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  قطاعالبتقليص امدادات الكهرباء الى " راكبا" يوقف قرار للحكومةالمستشار القانوني  .1

االجهزة االمنية في الدولة العبرية باعـادة       "  ميني مزوز "طالب  المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية       
النظر في قرار وزير الحرب االسرائيلي تقليص امدادات الكهرباء الى قطاع غزة مما يعني تعليق تنفيـذ                 

انه يجب مواصلة دراسة هـذا الموضـوع        " مستشار القانوني للدولة العبرية     ورأى ال  .هذا القرار عمليا  
وانعكاساته والنظر في امكانية اتخاذ هذه الخطوة بطريقة تتناسب وقرار الحكومة االسـرائيلية باعتبـار               

مع ذلك ان من حق الدولة اتخاذ قرارات معناها قطـع العالقـات             " مزوز"وأكد   . طاع غزة كيانا معاديا   
  .صادية او التجارية مع نظام معاد  وعليه صادق مزوز على اتخاذ سلسلة اجراءات اقتصادية مختلفةاالقت

قرار إسرائيل الحد من الكهرباء التي تصل لقطـاع         "أن  " هيومن رايتس ووتش  "من جهتها أكدت منظمة     
وقالـت   ".نون الدولي غزة، يعتبر عقاباً جماعياً ضد السكان الـمدنيين في غزة، وهو ما يمثل انتهاكاً للقا             

يحـق إلسـرائيل    : "منظمةال"سارة ليا ويتسن، الـمديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في            
الرد على الهجمات الصاروخية التي تنفذها جماعات مسلحة لكي تحمي مدنييها، لكن يجـب أن يقتـصر                 

 محتلة في ضوء ما تفرضه حاليـاً مـن          هذا الرد على األساليب الـمشروعة؛ ألن إسرائيل ما زالت قوة         
قيود على غزة، ويجب أال تتخذ إجراءات تؤذي السكان الـمدنيين، واإليذاء هو بالضبط ما يفعله قطـع                 

قرار إسـرائيل هـو آخـر       ": هيومن رايتس ووتش  "وقالت   .التيار الكهربائي حتى لفترات زمنية قصيرة     
  .ها تؤثر على كل سكان غزة، لكن"حماس"تحركاتها التي يبدو أنها توجهها ضد 

  30/10/2007وكالة سما 
  

   عباس يعتزم تعيين محمد غنيم نائباً له :"نتقدس " .2
كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى أمس أن الرئيس محمود عباس يعتـزم تعيـين عـضو                 :)أ.ب.د(

. لخاصـة بـذلك   نائبا له بعد إصدار المراسيم ا     ) أبو ماهر (اللجنة المركزية لحركة فتح محمد راتب غنيم        
علـى االنترنـت إن     " قدس نـت  "وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح خاص لموقع            

مساعدي ومستشاري عباس يعملون حاليا على إعادة تعديل وصياغة بعـض بنـود القـانون األساسـي                
" و ماهر غنـيم اب"، مؤكدا أن "الفلسطيني والمتعلقة بصالحيات الرئيس عباس ليتيح له بذلك تعيين نائب له       

  ".هو المرشح لتولي هذا المنصب
  30/10/2007الخليج اإلماراتية 
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   رجل أمن في نابلس مطلع الشهر المقبل500 تنشر  فياضحكومة .3
ريـاض  .اعلن وزير الخارجية ووزير االعالم في حكومة تسيير األعمال، د          : منتصر حمدان  -رام اهللا   

ناصر قوات االمن الفلسطيني في مدينة نـابلس مطلـع           من ع  500المالكي، عن عزم السلطة نشر قرابة       
وقال خالل مؤتمر صحافي فـي رام        .الشهر المقبل، في اطار ضبط االمن واحكام السيطرة على المدينة         

اهللا ان هذه القوة تلقت تدريبات عسكرية منتظمة في معسكرات االمن في اريحا،  ولديها القـدرة علـى                   
  .فرض النظام والقانون في المدينة

  30/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أزمة السيولة ستبدأ خالل شهرين...  تواجه صعوبات ماليةحكومة فياض: تحقيق .4
أفاد مسؤولون غربيون ان انخفاضاً وشيكاً في الواردات وضـعف الـدعم المباشـر لموازنـة         : رويترز

 .بير مـن كـانون الثـاني    الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم فياض، يثيران احتمال مواجهة عجز نقدي ك          
وتوارت المشكلة المالية وراء االستعدادات لالجتماع الدولي الذي دعت الواليات المتحدة الى عقده فـي               

وقـال   .انابوليس هذا الخريف، فضالً عن تركيز المانحين على مشاريع التنمية البارزة عوض الموازنة            
. تنتهي إسرائيل من تسليم واردات الضرائب     مسؤولون أن أزمة السيولة ستبدأ في غضون شهرين عندما          

وصرح وزيـر    .ويتعين على فياض عندها االعتماد على المانحين لتأمين المصاريف الحكومية الجارية          
وقال وزيـر االقتـصاد كمـال        ".الوضع المالي يبعث على القلق    "االعالم الفلسطيني رياض المالكي ان      

  .توقع أن تأتي أموال المانحين في موعدهاحسونة إن الفجوة في الموازنة كبيرة، لكنه 
ورأى المسؤولون الغربيون إنه بصرف النظر عن المبالغ الصغيرة نسبياً التي تعهدت تقديمها دول مثـل                
الكويت والمملكة العربية السعودية وحتى العراق، فقد كان تنفيذ االلتزامات األكبر حيال موازنة حكومـة               

كيون إنه فيما طلبت الواليات المتحدة من الكونغرس األسبوع الماضـي  وقال مسؤولون أمير  .فياض بطيئاً 
 مليونا في صورة دعم مباشر، إال أنه ال         150 مليون دوالر مساعدات بينها      350الموافقة على تخصيص    

  .يمكن توجيه اي من تلك األموال الى االجور أكبر بنود اإلنفاق في الموازنة
ع على أولويات موازنة حكومة فياض قبل ان يتعهد تقديم مزيـد مـن      كما يريد االتحاد األوروبي أن يطل     

 -وقالت المفوضة االوروبية للعالقات الخارجية والسياسة االوروبية للجـوار بينيتـا فيريـرو               .األموال
  ".من المبكر جداً اتخاذ قرار في هذه المرحلة: "فالدنر

ل، لكن ديبلوماسيين غربيين قالوا إنه سيركز       ويجري التخطيط لعقد مؤتمر كبير للمانحين في كانون األو        
على المساعدات التنموية، كما أن صندوق ائتمان مقترحا تابعا للبنك الدولي لتقديم دعم الموازنة للحكومة               

  .قد ال يكون جاهزا للعمل قبل أشهر
  30/10/2007النهار 

  
   مليون دوالر لخزينة السلطة20الكويت تقدم : المالكي .5

اعلنت الحكومة أن رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين سـيتم صـرفها فـي              :دينكتب حسام عز ال   
االسبوع االول من الشهر القادم، بعد ايام، وانه سيتم صرف مبلغ مقطوع من المستحقات لـم تتوصـل                  

وتوقع وزير االعالم رياض المالكي بأن يبدأ صرف الرواتب في السادس من             .وزارة المالية لتحديده بعد   
 مليون دوالر خالل االيام     20واشار المالكي الى ان الكويت قدمت للسلطة الفلسطينية مبلغ           .ر القادم الشه

  .الماضية
 30/10/2007األيام الفلسطينية 
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  علق العمل في إدارات الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزةت حكومة فياض .6
 أن مجلس الوزراء قرر تعليق العمـل        سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء، امس،      . أعلن د  -رام اهللا   

في جميع إدارات الخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة حتّى إشـعار آخـر، وذلـك بعـد تكـرار                    
االعتداءات الممنهجة من قبل ميليشيات سلطة االنقالب، والتي كان آخرها مداهمـة مخـازن الخـدمات                

 .ية ومعدات ومـستلزمات طبيـة وغيرهـا       الطبية العسكرية في غزة ومصادرة جميع محتوياتها من أدو        
  .وأعرب الكرنز عن استنكار مجلس الوزراء واستغرابه لمثل هذه الممارسات

   30/10/2007الحياة الجديدة 
  

  مشروع قانون جهاز االمن الوقائيتُقر  حكومة فياض .7
مشروع  رياض المالكي ان الحكومة اقرت       ]في حكومة فياض   [قال وزير االعالم   :كتب حسام عز الدين   

  .قانون جهاز االمن الوقائي، على ان يصدر هذا القانون بقرار رئاسي بعد تحويله اليه، كي يصبح ساريا
 30/10/2007األيام الفلسطينية 

  
  "خريطة الطريق" أميركية لمتابعة المرحلة األولى من - "سرائيليةا" - فلسطينية أمنيةلجنة  .8

 أميركية تـشكلت  - إسرائيلية - لجنة أمنية ثالثية فلسطينية    أن" الحياة" علمت   : جيهان الحسيني  -القاهرة  
المتعلقة بالترتيبات األمنية، يترأسـها مـن الجانـب         " خريطة الطريق "لمتابعة تنفيذ المرحلة االولى من      

الفلسطيني رئيس الحكومة سالم فياض، ومن الجانب اإلسرائيلي وزير الدفاع ايهود باراك، ومن الجانب              
  .ق كيث دايتوناألميركي المنس

  30/10/2007الحياة 
  

  الجانب الفلسطيني مستعد لتطبيق المرحلة االولى من خريطة الطريق: ادحّمنمر  .9
اد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، أنه إذا كان المطلـوب تطبيـق المرحلـة               قال نمر حم   :رام اهللا 

اللجنـة الفلـسطينية االسـرائيلية      األولى من خريطة الطريق من أجل تسهيل، أو من أجل مواكبة عمل             
 .المشتركة لصياغة الوثيقة للوصول إلى مؤتمر الخريف، فأن الجانب الفلسطيني علـى اسـتعداد لـذلك               

لكننا نريد أن يكون هناك رقابة دولية على عملية التنفيـذ مـن كـال الجـانبين                  ":"الدستور"ـواضاف ل 
أن تكون الرقابة في مرحلتها االولى من قبـل         الفلسطيني واإلسرائيلي، رغم أن خريطة الطريق طرحت        

اللجنة الرباعية، وربما يكتفي الجانب األميركي أن تكون له الرقابة في المرحلة األولى ونحـن نرحـب                 
وأوضح أن الجانب اإلسرائيلي يحاول تجنب الوصول إلى وثيقة تتـضمن توضـيحات بالنـسبة               ". بذلك

  .لقضايا الحل النهائي
  30/10/2007الدستور 

  
  عباس يشعر باستياء شديد من تصرفات أولمرت التي تتسم باالزدواجية: "الحياة" .10

 ايهود أولمرت توصـال      االسرائيلي عباس ورئيس الوزراء  الرئيس الفلسطيني محمود    أن  " الحياة"علمت  
الـرئيس  في شأن نقاط خالفية، ومن المتوقع أن يطلع عباس          " تفاهمات محددة "خالل لقائهما األخير إلى     

يـشعر  "وكشفت مصادر أن عبـاس      . مبارك على تفاصيل اللقاء وطبيعة هذه التفاهمات      لمصري حسني   ا
باستياء شديد من تصرفات أولمرت التي تتسم باالزدواجية، فهو يعلن استعداده لفتح أفق سياسـي قبـل                 

فـي  انعقاد مؤتمر الخريف، ثم يحرج عباس بفرض عقوبات على غزة، ما يضع عملية السالم برمتهـا                 
  ".مهب الريح

  30/10/2007الحياة 
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   لن يغير شيئاً"مؤتمر الخريف"الفرقة تقسم الفلسطينيين و: ناصر الدين الشاعر .11

 من  هنية األولى حذر ناصر الدين الشاعر الوزير السابق في حكومة         : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   
وقلل في مقابلة مع الجزيرة      .الفلسطينيةعمق الشرخ الذي أحدثه االنقسام الفلسطيني في البنية االجتماعية          

 ،وأوضح أن هذا المؤتمر محطة من المحطات ولن يغير من األمر شـيئا            . نت من أهمية مؤتمر الخريف    
 ".لو ذهبنا ونحن موحدون هيهات أن نحصل على حقوقنا، فكيف إذا ذهبنا ونحن في حالة فرقـة؟                "قائال  

ية التدهور وانهيار الوحدة الفلسطينية واستفراد االحتالل       وحمل الشاعر جميع األطراف الفلسطينية مسؤول     
 .بقطاع غزة بحصاره الشديد، والضفة والغربية باستمرار مصادرة األراضي ووضع الحواجز وغيرهـا            

المشكلة "وقال إن   . ورأى أن الوضع بعد الحسم العسكري أسوأ من السابق، رغم تحسن األوضاع األمنية            
 نحن نتكلم عن وحدة حالة انهارت، ونحن مطالبون جميعا بمعالجة هـذا             ،نيةليست فقط في األوضاع األم    

 قال الشاعر إن هناك     ،وفيما إذا كان من الواجب على حماس العمل على تجنب الحسم العسكري            ".األمر
جهودا كبيرة جدا للحيلولة دون الوصول إلى هذه النتيجة، لكن الالعبين كثر في الساحة الفلسطينية سواء                "
وعن الكيفية التي يمكن من خاللها لحركتي فـتح وحمـاس            ".خليا أو خارجيا، وهذا ما أزم األوضاع      دا

االتفاق في ظل االنقسام واالتهامات المتبادلة، قال الشاعر إن هناك حاجة حقيقية لوضع الحلول المنطقية               
 .م ووحدتهموإن الكثيرين يعملون بعيدا عن األضواء لمحاولة إعادة الفلسطينيين إلى لحمته

   29/10/2007الجزيرة نت 
  

  "مؤتمر الخريف"لجان التفاوض لم تبدأ بعد صياغة وثيقة : عريقات .12
صائب عريقات إن لجان المفاوضـات  .قال د:  فرح سمير  ،بدالقادر فارس، ردينة فارس    ع -  القدس ،غزة

 المقرر أن تكون نقطـة      الفلسطينية واإلسرائيلية لم تبدأ بعد بصياغة شيء من الوثيقة المشتركة التي من           
واضاف عقدنا حتى اآلن ثالثة اجتماعات معمقة وجدية، وال أستطيع القول أننا            . ارتكاز لمؤتمر الخريف  

