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  للقاء عباس أولمرت " سرائيلا" السلطة وتقييمتناقض في  .1
 :وكـاالت الو منتـصر حمـدان،   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    27/10/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

إزاء نتائج اللقاء الذي جمـع الـرئيس الفلـسطيني          " إسرائيل"تضارب تقييم كل من السلطة الفلسطينية و      
لـرئيس  وكشف المستشار الـسياسي ل    . في منزل األخير في القدس المحتلة     " اإلسرائيلي"ورئيس الوزراء   

اللقاء، مؤكدا انه في حال التزام      ، عن تحقيق نتائج وصفها باإليجابية جدا في         "الخليج"ـعباس، نمر حماد ل   
قبل لقاء الخريف الـذي     " الوثيقة المشتركة "بما تم التوصل إليه فإن األمور تسير باتجاه إنجاز          " إسرائيل"

وحول  .كانون األول المقبل وفقا لحماد    /جرى تأخير موعد عقده إلى نهاية الشهر المقبل أو بداية ديسمبر          
على " اإلسرائيلي"ى اتفاق بشأنها، أوضح حماد أن أهمها موافقة الجانب          طبيعة القضايا التي تم التوصل إل     

إحداث تغييرات على األرض مع استمرار عمل اللجنة المشتركة لصياغة الوثيقة، بما في ذلـك وقـف                 
االستيطان، والتوقف عن االجتياحات واالغتياالت وإطالق سراح أعداد جديدة من األسـرى، وتمكـين              

ن القيام بدورها واالتفاق على عودة مبعدي كنيسة المهد من قطاع غزة إلـى الـضفة                األجهزة األمنية م  
قبل موعد انعقاد المؤتمر    " الوثيقة"وأشار حماد الى وجود دور أمريكي اكثر نشاطا باتجاه إنجاز           . الغربية
ـ                .الدولي تالل ورفض حماد االنتقادات بشأن عقد اللقاء مع أولمرت في الوقت الذي تواصل قـوات االح

ال إمكانية لتحقيق األهداف    "عمليات االغتيال والقتل بحق الفلسطينيين، معتبرا أن األمرين مختلفان، وأن           
  ".الوطنية والعمل من اجل إنهاء االحتالل من دون الدخول في مفاوضات مباشرة

التوصل إلـى   توافقا على محاولة    "لكن المتحدثة باسم اولمرت ميري ايسين قالت للصحافيين إن الجانبين           
الطرفين شددا على التزام    "عنها القول إن    " فرانس برس "ونقلت  ". ذي قيمة في أسرع وقت    ) مشترك(بيان  

 ".تطبيق مراحل خريطة الطريق كجزء ال يتجزأ من البيان الذي هو قيـد اإلعـداد تمهيـدا لالجتمـاع                  
العبريـة  " يـديعوت " صـحيفة    ونقل موقع ". لكننا ال نرى تقدما في ما يتعلق بالقضايا األخرى        "وأضافت  

ال يدركون مدى أهمية الحفاظ على      "قولهم إن الفلسطينيين    " إسرائيليين"اإللكتروني عن مسؤولين سياسيين     
وأوضح أولمرت خالل اللقاء أن أي تقدم       ". والتمسك بمراحلها " إسرائيل"ـمسار خريطة الطريق بالنسبة ل    

 حتى اآلن سيتم بموجب قدرة الفلسطينيين ونجاحهم فـي        في المفاوضات وفي تنفيذ التفاهمات التي تحققت      
  .في تطبيق المرحلة األولى في خريطة الطريق والمراحل األخرى" اإلرهاب"محاربة 

 :سـعد تلحمـي   وأ  محمد يونس   والناصرة، رام اهللا  نقالً عن مراسليها في    27/10/2007الحياة  وأضافت  
باعية الدولية لالشراف على تنفيذ التزامات الطرفين       قال صائب عريقات ان عباس طالب بعودة اللجنة الر        

واضاف ان عباس أثار في االجتماع مجموعة من القضايا في مقدمها قـرار             ". خريطة الطريق "بموجب  
الحكومة االسرائيلية قطع امدادات الوقود والمساعدات االنسانية عن قطاع غزة، اضافة الى االعتداء على              

 قال انه شكل لجنة للتحقيق في احـداث         أولمرتاوي، وقال عريقات ان     االسرى في سجن النقب الصحر    
وقال عريقات ان عباس واولمرت استمعا في االجتماع الى تقريرين عن المفاوضات قدمهما             . سجن النقب 

  .كل من رئيس الوفد الفلسطيني احمد قريع ورئيسة الوفد االسرائيلي ليفني
لم يحقـق تقـدماً رغـم       " أمس إن لقاء اولمرت مع عباس        قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى     و

أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية أن اولمرت وعبـاس اتفقـا علـى أن يبـت               و ".األجواء االيجابية التي سادته   
وزادت أن إسـرائيل    .  الطريق األميركيون في ما إذا كان الفلسطينيون نفذوا تعهداتهم الواردة في خريطة          

وبحسب اإلذاعة، احتج اإلسـرائيليون     . الفلسطينيين القيام ببادرات حسن نية    وافقت على النظر في طلب      
كمـا  . ، نافين الخبر تماماً   "حماس"على مسامع عباس على تصريحاته عن اتصاالت تجريها إسرائيل مع           

  ".محاولة اغتيال اولمرت في اريحا"طرحوا امامه 
: اولمرت قال لعباس  " ان    قال  عريقات بنقالً عن الوكاالت إلى أن صائ      27/10/2007السفير  وأشارت  

انت وانا نريد اتفاقا قبل ان يغادر بوش مكتبه، لكنني قلق من اننا اذا حددنا جدوال زمنيا فلن نتمكن مـن                     
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عباس قال ان الفلسطينيين يرون ذلك علـى انـه حـافز            "أضاف ان   ". ارى ان ال فائدة منه    . االلتزام به 
   ".للتوصل الى اتفاق ومنح امل للشعب

قـدم ابـو مـازن      :  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    27/10/2007الشرق االوسط   وأوردت  
ان السلطة تأمل بالتوصـل الـى اتفـاق         " دولة عربية واسالمية، قائال      50الولمرت ملصقا يحمل أعالم     

 ."للسالم مع االسرائيليين يقود الى سالم مع كل هذه الدول
  

  ونة في مؤتمر لمنظمة ثابت حول الالجئين الفلسطينيين في لبنانورقة عمل لمدير عام الزيت .2
 فـي    الدكتور محسن صالح    واالستشارات   زيتونة للدراسات المدير مركز   قدم  : بيروت – أواب المصري 

 الخميس فـي بيـروت تحـت عنـوان          يوم" ثابت" المنظمة الفلسطينية لحق العودة      المؤتمر الذي أقامته  
حول جدلية العالقـة    ورقة عمل تحدث فيها     ،  "ي لبنان بين الواقع وآفاق المستقبل     الالجئون الفلسطينيون ف  "

بين التوطين وتوفير الحقوق اإلنسانية لالجئين مشيرا لوجود إجماع لبنـاني وفلـسطيني علـى رفـض                 
التي تحـرم   "مؤكداً أيضا رفض الفلسطينيين للسياسات الحكومية       . التوطين وعلى حق العودة إلى فلسطين     

واعتبر أن وضع الفلسطينيين في ظروف قـاهرة ال         ".طينيين من حقوقهم المدنية بحجة منع التوطين      الفلس
يؤدي بالضرورة إلى تركيزهم على قضية فلسطين كما يدعي البعض، وإنما قد يـؤدي بالعديـدين إلـى           

  .ش الكريمالهجرة من مكان إقامتهم بالقرب من الحدود مع فلسطين إلى أقاصي المعمورة بحثاً عن العي
  26/10/2007الجزيرة نت 

  
  عباس بوقف لقاءاته مع أولمرت ويطالب".. سرائيلا"هنية ينفي عقد لقاءات مع  .3

نفى رئيس الـوزراء  :  محمد الصواف،غزة نقالً عن مراسلها في 26/10/2007إسالم أون الين    نشرت  
وع بين حكومتـه أو حركـة       الفلسطيني المقال إسماعيل هنية وجود أي لقاءات سرية أو علنية من أي ن            

إن التصريحات  : "غزةمدينة  وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة ب       . حماس وبين الجانب اإلسرائيلي   
رمتني بـدائها   (الصحفية التي تقول إن هناك لقاءات سرية بين حماس وبين إسرائيل ينطبق عليها المثل               

 ،الوقت نفسه عباس بوقف لقاءاته مع أولمرت       مطالبا في    . أولمرت -، في إشارة للقاءات عباس      )"وانسلت
نـرى أن   : "وأوضح قائال ." غطاء لالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني      "معتبرا أنها   

المواقف اإلسرائيلية المدعومة أمريكيا تهدف فقط إلى عقد اجتماع في مؤتمر الخريـف لتوسـيع نظـام                 
وجدد هنية تحذيره الدول العربية من مغبة الوقـوع فـي           ." السعوديةالتطبيع مع الدول العربية، وخاصة      

 اإلسرائيلية، وطالب بضرورة العمل بكل الوسائل من أجـل إنهـاء معانـاة              -شرك السياسة األمريكية    
 .الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه في الضفة الغربية وقطاع غزة

 إلى أن هنـاك حـديثا       هنيةكتي فتح وحماس أشار      الفلسطيني بين حر   -وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني     
دائما عن ضرورة انطالق هذا الحوار، ووصف موقف الرئاسة والسلطة في رام اهللا بالموقف السلبي من                

 .دعوات الحوار المتكررة، سواء كانت دعوات فلسطينية أو عربية أو غيرها من األطر اإلقليمية
لقـاء الخريـف مـات يـوم ولـد          "اعتبر هنية ان    : االتنقالً عن الوك   27/10/2007 السفير   وأضافت

  ". والخطورة في هذا اللقاء هي تحقيق اهداف اميركا واسرائيل ونحن ال نحقق شيئا
  

  لم تسفر عن شيء " سرائيلا"لقاءاتنا مع :  بالتهرب من مسؤولياتها يتهم أمريكااألحمد .4
 السابق ورئيس الكتلة فتح البرلمانية عزام       قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني     : غريب الدماطي  -القاهرة  

حول لقاء الخريف لم تسفر     " اإلسرائيلي"األحمد إن لقاءات المسؤولين الفلسطينيين التحضيرية مع الجانب         
واتهـم   .إذا ما استمر الوضع على هذا النحو      " سوف يصبح قبض الريح   "عن شيء، محذرا من أن اللقاء       

 الواليات المتحدة بالتهرب من مسؤولياتها كونها الطرف الراعـي          األحمد خالل تصريحات في القاهرة،    



  

  

 
 

  

            6 ص                                     883:         العدد                        27/10/2007سبت ال: التاريخ

إلحـراز تقـدم فـي      " اإلسرائيلي"للمؤتمر والراعي له، فضال عن أنها لم تمارس ضغوطا على الجانب            
اللقاءات الجارية، باإلضافة إلى عدم وضوح أجندة حتى اآلن حول أعمال المؤتمر، الفتا إلى أن الـسلطة         

  .من خالل هذا المؤتمر" السالم"مح أن يقال إن الفلسطينيين أو العرب أضاعوا فرصة الفلسطينية لن تس
  27/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ملف القدس يسير إلى الهاوية في ظل االنشغال بالتحضيرات للقاء الخريف: محمد أبو طير .5

تي تنفذها سلطات االحتالل    حذر النائب الفلسطيني محمد أبو طير من تسارع وتيرة عملية تهويد القدس ال            
وفي رسالة بعث بها من سجن نيتسان قال األسير          .في ظل االنشغال الفلسطيني بالتحضير للقاء الخريف      

المقدسي أن إسرائيل تستغل كل يوم لتغيير الوقائع القائمة عبر مصادرة المزيد من األراضـي وتهجيـر                 
 وسحب اإلقامات والهويات المقدسية منهم بهدف       السكان وهدم منازل الفلسطينيين وحرمانهم رخص البناء      

وقال أبو طير أن ما تسعى إسرائيل اليوم لتحقيقه هو االستناد إلـى وقـائع                .فرض واقع ديمغرافي جديد   
جديدة على األرض تكون دواع مقبولة دوليا الحتفاظها بالقدس أرضا بال سكان فـي حـال تـم طـرح                    

وانتقد أبو طيـر بـشدة حالـة الـصمت           . مفاوضات قادمة  موضوع المدينة المقدسة في أي حوارات أو      
إن االهتمام بالتحضيرات للقـاء الخريـف علـى         " :الرسمي الفلسطيني تجاه هذا الموضوع الخطير قائال      

حساب قضية أساسية بحجم ملف القدس تشبه تماما حال الطبيب الذي يتفرغ لعالج جـرح فـي إصـبع                   
 ".مريض تاركا نزيف القلب دون عالج

  26/10/2007 48عرب
  

  هنية ينفى وجود أي خالفات بين حركة حماس والجهاد اإلسالمي .6
شارك رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنيه في مهرجان البيعة والوفاء الذي نظمته حركـة              : ألفت حداد 

فتحي الـشقاقي بكلمـٍة ألقاهـا أمـام         .الجهاد اليوم الجمعة على شرف الذكرى الثانية عشرة الستشهاد د         
ونفى هنيه وجـود     .ور أوضح فيها أن ذكرى استشهاد الشقاقي يوم تتالقى فيه دماء الشهداء العظام            الحض

 .أي خالفات مع حركة الجهاد اإلسالمي وأن حركة حماس لن تقبل أي خالف مع أي فصيل فلـسطيني                 
رة فـي   وأكد في تعقيبه علي األحداث المؤسفة التي جرت مؤخرا بين حركتي حماس والجهاد أن ثقته كبي               

قيادة الحركتين لمعالجة أي خالفات قد تطرأ مشيداً بما بدر من قيادة الحركتين من تطويق لألحداث التي                 
وأوضح أن الدعوة للحوار والوحدة     . نشبت مشدداً على عمق العالقة الوثيقة التي تربط حماس مع الجهاد          
  .فروضة على الشعب الفلسطينيتنطلق من ثوابت راسخة أخالقية وشرعية وتأتي تقديرا للتحديات الم

