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  "حماس"و" فتح"لحوار القاهرة المرتقب بين " الخطوط العريضة" تكشف  فلسطينيةمصادر .1
مستشار األمن القـومي الفلـسطيني      قالت مصادر فلسطينية ان جبريل الرجوب        : وليد عوض  -رام اهللا   
قاهرة التي ستجمع فتح وحماس خالل األيـام القادمـة،          سوف يترأس وفد الفتحاوي لمفاوضات ال     السابق  

ـ                 ىوأكدت المصادر أن الرجوب يجري اتصاالته مع الجانب المصري وقيادات في حماس لالطـالع عل
  .بنود الحوار والنقاط التي سوف يتم تناولها والمبادرات المطروحة

اس في الـداخل و الخـارج،       وحسب المصادر فان الخطوط العريضة التي وافقت عليها قيادتا حركة حم          
  :وحركة فتح في الداخل تتمثل في النقاط التالية

  . تشكيل حكومة تكنوقراط علي أن ال تضم أياً من حركتي فتح وحماس وبرئاسة الدكتور سالم فياض-
   عودة كافة األجهزة األمنية إلي مواقعهم ورتبهم-
والباقي الـي   ) وحرس الرئيس واألمن الوطني   المخابرات  ( تتبع األجهزة األمنية إلي الرئيس كالسابق        -

  .وزير الداخلية
  .  عدم عودة قيادة األجهزة األمنية السابقة لمكانتها مثل رشيد أبو شباك، وسمير المشهراوي-
  . إعادة توزيع أفراد التنفيذية علي األجهزة األمنية-
  . يتسلم الرئيس محمود عباس المعابر الحدودية-
  . التشريعي إعادة تفعيل المجلس-
  . أن تتسلم قيادة األجهزة األمنية قيادات مصرية كمرحله أولي ومن ثم يتم تعيين قادة من الفلسطينيين-

  17/10/2007القدس العربي 
  

  ال تفويض ألي جهة بالتنازل عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني: حكومة هنية .2
جد أي تفويض ألي جهة فلسطينية بالتنازل       ال يو "أكدت حكومة تسيير األعمال برئاسة إسماعيل هنية أنه         

عن حقوق شعبنا الذي يصر على التشبث بحقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف وخاصة حقه في                
وانتقـدت  . القدس وعودة الالجئين، محذرة من مخاطر اللقاءات الفلسطينية مع الصهاينة والتساوق معها           

 النونو، في تصريح له في ختام اجتماعها األسبوعي الثالثـاء           الحكومة، على لسان الناطق باسمها طاهر     
استجداء الفريق المتنفذ في رام اهللا عقد لقـاء         "نسخة منه،   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى    )16/10(

الخريف رغم أن االحتالل يسعى لتحويله إلى مؤتمر الستجالب تنازل تاريخي فلسطيني، مستغال حالـة               
  ". سببها االنقالب على السلطة وتعطيل الدستور ومنع عقد المجلس التشريعياالنقسام التي 

باتت تـشكل غطـاءاً لتـصعيد االسـتيطان         "واعتبرت الحكومة أن هذه اللقاءات الفلسطينية الصهيونية        
اإلسرائيلي في الضفة الغربية والستئناف العمل في النفق اإلسرائيلي أسفل باب المغاربة فـي المـسجد                

ألي مساس بحقوق شعبنا الثابتة في مدينة القـدس         "، مؤكدةً رفضها    "المبارك لتكريس أمر واقع   األقصى  
  ". المحتلة

  16/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  جولة عربية وأوروبية لعباس لشرح الموقف الفلسطيني .3

باس يعتزم القيـام    قال مصدر في ديوان الرئاسة الفلسطينية امس إن الرئيس محمود ع          :  د ب أ   -رام اهللا   
وذلك من أجل شرح الموقف الفلسطيني والمطالب التي ال بد من توافرها قبـل              "بجولة عربية وأوروبية    

الفلسطينية المستقلة لألنباء عن    " سما"ونقلت وكالة    .حول السالم في الشرق األوسط    " بدء مؤتمر الخريف  
ر األعمال برئاسة سالم فياض بجولـة       المصدر قوله إنه من المرجح أن يقوم بعض وزراء حكومة تسيي          

  .موازية لجولة عباس
ستختلف في مضمونها حيث سيقوم الوزراء بشرح       "وأضاف المصدر ، بحسب الوكالة، أن جولة الوزراء         

ما يحدث على الساحة الفلسطينية وعلى وجه التحديد ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من إجراءات تعسفية                
مليات العسكرية التي تنفذها قوات االحتالل والتي من شأنها عرقلة العملية السلمية            بحق الفلسطينيين، والع  

  ".بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
  16/10/2007الدستور 

  
  حكومة فياض تغلق مقر وزارة اإلعالم في غزة .4

 مقر وزارة    أعلنت حكومة تسيير األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض أمس أنها قررت إغالق            :أ.ب.د
التجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة بحق     "بسبب ما وصفته ب     " حتى إشعار آخر  "اإلعالم في قطاع غزة     
وقال المتوكل طه وكيل وزارة اإلعالم في حكومة فيـاض فـي تـصريحات              ". اإلعالميين الفلسطينيين 

 يمارسـها فـرع وزارة      استباحة الصحافة والحريات اإلعالمية التي    "للصحافيين إن القرار يأتي في ظل       
وكانت وزارة اإلعالم في الحكومة المقالة قررت إلزام الصحافيين في          ". اإلعالم في الحكومة المقالة بغزة    

لتنظيم العمل الصحافي واإلعالمي في قطاع غـزة        "القطاع بالحصول على بطاقات لمزاولة عملهم وذلك        
واعتبـرت نقابـة الـصحافيين      ". تـداء والتمكن من الدفاع عن الصحافيين في حال تعرضـهم ألي اع          

لفرض قيـود واشـتراطات علـى العمـل         "الفلسطينيين إلزام الصحافيين باستصدار تلك البطاقة محاولة        
  ".اإلعالمي

  17/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  فتح وحماس غير ناضجتين الستئناف الحوار واسرائيل تعرقله: جبريل الرجوب .5
اء جبريل الرجوب مستشار االمن القومي الفلسطيني السابق امس علـي  شدد اللو :رام اهللا ـ وليد عوض 

واضاف الرجوب قـائال     .ان الفلسطينيين يستطيعون صناعة المشكلة ولكنهم ليسوا اصحاب القرار بحلها         
لـ القدس العربي ، الفلسطينيون يستطيعون عمل المشكلة ولكن ليس هم اصحاب القرار بحلها ، وذلـك                 

وشدد الرجوب في حديثه مـع       .نقسام الحاصل حاليا ما بين قطاع غزة والضفة الغربية        في اشارة الي اال   
القدس العربي علي ان الظروف المحيطة بالفلسطينيين ال تسمح بالحوار بينهما ومنوها الي ان اسـرائيل                

وقال هل انت مصدق بان حماس هي التي تسيطر علي          . تمنع عودة الوحدة ما بين الضفة الغربية وغزة       
واضاف الرجوب قائال هل تعتقد بان ابومازن يستطيع االنتقال مـن            .قطاع غزة؟ ومن الذي يقول ذلك؟     

الضفة الي غزة بدون موافقتها؟ ، مجيبا علي سؤاله بالقول ابومازن ال يستطيع االنتقال الـي غـزة دون                
وشـدد الرجـوب    . يينوحدة او حوار ما بين الفلسطين     موافقة اسرائيل، واسرائيل ال تريد ان تكون هناك         

علي تأثير اسرائيل علي العالقات الداخلية الفلسطينية، وقال السرائيل تأثير كبير سواء باتجـاه العـودة                
للحوار او الوحدة ، ما بين غزة والضفة الغربية، وتابع قائال ان الذي يمنع الوحدة او يسهلها هي اسرائيل                 

ن سيقود وفد فتح للحوار مع حماس، وقـال المـشكلة           ونفي الرجوب االنباء التي تتحدث عن انه هو م         .
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ليست من يقود الوفد للحوار، المشكلة في الظروف المحيطة بالشعب الفلسطيني وذلك في اشارة الـي ان                 
  . هناك جهات خارجية تعرقل استئناف الحوار ما بين فتح وحماس

  17/10/2007القدس العربي 
  

  مم المتحدةحكومة هنية تتهم أمريكا بالسيطرة على األ .6
اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اإلدارة األمريكية بالسيطرة التامـة علـى              : ألفت حداد 

األمم المتحدة، واللجنة الرباعية باالنحياز إلى االحتالل اإلسرائيلي، مرحبة في الوقت ذاته بتـصريحات              
الة األمم المتحدة أن تكون وسيطاً بين أبناء        وطالب طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المق       .جون دوجارد 

الشعب الفلسطيني، وال تحرض أي طرف على اآلخر، وأنه يجب أن يوجد نوع من التوازن، وأن يطبق                 
القانون الدولي في العالم، ألن األمم المتحدة عندما تقف مع االحتالل اإلسرائيلي فإنها تقف مع العـدوان                 

  .على الشعب الفلسطيني
  16/10/2007 48عرب

  
  مظاهر االنفالت األمني تعود إلى قطاع غزة .7

 شهدت مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس تجددا لمظاهر االنفالت االمني حيث اقتحم              : حامد جاد  -غزة  
مسلحون مجهولون فجر امس مجمع المحاكم في مدينة غزة وعمدوا الى العبث بمحتوياته مـن ملفـات                 

حمل رئيس المجمع يحيى أبو شهال على اتخاذ قرار بتعليق العمـل            القضايا المعروضة على المحاكم ما      
واوضح أبو شهال في تصريحات صحافية ان المجهولين اقتحموا مبنى مجمع المحاكم             .في محاكم القطاع  

عبر أحد نوافذه وعبثوا بملفات محكمتي البداية واالستئناف، مشيرا الى أنه شكيل لجنـة للتحقيـق فـي                  
  .تالحادث وجرد الملفا

وفي حادث آخر ذي صلة باالنفالت األمني ألقى مجهولون في ساعة متأخرة مساء اول من امس عبوتين                 
مـا  " ابو مراحيـل  "يدويتين على منزل  في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تعود ملكيته لعائلة تدعى               

  .الحق اضرارا بالغة في المنزل دون وقوع اصابات
  17/10/2007الغد األردنية 

  
  نفى نبأ استقالة قريع وي يصف تصريحات رايس بأنها مشجعةعريقات .8

أكد صائب عريقات إن اإلدارة األمريكية قالت بوضوح أنها ال تريد مؤتمرا لمجرد المـؤتمر            : ألفت حداد 
أو لقاء عالقات عامة بل تريده مؤتمرا ذا مضمون ويفضى إلي نتائج ايجابية ومفاوضات نهائيـة حـول                  

ـ    . قضايا الوضع النهائي   ــرب تـصريحات وزيـرة الخارجيـة        48واعتبر عريقات في تصريح لعـ
األمريكية كوندليزا رايس التي أشارت فيها أن الواليات المتحدة ستعقد االجتماع بما يفضى الـى إقامـة                 
دولة فلسطينية بأنها مشجعة مؤكدا ان الفلسطينيين والعرب في مؤتمر الخريف يريدون مؤتمر يعقد على               

من جهة اخرى نفى عريقات نبأ استقالة رئـيس الوفـد            .يا الوضع النهائي وكيفية حلها    قضاأساس تحديد   
وقال عريقات في تصريحات اذاعية ان خبر استقالة قريع عـار عـن              .الفلسطيني المفاوض أحمد قريع   

  .الصحة تماما 
  16/10/2007 48عرب

  إجهاض للقاء الخريف" إسرائيل"ممارسات : مصطفى البرغوثي .9
استئناف الحفريات  " إسرائيل"فى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ان قرار          مصط. قال د 

واضاف البرغوثي ان عـدم      .في باب المغاربة هو استمرار لسياسة مصادرة األراضي في منطقة القدس          
ي بـاب   عن مصادرة األراضي في ابوديس والعيزرية والسواحرة واعمال الحفريات ف         " اسرائيل"تراجع  
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وطالب البرغوثي الجانب الفلسطيني     .المغاربة يدل على انها قررت اجهاض اجتماع الخريف قبل انعقاده         
باتخاذ قرار حازم يؤكد على ربط المشاركة في اجتماع الخريف بثالثة شروط هـي وقـف النـشاطات                  

  .االستيطانية والبناء في الجدار والتراجع عن اعالن قطاع غزة كيانا معاديا
 17/10/2007ليج اإلماراتية الخ

  
  ومؤتمر الخريف لم يحدد موعده بعد.. تصريحات أولمرت بالونات اختبار : عريقات .10

صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير،         . وصف د : عبدالقادر فارس  -غزة  
ختبـار للمجتمـع    تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود اولمرت حول القدس، بأنهـا بالونـات ا            

اإلسرائيلي، وقال إن اإلسرائيليين يعرفون تماماً أن الوقـت اآلن ال يـسمح لمثـل هـذه التـصريحات                   
والمزايدات والبازارات، وإسرائيل تعرف بأننا كعرب وفلسطينيين أكدنا خيارنا االستراتيجي، في مبادرة            

مة العربية المنعقدة في الريـاض مطلـع        ، والتي أعدنا تأكيدها في الق     2002السالم العربية الصادرة عام     
واستغرب عريقات ما تردده بعض وسائل اإلعـالم عـن          . العام الحالي، وهي أننا نعمل ونسعى للسالم      

تأجيل موعد المؤتمر، وقال ال افهم كيف يمكن تأجيل مؤتمر لم يتحدد حتى اآلن موعد انعقاده، ولم يتلق                  
  .أي طرف دعوة رسمية للمشاركة فيه

  17/10/2007عكاظ 
  

  اللجنة التنفيذية ترفض عقد اي مؤتمرات اقليمية مناهضة للشرعية الفلسطينية .11
 اكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امس رفضها لعقد مـؤتمر سياسـي             : وفا – نائل موسى    -رام اهللا   

الفلسطينية يدور الحديث عن عقده في عاصمة عربية لمناهضة مؤتمر انابوليس للسالم الذي تسعى القيادة               
ولـم تـشر    .من خالله الى اطالق مفاوضات جادة حول الحل النهائي وفق جدول زمني واضح وملـزم       

اللجنة التنفيذية في بيانها الرسمي الى الجهة الداعية للمؤتمر او العاصمة العربية المتوقـع ان تستـضيفه           
امس عن املها في ان ال تحتض       لكنها اعربت في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس برام اهللا            

جهات اقليمية مثل هذه النشاطات المناهضة للشرعية الفلسطينية حرصا على العالقات االخويـة القائمـة               
وجاء الرفض المبدئي في وقت تحدثت فيه المصادر عن نيـة            .على التكافؤ والمساواة والتضامن القومي    

 11-9لعاصمة السورية دمشق في الفتـرة مـا بـين           تنظيم مؤتمر من هذا القبيل في ا      " الفصائل العشرة "
" الحياة الجديدة "وذكرت مصادر مطلعة رفيعة لـ       .تشرين الثاني المقبل تشارك فيه بصفة اساسية حماس       

عبـر  " مع المقاومة وضد اوسلو   "ان الفصائل العشرة بدأت عمليا في مرحلة االعداد لمؤتمر يرفع شعار            
وعلمت  .القيادي البارز في الجبهة الشعبية القيادة العامة طالل ناجي        لجنة تحضيرية عهدت برئاستها الى      

من مصدر موثوق ان اللجنة التنفيذية تدارست االمر وأوصت بارسال وفد الـى دمـشق               " الحياة الجديدة "
لشرح الموقف الفلسطيني واطالع القيادة السورية على آخر التطورات من المنتظر ان يشكله الرئيس ابو               

  .با لهذا الغرضمازن قري
    17/10/2007الحياة الجديدة 

  
  

  جمعيات وهمية واخرى مختلسة سطت على التبرعات النقدية لالطفال االيتام: الهباش .12
محمود الهبـاش، النقـاب أمـس عـن         .  كشف وزير الشؤون االجتماعية د     : ابراهيم أبو كامش   -البيرة  

نقدية لالطفال االيتام، وقدر أن بعـض       جمعيات وصفها بالوهمية وأخرى مختلسة، سطت على تبرعات         
دوالر المخصصة الى هذه الفئة دون أن       ) 100(الجمعيات أبقت لنفسها نصف قيمة المساعدات االماراتية      

