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 ١٤  الحملة األوربية لفك حصار غزة تبدأ حملة جمع األدوية والمستلزمات الطبية .٣٠
   

   : األردن
١٥ حصار في غزةنديدا بتفي األردن لحركة اإلسالمية مهرجان جماهيري ل   .٣١
   

   :ميعربي، إسال
١٥    تحذر من كارثة في غزة وتنتقد الصمت العربيالجامعة العربية  .٣٢
١٥  حكم القضاء صحيح في قضية بيع الغاز إلسرائيل: رئيس مجلس الشعب المصري .٣٣
١٦   ترام القرارات الدولية ها بإحب وتطال"إسرائيل"ماليزيا تدين  .٣٤
   

   :دولي
١٦ توني بلير يدعو الى االبقاء على الهدنة وإعادة فتح المعابر فوراً .٣٥

   
    :حوارات ومقاالت

١٦  )١( ولم يكن مفاوضاً بارعا".. مصري الهوى"كان أبو عمار : ياسر عبد ربه .٣٦
٢١  زبيجنيو بريجينسكي... شروط حل القضية الفلسطينية .٣٧
٢٣  هاني المصري... ليس باإلعالنات تنجح مبادرة السالم العربية .٣٨
٢٥  باتريك سيل... أوجاع غزة .٣٩
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 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
   يطالب العرب بسماع رأي حماسهنية .١

 اقترحت أن يشارك وفـد      "حماس"قال رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إن حركة          :رائد الفي  -غزة  
لعرب المقرر في السادس والعشرين من الشهر الحالي في القـاهرة،           يمثلها في اجتماع وزراء الخارجية ا     

بهدف وضع الوزراء العرب في صورة األوضاع ولشرح رؤيتها للحل على قاعدة الحوار والمـصالحة               
  .الحقيقية

وقال هنية في مؤتمر صحافي بعد صالة الجمعة أمس في مدينة غزة، معقباً علـى تـصريحات لـوزير                   
إذا أراد  ":  المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية     "حماس"د أبو الغيط حول طلب      الخارجية المصري أحم  

 فـي   "حمـاس "العرب أن يشكلوا رؤية متوازنة عليهم االستماع للطرفين، لذلك اقترحنا مشاركة وفد من              
 ووزراء الخارجية العرب قبل اجتماعهم المرتقـب        "حماس"واقترح هنية عقد لقاء بين       ."اجتماعهم المقبل 

لوضعهم في صورة األوضاع واألحداث ورؤيتها للحل على قاعدة الحوار والمصالحة الحقيقية وليكونوا             "
  ."رؤية متوازنة

 للحوار الذي كان مقرراً في العاشر من الشهر الحالي على عالقات الحركة             "حماس"وحول تأثير مقاطعة    
يمكن أن يحدث خالف فـي وجهـات        العالقة مع مصر إستراتيجية وثابتة ولكن       "مع مصر، قال هنية إن      

   ."النظر في العالقات اليومية وهذا ال يعني وجود توتر استراتيجي مع األشقاء المصريين



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٦٤: لعدد        ا       ٢٢/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

وفيما يتعلق بقضية التهدئة، أشار إلى انه التقى خالل اليومين الماضيين بممثلين عن فـصائل فلـسطينية                 
ولكن الواضح أن العدو    "م االحتالل ملتزماً بها،     وانه كان لديهم رؤية واضحة وهي االلتزام بالتهدئة ما دا         

 ."الصهيوني غير ملتزم خاصة مع استمرار إغالقه للمعابر وتشديد الخناق على غزة
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   المقالة تطالب مصر بالسماح لوفد برلماني امريكي بزيارة غزةالحكومة .٢

التي تديرها حركة حماس فـي قطـاع غـزة    طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة  :غزة ـ اشرف الهور 
الجمعة السلطات المصرية بالسماح لوفد برلماني امريكي بالوصول الى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح               

واوضح المكتب االعالمي للجنة الحكومية لفك الحصار في تصريح لـه ان             .الفاصل بين القطاع ومصر   
يحاول الوصول الـى قطـاع      'هرة منذ يوم الخميس، وانه      الوفد البرلماني االمريكي موجود حاليا في القا      
  .'غزة اال ان السلطات المصرية منعته من ذلك

االطالع على حجم المعاناة التي يعيـشها الـشعب   'وذكرت اللجنة ان الوفد االمريكي سيأتي الى غزة لـ        
الناطق االعالمي للجنـة    واشاد عالء البطة    . 'الفلسطيني جراء الحصار االسرائيلي الظالم واغالق المعابر      

بكل الجهود والمحاوالت التضامنية مع قطاع غزة من قبل برلمانيين ومؤسسات واطراف دولية، داعيـا               
المؤسسات الدولية الى زيارة غزة والتضامن معها والتعرف عن قرب على حقيقة مـا يجـري جـراء                  

الحتالل ادخال الطعـام والـدواء      واكد ان غزة تعيش حاليا اصعب ايامها بعد ان منع ا          . الحصار المشدد 
الصمت الدولي والعربي المريب ازاء ما يجري من جريمـة بـشعة            'والكهرباء، معربا عن صدمته لـ      
  .'وغير انسانية بحق سكان قطاع غزة

  ٢٢/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   المركزي لمنظمة التحرير يبدأ اجتماعاته في ظل وضع مفتوح على المجهولالمجلس .٣

يبدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غداً اجتماعاته في مدينة :  محمد يونس- لندن رام اهللا، 
رام اهللا في الضفة الغربية في ظل وضع فلسطيني مفتوح على المجهول، خصوصا في ضوء تعثر ملفات 

 الدائر في شأن ، ومسار عملية السالم، اضافة الى الجدل"فتح"المصالحة الوطنية، والمؤتمر العام لحركة 
  . التمديد للرئيس محمود عباس

 تنذر بدفع الوضع الفلسطيني نحو "مؤشرات مقلقة"وحذرت مصادر ديبلوماسية عربية مما اسمته 
. "قرارات جريئة ومسؤولة من جانب كل االطراف"المجهول او الكارثة ما لم تشهد االسابيع المقبلة 

 الفلسطيني بسبب استمرار العداء بين حركتي - لفلسطيني وقالت ان بين تلك المؤشرات تعثر الحوار ا
. ، ما يجعل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شبه مستحيل في ضوء االنقسام الحالي"حماس" و"فتح"

، ما يحول دون "فتح"ورأت ان المؤشر الثاني هو استمرار التجاذب بين القوى والتيارات والكتل داخل 
اما . انتظاره للحركة التي يعتبر تماسكها شرطا الستقرار السلطة الفلسطينيةالتمكن من عقد مؤتمر طال 

. المقبل) يناير(المؤشر الثالث، فهو اقتراب موعد انتهاء والية الرئيس عباس في التاسع من كانون الثاني 
وعلى رغم وجود اجتهادات عدة بينها ما يبرر بقاء الرئيس الى حين انتخاب خلف له، فان كل شيء 

  .يشير الى ان بداية السنة المقبلة ستشهد نزاعا حول الشرعية على رأس السلطة الفلسطينية
 على "حماس"وقالت المصادر ان ازدياد االضطراب في مؤسسات السلطة في الضفة واستمرار سيطرة 

حذرت و. غزة، قد يحرمان الفلسطينيين من اي فرصة لبناء عالقة مقبولة مع االدارة االميركية الجديدة
، والحظت انه "سيعيد الوضع الفلسطيني عقوداً الى الوراء"من ان اي فراغ في السلطة في الضفة 

 لعباس الحصول على التأييد الواسع الذي يلقاه الرئيس الحالي "رئيس بديل"سيكون من الصعب على اي 
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ة الى انتخابات رئاسية وتوقعت ان يدعو عباس خالل االسابيع المقبل. في االوساط العربية والدولية معا
  .وتشريعية

 ان المجلس المركزي سيركز في اجتماعه غدا "الحياة" عزام االحمد لـ "فتح"وقال رئيس كتلة حركة 
يحول دون اقامة دولة " و"يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل القضية"على االنقسام الفلسطيني الذي قال انه 

لمفاوضات مع اسرائيل في ضوء تعثرها في التوصل الى المجلس سيناقش مسيرة ا"واضاف ان . "مستقلة
والمرحلة السياسية المقبلة بعد انتخاب باراك اوباما لرئاسة الواليات ... اتفاق قبل نهاية العام الحالي 

  ."المتحدة واالنتخابات العامة المقبلة في اسرائيل
إن المجلس "ر صالح رأفت قوله  عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري"فرانس برس"ونقلت وكالة 

المركزي باعتباره المرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، سيجدد الدعوة الى الحوار، وسيدعو الى تشكيل 
مهمتها "واضاف ان هذه الحكومة ستكون . "حكومة توافق وطني انتقالية ملتزمة برنامج منظمة التحرير

تزامن بالتنسيق مع لجنة االنتخابات المركزية وعلى قاعدة اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل م
  ."التمثيل النسبي الكامل، والدعوة الى انتخابات عضوية المجلس الوطني الفلسطيني

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ان المجلس يتجه الى اقرار قانون 
سنشهد السنة المقبلة انتخابات "لذي يمثل الوطن والشتات، جازماً بأننا انتخابات خاص للمجلس الوطني ا

  ."للمجلس الوطني
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  حماس ال تريد حوارا وقدمت تنازالت السرائيل دون ثمن:  عام المجلس الوطنيمدير .٤

س ال قال مدير عام المجلس الوطني بالل الشخشير ان حركة حما:  رومل شحرور السويطي- نابلس 
بعيد كل البعد " مشروع خاص"تريد حوارا وطنيا وال شراكة سياسية ألنها ال تؤمن بالديمقراطية ولديها 

لمناسبة اقتراب " الحياة الجديدة"وقال الشخشير في حديث خاص مع . عن مصالح الشعب الفلسطيني
 ١٢٠لجاري بحضور   ا٢٣موعد اجتماع المجلس المركزي، ان هذا االجتماع سيعقد في رام اهللا  في 

عضو مجلس مركزي وبضمنهم رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان في المجلس التشريعي، 
  .١٢٠وبضمنهم ممثلو حركة حماس، موضحا بانه تم ارسال الدعوات لجميع االعضاء ال

مة منظمة التحرير لالمام والعمل على ترجمة مفهوم تطوير المنظ" إقالع"وشدد على أهمية ما سماه 
وتفعيل مؤسساتها بهدف الخروج من حالة االنقسام ، موضحا أن من شأن ذلك الضغط على حركة 
حماس للعودة الى حضن الشرعية وقال بان حماس كلما شعرت بضعف المنظمة فانها ستعمل على 