  26/10/2007 48عرب
  

  عباس يصدر قانوناً لمكافحة غسل األموال .7
 في خطوة قد تكون مرتبطة بالحملة التي تشنها حكومة فياض علـى حركـة حمـاس فـي              ):وفاوكالة  (

 50الضفة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس قراراً بقانون لمكافحة غسل األموال يتألف من               
الجرائم التي يعد المال المتحصل     " ان المادة الثالثة من القانون حددت        "وفا"وذكرت وكالة   . مادة وملحقين 

االتجار غير المشروع في األسـلحة والـذخائر   "بينها " منها محالً لجريمة غسل األموال بعشرين مصدراً      
االبتزاز، والتالعب في أسواق    والبضائع المسروقة، وجرائم الرشوة، واالختالس واالحتيال، والتزوير، و       

مبدأ الشفافية في تعامل المؤسسات المالية مع عمالئها ودورها في الكشف عن           "ويشير القانون الى    ". المال
. في هذا الشأن  " دور الوزارات واإلدارات الحكومية   "موضحا  " العمليات المؤدية إلى أموال غير مشروعة     

برئاسة محافظ سلطة النقد،    " نة الوطنية لمكافحة غسل األموال    اللج"ويلزم القانون، الذي نص على تشكيل       



  

  

 
 

  

            7 ص                                     883:         العدد                        27/10/2007سبت ال: التاريخ

أي شخص يدخل إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية باالفصاح عما بحوزته من العمالت والسندات              "
  ". والمعادن النفيسة، وفرض عقوبات على جميع المخالفات الحكام هذا القرار بقانون

  27/10/2007السفير 
  

  تستخدم الدفاعات الجوية" حماس.. ""صيد األفاعي" في "الجهاد"و" القسام"من  6استشهاد  .8
استشهد ستة فلسطينيين أمس في أعنف اشتباكات تقع منذ أسابيع في قطـاع             : وائل بنات، رويترز  : غزة
وقال الجيش اإلسرائيلي إن جنديين إسرائيليين جرحا مع شن ثالث غارات منفصلة فـي القطـاع                . غزة

وأعلنت حماس أن ثالثة من عناصرها استشهدوا، فيما قالت حركـة الجهـاد إن              . جويةتدعمها ضربات   
وأفادت حماس أن مقاتليها اجتاحوا موقعا إسـرائيليا         .ثالثة من عناصرها استشهدوا أيضاً في االشتباكات      

وعرضت الحركة على الصحفيين بعض المعدات اإلسـرائيلية وقـد          . صغيرا وأطلقوا النار على جنديين    
وكان "وذكرت القسام في بيان أن وحدة من مجاهديها رصدت دخول القوات الخاصة             . طخ بعضها بالدم  تل

". المجاهدون قد أعدوا العدة لدخول هذه القوات من خالل نصب كمين محكم، ووحدة إسناد، ودفاع جوي               
كـدوا وقـوع    وأضافت أن المجاهدين خاضوا اشتباكاً مع القوة التي وقعت في الكمين وجهاً لوجـه، وأ              

، وتم انسحاب جميع الوحدات من مكان العملية، تحت تغطيـة الـدفاع             "إصابات محققة في صفوف القوة    
الجوي الذي قام بإطالق النار بكثافة ضد طائرات االحتالل المروحية وأجبرهـا علـى التراجـع أثنـاء                  

إن مقاتلي القسام تمكنوا مـن      وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة        ".انسحاب المجاهدين من مكان العملية    
االستيالء على أسلحة ومعدات طبية وعسكرية تركها جنود االحتالل خلفهم بعد هـروبهم مـن منطقـة                 

بعد فرار القوات الخاصة الصهيونية توغلت بعض اآلليات والطائرات لنقل المصابين           "وأضاف. االشتباك
  ".ربك العدو الصهيونيولكن كتائب القسام فاجأتهم مستخدمةً دفاعات جوية مما أ

يشار إلى أن هذه هي المرة األولى التي تعلن فيها القسام عن استخدام دفاعـات ضـد الطـائرات منـذ                     
  .من جانبها اعترفت قوات االحتالل بإصابة اثنين من جنودها في العملية. 2000انتفاضة األقصى عام 

   27/10/2007الوطن السعودية 
  

  "حماس"نية مدعومة سعوديا ومصريا للمصالحة مع األحمد يقر بوجود تحركات سودا .9
أقر عزام االحمد، القيادي في حركة فتح، بوجود اتصاالت مصرية وسعودية : محمود صالح: القاهرة 

وسودانية وقطرية ويمنية، تهدف لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، غير أنه نفى األنباء التي 
ت رسمية، إلى الحركتين، وفصائل منظمة التحرير، الستئناف ترددت عن قرب قيام مصر بتوجيه دعوا

واتهم االحمد وهو رئيس كتلة فتح في المجلس . الحوار الداخلي في القاهرة حاليا أو في المنظور القريب
خالل زيارته الحالية لمصر، حركة حماس " الشرق االوسط"التشريعي الفلسطيني، في تصريحات لـ

نها وبين فتح، من خالل المواقع اإللكترونية المحسوبة عليها، بهدف إجهاض بتسريب أنباء عن حوار بي
التحرك السوداني المدعم مصريا وسعوديا، مطالبا حماس بالعمل على تهيئة األجواء لعودة الحوار كما 

ونفى األحمد الذي يلتقي اليوم وزير الخارجية المصري أمس وعمرو موسى . قال الرئيس محمود عباس
العام لجامعة الدول العربية أن تكون مصر أو السعودية قد تقدمتا لحركتي فتح وحماس بأي األمين 

  .مقترحات أو أوراق من أجل عودة الحوار
  27/10/2007الشرق االوسط 

  
  "مؤتمر الخريف"ويهاجم "... حماس"شلح يؤكد على متانة العالقة مع : في ذكرى الشقاقي .10

ـ  : ، أب "السفير" فتحـي الـشقاقي،    . دستشهاد األمين العام المؤسس لحركة الجهاد        ال 12شكلت الذكرى ال
 مناسبة لتأكيد حركتي الجهاد وحماس      1995،   تشرين االول العام   26الذي اغتالته اسرائيل في مالطا في       



  

  

 
 

  

            8 ص                                     883:         العدد                        27/10/2007سبت ال: التاريخ

وقـال األمـين    . بينهما، وذلك بعد االشتباكات االخيرة بين الطرفين في غزة        " االستراتيجية"على العالقة   
بحـضور  " مهرجان البيعة للشهداء"في ف من دمشق اد رمضان شلح، في كلمة ألقاها عبر الهات       العام للجه 

االنقسام الفلسطيني الحاصل في الساحة الفلسطينية بعد مـا         "االف المقاتلين والمناصرين من الطرفين، ان       
نقـسام  سمي بالحسم العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، إذا كان المقصود بهـذا االنقـسام هـو اال                 

الجغرافي، فكل العالم يعلم أن هذا االنقسام لم يبدأ بصدام فتح وحماس في غزة وهذا ليس دفاعـاً عمـا                    
لكن االنقسام األخطر الذي أود أن أتحـدث        "موضحا  " حدث، بل هذا انقسام حاصل منذ اغتصاب فلسطين       

  ". عنه هو انقسام الشعب
دو الصهيوني ال يريد شركاء في فلـسطين، يريـد          ان الع "وتوجه شلح الى الرئيس محمود عباس بالقول        

معتبرا ان المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس االميركي جورج بوش في انـابوليس هـو               " فلسطين خالصةً له  
 -مصيدة الستدراج أنظمة عربية لدائرة التطبيع مع الكيان الـصهيوني وتحقيـق اصـطفاف عربـي                 "

  ".  أميركي للتحضير لضرب إيران-صهيوني 
برنـامج منظمـة    ... رسم إستراتيجية جديدة بمنطلقات جديدة وبقناعات جديدة أولهـا أن         "ا شلح الى    ودع

  ".  غير واقعي67التحرير إلقامة الدولة على حدود 
، "برغم أي خطـأ   ... شرفا للمشروع اإلسالمي في فلسطين    "التي اعتبرها   " الشقيقة حماس "ومتوجها الى   

نحن ال نزاحم أحداً على سلطة أو مواقـع أو          "، مضيفا   "كثير مما يفرقنا  إن ما يجمعنا بكم أكثر ب     "قال شلح   
لكن "وتابع  ". مشروعنا هو مشروع الجهاد والمقاومة الذي هو أيضا مشروع حماس         ... مكاسب أو مغانم  

يجب أن ندرك أننا الخاسر في أي صدام يقع بيننـا وبـين             ... يجب أن ندرك أن فلسطين اكبر منا جميعا       
  ". الفلسطينيابناء الشعب 

  27/10/2007السفير 
  

   عباس مخجلة وغير مبررة ونتائجها كارثية على القضية-لقاءات أولمرت ": حماس" .11
بشدة عقد لقاء جديد بين رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس ورئـيس               " حماس"استهجنت حركة   

 عمليـات القتـل     الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، في الوقت الذي ترتكـب فيـه قـوات االحـتالل              
وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركـة، فـي         . واالجتياحات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       

في ) بين عباس وأولمرت  (تأتي اللقاءات   : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تصريح صحفي، تلقى    
االجتياحات في الضفة الغربيـة     الوقت الذي يعطي األخير أوامره بمواصلة القتل والقصف واالغتياالت و         

وقطاع غزة، وتأتي أيضاً في ظل استمرار التعذيب والتنكيل بأسرانا البواسل فـي سـجون االحـتالل،                 
لذا فإن حركة   : "وأضاف يقول ". وتشديد الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزة         

ي لقاءات مخجلة وغير مبررة ونتائجها كارثية       تؤكد على أن هذه اللقاءات ه     " حماس"المقاومة اإلسالمية   
على مجمل القضايا الفلسطينية، وتحديداً الوضع الداخلي الفلسطيني، والذي نحن أحوج ما نكون فيه إلـى                

ولفـت برهـوم     ".  فلسطينية لتصليب القرار الفلسطيني والدفاع عن حقوقنا وثوابتنـا         –لقاءات فلسطينية   
في إطار ممارسة مزيد من االمالءات علـى محمـود عبـاس            " تأتي أيضاً    االنتباه إلى أن هذه اللقاءات    

البتزاز المواقف السياسية والضغط عليه للذهاب إلى مؤتمر الخريف المقبل تحت أي سقف وبأي ثمن من             
  ". أجل تحقيق المصالح اإلسرائيلية على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية

  26/10/2007  لإلعالم المركز الفلسطيني
  

  يزيد اإلنقسام انقساماً" مؤتمر دمشق"و...  خطوة الى االمام"انابوليس"اجتماع : حواتمة .12
ان اجتماع انابوليس في الخريف يمكـن ان        : قال االمين العام للجبهة الديمقراطية    : كمال زكارنة  -عمان  

سرائيلية وصـوال   يمثل خطوة الى االمام على صعيد فتح باب واسعا الستئناف المفاوضات الفلسطينية اال            
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القدس، الالجئين، الحدود، المـستوطنات، االمـن والـسالم         .. الى حلول سياسية شاملة لقضايا الصراع     
ـ    .والمياه في عمان انه يمكن ان يكون ايضا اجتماع الخذ الصور وتوزيع           " الدستور"واضاف في حديث ل

 جوالت مغلقة مـن     8واتمة ان   وقال ح . االبتسامات دون ان يفتح على استئناف مفاوضات جدية وشاملة        
المفاوضات بين الرئيس ابو مازن واولمرت وثالث جوالت بين طواقم المفاوضات برئاسة احمد قريـع               

  .وليفني لم تسفر عن شيء حتى االن ، واالمور ال تزال تراوح في المربع صفر
الشهر المقبل قال   وحول دعوة فصائل فلسطينية الى عقد مؤتمر وطني فلسطيني في دمشق في السابع من               

هل يخدم اعادة بناء    ..نحن ننظر الى اي خطوة من اي قوى فلسطينية من زاوية واحدة محددة              ": حواتمة"
الوحدة الوطنية وانهاء االنقالبات العسكرية وعودة وحدة الوطن والـشعب ومؤسـسات الـسلطة الـى                

الفلسطينية ال تحتمل االن اية انقسامات      وأضاف ان الحالة     .اوضاعها الطبيعية ام تزيد االنقسام انقساما ؟؟      
اضافية ، واي مؤتمر التحضره جميع االطراف الفلسطينية بدون اسـتثناء سـيتخذ طابعـا انقـساميا ،                  
والمؤتمر الذي يجري التحضير لعقده في دمشق ال تحضره فـتح وال الـسلطة الفلـسطينية وال اللجنـة                   

ن لون واحد محسوبة على حركة حماس، ولذلك سيتخذ         التنفيذية لمنظمة التحرير ، وانما تحضره قوى م       
  .شكال انقساميا بالضرورة

  27/10/2007الدستور 
  

   عريس وعروس100تنظم حفل زفاف جماعياً لـ " حماس: "غزة .13
بينما كانت قوات االحتالل تعلن عن إجراءات جديدة لتضيق الحصار على سكان قطاع              :كتب محمد البابا  

السرور تصدح في قلوب مائة شاب وشابة ومن خلفهم عائالتهم، فـي حفـل           غزة، كانت أجواء الفرحة و    
، أن قـرار  "حماس" محمود الزهار القيادي في .دوأكد   .بمدينة غزة " حماس"زفاف جماعي نظمته حركة     

االحتالل األخير تشديد حصاره على قطاع غزة ليس جديداً، وهو قرار يستخدم باستمرار من قبل القوى                
دف دوماً كل الحركات اإلصالحية، مشيراً إلى أن الفشل دوماً كان ديدن قوى الشر فـي                الظالمة، ويسته 

  .وحضر الحفل الجماعي اآلالف من ذوي العرسان والمواطنين، والعديد من المسؤولين والنواب .العالم
وطنيـة،  وعمت أجواء السعادة الغامرة أجواء الحفل الجماعي الذي تخللته تقديم األناشـيد اإلسـالمية وال    

