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  "وهريةجدية وج"رايس تتعهد العمل من اجل وثيقة و بالجدول الزمني يتمسكعباس  .1

عقدت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا     : محمد يونس  عن   رام اهللا  من 16/10/2007 الحياة   ذكرت
رايس امس اجتماعا منفردا مع الرئيس محمود عباس دام نحو ثالث ساعات ونصف الساعة خرجا بعده                

ت رايـس فـي     ليقدما تصريحات عامة، في مؤشر الى عدم حدوث تقدم حقيقي في هذه الجولة من جوال              
وقال  ). جولة منذ توليها منصبها قبل عامين ونصف العام، سبع منها قامت بها العام الحالي              13(المنطقة  

مسؤول فلسطيني ان زيارة رايس لم تحرز اي تقدم نظراً ألن وفدي التفاوض الفلسطيني واالسرائيلي لم                
  . يحرزا بعد اي تقدم في مفاوضاتهما
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افي المشترك مع رايس انه بحث مع الوزيرة االميركية سبل التوصل الى            وقال عباس في المؤتمر الصح    
نعمل على وثيقة مشتركة مـع الجانـب        : "وقال". مؤتمر الخريف " اسرائيلي قبل موعد     -اتفاق فلسطيني   

االسرائيلي تحدد اسس حل قضايا الوضع النهائي، وهي الدولة والحدود والقدس والالجئين والمياه واالمن              
المؤتمر المزمع عقده يجب ان يطلق المفاوضات النهائية للتوصـل          : "واضاف ".نات والعالقات والمستوط

الى معاهدة سالم استنادا الى القرارات الدولية ذات الصلة، وإلى مبادرة السالم العربية وخريطة الطريق               
  ".التي تتضمن رؤية الرئيس بوش القامة دولتين

ائيل أخيرا على مصادرة ما يزيد عن الف دونم من اراضي قـرى             واثار عباس في لقائه رايس إقدام اسر      
طالبتها بمساعدتنا على وقف النشاطات االستيطانية كافة،       : "، وقال "معالية ادوميم "القدس لتوسيع مستوطنة    

بما فيها النمو الطبيعي، كما نصت خريطة الطريق، والغاء قرار مصادرة االراضي من قـرى القـدس                 
اكدت لها ان الضفة الغربية، بما فيهـا  : "وتابع". سرائيلية في باب المغاربة في القدس     ووقف الحفريات اال  

القدس، هي وحدة جغرافية واحدة، وطلبت منها المساعدة في االفراج عن االسرى وفتح المكاتب المغلقة               
عام ) بتمبرس( أيلول   28في مدينة القدس وازالة الحصار واالغالق واعادة االمور الى ما كانت عليه قبل              

2000."  
لن تكون مفتوحة بال نهاية، مشيرا الى انه        " مؤتمر الخريف "وقال عباس ان المفاوضات التي ستنطلق بعد        

سيطالب بوضع سقف زمني لها يصار خالله الى التوصل الى اتفاق نهائي، وهو امر ترفضه اسـرائيل                 
  . من اي نوعالتي صرح غير مسؤول فيها انها ال تقبل ان تتقيد بجداول زمنية

، "وثيقة جدية وجوهرية تدفع قضية قيام دولة فلسطينية الى امام         "من جانبها، تعهدت رايس العمل من اجل        
بصراحة لو كان االمر لمجرد التقاط صور لما كنا كلفنا انفسنا عنـاء دعـوة اشـخاص الـر                   : "مضيفة
ال بد من بناء الثقة بين      : "، وقالت واكدت ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة هي مصلحة اميركية        ". انابوليس

تجنـب أي   "ودعت الطرفين الـى     ". األطراف المعنية وتشجيعها على تسوية الخالفات وتنفيذ االلتزامات       
  ".خطوات من شأنها أن تؤثر على الثقة بينهما

واستقبل الفلسطينيون زيارة رايس امس بشيء من الفتور بعد التصريحات التي ادلت بها فـي اسـرائيل                 
وقال نبيل عمرو المستـشار     . قللت فيها من فرص حدوث اختراق في المفاوضات اثناء زيارتها الراهنة          و

كنا نتوقع من الوزيرة رايس ان تمارس ضـغطا علـى اسـرائيل    ": "الحياة"االعالمي للرئيس عباس لـ     
 عقد مـؤتمر    كان على االدارة االميركية اال تدعو الى      : "، مضيفا "لتوقف محاوالتها خفض سقف المؤتمر    

وقال ان الرئيس   ". قبل ان تتيقن من قدرتها على الزام اسرائيل التقدم في المفاوضات إلنجاح هذا المؤتمر             
عباس ابلغها انه يتوقع منها ضغطا جديا على اسرائيل لتوقف الممارسـات التـي مـن شـأنها افـساد                    

  ".المؤتمر"المفاوضات الجارية ولكي تنجح 
أن " الـشرق األوسـط  "علمـت  :  كفاح زبون عن رام اهللا من   16/10/2007الشرق االوسـط     وأضافت

موضوع تطبيق خطة خارطة الطريق احتل مساحة واسعة من لقاء عباس ـ برايس، كما علم ان عباس  
عرض على رايس أهم بنود خارطة الطريق، وبين لها أهم النقاط التي التزم الفلـسطينينون بتطبيقهـا،                 

  .نود الخارطة التي اعتبرها اساس الحلواتهم إسرائيل بعدم تطبيق ب
كما كان عباس منزعجا من اتهام إسرائيل للسطة بالضعف، وعدم قدرتها على ضبط الـسيطرة األمنيـة                 
على الضفة الغربية، وقد نقلت رايس لعباس عدم ثقة اإلسرائيليين بقدرة السلطة على ضبط األمـن فـي                  

  .الضفة الغربية
ئيليين أكثر وضوحا خالل المؤتمر الصحافي، ولم تجب رايس عن سـؤال            وبدا تباعد المواقف مع اإلسرا    

حول ما اذا كانت المواقف تسمح بالتوصل الى اتفاق؟ واكتفت بالقول انها ستدعم الطرفين من اجل ذلك،                 
، واوضـح   " مرات متواصله بالدكتورة رايس    7أرحب مرة أخرى وخالل     "وقال عباس في بداية المؤتمر      

  .خطى وتبذل الجهود وبأقصى ما يمكن للوصول الى المؤتمر من اجل إنجاحهان السلطة تحث ال
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  الفلسطيني وخطوط حمراء لطاقم التفاوض عباس يحذر من فشل اللقاء الدولي .2

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفـض بـشدة أن          ) المنار(أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى لـ       
ند اليها أية وثيقة مشتركة يتم التوصـل اليهـا بـين طـاقمي              تكون وثيقة جنيف احدى الركائز التي تست      

التفاوض الفلسطيني واالسرائيلي، مؤكدا ان الوثيقة المشتركة أو االعالن المـشترك بـين الفلـسطينيين               
واالسرائيليين يجب أن تستند الى قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ورؤيـة بـوش والمبـادرة                

أن الرئيس محمود عباس يعطي توجيهاته الى اعضاء الطـاقم         ) المنار(مصدر لـ   وقال ال  .العربية للسالم 
وكشف  .الفلسطيني المفاوض، وأنه زود هذا الطاقم بالخطوط الحمراء التي يحظر على أعضائه تجاوزها            

أن الرئيس الفلسطيني حذر جهات عربية واقليمية ودولية من فشل اللقـاء الـدولي              ) المنار(المصدر لـ   
  .ان فشله ستترتب عليه انعكاسات سلبية خطيرة على كل االطراف,ب، المرتق

 15/10/2007المنار الفلسطينية 
  

   حكومة هنية يدعو للتوقف عن وضع شروط الستئناف الحوار الوطنيباسمالناطق  .3
دعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو االصوات التي تتحدث عن شروط الستئناف                

وقال النونـو فـي     . الذي يؤذي المواطنين الفلسطينيين   " النشاز"ر الوطني بالتوقف عن ما أسماه بـ        الحوا
إن هذه األصوات تتحرك وفق المعزوفة األمريكية االسرائيلية التي تحرص على رفـض أي              "تصريح له   

لداخلية، بـل   تقارب فلسطيني داخلي، وتحاول إفشال أي جهود صادقة من أجل إنهاء األزمة الفلسطينية ا             
يحاول هؤالء إذكاء االزمة وزرع الفتنة في صفوف شعبنا معتبرا أن من يخاف من الحوار فقط هو الذي                  

أنه من المعيب على أشخاص مثل ياسر عبد ربه تصر على           "واعتبر الناطق باسم حكومة هنية      ". يرفضه
لمفاوضات، بينما تـرفض مجـرد      اللقاء بقادة االحتالل ومصادقتهم وتبيع الوهم لشعبنا حول ما يسمى با          

الحوار بين أبناء الشعب الواحد غير أن األيام، ستثبت لهم أن ما يقومون به من عبث لن يجـدي نفعـا،                     
فالشعب الفلسطيني بغالبيته اآلن مع الحوار وهناك جهود صادقة من جهات عربية وازنة لرأب الـصدع                

  . قوله، على حد"في ساحتنا الداخلية نأمل أن تتكلل بالنجاح
  15/10/2007 قدس برس

  
  والتنازل غير وارد.. األمريكيون لم يقدموا أفكاراً: أحمد عبد الرحمن  .4

نفى أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فـتح، ومستـشار الـرئيس              : غزة،  عبدالقادر فارس   
رايـس  ، ما روجته بعض وسائل اإلعالم من أن الـوزيرة           "عـكاظ"محمود عباس، في تصريحات لـ      

تحمل أفكاراً أو اقتراحات للفلسطينيين تهدف إلى إقناعهم بخفض سقف مطالبهم الخاصة بضرورة اتفـاق          
وأكـد  . الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على وثيقة مشتركة لعرضها على المؤتمر الدولي في انابوليس           

اعد الفلـسطينيين علـى     عبد الرحمن أن المشاركة الفلسطينية في مؤتمر انابوليس الدولي هي التي تـس            
  .استعادة حقوقهم الفلسطينية المشروعة

وقال إن اللقاءات المتكررة والمستمرة التي يسلكها الطرف الفلسطيني مع الجانب اإلسرائيلي في الفتـرة               
وأضـاف ان   . األخيرة هدفها األساسي هو التوصل الى اتفاق وحل نهائي إلنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي             

 من أشكال العمل المقاوم الفلسطيني لتحقيق الخيار الفلـسطيني وإنهـاء االحـتالل              المفاوضات هي شكل  
  .اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية

وعن األنباء التي تحدثت عن طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت من الرئيس عباس تقديم تنازالت               
لدولي القادم، شدد عبـدالرحمن علـى أن        أكثر كشرط لقبول الحكومة اإلسرائيلية صياغة وثيقة للمؤتمر ا        
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مسألة التنازالت غير واردة نهائياً وان الطرف الفلسطيني ليس لديه ما يتنازل عنه ولكن لدينا ما نريد أن                  
  .نحصده إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

  16/10/2007عكاظ 
  

   السياسية الراهنة ال تحتمل اية اخطاءالمرحلة: فياض .5
قال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ان المرحلة السياسية الراهنة ال تحتمل             : عماد ابو سمبل   -أريحا

