرائيل، بل أكاد أقول حقاً إنه لم تبق أوراق عربية ضد إسرائيل 
  .أمام إسرائيل كبحاً للطموحات العربية وحقوق العرب

االحتمال األول لما بعد المؤتمر، سواء عقد أو لم يعقد، هو أن يظل الشحن واالحتقان في فلسطين ما 
ى ، ودفع أبو مازن إل"حماس"يعطي إسرائيل فرصة المزيد من تمزيق الساحة الفلسطينية وإضعاف 

المزيد من التقارب مع إسرائيل، والمزيد من تطوير المشروع الصهيوني وإرهاق الفلسطينيين فيوجهون 
سهامهم ضد قادتهم، وتتم تصفية القضية من دون حاجة إلى الحديث مع إسرائيل، خصوصاً أن عامل 

  .الزمن في صالحها
 األميركية وهو -بالعالقات اإليرانية وفي الساحة السورية يظل االحتقان بين الطرفين كما يظل مرهوناً 

موضوع يسير بالتوازي مع المؤتمر الدولي، وأظن أن أهداف طرح فكرة المؤتمر هو دغدغة مشاعر 
سورية حيال احتمال تسوية في الجوالن يمكن أن تضعها في موقف الخيار بين إيران وأميركا وتجعل 

  .قرارها صعباً
للبنانية ومداخل التسوية فيها، ذلك أن انعقاد المؤتمر، وبيع وهم وتنطبق القاعدة نفسها على الساحة ا

السالم للعرب، من دون الجدية في مناقشة خطة السالم العربية يغري واشنطن بالقول إنها بذلت جهدها 
  . اإلسرائيلية حتى تتفرغ للجبهة العراقية واإليرانية-وعملت على تهدئة الجبهة العربية 

 هي الكاسب األكبر في حالتي انعقاد المؤتمر أو عدم انعقاده، ولكن السالم هو والخالصة أن إسرائيل
  .الضحية في الحالين وهو الذي يتّخذه الجميع شعاراً يعملون تحته على تقويض أي أمل فيه
  12/10/2007 الحياة

  
  تجزئتهم يساعدون في تكريس ظاهرة الفلسطينيون .66

  ميرون بنفنستي
طواقم المفاوضات تتفاوض لصياغة : ء التي نشرت في أحد ايام االسبوعانتبهوا الى مجموعة األنبا

من " باقتطاع األحياء النائية"نائب رئيس الوزراء يكرر خطته . اعالن مبادىء يطرح في مؤتمر أنابوليس
اللجنة االقتصادية في الكنيست تداولت في اقتراح قانون يسمح : المجال البلدي التابع للقدس ويثير جلبة

يرن كييمت بأن تؤجر االراضي والعقارات لليهود وحدهم، اطالق صواريخ الكاتيوشا من غزة أثار للك
  .نقاشا عاصفا حول مسألة احتالل أجزاء من غزة

العالقة بين كل هذه األحداث تبدو صدفية فقط، فما هي عالقة الكاتيوشا مثال بالكيرن كييمت؟ ولكن 
نحن نقوم بتفكيك هذه ". المشكلة الفلسطينية"جه مختلفة لما يسمى التدارس المعمق للمسألة سيظهر أنها أو

المشكلة األصغر أسهل على "المشكلة وتجزئتها الى أجزاء صغيرة بصورة مريحة لنا على افتراض أن 
  ".الحل

 نحن اعتدنا على نهج التفكيك جدا لدرجة أننا نسينا أننا لم نقم بتفكيك المشكلة الى اجزاء وانما فعلنا ذلك
ونحن لم نقم . مع الشعب الفلسطيني حيث قسمناه في األجيال الثالثة االخيرة الى مجموعات فرعية

  .بالتفكيك القسري فقط بل تسببنا في قبولهم بالهوية المشرذمة وخضوعهم لألجندة التي أمليناها عليهم
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 على شروط أفضل المشاركون الفلسطينيون في المفاوضات التحضيرية لقمة أنابوليس يكافحون للحصول
غزة والفلسطينيون االسرائيليون : أما مصير األجزاء والشظايا االخرى. لربع الشعب الفلسطيني فقط

