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١٥  مسؤوليتها الخاصة ونجاحه نجاحا لها"أنابوليس"رايس تعتبر مؤتمر  .٣٢

   
    :حوارات ومقاالت
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 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
   موسع على غزة مقدمة الجتياح"االسرائيلية"العقوبات  :هآرتس .١

االسرائيلية النقاب عن ان العقوبات الجماعية التي تفرضها        " هآرتس"كشفت صحيفة   :  ردينة فارس  -غزة  
وذكرت الـصحيفة أن قـرار      . سلطات االحتالل على غزة تؤشر الى وجود نوايا مبيتة الجتياح القطاع          

قل إلى القطاع يشير في     وزير الجيش أيهود باراك التشويش على توريد الكهرباء وتقليص الوقود الذي ين           
وأوضحت ان المسؤولين في جهاز األمن      . الوهلة األولى أن هدف الخطوة هو تقليص  إطالق الصواريخ         

اإلسرائيلي يعتقدون أن المنظمات الفلسطينية سترد على العقوبات بتصعيد اطالق النار وعليه فإن النيـة               
قبل أن تنجر إسرائيل إلى عملية عـسكرية        الحقيقية للخطوة تجربة درجة أخرى من رد الفعل ضد غزة           

كبيرة وتهيئة التربة لقطيعة أكثر حدة بين إسرائيل والقطاع تقلص إلى الحد األدنى االلتـزام اإلسـرائيلي     
واشارت الى أن باراك قال قبل بضعة أسابيع إن إسرائيل تقترب من عملية كبيرة في               . بالفلسطينيين هناك 

ير متلهف لمثل هذه العملية فهو يعرف أنها ستكون خطوة باهظة الـثمن             لكن باراك هو اآلخر غ    . القطاع
  . وأن النتائج اإليجابية فيها غير مضمونة

ونوهت الصحيفة إلى أن جنودا كثيرين وعددا كبيرا من المدنيين الفلـسطينيين األبريـاء سـيقتلون ألن                 
الهائل قبل أن يبعث بقواته إلـى   القصف المدفعي  - في حال تنفيذ عملية واسعة بغزة        -الجيش سيستخدم   

واعتبرت الصحيفة أن هذه ستكون حربا قذرة وعدوانية الى أبعد الحـدود            . المناطق المكتظة في القطاع   
وتذكر بصور الدمار من الحرب األخيرة في جنوب لبنان مع فارق واحد في القطاع خالفا للبنان ال يوجد                  

  . للسكان تقريبا مكان يفرون إليه
حيفة إلى أنه قبل أن تتوجه إسرائيل إلى عملية عسكرية كبرى واالحتمال لذلك كبير فقـط                وأشارت الص 
فان باراك معني بأن يثبت بأنه استنفد كل اإلمكانيات األقل سـوءا وأن العقوبـات               " انابوليس"بعد مؤتمر   

كي يوقـف   ترمي أساسا إلى منح مواطني سديروت والمحيط إحساسا بأن جهاز األمن يفعل اآلن شيئا ما                
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تقديرها مؤخرا بأن العقوبات لن تحطم المنظمـات             . إطالق الصواريخ 

الفلسطينية أو سكان القطاع وأن وقف الكهرباء لنصف ساعة في بيت حانون سيضاف فقط لذاك الوقـف                 
  . حليةالذي يجري هناك على أي حال عدة مرات في اليوم عقب خلل في شبكة الكهرباء الم
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وتوقعت أن تشجع هذه الخطوات المنظمات على الرد إلثبات بأنهم ال ينكسرون تحت الضغط أما وقـف                 
الكهرباء الطويل لعدة ساعات فلم تتم المصادقة عليه حاليا من باراك ومعنى ذلك انه سيؤدي الى أزمـة                  

مر بالضرورة إلى تقليص كبير     إنسانية حادة ستدفع عليها إسرائيل ثمنا دوليا وهذا أيضا دون أن يؤدي األ            
  .في حجم إطالق الصواريخ

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧عكاظ 
  
  المنطقة ال تحتمل فشل مؤتمر السالم: عباس .٢

شدد الرئيس محمود عباس، أمس، على ضرورة عمل جميع األطراف إلنجاح مـؤتمر     ": كونا "-رام اهللا   
 خاصة مع وكالة األنبـاء الكويتيـة        وقال في مقابلة   .أنابوليس، محذراً من أن المنطقة ال تحتمل أي فشل        

يجب عدم إضاعة هذه الفرصة، وتحويلها الى محطة مهمة على طريق عملية السالم، وصـوالً               ): كونا(
كشف عن اتفاق مع اإلدارة األميركية على        و .الى توقيع معاهدة سالم بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي       

 لخلق األجواء المناسبة للوصول الى وثيقة واضحة ينعقد         تنفيذ المرحلة االولى من خطة خارطة الطريق،      
هـو لـيس   . ما تتضمنه هذه المرحلة من الخطة واضح جـداً     "وأوضح أن    .على أساسها المؤتمر الدولي   

وقـد  . شرطاً وإنما يتم تنفيذ االلتزامات من قبل الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بالتوازي وليس بالتتابع            
 ".م ما علينا من التزامات، وبقي على الجانب اإلسرائيلي عدد من النقاط عليه تنفيذها             نفذنا من جانبنا معظ   

وجدد تمسكه بضرورة التوصل الى وثيقة واضحة مع االسرائيليين تتضمن جميع قضايا الحل النهـائي،               
ون وعن مـضم   .وجدوالً زمنياً لالنتهاء من المفاوضات قبل انعقاد المؤتمر الدولي حول الشرق االوسط           

لقد أكدنا مراراً أن الوثيقة المطلوب الخروج بها واالتفاق عليهـا قبـل انعقـاد           "هذه الوثيقة، قال الرئيس     
القدس، والالجئون، والحدود، والمياه،    : المؤتمر يجب أن تتضمن بوضوح جميع قضايا الحل الدائم وهي         

حقوقنا واضحة وكفلتها لنا الشرعية     من جانبنا، فإن    : وأضاف ".واالستيطان، والعالقات المستقبلية واألمن   
الدولية، ونحن متمسكون بمرجعيات عملية السالم ممثلة بالمبادرة العربيـة للـسالم، وخطـة خارطـة                

 الصادر عن مجلس األمن الدولي، أي اقامـة         ١٥١٥الطريق، ورؤية الرئيس بوش لحل الدولتين، وقرار        
سطينية التي احتلت في الرابع مـن حزيـران العـام           الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع األراضي الفل      

وأكد عباس وجود تنسيق كامل مع الدول العربية بشأن المفاوضات مع اسرائيل، والتحـضيرات               .١٩٦٧
إنه اتفق مع الجامعة العربية على تشكيل لجنـة         : وفي هذا السياق، قال عباس     .الجارية لمؤتمر انابوليس  

وشدد الـرئيس الفلـسطيني      .ورياً إلطالعها على مجريات المفاوضات    متابعة من الدول العربية تجتمع د     
على ضرورة أن يتناول مؤتمر انابوليس ايضا المسارين السوري واللبناني الى جانب المسار الفلسطيني              

  .من عملية السالم العربية االسرائيلية
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  تحرير مؤتمر دمشق هدفه تدمير منظمة ال: عريقات .٣

، "مؤتمر حماس في دمشق هدفه تدمير منظمة التحرير الفلسطينية        " قال صائب عريقات أمس إن       :)أ.ب.د(
مؤكداً على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد وهي الهوية والوطنية الفلسطينية وان هـذا                

" صوت فلسطين " مع إذاعة    وقال في حوار  . التجمع المؤتمر خارج إطار منطق األمور المستوجب اتباعها       
أقصر طريقة للوصول إلى تسوية مع إسرائيل هو بتراجع حماس عن انقالبها للوصول إلـى نقطـة                 "ان  

، ودعا حكومة حماس إلـى      "ارتكاز الوحدة الوطنية بكل شيء وتحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني         
  ة التحريـر هـي قلـب فلـسطين         الكف عن العبث في بيت الشعب وامن الشعب الفلسطيني الن منظم          "
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٨٨٤:         العدد                        ٢٨/١٠/٢٠٠٧حد األ: التاريخ

لتكريس السلطة الواحدة والسالح الشرعي الواحـد       "أوضح عريقات أن الرئيس عباس يسعى       و". النابض
  ".وسيادة القانون، ليس من اجل إسرائيل بل من اجل المصلحة الفلسطينية

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
  
 في غزة" حماس"أمين عام الرئاسة يدعو إلى عصيان مدني ضد  .٤

أمس، الفلـسطينيين فـي    دعا الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، مساء: ا.ب. د-اهللا  رام
، )رامتـان (واتهم في تصريحات نقلتها وكالة أنبـاء         ."حماس"قطاع غزة إلى عصيان مدني ضد حركة        

في قطـاع   أجل تثبيت حكمهامن "بأنها ال تعبأ بمعاناة الفلسطينيين في القطاع " حماس "مساء امس، حركة
التقت قادة إسرائيليين فـي     " حماس"وأضاف، إن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن قيادات من حركة           ." غزة

  .مبنى وزارة الدفاع اإلسرائيلية في تل أبيب
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   لتعذيبهم باستخدام جلسات محاكمة النواب األسرى" اسرائيل"يمن دراغمة يتهم النائب أ .٥

اتهم النائب عن كتلة التغيير واالصالح، ايمن دراغمـة، سـلطات االحـتالل     : منتصر حمدان  -رام اهللا   
باستخدام جلسات المحاكم الصورية التي تعقدها لمحاكمة النواب، كأحد أشد وسائل التعـذيب          " االسرائيلية"

واشار دراغمـة فـي      .ز دويك عزي.النفسي والجسدي بحقهم، وبخاصة بحق رئيس المجلس التشريعي د        
، الى أن ادارة مصلحة سجون االحتالل تتعمد نقل النواب واالسرى من سـجن              "الخليج"ـحديث خاص ل  

الى آخر ولمدة تصل الى اسبوع قبل وصوله لجلسة المحكمة االمر الذي يعرض االسرى الى ضـغوط                  
ضية امام محكمـة العـدل      وكشف عن وجود تفكير جدي باتجاه رفع ق       . وارهاق نفسي وجسدي ال يطاق    

جراء استمرار اعتقال ممثلين منتخبين عن الشعب في        " اسرائيل"الدولية ومن خالل الجامعة العربية على       
 .عملية ديمقراطية

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "حماس"رفع سقف األحكام ضد نواب التشريعي ورؤساء البلديات المحسوبين على  .٦

س األسرى في سجون االحتالل التوجهات التي أعلن عنها مسؤول النيابة دان نواب حما: رامي دعيبس
العسكرية في محكمة سالم االحتاللية شمال الضفة الغربية، والتي اعتبر فيها أن من انجازاته المرتقبة 
وتوجهاته بعد ترقيته من مسؤول المحاكم العسكرية إلى مسؤول النيابة العامة رفع مستوى عقوبة النواب 

وقال تصريح صحفي صادر عن النواب  .وزراء إلى سبع سنوات ورؤساء البلديات إلى أربع سنواتوال
مثل هذه التصريحات تدل على حجم الحقد والضغينة الذي تكنه "األسرى تم تسريبه من سجن مجدو، إن 

يني والتصرف سلطات االحتالل لشعبنا ومؤسساته التمثيلية والسيادية، إمعانا منها في إنكار الحق الفلسط
وذكر التصريح  ".كقوة احتالل غاشم يحكم شعبا تحت احتالله ويدير شؤونه بال وجه حق بل بقوة السالح

أن هذا التوجه في حال إقراره سيكون كفيال بالكشف عن مدى اهتراء النظام القضائي االحتاللي، ومدى 
برية بناء على تعليماتها وتوصياتها، وهو ما تبعيته المطلقة ألجهزة األمن االسرائيلية التي تدار الدولة الع

وحث  .يؤكد بطالن االدعاءات االسرائيلية بشأن ديمقراطية دولتهم وحيادية نظامهم القضائي ونزاهته
النواب األسرى المنظمات والهيئات القانونية وحكومات العالم للتدخل والتصدي لمثل هذه األفكار ووأدها 