اية اخطاء مشددا على ان القيادة والحكومة واالجهزة االمنية بكافة تشكيالتها في قارب واحد للوصـول                
واضاف فياض خالل تفقده لموقع الكتيبة الخاصة الثانية للوقوف علـى جاهزيـة              .الى االهداف الوطنية  

 عنصر من قوات الكتيبة والذين سيتوجهون قريبا الى مدينة نابلس تنفيـذا لقـرار الحكومـة                  300قرابة  
ان الجميع في قارب واحد قارب الدفاع عـن         " باعادة االمن والنظام والقانون ووقف الفلتان االمني هناك         

انـت توحيـد صـيغة    اولى مهمات الحكومـة ك    " المشروع الوطني والشرعية الفلسطينية مشيرا الى ان        
التنسيق بين مختلف االجهزة االمنية وتوحيد السالح تحت شرعية قوات االمن مما سيسهل على منتسبي                

نحن مـستعدون لـدعمكم ماديـا       " وقال مخاطبا القوات     ".االجهزة  مهمة فرض هيبة النظام والقانون        
  ".ومعنويا وسياسيا 

" شر المنتظم والمنظم لقواتنا االمنية وشـدد قـائال          شرعنا بتطبيق خطة امنية جديدة وهي الن      " واضاف  
مهمتنا ال تحتمل الفشل اطالقا وال حتى التفكير فيه اال بالقدر المطلوب عبر التركيز على عوامل النجاح                 
والتي تتطلب وجود عناصر مؤهلين ومناسبين لهذه المهمة وانا واثق ان لدينا مـنهم،  بعـد تزويـدهم                   

  ".من ذلك توفير الدعم الالزم لهم للقيام بمهمتهم بالمطلوب،  ولكن االهم 
الجميع عانى خالل االعوام الماضية مما سمي بالفلتان االمني مع حديث الجميع عن هـذا               " وقال فياض   

الفلتان دون وجود خطة واضحة المعالم لمعالجته فاالمر لم يعد مجرد خطاب سياسي وانمـا موضـوع                 
 من السلطة الوطنية وعلى راسها الرئيس محمود عباس بانهاء هذا الفلتان            انهاء هذا الفلتان هو التزام تام     

هيبة السلطة مرهونة باداء افراد االجهزة االمنية على اعتبار ان المؤسـسة االمنيـة هـي                " واضاف   ".
  ".عنوان الشرعية الفلسطينية

   16/10/2007الحياة الجديدة 
  

   على مقاطعة نوابهاحماس تتهم حكومة فياض بتحريض األوروبيين كتلة .6
اتهمت كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس في المجلس التـشريعي الفلـسطيني             :  د ب أ   -غزة  

امس حكومة تسييراالعمال التي يرأسها سالم فياض بالضفة الغربية بأنها تحرض االوروبيين على عـدم     
وكل قادة الـسلطة    " بيان حكومة فياض     وحملت الكتلة في   .اجراء أي اتصاالت بأعضاء الكتلة البرلمانية     

في رام اهللا مسؤولية التحريض على نواب الشعب الفلسطيني ألن عواقبه ستكون وخيمة على العالقـات                
ودعت الكتلة نواب المجلس التشريعي لتحديد موقفهم من هذا          ".الوطنية وعلى مستقبل القضية الفلسطينية    

ودعت أيضا الجامعـة العربيـة       .لمقاطعة وعلى رأسهم فياض   الذي يمارسه قادة ا   " الال أخالقي "اإلجراء
إلى إدانة هذا التدخل الصارخ في شـئون المجلـس          "واتحاد البرلمانيين العرب وكل البرلمانات في العالم        

بمنع الدعم السياسي والمالي عن حكومـة       "وطالبت الحكومات العربية     ".التشريعي من قبل حكومة فياض    
األموال ال تصل إلى أبناء الشعب الفلسطيني وإنما إلى فئة خاصة يرضي عنهـا              فياض الفئوية ألن هذه     

  ".فياض واالحتالل
  16/10/2007الدستور 
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   من المفاوضات بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني واالسرائيليجديدةجولة  .7
س في جولة    اجتمعت الطواقم التفاوضية الفلسطينية واإلسرائيلية مساء أم       : من محمد ابو خضير    -القدس  

وترأس الطاقم الفلسطيني احمـد    .جديدة من المفاوضات التمهيدية في إطار االستعدادات لمؤتمر انابوليس        
فيما ترأست وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني وألول مرة الطـاقم اإلسـرائيلي             ) ابو عالء (قريع  

الحكمة الخوض االن في التفاصـيل      ليس من   ) القدس  ( وقال ياسر عبد ربه عقب االجتماع ل       .المفاوض
الن ذلك لن يفيد في تقدم عملية المفاوضات في هذه المرحلة خاصة ان هذا االجتماع مازال في مرحلـة                   
تمهيدية وفي بداية عملية استطالع المواقف بين الطرفين سواء بالنسبة لقضايا الوضع النهائي وغيرهـا               

فلسطينية أكدت في لقاءاتها مع جميع األطراف ان العمليـة          ان القيادة ال  :" وأضاف عبد ربه     .من القضايا 
تكتسب مصداقيتها إذا توقف النشاط االستيطاني وتم إزالة الحواجز العسكرية اإلسرائيلية وإطالق سراح              

  ".أعداد كبيرة من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون والمعتقالت اإلسرائيلية 
  16/10/2007القدس الفلسطينية 

  
  تعالي االصوات الفلسطينية الرافضة للوفد الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل .8

بدأت االصوات الفلسطينية الرافضة لتشكيلة الوفد الفلـسطيني المفـاوض مـع             : وليد عوض  -رام اهللا   
اسرائيل امس بالتعالي بذريعة ان تركيبة الوفد الذي يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني االسبق احمد قريع               

وفي ذلك  .  جزءا من ضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني كونهم من المجربين في مفاوضات سابقة            باتت
االتجاه شككت الدكتورة حنان عشراوي في مقدرة الوفد الفلسطيني المفاوض، وقالت لـ القدس العربي ،               

تفـاوض  المطلوب فلسطينيا اذا كانت هناك امكانية النطالق عملية تفاوضية جدية البحـث عـن ادوات                
وتـساءلت عـشراوي     .جديدة، وتشكيلة الوفد حاليا هي رسالة الي ما يمكن ان يحصل عليه الفلسطينيون            

عن كيفية تشكيل الوفد التفاوضي الحالي وقالت كيف تم اختيار اعضاء الوفد وما هي مرجعية هذا الوفد                 
يني لتقويـة الموقـف     وطالبت عشراوي بتشكيل وفد تفاوضي جديد في اطار السعي الفلـسط          . ومواقفه؟  

  .التفاوضي مع اسرائيل
وقالت المطلوب تقوية الموقف التفاوضي الفلسطيني بأدوات تفاوض جديدة ، ومشددة في هذا االطار علي               
ضرورة التوجه فلسطينيا الي الداخل ورأب الصدع ما بين حركتي فتح وحماس وانهاء حالـة االنقـسام                 

  .طاع غزةالسائدة حاليا ما بين الضفة الغربية وق
  16/10/2007القدس العربي 

 
  حماس ال تمانع الدخول في مفاوضات سالم مع إسرائيل إذا اقتنعت بنتائجها: غازي حمد .9

قال غازي حمد الناطق الرسمي باسم إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالـة فـي    :غزة ـ أشرف الهور 
 .ل السياسي للقضية الفلسطينية   غزة في حديث خاص مع القدس العربي ان حركة حماس ال تعارض الح            

لكن حمد ذكر في نفـس الوقـت أن          .وأضاف التفاوض مع العدو مبدأ غير مرفوض ال دينياً وال شرعياً          
 أن  ى طاولة المفاوضات إذا اقتنعت أنه باإلمكان تحقيق إنجاز سياسي، الفتاً إل           ىحركة حماس ستجلس عل   

أن الحل السياسي للقضية     وأكد على  .ئيلية ال يبشر بخير   االنطباع القائم اآلن الذي كرسته السياسة اإلسرا      
وأوضح أن حمـاس قبـل       .الفلسطينية يجب أن يكون وفق مفاهيم مختلفة عن تلك التي تحملها إسرائيل           

،  قبولها الدخول في مفاوضات مع اإلسرائيليين، ستدرس جيداً الفائدة والمردود مـن هـذه المفاوضـات        
السابقة التي خاضتها حركة فتح ومنظمة التحرير مـع إسـرائيل بطـرق             مذكراً بأن تجربة المفاوضات     

  .مباشرة وغير مباشرة لم تجن شيئا
الثوابت الفلسطينية التـي ال       أي مفاوضات ستدخلها حماس مع إسرائيل ستحافظ فيها على          حمد، وأضاف

  .تفاوضية السابقة  أن حماس تستفيذ من كل التجارب الىتعطي شرعية لالحتالل اإلسرائيلي ، الفتاً إل
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قال الطيب عبد الرحيم أمين عام مؤسسة الرئاسة إن حركة حماس أصـبحت تتوسـل               ،  وفي ذات السياق  
وأضاف حماس تريد لقاء مع االسـرائيليين لكـي          .لقاء مع القيادة االسرائيلية ولدينا تسجيالت تثبت ذلك       

  . والكهرباء لقطاع غزة تحقق االمن السرائيل مقابل قيام االخيرة بتوريد الغذاء والماء
 مثل هذه   ىوعاد الدكتور حمد خالل حديثه مع القدس العربي وجدد نفي حركة حماس بان تكون سعت إل               

واعتبر أن السبب من وراء نـشر        .الحوارات، مذكراً بشروط حماس قبل الدخول بأي حوار مع إسرائيل         
ها أمام النـاس بمظهـر المتوسـل        هذه التقارير هو تشويه صورة حركة حماس في هذا الوقت، وإظهار          

وقال إن حماس أصبحت عقب فوزها في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية جزءا من المعادلة              .والضعيف
وشدد حمد علي أن حماس متمسكة       .السياسية الفلسطينية، لكنها لغاية اللحظة لم تمارس التفاوض السياسي        

 مع المحافظة علي حق العودة لالجئـين، وأن تكـون           ،1976في إقامة دولة فلسطينية علي حدود العام        
القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ، الفتاً إلي أن هذه الشروط هي أساس أي حوار تدخلـه حمـاس فـي                    

  .المستقبل
  16/10/2007القدس العربي 

  سنعارض أي تنازل يمس بالثوابت الفلسطينية: الحية .10
 حماس والنائب عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس         حذر القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية      :غزة

التشريعي الدكتور خليل الحية، قيادة السلطة من المساس بالثوابت الفلسطينية، مؤكداً أن حركـة حمـاس                
والفصائل األخرى ستقف الموقف الوطني والتاريخي المسئول أمام أي تنازل، وذلك في إشارة منه لبـدء                

.  في اإلعداد لوثيقة مشتركة لمؤتمر الخريف الذي دعا إليه الـرئيس األمريكـي             لجنة فلسطينية إسرائيلية  
لكننا سـنعارض   .. ال يهمنا أن يعقد المؤتمر أو ال        :" الحية في تصريح خاص لصحيفة فلسطين     . وقال د 

أي تنازل عن أي ثابت من الثوابت الفلسطينية، وسنكون أمناء على القضية الفلسطينية، وسيكون خيـار                
  ".انعة والرفض هو السائد كما عارضنا اتفاقية أوسلو التي أوصلت الشعب إلى ما وصل إليهالمم