أبناء شرقي القدس يريدون أن يتركوهم في . والشتات وسكان شرقي القدس، فسيتوالها آخرون غيرهم
  .متيازاتهم كمواطنين في اسرائيلالتنازل عن ا) من منطلق النزعة الوطنية(حالهم وأن ال يفرضوا عليهم 

الفلسطينيون االسرائيليون يكافحون للحصول على عقود تأجير من الكيرن كييمت كجزء من مطلبهم 
هم ال يربطون كفاحهم بكفاح اخوانهم . ومساواتهم في الحقوق" أقلية قومية"باالعتراف بهم كـ 

، أما "حق تقرير المصير"يناضلون من اجل الموجودين وراء الجدار الفاصل، الفلسطينيون في المناطق 
أتباع حماس في غزة ال يكترثون لتبعات اعمالهم العنيفة، ". المساواة في الحقوق المدنية"هم فيطالبون بـ 

  .التحطيم الى تجمعات مشرذمة لم يصل الى نهايته بعد. بينما يتحدثون عن مصالح الشعب الفلسطيني كله
حديا للجمهور العربي وبلوره كمجموعة قومية متميزة ومنفصلة، تحول المشروع الصهيوني الذي شكل ت

هذا التحطيم . عبر األجيال الى عامل مهيمن تساقط المجتمع الفلسطيني تحت ضرباته القوية الى أشالء
وبفضله فقط يمكن لالسرائيليين ان يفرضوا سيطرتهم على . تحول الى أداة السيطرة االسرائيلية االساسية

الذي سيحدث عندما سيحقق " الخطر الديمغرافي"اسرائيل حيث يشكل بوليصة تأمين ضد كل ارض 
  .الواقعة بين النهر والبحر) قريبا جدا(الفلسطينيون االغلبية العددية في المناطق 

الجمهور اليهودي المسيطر سيواصل حتى بعد أن يتحول الى أقلية، فرض الشرذمة الفلسطينية مستخدما 
التي ستعمق وتكرس عدم التنسيق والفواصل بين أجزاء المجتمع ) العصا والجزرة(ادة الوسائل المعت

  .الفلسطيني
في الستينيات والسبعينيات من القرن السابق استخدمت سياسة التحطيم تجاه االقلية الصغيرة المسماة 

ثارة االهتمام واآلن ها هي تستخدم بمهارة فائقة ضد خمسة ماليين فلسطيني من دون ا" عرب اسرائيل"
اسرائيل بالمناسبة . وليس صدفة أن الدعاية االسرائيلية ال تهتم بالمرة الى ابراز انجازات التحطيم. تقريبا

اوساط اليسار تساعد في . الذي يظهر عدوا وحدانيا وحازما" التهديد الوجودي"تتطلع الى نصب فزاعة 
المتمثل بوجود شعب فلسطيني موحد يكافح من ذلك من دون مواربة من خالل تشبثها بالوهم الرومانسي 

اجل الحرية، وينضم اليهم متحدثون فلسطينيون يعتبرون مجرد الحديث عن نظرية االنفصال والشرذمة 
  .كدعاية معادية

 األنظار تنحرف عنها الى مسائل هامشية مثل الكيرن كييمت -لذلك يمكن الستراتيجية التحطيم أن تنجح 
ناك كذلك مطلعون وخبراء يتفاجأون عندما تعرض عليهم شدة الشرذمة والتحطيم  وه-" تقسيم القدس"و

الفلسطينيون ليسوا بحاجة الى نلسون مانديال وانما الى جوسبا غريبالدي حتى يظهر من بين . وعمقها
  .صفوفهم ويوحدهم

  هآرتسعن 
  12/10/2007 الجديدة الحياة

  
  بين الحقيقة والوهم..  إسرائيل"مرونة" .67

  ز رشيد فاي. د
اكثر من يثيرون االستغراب، اولئك الفلسطينيون والعرب، الـذين يـصدقون الطروحـات االسـرائيلية               
المسربلة بما يبدو أنها ليونة أو مرونة، وصوالً إلى مـا يـسمى بـاالجراءات العقابيـة التخفيفيـة، او                    

إن "ووجهات نظـرهم  "  أو مثقفينإن كانوا كتاباً"التنازالت، واألشد غرابة أنهم يبنون سياساتهم ومقاالتهم      
بناء على تلك   " إن كانوا في مواقع القواد في بلدانهم      "وخطواتهم العملية   " كانوا محللين سياسيين وصحفيين   