  .دولة االحتاللفي مهدها قبل أن تقر من قبل 
  ٢٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  غزةوزير الصحة يحذر من انعكاسات منع إدخال المحروقات على الخدمات الصحية ب .٧
فتحي أبو مغلي، من مخاطر القرار اإلسرائيلي منع دخول عدد من المواد            .حذر وزير الصحة، د   : نابلس

ووجـه   .مة للمواطنين في القطاع   الى قطاع غزة وانعكاسات ذلك على األوضاع والخدمات الصحية المقد         
أبو مغلي رسائل الى منظمة الصحة العالمية والصليب األحمر ومؤسـسات االمـم المتحـدة واالتحـاد                 
االوروبي وغيرها من الدول والهيئات الدولية والمانحة، دعاها فيها الى التـدخل لوقـف تنفيـذ القـرار      

 ،ول بعض المواد والمحروقات الى قطـاع غـزة        وأشار الى قرار اسرائيل القاضي بمنع دخ       .اإلسرائيلي
  .إن هذا القرار سوف يؤثر على وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية: وقال

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  السلطة الفلسطينية تباشر تجربة جديدة إلعادة فرض األمن والنظام في الضفة: تحقيق .٨

بتجربة جديدة إلعادة فرض النظام واالمن في الضفة  بدأت السلطة الفلسطينية : محمد يونس–نابلس 
واختارت نابلس، وهي المدينة التي تشهد اوسع ظواهر الفوضى، الختبار الخطة االمنية قبل ان . الغربية

جمال محيسن ان اجهزة االمن نشرت ثالثة .ويقول محافظ المدينة د .تنقلها الى باقي مدن الضفة وبلداتها
وفعال نُشرت في المدينة .  رجل امن اضافي في االيام القليلة المقبلة٥٠٠نشر آالف رجل أمن وتعتزم 

  .  دوريات شرطة راجلة ومحمولة، واقيمت حواجز عسكرية لفرض النظام العام
  الجمود السياسي: العوائق

دينة، وان كانت الحملة االمنية في نابلس حققت اهدافها األولية في اشاعة اجواء من االمن والنظام في الم
اال ان استكمالها ونقلها الى باقي الضفة يتوقف على حدوث تقدم سياسي يسمح للسلطة الفلسطينية بإعادة 
 .بسط سيطرتها على التجمعات السكنية، بما يتطلبه ذلك من اعادة بناء مؤسساتها، خصوصا االمنية منها

االمن مرتبط بالسياسية، وال يمكن ان "ويقول مدير المخابرات العامة في المدينة العقيد عبداهللا كميل ان 
  ".يكون لدينا امن من دون تقدم سياسي

  ونقص التسلح والمقار... 
ويشكل النقص في التسليح والمعدات عائقا اضافيا امام قوى االمن الفلسطينية في اعادة فرض االمن 

وقال مسؤول امني .  المتكررةوالنظام، فوق العائق االكبر المتمثل في االجتياحات والمداهمات االسرائيلية
. رفيع ان معدالت التسليح في اجهزة االمن منخفضة جدا وتبلغ بندقية واحدة لكل عشرة رجال امن

وواجهت السلطة صعوبة كبيرة في توفير مقار  .واشار الى ان بعض المقار االمنية يخلو من الذخائر
ية العظمى من مقار االمن والشرطة فيها، لرجال االمن في نابلس، خصوصا بعدما هدمت اسرائيل الغالب

وقال مدير . بما فيها السجن المركزي ومقر المحافظة، وهي بناية اقيمت في عهد االنتداب البريطاني
المخابرات في المدينة ان السلطة استأجرت مقارا بديلة في المدينة، لكنها ال تتسع سوى لثلث القوة 

وهو يسيرون على االقدام من دون سالح بسبب عدم توافر ويشاهد رجال امن في نابلس  .االمنية
وتبذل السلطة جهودا مع اطراف اميركية واوروبية وكندية، اضافة الى المفاوضات  .السيارات واالسلحة

الجارية مع الجانب االسرائيلي، العادة بناء اجهزة االمن وفرض النظام والقانون، غير ان ما حققته في 
  .سبب عدم تجاوب الجانب االسرائيليذلك ما زال محدودا ب

  "المطلوبين"ومالحقة ... 
، "المطلوبين"ويقول مسؤولون في المدينة ان اسرائيل تجاوبت جزئيا مع مطلب السلطة وقف مالحقة 

الذين اوقفت " المطلوبين"من نابلس في قائمة " مطلوبا "٤١وقال المحافظ ان اسرائيل رفضت ادراج 
 الحق بقتل اثنين واعتقال اثنين آخرين منهم، االمر الذي يدفعهم الى مواصلة مالحقتهم، وقامت في وقت

  .حمل السالح، وهو ما يضعف الحالة االمنية في المدينة
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وفي اللقاءات الخاصة . وما زالت اسرائيل تتشدد في رفض السماح للسلطة باستيراد االسلحة والذخائر
تهم من وصول تلك االسلحة الى ايدي الميليشيات يبرر المسؤولون االسرائيليون هذا الرفض بخشي

ويرد الجانب الفلسطيني على هذا التحفظ االسرائيلي بالتحذير من عدم قدرة . والمجموعات العسكرية
اجهزة االمن على فرض النظام والقانون، وهو ما تطالب به اسرائيل ليل نهار، في حال عدم توافر 

  . من اجهزة اتصال ونقلاالسلحة والذخائر والتدريب والمعدات
وفي محاولة منها لتجنيد ضغط على اسرائيل لهذا الغرض، استضافت السلطة قبل ايام المنسق االمني 
االميركي الجنرال كيت دايتون في نابلس، واطلعته على تفاصيل الخطة االمنية لفرض االمن والنظام في 

دايتون ابدى تفهما الحتياجاتنا "ظ المدينة ان وقال محاف. هذه المدينة التي تعصف فيها الفوضى االمنية
  ".االمنية، ووعد بالعمل على اقناع الجانب االسرائيلي بتقبلها

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ الحياة
  
  لهانسن وولفنسون" فلسطين للتمّيز واإلبداع"منح جائزة  .٩

 فئـة   ، أمس، منح الجـائزة عـن      "جائزة فلسطين للتميز واإلبداع   "أعلن مجلس أمناء     :كتب جعفر صدقة  
، "أونروا"الشخصية الدولية المتميزة الى بيتر هانسن المفوض العام السابق لوكالة غوث وتشغيل الالجئين              

. وجيمس ولفنسون المبعوث السابق للجنة الرباعية الى الشرق األوسط، الرئيس األسبق للبنـك الـدولي              
ري، الفائزين جائزتيهما في    وسيسلم الرئيس عباس، ورئيس الجائزة ومطلقها، رجل األعمال صبيح المص         

  .احتفال سيقام في قصر الثقافة برام اهللا االسبوع المقبل، بحضور شخصيات وطنية ودولية
المعروف برعايتـه   "عبد المالك الجابر، إن لجنة الجائزة قررت منحها لهانسن          .وقال أمين عام الجائزة د    

سطيني، ومقاومته كل الضغوط الخارجية لتغيير      من منظار فل  " انروا"لالجئين الفلسطينيين، ولتميزه بادارة     
  ".هذه السياسية، والتي ادت في النهاية الى اقصائه

لما قدمه من دعم للـشعب      "أما ولفنسون وهو أميركي، فقد قال الجابر، إن لجنة الجائزة قررت منحها له              
لعـب  : "وأضـاف الجـابر    ".الفلسطيني، سواء عندما كان رئيساً للبنك الدولي أم مبعوثاً للجنة الرباعية          

  .ولفنسون دوراً مهماً وحيوياً خالل فترة حساسة من حياة الشعب
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  الرشق يدعو عباس إلى قراءة الواقع ومراجعة مواقفه الداعمة للحصار على غزة عزت  .١٠

اس إلى قراءة   دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، رئيس السلطة محمود عب           : دمشق
المحـسوبة  " قائمة القدس اإلسالمية  "نتائج انتخابات نقابة المهندسين في محافظات غزة والتي حققت فيها           

 في قطاع غزة والضفة الغربية وجميع أمـاكن         "حماس"فوزاً كاسحاً، مؤكداً على أن شعبية       " حماس"على  
ـ      وقال الرشق في تص   ". هي في تقدم مطرد   "تواجد الشعب الفلسطيني     المركـز  "ريح خاص أدلى بـه لـ

إن نتائج انتخابات نقابة المهندسين في محافظات غزة، تـشير بوضـوح إلـى أن               ": "الفلسطيني لإلعالم 
، لم تزد أهالي غزة     "حماس"الحصار المشدد المفروض على شعبنا في القطاع عقاباً له على التفافه حول             

". ت التشريعية، والتفافاً حول الحركة وبرنامج المقاومة      إال تمسكاً بخيارهم الذي عبروا عنها في االنتخابا       
حركة حماس، حركة عصية على اإلقصاء والتهميش، ذلك أنّها فصيل أسـاس            "إن  : وشدد الرشق بالقول  

في الساحة الفلسطينية، وهي تستمد قوتها وصالبتها من شعبها الذي لم يتوان قط في التعبير عن ثقته بها                  
 الرشق رئاسة السلطة إلى تغليب المصلحة الوطنيـة العليـا للـشعب الفلـسطيني               ، ودعا "والتفافه حولها 

 .واالبتعاد عن الحسابات الفئوية والفصائلية
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  "االنقالبيين" تتخلص فيها من عندما" حماس"أبواب الحوار مفتوحة أمام ": فتح"مركزية  .١١
 في رام اهللا ترأسه      مساء أمس   في اجتماع لها   مجدداً،" فتح"ة المركزية لحركة    أكدت اللجن ": وفا "-رام اهللا   

، وعودة الوئام في اللحظة التي تستعيد فيها        "حماس"، أن أبواب الحوار مفتوحة أمام حركة        الرئيس عباس 
ى الحركة قرارها من يد االنقالبيين، فيما توجهت بالشكر إلى كافة العرب الذين يعبرون عن حرصهم عل               

استمعت اللجنة المركزية إلى عرض شامل من        وفي بداية اجتماعها   .القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية   
الرئيس للوضع السياسي، ومبادرة الرئيس األميركي جورج بوش بدعوة المؤتمر الدولي للـسالم وقيـام               

داً لعقد هـذا المـؤتمر خـالل         اإلسرائيلية تمهي  -الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك اللقاءات الفلسطينية       
وقدم أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات، تقريراً شامالً حول هذه اللقاءات             .الشهرين القادمين 

صائب عريقات جانباً من الجلسة، واستعرض بـدوره        .كما حضر د  . والقضايا التي يجري الحوار حولها    
وأصدرت اللجنة المركزية فـي نهايـة        .نية اإلسرائيلية الدعوة للمؤتمر الدولي للسالم واللقاءات الفلسطي     

 في قطاع غزة، وتدعو     "االنفصال" و "االنقالب"رفضها المطلق لمؤامرة    : أكدت فيه االجتماع، بياناً ختامياً،    
  "...الزمرة الفاسدة"إلى التخلص من هذه " حماس"اللجنة المركزية 

والذين مزقـوا وحـدة الـوطن،       " حماس" في قيادة    "االنقالبيين"إن  : وحول مؤتمر دمشق جاء في البيان     
 ضـد   "جـريمتهم " و "انقالبهم"يعملون اآلن على عقد مؤتمر غير شرعي في دمشق بهدف التغطية على             

إن ... شعبنا تحت ذريعة حماية حقوقنا الوطنية من خطر التصفية على يد إسرائيل المحتلة والمغتـصبة،              
عو أبناء شعبنا إلى مقاطعته وعدم حضوره تحـت أي هـدف أو             اللجنة المركزية تدين هذا المؤتمر، وتد     

 ).حسب البيان...(ذريعة
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
      "حماس"ال جديد في الحوار مع :  أبو النجا"فتح"لـعضو المجلس الثوري  .١٢

ـ          قال:  رشيد هالل  -رام اهللا    ة فـي    عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومفوض اإلعالم والتعبئة الفكري
ال يوجد أي حوار بين حماس وفتح       " قطاع غزة إبراهيم أبو النجا، في حديث هاتفي مع الدستور من غزة           

ال من قريب وال من بعيد، وال بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يصدر من تصريحات باقتراب موعـد                   
ـ                    ".ن أخطـاء  الحوار هو عبارة عن خواطر تخطر على بال من يحلو له أن يتحدث ويبرر ما يفعلـه م