الحية أن حديث قيادات حركة حماس عن حوار قريب مع حركة فتح يأتي من              . وفي سياق آخر أوضح د    
جهـود  هناك  :" ، وقال "باب التفاؤل والتوقعات بأن تثمر الجهود المبذولة من قبل بعض األطراف العربية           "

عربية تبذل في سبيل تقريب وجهات النظر وجمع حماس وفتح على مائدة الحوار، لكـن حتـى اآلن ال                   
هناك جهـوداً متعـددة تقـوم بهـا مـصر           "، مردفاً بأن    "توجد أجندة وال مواعيد وال أماكن محددة لذلك       

  ".والسعودية واليمن والسودان
 قاعدة من الحقائق والثوابت وليس من باب        وأضاف أن حركة حماس تبذل كل جهد مستطاع للحوار على         

من جانب حماس نتمنـى     :" ، وتابع قوله  "ضعف أو فشل، ومن يرفض الحوار اليوم يتحمل النتائج تاريخياً         
أن يبدأ الحوار من اآلن لننتهي من حالة االنقسام والفوضى التي يستغلها البعض لتقديم تنازالت مجانيـة                 

  ".في قضايا مفصلية لإلسرائيليين
وعن مدى استعداد حماس لتقديم تنازالت على حساب التنظيم من أجل الشروع في حوار مع حركة فتح،                 

منذ أن فزنا في االنتخابات قدمنا تنـازالت        :" أكد الحية أن هذا المبدأ مقر في عمل حماس، وأردف قائالً          
ما قبله أو عند التعامـل      من أجل شعبنا مست بحقوقنا كتنظيم سواء حين شكلنا حكومة الوحدة الوطنية أو              

قدمنا تنازالت للكتل البرلمانية الصغيرة والكبيرة من أجل حمايـة          :" ، وتابع "مع قضايا المجلس التشريعي   
الوحدة الفلسطينية وحماية الثوابت، وكنا في فترة زمنية على استعداد للتنازل عن رئاسة الوزراء، وآخر               

  ". أكبر منا كتنظيم وقياداتفقضيتنا وشعبنا.. ما نفكر به هو حقوق حماس 
  16/10/2007صحيفة فلسطين 
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  ال حاجة لعملية تفجيرية الفشال مؤتمر انابوليس فهو فشل قبل ان يبدأ : برهومفوزي  .11
قال الناطق بلسان حركة حماس فوزي برهوم امس االثنين لـ القـدس             : من زهير اندراوس   -الناصرة  

الفـشال  " ميغـا "ط حركة حماس لتنفيذ عملية فدائيـة كبيـرة       العربي ان المزاعم االسرائيلية حول تخطي     
واضـاف   .المؤتمر الدولي في انابوليس في الواليات المتحدة االمريكية هي مزاعم غير صحيحة وكاذبة            

برهوم قائال ان مؤتمر انابوليس ليس بحاجة الن يقوم هذا الفصيل او ذاك بافشاله، فهو قد فشل قبـل ان                    
طة الفلسطينية في رام اهللا والدولة العبرية والواليات المتحدة االمريكية تحاول ان            ينعقد، واضاف ان السل   

وفـي  .  حركة حماس، لكي يدعوا الحقا ان المؤتمر فشل بـسبب الحركـة            ىتلقي تهمة فشل المؤتمر عل    
 سؤال حول االنباء التي نشرت االثنين حول قيام عناصر من حركة حماس في الضفة               ىمعرض رده عل  

 االجهزة االمنية التابعة للرئاسة الفلسطينية في رام اهللا، قال برهوم ان            ى المحتلة بتسليم اسلحتها ال    الغربية
  .هذا االنباء عارية عن الصحة

  16/10/2007القدس العربي 
  

  ترحب بتصريحات المسؤول األممي دوغارد وتعتبرها قراءة دقيقة للواقع وخطورته " حماس" .12
حات مبعوث حقوق اإلنسان الدولي مـن األمـم المتحـدة لألراضـي             تصري" حماس"ثمنت حركة   : غزة

نحـن  "البرلمانيـة   " حماس"وقال النائب مشير المصري أمين سر كتلة حركة          الفلسطينية، جون دوغارد،  
نثمن تصريحات دوغارد ونعتقد أن تصريحاته تنم عن قراءة حقيقة للواقع وإدراكه لخطورة األوضاع في               

يضاً لتواطؤ األطراف الدولية وانحيازهم للعدو الصهيوني في محاصرته للـشعب           الساحة الفلسطينية، وأ  
  ". الفلسطيني وقتل أطفاله ونساءه وشيوخه جراء هذا الحصار الخانق والقاتل

  15/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  باإلعداد النتخابات رئاسّية في غّزة" حماس"تتّهم " فتح" .13
في الضفة الغربية، جمال نزال، إن دبلوماسيين أوروبيين اطّلعوا         " فتح"دث باسم   قال المتح :  رام اهللا، غزة  

تُعد مخططاً إلجـراء    " حماس"، نقلوا إلى السلطة أن      "حماس"على محاضر التنسيق األمني بين إسرائيل و      
ع وفق المصادر األوروبية فقد عرضت حماس في مفاوضاتها السرية م         "وقال نزال إنه     .انتخابات رئاسية 

إسرائيل خطّة لقمع المجاهدين في غزة ووقف الصواريخ مقابل أن تأمن حكومة االنقالب جانب إسرائيل               
وفق المعلومات المتوافرة من المفترض أن يكون حق الترشـح        "وأضاف إنه   ". لالحتفاظ بالسلطة في غزة   

وان المسلمين في غـزة     والتصويت ألفراد منتمين رسمياً لحماس، وهو ما يفتح الباب لتأسيس إمارة اإلخ           
  ".وفق نموذج طالبان األفغاني ويثير قلق الفصائل الفلسطينية الديموقراطية

  16/10/2007األخبار 
  

  لم نسع إلعالن إمارة إسالمية في غزة: "حماس" .14
نفت حركة حماس األنباء التي تحدثت عن نيتها        : )د ب ا  (،    يوسف الشايب وحامد جاد     -  غزة -رام اهللا 

وأكد الناطق الرسمي باسم حماس فوزي برهوم، فـي حـديث هـاتفي              .ات رئاسية في غزة   تنظيم انتخاب 
ال صحة بالمطلق لهذه األنباء، فحماس شكلت حكومة كان جميع أعضائها من الحركة،             "خاص أمس، أن    

حماس حركة فلسطينية مقاومة لها برنامج سياسي يقوم على التغيير          (...) ولم تدع إلقامة إمارة إسالمية      
اإلصالح، ومقاوم يقوم على التحرير واالستقالل، وهي تمثل اإلسالم المعتدل الحضاري الـديمقراطي،             و

وبالتالي ليس صحيحاً على أننا في حماس بصدد إعالن إمارة إسالمية في غـزة، أو إجـراء انتخابـات                   
 الحكم عبر   الرئيس عباس يمثل إحدى الشرعيات الفلسطينية، التي وصلت إلى        "أضاف برهوم   و ".رئاسية

صناديق االقتراع، ونحن نعترف بهذه الشرعية، رغم خالفاتنا معه، ورفضنا لعـدم اعترافـه بـشرعية                
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المجلس التشريعي، وحكومة تسيير األعمال برئاسة األخ إسماعيل هنية، اللذين حصال علـى شـرعيتها               
  ".عبر صناديق االقتراع أيضاً

  16/10/2007الغد األردنية 
  

  "مؤتمر الخريف" إلفشال "اسرائيل"تها القيام بعمليات داخل  تنفي ني"القسام" .15
 قالت كتائب القسام في بيان صحفي إن ما ذكرته بعض الصحف العبرية حول              : عالء المشهراوي  -غزة  

 يـدل علـى العقليـة       - إلفشال مؤتمر الخريـف      -تنفيذ عملية كبيرة داخل اسرائيل    -نية كتائب القسام    
إلى مؤتمر الخريف كمؤتمر أمني لحماية اسرائيل، على اعتبـار أن عمليـة             البوليسية، ونظرة اسرائيل    

وأضافت كتائب القسام في بيانها إن هذه التقارير االسـتخبارية المفبركـة             .عسكرية ستفشل هذا المؤتمر   
وغير المستندة إلى معلومات حقيقية، هي محاولة لتضليل كل من صنّاع القرار والرأي العـام ووسـائل                 

وتابع بيان كتائب القسام إن هذه التسريبات اإلعالمية هي مقدمـة لعـدوان محتمـل                .في العالم اإلعالم  
متزامناً مع مؤتمر الخريف، وهي محاولة لتبرير اعتداءات اسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما ال               

  .يمكن أن تسمح به كتائب القسام
 16/10/2007القدس الفلسطينية 

  
  بتحمل مسؤولياتها لحل مشكلة الكنتيناألسرى ب يطالبون وزارة معتقلو حماس في النق .16

 طالب أسرى حركة حماس في سجن النقب الصحراوي، وزارة شؤون           :  لمراسل القدس الخاص   -نابلس
األسرى والمحررين بتحمل مسئولياتها إليجاد آليات لصرف مخصصاتهم من الكنتين التي لم تصل إليهم              

، في سجن النقب، أن تـصريحات       "حماس" بيان صحفي صدر عن أسرى       وقال .منذ أكثر من ستة أشهر    
للكنتين قد يكـون بـسبب      " حماس"الوزير أشرف العجرمي األخيرة والتي قال فيها أن عدم تلقي أسرى            

يعفي الوزارة من مسئوليتها لحل هذه المشكلة       " صك غفران "إجراءات إسرائيلية، ال يجب أن تتحول إلى        
وأكـد   .ام في سجن النقب فقط، بينما تجاوزت في سجون اخرى فترة العـام  التي وصل عمرها نصف ع    

مـن  " حمـاس "البيان أن وزارة شئون األسرى والمعتقلين إن لم تكن هي المسئولة عن حرمان أسـرى              
المخصصات، فإنها مسئولة عن حل هذه المشكلة باآلليات الوطنية والشرعية والمتعارف علـى قبولهـا               

  .وطنيا ونضاليا
  16/10/2007 الفلسطينية القدس

  أولمرت يلمح إلى استعداده لالنسحاب من أحياء في القدس .17
ايهود أولمرت أمـس، إلـى اسـتعداده لتنفيـذ انـسحاب            ” اإلسرائيلي“ألمح رئيس الوزراء    : يو بي أي  

مة وتساءل أولمرت في خطابه، الذي ألقاه أمام الهيئة العا        . من أحياء عربية في القدس المحتلة     ” إسرائيلي“
هل كانت هناك ضرورة لضم مخيم شعفاط لالجئين وعرب السواحرة والولجة وقرى أخـرى              “للكنيست،  

علي أن أعترف بأنه باإلمكان طرح أسـئلة شـرعية حـول            “وأردف   .”والتأكيد على أنها تشكل القدس؟    
شرقية لكنه أكد من الجهة األخرى رفضه المطلق لالنسحاب من مناطق واسعة أخرى في القدس ال              . ”ذلك

  .وبينها البلدة القديمة ومحيطها
  16/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نواب اسرائيليون يطالبون أولمرت بالتوقف عن العمل أو االستقالة  .18