يذكر عدد االطفال المعانين أو الجمعيات، لكنه أعلن عن تدابير لمالحقتها، كما كـشف عـن أن وزارة                  
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 ألف رأس من الغنم دون جمـارك، مـشككا فـي            25ورد  الزراعة في عهود سابقة لم يحددها كانت تست       
  .شفافية عملية استيرادها

الهباش عن أن ملف االطفال وااليتام كان مصدرا لالسترزاق والنهب على حـساب االيتـام،               . وكشف د 
 دوالر عبـر بعـض   200مشيرا الى أنه خالل زيارته لالمارات تبين له أنه كـان يـدفع لكـل طفـل         

 دوالر، وقال اتحذنا قـرارا بحـق        100لغ الذي كان يتسلمه الطفل كان ال يتجاوز         المؤسسات، ولكن المب  
 جمعيات من كبرى الجمعيات بعضها وهمي، منوها الى أن السلطة الوطنية بصدد تصويب أوضاع               103

كل الجمعيات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون ال على ما سبق وال على ما سيأتي، وذلك في                    
  .اربة الفساداطار مح

 وقال الول مرة يكون لدينا في السلطة برنامج متكامل لمكافحة الفقر يربط التنميـة باالغاثـة والعكـس،            
مشيرا الى أن السلطة الوطنية االن بصدد تنفيذ برنامج دعم االسر اقتصاديا وتمكينها، والذي يـستهدف                

نك التنمية االسالمي صندوق االقـصى،       مليون دوالر مقدمة من ب     30 آالف أسرة وتبلغ كلفته      4أكثر من   
بملكية كاملة للسلطة الوطنية، وهي عبارة عن قروض دوارة النشاء مشاريع صعيرة بهـدف توظيـف                
رأس المال البشري، مؤكدا أن المشروع سيكون خطوة ايجابية في مكافحة الفقر، مستدركا أن الـوزارة                

الر، سيما وأن مساحة الفقر فـي فلـسطين          مليون دو  30قدمت خالل شهر رمضان رزمة برامج بقيمة        
  .كبيرة وتحتاج الى امكانيات هائلة

 ألف أسرة حصلت    16 ألف أسرة، وأن     50وقال إن الوزارة تقدم مساعدات شهرية مالية وعينية لحوالي          
 أشهر دفعة   8 ألف ستحصل قريبا على مجموع محصصات        11 شيقل، و  1000خالل شهر رمضان على     

  . ألف أسرة47 مليون دوالر من موازنتها المباشرة لحوالي 12 الحكومة صرفت واحدة، مشيرا الى ان
    17/10/2007الحياة الجديدة 

  
  وعلينا إخالء المدارس" غّوار"العرب تعاملوا مثل : زكي لنازحي البارد .13

ول لقاء الموسع مـساء أ    المن  " تحالف القوى الفلسطينية  "انسحب مسؤولو   :  عبد الكافي الصمد   - البداوي
في مخيم البداوي، والذي خُصص لمناقشة موضوع عودة نـازحي مخـيم            " فتح"من أمس في مقر حركة      

نهر البارد إلى الجزء الجديد من المخيم، وتحديداً المقيمين منهم في المدارس الرسمية ومدارس األونروا،               
قضية عودة النّـازحين إلـى      تحول االجتماع من لقاء سياسي يهدف إلى البحث في          "اعتراضاً منهم على    

مخيمهم، وإزالة العوائق التي تعترضهم بالتنسيق مع مسؤولي األونروا، إلى لقاء جماهيري يهدف إلـى               
ـ    "ترجيح كفّة فريق سياسي فلسطيني على حساب فريق آخر بهدف تعويمه           " األخبار"، بحسب ما أوضح ل

  ".اسرأبو ي"في الشّمال خليل ديب " فتح االنتفاضة"مسؤول حركة 
في الشّمال أبو عـدنان     "  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     "وهذا الموقف أكّد عليه مسؤول      

  ".لسنا مستعدين ألن نُغطّي األخطاء التي ارتكبوها"عودة، إذ قال 
   اس زكي، الـذي تحـدمثّل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبث في مقابل ذلك، كانت نبرة خطاب م

مطوالً خالل اللقاء، مرتفعة السقف ومشوبة بالكثير من العتب واللوم وخيبة األمل، واالنتقاد الذي وجهه               
بشدة إلى الدول العربية واإلسالمية لتقاعسهم عن مساعدة الفلسطينيين، في خطوة بدا من خاللهـا كأنّـه                 

ضرورة التنبه من الوقوع في نـزاع       يهدف إلى وضع النّازحين أمام الواقع الصعب الذي يعيشونه، وإلى           
فلسطيني داخلي، أو في نزاع مع أطراف لبنانيين، ليعرض في نهاية المطاف على النّازحين المقيمين في                
المدارس اقتراح حّل قوامه إعطاء كّل عائلة مبلغ ألف دوالر أميركي نقداً، ونزع فتيل األزمـة المتـوتّر            

  .بهذا الخصوص منذ فترة
للقاء أنّه شارك في اجتماع عقد أول من أمس في السرايا الحكومية لمتابعة ملف عـودة                زكي أعلن في ا   

النازحين، وحضره وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت ممثالً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وهو ما رآه               
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ر مسبوق  ، وشن هجوماً غي   "تراجعاً في اهتمام الحكومة بهذا الموضوع شكالً ومضموناً       "مصدر فلسطيني   
نحن الفلسطينيين ابتالنا اهللا بأمة عربيـة       : على الدول العربية واإلسالمية، وإن لم يسم أياً منها، حين قال          

، "الحـدود "وإسالمية وأناس أصحاب شعارات، يتعاملون معنا مثلما تعاملوا مع غوار الطوشي في فـيلم               
   أسرة  5500ن العرب والمسلمين أن يكون وضع       من العيب والعار على اللبنانيين والفلسطينيي     "معتبراً أن 

، والفتاً إلى أن    "من نازحي مخيم نهر البارد، وليس مليون أسرة، بهذه الحالة المزرية وال يحركون ساكناً             
برغم أنّه ال جيش عنده وال سيادة وال نفط، فإن عنده كّل العطاء والخيـر واإلراداة،                "الشعب الفلسطيني،   
ما أكثر اإلخوان حـين تعـدهم،       "، مردداً مقولة    " ألن تُغطّي عجز األمة العربية كلها      والكرامة التي تكفي  

  ".ولكنهم في النائبات قليل
  17/10/2007األخبار 

  
  بدل األسر المحتاجة "فتح"مكتب حكومي فلسطيني يوزع مساعدات على كوادر  .14

مسؤولين في مكتب الوزارة التابع     أكد موظفون في وزارة الشؤون االجتماعية في السلطة الفلسطينية، أن           
لمحافظة طولكرم، قاموا بتوزيع مساعدات كانت مقررة لألسرة المحتاجة واألطفال األيتام على كوادر في              

وكانت الطرود الغذائية المذكورة وصلت من إسبانيا واألردن واإلمارات، ضمن مساعدات            ".فتح"حركة  
وكشف ناشطون فلسطينيون في    . ر رمضان من كل عام    تصل إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة في شه       

وقت سابق، عن أن المساعدات التي تصل إلى السلطة لغرض توزيعها على الفقراء، يتم توزيعها علـى                 
، محذرين من   "أصبح أمرا معروفا لدى المواطنين    "، مشيرين إلى أن ذلك      "فتح"كوادر وناشطين في حركة     

  .واالحتقان في الضفة الغربيةسيزيد من مشاعر االستفزاز "أن ذلك 
  16/10/2007 قدس برس

  
   تحذر نقل االنقسام الفلسطيني الى مؤتمر يعقد بدمشق فلسطينيةفصائل  .15

حذرت فصائل فلسطينية من ان المؤتمر الوطني الفلسطيني المنوي عقده في دمشق في الفترة مـا             : عمان
ام الداخلي الفلـسطيني الـى انقـسام بـين           من الشهر المقبل يمكن ان يؤدي الى نقل االنقس         9 - 7بين  

وقالت مـصادر   . المشاركين في المؤتمر في حال بقيت الحالة الفلسطينية على ماهي عليه من انقسامات            
ـ  اتصلت وتتصل بجميع   " لجنة المتابعة تحالف القوى الثمانية    "ان المعلومات تشير بان     "الدستور"فلسطينية ل

وداخل الوطن واعضاء مجلس وطني لحضور المؤتمر، فـضالً         الفصائل وشخصيات في الدول العربية      
عن احزاب عربية واسالمية عديدة بهدف تحويل المؤتمر الى أكبر حشد لـسحب االنقـسام الفلـسطيني                 

، وبالتقاطع مع محاور اقليميـة      "خطان متصارعان "الداخلي الى انقسام عربي واسالمي واسع على قاعدة         
  .وغير ذلك

رية للمؤتمر التي يراسها طالل ناجي نائب االمين العام للقيـادة العامـة وجهـت               وكانت اللجنة التحضي  
 عـضوا، الـى     15الدعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر وحددت مشاركة كل فصيل بـ            

جانب ممثلي ومندوبي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في االردن وسوريا ولبنان وليبيـا والمنظمـات              
  .فلسطينية ولجان حق العودة وشخصيات وطنية مستقلة وضيوف عرب ومسلمين الشعبية ال

وتضمنت الدعوة اهداف المؤتمر الذي سيعقد في مجمع صحارى في دمشق وهي مواجهة االخطار التي               
تتهدد القضية الفلسطينية، والعمل على معالجة حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني، واستمرار المقاومة ضد             

  .، والتأكيد على التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين االحتالل
  17/10/2007الدستور 

  
  "القذافي"الملقب بـ" كتائب األقصى"قائد  تغتال" إسرائيل: "نابلس .16
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ـ   :  أحمد شاكر  -رام اهللا    17/10/2007األخبار  ذكرت   فـي  " كتائب شهداء األقصى  "استشهد القائد العام ل
وقالـت مـصادر    . ، وأصيب إثنان من مرافقيه بجروح حرجة      ) عاماً 35(مدينة نابلس، باسل أبو سرية      

من منطقة شارع كشيكة باتجـاه المقـاومين فـي البلـدة            " إنيرغا"محلية إن جنود االحتالل أطلقوا قذيفة       
ـ         إصابة مباشرة أدت إلى بتر قدميـه وأصـابته         " القذافي"القديمة، ما أدى الى إصابة أبو سرية الملقب ب

ع أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا غرب المدينة، حيث أعلن استـشهاده               بحروق في جمي  
  .بعد وقت قصير من دخوله إلى غرفة العمليات

وإصـابة المقـاومين    " القـذافي "برد قاس وسريع على جريمة اغتيال       " كتائب شهداء األقصى  "وتوعدت  
قوات االحتالل لم تلتزم يوماً بالتهدئة التـي        "إن  مهدي أبو غزالة    " الكتائب"وقال المتحدث باسم    . اآلخرين

بالتـصعيد العـسكري   " حمـاس "ونددت حركـة   ".أعلنتها مع الجانب الفلسطيني رغم التزام الكتائب بها     
  .اإلسرائيلي في نابلس، وكذلك عمليات تجريف األراضي الزراعية وسط قطاع غزة

لناطق اإلعالمي باسم مجموعات فارس الليل      قال أبو غزالة ا   : نابلس 16/10/2007وكالة سما   وأضافت  
الذي اغتالته قد قتل بصاروخ أطلـق عليـه مـن           " القذافي" التابع لكتائب االقصى في نابلس  أن الشهيد         

وأن الحديث عن انفجار داخلي كـذب مـن         " وأصابه مع اثنين من المقاومين بجراح خطيرة           24شارع  
  ". الصهاينة خوفا من ردة فعلنا 

 العفو التي المطلوبين تم إبرامها بين إسرائيل وحكومة تسير االعمال في رام اهللا  قال أبـو                  وحول صفقة 
أن الشهيد القذافي ومجموعات فارس الليل غير مشمولة        " غزالة في اتصال هاتفي مع اذاعة جامعة النجاح       

لكننا رفـضناها   .. السلطة قدمت لنا ورقة تطمينات    " مضيفا  "بصفقة العفو التي تمت بين السلطة وإسرائيل      
لن نتعامل مع ما يسمى بصفقات العفو وسندافع عن بلدنا حتى الرمق األخيـر              " وقال   ".ألنّها ورقة مذلة    

سـيكون فـي الزمـان والمكـان     ردنا المزلـزل  " وحول رد الكتائب على عملية اغتيال القذافي قال          ".
  ".المناسب

   لبحث سبل استعادة غزة  "فتحاوية" اجتماعات .17
كشفت مصادر رسمية في حركة فتح، عـن المباشـرة بعقـد سلـسلة مـن                 : منتصر حمدان  - اهللا   رام

ووفقـا لتلـك     .االجتماعات في أوساط قيادات الحركة بهدف بلورة رؤية واضحة للتعامل مع قطاع غزة            
المصادر فإن سلسلة اللقاءات واالجتماعات يشارك فيها عدد من كوادر وقيادات الحركة وسط تباين فـي                

 "فـتح "اآلراء، والمقترحات الواجب تبنيها في التعامل مع تطورات األحداث التي أعقبت عملية ما تعتبره               
  ".االنقالب الحماسي على السلطة في القطاع"

ان هناك بداية لمؤشرات عامة تؤكد عدم الفائدة من االعتماد علـى            " الخليج"وأوضحت تلك المصادر ل     
ة على غزة، حتى أن بعض قيادات الحركة قالت في احد االجتماعـات             قوة المال الستعادة سيطرة السلط    

  ".لو أعطينا لكل مواطن في غزة كيلو من الذهب فلن نستطيع هزيمة حماس وإزاحتها عن السلطة"
وحسب تلك المصادر فإن مقترحات عديدة جرى طرحها ومنها العمل على دعم مؤسسات فتح ومنظمـة                

 مواصلة تقديم الخدمات االجتماعية للمواطنين والعمل على دعم التمـرد           التحرير الفلسطينية، إضافة الى   
  .للقبضة العسكرية" حماس"الشعبي على حكم حماس في قطاع غزة واالستفادة من استخدام 

وجود مثل هذه االجتماعـات واللقـاءات وقالـت ان     " الخليج"وأكدت النائبة عن كتلة فتح نجاة أبوبكر ل         
، وإن األمر يحتاج الى مبادرة إقليمية إلنهـاء         "حماس"و" فتح"هي ببدء الحوار بين     المشكلة في غزة لن تنت    

وأعلنت رفضها ألي أفكار تدعو الستخدام السالح في إنهاء          ".حالة الشرذمة للمشروع الوطني الفلسطيني    
 .في غزة" االنقالب"

  17/10/2007الخليج اإلماراتية 
    

  ر عن رأيه الشخصي وال تمثّل الحركة تؤكد أن تصريحات غازي حمد تعّب: "حماس" .18
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إن : "نـسخة منـه   " المركز الفلسطيني لإلعـالم   " في بيان صادر عنها، تلقى        حركة حماس    قالت: غزة
، مشددة على أن موقفها من هذه القـضية         "ترفض كافة أشكال التفاوض مع االحتالل اإلسرائيلي      " حماس"

زي حمد، الناطق السابق باسم الحكومـة الفلـسطينية         النظر إلى أن ما نسب إلى غا      " حماس"ولفت  . ثابت
ال تعبر عن موقف الحركة من هذه القضية أو غيرها من القضايا، وهـو ال يمثـل إال نفـسه،                    "العاشرة  

مواقـف  "، وأوضحت مجـدداً أن      "وتصريحاته ومواقفه تعبر عن وجهة نظره الشخصية وقناعاته الفردية        
  ". رسمية المعلنة للجميعالحركة دائماً تستقى من بياناتها ال

 16/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ..حذر من مواصلة االحتالل أعمال الحفريات في الحرم القدسيت "الجهاد" .19
حذرت حركة الجهاد من مواصلة االحتالل اإلسرائيلي أعمال الحفريات والهدم تحت أساسات            : ألفت حداد 