واستنكر أبو النجا بشدة ما تقوم به عناصر حماس المسلحة في قطاع غزة، من حملة شرسة ضد أبنـاء                   
وقادة فتح، مؤكدا أن ممارسات حماس على األرض بحق أبناء فتح هي محاولة لحظر نـشاط الحركـة،                  

  .وهي انتهاكات سياسية بالدرجة األولى
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  "لقاء الخريف" تدعو إلى إنهاء حالة اإلنقسام ردا على "الشعبية" .١٣

دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، جميل مزهر، إلى الرد على لقاء الخريف بإنهاء : ألفت حداد
حالة االنقسام الفلسطيني والعودة للحوار الوطني الشامل من أجل إعادة اللحمة للوطن والشعب، مطالباً 

ام بالخطوة األولى بإعالن استعدادها لتسليم المقرات الرسمية للرئيس أبو مازن أو من حركة حماس القي
وأكد مزهر  .ينتدبه لتوفير المناخات اإليجابية التي تمكن من بدء حوار جدي لمعالجة الوضع المأساوي

يف مؤتمر الخر"بفندق الكومودور بمدينة غزة اليوم حول " قدس نت"خالل حوار مفتوح نظمه مركز 
سينهار مع تساقط أوراق الشجر في الخريف، " لقاء الخريف"أن الرهان على وهم " عوامل النجاح والفشل

تؤشر على أن حكومة " لقاء الخريف"وأشار إلى أن مقدمات ، لنصحو ونجد أنفسنا أمام محطة جديدة
االنسحاب لحدود الرابع االحتالل اإلسرائيلي ليس لديها استعداد للتنازل عن القدس وتفكيك المستوطنات و
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وجدد رفض الجبهة لكل أشكال الحلول  .من حزيران، فضالً عن سعيها لشطب حق عودة الالجئين
  .االنتقالية التي ستبقى االحتالل وإفرازاته، وفي مقدمتها حل الدولة ذات الحدود المؤقتة
  ٢٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

 
  دو الدم الفلسطيني يجب أال يراق في غير مواجهة الع: حبش .١٤

جورج حبش كلمة إلـى     .وجه مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د          :نابلس
الشعب الفلسطيني حثه فيها على الوحدة والعودة إلى الحوار الوطني الشامل ألخذ زمـام المبـادرة مـن                  

لعـودة أن الـدم     وأضاف في مقابلة مع مجلـة ا       .العدو، والعمل على وضع الخيار الكفاحي أمام الجميع       
كما انتقد الصراعات الداخلية على سلطة      . الفلسطيني حرام، ويجب أال يراق إال في مواجهة العدو األكبر         

وشدد حبش الذي يلقب بالحكيم، على عدم العبث بحق العودة، الفتاً إلـى أن كـل                . وهمية تحت االحتالل  
 معنى لحل سياسي يستبعد أكثر من سـتة  فال"المؤتمرات التي تنتقص من هذا الحق لن يكتب لها النجاح،    

وطالب القيادات الفلسطينية المناضلة بقراءة اللوحة الدولية بكل تضاريسها لتعرف أين           ". ماليين فلسطيني 
موقعها في هذا الصراع الدائر على مستوى العالم، وابتداع األشكال النضالية المناسـبة، محـذراً هـذه                 

   . تحت وطأة األحادية القطبية للعالمالقيادات من أن تقدم على تنازالت
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   أولمرت غطاء للعدوان الصهيوني على غزة-لقاء عباس ": حماس" .١٥

اللقاء الذي عقده الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت " حماس"استنكرت حركة : لندن
وأفادت  .على قطاع غزة" اسياً لمواصلة عدوانهاغطاء سي"أول من أمس، معتبرة أنه يمنح إسرائيل 

في الوقت الذي لم تجف فيه بعد دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي : "الحركة في بيان
الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الصهيوني الوحشي عليه، انعقد لقاء جديد بين عباس واإلرهابي 

مة التي تلمع صورة أولمرت وحكومته اإلرهابية، وتعطيه غطاء أولمرت في سياق لقاءات العالقات العا
ان حركة حماس إذ تدين العدوان : "وأضاف البيان ".سياسياً الستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني

الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، فإنها تؤكد أنها ستبقى في مقدم المدافعين عن األرض والشعب 
 أولمرت، وترى فيه لقاء معيباً يمنح أولمرت -ستنكارها الشديد للقاء عباس والمقدسات، وتعبر عن ا

  ".الغطاء السياسي ويشجعه على استمرار العدوان
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ الحياة

  
  كارثة أمنية " اريئيل"في " القسام" ترى في عملية "إسرائيلية" "استخباراتيه"مصادر  .١٦

 في تقرير وصفه بالسري، أن أجهزة االسـتخبارات         كشف موقع تابع لالستخبارات الصهيونية    : بيت لحم 
األخيرة في شمال الضفة الغربية، التي استهدفت جندي حراسـة           "القسام"تبدي قلقاً بالغاً من عملية كتائب       

قد شـنوا   " القسام"وكان مقاومون من كتائب     . ومن ثم مجموعة مغتصبين صهاينة ثم الفرار دون اعتقالهم        
، ومن ثم هاجموا مستوطنين في طريقهم إلى المغتصبة،         "إريئيل"س مغتصبة   هجوماً على جندي كان يحر    

والذوا فيما بعد بالفرار، مؤكدين في وقت الحق أن العملية التي أصابت أربعة صهاينة جـاءت انتقامـاً                  
واعتبرت مصادر أمنية صهيونية في التقرير الذي نـشرته النـسخة اإللكترونيـة لـصحيفة               . لألسرى

تشكل أكبر كارثة استخباراتية في القرن األخير، ولـم يحـصل مـا             "رية، أن هذه العملية     العب" يديعوت"
وأضافت أن الجندي الصهيوني الذي كان واقفـاً أمـام          ". يشبهها في تاريخ أجهزة االستخبارات العالمية     

نار أصيب بجروح متوسطة إلى خطيرة عندما أطلق مقاوم فلسطيني ال         " إريئيل"الطريق الرئيس لمغتصبة    
باتجاهه، والذ بالفرار، فأصاب الرصاص الجندي في بطنه وتم         ) جي ام سي  (من سيارة مسرعة من نوع      
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لكن السيارة هربت وفـي طريقهـا       " ويضيف الموقع   . االتصال بالجهات المختصة لمالحقة هذه السيارة     
طنين، الـذين   ، أطلقت النيران تجاه مجموعـة مـن المـستو         )غرب نابلس (لنابلس وبالتحديد لقرية مردا     

ينتظرون في محطة للنقل فأصيب مستوطن بالرصاص واثنان آخران بـشظايا وذعـر، كمـا أصـاب                 
  ".  سيارات أخرى٦الرصاص 

  ٢٧/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  " سديروت" يحرق مصنعاً في صاروخ للمقاومة .١٧

ليـة الـصنع علـى      أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية دفعات مـن الـصواريخ مح          : رائد الفي  -غزة  
المتاخمة للقطاع، تسبب أحدها في اندالع حريق في أحد المصانع في           " اإلسرائيلية"المستعمرات واألهداف   

 "كتائـب المجاهـدين   " و "سرايا القـدس  "وأعلنت   .، وفقاً العتراف مصادر االحتالل    "سديروت"مستعمرة  
وتفجيرهـا  " إسرائيلية"سيارة جيب   الجناح العسكري لحركة فتح مسؤوليتها المشتركة أمس عن استهداف          

  .شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   إلى وقف الخالفات  "حماس" و"فتح"دعو ن ":هدريم"من سجن " الجهاد"قيادي في  .١٨

له دعوة من معتق" الجهاد"وجه الشيخ بسام السعدي ابرز قادة حركة  :وكاالت األنباء، االتحاد – رام اهللا
في سجن هدريم االسرائيلي، في الذكرى الثانية عشرة الستشهاد مؤسس الحركة فتحي الشقاقي، الى كافة 

لالنطالق من وحي السيرة الجهادية الخالدة للشهيد للشروع في حوار فلسطيني واسع "القوى والفصائل 
ونحن نحيي ذكرى  "وأضاف". ومفتوح بمشاركة كافة الفصائل إلفشال المخططات والمشاريع التآمرية

" فتح"دعوة صريحة وواضحة لالخوة في حركتي " الجهاد االسالمي"القائد المعلم نطلق باسم حركة 
لوقف كل الخالفات وتداعياتها والشروع في حوار بناء ومسؤول، ألننا امام مخاطر جسيمة " حماس"و

  ".  االميركي القادموتحديات كبيرة، تفرض على الجميع التحرك لمنع تمرير المشروع التصفوي
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧اإلتحاد اإلماراتية 

  
  وتقلص إمدادات الوقود بدءاً من اليوم... "غزة كياناً معادياً" تبدأ بتطبيق "سرائيلا" .١٩

تبدأ إسرائيل اعتباراً من اليوم تقليص      : الوكاالتنقالً عن مراسليها وعن      ٢٨/١٠/٢٠٠٧ذكرت المستقبل   
وقال المتحدث باسم وزيـر الـدفاع        ".كياناً معادياً " لقرارها اعتبار القطاع     إمداد قطاع غزة بالوقود تنفيذاً    

خفض إمدادات الوقود سيبدأ اعتباراً من األحـد وسـنقوم بقطـع            "إن  " فرانس برس "ايهود باراك لوكالة    
نيـة  ال تزال هناك مشاكل قانو    : "وبشأن خفض الكهرباء، قال    ".الكهرباء لفترات اعتباراً من االيام المقبلة     

في إشارة الى طعون محتملة من منظمات إسرائيلية مدافعة عن حقـوق اإلنـسان أمـام                " يجب تسويتها 
ولقطع الطريق على هـذه الطعـون        ".عقوبات جماعية "المحكمة العليا في هذه اإلجراءات التي تعتبرها        

الفلسطينية بل إجـراءات    واستباقاً لالنتقادات الدولية، لم تعتبر هذه العقوبات رداً على إطالق الصواريخ            
نريـد أن   "وفي هذا السياق، قال نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي امـس             .لفصل قطاع غزة عن إسرائيل    

وافقت عليه  "، مضيفاً أن مبدأ االنفصال      "ننفصل عن قطاع غزة على صعيد البنى التحتية في أسرع وقت          
في النهايـة،   : "وتابع فيلناي  ".ة تحقق قانونية  الحكومة اإلسرائيلية قبل أسبوعين وتأخر تنفيذه بسبب عملي       

، موضحاً أن إسرائيل تؤمن للقطاع حتى       "نريد أن ننفصل تماماً عن هذه األراضي، وبنسبة مئة في المئة          
  .اآلن كل كميات الوقود التي يحتاج اليها وتزوده ثلثي حاجته الى الكهرباء

جلستها العادية   رائيلية حيزا كبيرا من   تخصص الحكومة االس   :٢٨/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط   وأضافت  
، بعد قرار اعتبارها القطـاع كيانـا        "حماس"اليوم للبحث في كيفية التعامل مع قطاع غزة وسلطة حركة           



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ٨٨٤:         العدد                        ٢٨/١٠/٢٠٠٧حد األ: التاريخ

معاديا، قد أثار انتقادات لدى المؤسسات االنسانية وبعض األوساط السياسية في العالم وتسبب في أوضاع               
  .عباس محرجة للرئيس
اش الى تحديد أسس االنفصال التام عن قطاع غزة والتحرر التام مـن المـسؤولية عـن                 ويرمي هذا النق  

والمقصود من ذلك هو االعالن للعالم بأن اسرائيل تحررت مـن مـسؤوليتها عـن               . احتياجاته االنسانية 
، وكل  ٢٠٠٥ آب/في اغسطس " خطة الفصل "القطاع وعما يجري فيه منذ انسحابها منه في اطار تطبيق           

وفي الوقت نفسه فـإن الحكومـة       . ه بعد ذلك للقطاع كان بمثابة دعما أخالقيا للسلطة الفلسطينية         ما قدمت 
تدرس تقريرا لوزارة الخارجية يشير الى ان القرار بقطع الكهرباء عن غزة، ال يلقى تفهما في العالم وقد                  