أمر المدعي العام اإلسرائيلي مناحيم مازوز الشرطة بفتح تحقيق جنـائي فـي             :  د ب أ   -القدس المحتلة   
 أولمرت بإساءة التصرف عندما كان يشغل منصب وزير التجارة          ادعاءات تفيد قيام رئيس الوزراء إيهود     

يشار إلى ان هذا التحقيق هو الثالث الذي يفتح ضد رئيس الوزراء ما دفع نواب الكنيست من                 . والصناعة
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ودفعـت   ..المعارضة وحتى من االئتالف إلى دعوته اليقاف نفسه عن العمل أثناء التحقيقات أو االستقالة             
 بالتحقيق االخير مع رئيس الوزراء الذي ال يتمتع بشعبية كبيرة إلـى مطالبـة أعـضاء                 االنباء الخاصة 

وقال عوفير باينس باز من حـزب العمـل الـشريك            .الكنيست له بأن يأخذ إجازة من العمل أو يستقيل        
 كسر االرقام القياسية في الخضوع للتحقيقات     "الرئيسي الولمرت في االئتالف الحكومي أن رئيس الوزراء       

 .، مضيفا بإنه سيدعو إلى مناقشة في الحزب حول ما إذا كان يتعين االستمرار فـي الحكومـة                 " المتتالية
يبحث "وردد نفس أرائه النائب في الكنيست عن حزب العمل شيلي ياشيموفيتش الذي دعا الحزب إلى أن                 

وقـال  ."  أولمرت ورقة توت لتغطية فساد   "االنسحاب من الحكومة لتجنب أن يصبح حزب العمل         " بجدية
أكثر رئيس وزراء يتم التحقيـق معـه        "جدعون سار زعيم كتلة حزب ليكود في الكنيست إن أولمرت هو          

وأشـار  . ومن ثم فإنه من المشكوك فيه ما إذا كان باستطاعته مواصلة عمله           " وأقل رئيس وزراء شعبية   
ر دولة وهـو يحمـل فـوق    ال يستطيع أي إنسان أن يدي  "نائب معارض آخر هو زفولون أورليف إلى أنه       

  .".رأسه كل هذه االمور
  16/10/2007الدستور 

  إسرائيل تخشى من ألف صاروخ قادم من دمشق: معاريف  .19
تجاه النظام  '' بالونات األختبار ''أعادت إسرائيل أمس إطالق      :وكاالت األنباء -تغريد سعادة  -فيينا-رام اهللا 

ائيلية بشأن مخاوف الجيش اإلسرائيلي من توجيه       اإلسر'' معاريف''السوري، بتسريب معلومات لصحيفة     
فـي  . الجيش السوري ضربة مفاجئة بأكثر من ألف صاروخ إسرائيل في حال نشوب حرب بين الجانبين             

الوقت نفسه، نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يكون لديها أي معلومات حول تفاصيل الغارة الجويـة                 
'' معاريف''وذكرت   . وتزعم أنها استهدفت منشأة نووية سورية سرية       التي شنتها إسرائيل الشهر الماضي    

الجيش االسرائيلي يغرق مرة أخرى في مفهوم التفوق التام، وتقديراته بشأن قدراته متفائلة أكثر مما               ''أن  
وقالت إن هذا التحذير يبثه ضابط احتياط كبير في الجـيش االسـرائيلي، شـارك               . ''ينبغي وغير حذرة  

 وهو ليس وحده بل يوجـد ضـباط         .عدد من المناورات الكبيرة التي تمثل حربا ضد سوريا        مؤخرا في   
احتياط غير قليلين يرون االستعدادات المكثفة للجيش االسرائيلي، وال يفهمون لماذا يبدي العديد من قـادة             

ابط ويقـول الـض  . الجيش ثقة مبالغا فيها بالنفس وتفاؤال يكاد يكون بال أسـاس، علـى حـد تعبيـرهم               
السوريون يمكنهم ان يطلقوا نحو اسرائيل ألف صاروخ وقذيفة صاروخية في كل صـلية، بـل                ''المذكور

قدرة سالح الجو االسرائيلي على معالجـة هـذا التهديـد     ''مضيفا  '' واطالق بضع صليات كهذه في اليوم     
كنا فـالمالجئ فـي     منخفضة جدا، تشبه ما كان في حرب لبنان الثانية، ولكن هذا ال يكاد يحرك فينا سا               

  .حسب قوله'' وضع مهمل وال توجد كمامات للوقاية من الكيماوي للمواطنين، تفاؤل قادة الجيش خطير
  16/10/2007االتحاد اإلماراتية 

 
   استئناف حفريات مثيرة للجدل قرب األقصىتؤجلاسرائيل  .20

 ان تـل ابيـب ارجـأت        وزير االسرائيلي غالب مجادلة امس    الاعلن    أ ف ب ، د ب أ       -القدس المحتلة   
استئناف االشغال المترافقة بحفريات للتنقيب عن االثار بالقرب من المسجد االقصى التي أدانهـا العـالم                

ما من شك ان استئناف هذه االشغال بامر من لجنة          "وقال مجادلة لالذاعة االسرائيلية      .العربي واالسالمي 
  ". نستعد لمحاولة صنع السالم مع الفلسطينيينمؤلفة من خمسة وزراء سيخلف مناخا غير مالئم فيما 

  16/10/2007الدستور 
  

  "اإلسرائيليين"مستعدة للشهادة ضد مجرمي الحرب " ناتوري كارتا" .21
اليهودية المناهضة للـصهيونية    ) ناتوري كارتا (أبدى الحاخام آرون كوهين استعداد منظمة        )يو بي أي  (

، ”اإلسـرائيليين “هم ارتكاب جرائم حرب ضد المـسؤولين        لتقديم شهادات أمام المحكمة في حال توجيه ت       
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ال “وخاطب كوهين الفلسطينيين بالقول     . ألنها كيان مصطنع  ” إسرائيل“وأكد أن منظمته تدعو إلى تفكيك       
تتخلوا عن حقكم وال تيأسوا وتستسلموا ألن الدولة الصهيونية كيان مصطنع وزائف ومتصدع ال يمكـن                

” حمـاس “وحلفائها لحركـة    ” إسرائيل“وعارض كوهين تصنيف     .” قريباً أن يستمر وسيأتي وقت زواله    
نحن نتفهم حماس ونعرف أنها تضم أناساً صادقين وندرك السبب الذي تكـافح             “، وقال   ”إرهابية“كمنظمة  

هناك فارق بين النشاطات التي تقوم بها       “وأضاف  . ”من أجله ونصلي كي ال يقع المزيد من أعمال العنف         
طات الحكومتين البريطانية واألمريكية فـي الحـرب العالميـة الثانيـة حـين قـصف        حماس وبين نشا  

البريطانيون مدينة درسدن، ما أدى إلى مقتل مئات اآلالف من األشخاص من بينهم نساء وأطفال وألقـى                 
نحن “وأردف  . ”األمريكيون القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي ولم يقل أحد إنهم إرهابيون           

ال نريد العنف، ولكننا نتفهم األسباب إن استمرت حماس في انتهاجه ولن نسميه إرهابـاً وهـو موقـف                   
تمثـل الحـل    ” “إسرائيل“وقال الحاخام كوهين إن دعوتنا لتفكيك       . ”ينسحب أيضاً على حزب اهللا اللبناني     

التي شهدتها لندن   وكان أعضاء من منظمة ناتوري كارتا شاركوا في التظاهرة           .”لمشكلة الشرق األوسط  
األسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي للقدس ورفعوا أعالم فلسطين وحملوا الفتات تدعو إلـى تفكيـك                

  .     ”إسرائيل“
  16/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تقدم قانون التسويات للكنيستاإلسرائيليةالحكومة  .22

للكنيست بعد أسبوع مـن تقـديم       " 2008ة لعام   تسويات الميزاني "قدمت الحكومة اإلسرائيلية اليوم قانون      
وقد وافقت الحكومة قبل شهرين على التسويات مقابـل موافقـة            . مليار شيكل  314الميزانية التي بلغت    

وقد تم إلغاء قانون جباية رسوم التأمين الوطني مـن ربـات    . وزارة المالية على تجميد أجر الحد األدنى      
كما تشمل التسويات استمرار     . شيكل ما زال قائما    86المنازل، إال أن القرار بجباية ضريبة صحية بقيمة         

التأمين الوطني وإلغاء توسيع قانون التعليم اإللزامي ليشمل الحادي عشر والثاني عشر            تجميد مخصصات   
  .، وتجميد العمل قوانين يوم التعليم الطويل

  15/10/2007 48عرب
  

   جديدة قد ترتكب بحق الالجئين الفلسطينيين في العراقمجازرتحذير من  .23
مس قيام ميليشيات عراقية مسلحة بمحاصـرة        استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية أ     : حامد جاد  - غـزة

وحـذر   .مجمع البلديات في بغداد الذي يقطنه آالف الفلسطينيين الالجئين في العراق، تمهيـداً القتحامـه      
مطالباً الحكومة العراقيـة بتحمـل      ،  زكريا األغا من مجازر جديدة قد ترتكب بحق الالجئين الفلسطينيين         

  .ك الميليشياتمسؤولياتها في مالحقة واعتقال تل
 16/10/2007الغد األردنية 

  
   من الالجئين الفلسطينيين تغادر العراقجديدةدفعة  .24

ذكرت مصادر فلسطينية أن دفعة جديدة من الالجئين الفلسطينيين غادروا العراق متـوجهين          :  قنا -بغداد  
ـ  إلي مخيم الوليد قرب الحدود السورية العراقية هرباً من حمالت القتل التي تستهد              يـد بعـض     ىفهم عل

  .المجموعات المسلحة
  16/10/2007القدس العربي 
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   فلسطينياً في مقابر األرقام150اسرائيل تحتجز جثامين : قراقع .25
 150عيسى قراقع امس، بأن الجيش االسرائيلي يحتجز رفات أكثر مـن            النائب  كشف  :  د ب أ   -رام اهللا   

اتهم اسرائيل بانها تمعن في تعـذيب        كما   . مجهولة فلسطينيا استشهدوا خالل السنوات الماضية في مقابر      
وشدد على أن ظاهرة احتجاز الشهداء ليست جديدة فـي          .  جثامينهم لدفنها  ىذويهم الساعين للحصول عل   

  .ولكنها تصاعدت خالل انتفاضة االقصى1967 بل هي تنفذ منذ عام ،إسرائيل
  16/10/2007الدستور 

  
  منى إلى قسم بجوار جنائيات يعانين أمراضاً معدية   آمنة الرملة تنقل األسيرة سجنإدارة  .26

 أن إدارة سجن عزل     ،أفادت سيما عنبص، مسؤولة ملف األسيرات في مركز األسرى للدراسات         : رام اهللا 
الرملة نقلت األسيرة آمنه منى، مؤخراً إلى قسم بجوار معتقالت جنائيات يعانين مـن أمـراض معديـة                  

وبدورها، ناشدت األسيرة ببذل جهود جادة مـن أجـل تمكـن             .اتهامما يشكل خطرا على حي    ،  وخطيرة
المحامين من زيارتها الطالعهم على وضعها، مطالبة بالوقت ذاته ذوي الضمائر الحية والعـالم أجمـع                

عادتها إلى  إاالهتمام بقضيتها وفضح األساليب التي تمارس ضدها وإنهاء سياسة العزل االنفرادي بحقها و            
  .سجن تلموند