إن استمرار أعمـال    "ل محمد الحرازين القيادي في الحركة       وقا .المسجد األقصى من جهة باب المغاربة     
الهدم والحفريات تحت المسجد األقصى دليل واضح على النية االسرائيلية الماكرة والحاقدة تجاه األقصى              
والمقدسات اإلسالمية باعتباره رمز السيادة الفلسطينية واإلسالمية على القدس، األمر الذي ال يدع مجاالً              

ن الحكومة االسرائيلية جادة السعي في مخططاتها الخبيثة الرامية لفرض حقائق جديدة علـى              للشك على أ  
األرض قبل الذهاب إلي مؤتمر الخريف القادم بهدف طمس الحقائق وتزوير التاريخ أمام الـرأي العـام                 

ة تجاه األقصى   وطالب الحرازين الدول العربية واإلسالمية بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والديني         ".العالمي
 .وعدم المشاركة في المؤتمر القادم والسعي الجاد لتوفير الحماية لألقصى

  16/10/2007 48عرب
  

  تنتقد ترحيل الجئين فلسطينيين من مخيم شرق األردن إلى البرازيل" الجبهة الديمقراطية" .20
الفلسطينيين في مخيم    عن قلقها بشأن أوضاع الالجئين       ، في بيان لها،   أعربت الجبهة الديمقراطية  : دمشق

شرق األردن في المنطقة العازلة الصحراوية مع العراق وعملية ترحيلهم إلى البرازيل، وحملت             " رويشد"
ووصفت الجبهة وثائق التسفير التي أصدرتها اللجنة        .مسؤولية ما يجري لهم لمنظمة التحرير الفلسطينية      

وانتقد  .ن باتجاه البرازيل، بأنها ملحمة تغريبية جديدة      الدولية للصليب األحمر لعدد من الالجئين الفلسطينيي      
  .منظمة التحرير الفلسطينية في معالجة ملف الالجئين الفلسطينيين" تقاعس"بيان الجبهة ما أسماه 

  
  16/10/2007قدس برس 

  
  1948 عملية تبادل أسرى جرت مع إسرائيل منذ عام 34: دراسة .21

ي جرت ما بين حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي والـدول العربيـة             بلغ عدد عمليات التبادل الت    :  رام اهللا 
 عملية تـم بموجبهـا إطـالق سـراح آالف           34م،  1948وفصائل المقاومة الفلسطينية والعربية منذ عام     

  .المعتقلين من السجون اإلسرائيلية
انة، وأصدر الباحث المتخصص بقضايا األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى عبد الناصر فرو            

  .اليوم، دراسة جديدة عن مجمل عمليات التبادل
واستعرض الباحث فروانة مجمل عمليات التبادل، مبيناً أن جمهورية مصر الشقيقة هي أول من بـدأت                

، فيما بدأتها فلسطينياً الجبهة الـشعبية، وذلـك حينمـا تمكنـت إحـدى       1948بالتبادل عربياً وذلك عام     
العال اإلسرائيلية وإجبارها على الهبـوط فـي الجزائـر بتـاريخ            مجموعاتها من خطف إحدى طائرات      

كانوا يقضون أحكاماً عالية فـي الـسجون   "  أسيرا 37" ، وتمكنت حينها من إطالق سراح  23/7/1968
  .اإلسرائيلية، وتتالت بعدها العديد من عمليات التبادل
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 حـين   1971ينـاير   /انون الثاني  ك 28وأورد فروانة في دراسته مجمل تلك العمليات وأبرزها، كان في           
أطلقت إسرائيل بموجبها سراح األسير محمود بكر حجازي وهو أول أسـير فـي الثـورة الفلـسطينية                  

، مقابل أن أطقت حركة فتح سراح الجندي اإلسرائيلي شـموئيل           18/1/1965المعاصرة وكان قد اعتقل     
  .فايز

عمليـة  " جرت عمليـة تبـادل الليطـاني       1979وأوضحت الدراسة أنه في الثالث والعشرين من نيسان         
، "أبراهـام عمـرام     "القيادة العامة سراح الجندي اإلسـرائيلي        – ، حيث أطلقت الجبهة الشعبية    "النورس

 فتـاة   12معتقالً من كافة فصائل الثورة الفلسطينية من ضـمنهم           " 76" وأفرجت اسرائيل بالمقابل عن     
  .فلسطينية

" أبـو علـي  "لقت حكومة االحتالل سراح المعتقل مهدي بسيسو    أط 1980وذكرت أنه في منتصف شباط      
ووليام نصار، مقابل إطالق حركة فتح سراح أمينة داوود المفتي، التي اعتبرت أشهر جاسوسة عربيـة                

  .عملت لصالح الموساد
، أطلقت حركة فتح سراح ستة جنود إسرائيليين وهم         1983 نوفمبر   23وذكر فروانة في دراسته أنه في       

و افوتفول، داني جلبوع، رافي حزان، روبين كوهين، ابراهام مونتبليسكي، آفي كورنفلد، فيما أطلقت             الياه
معتقـل فلـسطيني     " 4700" إسرائيل سراح جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعـددهم            

  .أسيراً من السجون اإلسرائيلية " 65" ولبناني، و
كانت األبرز واألكثر زخماً والتي تمت في العشرين مـن أيـار            " ل  عملية الجلي " واعتبرت الدراسة أن    

أسيراً فلسطينياً وعربياً من السجون اإلسرائيلية باإلضـافة         " 1155" ، حيث أطلق بموجبها سراح      1985
 القيادة العامة، وهـم،     -إلى األسير الياباني أوكوزوموتو، مقابل ثالثة جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية          

  .شاي، يوسف عزون، نسيم شاليم، وتمت الصفقة وفقاً للشروط الفلسطينيةحازي ي
    16/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  "قائمة ابتزاز جديدة" واشنطن بـ إلىباراك  .22

كعادتها قبل أي محادثات سالم مرتقبة، الئحة طلبات جديدة          "إسرائيل"أرسلت   : حنان البدري  -واشنطن  
هذه المرة وزير الحرب ايهود باراك، الـذي عقـد فـور             "قائمة االبتزاز "لمتحدة، وحمل   إلى الواليات ا  

وصوله أمس إلى واشنطن لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، بالتزامن مع محادثـات يجريهـا وفـد مـن                  
، وذلك غداة تمرير مجلس النواب األمريكي       "إيران وحزب اهللا وسوريا   "حول خطر   "اإلسرائيلي"الكنيست  

أن قائمة الطلبات التي     "الخليج"وعلمت   . يدين التدخل السوري واإليراني المستمر في الشأن اللبناني        قراراً
فـي  "إسـرائيل "حملها باراك إلى واشنطن، يتصدرها أن تعيد الواليات المتحدة النظر في امكان مشاركة              

لى رفض تل أبيب قيـام      التي تقلع وتهبط بشكل عمودي، والتشديد ع       "35اف    "طائرة المستقبل الحربية    
 .أنظمة دفاع ثابتة مضادة لصواريخ الكاتيوشا والقـسام        "إسرائيل"دولة فلسطينية من دون أن تكون لدى        

وأشارت المصادر إلى أن باراك سيحاول أيضا اقناع واشـنطن بتخفيـف قيودهـا وشـروطها علـى                  
، "ايروس بـي  "الذي يحمل اسم    "اإلسرائيلي"لقمر التجسس   "ساعات ايجار "حيال تزويد الصين ب     "إسرائيل"

ما يتيح للصين الحصول على صور فضائية، وتشترط واشنطن أن تبلغ الصين تل أبيب وواشنطن قبـل                 
 على األقل عن رغبتها في استخدام الكاميرا الفضائية وأال تزيد المنطقة المستهدفة على دائرة قطرها                24

  . كلم تحت مسار قمر التجسس2500
  17/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   االسرائيليين تعتبر ان حكومة اولمرت ضعيفة جدا البرام اتفاق سالم مع الفلسطينيينغالبية .23
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امس ان غالبية من اليهود االسرائيليين      " هآرتس" أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة        -رام اهللا   
ني في انابوليس سيؤدي الـى      ال يؤمنون ان االجتماع الدولي حول الشرق االوسط المقرر في تشرين الثا           

ان % 56 وبين اليهود االسرائيليين الذين شملهم االستطالع اعتبر          .تقارب بين االسرائيليين والفلسطينيين   
% 39في حين يرى    " تقارب بين االسرائيليين والفلسطينيين على طريق تسوية سالم       "ال امكانية لحصول    

مـنهم  % 46انت االقلية العربية اكثر تفاؤال اذ اعتبر         في المقابل ك    .دون رأي % 5ان ذلك ممكن ويبقى     
من جهـة اخـرى     . عكس ذلك % 37ر5ان االجتماع قد يؤدي الى تقريب وجهات النظر في حين رأى            

. ان حكومة ايهود اولمرت ضعيفة جدا البرام اتفاق سالم مع الفلـسطينيين           %) 77(اعتبرت غالبية اكبر    
ـ  ستطالع رفض التنازالت في صفوف الغالبية اليهودية علـى          واظهر اال   .فقط رأي مغاير  % 27وكان ل

ويعارض نحو . مسائل اساسية في اطار تسوية سالم محتملة  ال سيما مسألة القدس والالجئين الفلسطينيين             
% 87ويعارض  . االنسحاب من احياء عربية في القدس الذي تحدث رئيس الوزراء عنه          %) 59(الثلثين  

عـن  % 3عن استعدادهم لقبول مئة الف الجئ و      % 6 اسرائيل في حين عبر      عودة ولو الجئا واحدا الى    
وشـمل عينـة     واجرى مركز شتاينميتز في جامعة تل ابيب االستطالع مطلع تـشرين االول           . عدد اكبر 

  %.4ر5 شخصا من اليهود والعرب مع هامش خطأ نسبته 580تمثيلية من 
  17/10/2007الحياة الجديدة 

  
   اولمرت الجتياح عاجل لقطاع غزة تقارير استخبارية تدعو .24

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن هناك نقاشات وخالفات داخل االجهزة االمنية االسرائيلية حول كيفيـة               
التعامل مع اطالق القذائف من قطاع غزة ، وطريقة الرد عليها، وقالت هذه المصادر أن بعـض هـذه                   

حسبان الجهود السياسية والمساعي المبذولـة لعقـد        األجهزة يطالب المستوى السياسي بأن ال يأخذ في ال        
وذكرت هذه المصادر   . اللقاء الدولي، والتصرف والتعامل مع غزة كوحدة منفصلة وكيان معاد السرائيل          

أن معلومات استخبارية وضعت قبل ايام قليلة امام رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت تفيد بوجود               
ويرها في قطاع غزة، وان مهمة هؤالء الخبراء هـي تطـوير القـذائف              خبراء في تصنيع القذائف وتط    

الصاروخية وصناعتها محليا وزيادة مداها ليصل الى ثالثين كيلومترا ، حتى تتمكن الفصائل الفلسطينية              
 . اطالق الصواريخ من داخل المدن في القطاع وليس على بعد مئـات االمتـار مـن الجـدار الفاصـل                   

ذه األجهزة األمنية أوصت باجتياح القطاع وضرب الفصائل المسلحة، ألن الوقت           وأضافت المصادر أن ه   
  .  كيلومترا ال يمكن تحمله30ليس في صالح اسرائيل، حيث تطوير مدى الصواريخ ليصل الى 

  16/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
   صهيوني في مرمى صواريخ المقاومة ألف150 .25

 علـى بلـدة     "جـراد "ئيلي أن إطالق المقاومة صاروخ كاتيوشا من طراز          اإلسرا "ميديا الين "أفاد موقع   
 ميالً من قطاع    13 ألف إسرائيلي، يعيشون في محيط       150جنوب إسرائيل، وضع ما يربو على       ' نتيفوت'

ويعتبر هذا المدى األول من نوعه في تاريخ القصف الفلـسطيني            . غزة، تحت مرمى صواريخ المقاومة    
لة، حيث كانت صواريخ القسام التي تضرب مستعمرة سديروت والمناطق المحيطة           لعمق األراضي المحت  
 أميال في العمق اإلسرائيلي وذكر الموقع أن مصادر عسكرية إسرائيلية كانت قـد              5بها ال يتعدى مداها     

حذرت منذ شهور قالئل من تطوير حركات المقاومة في قطاع غزة لقدرة صواريخها، مشددا علـى أن                 
 أن حركات المقاومة قد أضحت جاهزة لدخول مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل، خاصة               ذلك يؤكد 

  . وأن الصاروخ المطور محليا داخل غزة قادر على حمل رؤوس حربية
  16/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  اإلثيوبي تشكك في رواية حكومة الكيان" اإلسرائيلي"عائلة  .26
من أصل إثيوبي غبريال دهويت الذي      "اإلسرائيلي"شككت عائلة المهاجر     :دة وديع عواو  -القدس المحتلة   

أعيد رفاته أول أمس  ضمن صفقة تبادل مع حزب اهللا في الرواية الرسمية حول غرق ابنهـا وبلوغـه                    
وتساءل أفراد العائلة فـي     . الشطآن اللبنانية واحتجت على عدم اطالعها على القضية وحقيقة المفاوضات         

اإللكتروني عن وصول جثة ابنهم إلـى حـزب اهللا وكيـف            "يديعوت أحرونوت "وقع صحيفة   حديث مع م  
، وكيف عرفت السلطات في األشهر الماضية أن الجثمان موجـود           ”إسرائيل"وصلت أوراقه الثبوتية إلى     

وقال  .لدى حزب اهللا من دون تبليغها، وكيف يكون قد دخل إلى البحر مع أوراقه الثبوتية وبقيت صالحة                
حد أقارب دهويت إنه من غير المعقول أن يتم العثور على بطاقة هويته وجـواز سـفره وهـي جافـة           أ

ويتبين أن العائلة لم تكن تعرف أن ابنهـا ميتـا            . وموضوعة إلى جانب جثته بعد حوالي ثالث سنوات       
نه ينوي العودة   وتعتقد أنه اختفى في حيفا، ولفتت شقيقته إلى أنه  قال بشكل واضح قبل اختفائه في حيفا إ                 

إلى البيت في بئر السبع، وتؤكد أنها مقتنعة بأن ظروف وفاته تختلف تماما عن التي يتم تداولها وتـصر                   
  . على أنه اختطف

  17/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   يدعو اليهود في العالم للهجرة الى اسرائيلاولمرت .27
لمرت امس يهود العالم للمجيء الى اسرائيل       دعا رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود او     : )ا ف ب  ( - اشدود

وقـال   .التي تستعد الطالق حملة الحياء الهجرة اليهودية وتشجيع المهاجرين االسرائيليين على العـودة            
تعالوا لالنضمام الينا هنا، النه     "اولمرت في كملة افتتح بها ندوة حول الهجرة في اشدود بجنوب اسرائيل             

 اطالق الهجرة التي تشهد انخفاضا كبيرا في السنوات االخيـرة اعلنـت             ولمعاودة ".افضل مكان للعيش  
 لجذب يهود جدد وتشجيع االسرائيليين المهاجرين على العودة الى          2008وزارة االستيعاب شن حملة في      

 وزيادة عدد المهاجرين اليهود الى      2008 الف اسرائيلي في     15وحددت الوزارة هدفا لها اعادة       .اسرائيل
وتفيد ارقام الوزارة ان عدد المهاجرين الى اسرائيل في تراجع مستمر وسيبلغ             .فا، بحسب بيان  عشرين ال 

 يهوديا الى اسرائيل بينهم     14843ومنذ مطلع العام الحالي، انتقل       .1988 ادنى مستوى له منذ      2007في  
 . من فرنـسا   2301 من الواليات المتحدة و    2412 من اثيوبيا و   61 من االتحاد السوفياتي السابق و     4671

، الذي  ) استقروا في اسرائيل   19624 (2006وفي نهاية العام الحالي سيصل العدد الى أقل مما سجل في            
  .1988شهد ادنى مستوى منذ 

  17/10/2007الغد األردنية 
   تصادق على قانون سحب المواطنة بالقراءة األولىالكنيست .28

زحالقة وطه من التجمع وحنين من الجبهـة      ( أصوات 6 صوتاً في مقابل     13في جلسة صاخبة، وبأغلبية     
أقرت الكنيست، االثنين، تعديل قانون المواطنة الذي تقدم به النائب الليكـودي            ) وثالثة نواب من ميرتس   