االنطباعات الخاطئة في اذهانهم، التي جاءت اما لنقص معرفي في حقيقة إسرائيل، او الفتقاد االيمان في                
عربية في مجابهة هذا العدو، الشمولي في عدائيته وعدوانيتـه غيـر            ذواتهم وفي القدرات الجماهيرية ال    
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المقتصرة على الفلسطينيين وحدهم، بكل حدودهم الجغرافية، وإنمـا علـى األمـة العربيـة بـشعوبها،                 
وجغرافيتها الممتدة من المحيط إلى الخليج، وعلى اقتصادها وسياساتها، وكافة امكانياتها األخرى، وعلى             

ي، في نزعة من الهيمنة والسيطرة ذات االشكال المتعددة، ليس على الـديموغرافيا بكـل               قرارها السياس 
  . مظاهر تجليها، فقط، وانما على الجغرافيا بكل معانيها، وما تختزنه من ثروات ايضاً

.. وإنما االحساس بالعجز عن المتابعة في المواجهة ومتطلباتها وما تقتضيه من نفس طويل وتـضحيات              
االسرائيلية، ليس باعتبارها حقيقة مرئية، تجري ممارسـتها        " المرونة"فإن هؤالء باتوا يصدقون     بالتالي،  

على أرض الواقع وإنما ألنهم باتوا يريدون التصديق، ليس إال، وربما، ألسباب أخرى، نعرفها أو قـد ال                  
  . نعرفها

بقة والحالية فـي الممارسـات      ألن كل الشواهد السا   .. ما يسمى بالمرونة االسرائيلية   " تصديق"نقول عن   
االسرائيلية، ال تنفي فقط كل تلك المرونة المدعاة، وانما تتجاوز ذلك إلى حقيقة تتأكد يومـاً بعـد يـوم،                    

  . أن تجنح إلى السالم، فكيف بممارسة السالم نفسه؟" حتى"أن إسرائيل ال يمكنها : وهي
 يمنع ذلك اسرائيل عن التآمر علـى مـصر          ما يقارب الثالثة عقود مضت على اتفاقية كامب ديفيد، ولم         

إما من خالل تصدير اآلفة إلى قطنها، والمخدرات الى شوارعها وممارسة كـل مـا               : ومقدراتها وشعبها 
ورغـم اتفاقيـات   . يفتت الوحدة الوطنية لشعبها، وإما بتجنيد الجواسيس الختراق كافة مؤسساتها الحيوية         

 النازية السابقة، وانما ضاعفتها من خالل اساليب جديدة واسلحة          اوسلو، فإن اسرائيل لم تكتف بممارساتها     
حديثة، وضاعفت من بناء مستوطناتها، ومن سرقة األرض الفلسطينية، وبناء الجدار العازل، ومن هـدم               
البيوت، وقلع األشجار، واالغتياالت، والمالحقات، ومن مضاعفة عدد المعتقلين الفلسطينيين والعرب في            

وتتراوح ) مع أمهاتهم (من يصدق أن دولة ما في العالم تعتقل أطفاال منذ سن الوالدة             . التهاسجونها ومعتق 
أعمارهم بين التاسعة والسادسة عشرة، وشيوخا بلغوا العقد السابع من أعمارهم، ومساجين مرضى، ومن              

  كالسرطان؟ : بينهم من يعانون أمراضا خبيثة
محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان، وال مـن التـآمر علـى    اتفاقية وادي عربة ، لم تمنع إسرائيل من     

والتي افتتحت في   ) والمسميات األخرى (اتفاقيات السالم، ومكاتب التمثيل التجاري      . األردن بكل مكوناته  
لم تمنع إسرائيل مـن اجتيـاح لبنـان         )... فيما بعد (العديد من الدول العربية، وال مبادرة السالم العربية         

، وال مـن    2003، وال من إعادة اجتياح المناطق الفلسطينية في عام          1982وت في عام    وصوال إلى بير  
، وال من ارتكاب مجزرة قانا ومجازر أخرى في الجنوب، وال           2006تكرار العدوان على لبنان في عام       