  .بدأنا الصياغة أو التوصل إلى شيء محدد
  30/10/2007عكاظ 

  
  لتسليم غزة لعمرو موسىيدعو إلى الغاء مؤتمر دمشق ويدعو عبد اهللا نمر درويش  .13

 الشيخ عبـد اهللا نمـر       48دعا رئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية في أراضي ال          :واودة وديع ع  -القدس  
درويش الى الغاء مؤتمر المعارضة الفلسطينية المزمع عقده في دمشق بموازاة مؤتمر آنابوليس الـشهر               

أمس أن  وقال خالل كلمة ألقاها في الذكرى السنوية لمجزرة كفر قاسم            .المقبل واتهم إيران بالوقوف خلفه    
كما دعا حركة    . وسياستها في المنطقة   "تدخالتها"مؤتمر دمشق فرض من قبل إيران على المنطقة وهاجم          

 لتسليم غزة الى األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي يسلمها بـدوره الـى الـرئيس                  "حماس"
ي تحـاول فرضـها حركـة       عباس، وحمل بشدة على االقتتال الفلسطيني الداخلي، والحلول العسكرية الت         

  ".حماس"
  30/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الفلسطينية تتمنى الشفاء العاجل ألولمرتالسلطة .14

 عبرت السلطة الفلسطينية امـس      :فرح سمير ،  القدس نقالً عن مراسلتها في    30/10/2007عكاظ  نشرت  
وقال صائب عريقات   ،  روستاتاالب بعد االعالن عن اصابته بسرطان       عن تمنياتها بالشفاء العاجل الولمرت    

  .1967نأمل ان نكمل معه مشوارنا لتحقيق السالم وتحقيق مبدأ الدولتين وانهاء االحتالل الذي بدأ في 
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 أجرى رئـيس مجلـس الـوزراء        :رام اهللا من   29/10/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  
 وتمنـى   ،ولمرت، وذلك لالطمئنان على صـحته     ، اتصاال هاتفيا مع ا    ]اإلثنين[سالم فياض، مساء اليوم   .د

  .فياض ألولمرت الشفاء العاجل
  

   رسالة سياسية تعكس مواقف القوى الرافضة للتنازل "مؤتمر دمشق": نزال .15
، محمد نزال، المؤتمر الوطني الفلسطيني المقرر       "حماس"وصف عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق

طينية وعربية كبيرة، ستعطي رسالة سياسية بليغة، تعكس مواقف         تظاهرة فلس "عقده قريباً في دمشق بأنّه      
القوى والفصائل األساسية والفاعلة في الساحة الفلسطينية، الرافضة لسياسة التنازل والتفريط والمتـشبثة             

المركز "لـ) 29/10(وقال نزال في تصريح خاص أدلى به اليوم االثنين           ".بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا   
 -إن مواجهة األخطار التي تتهدد قضيتنا الوطنية نتيجة اشـتداد التـآمر الـصهيو             ": "يني لإلعالم الفلسط

أمريكي، وحالة االنقسام التي أوجدها ويسعى إلى تكريسها فريق فلسطيني رهن نفـسه لواشـنطن وتـل                 
ـ                 ن شـهر   أبيب، تأتي في أولى أولويات المؤتمر الوطني المقرر عقده في دمشق بين السابع والتاسـع م

 بأن من أهداف المؤتمر أيضاً الدفع باتجاه إعادة بنـاء منظمـة             نزالونوه  ". نوفمبر القادم / تشرين الثاني 
التحرير على أسس سليمة وصحيحة تضمن مشاركة الجميع وتكفل حماية المشروع الوطني الفلـسطيني              

 بهاجس الخوف مـن     "هووسونم"إن هؤالء القابعين في رام اهللا       : "ومضى إلى القول  . واستمرار المقاومة 
، لهذا هم ال يريدون أن يتم أي شيء إال من خاللهم أو عبرهم، لهـذا                )عن منظمة التحرير  (تشكيل بديل   

  ". هم تعاملوا بذعر مع المؤتمر الوطني الفلسطيني
ورداً على سؤال إن كان هناك قلق من أن تستجيب سورية لمطالب رئيس السلطة الفلسطينية بعدم عقـد                  

إن األخوة في سورية عندما وافقوا على عقد هـذا المـؤتمر علـى              : "مر على أراضيها، قال نزال    المؤت
أراضيهم كانوا يدركون جيداً أهدافه، وهم يعلمون جيداً بأن الدعوة وجهت لجميع األخوة فـي الـساحة                 

 لها النجـاح،    الفلسطينية، بما فيهم األخوة في حركة فتح، لهذا ال أظن أن محاوالت فريق الرئاسة سيكتب              
  ". وستبقى مجرد زوبعة في فنجان

  29/10/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تستنكر العدوان العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة"فتح" .16
 أن الحملة المـسعورة     ،قال حازم ابو شنب الناطق باسم فتح فى غزة في تصريح صحفي له            : ألفت حداد 

ي على البلدات والمدن الفلسطينية وما نتج عنها من سقوط عدد من            التي تشنها حكومة االحتالل اإلسرائيل    
الشهداء والجرحى وتجريف لألراضي الزراعية وحقول المواطنين ونشر حالة من الخوف والفزع فـي              

 إنما يأتي في إطار الحرب واإلبادة والتطهير العرقـي          ،صفوف المواطنين السيما النساء منهم واألطفال     
 لتـصفيته والقـضاء     ،ل اإلسرائيلي منذ عدة عقود على أبناء شعبنا الفلسطيني األعزل         التي يشنها االحتال  

واستنكر أبو شنب التصعيد اإلسرائيلي المتمثل باالجتياح المحدود لشمال          .على قضيته وحقوقه المشروعة   
فكيـر   مؤكداً أن هذا يعبر عن العدوان البربري والت        ،وجنوب القطاع وقصفه ألهداف مدنية صباح اليوم      

  .اإلرهابي لالحتالل اإلسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا
  29/10/2007 48عرب

  
  عبر المقاطعة والحصار خاسر" حماس"الرهان على إسقاط :  زهريأبو .17

استمرار الحصار االقتـصادي والتـصعيد      " حماس"متحدث باسم حركة     سامي أبو زهري ال    وصف: غزة
، وطالـب المجتمـع الـدولي بتحمـل         "جريمة حرب حقيقية  "العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة بأنه       
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ـ       .مسؤولياته القانونية واإلنسانية   موقـف حركتـه    " قدس برس "وجدد أبو زهري في تصريحات خاصة ل
  .الرافض ألي تنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية

الرغم من قساوة   على  : "، وقال "حماس"ونفى أبو زهري وجود أي خالفات بين القيادات السياسية لحركة           
الظروف في غزة بفعل الحصار والعدوان اإلسرائيلي المستمر، إال أننا نطمئن شعبنا الفلسطيني وأمتنـا               

قادرة على التكيف مع هذا الواقع والصمود في وجـه الحـصار الظـالم،              " حماس"العربية اإلسالمية أن    
ن الماضيين من الحصار، ونؤكـد أن       وستفلح في مواجهة هذه المحنة كما أفلحت في الصمود طيلة العامي          

  .، على حد تعبيره"عبر الحصار لم ينجح ولن ينجح بإذن اهللا" حماس"الرهان على إسقاط 
  29/10/2007قدس برس 

  
   تجري اتصاالت مع دول عربية وأوروبية لتوضيح مخاطر الحصار "حماس" .18

 في قطاع غـزة سـامي ابـو          المتحدث باسم حماس   أعلن: وكاالتال الدستور، و  -القدس المحتلة، غزة    
زهري، ان قيادات من الحركة ومسؤولين في الحكومة المقالة يجرون اتصاالت مكثفة مع كافـة الـدول                 
العربية وعدد من الدول الغربية، لوضعها في صورة ما يحدث في غزة، وهي في الوقت ذاته تبذل كـل                   

وقال ابو زهـري فـي      ". الحصار الظالم جهد من أجل توفير اإلمكانات االقتصادية الممكنة لمواجهة هذا          
أن كافة الدول العربية وكثير من األطراف الغربيـة أبـدت تعاطفهـا مـع               " الدستور"ـتصريح خاص ل  

  .مواطني القطاع مع بسبب ما يتعرضون له من حصار ظالم طال كل مقومات الحياة الحصار
  30/10/2007الدستور 

  
  الخريف يطالب بمقاطعة لقاء ) في أسره(سعدات  أحمد .19

طالب األمين العام للجبهة الشعبية، األسير أحمد سعدات، القيادة الفلسطينية بـأن تعلـن رفـضها      :نابلس
، بـسبب  "اإلسـرائيليين "حضور لقاء الخريف األمريكي، داعياً المفاوض الفلسطيني أن يوقف لقاءاته مع          

إن لقـاء الخريـف ال يـأتي        "ت    وجاء في رسالة سعدا    .في كل مناطق الوطن   " االسرائيلية"االعتداءات  
بتوقعات جديدة، إذ جاء لتكريس نفس المنهج والمدخل األمني في تناول قضيتنا الوطنية والذي فشل على                

منبر لفرض التطبيع العربي الشامل مـع       "، مضيفا أنه    "مدار السنوات الماضية ووصل إلى طريق مسدود      
، وأكد أن اللقاء سيكرس االنقسام      "امات جدية عليها  من دون أن يكون قادراً على فرض أي التز        " إسرائيل"

واسـتنكر سـعدات     .الفلسطيني، داعياً بالمقابل إلى استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء البيت الـداخلي           
الجريمة التي ارتكبها االحتالل بحق أسرى سجن النقب، مطالباً الشعب والقيادة والمؤسسات الفلـسطينية              

 في المكان والمكانة التي يستحقونها، وتكريس النضال لتوفير الحمايـة الدوليـة             بأن تضع قضية األسرى   
  .لهم

  30/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

   "االسرائيلية"و األميركيةرضوخ لإلمالءات " مؤتمر دمشق"وقوف عباس ضد : برهوم فوزي .20
ن وقوف الـرئيس     امس إ  ، في تصريح صحفي،    فوزي برهوم  "حماس"قال المتحدث باسم    :  د ب ا   -غزه  

عباس ضد مؤتمر دمشق يأتي رضوخا المالءات الواليات المتحدة وإسرائيل اللتين ما زالتا تكنان حالـة                
واكد أن الضغوط األميركية واإلسـرائيلية تهـدف لـشطب قـضية             .العداء لسوريا وللشعب الفلسطيني   

ضية الفلـسطينية عـن عمقهـا       الالجئين الفلسطينيين من أي أجندات فلسطينية وعربية ودولية وعزل الق         
واضاف برهوم في تصريح صحفي إن ما يقوم به الرئيس الفلسطيني مـن              .العربي واإلسالمي والدولي  

يأتي في سياق ممارسة سياسية الحـزب       "سعي إلفشال جهود عقد مؤتمر وطني فلسطيني في سوريا إنما           



  

  

 
 

  

            10 ص                                     886:         العدد                        30/10/2007ثالثاء ال: التاريخ

رهوم أن حماس ستمضى قدما إلفـشال       وأكد ب  .الواحد والرجل األوحد التي عانى منها الشعب الفلسطيني       
  .كل مشاريع التطبيع والتنسيق مع إسرائيل

  30/10/2007الدستور 
  

  يوسفأحمد حمد وغازي تنفي تجميد عضوية " حماس" .21
سامي ابو زهري ان تكون الحركة أصدرت في الفترة األخيرة          " حماس"نفى الناطق باسم حركة     : رام اهللا 

احمـد  .غازي حمد الناطق باسم رئاسة الحكومة المقالة ود       .من د أي قرار ينص على تجميد عضوية كل        
غيـر  "وأكد ابو زهري في تصريحات امس ان تلك األنبـاء            .يوسف المستشار السياسي إلسماعيل هنية    

صحيحة وهي تأتي في إطار الحملة اإلعالمية الشرسة التي تشنها األطراف المعروفة لديهم على الحركة               
  ".يه تماسكهابهدف تشويه صورتها ونشو

  30/10/2007المستقبل 
  

  نواجه جِيوشاً منظمة تحارب بطرق قتالية متطورة جداً": االسرائيلي"عة الجيش امراسل إذ .22
أقر المراسل العسكري إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، يوني شينفلد، بأن جيش االحـتالل            :  رائد الفي  -غزة  

وقـال  ".  منظمة تحارب بطرق قتالية متطورة جداً      جيوشاً"يواجه خالل عملياته العسكرية في قطاع غزة        
رغم الدعوات إلى القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، فإن األمر مختلف علـى أرض                 "

القتال في قطاع غزة أصبح أكثر تعقيداً، فالمنظمـات         "وذكرت مصادر في الجيش اإلسرائيلي أن        ".الواقع
طار جيش في مقابل جيش وتعتمد أيضاً على حرب العـصابات ضـد             الفلسطينية في القطاع تقاتل في إ     

وأضافت المصادر اإلسرائيلية    ".القوات اإلسرائيلية التي تتوغل من حين إلى آخر في أراضي قطاع غزة           
عناصر المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة أصبحت مدربة جيداً، كل واحد منها يحمل بندقية بعدسة               "أن  

وهم يراقبون ليل نهار تحركات الجيش اإلسرائيلي على مدار الساعة بـالقرب مـن              ويرتدي سترة واقية    
  ".السياج الحدودي لقطاع غزة

  30/10/2007األخبار 
  

  منظمة التحرير فارغة المضمون وليست مرجعية للشعب الفلسطيني : في لبنانممثل الجهاد  .23
 ىجهاد في لبنان في حديث خاص ادل      قال ابو عماد الرفاعي، ممثل حركة ال       : زهير اندراوس  -الناصرة  

ـ   ان حركة الجهاد علي استعداد للدخول في منظمة التحرير الفلسطينية شريطة اعادة             "القدس العربي "به ل
 مـن  ىواضاف ان الواليات المتحدة تـسع  . ان اوساطا متنفذة في المنظمة ترفض ذلك    ىهيكلتها، الفتا ال  

 العالم العربي واالسالمي مـن بوابـة        ىوني من جديد عل   خالل مؤتمر انابوليس الي فرض الكيان الصهي      
 فك الصراع العربي الصهيوني، بحيـث يـصبح الـصراع بـين الكيـان               ىالقضية الفلسطينية لتصل ال   

الصهيوني والشعب الفلسطيني، وفتح االبواب من جديد امـام الكيـان الـصهيوني للعـالمين العربـي                 
ان المؤتمر سيفشل بسبب    : ولكنه اكد  .االجواء لضرب ايران   ان هدفه ايضا تهيئة      ىواالسالمي، مشيرا ال  