رب يهـاجم هـذا     يقلب الرأي العام ضدها، خصوصا ان الرئيس عباس، الذي يحظى بتقدير عال في الغ             
  .القرار بكل شدة، ويقول انه سيتسبب بمآس ويلحق الضرر بالسلطة باألساس وليس حماس

  
  من الصعب وضع حد لتهريب األسلحة": الجيش االسرائيلي"قائد المنطقة الجنوبية في  .٢٠

 قال الجنرال يؤاف غالنت قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، انه سيكون من الصعب وضع حد لما               : غزة
سماه أعمال تهريب األسلحة والوسائل القتالية وتنفيذ عمليات منطلقة من غزة ضـد اهـداف عـسكرية                 

وجاءت تصريحات غالنت خالل زيارة     . اسرائيلية ما لم يشيد حاجز أو سياج أمني بين مصر واسرائيل          
 قائـد الفرقـة     وبدوره تحدث . رئيس االسرائيلي شيمعون بيريس امس للمنطقة الحدودية      الميدانية قام بها    

العسكرية في المنطقة البريغادير يوئيل ستريك، عن ازدياد ملحوظ في العمليات ضد اهداف اسرائيلية منذ               
 . تنفيذ خطة االنفصال

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   فلسطينيات في خان يونس  ٣استشهاد  .٢١

تة آخرون، أمس، فـي     استشهدت ثالث مواطنات فلسطينيات، بينهن طفلة، وأصيب س        : رائد الفي  -غزة  
وقالت مـصادر محليـة وشـهود إن         .انفجار غامض في منطقة القراراة، شمال شرقي مدينة خانيونس        

، "اإلسـرائيلي "العـسكري   " كيسوفيم"االنفجار الذي وقع في منزل لعائلة أبو سبت، على مقربة من موقع             
جم عـن صـاروخ أرض أرض        ن ٤٨المحاذي لخط التحديد الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام ،         

وقال مـسؤول فـي      .نفت عالقتها بالحادث  " إسرائيلية"غير أن مصادر عسكرية     . أطلقته قوات االحتالل  
وأوضح . بصاروخ" إسرائيلي"حكومة المقالة في القطاع إن االنفجار ناتج عن قصف          الوزارة الداخلية في    

أرض أطلقـه    -رضأعن إطالق صـاروخ     إيهاب الغصين، الناطق بلسان الوزارة، أن االنفجار، ناتج         
  .على المنطقة" اإلسرائيلي"الجيش 

من جانبها دعت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية فصائل العمل الوطني إلى              
وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالـة       . قتل أفراد عائلة أبو سبت    " جريمة"توحيد الجهود للرد على     

إلى عدم االنجرار وراء األموال لتنفيذ هذه األعمـال         "، داعية إياهم    "لن تتهاون مع الفاعلين   "ان أنّها   في بي 
  ".  وتحكيم العقل

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   لمواجهة الحصار"لجنة شعبية"إلعالن في غّزة عن تشكيل ا .٢٢

 يترأسها النائب المستقل عن مدينة أعلن في مدينة غزة اليوم السبت عن تشكيل لجنة شعبية: ألفت حداد
وقد أكد الخضري أن هذه  .غزة جمال ناجي الخضري لمواجهة الحصار الذي يخضع له قطاع غزة

اللجنة هي لجنة شعبية هدفها بالدرجة األولى الدفاع عن مصالح الفئات المتضررة من أبناء قطاع غزة، 
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ن الدافع الرئيس لتحرك اللجنة هو الحالة الصعبة وأن اللجنة ستعمل بعيداً عن أية تجاذبات سياسية، وأ
  .التي يحياها المواطنون في ظل اشتداد وتصاعد حالة الحصار المفروض على قطاع غزة

من جانبه أعلن الناطق اإلعالمي باسم اللجنة رامي عبده أنها تهدف بشكل أساسي إلى حشد أكبر عدد من 
 عرب الداخل، للعمل على كسر الحصار ومخاطبة المؤسسات والشخصيات العربية واإلسالمية ومن

الجهات الدولية وذات العالقة للعمل على رفع الحصار، إضافة إلى مخاطبة المحيط العربي واإلسالمي، 
 .بجانب العمل على توثيق ورصد أثار وتبعات الحصار على كافة القطاعات وعلى كل المستويات

  ٢٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   مهددون بفقدان البصر "النقبسجن "جرزة  مصاباً في م أسيرا٣٠ً .٢٣

 الصحراوي إدارة الـسجن بتعمـد        اإلسرائيلي اتهمت الحركة الفلسطينية األسيرة في سجن النقب      : نابلس
إلحاق األذى الجسدي والتسبب باإلعاقات الدائمة والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد لألسرى خالل              

 "حمـاس "قال األسرى في بيان موقع بأسماء خمسة فصائل هـي           و. العدوان األخير على السجن االثنين    
، إن جنود فرقتي الماتسادا والنخـشون تعمـدوا         "الجبهة الديمقراطية " و "الجبهة الشعبية "و"الجهاد" و "فتح"و

إطالق النار من مختلف أشكال األسلحة على األجزاء العلوية من أجسام األسرى وهذا ما يفـسر العـدد                  
   . أسيرا٣٠ًت في الوجه والعيون حيث بلغ عدد المصابين الذين يتهددهم فقدان البصر الكبير من اإلصابا

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   سيدمر كل القدس "مؤتمر الخريف": الحركة اإلسالمية .٢٤

رائد صالح من طرح قضية القدس المحتلـة        الشيخ   ٤٨رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين     حذر   :غزة
حل قضية القدس على    "وقال في تصريحات صحافية إن      . ش عليها خالل مؤتمر الخريف    للتفاوض والنقا 

احد السيناريوهات المطروحة في مؤتمر الخريف من شأنه تدمير كل شيء اسـمه القـدس والمقدسـات                 
مشيراً . ، وشدد على أن القدس غير قابلة للتفاوض وأنها ستبقى أرضا عربية وإسالمية            "والمسجد األقصى 

فـي  " بالتخاذل العربي واإلسـالمي   "القدس في الفترة األخيرة تمر بأسوأ أيامها بسبب ما وصفه           إلى أن   
لم تتوقـف    "١٩٦٧وأكد على أن الحفريات تحت ساحات األقصى التي بدأت منذ           . االهتمام بقضية القدس  

ال وحتى اآلن فهي تجري تحت أقسام القدس القديمة بشكل عام وتحت المسجد األقصى بشكل خـاص، و                
تتبنى مخططين خطيرين جـدا     " وأشار إلى ان قوات االحتالل في القدس       ".تزال حتى هذه اللحظة جارية    

األول يسعى إلى تهويد المدينة والعمل على تحقيق مخطط القدس الكبرى، والثاني الـسيطرة التدريجيـة                
  ".على المسجد األقصى وصوال إلى إقامة الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
  
  بهدم منازل ومحالت تجارية لفلسطينيين " إسرائيلية"إخطارات  .٢٥

 عدداً من إخطارات هدم منازل ومحالت لفلسطينيين في قـرى بـرقين             سلمت سلطات االحتالل  : رام اهللا 
ال التجاريـة   وكفر الديك وحارس غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية تنذرهم فيها بهدم للمباني والمح             

وحسب ما اكده المواطن عبـد       .القريبة من الشارع الرئيسي بذريعة عدم الترخيص والبناء غير القانوني         
اهللا محمد داود من قرية حارس فان سلطات االحتالل سلمت اخطارا بالهدم للمحل التجاري الذي يعيـل                 

  .  بإخالء المحل بأقصى سرعة ممكنةمنه اطفاله وافراد اسرته، علما بان المحل قائم منذ سنتين وطالبته
وداهمت قوات االحتالل منازل المواطنين في بلدة اليامون غرب جنين بحثـا عـن المطلـوبين ودارت                 
اشتباكات مع المقاومين دون أن يبلغ عن اصابات او اعتقاالت، حيث اقتحمت مقـر جمعيـة التـضامن                  

تر وملفات كما داهمت عمـارة عـالول أبـو          الخيرية بنابلس وصادرت كافة محتوياتها من أجهزة كمبيو       
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صالحة وعمارة السخيتان المقابلة لها وسـط المدينـة وصـادرت كافـة أجهـزة الحاسـوب واألوراق           
والمعلومات الخاصة بعمل جمعية التضامن الخيرية واحتجزت صحافيين كانوا داخل مبنى عمارة عالول             

  .ابو صالحة حتى مغادرتها المبنى
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  هدف المؤسسة تعميق تماهي العربي مع الدولة:  زحالقة.."الخدمة المدنية"إجماع عام ضد  .٢٦

، في ٢٧/١٠/٢٠٠٧شارك مئات الشباب والشابات العرب، من مختلف البلدات العربية، اليوم السبت 
جمعية الشباب "، والذي نظّمته "أنا مش خادم"تحت عنوان " الخدمة المدنية"مؤتمر قطري ضد مخطط 

لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة "، بالتعاون مع "االئتالف الشبابي ضد الخدمة المدنية"و" بلدنا-العرب
، وبدعم من مؤسسة "نين العربلجنة المتابعة العليا لشؤون المواط"، وتحت رعاية "أشكال التجنّد

اسية يحيث تضمنّت فعاليات المؤتمر ثالث ندوات مركزية، تحدث فيها عدد من القيادات الس ".التعاون"
العربية والشخصيات االجتماعية والقيادات الشبابية، وتمحورت المداخالت خاللها حول جوانب مختلفة 

  .من أسباب مناهضة مخطط الخدمة المدنية
جمال زحالقة، إن المؤسسة .س كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، عضو الكنيست دقال رئي

إلى أسرلة الشباب العربي وجعله يعمق تماهيه مع " الخدمة الوطنية"الحاكمة تهدف من وراء ما تسميه 
ع على الدولة، وهو األمر الذي سنتصدى له ونقف له خطا منيعا بوحدة صفّ عربية تامة، حيث يجتم

وأكد زحالقة على  .رفض هذه الخدمة كل األطياف السياسية العربية، برغم اختالف اإلجتهادات والرؤى
وإننا نرى إلى أن مجرد التطوع أنه محاولة لتنفيذ . من حقنا أن نحافظ على انتمائنا وعلى هويتنا"أن 

انين، وفي أية دولة ديمفراطية فإن ، وقال إن العرب يدفعون الضريبة ويحترمون القو"األسرلة على شبابنا
وهنالك أقليات كثيرة معفية من الخدمة . الواجبات تكون نسبية بينما الحقوق يجب أن تتساوى لدى الجميع

  .في جيش إسرائيل
، الذي دعا إلى رفض المخطط ودعا إلى العمل "التعاون"وتحدث األستاذ سهيل ميعاري، عن مؤسسة 

  .لشباب العربي الفلسطيني في الداخل ونشر ثقافة التطوع بين أبنائهعلى صيانة الهوية الوطنية ل
وفي نهاية الجلسة، تطرق الشيخ رائد صالح إلى النفاق اإلعالمي اإلسرائيلي من خالل استخدام 
المصطلحات، واعتبر الخدمة المدنية مخططًا تدميريا لبنية المجتمع العربي وأن هدفه الحقيقي هو خلق 

  . للسلطة تضرب مسيرة العمل الوطنيجماعة موالية
  ٢٧/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  نقابة الموظفين تطالب الحكومة بصرف كامل مستحقات الموظفين حتى نهاية العام .٢٧

بحثت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في اجتماع لها في مدينـة رام اهللا، أمـس،                ": وفا "-رام اهللا   
تحقات المالية وإجراءات تطبيق قانون التعاقد وغالء المعيـشة         مستجدات العالقة مع الحكومة بشأن المس     

وطالب معين عنـساوي أمـين سـر         .وارتفاع أجور المواصالت، وإقرار الهيكليات وتسكين الموظفين      
النقابة، الحكومة بوضع الئحة تنفيذية لتنظيم وضبط الوضع التقاعدي للموظفين وإنصافهم بمـا ينـسجم               

) ٢( المعيشة، تماشياً مع قرار السيد الرئيس محمود عباس بالتعديل رقـم             وسنوات خدمتهم وجدول غالء   
  .، والصادر في التاسع من شهر أيلول من العام الجاري٢٠٠٥للعام ) ٧(لقانون التقاعد رقم 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  وتحدي... على غزة يواجه بقلق" اإلسرائيلي"التضييق : تحقيق .٢٨
لم يطرأ أي تغيير على روتين الحياة اليومية لسكان بلدة بيت حانون شمال قطـاع                : فتحي صباح  -غزة  