واضاف بان حماس ترتكب االخطاء في التعامل مع الشأن الفلسطيني وهي رغم ما قامت به . مصادرتها
 انها لم تحقق شيئا على الصعيد الدولي فيما بقيت منظمة التحرير الممثل الشرعي في كافة المحافل اال

واشار الى انها قدمت تنازالت السرائيل دون اي . الدولية، وحماس لم تحقق شيئا على الصعيد العربي
ومة ومنعت غيرها ثمن سياسي وقدمت التهدئة المجانية لالحتالل دون اي ثمن كذلك، وتخلت عن المقا
  .من الفصائل من مقاومة االحتالل وكل ذلك فقط من أجل حماية قادتها من االغتيال

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  ال وجود لنص يتيح تمديد والية الرئيس: الخالدي .٥

نفى الدكتور أحمد الخالدي أحد واضعي الدستور الفلسطيني، وجود نص فـي الدسـتور               :الضفة الغربية 
 تمديد والية الرئيس، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود عدة نصوص تتنـاول تنظـيم فتـرة واليـة                 يتيح

 ٤ حـدد مـدة الواليـة        ٢٠٠٤ لسنة   ٤وأوضح الخالدي في تصريحات متلفزة أن القانون رقم         . الرئيس
 ١٨/٨سنوات، وفي ظلها جرت االنتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن القانون األساسي في تعديله بتـاريخ                
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 مـن العـام     ٩وجاء القانون رقم     . سنوات من تاريخ االنتخاب    ٤ المدة بـ    ٣٦ م حدد في المادة      ٢٠٠٥/
 ليحدد أن والية الرئيس أيضاً تبدأ بعد شهر من إعـالن النتـائج              ٩٤ لقانون االنتخابات في المادة      ٢٠٠٥

 . النهائية لالنتخابات
 أن يقوم المشرع العـادي بتمديـد الواليـة، ألن           وشدد الخالدي على أنه ال وجود لنص يمكن من خالله         

تحدد بموجب القانون األساسي، وأي تمديد ال بد أن يكون ضمن القانون األساسي أو               "-كما قال -الوالية  
وبين أن الرئيس ال يستطيع أن يمدد لنفسه حتى ولو أصـدر مرسـوماً،              ". بتفويض من القانون األساسي   

ل القوانين الدستورية تفيد أن شاغل المركز القانوني ال يـستطيع أن            وذلك ألن المرسوم عمل إداري وك     
 .يعدل في مدة وال في شروط شغله لهذا المنصب، ال من الناحية الدستورية وال من الناحية القانونية

 ٢٢/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
 خالف مع ناقل األموال كشف متورطين بسرقة مخصصات لألسرى .٦

مصادر فلـسطينية    ،غزة من   عالء المشهراوي عن مراسلها    ٢٢/١١/٢٠٠٨،   اإلتحاد، اإلمارات  ذكرت
وثيقة االطالع، قالت إنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في قضية اختالس مبالغ طائلة كانت مخصـصة                  

ونفت المصادر أن تكون القضية هي قضية احتيال علـى          . لألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية    
عملية فساد كبيرة تورط فيها عدد من مسؤولي الوزارة وقـادة           ''ي رام اهللا، مؤكدة أنها      وزارة األسرى ف  

وقالـت  . ''حاول تلفيقها لكبش فداء، بوصفه محتـاالً      ''وقالت المصادر إن جناحاً في السلطة       . ''حركة فتح 
 .''يتم التحقيق فيها في رام اهللا وغزة''المصادر المطلعة، إن القضية 

در أن جهاز األمن الداخلي في غزة، التابع لوزرة الداخلية في الحكومة المقالـة، كـشف                وأضافت المصا 
وتتبع هذه القضية منذ حوالي ستة أشهر، وأعربت عن استغرابها من تصريحات وزير األسرى، الـذي                

لـضفة  أشار إلى أن األمر تم كشفه قبل عدة أيام فقط، وأن هذه المبالغ وهذه الحواالت التي خرجت من ا                  
وأوضحت المصادر أن بدايـة خـيط الفـضيحة         . خالل فترة قصيرة، لم يتم كشفها لدى حساب الوزارة        

في غزة، الذي كانت تـصله  '' فتح''كشفت قبل ستة أشهر تقريباً، حينما حصل خالف بين أحد قادة حركة          
 .هذه األموال، حيث تم تهديد الشخص الذي يحضر له هذه األموال بعد سحبها من البنك

وأضافت المصادر أن هذا الشخص الذي كان يقوم بسحب األموال من البنك، والذي وصفه العجرمي بأنه                
 .من أجـل حمايتـه    ''في غزة، إلى األمن الداخلي      '' فتح''لجأ بعد تهديده من قبل أحد قادة حركة         '' محتال''

من بمعرفة تفاصيل عمليـة     وتابعت المصادر أنه بعدما لجأ هذا الشخص لألمن الداخلي في غزة، قام األ            
وأشارت المصادر إلى أن الشخص الـذي       . الفساد الكبيرة هذه، وفضل التكتم عليها لحين اكتمال خيوطها        

 .  ألف دوالر٨٠لجأ إلى األمن الداخلي في غزة، عثر في منزله على مبلغ 
أن المشتبه بهم تم تحويلهم     وأعلن المهندس إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة في غزة،            

 .إلى مراكز التحقيق من أجل استجوابهم حول هذه القضية
قـدس  "المصادر الموثوقة لوكالـة     ، أن   وكاالت،  غزة من    ٢٢/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  وأضافت
مسارعة العجرمي لإليحاء وكأن األمر عملية احتيال وتزوير لتوقيعه الشخصي؛ هـي            "إن  : قالت" برس