ـ            . ضعف عباس واولمرت    ىوزاد قائال ان منظمة التحرير اصبحت فارغة من المضمون وهي بحاجة ال
امـا   . والفصائل الفلسطينية من اجل ان نعيد بنـاء ى بكل جهد مع كافة القو   ىاعادة بناء جديد ونحن نسع    

 السلطة الفلسطينية لكـي     ى ان حركته ستشارك وهدف المؤتمر الضغط عل       فيما يتعلق بمؤتمر دمشق فقال    
  .ىال تقدم تنازالت اخر

  30/10/2007القدس العربي 
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  ريان يهاجم عباس ويقول انه سيصلي في الخريف بالمقاطعة نزار  .24
حركة لدعم المقاومـة فـي      القال القيادي في حركة حماس نزار ريان خالل مسيرة حاشدة نظمتها            : غزة

قلنـا سـابقا   :" وتابع قـائال  .على حد قوله" ان الرئيس عباس سيسقط في الخريف كأوراق الشجر   "جباليا  
 ".سنصلي في المنتدى ونقول اليوم سنصلي في الخريف القادم بالمقاطعة وسيسقط عباس كأوراق الخريف             

مـن الـشعب    أن عباس منزوع الشرعية و التفويض       :" من جانبه قال النائب الحمساوي مشير المصري      
وأضاف المصري أن مسيرة حماس في جباليـا   ".الفلسطيني و أن أصحاب مؤتمر بوش سيتلقون الصفعة   

هي رسالة للجميع بان شمال القطاع بكاملة لواء حماس وأن حركته ثابتة على خيار المقاومة و الجهاد و                  
  .لن تتخلى عنها

الرحمن لوكالة معاً إن هذه التصريحات تمثل       وتعقيبا على ذلك قال الناطق الرسمي بلسان فتح أحمد عبد           
ألم تعد حركة حماس    :  سياسياً وال تمثل رجاحة العقل أو اإلنتماء إلي المصلحة العامة ثم تساءل              "هذياناً"

 . تريد الصالة في المسجد األقصى ؟؟
  29/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "الفتحاوية"جموعة من المشاريع حصلنا على موافقة من الدول المانحة لتنفيذ م": فتح" .25

كشف عبد المنعم حمدان رئيس لجنة البلديات والمجالس القرويـة والهيئـات المحليـة فـي                : بالل غيث 
مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، اليوم، عن أن حركة فتح نجحت في الحصول على موافقة عدد                 

مشاريع التي تنفذها في المدن والقرى والبلدات       من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني لدعم مجموعة من ال        
وعن المجالس والهيئات المحلية فـي        .المختلفة في أرجاء الوطن بهدف دعم صمود المواطن الفلسطيني        

قطاع غزة أكد حمدان أنه يجري التنسيق والتواصل مع هذه المجالس بطريقة مختلفة عن تلك الموجـودة                 
  .هناك"بطش االنقالبيين "حركة من في الضفة بما يضمن حماية كوادر ال

    29/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   أبو العينين رئيساً للجنة اإلصالح والترشيد : لبنان-" فتح"سلسلة تغييرات قيادية في  .26
في حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، اصبح في عهد خلفـه            " الفتحاوي المدلل ": حسين سعد 
  .ة الفلسطينية في لبنان عباس زكيس محاصرا بممثل السلطمحمود عبا

هذه الخالصة بدأت تنقشع في االشهر القليلة الماضية وهي ترافقت مع ترتيبات قيادية فلـسطينية علـى                 
في لبنان اللواء سلطان ابو العينين امام خيارات قاسية، قد تؤدي           " فتح"الساحة اللبنانية، وضعت امين سر      

رب البي العينين لترك االخير لمهامه الحالية او السفر وتعيينه سفيرا الزاحتـه عـن               بحسب اكثر من مق   
مؤخرا من امانة سر فصائل منظمة التحرير وربط فصائل         " تجريده"الساحة الفلسطينية في لبنان بعدما تم       

ميد السلك  المنظمة سياسيا واداريا وماليا بممثلية فلسطين في لبنان التي يرأسها عباس زكي المعروف بع             
  . الديبلوماسي الفلسطيني

توتر العالقات بين ابو العينين الذي يمسك حتى االن بأكبر قوة مسلحة في مخيمات صور كانت قـدمت                  
الى المنطقة مع استقراره في مخيم الرشيدية، وبين عباس زكي تعود الى االشهر االولى التي تلت انتداب                 

ز بعض الحسابات الداخلية الفلسطينية على ساحة لبنان ومـن           وبرو ،2006زكي الى لبنان في ايار العام       
  . وضبط ما يسميه مقربون من زكي تجاوزات ابو العينين التنظيمية" فتح"بينها امساك مفاصل حركة 

ـ       ان االسفين االول بدأ مع تعيـين كمـال         " السفير"وتقول مصادر فلسطينية متابعة لمجريات االوضاع ل
 السلطة الفلسطينية عباس زكي، والذي كان اقصاه ابـو العينـين فـي اوائـل                نائبا لممثل " ناجي"مدحت  

التسعينات من القرن الماضي في اعقاب انكفاء الفلسطينيين الى داخل المخيمات وتسليم السالح الفلسطيني              
  . الثقيل الى الدولة اللبنانية
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في الجنوب والذي   " فتح"ر حركة   وتضيف ان هذا المسلسل استكمل مع تعيين العقيد منير المقدح امينا لس           
في مخيم عين الحلوة عاصمة الـشتات       " فتح"يعرف بمشاكسته الدائمة البو العينين وسيطرته على ميلشيا         

الفلسطيني في لبنان، وايضا تنحية اقرب المقربين البو العينين وهو الحاج رفعت شناعة الذي كان يشغل                
سؤول التعبئة والتنظيم، واعطاء هذين المـوقعين الـى         وم" فتح"موقع المسؤول االعالمي المركزي في      

هشام دبسي والقيادي فتحي ابو العردات، وبالتالي حصر موقع شناعة بمسؤول حركة فتح في الـشمال،                
وايضا ترفيع خالد عارف الذي كان يتسلم امانة سر حركة فتح في الجنوب فاصبح يشغل السكرتير االول                 

وتلفت المصادر الى ان ابو العينين وبعد هذه        . الى مسؤولية منطقة بيروت   في الممثلية الفلسطينية اضافة     
التشكيالت بات مستفردا ولم يبق ممن كانوا حوله في السراء والضراء سوى بعض القيادات التي سـيتم                 

   .تغيير غالبيتها بحسب نفس المصادر
سياسي الفلسطيني في لبنـان،      الذي شكل لسنوات طويلة عاصمة القرار ال       جنوب لبنان في مخيم الرشيدية    

ابو العينين من االحكام القضائية اللبنانية، تحصل اشياء لها عالقـة بالترتيبـات القياديـة               " تبرئة"سبقت  
فبعدما كان مقر ابو العينين مقصدا للقيادات والناس العاديين لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم            . والمهام الجديدة 

حتى ان رئيس المقر اصبحت اقامته في الرشيدية مقتصرة على عدد من             بات هذا المقر ومحيطه هادئين،    
ايام االسبوع، وباتت وجهة بعض القيادات ومنهم الطموحون الى تبوء المناصب في عهد عبـاس زكـي                

 المالية بـإدارة موحـدة      األموروالكثير من الالجئين، هي الممثلية الفلسطينية في بيروت بعدما تم حصر            
االمور، ومنها المخصصات ومنح الطالب واالستشفاء والجرحى واسر الشهداء وصـوال           فيها تتولى كل    

 أصبحالى اموال فصائل منظمة منظمة التحرير، وهذا االمر رتب اوضاعا جديدة على ابو العينين الذي                
  . محاصرا ماليا باستثناء ميزانية بسيطة تصرف من الممثلية

وان " فـتح "قرت مؤخرا على بقاء ابو العينين امينا لسر حركة          وتلفت المصادر عينها الى ان االمور است      
اجتماعا موسعا عقد قبل ايام في الممثلية الفلسطينية في بيروت حضره الى عباس زكي وسـلطان ابـو                  

في لبنان، وافضى االجتماع الذي وصف باجتماع تبريد االجواء بعدما سادته           " فتح"العينين قيادات حركة    
فـي لبنـان    " فتح"عيين اللواء ابو العينين رئيسا للجنة االصالح والترشيد في حركة           نقاشات واسعة الى ت   

 وعبد المولى رحيل، وان مهمة      - خيري ابو الحاج     -والتي تألفت من ثالثة آخرين هم ابو علي طانيوس          
  . اللجنة التي باشرت عملها هو التدقيق في االمور التنظيمية على اختالفها

 في لبنـان  " فتح"م في االجتماع الغاء اسم قيادة الساحة واستبدالها باسم قيادة حركة            وقالت المصادر انه ت   
  .وتشكيل عدد من اللجان االساسية

  30/10/2007السفير 
  

  وغير قادرين على انتفاضة جديدة الفلسطينيون منهكون": الشاباك" .27
 ان  ، فـي الكنيـست    يوفال ديسكين أمـام لجنـة الخارجيـة واالمـن         " الشاباك " رئيس رأى: )رويترز(

االستخبارات االسرائيلية تعتقد أن الفلسطينيين لن تكون لديهم االرادة للقيام بانتفاضة شعبية جديدة ضـد               
االحتالل، اذا فشل االجتماع الدولي للسالم في مدينة انابوليس بوالية ميريالند االميركية هذا الخريف في               

شعبهم يفتقـر   . الفلسطينيون منهكون ... في تقديري : "ينونقل  ناطق برلماني عن ديسك     .  تحقيق توقعاتهم 
واعرب عن اعتقاده   ". الى القدرة، كما انه ليست هناك حالياً الزعامة التي تستطيع اثارة مثل هذه المقاومة             

تحكم قبـضتها   " حماس"وأشار الى ان    . ان الفلسطينيين قادرون على منع حصول هجمات على اسرائيل        
 ألفا من االفـراد     15حماس لديها جيش يضم     "وقال ان    .تها عليه في حزيران   على قطاع غزة منذ سيطر    

 70لقد تمكنوا من تهريب نحو      . المدربين والمسلحين ومخابىء تحت االرض ومراكز اتصاالت عسكرية       
 ".طناً من المتفجرات وهم يستطيعون تصنيع قذائف الهاون والقذائف المضادة للدبابات واسـلحة اخـرى              

رئيس الفلسطيني محمود عباس لن يتمكن على االرجح من استعادة السيطرة على قطاع غزة              واعتبر ان ال  
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وأضاف ان قوات االمن التابعة لعباس اضعف من ان تضمن الـسيطرة علـى              ".  في المستقبل القريب  "
وخلـص الـى ان     . 2005الضفة الغربية اذا سحبت اسرائيل قواتها على غرار ما فعلته في غزة عـام               

  ".سيمثل تهديدا امنيا كبيرا السرائيل" من الضفة الغربية االنسحاب
  30/10/2007النهار 

  
  ليفني تحل محل اولمرت لمدة اقصاها مئة يوم تستقيل بعدها الحكومة .28

يطرح إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت وجود خاليا سرطانية في البروسـتاتا             : الناصرة
اولمرت على تأدية مهماته رغم أن القانون ال يلزمه أصالً كشف سجله            مجددا استفسارات تتعلق بقدرات     

بدأه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو بكشف سجله الطبي، ثم فعل أرييـل             " تقليدا"الطبي، لكن ثمة    
وينص القانون األسـاس علـى أن        .شارون األمر نفسه عند إصابته بالجلطة الدماغية األولى قبل عامين         

في حال تعذر على رئيس الحكومة      "محل رئيسها   " لفترة زمنية محددة  "ائم بأعمال رئيس الحكومة     يحل الق 
وفي حال خضع اولمرت لعملية استئصال الورم، فإن القائمـة بأعمالـه وزيـرة              ". تأدية مهماته، موقتا  

جباته، بكامل  اولمرت عن القيام بوا   " تعذر"وستتمتع ليفني مع إعالن     . الخارجية تسيبي ليفني ستحل محله    
لتعذر رئيس الحكومة بمئة يوم، وفي      " الفترة الزمنية "إلى ذلك، يحدد القانون      .صالحيات رئيس الحكومة  

دائما " تعليق مهماته "حال تبين أنه بعد هذه الفترة ما زال متعذراً على رئيس الحكومة إداء مهماته، يصبح                
" رئيس الدولة "بالضبط كما حصل مع شارون، ويكلف       وثابتاً، ما يقود إلى اعتبار الحكومة كلها مستقيلة،         
  .نائباً آخر في الكنيست مهمة تشكيل حكومة جديدة

  30/10/2007الحياة 
  

  الصين يمكنها ان تقوم بدور حاسم في نزع فتيل النزاع مع ايران: ليفني .29
 ان تقـوم    قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان الصين يمكنهـا        : )ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي        (

ينبغـي ان نعلـو     "واوضحت  . بدور حاسم في نزع فتيل النزاع مع ايران من خالل تأييد عقوبات مشددة            
فوق المصالح الوطنية أو االعتبارات االقتصادية ونفكر في العواقب الخطيرة لتسلح إيران نوويـا علـى                

ما أصبحت ايران دولـة  كما حذرت من ان تكر السبحة في الشرق االوسط اذا     ". استقرار كوكب األرض  
من جهته، انتقد وزير الـشؤون االسـتراتيجية         ".المعتدلة"نووية، ما سيؤدي الى اضعاف الدول العربية        

االسرائيلية اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي، الـذي اكـد               
بدال من محاربـة البرنـامج النـووي        "وقال  . يةامس األول عدم وجود أدلة على صنع ايران قنبلة نوو         

انه مدفوع باعتبارات إيديولوجية وبـالتزام تجـاه        .. االيراني، يسعى محمد البرادعي الى تبرئته وتبريره      
  ". العالم االسالمي

  30/10/2007السفير 
  

  يومياًبالسرطان لمصابين  لاسرائيليين ينضمونستة  .30
ن تشهد المستشفيات في األسابيع المقبلة تقاطر آالف اإلسـرائيليين          يتوقع األطباء في إسرائيل أ    : الناصرة

، وذلك اثر إعالن رئيس حكـومتهم       "سرطان البروستاتا "إليها إلجراء فحوص تتعلق بالكشف المبكر عن        
ايهود اولمرت أنه مصاب بهذا الورم، وفي أعقاب الشرح الذي قدمه طبيباه في بث مباشر عبر قنـوات                  