واعتبر سعيد صيام رئيس كتلة حركة حمـاس         .وعروض فنية وأهازيج العرس الوطني والتقاليد الشعبية      
البرلمانية، العرس رسالة تحد وصمود في وجه ما يتعرض له الشعب من حـصار وعـدوان، مباركـاً                  

  .للعرسان واألهالي فرحتهم وسعادتهم
 27/10/2007األيام الفلسطينية 

  
  باس عن اتصاالت سرية مع إسرائيل ال أساس له من الصحةحديث ع": حماس" .14

تصريحات أدلى بها الرئيس عبـاس      ،  "حماس "ـ عضو في المكتب السياسي ل      عزت الرشق،  نفى: دمشق
جزء من مسلسل   "وإسرائيل لرفع الحصار عن غزة، واعتبر أنها        " حماس"عن وجود اتصاالت سرية بين      

واعتبر عـزت    ".نه واقعيا ال أساس لها من الصحة في شيء        ادعاءات قُصد منه تشويه موقف حماس، أل      
أن الهدف األساس مـن تـصريحات       " قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     " حماس"الرشق القيادي في    

  ".حماس"الرئيس عباس التي تحدث فيها عن اتصاالت سرية هو اإلساءة لحركة 
 27/10/2007قدس برس 

  
  تليفني تشكل جهازاً لدعم طاقم المفاوضا .15

أعلنت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني التي ترأس طاقم المفاوضات اإلسـرائيلي مـع               :رام اهللا 
الفلسطينيين، عن إقامة جهاز لدعم المفاوضات ويعمل على تركيز وتخطيط عمـل طـاقم المفاوضـات                
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ارة الخارجيـة   وأوكلت ليفني مساء امس االول، الى رئيس مركز البحوث السياسية فـي وز            . اإلسرائيلي
وسيضم الجهاز الجديد خبراء في شؤون الـشرق األوسـط          . نمرود بركان، مهمة تشكيل الجهاز الجديد     

ومستشارين سياسيين إلى جانب ضباط في شعبة التخطيط وشعبة االستخبارات، وممثلين عـن الطـاقم               
لبنى التحتية والمالية   السياسي األمني في وزارة األمن، وعن مجلس األمن القومي وممثلين عن وزارات ا            

  .واألمن والداخلية
   27/10/2007                      االتحاد اإلماراتية 

  
  الجوالن مقابل السالم مع كل العرب": إسرائيلي"وزير  .16

ثمن السالم مع سوريا إعـادة الجـوالن،        "إن   "اإلسرائيلية"قال الوزير العربي الوحيد بالحكومة       )أ.ب.د(
وقال وزير الثقافـة والعلـوم والرياضـة         ".لدفعه مقابل سالم شامل مع األمة العربية      مستعدة  "إسرائيل"و
الـسوري  (الـرئيس   "الكويتية نشرتها أمـس إن       "الرأي"غالب مجادلة في مقابلة مع صحيفة       "اإلسرائيلي"

يا الحتالل سور  "إسرائيلي"ليس هناك هدف    .. ليس بعيدا  "إسرائيل"األسد يعرف جيدا أن الحل مع       ) بشار
علـى  "وأكد، ردا على سؤال حول الغارة على سوريا الشهر الماضي، أن             ".وال هدف للتوسع في سوريا    

وحسب استنتاجاتي رغم كل ما حدث، فـإنني        . أن تتعامل مع الرئيس بشار األسد بأسلوب آخر        "إسرائيل"
كما أكـد   ". ى إيران منها عل  "إسرائيل"مقتنع أن سوريا ترى في السالم هدفا استراتيجيا وهي أقرب على            

لم يكن أبدا عائقا في طريق السالم، وأن كل المعطيات تشير إلى أن لبنان وحـزب اهللا                 "مجادلة أن لبنان    
  ". يسيرون في اتجاه السالم وليس الحرب "إسرائيل"و

  27/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  يمهد الغتيال سياسي جديد "إسرائيل"الخطاب العدائي في : بركة .17
 "إسـرائيل "حذّر عضو الكنيست محمد بركة، من أن األجواء العامة في            : وديع عواودة  -لمحتلة  القدس ا 

ولغة الخطاب السياسي في شارعها وبشكل خاص انتشار التحريض العنـصري الفاشـي، علـى كافـة                 
المستويات، ضد العرب وضد أي أفق لالنفراج والتوجه إلى مسار سالمي، تمهد الطريق أمـام اغتيـال                 

وقال بركة في الذكرى الثانية عشرة بالتقويم العبري الغتيال رئيس وزراء الكيان األسـبق    .ي جديد سياس
 .اليوم، هو المزيد من التدهور الـسياسي علـى كافـة المـستويات     "إسرائيل"إسحق رابين إن ما تشهده      

 صـفوفها   وأضاف في بيانه، أن التنظيمات العنصرية المتطرفة في الشارع اليهودي، التي خـرج مـن              
وأشار  .اإلرهابي ييجال عمير قاتل رابين، تصعد نهجها العنصري وتنطلق بحملة علنية إلطالق سراحه            

بركة إلى أن هذه التنظيمات تشعر بحرية حركة على ضوء تغاضي المؤسسة الرسمية عـن ممارسـاتها    
   .العنصرية الفاشية ضد العرب

  27/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سرائيلي يكثّف مناوراتهسالح الجو اإل .18
أن الموضوع المركزي الذي يقلق رئيس الحكومة اإلسرائيلية أولمـرت فـي             "معاريف"ذكرت صحيفة   

إذا ما استمر في قطار التخصيب فستجد إسرائيل أن         "الفترة االخيرة هو المشروع النووي اإليراني، الذي        
زز المخاوف االسرائيلية هو أن اإليرانيين      وما ع  ".ال مفر من الصدام وستجد نفسها مجبرة على مهاجمته        

وفقاً للصحيفة نفسها، يستخفون بالمجتمع الدولي، ويحظون بدعم روسـي ويـستمرون فـي تخـصيب                
الجولة االخيرة ألولمرت في أوروبا كانت تهدف الى محاولة تعزيز          "ولفتت معاريف الى أن     . اليورانيوم

  ".ن وفق التقدير االسرائيلي ال تتأثر بهذه العقوباتالضغط، إال أنه بالرغم من كل ذلك، فإن طهرا
  27/10/2007األخبار 
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   سنوات5خالل  "اإلسرائيلي" مليار دوالر لتطوير القدرة العدوانية للجيش 62.5 .19

 مليار دوالر خالل السنوات الخمس المقبلـة،        62.5ينوي الجيش اإلسرائيلي إنفاق حوالى        :)يو بي آي  (
 الذي يشكله المحيط االقليمي، فلسطينيا ولبنانيا وعربيا وإيرانيا، على الرغم من            "الخطر"متسلحا بتضخيم   

 فـي   8قررت إسرائيل تخصيص    و. مع العرب "السالم"الحديث االسرائيلي المستمر حول الرغبة بتحقيق       
 في المئة أكثر من أي دولة أخـرى عـضو فـي             6المئة من الناتج القومي المحلي لميزانية الدفاع، أي         

مة التعاون والنمو االقتصادي، وفقا لمالحظة رئيس المجلس االقتصادي القومي في مكتـب رئـيس               منظ
  . الحكومة اإلسرائيلية البروفسور مانويل تراختنبرغ

  27/10/2007السفير 
  

  إسرائيل تشدد ضغوطها على رجال الدين المسيحيين .20
ين، عبر التضييق على تحركاتهم     شددت إسرائيل، أمس، من ضغوطها على رجال الدين المسيحي          :)ا ب (

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية اإلسرائيلية سابين حداد أن الدولـة العبريـة ألغـت               . بحجة األمن 
. امتيازات سفر رجال الدين المسيحيين خالل تنقلهم من الضفة الغربية واليهـا بـسبب مخـاوف أمنيـة                

ستكون صالحة لمرة واحدة فقط، وليس لزيـارات        وأوضحت حداد أن القرار يعني أن تأشيرات دخولهم         
وقالـت  . متكررة كما كان يحصل في الماضي، وأنهم مجبرون على تنسيق كل زيارة يريدون القيام بها              

نحـاول إيجـاد   ... بناء على طلب من المسؤولين األمنيين، قيدنا تأشيرات دخول رجال الدين المسيحيين   "
  ".حل لجعل األمر أسهل عليهم

  27/10/2007السفير 
  

  الجبهة الداخلية ليست مستعدة للحرب": معاريف .21
أمس عدم جهوزية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية لمواجهـة تهديـد           "معاريف"أكدت صحيفة    : مهدي السيد 

الصواريخ اإليرانية، أو السورية، أو حتى صواريخ حزب اهللا، بسبب عدم تـوافر العـدد الكـافي مـن                   
الواقية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة الستخراج العبر من حرب لبنان            المالجئ أو من الكمامات     

جاء  .الثانية، وتجنب أوجه اإلخفاق التي ظهرت خاللها، وال سيما ما يتعلق منها بإخفاقات الجبهة الداخلية              
 ذلك في خالل تقرير أعده مراسل الشؤون العسكرية في الصحيفة، عامير ربابورت، كشف فيه النقـاب               

عن أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي درست إمكان توزيع الكمامات الواقية مـن األسـلحة                 
الكيميائية على سكان الشمال خالل حرب لبنان الثانية لخشيتها من وجود أسلحة كيميائية لدى حزب اهللا،                

   .لحة لالستخداملكن الفكرة سحبت من التداول بسبب عدم توافر عدد كاف من الكمامات الصا
  27/10/2007األخبار 

  
  قائد اسرائيلي يطالب باقامة سياج امني بين مصر واسرائيل .22

اكد الميجر جنرال يؤاف غالنت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش االسرائيلي انـه             :  قنا -القدس المحتلة   
وتنفيذ عمليات منطلقة   سيكون من الصعب وضع حد لما اسماه باعمال تهريب االسلحة والوسائل القتالية             

 .من قطاع غزة ضد اهداف عسكرية اسرائيلية ما لم تتم اقامة حاجز او سياج امني بين مصر واسرائيل                 
وجاء تأكيد غالنت خالل الزيارة الميدانية التي قام بها الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز لمنطقة الحـدود                

 الحدود البريغادير يوئيـل سـتريك ان ازديـادا          وبدوره قال قائد الفرقة العسكرية في منطقة      . مع مصر 
  .ملحوظا طرأ علي العمليات الفلسطينية ضد اهداف اسرائيلية منذ تنفيذ خطة االنفصال عن قطاع غزة

  27/10/2007القدس العربي 
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   لفلسطينتهممساندجرموا بسبب دعوة لمناصرة نشطاء سويسريين  .23

مناصرة نشطاء سويسريين، ينتظرون المحاكمة فـي       دعت مؤسسات فلسطينية ل   : أسامة العيسة  -القدس  
، خالل مباراة لكـرة  بلدهم، بسبب رفعهم شعارات منددة باالحتالل اإلسرائيلي ومساندة للشعب الفلسطيني    

  .القدم بين فريق سويسري وآخر اسرائيلي
  26/10/2007موقع ايالف 

  
  ع اسرائيل تدشين موقع الكتروني لمحاربة المطبعين مىن يعكفون علوفلسطيني .24

 فلسطينيين يقودهم الدكتور عبد الستار القاسم المحاضر فـي جامعـة            10يعكف   : وليد عوض  -رام اهللا   
ـ    ى عل ،النجاح بنابلس شمال الضفة الغربية      شـبكة االنترنـت لمحاربـة المطبعـين         ى تدشين موقع عل

لتي تواصل احـتالل    الفلسطينيين والعرب والتصدي لهم وفضح نشاطاتهم في مجال التطبيع مع اسرائيل ا           
 الموقع يحتاج الي جهد جماعي، خاصة ان بعـض الفلـسطينيين            ى أن ونوه القاسم ال  . الشعب الفلسطيني 

يطبعون عالقاتهم مع االسرائيليين بشكل سري، ويلحقون أضرارا واسـعة أخالقيـة ومعنويـة وماديـة        
  .بالقضية الفلسطينية، وباألخص بقضية عودة الالجئين

  27/10/2007القدس العربي 
  

   النقب ترفع االصوات المطالبة بالوحدة الفلسطينية سجنمجزرة .25
استنكرت لجنة متابعة قضايا األسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجمـاهير العربيـة فـي                : نابلس

التنكيـل  و ما اقدمت عليه قوات االحتالل من اقتحام لخيام األسرى فـي سـجن النقـب                 48ـأراضي ال 
ن االحـتالل ال    أرت حركتي فتح وحماس بضرورة االسراع والمبادرة الى الحوار، حيث           وذكّ .باألسرى

  . بلم شمل البيت الفلسطيني عبر تشكيل حكومة وحدة وطنيةمطالبة. يميز بين أسير وآخر
  27/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ائل من كافة الفصى كانت كفيلة بتوحيد االسر النقب جريمة سجن:ىاحد ممثلي األسر .26

 في حديث هاتفي من سـجن النقـب         ى، ابو عميد، احد ممثلي االسر      أعتبر : زهير اندراوس  -الناصرة  
عليها االفـراج   مع الفلسطينيين ف   جنب   ىعيش جنبا ال  الاذا كانت معنية بالسالم و    أن اسرائيل    ،الصحراوي

رة الـسجون كانـت     ن الجريمة التي اقترفتها ادا    أوضح  أو.  والمعتقلين داخل السجون   ىعن جميع االسر  
 ما هـو اال ذر لرمـاد        هم في السجن من كافة الفصائل، وما يشاع عن الخالف بين          ىكفيلة بتوحيد االسر  

 عاليـة تعـانق     ىن معنويـات االسـر    بأ يطمئنهم   ىوختم حديثه موجها رسالة الي ذوي االسر      . بالعيون
  . هللاىن ما حدث لن يكسر شوكتهم، وانهم لن ينحنوا ولن يركعوا سوأالسماء، و

  27/10/2007القدس العربي 
  

  نتفاضة داخل السجنال على ا اسرى النقب الظروف الصعبة هي التي اجبرت:ير محررأس .27
ن االوضاع والظروف أ أيام،أفاد إسماعيل زكارنة من بلدة قباطية والذي افرج عنه قبل : رامي دعيبس

