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  "حماس"و" فتح" األزمة بين لحل قطرية ومبادرات فلسطينية وساطة .1

خالـد   قام   : العزب الطيب الطاهر   ،الدوحة  عن مراسلها في   نقالً 31/10/2007 األهرام المصرية    ذكرت
 وبحث  ، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني      بزيارة أمير دولة قطر   مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       

 كشف نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية الـذي          ى ومن ناحية أخر   ،معه التطورات الفلسطينية  
 مشيرا إلي انـه كانـت       ، أيام عن وساطة جديدة بين حركتي فتح وحماس        4 تستغرقيقوم بزيارة للدوحة    

هناك وساطة قطرية قادها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وانتهت                
  .ودولية  طريق مسدود ألسباب تتعلق بفتح وحماس وعوامل عربيةىإل

قال حواتمة في تصريحات     : أيمن عبوشي  ،الدوحة سلها في نقالً عن مرا   31/10/2007البيان  وأضافت  
لحظـة حرجـة    "إن ثمة وساطة قطرية بين الجانبين، مؤكدا أن زيارته إلى الدوحة تأتي فـي               " البيان"ـل

 إلى أن الظروف الحالية تساعد بشكل أكبر على ذلـك،           ولفت حواتمة ". فلسطينيا بفعل االنقسامات القائمة   
بية وشرق أوسطية ودولية، أبرزها اتفاق مكة، ووساطة تركية وأخريـات           خاصة بعد فشل وساطات عر    
وأوضح حواتمة بأن زيارته إلى قطر تعد زيارة عمل بناء علـى دعـوة              . أندونيسية وماليزية وباكستانية  

رسمية من قبل القيادة القطرية، حيث لفت إلى اعتزامه لقاء أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفـة آل ثـاني،               
  ..  القطري زراءورئيس الو

قد سلمت الثالثاء ) "الجهاد" و" والجبهة الشعبية"الديمقراطية"(ولفت حواتمة إلى أن الفصائل الفلسطينية 
 "حماس"ورقة عمل مشتركة إلى حركة فتح، تم التوافق بشأنها مع حركة حماس، وتقضي بإنهاء سيطرة 

نية، في مقابل موافقة حركة فتح على على قطاع غزة، وتسليم المقار الرئاسية والمركزية الفلسطي
وكشف حواتمة أن حوارا ثنائيا ورباعيا سوف يتم فتحه . استئناف الحوار مع حماس، والفصائل المذكورة

بين الفصائل صاحبة المبادرة من جهة، وحماس، والفصائل نفسها مع فتح من جهة ثانية، في تزامن، 
 .  حتى الوصول إلى حل لألزمة

 السبت الماضي، مبـادرة     ا أطلقت "الديموقراطية" و "الشعبية"ن  يالجبهت إلى أن  31/10/2007السفير  ولفتت  
بين فتح وحماس، وطرحتا المبـادئ العامـة السـتئناف          " المدمر"جديدة إلنهاء أزمة االنقسام الفلسطيني      

  ". ع الوطنيحماية المشرو"و" إلعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة"الحوار بين جميع الفصائل، تمهيداً 
  : في اآلتي النقاط التي اقترحتها الجبهتان

 للعودة إلى طاولة    "فتح" للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة، واستعداد           "حماس" استعداد   -1
  . الحوار الوطني الشامل
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ى ذلك مـن     البدء بعودة األمور إلى حالتها الطبيعية، ابتداء بتسليم المقرات إلى الرئيس عباس، وسو             -2
  . الخطوات التي يتفق عليها

 توفير األجواء المالئمة لنجاح الحوار، بوقف الحمالت التحريضية واإلعالميـة المتبادلـة، ووقـف               -3
االعتقاالت وانتهاك الحريات الديموقراطية في كل المحافظات الجنوبية والشمالية، واإلفراج عن المعتقلين            

  . السياسيين
لية يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعالن القاهرة، ووضعهما موضـع             إن حل األزمة الداخ    -4

  . التطبيق
 تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها، تعمل، خالل سقف زمني، على ضبط الوضع األمنـي،                -5

وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، علـى أسـس                
  .  وبعيداً عن المحاصصة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعبوطنية،

 وضع خطة إلعادة بناء األجهزة األمنية على أسس وطنية ال حزبية، بما يمكنها من فـرض سـيادة                   -6
القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن، وذلك من خالل هيكلة أجهزتها علـى أسـس                 

ات السياسية وترسيخ والئها للوطن، والعمل على تفعيـل القـوانين التـي             مهنية، وإبعادها عن الصراع   
واالستفادة من األوراق األمنية المتفق عليها، لوضـع        . اعتمدها المجلس التشريعي بشأن المؤسسة األمنية     

  . خطة لفرض النظام العام
 الضفة والقـدس وقطـاع    إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وفقاً للتمثيل النسبي الكامل، وفي  -7

  . غزة، وفي توقيت متوافق عليه
 تفعيل دور المجلس التشريعي، في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم الستئناف مـسيرة              -8

  . الوحدة واإلصالح
 تفعيل وتطوير منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بوضـع اآلليـات               -9

الن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، ومن خالل انتخابات حرة للمجلس الوطني، فـي الـوطن               لتطبيق إع 
  . وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل

 تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في األحداث من خالل تقديمهم               -10
وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتـائج وتـداعيات األحـداث             .  عادلة لمحاكمات
  . المؤسفة

  .  العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة، حسبما ورد في وثيقة الوفاق الوطني-11
  

  يقترح جدوالً زمنياً للتفاوضو "اسرائيل"طالب العرب بعدم التطبيع مع يعباس  .2
 أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه اقترح علـى           :القاهرةمن   31/10/2007الحياة  نشرت  

 والواليات المتحدة أن تتضمن الوثيقة المشتركة المنتظر عرضها على المؤتمر الدولي للـسالم              "اسرائيل"
الذي تستضيفه مدينة أنابوليس األميركية قبل نهاية العام، جدوالً زمنياً للتفاوض ال يتعدى سـتة شـهور                 

وأكد في تصريحات للصحافيين عقب لقائه الرئيس المصري في القاهرة،           .لتوصل إلى اتفاق سالم نهائي    ل
هذه الوثيقة يجب ان تشمل مقدمة تتضمن المرجعيات والقضايا الست للمرحلة النهائية وتحديد وقـت               "أن  

 التي أجراها مع مبارك     وأشار إلى أن المحادثات   ". مناسب إلنهاء مفاوضات التسوية النهائية بعد المؤتمر      
واألميركي، وأبرزها البند األول من خريطـة       " االسرائيلي"تناولت األمور التي تحدثنا فيها مع الجانبين        "

 إن  -الطريق واتفاقنا على أن ينفذ من اآلن وحتى موعد إنطالق مؤتمر أنابوليس، ونحن مستعدون لتنفيذ                
بحثنـا أيـضاً فـي      : "وأضاف ".ي البند األول من الخطة     كل االلتزامات التي وردت ف     -لم نكن قد نفذنا     

 ".استمرار المفاوضات التي تجري اآلن بقيادة أحمد قريع وليفني إلنضاج وثيقة تقدم إلى المؤتمر الدولي              
لم يحدث أي تغيير على موقفنا في       "ونفى أن يكون خفض سقف توقعاته من اجتماع أنابوليس، مؤكداً أنه            
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 الفلسطيني الواردة في قرارات الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق ومبـادرة  ما يتعلق بحقوق الشعب 
وطالب الدول العربية واإلسالمية بتجنب تطبيـع العالقـات مـع           ". السالم العربية ورؤية الرئيس بوش    

 ووافقت على حـل عـادل       1967إال إذا انسحبت من األراضي العربية التي احتلتها في العام           " "اسرائيل"
وندد باالجتمـاع الـذي دعـت        .واعتبر أن حضور مؤتمر أنابوليس ال يعتبر تطبيعاً       ". ة الالجئين لمشكل

إلى عقده الشهر المقبل في دمشق ليكون موازياً للمؤتمر الدولي الـذي دعـت إليـه الواليـات                  " حماس"
مـن األخـوة    يقسم الشعب الفلسطيني، ولكننا أرسلنا وفـداً يستفـسر          "واعتبر أن هذا االجتماع     . المتحدة

لذلك ال نريد أن نقول شيئاً قبـل أن نـسمع مـن األخـوة               ... السوريين عن هذا المؤتمر ويوضح رأينا     
  . ضد غزة" االسرائيلي" التصعيد  عباسواستنكر ".السوريين وجهة نظرهم

قال عبـاس لوكالـة أنبـاء        :وكاالتونقالً عن ال  رام اهللا   من   31/10/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
رق األوسط المصرية، إن مشاركة السعودية في لقاء الخريف، ال تعني تطبيعا للعالقات بينها وبـين                الش

وأكـد ان الـرئيس      ".ان العرب ملتزمون بالمبادرة العربية التي قدمتها الـسعودية        "وأضاف  ". اسرائيل"
 ودول عربيـة    األمريكي سيحضر اللقاء وكذلك اولمرت، وأكد مشاركة كل من السعودية وسوريا ولبنان           

  . أخرى في اللقاء
 أكد أبو مازن أن : صالح متولي،القاهرة نقالً عن مراسلها في    31/10/2007الشرق االوسـط    وأوردت  

إن منظمة التحرير هـي     "حماس لن تكون ممثلة في الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر الخريف وقال             
 والحكومة الداخلية والمجلس التشريعي ليس      التي ستشارك في المؤتمر وهي التي تفاوض وهي التي توقع         

  ".لهما عالقة
" فـتح "نفى عباس استئناف الحوار بين حركتـي        : وكاالتال نقالً عن  31/10/2007المستقبل  وجاء في   

إال بعد أن تتراجع عـن      " حماس"بالحوار مع   " فتح"وأكد أنه لن ولم يكلف أي أحد من قيادات          ". حماس"و
  .سطينية واالعتذار للشعب الفلسطينياالنقالب ضد الشرعية الفل

  
  لن نقبل مفاوضات بال سقف زمني: قريع .3

 أعلن رئيس الوفد الفلـسطيني      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    31/10/2007الحياة  نشرت  
أحمد قريع أمس أن الجانب الفلسطيني لن يقبل مفاوضات مفتوحة من دون            " اسرائيل"إلى المفاوضات مع    

وقال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع مفوضة االتحاد األوروبي بنيتا فريرو فالـدنر فـي         .منيسقف ز 
أولمرت أنه ال يقبل جدوالً زمنياً للمفاوضات، ونحن نقول         " االسرائيلي"لقد أعلن رئيس الوزراء     : "رام اهللا 

مفاوضـات  ال نريد أن نـذهب إلـى        : "وأضاف". إننا لن نقبل مفاوضات مفتوحة من دون جدول زمني        
، وها نحن في العـام      1998كان يفترض أن ينتهي اتفاق أوسلو إلى اتفاق سالم نهائي في العام             . مفتوحة
يتوقف على ثالثة عناصـر، أولهـا       "واعتبر أن نجاح المؤتمر الدولي       ". من دون أن يتحقق شيء     2007

بناء الثقة المفقـودة    تطبيق خريطة الطريق، خصوصاً المرحلة األولى منها، وهو شرط ضروري إلعادة            
أما العنصر الثاني فهو التوصل إلى وثيقة واضحة ومحددة بال غموض، تضع األسس لكل              . بين الجانبين 

ورأى أن   ".المؤتمر سيتعثر في حال عدم التوصل إلى هـذه الوثيقـة          "، مؤكداً أن    "قضايا الوضع النهائي  
ذه المفاوضات يجـب أن تكـون ضـمن         وه. العنصر الثالث هو المفاوضات التي ستجري بعد المؤتمر       "

  ".جدول زمني، وتحت رقابة ومتابعة لجنة دولية
 قـال :  عبدالرؤوف أرنـاؤوط   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    31/10/2007الوطن السعودية   وأضافت  
إن نجاح المؤتمر الدولي سيشكل قفزة نوعية في الشرق األوسط، وإن فـشله سيـسهم فـي      ":أحمد قريع 

  ." والتطرفتعزيز العنف
  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     887:         العدد                        31/10/2007ربعاء األ: التاريخ

  على قضايا إجرائية" اسرائيل"تراوح مكانها بسبب تركيز " وثيقة أنابوليس"مفاوضات  .4
تراوح مكانها  " اسرائيل" كشف مسؤولون فلسطينيون أن المفاوضات الجارية مع         : محمد يونس  -رام اهللا   

ركز علـى القـضايا     ي" االسرائيلي"رياض المالكي إن الجانب     .وال تشهد أي تقدم، وقال وزير اإلعالم د       
، وليس على الوثيقة السياسية الواجب االتفاق عليها قبـل الـذهاب إلـى              "خريطة الطريق "االجرائية في   

" اسرائيل"وأكد مسؤولون في مكتب الرئيس عباس أن         .المؤتمر الدولي للسالم المقرر عقده في أنابوليس      
، مـن دون أن يقابـل ذلـك التـزام           "خريطة الطريق "تحاول إلزام الفلسطينيين بتطبيق ما يخصهم من        

وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر       .مماثل، ما يعيق تحرك المفاوضات إلى أمام      " اسرائيلي"
المفاوض يحـاول   " االسرائيلي"الفريق  "، مضيفاً أن    "المتفاوضين لم يتوصلوا بعد إلى أي شيء      "حّماد إن   