ون عن الورم واالحتماالت الكبيرة للشفاء منه، خصوصاً إذا تم الكشف عنه في مرحلـة               اإلذاعة والتلفزي 
واهتمت وسـائل    .وأفاد أحدهم ان ستة إسرائيليين ينضمون يومياً إلى دائرة المصابين بهذا الورم            .مبكرة

الـورم  اإلعالم العبرية ومواقع االنترنت باستضافة األطباء األخصائيين ليشرحوا بإسهاب عن عوارض            
ويذكّر هذا االهتمام الواسع بما حصل حين أصيب رئيس الحكومة          . المذكور ومسبباته وفرص الشفاء منه    
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وآنذاك افـادت المستـشفيات أن      . السابق أرييل شارون بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة لما يصح منها          
  .بالجلطةآالف اإلسرائيليين توجهوا إليها وخضعوا لفحوص شاملة تحسباً من اإلصابة 

  30/10/2007الحياة 
  

   إسرائيلية باالعتراف بثيوفيلوسوزارّيةتوصية  .31
في ظروف ال تزال ملتبسة، وبعد مرور أكثر من عامين على رفض            :  محمد بدير  ) أ ب  -كيفين فراير (

حكومة تل أبيب االعتراف به، وبعد توجهه إلى المحكمة العليا في إسرائيل، قـررت اللجنـة الوزاريـة                  
يلية الخاصة لشؤون البطريركية اليونانية األرثوذكسية، أول من أمس، تقديم توصـية للحكومـة              اإلسرائ

وكان ثيوفيلوس   .باالعتراف بثيوفيلوس الثالث بطريركاً للكنيسة اليونانية األرثوذكسية في القدس المحتلة         
واتهم ثيوفيلوس  . بهقد كشف مطلع الشهر الجاري عن محاولة اإلسرائيليين ابتزازه في مقابل االعتراف             

الحكومة اإلسرائيلية بأنها ترفض االعتراف به بطريركاً للكنيسة التي يرأسها، على الرغم مـن مـرور                
عامين على انتخابه، وذلك لرفضه الرضوخ لضغوط تمارسها الحكومة اإلسرائيلية للتوقيع على صفقات             

  .الشرقية وخارجهاعقارات للمستوطنين تملكها البطريركية األرثوذكسية في القدس 
  30/10/2007األخبار 

  
  ستفقد سيطرتها على غزة قريباً" حماس"واهم من يعتقد أن : صهيونيصحفي  .32

ذكر المراسل الصهيوني في القناة العاشرة للتلفزيون الصهيوني شلومي ألداد، في أعقاب العقوبات التـي               
أنه بدال من   "ود والكهرباء والبضائع    فرضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، والمتمثلة في تقليص الوق         

أن يحول سكان القطاع سخطهم وغضبهم على حكومة حماس بدؤوا يوجهون غضبهم اتجاه أبـو مـازن      
إن سكان القطاع أصبحوا ينظرون إلسـماعيل هنيـة         "وقال الصحفي الصهيوني     )".الكيان الصهيوني (و

ه على أنهم أبطال، يواجهون كل العـالم        وللدكتور محمود الزهار وباقي قادة حركة حماس في قطاع غز         
من يعتقد بأن حركة حمـاس سـتفقد        "وأضاف الصحفي ألداد قائال      ".من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني    

السيطرة على قطاع غزة قريبا، وأن أبو مازن سيعود للسيطرة على قطاع غزه فهو لم يقـرأ الخارطـة                   
  ".بشكل جيد

  30/10/2007  لإلعالم المركز الفلسطيني
 

  أول بنك انترنت يعمل في إسرائيل قريبا .33
أفادت مصادر إسرائيلية أن بنكاً صورياً أول سيعمل في إسرائيل قريبا، وسيكون            : خلف خلف من رام اهللا    

حيث أن مدير البنك سيجلس فـي مكتـب،         . هذا البنك دون فروع، كل نشاطاته ال تنفذ إال عبر االنترنت          
ويدرس بنك إسرائيل هـذه      . ديث مع موظفين أو مستشارين في البنك      ولكن باستثنائه لن يكون ممكنا الح     

وأكد مصدر كبير في بنك إسرائيل      . األيام طلبا أوال لمجموعة مستثمرين معنيين بإقامة بنك في االنترنت         
. بان طلب المستثمرين يوجد قيد الفحص، ولكنه رفض ذكر الجهات التي ينتمون إليها            " يديعوت"لصحيفة  

دور الحديث عن مجموعة مستثمرين من الواليات المتحدة كانت أعربت في الماضي عـن              ومع ذلك، في  
  . اهتماما إلقامة بنك انترنت اول في إسرائيل

  29/10/2007موقع ايالف 
  

   على قطاع غزة عقوباتال تسعى لوقفمؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية  .34
سطينية واسرائيلية انها تقدمت بالتماس الى      مؤسسات حقوقية فل   قالت مصادر عشر  :  فتحي صباح  -غزة  

باراك من التشويش على تزويد قطاع غزة بالطاقة الكهربائيـة          والمحكمة العليا االسرائيلية لمنع اولمرت      
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بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وجهـاز الـصرف الـصحي      ،  والوقود حتى موعد النظر في االلتماس     
  . يمنع العقاب الجماعي بتاتاًوالمياه، مشددة على ان القانون الدولي

  30/10/2007الحياة 
  

  إسرائيل تجهض مشروعا لحفظ تراث القدس .35
في اطار التغيير العنصري لهوية مدينة القدس وإرثهـا، تتعـرض آالف المخطوطـات              : هيثم الصادق 

 التي  االسالمية لمخاطر التلف بسبب رفض الكيان الصهيوني إدخال المعدات الالزمة لتجديد هذه الوثائق            
األمر الـذي يتنـاقض مـع مبـادئ         . قامت منظمة اليونسكو بشحنها الى ميناء اشدود منذ عامين تقريبا         

فيما تجدر االشارة إلى أن     . الشرعية الدولية التي تنص على الحفاظ على الطابع التراثي للمناطق المحتلة          
 آالف  7صل لمـا يزيـد علـى        عدد المطبوعات التي تشكل وثيقة لعراقة الوجود االسالمي في المدينة ي          

  .مخطوطة
  30/10/2007العرب اليوم 

  
  فتح رة عندلهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مواجهة تهديدات صالدعم  .36

أكدت مؤسسات المجتمع المدني دعمها ومساندتها للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقـوق المـواطن             : رام اهللا 
 إثر نشرها لتقرير تقصي حقائق حـول أحـداث         ،ن قبل حركة فتح   على ضوء الحملة التي تتعرض لها م      

 تموز الماضي، مؤكدة على ثقتها التامة بحيادية واستقاللية عمل الهيئة،           24جامعة النجاح الوطنية بتاريخ     
  .وبالتقارير التي تصدرها، باعتبارها مؤسسة دولة يجب حماية استقالليتها وموضوعيتها

  29/10/2007 قدس برس
  

   في ظروف غير إنسانية االحتالل أسير في سجون فلسطيني طفل360 من أكثر .37
، أن عدد األسرى األطفال القاصرين المحتجزين فـي         "واعد لألسرى والمحررين  "أكدت جمعية   : رام اهللا 

 طفال أسير، وهم دون الثامنـة عـشر         360سجون االحتالل اإلسرائيلي في الوقت الحالي بلغ ما يقارب          
أسوأ معاملة، وفي ظروف إنسانية ال تليق بطفولتهم، وال بـالقوانين والمواثيـق الدوليـة               عاماً، ويعانون   

  . محكوم عليهم، في حين يحتجز البقية دون محاكمةهمكما أن نصف. المعمول بها في العالم
  29/10/2007 قدس برس

  
   االسرائيلية في السجونى غزةتجويع أسرمؤسسة الضمير تستنكر سياسة  .38

رت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان أمس إغـالق إدارة مـصلحة الـسجون اإلسـرائيلية                استنك :ا.ب.د
حسابات المعتقلين الفلسطينيين في المقصف ومصادرة أموالهم التي تحول في العـادة مـن قبـل وزارة                 

واعتبرت أن سياسة التصعيد اإلسـرائيلية      . شؤون األسرى والمحررين ومن قبل أهالي وذوي المعتقلين       
 هي سياسة تهدف لتجويع المعتقلـين       ،ثل في فرض عقوبات على األسرى من سكان قطاع غزة         التي تتم 
  .شكل انتهاكا واضحاً لالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان واتفاقيات القانون الدولي االنسانيمما يوإذاللهم 

  30/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مع شاليطمروان على رأس قائمة تبادل االسرى :  البرغوثيفدوى .39
 على رأس   زوجها ان   ، فدوى البرغوثي زوجة االسير مروان البرغوثي      اكدت:  نيفين عبدالهادي  -عمان  

  . لم يحددوقت هذه الصفقةإال أن قائمة تبادل االسرى مع شاليط، 
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، كما تبدى    على االوضاع الفلسطينية بشكل عام واالوضاع الداخلية في فلسطين         اقلقأشارت إلى أنه كان     و
  .لها من آخر زيارة له

  30/10/2007الدستور 
  

  مسيرة حاشدة في رام اهللا تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل .40
طالب المئات من ذوي األسرى وحشد مـن ممثلـي القـوى والمؤسـسات              :  سائد أبو فرحة     -رام اهللا   

 نادي األسير فـي رام اهللا، بعـدم        والفعاليات الرسمية والشعبية خالل مسيرة تضامنية مع األسرى نظمها        
إبرام أي اتفاق سالم مع الجانب اإلسرائيلي ما لم يتضمن نصاً واضحاً يقضي باإلفراج عن كافة األسرى                 

 ألقى أحد األسرى كلمة عبر الهاتف طالب فيها بتكثيف التحركـات الرسـمية               وقد .في سجون االحتالل  
ألسرى سيواصلون صمودهم وتحديهم إلجراءات إدارات       أن ا  اكد مؤ .والشعبية الداعمة لألسرى وحقوقهم   

مشدداً على ان الحركة االسيرة لن تتخلى عن دورها الطليعي رغم بـشاعة مـا               والسجون اإلسرائيلية،   
  .تتعرض له على ايدي سلطات االحتالل

  30/10/2007األيام الفلسطينية 
  

  زةغ في  مقابل الصليب األحمر الفلسطينيينخيمة تضامن مع األسرى .41
عن إقامـة خيمـة تـضامنية مـع         أعلنت  لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية       أن   :كتب حسن جبر  

 هشام عبـد    طالبو .تستمر أربعة أيام  ،  األسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة         
 الذين يعيشون    بحشد كافة الطاقات من أجل تعزيز التضامن مع األسرى          خالل االعالن عن ذلك،    الرازق

ودعا إلى التوحد ورص الصفوف خلف قضية األسرى العادلة، داعيـاً إلـى              .أوضاعاً مأساوية وصعبة  
شـدد علـى     كما   .تحريك كافة المؤسسات والفعاليات ليعرف العالم أن الشعب الفلسطيني لم يترك أسراه           

دة، من أجل إجبار إسرائيل     ضرورة أن تتحرك اللجنة الدولية للصليب األحمر التخاذ خطوات عملية وجا          
  .على تحسين أوضاع األسرى والسماح لعائالتهم بالزيارة

  30/10/2007األيام الفلسطينية 
  

  أسير في النقب يروي بشاعة سجاني االحتالل .42
 األسير جالل يغمور الذي عاد من مستشفى سوروكا بعد أحداث النقـب              كشف : أمين أبو وردة   -نابلس  

حقائق مذهلة وصور بشعة تكشف عن الصورة الحقيقية لوجه         ،  اسات األسرى األخيرة لمركز أحرار لدر   
أكد انه التقى في المستشفى المذكور اسير مصاب يعاني من اصابة            حيث   .االحتالل االسرائيلي وسجانيه  

 وقد أشار االسـير     .شديدة أدت الى فقدانه احدى خصيتيه باالضافة الى اتالف مجرى الحيوانات المنوية           
انه كان في سيارة االسعاف نفسها مع الشهيد محمد االشـقر، وان الجنـود انهـالوا عليـه     لى المصاب إ 

  .بالضرب بالرغم من اصابته
  30/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الغربيةفي أنحاء متفرقة من الضفةفلسطينيا  20االحتالل يعتقل .43

 عشرون مواطنا في أنحاء متفرقـة  ثنينفجر اإلحتى  قوات االحتالل هماعتقلتبلغ عدد من    : رامي دعيبس 
 . بعد مداهمات طالت العشرات من المنازل في عدد من البلدات والقرى الفلـسطينية              الغربية، من الضفة 

في سياق آخر دارت اشتباكات عنيفة بين شبان المقاومة الفلسطينية وجيش االحـتالل خـالل التوغـل                 و
  .خاللها احد جنود االحتالل أصيب ،االحتاللي لمدينة نابلس والمخيمات المحيطة

  29/10/2007 48عرب
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   فلسطينيا من منطقة الخليل267االحتالل يشرد  .44

 اسـرة   37 شخصا هـم افـراد       267دمر الجيش االسرائيلي امس خيما كانت تؤوي        :  ا ف ب   -الخليل  
 فلسطينية نصبت غرب قرية اذنا القريبة من حاجز ترقومية العسكري االسرائيلي من الجانب الخاضـع              

 بمغادرة المكان واالقامة في قريـة اذنـا علـى            العائالت وامرالفاصل،  للسيطرة االسرائيلية من الجدار     
  .الجانب االخر من الجدار، بحسب الشهود

  30/10/2007الدستور 
  

   وأهالي قرية البقيعة الجليلية االسرائيليةفي مواجهات بين الشرطة  مصابا40 .45
هات التي وقعت بين سـكان قريـة        جنها خطيرة، في الموا    منهم بأ  3 شخصا، وصفت جراح     40أصيب  

البقيعة الجليلية، وقوات الشرطة اإلسرائيلية، وذلك بعد قيام الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد أهالي              
سكان بتحطيم هوائيـة    الالقرية، في أعقاب اقتحام القرية بقوات كبيرة لتنفيذ حملة اعتقاالت، بذريعة قيام             

 من  ا أن عدد   علم كما .ستوطن في مستوطنة بكيعين هحداشا المقامة على أراضي البقيعة        خليوية يملكها م  
  . بأنها خطيرةهم خالل المواجهات، ووصفت إصابة أحد أصيبواأفراد الشرطة