 على القيام بانتفاضة داخل السجن الصعبة التي يمر بها أسرى سجن النقب الصحرواي هي التي اجبرتهم
جلسة الحوار بين لجنة تمثيل المعتقلين وادارة السجن كان  كما أشار إلى أن .ضد سياسة ادارته التعسفية

  .ظاهرا وواضحا استهتار ادارة المعتقل بمطالب االسرى
  26/10/2007 48عرب
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  سيرات القصرمركز األسرى للدراسات يدعو المؤسسات الحقوقية إلنهاء معاناة األ .28
 المؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلى العمل الجـاد علـى إنهـاء معانـاة              ،دعا مركز األسرى للدراسات   

 أسيرات فلسطينيات قاصرات مـن أصـل    10 الـاألسيرات الفلسطينيات القصر واللواتي قارب عددهن     
د الناصر فروانة بأن أصغر     وأفاد مدير دائرة االحصاء عب     . أسيرة فلسطينية فى السجون اإلسرائيلية     110

وأفـاد المركـز أن      .لسجون بموجب قانون اسرائيلى بعد اعتقال والدتها      ا دخلت   ، وهي  العام تبلغأسيرة  
 أنهـا تقـوم بفـرض       ا موضح ،سلطات االحتالل ال توفر لألسيرات القصر معاملة تتناسب مع أعمارهن         

القاسية التـي قـد      ير القمع والمعاملة   كسواهن من األسيرات لتداب    ن حيث يتعرض  ،عقوبات عسيرة عليهن  
  .تشمل العقوبات البدنية والنفسية

  26/10/2007 مركز األسرى للدراسات
  

  الجمعة على مصطبة مسجد صرفند المهدوم يتحدون االحتالل ويؤدون 48فلسطينيو .29
شارك المئات من أهل الداخل الفلسطيني في صالة الجمعة أمس على مـصطبة مـسجد                :القدس المحتلة 

رفند المهدوم، وذلك بعد أيام من قيام المؤسسة اإلسرائيلية بمصادرة محتويـات المـسجد وتخريـب                ص
وأكد الشيخ رائد صالح الذي ألقى خطبة الجمعة تمسك أهل الـداخل بمـساجدهم              . الطريق الموصل إليه  

  .وأوقافهم وتجذرهم في أرضهم
  27/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   االسبوعيةرة بلعين جرحى بينهم صحافي في مسي4 .30

أربعة نشطاء بيـنهم     أن   :نابلس مراسلها من     امين ابو وردة   عن 27/10/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت
جدار العنصري، بعد أن فتح     ال، في مسيرة بلعين األسبوعية المنددة ب      واأصيب ني إيطالي ينصحافي ومتضامن 

  .جنود االحتالل نيران أسلحتهم صوب المتظاهرين
 وبمـشاركة    بلعـين  مجموعة من شباب قرية   أن  : رام اهللا  من   27/10/2007أليام الفلسطينية    ا وأضافت

في مسيرة على الشارع الواصل بين القدس وتل أبيـب المـسمى            شاركوا  متضامنين دوليين وإسرائيليين    
لقرب  الفا من الفلسطينيين القاطنين بـا      30تنديداً بسياسة التمييز العنصري، حيث يمنع أكثر من         ) 443(

في محافظة بيـت لحـم، اعتـدى جنـود     من ناحية أخرى وو . سنوات7منه من السير عليه منذ حوالي     
االحتالل على متظاهرين فلسطينيين ومتضامنين أجانب ضد جدار الفصل العنصري في قرية أم سلمونة              

  .جنوب بيت لحم
  

  ت غزةقائمة القدس تحقق فوزاً كاسحاً في انتخابات نقابة المهندسين بمحافظا .31
اكتسحت قائمة القدس ممثلة الكتلة اإلسالمية في انتخابات نقابة المهندسين فـي محافظـات غـزة                : غزة

، في أجـواء    )26/10(انتخابات النقابة بجميع فروعها في قطاع غزة في االنتخابات التي جرت الجمعة             
ندس أسامة العيـسوي    قائمة الدكتور المه  الوفاز مرشح    .ديمقراطية وسط حضور كبير ومراقبة حكومية     

، بينما حصل منافـسه المهنـدس       صوتا 1371 من أصل    1294بمنصب نقيب المهندسين بحصوله على      
  . صوتا37ًعصام أبو غالي على 

 26/10/2007  لإلعالم المركز الفلسطيني
  

  قبل بأن تفرض وصايتها على الحركة الثقافية الفلسطينية نلن الفصائل أفلست و: ابو شاور .32
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اتحاد الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين، فـي خـضم اإلعـداد     فات تخرج إلى العلن في دوائر  بدأت الخال 
في كتاب مفتوح وجهـه     و.  تشرين الثاني المقبل   9 و 7للمؤتمر الوطني الذي يزمع تنظيمه في دمشق بين         

ءه أن المؤتمر   ذكّر زمال ،  رشاد أبو شاور إلى أقرانه في األمانة العامة لالتحاد، وعممه على الرأي العام            
دعت إليه جهات كثيرة، وأفراد معروفون باستقالليتهم وكفاءتهم، وأنه حاجة وطنية تضم كل من يعنيـه                

 ومن غير المسموح أن يبرز فصيل فلسطيني بعينه، مستغال هذا الحـشد             ،التصدي لتيار التفريط بالقضية   
 والدبلوماسية في تشخيص حال االتحاد الذي يعاني        وال يختار أبو شاور لغة التنميق     . الكبير، مقزماً أهدافه  

بتعبيره، منذ سنوات، من تعثّر، وغياب دور، وتمزق، بسبب قيادة جاهلة، ومثقفين مـستأجرين بائـسين                
قبل بأن تفرض وصايتها علـى      يسياسات الفصائل قد أفلست، ولن      وهو يشير محذرا أن     . قصيري النظر 

   ة، محتجاً على إشراك طرف سياسي من خارج االتحاد في توجيه الدعوة إلـى             الحركة الثقافية الفلسطيني
 وقـد   .وهو بحسب أبو شاور مؤسسة فلسطين الثقافية التابعـة لحمـاس          . أحد اللقاءات التمهيدية للمؤتمر   
  . وإنجاح المؤتمر الوطني الفلسطيني، إنقاذ وحدة االتحاد وتعدديته واستقاللهتسائل إن كان ال يزال ممكناً

  27/10/2007بار األخ
  

   شهيداً وأكثر من ألفي جريح من رياضيي فلسطين خالل انتفاضة األقصى372 .33
 372 وحتى اآلن، سـقط      2000قالت شبكة أطلس سبورت، إنه منذ بداية االنتفاضة في العام           : بيت لحم 

 .ة الرياضية شهيداً من أبناء الحركة الرياضية الفلسطينية إضافة إلى تدمير العشرات من المنشآت واألندي            
وأكدت الشبكة على ضرورة التحرك العاجل من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية الرياضية واالتحادات             
األهلية والعربية والدولية، مؤكدة على أن الميثاق األولمبي الدولي يحـرم االعتـداء علـى الرياضـيين                 

ل ضد الرياضيين وإرسالها إلـى      دعت وزارة الشباب والرياضة إلى توثيق جرائم االحتال       قد  و .ومنشآتهم
  .الجهات المعنية من أجل الوقوف على حجم هذه االعتداءات ووضع حد لها

  26/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  يدين الجريمة اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين" العمل اإلسالمي" .34
، على "دة بحق األسرى الفلسطينيينالجريمة االسرائيلية الجدي"استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي : عمان

، والذي أدى إلى استشهاد احدهم وإصابة "3انصار"اثر اعتداء سلطات االحتالل على أسرى سجن النقب 
المستوى "وطالب امين عام الحزب زكي بني ارشيد في تصريح للحزب، امس، . المئات منهم بجروح

، الذي تستفرد به سلطات االحتالل في ظل الرسمي والشعبي العربي بالتحرك نصرة للشعب الفلسطيني
تغليب المصلحة "ودعا أبناء الشعب الفلسطيني الى ". المحمومة في المنطقة"استمرار مساعي التسوية 

لقد ان األوان للمراهنين على المشروع االميركي الصهيوني "وقال ". الوطنية على المصالح الفئوية
فلسطيني ورفض امالءاته التي تمنع التقاء الفلسطينيين وتوحيد االلتفات الى المصالح الوطنية للشعب ال

  ".جهودهم
  27/10/2007الغد األردنية 

  
  عدم التزام الدول المانحة يؤخر إعمار مخيم البارد : مكاوي .35

الفلسطيني السفير خليل مكاوي انه باستثناء ثـالث أو أربـع           -كشف رئيس لجنة الحوار اللبناني     :بيروت
المساهمة في تـأمين األمـوال       انحة فان أياً من الدول األخرى لم تلتزم بتعهداتها ازاء         دول من الدول الم   

واعتبر أن تحسين أوضاع الفلـسطينيين يـساهم فـي ارسـاء             .دالالزمة العادة اعمار مخيم نهر  البار      
ـ        : اضافو .االستقرار وابعاد مصادر القلق والتفجير     ديم نجري راهناً اتصاالت بهذه الدول المانحـة لتق

. ..مساهماتها حيث أن ما قدم حتى الساعة ال يشكل جزءا يسيرا من الخطة األولى وهي خطة الطوارئ                
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وازاء هذا الواقع فنحن نواجه معضلة مهمة يلزمها تنظيم حملة لحث هذه الدول على المـساهمة ألنهـا                  
 لحمل المعنيـين علـى      مسؤولية دولية وليست لبنانية وبذل مساع ديبلوماسية من قبل الحكومة واألونروا          

  .االيفاء بالتزاماتهم
  27/10/2007السياسة الكويتية 

  
  جنوب لبنان" اليونيفيل"ايرلندا تسحب قوتها من  .36

). يونيفيل( في قوة االمم المتحدة المؤقتة في لبنان         160اعلنت ايرلندا امس سحب عسكرييها البالغ عددهم        
  . دأ اليوم االستعدادات للعودة الى الديار الشهر المقبلوقال الجيش االيرلندي ان الوحدة االيرلندية ستب

  27/10/2007السفير 
  

  مصر تجدد دعوتها إلسرائيل بالتخلي عن األسلحة النووية .37
جددت مصر دعوتها إلسرائيل بضرورة اعادة النظر في موقفها والتوقيع على معاهدة منع : القاهرة

نشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة انتشار السالح النووي في الشرق األوسط، ووضع م
جاءت دعوة مصر هذه المرة من خالل مساهمتها في إعداد مسودة تم تقديمها مع عدد من الدول . الذرية

الى احدى لجان األمم المتحدة، وتتناول خطورة انتشار السالح النووي في المنطقة، وضرورة تخلي 
  . اسرائيل عن تملك هذا السالح

  27/10/2007القبس الكويتية 
  

  ال يمكن معالجة المعاناة الفلسطينية إال بقيام دولة فاعلة: الخارجية البريطانية .38
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، اليوم، أن المعاناة الفلسطينية ال يمكن معالجتها إال من               : لندن

 فاعلة اقتصادياً واجتماعياً، تعيش في سالم مـع         خالل عملية سياسية سلمية يتمخض عنها دولة فلسطينية       
ودعا ميليباند المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً وراء زعامة الواليات المتحدة األميركية في             . "اسرائيل"

هذا الوقت الحساس، مشدداً على أنه اليمكن إبقاء المحادثات حول قضية الشرق األوسط دون دعم نـشط                 
  .إشارة إلى أهمية تفعيل مبادرة السالم العربيةمن الدول العربية، في 

    26/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   رئيس الصندوق القومي اليهوديوافق على تنصيبهرئيس الوزراء البريطاني ي .39
فوجئ الرأي العام البريطاني لدى الكشف، اول من أمس، عن أن رئيس الوزراء             :  إلياس نصراهللا  –لندن  

وردون براون وافق على تنصيبه راعياً للصندوق القومي اليهـودي، فـرع بريطانيـا، وهـي                الجديد غ 
، وذلك خلفاً لرئيس الوزراء السابق تـوني بليـر،          "اسرائيل"المؤسسة التي تُعرف باسم الصندوق الدائم ل      

يطر ويشار إلى أن الصندوق القومي اليهـودي يـس        . مبعوث اللجنة الرباعية الحالي إلى الشرق األوسط      
 في المئة   80 ويشارك في إدارة نحو      "اسرائيل" في المئة من مجموع مساحة األراضي في         13حالياً على   

 لصالح اليهود فقط من دون العرب، وهو تماماً ما كان يفعله البيض في              "اسرائيل"من األراضي عامة في     
كارتر إلى تـأليف كتابـه      جنوب أفريقيا ضد السود، وهو أيضاً ما دفع الرئيس األميركي السابق جيمي             

 .الذي أثار ضجة عالمية لم تهدأ بعد" االسرائيلي"األخير عن األبرتهايد 
  27/10/2007الرأي الكويتية 
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  مبعوث الرئيس الفرنسي يناقش مع فياض برامج السلطة لالصالح والتطوير .40
تمر الـدول المانحـة     قال بيير دوكين مبعوث الرئيس الفرنسي لالعداد لمـؤ        :  زكي ابو الحالوة   -القدس  

المنوي عقده في العاصمة الفرنسية، في ختام زيارته لألراضـي الفلـسطينية واجتماعـه بالمـسؤولين                
الفلسطينيين، لقد طلبت السلطة الفلسطينية من الحكومة الفرنسية استضافة مؤتمر للدول المانحة في فرنسا              

رت فرنسا جدا لهذا الطلب وعلـى رأس ذلـك          في الواليات المتحدة ولقد س    " انابوليس"بعد انعقاد مؤتمر    
وقد ناقش دوكين اعداد هذا المؤتمر مع سالم فياض من خالل لقـائين             . وزير الخارجية بيرنارد كوشينير   

انه لمس انهم يريدون اعادة النهـوض االقتـصادي         : وقال. منفصلين و مع مسؤولي السلطة الفلسطينية     
وحـول  . يرة االعمار والبناء في االراضـي الفلـسطينية       وتاهيل القطاع الخاص في فلسطين وانجاح مس      