، "على تورطه وتورط عدد من مساعديه في عملية فساد كبيرة، ومن أجل وضع كبش فداء لهـا                للتغطية  
فـي غـزة    " فـتح "هناك عدد من المسؤولين في رام اهللا وقادة من          : "وتابعت المصادر . على حد تعبيرها  

  .ات، طبقاً للتأكيد"متهمون، ولديهم األوراق الثبوتية التي تثبت ذلك، باإلضافة إلى االعترافات
              راً، مؤكدة أنالختم صحيح،  "ونفت المصادر أن يكون ختم العجرمي، الوزير بحكومة سالم فياض، مزو

سليمة مائة  "باإلضافة إلى ختم الوزارة في رام اهللا على سندات التحويل، مشيرة إلى أن المعامالت البنكية                
  ".في المائة
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قد أقر بوجود عملية االختالس، وقـال انـه         وكان وكيل وزارة االسرى في حكومة فياض زياد ابو عين           
  .وزارته تقوم بالتحقيق باألمر

 
   في مواجهة االحتالل"عاصمة اقتصادية" تسعى لتحويل مدينة نابلس إلى السلطة .٧

منذ عدة شهور، تعمل السلطة الى تحويل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، التـي              : كفاح زبون : رام اهللا 
ومـن  . باعتبارها مركزا للمسلحين في الضفة الغربية، الى عاصمة اقتـصادية          "بجبل النار "كانت تعرف   

 مليـون   ٧٠٠اجل ذلك تعقد اليوم مؤتمرا استثماريا في المدينة، تخطط الى ان يجلب لها مشاريع بقيمـة                 
دوالر، وكانت السلطة قد أجرت اتصاالت مكثفة مع اإلسرائيليين للسماح لرجال اعمال عرب ومن داخل               

 بالعبور الى نـابلس،  ٤٨كما تحاول مجددا السماح لعرب . خضر لدخول نابلس، وهو ما تم فعال  الخط األ 
وقد سمحت مؤخرا باقامة منتدى جديد لرجال االعمال، ودعمت مبدأ الشراكة بين الحكومة ورأس المال،               

ن بـأن   لتحقيق اقتصاد افضل، وهو ما يصبو اليه رئيس الحكومة الفلسطينية، سالم فياض، الـذي يـؤم               
  .تحقيق األمن غير ممكن بدون اقتصاد والعكس صحيح

ووصل أمس عشرت رجال األعمال العرب، برا عبر مدينة أريحا عن طريق األردن، للمـشاركة فـي                 
وستعقد خالل المؤتمر أربع جلـسات  . مؤتمر االستثمار في نابلس والذي تستمر فعالياته على مدى يومين  

ألربع التي يتمحور حولها المؤتمر، وهي الـسياحة، والبنيـة التحتيـة،            لمناقشة القطاعات االستثمارية ا   
هذه التظاهرة االقتصادية تمثل لنا األمل      ": وقال سمير حليلة، المنسق العام للمؤتمر      .والزراعة والصناعة 

واعتبـر حليلـة،    . "وآفاقاً واسعة بمستقبل أفضل على الرغم من معيقات وممارسات االحتالل اإلسرائيلي          
يشكل فرصة كبرى إلطالع العالم على ما تتمتع به المدينة من فرص استثمارية حقيقية حـاول                "ؤتمر  الم

  ."االحتالل التعتيم عليها
 من رجال األعمـال الفلـسطينيين   ٣٠٠وقال سفيان البرغوثي، نائب المنسق العام لمؤتمر االستثمار، إن    

 مليون  ٧٠٠س وستعرض عليهم مشاريع بقيمة      والعرب سيحضرون مؤتمر االستثمار المقرر انعقاده بنابل      
 مشروعا تخدم جل القطاعات الزراعية والصناعية والـسياحية والبنيـة           ٧٠وسيقدم في المؤتمر     .دوالر

  .التحتية لجميع محافظات شمال الضفة الغربية
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  االعتقاالت السياسية في الضفة والقطاع مستمرة :خالدة جرار .٨

النائبة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن الجبهة تتابع قضية اعتقال أربعة فتية               أكدت  
وأوضحت النائبة جـرار أن     . من المحسوبين على الجبهة الشعبية من قبل جهاز األمن الوقائي ببيت لحم           

ـ              أن أسـلوب االعتقـال     اعتقال الفتية األربعة يأتي في سياق اعتقاالت سياسية يجب أن تتوقف، مؤكدة ب
السياسي قائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ما اتضح لدى اللجنة الوطنية إلنهاء االعتقال السياسي                
التي شكلت لمدة شهر وكانت عضوا فيها حيث وجه الرئيس عباس في حينه تعليمات لكل الجهات المعنية                 

 . زة األمنية إال انه لم يسمح لنا بذلكتسهيل مهماتنا والسماح لنا بزيارة الموقوفين لدى األجه
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   فلسطيني يتهم شرطة غزة بمنعه من السفر لحضور اجتماع لمنظمة التحريرمسؤول .٩

اتهم وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الجمعة أفرادا            :ـ أشرف الهور   غزة
، "إيريـز "لمقالة في غزة بمنعه من السفر من خالل معبر بيت حانون            من جهاز الشرطة التابع للحكومة ا     