  30/10/2007 48عرب
  

  مراض القيادات االسرائيلية سببها الدعاء ولعنة عرفاتأن أالفلسطينيون يؤمنون : تحقيق .46
ن االمراض الخطيرة التي تصيب رؤسـاء       أ ،يقول مواطنون فلسطينيون في غزة     :هور اشرف ال  -غزة  

 ىالوزراء االسرائيليين سببها دعاؤهم المستمر عليهم بعد تعرضهم لعمليات القتل والدمار، في حـين رأ              
 وذلك بعد االعالن عن إصابة اولمرت بسرطان        .ن هذه االمراض سببها لعنة ياسر عرفات      أآخرون منهم   

نها ما انقطعت عن الدعاء     إلى أ  في الستين من العمر       فلسطينية  سيدة شارتافي هذا الصدد،    و. روستاتاالب
 فيما تقول فتاة في الخامـسة       . المسؤولين االسرائيليين عقب اي عملية عسكرية يقتل فيها فلسطينيون         ىعل

 في توغل اسـرائيلي     ن قتل شقيقها  أ اولمرت ان يذوق عذاب االلم، بعد        ىنها دعت عل  عشر من عمرها أ   
قبل فترة كان مرض شارون واليـوم       ف،  هماهللا استجاب ل   مشيرة إلى أن     .نفذ العام الماضي في قطاع غزة     

 5700اسرائيل قتلت خـالل االنتفاضـة الحاليـة نحـو           مما يذكر في هذا السياق أن       و. مرض اولمرت 
ات اآلالف منهم، في عمليـات       عشر ة اعتقال واصاب  ىفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، اضافة ال       

  .عسكرية هدمت خاللها آالف المنازل
  30/10/2007القدس العربي 

  
  حدث يجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.. والدة ثماني توائم فلسطينية .47

وضعت سيدتان فلسطينيتان ثماني توائم، خمسة ذكور وثالث إناث، احداهما في قطاع غزة والثانية : غزة
قرر قد و. ية، في واحدة من والدات التوائم اآلخذة في االزدياد في المجتمع الفلسطينيفي الضفة الغرب

 الذي يعمل ضابطاً في احد اجهزة االمن التابعة للسلطة والد توائم خان يونسالرئيس عباس منح 
  .عانة ابنائهإ منحة مالية عاجلة لمساعدته على ،الفلسطينية

 30/10/2007الحياة 
 

   ترصد معاناة مرضى غزة في المستشفيات اإلسرائيلية أحرونوتيديعوت .48
 أن المئات من مرضـى سـكان قطـاع غـزة            ، اإللكتروني  أحرونوت أكد موقع يديعوت  :القدس المحتلة 

ومرافقيهم، يقفون إما في ممرات المستشفيات اإلسرائيلية أو في حدائق المستـشفيات ويمكثـون داخـل                
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قطاع جزءا من البيروقراطيـة     ال مرضى   قد أصبح و. ية مالية إسرائيل أليام طويلة بسبب عدم وجود تغط      
، اللتان تتقاذفـان مـسؤولية تغطيـة         ضحية حكومة رام اهللا وحكومة حماس في غزة        وباتوا ،الفلسطينية

  .مصاريف العالج
  30/10/2007الوطن العمانية 

  
  " وادي عربة"وإلغاء " خريف السالم"النقابات األردنية تطالب بمقاطعة  .49

الذي دعت " مؤتمر خريف السالم" نقابة مهنية في األردن الحكومة بعدم المشاركة في 14البت ط: عمان
أهدافه لغير مصلحة األمتين العربية "وقالت في بيان لها إن . اليه واشنطن لبحث القضية الفلسطينية

ارتها في عمان قطع عالقتها مع الكيان الصهيوني وإغالق سف"ودعت النقابات الحكومة الى ". واإلسالمية
". 1994 أكتوبر عام /وطرد السفير، وإلغاء معاهدة وادي عربة السلمية المبرمة أواسط تشرين األول

جميع أشكال التطبيع، والعمل الجاد والحقيقي لإلفراج عن األسرى األردنيين لدى "وأكدت ضرورة وقف 
جبهة العمل اإلسالمي في األردن وطالب حزب ". العدو الصهيوني، واستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك

قيدت األردن "الحكومة إلغاء معاهدة وادي عربة السلمي، ووصف المعاهدة بأنها مشؤومة، وقال إنها 
وشدد بيان صدر عن الحزب، أمس بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوقيع ". سياسياً وخربته اقتصادياً

لمذلة تقف عائقاً في وجه تقدم األردن سياسياً، وعطلت بات من الواضح أن المعاهدة ا"المعاهدة، على أنه 
عجلة اإلصالحات السياسية وتسببت في تراجع الحريات وحقوق المواطنين الى دركات لم يسبق لها 

   ".مثيل
  30/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مناورات عسكرية لليونيفيل وانتشار إسرائيلي على حدود لبنان .50

بدأت قوات االحتالل االسرائيلي أمس انتشارها على امتداد الحدود الدولية : حرئيفة المال - جنوب لبنان
جنوبا ووزعت وحداتها العسكرية في مواجهة االراضي اللبنانية من الناقورة غربا حتى مزارع شبعا 

وشوهدت عشرات اآلليات العسكرية في الجانب اآلخر من الحدود مع أفراد طواقمها في . المحتلة شرقا
من االستعداد الى جانب ناقالت جند مدرعة لتأمين الحماية للوحدات العسكرية التي ستبدأ في منطقة حالة 

الجليل شمال فلسطين المحتلة مناورات وتدريبات عسكرية واسعة النطاق خالل الساعات القليلة المقبلة 
  .وتستمر أربعة أيام

ليونيفيل في القطاع الشرقي من الجنوب اليوم وفي الجانب اللبناني ينفذ الجيش اللبناني بالتنسيق مع ا
   .الثالثاء مناورة بالذخيرة الحية الى جانب تدريبات عسكرية أخرى

  30/10/2007عكاظ 
  

  عبداهللا بن عبدالعزيز يحذر من خطورة فشل مؤتمر الخريف للسالم .51
 في تصريحات حذر خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبدالعزيز، أمس،:  عبدالرحمن السيد-لندن 

سي، من خطورة فشل مؤتمر السالم الدولي المقرر عقده في .بي.أدلى بها لهيئة اإلذاعة البريطانية بي
وقال إنه إن لم يتم التخطيط جيدا لهذا االجتماع . الخريف المقبل تحت رعاية الواليات المتحدة األمريكية

ينيين ال يشعرون بالتفاؤل إزاء ما يمكن أن وأشار العاهل السعودي إلى أن الفلسط. فلن يكتب له النجاح
  .يحققه هذا االجتماع

  30/10/2007األهرام المصرية 
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  نجاح مؤتمر السالم يتوقف على تناول القضايا األساسية: سعود الفيصل .52
اعتبر وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل ان نجاح مؤتمر السالم :  بارعة علم الدين-لندن 

 الفلسطيني المقترح عقده في الشهر المقبل يعتمد على التطرق الى القضايا األساسية بطريقة - االسرائيلي
مباشرة وواضحة ضمن وقت محدد ومنظور، محدداً هذه القضايا بقضية الالجئين والحدود والقدس، 

عود على وشدد األمير س .ضمن دولة فلسطينية قادرة على العيش بسالم وأمن جنباً الى جنب مع اسرائيل
أن المنطقة تقف على مفترق طرق، وأن مبادرة السالم العربية، تقدم فرصة فريدة إلعادة تنشيط عملية 
السالم، خصوصاً أنها تمثل إطاراً عاماً مبنياً على الشرعية الدولية، مما يسمح لجميع الفرقاء بالتفاوض 

 عاماً، لم 50ر االحتالل ألكثر من ان استمرا": وخاطب الشعب االسرائيلي مباشرة بقوله .بشكل مثمر
ينتج سوى المزيد من العنف والدمار، وكذلك الى ابتعاد الشعب االسرائيلي في أكثر من أي وقت مضى 

لقد جاء الوقت كي تضع . عن السالم واألمن، وذلك مع التفوق العسكري، ومع كل جهود القمع والقهر
  ."لعقود عدة من دون أي نجاحاسرائيل ثقتها بالسالم بعد أن قامت على الحرب 

  30/10/2007الحياة 
  

  " اإلسرائيلية"اإلمارات تطالب بكشف األنشطة والمرافق النووية  .53
دعت االمارات المجتمع الدولي واألمم المتحدة إلى مطالبة إسرائيل بالتعاون مع الوكالة الدولية : وام

فقها النووية ومخزوناتها الحساسة والقبول للطاقة الذرية وال سيما في مجال الكشف عن كل أنشتطها ومرا
جاء ذلك خالل المداخلة التي أدلى بها أحمد . بمبدأ التحقق منها في إطار رقابة نظام ضمانات هذه الوكالة

عبداهللا علي الكتبي عضو وفد الدولة أمام المناقشة الموضوعية للجنة األولى للجمعية العامة أثناء 
 بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط وخطر مناقشتها للبندين المتعلقين

  .االنتشار النووي في الشرق األوسط
  30/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مع قادة فصائل فلسطينية" مؤتمر دمشق"متقي يناقش  .54

 بحث مع قالت مصادر فلسطينية، ان وزير الخارجية االيراني منوشهر متقي:  إبراهيم حميدي-دمشق 
 الشهر المقبل، 8 و7قادة عدد من المنظمات الفلسطينية، امس، المؤتمر المقرر عقده في دمشق يومي 

يهدف الى تحقيق اربعة اهداف " مؤتمر دمشق"وعلم ان ". توحيد الصف الفلسطيني"وانه حضهم على 
تمع بعد ظهر امس مع عدد وكان متقي اج. المؤتمر الدولي للسالم في انابوليس" التحذير من اهداف"بينها 

بزعامة " الجهاد االسالمي"بزعامة خالد مشعل، وآخر من حركة " حماس"من قادة الفصائل، من حركة 
  . رمضان عبداهللا شلح

  30/10/2007الحياة 
  

  بتعويضات ليهود مهاجرين " إسرائيل"ال شرعية لمطالب : قانوني يمني .55
 صنعاء الحكومية، الدكتور علي العواضي، أنه ال صحة اكد أستاذ القانون الدولي في جامعة: يو بي آي

قانونية لمطالب إسرائيل بتعويضات عن أمالك اليهود اليمنيين، الذين هاجروا إلى الكيان في أربعينات 
ال توجد صحة قانونية ألي طلب من هذا القبيل، ألن اليهود الذين "وأوضح العواضي انه . القرن الماضي

إسرائيل برضاهم، ولم يهاجروا قسراً، وهم من أراد أن يبيع ممتلكاته واستلم هاجروا من اليمن إلى 
يهود اليمن سافروا وطوعاً ليحلوا مكان العرب الفلسطينيين الذي طردوا وهجروا : "وأضاف". ثمنها

  ".قسراً، وال قانونية ابداً لمثل هذه المطالب سواء من إسرائيل أو المنظمات الصهيونية أو أي جهة كانت
  30/10/2007الخليج اإلماراتية 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     886:         العدد                        30/10/2007ثالثاء ال: التاريخ

  
  ةتقليل الوقود والكهرباء عن غزة جريمة حرب وإبادة جماعي: عبداهللا األشعل .56

مساعد وزير الخارجية المصري وأستاذ القانون الدولي عبد اهللا األشعل وصف : محمد عبد العاطي
د ذلك فيما اتخذته من الذي أطلقته إسرائيل على القطاع واستندت إليه بع" الكيان المعادي"مصطلح 

إن إسرائيل تخترع قانون دولي ، وقال األشعل .ال سند لها من القانون الدولي" خزعبالت"قرارات بأنه 
خاصا بها، واألصل أن وضع قطاع غزة باق على حاله لم يتغير حتى بانسحاب إسرائيل منه، ألن هذا 

 أن إسرائيل ال ،والدليل على ذلك ".ارإجراء عسكري إداري أشبه بإعادة االنتش"االنسحاب هو مجرد 
تزال تفرض سيطرتها الجوية والبحرية والبرية على القطاع، وبالتالي فإسرائيل في عرف القانون الدولي 

ولدى  .ال تزال بالنسبة للقطاع سلطة احتالل عليها التزامات تجاه السكان تفرضها اتفاقيات جنيف األربع
 أن تقلل إمدادات الطاقة المصدرة للقطاع بذريعة إجبار من تصفهم سؤاله عما إذا كان يحق إلسرائيل

اإلسرائيليين بالصواريخ، رد الخبير القانوني بأن " المدنيين"باإلرهابيين على التوقف عن استهداف 
مجرد تكئة وإن الهدف الحقيقي هو إجبار حركة حماس على التراجع عن سيطرتها " اإلرهابيين"موضوع 

لقانون الدولي ينظر لتداعيات ذلك وما يلحقه من ضرر بالمدنيين في غزة على أنه نوع على القطاع، وا
 ".جريمة حرب وعمل من أعمال اإلبادة الجماعية"من العقاب الجماعي، وهو عمل يكيف قانونيا على أنه 

التحرك واختتم األشعل حديثه بالقول إن ما تتعرض له غزة حاليا يستلزم من رئيس السلطة الفلسطينية 
  ". ضيقة"وتقديم شكوى لمجلس األمن الدولي وعدم استغالل األمر لتصفية حسابات " الصادق والجاد"

   29/10/2007الجزيرة نت 
  

  طاقم تركي اسرائيلي يبحث حلوال لمسألة القدس في انقرة .57
 حلول  أن طاقما اسرائيليا تركيا مشتركا يقوم منذ فترة بدراسة صيغ واقتراحات،ذكرت مصادر مطلعة

لمشكلة القدس، بعيدا عن األضواء، ومحاولة لعدم طرح هذه المسألة على جدول أعمال مؤتمر الخريف 
وقالت المصادر أن أنقرة أبدت استعدادها الدارة االماكن المقدسة . الذي دعا اليه الرئيس جورج بوش

  . لفلسطيني واالسرائيلياالسالمية في مدينة القدس، اذا كان ذلك يقرب وجهات النظر بين الجانبين ا
   29/10/2007المنار الفلسطينية 

  
  تنديد دولي بالعقوبات الجماعية على القطاع  .58

 مليـون   1،5على    " اإلسرائيلية"أن العقوبات الجماعية    : وكاالت 30/10/2007الخليج اإلماراتية   ذكرت  
كهرباء عن القطـاع، قوبلـت      فلسطيني في قطاع غزة، عبر البدء بتنفيذ قرار القطع التدريجي للوقود وال           