تتجه النية لمناقشة االوضاع بمجمل ابعادها وذلـك مـن منطلـق ان             : الوضع في قطاع غزة قال دوكين     
المؤتمر في األساس معد لألوضاع السائدة في كافة األراضي الفلسطينية ولهذا يجب ضم قطـاع غـزة                 

  .طرق الى النواحي السياسيةللمناقشة في المؤتمر دون الحاجة للت
  27/10/2007القدس الفلسطينية 

  
  "اسرائيل"الكنيسة الروسية تسترد أراضيها المفقودة في  .41

ـ            النطـالق بعثـة     160يقيم موفدو الكنيسة األرثوذكسية الروسية في القدس احتفالية بمناسبة الذكرى ال
 قطعة أرض قبـل     70 فلسطين تملك    وكانت البعثة في  . كنيسة الروس األرثوذكس في األراضي المقدسة     

أن الـزعيم الـسوفيتي نيكيتـا       " اسرائيليون"ويزعم مؤرخون   . 1917حدوث الثورة في روسيا في عام       
تنازل االتحاد السوفيتي بموجبها عن ممتلكات الكنيسة الروسـية         " صفقة "1964خروتشوف أبرم في عام     

وبعد تفكك االتحاد السوفيتي بـدأت      . اد السوفيتي  سلعا يحتاجها االتح   "اسرائيل"في القدس مقابل أن تورد      
  . بعثة الكنيسة األرثوذكسية الروسية في فلسطين باسترداد أراضيها

  26/10/2007وكالة نوفوستي 
  

  الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية": األونروا" .42
طـاع غـزة    قالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لألونروا، إن الوضع فـي ق           :  وكاالت –فلسطين اآلن   

مأساوي للغاية، وإن نصف المبلغ المخصص للوكالة للتعاطي مع األوضاع الصعبة في غزة، قـد سـدد                 
وإنها بحاجة لسداد باقي المبلغ من الدول المانحة، حتى يتسنى للوكالة القيام بمـشاريعها فـي قطاعـات                  

) 19(ان، ذكرت أنها تلقت مبلغ      وفيما يتعلق بوضع الالجئين الفلسطينيين في لبن      . التعليم والصحة وغيرها  
  .مليون من أجل مخيم نهر البارد) 57(مليون دوالر من أصل 

 26/10/2007فلسطين اآلن 
  

  مؤتمر وطني فلسطيني عماده المستقلون؟ .43
  عمر صبري كتمتو

وتبادل للتهم واستمرار الحال االنقسامية في المجتمـع        " حماس"و" فتح"بعد سجاالت إعالمية بين حركتي      
طيني، بل في الجغرافيا الفلسطينية، بادر عدد من األكاديميين واإلعالميين والمثقفـين والـسياسيين              الفلس

المستقلين الفلسطينيين الى االجتماع مع قيادات الفصائل الفلسطينية الموجودة في العاصمة السورية بمـا              
ام في دمشق تـتلخص     وطرحوا فكرة عقد مؤتمر وطني ع     ) فتح(فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني      

  :أهدافه في
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المزمع عقده فـي الواليـات المتحـدة        " مؤتمر الخريف " مناشدة الدول العربية الراغبة في حضور        – 1
األميركية، بعدم منح إسرائيل تطبيعاً عربياً من خالل المشاركة في المؤتمر الذي دعـا إليـه الـرئيس                  

  .األميركي جورج بوش
وإنهاء القطيعة بينهما وإيجاد الوسائل واألدوات الالزمة       " حماس"و" فتح" العمل على جسر الهوة بين       – 2

والمناسبة لتحقيق هذا الهدف، والعمل أيضاً على إنهاء حال التشرذم في المجتمع الفلسطيني وتوحيده على               
أسس ديموقراطية سليمة، وعلى قاعدة االحتكام الى مؤسساته الشرعية في حل الخالفات وليس على قاعة               

  .والفصائل في شكل عام" حماس"و " فتح"قتتال، وبما يفضي الى مصالحة وطنية شاملة بين حركتي اال
 وضع خطة عمل مشتركة بعيداً من المحاصصة الثنائية تشارك فيها جميـع الفـصائل، لمواجهـة                 – 3

  .االحتالل، والتشديد على حق العودة وحق المقاومة المشروع لهذا االحتالل
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والبدء بالعمل على وضع األسس الدسـتورية وفـق             تفعيل منظمة    – 4

  . في هذا الخصوص2005النظام األساسي للمنظمة، وتنفيذ اتفاق القاهرة لعام 
غير أن المبادرة أثـارت     .  لتحقيقها – مشكورة   –تلقفت الفصائل الفلسطينية هذه الفكرة وبادرت بالتحرك        

رئيس محمود عباس والفريق العامل معه، فبادر األخ أحمد عبـد الـرحمن أحـد               وال" فتح"حفيظة حركة   
، بالهجوم على المؤتمر قبل تاريخ عقده بـشهر،         "فتح"مستشاري الرئيس وعضو المجلس الثوري لحركة       

، ووصف القائمين عليه باالنفـصاليين، ويـا غيـرة اهللا    )نوفمبر( تشرين الثاني 9 و7إذ يزمع عقده بين     
يف يجرؤ هؤالء االنفصاليون على تحدي الشرعية الفلسطينية والقـرار الـوطني الفلـسطيني              والدين، ك 

التي يتحدث  ) للشرعية(المستقل، خصوصاً أنهم يتحدثون من دمشق، وكأن دمشق أصبحت العدو الرئيس            
  .باسمها كل يوم هو والسيدان ياسر عبد ربه وصائب عريقات

ى الحقائق اآلتية من دون االستناد الى مـا قـال الـسيد أحمـد               وهنا ال بد من اإلشارة بهدوء وروية ال       
علينا أن نرى األمور كما أسـلفنا  . عبدالرحمن أو غيره لئال نزيد الهوة عمقاً في الشرخ الفلسطيني الكبير        

، خصوصاً بعد الذي جرى لهم في غزة بأيدي حركة          "فتح"بروية وحكمة بل من منظار األخوة في حركة         
  ".حماس"مية المقاومة اإلسال

فأي خطوة تخطوها إحدى الحركتين وإن شاركتها فصائل        ". حماس"و  " فتح"حال الثقة مفقودة بين حركتي      
أخرى، سيقابلها الطرف اآلخر بالشك والريبة، خصوصاً أن فكرة المؤتمر جاءت من الفصائل المقيمـة               

ه سيدرس إمكان إرسال من يمثل      واستحسنها وقال ان  ) أبو لطف (في دمشق بعدما أبلغ بها فاروق القدومي        
فتح في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي يرأسها الدكتور طالل ناجي، عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                 

  . القيادة العامة– األمين العام المساعد للجبهة الشعبية –التحرير الفلسطينية 
ئل من منظمة التحرير الفلسطينية،     والحقيقة الثانية في هذا اإلطار هي الطرف الممول للمؤتمر وهو فصا          

بأنها طرف مـدعو    " فتح"وهنا شعرت حركة    ". حماس"و  " الجهاد اإلسالمي "إضافة الى كل من حركتي      
وليس داعياً، وهذا أمر غريب ومريب في رأي الحركة، إذ جرت العادة أن تكون هي الطـرف الـداعي    

  .، بل هو أحد مؤسسيها"فتح"ينتمي الى والمبادر وليس غيرها، وهذا ما أكده ديبلوماسي فلسطيني 
أما الحقيقة األخيرة التي أثارت حفيظتهم فهي التصريحات المؤيدة للمؤتمر بحدة، على لسان أحد القـادة                

ومجموعتـه،  ) أبو مازن (، التي أثارت حفيظة الرئيس محمود عباس        "فتح"الفلسطينيين المناهضين لقيادة    
ئل المثيرة للجدل حول المـؤتمر، ورد بهـدوء علـى االتهامـات             ما حدا بطالل ناجي الى إيضاح المسا      

المثارة، وأكد أن الدعوة وجهت الى جميع الفصائل من دون استثناء، وكان ذلك شرطاً أساسـياً لموافقـة          
كما أستطيع التأكيد في هذا اإلطار أن الدعوة سلمت في دمشق           . سورية على عقد المؤتمر على أراضيها     

في سورية الدكتور سمير الرفاعي، وأكد لي شخصياً أنه تسلمها وأرسلها           " فتح"ركة  رسمياً الى مسؤول ح   
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئـة والتنظـيم،          ) أبو ماهر (بدوره الى السيد محمد غنيم      
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وأفاد السيد هاني الحسن أن الدعوة وصلت من محمد غنيم الـى الـرئيس              . المقيم في العاصمة التونسية   
  . محمود عباس الذي وزعها بدوره على اللجنة المركزية للحركة وطلب عقد اجتماعها لهذا الغرض

وعدم مشاركتها في المؤتمر، ولكن ما يصعب تفهمـه هـو أنهـم كـالوا               " فتح"يمكن أن نتفهم رد فعل      
 المهـد،   االتهامات للمؤتمر قبل عقده، بل غمزوا من قناة الدولة المضيفة وفكرة المؤتمر ال تـزال فـي                

وسعوا من خالل بيان اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة المنتهية واليتها، الى تحريض الدولة المضيفة على               
  .عدم السماح بعقد المؤتمر

بناء على ما تقدم، ال بد من أن نوضح أن الفصائل وقعت في خطأ تكتيكي، إذ انها لم تترك األمـر فـي                       
ئاسة اللجنة التحضيرية مفترضة حسن نيـة الفـصائل األخـرى،           أيدي المستقلين، بل باشرت بنفسها بر     

خصوصاً أن الذي ترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر هو األخ الدكتور طالل ناجي الذي يحظى بإجمـاع                
فلسطيني لعالقاته المميزة مع جميع الفصائل، خصوصاً عالقته الودية مع الرئيس عبـاس علـى رغـم                 

  .االختالف السياسي بينهما
" فـتح "و  " حماس" أسباب اختيار طالل ناجي لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر هو استبعاد كل من              وأحد

عن رئاستها، بحيث ال يكون هناك أي سبب إلثارة النزاع بين الطرفين في هذا الخصوص، كما يوجد في               
  .اللجنة مستقلون

 الفلسطينية وال لمجلسها الـوطني أو       وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أنها ليست بديالً لمنظمة التحرير        
وال شك في أن كـالً  . محاولة لاللتفاف عليهما وليست اصطفافاً الى جانب فصيل في مواجهة فصيل آخر        

ستستمعان بهدوء الى الصوت الفلسطيني المستقل الذي صمت طويالً، وعليهمـا أن            " فتح"و  " حماس"من  
تا بالقضية العادلة الـى حافـة الهاويـة، فالحركتـان           تحترما هذا الصوت ال أن تهربا منه بعد أن وصل         

مسؤولتان عن التشرذم واالقتتال في صراع على سلطة ال سلطة لها، وستستمعان الى صوت يردد كالم                
  ".من كان منكم بال خطيئة فليرمنا بحجر"السيد المسيح 

لهـروب الـى    ليس من حق أحد من الفصائل أن يقرر وحده مصير شعب فلسطين وليس من حق أحد ا                
األمام واحتكار قضية شعب بأكمله ألنه أطلق الرصاصة األولى أو ألنه فاز في انتخابات لم يشارك فيها                 

  .سوى أربعة ماليين فلسطيني من أصل شعب وصل تعداده الى أحد عشر مليوناً
، فإنمـا   استمرار القتال بين الفصائل في غزة، إغالق المؤسسات اإلنسانية في الضفة، إن دال على شيء              

على المجهول الذي وصلت اليه القضية والذي يفضح الممارسات غير األخالقية وغير الوطنية للقيـادات         
في الضفة والقطاع، فهي التي تتحمل الوزر، وتلك الخطايا، وعليها أن تصغي الى صوت العقـل كـي                  

و سـبب مـن     نستطيع مواصلة النضال بأشكاله المشروعة، وال يحق ألحد الهروب تحت أي ظـرف أ             
وعلى مسؤولي المؤتمر إفساح المجال أمام الصوت الفلسطيني المـستقل الـذي            . مواجهة ما وصلنا اليه   

  .سيكون صوت أكثرية شعب فلسطين التي كانت صامتة
 27/10/2007الحياة 

  
  القدس وأحزمة االستيطان والعزل والتهويد

  مأمون الحسيني
" لقاء أنابوليس "تحت ظالل الصخب اإلعالمي الذي يلف       في خطوة استباقية ذات طابع تكتيكي مرحلي، و       

، "اإلسـرائيليون "تشرين الثاني المقبل، والذي يدرك المـسؤولون        / الذي يشاع أنه سيعقد منتصف نوفمبر     
أكثر من غيرهم، األهداف الكامنة وراء الدعوة إليه، بادر كل من الوزير اليمينـي المتـشدد أفيغـدور                  

اء حاييم رامون إلى إطالق تصريحات الفتة وغير معهـودة تـشبه القنابـل     ليبرمان ونائب رئيس الوزر   
الدخانية التي تثير غبارا كثيفا وجدال صاخبا، من جهة، وتحجب واقع الحال الذي يدب على األرض، من                 

، وأحد أبرز دعاة طرد الفلـسطينيين، دهـشة         "إسرائيل بيتنا "جهة ثانية، حيث أثار ليبرمان زعيم ائتالف        
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 الماضي، بمطالبته بانسحاب جزئي من أحياء فلسطينية في القدس          7/10الحكومة الصهيونية يوم    وزراء  
الشرقية في حال التوصل إلى سالم، وتبعه في ذلك حاييم رامون الذي تحدث، في الجلسة ذاتهـا، عـن                   

 المدينة المقدسة   إمكانية تقاسم القدس الشرقية مع الفلسطينيين، قوامه االعتراف بكافة االحياء اليهودية في           
واألحياء العربية كجزء من الدولة العربية، وذلك في اطار تسوية نهائية مـع             " إسرائيل"كجزء من دولة    