من ممارسة النازية المضاعفة في الضفة الغربية وغزة في ممارسة يومية، وال مـن التـشبث بهـضبة                  
ن ومدينة القدس باعتبارهما أراْض إسرائيلية، وال من استمرار التنكر لقـرارات األمـم المتحـدة                الجوال

المتعلقة بحق عودة الالجئين، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كـل               
ربي من أقـصاه إلـى      ، وال من التآمر على العالم الع      1967األراضي الفلسطينية المحتلة في حرب عام       

  . أقصاه
لقد أوحت إسرائيل في اللقاء ما قبل األخير، والذي جرى في أريحا، بأنها سـتخطو خطـوات واتخـاذ                   

تخفيف الحواجز العسكرية، وقف مالحقـة المطلـوبين،        : إجراءات لتأكيد حسن نواياها تجاه الفلسطينيين     
 معتقال، ليتبين فيما بعد     250واإلفراج عن   . ..تسهيل المرور للفلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية       

أن كل هؤالء، ممن انتهت محكومياتهم أو أنها قاربت على االنتهاء، ولم يجر تطبيـق فعلـي ألي مـن                    
 عباس األخير، قامت سلطات باجتياح مدينتي قلقيلية        -وعودها األخرى، وبعيد ساعات من لقاء أولمرت        

ت من تشاء من سكانهما، وقامت باإلغارة علـى مدينـة غـزة،             وبيت لحم، ودمرت بيوتا فيهما، واعتقل     
  .واستشهد ثالثة فتياْن في عمر الزهور، وجرح العشرات، مع أن الصبية كانوا يلعبون في حارتهم

اإلسرائيلي ال نقول عن األيـديولوجيا الـصهيونية، وال عـن التعـالم             ) الكرم(هذا غيض من فيض من      
 النظرة تجاه العرب، وال عن األحزاب اليمينية الدينية وال األخرى الفاشية،            التوراتية اإلسرائيلية، وال عن   
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التي تتزايد حجما في إسرائيل، وال عن الهدف اإلسرائيلي المتمثل في إقامة الدولة اليهودية النقية، الخالية                
  .؟إسرائيل) مرونة(بـ.. هل بقي بيننا من يصدق.. وبعد.. من العرب، وال عن التمييز العنصري

 15/10/2007الدستور 
  
  
  

   يكسب في النهايةالحوارمنطق  .68
  الدكتور أسامة األشقر

في عالم السياسة تجد األمور مختلفة عما هو مركوز في طباع الناس من قيم وأخالق نظراً ألن السياسة                  
  .حسابات دفترية فيها ربح وخسارة

كّم قيم العاطفة عليهم ومـيلهم إلـى        في شأن الحوار بين حركتي فتح وحماس  فقد يظهر للناس نتيجة تح            
القوي المتشدد أن الدعوة للحوار ناجمة عن ضعف أو انسداد المخارج وأن الموقف المتـشدد الـرافض                 
للحوار يعبر عن القوة وحجة المنطق ، ولكن هذا األمر ال يعدو أن يكون وهماً طارئـاً ال يكـاد يـسقط      

 الخيار العدمي الذي سيجبره في النهاية على ولـوج          بمرور الوقت إذ إن الطرف الرافض للحوار يختار       
  :الخيار اآلخر الذي ينفر منه وينصرف عنه وإليكم بعض الشواهد على ذلك

حركة فتح تتبنى خطة الحوار المفتوح مع حكومة االحتالل التي تمارس تفاصيل االحتالل كل سـاعة                 -
  .من ساعاتها بينما تتبنى خطة الرفض المطلق للحوار مع حماس

عودة حماس عن االنقالب يعني أن تعود األمور إلى سابق عهدها فهل يعني هذا من جملة ما يعنيه أن                    -
  ؟  !!تعود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية وأن تستقيل حكومة سالم فياض 

حقـوق  انسداد أفق التسوية من جديد بعد مؤتمر الخريف الذي سيجدد فيها االحتالل رفـضه لتثبيـت                  -
أساسية للشعب الفلسطيني كحق العودة وإزالة االستيطان وإقامة دولة فلسطيني عاصمتها القـدس، ممـا               
سيدفع عباس إلى العودة للمربع الفلسطيني من جديد لتقوية وضعه السيما بعد اقتناعه بأن مؤتمر الخريف                