واعتبر االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون ان العقوبات على القطاع غير مقبولـة،               . باستنكار دولي 
وقالـت المتحدثـة ميـشال      . إلى إعادة النظر فيها، بحسب ما قالت المتحدثة باسمه أمس         " إسرائيل"داعيا  

ن الفلسطينيين لوقف إطالق الـصواريخ علـى إسـرائيل    األمين العام يجدد دعوته إلى الناشطي"مونتا ان  
" إسـرائيل "إال انه يؤمن بشدة بأن العقوبات التي فرضتها         "وأضافت في بيان    ". ويدين بشدة هذه األعمال   

بقطع إمدادات الوقود عن قطـاع      " إسرائيل"وحذرت روسيا  من أن قيام       ". تؤثر في وضع مجمل السكان    
وأعربت فرنسا، أمس، عن أسفها لإلجـراءات       ". اإلسرائيلية "–فلسطينية  غزة يلحق األذى بالمفاوضات ال    

وقالت المتحدثة باسم الخارجيـة     ". وضع إنساني خطر أصال   "، معتبرة أنها ستسهم في تفاقم       "اإلسرائيلية"
  ".نأسف للقرار اإلسرائيلي بتبني عقوبات تطال السكان المدنيين في غزة"الفرنسية باسكال اندرياني 

بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة االتحاد االوروبي      أن  :  ادم انتوس  -القدس   29/10/2007رويترز  ي  وجاء ف 
 مليون فلسطيني يقيمون في غزة      1.5على  " عقاب جماعي "حذرت أولمرت من فرض     للشؤون الخارجية   
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لي وقالت في أقوى تصريحات حتى االن تعليقا على أحدث اجراء اسرائي           .بخفض امدادات الوقود للقطاع   
 ."يد سيكون في مصلحة من يحاولون تعطيل المفاوضات الجارية بين الطرفينуهذا التطور بالتأ"
  

   مليوناً حجم المساعدات االميركية للفلسطينيين477:  في القدساالميركيالقنصل  .59
اعلن القنصل االميركي العام جـاكوب والـيص، امـس، ان حجـم             :  ميساء ابو غنام   -القدس المحتلة   

وقـال  .  مليونا مساعدات امنية   77 مليون دوالر منها     477 االميركية للسلطة الفلسطينية يبلغ      المساعدات
القنصل واليص، في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر القنـصلية االميركيـة فـي القـدس، ان هـذه                    
المساعدات سبق ووعد بها الرئيس االميركي جورج بوش في خطابـه وتنتظـر مـصادقة الكـونغرس                 

  . ع المصادقة من اجل بناء الدولة الفلسطينيةويحاول تسري
   30/10/2007الحياة الجديدة 

  
  مرض اولمرت لن يؤخر انعقاد االجتماع الدولي: واشنطن .60

اعرب البيت االبيض، امـس، عـن       :  عبدالقادر فارس، ردينة فارس، فرح سمير      -غزة، القدس المحتلة    
رت بالسرطان لن تؤثر في انعقاد االجتماع الـدولي  ثقته بان اصابة رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولم 

حـين قـرأت االنبـاء      " وقالت رايس    .حول الشرق االوسط المقرر قبل نهاية العام في الواليات المتحدة         
 .الصحافية، لم اجد اي سبب من شأنه تأخير انعقاد المؤتمر حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين

  30/10/2007عكاظ 
  

   تكشف مخططا لتفجير السفارة االسرائيلية في برلينصحيفة المانية .61
 12اكتشف رجال الشرطة االلمانية، الذين اقتحموا قبل شهرين فيال في قرية المانية صـغيرة،               : بيت لحم 

، فـي   "فـوكس " وكشفت الصحيفة االلمانية    . حاوية تحتوي على مواد تستخدم في صنع العبوات الناسفه        
ب عن ان الشبان المسلمين الثالثة الذين اعتقلوا خالل عملية الدهم كـانوا             عددها الصادر يوم امس، النقا    

يخططون لتفجير اهداف اسرائيلية في انحاء المانيا في الذكرى السادسة لتفجيرات نيويورك مدعيا بـان               
قائد المجموعه غوفري سليموف االوزبكي االصل وذات عالقات واتصاالت مع طالبان نجح في الفـرار               

  .نالى ايرا
  29/10/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  !عطا اهللاسمعان رسالة إلى المطران  .62

  رأفت مرة
  . ما بينك وبين نبي اهللا عيسى صحار وقفار، ومساحات شاسعة من التباعد واالختالف
  . لست ممن تتلمذوا على تعاليمه، وال يمكن ان تكون ممن تلقن حروف المحبة والسالم

  أنت تدعو الى تشريد الناس وتهجير األهالي؟ كيف تكون من أتباع عيسى و
  كيف تكون مؤمناً وأنت تدعو الى التمييز بين اإلنسان وأخيه؟ 

  كيف تكون راعياً صالحاً وأنت تبث دعوات طافحة بالتمييز واإلبادة؟ 
  أيعقل أن يصدر كالم بمنع اربعين ألف إنسان من العودة الى منازلهم عن إنسان مثلك؟ 

  در موقف بتدمير المخيم وتحويله الى متحف عن رجل له صفة رعاية المجتمع وناسه؟ أيعقل أن يص
أيعقل أن تتفاخر وتتباهى بأنك دعوت رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة كي يمنع عـودة سـتة آالف       

  عائلة هجرت بغير ذنب؟ 
  ! في اي كتاب تقرأ، ومن اين تغرف ظلمك وقهرك هذا؟
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وكيف تسمح لنفسك ان تأخذ امرأة وطفـالً        . تعاقب األبرياء يا من تعرف حكمة اهللا      كيف تجيز لنفسك ان     
  بفعل لم يقترفوه؟ 

  أهي تعاليم نبي، ام ان لك مزاميرك الخاصة؟ 
نحن الفلسطينيين كنا وسنظل ضد ما جرى في نهر البارد، وضد اإلساءة للبنان شـعباً وجيـشاً وحكمـاً                   

 ما خرب العالقة الفلسطينية اللبنانية هم الذين تحدثوا بمثل منطقك           إن... لكن. وحكومة ومؤسسات وأهالي  
  . وعملوا بمثل تعاليمك من الجهتين

  . ال أناشدك العفو
  . وال اطلب منك السماح

لكـن  . فالمجرم معروف بذاته وحلفائه   ... فنحن لم نقتل جندياً لبنانياً وال مواطناً عادياً حتى نطلب البراءة          
قط الى بعض تعاليم نبي اهللا عيسى وأنبياء اهللا جميعاً، الذين ال يجيزون الظلم والقهر               نطلب منك العودة ف   

والتمييز ومساواة الضحية بالجالد، وال يقبلون العنف األعمى، وال الذل إلنسان، وال بانتهـاك الـشرف                
  . والكرامة

  !! فكيف إذا كان هذا اإلنسان بريئاً طاهراً محباً مسالماً مؤمناً؟
  .بياء اهللا ورسله جميعاً السالمعلى أن

  30/10/2007السفير 
  

  لعقد مؤتمر دمشق" رئاسية "مسوغات .63
  نقوال ناصر

يلفت نظر المراقب التناقض الظاهر بين الحملة اإلعالمية لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة سلطة              
لمعارضة عقده في دمشق يـومي    ، الذي تزمع ا   "المؤتمر الوطني الفلسطيني  "الحكم الذاتي للحط من أهمية      

 بعض  -حتى قبل انعقاده  - الشهر المقبل، وبين حملتها السياسية لمنع انعقاد هذا المؤتمر الذي حقق             8 و 7
 مثل تسليط األضواء على وجود معارضة فلسطينية للمؤتمر الدولي الذي اقترحته واشنطن             ،أهداف عقده 

أو على األقل وجود معارضة للمرجعيات الجديدة لهـذا          اإلسرائيلي،   –إلحياء عملية التفاوض الفلسطيني     
  .1993المؤتمر التي تنطوي على تنازالت حتى عن مرجعيات اتفاقيات أوسلو التي انطلقت عام 

تظهر مرة أخرى مدى    " الدمشقي"و" الدولي"إن زيادة حدة االستقطاب الفلسطيني عشية انعقاد المؤتمرين         
حدة الوطنية، وإلى الضرورة الملحة لسرعة العـودة إليهـا باعتبارهـا            الحاجة الفلسطينية الماسة إلى الو    

الرصيد االستراتيجي الوحيد ألي قيادة وطنية فلسطينية في إطار الخلل الساحق في موازين القوى لصالح               
لدولـة  " عملية الـسالم  "دولة االحتالل اإلسرائيلي، بسبب االنحياز الكامل لشركاء الرئاسة الفلسطينية في           

ـ               اال خيـار  "حتالل، وسقوط الخيار العسكري العربي بعد اإلجماع الرسمي العربـي علـى الـسالم كـ
المقاومة ضد االحتالل   " عسكرة"وغياب التضامن العربي، وبسبب حسم الرئاسة لموقفها ضد         " استراتيجي

ولة بـدورها   عليه، وهو الموقف المسئول أساسا عن  حالة االزدواجية الشرعية المسئ          " الثانية"واالنتفاضة  
 -فـي حـال اسـتمراره   -عن حالة االنقسام الجغرافي والسياسي التي تمزق النسيج الوطني تمزيقاً يهدد         

  .حركة التحرر الفلسطينية المعاصرة بأوخم العواقب
إن إفراط الرئاسة الفلسطينية في واقعية التجاوب مع استحقاقات تسميها دولية، وهي في حقيقتها أميركية               

ـ      " تأبيد"تشترط مسبقاً    إسرائيلية   – مؤهل للتفاوض  " شريك"االنقسام الفلسطيني للتعاطي مع هذه الرئاسة ك
على السالم يساهم مساهمة رئيسية في خلق بيئة مواتية تماماً لتفاقم حدة االسـتقطاب الـداخلي، ويقـدم                  

  .مسوغات مجانية ذات مصداقية التساع المعارضة وبالتالي لتعميق االنقسام
 العضو في منظمة التحرير، إلى ثمانية فصائل مشاركة         ،نضمام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    لقد كان ا  

في مؤتمر دمشق  أحدث المؤشرات إلى المسوغات الموضوعية التي توفرها الرئاسة نفسها النعقاد هـذا                
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انـت هـذه    وإذا ك . ويكاد يكون هناك اآلن إجماع فلسطيني على معارضة الذهاب إلى أنابوليس          . المؤتمر
المعارضة ال تعني بالضرورة الموافقة على حضور مؤتمر دمشق فإنها بالتأكيد تقدم للداعين له الكثيـر                

  .من المسوغات إلقناع آخرين بالمشاركة فيه، والشعبية مثال على ذلك
 غير العضو في منظمة التحرير، التي ترى في الـذهاب جـزءاً مـن مخطـط                 ،فإذا ما استثنينا حماس   

 ، القيادة العامة العـضو فـي المنظمـة        – وتنسجم معها في موقفها الجبهة الشعبية        ،" المقاومة تصفية"لـ
واستثنينا الجهاد اإلسالمي التي تبدو منشغلة تماماً في المقاومة وال يعنيها من كل هذا الجدل سوى احتواء                 

منظمـة التحريـر     فإن جميع الفصائل األخرى األعـضاء فـي          ،مضاعفاته السلبية على الوحدة الوطنية    
ـ  من غير األعضاء قد عارضت رسميا وعلنا المشاركة فـي أنـابوليس        " مشروعها الوطني "أوالملتزمة ب

  .بشروطها وظروفها الراهنة
أكتوبر الجاري، عقدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحـزب الـشعب           / ففي السابع من تشرين األول      

" استهدافاته ومخاطره "لمناقشة التحضيرات لالجتماع و   " ماعاً قيادياً اجت"والمبادرة الوطنية الفلسطينية    " فدا"و
إلى النتائج التالية، والتي    " في ضوء النتائج العقيمة التي أفضت إليها مسيرة المفاوضات السابقة         "وتوصلت  

  :تذهب رئاسة الحكم الذاتي وقيادة المنظمة إلى أنابوليس دون أن تعيرها أي التفات
 اإلسرائيلي  –ى المجتمعة أن الصيغة الناجعة إليجاد تسوية للصراع العربي والفلسطيني           ترى القو : فأوالً

هي صيغة المؤتمر الدولي كامل الصالحيات الذي ينعقد بمشاركة جميع األطراف المعنية، على أسـاس               
ـ           دة قرارات الشرعية الدولية وبهدف تنفيذ هذه القرارات تحت إشراف دولي جماعي في إطار األمم المتح

أن :  وثالثاً ،أن الدعوة األميركية للقاء الخريف ال تستجيب لمتطلبات هذه الصيغة         :  وثانياً ،وتحت رعايتها 
مواجهة االستهدافات التي تنطوي عليها هذه الدعوة األميركية تتطلب تنسيقاً وثيقاً وعمالً مشتركاً حثيثـاً               

 مخاطر عقد اللقاء الدولي المقترح والمـشاركة        أن القوى المجتمعة تحذر من    :  ورابعاً ، عربياً –فلسطينياً  
دوامـة الحلـول    "فيه ما لم يتوفر الحد األدنى من هذه الشروط التي تكفل درء احتماالت االنزالق إلـى                 

أن معيار الجدية في أي جهد دولي لتـسوية الـصراع           :  وخامساً ،"الجزئية ومستنقع التسويات التصفوية   
ممارساتها العدوانية، والكف عن فرض الوقائع على األرض مـن          على وقف   ) إسرائيل(يتمثل في حمل    

تحـذر  : جانب واحد، وإلغاء القرار التعسفي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وفك الحصار عنه، وسادساً             
القوى المجتمعة من المخاطر التي ينطوي عليها خوض المعركة التفاوضية في ظل وعلى قاعدة تكريس               

تؤكد هذه القوى أن درء المخاطر والمنزلقات التي تنطـوي عليهـا         :  الداخلي، وسابعاً  االنقسام الفلسطيني 
التحركات السياسية الجارية يتطلب اإلشراف الجماعي على إدارة العملية التفاوضية بمشاركة فاعلة لكافة             

  .القوى الفلسطينية الراغبة في ذلك
 ذلك لماذا ينعقد مؤتمر فلسطيني معارض لمؤتمر        ثم تتساءل القيادة المفاوضة مستهجنة ومستنكرة بعد كل       