، مـا خلَّـف     "على أساس انساني  " إسرائيل""الفلسطينيين، وامكانية اعادة بعض الالجئين الفلسطينيين إلى        
ة أولمرت تعد العدة للمـشاركة فـي مـؤتمر          جدالً صهيونياً مصطنعاً، في الوقت الذي كانت فيه حكوم        

أنابوليس وتعمل على الوصول، مع الجانب الفلسطيني، إلى صياغة وثيقة اإلعالن المشترك المقـرر أن               
 هكتـارات مـن األراضـي       110يتمخض عنها المؤتمر، وتصدر األوامر، في الوقت ذاته، لمـصادرة           

  ".مالي من الضفة الغربية عن جنوبهااستكمال فصل الجزء الش"الفلسطينية قرب القدس بهدف 
مع أن المقصود باألحياء العربية في القدس هو تلك القرى والبلدات التي أضيفت إلى نطاق بلدية المدينة                 

 إال أن هذه المقترحات المندرجة في إطار سياسة استيطانية واسعة تسعى إلـى              1967المقدسة بعد العام ،   
حول الموضـوع   " المخاتلة"ي ذكَّرت الكثيرين بمقترحات إيهود باراك       مواجهة التحديات الديمغرافية، والت   

وصـقوره الـذين طالـب      " اإلسرائيلي"، وأثارت عش الدبابير في أوساط اليمين        "2كامب ديفيد "ذاته في   
ومنح سكانها الجنسية األردنية، أخذت بعدا آخر عندما ألمـح          " إسرائيل"بعضهم بضم الضفة الغربية إلى      

علـى  " االسرائيلية"عن السيادة   " يتنازل" الماضي، الى أنه قد      15/10 ايهود اولمرت يوم     رئيس الوزراء 
 معتبرا  1967حزيران ، / وضمتها خالل حرب يونيو   " اسرائيل"بعض احياء القدس الشرقية التي احتلتها       

ـ                 ا أمام الكنيست أنه ليس من الضروري ضم مخيم شعفاط والسواحرة والولجة وبلدات أخرى للقـول إنه
شيدت أحياء رائعة خاصة بها في المناطق الشرقية مـن          " إسرائيل""أيضا أجزاء من القدس، ال سيما أن        

وهو ما اعتبرته وسائل بمثابة تلميح الى االستعداد للتوصل الى حلول وسط بشأن االرض فـي                ". المدينة
  .القدس

ـ    " معاريف"ويورد مراسل الشؤون الحربية في       تمال لتـصريحات رامـون     شالوم يروشالمي، تفسيرا مح
توصل على ما يبدو الى االستنتاج بأنـه ال         "وتلميحات أولمرت، قوامه أن رئيس الوزراء، مثل رامون،         

معنى لالحتفاظ باالحياء العربية المطرفة تحت سيادة يهودية، بينما الصلة الوحيدة للسكان هناك بالدولـة               
أنه يجب فرض نظام خاص على الحوض المقـدس،         يعتقد  "وهو أيضا، مثل نائبه،     ". هو التأمين الوطني  

وهذه قائمـة   (أي على منطقة الحرم، المبكى، مدينة داود، جبل الزيتون، المسجد االقصى، كنيسة القيامة              
أي بتعبير  . ولكن يخاف ان يقف خلفه، االمر الذي يدل في شيء ما على طبيعته وزعامته ايضا              )". جزئية
ومرد ". لى تحويل الحوض المقدس الى منطقة خارج النفوذ االقليمي        يسعى اولمرت، مثل رامون، ا    "آخر،  

على االقل حسب بحث مجموعـة      . ذلك أن الحديث يدور هنا حول موضوع مركب، معقد وغير مسبوق          
معهد القدس للبحوث   "خبراء برئاسة البروفيسورة روت لبيدوت، التي حللت مؤخرا كل البدائل في اطار             

  "".االسرائيلية"
  "!مواصالتي"وآخر .. رافيتواصل جغ

الذي يفضحه  " المنفرد النشاز " اإلسرائيلي"العزف  "في كل األحوال، األجدى من االنشغال بهذا النمط من          
الروحي عوفاديا يوسف بأنه لن يتم التطرق إلـى موضـوع           " شاس"وعد أولمرت الضمني لزعيم حركة      

نقـال عـن    " يديعوت أحرنوت "وقع صحيفة   القدس في اإلعالن المشترك مع الفلسطينيين، وفق ما ذكر م         
مصادر رفيعة المستوى في االئتالف الحكومي، هو تسليط الضوء على واقع الحال المناقض، والمتمثـل               
في الهجمة االستيطانية الجديدة التي طالت أراضي محافظة القدس، والتي أحجمت الواليات المتحدة عـن          

د فعل العديد من الحكومات العربيـة واألوروبيـة التـي           االدالء بأي تعليق حولها، ما يتناقض مع ردو       
، فإن عملية االستيالء األخيرة على      "اإلسرائيلية"إذ وفقا ألوامر المصادرة     ". االسرائيلي"استنكرت القرار   

 دونما من أراضي أربع قرى فلسطينية في محيط القـدس هـي أبـو ديـس                 1129األرض تشمل نحو    
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يـضم  " انشاء مجمع من المـستوطنات    " والخان األحمر، وذلك بهدف      والسواحرة الشرقية والنبي موسى   
وعزل " القدس الكبرى "معاليه ادوميم والمستوطنات القريبة من ميشور ادوميم وكيدار، في إطار مشروع            

شمالي الضفة الغربية عن جنوبها، ومنع اي تواصل جغرافي فلسطيني مع وادي االردن الـذي تنـوي                 
، فإن االراضي المصادرة ستستخدم في شـق        "االسرائيلية"حسب صحيفة هآرتس    و. ضمه إليها " إسرائيل"

التي تمر عبرها الطريـق     " 1-اي"طريق جديدة تربط القدس بأريحا، إضافة إلى إخالء المنطقة المسماة           
 مـسكن   3500الحالية التي تربط بين القدس واريحا، لصالح مشروع يهودي قديم العهد يقـضي ببنـاء                

شق هذه الطريق بات ضـروريا بـسبب        "أن  " اإلسرائيلي"فيما زعم ناطق باسم الجيش      . ومجمع صناعي 
 15،5واوضح ان الطريق المنوي شـقها بطـول   ". الحاجز األمني الذي تم بناؤه في قطاع معاليه ادوميم   

  . هكتارا فقط من االراضي الخاصة23و" االراضي االميرية" هكتارا من 144كلم ستبنى على 
، أن عملية المصادرة األخيرة تتيح      "هآرتس"من التفصيل أكثر، وفق ما يورد عكيفا ألدار في          ويفيد المزيد   

تواصـال  "والقدس، في مقابل ما يمكن تسميته       " معاليه أدوميم "لليهود ما بين مستوطنة     " تواصال جغرافيا "
 سـجل بـراءة     للفلسطينيين، وهذه التسمية ليست بدعة من وزير الحرب ايهود باراك، فقـد           " مواصالتيا

اختراعها أرييل شارون قبل سنين كثيرة عندما اقترح بناء جسور وأنفاق في أنحاء الـضفة ليـستعملها                 
جرى غسله فـي مغـسلة      "أما الدافع الى وضع اليد على هذه االراضي، حسب ألدار، فقد            . الفلسطينيون

ذه األراضي هو من اجـل      فقائد منطقة المركز، غادي شمني زعم أن وضع اليد على ه          : كلمات االحتالل 
والحديث المقصود هنا هو عن شق شارع يلتف على         . في منطقة معاليه ادوميم   " محور نسيج حياة  "اقامة  

غيـر أن   ". من أجل الفلسطينيين الذين يريدون التنقل بين القدس وما حولها ومنطقة أريحـا            "المستوطنة  
هذا، الذي يعرضه رئـيس بلديـة معاليـه         " محور نسيج الحياة  "التدقيق في الخارطة التي تعرض مسار       

، يظهر تشابها كبيـرا     "1خطة إي "إلزالة معارضتهم   " اليسار"ادوميم، بيني كشرئيل، على ساسة من قوى        
بين هذا المسار وبين خط ازرق يتلوى حول معاليه ادوميم في خارطة أعدتها بلدية المستوطنة الكبيـرة                 

  .2005إبريل / في نيسان
 مصادرة األراضي الواقعة شمال شرقي القدس، والمضي في تنفيذ المشروع المسمى            والمرئي، أن تأثير  

 وحدة سكنية جديدة وفنادق وبنية تحتية لزيادة عدد المستوطنين في القـدس             3500بعد بناء   " ميفو أدوميم "
 ، لن يقتصر على شطر الضفة الغربية إلى قسمين، بعد أن يتم وصل            "معاليه أدوميم "ما قد يضاعف حجم     

من جهة الشرق بمنطقة غور األردن التي يخطط لتكثيف االستيطان فيها وإقامـة جـدار               " معاليه أدوميم "
جديد يفصلها عن مناطق الضفة الغربية التي ستصبح بين حجري رحى الجدران من الغرب والـشرق،                

ون إمكانيـة   وإنما سيزيد أيضا من عزلة الشطر الشرقي من القدس عن بقية الضفة الغربية، ما سيحول د               
وكان هذا المشروع قد أثار انتقـادات       . تحول المدينة المقدسة إلى عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل        

المتعاقبة، نظرا لخطورته علـى     " اإلسرائيلية"عالمية واسعة، وخضع لعدة مراجعات من قبل الحكومات         
وذلك . زلين رئيسيين في الشمال والجنوب    واقع ومستقبل الضفة الفلسطينية المحتلة، وتحويله إياها إلى مع        

باإلضافة إلى المساعي المبذولة لتوسيع عدة مستوطنات وأحياء يهودية، ال بل وإقامة مستوطنات جديـدة               
  .بمحاذاة الحدود البلدية للقدس إلقامة حزام عمراني يهودي يطوق القدس الشرقية

  محط إجماع يهودي.. القدس
 على القدس الـشرقية باعتبارهـا حاضـنة         1967) يونيو(ن حزيران   ومع أن التركيز انصب منذ عدوا     

المقدسات وجزءاً ال يتجزأ من األراضي التي احتلت في هذا العدوان الذي أفرز قـرار مجلـس األمـن                   
 وأنجبـت   1991وتوقفت على تخومه حدود المفاوضات التي انطلقت في خريف العـام            ) 242(الشهير  

أخرجت القدس الشرقية من العملية التفاوضية ورحلتها الى ما سمي حينهـا            اتفاقية أوسلو وملحقاتها التي     
بالمفاوضات النهائية، إال أن ذلك ال يلغي وال يحجب الحق التاريخي والوطني للفلسطينيين فـي القـدس                 

 في المائة من مساحة بلدية القدس االنتدابيـة، وتـضم أهـم المراكـز               13.14الغربية التي كانت تشكل     
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 مقدسي مـن  000.25 واألحياء السكنية العربية خارج البلدة القديمة، والتي كان يقطنها أكثر من     التجارية
المسلمين والمسيحيين من أصحاب المهن الحرة والتجار وكبار الموظفين الذين شردوا جميعا في العـام               

  . واستولت العصابات الصهيونية على أمالكهم1948
إذا حصلنا يوما على القدس وكنت ال أزال حيا وقادرا          : "صهيونيةيقول ثيودور هرتسل مؤسس الحركة ال     

على القيام بأي شيء، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود فيها، وسوف أجرف اآلثـار التـي                   
أما ديفيد بن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني وأول رئيس وزراء لـه، فـيلخص              ". مرت عليها قرون  
وينطبق هذا  ". بدون القدس، وال معنى للقدس من دون الهيكل       " إسرائيل"نى ل   ال مع : "المسألة ذاتها بقوله  

التوجه على كافة األحزاب والتعبيرات السياسية الصهيونية التي تجمع على هدف تهويد القدس من خالل               
ين مصادرة أراضيها وبناء المستوطنات فيها وتغيير معالمها الجغرافية والدينية، وترحيل سكانها الفلسطيني           

من خالل اساليب الترغيب والترهيب واالحتيال وتحت غطاء ما يسمى بالقوانين الصهيونية الجائرة، في              
  .مقابل جذب المزيد من المهاجرين اليهود إليها

وتفضح المتابعة التاريخية الدقيقة لمسلسل الهجرة اليهودية إلى القدس على امتداد األلفية الميالدية الثانيـة     
. الصهيونية التي حاولت تزوير التاريخ ولي عنق الحقائق لمصلحة المشروع الـصهيوني           جملة األكاذيب   

 أنه لم يكن هناك أي يهـودي        1146ويذكر الرحالة اليهودي أبراهام بن هيا الذي زار المنطقة في العام            
  والحظ انه يوجـد  Benuamin of tudela زار القدس الرحالة اليهودي 1173وفي العام . في القدس

ومع دخول القائد   .  يهودي في المدينة من أصول فرنسية وبريطانية، ويهودي واحد في مدينة الخليل            200
المسلم صالح الدين األيوبي مدينة القدس وطرد الفرنجة منها، بدأ عصر جديد لليهود الذين سـمح لهـم                  

 1210ه في العـام     وذكر الحاخام اليهودي الفرنسي صموئيل سيمون ان      . صالح الدين باإلقامة في القدس    
 زار الرحالة اليهودي اإلسباني جودا بن سلمون الحريزي         1218وفي العام   .  يهودي في القدس   300وجد  

  .القدس ورأى حاخامات من أصول فرنسية وبريطانية كالحاخام صموئيل سيمون
 لم تقـم أيـة      وطوال الفترة التي تلت هذا التاريخ، وكان عدد اليهود في القدس خاللها ما بين مد وجزر،               

  التي أصدرها اليهود hale vanon عندما دعت صحيفة1863مستوطنة يهودية هناك إلى أن جاء العام 
االهتمـام بـأرض    "إلى إنشاء المستوطنات واستصالح األراضي خارج أسوار القدس، كما دعت الـى             

 خارج أسوار القدس حي     وبعد هذا اإلعالن شيد موشيه مونتفيوري     ". التي تمتد حتى أرز لبنان    " إسرائيل"
 أسس الحاخام داود بن شمعون، زعيم يهود شمال إفريقيا، مع اليهود            1867وفي العام   ". مشانوت شائنيم "