وذكر العـوض أن أفـرادا مـن         .لمدينة رام اهللا لحضور اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير        
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ودان حزب   .، وصادروا أوراقه الثبوتية، ومنعوه من السفر      "إيريز"الشرطة أوقفوه على مقربة من معبر       
 .استمرارا لتقييد الحريات وتماديا في سياسة المضايقات"ووصف الحادثة بأنها تمثل الشعب منع العوض، 

  ٢٢/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  بقطاع غزة  عدة مواقع اسرائيلية محيطة تهاجم المقاومةفصائل  .١٠

مسؤوليتها عـن مهاجمـة بلـدات ومـدن          في غزة    اعلنت عدة تنظيمات مسلحة     :  اشرف الهور  - غزة
وقالت الوية الناصر صالح الدين، انها اطلقت قذيفة هـاون علـى             .ايخ من صنع محلي   اسرائيلية بصور 

كما اعلنت كتائب ابو علـي       .موقع كيسوفيم العسكري االسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع         
مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها عن قصف بلدة سيديروت بصاروخين مـن نـوع               

  .ورالمط" صمود"
الردود على الهجمات االسرائيلية،    "وشددت التنظيمات على ان مهاجمتها لالهداف االسرائيلية تأتي ضمن          

  ".ومواصلة لطريق المقاومة والدفاع عن الشعب الفلسطيني
 ٢٢/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  موفد قيادة فتح الى لبنان لم ينجح في حل اإلشكاالت بين مسؤوليها .١١

 اللجنة - فتح "من مصادر فلسطينية أن مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة " ةالحيا"علمت : بيروت
 ٤٨ عمان بعد زيارة لبيروت استمرت نحو إلىغادر مساء أمس  "أبو ماهر"محمد غنيم " المركزية

ساعة، رأس خاللها اجتماعات مارثونية للمسؤولين في فتح وأخرى لممثليها في منظمة التحرير 
  .الفلسطينية
المعلومات، فإن لقاءات غنيم بممثلي فتح في منظمة التحرير اتسمت بأجواء ايجابية وسادتها وبحسب 

روح من التعاون لتفعيل دور المؤسسات التابعة للمنظمة في لبنان في مجاالت اختصاصها، خالفاً ألجواء 
  .باس زكياللقاءات التي عقدها مع قيادات فتح في حضور مفوضها العام في لبنان ممثل المنظمة ع

وكشفت المصادر نفسها ان غنيم الذي أوفد في مهمة تنظيمية الى بيروت سعى الى تشخيص الخلل 
وتابعت ان غنيم اقترح . الموجود في الوضع التنظيمي وإيجاد البدائل بغية العمل من أجل تصحيحه

بنان برئاسة زكي، لكن مجموعة من البدائل إلنهاء المشكلة داخل فتح منها تشكيل قيادة عليا لـ فتح في ل
االقتراح اصطدم باعتراض سلطان أبو العينين وخالد عارف وآخرين على بعض األسماء المقترحة 

ولفتت الى ان غنيم تدخل لدى أبو العينين وعدد من مسؤولي فتح لمعالجة أسباب . لتشكيل القيادة العليا
روا على موقفهم، ما اضطره الى تحذيرهم اعتراضهم على األسماء المقترحة في القيادة العليا لكنهم أص

واعتبار اصرارهم على موقفهم مؤشراً الى أن هناك ما يشبه التمرد على القرارات المركزية، خصوصاً 
أنه حضر الى بيروت بتفويض من اللجنة المركزية لحركة فتح التي تعتبر أعلى الهيئات المسؤولية عن 

  .حل االشكاالت وتقديم االقتراحات
ان هناك قرارات ستصدر مباشرة وقريباً عن اللجنة المركزية وهي : " المصادر عن غنيم قولهونقلت

غير قابلة للنقاش ومن يرفضها يتحمل مسؤولية موقفه ألن غير مسموح بأن يكون ألحد في فتح حق 
  ".استخدام الفيتو

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  لتسليمه للجيش عوض عين الحلوة بحثاً عنمخيم المداهمات تنطلق في : لبنان .١٢

عبد الرحمن عوض قد وضع على نار سـاخنة         " فتح االسالم "يبدو ان موضوع تسليم امير      : محمد صالح 
جدا خالل الساعات الماضية، وهذا ما أظهرته حركة االتصاالت واللقاءات العلنية او التي بقيـت بعيـدة                 
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ـ    .عن االضواء  فصائل حتى االسالمية منهـا باتـت    ان معظم القوى وال   " السفير"وأكدت مصادر مطلعة ل
مقتنعة بضرورة اقفال ملف عوض حتى ال يذهب المخيم عن بكرة ابيه من اجل حماية عـوض خـالل                   

  .معركة داخلية فلسطينية فلسطينية
ويتردد في مخيم عين الحلوة ان قادة اساسيين وبارزين في القوى االسالمية خرجوا من مخيم عين الحلوة                 

ية، وانهم عقدوا لقاءات مع قوى ومراجع خارج المخـيم متعلقـة بقـضية تـسليم                خالل الساعات الماض  
  .عوض، إال ان هذا االمر لم يتم التأكد من صحتة ومن دقة معلوماته

وكانت مصادر في حركة فتح قد سربت معلومات بان هناك من يعد العدة لتهريب عوض الـى خـارج                   
  .وبين قد تمكنوا من الفرار في الساعات الماضيةالمخيم، وربما الى خارج لبنان، وبان بعض المطل