طينيين أن يطبقوا ما عليهم من خريطة الطريق، في حين تريد           إدخال فريقنا في متاهات، ويريد من الفلس      
ويتوقع مسؤولون فلسطينيون    ".أن تطبق ما تشاء منها، وليس ما هو مفروض عليها أن تطبقه           " اسرائيل"

المفاوضات تراوح مكانها حتى األيام وربما الساعات األخيرة قبـل عقـد            " االسرائيلي"أن يبقي الجانب    
على استخدام سـالح ضـغط      " االسرائيلي"دأب المفاوض   : "ل فضل عدم ذكر اسمه    وقال مسؤو . المؤتمر

  ."الوقت على الجانب الفلسطيني حتى اللحظة األخيرة، وهذا ما نتوقعه هذه المرة أيضاً
  31/10/2007الحياة 

  
  استهدف مركزا للشرطة" اسرائيلي" آخرين في قصف 7 وإصابة 5استشهاد  :خان يونس .5

استشهد خمسة فلسطينيين من عناصر     : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   30/10/2007 48 عرب نشر موقع 
 وأصيب سبعة اخرون بجراح في قصف صاروخي استهدف         ،الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة    

واعلنت المصادر الطبية ان الشهداء وصلوا الى المشفى اشالء مقطعـة           . موقعهم شرق مدينة خان يونس    
داف المباشر للموقع فيما وصفت المصادر جراح المصابين السبعة بانها ما بـين متوسـطة               جراء االسته 

 .وخطيرة
ندد إسالم شهوان المتحـدث      :31/10/2007األيام الفلسطينية    في   كتب أيمن أبو ليلة وعيسى سعد اهللا      و

إن جهـاز   ، وقال في تـصريحات صـحافية،        "االسرائيلي"باسم الشرطة في الحكومة المقالة، بالتصعيد       
الشرطة سيظل الحصن المنيع والحضن الدافئ لحماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدا أن رجال الـشرطة               

 .ال يريد للقطاع أن يعيش حالة الهدوء واالطمئنـان        " االسرائيلي"هم في طليعة االستهداف ألن االحتالل       
  .شله األمني والعسكريوأوضح أن االحتالل يبرر لنفسه استهداف الشرطة الفلسطينية ليغطي على ف

من جانبها استنكرت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، االعتداء الهمجي والوحشي الـذي قامـت بـه                 
  .طائرات االحتالل على مقر التدخل وحفظ النظام التابع للشرطة الفلسطينية في شرقي مدينة خان يونس

  
  ديد اجراءاتها ضد اهالي القطاعمن تش" اسرائيل"عريقات يدعو االتحاد االوروبي الى منع  .6

صائب عريقات االتحاد االوروبي الى االستمرار في بذل كل جهد ممكن الرغام الحكومة             . دعا د  -اريحا  
على عدم استخدام الدواء والغذاء والوقود والكهرباء والمياه كأدوات للضغط علـى مليـون              " االسرائيلية"

جاء ذلك اثناء لقاء عريقـات مـع مفوضـية           .اع غزة ونصف انسان من ابناء الشعب الفلسطيني في قط       
  .العالقات العامة الخارجية االوروبية بينيا فاريرو فالدنر

 31/10/2007القدس الفلسطينية 
  

  الحكومة المقالة تعرب عن قلقها من تشكيل اللجنة األمنية الثالثية .7
 -نة ثالثية أمنيـة فلـسطينية        أعربت حكومة هنية المقالة عن قلقها من تشكيل لج         : فتحي صّباح  -غزة  

إلـى  " تنظر بخطورة "، مؤكدة أنها    "خريطة الطريق " أميركية لمتابعة تنفيذ الجزء األول من        -" اسرائيلية"
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وتعتبر أن هدف اللجنة هو ضرب المقاومة الفلسطينية لكسر إرادة شعبنا وإفقاده عناصـر              "هذه الخطوة   
ال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مـؤتمر صـحافي           وق "".االسرائيلي"القوة في مواجهة االحتالل     

وحـذرت مـن    ". قلقة إزاء زيارة الجنرال دايتون إلى نابلس      "عقب اجتماعها في غزة أمس، إن حكومته        
التصريحات التـي أدلـى بهـا       "ودانت الحكومة   . النتائج المترتبة على تشكيل اللجنة الثالثية ونشاطاتها      

، وتؤكد أننا لـم نجـر أي        "االسرائيلي" اتصاالت بين الحكومة واالحتالل      الرئيس عباس وإدعائه بوجود   
هذه اإلدعـاءات   "واعتبر النونو أن     ".في المجالين السياسي أو الحياتي    " االسرائيلي"اتصاالت مع الجانب    

 وأعلن". تأتي من باب التغطية على اللقاءات العبثية التي تجري مع اولمرت وباراك على وقع دماء شعبنا               
أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية سيوجه خطاباً شامالً إلى الـشعب الفلـسطيني األحـد المقبـل                  

عقـد اجتمـاع    "ودعت الحكومة المقالة الجامعة العربية إلـى         .سيتطرق فيه إلى عدد من القضايا المهمة      
أو الحـصار   " االسـرائيلي "طارئ لدرس األوضاع الخطيرة في قطاع غزة، سواء التصعيد العـسكري            

  ".المتزايد وانعكاساته على المواطنين الفلسطينيين
  31/10/2007الحياة 

  
  فلسطينيةالتدريب أمن الرئاسة بتكليف شركات أمريكية  .8

قال القنصل األمريكي العام في القـدس جـاك واالس ان االدارة             :زهير اندراوس  - تل ابيب    ،الناصرة
 تنظيم ىدريب قوات أمن فلسطينية موالية للرئيس عباس عل      األمريكية ستكلف شركات مقاوالت أمريكية لت     

ونقلت صحيفة هآرتس امس الثالثاء عن واالس قوله خـالل لقائـه مـع صـحافيين                . التدريب والعتاد 
اسرائيليين عقده في القدس إن هذه المساعدات األمريكية ستتم بالتعاون مع المنسق األمني األمريكي بين               

 بأن تحسنا ملموسا طرأ     ىوأضاف ان الواليات المتحدة تر     .لجنرال كيت دايتون  والفلسطينيين ا " اسرائيل"
   . أداء قوات األمن الفلسطينيةىعل

  31/10/2007القدس العربي 
  

  في الضفة الغربية ن سيناريو غزة لن يتكررأحكومة فياض تؤكد  .9
فلـسطينية مـستعدة    قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض ان الـسلطة ال          :  محمد جمال  -رام اهللا   

وقال اللواء عبد الرزاق اليحيى، وزير الداخليـة إن مـا           ". اسرائيل"للسيطرة على المعابر بين القطاع و     
حدث في قطاع غزة لن يتكرر في الضفة الغربية ألن لدينا القوة الكافية، واضاف إن األمن قادم ال محالة                   

ل األمن وال توجد فرصة أمام أي خارج عن         وإن قوات األمن الفلسطيني ستسيطر سيطرة كاملة في مجا        
أن لدى السلطة القوة الكافية لفرض األمن والنظام ومنع وقـوع أحـداث مـشابهة               اليحيى   كدوأ. القانون

 .ألحداث غزة في الضفة الغربية
  31/10/2007الشرق القطرية 

  
  تجربة غزة تكرار  ويِعد بعدم بالسالح في الضفة"حماس"بامداد " اسرائيل" يتهم الطيراوي .10

 توعد رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء توفيق الطيـراوي بمالحقـة العـصابات الـسياسية           :رام اهللا 
وتعقيبا على ما جرى في مدينة الخليـل        . واالجرامية التي تسعى للعبث في أمن الوطن والمواطن بالضفة        

ات، قـال الطيـراوي فـي       امس واصابة عدد من أفراد األمن خالل اشتباكات مسلحة مع احدى العصاب           
اننا لن نسمح لتلك العصابات بالعبث في أمن الوطن في الضفة ولـن نـسمح بتجـاوز                :تصريح صحفي 

  ".القانون وامتالك السالح غير الشرعي
بامـداد  " اسـرائيل "جزءا منها اتهم الطيراوي     " االسرائيلي"وفي مقابلة عرضت القناة العاشرة للتلفزيون       

تعمل على مساعدة حماس وتنقل عناصرها الى منـاطق         " اسرائيل"ان  " وقال   .حماس بالسالح في الضفة   
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من أين تحصل حماس على المتفجرات والسالح؟       : وتمدها بالسالح، متسائال  " االسرائيلية"تخضع للسيطرة   
كما وعد الطيراوي بأن االجهزة األمنية لن تسمح بتكرار تجربـة           . في ظل ان الحدود مع االردن مغلقة      

االجهزة االمنية لن تسمح لحركة حماس باالحتفـاظ    "وقال ان    . قطاع غزة وستستمر بمالحقتها    حماس في 
بسالحها في الضفة، وانا رجل عسكري ولست سياسيا رغم موقعي السياسي واعمـل علـى مـساعدة                 

  ".االجهزة االمنية للحفاظ على االمن
   31/10/2007الحياة الجديدة 

  
    موظف400حكومة فياض تقطع رواتب  .11

أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام أن حكومة فياض، قطعت أخيراً، رواتب مـا يزيـد علـى                  : غزة
إن "عالء الدين البطة رئيس النقابة      .وقال م  .موظف من كافة الوزارات من دون مسوغات قانونية       ) 400(

وان والحصار ال يمثل    إقدام حكومة رام اهللا على العبث بلقمة عيش أبناء هذا الشعب الصامد في وجه العد              
 ".إال تناغما واضحا مع سياسات وقرارات االحتالل ومن يؤازره وخروجا عن الصف الوطني
  31/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
   ال تعبر عن وجهة نظرنا "حماس"كل التصريحات التي تخرج منافية لموقف : ايمن طه .12

ت سياسية من حركة حمـاس، موجـة مـن          تثير التصريحات التي ادلت بها قيادا     :  اشرف الهور  -غزة  
الشكوك حول ما اذا كانت هذه الحركة تعاني من انقسامات واختالفات حادة في المواقف كما اشيع فـي                  

نـزار ريـان    .دففي مسيرة جماهيرية نظمتها حماس ليل االثنين شمال قطاع غزة اعلن             .الفترة الماضية 
 مقر المقاطعة مقر اقامة الرئيس عباس، في الفتـرة           ان حركته ستستولي علي    "حماس"القيادي البارز في    

 في مأزق خاصة وانهـا تناغمـت مـع اتهامـات       "حماس"ريان  . د ووضعت تصريحات . القريبة القادمة 
 اوضح ان حركته    "حماس"اال ان ايمن طه القيادي في       . لحماس بأنها تسعى للسيطرة على الضفة     الرئاسة  

ـ  تصريح قال في و.  الضفة ىال تسعي بالمطلق للسيطرة عل      كل التصريحات التي تخرج     "القدس العربي " ل
منافية لموقف الحركة السياسي ال تعبر عن وجهة نظرنا، في اشارة منه للتصريحات التـي ادلـي بهـا                   

واضاف طه نحن في حماس نؤكد ان ما جري في غزة كان بشكل غير مخطط، ولن ننقـل هـذا                    . ريان
اع، الفتـاً   لقط ا ىان حركته لم يكن في مخططها يوم السيطرة عل        واوضح طه    .االمر الي الضفة الغربية   

 طه ان تكـون التباينـات التـي     ىونف . ان عملية الحسم العسكري كانت لمعالجة بعض البؤر االمنية         ىال
  . اظهرتها تصريحات قيادة حماس راجعة لحالة انقسام في حماس

  31/10/2007القدس العربي 
  

  تزامن مع اجتماع أنابوليسإرجاء مؤتمر الفصائل لي: دمشق .13
 القيادة العامة طالل ناجي،     - قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين       :  زياد حيدر  - دمشق

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـوطني الفلـسطيني قـررت         "في بيان خالل مؤتمر صحافي في دمشق، إن         
 الصهيوني، حتى يكون أكثر فعالية      -وش االميركي   تأجيل انعقاد المؤتمر حتى يأتي متزامناً مع مؤتمر ب        

حقـه  "، وهي   "من حيث التوقيت والنتائج لمواجهة إفرازات مؤتمر بوش، وضمان حقوق شعبنا التاريخية           
". في المقاومة والعودة إلى وطنه ودياره وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس              

الضغوط من الواليات   "سي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، من جهته،         وقال نائب رئيس المكتب السيا    
ال معنى هنا ألي ضغوط     ... المتحدة وبعض األطراف الفلسطينية موجودة، لكن المؤتمر لم يلغ، تم تأجيله          

  ".بعدم عقد المؤتمر، سوف يعقد في دمشق
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ـ     بين قادة الفصائل حول جدوى      إن التأجيل جاء بعد مداوالت داخلية     " السفير" وقالت مصادر فلسطينية ل
ونفت مصادر اللجنة التحضيرية أن تكـون       . التوقيت، في ظل غياب موعد ثابت لموعد مؤتمر أنابوليس        

الجهات المنظمة خضعت ألي ضغط سوري لتأجيل المـؤتمر، إال أن مـصادر فلـسطينية أوضـحت                 
يارة التي يقوم بها وفد حركة فتح       أن التسرع في إعالن قرار التأجيل كان يستهدف استباق الز         " السفير"لـ

  . إلى دمشق برئاسة روحي فتوح بهدف الدعوة لتأجيل المؤتمر، بحجة أنه يقسم الصف الفلسطيني
أن اتصاالت سورية رسمية وفلسطينية على مستوى الفصائل جرت في األيام األخيـرة             " السفير"وعلمت  