غلعاد اردان والذي ينص على سحب المواطنة بطلب من قبل وزير الداخلية بمصادقة المستشار القضائي               
القانون وزير الداخلية تقديم طلب سحب مواطنة كل من اتهم بخـرق            ويمنح   .للحكومة إلى محكمة إدارية   

دولـة  "الوالء للدولة، بما في ذلك كل من حصل على حق السكن في احدى الدول التي تعتبرها اسرائيل                  
من جانبه قال أردان إن القـانون يحظـى بـدعم            .، إذ يمكن سحب مواطنته هو وأبناؤه الصغار       "معادية

وأوضح أنه على الرغم    . داخلية في الكنيست ورئيسها النائب العمالي أوفير بينيس       حكومي وبدعم لجنة ال   
سحب المواطنة جراء خرق الوالء للدولـة       "من أن القانون يحظر إبقاء شخص من دون مواطنة، إال أن            

  ".من مواطن يسكن بشكل دائم في دولة أجنبية تلقى عليه مسؤولية الحصول على جنسية بديلة في الدولة
  16/10/2007 48بعر
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  لجنة التخطيط والبناء في القدس تصادق على االستيطان اليهودي في حي سلوان .29
صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس، يوم أمس، على االستيطان اليهودي في حي سـلوان                

اإلشـارة  " (تـان بيت يونا"وأشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن الحديث هو عن     .العربي في مدينة القدس   
وجاء أنه   .، والذي تم بناؤه بدون ترخيص     )إلى الجاسوس يوناتان بوالرد المسجون في الواليات المتحدة       

بموجب القانون فقد كان يجب أن يتم هدم المبنى وإخالؤه، إال أن اللجنة قررت ترخيص الطبقات الخمس                 
ر المذكور سابقة فيما يتصل بالمباني      ويشكل القرا  .في المبنى، حيث يسكن عدد من عائالت المستوطنين       

   .المجاورة، حيث يصبح باإلمكان اتخاذ إجراءات مماثلة، وتقديم خرائط إلى مؤسسات التخطيط
  16/10/2007 48عرب

  
   اليهودية األميركية تقلق إسرائيلالشبيبة .30

اعة القرار فـي   ال تتوانى تل أبيب عن التفاخر بحجم نفوذها البارز في مواقع صن           : خلف خلف  -رام اهللا   
واشنطن عن طريق اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة األميركية، إال أن هذا النفوذ الذي بـدا تـأثيره                  

 . جلياً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بات انخفاضه في هذه األيام مثار قلق للساسة اإلسـرائيليين                
ية في الواليـات المتحـدة األميركيـة تالقـي     وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى أن المنظمات اليهود         

صعوبة في تجنيد نشطاء من صفوف الشبيبة اليهودية األميركية، قياساً بالماضي حيـث كـان اللـوبي                 
اليهودي ال يالقي نفس الصعوبات، كما توضح االستطالعات أن هناك انسالخ في انتماء الشبيبة اليهودية               

ألولى للتلفزيون اإلسرائيلي في تقرير موسع لها أن نتائج االنتخابات          وافادت القناة ا   . األميركية إلسرائيل 
األميركية الماضية  باالضافة الى النتائج التي سجلت قبل ذلك في ما يتعلق بأهمية وجـود اليهـود فـي                    
اإلدارات الحكومية األميركية كسرت كل القواعد، وبالرغم من ذلك فان اليهود يشكلون اثنين بالمئة مـن                

 الشعب األميركي، إال أنهم يشكلون نسبة عشرة بالمئة من أعضاء الكونغرس األميركي، وهو ما               مجموع
  . يدل على عمق وقوة تأثير اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، حسب التقرير

  16/10/2007موقع ايالف 
  

  شاليت قد يختفي مثل أراد: مصدر أمني إسرائيلي .31
درة أمس، انه منذ سنة وأربعة أشهر وجلعاد شاليت يحتجـز قيـد             كشفت صحيفة معاريف الصا    : القدس

األسر في قطاع غزة، ويحذر مصدر أمني اسرائيلي كبير من ان كل يوم في األسر يزيد الخطـر علـى           
اذا لم يتم   " سنة لسقوط مساعد الطيار رون اراد في األسر، يقول المسؤول الكبير انه              21في ختام   . حياته

ستعادة جلعاد شاليت قريبا، فإن مصيره قد يكون مثل مصير رون اراد، الذي تلقينا              االتفاق على صفقة ال   
 ".منه هو اآلخر اشارات حياة بعد سقوطه في األسر

  17/10/2007القبس الكويتية 
 

  الكيان الصهيوني سيمّول تصفيح الطائرات المدنية .32
إلسرائيلية لحمايتهـا مـن إمكانيـة       من المقرر أن تقوم دولة االحتالل بتمويل عملية تصفيح الطائرات ا          

 جو، ويشار هنا إلى أنه خالل مناقشات المجلس الوزاري المصغر للـشؤون             -إصابتها بصواريخ أرض  
إن التنظيمات المسلحة تملك اآلن قدرات إلطالق       : األمنية، والسياسية طُرحت العديد من المعطيات تقول      

ركيب منظومة خاصة طورتها إسرائيل، كمـا أن        هذا، ومن المقرر أن يتم ت     . صواريخ صوب الطائرات  
نصف كلفة التمويل المشروع سيكون من الحكومة، وما تبقى من الشركات الخاصة، أما المـدة الزمنيـة               

وعقب وزير الحرب إيهود براك خالل اجتماع       . المخصصة لتنفيذ خطة التصفيح فسوف تصل إلى عامين       
وات سيكون بإمكان إسرائيل تـوفير ردود دفاعيـة للجبهـة           إنه خالل بضع سن   : لجنة رقابة الدولة قائالً   
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الداخلية اإلسرائيلية بشكل كامل في وجه الصواريخ، وإنه في حال انتهاء تطوير المنظومـات المـضادة                
للقذائف الصاروخية فسيكون باإلمكان حماية الجبهة الداخلية بشكل جيد في وجه الصواريخ التي تملكهـا               

 بصواريخ شهابالدول العدوة، ابتداء بصواريخ قسام، وانتهاء . 
  16/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  منظمة العفو الدولية تدين ظروف حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان .33

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير عرضته االربعاء فـي مـؤتمر صـحافي فـي                : ا ف ب   - بيروت
م الفلسطينيين من حقوقهم في العمـل والتعلـيم والـسكن الكـافي             استمرار القيود التي تحر   "بيروت، ان   

واضافت ان  ". والصحة ليس له ما يبرره على االطالق وينبغي رفعها دون مزيد من التسويف او التأخير              
التمييز والتهميش الذي يعانيه الالجئون، بما في ذلك القيود المتعلقة بسوق العمل، يـساهم فـي ارتفـاع         "

الحكومة اللبنانية الحالية قطعت شوطا ابعد من سابقاتها        "لكنها رأت ان    ". ة وتدني االجور  مستويات البطال 
في معالجة قضية القيود المفروضة على حقوق الالجئين بما في ذلك عبر تخفيف القيود المفروضة على                

  ". تحسين االوضاع السكنية والسماح لهم بالعمل في مجموعة اوسع من الوظائف
جهودها لتشجيع السلطات اللبنانية على الذهاب الى ابعـد  "ة انها تنشر هذا التقرير في اطار  وقالت المنظم 

من ذلك لضمان تمكين الالجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى              
رية اللغاء جميع اشكال    اتخاذ تدابير فو  "ودعت الحكومة اللبنانية الى     ". قدم المساواة مع سائر سكان لبنان     

وعدم حرمانهم من التمتع بحقـوق      (...) التمييز ضد الالجئين الفلسطينيين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم         
  ".متساوية ليس مع اللبنانيين فحسب وانما مع االجانب اآلخرين الذين يعيشون في لبنان

  15/10/2007الدستور 
 

  هم بإنهاء معاناتهم من جدار الفصل لحم يأملون أن تؤثر زيارة رايس لبيتأهالي  .34
تزور رايس اليوم مدينة بيت لحم حيث تلتقي عددا من ممثلي المجتمع المدني في            :  محمد يونس  -رام اهللا   

ينظر الفلسطينيون باهتمـام   و.موقع يبعد مئة متر فقط عن الجدار الفاصل االسرائيلي الذي يطوق المدينة          
قوم بها شخصية اميركية رفيعة لمدينة فلسطينية تخـضع لحـصار           الى هذه الزيارة، وهي االولى التي ت      

رايس انسانة  أن   ،اسرائيلي مشدد رغم مكانتها الدينية والعالمية، اذ قال محافظ بيت لحم صالح التعمري            
ومن المؤكد ان هذا الجدار البشع سيترك اثره في نفسها، خصوصا ان مدينة بيت لحـم ليـست كبـاقي                    

وسيطلع وفد المجتمع المدني رايس على حجم        .لتي يقدسها مئات الماليين حول العالم      المدينة ا  فهيالمدن،  
 وزير الحكم المحلي زياد     حيث أشار . المعاناة اليومية الناتجة عن الحواجز العسكرية والجدار واالستيطان       

 االحـتالل    اليومية، وينهـي   هممعانات الخريف   مؤتمرينهي  ن  هي األمل في أ    لها، همرسالتإلى أن   البندك  
مدينة بيت لحم   ل اختيار رايس     ومما يجدر ذكره أن    .لعيش بأمن وحرية وسالم مثل باقي شعوب االرض       ل

  .بسبب تدينهاكان وكنيسة المهد لزيارتها 
  17/10/2007الحياة 

  
 ثيوفيلوس يطلع رايس على الممارسات االسرائيلية بحق البطريركية االرثوذكسية .35

 ثيوفيلوس الثالث مع رايس في مقر القنصلية االميركية في القدس الغربية التقى البطريرك:  بترا- عمان
، الممارسات االسرائيلية بحق الكنيسة االرثوذكسيةها واستعرض ل .خالل زيارتها االخيرة السرائيل

كما . ورفض حكومة اولمرت االعتراف ببطريرك المدينة المقدسة حتى بعد انقضاء عامين على انتخابه
 والتي تقع يةسرائيلالحكومة االوافيا عن االبتزازات والضغوطات التي يتعرض لها من قبل قدم شرحا 

 على  في هذا السياق،واكد .تحت تاثير المؤسسات االستيطانية وخاصة تلك النشطة في المدينة المقدسة
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يسة انه لن يتنازل عن اي من الحقوق االرثوذكسية ال في القدس وال في اي مكان تحت سلطة الكن
  .االرثوذكسية معتبرا ذلك قرارا استراتيجيا نهائيا تم العمل به منذ اليوم االول الستالمه منصبه

  17/10/2007الرأي األردنية 
  

  االعتداءات اإلسرائيلية على باب المغاربة لم تتوقف :  القدسمفتي .36
اإلسرائيلي علـى تلـة     استنكر الشيخ محمد حسين امس اعتداءات قوات اإلحتالل         :  بترا -القدس المحتلة   

سلطات اإلحتالل لم توقف أعمالها وحفرياتها أصالً فـي          مشيرا إلى أن     .باب المغاربة في القدس المحتلة    
تلة حتى تستأنف العمل من جديد، محذراً من حملة التضليل للمواطنين وللرأي العام بادعائها أنها أوقفت                ال

جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجميع المنظمات والهيئـات الدوليـة             وقد طالب    .العمل
  .واإلقليمية بالتدخل الفوري لوقف جميع هذه الممارسات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته

  16/10/2007الدستور 
  

  توحيد الرؤية وتجاوز التجزيئية الفلسطينيةللمنظمات االهلية بهدف  مؤتمر .37
يبدأ في قبرص، وعلى مدى ثالثة ايام مؤتمر يجمع اتحادات وشبكات المنظمات االهلية              نمن المفترض أ  

الفلسطينية في الوطن والشتات، وعدد من المنظمات الدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وللعمـل              
مل طويل   لبلورة اسراتيجيات وخطط عمل موحدة سواء للسنة الستين من النكبة ام للع            ،الفلسطيني الموحد 

بصفته الجهة المنظمة للمؤتمر،    ) اتجاه(هذا ويشارك في المؤتمر اضافة التحاد الجمعيات العربية         . االمد
كبرى شبكات وتحالفات المنظمات االهلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غـزة ولبنـان واالردن               

لمبادرة بـوش ومـؤتمره فـي        كونه يتزامن مع التحضيرات      ة المؤتمر وتزداد اهمي  .وسوريا والكويت 
 حيث تحذر الجهات المشاركة من المؤتمر ومن المساعي لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني في              ،انابوليس

كما . هغياب مصادر القوة لدى الطرف الفلسطيني وغياب توازن قوى يتيح تحقيق اي انجاز لصالح حقوق              
ل جميع اجزاء الـشعب الفلـسطيني فـي    تطالب ان يشمل اي استفتاء فلسطيني مستقبلي حول قضايا الح         

  .48في أألراضي المحتلة عام الوطن والشتات بمن فيهم الفلسطينيون 
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حال دون مشاركة خمسة من قيادات المجتمع المدني فـي غـزة، رغـم              قد  االحتالل   وجدير بالذكر أن    
  .ية ومساعي مكتب رئاسة السلطة االفلسطينية وبعض السفارات االجنبت،الجهود التي بذل

  16/10/2007 48عرب
  

   اعتقاالت وإصابات وإطالق نار كثيف: التوغل االحتاللي في نابلساستمرار .38
استمرت قوات االحتالل في توغلها داخل البلدة القديمة من مدينة نابلس حيـث اعتقلـت               : رامي دعيبس 

وناشط في  استشهد مسن   ، في حين     فيما اصابت عددا اخر من بينهم مصور صحفي        ،عددا من المواطنين  
  .كتائب االقصى

  16/10/2007 48عرب
  

  طلبة الجامعات يقلصون أيام دوامهم لعدم قدرتهم على تغطية تكاليف المواصالت: غزة .39
إلى تقليص فتـرة     الفلسطينيين في غزة      مئات الطلبة  دفعتالضائقة االقتصادية    أن   :كتب عيسى سعد اهللا   

 إلى االسـتعانة     البعض يضطر و .العملية أو المهمة   إلى الجامعة، واالكتفاء بحضور المحاضرات       مذهابه
هـذه الطريقـة    على اعتبار أن     على ملخص المحاضرات،     للحصولبطالب ممن يداومون في الجامعة،      

تخوف من عدم الذهاب إلى الجامعة خالل الفـصل         الأفضل من االنقطاع عن الدراسة نهائيا، بالرغم من         
 من تأثير أيـام     بعض الطالب يخشى   وفي هذا السياق     .قتصاديةالدراسي القادم إذا ما استمرت األزمة اال      

 .بشكل جمـاعي  تكثيف ساعات الدراسة المنزلية،     مما يضطرهم ل   العلمي،   همتحصيلمستوى  غياب على   ال
يشتكي عميد شؤون الطلبة في جامعة األزهر من انعدام وصول األمـوال والمـساعدات إلـى                إلى ذلك   

محذرا من تأثير ذلك على المسيرة األكاديمية، خصوصا في ظل الوضع           ،  الجامعات في القطاع حتى اآلن    
 إلى أن الجامعة اعتمدت خطة لمساعدة الطالب من خـالل الـسماح لهـم                وأشار .االقتصادي المتردي 

  .بالتسجيل مع دفع رسوم ست ساعات فقط، على أن يدفع المبلغ المتبقي لحين تخرج الطالب وعمله
  17/10/2007األيام الفلسطينية 

  
  اطفال غزة في العيد يمرحون بلعبة فتح وحماس بدل عرب ويهود  .40

لم يستطع عيد الفطر اسعاد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولو بالقدر البسيط، خاصة              : أشرف الهور  -غزة  
فمنـذ  . األطفـال .. ىبعدما امتد الخالف وحالة االستقطاب التنظيمية القائمة بين حركتي فتح وحماس ال           

عيد جدد أطفال صغار مؤيدون لحركتي فتح وحماس هـذا الخـالف مـن خـالل                لوم األول ل  صبيحة الي 
لعبة استنبطها أطفال غزة مـن االشـتباكات        وهي  . جازة في لعبة فتح و حماس     الإمضائهم غالبية وقت إ   

يلهون وا   كان ىالتي دارت بين النشطاء المسلحين من الحركتين طوال األشهر الماضية، وهي رديفة ألخر            
فكانت  .ا في السابق ويطلقون عليها لعبة عرب ويهود، تجسد مقاومة الفلسطينيين لالحتالل اإلسرائيلي            به