وتشير مصادر بارزة الى ان هناك عدة مؤشرات لتسخين التعاطي مع ملف تسليم عوض الـى الـسلطة                  
اللبنانية، اهمها المصالحة الفتحاوية ـ الفتحاوية التي تمت في مقر القنصلية الفلسطينية في بيروت حيث  

 فتح النائب احمد غنيم من اجراء هذه المـصالحة وباعـادة ترتيـب              تمكن عضو اللجنة المركزية لحركة    
  .اوضاع فتح في لبنان من خالل اعادة جمع شمل الحركة

وفي حين رأى البعض في المصالحة مقدمة لقيام فتح بحسم ملف عوض، قال آخـرون ان هـذا األمـر                    
  .هذه الذريعة من يد فتحسيدفع المناوئين للحركة في المخيم الى التفكير مليا بتسليم عوض وسحب 

وطرأ عامل آخر على هذه القضية تمثل بدخول القيادة العامة على خط تسليم عوض، وهي من الفصائل                 
المحسوبة على قوى التحالف الفلسطينية ومقربة من سوريا، وساهمت بتسليم عدد مـن المطلـوبين فـي        

مة برئاسة ابي عماد رامز بزيارة مدينة       البداوي وبيروت وذلك من خالل قيام وفد مركزي من القيادة العا          
صيدا وعقد لقاءات شملت كال من رئيس البلدية الدكتور عبد الرحمن البزري ورئيس هيئة علماء جبـل                 

  .عامل الشيخ عفيف النابلسي وامام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود
وي وفي مخيمـات بيـروت      أكد تعاونه مع السلطة اللبنانية في البدا      "ونقلت مصادر المجتمعين ان الوفد      

أما بالنسبة لمخيم عين الحلوة فإنه اذا كانت المشكلة هـي عبـد الـرحمن               ". ودوره في تسليم المطلوبين   
ونقلـت  ". عوض فيجب ان يسلم نفسه للقضاء اللبناني، ونحن نساعد في هذا االمر في حال طلـب منـا                 

 لتسهيل مهمة القاء القبض عليه، لكـن        إذا كان االمر كذلك فنحن على استعداد      "المصادر عن الوفد قوله     
اآللية غير واضحة وحتى القوى االسالمية في المخيم على استعداد لذلك، الن ال احد يرغب بتدمير مخيم                 

  " .لكن نريد ان نعرف ماذا بعد عوض. من اجل شخص
 آل عـوض،    أما العامل اآلخر، فكان الفتا امس هو ما اعلن في مخيم عين الحلوة عن قيام وفد كبير من                 

بينهم اشقاؤه، بزيارة قيادة الجيش وعقد لقاء مع عدد من المسؤولين االمنيين، وان الوفد ابلغ قيادة الجيش                 
انه مع أي حل يجنب المخيم معركة داخلية فلسطينية فلسطينية او معركة مع الجـيش اللبنـاني، وانهـم                   

نية فورا على ان يخضع لمحاكمة عادلة إلثبات        يطالبون شقيقهم وابن عائلتهم بتسليم نفسه الى الدولة اللبنا        
  .براءته

وصدر عن المتهمين يوسف شبايطة ونعيم عباس اللذين ورد اسماهما في الئحة المطلوبين الـى الدولـة                 
  .اللبنانية، بيان نفى نفيا قاطعا وصريحا انتماءهما الى تنظيم فتح االسالم وجند الشام

لتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة وجه الدعوة لعقـد          ان رئيس ا  " السفير"في المقابل، علمت    
اجتماع لبناني فلسطيني موسع في قاعة مركز معروف سعد الثقافي في المدينة نهار االربعـاء المقبـل،                 

، وان لجنة تحضيرية تم تشكليها من االحـزاب اللبنانيـة وقـوى             "الوضع في مخيم عين الحلوة    "عنوانه  
ة وفصائل المنظمة وفتح، وان هذه اللجنة باشرت اتصاالتها في مخيم عين الحلوة مـن               التحالف الفلسطيني 

خالل اللقاء مع القوى االسالمية في المخيم ودعوتها الى المشاركة في اللقاء على ان تشمل لقاءات اللجنة                 
مكونـات  وستوجه الدعوة خالل الساعات القليلة المقبلـة الـى كافـة            . التحضيرية كل القوى في المخيم    
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المجتمع الصيداوي، وسيخرج بموقف موحد حيال قضية تسليم عبد الرحمن عوض الى الجيش اللبنـاني               
  .ومن كل القضايا المطروحة حول مخيم عين الحلوة

  ٢٢/١١/٢٠٠٨السفير، 
  

  ٢٠٢٠ تسعى لتهويد القدس حتى إسرائيليةخطة  .١٣
لقدس المحتلة أوري شطريت النقـاب      كشف مهندس اسرائيلي في بلدية ا     :   جمال جمال   -القدس المحتلة   

 ٢٠٢٠(  حتـى عـام      ٢٠٠٤ )-اب  ( الهيكلية الصادرة عن البلدية      -امس عن ان الخطة االستراتيجية      
هدفها واضح وهو تهويد المدينة ، مؤكداً أن القدس هي عاصمة إسرائيل ويجب ان تبقى تحت سيطرتنا                 )

 ".السياسية 
هذا الهدف الذي تريد الدولة الوصول إليه ،         :"٢٠٢٠يلية  وقال شطريت خالل استعراض للخطة اإلسرائ     