واألحرى بها أن تتساءل لماذا ال ينعقد مؤتمر كهـذا داخـل الـوطن              ! بوش ولمشاركتها فيه في دمشق؟    
  .أيضاً

وال يسع المراقب إال أن يتساءل أيضا لماذا تستنكف بعض هذه الفصائل، طالما كان هذا موقفهـا، عـن                   
التزامها بمنظمة التحرير هو التزام للمؤتمر أيضا نصت عليـه الفقـرة            إن  . المشاركة في مؤتمر دمشق   

الثانية من بطاقة الدعوة نصاً صريحاً ال لبس فيه، كما أن مشاركتها ضمانة إضافية لاللتـزام بـشرعية                  
 وفي هذا السياق جدير بالتذكير أن خالف الشعبية، المشاركة فـي المـؤتمر مـع    ،تمثيل منظمة التحرير 

 يتمحور أساساً حول تمسكها بالمنظمة وبالتالي فإن مشاركتها هي ضمانة أخرى فـي حـد                حركة حماس 
" المشروع الـوطني  "ذاتها، أما خشيتها من حضور المؤتمر ألن الفصائل األساسية فيه تختلف معها حول              

للمنظمة، فإنها خشية جدير بالنتائج التي توصلت إليها أعاله أن تضعها علـى أرضـية مـشتركة مـع                   
  .مؤتمرينال
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إن األجندات الفصائلية الخاصة واألجندات الخاصة بالدول التي قد تستضيف أو تمول أو تدعم مثل هـذه                 
 ليست حجة كافية لالنتقاص من المسوغات       ، التي تركز القيادة عليها للطعن في مؤتمر دمشق        ،المؤتمرات

المـشاركة أن تبحـث عـن هـذه          واألحرى بالقيادة وهذه الفصائل المستنكفة عن        ،الموضوعية النعقاده 
 –المسوغات في أجنداتها هي التي تستجيب الستحقاقات تسميها دولية، وهـي فـي حقيقتهـا أميركيـة                  

إسرائيلية للذهاب إلى مؤتمر يضع خصومها جدول أعماله ليكونوا هم فيه الخصم والحكم فـي الوقـت                 
  .نفسه

د قريع، إلى دمشق لثنيهـا عـن استـضافة          إن قرار الرئاسة بإيفاد كبير مفاوضي الوضع النهائي، أحم        
وحثها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على        ) الخليج اإلماراتية والحياة اللندنية   (المؤتمر  

إصدار بيان ضد المؤتمر، إنما يظهر فقط أن الرئاسة تولي مؤتمر دمشق أهمية تعـادل األهميـة التـي                   
مؤتمر " أمين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه بأنه           يعطيها له أصحابه، مما يتناقض مع وصف      

ووصف ) اإلعالم المركزي لفتح  " (تنتهي آثاره بمجرد رفع أعماله    "سوف  " زوبعة في فنجان  "و" خزعبالت
  ."ال قيمة له"الناطق اإلعالمي لفتح أحمد عبد الرحمن للمؤتمر بأنه 

يته ألن المنظمة لم تدع إليـه، وألنـه يعمـق االنقـسام             وتأخذ القيادة المفاوضة على المؤتمر عدم شرع      
 متجاهلة أن قيادة ال تدعو المجلس الوطني نفسه لالنعقـاد وال            ،)بيان رئاسة المجلس الوطني   (الفلسطيني  

تعقد المؤتمر الحركي لفتح ال يتوقع منها الدعوة إلى أي مؤتمر شعبي على األقل لالستئناس برأيه حـول                  
 ومتجاهلة مسؤوليتها الذاتية المشتركة عـن حالـة االنقـسام الـسائدة وعـن               ،تما تجريه من مفاوضا   

  .استمرارها
  30/10/2007صحيفة فلسطين 

  
  ولكن من سينفذها؟.. ربما يخرج بصفقة: الخريفمؤتمر  .64

  هنري كيسنجر
عبرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بوضوح عن كيفية توقع إدارة بوش أن تنجلي عمليـة الـسالم                 

فمن المقرر أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس ورئـيس الـوزراء              . سطينية الجارية اآلن  الفل
ومن المقـرر أن تحـال      . اإلسرائيلي إيهود أولمرت اجتماعات تمهيدية لتحديد العناصر الرئيسية لتسوية        

ختيار أعضائه  المسودة بعدئذ إلى مؤتمر دولي يعقد في أنابولس بوالية ميريالند أواخر نوفمبر وسيجري ا             
  .الحقا

وسيكون تحديها المقبل دفع العملية     . وأظهرت وزيرة الخارجية تصميما على إيصال األمور إلى هذا الحد         
، عندما سعى زعمـاء إسـرائيل ومنظمـة         2000من أجل تجنب مخاطر ما حدث في كامب ديفيد عام           

  .ديدة تستمر حتى الوقت الحاليالتحرير الفلسطينية إلى اتفاقية ليروا أنها سرعان ما واجهت أزمة ج
ومـا  . وفي بداية معظم المحادثات يكون كل طرف أكثر وضوحا بشأن موقفه مما بشأن الحصيلة النهائية              

أما ما يبقى غيـر مؤكـد فهـو         . هو فريد بشأن مؤتمر أنابولس هو أن النتيجة يجب االتفاق عليها مسبقا           
  .القدرة على تنفيذها

رائيل فكرة دولة فلسطينية، وأصرت علـى القـدس غيـر المقـسمة،             وخالل معظم تاريخها رفضت إس    
وضارع الجانب العربي الـرفض     . باعتبارها عاصمة لها، ورفضت السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين       

 التي لـم يجـر      1967اإلسرائيلي برفض االعتراف بإسرائيل في أية حدود، ثم أصر الحقا على حدود             
مة، وطالب بحق غير مقيد لالجئين بالعودة إلـى فلـسطين مـع النتيجـة               االعتراف بها عندما كانت قائ    

  .الديمغرافية للتغلب على السكان اليهود للدولة اليهودية
أو أنهما قبال ذلـك     (ودفعت العملية بافتراض أن الطرفين يمكن أن يصال بحلول نهاية نوفمبر إلى القبول              

وتدعو الخطة  .  أعقاب لقاء كامب ديفيد المجهض     ، التي أعدت في   2000بما يسمى خطة طابا عام      ) اآلن
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واالحتفاظ فقـط بالمـستوطنات المحيطـة       ) مع تعديالت طفيفة   (1967إلى انسحاب إسرائيلي إلى حدود      
.  ميال 20بالقدس ولكن تضييق الممر بين المدينتين اإلسرائيليتين الرئيسيتين حيفا وتل أبيب، إلى حوالي              

ة، التي ستقام، بأرض إسرائيلية مساوية، ربما في النقب غير المأهولة           وسيجري تعويض الدولة الفلسطيني   
ويبدو أن إسرائيل مستعدة للقبول بعودة غير مقيدة لالجئين إلى الدولة الفلسطينية ولكنهـا              . كثيرا بالسكان 

وتشير تقارير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية مـستعدة للتخلـي عـن            . ترفض بشدة أية عودة إلى إسرائيل     
  .باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية) غير المحددة حتى اآلن(حياء العربية في القدس األ

  .وإذا ما وصلت األمور إلى هذا الحد حقا فإنها ستعكس تحوال ثوريا في مواقف كال الجانبين
لقد أوضحت االنتفاضة، والزخم الشامل للنزعة اإلسالمية المتطرفة، علـى نحـو جلـي لإلسـرائيليين                

األول يتمثل في بيئة أمنية متغيرة ال يكـون         : تهم أن دولتهم مهددة بأربعة مخاطر جديدة ومتنامية       وزعام
فيها التهديد الرئيسي إلى حد كبير هو الحروب التقليدية في الماضي بقدر ما يكون الهجمات اإلرهابية من                 

والثاني هو التحـدي    . حركةالجماعات التي ال جغرافيا محددة لديها، وتعمل انطالقا من قواعد صغيرة مت           
. الديموغرافي ألن البديل لحل دولتين يمكن أن يصبح دولة واحدة يتحول فيها السكان اليهود إلـى أقليـة                 

وأخيرا بيئة دوليـة تجـد      . والخطر الثالث هو التهديد القائم باالنتشار النووي خصوصا من جانب إيران          
ة المتنامية في أوروبا الغربية وفي دوائر صـغيرة،         إسرائيل نفسها معزولة على نحو متزايد بسبب الفكر       

  .ولكن متنفذة في الواليات المتحدة، من أن عناد إسرائيل المزعوم هو سبب عداء العرب للغرب
وبالنسبة . وفي الوقت نفسه فإن الخوف الناشئ من إيران سبب إعادة ترتيب األولويات في العالم العربي              

والى ذلـك فلقـاء االهتمامـات       . إيران مهيمنة باعتباره همهم الرئيسي    للدول السنية المعتدلة ظهر خطر      
األميركية والعربية واإلسرائيلية واألوروبية يشجع على األمل بأن اتفاقية بين إسرائيل وجيرانها العـرب              

  .يمكن أن تخفف بل وتزيل مخاوفهم المشتركة
اؤل بالموعد المقترح مبـرر؟ ومـا هـي    فهل ستكون الدبلوماسية قادرة على تحقيق هذه اآلمال؟ هل التف        

دالالت حدوث مأزق؟ ذلك انه ما أن يصل األمر إلى قضية التنفيذ ستظهر طائفة من القضايا التي تبـدو                   
  .تكنيكية ولكنها في الجوهر مثيرة للخالف على نحو عميق

ية مبدئية تجـاه    وكقاعدة دبلوماسية عامة كان متوقعا من األطراف الموقعة على االتفاق أن تتحمل مسؤول            
لكن ضمن الدبلوماسية المقترحة يتميز الطرفـان       . تنفيذ شروطه، وأن تكون قادرة على تحويله إلى واقع        

فاالئتالف الحاكم في إسرائيل تعرض إلى االنهيار، والتأييد الـشعبي          . المتفاوضان بوضع مهزوز محليا   
ة التـي ستـضم عـشرات اآلالف مـن     وإزالة المستوطنات من الضفة الغربي. للحكومة في أدنى حاالته  

وهذا صحيح ألن كـل تنـازالت إسـرائيل مـن إزالـة             . المستوطنين ستكون تجربة مروعة إلسرائيل    
-مستوطنات إلى انسحابات من األراضي كانت تتم مباشرة وبدقة ودائمة بينما ظلت تنـازالت العـرب                 

  .ض تجريدية وقابلة للنق-االعتراف بإسرائيل وتطبيع العالقات معها 
ففي غزة هناك حماس تحكم وهي غير راغبة بـاالعتراف          . كذلك ظل تعريف الشريك الفلسطيني مضلال     

إذن من يتحمل مسؤولية غزة؟ وهـو       . بشرعية إسرائيل وال تقبل بالتفاوض إال من خالل فرض شروط         
  .أمر غير واضح ما إذا كان عباس قادرا على أن يتكلم باسم سكان الضفة الغربية

فهل لن يكون   . لعملية المسرعة بما هو مريح على المدى القصير لصالح أزمة طويلة المدى           وقد تضحي ا  
أفضل لو أن إسرائيل تخلت عن األراضي ذات األغلبية السكانية المسلمة من تلك الفارغة نوعا ما فـي                  

  .دة الحقاالجنوب؟ هذا سيحسن من التوازن الديموغرافي بين الدولتين ويقلل من خطر وقوع انتفاضة جدي
لكـن  . 1967أعربت عدة دول عربية عن رغبتها باالعتراف بإسرائيل حالما تعود إلى حدود ما قبـل                

ولذلك فإن السؤال   . االعتراف بوجود دولة مثل إسرائيل جاء اعترافا بحقيقة واقعة أكثر منه نهجا سياسيا            
دلة ستقوم بفرض ضـغط علـى       ؟ هل سيعني أن الدول العربية المعت      "االعتراف"األساسي هو ماذا يعني     
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حماس كي تقبل بالعملية السلمية؟ أو أن الضغط سيكون شكليا لدفع حماس كي تشترك في المفاوضـات،                 
  ما يجعل حماس عذرا للتهرب من تلك الضرورة؟

: فهناك على األقل ثالث وجهات نظـر أساسـية  . أما الرأي العام العربي فهو بعيد عن أن يكون متجانسا  
لية التي ترى إمكانية التعايش مع إسرائيل؛ ووجهة نظر كتلة جماهيرية أكبر تميـل إلـى                وجهة نظر األق  

فكرة تدمير إسرائيل عن طريق المواجهة المستمرة؛ وفئة متفرعة عن الثانية تقبل بفكرة المفاوضات مع               
ـ       . إسرائيل كوسيلة لتدمير دولة إسرائيل على مراحل       ي توسـع   فهل أن الدول العربية المعتدلة مستعدة ك

وتقوي الكتلة الملتزمة حقا بفكرة التعايش الحقيقي بين إسرائيل والدول العربية؟ وهل سيجلب االعتـراف               
بإسرائيل نهاية إلى إعالم دؤوب مضاد لها مع حملة تعليمية وحكومية في الدول العربية تطرح إسرائيل                

  المنطقة؟باعتبارها دولة امبريالية ال شرعية، وكيانا متطفال وإجراميا في 
فلن يتلقى المعتدلون هناك ثناء لما      . بل ستكون هناك عواقب أعمق على توازن القوى داخل العالم العربي          

وعلى األكثر سيصدر بيان مـن مرشـد الجمهوريـة          . حققوه أكثر من اتهامهم بالخيانة للقضية العربية      
دول العربية من المشاركة فيها، وهـذا       اإلسالمية في إيران يهاجم فيه العملية السلمية الفلسطينية ويحذر ال         

ستكون الواليات المتحدة قادرة على إبقاء الشوط المقتـرح إذا          . سيكون بداية لحملة نظامية ضد أي اتفاق      
  .كانت مستعدة لتقديم الدعم للشركاء العرب على المدى البعيد ضد أي هجوم محتمل ضدها في المستقبل

وال يستطيع أن يكون مؤتمر     . اعات الشاملة الخاصة بالشرق األوسط    لذلك ستندمج العملية السلمية مع النز     
أنابولس نهاية شوط العملية السلمية؛ بل يجب أن يكون باألحرى أرضية لمرحلة جديدة تبعث على األمل                

إذ لو طلـب مـن أي       . لكن يجب أال تسير وفق التقويم السياسي األميركي       . تستمر مع الحكومات المقبلة   
وضات سواء كان العرب أو اإلسرائيليين أو األميركيين أكثر مما يستطيعون تحمله فـإن              طرف في المفا  