 جنوبه ساحات قتال جديدة بين األطفال اسـتخدموا فيهـا القنابـل             ىقطاع الممتدة من شماله إل    الشوارع  
  .والبنادق البالستيكية التي جمعوا ثمنها من العيدية

  17/10/2007القدس العربي 
  

   مليون فلسطيني تحت خط الفقر2.2 :في اليوم العالمي للفقر .41
 كشف تقرير حول الفقر في االراضي الفلسطينية اعدتـه دائـرة الـسياسات              : زكي ابو الحالوة   -القدس  

بمناسبة اليوم العالمي للفقر الذي     ) بكدار(االقتصادية في المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار        
 ان الفقر في قطاع غزة أشد منه في الضفة الغربية وان أكثر المناطق فقـرا فـي الـضفة                    ،يوافق اليوم 

استند التقرير في تحليله الى العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية         قد  و .الغربية هي منطقة الجنوب   
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ئات المحتاجـة   كما تطرق الى دور المساعدات الطارئة والدعم غير الحكومي للف         . المدعمة لهذه الظاهرة  
وبرامج الدعم الحكومي في التخفيف من هذه الظاهرة، خاتماً بالنتائج والتوصيات اليجاد الحلول الفعالـة               

باالعتماد علـى بيانـات الجهـاز المركـزي          وقد أشار    .والعملية لمشكلة الفقر في األراضي الفلسطينية     
 مليون  2.272الى  وصل   2006ية للعام    عدد الفقراء في األراضي الفلسطين     إلى أن لإلحصاء الفلسطيني،   

 بنسبة ارتفاع بلغت    ، شيكل شهريا  2300من السكان الفلسطينيين يقل دخلهم عن       % 56.8أي أن   . شخص
  .2001عن العام  26.2%

  17/10/2007القدس الفلسطينية 
  

  طفال فلسطينيين امراض سرطانية نادرةيسبب الالمفاعل النووي االسرائيلي : تحقيق .42
اصيب فتى فلسطيني من منطقة الظاهرية، جنوب الضفة الغربيـة، بمـرض            :  امال شحادة  -الظاهرية  

كما اصـيب   . سرطان القلب، وهي حالة نادرة في العالم وال تتجاوز خمس حاالت لكل مئة مليون نسمة              
دلـت  قـد   و .طفالن آخران من المنطقة ذاتها بسرطان عيون وثالث بورم دماغ من الحـاالت النـادرة              

الطبية ان تأثير اشعاعات المفاعل النووي االسرائيلي في ديمونة ودفن نفاياتـه فـي ثـالث                الفحوصات  
 والرتفاع مرض السرطان في المنطقة ذاتهـا        ،مناطق محيطة بالظاهرية من اهم االسباب لهذه االمراض       

 ترفض اسرائيل اتخاذ االجراءات الضرورية لفحص االشعاعات فـي        من جهتها   و .بنسبة ستين في المئة   
 المشعة، موجودة في مناطق غرب الظاهرية بالنـسبة نفـسها           137المنطقة، فيما تبين ان مادة السيزيوم       

لتلك الموجودة في المناطق التي تقع على بعد ثالثين كيلومترا من مفاعـل تـشرنوبيل، بعـد تـسرب                    
ـ     قد  و .االشعاعات منه ما ادى الى كارثة بشرية كبرى        ى المنظمـات   رفع الخبراء الفلسطينيون شكوى ال

ستزور لجنة بريطانية مختصة المنطقـة لالطـالع علـى الوضـع            حيث  . الدولية العاملة في الموضوع   
سيطالب الفلـسطينيون    و . على ان تلحق بها لجنة اميركية خالل فترة قصيرة         ،ومعاينة الحاالت المرضية  

ق السكنية وتركيب جهاز لقياس     اللجان الدولية بالزام اسرائيل التوقف عن دفن نفاياتها النووية في المناط          
  .االشعاع النووي ثم السعي الى اقامة مستشفى خاص لعالج الحاالت المرضية المتزايدة

 17/10/2007الحياة 
  

  مخدرات ممزوجة بسم الفئران في أسواق القدس:  فلسطينيةمصادر .43
فئران تباع في    كشفت مصادر فلسطينية عن مخدرات من نوع هيروين ممزوجة بسم ال           :د ب أ   -رام اهللا 

 مسؤولين  أنونقل   . من الشبان الفلسطينيين   نمدمنيال و نمتعاطيالأسواق القدس المحتلة وضواحيها وتفتك ب     
 هذه هي المـرة     شاروا إلى أن   أ ،في الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمكافحة المخدرات والعقاقير الخطرة        

قـد  إحصائيات كانـت    ويشار في هذا السياق إلى أن        .يتم فيها اكتشاف هذا النمط خالل عام      التي  الثالثة  
 إضافة لعـدد يتـراوح      ،أشارت لوجود أكثر من ستة آالف مدمن مخدرات في القدس المحتلة وضواحيها           

  . ألف متعاط في طريقه لإلدمان16 ألف و14بين 
  17/10/2007الغد األردنية 

  
  طويلة ال تزال الطريق: أولمرتو متفائل بصفقة شاملة لتبادل األسرى اهللانصر  .44

قلل رئيس الوزراء االسرائيلي ايهـود اولمـرت امـس مـن             :وكاالت االنباء  -القدس المحتلة -بيروت
احتماالت العودة السريعة للجنديين االسيرين لدى حزب اهللا اللبناني وان كان اكد ان صفقة التبادل التـي                 

 في حديثه عن صفقة      واعتبر .لجنديينتمت االثنين تأتي في إطار المفاوضات الرامية إلى إطالق سراح ا          
إن طريق عودة الجنديين االسيرين في      "... :جنوب تل ابيب  التبادل خالل مؤتمر صحفي في مدينة أشدود        

وصفت مصادر أمنيـة إسـرائيلية      فيما  . "اطار اتفاق نهائي لتبادل االسرى مازالت طويلة وبعيدة المنال        
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و عقد صفقة شاملة تهدف إلـى اإلفـراج عـن الجنـديين             صفقة التبادل االخيرة بمثابة خطوة أولى نح      
فيما قالت صحيفة هآرتس على موقعها االلكتروني ان حزب اهللا اعطى اسرائيل وثائق مكتوبة              . االسيرين

 رون اراد خالل صفقة التبادل االخيرة، واوضـحت ان العمليـة            1986بخط يد الطيار المفقود منذ عام       
فت ان النقطة الرئيسية العالقة حاليا في المحادثات هي مطالبة حـزب             واضا ،كانت في اطار عملية اكبر    

اهللا اسرائيل باالفراج عن عدد كبير من السجناء على مرحلتين االولى مقابل معلومات والثانيـة مقابـل                 
  .التبادل في حين ان اسرائيل تصر على ان عملية التبادل يجب ان تتم في مرحلة واحدة

ـ  االمين العا  بينما اعلن  نتطلع بأمل وتفاؤل لم يكن متوفرا في       "حسن نصر اهللا للمرة االولى      " حزب اهللا "م ل
عملية التبادل االثنين تشكل انجازا لكنها تبقـى جزئيـة ومحـدودة            ..االشهر الماضية لتحقيق انجاز كبير    

لـى ان   ، مـشيرا ا   "بانتظار العملية االهم وهي االفراج عمن تبقى من االسرى واستعادة جثامين الشهداء           
  .الجهود الحثيثة متواصلة من جانب الوسطاء الدوليين وستسفر قريبا عن إبرام صفقة شاملة
  17/10/2007االتحاد اإلماراتية 

  
   مقابل دولة درزية والحث على عملية في غزة جنبالط بالتعامل مع اسرائيليتهمقنديل  .45

بالسعي للتفـاهم مـع     "روت، جنبالط   اتهم النائب السابق ناصر قنديل في مؤتمر صحافي في مكتبه في بي           
االسرائيليين على مشروع دولة درزية، موازية للدولة الكردية في شمال العراق، تضم الجوالن وجبـل               
العرب في سوريا ومنطقتي راشيا وحاصبيا باالضافة الى ما أسماه االمارة الجنبالطية، علـى ان يقـرر                 

تهدف احتالل هذه المناطق وتسليمها الى النائب جنبالط        االسرائيليون حربا محدودة على لبنان وسوريا تس      
الذي يسعى للحصول على موافقة اميركية لدعوته كمراقب في مؤتمر الخريف المقبـل فـي واشـنطن،                 

وربط بين زيارة قائـد القـوات االميركيـة         ". مشجعا االسرائيليين على حرب محدودة أخرى على غزة       
عـن  "ما نشره موقع ديبكا فايل التابع لجهاز الموساد االسرائيلي،          المقررة الى بيروت األدميرال فالون و     

السير بمشروع القاعدة العسكرية االميركية في القليعات بعد نجاح مخطط تجميع مقاتلي فتح االسالم فـي        
  ". نهر البارد، وتوريط الجيش اللبناني بمعركة أدت الى إزالة المخيم

  17/10/2007السفير 
  

  "يونيفل" بمحاولة االعتداء على قوات فلسطينيينعلى دعي القضاء اللبناني ي .46
 4 فلسطينيين من بينهم ستة موقـوفين و       10اعلن القضاء اللبناني أمس اإلدعاء على        :الوكاالت -بيروت

 المنتشرة في جنـوب     "يونيفل "فارين ينتمون الى مجموعات متطرفة بتهمة محاولة قتل عناصر من قوات          
مة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد أن المدعى عليهم حاولوا قتـل             واوضح مفوض الحكو  . لبنان

عناصر من قوات الطوارئ عن طريق وضع عبوات ناسفة لم تنفجر السباب خارجـة عـن ارادتهـم،                  
  . واضاف انه يشتبه ايضا بتشكيلهم عصابة مسلحة لتنفيذ عمليات ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات

  17/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  يتمسك بتاريخ مستهدف للمفاوضات ورايس تتحدث عن فرصة شهرينالغيطأبو  .47
  شدد وزير الخارجية المصري احمد     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  : 17/10/2007الحياة  ذكرت صحيفة     

ابو الغيط، خالل مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيرته االميركية كوندوليزا رايس، على ضـرورة ان                
 التي يعمل الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي على صوغها لطرحها على المؤتمر الـدولي             الوثيقةن  تتضم

للسالم في انابوليس، تاريخا مستهدفا يحدد موعد انتهاء المفاوضات، وذلك في موقف يتعارض مع موقف               
جة الى تفصيل   رايس، التي كانت اعلنت في اسرائيل اول من امس، انها ليست متأكدة من ان الوثيقة بحا               

ديسمبر المقبل، مـا    / من جانبها، اعلنت رايس ان المؤتمر قد يعقد في كانون االول          . او الى جدول زمني   
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وفي ما يتعلق بقرار اسرائيل مـصادرة اراض  . يترك فرصة شهرين للعمل من اجل التوصل الى الوثيقة      
الطـراف التزاماتـه بموجـب      الوقت حان بشدة لكي يحترم كل ا      "قرب القدس المحتلة، قالت رايس ان       

واضافت ان مسألة تهريب االسلحة عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة كانت علـى              ". خريطة الطريق 
، "تبذل قصارى جهدها لوقـف التهريـب      "بساط البحث، وهو امر علق عليه ابو الغيط بالقول ان مصر            

 االتفاقات االمنيـة بـين اسـرائيل        ، علما ان  "قلة عدد القوات المصرية على الحدود     "عازيا المشكلة الى    
  .  عنصرا على الحدود فقط750ومصر تسمح لالخيرة بنشر 

 أشـرف الفقـي، عبـد       -القاهرة، رام اهللا، عمـان      : 17/10/2007الوطن السعودية   وأضافت صحيفة   
كشفت رايس عن جانب ممن ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المـؤتمر             :الرؤوف أرناؤوط، خالد فخيدة   

 للسالم الذي ترعاه بالدها، وقالت إن الدول العربية أعضاء اللجنة العربية المعنية بمتابعة عمليـة                الدولي
السالم ستوجه لها دعوة المشاركة في ذلك المؤتمر، موضحة أن الدعوة لتأجيل المؤتمر من جانب بعض                

عرب األردن عن أملـه     إلى ذلك، أ  . الدول ال تتسم بالمنطقية، نظرا ألن موعده لم يحدد بشكل قاطع بعد           
وقالت مصادر أردنية إن عبداهللا الثـاني سـيطلب مـن           . بتأجيل مؤتمر السالم، بغرض اإلعداد الجيد له      

وأشـارت  . وزيرة الخارجية األمريكية خالل لقائه بها في لندن تأجيل االجتماع إلعـادة التحـضير لـه               
أكد فيها أن المفاوضات الجارية مع      المصادر إلى أن األردن حصل على تطمينات من الرئيس الفلسطيني           

  .اإلسرائيليين لن تكون على حساب المصالح األردنية
  

   ومصر تعترضان على تلويح األمم المتحدة باالنسحاب من الرباعيةالجامعة .48
اعترضت الجامعة العربية ومصر على فكرة انسحاب األمم المتحدة من اللجنة :  أشرف الفقي-القاهرة 

ودعت الجامعة، أمس، إلى اجتماع عاجل . المعنية بعملية السالم في الشرق األوسطالرباعية الدولية 
لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية وتلويح األمم المتحدة 

جانب األمم باالنسحاب من اللجنة التي تضم ممثلين من الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي إلى 
وقال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن الدعوة لعقد االجتماع االستثنائي جاءت . المتحدة

بمبادرة منه لبلورة موقف عربي موحد في مواجهة قرارات إسرائيل لمصادرة أراض فلسطينية جديدة 
 مشاورات مع الرئيس الفلسطيني في محيط القدس المحتلة، الفتا إلى أن الدعوة لعقد االجتماع جاءت بعد

في غضون ذلك، رفض المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي ". أبو مازن"محمود عباس 
ونقل عن وزير . مقترح المقرر الدولي جون دوجار بانسحاب األمم المتحدة من اللجنة الرباعية الدولية

د أن االنسحاب من اللجنة يمكن أن يؤدي إلى تحسين إنه ال يعتق"الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قوله 
محذرا من تخلي األمم المتحدة من االستمرار في " األوضاع المعيشية للفلسطينيين في األراضي المحتلة

دورها الذي يطالب إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية إلقامة السالم العادل في منطقة الشرق األوسط، 
  .لدولي لمواجهة الرفض اإلسرائيلي لالمتثال للشرعية الدوليةوحض على تكاتف المجتمع ا

    17/10/2007الوطن السعودية 
  

   فلسطينيين3مصر تكتشف نفقين بين رفح وغزة وتعتقل  .49
اكتشفت الشرطة المصرية نفقين جديدين بين مصر وقطاع غزة واوقفت ثالثة فلسطينيين تسللوا : العريش

  . امني مصري الى ان النفق كان يستخدم في تهريب االسلحةواوضح مصدر. الى سيناء عبراحدهما
  17/10/2007القبس الكويتية 

  
  مع إسرائيل" بواقعية"حزب اإلخوان يتعامل : العريان .50
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قال الدكتور عصام العريان القيادي البارز بجماعة اإلخوان المسلمين أنه في :  حمدي الحسيني-القاهرة 
مع " بواقعية سياسية"لى السلطة في مصر فإنه سوف يتعامل حال وصول الحزب المرتقب لإلخوان إ

إسرائيل، وهو ما يفسر ما نصت عليه الصيغة المتداولة لبرنامج الحزب التي تؤكد على احترام الحزب 
غير أن العريان، مسؤول المكتب السياسي . لكافة االتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر

هاتفي إلسالم أون الين على حق الحزب في السعي لمراجعة أو تعديل االتفاقية للجماعة، شدد في حديث 
في ذلك، كما أكد على وجوب الفصل بين موقف الحزب من إسرائيل " رغبة شعبية"في حال وجود 

  . وموقف الجماعة منها
  16/10/2007إسالم أون الين 

  
   وتوطين الالجئينسطينية الفلبلير يقدم خطة ألولمرت تشمل إصالحات في أجهزة السلطة .51

قدم مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير خطة شاملة لما يراه إصالحات في الـسلطة الفلـسطينية إلـى                  
تعتمد على مواصلة الفصل بين قطاع غزة وإعـادة بنـاء           هي  و. أولمرت، نشرتها هآرتس صباح اليوم    