 أنشأ اليهـود حيـا      1869وفي العام   ". محنية إسرائيل "المقيمين في القدس حياً خارج أسوار القدس دعي         
، "موشيرم"وبعد أربعة أعوام أقاموا حي      ". عقوبصخرة ي "، وفي العام التالي اقاموا حي       "نحلة شفع "دعي  
 أقام اليهود المقيمون في     1877 أغسطس /وفي الثامن من آب   ". مساكن إسرائيل " اقاموا حي    1876وفي  

بوابة " (بتاح تكفا "دعيت  ) شمال شرق يافا  (القدس أول مستوطنة يهودية على أطراف بلدة أم لبس العربية           
 انـشأ اليهـود فـي       1880وفي  . م خارج القدس والخليل وصفد وطبريا     وكانت أول مستوطنة تقا   ) األمل

علـى ارض   " موشيرم"شمال حي   " بيت إسرائيل "، وبعد ستة أعوام أقاموا حي       "مذكرة موشي "القدس حي   
بـن  "، وفي العام التالي أقاموا حـي        "سكوت شلوم " اقاموا حي    1887وفي عام   . تدعى البركة والمطبنة  

غيـر أن   .  على التـوالي   1890 و 1889في العامين   " بيوت تيمن "وحي  " صيدقشعارية ت "ثم حي   " يهوذا
 أكتـوبر   / تشرين األول  11الوضع سرعان ما تغير عقب دخول الجنرال ادموند اللنبي مدينة القدس في             

 سبتمبر التـالي تحـت هيمنـة        / في موكب نصر رمزي، ووقوع فلسطين بكاملها في شهر أيلول          1917
 نصرها في معركة مجدو، ومن ثم إعالن االنتداب البريطاني على فلسطين، حيث             القوات البريطانية بعد  

تدفقت الهجرة اليهودية من جديد، وتشجع اليهود اكثر فأكثر للمطالبة بما أسموه حقوقا عند حائط البـراق                 
" هيكـل سـليمان   "وقاموا بإدخال أدوات الصالة الجماعية عند الحائط ووزعت مناشير تظهـر            ) المبكى(
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مزعوم قائما مكان مسجد قبة الصخرة، ما أثار حفيظة المسلمين الفلسطينيين الذين سرعان ما فجـروا                ال
باستعراض مسلح عند الحائط    ) حزب جابوتنسكي " (التصحيحية"ثورة عارمة إثر قيام الميليشيات اليهودية       

 بثـورة   1929أغـسطس    /رفعت خالله األعالم الصهيونية، وعرفت هذه الثورة التي انفجرت فـي آب           
البراق التي كان نتيجتها تشكيل لجنة تحقيق دولية ثالثية من قبل عصبة األمم أكدت على أن ملكية حائط                  
البراق تعود الى المسلمين وحدهم، وأنه وقف إسالمي لكونه جزءا ال يتجزأ من حائط الحـرم الـشريف                  

األدوات التي يجوز لهم جلبها فـي       الغربي، كما أقرت أن لليهود حرية الزيارة والصالة الفردية وحددت           
  .مناسبات معينة

 وهو يوم انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين وإعـالن قيـام الكيـان              ،1948 مايو / أيار 15وبحلول  
الصهيوني، سقط الشطر الغربي من المدينة المقدسة بأيدي العصابات الصهيونية، ليبقى في أيدي العرب              

 بلدية القدس االنتدابية سمي بالقدس الشرقية، وخالل طيلـة الـسنوات             في المائة من مساحة    48.11نحو  
 قامت الدولة الصهيونية بنقل األمالك العربية بالقدس الغربية إلى أفراد وهيئات صهيونية،             1967  1949

وأعلنت القدس الغربية عاصمة لها وبنت على األمالك المغتصبة أهم مؤسساتها الرسمية، ضاربة عرض              
ل اتفاق أو قانون دولي، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى عدم االعتراف بالسيادة الـصهيونية                 الحائط بك 

  .على القدس الغربية إلى يومنا هذا
  27/10/2007الخليج اإلماراتية 

   
  إلى متى يدوم التفاؤل؟": اجتماع أنابوليس" .44

  عبد الوهاب المسيري. د
إليه الرئيس األميركي بوش بين ممثلين للدولة الصهيونية        كلما اقترب الموعد المقرر لالجتماع الذي دعا        

 اإلسـرائيلي، كلمـا تـضاءلت       -والسلطة الفلسطينية وبعض البلدان العربية بخصوص الصراع العربي       
اآلمال فيما يمكن أن يسفر عنه هذا االجتماع الذي تسعى اإلدارة األميركية لعقده في أواخر نـوفمبر أو                  

  .لحاليأوائل ديسمبر من العام ا
ويكفي للداللة على هذا التضاؤل في اآلمال، ومن ثم فتور الحماس وتصاعد الشكوك، إلقاء نظرة علـى                 
تعدد التسميات واألوصاف التي ُأطلقت على هذا االجتماع منذ أن طُرحت الفكرة قبل ثالثة أشهر وحتـى                 

تُطـرح  " الم في الشرق األوسط   مؤتمراً دولياً للس  "فقد وصف االجتماع في أول األمر بأنه سيكون         . اآلن
كما يميل قـادة الدولـة      " الوضع النهائي "خالله كل القضايا الجوهرية التي تشكل لب الصراع، أو قضايا           

وكان من الطبيعي مع هذا الوصف المفرط في الطمـوح والتفـاؤل أن تتعـالى               . الصهيونية إلى تسميتها  
ة وإقليمية معنية بالصراع، مثل األمم المتحـدة        بعض األصوات، داعيةً إلى مشاركة نشطة لمنظمات دولي       

. واالتحاد األوروبي، بل والجامعة العربية، فضالً عن بعض القوى الدولية األساسية مثل روسيا والصين             
إال أنه لم يمض وقت طويل حتى استدركت اإلدارة األميركية نفسها وأوضحت أنه ال مجال لمشاركة هذه                 

برعاية أميركية لقـادة    " اجتماع" وأن ما قصده الرئيس األميركي بدعوته هو         األطراف الدولية واإلقليمية،  
الدولة الصهيونية والسلطة الفلسطينية أساساً، باإلضافة إلى بعض الدول العربية، وأن هذا االجتماع، الذي              

ايـة  ، لن يكون كافياً لحل كل المشاكل التي طال أمدها، ومن ثم فغ            "اجتماع واشنطن "أصبح يعرف باسم    
  .في المفاوضات بين األطراف المعنية" كسر الجمود"المراد أن يكون خطوة نحو 

وبالرغم من أن هذا التوصيف الجديد لالجتماع قد خفض مستوى التوقعات إلى حد كبير، فقد ظل البعض                 
دولـة  "في األوساط الرسمية العربية يبالغ في أهمية االجتماع ونتائجه، ويتحدث عن تفاصـيل وحـدود                

الموقف "يمكن أن تُولد في هذا االجتماع، بل ويكيل المديح للرئيس األميركي وإدارته على ذلك               " سطينيةفل
إال إن اإلدارة األميركية، التي يبدو أنها       . المتمثل في االهتمام بقضايا المنطقة والسعي إلى حلها       " اإليجابي

ن استدركت مرة أخـرى وأشـارت إلـى أن          ال تعبأ كثيراً بمديح المادحين وال آمال الموالين، لم تلبث أ          
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 - نسبةً إلى المدينة األميركية التي سيعقد فيها       -"اجتماع أنابوليس "المأمول من االجتماع، الذي غدا اسمه       
هو أن يكون فرصةً لعرض مواقف األطراف المختلفة والتشاور حول بعض المـسائل التـي يمكـن أن                  

  .لمفاوضات مستقبليةتتطور فيما بعد لتكون بمثابة جدول أعمال 
ليس لدى أولمرت ما يمكن أن يقدمه لتحقيق الحد األدنى من التطلعات الفلسطينية، ولم يعد لدى األطراف                 

  .العربية ما يمكن أن تتنازل عنه لتلبية المطالب الصهيونية
 أولمـرت   ومما يعزز هذا التوصيف األكثر تدنياً لحدود االجتماع تأكيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود            

بشكل متواصل على عدم االلتزام بأية جداول زمنية أو أية تفاصيل عن بدء المفاوضات أو انتهائها أو أية                  
صيغ نهائية بشأن القضايا الجوهرية، بل وال حتى بإعالن نوايا عن إجراءات يمكن اتخاذها مستقبالً، من                

 بعض األسرى الفلسطينيين في سجون      قبيل وقف االستيطان أو إزالة بعض المستوطنات، أو اإلفراج عن         
ولـم يكتـف أولمـرت    . االحتالل، أو تخفيف القيود على تنقل الفلسطينيين وعلى أبسط حقوقهم اإلنسانية  

وحكومته بتأكيد هذا الموقف من خالل التصريحات الشفهية، بل أرفقه بإجراءات عملية مباشـرة مثـل                
معـالي  "القدس لتوسيع الروابط بين مـستعمرة       مصادرة مساحات شاسعة من األراضي في محيط مدينة         

والقدس، وذلك على نحو يجعل من المستحيل إمكان التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية              " أدوميم
وجنوبها، باإلضافة إلى استمرار عمليات قصف المدنيين العزل في غزة، ومواصلة بناء جـدار الفـصل        

  .العنصري
، عدم الوضوح بخـصوص     "اجتماع أنابوليس "معرض تضاؤل اآلمال في     وال يخلو من مغزى أيضاً، في       

الدول التي ستُدعى للحضور، والسيما سوريا التي ما زالت هدفاً لحملة عدائية شرسـة مـن الواليـات                  
وبإثارة القالقل في لبنان تارةً، وبتطوير قدرات نووية        " اإلرهاب"المتحدة والدولة الصهيونية تتهمها بدعم      

وتشير تصريحات اإلدارة األميركية عن استبعاد سوريا، رغم اسـتمرار          . يران تارةً أخرى  على غرار إ  
االحتالل الصهيوني لهضبة الجوالن السورية، إلى أن االجتماع المزمع لن يتطرق إلى جوانب أساسـية               

حل في الصراع، ولن يسعى إلى طرح حلول شاملة أو حتى مناقشة القضايا التي البد أن يتصدى لها أي                   
  .في المستقبل

بيد أن التشاؤم ال يقف عند حدود القضايا التي سيتناولها االجتماع والنتائج التي يمكن أن يسفر عنها، بل                  
إسـرائيل  "، زعيم حـزب     "أفيجدور ليبرمان " وقد كان . يمتد إلى التشكيك في إمكان انعقاد المؤتمر أساساً       

اإلسرائيلية، من أبرز من عبروا صراحةً عن مثل هذا         ووزير التهديدات اإلستراتيجية في الحكومة      " بيتنا
أقصى ما يمكن أن يقدمه أولمـرت هـو تحديـد           "التشكيك، مؤكداً أنه حتى في حالة انعقاد االجتماع فإن          

  ).2007 أكتوبر 17صحيفة هآرتس، " (القضايا وعرضها وليس البحث فيها
جتماع، وهي وثيقة الصلة بمأزق االحتالل      وبغض النظر عن مالبسات ودوافع الدعوة األميركية لعقد اال        

األميركي في العراق والضربات التي يمنى بها كل يوم، وكذلك بخطط اإلدارة األميركية إلحكام هيمنتها               
، وبغض النظر عن التعديالت التـي طـرأت علـى           "الخطر اإليراني "على المنطقة ومواجهة ما تسميه      

تشاوري ال أكثر، فـإن     " اجتماع"شامل إلى مجرد    " ر دولي مؤتم"توصيف االجتماع المنشود وحولته من      
ثمة أسباباً أخرى جوهرية تدعو إلى االعتقاد بأن األفق المنظور ال يحمل أي فرص لنجـاح مثـل هـذا                    
االجتماع أو غيره في ظل األوضاع السائدة في الدولة الصهيونية وعلى الساحة الفلسطينية وفي المنطقـة      

  .بوجه عام
اتفاقيـة كامـب    "أن جميع المفاوضات والمبادرات للتوصل إلى تسوية للصراع، بدءاً من           فمن المعروف   

بين الحكومة المصرية والدولة الصهيونية ومروراً بمؤتمر مدريد واتفاقيات أوسـلو ومفاوضـات             " ديفيد
 إيهـود   كامب ديفيد الثانية بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك            

باراك، قد اصطدمت بثالث قضايا أساسية ال يمكن الحديث عن أية تسوية من دون إيجاد حلول لهـا وال                   
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يمكن في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق بشأنها بين أطراف الصراع بدون خسائر فادحة قد تهدد وجـود                  
  .هذه األطراف نفسها

 وقضية حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين   قضية المستوطنات، وقضية وضع القدس،    : وهذه القضايا هي  
فقبول الدولة الصهيونية بالمطلب الفلسطيني المتمثل في إخـالء المـستوطنات           . الذين شُردوا من وطنهم   

واستعادة األراضي المحتلة، على سبيل المثال، يعني أن تفقد تلك الدولة إحدى األسس الجوهريـة التـي                 
والقبول بحق جميع الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى        . ياً استيطانياً قامت عليها باعتبارها كياناً استعمار    

للدولة الصهيونية، حيث سيشكل العرب أغلبية السكان في فلسطين         " الطابع اليهودي "ديارهم يقوض فكرة    
وبالمثل، فمن الصعب على أي زعيم عربي أن يجازف بالتنازل عن الحقـوق             . في غضون سنوات قليلة   

ي مدينة القدس، بكل دالالتها الروحية والتاريخية، إرضاء لالدعاء الصهيوني بأن القدس هـي              العربية ف 
  .للدولة الصهيونية" العاصمة األزلية"

وبعبارة أخرى، فليس لدى أولمرت أو غيره من القادة الصهاينة في الوقت الراهن ما يمكـن أن يقدمـه                   
عربية، ولم يعد لدى األطراف العربية مجتمعةً أو فرادى         لتحقيق الحد األدنى من التطلعات الفلسطينية وال      

ما يمكن أن تتنازل عنه لتلبية المطالب الصهيونية بعد أن قدمت من التنازالت على مدى العقود الماضية                 
  .ما أفقدها أي هامش للمناورة أو الضغط