  15/10/2007ير االسرى تقر
  االحتالل يعيد اعتقال أسير فلسطيني قبل وصوله الى منزله   .27

أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، اعتقال أسير من حي الزيتون شرق مدينة غزة، بينما كان                :غزة
 أبلغهن   بعد أ  .في طريقه إلى منزله عبر معبر بيت حانون، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة سبعة أعوام              

  .سرائيل ويجب ان يبقى في السجن مدى الحياةا بأنه يشكل خطرا على عناصر من االمن االسرائيلي
  16/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   وتهدم أحد المنازل فيها الغربيةقوات االحتالل تتوغل في قلقيلية بالضفة .28

بعـد قيـام الوحـدات الخاصـة        اجتاحت قوات االحتالل، عددا من أحياء مدينة قلقيليـة          : رامي دعيبس 
ن االحتالل منع المواطنين من االقتراب من المنطقـة، حيـث           أ  وذكر .االحتاللية بمحاصرة احد المنازل   

في سياق متصل شرعت جرافات االحتالل بهدم        و . شبان المقاومة الفلسطينية   مع  دارت مواجهات عنيفة    
  .مقاومةالة منزل ألسير اعتقلته قوات االحتالل قبل حوالي الشهر بحج

  15/10/2007 48عرب
  

  مقاومين ورصاصه يصيب شاباً بالفم 3االحتالل اإلسرائيلي يعتقل  .29
شن االحتالل حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة في الساعات :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة، رام اهللا 

الغربية بدعوى أنهم األولى من صباح االثنين طالت ثالثة نشطاء فلسطينيين بأنحاء متفرقة من الضفة 
في  في قطاع غزة، أصيب فتى فلسطيني بعيار ناري بالفم، و.مطلوبون، دون الكشف عن انتماءاتهم
على جانب آخر، أفرج الجانب اإلسرائيلي عن أربعة صيادين و. منطقة الشريط الحدود شرق دير البلح

  .  ى شاطئ بحر غزة األحدبعد اختطافهم وأسرهم من عرض البحر أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد عل
  16/10/2007البيان 
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  ات غزةنقابة الصحفيين تدعو إلى عدم التعاطي مع البطاقة التي تصدرها سلط .30
دعا مجلس نقابة الصحفيين، الصحفيين العاملين في قطاع غزة إلى عدم التعاطي مـع البطاقـة                : رام اهللا 

عن جهة غير شرعية وغير مخولـة بإصـدار         كونها تصدر   ،  سلطة في القطاع  الالصحفية التي تصدرها    
  .هكذا بطاقات

  15/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  هجرةالمسيحّيو غزة يخشون استغاللهم كأوراق سياسّية ودفعهم إلى : تحقيق .31
ألقت جريمة قتل الشاب رامي عياد في غزة قبل أسـبوعين الـضوء علـى وضـع                 :  رائد الفي  -غزة  

كان للجريمـة   قد  و. اع، في ظل حال من الفوضى األمنية التي ال تميز بين الطوائف           المسيحيين في القط  
تداعياتها الخاصة، وال سيما أنها تنذر بمحاوالت زرع بذور الفتنة في أرض لم يسبق لهـا أن شـهدت                   

  .مواجهات دينية
أنشطتها، بعيد عـن    المسيحي في غزة ال يهوى السياسة، ونادراً ما يتحدث بها أو يشارك في فعالياتها و              

تجاذباتها واختالفاتها، لكنه استطاع خالل عقود من االحتالل اإلسرائيلي أن يجابه مخططات تهجيره من              
وتحرص الطائفة المسيحية على أن تنسج عالقات طيبـة مـع            .أرضه، لينال نصيبه من األلم والعدوان     

أبناؤهـا هـادئون    . كفاءة والشفافية العاليـة   الغالبية المسلمة، عبر مؤسساتها التعليمية واإلغاثية، ذات ال       
صـعباً علـى    كـان    وقع الجريمـة      إال أن  .بطبعهم، يحافظون على بقاء خالفاتهم داخل البيت المسيحي       

مـا أفـاد     من استغاللهم كأوراق سياسية في الصراع الداخلي المتنامي، بحسب           ونيخشوهم  المسيحيين،  
ف مسيحي، جلهم يتبعون طائفة الروم األرثوذكس، وسـط         ويقطن في قطاع غزة قرابة أربعة آال       .أحدهم

 إلى أحزاب وفصائل سياسية، ويتركز نشاطهم فـي         أيا منهم ال ينتمي   و ،نحو مليون ونصف مليون مسلم    
العالقة التي تحكم المـسلمين      والسؤال عن طبيعة     .التجارة وإدارة المؤسسات التعليمية والدينية واإلغاثية     

 وهـو يعتبـر ذلـك   رق لراعي كنيسة الالتين في فلسطين، األب مانويل مسلّم،        ت والمسيحيين في غزة ال   
خارج سياق العالقة الطبيعية بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين الذين يعيشون في األرض المقدسة منـذ               

ال فهو يعتبر أن حماس     . قر بعالقته الجيدة مع قادة حماس، رغم االختالف العقائدي        هو ي و .مئات السنين 
ثل فكراً دينياً متعصباً مثل جماعات السلفيين، ولكنها عبارة عـن مجموعـات عـسكرية وسياسـية،                 تم

   .أعضاؤها وأنصارها يمثلون قاعدة واسعة متصلبة، وبعضهم متطرف
كان المسيحيون في غزة، وال يزالون، جزءاً حيوياً ومهماً من نسيجها االقتصادي واالجتماعي، رغم              لقد  

هم في الحياة العامة، إال أن المؤسسات المسيحية والمدارس التابعة للكنائس، التـي             تراجع مكانتهم ودور  
قبل عـشرات    .تخدم الجمهور المسلم أكثر مما تخدم األقلية المسيحية، ال تزال تدّل على دور كان أقوى              

هب السنين، كان دور المسيحيين في غزة بارزاً في مجاالت الطبابة والتعليم والتـصوير وصـياغة الـذ                
وتكفي نظرة واحدة إلى أسماء العائالت المسيحية لمعرفة مدى اندماجهم فـي محـيطهم              . ودباغة الجلود 

جريمة قتل رامي عياد ال تعكس مخطّطاً الستهداف المسيحيين         كانت  وربما  . بعيداً عن االنغالق أو التميز    
لقوة العسكرية قبل أربعـة     بقدر ما تعكس عمق األزمة الداخلية التي تفاقمت بسيطرة حماس على غزة با            

  .شهور
  16/10/2007األخبار 

  
  موسم الزيتون أمل الفالح الفلسطيني لمواجهة الحصار .32

 أكد عبد اهللا لحلوح، مدير عام اإلرشاد والتنميـة الريفيـة بـوزارة الزراعـة               : أمين أبو وردة   -نابلس  
 مليون شجرة في مـساحة  11ي ، أن عدد أشجار الزيتون المزروعة للموسم الحالي بلغت حوال  الفلسطينية
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% 80من إجمالي المساحة المزروعة، وحوالي      % 45ما نسبته   ذلك  يشكل   حيث   . ألف دونم  914حوالي  
  .من مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في األراضي الفلسطينية

  16/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   مقابل جثة إسرائيليومينأسير وجثتان لمقا: وإسرائيل  حزب اهللابينصفقة تبادل  .33
 عقدت صفقة بين إسرائيل وحزب اهللا اليوم، اإلثنين، قام بموجبها حزب            :15/10/2007 48 عرب ذكرت

اهللا بتسليم إسرائيل جثة غبريئيل دويط ، تدعي التقارير اإلسرائيلية أنه مواطن إسرائيلي غرق في البحر                
وفي المقابل تسلم حزب اهللا األسـير حـسن          .انالمتوسط وسحبت األمواج جثته من حيفا إلى شواطئ لبن        

عن ونقلت التقارير اإلسرائيلية     .نعيم عقيل، باإلضافة إلى جثتين تعودان لـ علي وزواز ومحمد دمشقية          
معلومات تتصل برون أراد، مساعد الطيار اإلسرائيلي المفقود منذ         ه تم تسليم    مصادر لبنانية تشير إلى أن    

  .1986العام 
ساد الغموض بشأن اعادة األسـير اللبنـاني         16/10/2007االتحاد اإلماراتية   ته اضافت   وفي السياق ذا  

 . ووساطة ألمانية، وتحت إجراءات أمنية مشددة"الصليب األحمر"حسن نعيم عقيل وتمت العملية برعاية 
  

  يعتقل مجموعة خطّطت لشّن هجمات ضد قوات اليونيفيل اللبنانيالجيش  .34
تمكنت من توقيف شبكة إرهابية كانت تعمـل        "في بيان أن مديرية المخابرات      اني  اللبنأعلنت قيادة الجيش    

وأشـارت  . "على مراقبة تحركات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني وتخطط للقيام بعمليـات ضـدها             
 وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف ما بين       . "مجموعة من أشخاص غير لبنانيين    "القيادة إلى أن هذه الشبكة      

  . فلسطينيين من أفراد هذه الشبكة7 و6
  16/10/2007األخبار 

 
 انزعاج مصري من محاوالت إفشال مؤتمر السالم .35

قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان لقاءات رايس مع الجانبين الفلسطيني : القاهرة
سوف تشير الى امكانيات واإلسرائيلي واطالعها على رؤية كل منهما وتقييمه للحوارات الدائرة بينهما 

وأكد ابوالغيط أنه اليشعر باالرتياح إزاء محاوالت البعض في . نجاح المسعى االميركي من عدمه
اسرائيل إفراغ المسعى االميركي بخروج االجتماع الدولي بوثيقة هامة ذات مصداقية وإلزامية من 

  . مضمونه
  16/10/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  ت اولمرت ويرى انها تجهض مؤتمر السالمالعطية ينتقد تصريحا .36

 التصريحات ، اليوم، انتقد االمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية:كونا -الدوحة 
االخيرة لرئيس الحكومة االسرائيلية ايهودا اولمرت حول مؤتمر السالم الذى تسعى واشنطن الى عقده 

واعتبر العطية  ".لمؤتمر لن يخرج ببيان اتفاق بل باعالن مواقفا" أعلن فيها ان يفى نوفمبر المقبل الت
ان ذلك يمثل اجهاضا لنتائج المؤتمر قبل ان يبدأ مشيرا الى ان المواقف االسرائيلية تعمل على تعويم 

وقال ان . قضايا الحل النهائي ومختلف القضايا الجوهرية في ملف الصراع الفلسطيني االسرائيلي
ان يخصص فقط العالن المواقف بل العالن اتفاقيات وجدول زمني لبدء وانتهاء ال يجب "المؤتمر 

المفاوضات حول قضايا الحل النهائي والدائم وذلك اذا كان منظموا المؤتمر يسعون الى احداث اختراق 
   ".حقيقي لقضية الشرق االوسط

  16/10/2007موقع ايالف 
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   المنشآت النووية االسرائيلية إلجهاض أمريكا وأوروبا قرار بتفتيش مصريغضب  .37

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة تشعر بغضب وإحباط : محمد جمال عرفة - القاهرة
شديدين بسبب إجهاض الواليات المتحدة وأوروبا لقرار مصري قُدم في إجتماع الوكالة الدولية للطاقة 