ين يسكنون في المخيمـات فـي الـضفة        مؤسسات السلطة وبناء مدينة قرب رام اهللا لتوطين الالجئين الذ         
وتشمل الخطة إقامة لجنة عليا للتنسيق األمني، من مهماتها دفع خطط إصالح األجهزة األمنيـة                .الغربية

 . سالم فياض وباراك وبلير    من وستتكون   ،الفلسطينية وخطوات إسرائيلية للتسهيل على تنقل الفلسطينيين      
لما هو مطلوب منهما، كمتابعة منح إسرائيل تسهيالت في التنقل           متابعة تنفيذ الطرفين     ها أيضا ومن مهمات 

للفلسطينيين، واإلصالحات في السلطة الفلسطينية وتكثيف النشاطات من قبل أجهزة األمن الفلسطينية ضد             
وتهدف المراحل األولى في الخطة إلـى أن يـسود شـعور لـدى               .فصائل المقاومة في الضفة الغربية    

ويسعى بلير إلى    . وخلق انطباع بأن األمور تسير في االتجاه الصحيح        ،هم في تحسن  الفلسطينيين أن أحوال  
زيادة دور المستشارين األوروبيين الذي يعملون على مساعدة الشرطة الفلسطينية وكذلك عمـل الطـاقم               

كمـا   .األمني األمريكي بقيادة دايتون الذي يعمل على بناء قوات الحرس الرئاسي وجهاز األمن الوطني             
وتشمل الخطة تحويل أريحا إلى نموذج النتقال السيادة الكاملة من إسرائيل للسلطة الفلسطينية وفتح معبر               

  .بينها وبين األردن وفتح المجال لتدفق المساعدات االقتصادية للخارج
  17/10/2007 48عرب

  
  تعارض عقد حوار بين فتح وحماس) من مصر(رايس  .52

يرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس، أمس في مصر، عارضت وز : جيهان الحسيني-القاهرة 
حماس منظمة إرهابية ال يمكن "الجهود العربية لعقد حوار بين حركتي فتح وحماس ألنها ترى أن 

من ِمن : "، وأن عقد الحوار بينهما يضر بالرئيس محمود عباس وعملية التسوية، وسألت"التعامل معها
بالقطع ال، فلماذا يفرضون : "، وأجابت"اركها الجماعات االسالمية الحكم؟الحكومات العربية يقبل أن تش

  ".على الفلسطينيين ما يرفضونه هم ألنفسهم؟
 17/10/2007الحياة 

  على المسلمين أن يدافعـوا عـن إيـران : القرضاوي .53
منطلـق   للدفاع عن نفسها، ومن هـذا ال        االسالمية تتكاتف األمة وجوب أن   أكد الشيخ يوسف القرضاوي     

كا التي أعلنـت الحـرب علـى      يهو أمر الذي   عن إيران باعتبارها وطناً مسلماً ضد العدو،         فيجب الدفاع 
فلوال المـال والـسالح     ... اإلسالم تحت مسمى الحرب على اإلرهاب، ووقفت مع إسرائيل في كل باطل           

  .كي ما كانت إسرائيلياألمر
  17/10/2007السفير 
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   األسرى؟لماذا تأخرت صفقة حماس لتبادل
  عدنان أبو عامر

، الذين نجحوا فيما أخفقت فيه      "الوهم المتبدد "بادئ ذي بدء، البد من رفع القبعات احتراما وإجالال لمقاتلي           
سنون طويلة من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة، وتمكنوا من أسر جندي إسرائيلي من داخل دبابتـه                

، ضربة في الـصميم،  "كبرياء الجيش الذي ال يقهر"عرف بـاألكثر تحصينا في العالم، ووجهوا لما كان ي 
كيـف  ! وبات قادته وجنراالته في حالة ال يحسدون عليها من التوبيخ واإلهانة، ولجان التحقيق واإلدانـة              

  ذلك؟ 
 منذ اللحظة التي تمكن فيها المقاومون من تنفيذ عمليتهم في قلب الموقع العسكري، وقتل وجرح عدد                 -1

تالل، وتمكنهم من اقتياد أحدهم حيا يرزق على أقدامه إلى داخل قواعدهم بأعصاب هادئة،              من جنود االح  
  ! كانت الصفقة رابحة وإسرائيل خاسرة... أثارت أعصاب جنراالت إسرائيل

 يوما، في بقعة جغرافية ال يتجاوز طولها        500 احتفاظ المقاومين بالجندي حيا يرزق، طوال أكثر من          -2
، فيما االحتالل يمتلك أقوى أجهزة المراقبة وأدوات التنصت وطـائرات االسـتطالع،             أربعين كيلو مترا  

  ! اعتبرت الصفقة ناجحة وإسرائيل فاشلة.. ويعجز عن تحديد مكان جنديه األسير
 أن تدير المقاومة مع االحتالل حرب أعصاب حقيقية منذ اليوم األول، من خـالل الـشح المقـصود        -3

 قادة الجيش اإلسرائيلي، فيما تبدي حكومتهم تعطشا مذال ألي معلومـة مهمـا              بالمعلومات وإثارة نفوس  
  ! كانت الصفقة موفقة وإسرائيل خائبة... كانت صغيرة

 في الوقت الذي عودتنا فيه إسرائيل أن تطلق التهديدات واإلنذارات، فيما نحن الفلـسطينيون علينـا                 -4
لحظة األخيرة، تألقت المقاومة وهي تؤدي الدور المتوقـع  االستجابة لها والخنوع لتهديدها والتراجع في ال      

منها، وتطلق إنذاراتها وتمهل الجيش الذي أذاق العرب والفلسطينيين كؤوس الـذل والهـوان سـاعات                
  ! اعتبرت الصفقة فائزة وإسرائيل صاغرة..قليلة

اجهـة العـدوان     نجاح المقاومة في توحيد الفلسطينيين، كل الفلـسطينيين، ساسـة ومقـاومين، لمو             -5
اإلسرائيلي الدائر والمتوقع على غزة، ومشاهدة المقاومين كتفا بكتف على قلب رجل واحد يعدون العـدة                

  . تؤكد أن الصفقة أدت ما عليها...ويتأهبون لصد االجتياح 
 أن تتمكن المقاومة من الدخول إلى قلب ساحة العدو وإحداث هذه االختالفات العلنيـة بـين أركـان                   -6

سة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية، بحيث يتبادل الجنراالت والوزراء االتهامات حول التقصير الذي            المؤس
  ... هذا ظفر للمقاومة يكفيها.. مكن الفلسطينيين من تنفيذ عمليتهم تلك

  استنفار المقاومة لكل الجهود الدبلوماسية والتفاوضية، سواء األطراف العربية أو الدولية، التي أجرت             -7
وتجري اتصاالتها وقممها الطارئة إلخراج المنطقة من اشتعال بدت في األفق بوادره من خالل أمطـار                

هذا بحد ذاته إنجاز للمقاومة وهي تؤكد للعـالم         ... الصيف، التي سبق وأن بددت أوهامها العملية الفدائية       
به االحتالل وليس أي شـيء  أجمع أن سر االستقرار والتوتر في جميع أرجائه مكمنه في هذه البالد، وسب         

  .. آخر
ومع ذلك، فإنني ما زلت أذكر يومها أنني طرحت سؤاال جوهريا في هذا المكان بالضبط، وجـاء نـصه    

هل يكمل قادة حماس السياسيين مشوار النجاح الذي ابتدأه عساكرها في أسر الجندي؟             : على النحو التالي  
األرض " داخـل "قب ليتم تسجيل أول سـابقة تاريخيـة         وهل يكتب لصفقة التبادل الموعودة النجاح المرت      

  المحتلة؟ 
، ومع اقتراب إبرام حزب اهللا لـصفقة        "جلعاد شاليط "اليوم وبعد مرور قرابة الـ شهرا على أسر الجندي          

التبادل مع تل أبيب، آن لنا أن نطرح السؤال المطروح في عنوان هذه المقالة، فالشك أن هناك الكثيـر                   
وامل الذاتية والموضوعية التي خدمت حزب اهللا ولم تخدم حماس في إنجـاز الـصفقة               من األسباب والع  

  : الحالية، وإن شئنا التفصيل، فإليكم النقاط التالية
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 العامل الجغرافي السياسي، المتعلق أساسا بالميدان الجغرافي الذي يجعل قادة إسرائيل يفكرون ألـف               -1
ن شيئا لم يكن، ذلك أن نجاح حماس ومقاتليها في أسر الجنـدي          ألف مرة قبل التسليم بإنجاز الصفقة، وكأ      

، أمر لم يكن يفكـر بـه أكثـر          "داخلية"وإجراء التفاوض والمساومة عليه، داخل حدود تعتبرها إسرائيل         
الجنراالت تشاؤما، وبالتالي قد يستوعب أولمرت موجات اللوم والتقريع من عائلة شاليط على ان يحقـق                

  ! ى عالقة في تاريخه السياسي غير المشرف بالمرةسابقة تاريخية تبق
 العامل السياسي الذي استجد خالل الشهور األخيرة والمتعلق بسيطرة حماس على قطاع غزة، وتغيير             -2

—قواعد اللعبة بالكلية، بمعنى أكثر وضوحا فقد انقلب السحر على الساحر، وبالتالي ليس من المعقـول                 
س نجاحات سياسية وعسكرية متالحقة بقدرات ذاتية بحتة، وتـأتي تـل    أن تحقق حما-في نظر إسرائيل 

  ! أبيب الحقا لتقدم لها رصيدا إضافيا عبر الصفقة ليتم تقوية حماس هذه المرة ولكن بأيدي إسرائيلية
التي أراد أصحابها حرمان أهالي األسرى وعموم الشعب من         " غير الشريفة " حجم المناكفات السياسية     -3

ار كهذا، عبر االدعاء بأن ذلك سيشكل في جميع األحوال نصرا مظفـرا لحمـاس، وهـذه                 تحقيق انتص 
مصيبة المصائب في نظرهم، ولذا لم يكن غريبا أن نقرأ عن اتصاالت من بعض المسئولين الفلسطينيين                
بجهاز المخابرات اإلسرائيلية يقدم لهم الوعود بالكشف عن مصير جلعاد وتقديمه على طبق من ذهـب،                

  ! عدونا وعدوكم المشترك..لتالي فال داعي أيها اإلسرائيليون ألن تعقدوا الصفقة مع حماسوبا
 البازار اإلعالمي الذي افتتحه ـ ال أدري كيف ـ جملـة مـن النـاطقين والمتحـدثين والقيـاديين        -4

ـ                   ن والوزراء، كل يدلي بما يعرف وال يعرف حول آخر المستجدات عن هذه الصفقة، المفارقة أن أيـا م
قياديي حزب اهللا وإعالمييهم لم يتحدث بكلمة واحدة طوال أكثر من عام حول الصفقة الموعودة، وبقـي                 

لم لم تصدر حركة حماس تعليماتها لمتحـدثيها        : األمر مرتبطا بصورة مركزية باألمين العام، السؤال هنا       
وزعون الوعود المجانية على    وقادتها، والغريب أن بعض الوزراء الذين ليس لهم عالقة البتة بالسياسة، ي           

أهالي األسرى باقتراب موعد الصفقة؟؟ ألم يكن من األجدى واألجدر أن يتم تعيين قيادي متحدث باسـم                 
حماس في هذا الملف وكفى؟ علما بأن األوساط الصحفية واإلعالمية، تدرك أن قياديا بارزا في حمـاس                 

وأصبحوا جميعا أوصياء على جلعاد وآسريه؟ رفقا       يمسك بهذا الملف، فكيف تسلل الباقون إلى هذا الملف          
  ! بنا يا ساسة

 الرغبة اإلسرائيلية الواضحة بإبقاء قطاع غزة تحت سيف الحصار المسلط على رقاب الغزيين ـ يا  -5
إلهي ما أصبركم يا شعب غزة ـ، بحجة احتجاز الجندي األسير داخله، األمر الذي يعطـي تـل أبيـب     

غض الطرف عن هذا الحصار الذي يشتد يوما بعد يوم، واألكثر من ذلك اإلرادة              غطاء دوليا إلى حد ما ب     
جباية الثمن من الفلسطينيين، وتوجيـه سـخطهم        : اإلسرائيلية المنسجمة مع القاعدة العسكرية التي تقول      
  . وغضبهم باتجاه المقاومة التي تمسك بالجندي لديها

د يوم ضد حماس في غزة، ودق طبول الحرب يوميـا           في ظل التهديدات المتصاعدة يوما بع     ... أخيرا -6
مع آسري الجندي، سيما وأن إسرائيل تشن في الفتـرة          " حسن نوايا "باتجاهه، ال تتفق مطلقا مع إبداء أي        

األخيرة حمالت إعالمية لتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي، لشن عملية عـسكرية ضـارية ضـد القطـاع،                 
ال يجب أن يرافقها رفع الطوق، وتخفيف حدة اللهجة العسكرية تجاه من            وبالتالي هذه التوجهات العدوانية     

  "! حماس"تعتبرها إسرائيل عدوها اإلستراتيجي األساسي 
لهذه األسباب الذاتية والعوامل الموضوعية، نستطيع القول إن صفقة حماس لم يحالفها الحظ حتى كتابـة                

تحدث تغييرا، نسبيا كان أو مفصليا، يعمل على تغيير         هذه السطور، واألسابيع والشهور القادمة كفيلة بأن        
الطبيعة السياسية والميدانية، سواء كان لدى حماس أو إسرائيل، أو لديهما معا، يعجـل بـإبرام الـصفقة          

  فمتى يحدث ذلك؟ ...
  16/10/2007مجلة العصر 
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  الفضيحة المنتظرة في مؤتمر الخريف
  فهمي هويدي

م العربية أخذت موضوع مؤتمر الخريف على محمل الجد فـي ظـاهر             استغرب كثيراً أن أغلب العواص    
فإذا كان غاية المراد منه التوصل إلـى        . األمر على األقل، في حين أن العكس تماماً حاصل في إسرائيل          

اتفاق يسمى إعالن مصالح أو إعالن مبادئ، يقدم صيغة فضفاضة ال تلزم فيها إسرائيل بشيء، في حين                 
ن تنازال مغلفا عن كل شيء، فما جدواه بالنسبة للعالم العربي إذن، وما الـذي يـضطر        يقدم فيها أبو ماز   

  .العرب إلى التورط في فضيحة سياسية من هذا القبيل
. إن سيل التعليقات التي تنشرها الصحف اإلسرائيلية يعبر عن استخفاف شديد بالمؤتمر والمشاركين فيـه              

إن أولمرت وأبو مازن زعيمان ضعيفان، والعملية السياسية        يقول،  ) 6/9(فقد كتب الوف بي في هاآرتس       
وهـو مـا يعلمـه      . الراهنة هي مجرد عملية من أجل العملية، وهدفها إظهار الحراك السياسي ال أكثر            

  .أولمرت جيداً، ألنه يعي أنه لن يسفر عن أي شيء
ة إنجـاز دبلوماسـي ال      وربما كان ظهوره في صورة واحدة مع المشاركين الخليجيين في المؤتمر بمثاب           

بأس به، إال أن النتائج السياسية للمؤتمر ستتحدد في الضفة وغزة، وليس على العـشب األخـضر فـي                   
  .واشنطن

" يديعوت احرونـوت  "إما إيتان بن تسور مدير عام الخارجية اإلسرائيلية سابقا، فقد قال في مقال نشرته               
ة سيتمثل في منع المؤتمر من التحول إلى نقطة لقاء بين           إن االختبار األهم للدبلوماسية اإلسرائيلي    ) 16/8(

بحيث يتحول المـؤتمر إلـى محطـة        . سياسة أمريكية ضالة الطريق، وسياسة إسرائيلية عديمة اإلطالع       
  .انتقالية أخرى في الطريق إلى الالمكان

ـ               ق أصـدقاء   يوسيف لبيد، نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء اإلسرائيلي السابق، الذي يعتبر مـن أوث
تعليقاً على لقاءات أبو مازن ـ أولمرت، اعتبر  " معاريف"أولمرت وأمين أسراره، كتب مقاالً في صحيفة 