غزة التي تنوي سلطات االحتالل اإلسرائيلي قطع التيار الكهربائي عنها لفترات متقطعـة عقابـاً علـى                 
  .استمرار إطالق الصواريخ على بلدات وأهداف إسرائيلية محاذية للقطاع

تيبة أمس بعد يومين على تبني وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك توصـيات            كانت الحياة تسير في صورة ر     
نائبه متان فلنائي القاضية بقطع التيار عن البلدة لمدة عشر دقائق عن كل صـاروخ يـسقط فـي بلـدة                     
سديروت الواقعة إلى الشرق من بيت حانون، ويفصلها عنها شريط الكتروني أقامته الدولة العبرية حول               

  .نواتالقطاع قبل س
أن قطع التيار لن يكون له تأثير يذكر على حياته أو حياة الناس في البلدة و                )  عاما ٤٧(ويرى أبو الحسن    

بعدما كان ينتمي إلى    " حماس"وقال الرجل الذي بات يؤيد حركة       ". سأتحمل قطع التيار مهما كلف األمر     "
الحيوان والطير وقتلت االنـسان،     الشجر والحجر و  : إسرائيل دمرت كل شيء   ": "جبهة التحرير العربية  "

إسرائيل تريـد   (...) وفوق ذلك كله تطلب منا أن نوقف الصواريخ، وهي ماذا قدمت؟ كم أسيراً أطلقت؟               
  ".تريد السالم في مقابل الكالم. أن تحصل على كل شيء وأال تدفع شيئاً في المقابل

قطع التيار سيخلف آثـاراً     "انين اكد ان    في بيت حانون صابر الزع    " المبادرة المحلية "غير أن الناشط في     
، موضحاً أن األضـرار  "سلبية ويجعل الحياة ال تطاق، وهو يعني تدمير حياة الناس على الصعد المختلفة          

 روضة أطفال وعشر مدارس ومدرسة زراعية وكلية زراعيـة ومستـشفيين وعيـادة              ١٥ستلحق بنحو   
حال التجارية الذين اسـتعدوا بـشراء مولـدات         ويتفق معه عدد من أصحاب الم      ".صحية ومحال تجارية  

لكن أم محمود، وهي عجوز تبدو في السبعين من عمرها، بـدت أقـل              . كهربائية صغيرة تعمل بالوقود   
هـؤالء اليهـود    : "يجرهـا حمـار   " كـارو "خوفاً وحذراً من اآلخرين، وقالت وهي تجلس فوق عربـة           

) الماضـية (يضربوا فينا ويدمروا، والسنة اللي فاتت       لهم أربعين سنة محتلين و    ... أغبياء) اإلسرائيليون(
ستة أشهر ولم يؤثر فينا، واليوم يريدون قطعها مرة         ... شاليت) ُأسر الجندي غلعاد  (قطعوا الكهرباء بعد    

  ".نحن أم هم: فليفعلوا ما يريدون، وسنرى... أخرى
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ الحياة

  
  اكتشاف نفقين على حدود غزة : مصر .٢٩

 أعلن مسؤول أمني امس ان الشرطة المصرية اكتشفت في قطاع سيناء نفقين :)أ ف ب( -العريش
وأوضح انه جرى حفر أحد النفقين في محطة قديمة لتوزيع . جديدين يستخدمان للتهريب مع قطاع غزة

  .الوقود قرب بلدة رفح الحدودية، في حين حفر النفق الثاني في منطقة البراهمة جنوب غرب مدينة رفح
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ الحياة

 
  " الهولوكوست"نحو موقف عربي موحد من تدريس : األمين العام المساعد للجامعة العربية .٣٠

كشف األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير محمـد صـبيح فـي تـصريحات خاصـة                  :لقاهرةا
 الخطيرة حول   عن اجتماع لمجلس الجامعة العربية سيعقد خالل األيام القادمة لبحث التطورات          " الخليج"ـل

إقدام األمم المتحدة على مشاورات لتدريس الهولوكوست في المناهج الطالبية في العالم، وأشار صـبيح               
: وتـساءل صـبيح    .إلى مشاورات عربية حالية تجري مع المجموعة اإلسالمية في اليونسكو ونيويورك          

و مـا حـدث للبولنـديين،        مليون روسي قتلوا في الحرب العالميـة، أ        ٢٠ـلماذا ال يدرس الذي حدث ل     
وللصرب، وللغجر؟ وطالب من يريد إحياء ذكرى الهولوكوست أن يحيي ذكرى هؤالء، وذكرى المجازر              

في دير ياسين، وبحر البقر، وفي قانا وغزة، وخان يونس، وجنين، وما ارتكبـه              " إسرائيل"التي ارتكبتها   
وقال صبيح إن العرب يستنكرون      .العربفي السجون ضد األسرى الفلسطينيين و     " اإلسرائيليون"الضباط  
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وأكـد أن العـرب      .هذه المحرقة، لكن على العالم أن يستنكر المذابح اليومية فـي األراضـي المحتلـة              
سيتحركون ضد المحاوالت الجديدة لتدريس الهولوكست كدول ومؤسسات، ومنظمات رسمية، وهيئـات            

 ".إسرائيلية"العرب من جرائم مجتمع مدني، وسيتم أيضا إعداد حصري لما ارتكب في حق 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  بشأن الجوالن " سرائيلا"سوريا تطالب األمم المتحدة بالضغط على  .٣١

، لحملهـا علـى الكـف عـن     "سرائيلا"طالبت سوريا األمين العام لألمم المتحدة، بالضغط على   : دمشق
واستنكرت سوريا الجريمـة التـي      . ري المحتل الممارسات الالشرعية وغير اإلنسانية في الجوالن السو      

في الجوالن إلقدامها على اقتالع غراس بستان الكرز العائد لـسليم           " اإلسرائيلي"ارتكبتها قوات االحتالل    
عويدات من بلدة مجدل شمس المحتلة، موضحة أن ما قامت به قوات االحتالل يمثـل انتهاكـا سـافرا                   

 .للقانون الدولي
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   مسؤوليتها الخاصة ونجاحه نجاحا لها"أنابوليس"رايس تعتبر مؤتمر  .٣٢

تعمل وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس بكل ما اوتيت من قوة النجـاح             :  علي الصالح  - لندن
وحرصا منها على ذلك اجرت سلسلة من االجتماعات واالتصاالت الهاتفية مع عدد من             . مؤتمر انابوليس 

فقد اجتمعت يـوم االربعـاء      . لرؤساء والمسؤولين السابقين المعنيين بعمليات السالم في الشرق االوسط        ا
راعي ) ١٩٨١ -١٩٧٧(الماضي طلبا للمشورة، مع الرئيس االميركي الديمقراطي االسبق جيمي كارتر           

ة على مـدى    كما أجرت عدة اتصاالت هاتفي    .  بين مصر واسرائيل   ١٩٧٨الول عام   " كامب ديفيد "مؤتمر  
بـين  " ٢كامبد ديفيد "االسابيع الماضية مع الرئيس االميركي الديمقراطي السابق بيل كلينتون الذي رعى            

  .٢٠٠٠الرئيس الراحل عرفات ورئيس الوزراء االسرائيلي االسبق ايهود باراك عام 
ـ    ان فشله يعنـي  هذا المؤتمر هو من بنات افكار رايس و      "فان  " الشرق االوسط "وقال دبلوماسي اوروبي ل

صحيح انـه   "واضاف الدبلوماسي االوروبي الذي طلب عدم ذكر اسمه،         ". فشل سياستها الشرق اوسطية   
سيكون للمؤتمر انعكاسات سلبية شديدة على الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس ورئـيس الـوزراء                 

الفكرة وهي التي   االسرائيلي ايهود اولمرت، لكن االنعكاس االسوأ سيكون على رايس نفسها فهي صاحبة             
  ".تقوم بجوالتها المكوكية من اجل انجاح المؤتمر

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الشرق األوسط 
 
  لتضامن مع األسرى بين تراخيص السلطة وقمع االحتالل  ا .٣٣

  فوزي برهوم
 الناطق باسم حركة حماس  

، وكل ما تقوم بـه      يبدو أن كل ما تقوم به األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أصبح غريباً وعجيباً             
السلطة الفلسطينية التي تسيطر هي أيضاً على األجهزة األمنية أيضا أصبح غريباً وعجيباً، وتحديداً مـا                

  . يتعلق بقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
  وهو -  فالواقع والميدان خير دليل وخير شاهد      - فالسؤال الذي يطرح نفسه وربما ليس بحاجة إلى إجابة        

هل بالفعل التنسيق األمني مع االحتالل يشمل ويمس بقضية األسرى؟ وكيف يكون ذلك؟ وهـل بالفعـل                 
اللجنة األمنية العليا التي يترأسها سالم فياض وبمشاركه بلير وباراك أيضاً وضعت على سـلم عملهـا                  

ن الـسلطة   وأجندتها قضية األسرى؟ و ما هو نوع هذا االهتمام؟ فأما ما يخـص التنـسيق األمنـي بـي                  
.. الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي فقد عشناه عملياً وواقعيا على األرض منذ قدوم الـسلطة الفلـسطينية              
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فاالحتالل يطلق سراح بعض األسرى من حماس بعد انتهاء محكومياتهم، والسلطة تعـتقلهم أو العكـس                
قلهم أو يغتالهم، وما بيتونيا وأريحـا       السلطة تطلق سراح المعتقلين عندها واالحتالل مخير إما يعت        .. تماما

  . وصوريف عنا ببعيد
ولكن ما يحصل اآلن في الضفة الغربية هو تنسيق امني دولي، خرج من طوره الثنائي إلـى الترويكـا                   
األمنية الفلسطينية اإلسرائيلية األوروبية، وربما تكون المرحلة األخطر مـن نوعهـا علـى الفـصائل                

اس والجهاد اإلسالمي؛ ألنه أصبح من الواضح تمامـا أن رئـيس الـسلطة              الفلسطينية وعلى رأسها حم   
الفلسطينية وتوني بلير تجردوا من مهامهم السياسية والدبلوماسية واإلنسانية، وأصبحت مهـامهم أمنيـة              
صرفة، وهي حماية االحتالل اإلسرائيلي مع إعارة اهتمام بـسيط لقـضايا حياتيـة ويوميـة للـشعب                  

  . الفلسطيني
اعتقادي أن ما قامت به أجهزة امن عباس وفياض من قمع المسيرة التضامنية في مدينـة الخليـل                   وفي  

تضامناً مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل بعد تعرضهم للقمع والتعذيب والقتل وحرق خيامهم              
لدى كافة أبنـاء    وممتلكاتهم، يأتي في نفس سياق التنسيق األمني الثالثي، ولربما لحساسية قضية األسرى             

شعبنا على اختالف أطيافهم ومكوناتهم، حيث إنها محل إجماع فلسطيني وليس أغلبية بوجـوب إغـالق                
 هو ما حمل أبو مازن وفياض  على إخفـاء طبيعـة هـذا               –ملفهم وإطالق سراحهم جميعا دون تمييز       

م فياض لتجاهل االحـتالل      ولربما ألنها سببت احراجات كثيرة لرئيس السلطة الفلسطينية وسال         –التنسيق  
هذا الحق، بينما السلطة الفلسطينية برئيسها ماضية قدما هي أيضاً في عدم إعطاء قضية األسـرى جـل                  
اهتمامها، بل تناغمت مع عمليات ذر الرماد في العيون من خالل إطالق سـراح العـشرات، واعتقـال                  

قمع و اإلذالل طويالً وهـم ينتظـرون        وتعذيب المئات، وعلى ما يبدو  يجب أن يمكثوا تحت العذاب وال           
تضامناً من أهلهم وأمهاتهم وأبنائهم وشعبهم في الضفة الغربية، حتى يحصلوا على تراخيص من السلطة               
الفلسطينية، واألجهزة األمنية مخيرة إما أن تجيز التضامن مع األسرى أم ال، والجواب جاء على عجـل                 

امنين مع األسرى ومع عذابات األسرى و مع قـضية          عبر الرصاص الحي والمباشر على صدور المتض      
  . األسرى