تحضيري يقصي التحالفات الـسياسية التـي       " حل"كذلك فإن طرح    . هناك خطرا من وقوع فشل أكبر لها      
فكسر الدعم الـسيكولوجي الـذي      . تجمع ما بين األطراف المشاركة سيمنع تحقق تقدم في نهاية المطاف          

مه الواليات المتحدة إلى حليفتها إسرائيل سيقوي من عضد المتطرفين، وبالتالي يزيد مـن زعزعـة                تقد
  .الوضع للمنطقة بأكملها، بغض النظر عن الحجج المضادة التي تقدمها الحكمة التقليدية

كانت وزيرة الخارجية رايس على حق حينما أصرت على تجنب أولمرت وعباس في محادثاتهما الـتكلم                
" دائم"وسالم  " عادل"النعوت الطقسية للجهود السابقة التي ما زالت تحتاج إلى تعريف بعد عقود مثل              عن  

 حيث دعا إلى حـل      242، وكلها جاءت ضمن قرار مجلس األمن الدولي         "معترف بها "و" آمنة"مع حدود   
ـ   " عادل ونزيه وواقعي  " لـى اتفاقـات    كذلك يشكل الوصول إ   ". خارطة الطريق "لمشكلة الالجئين سماها ب

محددة بما يخص التطبيق والضمانات، أمرا أساسيا، وخصوصا بما يخص الخضوع إلى اإلدارة المدنيـة               
  .بدال من العسكرية أو مقاومة اإلرهاب بالنسبة لكيان دولة ذي سيادة في طور البروز

ئيل والـدول   يمكن القول إن قيادة الواليات المتحدة للمفاوضات، مع معامالت عقالنية تجمعهـا بإسـرا             
. وفي غيابها سيستمر المأزق وتتعمق عزلة الواليات المتحـدة        . العربية، شرط مسبق للنجاح في أنابولس     

وال يمكن للتـأثير    . وتعتمد قوة المعتدلين على مكانة الواليات المتحدة في المنطقة ال بما يخص فلسطين            
وسيحكم الجميع في   . ب من العراق  األميركي في فلسطين أو العراق أن يتعزز من خالل صورة االنسحا          

المنطقة سواء كانوا أصدقاء أو خصوما للواليات المتحدة، في الحكم عليها، من خالل مجمـل أهـدافها                 
  .ومدى دأبها على تحقيقها

  30/10/2007الشرق االوسط 
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  المفاوضات تتقدم والسالم يتراجع .65
  عريب الرنتاوي

 فالنبرة المتفائلـة التـي تميـز        ،وضات الفلسطينية اإلسرائيلية  في المفا " تقدم ما "ثمة ما يشير إلى حدوث      
 والتقارير التي تنشرها صحافة إسـرائيل تؤكـد         ،تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشي بذلك      

تباعا بأن الفجوة بين الجانبين المتفاوضين تتقلص خصوصا بعد قبول الجانب الفلسطيني بإرجاء الحـسم               
 ، وغالبا وفقا لمصادر إسـرائيلية     ،حتى اآلن . جئين والقدس واالكتفاء بلغة عمومية    في ملفات الحدود والال   

 ما عاد يشترط وجـود جـدول        ،فهو أوال ...يبدو أن الجانب الفلسطيني قد تخلى عن جملة مطالبه السابقة         
ا  والصياغة في هذ   ،زمني واضح إلتمام المفاوضات ابتداء وترجمة الحل المتفق عليه على األرض الحقا           

 ما عاد يـصر     ،وهو ثانيا "...التسريع وغذ الخطى والمفاوضات الحثيثة    "المجال سوف ال تتعدى عبارات      
 واألرجح  ،تحدد بدقة أسس الحل النهائي للملفات الست الرئيسية       " اتفاقية إطار "على ضرورة التوصل إلى     

 ما عـاد    ،وهو ثالثا ...أن صيغا عامة سيجري اعتمادها يمكن تفسيرها بطريقة مختلفة من قبل كل فريق            
 بعد أن ظهر ما يؤكد عودة الجانب الفلـسطيني          ،يصر على تجاوز الصيغ االنتقالية والتسويات المرحلية      

 ،والتي ترهن االلتزامات اإلسرائيلية على تواضعها فـي المرحلـة األولـى           " خريطة الطريق "إلى أجندة   
 إشعال حرائق وفتن وحروب أهلية فلسطينية       بتصفية اإلرهاب وتدمير بناه التحتية حتى وإن اقتضى األمر        

  . متنقلة
 التي انتشر ذكره في إشارة إلى مـساحة الـضفة الغربيـة           6205 بدا واضحا أن رقم      ،في مسألة الحدود  

العودة إلـى حـدود     " قد حل محل مطلب      ،وغزة اإلجمالية التي يتعين استرجاعها كنتيجة ألي حل نهائي        
 ،)2004 ـ  4 ـ  14(جم مع كتاب الضمانات األمريكية إلسـرائيل   وهذا أمر ينس،"الرابع من حزيران

ترفض عودة أي   " معتدلة"وفي مسألة الالجئين تراوح الشروط اإلسرائيلية بين        ...ونبوءات شمعون بيريز  
تطالب بإلحاق فلسطينيي المثلث إلى الدولـة الفلـسطينية         " متطرفة" و ،فلسطيني إلى داخل الخط األخضر    

 وإسرائيل دولـة نقيـة مـن        ، فتكون بذلك فلسطين دولة نقية من اليهود       ،ات الكبرى مقابل ضم المستوطن  
 فأكثر التقديرات تفاؤال تعطي الفلسطيني سيادة على بعض األحياء العربيـة            ،أما مسألة القدس   ...العرب

المفاوضات .  فستظل تحت السيادة والسيطرة اإلسرائيليتين     ،أما بقية المدينة والكيلومتر المربع الذهبي فيها      
 بيد أنها ال تتقدم على دروب البحث عن حلول لهذه المسائل            ، وهذا صحيح  ، اإلسرائيلية تتقدم  -الفلسطينية  

 ، عبر أدوات اللغة والصياغة    ،لألزمة واستعصاءاتها " مخارج" بل في اتجاه التوصل إلى       ،الكبرى الخالفية 
 القـضايا الجوهريـة عالقـة والخالفـات          حتى وإن أدى ذلك إلى بقاء      ،ولتفادي مأزق الحلول المتعذرة   

  .األساسية على حالها والسالم على نأيه
 ، فيما السالم يبتعد والحـل النهـائي       ، اإلسرائيلية تتقدم فعال   - فإن المفاوضات الفلسطينية     ،وبهذا المعنى 

ربمـا   و ، واألرجح أن مؤتمر الخريف سيكون بداية لخريف السالم        ،العادل والدائم والشامل يبدو متعذرا    
سيدشن لمرحلة من المواجهة والعنف والحروب كما قال رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض أحمد قريـع               

 قلنـا   ،ولهذا السبب بالذات  .  في معرض تحذيره من مغبة الفشل القاتل في أنابوليس         ،قبل أيام ) أبو العالء (
لفشل والنجاح يجري البحـث   وبين حدي ا، أن فشل أنابوليس ممنوع ونجاحه متعذر،من قبل ونقول اليوم   

  ".تخريجة"أو " مخرج"حاليا عن 
  30/10/2007الدستور 

 
   بذكرى االنتفاضتينونتائجدروس  .66

 حماده فراعنة
فرق جوهري، بين انتفاضتي الشعب الفلسطيني األولى والثانية، ضد االحتالل واالستيطان، سواء من 

، الذي اقتصر نشاطها وفعالياتها 1987ى عام في االنتفاضة األول. حيث الفعاليات أو من حيث النتائج
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، أي في الضفة والقدس والقطاع، تميزت بالطابع الجماهيري 1967الثانية عام . على مناطق االحتالل
الشعبي المدني، بدون عمليات عسكرية واستشهادية، وشارك فيها كافة طبقات وشرائح المجتمع 

خاللها معقولة ومحتملة سواء بعدد الشهداء أو الجرحى الفلسطيني، وكانت حصيلة تضحيات الفلسطينيين 
او المعتقلين، ولكنها حققت نتائج سياسية مذهلة ذات أثر انتقالي ونوعي على قضية الشعب الفلسطيني 

، 2000وعلى مسار حركته الوطنية وأكسبتهما زخما وتأييداً واسعين على عكس االنتفاضة الثانية عام 
، 1967والثانية عام 1948دية، وشملت فعالياتها منطقتي االحتالل األولى عام التي كانت مسلحة واستشها

 :وتميزت فعالياتها بظاهرتين هما
 .أنها قدمت تضحيات كبيرة عبرت عن استعداد كفاحي عال وعميق المستوى لدى الفلسطينيين: أوالً

بيرة نسبياً مع نتائج االنتفاضة أنها وجهت ضربات موجعة للعدو االسرائيلي كبدته خسائر بشرية ك: ثانياً 
 .األولى ومع مجمل المعارك التي خاضها االسرائيليون

ومع ذلك ورغم تناقض المعطيات والتضحيات والخسائر لدى الفلسطينيين واالسرائيليين، بين االنتفاضة 
ابعها ، حققت االنتفاضة األولى نتائج سياسية أفضل مع أن ط2000 واالنتفاضة الثانية 1987األولى 

 .مدني شعبي مقارنة مع نتائج االنتفاضة الثانية ذات الطابع القتالي واالستشهادي
 :لقد حققت االنتفاضة األولى نتائج سياسية غير مسبوقة تمثلت بما يلي

االعتراف االسرائيلي األميركي بالحقائق الفلسطينية الثالثة، وهي االعتراف أوالً بحقيقة وجود : أوالً
ني، عبر االعتراف بسكان الضفة والقدس والقطاع على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطي

وهم ليسوا جالية وليسوا أردنيين وليسوا اسرائيليين، بل هم الشعب الفلسطيني الذي يقع على أرضه الحل 
قائمة على ال) الفلسطيني(واالعتراف ثانياً بالحقوق السياسية المشروعة لهذا الشعب . ولصالحه الحقوق

 واالعتراف ثالثاً بمنظمة التحرير الفلسطينية الناطق باسمه والمؤهلة 242.  و194قراري األمم المتحدة 
 .للتفاوض من أجل استرداد حقوقه

نقل معركة الشعب الفلسطيني من المنفى الى الوطن، بعد انتقال الرئيس الراحل عرفات ومعه : ثانياً
 ألف فلسطيني عادوا إلى فلسطين خالل السنوات 300وأكثر من أغلبية مؤسسات منظمة التحرير، 

 .1999 حتى نهاية عام 1994الخمس من 
لقد كانت معارك الشعب الفلسطيني قبل أوسلو ذات عناوين أردنية فلسطينية وسورية فلسطينية ولبنانية 

ق وصديقه، وبين فلسطينية، بصرف النظر عمن يتحمل مسؤولية هذه المعارك التي كانت تتم بين الصدي
الشقيق وشقيقه، ولكن بعد انتقال رأس وجسم الحركة الوطنية الفلسطينية الى فلسطين، غدت المعركة 
واضحة بين الشعب الفلسطيني وقواه الكفاحية من طرف وعدو الشعب الفلسطيني الذي يحتل أرضه 

 ولذلك باتت المعركة بعد وينتهك كرامته ويصادر حقوقه المتمثل باالحتالل االسرائيلي من طرف آخر،
أوسلو واضحة جلية ال لبس فيها وال تضليل وتوجه فعالياتها ضد العدو الوطني والقومي المشترك وبات 
الدعم والتوافق األردني والسوري واللبناني مع الفلسطينيين بارزاً بديالً للتناقض او تعارض المصالح 

 .والذي كان سائداً في السابق قبل أوسلو
 جرى االنسحاب االسرائيلي التدريجي المتعدد المراحل من المدن الفلسطينية الذي بدأ بغزة وأريحا :ثالثاً

 وتواصل مع باقي المدن باستثناء القدس وقلب مدينة الخليل التي انحسر عنها 1994أوالً في عام 
 .15/1/1998االحتالل في 

نسحابات االسرائيلية المتتالية، تنفيذاً لالتفاقات والدة السلطة الوطنية الفلسطينية، جراء سلسلة اال: رابعاً
الموقعة بين الجانبين، ومن قلب صناديق االقتراع حيث جرت االنتخابات الرئاسية والتشريعية األولى يوم 

 .25/1/2006، وتكرست في االنتخابات الثانية يوم 20/1/1996
السخية وضرباتهم الموجعة لالسرائيليين، فقد أما االنتفاضة الثانية وعلى الرغم من تضحيات الفلسطينيين 

 :أدت الى نتائج سياسية مدمرة، أثرت سلبا على نتائج االنتفاضة األولى وقد تمثل ذلك بما يلي
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 .إعادة احتالل المدن الفلسطينية التي انحسر عنها االحتالل: أوالً 
مقدمتهم ياسر عرفات وأحمد ياسين اغتيال واستشهاد أبرز قيادات العمل الوطني الفلسطيني وفي : ثانياً

 .وأبو علي مصطفى
وضع الحركة الوطنية الفلسطينية وفصائلها في قائمة اإلرهاب الدولي وجعل النضال الفلسطيني : ثالثاً

 .برمته مشبوها باإلرهاب
 توحيد المجتمع االسرائيلي خلف برنامج شارون واليمين االسرائيلي وطغيان شعارات الترانسفير: رابعاً

واالغتيال وزيادة االستيطان، وتراجع معسكر السالم االسرائيلي المؤيد لحقوق الفلسطينيين وقناعته 
 .بالتوصل الى تسوية معهم، وضعف أدائه وتشتته

لقد فقد الفلسطينيون أهم عنصر في نضالهم وهو عدالة قضيتهم وتعاطف المجتمع الدولي مع عدالة هذه 
حتالل، فقد بهت هذا العامل وتراجع بسبب وسائل االنتفاضة الثانية القضية ومع شرعية نضالهم ضد اال

، oعلي وعلى أعدائيaاالستشهادية التدميرية والتي أدت الى ممارسة وتحقيق الشعار االنتحاري اليائس 
وقد أدى هذا الى النتائج السلبية التي تشهدها فلسطين المتمثلة بسلسلة العقوبات الجماعية واالغتيال 

تيطان والتدمير االسرائيلي المنظم بدون أن يجد الشعب الفلسطيني التعاطف الدولي المطلوب لوقف واالس
 .التغول االسرائيلي المنفلت
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