ـ     . بخصوص المؤتمر  إن جهات دولية وإقليمية مختلفـة      " السفير"وكانت مصادر دبلوماسية غربية قالت ل
وأكـد  . شجعت دمشق على تجنب عقد المؤتمر بشكل يبدو وكأن الهدف منه إفشال مـؤتمر أنـابوليس                

ـ      في وقت سابق عما إذا كانت ثمة إمكانية لتأجيل المؤتمر، إن           " السفير"مسؤول سوري، رداً على سؤال ل
  ". القرار فلسطيني، ويخص شأناً فلسطينياً"

  31/10/2007السفير   
  

  "اسرائيل"ستضرب في قلب " كتائب القسام: "محمد ضيف .14
الميدانيين في مدينة خان يونس أمـس عـن محمـد           " حماس"نقل أحد قادة حركة     :  آمال شحادة  -القدس  

حالـة  "واالنتقـال مـن   " إسرائيل"تهديده بشن هجمات مكثفة قريباً ضد ، ضيف القائد العام لكتائب القسام   
في " حماس"اإللكتروني فإن أحمد حمدان أحد قيادات       " فلسطين مباشر "وبحسب موقع    ".لى الهجوم الدفاع إ 

كتائب القسام تستعد في غـضون      "خان يونس صرح بأنه التقى منذ فترة وجيزة بالضيف الذي أبلغه بأن             
ونقل حمدان عن   . "فترة وجيزة من األسابيع المقبلة البدء بعملية هجوم ضد االحتالل بدل االكتفاء بالدفاع            

بقوة إذا لم تتوقف عمليات القتـل واالغتيـال         ".. سرائيلا"كتائب القسام ستضرب في قلب      "الضيف قوله   
  ".أكملت جهوزيتها وأنها تنتظر األمر بالتنفيذ ""القسام"مؤكدا أن " والتوغالت

  31/10/2007الخليج اإلماراتية 
  

  من قلب بيت لحم" الجهاد"  في تعتقل قيادياً" االسرائيليةالوحدات الخاصة" .15
اكد شهود عيان فلسطينيون ان افرادا من الوحدات الخاصة االسرائيلية المتنكرين بالزي المدني             : بيت لحم 

تمكنوا من اعتقال عاطف حسين الكامل من سكان بيت لحم، عصر الثالثاء، وقد تم نقله الى جهة غيـر                   
طق عسكري اسرائيلي ادعى ان الكامل يعتبـر مـن          وكان نا  .معلومة بعد ان كبلوا يديه وعصبوا عينيه      

كبار القادة العسكريين في الجهاد االسالمي، وهو مطلوب منذ سبع سنوات بتهمة المشاركة في عمليـات                
  .  اطالق النار على اهداف اسرائيلية

  30/10/2007وكالة سما 
  

    في الضفة الغربية من عناصرها 18 تتهم اجهزة األمن باعتقال "حماس" .16
 18اتهمت حركة حماس امس اجهزة االمن الفلسطينية بالضفة الغربية باعتقـال            :  وليد عوض  -ام اهللا   ر

وذكرت حماس في بيان لها ان األجهزة األمنية الفلسطينية         .  ساعة الماضية  72من عناصرها خالل الـ     
ذكـرت  و . من عناصر الحركة، في محافظات نابلس وجنين وطـولكرم         12اعتقلت يوم االحد الماضي     

حماس في بيان لها انه في محافظة نابلس قام عناصر من األجهزة األمنية الملثمين بعد عـصر االحـد                   
باعتقال الشاب خالد كيوان من سكان حي المساكن الشعبية شمال مدينة نابلس، وذلك بعـد أن اقتحمـوا                  

الـشاب خالـد قبـل ان       منزله بهمجية وقاموا بتكبيله ووالده كبير السن، واعتدوا بالضرب المبرح علي            
كما أقدم عناصر من األجهزة األمنية الملثمون في نفس اليوم علي اعتقال إبراهيم كتانة              . يقوموا باعتقاله 
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آذن مسجد أبو بكر الصديق في المساكن أثناء خروجه من صالة العصر في المسجد، واعتقلـوا أيـضا                  
  . الشاب سائد عياد بعد اقتحام منزله في ذات الحي

  31/10/2007لعربي القدس ا
  

  عطا اهللا سمعان تستغرب تصريح المطران " حماس": لبنان .17
الـذي  ،  راعي ابرشية دير االحمر وبعلبك للموارنة     ،  على المطران سمعان عطا اهللا    " حماس"ردت حركة   

دعا الى عدم اعادة اعمـار مخيم نهر البارد وتحويله الى متحف، واستغرب مصدر مسؤول في الحركة                
راب ذلك التصريح، وقال انه يدخل في اطار التحريض على استخدام الـعنف ضد االبريـاء               اشد االستغ 

 لالجئين المتمسكين بحق    اإلنسانيةوالدعوة الى عقوبات جماعية ضد مجتمع مدني مسالم وانتهاك الحقوق           
لمـساعي   اللبنانية وال يخـدم ا     - الفلسطينية   األجواء توتير   إلىوأضاف ان هذا التصريح يؤدي      . العودة

 يكون عبـر تطـوير      أنولفت الى ان الرد يجب      .  المخيم أزمة إلنهاءالبناءة والجهود الحثيثة التي تبذل      
  . العالقة الفلسطينية اللبنانية

  31/10/2007السفير     
  

   واإليرانّيين"حزب اهللا"غّزة تتحّول إلى جنوب لبنان ثاٍن بدعم من : جيش االحتالل .18
، قال قائد فرقة غزة في جيش االحـتالل، العميـد تـشيكو             "معاريف"صحيفة  في مقابلة مع    : يحيى دبوق 

في القطاع تتحسن باستمرار، مشيراً إلى أن قرار تنفيذ عملية عسكرية ضـده             " حماس"تامير، إن قدرات    
حماس تحاول تشييد خنادق ومرابض مدفعية ثابتة علـى حـدود           "وأوضح تامير أن     .بيد القيادة السياسية  

، مشدداً علـى أن الجـيش       "وهي تبني داخل القطاع قوة عسكرية تتطور كل الوقت        . سرائيلالقطاع مع إ  
ونقلت صـحيفة    .يركز جهده حالياً على االستعدادات الدفاعية في مواجهة التهديدات التي منشأها القطاع           

نوبية أمس عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى في قيادة المنطقة الج          " يديعوت أحرونوت "
منظمات اإلرهاب في قطاع غزة تتطور يوماً عن يوم لتـصبح           "في الجيش اإلسرائيلي تحذيرهم من أن       

هذه المنظمات  "ثاٍن، مؤكدين أن    " غزة تتحول بشكل تدريجي إلى جنوب لبنان      "، وأن   "جيشاً منظماً ومدرباً  
ري تدريبها وتوجيهها من حزب     تطور نفسها وتحسن قدراتها القتالية وتتلقى وسائل قتالية حديثة، كما يج          

  ".اهللا واإليرانيين
  31/10/2007األخبار 

  
  باراك يهدد بعملية عسكرية واسعة في غزة .19

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك للصحافيين في        :  احمد رمضان ،   ميسرة شعبان  -غزة، رام اهللا    
... عملية واسعة النطاق في غـزة     كل يوم يمر يقربنا من      : "شمال إسرائيل حيث حضر مناورات للجيش     

هذا االمر ال يسرنا، وسنكون مسرورين اذا لم تجعله الظروف ضروريا، ولكن يـوم حـصوله يقتـرب                  
  ".بشكل ال مفر منه

  31/10/2007المستقبل 
 

  "كل من رفع يده على شرطي"ديختر يهدد بمعاقبة  .20
إلسرائيلية، شمعون كورين، عـصر     اعترف قائد المنطقة الشمالية في الشرطة ا      : حسن مواسي  -البقيعة  

أمس، بإطالق الرصاص الحي في قرية البقيعة الدرزية، إال أنه اعتبر أن ذلك نابع مـن شـعور أفـراد              
الشرطة بالخطر على حياتهم، رافضا االدعاء بأن الشرطة تعاملت بعنف خالل حملة االعتقـاالت التـي                
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سراح المعتقلين جاء بعد استكمال التحقيق معهـم        واعتبر أن إطالق    . نفذتها صباح أمس في قرية البقيعة     
  .وعقب الحوار مع قادة القرية وليس في إطار صفقة

وفي هذا الصدد، هدد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي افي ديختر بمعاقبة كل من شارك فـي التـصدي                  
كل من رفع يده    "الً  ، التي اعتدت على فلسطينيي قرية البقيعة، قائ       )اليسام(لقوات الشرطة واألمن الخاصة     

  ".على شرطي في أحداث البقيعة سيعاقب بشدة
  31/10/2007المستقبل 

  
   بأصابته بسرطان البروستات نزيادة طفيفا في شعبية اولمرت بعد االعال: استطالع .21

سجلت شعبية إيهود أولمرت، بعد الكشف عن إصابته بسرطان البروستات، انتعاشاً طفيفاً يتوقع              :وكاالت
ه على مواجهة العديد من الملفات الحساسة، السيما تداعيات الحرب على لبنان والتهم الموجهة              أن يساعد 

 في المئـة مـن      61أّن  " يديعوت أحرونوت "وأظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه صحيفة       . إليه بالفساد 
 عكـس    في المئة رأوا   37اإلسرائيليين يعتبرون أّن أولمرت اظهر شجاعة بكشفه عن مرضه في مقابل            

مة مزاولة مهامـه بـشكل       في المئة من المستطلعة آراؤهم أّن باستطاعة رئيس الحكو         78ذلك، فيما أكد    
 في المئة ممن شملهم االستطالع أنهم مطمئنون        74وقال  .  في المئة باالستقالة   11ين نصحه   طبيعي في ح  

   .  في المئة أعربوا عن قلقهم26إلى صحة أولمرت في مقابل 
  31/10/2007السفير 

 
  لجنة المتابعة تطالب بطرد ليبرمان وتجريده من أي مسؤولية رسمية .22

أفيغدور ليبرمان من    وزير البنى التحتية     دعت لجنة المتابعة لشؤون الجماهير العربية في البالد إلى طرد         
ع الحكومة وتجريده من أي مسؤولية رسمية، وطالبت القوى اليهودية التقدمية الحقيقية إلى مواجهة واقتال             

  .الفاشية الشوفينية ورموزها ردا على دعوته لمقاطعة وتفكيك لجنة المتابعة
  30/10/2007 48عرب

  
  أبلغنا السوريين بالتدريبات في الجليل : باراك .23

 قال إيهود باراك، أمس، أّن إسرائيل مررت رسالة إلى سوريا حول منـاورات عـسكرية                :)يو بي أي  (
ونقلـت اإلذاعـة     . ، وذلك بهدف تفادي أي تفـسير خـاطئ لهـا          يجريها الجيش اإلسرائيلي في الجليل    

) للـسوريين (لقد مررنا رسائل واضـحة      "اإلسرائيلية عن باراك قوله، خالل جولة في شمالي إسرائيل،          
وأكد انخفاض مستوى التوتر بين دمشق وتـل أبيـب،          ". لمنعهم من تفسيرات مغايرة للتدريب العسكري     

وحـضر رئـيس     ". ر الذي ساد في نهاية الصيف فقد طرأ هـدوء معـين           مقارنة مع التوت  "موضحاً أنّه   
الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت المناورات العسكرية في الجليل، وزار مقر قيادة الجبهة الشمالية فـي               
صفد، حيث التقى قيادة الجيش، واستمع إلى تقارير أمنية واستعدادات الجيش لسيناريوهات مختلفة عنـد               

  . الية في مواجهة لبنان وسورياالجبهة الشم
  31/10/2007السفير 

  
  "حزب اهللا"إسرائيل تُقّر بتفوقّ إعالم  .24

فقد أظهر تقرير جديـد، أعّدتـه اللجنـة         . ال يزال هاجس عدوان تموز األخير طاغياً في إسرائيل        : حيفا
          الماكينـة اإلعالمّيـة     الفرعية للعالقات الخارجية المنبثقة عن لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، أن 

  ".كانت أفضل من إعالم إسرائيل"خالل العدوان " حزب اهللا"التابعة لـ
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لم ينجحوا بإعطاء إجابـة إلعـالم       "وأوضح التقرير أّن اإلسرائيليين، ومن خالل منظومتهم اإلعالمية،         
حالة التخـّبط وعـدم     ال بل رفعوا من     "الجمهور اإلسرائيلي   " حزب اهللا الفّعال ولم ينجحوا بتهدئة خواطر      

، بحسب التقرير، بين التصريحات واإليضاحات المحـّددة والمركزيـة       "الفجوة كانت واضحة  " ".الوضوح
، في مقابل كثرة التصريحات     "نصر اهللا ) السّيد حسن (الناطق الوحيد باسمه    "التي نقلها حزب اهللا بواسطة      

  ". واألساس المشتركقلّة الموهبة "والمتحدثين اإلسرائيليين الذين يعانون من 
  31/10/2007األخبار 

  
  تعيين طاقم طبي لمرافقة أولمرت .25

قال التلفزيون االسرائيلي انه قد تقرر تعيين فريق طبي لمرافقة رئيس الوزراء             :وكاالت األنباء  -رام اهللا 
 ساعة عقب اعالنه امس االول، اصابته بمرض سـرطان          24االسرائيلي ايهود اولمرت على مدار الـ       

وقالت القناة الثانية في التلفزيون إن الملف الطبي لرئيس الوزراء سيبقى بيد الطاقم الطبـي،               . روستاتاالب
  .وسيتم عرض التقرير السنوي لصحة اولمرت على الجمهور