 أسيراً جرحى في سجن النقب الصحراوي واستشهاد احدهم وآخرين في           ٢٥٠ والواضح تماماً أن سقوط     
حال الخطر ال ولن تحرك مشاعر رؤساء هذه األجهزة؛ ألنهم هم من تسبب في اعتقال هؤالء األسـرى                  

سيق األمني، وإذن كيف يتحرك شعورهم وهم من يسلمهم لالحـتالل؟           أو معظم األسرى عبر قنوات التن     
إضافة إلى أن هناك عشرات األسرى بل مئات من أبناء حماس في سجون السلطة يتعرضون ألبشع من                 

فيجب أال نستغرب هذا الصمت وال هذا التنسيق وال هذا التناغم وال هذا الموات الـضميري                , ذلك بكثير 
مر بدون ترخيص وبدون تصريح يجب أن يمارس ضد الـشعب، أمـا إذا أراد               عندهم، فكل شيء وكل أ    

الشعب أن يرفع رأسه ويدافع عن حقوقه وثوابته أو يفضح االحتالل فهذا ممنوع على إطالقه، ويحتـاج                 
  . إلى ترخيص وإال الرصاص الحي والقمع مآل من يتضامن مع حقوق هذا الشعب

سلطة الفلسطينية في زياراتـه المكوكيـة للـدول العربيـة            واألغرب واألعجب ما نسمعه من رئيس ال      
واإلسالمية واألوروبية والمنظمات الحقوقية، مناشدته لهم بالوقوف إلى جانب الـشعب الفلـسطيني فـي               
قضاياه العادلة وال أدري ما هي قضايا الشعب الفلسطيني العادلة في نظر السيد محمود عبـاس، وهـل                  

طينية غير عادلة؟ إال إذا كان الرئيس محمود عبـاس ال يعتبـر قـضية               هناك قضايا عادلة وقضايا فلس    
يجب أال نستغرب فهو أيـضا ال يعتبـر         . األسرى قضية عادلة وبالتالي يمنع التعاطف أو التضامن معهم        

حق المقاومة وال حق العودة من القضايا العادلة والرئيسة، فيا ترى ما هي القضايا الفلسطينية العادلة في                 
  . سيد محمود عباس إذا لم تكن ما ذكرتنظر ال

 فهل يا ترى سيأتي يوم يقوم فيه السيد محمود عباس بإجراء بتعديالت على حقوقنـا وثوابتنـا ضـمن                   
مصطلح مراجعات فكرية فيحدد ويوجد تفسيراً وتعريفاً جديداً بعنوان من هو األسير الحقيقي ومـن هـو      
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الفلسطينية بأنها عنف وإرهاب، واألصل فيها االستسالم وهو        الالجئ الحقيقي بعد أن حدد مفهوم المقاومة        
الخيار االستراتيجي لحل القضية الفلسطينية من وجهة نظر عباس، فهذا متوقع وليس غريبا، فهو عـدل                
على القانون والدستور ومفاهيم الحقوق، ونحن بانتظار التعديل من قبل محمود عباس على مسار الجدار               

  . بدل هدم الجدار
  . نتظروا كل ذلك بعد مؤتمر الخريف و ما خفي كان أعظما

  ٢٧/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  والخارطة بال طريق" الال مؤتمر"خريف  .٣٤

  النائب بسام الصالحي
ال يمكن فصل التصعيد االسرائيلي، الشامل تقريباً، عن عملية المفاوضات الجارية استعداداً للخريف، بل              

 هذا التصعيد، لتحقيق هدفين على األقل، األول يتعلق بالحسابات االسرائيلية الداخليـة،             من المتوقع زيادة  
للحكومة واحزابها، والمعارضة، والثاني وهو األخطر الرامي الى المحافظة علـى تركيـز التفـاوض               

ات والمساعي السياسية، في حدود األولويات األمنية والقضايا الجزئية، وبهذا تحـافظ اسـرائيل علـى ذ               
  .المنهج الذي اتبعته لسنوات طويلة وتضمن عدم التفاوض على قضايا الحل النهائي

نفخ الروح في خارطة الطريق، التحتاج الى مؤتمر او اجتماع دولي، وبالقطع ال يترتب علـى الجانـب                  
مية، ال من الدول العربية وال االسـال      " الالمؤتمر"الفلسطيني االنشغال في توسيع حشد المشاركة في هذا         

وال حتى من الدول األخرى، اعضاء مجلس األمن او االتحاد االوروبي، بل بالعكس، تشجيعها على عدم                
  .المشاركة، واعادة النظر في المشاركة الفلسطينية من اساسها

خارطة الطريق، تضمنت خطوات تنفيذية، ومرجعية متابعة مكونة من اللجنـة الرباعيـة، مـن خـالل            
ما أن الطرفين االسرائيلي والفلسطيني باتا متيقنين أن نقطة البداية، هي خارطـة             الطرف األميركي، وطال  

الى ما بعد ضمان تنفيذ خارطة الطريق، ولتتـولى اللجنـة           " الال مؤتمر "الطريق، فال بأس أن يؤجل هذا       
  ..الرباعية متابعة ذلك، واختبار جدية اسرائيل بهذا الشأن

 حتى أن لجنة المفاوضات، الفلـسطينية مـشكورة لخـصته،           التزامات خارطة الطريق واضح،   " جدول"
ووزعته على أعضاء القيادة الفلسطينية، وعلى كل من يرغب، حتى يستطيع المحاججة بقوة أكبـر مـع                 

الجانب االسـرائيلي   " قرص"الطرف االسرائيلي، ومع الضيوف الدوليين، حتى أن رئيس وفدنا المفاوض           
حضر بنفـسه،   " دايتون"بل وان الجنرال    ! ؟"لتنفيذ هذه االلتزامات  "تخابات  بقوله اننا حتى قمنا باجراء االن     

اجتماعاً لمسؤولي األجهزة األمنية الفلسطينية في نابلس، واطلع على استعداداتها واعلن عن بـدء تنفيـذ                
  !الخطة األمنية في نابلس، التي ستبدأ منها الدولة الفلسطينية؟

في الخريف، اآلن بعد أن بات مرتكـز        " الال مؤتمر "لية السالم، و  كان يساورنا شك في نجاح استئناف عم      
هو خارطة الطريق، يتعمق الشك فيما يخص تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني ووقـف             " الال مؤتمر "هذا  

التردي المتواصل في مكانة القضية الفلسطينية، بسبب نجاح اسرائيل في اسـتمرار اإلمـساك بمفـاتيح                
تناسى، تحفظات اسرائيل الواضحة على خارطة الطريق، والتي عملت وال تـزال            التحكم، بما فيها لمن     

  .تعمل بمقتضاها، في ظل سكوت وتغاضي اللجنة الرباعية عن ذلك
يجب القول بصراحة، أن خارطة الطريق، ليست اساساً صالحاً لالنطالق، خاصة وان اللجنة الرباعية لم               

على الطرف الفلسطيني، وان اللجنة الرباعية ذاتها فشلت في         تثبت قدرتها كمرجعية مراقبة حقيقية، سوى       
تحقيق هذه الخطة، في المدة المقررة التي طلبتها من مجلس األمن، ومنحت على اساسها تفويض العمل،                

  .لمدة ثالث سنوات
األمن، وهذا هو جوهر خطة خارطة الطريق، ليس مفتاح السالم، األمر الذي يجعلها خارطة تفتقر الـى                 

ق، بل بالعكس، السالم هو مفتاح األمن، خاصة وان مفهوم األمن هنا ليس مبسطاً، فهو يجري فـي                  طري
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ظل صراع وطني ضد االحتالل، وحتى اذا ما مارس الشعب الفلسطيني كفاحه ضـد االحـتالل، علـى                  
  .كما قال مروان البرغوثي مرة، فانه سيعتبر بالنسبة السرائيل عمالً ارهابياً" الكاتالوج"

، وهذا هـو موقفهـا اآلن       ١٩٨٧ كان موقف اسرائيل التقليدي، وفي االنتفاضة الشعبية السلمية عام           هذا
  .ايضاً، مع فارق انها تستعمل لتبريره جملة كبيرة من األخطاء الفلسطينية التي وقعت وال تزال

لبدء انتهاء  السالم هو مفتاح األمن، وطريق تحقيق السالم، واضح تماماً، عبر خطوات ومظاهر ملموسة              
االحتالل، واالستيطان، وللحل الدائم على اساس قرارات األمم المتحدة، دافعية حماية ذلك بالنسبة للشعب              
الفلسطيني، هي اقوى من كل الترتيبات األمنية المنفصلة التي تريد االدارة األميركية واسرائيل، اعـادة               

  . الفلسطينيةتوريط السلطة بها، وهي دافعية حقيقية لكافة االجراءات
هذا ما يجب أن يقال، مباشرة للدول األعضاء في مجلس األمن وان يقال بتنسيق كامل مع الدول العربية،                  
حتى تنتهي عبثية استمرار التعويل على خارطة الطريق، ففي هذه توجد خريطة، ولكن ال يوجد طريق،                

  .بينما أن المطلوب هو الطريق ذاته
ون هي الطريق، اذا ما كفت االدارة األميركيـة واسـرائيل عـن تجاهلهـا               مبادرة السالم العربية قد تك    

  .واالستخفاف بها واذا ما تم تمسك عربي حقيقي بها، بما في ذلك تمسك فلسطيني جدي
اقصاء المبادرة العربية لصالح خارطة الطريق، انحدار جديد للعملية السياسية قبل أن تبدأ وعلى العـرب       

قل، أن يتم التمسك بالدمج بين المبادرة العربية وخارطة الطريق، كحد أدنى، اذا             اال يسمحوا به، على اال    
لم يتوفر اإلصرار، على التمسك بهذه المبادرة وعلى االنطالق من تنفيذ قرارات األمم المتحدة ومجلـس                

  .األمن وليس استمرار الدوران في حلقة متطلبات األمن االسرائيلي
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  !!البطات العرجاء في مؤتمر الخريف .٣٥

  ياسر الزعاترة
إيتان هابر هو رئيس ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق رابين، وهو من الكتاب المعـروفين فـي                 
صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، وقد كتب نهاية األسبوع األول من هذا الشهر مقاالً حول مـؤتمر     

  ".ت عرجاء تلتقي معاًثالث بطا"الخريف عنونه بعبارة 
لعله الوصف األكثر دقة لمؤتمر الخريف القادم، إذا كان سيعقد في الخريف بالفعل في ظل دعوات كثيرة                 
إلى تأجيله ريثما تتوافر أجواء أفضل النعقاده، ذلك أن بوش الذي يعد العدة للرحيل من البيت األبـيض                  

اعته، فلديه على أجندته مهمة بالغة األهمية عليـه أن          في العام القادم لم يعد لديه من الوقت ما يكفي الض          
ينفذها ممثلة في ضرب المشروع النووي اإليراني، اضافة بالطبع إلى محاولة الخروج من مأزق العراق               

  .بأقل قدر من الفشل، بعد أن بات الخروج منه بقدر من النجاح متعذراً إلى حد كبير
قيق معاهدة سالم، وهو يتذكر بالتأكيد أن سـلفه كلينتـون           ليس لدى بوش أية أوهام حول قدرته على تح        

الذي قدم للفلسطينيين ما ال يمكنه هو تقديمه قد عجز عن ذلك، ومن هنا فإن أقـصى مـا يتوقعـه مـن      
المؤتمر، إضافة إلى تهيئة األجواء لضرب إيران هو توفير فرصة تطبيع مجاني من قبل بعض الـدول                 

ن ثم دفع القيادة الفلسطينية إلى التعامل مع الشروط اإلسرائيلية للمفاوضات           العربية مع الدولة العبرية، وم    
على أمل أن تفضي إلى تنفيذ برنامج شارون القائم على دولة مؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجـدار                   

 وال شك أن هذا الحلم هو ذاته حلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي ورثه عن             . األمني من الضفة الغربية   
الذي تأسس من أجل إنجاز مشروع الدولة المؤقتـة العتيـدة التـي             ) كاديما(سلفه شارون، ومعه الحزب     

  .ينبغي أن تتحول إلى دولة دائمة لها نزاعها الحدودي مع جارتها
إيهود أولمرت هو البطة العرجاء الثانية، وهو يدرك أن حزبه من دون التقـدم بخطـوات جديـة نحـو                    