رائيلية، وحشد الضغوط على دول أفريقية وحتى الذرية يدعو إللزام الوكالة بتفتيش المنشآت النووية االس
إسالمية لرفض التصويت على القرار المصري ما أدى لتفويت الفرصة وللمرة الثانية في اجتماعات 
الوكالة إلصدار هذا القرار، واالكتفاء بقرار غير ملزم إلقامة منطقة منزوعة السالح النووي في الشرق 

  .االوسط
  15/10/2007قدس برس 

  
  ف من عرب إسرائيل قضوا إجازة العيد بسيناءاآلال .38

قال مصدر حدودي مصري إن اآلالف من عرب إسرائيل عبروا الحدود مع مصر :  يسري محمد-طابا 
خالل الثالثة أيام الماضية، لقضاء إجازة العيد بسيناء، فيما عبر عدد آخر من اإلسرائيليين واألجانب 

 آالف من عرب 6وأوضح المصدر أن نحو . يعة داخل مصرالمقيمين في إسرائيل للقيام برحالت سر
إسرائيل وصلوا بالفعل إلى األراضي المصرية عبر معبر طابا، كما عبر أيضاً نحو ألف سائح على 
األقل من اإلسرائيليين واألجانب المقيمين في إسرائيل، جاءوا ضمن برنامج للرحالت السريعة تنظمه 

  .زيارة المعالم السياحية بمصرشركات سياحة مصرية وإسرائيلية ل
 16/10/2007الشرق االوسط 

  
  البرلمان االوروبي يطالب اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر  .39

طالب البرلمان األوروبي إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وذلـك خـالل            :  زكي ابو الحالوة   -القدس  
. للتهديدات اإلسرائيلية بقطع الماء والكهربـاء عنـه       النقاش حول األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة تبعا         

وقال تقرير بعثة فلسطين لدى االتحاد األوروبي انه تم إدراج مسالة األوضاع اإلنسانية في القطاع علـى                 
جدول أعمال البرلمان على خلفية تقرير قدمه وفد من لجنة التنمية وعبر فيـه عـن خطـورة الوضـع                    

أما القرار الذي صوت عليـه البرلمـان األوروبـي بأغلبيـة            .انية فيه اإلنساني وخطر حدوث كارثة إنس    
رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة واحتـرام القـانون الـدولي             : أعضائه فقد دعا إسرائيل إلى    

اإلنساني وااللتزام بنصوص معاهدة جنيف؛ وإعادة فتح المعابر وضمان حرية الحركة والتنقل عبر معبر              
  .رفح

  16/10/2007نية القدس الفلسطي
  

  مبعوث دولي يدعو االمم المتحدة لالنسحاب من الرباعية الدولية .40
قال البروفيسور جون دوجارد، مبعوث حقوق اإلنسان الدولي من األمم المتحدة لألراضي الفلسطينية، إن              

 ال تستطيع   وقال إن الرباعية  . األمم المتحدة ال تصنع الكثير لصورتها باحتفاظها بعضوية الرباعية الدولية         
تحدي القيود التي تفرضها إسرائيل على تحركات الفلسطينيين، كما انتقد إلقاء اللجنة بثقلها خلف الرئيس               

وكشف النقاب عن أنـه     . الفلسطيني محمود عباس بدال من سعيها لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس           
ب المنظمة الدولية من عضوية اللجنة      سيوصي في تقريره المقبل إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بانسحا         

كما حذر دوجارد من فشل مؤتمر السالم الذي دعت الواليات          . الرباعية إذا أصرت على سياستها الراهنة     
المتحدة إلى عقده في الشهر القادم، قائال إن نتيجة كهذه قد تؤدي إلى انفجار انتفاضة فلـسطينية جديـدة                   

وقال إنه بالرغم من أن المـشاركين فـي   . يني تستهدف إسرائيل  واسعة النطاق وموجة من العنف الفلسط     
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أعمال المقاومة قد يسمون إرهابيين في الوقت الحاضر، فإنه غالبا ما ينتهي بهم المطاف لكـي يعـاملوا                  
كأبطال أو حكام الحقا، وقارن في هذا الصدد بين المسلحين الفلسطينيين والمقاومة الفرنسية في الحـرب                

  . يةالعالمية الثان
  15/10/2007بي بي سي 

  
  ساركوزي عميل للموساد : لوفيغارو .41

الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، أن الشرطة القضائية في فرنسا تحقـق فـي             " لوفيغارو"ذكرت صحيفة    
رسالة إلكترونية أرسلت، في آذار الماضي، إلى مئة من كبار المسؤولين في الشرطة، تؤكد أن الـرئيس                 

  .  عميالً لدى جهاز الموساد اإلسرائيلينيكوال ساركوزي كان 
  15/10/2007السفير 

  
  فلسطيني يصل سنغافورة متعلقا بعجالت طائرة .42

قالت الشرطة في سنغافورة إن شابا فلسطينيا تمكن من الوصول إلى مطار شانجي بعـد أن اختبـأ فـي                    
جهـت محكمـة   قد وو .صندوق عجالت طائرة تابعة للخطوط السنغافورية القادمة من العاصمة الماليزية  

عقوبة السجن لمدة   ، مما يعرضه ل    بدخول البالد بدون جواز سفر أو تصريح صالح         له سنغافورية اتهامات 
،  دوالرا أميركيـا   4026تصل إلى ستة أشهر، أو الجلد ثالث مرات أو أكثر، أو توقيع غرامة تصل إلى                

  .في حال إدانته
  13/10/2007الجزيرة نت 

  
  س  وشروط عبا"حماس"عرض  .43

    ياسر الزعاترة 
يرى البعض أن بؤس األوضاع في قطاع غزة بسبب الحصار هو الذي يقف خلف تصريحات إسـماعيل               
هنية بشأن الوضع المؤقت في قطاع غزة على خلفية الحديث عن حوارات ستجري بعد العيد بـين فـتح               

د تحدثت عن أن ما جرى      وحماس، لكن ذلك ال يبدو صحيحاً بحال، ونتذكر أن حماس ومنذ اليوم األول ق             
ال يعدو أن يكون إجراء أمنياً ال ينطوي على بعد سياسي، وأنها تعترف بـشرعية الـرئيس الفلـسطيني                   
وتؤكد على اتفاق الشراكة في مكة، وأن ما فعلته هو فقط من أجل وقف مسلسل االنفالت األمني الـذي                   

  .استمر رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
سابه هو أن يتصرف الطرف اآلخر على هذا النحو الرافض لكل عروض الحوار،             ما لم تحسب حماس ح    

هي التي اعتقدت أن باإلمكان العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية بعد إعادة هيكلة األجهزة األمنيـة، وال                 
شك أن جماعة السلطة قد وجدوا فيما جرى فرصة لتصفية الحساب السياسي مع الحركة، فيمـا حـضر                  

  .مريكي سريعاً عبر الدعوة إلى مؤتمر الخريف، ولكي يغدو الحوار محظوراً قبل انعقاد المؤتمرالنفوذ األ
ومن يعتقد بإمكانية استعادة القطاع من دون دفع مستحقات الشراكة السياسية، وبـالطبع بعـد اسـتئناف                 

عليه هـو حكومـة     المفاوضات مع اإلسرائيليين، لن يبادر إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وما كان               
  . وحدة تقودها حماس

اآلن يرد الرئيس الفلسطيني على كالم هنية باستعادة ذات الشروط القديمة القائلة بالعودة عـن االنقـالب        
قبل الحوار،  األمر الذي ال يبدو منطقياً بحال ويخالف جميع األعراف السياسية حتى مع األعداء،  فضالً                  

  . عن اإلخوة واألشقاء
 إلى االستسالم الكامل وغير المشروط، ولو استجابت لها حمـاس اليـوم ألضـاف الـرئيس                 إنها دعوة 

الفلسطيني شروطاً أخرى كالتي تحدث عنها سابقاً من قبيل االعتـذار للـشعب الفلـسطيني، ومـن ثـم               
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االعتراف بكل مفردات أوسلو وما قبلها وما بعدها، إضافة إلى االعتراف بمنظمة التحرير ممثالً شرعيا               
وال ندري إن كانت ثمـة شـروط أخـرى يمكـن            . ووحيداً للشعب الفلسطيني، حتى قبل إعادة تشكيلها      

  . اختراعها في سياق التخلص من مسار الحوار
بإعالنها أن الوضع في القطاع مؤقت، وتوفر إمكانية العودة عنه من خالل الحوار، وقبل ذلك الموافقـة                 

ي، يمكن القول أن حماس قد أكدت حسن نواياهـا وحرصـها          على تسليم المقرات األمنية للجانب المصر     
على الوحدة الوطنية، بينما لم يتقدم الطرف اآلخر أية خطوة على هذا الصعيد، على العكس من ذلك تبدو                  
إجراءاته اليومية في الضفة الغربية تأكيداً على مضيه في مطاردة حركة حماس بـدعوى الحيلولـة دون    

غزة في الضفة الغربية، وال يعرف كيف يمكن لمن يعرض إعادة القطاع إلـى              تكرار انقالبها في قطاع     
الوضع القديم، وإن بتغييرات أمنية ضرورية للناس والسلطة في آن، أن يكرر ما فعله في الـضفة، هـو            

  الذي يعلم أنها مستباحة بالكامل من قبل قوات االحتالل؟، 
ما جرى في القطاع في الضفة الغربية لما تورطت فيه          إنهم يدركون أنه لو توفرت الفرصة اليوم لتكرار         

حماس، اللهم إال إذا أرادت حل السلطة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو، األمر الذي لن يسمح                   
  . به اإلسرائيليون وال األمريكان وال العرب أيضاً، فضالً عن جماعة السلطة وبعض قيادات فتح

ألوان النطالق الحوار من دون ربطه بمؤتمر الخريف، والشروط المـسبقة           من هنا يمكن القول إنه آن ا      
التي ال تتوفر مع العدو ينبغي أن ال تقتصر على األخ والشقيق، وإال فلماذا ال تشترط السلطة لمشاركتها                  

 دونم من أراضي القـدس، مـع علمهـا          1100في مؤتمر الخريف أن يعود اإلسرائيليون عن مصادرة         
 لجهة تواصل الكيان الفلسطيني العتيـد القـادم، فـضالً عـن أن يوقفـوا االغتيـاالت                  بحساسية األمر 

  .واالجتياحات اليومية؟
  16/10/2007الدستور 

  
   قتل غزة ببطء  .44

   حلمي موسى 
وبهذا المعنى  .  وال يزال، سجنا كبيرا ألهله     1967كان قطاع غزة، منذ االحتالل اإلسرائيلي له في العام          

ختالف جوهري في واقع القطاع، سوى تحول جزء من أبنائه إلى سجانين بالوكالـة              ثمة من ال يشعر با    
ومع ذلك فإن الفارق األساس بين ما كان وما هو قائم، يتـصل بدرجـة تحمـل                 . قصدا أو عفو الخاطر   

  . السجان لمسؤولياته األخالقية قبل أي شيء آخر
 جذوة نضال متواصل لم تنطفئ ضد االحتالل،        ويعلم الجميع أن القطاع كان، في العقود األربعة األخيرة،        

إال أن سوء معاملة إسرائيل له كانت تزداد بمقدار انفصالها عنه، وهو ما توج في الشهر الفائت بإعالنه                   
وفي السنوات األولى لالحتالل، حتى تلك التي كان يقال فيها أن المقاومة تحكم القطاع في               ". كيانا معاديا "