 31/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  مؤسسة شاهد تنتقد تصريحات سمعان عطا اهللا حول عودة الفلسطينيين إلى مخيم البارد  .26
وعموم أهـالي مخـيم     ) شاهد(أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      :  عبد الكافي الصمد   -رابلسط

انتقد بشدة عـودة    ، حين   البارد أنهم تلقّوا تصريحات المطران سمعان عطا اهللا بدهشة واستغراب شديدين          
لنـازحين إلـى    مؤسسة أن عـودة ا    الوأكدت  . جنائزيبعض النازحين إلى مخيم نهر البارد أثناء قداس         

تـصريحات منافيـة لمبـادئ حقـوق        ال هذه معتبرةمنازلهم مكفولة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان،        
وأكـدت أن    .وأنها دعوة تفوح منها رائحة العنصرية تجاه الالجئين الفلـسطينيين فـي لبنـان             ،  اإلنسان

فقدوا حقهم في   ما  ء المعارك وبعدها، ك   الالجئين الفلسطينيين في مخيم نهر البارد قد دفعوا ثمناً باهظاً أثنا          
وعطلت مصالحهم وتجارتهم، ودّمرت مدارسهم وعاشوا فـي        ،  دمرت منازلهم تدميراً كامالً   حين  اإلقامة  

عودتهم وجدوا أن بيوتهم إما سرقت أو حرقت        فضال أنهم وحين    . مخيم البداوي في ظروف إنسانية بائسة     
  .أو دمرت

  31/10/2007األخبار 
  

  نا يطالب الفلسطينيين بالحوار الداخلي قبل محاورة اآلخرين عطااهللا ح .27
 الذاهبين الى مؤتمر الخريف جعل القدس على أعلى سـلم أولويـات              التميمي طالب الشيخ تيسير  : نابلس

 بـاجراءات   67 عـام    ها منذ احتالل   المدينة وأشار الى ان االحتالل االسرائيلي سعى الى تهويد        .التفاوض
من جانبه ناشد األب عطا اهللا حنا االطراف الفلسطينية الى توحيـد             و .لمواثيق الدولية مخالفة لالعراف وا  

وشدد على أنه يجب قبل أية مفاوضات التحـدث عـن           . صفوفهم والجلوس على طاولة الحوار الداخلي     
 ما يحدث بالقدس كارثة كبيرة وانتهاكاً     من جهة أخرى    واعتبر  . الداخل الفلسطيني من أجل التوجه أقوياء     

  .فاضحاً من أجل تغيير معالم المدينة المقدسة
  31/10/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لجنة األسرى تطالب األمم المتحدة والصليب األحمر بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسرى .28

 األمم المتحدة واللجنـة الدوليـة للـصليب         ، لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية     تطالب :حسن جبر 
مـن جهـة     و .تدخل السريع إلنقاذ حياة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسـرائيلي          األحمر بال 
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مسيرة نسوية حاشدة تنطلق اليوم في غزة تضامناً مع األسرى في سجون االحـتالل، مـن                فإن  أخرى،  
  .خيمة االعتصام التضامنية أمام الصليب األحمر

  31/10/2007األيام الفلسطينية 
  

   فلسطينيا في الضفة الغربية14تقل قوات االحتالل تع .29
اعتقلت قوات االحتالل، أربعة عشر مواطنا من محافظات شمال الـضفة الغربيـة بعـد               : رامي دعيبس 

 حيث شنت حملـة تفتـيش واسـعة         ،مداهمات طالت العشرات من المنازل، بحجة البحث عن مطلوبين        
 دارت مواجهات بين شـبان المقاومـة        فيما .النطاق أجبرت خاللها المواطنين على الخروج إلى العراء       

  .، لم يبلغ خاللها عن أية إصابات في نابلسالفلسطينية وجيش االحتالل
  30/10/2007 48عرب

  
  تندد بالحصار واالنقسام على الساحة الفلسطينيةفي غزة مسيرة جماهيرية حاشدة  .30

ر النقـابي للجبهـة      طالب اآلالف من مواطني غزة في مسيرة حاشدة نظمها االطـا           : حامد جاد  -غزة  
 االمين العام لالمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومـة االسـرائيلية لوقـف               ،الديمقراطية

اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الخانق عنه ووقف كل العقوبات الجماعية التي تمارسها              
نقسام السياسي التي افضت الى قطع رواتب       ظاهرة غالء االسعار في القطاع وحالة اال      ب واندد كما   .بحقه

 االثناء، حذر ناصر جبر مدير دائـرة التمـوين فـي وكالـة               هذه في و .اعداد كبيرة من موظفي السلطة    
 مؤكدا أن الوضع االقتصادي     ،األونروا من مغبة استمرار الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة         

ر االقتصادي واإلغالق للمعـابر، وإذا نفـذت التهديـدات          قطاع مقبل على كارثة إذا استمر الحصا      الفي  
  .اإلسرائيلية بتقليص كمية الوقود التي يتم إمداد القطاع بها

  31/10/2007الغد األردنية 
  

  مؤسسة للمعاقين تطالب بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين لقتلها معاقا فلسطينيا .31
اكمة مسؤولين إسرائيليين، أمـام محـاكم جـرائم         طالب نادي السالم للمعاقين الفلسطينيين، بمح     : رام اهللا 

 مشيرا إلى   . عاما من غزة   44يبلغ من العمر    الحرب الدولية، على خلفية قيام قوات االحتالل بقتل معاق          
أن قتل المعاقين يعتبر جريمة، حيث أن األعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المعوقين              

  . ألنه من غير الممكن أن يشارك في القتالتحرم قتل المعاق في الحروب
 30/10/2007 قدس برس

  
   في غزةشركة فلسطينية تطور نظاما للبث الفضائي واالنترنت عبر الكهرباء .32

متخصصة في نظم االتصاالت واإلنترنـت والمعلومـات        الفلسطينية  فيجن ال أكدت شركة   : القدس المحتلة 
 النظم اإللكترونية المتعلقة باالتصاالت والبث الفضائي       ومقرها غزة، أنها نجحت في تطوير مجموعة من       

النظم تشمل إيصال اإلنترنت عبر الكهرباء إلى المنـازل          وأشارت إلى أن هذه      .عبر االنترنت وتطبيقها  
وتطوير نظام بث فضائي وتلفزيوني عبر اإلنترنت بتقنية عالية تـضاهي تقنيـة البـث عبـر األقمـار        

 وبذلك تصبح غزة البلد األول في المنطقة التي يتم فيها إيصال            . صفر تقريبا   إلى تهتصل تكلف ، و الصناعية
 ألف طالب في مـدارس      200أكدت الشركة أنها نجحت في ربط أكثر من          كما   .االنترنت عبر الكهرباء  

 200األونروا عبر نظام الواي ماكس في مشروع هو األكبر في الشرق األوسط، حيث تم ربط أكثر من                  
  .يا وتزويدها باإلنترنتمدرسة السلك

  30/10/2007 قدس برس
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  معالجة جرحى بعد أن ُهددوا بقطع رواتبهمفي خان يونس أطباء أنباء عن رفض  .33

حاصر شبان فلسطينيون مستشفى في خان يونس ورددوا شعارات مناوئة لطاقمه الطبي بعد              :خان يونس 
 غارة إسـرائيلية، إثـر تلقـيهم        وا في  أصيب معالجة جرحى من الشرطة الفلسطينية    فيه  أن رفض األطباء    

  .تهديدات من مسؤولين في حكومة سالم فياض في رام اهللا تقضي بوقف رواتبهم إن هم فعلوا ذلك
  31/10/2007 قدس برس

  
  شاعر ومفكر فلسطيني يكشف عن خارطة جديدة ألّول أبجدية في العالم .34

األستاذ بجامعة فيالدلفيا األردنية، اليـوم،  كشف الشاعر والمفكّر الفلسطيني، عز الدين المناصرة،     : عمان
 اللغة الكنعانية الشامية، ناسفاً بـذلك تـصنيف األلمـاني            وهي عن خارطة جديدة ألول أبجدية في العالم      

واستبدل مناصرة، مصطلح سام بشام، الفتاً إلـى أن المستـشرقين،            .شلوتسر، لما أسّماه اللغات السامية    
، لما سّماه بالكتابات السينائية الكنعانية، والتي تسّمى        1904رز بتري عام    أهملوا اكتشاف المستشرق فيلند   

قـد  و . األبجدية األولى، والتي تطّورت الحقاً إلى ما يسّمى الكنعانية الفلسطية          -كتابات فلسطين البدائية    
في القرن   وصلت ذروة نضجها     مشيرا إلى أنها  م تقريباً،   . ق 3400حّدد تاريخ هذه األبجدية األولى بعام       

  .الثالث عشر قبل الميالد، متمثلة في األبجدية الكنعانية الفينيقية في لبنان وسوريا
  31/10/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  فلسطينيو العراق بين الشتات والموت: كتاب .35

". فلسطينيو العراق بين الشتات والموت"ع عن عقيدة أهل السنة في فلسطين كتاب أصدرت لجنة الدفا
الذي ينقل للعالم حقيقة الجرائم البشعة وغير االنسانية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في العراق من قبل 
م فرق الموت والمليشيات الحاقدة، حيث تم نقل معاناتهم من قلب الحدث، متضمنا صور تلك الجرائ

  .والمجازر
  31/10/2007العرب اليوم 

  
  مواطنو الخليل يواجهون أشد أزمات المياه منذ سنوات: بتسيلمتقرير ل .36

ن عشرات آالف الفلسطينيين فـي      أ  لمركز بتسيلم، أكد   تقرير حقوقي  حول   :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
شـد خـالل الـسنوات      األ هيفي أزمة   من نقص في المياه لالستعماالت البيتية،       يعانون  محافظة الخليل   

 وذلك في وقت تحصل فيه المستوطنات على كميات من المياه تتيح لسكانها استهالك المياه دون                .األخيرة
ينبع من سياسة تزويد المياه التي تتبعها        وبحسب التقرير، فإن هذا النقص     .تقييد لالستهالك البيتي والبلدي   

 كانت دائما تعتمد على التمييز الفظ علـى خلفيـة   التي ، و في الضفة الغربية   االسرائيلية شركة مكوروت 
 ظاهرة االرتباط غير القانوني بخطوط المياه مـن  إضافة إلى أن. قومية ما بين الفلسطينيين والمستوطنين  

واشار الى ان جذور ضائقة الميـاه فـي          . خالل الصيف األخير   ، قد تفاقمت    قبل المزارعين الفلسطينيين  
موضـحا  . لى التوزيع غير العادل للموارد المالية المشتركة إلسرائيل والفلسطينيين        الضفة الغربية تعود إ   

 مصدر المياه األساسي الذي      والذي يعتبر   حوض الجبل المكون من عدة مستودعات من المياه الجوفية         أن
 بينمـا يـستغل الفلـسطينيون       ،منـه % 80يستعمله سكان الضفة الغربية اليوم، تستغل إسرائيل حوالي         

في الوقت الذي يصل فيه معدل استهالك المياه من قبل اإلسرائيلي لألغراض             إلى ذلك و   .الباقية% 20ـال
 لترا في اليوم، فإن معدل استهالك الفلسطيني لنفس األغراض يصل إلى            280البيتية والبلدية إلى حوالي     

  . لترا في اليوم65حوالي 
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  31/10/2007األيام الفلسطينية 
  

 نيين خالل عبورهما إلى الضفة الغربيةإسرائيل تعتقل أرد .37
قالت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت الصهيونية، :  جمال إبراهيم-عمان 

اسرائيل اعتقلت "أمس، في رسالة وجهتها الى وزير الخارجية االردنية الدكتور عبد االله الخطيب، ان 
وطالبت اللجنة في ". نين أثناء محاولتهما العبور الى الضفة الغربيةمنذ نحو اسبوعين مواطنين أردنيين اث

بتحمل مسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنين أردنيين معتقلين من قبل "رسالتها إلى الحكومة االردنية 
  ".سلطات االحتالل الصهيوني واتخاذ االجراءات الالزمة لتأمين االفراج عنهما

  31/10/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  المجلس القضائي االردني يؤكد دعمه للقضاء الفلسطيني .38
أبدى رئيس المجلس القضائي االردني رئيس محكمة التمييز القاضي محمد صامد الرقاد لدى لقائه : عمان

في عمان، امس، وفدا قضائيا فلسطينيا إستعداد المجلس القضائي لتقديم يد العون والمساعدة للقضاء 
 .لمجاالتالفلسطيني في جميع ا

  31/10/2007الرأي األردنية 
  

  "بير زيت"و" األردنية"اتفاقية تعاون بين جامعتي  .39
وقعت جامعتا األردنية وبير زيت الفلسطينية، اليوم، اتفاقية تعاون علمي وثقافي في مجال : عمان

ن االتفاقية وتتضم. التدريب واإلرشاد المهني والوظيفي بهدف توثيق التعاون في مجاالت العلوم والثقافه
تبادل أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات المتناظرة لفترات تتراوح بين أسبوع إلى فصل دراسي إللقاء 
المحاضرات أو إجراء البحوث المشتركة ودعوة الباحثين للمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية 

جب االتفاقية اتفق الطرفان على وبمو .وتشجيع اإلفادة من أعضاء هيئة التدريس كممتحنين خارجيين
إعداد برامج تدريب ومشروعات بحثية وتعليمية في المجاالت ذات االهتمام المشترك في العلوم والثقافة 

 .إضافة لتبادل الكتب والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية
  30/10/2007بترا -وكالة األنباءاألردنية 