 سيغدو بال قيمة، فيما يأمل أن ال يخسر منصبه كرئيس الـوزراء حتـى نهايـة                 مشروع الدولة المؤقتة  
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واليته، ولذلك فهو معني بلملمة شتات تحالفه الحكومي كي ال ينفرط، فيما يدرك أن ثمة صـقور داخـل                   
حزبه، بل وداخل حزب العمل أيضاً لن يمرروا أي شيء، بينما يقف له نتينـاهو بالمرصـاد، متزعمـاً                   

د الذي تمنحه استطالعات الرأي تفوقاً الفتاً على كاديما وعلى العمل بعـد أن تراجـع إلـى                  حزب الليكو 
  .المرتبة الثالثة أيام شارون

لذلك كله يجد أولمرت صعوبة في إقناع من حوله بالتقدم خطوات أكبر نحو محمود عبـاس يمكنهـا أن                   
  . الدولة المؤقتة المشار إليهاتشجعه على المضي في برنامج المفاوضات على أمل أن يفضي ذلك إلى

محمود عباس هو البطة العرجاء الثالثة، بل األكثر عرجاً، ربما ألنه األكثر حرصاً على نجـاح مـؤتمر                  
الخريف، ألن الفشل بالنسبة إليه خطير إلى حد كبير، هو الذي ال يملك غير برنامج واحد ووحيد عنوانه                  

لنتيجة مع نبذ المقاومة، وهـو الـذي خـسر حزبـه            التفاوض واستمرار التفاوض بصرف النظر عن ا      
  .االنتخابات مطلع العام الماضي

والمعضلة هنا تتمثل في حاجته إلى ما يقنع مواطنيه بدعم مسار من هذا النوع، وبالطبع عبر حوافز ذات                  
ـ                  ت قيمة، أكانت من ذلك اللون الذي ييسر حياتهم ويشعرهم بقدر من التحسن في األجواء العامة، أم كان

من اللون المتعلق ببرنامج المفاوضات ذاته، ومن ثم إمكانية التوصل إلى تسوية تحقق الحد األدنى مـن                 
  .مطالبهم

في السياق األول يتعرض محمود عباس إلى قدر كبير من االحباط، ففي حين أطلق لـه اإلسـرائيليون                  
 ٨٧ية، ثم عادوا وأفرجـوا عـن    أسيراً قبل ثالث سنوات، فقد اعتقلوا أضعافهم خالل المرحلة التال          ٢٥٠

أسيراً اعتقلوا ضعفهم خالل أيام، وال تسأل بعد ذلك عن مسلسل االجتياحات واالغتياالت الذي ال يتوقف                
  .في الضفة الغربية

صحيح أن األموال قد تدفقت على السلطة وحكومة رام اهللا بعد الحسم العسكري لحركة حماس في قطاع                 
 في حياة الفلسطينيين، مع العلم أن الضفة الغربية تعيش واقعـاً اقتـصادياً              غزة، لكن ذلك لم يغير كثيراً     

معقوالً قياساً بقطاع غزة الذي يعاني الحصار عقاباً لحماس، وبدعم من السلطة نفسها حتى لـو أنكـرت                  
استثنائية على المجتمـع    " عسكرة"وال شك أن مطاردة حماس ومؤسساتها وأفرادها قد فرض حالة           . ذلك

  .جعلت المواطنين في حالة تناقض مع السلطةبرمته 
خالصة القول هي أن محمود عباس ال يحصل على أية حوافز معقولة تتيح له ترويج برنامجـه علـى                    
شارع فلسطيني مدجج بالرفض ويقبع اثنا عشر ألفاً من أبنائه في السجون، وإلى جانبهم مئات في سجون                 

ديم تنازالت مسبقة تشجع الطرف اإلسرائيلي على االقتراب        السلطة، ومع ذلك ال يجد الرجل حرجاً في تق        
  .منه

أبرز التنازالت التي قدمها تتعلق بقضية الالجئين، وإن تكن قديمة في خطابه، لكن األهم من ذلـك هـو                   
حديثه عن الموافقة على تبادل أراض مع اإلسرائيليين بنسبة اثنين ونصف في المائـة خـالل التـسوية                  

 االحتفاظ بالكتل االستيطانية الكبيرة، ونتذكر في هذا السياق كيف كان الرجل يؤكد على              النهائية تتيح لهم  
أن قصة تبادل األراضي المطروحة تفتت الكيان الفلسطيني إلى ثالثة كانتونات، أما التنازل اآلخر فيتعلق               

ف بـه األمريكـان     بالقدس التي قال إن جانبها الغربي هو عاصمة الدولة اليهودية، األمر الذي لم يعتـر              
  .أنفسهم حتى اآلن

كل هذه المعطيات المتعلقة بالبطات العرجاء الثالث تشير إلى أن القوم سيبذلون المستحيل من أجل إنجاح                
المؤتمر، ولو نجاحاً شكلياً يتمثل في الخروج بوثيقة غامضة على مذهب كيسنجر في الغمـوض البنـاء                 

  .اها مناسبةيمكن لكل طرف أن يفسرها بالطريقة التي ير
الوثيقة المذكورة هي ما يجري العمل عليه منذ أسابيع، لكن الطرف اإلسرائيلي مازال يخرب أجواءهـا،                

 دونم من أراضي القدس ستكون كفيلة بفصل شـمال          ١١٠٠سواء بمصادرة األراضي، كما في مصادرة       
  ).باب المغاربة(ى الضفة الغربية عن جنوبها، أم بالعودة إلى قرار الحفريات في المسجد األقص
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يبقى سؤال قطاع غزة، وهنا ال يجد األمريكان حرجاً في تقديم الوعود للرئيس الفلسطيني بإعادتـه إلـى              
سلطته بالطريقة المناسبة، وما عليه لكي يحصل على ذلك سوى المزيد من تقديم التنازالت الكفيلة بإنجاح                

  .المؤتمر، ومن بعده مسار الدولة المؤقتة
 أوسلو جديد لن يمر بسهولة، وإذا مر بمراحله األولى فسيصل الجدار المسدود بعـد ذلـك،                 إنها مسلسل 

تماماً كما وقع للمسلسل المشابه السابق، والفلسطينيون الذين رفضوا عرض كامب ديفيد الـذي يـستحيل                
  !الحصول عليه هذه األيام، لن يقبلوا بحال ما هو أسوأ منه؟

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  راتيجية التفاوض العبثيةاست .٣٦

  منير شفيق
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بسياسات تفرض عليه التراجع عنهـا، ألن الخلـل كـامن فـي                  
االستراتيجية التي يتبناها وهي استراتيجية إقامة دولة فلسطينية باالعتماد علـى اسـلوب المفاوضـات،               

تفرض على القيادة الصهيونية في الدولـة العبريـة         والمفاوضات فقط، مع رعاية امريكية يؤمل منها ان         
  .تنازالت تسمح باقامة الدولة العتيدة فيما تعلن انها لن تفرض على اسرائيل ما ال تريده

هذه االستراتيجية هي التي كانت وراء اتفاق اوسلو وما تاله من تداعيات، وهذه االستراتيجية هي التـي                 
بعد تجربة سبع سـنوات     " ياسر عرفات الذي ربط بين التفاوض        ادت الى االصطدام بالرئيس الفلسطيني    

ودعم االنتفاضة وحتى المقاومة من بعيد أو بصورة غير         " ٢عجاف انتهت بفشل مفاوضات كامب ديفيد       
  .مباشرة

، ال يكون إال    ١٩٦٧فقد ظل محمود عباس مصراً على أن تحقيق هدف الدولة ضمن حدود ما قبل يونيو                
ثنائي، واالصرار عليه تحت كل الظروف، حتى لو فشل وسدت االبواب في وجهه،             من خالل التفاوض ال   

واعلن عمرو موسى امين عام الجامعة العربية ان عملية التسوية ماتت، فالرئيس الفلسطيني ال يرى غير                
طريق التفاوض، فكل ما عداه هو ضده حتى لو اقتصر على انتفاضة بالحجـارة أو علـى االضـرابات            

لمدني، أو على الضغط من خالل مقاطعة العملية السياسية، وإعالن اليأس منها، لعل في ذلك               والعصيان ا 
  .انذارا وتنبيها لمن يعنيه األمر، أو في االقل خروجا من الوهم وخداع النفس

وعندما تسلم رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد استشهاد ياسر عرفـات مقتـوال               
ق نظريته بالكامل، واستطاع ان يصل الى هدنة مع فصائل المقاومة بما فيها حماس والجهـاد،                بالسم، طب 

وذلك مع امل ان يقنع حكومة شارون ثم حكومة أولمرت بالجلوس الى طاولة المفاوضات من اجل انجاز                 
ـ    ٢٠٠٢، التي احتلـت عـام       "أ"التسوية، ولكنه فشل حتى باقناعهم بالتراجع عن مناطق          ع ، وحتـى يرف

الحواجز وتخفيف التضييق على حياة الناس، ولم يستطع عبر المفاوضات ايقاف بناء الجدار ومـصادرة               
  .االراضي وال حتى وقف االغتياالت واالعتقاالت

وجاءت تجربة فك االرتباط بغزة من جانب واحد اي تفكيك المستوطنات واالنسحاب من القطاع بال قيـد              
هذه الخطوة عبر المفاوضات، اما اتفاق المعابر الذي كـان وراءه           أو شرط لتحرمه حتى من تحقيق مثل        

االمريكيون واالوروبيون فقد عزر االحتالل للمعابر بعد ان كان قرار فك الرتباط بصيغته االولى يشملها               
  .باالنسحاب

فألجل المفاوضات واستمرارها كرس االنقسام بين ضفة غربية وقطاع غزة، واتجهـت حكومـة سـالم      
زع سالح المقاومة من كل الفصائل بال استثناء، ومن اجل المفاوضات قدم تنـازلين خطيـرين                فياض لن 
االقرار بتبادل االراضي واالقرار بالقدس الغربية عاصمة السرائيل والقدس الـشرقية عاصـمة             : وهما

ار التفاوض  للدولة الفلسطينية، وذلك الى جانب التراجع عن االطار الزمني القامة الدولة، ثم الجل استمر             
يعمل بصوغ بيان غامض، عدته افضل منه، وذلك من اجل انجاح المؤتمر الدولي الذي يراد منه خدمـة                  
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االعداد للحرب ضد ايران من خالل دعم اولمرت بالتطبيع والمفاوضات من دون أن يقدم تنازال واحدا،                
لكي تنطلق المفاوضـات    فضال عن دعم سمعة بوش بأنه حقق انجازا ولو كان من وهم وخداع، كل ذلك                

  .التي اصبحت كما يبدو هدفا ولم تعد وسيلة
ومع كل ذلك، ومع المفاوضات الحثيثة لصوغ بيان النجاح المؤتمر لم تتوقف االغتياالت واالعتقـاالت               
اي لم يقدم اي شيء حتى بعيدا من االقتراب من الحقوق االساسية من اجل تسويغ استمرار اسـتراتيجية                  

  .حكومة سالم فياض" ستر"ني أو من اجل الرئيس الفلسطي
كيف يمكن للمفاوضات ان تستمر فيما تستمر اغتياالت كوادر من كتائب االقـصى وفـصائل المقاومـة           
االخرى، هذا في الضفة الغربية حيث يمارس سالم فياض صالحيات حكومته وقد اقتصرت بهذا علـى                

 اكثر من مائة جمعية خيرية فهي ال عالقة لهـا           سحب االسلحة، واعتقال المشبوهين باقتنائها، مع تصفية      
بأمن المواطنين وال عالقة لها بما يلقاه الناس على الحواجز، ناهيك عما يمارس من حـصار وتجويـع                  

  .واعتداءات عسكرية في قطاع غزة
حقا يعجب المرء كيف يستمر االصرار على ممارسة استراتيجية فاشلة لم تحقق شيئا ولـم تقابـل مـن                   

آلخر، بما في ذلك االمريكي، بما يستر عليها ولو باجراءات ثانوية وهامشية وشكلية، افلم يحن               الطرف ا 
األوان لمراجعة، لغضبة، لوقفه تقول كفى، تقال، فقط، من اجل وقف االعتقاالت واالغتياالت في الضفة               