  .انه من دواعي السخرية أن يضيع الرجالن أوقاتهما علي هذا النحو
".. وأضاف ان اولمرت وأبو مازن يدركان انه لن يوجد اتفاق سالم آخر األمر علـى رغـم محادثتهمـا         

اذا بقى أبو مازن على قيد الحياة بعد توصله التفاق حول قضايا الحل الدائم، فلن يستطيع أولمرت                 وحتى  
في ظـل احتمـال     . التوقيع، ألن إسرائيل ال يمكنها أن تقدم اليوم تنازالت للفلسطينيين في الضفة الغربية            

يعلن عن هنيـة    وسيطرد أبو مازن وس   . سيطرة حماس في أي لحظة على الضفة كما استولت على غزة          
رئيس لفلسطين الحرة، وستسقط صواريخ القسام ـ وصواريخ الكاتيوشا أيضا في يوم من األيـام ـ ال    
على سديروت فقط بل على نتانيا، وكفار سابا، ومطار بن غوريون أيضا ـ وستقطع صـلة إسـرائيل    

، وأشـار لبيـد إلـى       " كهذا الجوية بالعالم وال يستطيع ال أولمرت وال براك أن يسمحا لنفسيهما بسيناريو           
  .معضلة أخرى تكمن في عجز أي حكومة إسرائيلية عن إزالة مستوطنات في الضفة

إلى ما يسميه   " يديعوت أحرونوت "المفكر والكاتب الصهيوني دورون روزنبلوم أشار في مقال تحليلي في           
  .اللقاءات بين اولمرت وأبو مازن" عبثية"بـ

، فقد سخر من لقاءات أبو     "ما بعد الصهيوينة  " الذي ينتمي الى مدرسة      أما الكاتب والصحفي جدعون ليفي،    
  .مازن أولمرت، مشيراً إلى أن حكومة إسرائيل هي التي ترفض المبادرات العربية للتسوية

في أحالمنا األكثر عشوائية لم نصدق بأنه سيأتي يوم يمد فيه كل العالم العربي يده لسالم بينمـا                  "ثم قال   
فإسرائيل ال تريـد    : حانت لحظة الحقيقة، وهذا يجب أن يقال      "وأضاف  ". ليد الممدودة اليها  اسرائيل ترد ا  

إذ تهاوى تماماً اإلدعاء بأن اسرائيل محبة       . السالم وقد انتهت ترسانة الذرائع وبات مخزن الرفض فارغاً        
  ".للسالم، ومن ثم فمن اآلن فصاعداً يجب أن يقال أن إسرائيل غير معنية بالسالم

أصابت كبد الحقيقة حين تحدثت عن حقيقة الدوافع        " يديعوت احرونوت "ما كرمون المعلقة في صحيفة      سي
وجزمت بأن الحراك السياسي الـراهن      . التي دفعت كالً من أبو مازن وأولمرت إلجراء اللقاءات بينهما         
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لعـالم  ليس سوى صدى لسيطرة حماس على قطاع غزة، فهي التي فرضت على أولمرت أن يظهر أمام ا  
. باعتباره الطرف الذي يساعد أبو مازن، من خالل تفريخ المبادرات السياسية التي تتشابه في التفاصـيل               

  .والتي كان من بينها مبادرة بيريز أولمرت ومبادرة رامون وغيرهم
قام حتى لو   : أما حنان كريستال كبير معلقي الشئون السياسية والحزبية باإلذاعة فقد كرر عبارته التقليدية            

أبو مازن بتقديم رؤوس قادة حماس والجهاد االسالمي على طبق من فضة، فلن يقدم اولمرت أي شـيء                  
  .للفلسطينيين
عـشية  : في االسبوع الماضي تقريراً لمراسلها في تل أبيب ذكر فيه ما يلي           " الشرق االوسط "لقد نشرت   

 االسرائيلي الجنرال جاي اشـكناري      انعقاد مؤتمر القمة االسرائيلي الفلسطيني، نجح رئيس أركان الجيش        
في تكبيل يدي رئيس الوزراء ايهود اولمرت، ومنعه من تقديم أية وعود للتخفيف من معاناة الفلسطينيين                

وروى مراسل الجريدة، الزميل نظيـر      . في الضفة الغربية، مثل إزالة الحواجز العسكرية وفتح الطرقات        
اشكناري إليصال الرسالة إلي رئيس الحكومة حين اعتـرض         مجلي، تفاصيل الخطة التي اتبعها الجنرال       

على إطالق سراح بعض األسرى الفلسطينيين بدعوى إبداء حسن النية تجاه أبو مازن ومساندته، وكانت               
في " إرهابيين"حجة رئيس األركان في ذلك التي سجلها كتابه، أنه ال يستطيع الموافقة على إطالق سراح                

 األسرى من جنود الجيش اإلسرائيلي في األسر العربي، ما أراده الجـيش مـن               الوقت الذي ال يزال فيه    
  .أولمرت هو أال يفرض عليه إجراءات ال يريدها في الضفة الغربية

باختصار فإن هدف الرسالة هو مطالبة أولمرت بأال يقطع على نفسه أية وعود تجاه الفلسطينيين في هذه                 
وقـد  . قبل أن يحصل على موافقة مسبقة من قادة الجـيش         ) مصيريةما بالك بالقضايا ال   (األمور البسيطة   

إن شئت فقل أن قادة الجيش، الذين هم أصحاب القرار فـي القـضايا              . وعد أولمرت بذلك على ما يبدو     
األساسية، أرادوا من اولمرت أن يأخذ وال يعطي، وهو الموقف الثابت إلسـرائيل فـي كـل جـوالت                   

  .عربالمباحثات مع الفلسطينيين وال
ينسحب ذلك على المبادرة العربية، التي لم تعلن إسرائيل عن القبول بها حتى اآلن، كما أنها لم ترفضها                  

ومع ذلك فإنها سعت ألن تأخذ منها الشق الخاص بالتطبيع مع الـدول العربيـة، دون أن تـدفع                   . رسمياً
  .1967تي احتلت في عام المقابل الذي نصت عليه المبادرة والمتمثل في االنسحاب من األراضي ال

وقرأنا ". لشرحها"ورغم رفضها الضمني للمبادرة فإنها استقبلت وفداً للجامعة العربية الذي زار تل أبيب              
  .قبل أيام أن وزير خارجية البحرين التقى وزير الخارجية اإلسرائيلية في نيويورك

" خارطة الطريق "ـ حتى   "!  المبادرة لشرح"وحين سئل الوزير البحريني عن الهدف من المقابلة قال إنها           
الشهيرة فإن إسرائيل لم تتمسك بشيء فيها سوى مرحلتها األولى التي نصت على تجريد فصائل المقاومة                

  .من السالح، ووقف كل أشكال التحريض ضد إسرائيل، إلى جانب إصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية
 1967 لعودة الالجئين ـ ال للعودة إلى حدود عـام   ال: ثمة إجماع إسرائيلي ال يتزحزح حول الءات هي
  .ـ ال حديث عن القدس ـ ال تفكيك للمستوطنات

وهذه الالءات كلها تصب في وعاء األخذ والمطلوب إسرائيلياً أن يتم ذلك كله بدون مقابـل أو بمقابـل                   
  .إعالمي يمرر المسألة وال قيمة له على أرض الواقع

جئين وبحقهم في العودة، ولكن إلى األراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية،          حيث يعترف مثالً بمعاناة الال    
من بين أكثر من أربعة ماليين الجـئ فـي          (وال مانع من عودة رمزية إلى إسرائيل لمائة ألف فلسطيني           

هؤالء موجودون فعالً فـي     (بشرط الموافقة اإلسرائيلية المسبقة وفي إطار لم الشمل         ) المنافي والمخيمات 
  ). إسرائيل حيث جاؤا لزيارة أهاليهم ولكنهم بقوا هناك بصورة غير شرعيةداخل

وال مانع من إخضاع بعض األحياء المتطرفة شرقي القدس للسيادة الفلسطينية، لتصبح عاصمة وهميـة               
للدولة الفلسطينية ألن مؤسسات السلطة ستبقى في رام اهللا ـ وستظل المستوطنات في مكانها في الضفة  

اضي الخصبة ومصادر المياه، وستضم إلى إسرائيل، ولكن الفلـسطينيين سـيعطون أراضـي              فوق األر 
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)..  مربـع  6205 (67مماثلة في صحراء النقب، بحيث تسلم السلطة نفس المساحة التي تم احتاللها عام              
  .وهكذا

حفية أمـا  المفاجأة الكبرى أن ذلك كله وافقت عليه رئاسة السلطة الفلسطينية كما تـذكر التقـارير الـص          
المفاجأة األكبر فإن إسرائيل لم تعد بتقديم أي شيء لقاء هذه التنازالت، بحيث أصبح المطلوب أن يأخـذ                  

  .اإلسرائيليون كل شيء، في حين يأكل الفلسطينيون الهواء
أمـا أم   . وهذه هي القضية التي يمكن أن يسفر عنها مؤتمر الخريف، إذا تكللت جهود عقـده بالنجـاح                

  .ي أن بعض الدول العربية دعيت لكي تكون شهوداً على القضية، وبعضها قبل ـ يا ويالهالمفاجآت فه
  17/10/2007الشرق االوسط 

  
  اإلعالم وما يجري في الضفة الغربية

  ياسر الزعاترة
ال يحتاج المرء إلى كثير اطالع، وال إلى قدر كبير من الموضوعية لكي يرى الفـارق بـين التغطيـة                    

حدث في قطاع غزة وما يحدث في الضفة الغربية، ففي األولى تقـف وسـائل اإلعـالم،                 اإلعالمية لما ي  
ومعها حشد من الكتاب بالمرصاد ال يتركون شاردة وال واردة إال ويسلطون الضوء عليها، ليس إخبارياً                

  .فحسب، وإنما تحليالً وهجاء أيضاً، مع الربط بمسلسل من الحكايات السابقة؛ الصحيح منها والكاذب
والالفت هنا أن بعض المعنيين بترصد أخطاء حماس وتضخيمها لم يعودوا يلتفتون إلـى تلـك الحـرب                
اإلعالمية الشرسة التي يشنها الطرف اآلخر ضدها عبر تسريبات إعالمية متواصلة، إذ يلتقطون أي خبر               

ة بهدف اإلثارة   يشوه الحركة ثم يوزعونه أو يعلقون عليه بطريقتهم الخاصة عبر إضافة نكهات ضروري            
  .والتشويق

اإلسرائيليون أنفسهم وقعوا ضحية لعبة التزوير المذكورة، إذ قام الموقع اإللكتروني لصحيفة جيـروزاليم              
بوست اإلسرائيلية ببث مشاهد قتل وتعذيب سربتها مصادر في السلطة كدليل على وحشية حماس، تبـين                

  .بعد ذلك أنها مشاهد من العراق
بالمعروف والنهي عن المنكر التي قيل إن حماس شكلتها في قطاع غزة دليل آخر على               حكاية هيئة األمر    

ضد ظالمية حركة حماس وهمجيتهـا،      " أنبياء الحداثة "مسلسل التزوير والتشويه، وبالطبع بهدف استنفار       
  .فيما يعلم المعنيون أن الحركة لم تطارد امرأة سافرة ولم تفرض نمطها على أحد

ة غازي الجبالي، وهو رئيس جهاز الشرطة الفلسطينية خالل سنوات أوسلو، والذي قيل             هناك أيضاً حكاي  
إن السلطات السعودية قد اعتقلته بعدما دخل البالد برفقة خالد مشعل، رئيس المكتب الـسياسي لحركـة                 
حماس، األمر الذي نفته حماس جملة وتفصيالً، فيما يعلم الجميـع أن للرجـل ثـارات مـع الحركـة                    

رها، فضالً عن كونه هو أحد أهم وأشهر رموز الفساد في قطاع غزة منذ نشوء السلطة بعد اتفاق                  وعناص
  .أوسلو

ثمة أخطاء ارتكبت من طرف حركة حماس في قطاع غزة، أعني بعد الحسم العسكري، أما مـا جـرى                   
 بـالواقع   قبله وأثناءه فهو حكاية أخرى جاءت في سياق الدفاع عن النفس أمام قوى رفضت االعتـراف               

ففي حين نسمع كل يوم أخبار القطاع       . لكن ذلك شيء وما يجري اآلن شيء آخر       . الجديد بعد االنتخابات  
على نحو تفصيلي، نالحظ تغييباً مقصوداً ألخبار الضفة الغربية، بدليل أن أحداً ال يتحدث عـن تحـول                  

ا تابعة لعناصر من حركة فـتح       إلى ساحة لعبث مليشيات صغيرة جميعه     ) نابلس(المدينة األهم في الضفة     
وقد كان الفتاً تركيز وسائل اإلعالم قبل أيام من نهايـة شـهر رمـضان               . حولت حياة الناس إلى جحيم    

 عنصراً من حماس في جنين كانوا معتقلين لدى السلطة، بينمـا لـم              12المبارك على خبر اإلفراج عن      
 الذين اعتقلوا وما زالوا يعتقلون كل يوم، فيما         نسمع في األصل خبر اعتقالهم؛ ال هم وال المئات اآلخرين         

تخضع المدن والقرى لحالة عسكرة استثنائية يالحق من خاللها كل ما له صلة بحماس مـن مؤسـسات                  
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وجمعيات ومساجد ومدارس ورموز، وصوالً إلى طالب وطالبـات الجامعـات، وإذا تـذكر الـبعض                
زة وسمح بها لوال تحولها إلى نوع مـن التخريـب،           الصلوات في الخالء، تلك التي استخدمتها فتح في غ        

  .فليتذكروا أن صالة العيد في الخالء قد منعت لحماس في مختلف أنحاء الضفة
كل ذلك بدعوى الحيلولة دون تكرار حماس لتجربة القطاع، مع أن عاقالً ال يمكـن أن يقتنـع بإمكانيـة                

وات االحتالل، خالفاً للوضع في القطـاع الـذي         حدوث أمر كهذا تبعاً الستباحة الضفة الغربية من قبل ق         
  .خرجت منه تلك القوات

، وهي حالـة يـسميها      2002في الضفة الغربية حالة غريبة تبلورت منذ عملية السور الواقي ربيع العام             
حيث يدخل المحتلون ويخرجون فـي ظـل حظـر          ) االحتالل الديلوكس (عدد من المحللين اٍإلسرائيليين     

يعتقلون من يريدون، ثم يخرجون لكي ال يتحملوا المسؤولية عن حياة الناس، ما يعنـي               التجول فيقتلون و  
استحالة أن تسيطر حماس على الضفة حتى لو كان ذلك متاحاً من دون إطالق رصاصة، اللهـم إال إذا                   

  .دةكان توجهها هو حل السلطة وإعادة االحتالل إلى ورطته القديمة، األمر الذي سيرفضه الجميع بال هوا
القضية ذات صلة بأمرين؛ األول مطاردة خصم سياسي بهدف إبقائه في حالة ضعف سياسي ال يسمح له                 
بتخريب البرنامج السياسي الجديد الرافض للغة المقاومة، والمصر على المفاوضات بصرف النظر عـن              

  .القة ألوسلو الجديدةنتائجها، أما الثاني فيتصل بتنفيذ البند األول من خريطة الطريق التي ستشكل االنط
لتحقيق هذه األهداف تطارد حماس من دون هوادة، لكنها مطاردة ما تلبث أن تعسكر المجتمـع برمتـه،                  
ذلك أن أي نظام سياسي ال يمكنه مطاردة أكبر حركة سياسية في البلد من دون أن يأتي علـى فـضاء                      

  .الحريات برمته
لها مشغولون بمالحقة أخطاء حماس بالحق والباطـل،        كل ذلك يغيب في وسائل اإلعالم، وبالطبع ألن أه        

ولو كانوا حريصين على مصالح الشعب الفلسطيني لدعوا السلطة لالستجابة لعروض حماس بـالحوار،              
  .بدل المراهنة على مسار جرب من قبل فكانت نتيجته البائسة المعروفة
 أوسلو، أما غزة، فهناك من يعـد        خالصة القول هي أن ما يجري في الضفة الغربية يستعيد أسوأ مراحل           