  
  الفلسطينيةبحث زيادة المخصصات لصندوق دعم الجامعات  .40

أكد رئيس الجامعة االردنية الدكتور خالد الكركي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الجامعات : عمان
الفلسطينية حرص إدارة الصندوق على زيادة المخصصات المالية من خالل دعوة الجامعات العربية 

 الفلسطينية من أوضاع والمؤسسات األردنية لتقديم الدعم المناسب للصندوق في ظل ما تعانيه الجامعات
  .مالية صعبة

  30/10/2007بترا -وكالة األنباءاألردنية 
 

   ندعم ابو مازن في اي خطوة يقوم بها:الحريريسعد  .41
رئيس الـسلطة الفلـسطينية     مع   النائب سعد الحريري اجتماعا       اللبنانية عقد رئيس كتلة المستقبل النيابية    

ان الرئيس ابو مازن يحمل القـضية الفلـسطـينية          "بعدهمحمود عباس في مقر اقامته في القاهرة، قال         
وال شك فـي    . وهموم الشعب الفلسطيني على كتفيه داخل فلسطين وخارجها وفي لبنان وكل انحاء العالم            

نا نعلم انه ينظر الى فلسطين بكل وطنيـة وعروبـة           يس عباس في أي خطوة يقوم بها ألن       اننا ندعم الرئ  
  ". وصدقية ويحمل صوت العرب
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  31/10/2007لسفير ا
  

  انتشار االرهاب في منطقتنا سببه اغتصاب فلسطين : اللواء اشرف ريفي .42
وقد . مّرة جديدة يطرح اإلرهاب نفسه سّيداً على أعمال مؤتمرات قادة الشرطة واألمن في الدول العربية              

تضافر الجهـود   ركّزت الكلمات في افتتاح المؤتمر الحادي والثالثين لهؤالء القادة، أمس، على ضرورة             
  اللبنـاني  ورأى المدير العام لقوى األمن الـداخلي اللـواء        . لمكافحة االرهاب ووضع حّد ألسباب تناميه     

، وبالتـالي   "من أهم أسباب انتشاره في منطقتنا، اغتصاب أرض فلسطين وتشريد أهلها          "أشرف ريفي أّن    
  ". حّل عادل لقضية فلسطينالحل الشافي يكون من خالل سعي المجتمع الدولي الى إيجاد "فإّن 

  31/10/2007السفير 
  

  جوهر األزمة الصراع مع اسرائيل وال تقدم إال بحل الدولتين: محمد بن نواف .43
تؤدي "قال السفير السعودي لدى بريطانيا األمير محمد بن نواف، إن هناك ثالث أزمات مترابطة : لندن

ية االقتصادية فيها، وهي العراق وخطر وتؤثر سلبا على التنم الى اضطراب منطقة الشرق األوسط
". حل الدولتين هو الطريق الوحيد للتقدم"وأكد أن ". التسرب النووي والصراع العربي االسرائيلي المزمن

زاد من المصاعب  واعتبر السفير السعودي أن بناء إسرائيل لجدار يفصلها عن الضفة الغربية المحتلة
. ون، بسبب اقتطاع مساحات واسعة من األرض وفصلها عن محيطهااليومية التي يعاني منها الفلسطيني

إننا نقف اآلن عند مفترق طرق خطير، وتمثل مبادرة السالم العربية على هذا الصعيد فرصة "وقال 
فريدة وتاريخية إلحياء عملية السالم، ألنها تتيح إطار عمل عاما مرتكزا الى الشرعية الدولية، ويمكن 

فاوض بشكل مثمر، وقد التزمت جميع الدول العربية بتحقيق السالم واألمن واالعتراف كل الفرقاء من الت
  ".1967والعالقات الطبيعية بين كل دول المنطقة بعد االنسحاب االسرائيلي من االراضي المحتلة عام 

 30/10/2007قدس برس 
  

  مؤتمر الخريفمشاركتها في  كدت عدمتؤالرياض  .44
ارة االمريكية لم تتلقى حتى االن اية ردود واضحة من الدول التي طلبت  أن االد،كشفت مصادر مطلعة

 ان ،وقالت المصادر .منها المشاركة في لقاء الخريف، وتحديدا من السعودية ومصر ودولة االمارات
وزير الخارجية االمريكية رايس اكدت لرئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت خالل زيارتها االخيرة الى 

 السعودية بعثت برسالة الى واشنطن اكدت فيها ان الرياض لن تشارك في قمة غير ناجحة تل ابيب ان
ألن مثل هذه القمة بحاجة الى تحضير جيد ومعرفة بحقيقة ما سيتم اجماله في البيان الختامي او المشترك 

فع باتجاه عرض وفيما اذا كانت نتائج هذه اللقاءات ستد. للقاءات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
بنود ونقاط تحدث التقدم المرغوب به والمأمول فيه في عملية السالم واضافت المصادر ان الرياض 
ذكرت في رسالة لها الى رايس بأن ليس هناك شيء يدفع السعودية لتكون جزءا من مؤتمر فاشل واكدت 

اته السلبية الخطيرة على  أن القاهرة ايضا حذرت من فشل اللقاء الخريفي وانعكاس،المصادر نفسها
 .األوضاع الداخلية للساحة الفلسطينية

   30/10/2007المنار الفلسطينية 
  

   فلسطينيين من جيش االسالم كانوا ينوون شن هجمات في اسرائيل 3مصر تعتقل  .45
 ان ثالثة فلسطينيين ألقي القبض ، امس الثالثاء،قالت مصادر الشرطة المصرية:  رويترز-القاهرة 
هذا الشهر خالل تسللهم عبر نفق تحت الحدود بين مصر وقطاع غزة للقيام بعمليات انتحارية في عليهم 

وقالت المصادر ان الرجال الثالثة أبلغوا  .اسرائيل ينتمون لجماعة تعمل وفق مبادئ تنظيم القاعدة
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الذي يعمل في  التي خطفت الصحافي ألن جونستون "جيش االسالم"الشرطة بأنهم من الجماعة الفلسطينية 
  . العام الماضي شاليطسرائيلياالجندي الهيئة االذاعة البريطانية في غزة وشاركت في أسر 

  31/10/2007القدس العربي 
  

  غالبية شعبي تعارض العالقة مع إسرائيل: الرئيس الموريتاني .46
 ، لباريساهللا في ختام زيارته صّرح الرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ عبد:  ارليت خوري-باريس 
   . بأن عالقة بالده بإسرائيل ال تحظى برضى غالبية الموريتانيين الذين كانوا يفّضلون عدم قيامها،أمس

  31/10/2007الحياة 
 

  المفوضة األوروبية تثني على حكومة فياض .47
أثنت المفوضة العامة لالتحاد األوروبي بنيتا فريرو فالدنر، أمس، على رئـيس            :  محمد يونس  -رام اهللا   

لوزراء الفلسطيني سالم فياض، معتبرة أنه شخص لديه اسم موثوق قادر على استقطاب الدعم الـدولي                ا
أرغب في العمل مع رئـيس      : "وقالت فالدنر في مؤتمر صحافي مشترك مع فياض في رام اهللا          . لحكومته

لـّي أن   ع: "وأضـافت ". الوزراء فياض ألنني أعتقد أنه قام بعمل استثنائي في ظروف بالغة الـصعوبة            
أخبركم أنه إن لم يكن موجوداً هنا في الحكومة في هذه اللحظة، فإنني أشك في أن المجتمع الدولي كـان                    

  .سيفعل ما نفعله اليوم
  31/10/2007الحياة 

 
   مليار دوالر 50 تفوق  االمريكيةميزانية االستخبارات .48

ة االستخبارات األميركية كشفت مصادر رسمية في واشنطن أن الميزانية المخصصة ألجهز: آي.بي.يو
من % 80 مليار دوالر، مشيرة إلى أن االستخبارات الوطنية تستأثر بنحو 50تجاوزت العام الحالي 

  .مجمل هذه النفقات
  31/10/2007البيان 

  
   مليون طفل يبصرون النور كل سنة دون أن يتم تسجيلهم48 .49

ان على تقييد جميع الوالدات والوفيات فـي        ، مبادرة لتشجيع البلد   "شبكة القياسات الصحية  "أطلقت  : جنيف
 من  %40 أي ما نسبته     ، النور في العالم كل سنة     ون مليون طفل يبصر   48 ، مشيرة إلى أن   السجل المدني 

 دون أن يتم تسجيلهم بطريقة نظامية،       ، مليون والدة  128مجموع الوالدات السنوية العالمية البالغ عددها       
 والبالغ  ا ثلثي الوفيات السنوية عالمي     وهو ما يساوي   لى الصعيد العالمي   مليون حالة وفاة ع    38بينما هناك   

منظمة الصحة العالمية   ويشار في هذا الصدد إلى أن       .  أيضا  مليون حالة وفاة تظل غير مسجلة      57عددها  
 دولة، مـن أصـل الـدول        31تشكو من أنها ال تتلقى إحصاءات موثقة بخصوص أسباب الوفاة إالّ من             

  . دولة193 البالغ عددها األعضاء فيها
 31/10/2007 قدس برس

  
  بين الدفاع واالتّهام ... على مقصلة المحكمة" حماس"أداء : دراسة .50

أوراق "في رام اهللا سلسلة كتّيبـات       " معهد الدراسات العامة  "صدرت عن   : صحافي فلسطيني / وسام الحاج 
ة من خالل عناوين رئيسية اقتـصادية  في السلط" حماس"، يستعرض فيها الباحثون أداء حركة     "تقويم أداء 

  .وسياسية وإدارية وتشريعية
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وهي .  صفحة 66ورقة تقويم األداء االقتصادي، قّدمها الوزير السابق والكاتب أحمد مجدالني، وتقع في             
ورقة نقدية تناقش األداء االقتصادي في العام األّول للحكومة الفلسطينية العاشرة، أي الحكومـة األولـى                

يقـول  . فقـط " حمـاس "حكومة المقالة إسماعيل هنية، وضّمت في صفوفها وزراء عن حركة           لرئيس ال 
الهدف من صياغة هذا التقرير وتقديمه هو تقديم صورة دقيقة عن المتغّيرات الرئيسّية التي              "مجدالني إّن   

التقريـر علـى    و استناداً إلى ملخّصه، يركّز      ". طرأت على أداء االقتصاد الفلسطيني واتجاهاته الرئيسية      
". لكونه اقتصاداً تمول موازنته بأكثر من النصف من المـساعدات الخارجيـة           "العالقة بالعالم الخارجي،    

مستعرضاً الفلسفة االقتـصادية    " حماس"وفي هذا السياق ينتقد مجدالني في الفصل األول من تقريره أداء            
وتتناول الفصول التالية في الورقة     . نموية حقيقية لكتلتها البرلمانية، مؤكّداً على كونها ال تحمل أي رؤية ت         

المؤشرات العاّمة لألداء االقتصادي، واألداء القطاعي لالقتصاد الفلسطيني، وفي الفصل الرابع يتعـّرض             
بينمـا يـستعرض األداء المـالي للـسلطة     . للقوى العاملة وزيادة مستوى البطالة وتدنّي مستوى األجور  

ويبحث الفصل السابع في تأثير الحصار المفـروض        . ين الخامس والسادس  والجهاز المصرفي في الفصل   
ويطرح في  . على الحكومة على المساعدات، ويركّز الفصل الثامن على التجارة الخارجية واالستثمارات          

الفصلين التاليين أولوّيات الخروج من األزمة على مستوى االقتصاد الكلّي والبيئة االستثمارية، ومن جهة              
  . القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعةأخرى،

سمير عوض أستاذ العالقات الدولية، رئـيس        . صفحة، قّدمها د   23تأتي ورقة تقويم األداء السياسي في       
" حماس"عوض أّن حكومة     وعلى خالف رأي مجدالني، يرى    . دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت     

تحسين الظـروف فـي المجـاالت الـسياسية واالقتـصادية           قّدمت برنامجاً سياسياً طموحاً يقوم على       "
إال أّن الفلتان األمني، والحصار المفروض على الحكومة والعراقيل التـي وضـعت فـي               ". واالجتماعية

ويقول أيضاً إنه فـي مواجهـة ذلـك، تبنّـت           . وجهها منذ اللحظة األولى، وقفت في وجه هذا البرنامج        
الدائرة الفلسطينية، الدائرة العربيـة،     : عالقاتها السياسية إلى ثالث دوائر    الحكومة توّجهاً يقوم على تقسيم      

إال أنّـه   . الدائرة اإلسالمية، وإنّها نأت بنفسها عن اإلرث السياسي لمنظّمة التحرير وارتباطاتها الدوليـة            
م يـساهمون   للحكومة الفلسطينية، فيما غـالبيته    ) عربّياً(جدوى االعتماد على حلفاء نظرّيين      "يتساءل عن   

ثّم يستعرض الكاتـب تحلـيالً للنظـام الـسياسي          ". فعلياً في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني      
وبعد ذلك يتناول الجدل حول     . الفلسطيني متناوالً العالقات واألجواء التي مّر بها خالل السنوات األخيرة         

ه من ردود فعـل علـى األصـعدة         كتاب تكليف الحكومة من جانب الرئيس والبيان الحكومي وما استتبع         
وفي السياق، يتناول الكاتب بروز التضارب الجذري في الخطاب السياسي          . الداخلية واإلسرائيلية والدولية  

  .بشرعّية منظّمة التحرير الفلسطينية" حماس"الفلسطيني، وخصوصاً داخلّياً، حيث لم تقّر 
الدراسة ).  جامعة بيرزيت  -معهد الحقوق   (ودين  قّوم األداء اإلداري للحكومة العاشرة المحامي محمود د       