يبـدو  " اجتماع أنـابوليس   "وإذا كانت هذه الحقيقة البسيطة تبدو جليةً على هذا النحو، فإن التشاؤم بشأن            
  .طبيعياً ومبرراً، ويبقى التعلق بأوهام التفاؤل الواهية هو األمر الذي يستحق التعجب بل واالستهجان

  .واهللا أعلم
  27/10/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  "حماس"قراءة في غزل مبارك وعباس لـ .45

  حسام كنفاني
، "الغـزل غيـر المباشـر     "ن إدراجها في خانة     حفلت األيام الماضية بموجة من التصريحات، من الممك       

، في خطوة تمثل تطوراً مفاجئاً في عالقـة الرئيـسين           "حماس"صدرت من القاهرة ورام اهللا بحق حركة        
حسني مبارك ومحمود عباس مع الحركة اإلسالمية في أعقاب سيطرتها على قطاع غزة فـي حزيـران                 

  .الماضي
     د إلى بعض اللين، وإن كان أبو مازن ال يزال يطالب            الموقف المصري والفلسطيني انحدر من قمة التشد

في قطاع غزة؛ فهو أدرجها كأحد أطراف الحّل النهـائي          " انقالبها على الشرعية  "باالعتذار عن   " حماس"
، وهو ما شاركه فيه مبارك فـي مقابلتـه مـع            "جزءاً أساسياً من الشعب الفلسطيني    "المرتقب باعتبارها   

  .النمساوية" رددير ستاندا"صحيفة 
التحول في الموقفين الفلسطيني والمصري ال يمكن فصله عن مسار تحضيرات مؤتمر السالم المجهـول               
الموعد والبرنامج والنتائج، وال سيما أن التقليل من التوقعات بشأنه باتت سمة التصريحات اإلسـرائيلية               

ية، وخاصة أن السلطة الفلسطينية في رام        المصر -واألميركية، وهو ما ال يتطابق مع الرغبة الفلسطينية         
اهللا كانت تعول في المرحلة األولى من إعالن المؤتمر على إنجاز ما تقدمه إلى الشعب الفلسطيني تبـرر                  

، التي كانت بدأت بها حكومة سالم فياض فور تسلمها السلطة التنفيذيـة فـي               "نزع األسلحة "به خطوات   
  .الضفة الغربية

إال أن هذا الترحيب    . بالخطوة األميركية " االعتدال العربي " ترافق مع تهليل من محور       الرهان الفلسطيني 
، وهي جملة دأب الرئيس المصري علـى        "خطورة فشل المؤتمر الدولي   "ما لبث أن انقلب إلى تحذير من        

ترديدها في الفترة األخيرة، وال سيما أن االنعكاس األول للفشل سيكون داخـل األراضـي المـصرية،                 
وخصوصاً في المناطق المحاذية لقطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، التي تشهد حركة ناشطة لقبائل البدو،                
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، الذي استهدف في أكثر من مناسبة المنتجعات السياحية المطلّـة علـى             "القاعدة"إضافة إلى تغلغل تنظيم     
  .البحر األحمر

سيكون أثره سلبياً على أمنها القومي، عبر       وبناء عليه تدرك القاهرة أن أي فشل جديد في مسار السالم،            
إذكاء التيارات الرافضة لنهج التسوية، وفي مقدمتها التيار اإلسالمي، الذي يخوض معركة سياسية مـع               

، "أنـا قلـت   "لذا يبدو أن القاهرة بدأت تتنصل من أي فشل مرتقب للمؤتمر على قاعدة              . النظام المصري 
  .1991حرب الخليج األولى عام التي يشتهر بها الرئيس مبارك منذ 

التنصل المصري ترافق مع تلويح أكثر من مرة بمقاطعة المؤتمر الدولي، وهو ما لـم تحـسمه أيـضاً                   
السعودية، التي عمد وزير خارجيتها األمير سعود الفيصل على إبقائها بعيدة، على األقل في العلن، عـن                 

، وبالتالي فهي ليـست     "كة ليس لديها أراض محتلة    الممل"مسار تحضير ملف المشاركين، على اعتبار أن        
  .ملزمة بالحضور

ـ   " أمنه القومي "، وهو األردن، يبدو أن      "محور االعتدال "الطرف الثالث في     " وهـم "يلزمه االرتباط كلياً ب
 إسرائيلي على حساب الوجـود الفلـسطيني        -المؤتمر األميركي، إذ إنه يخشى أي اتفاق سالم فلسطيني          

مملكة الهاشمية، إضافة إلى المصالح التاريخية في الضفة الغربية والقدس المحتلـة، التـي              الطاغي في ال  
  .مع الدولة الفلسطينية الموعودة" كونفدرالية"تحاول عمان حمايتها عبر حديث، من حين آلخر، عن 

عـن  ، يبدو أن الطرفين قررا التراجـع        "حماس" الفلسطيني من حركة     -وبالعودة إلى الموقف المصري     
في السلّة األميركية، وحفظ طريق العودة، وخصوصاً بالنسبة إلى عباس، إلى الداخل            " وضع كل البيض  "

الفلسطيني؛ فما تسرب عن تحذير أبو مازن، خالل لقائه مع وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس               
يني ياسر عرفات، مع الفارق أن      أخيراً، من انتفاضة جديدة، يشبه إلى حد بعيد استراتيجية الزعيم الفلسط          

  .عباس غير ممسك بزمام الوضع على األرض
  .، إلى استيعاب انتفاضة كهذه"حماس"ولعل عباس يسعى، من خالل غزله األخير لـ

  27/10/2007األخبار 
  

   اإلسرائيلي تحكمه عالقات مأزومة-الحوار الروسي  .46
  جانا بوريسوفنا

لية إيهود أولمرت إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي في أعقاب زيارة رئيس الحكومة اإلسرائي
فالديمير بوتين،توجه مبعوثان من العاصمة الروسية وهما الكسندر سلطانوف المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي وموفد وزير الخارجية الروسي سيرغي ياكوفليف إلى الشرق األوسط للمشاركة في اإلعداد 

 .  مدينة أنابوليس األميركية خريف هذا العاملالجتماع الدولي المزمع عقده في
إال أن هذا ال يعني أن حكومة إسرائيل ترى أن الدور الروسي في تسوية أزمات الشرق األوسط أساسي 
أو مفتاحي، وإنما يتركز اهتمام تل أبيب على تعاون موسكو النووي مع طهران،حيث يسيطر اعتقاد على 

النظام اإليراني يهدد أمن ومصالح إسرائيل في المنطقة، خالفا لما كان األوساط السياسية اإلسرائيلية أن 
 . عليه الحال في عهد شاه إيران

 ويذهب العديد من المحللين الروس إلى أن القلق االسرائيلى يعود إلى تنامي النفوذ اإليراني في المنطقة، 
منحها اإلمكانية لتحجيم إسرائيل المدعوم بثروة نفطية هائلة تمكن طهران من التواجد بشكل مؤثر، وي

وتقليص نفوذها في المنطقة، ما يجعل هؤالء الخبراء يعتقدون أن الصراع بين طهران وتل أبيب يقوم 
 . على أساس مطامح قومية في التحكم بثروات المنطقة

ية يضعف القوة ومما الشك فيه أن امتالك إيران للتقنية النووية وتوفر اإلمكانات لديها لتصنيع القنبلة الذر
العسكرية اإلسرائيلية التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق األوسط، ومنتجة السالح الوحيد في 

 . المنطقة



  

  

 
 

  

            26 ص                                     883:         العدد                        27/10/2007سبت ال: التاريخ

ويأتي هذا االهتمام االسرائيلى بعد أيام من زيارة بوتين إلى طهران، وتصريحاته التي أدلى بها في إيران 
كومة اإليرانية، وتوقيع عقد يتم بموجبه تزويد سالح حول عزم موسكو على مواصلة التعاون مع الح

 الروسية "29-ميغ"يستخدم في مقاتالت ("33-ر د"الجو اإليراني بخمسين محرك توربيني نفاث من طراز
 ). البرق ("آذرخش"قاذفات من الصنع المحلي من طراز-سيتم تركيبها على مقاتالت) الصنع

 بقيمة "1م -تور" ذا المدى القريب للدفاع الجوي من طراز  نظاما صاروخيا29 وذلك بعد أن تم توريد
 .  مليون دوالر إلى القوات اإليرانية800إجمالية تبلغ 

وبالرغم من إصرار روسيا على بناء توازن في عالقاتها مع إسرائيل والدول العربية، بهدف قيامها 
 الشرق األوسط، إال ان حكومات تل بوساطة ناجحة في إطار الجهود المبذولة إليجاد تسوية سلمية ألزمة

 . أبيب لم تحترم الموقف الروسي المقبل عليها والساعي إلى إقامة عالقات جيدة معها
وأصبحت ملجأ لخصوم الحكومة الروسية ورجال المافيا الهاربين من أحكام بالسجن في روسيا بسبب 

 . تورطهم في قضايا الفساد ونهب المال العام
ين احد اكبر الشركاء في يوكوس ومجموعة مينا تيب المالية على الجنسية اإلسرائيلية لقد حصل لونيد نفز

 . قبل أن تهبط الطائرة التي نقلته إلى إسرائيل، في نفس الوقت الذي كان بوتين يستقبل فيه شارون
مية واستقبلت إسرائيل رئيس المؤتمر اليهودي الروسي فالديمير جوسينسكي الذى أسس إمبراطورية إعال

 إضافة إلى عدد من الصحف أبرزها صحيفة سيفودنيا ومجلة ايتوغي "تي إن تي" و"إن تي في"تملك قناة 
 . ومحطة إذاعة صدى موسكو، وهرب من موسكو بعد أن اتهم بنهب البنوك والمال العام

يانا في االسرائيلى الهارب بوريس بيريزوفسكي المستقر اآلمن ألسرته وله أح -ووجد المليونير الروسي
إسرائيل، بعد أن غادر روسيا هاربا من اتهام موجه له بنهب المال واختالس أموال الدولة، إضافة 

 . التهامات بتورطه في تأجيج األزمة الشيشانية عبر تمويل مجموعات باساييف
واتخذ بيريزوفسكي من لندن مقرا لممارسة عمله التجاري والسياسي، وأعلن من هناك دعوته إلسقاط 

بل وقام بتمويل يوشينكو الرئيس األوكراني الحالي في ثورته البرتقالية الموجهة ضد .ظام بوتين بالقوةن
وما أن يشعر المليونير الهارب بالخطر يسارع إلى إسرائيل .أنصار روسيا من السياسيين األوكرانيين

 . حيث يصعب على أجهزة األمن الروسية واألنتربول اعتقاله
 تل أبيب حمالت منتظمة ضد روسيا بهدف إيقاف تعاونها العسكري مع دول المنطقة وأكثر من هذا تشن

وتحديدا مع سوريا والسلطة الفلسطينية،وترتكب تجاوزات في هذه الحمالت تصل لمرحلة توجيه اتهامات 
ى عل(كاذبة لروسيا بانتهاك المواثيق الدولية واالتفاقات الخاصة بتجارة األسلحة والمعدات العسكرية 

 ). سبيل المثال اتهام روسيا بتوريد منظومات صاروخية لسوريا يتم تسليمها حزب اهللا
ناهيك عن عمليات االبتزاز التي تمارسها القيادات اإلسرائيلية بحق الكرملين حول حقوق اليهود الروس 

مجموع طوائف وما تعتبره معاداة للسامية في روسيا،وكأن اليهود الروس جالية مستقلة وليسوا طائفة من 
 . الشعب الروسي المتعدد األديان والقوميات

ولعل اليهود الروس يحظون بحضور في مختلف مجاالت العمل ليس له مثيل في اوروبا الغربية وربما 
حيث تولى عدد منهم رئاسة الحكومة والعديد من المناصب الوزارية، ويتزعم . في الواليات المتحدة

 .  السياسية والكتل البرلمانيةالبعض األخر عدد من الحركات
إال ان القيادات اإلسرائيلية تحت مزاعم تنامي معاداة السامية في روسيا تحاول سنويا اجتذاب اليهود 
الروس للهجرة إلى إسرائيل، ويكشف واقع األمور أن ما يحدث هو العكس تماما،حيث عاد من إسرائيل 

ليها في الثمانينيات من القرن الماضي بعد أن عانوا عشرات اآلالف من اليهود الروس الذين هاجروا ا
 . من شظف العيش والتمييز العرقي

لقد تحولت زيارات المسؤولين االسرائيليين إلى موسكو من لقاءات لمناقشة مشروعات للتعاون وبحث 
سبل تسوية أزمات المنطقة،إلى لقاءات تبلغ فيها حكومات تل أبيب تحذيرات وإنذارات للكرملين 
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ضرورة التراجع عن سياساته تجاه إيران أو سوريا أو اى ملف تعتقد إسرائيل او يرى الغرب انه يضر ب
بمصالحهما، وأصبحت إسرائيل بذلك اداة إضافية للضغط على الكرملين،يستبق قادتها زياراتهم إلى 

  .موسكو بتصريحات تحمل نبرة التهديد وتطالب موسكو بالتراجع عن سياساتها
 الطبيعي ان تعانى عالقات روسيا مع إسرائيل من برود وتراجع واضح المعالم،خاصة بعد لذا كان من

أن استقبلت موسكو قيادات حماس في زيارة رسمية منذ عامين، ألن إسرائيل ترفض تفعيل وتوسيع 
الدور الروسي في التسوية الشرق أوسطية، بل وال تريد أن ترى في مساعي روسيا لحل األزمة 

وإنما تريد خنق التسوية،وعزل روسيا . ى استئناف الحوار محاولة نحو التوصل إلى تسويةوحرصها عل
 . عن المنطقة

 27/10/2007البيان 
  

  :ةرصو .47
  

  
   في كرة ودية خالل مباراة فلسطين لحريةنعودين ونشطاء سويسري

  2005سبتمبر / في أيلول فريق اسرائيلي وآخر سويسريبين  القدم
  26/10/2007ايالف 