تم تقديم الخطط التي توصل إليه من قبل البلدية وتم إقراره من قبل الدولة وهو بـأن يكـون التركيـب                     
 . يهودا٧٠% عربا و ٣٠%السكاني للقدس 

وات القريبـة  واعترف بانه حسب الوضع الحالي في مدينة القدس فإن الوصول إلى هذا الهدف في الـسن               
 تثبت صعوبة الوصول لهذا الهـدف       ١٩٦٧األحداث التي تمر بها القدس ومنذ عام      " وقال. صعب المنال 

ولقد ظهر األمر جليا في سنوات التسعينيات حيث كانت العالقة في النسبة بين العرب واليهود بعيدة عن                 
 %.٧٠و % ٣٠

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  "إسرائيل" ة باتجاه تريد من العرب خطوة ايجابيليفني .١٤

تسيبي ليفني في المبـادرة العربيـة       " اإلسرائيلية"ال ترى وزيرة الخارجية      :آمال شحادة  -القدس المحتلة   
المبادرة السعودية، تنطـوي    " إسرائيل"واعتبرت ليفني أن المبادرة التي تسميها       . سوى موضوع التطبيع  

ولكن ليفني اشارت إلـى ان      . والدول العربية " ئيلإسرا"على عناصر ايجابية تتعلق بتطبيع العالقات بين        
ال تستطيع تبني المبادرة كما هي ألنها تشتمل على نفس الشروط العربية القديمة وخاصة فيمـا               " إسرائيل"

ونقلت االذاعة العبرية عن ليفني قولها إنه يتعـين علـى           . يتعلق بقضايا رسم الحدود والقدس والالجئين     
وانما يتعين عليه   "لها أو رفضها    " إسرائيل"تفاء بطرح خطة السالم وانتظار قبول       العالم  العربي عدم االك    

  ".إسرائيل"ان يخطو خطوة ايجابية تجاه 
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
  التهدئة ال تزال قائمة في القطاع ولـم نتوصل إلى حل عسكري مالئم لغزة: جلعاد .١٥

بير في وزارة الدفاع اإلسرائيلية في حـديث        المسؤول الك  صرح عاموس جلعاد    :  وكاالت -القدس، غزة   
 بأن التهدئة التي تم التوصل إليها في حزيران مع حماس تبقى قائمةً رغم              "جيروزالم بوست "إلى صحيفة   

  .أعمال العنف الجديدة
أن مـن  : "ورأى". كـال : "وقال الجنرال االحتياطي، رداً على سؤال عما إذا كانت التهدئة قـد انهـارت        

  ".حالياً؛ ألسباب تكتيكية وإستراتيجية، أن يعود الهدوءمصلحة حماس 
ورفض جلعاد كذلك فكرةَ شن هجوم كبير على قطاع غزة من أجل إلغاء سيطرة حماس كما يطالب عدد                  

  .من الوزراء بينهم رئيس حزب شاس المتشدد إيلي يشائي أو المسؤول الثاني في الحكومة حاييم رامون
علينـا  . أثبتت التجربة أن العمليات العسكرية ال تحل مشاكل الشرق األوسط         : "وقال المسؤول اإلسرائيلي  

  ".حتى اآلن، لم نتول إلى حل عسكري مالئم لقطاع غزة. أن نجد الحل الذي يعطي النتائج األنجع
  ٢٢/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
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  ت أستأجر اثنان من مستشاري أوباما من أجل االنضمام إلى طاقم االنتخابانتنياهو .١٦

رئيس المعارضة اإلسرائيلية زعيم حزب الليكود اليميني،        كشف النقاب، أمس، أن   : نظير مجلي : تل أبيب 
بنيامين نتنياهو استأجر خدمات اثنين من كبار المستشارين االستراتيجيين األميركيين اللذين عمـال مـع               

  . الحاليةالرئيس األميركي المنتخب، باراك أوباما، لمرافقته في معركته االنتخابية
فبعد أن أقام نتنياهو لنفسه موقعا في االنترنت شبيها جدا بالموقع الذي أقامه أوباما فـي بدايـة حملتـه                    

. بـشكل خـاص   " سمين"االنتخابية، انضم الى طاقم مستشاريه كل من بيل ناب وجوش آيسي مقابل أجر              
خابية لقادة الحزب الـديمقراطي     وناب وآيسي هما من أبرز المستشارين االستراتيجيين في الحمالت االنت         

وقد عمال في عدة معارك انتخابية ناجحة في الواليات المتحدة، أبرزهـا معركـة              . في الواليات المتحدة  
  . الرئيس السابق، بيل كلينتون، ورئيس بلدية نيويورك، مايكل بلومبيرغ، والرئيس أوباما

عد توقيع اتفاقية العمل مع الليكـود، باشـرا         وب. وقد وصل المستشاران الجديدان الى تل أبيب قبل أسبوع        
دراسة األوضاع السياسية اإلسرائيلية وتوصال إلى قرار بأن مصلحة نتنياهو تقضي بأن يظهـر نفـسه                
سائرا على طريق أوباما كرئيس منتصر من اآلن، قبل أن ينجح أحد منافسيه في طرح نفسه على هـذا                   

وني الشبيه بموقع أوباما وطلبا أن ينشر على المأل أمر تشغيلهما           ولذلك امتدحا اقامة الموقع اإللكتر    . النحو
  . جانب نتنياهو فورا من أجل تعزيز فكرة المقارنة بين أوباما ونتنياهو في ذهن الناخب اإلسرائيليإلى