 صفحة، جاءت في مبحثين، عـالج األّول موضـوع البرنـامج الـوزاري وعمـل                56التي نُشرت في    
الـسادسة  (الحكومات بشكل عام، حيث استعرض فيها الباحث نموذجين عن عمل الحكومـات الـسابقة               

ة، التي خّصص دودين المبحـث الثـاني لدراسـة          بهدف المقارنة بينهما وبين الحكومة العاشر     ) والتاسعة
  .المشكّلة للحكومة" التغيير واإلصالح"طريقة تنفيذها لبنود برنامجها المستند إلى البرنامج االنتخابي لكتلة 

يشير الباحث إلى أّن القضايا اإلدارية كانت في المرتبة الرابعة من حيث األولوية فـي برنـامج كتلـة                   
 ركّز البرنامج على مسائل هاّمة كالفساد والترّهل اإلداري وتنمية القوى البشرية            االنتخابي، حيث " حماس"

بعداً اجتماعياً، وثقافة مجتمعّية تؤّسس لمفهوم      "ونّوه بأّن البرنامج الحكومي سعى إلى أن يحمل         . وغيرها
ـ             ". جديد ار إلـى أوجـه     إال أنّه في تناوله لكيفية تعاطي الحكومة على األرض مع القضايا اإلدارية، أش

قصور عّدة، على رأسها غياب الوضوح في العالقة بين مؤّسستي رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء، التي               
، وتّم توظيف هذا    "تعيش حالة من المّد والجزر في غياب كبير للتعاون والتنسيق         "يرى الباحث أنّها بقيت     

قة استنتاجاته التي تنتقد بمجملهـا      ويلخص دودين في نهاية الور    . الوضع في الصراع بين رأسي السلطة     
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أداء الحكومة على محاور أساسية في عملها، يبقى الجامع بينها عامـل غيـاب التخطـيط، والقـرارات              
  .العشوائية في الكثير من القضايا
بغالبّية مقاعده بعـد االنتخابـات التـشريعية    " حماس"الذي فازت ) الحالي(أداء المجلس التشريعي الثاني    

وقد قّسم ورقته إلى مبحثين رئيـسّيين،       . يقّومه نقيب المحامين الفلسطينّيين، المحامي علي مهنّا      األخيرة،  
مستعرضاً مكّونات السلطة وطبيعة النظام الفلـسطيني،  " األهداف العاّمة للمجلس التشريعي"يتناول أّولهما  

لمجلس على مختلف المجاالت    والنظام الدستوري والقانوني لالنتخابات، والعالقات بين السلطات، ودور ا        
  ...الرقابية والسياسية واإلدارية 

وبـدأ  . تناول المبحث الثاني العقبات التي واجهت المجلس الحالي ونقاط اإلنجاز أو اإلخفاق فـي أدائـه               
أداء المجلس خالل الفترة المنصرمة من واليته لم يكـن بالمـستوى            "األستاذ مهنا هذا المبحث بقوله إّن       

ويوضح بعد ذلك المعوقات التي حالت دون تحقيق المجلس أهدافـه، واضـعاً             ". ونياً ووطنياً المطلوب قان 
سياسات االحتالل على رأس هذه المعوقات، مستشهداً بإعاقة االحتالل لتنقّل أعضاء المجلس، أو اختطافه              

ـ               سلطة للعشرات من أعضائه بمن فيهم رئيسه األّول عزيز دويك، والحصار المفروض على الشعب وال
الفلسطينّيين منذ االنتخابات الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على الساحة الداخلية مثل إضـراب المـوظّفين              

كما لم يستثِن الباحث العوامل الذاتية لعجز المجلس كالمناكفـة          . العمومّيين الذي شّل حركة المجلس تماماً     
ية للحكومة، والعجز عن إصـدار وتـصديق        السياسية بين الكتلتين األكبر، وتبعّية المجلس شبه الميكانيك       

  ...القوانين، وعدم فاعلية لجانه الفرعية
من الجدير بالذكر أّن المعهد يرأس مجلس إدارته الدبلوماسي المعروف وسفير فلسطين السابق لدى األمم               

  .المتحدة ناصر القدوة، ويضّم أسماء المعة منها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
  :إلمكان تحميل النسخة اإللكترونية من الكتيبات المذكورة عبر موقع المعهد اإللكترونيبا• 

org.pal-ipp.www  
  31/10/2007األخبار 

  
  تهميش المنظمة  .51

  حلمي موسى 
ها، منع عقد مـؤتمر     أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة السورية، مبعوثين ليطلبوا من          

ومن الجائز أن الدافع الرسمي لمهمة المبعوثين هو التـذرع بوجـوب            . دمشق لمناهضة مؤتمر أنابوليس   
وقد سبق اإلعالن عن هذه المهمة، إقـدام عـدد مـن            . االبتعاد عن التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي      

  . والمحاور اإلقليميةالمتحدثين باسم السلطة الفلسطينية على الربط بين مؤتمر دمشق 
بل وأعادوا إلى األذهان أن انقالب حماس في غزة كان جزءاً من معركة المحاور هذه، وأنهم يعرفـون                  

  ". المؤامرة"تقريباً أدق التفاصيل عن 
واألمر المحّير في األداء الرسمي الفلسطيني هو أنه يعتمد على الذاكرة القصيرة، وعلى تسويغ األمـور                

فإذا كان المطلوب حشد الدعم العربي أو اإلسـالمي،         . تكامل، وإنما وفق منطق نفعي    ليس وفق منطق م   
وعندها من واجب كل عربـي، علـى الـصعيدين الـشعبي            . فإن فلسطين تغدو قضية قومية وإسالمية     

أما إذا شاء من يرى في      . الفلسطينية" الحصالة"والرسمي، وضع جزء من مدخراته المادية والمعنوية في         
  . سطين قضية قومية، أن يكون له رأي مخالف لرأي هذه القيادة، حينها يصبح متآمراًقضية فل

والواقع أنه كان لسوريا، وبغض النظر عن أخطاء هنا وهناك يراها البعض صغيرة وآخـرون كبيـرة،                 
وعدا ذلك، فسوريا تستضيف علـى  . فإنها كانت الحاضنة األولى لحركة فتح وللنضال الوطني الفلسطيني 

  . ضيها مئات اآلالف من الفلسطينيين، وبينهم الكثير من قيادات فصائل المقاومةأرا
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القـرار  "ومن المعروف أن النضال الوطني الفلسطيني وحركاته، بما فيها حركة فتح التي أدمنت شـعار                
بـسبب  ربما ألنه في األساس كان نضاال قوميا أو         . ، لم يكن أبدا مستقال بالمعنى الحقيقي للكلمة       "المستقل

انتشار اللجوء الفلسطيني في مواضع مختلفة تتأثر بالجغرافيا السياسية للمنطقة، وهـو مـا يحـد مـن                  
  . استقالليته

وليس صدفة أن قرار تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية لم يصدر عن هيئة أو مؤتمر فلسطيني وإنما عن                 
أنشأت لحسابها، انتفاعاً أو إخالصـاً،      كما هو ليس صدفة أن بعض الدول العربية         . جامعة الدول العربية  

ولكن كل ذلك عنى أنه ال يمكن رؤية الوضع الفلسطيني من زاوية واحـدة وال يمكـن                 . منظمات خاصة 
  . التعاطي معه عبر تبسيطه

ولهذا السبب فإن موقف السلطة الفلسطينية المعلن، عبر عدد من المتحدثين باسمها، من مؤتمر دمـشق،                
  . عب على من يفهم أبجديات النضال الوطني الفلسطيني تقدير ما آلت إليه األمورإذ يص. مثير للخيبة

ففي الماضي كان ال يمكن تخيل إقدام جهة فلسطينية على مطالبة دولة عربية بمنع فلسطينيين آخرين من                 
ض علـى األر  " الـسيادة "أما اليوم، ومع ترسيخ     . التعبير عن رأيهم في قضيتهم عبر المؤتمرات الشعبية       

  . الفلسطينية صارت مثل هذه المطالبة منطقية
غير أن ما يثير التساؤل حقاً، ومن دون إبداء موقف من مؤتمر دمشق الذي أعلن تأجيله، هو ما الـذي                    

هل كانت ستطلب من    .. كانت السلطة الفلسطينية في رام اهللا ستفعله إن قررت الفصائل ذاتها عقده هناك            
  ي إلى إرسال قواتها لمحاصرة المكان وإبعاد أو اعتقال الحاضرين؟ إسرائيل منع عقده أم ستبادر ه

ومن الغريب التفكير بوضع كهذا، خصوصاً في ظل وصول الخالفات الداخلية الفلسطينية إلى ما وصلت               
فقيادة السلطة التـي أوصـلت الوضـع الـداخلي          . إليه، ليس فقط من اقتتال، وإنما ما بلغته من تشرذم         

  . لته الراهنة لم تحاول أن تغير شيئاً في أساليبهاالفلسطيني إلى حا
وبدالً من اإلقرار باألخطاء وإصالح منظمة التحرير والدعوة لمناقشة وطنية صريحة توقـف المأسـاة،               

وبدالً من إبعاد المسؤولين عن الكارثة الوطنية التي حلت بـسبب           . اندفعت إلى األمام في مواصلة الخطأ     
 القيم األخالقية للنضال أو المبادئ التنظيمية لحركة فتح، نجد الـصورة تكـرر              الفساد واالبتعاد حتى عن   

  . نفسها
فالرئيس الفلسطيني يعلن، صبحاً ومساء، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الفلـسطيني المخـول               

ولكن هـل هنـاك عاقـل    . وليس ثمة عاقل في الشعب الفلسطيني يعترض على ذلك   . بإدارة المفاوضات 
  يع توضيح أسباب ازدياد قيمة شخصيات هامشية، كلما ازداد الوضع الفلسطيني العام سوءاً؟ يستط

كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، الممثل            : وعلى سبيل المثال فقط   
كانت قوتـه كممثـل     و. الوحيد للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في هذه اللجنة، قبل أن ينشق عنها           

  . للجبهة بالغة المحدودية
، هو في أحسن األحوال مجرد أنصار للجبهة الديموقراطية، أي أقـل            "فدا"وعندما شكل تنظيماً آخر باسم      

وعندما انفض عنه أنصاره في ذلك التنظـيم،        . قدرة من تلك الجبهة، صار أكبر أثراً في اللجنة التنفيذية         
  ". أمين سر اللجنة التنفيذية"غدا وبقي شبه وحيد، تعزز موقعه و

إذا أردتم أمثلة أخرى، أنظروا إلى رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض الذي نال وحزبـه                  
أو انظروا إلى وزير اإلعالم ووزير      .  في المئة فقط من األصوات     2.5في انتخابات ُأنفقت فيها الماليين،      
  . لكي، وقيمته التمثيلية على الصعيد الفلسطينيالخارجية فعلياً الدكتور رياض الما

إذا رأيتم هذه األمثلة فيمكن معرفة سبب تعاظم هامشية دور منظمة التحرير حتى في نظر من يحاربون                 
  . إقامة أية بدائل لها

  31/10/2007السفير 
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  االنتظار القِلق": حماس"مصر و .52
    وحيد عبد المجيد . د

 23كشفت، في تقرير نشرته يوم      " هآرتس"صحيفة  ". حماس"صر وحركة   إسرائيل قلقة من العالقة بين م     
أكتوبر الجاري، أن الحكومة والقيادة العسكرية اإلسرائيليتين أبلغتا القاهرة قلقهما من تحسن عالقاتها مع              

وقالـت أمـام لجنـة العالقـات        . وزيرة الخارجية األميركية عبرت، بدورها، عن قلق مشابه       ". حماس"
 أكتوبر إنها أبلغت المصريين قلق واشنطن من أنهم ال يبذلون جهداً كافيـا              25لكونجرس يوم   الخارجية با 

وال تهم اإلسرائيليين واألميركيين، بطبيعة الحال، المعضلة التي تواجـه           .لمنع تهريب األسلحة إلى غزة    
ـ                  ن مصر من جراء الوضع الحالي في غزة، والتي تضعها في موقف شديد الصعوبة بين ضـغوطهم م

فليس فـي   . من ناحية أخرى  " حماس"ناحية ومتطلبات أمنها القومي والتي تفرض عليها مد الجسور مع           
مصلحة مصر خلق أزمة مع القوة الفلسطينية التي تسيطر اآلن على غزة، رغم عدم اطمئنانها إلى هـذا                  

بالـصدام المتـصاعد   " حماس"لذلك حرصت القاهرة على أالّ تتأثر عالقاتها مع       . الجوار الذي أصبح قلقاً   
فقد اختـارت   . الذين يمثلون الجماعة األم بالنسبة لهذه الحركة      " اإلخوان"منذ شهور بين الدولة المصرية و     

، أن تفصل بين سياسـتها تجاههـا        "حماس"مصر، بعد سنوات من التجربة والخطأ في العالقة مع حركة           
  .وموقفها إزاء الجماعة األم

من حيث المبـدأ، ال يعنـي بالـضرورة أن          " حماس"التعامل مع حركة    غير أن هذا التوجه الصحيح في       
فعلى سبيل المثـال،   . السياسة المصرية تجاهها، وسياستها العامة إزاء القطاع، كانت صائبة طوال الوقت          

لم تستطع مصر تطوير رؤية متكاملة لسياستها تجاه قضية فلسطين تتجاوز السعي إلى تسوية سلمية مـع               
غى الهدف، وهو التسوية، على السياسة التي يصح إتباعها للوصول إليه، وللتعامـل مـع   فقد ط . إسرائيل