  .الغربية وحدها
ي ورئيس حكومته يذهبان الى التفاوض      ولكن لماذا توقف االعتقاالت واالغتياالت ما دام الرئيس الفلسطين        

  مع استمرار حتى االعتقاالت واالغتياالت وتعذيب الناس على الحواجز أو ليس هذا اكثر من كثير؟
واذا كان االمر كذلك فلماذا يحقق اي شيء الستراتيجية راهنت على التفاوض والتفاوض فقط وسـلمت                

ان يفرض على اسرائيل غير ما تريده فـالغرض         مصيرها للراعي االمريكي الذي يعلن انه ليس بصدد         
 -يكون على من رهن كل شيء على التفاوض والتفاوض وحـده، وادار ظهـره للحـوار الفلـسطيني                 

  .الفلسطيني ولمصر والسعودية وللموقف العربي بعامة
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
   اإلسرائيلي -الصراع التفاوضي الفلسطيني  .٣٧

  ماجد كيالي  
 اإلسرائيلية حالة فريدة من نوعها، في مجال العالقات الدولية، فهـذه            -مفاوضات الفلسطينية     شكّلت ال 

المفاوضات، مثالً، تجري بين طرفين ال يعترف أحدهما باآلخر تماماً، بما لذلك االعتراف مـن معنـى                 
فيهـا،  وهي تجري انطالقا من رؤية مسبقة، لدى كل من طر         . قانوني وسياسي وأمني وتاريخي وأخالقي    

  . بأن وجود اآلخر سيكون على حساب وجوده، أو نفياً له
أيضا فإن هذه المفاوضات تجري من دون أي مرجعية، دولية أو قانونية، أو زمنية، سوى المفاوضـات                 
ذاتها، ما يعني أن إسرائيل، من موقعها القوي، والمسيطر، هي التي تتحكّم بمسارات العملية التفاوضية،               

التفاوضي والتطبيقي، وفوق ذلك كله فإن      : ياتها، ونتائجها، وبشكل خاص بمداها الزمني     وقضاياها، وأولو 
إسرائيل، وبغض النظر عن واقعة قيامها، ترفض االعتراف ولو بمجرد كونها دولة محتلـة ألراضـي                

  )! ١٩٦٧عام (الفلسطينيين في الضفة والقطاع 
ي موازين القوى لصالحهم، لم يقتنعوا بصدقية توجه        الّالفت أن اإلسرائيليين، على رغم االختالل الهائل ف       

نحو القبول بحّل وسط تاريخي يتأسس على تقـسيم         ) الطرف الضحية الذي يخضع لالحتالل    (الفلسطينيين  
إسرائيلية وفلسطينية، والرضوخ بمجرد دولة لهم بالضفة الغربية وقطـاع          : أرضهم التاريخية إلى دولتين   

  . غزة
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لتشكيك بنوايا الفلسطينيين، بربط هؤالء قبولهم بحل الدولتين، باعترافها بـالقرار           وتواظب إسرائيل على ا   
، الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والقاضي بالسماح لالجئين بالعودة إلى ديارهم، التـي               ١٩٤

  . ١٩٨٤شردوا منها عام 
م صدق نوايـاهم، وأن قبـولهم       والتعويض على من ال يرغب بالعودة؛ باعتبار هذا الشرط دليال على عد           

  . بالتسوية للتحايل على الضغوط الدولية واإلقليمية
، غرضه تهديد   "طروادة"وتعتبر قطاعات واسعة من اإلسرائيليين الكيان الفلسطيني الناشئ بمثابة حصان           

بري للدولة  الدولة اإلسرائيلية، أما حق العودة لالجئين فتعتبره مجرد محاولة فلسطينية لتقويض الطابع الع            
  . اإلسرائيلية

عموما فإن إسرائيل تعتقد بأن القبول الفلسطيني بحل الدولتين، هو مجرد مرحلة ونوع من مخاتلة، مـن                 
قبل الفلسطينيين، على الواقع السائد، للتعويض عن الخلل في موازين القوى والمعطيات الدولية واإلقليمية              

  . غير المواتية بالنسبة لهم
سرائيل أن تؤكد وجهة نظرها هذه بنمو نزعات التطرف والتشدد والعنف فـي الـساحة               طبعا ال يفوت إ   

الفلسطينية، على حساب نزعات االعتدال والمفاوضة، كما تدلّل على ذلك بصعود نفوذ حماس، وبتوجـه               
  . ليةعديد من الجماعات الفلسطينية، نحو انتهاج المقاومة وفق نمط العمليات التفجيرية في المدن اإلسرائي

، الـتملص   )١٩٩٣(انطالقا من هذه الخلفيات تعمدت إسرائيل، منذ توقيعها اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين             
مـن أراضـي   % ٢٧من االستحقاقات المطلوبة منها، بحيث أن الفلسطينيين لم يسيطروا إال على حوالي            

  . بقةالضفة الغربية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، طوال المرحلة التفاوضية السا
 اإلسرائيلية، في المسارات والتحوالت التي مـرت فيهـا،          -ويمكن تحقيب العملية التفاوضية الفلسطينية      

األولى، وهي التي أعقبت التوقيع على اتفاق أوسلو، إلى حـين سـقوط حـزب العمـل                 : بخمس مراحل 
طة الوطنية، بعد   وهي مرحلة مهدت لقيام السل    ). ١٩٩٦ - ١٩٩٣(إلى رئاسة الحكومة    " الليكود"وصعود  

انسحاب القوات اإلسرائيلية من المدن الفلسطينية، كما شهدت إجـراء انتخابـات المجلـس التـشريعي                
)١٩٩٦ .(  

لكن حزب العمل لم يذهب في هذه المرحلة نحو تحقيق انسحابات واسعة وجدية مـن الـضفة الغربيـة                   
تدع اسحق رابين، رئيس الـوزراء      وفي تلك المرحلة اب   . وقطاع غزة، ولم تجر حلحلة لموضوع المعابر      

في التفاوض مـع الفلـسطينيين، للـتملص مـن     " ليس ثمة مواعيد مقدسة  "اإلسرائيلي األسبق، مقولة أن     
  . استحقاقات االنتشار في المرحلة االنتقالية

، إلـى   )١٩٩٦(المرحلة الثانية يمكن التأريخ لها مع صعود نتانياهو وحزبه الليكود إلى رئاسة الحكومة              
  ). ١٩٩٩(ن سقوطه في االنتخابات حي

وتبين في تلك المرحلة أن طبيعة النظام السياسي اإلسرائيلي تساعد على التملص من االتفاقات التي تـم                 
التوقيع عليها، كما تبين أن الواليات المتحدة األميركية ال يمكن أن تذهب بعيدا في الضغط على إسرائيل،                 

  . مراعاة لحساسياتها، وأيدلوجيتها، وطريقة عمل نظامها السياسيإلرغام حكومتها على تغيير موقفها، 
، بحيث ضيع ثالثة أعـوام مـن عمـر عمليـة            "التبادلية"وفي هذه المرحلة ابتدع بنيامين نتانياهو فكرة        
% ٣من أراضي الضفة والقطاع، مـع تحويـل         % ١،١٣التسوية، في الجدل بشأن إمكان االنسحاب من        

واتفـاقي الخليـل    ) المـسجد األقـصى   (وهذه المرحلة شهدت انتفاضة النفـق       . منها إلى محمية طبيعية   
  ). ١٩٩٨(، وواي ريفر )١٩٩٧(

، موقـع رئاسـة الحكومـة       )زعيم العمل (ويمكن التأريخ للمرحلة الثالثة من المفاوضات باحتالل باراك         
تفـاق أوسـلو    ، حيث استمرت التملصات اإلسرائيلية المتعلقة بتنفيـذ اسـتحقاقات ا          )٢٠٠١ - ١٩٩٩(

االنتقالية، عبر طلب باراك التحول للتفاوض على قضايا الحل النهائي، األمر الذي تم له بدعم أميركـي،                 
  ). ٢٠٠٠يوليو  (٢في مفاوضات كامب ديفيد
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وفي الحقيقة فإن باراك حينها لم يكن متحمسا للتسوية، بقدر ما كان يريد تجنّـب اسـتحقاقات المرحلـة                   
  . سرائيل المسؤولية عن انهيار اتفاق أوسلو، وتحميلها للفلسطينييناالنتقالية، وتجنيب إ

وهكذا عندما باءت مفاوضات كامب ديفيد بالفشل، بسبب المناورات واإلمالءات اإلسرائيلية، قامت إدارة             
وفي هذه المرحلـة انـدلعت      . كلينتون بتحميل المسؤولية عن ذلك للقيادة الفلسطينية، من غير وجه حق          

، في محاولة من الفلسطينيين للمزاوجة بين االنتفاضة والمفاوضة، كـذلك فقـد شـهدت هـذه         االنتفاضة
، وتم فيها إطالق مقولة عدم وجود شـريك للتـسوية فـي الطـرف               )٢٠٠١(المرحلة مفاوضات طابا    

  . الفلسطيني
 - ٢٠٠١(أما المرحلة الرابعة فهي التي شهدت صعود نجم شارون واحتالله موقـع رئاسـة الحكومـة           

  . برئاسة أيهود أولمرت)  العمل-كاديما (ثم تأسيسه حزب كاديما، ثم مجيء حكومة ) ٢٠٠٥
انقطاع المسار التفاوضي، بـين     ) إلى حين رحيل الرئيس ياسر عرفات     (وقد شهدت غالبية هذه المرحلة      

 نـشاط   الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومعاودة إسرائيل احتالل مناطق السلطة، ومنعها مـن أي تواجـد أو             
  . سياسي في مدينة القدس، إضافة إلى قيام إسرائيل بتقويض مؤسسات السلطة

وتدمير البنى التحتية لألراضي الفلسطينية، وتشديد الحصار االقتصادي والعسكري عليها، مـن خـالل              
وفي المراحل األخيرة لهذه الحقبة، وللتملص من خطـة         . مئات الحواجز العسكرية وبناء الجدار الفاصل     

، اتجهت إسرائيل نحو طرح خطة االنسحاب مـن         )٢٠٠٣(، التي طرحتها إدارة بوش      "ريطة الطريق خ"
، ولكن على شكل تحويل قطاع غزة إلـى سـجن           ٢٠٠٥طرف واحد من قطاع غزة، ونفذتها في العام         

  . كبير
الـدعوة   اإلسرائيلية، تمهد لمرحلة خامسة، تتأسس على تداعيات         -اآلن يبدو أن المفاوضات الفلسطينية      

ومن الواضح أن هذه الدعوة تأتي علـى        ). في والية ميريالند  (األميركية لالجتماع الدولي، في أنابوليس      
خلفية األوضاع المتأزمة في الشرق األوسط، بنتيجة تعثر الترتيبات األميركية في العراق، وصعود نفوذ              

من مثل حزب اهللا في لبنـان       (ف معها   إيران في المنطقة، وتنامي مكانة تيارات اإلسالم السياسي المتحال        
، وتراجع هيبة الواليات المتحدة في السيطرة على األوضـاع فـي الـشرق              )وحركة حماس في فلسطين   

  . األوسط
 اإلسرائيلي، باتت مرتبطة بعقدة الصراع      -على ذلك فإن هذه المرحلة من الصراع التفاوضي الفلسطيني          

، ومعها الواليات المتحدة، قبل أربعة عـشر عامـا، كانتـا            والمفارقة أن إسرائيل  . على الشرق األوسط  
  . فضلتا فصل القضية الفلسطينية عن قضايا المنطقة

بكل األحوال ليس لدى الطرفين المعنيين، وال في األوضاع اإلقليمية والدولية المضطربة، ما يرجح بـأن     
يين والفلسطينيين، على قـضايا     هذه المرحلة ستكون خاتمة المطاف في الصراع التفاوضي بين اإلسرائيل         

  . التسوية
وقد بينت التجربة بأن استعصاء هذه التسوية، هو تعبير عن استعصاء السياسة فـي المنطقـة برمتهـا،                  
وتعبير عن أزمة التوازن في النظام الدولي السائد، وإلى حين تعديل المعطيات، في هذين المستويين، فإن                

  .صاءات واالحباطات، ومزيدا من المسارات والتحوالتهذه التسوية ستشهد مزيدا من اإلستع
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
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