كانت تفرض قيودا هنا وهنـاك ولكنهـا كانـت          . ل أي نوع من الحصار الطويل     الليل، لم تفرض إسرائي   
تضطر لحلحلة القيود، نظرا ألنها كانت، في نظر العالم والقانون الدولي، الجهة المسؤولة عـن سـالمة                 

  . سكان منطقة محتلة ورفاهيتهم
س في نظر القانون الدولي، من      غير أن قيام السلطة الفلسطينية جرد إسرائيل، على األقل أمام العالم، ولي           

. إحساسها بالمسؤولية تجاه غزة، فأقدمت على فرض قيود يصعب حصرها للتحكم بمصير القطاع وأهله             
إال أن كل تلك القيود كانت مجرد نقطة في بحر اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد إعالنهـا القطـاع                   

  . إثر سيطرة حماس عليه عسكريا" كيانا معاديا"
 زاد الطين بلة أن السلطة الفلسطينية في رام اهللا كانت، من حيث تدري أو ال تدري، شـريكة فـي                     ومما

فهذه السلطة رفضت، العتبارات مختلفة أهمها الـسعي لمنـع          . زيادة القيود ومفاقمة التدهور في القطاع     
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 باإلكثار  واكتفت سلطة رام اهللا   . حماس من ترسيخ سلطتها، عرض قضية حصار غزة على األمم المتحدة          
  . وأنها تبحث عن السبل للتخفيف من ضائقتهم" أهلنا في القطاع"من إعالنها الوقوف إلى جانب 

وفي المقابل، فإن قادة حماس في القطاع يتبجحون، حتى اليوم، بحسن سير األوضاع إال فـي الجانـب                  
 وهـو مجـرد نـزوع       والجانب االقتصادي هنا معزول، في نظرهم، عن الخطوة االنقالبية        . االقتصادي

وكأن المطلوب من اإلسـرائيليين     . إجرامي لدى اإلسرائيليين والسلطة في رام اهللا للتنكيل بأهالي القطاع         
وخصوم حماس الفتحاويين أن يقفوا من دون حراك بانتظار ترسيخ الحركة لسلطتها التي هي في الوقت                

  ". الزنادقة العلمانيين"نفسه ضد إسرائيل وأعوانها من 
لحقوق اإلنسان ومقره في مدينة غـزة، حـول حالـة           " الميزان"ي قراءة أولية لتقرير، نشره مركز       وتكف

ومن المعلوم أن معابر    . للقطاع وأهله " عملية قتل بطئ  "المعابر، إلظهار حجم الكارثة التي هي في الواقع         
، بعد إغـالق    القطاع باتت محصورة حاليا بالمعابر مع إسرائيل وخصوصا معبري صوفا وكيرم شالوم           

وكانت هذه المعابر تشهد مرور أكثر من ألف شاحنة يوميـا قبـل             . معبر المنطار الرئيسي ومعبر رفح    
 تحمل واردات القطاع وصادراته من الضفة الغربية وإليه ومن العـالم  2000,انتفاضة األقصى في العام   

  . واليه
 القطاع الصناعية والزراعية، بحيث     وتراجع عدد الشاحنات، بعدما فرضت إسرائيل قيودا على صادرات        

غير أن هذا   .  شاحنة قبل انقالب حماس في حزيران الفائت       300 - 250صار عددها يتراوح يوميا بين      
 فقط خالل شهري آب وايلول الفائتين، ومن المقـرر أن           80العدد من الشاحنات تراجع يوميا إلى حوالى        

 150حدة قد قدرت حاجة غزة إلى حمولة ما ال يقل عن            وكانت األمم المت  . يتقلص أكثر في الشهر الحالي    
  . شاحنة يوميا

فهي ال تشير إلى أن اسرائيل منعت، منذ حزيـران          . غير أن األرقام، على أهميتها، مضللة إلى حد كبير        
الفائت، خروج أي صادرات من القطاع، مما يعني القضاء على كل القطاعات الزراعية والصناعية التي               

ويعني هذا بالضرورة خروج قطاعات واسعة من دائرة العمل وانـضمامها إلـى             . تصديرتعتمد على ال  
  .  في المئة40وتزيد نسبة البطالة حاليا، وفق أضعف التقديرات، عن . دائرة البطالة

كما أن األرقام ال تشير إلى نوعية المواد المحظر إدخالها إلى القطاع، وهي المواد الخـام ألي صـناعة                   
وأشارت تقارير متعددة إلى توقف أعمال البناء في مرافق حيوية، كالمستـشفيات أو             . البناءوأيضا مواد   

بل أن المنع يطال قطـع غيـار        . المدارس فضال عن المنشآت العامة في مرافق الكهرباء والبنى التحتية         
  . السيارات واآلالت وأنواع كثيرة من األدوية والمستلزمات الطبية

فالمشروبات الغازية مـثال    . د األساسية التي ال يمكن أن تدع طرفا يشعر بالترف         أما المسموح فهو الموا   
" هآرتس"وفي هذا السياق ثمة معنى لما كتبته عميرة هس في           . ممنوعة وكذلك الكثير من أصناف الفواكه     

 وهي تنقـل  . يمكن أن تلقى إليها األغذية بعد حين من الجو        " حديقة حيوانات "أمس عن تحول القطاع إلى      
مثل المرضى ال يعملون، ولكـنهم يحـصلون علـى          "عن فلسطينيين قولهم أن المواطنين في غزة باتوا         

  ". الغذاء
ويزداد عمق المأساة في غزة عند الحديث عن المرضى الذين ال عالج لهم أو الطـالب الـذين فقـدوا                    

ر يشكل ضـغطا لـن      غير أن ما ال يقل أهمية عن ذلك هو أن الحصا          . دراستهم الجامعية بسبب اإلغالق   
فالـشركاء  . وهذه المرة لن يرى أهل غزة فقط في اإلسرائيليين وحدهم عدوا لهم           . يقود إال إلى االنفجار   

  . في عملية القتل البطيء هذه كثر، ومن المؤكد أن سلطة رام اهللا وسلطة غزة بينهم
  16/10/2007السفير     
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  من أوسلو إلى أنابوليس.. القنوات السرية .45
  الزرونواف  

كما جرت دفة األمور التفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين دائماً منذ كامب ديفيد مرورا بالمحطـات               
التفاوضية السرية المختلفة ومنها محطة ووثيقة جنيف، وصوال الى مؤتمر انابوليس الخريفي، فهذه المرة              

عمد الطرفان إلى إقامة قناة سـرية       اوحتى حول بيان اعالمي،     " اتفاق اطار "أيضاً في المفاوضات حول     
 إلى جانب القناة العلنية، كما كان سـيناريو المفاوضـات           2007 - 10 - 6للتفاوض اعتبارا من االحد     

العقيمة سابقا بالضبط، ففي محطة استوكهولم على سبيل المثال وبينما كانت المفاوضات النهائيـة عبـر                
م، فوجئ الجميع آنذاك مثال بتصريحات ياسر عبـد ربـه           القناة العلنية جارية تحت سطوة وسائل اإلعال      

رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، التي كشف فيها النقاب عن وجود القناة السرية في استوكهولم، والتـي                
  .كانت السبب كما أعلن الستقالته من رئاسة الوفد الفلسطيني

صفور، واإلسرائيلي برئاسة شلومو    في استوكهولم أجرى الوفدان الفلسطيني برئاسة أحمد قريع وحسن ع         
بن عامي وجلعاد شير، مفاوضات قيل أنها ماراثوانية في محاوالت يائسة للتوصل إلى اتفاق إطار حول                

وقـد اسـتمرت مفاوضـات       . - 2000 - 5 - 17 عن صحيفة يديعوت أحرونوت      -القضايا النهائية   
مزاداً " هولم حسب المصادر الفلسطينية   استوكهولم إلى أن وصلت إلى طريق مسدود، وشكلت قناة استوك         

 - 5 - 19"كـول هعيـر     "وتحدثت صحيفة ". 2000 - 5 - 22 األيام الفلسطينية    -للحلول اإلسرائيلية   
 1967 مثال عن حل يركز على قيام الدولة الفلسطينية، وأن هذا الحل ال يقوم على أساس حـدود                   2000

  .في إطار المفاوضات بين دولتي فلسطين وإسرائيلفي حين تبقى القضايا الصعبة كمسائل أمنية تحل 
والمشترك فيما ينشر في الصحافة اإلسرائيلية فيما يتعلق بقضايا القنوات السرية يتمثل فـي أن ديباجـة                 

 اإلسرائيلي، وأكثر تحديداً الفلسطيني     -االتفاق، اي اتفاق قد يعقد ينبغي أن تتضمن إنهاء النزاع العربي            
إلنهاء منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق      " إسرائيل"ك أهمية خاصة كانت اولتها       اإلسرائيلي، وهنا  -

بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية، على اعتبار أن انتهاء المنظمة يعني انتهاء أية مطالبـة فلـسطينية              
هي تشمل عزل الدولة    بأية حقوق إضافية غير تلك التي يتفق عليها بين الطرفين، وبالنسبة لبنود االتفاق ف             

األردن (الفلسطينية عن محيطها العربي من خالل السيطرة الكاملة على حدودها مـع الـدول العربيـة                 
، وهذه السيطرة ستكون أبدية كما يتضح من الخرائط ومن المواقف التي يفترض أنها تبحث في                )ومصر

  .إطار المفاوضات
 محافظات الضفة تعتمد تقسيمها إلى ثالثـة كانتونـات،          الخريطة المقترحة للدولة الفلسطينية وبالذات في     

حيث تسيطر إسرائيل على مساحة واسعة من األرض في محيط مدينة القدس شماالً وجنوباً وشرقاً فـي                 
في الجنـوب   "غوش عتصيون "شريط عريض يربط القدس بنهر األردن، ويتيح إلسرائيل االحتفاظ بمنطقة         

شمال رام اهللا، وهناك شريط آخر يعزل المنـاطق         "عوفرا"طنةفي تواصل إقليمي يصل حتى شمال مستو      
الفلسطينية بين رام اهللا ونابلس بشريط عرضي مرتبط بقطاع طولي يفصل قسماً واسـعاً مـن أراضـي               

جنوبـاً،  "غوش عتصيون "، وهذا يمتد من شمال قلقيلية وحتى      )67حدود  (الضفة عن الحدود مع إسرائيل      
تصل الحدود مع األردن، وال تضمن تماساً بأي حال مع البحـر الميـت،              ومناطق السيادة الفلسطينية ال     

حيث تحتفظ إسرائيل بشريط واسع من األرض على طول الحدود مع األردن، هذا باإلضافة إلى قطـاع                 
عريض يمتد من شمال الضفة وحتى أريحا في القسم الشرقي من المفروض أن يكـون تحـت سـيطرة                   

نعتقد ان االجندة االسرائيلية في المفاوضات العلنية ما بـين الرئيـسين            ). سنوات عديدة (إسرائيلية مؤقتة   
ابومازن واولمرت، والمفاوضات السرية التي فتحت قناتها االحد، ستبقى هي هي لن تتغيـر، والمـأزق                

  .الذي نحن فيه هو المأزق التفاوضي الفلسطيني والعربي
؟،، ولمـاذا   ...ا وعقمها عبر عشرات القنوات السابقة     فلماذا اصال القنوات السرية للتفاوض وقد ثبت فشله       