  .الوضع في حال فشل تحقيقه، وللبدائل الممكنة إذا استحال إنجازه
مصر اختارت الرهان على تغيير الوضع القائم في غزة، عن طريق استئناف الحوار وليس من خـالل                 

  ".حماس"السعي إلى إفشال حكم 
عت مصر إلى السيناريو األفضل من وجهة نظرها، أكثر مما حاولت تجنب السيناريو األسوأ مـن                فقد س 

وربما لم تنتبه إلى أن لهذا السيناريو األسوأ مقدمات جدية، إال في وقت متأخر عندما               . وجهة نظر الجميع  
 وقد أدار شارون .قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أريل شارون االنسحاب من القطاع بشكل منفرد           

هذا االنسحاب بطريقة ال تحقق فقط أكبر مقدار من األمن لشعبه، بل تجعل مستقبل القطاع عالقـاً فـي                   
وكان هذا الوضع بما ينطوي عليه مـن        . فال هو مستقل وال هو خاضع الحتالل عسكري مباشر        . الهواء

لكن يبدو  . يدات رئيسية لمصر  وكانت ثمة حينئذ ثالثة تهد    . مشكالت ينعكس، أول ما ينعكس، على مصر      
" انفصال"أن مصر ركزت على اثنين منها أكثر مما اهتمت بالثالث الذي أصبح هو التهديد الرئيسي بعد                  

  . يونيو الماضي14قطاع غزة عن الضفة في 
كان التهديد األول ناتجاً عن تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير ألهله على نحو يجعل حدوده مع مـصر                   

وكـان التهديـد    . وكان هذا هو التهديد األدنى، لكن مصر أعطته أهمية قصوى         . الوحيد لهم هي المتنفس   
الثاني ناتجاً عن نجاح ذراع عسكري أو آخر لهذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك في تهريب أسلحة وذخـائر                  

أمـا  . وهذا تهديد مهم ألنه يمكن أن يكون باباً جديداً لضغوط أميركية على مصر  . عبر الحدود مع مصر   
التهديد الثالث الذي كان يبدو بعيدا يوم انسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع، ثم تحقق بسرعة قياسية لم                 

كـان  ". فـتح "على القطاع في حال تصاعد صراعها مع        " حماس"تتوقعها مصر وال غيرها، فهو سيطرة       
لذلك لم تـستعد مـصر      . يليهذا االفتراض ضعيفاً واحتماله محدودا، وقت االنسحاب العسكري اإلسرائ        

فقد ركز التحرك المصري بعد االنسحاب اإلسرائيلي علـى إقنـاع           . بشكل كاف للتعامل معه حال تحققه     
الفصائل الفلسطينية بمواصلة التهدئة التي اتفقت عليها في الجولة األخيرة لحوارها في القـاهرة مطلـع                

غير أن هذا التحـرك المـصري لـم         . ءاتهاوتوازى معه تحرك إلقناع إسرائيل بالحد من اعتدا       . 2005
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واألرجح أن مصر لم تـدرك فـي الوقـت          . يستطع وقف الديناميكية السريعة للصراع على قطاع غزة       
، بقيادة محمود   "حماس"المناسب أنه أصبح مرتبطاً بالصراع األكبر على المنطقة، ألن الفريق األقوى في             

عسكري بات، يؤمن بأن الفشل األميركـي فـي العـراق           الزهار وسعيد صيام والذي يميل إليه الجناح ال       
واإلسرائيلي في لبنان، يوفر فرصة تاريخية النتصار سياسة الممانعة، وبالتالي ازداد ارتباط هذا الفريـق    

األقوى في غزة بقيادة محمد دحـالن، والتـي         " فتح"كما أن مجموعة    . السوري–بمحور التشدد اإليراني    
ة، كانت قد وصلت إلى اقتناع بأن ال مستقبل لتسوية تحل قضية فلسطين تحت              تعتمد على األجهزة األمني   

  ".حماس"الرعاية األميركية في إطار رؤية الرئيس بوش من دون إلحاق هزيمة بحركة 
ولذلك جاء التصاعد السريع للصراع على غزة، بأسرع مما توقعته مصر ومما كان في اسـتطاعتها أن                 

عتبره كثير من المراقبين تغييراً سريعاً في موقفها الذي بدأ بإعالن إدانتهـا             وهذا يفسر ما ا   . تتعامل معه 
والحقيقة أن هذا الموقف المتوازن هو الـذي   .على غزة، ثم اتجهت إلى موقف متوازن    " حماس"الستيالء  

يل يعبر عن االتجاه الرئيسي للسياسة المصرية تجاه الصراع الفلسطيني الداخلي منذ سنوات، رغم أنها تم              
في " فتح"أما ما بدا أنه انحياز إلى       ". حماس"وتنفر وتقلق من توجهات     " فتح"بالطبيعة إلى توجهات حركة     

اليومين التاليين لهزيمتها في غزة، فكان بتأثير المفاجأة وبدافع القلق مما سيؤدي إليه ذلك أكثر مما كـان                  
" حمـاس " وضع القطاع تحت سيطرة      ومع ذلك يبدو موقف مصر تجاه ما آل إليه         .نتيجة اختيار سياسي  

. غير محسوم بشكل قاطع في ظل وجود منهجين رئيسيين في تقدير األخطار الناجمة عن هـذا الوضـع                 
على قطاع غزة في لحظة يتصاعد فيها الصدام بين         " إخوانية"يركز المنهج األول على خطر هيمنة حركة        

ؤدى هذا المنهج هو إنهاء هذه الهيمنة في أسـرع  وم. األم في القاهرة " اإلخوان"الدولة المصرية وجماعة    
  ".حماس"وقت عبر إفشال حكم 

فـي إدارة القطـاع     " حماس"أما المنهج الثاني فيركز على الخطر الذي يمكن أن يترتب على فشل حركة              
. وحدوث فوضى تدفع أعداداً يصعب تقديرها من سكانه إلى التدفق إلى المدن المصرية علـى الحـدود                

  ".حماس"المنهج هو تجنب ما يؤدي إلى فوضى في القطاع عبر المساعدة في نجاح حكم ومؤدى هذا 
ولذلك اختارت مصر أن تـصوغ سياسـتها        . اعتباران متعارضان إذن، يؤثران على الموقف المصري      

بطريقة تجمع بين االعتبارين من خالل الرهان على تغيير الوضع القائم في غزة، لكـن عـن طريـق                   
  ".حماس" وليس من خالل السعي إلى إفشال حكم استئناف الحوار

غير أنه ليس هناك ما يمكن أن يدفع إلى توقع نجاح رهان على الحوار الوطني فشل من قبل في ظروف                    
  .قد تحولت عداء يفوق عداءهما للعدو الحقيقي" حماس"و" فتح"أقل سوءاً وحين لم تكن الخصومة بين 
على غزة لقلنا إنه ليس أكثر من       " حماس" المصري تجاه سيطرة     ولذلك فإذا جاز أن نحدد طبيعة الموقف      

والمفترض في تكتيكات هذه اللعبة أن النقلة االنتظارية تهدف إلـى           . موقف انتظاري بلغة لعبة الشطرنج    
وفي هذه الحالة يكـون االنتظـار مفيـداً         . كسب بعض الوقت للتفكير في نقلة رئيسية تؤثر على الرقعة         

عودة إلى معضلة قطاع غزة، ال يبدو أن لدى مصر أوراقاً مؤثرة في هذه المعضلة التي                ولكن بال . ومنتجاً
قد يصعب البحث عن حل لها قبل أن يتضح مسار الصراع األكبر على المنطقة، وفي القلب منه الصراع                  

وهذا هو ما يجعل الموقف االنتظاري المصري الراهن قلقـاً فـي غيـاب رؤيـة                . اإليراني–األميركي  
  .حة لما هو قادمواض

  31/10/2007االتحاد اإلماراتية 
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  رشاد أبوشاور

نبدأ بما يضحككم، ويدخل بعض السرور إلي نفوسكم المثقلة بكّل ما يغّم البال من األخبار السيئة اليومّية،                 
  .والتي هي قتل في غّزة، وقتل واعتقاالت في الضفّة
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 هذا اللقب ليس منّي أنا، وال منكم، ولكن الفضائيات تردده حتـي بـات               -يين  كبير المفاوضين الفلسطين  
هيئة التوجيـه   (، ملبّيا دعوة    )البيرة( الدكتور صائب عريقات، التقي في       -جزءا أصيالً من اسم صاحبه      

  .، وقد بشّر في ذلك اللقاء مستمعيه، وشعبنا الفلسطيني، بما يثلج الصدور)السياسي
ن المفاوضات التي يترأسها أعّدت نفسها خالل السنوات األربع الماضية بشكل يعتـز             دائرة شؤو : بشارته

هي االفضل في الشرق الوسط من حيث القدرات، واإلمكانات التي يتمتّع           ) مدرسة تفاوضّية (به، وبشكل   
ـ          36لدينا  : بها الكادر العامل فيها    ف  شابا وشابة فلسطينيون من أصحاب الخبرات، والقدرات، ومن مختل

  .أنحاء العالم
هل سّركم هذا الكالم، وأبهجكم، بحيث إنكم ستنامون قريري العيون أيها الفلسطينيون حيثما كنـتم فـي                 

  !؟)أنابوليس(علي نتائج المفاوضات القادمة في ..العالم
، وتحويل  )القاهرة(و) طابا(و) أوسلو( المعّزز بنتائج    -الفريق المعد بجهود وخبرات المفاوض المخضرم       

 هو من أشرف علي اعداد منتخب الشباب والشابات الذي يستّعد لخوض منـازالت         -ينة الخليل أشالء    مد
جولة مؤتمر الخريف في واشنطن، بحلّته الجديدة، وبرعاية مدرّبه الخبير، والـذي سـيدّوخ مفاوضـيه                

  .األميركان والصهاينة بليونته، وسرعة تحّركه، واستجابته لمتطلبات جوالت التفاوض
ير المفاوضين فخور بمنتخب الشباب والشابات، والذين جمعهم من تجمعات الفلسطينيين في كّل أنحاء              كب

  ! أهلهم علي أرضهم وفقا لّحق العودة) تجميع(العالم، ولكن هذا ال يعني 
من ) متدربين(لست أدري إذا كانت أكاديمّية التفاوض التي يديرها كبير المفاوضين ستنجح في استقطاب              

حزب (األطراف في أزمتهم مع     ) كّل(انظروا كيف يدير جيراننا األتراك مفاوضاتهم مع        .  األوسط الشرق
  .، وكيف يفاوض اإليرانيون في معركة امتالكهم للتقنيات النووية)العمال

الجديد، والذي، من كالمه، يبدو وكأنه منتخب كرة سـلّة، أو           ) األولمبي(الدكتور صائب يبشّرنا بمنتخبه     
  . وليس منتخب كرة قدمكرة يّد،

  !؟كيف استنتجت هذا األمر
أي بعد مسيرة   ) أوسلو(إذا ما تأملتم خارطة انتشار المستعمرات الصهيونّية في الضفّة، والتي تفشّت بعد             

وعلـي مـاذا سـيتفاوض الـشباب والـشابات      : السالم، لن تحتاجوا لوقت طويل حتي تقولوا ألنفـسكم   
  !؟ألرض ما يكفي إلنشاء ملعب كرة قدم بالمقاييس الدولّية للفيفاالفلسطينيون، في حين لم يبق من ا

التي تلقنها الشباب والشابات يسقطها الواقع، فهم إن توجهوا من رام اهللا إلي القـدس،               ) النظرّية(الخبرات  
التي باتت مدينة تخنـق     ) معاليه أدوميم (ستصدمهم الكتّل االستيطانّية، وتكفيهم نظرة سريعة عن بعد إلي          

  !.. القدس ببركات مفاوضي األكاديمّية الفلسطينّية المفخرة في الشرق الوسط الجديد
ضـعوا  !. يا عيني إذا فكّروا في الذهاب إلي بيت لحم        ..وماذا إذا اتجهوا إلي نابلس، وجنين، وطولكرم و       

هل المفاوضون الشباب والشابات سيتوصـلون مـع المفـاوض األمريكـي        : أماكم الخارطة، واستنتجوا  
ـ         ، أم سـّيتم التنـازل انطالقـا مـن          67الصهيوني إلي فكفكة المستوطنات التي زرعت علي أراضي ال

  ! ؟والقبول بأراض قاحلة علي حدود صحراء سيناء) الواقعّية(
 األمريكّية، لـزوم التحـادث مـع        -هل الشباب والشابات، الذين يتقنون لغات أجنبّية، أهمها اإلنكليزّية          

والصهاينة، سيفحمون مفاوضيهم بحججهم المنطقّية العقالنّية، ويدفعونهم لالعتراف        المفاوضين األمريكان   
  !؟بحقوق شعبنا، والجنوح للسالم

المفاوض الفلسطيني ما ذهب للتفاوض إالّ وعاد وقد نقصت األرض الفلسطينّية، وازداد عدد الـشهداء،               
، وشطارة فـي الكـالم وسـوق        )كطّق حن (والجرحي، واألسري، والبيوت المهّدمة، ألن التفاوض ليس        

  .الحجج
لم يـنجح أحـد     : مدرسة التفاوض هذه التي يباهي بها كبير المفاوضين هي مثل مدرسة األخالق الحميدة            