القوم بتسوية ملفها ما إن تنطلق المفاوضات الجديدة بعد التأكد من وقف اإلرهاب بحسب البند األول فـي     
خريطة الطريق، وما رد عباس على كالم إسماعيل هنية حول الوضع المؤقت في القطاع الذي تـزامن                 

  .مع عرض الحوار سوى دليل على ذلك
  16/10/2007ية السبيل االردن

  
  في لقاء انابولس" اوسلو"مؤشرات إعادة إنتاج 

  عوني فرسخ
، تقرر عقـده    " مؤتمر دولي للسالم    "اللقاء الذي دعا له الرئيس بوش ، وسوقته أجهزة اإلعالم على انه             

والمرجح أن يلبي الدعوة غالبية ممثلي الـدول االثنتـين والثالثـين            . في انابولس في الواليات المتحدة      
وإن لـم   " المـؤتمر   "واللقاء  . المدعوة ، إن لم يكونوا جميعهم ، برغم ما أبداه بعضهم من تردد وتحفظ               

.  الصهيوني   –تحدد له مرجعية ، أو برنامج عمل ، موضوع اهتمام كل من هو معني بالصراع العربي                 
ال عن اتصاالتها   فوزيرة الخارجية األمريكية زارت المنطقة خمس مرات خالل الشهرين الماضيين ، فض           

فيما توالـت لقـاءات     . المكثفة مع صناع القرار فيها لتُسمع كال منهم ما رأته ضروريا لتأمين حضوره              
رئيس سلطة حكم الذات في الضفة والقطاع المحتلين السيد محمود عبـاس مـع رئـيس وزراء دولـة                   

ت التحذير من إعادة إنتـاج      وعلى مدى الوطن العربي تعددت بيانا     . االحتالل الصهيوني أيهود أولمرت     
  . اوسلو في ربوع أنابولس األمريكية 

سيجري في ظرف دولي وإقليمي متميز كيفيا عما كانت عليـه           " المؤتمر  "والجدير بالتذكير به أن اللقاء      
فاإلدارة األمريكية مأزومة في العراق وأفغانستان ،        . 1993الحال عندما عقد لقاء اوسلو في عتمة عام         
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حديا متصاعدا في أمريكا الالتينية ، فيما شعبية الرئيس بوش تدنت في الشارع األمريكي علـى                وتواجه ت 
وإسرائيل ، حكومة وجيشا ، لما تتعافى بعد من فشلها          . نحو غير مسبوق في تاريخ الرئاسات األمريكية        

رادة الشعب  وبالمقابل فشل حصار الجوع في استالب إ       . 2006المريع في العدوان على لبنان في صيف        
  . العربي الفلسطيني 

وما كان الرئيس بـوش ليـدعو       . وهو ظرف بالتأكيد غير مالئم لالداة االمريكية وحليفتها االستراتيجية          
ما لم تكن مصادر معلوماته تؤكد له عجز صناع القرار العربي عامـة ، والفلـسطينيين                " المؤتمر"للقاء  

. المتوفرة لديهم والتفاعل بايجابية مع متغيرات المرحلـة         منهم خاصة ، عن تفعيل االمكانات والقدرات        
بما يخفف مـن حـدة      " المؤتمر"ولوال انه واثق ،  استنادا لذلك ، من قدرته واجهزته على توظيف اللقاء               

  . المأزق الذي تعانيه إدارته واالزمة المتحكمة بصناع القرار الصهيوني لما دعا له 
س واركان سلطته في ضوء االنجاز الذي حققتـه المقاومـة فـي             وبدال من تصرف الرئيس محمود عبا     

فلسطين ولبنان والعراق ، والمأزق االمريكي والنكسة الصهيونية ، تصرفوا وكأنهم ال زالوا اسرى نهج               
اوسلو االستسالمي ، كما يستدل على ذلك من مواقف وتصريحات الرئيس خالل االسابيع القليلة الماضية               

في الخامس من الشهر الجاري ، استنادا لمصدر إسرائيلي ، نقاط الخـالف فـي               " معاريف"فقد ذكرت   . 
إذ مقابـل مطالبـة     . لقاءات رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية وممثلـي الطـرفين            

. الفلسطينيين التوصل التفاق خالل ستة شهور أبدى اإلسرائيليون عدم استعدادهم لاللتزام بجدول زمني              
القدس ، واعتبارها عاصمة الدولـة      : في قضايا   " مسائل اللباب   "م غير مستعدين للحديث فيما أسموه       وأنه

 194والالجئين ، وحل مشكلتهم على أساس قرار األمم المتحدة رقم           . الفلسطينية بسيادة فلسطينية كاملة     
بين غزة  " ممر آمن "وإقامة  والحدود ، بترسيم حدود الدولة الفلسطينية وإخالء المستوطنات         . وحق العودة   

المطالـب  "كما أكدت الصحيفة اإلسرائيلية أن الرئيس محمود عباس وافق على مـا اعتبرتـه             . والضفة  
  . دون أن تبين ماهية هذه المطالب "  المركزية -اإلسرائيلية 

مؤشرات على تقارب غير مسبوق في الموقف بين عبـاس وأولمـرت ذكـرت نـشرة                " وتحت عنوان   
أن اإلذاعة العبرية نقلت يوم الجمعة ، الثاني عشر من          . في مدينة الناصرة    " الفلسطيني لإلعالم   المركز  "

 عن مصدر مشارك في الفريق الفلسطيني المفاوض مع         - يوم العيد في فلسطين المحتلة       –الشهر الجاري   
الـصهيوني قـد    حكومة االحتالل ، أن الجانب الفلسطيني بات يوافق على الطروحات التي كان الكيـان               

عرضها على الفلسطينيين خالل مؤتمر طابا قبل ست سنوات ، والتي رفضها في حينه الرئيس الراحـل                 
وأن الجانب الفلسطيني يرى وجوب أن تسمح حكومة االحتالل بعـودة الالجئـين إلـى             . ياسر عرفات     

دخول األراضي المحتلة   ارض الدولة الفلسطينية حال قيامها ، باإلضافة إلى تمكين عدد رمزي منهم من              
وختمت اإلذاعة اإلسرائيلية قولها ، استنادا للمصدر ذاته ، إن الفجوات ليست كبيرة بـين                . 1948سنة  

مواقف رئيس حكومة االحتالل ورئيس السلطة ، لكن الفريق اإلسرائيلي المفاوض يبدو مترددا ويخـشى               
معاريف "ه ومستشاريه ، نفي لما ذكرته       ولم يصدر عن الرئيس ، أو أي من أركان سلطت         . المضي قدما   

  . وأذاعته محطة اإلذاعة اإلسرائيلية ، مما يؤكد صحة ما نسب للرئيس وفريقه المفاوض " 
وحين يؤخذ في الحسبان أن مؤتمر طابا عقد في أوج مرحلة القطبية األمريكية والعربـدة الـصهيونية ،                  

 ، ولم يكن للمقاومة العربية ذكر ، وقبل أن يكثر           وأيام أن كان الرئيس الراحل ياسر عرفات شبه محاصر        
المتحدثون األمريكيون عن نهاية الطموحات اإلمبراطورية للمحافظين الجدد ، وتحول إسرائيل من رصيد             
استراتيجي إلى عبء يثقل كاهل دافع الضرائب األمريكي ، يدرك مقدرا التردي في الموقـف الـسياسي         

الوطني الفلسطيني ، وبالتالي حجم التنازالت المتوقـع أن يقـدم عليهـا             للفريق المتفرد بصناعة القرار     
المسؤولون تاريخيا وأخالقيا عن اتفاق اوسلو سيء السمعة ، وبالتبعية فاالحتمال األرجح أن تأتي إعـادة                

  . إنتاج اوسلو في لقاء انابولس على ما أبقاه لقاء اوسلو من بعض الحقوق الفلسطينية 
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ي األداء السياسي ألركان سلطة حكم الذات يصل هذا المستوى لو أنهـم أوفـوا بمـا                 وما كان التردي ف   
أو لو  .  حول تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة بناء مؤسساتها          2005آذار  ’ تعهدوا به في مارس     

أنهم استجابوا لمساعي رأب الصدع والدخول في حوارات جادة وبناءة مع مختلف القوى والشخـصيات               
طنية القامة الجبهة الوطنية والقيادة الجماعية ،  الملتزمين بالثوابت التي تأسست عليها منظمة التحرير               الو

 ، وتبنتها مختلـف الفـصائل       1964وتضمنها الميثاق الذي اقره المجلس الوطني االول بالقدس في ربيع           
ون االلتزام بهـا ال تعتبـر       والقوى والشخصيات ، باعتبارها اسس الشرعية الوطنية الفلسطينية والتي بد         

فضال عن أن في تواصل مسلسل التنـازالت مـا          . المنظمة الممثل الشرعي للشعب العربي الفلسطيني       
يوسع الفجوة مع قوى المجتمع العربي الفلسطيني الملتزمة بالمقاومة خيارا استراتيجيا ، ويفاقم بالتبعيـة               

  . لخطر مؤكد " فتح"من حدة ازمة العمل الوطني الراهنة ، ويعرض وحدة 
الذين ما زالوا أوفياء لدماء شهدائها فـي اعـادة انتـاج       " فتح"ما الذي يقوله رجاالت       : والسؤال االخير   

  !! .اوسلو على نحو أكثر بؤسا في لقاء أنابولس ؟
17/10/2007  

  
  المؤتمر الدولي والبدء من نقطة الصفر

  عاطف الغمري
 عاما من المفاوضات، تم فيها التوصل       16صادرة نتائج جهود    هل من حق الواليات المتحدة وإسرائيل م      

  من نقاط يمكن أن يقام عليها اتفاق بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ؟% 80إلى ما يقرب من 
 تمهيدا لمـؤتمر    -وإذا كانت كوندوليزا رايس ،وزيرة الخارجية األميركية قد كلفت عددا من المؤرخين             

 نوفمبر المقبل ـ بوضع دراسة حول مسار المفاوضات التى جـرت فـي    السالم الدولى في واشنطن في
السنوات السابقة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين الستخالص الدروس المستفادة منها، فهل يتفق هذا مع ما              

  نراه ونسمعه من محاوالت لتجاوز نتائج هذه المفاوضات، والبدء في المؤتمر من نقطة الصفر ؟
فاوضات بنتائجها مقترنة بالتزام من الواليات المتحدة كدولة وطـرف رئيـسي فيهـا،              أو ليست هذه الم   

ثم أى ضمان هناك اللتزام إسرائيل، بأى       .. بالمحافظة على نتائجها، بصرف النظر عن تغير رؤسائها ؟          
  .اتفاق يتم معها، اذا كانت تسعى العتبار كل ماتم، كأن لم يكن ؟

 هـو   1999يه في مفاوضات طابا بين اإلسرائيليين والفلسطينيين عـام          إن آخر ما كان قد تم التوصل إل       
الوثيقة التي اتفق فيها على معظم القضايا كأساس لالتفاق، والتى بنيت على ماسبقها في كامب ديفيد بـين            

  .ياسر عرفات وإيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل، بمشاركة من الرئيس كلينتون 
، 1995 و 1993، واوسـلو  1919قضايا المعلقة قد بحثـت منـذ مدريـد    ومن قبل هذه الوثيقة كانت ال   

  .ولقاءات واشنطن وواى ريفر 
واآلن فإن كل ما يصدر من إسرائيل في الفترة الحالية قبل الذهاب إلى مؤتمر السالم في واشنطن، يشير                  

  .ر إلى هذه المصادرة على كل ماتم التوصل إليه، والقفز من فوقه، رجوعا إلى نقطة الصف
  :ومن هذه المؤشرات

. إعالن حكومة أولمرت، أنها تشترط لحضور أي دولة عربية المؤتمر، االعتراف بإسـرائيل أوال               ) 1(
 االسـرائيلي، حـسب     -بينما االعتراف والتطبيع الحق للتسوية النهائية والدائمة، وإنهاء النزاع العربي           

  .مرجعيات مدريد 
تقدم عليه إسرائيل هو التوصل إلى إعالن نيات غيـر ملـزم،            يعلن أولمرت ان أقصى مايمكن أن       ) 2(

  .وليس اتفاق مبادىء، أو إطار اتفاق حول التسوية الدائمة 
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وهذا يعنى تراجعا عما كان قد تم من قبل بمشاركة الرئيس كلينتون، في أواخر التسعينيات مـن اتفـاق                   
 وغزة، وبدء مفاوضات حـول الوضـع        مفصل حول إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية        

  .وجدوال زمنيا للتنفيذ . النهائي، تتناول مشكالت القدس والالجئين والحدود 
ومازالت اسرائيل تكرر القول إن الوقت لم يحن بعد لبحث قضايا الوضع النهائي، بينما تأجيـل بحثهـا                  

حله، حين حدد سياسة حكومتـه      يمثل عودة إلى اإلعالن السياسى لشارون، عن إطالة أمد النزاع وليس            
  .بأنها تقوم على عدم إيجاد تسوية نهائية، وإنما ترتيبات مؤقتة، وترك الحل ألجيال مقبلة 

طرح فكرة إخراج غزة من أى حل أو اتفاق، وهو ما صرحت به وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية تـسيبى           
وهذا يعنى حال   . س ستكون خطأ بالغا     وقولها ان أى محاولة إليجاد صيغة تفاهم بين فتح وحما         .. ليفني  

  .منقوصا، يخلو من الجدية، والرغبة فعال في السالم 
عدم وجود موقف أميركي واضح وقاطع من هذه المؤشرات، وخلو المساعي األميركية، من تحديد              ) 4 (

ائيل، جدول أعمال محدد للمؤتمر، وتوقيت زمنى لخطوات التسوية، وترك الساحة للترويج لما تردده إسر             
وهو أيضا رده عن الدور األميركي الفاعل في عملية السالم، والذى كان يحمل صفة الوسـيط النزيـه،                  
والذي تأسس على إلزام الطرفين بعدم الخروج على مرجعيات عملية السالم وما كان قد تحقق في مسيرة                 

كأساس لدور ومـسؤولية    مفاوضاتها ، وما كان كل من الرئيس بوش األب، وكلينتون قد ألزم بالده به،               
حكومة الواليات المتحدة، من اإلعالن بأن المستوطنات غير شرعية ،وعقبة في طريـق الـسالم، وان                

  .الهدف من هذه العملية هو السالم الشامل والدائم على كل المسارات، شاملة سوريا ولبنان 
 تتخذه الواليـات المتحـدة،      لقد أثبتت تجارب السنوات الماضية ان أى تصرف إلسرائيل هو انعكاس لما           

سواء حين تملك إرادة إلزام إسرائيل باحترام هدف إيجاد سالم فعلي، أو حين تترك إلسرائيل التصرف،                
حتى لو كان ذلك متعارضا مع المصالح الوطنية األميركية، وهذا الوصف كان قـد قـال بـه خبـراء                    

  .متخصصون وساسة أميركيون 
كر مسؤول أميركي في مناقشة دارت بمعهد بروكنجز في واشنطن أم أن حكومة بوش ـ كما سبق أن ذ 
، قد أقامت سياستها في الشرق األوسط، على أساس الطالق          2001ـ ومنذ لحظة توليها الحكم في يناير        
  مع كل ما قام به كلينتون في المنطقة؟

 تقرير جيمس بيكر    فهل مازال الطالق قائما مع كل ما يوجد سالما حقيقيا في المنطقة، رغم ما نصح به               
وزير الخارجية األسبق، ولى هاملتون عضو الكونغرس، من أن المـشكلة الفلـسطينية هـي القـضية                 
المركزية في المنطقة، وان الطريق لخروج الواليات المتحدة من مشكالتها في العراق وغيره، يبدأ بالحل               

  .النهائى لهذه القضية 
يلغى مصداقية الدولة وأي اتفاق تشارك فيـه، مادامـت أى           ليس من حق أى دولة إلغاء ما فات ألن هذا           

. حكومة ترى أن من حقها عدم التقيد بما كانت حكومات سابقة عليها، قد التزمت به وتعهدت باحترامـه                 
ألن االتفاقات الدولية، هي التزام دولي، وليست لعبة في يد حكومات، وإال انهـار االسـتقرار، وعمـت                  

  .لمالفوضى في المنطقة والعا
 17/10/2007الوطن القطرية 
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