ايضا مؤتمر الخريف حينما يكون بال اجندة واضحة، وبال جدول زمني، او حتى بال اي اعالن اسرائيلي                 
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ولماذا يستجيب الفلـسطينيون    . ؟،...يبدي االستعداد لتسوية شاملة والنسحاب شامل من االراضي المحتلة        
على االلتـزام مـثال     " اسرائيل" ان تكون هناك ضمانات دولية اممية تجبر         والعرب لدعوة المؤتمر دون   

 -ام ان كل القصة اكذوبة كبيرة تبين مآرب امريكية          . ؟،...بالقرارات الدولية ضد االحتالل واالستيطان    
حتنـى دون ان تعلـن االخيـرة        " اسرائيل"اسرائيلية اخرى تتعلق بفلسطين والعراق وتطبيع العرب مع         

  ها لالنسحاب؟، استعداد
  16/10/2007الدستور 

  
 إدارة بوش وتحوالت سياستها الفلسطينية .46

  ماجد آيالي   
لم تشكّل سياسة إدارة الرئيس جورج بوش استمرارا للسياسة األميركية، التي خطّها سلفة بل كلينتون، 

سرائيلي،  اإل-في معظم القضايا الدولية واإلقليمية، وخصوصا بما يتعلق بقضية الصراع العربي 
  .  الفلسطينية-وضمنها التسوية اإلسرائيلية 

مثال فإن إدارة الرئيس كلينتون كانت اشتغلت، على الصعيدين الدولي واإلقليمي، على العالقات 
الدبلوماسية، وعلى تقديم الفرص والتشجيعات االقتصادية لفرض أجندتها السياسية، كما أنها ركزت على 

وصوغ االتفاقات الدولية، وضمنها اتفاقات الحد من التسلح، وحماية البيئة، تعزيز دور األمم المتحدة، 
  . ومنظمة التجارة العالمية

وبما يتعلق بقضية الشرق األوسط فقد اشتغلت هذه اإلدارة كثيرا على عملية التسوية، إليجاد حل للصراع 
المتعلقة بقضايا التعاون (ة  اإلسرائيلي، ونظمت لهذا الغرض المفاوضات الثنائية والمتعدد-العربي 
، ومؤتمرات القمة االقتصادية الشرق أوسطية، لخلق بيئة سالم بين إسرائيل والدول العربية، )اإلقليمي

كانت جد مختلفة، في سياساتها الدولية ) 2001(لكن إدارة بوش التي حلّت بعدها في إدارة البيت األبيض 
  . واإلقليمية

لدولية األخرى، فهي انسحبت من معظم االتفاقات األممية، وقوضت من وفي نهج تعاملها مع القوى ا
أوروبا القديمة أو (مكانة األمم المتحدة، وفي كثير من األحيان نظرت إلى حلفائها الدوليين نظرة خصومة 

، وكل )أفغانستان والعراق(، ولجأت إلى الضغوط االقتصادية والعسكرية، وشنت حربين )العجوز كمثال
  . ض رؤيتها وزعامتها وأجندتها الدوليةذلك لفر

ويهمنا في هذا السياق، وإدارة بوش توشك أن تنهي عهدها بإطالق عملية جديدة للمفاوضات الفلسطينية 
، يهمنا تفحص سياسات هذه اإلدارة، إزاء )في أنا بولس في نوفمبر أو ديسمبر القادمين( اإلسرائيلية -

 -بما فيها التسوية اإلسرائيلية ( اإلسرائيلي - ة الصراع العربيالمنطقة العربية عموما، وإزاء قضي
  . خصوصا) الفلسطينية

في مناخات إخفاق اإلدارة السابقة، بشأن ) 2001(وكما قدمنا فإن إدارة بوش حلّت في البيت األبيض 
يجاد حل ، باتجاه إ)2001 - 1992(المساعي الدؤوبة التي بذلتها، طوال فترتي إدارة الرئيس كلينتون 

للصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وخصوصا في مناخات الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات 
وقد أدت هذه المناخات، كما . ، بين اإلسرائيليين والفلسطينيين)2001(وطابا ) 2000يوليو (2كامب ديفيد

  ). 2000سبتمبر ( االنتفاضة هو معروف، إلى تدهور عملية التسوية على المسار الفلسطيني، واندالع
وكان الرئيس كلينتون، في سياق ضغطه على الفلسطينيين لحملهم على الموافقة على خطة اقترحها 

، كما عطف على هذا (!)للتسوية، وجه تهديدا مفاده بأن خطته كل متكامل، فإما رفضها وإما قبولها
  . رفضها لن تلزم أي إدارة قادمةالتهديد بتهديد آخر مفاده بأن أطروحاته المقدمة، في حال 

هكذا فعندما جاءت إدارة بوش في خضم هذه المناخات الشرق أوسطية المضطربة فضلت النأي بنفسها 
وهذا يعني بالمصطلحات األميركية ترك األمر إلسرائيل لتدبر . عن عملية التسوية، وتخفيف تدخلها فيها
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س بوش لم يعقد أي اجتماع مع الرئيس الفلسطيني الراحل نفسها، واالستفراد بالفلسطينيين، حتى أن الرئي
  . ، في تلك الفترة)ياسر عرفات(

لكن التحول المهم الذي حصل في السياسة األميركية، وحملها على تغيير سياستها تلك، ولكن باتجاه 
 حدث التدخل الفج، وغير المتوازن، وبوسائل الضغط واستخدام القوة في الشرق األوسط، جاء بسبب من

، التي أسهمت في تغيير مفهوم الواليات المتحدة األميركية ألمنها القومي، الذي بات )2001( سبتمبر 11
ال ينظر للمخاطر خارج الحدود، باعتبارها مجرد تهديد خارجي، وإنما على اعتبارها تمس األمن القومي 

  . للواليات المتحدة وللغرب عموما، داخل الحدود
في اإلدارة األميركية بالترويج " المحافظين الجدد"نظور، الذي ساهمت تنظيرات تيار أيضا، ووفق هذا الم

له، فإن مواجهة هذا التهديد ال تقتصر على تحصين الواليات المتحدة فحسب، وال على محاربة 
وباألحرى (الجماعات المتطرفة اإلرهابية، فقط، وإنما فوق هذا وذاك هي تتطلب إدخال إصالحات 

 في النظم السياسية العربية السائدة، يتساوى في ذلك النظم الصديقة للواليات المتحدة أو )تغييرات
  . المتخاصمة معها

وانطالقا من هذه المفاهيم فإن اإلدارة األميركية، في صوغ سياساتها إزاء الشرق األوسط قللت كثيرا من 
ابات في المنطقة، وأعلت كثيرا من  اإلسرائيلي، في إزكاء التوترات واالضطر-أهمية الصراع العربي 

أهمية التعبئة للحرب الدولية ضد اإلرهاب، وطرح مشاريع اإلصالح ونشر الديمقراطية وإعادة هيكلة 
  " . الشرق األوسط الكبير"الشرق األوسط، وفق مشروع 

اريع ، وغيرها من مش)2003(وفي هذا اإلطار من هذه الرؤية، األحادية، جاءت عملية احتالل العراق 
التدخل واالبتزاز للنظام الرسمي العربي، بدعوى إصالحه وتأهيله، من النواحي السياسية واالقتصادية 

 . واألمنية والثقافية
أما في سياستها الفلسطينية، فقد قادت هذه الرؤية، اإلدارة األميركية، إلى التقليل من شأن االحتالل 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية (نت وجهة نظر شارون اإلسرائيلي لألراضي في الضفة وقطاع غزة، وتب
  !). حسب كالم بوش عنه(، باعتباره رجل سالم )السابق

على ذلك فقد نظرت إدارة بوش إلى مقاومة االحتالل باعتبارها نوعا من األعمال اإلرهابية، وإلى القيادة 
ضت التعاطي معها، إال الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات باعتبارها ليست شريكا بالسالم، ورف

بشروط من ضمنها، وقف االنتفاضة، وإنشاء مكانة لرئيس الوزراء في السلطة، كي يتم التعامل معه، 
والعمل على إصالح كيان السلطة من النواحي السياسية واالقتصادية واإلدارية؛ وكأن المسألة الفلسطينية 

  . هي مسألة إصالح وليست مسألة احتالل
لم تستطع المضي طويال في التغاضي عن الموضوع الفلسطيني، حيث قامت بطرح لكن إدارة بوش 

، بعيد احتالل العراق، من دون أن يعني ذلك أنها اشتغلت جديا عليها، )2003" (خريطة الطريق"خطة 
فسرعان ما تبين أن هذه الخطة، مجرد نوع من العالقات العامة، وأنها طرحتها لمجرد تهدئة الخواطر 

ف والمواقف العربية؛ بدليل أن هذه اإلدارة تهاونت مع إسرائيل في التملص من هذه الخطة، ثم والمخاو
  . إنها سرعان ما أيدت خطة شارون بشأن االنسحاب اإلسرائيلي من طرف واحد من قطاع غزة

في مرحلة الحقة، وبعد إخفاق ترتيباتها في العراق، التي هددت استقرار الوضع في منطقة الشرق 
وسط، وعززت من نفوذ إيران، وأضعفت النظام العربي، وخصوصا بعد فشل الحرب اإلسرائيلية األ

  . ، ونجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية)2006(على لبنان 
بدا أن اإلدارة األميركية تتحرك باتجاه إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من سياساتها ومصالحها وأصدقائها في 

بر إدخال تغييرات على السياسات التي انتهجتها طوال األعوام السابقة، هكذا بدا وكأن اإلدارة المنطقة، ع
األميركية تراجعت عن مشروعها بشأن إصالح وتغيير النظم العربية، وأنها باتت معنية باستقرار منطقة 
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ن اجل تهيئة الشرق األوسط، وإعادة االعتبار للنظام العربي، حفاظا على مكانتها ومصالحها، وم
  . المناخات لخروج مشرف لها من العراق، وللحد من تزايد النفوذ اإليراني في منطقة الشرق األوسط

وعلى الصعيد الفلسطيني فإن هذا التحول أدى باإلدارة األميركية للمبادرة لطرح فكرة االجتماع الدولي، 
لبحث امكان إطالق جولة جديدة من ) والية ميريالند(المفترض عقده بعد أسابيع في مدينة أنا بولس 

  . المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
هل اإلدارة األميركية جادة في حسم موقفها بشأن الضغط على : اآلن، ثمة أسئلة تطرح نفسها، من نوع

إسرائيل ووضع حد لتملصاتها من استحقاقات عملية التسوية مع الفلسطينيين؟ وهل الوضع لدى مختلف 
ألطراف، وخصوصا إسرائيل مهيأ للمضي في تسوية حقيقية؟ ثم هل لدى اإلدارة األميركية وقت ا

للمضي في هذه العملية لنهاياتها، أم أن األمر ليس سوى مجرد إدارة أزمة لتحقيق االنتقال األميركي 
ول حقيقي السلس من إدارة إلى إدارة أخرى، أو من سياسة إلى سياسة أخرى؟ وفوق كل ذلك هل ثمة تح

 في سياسة إدارة بوش إزاء القضية الفلسطينية؟ 
  16/10/2007البيان 
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  16/10/2007الوطن القطرية 
  