لن ينجح أحد، فالتفاوض ينجح فقط عندما يكون باللهجة الفلسطينّية، وهي مـن صـلب العربّيـة، ال                  ..و
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ة الشقّية المجّرحة، ومن خبرات شعبنا، وعنـاده فـي          الشرق أوسطّية، وهي نابعة من األرض الفلسطينيّ      
  .التشّبث بحقوقه مهما عتّي أعداؤه

  !؟مدرسة تفاوضّية، وبقدرات وإمكانات
  !قدرات ماذا، وإمكانات ماذا يا رجل

هل تنفـع لغـة     : وبقّية القتلة .. مع بوش، وكونداليسا، وأولمرت، وباراك، وليبرمان، ونتنياهو، وبيريس       
  !نا اإلنكليزّية المتقنةّ؟شاباتنا وشباب

من صلب  : ليس غير اللهجة الفلسطينّية التي أدهشت العالم بمعجزاتها المبتكرة، والتي هي حتي ال تنسوا             
والتي قاوم أهلها بكّـل مـا       . األرض التي تتوّجع، وتصرخ بالعربّية    : لغتنا، ولغة أرضنا   ..اللغة العربّية 
ة الفصحي، وكأنكم منتخب هواة مبسوط علي نفـسه فـي تقـديم             أنتم تتفاوضون باإلنكليزيّ  . ملكته أيديهم 

لو أن أبوعبـد    : واهللا يا دكتور  ..عرض مسرحي علي خشبة ليست له، لجمهور ال يأخذه علي محّمل الّجد           
 فاوضا نيابة عن شعبنا، لما آلت أمورنا إلي ما نحن فيه، ألنهما       - أّمد اهللا في عمريهما      -اهللا وأم عبد اهللا     
  ! صلة لمدرستكم بهامن مدرسة ال

  )!.النكبة(تّم تكليف المفاوض ياسر عبد رّبه بتّرؤس لجنة : بمناسبة الذكري الستين للنكبة
تري هل  ). ّحق العودة (التي تّم التنازل فيها عن      ) جنيف(كثيرون اعترضوا، الرتباط اسم عبد رّبه بوثيقة        

) مجـد (يرفض أن يشاركه أحد من زمالئه       عريقات من أساتذة مدرسة التفاوض، أو إنه         يعتبره الدكتور 
  !.؟المدرسة التفاوضّية التي هي دّرة مدارس التفاوض في الشرق األوسط

ما أن يعلن عن لقاء بين عدد من الفلسطينيين، حتي يصاب أولئك القوم بالـذعر، ويطلقـون                  !الخائفون
  .التصريحات االتهامّية لمن يرفعون أصواتهم بشأن قضيتهم

 خمسة أشهر، التقينا في مؤتمر العودة، فتلقينا هجمات صحفية، وبيانات تنديد، بل وكان              في بيروت، قبل  
 الفندق الذي ينعقد فيه المؤتمر فـي شـارع          ى إل -! ؟ تصوروا -المخطط أن تندفع حشود من المخيمات       

  !للتنديد بالمتآمرين علي المنظمة، والوحدة الوطنّية..الحمرا
الدعوة للقاء شعبي فلسطيني موّسع يعقد في أي بلد يتيح لشعبنا حرية            : نامن التوجهات التي اتخذها مؤتمر    

 تشرين الثـاني، بحـضور عـشرات        9 و 7المؤتمر الوطني سينعقد في دمشق بين        .التعبير عن تطلعاته  
الشخصيات الفلسطينّية المتمّيزة، المعروفة بصدقيتها، ونزاهتها، ونظافتها، وبوالئها لفلسطيني وعروبتها،          

  ).أنابوليس(الفاشلين الذين سيواصلون رحلتهم األوسلوّية إلي ) الخائفين(ض لحملة من يتعّر
الذاهبون إلي مؤتمر الخريف في خريفهم، اصفّرت وجوههم هلعا من التحركات الـشعبّية الفلـسطينّية،               

ـ               شمل والمؤتمرات، والكتابات، والنداءات، الرافضة للتنازل عن ّحق العودة، الداعية لحـوار وطنـي ي
الجميع، ويعيد توحيد الّصف، رافضا تواصل الصراع بين المتصارعين علي سلطة الوهم، مـع رفـض                

  !االنحياز ألي طرف الن فلسطين أكبر من كّل األطراف
، ولن يسمحوا ألي طرف أن يتصّدر المؤتمر، وهم لم يعرف عنهم            )أوسلو(الذين سيحضرون يرفضون    

اءهم، وتابعوا نتائج مؤتمرهم واحكموا علـي مقرراتـه وتوجهاتـه           تأملوا أسم . التبعّية ألي نظام عربي   
  .!الوطنّية

  31/10/2007القدس العربي 
  

  وثيقة غامضة وال جدول زمنياً : حصاد جولة رايس .54
  هاني المصري

والسبب وراء فشلها انها لم تستخدم ثقل الواليات المتحـدة          . عادت رايس من جولتها األخيرة بخفي حنين      
للفلسطينيين ومحاولـة   " اإلسرائيلي"وإنما كانت مجرد مراسل مهمته نقل الموقف        " رائيلإس"للضغط على   

وراحت تسوق للرئيس أبو مازن مسألة الموافقة على وثيقة         " اإلسرائيلي"رايس تبنت الموقف     .إقناعهم به 
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 وال  مشتركة غامضة مختصرة، تسقط قضية الالجئين وتشير للقضايا األساسية األخرى، بطريقة تقتـرب            
، وتترافق مع سقف زمني يـشبه الجـدول         "تعي ال تيجي  "تقترب منها، ما يذكرنا بأغنية فيروز الشهيرة        

  !!عجبي! الزمني من دون ان يكون كذلك
بسيطة وهي ان حكومة اولمرت ستسقط إذا       " إسرائيل"الحجة األمريكية لتبرير هذا الموقف المنحاز كليا ل       

" اإلسـرائيلية "وإذا ذهبت الحكومـة     . إذا وافقت على الجدول الزمني    أبدت مرونة في القضايا االساسية و     
مرة اخرى يوضـع    . حكومة برئاسة باراك، أو على االرجح، نتنياهو      . الحالية، فالبديل عنها اسوأ بكثير    

غيـر  " إسـرائيل "فما دامت   ". اإلسرائيلية"مصير الفلسطينيين والمنطقة برمتها رهينة لألوضاع الداخلية        
بعد هذه الحصيلة المخيبة لآلمـال بـات الفلـسطينيون          . لى الفلسطينيين والعالم كله ان ينتظر     جاهزة، فع 

يستعدون لألسوأ، وأطلق أبو مازن صرخة احتجاجية يمكن ان تتحول إلى تهديد اذا لم يحصل علـى أي                  
ة االتفاق  فهو قال انه لن يذهب إلى انابوليس بأي ثمن، وإنه يصر على ضرور            . القادم" المؤتمر"شيء من   

أما مسألة التنازل عن قضية الالجئين كليـاً، فهـي غيـر واردة ال اآلن وال فـي                  . على الجدول الزمني  
رغم ذلك كله، أعرب الرئيس بوش عن تفاؤله بفرص انعقـاد ونجـاح اجتمـاع انـابوليس،                  .المستقبل

رأي، فبوش ورايس   واعتبرت رايس ان زيارتها مشجعة، رغم ما رافقها من توتر طبيعي وخالفات في ال             
وال يوجد ما يمكن الخوف     ". إسرائيل"فالمهم إرضاء   . ال يلتفتان لصرخة االحتجاج التي أطلقها أبو مازن       

  .منه من الفلسطينيين
، ولـن   "اإلسرائيلي"لم نستغرب ما انتهت إليه جولة رايس، وال االنحياز األمريكي المتكرر دائماً للموقف              

سوأ، بحيث تزداد الضغوط األمريكية على الفلسطينيين مباشرة أو عبر          نستغرب ان تتجه األمور نحو األ     
توسيط أطراف عربية وغير عربية إلقناعهم بتليين مواقفهم حتى ال يفشل المـؤتمر أو ال يعقـد أبـدا،                   

  .وتحميلهم المسؤولية عما سيحدث
المعروف بأيديولوجيتـه   لماذا ستقوم االدارة األمريكية التي يترأسها شخص مثل بوش االبن           : السؤال هو 

؟ فما دام الفلسطينيون تخلوا عن كل أوراق        "إسرائيل"االصولية وسياسته الحمقاء المتطرفة بالضغط على       
القوة والضغط التي كانوا يملكونها أو يمكن ان يحصلوا عليها وساروا وراء الرهان علـى المفاوضـات                 

وما دام العرب في أسوأ أحوالهم وتركـوا        ". لييناإلسرائي"وعملية السالم، وعلى حسن نوايا األمريكيين و      
الفلسطينيين لمواجهة مصيرهم بمفردهم، بحجة ان أهل مكة أدرى بشعابها، أو شماتة بهم علـى أسـاس                 

  .انهم هم الذين اختاروا حل قضيتهم بمفردهم وبعيداً عن العرب
 يتقن أو ال يقدر علـى اسـتخدام         والذي ال . لغة القوة ولغة المصلحة   : ان العالم اليوم ال يفهم سوى لغتين      

  .هاتين اللغتين عليه أن يقبل بالفتات الذي يلقى له
انهما ستخسران من استمرار االحتالل والعدوان واالسـتيطان        " إسرائيل"فإذا لم تشعر الواليات المتحدة و     

ية التي تدور   والجدار وتقطيع االوصال واستمرار جمود عملية السالم أو العودة لدوامة المفاوضات العبث           
  .حول نفسها بدون نهاية، أكثر مما تربحان فإنهما ستواصالن اللعبة القديمة نفسها

هل يتذكر أحد عدد المبادرات والمؤتمرات واالتفاقات والزيارات والتقارير التي عقدت وتمت وطرحـت              
بـل  . ة فلسطينية ولم يقترب موعد قيام دول    . منذ مؤتمر مدريد حتى اآلن برغم ذلك لم نقترب من السالم          

المتعاقبة، " اإلسرائيلية"على العكس من ذلك سياسة فرض الحقائق على األرض التي تمارسها الحكومات             
سواء إذا كان هناك مفاوضات أو مجابهة، تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة وعاصـمتها     

  .ر كل يوم جديد يبتعد مع فج1967القدس والتي تقوم على األراضي المحتلة عام 
وعلى أهمية الوثيقة الواضحة والجدول الزمني إال أن األهم بكثيـر ان يـسعى الفلـسطينيون والعـرب                  
المتالك اوراق القوة والضغط حتى تأخذهم إدارة بوش وحكومة أولمرت على محمل الجد وتحسب لهـم                

مانات دولية مـع دور دولـي       وإذا لم يترافق ما يتم االتفاق عليه مع آلية تطبيق ملزمة وض           . الف حساب 
أما إذا استمرت سياسة االستجداء واالسترضاء والقبول بالفتـات،         . فاعل مقرر فال معنى لكل ما يجري      
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فالجـداول  . تنازلت ووافقت على جدول زمنـي     " إسرائيل"فنسير من سيئ ألسوأ حتى لو سلمنا جدالً ان          
سنة، واذا لم تكن موازين القوى وحـساب الـربح          الزمنية على أهميتها يتم تجاوزها إذا لم تكن النوايا ح         

  .والخسائر تفرض تطبيقها
 كمـا   1999فاتفاق أوسلو تضمن جدوالً زمنياً كان يقضي باالتفاق على قضايا الوضع النهائي في العام ،              

من األراضي المحتلة قبـل     % 90في المرحلة االنتقالية من     " اإلسرائيلية"كان يتضمن أن تنسحب القوات      
ورؤية الرئيس بوش كانت تقضي بإقامة دولة فلـسطينية عـام           .  في مفاوضات الوضع النهائي    الشروع

 وخارطة الطريق تضمنت جدوالً زمنياً لم يلتفت أحد لها وال لجدولها الزمني، ألن شارون قـرر                 2005،
ى أن يفرض على الجميع اللعب في ملعبه، ملعب الخطوات أحادية الجانب، والتي تمحورت في عهده عل               

  .فك االرتباط عن قطاع غزة
إذا أراد الفلسطينيون وثيقة واضحة وجدوالً زمنياً قصيراً ويحترم، عليهم ان يضعوا استراتيجية فلسطينية              
جديدة، تركز على الوحدة الفلسطينية أوالً، وعلى الصمود وتعزيز مقومات الوجـود البـشري العربـي                

ومة المثمرة القادرة على تحقيق األهداف الوطنية ثالثـاً،         الفلسطيني على أرض فلسطين ثانياً، وعلى المقا      
وعلى استعادة البعد العربي والتحرري واإلنساني للقضية الفلسطينية رابعاً، وعلـى التمـسك باألسـاس               
القانوني والسياسي المتمثل بالحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، وبالقانون الدولي وقـرارات            

  . كمرجعية وحيدة للمفاوضات خامساًالشرعية الدولية
وإذا لـم   . طريق المفاوضات وحدها، والمزيد من المفاوضات، والمزيد من المفاوضات جـرب وفـشل            

تترافق المقاومة المثمرة، المقاومة الشعبية مع المفاوضات سنبقى ندور في حلقة مفرغة، ونـذهب مـن                
ة، وتبقى األرض تضيع، والقـضية تتـدهور،      مؤتمر إلى آخر، ونتعلق ونجري وراء مبادرة وراء مبادر        

واإلنسان الفلسطيني يدفع الثمن الغالي من دون أن يحقق شيئاً، فهل نأخذ الدروس والعبر ونـتعظ ممـا                  
  .جرى قبل فوات األوان؟ وقبل تضييع المزيد من الوقت بالجري وراء السراب
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