عدادا لتسخين المعركة ضـد     هو تكتيك أمريكي لتهدئة الوضع السياسي في الملف الفلسطيني الساخن است          
  .إيران

الموقف العربي الرافض الستمرار االنقسام الفلسطيني حيث إن ذلك يـضعف الموقـف التفاوضـي                -
  .الرسمي للمفاوض الفلسطيني المدعوم بالموقف العربي الرسمي

غزة االنقطاع الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة مما يترتب عليه عدم دخول قطاع                 -
  .بإدارتها الجديدة تحت أي ترتيب تفاوضي مما يعني ضعفاً سياسياً حاداً في موقف محمود عباس

التصعيد العسكري للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية سيفتح ساحة مواجهة مع االحتالل بـدل أن                -
سارات السياسية  كانت ساحة تفرد عسكري إسرائيلي دون مواجهة رسمية ، وهذا سيؤدي إلى تعطيل الم             

  .التي يعتمد عليها عباس في تكتيكه السياسي القصير األجل غير القابل للحياة
انهيار النظام السياسي للسلطة الفلسطينية بعد المراسيم الرئاسية التي ثبت فيها عباس حكومـة سـالم                 -

  .فياض دون مرجعية من المجلس التشريعي وسيادة حكم الطائفة الحزبية
زمة البنيوية الداخلية في فتح  السيما بعد الهزة العنيفة لشطر التنظيم األقوى فـي قطـاع                 استمرار األ  -

غزة الذي انهار بانهيار األجهزة األـمنية ثم االستقالة الجماعية للكادر الفتحاوي في القطاع نتيجة انقطاع               
  .الدعم الرسمي عن كثير من كوادر فتح

ريقه في إدارة شؤون السلطة مما يعني توريث الحكم مـن           اعتماد محمود عباس على سالم فياض وف       -
بعده ألطر غير فتحاوية بدعم أمريكي إسرائيلي مما سيؤدي إلى إضعاف كبير لحركـة فـتح صـاحبة                  

  . مشروع السلطة
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لجوء حركة حماس إلى سياسة سد الفراغ والمناورة في إدارة شؤون غزة ونجاحها في الخروج مـن                  -
بيرة التي وقعت بها واستمرار تواصلها مع القوى العربية المركزية دون الوصـول             األزمات المتتالية الك  

  .إلى حالة األزمة أو القطيعة مع الدول العربية
نجاح حركة حماس في تقديم موقفها المعتمد على الحوار لحل الخالفات وأنه الـسبيل الوحيـد لحـل                   -

  . األزمة دون اشتراطات مسبقة
الفصائلي باتجاه فتح قنوات حوار بين فتح وحماس ورفـض حالـة القطيعـة              تزايد الضغط الشعبي و    -

السياسية بين الطرفين والتنبيه على أخطاره الكبيرة على المدى القريب والبعيد السـيما مـع اسـتمرار                 
  .الحمالت اإلعالمية من الجانبين

 المطالبة بإصالحها وإعادة    األزمة التنظيمية والسياسية في هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية وتصاعد         -
بنائها وبداية نشاط سياسي فاعل من األطر السياسية والنقابية والثقافية باتجاه تنسيق الجهـور الفـصائلية                

  .والتخصصية والمستقلة إلجبار حركة فتح على إعادة ترتيب وضع المنظمة وإعادة بنائها
خاصة مع حمـاس لـضمان مـستقبلها        لجوء أطراف مركزية داخل حركة فتح إلى فتح قنوات حوار            -

  .السياسي بعد اقتناعهم بأن الحوار والتفاهم والتوافق سيكون هو نهاية هذه األزمة
وعلى ذلك فإننا نرى أن ما جرى في قطاع غزة من حسم عسكري قامت به حماس عمل علـى إعـادة                     

ـ               سطينيين يحمـالن   تركيب عناصر  المعادلة الفلسطينية وتأسيس توازن حقيقي بين أكبـر فـصيلين فل
برنامجين مختلفين مما سيؤدي إلى تكوين ظروف سياسية جديدة إلطالق خيارات سياسية تختلـف عـن                

  .ظروف خيارات أوسلو  وتعطي مجاالً أوسع هذه المرة لبرنامج المقاومة
11/10/2007  
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