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  ينتنشر وثيقة إسرائيلية سرية تبيح استخدام وسائل مختلفة لتعذيب المعتقل" يديعوت" .١٧

العبرية في عددها الصادر أمـس النقـاب   " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  : وكاالت- القدس المحتلة
تبـيح للمحققـين    " كاالشاب"أعدها جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي      " سرية"عن وثيقة رسمية إسرائيلية     

 األمنيين الخاضعين   استخدام وسائل تعذيب متنوعة ووسائل ضغط نفسي وتهديدات وشتائم ضد المعتقلين          
 .  عن حظر التعذيب، ورغم قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا بهذا الشأن"إسرائيل"للتحقيق رغم ما قيل في 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الوثيقة مكنت المحققين من أن يستخدموا وطوال سنوات أسـاليب الـشهر                 
لرأس بكيس ذي رائحة كريهة، والشتم والتهديـد        والصفع والهز المستمر، ومنع النوم، والتجويع وتغطية ا       

  ".العادين"كأساليب تحقيق مع المعتقلين األمنيين الذين يرفضون التعاون ويعتبرون 
   ٢٢/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  

  
   مليون شيكل تهدر على طرق التفافية في الضفة٢٥٠": هآرتس" .١٨

 مليون شيكل ٢٥٠كومة اإلسرائيلية تنفق  أن الح أمس، العبرية"هآرتس"ذكرت صحيفة : القدس المحتلة
على طرق التفافية مخصصة للمستوطنين وبناء مقاطع من جدار الفصل العنصري شمال غرب مدينة 

وأعطت الصحيفة في مقالها  ".هدراً للمال على طرق التفافية"رام اهللا في الضفة الغربية، وهو ما اعتبرته 
وطنة بيت آريه وعوفريم التي تبعد خمس دقائق سفر عن الرئيس مثال على ذلك شبكة الطرق بين مست

  ". أي ثقافة قديمة شقت طرقاً لمسافات كهذه كي تبقيها مهجورة؟: " ، متسائلة١٩٦٧حدود 
 مليون شيكل لتخدم عدداً من ٢٥٠ – ٢٠٠الحكومة صبت على الطرق والجدار هناك نحو " إن : وقالت

شبكة الطرق غير المنتهية، تعكس حالة " ، مضيفة "تين آالف نسمة في المستوطن٤السكان يبلغ نحو 
ابتالع المزيد من األرض ) إسرائيل(متطرفة لظاهرة معروفة في األراضي الفلسطينية، حيث حاولت 

  ".أكثر من قدرتها على الهضم
   ٢٢/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  باتت أكثر وضوحاً"عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران : "التايمز" .١٩
، "أكثر وضوحاً " البريطانية أن عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران باتت          "تايمز"كشفت صحيفة   : توكاال

إال أنها تتطلب تعاوناً من الواليات المتحدة، للسماح بعبور الطائرات اإلسرائيلية عبـر المجـال الجـوي         
  . العراقي

تمال حـصول عمليـة عـسكرية        البريطانية عن مصادر استخباراتية قولها إن اح       "تايمز"ونقلت صحيفة   
مثل هـذه  "، وكتبت الصحيفة ان "اتضح أكثر خالل األسابيع األخيرة    "إسرائيلية ضد منشآت نووية إيرانية      

العملية تتطلب تعاوناً ضمنياً من الواليات المتحدة على األقل ألنها تعني عبـور الطـائرات اإلسـرائيلية            
 . "كيونللمجال الجوي العراقي الذي يسيطر عليه األمير

  ٢٢/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات  
  

  حق العودة حق مقدس ال يقل قدسية عن حقنا في القدس: عطا اهللا حنا لملتقى العودة .٢٠
اعتبر المطران عطا اهللا حنا في رسالة وجهها من القدس المحتلة للملتقى العربي الـدولي لحـق                 : القدس

امتياز تؤكد خاللـه أمتنـا العربيـة والـشعب          العودة الذي سيعقد في دمشق، أن الملتقى حدث تاريخي ب         
كما اعتبر أن حق    . الفلسطيني وكافة أصدقائنا في العالم بأن حق العودة حق مقدس ال تنازل وال تفريط به              

  .العودة، الركيزة األساسية للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن هذا الحق ال يقل قدسية عن حقنا في القدس
  ٢١/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
  سرائيلة جديدة في القدس القديمة وسلوانإحفريات  يكشف عن نجم فرائ .٢١

عمار القدس رائـف نجـم عـن         إل  األردنية كشف رئيس اللجنة الملكية   :  عبد الرزاق ابو هزيم    -عمان  
ن أوبين   .سرائيلة جديدة في مواقع عديدة من القدس القديمة وفي سلوان جنوب المسجد االقصى            إحفريات  

تي يتم فيها الحفر تشمل جميع المنطقة التي يطلق عليها االسـرائيليون اسـم الحـوض                االماكن الحالية ال  
وطنة التي بنوها داخل البلدة القديمة واطلقوا       تالمقدس وتضم حارة المسلمين وحارة المسجد االقصى والمس       

ـ     أ  نجم واوضح .عليها اسم حارة اليهود نسبة الى السكان وليس للمالكين         ى بعـد   ن هذه الحفريات تتم عل
 متر عن باب المغاربة وتستمر الى اسفل مبنى قبة الصخرة حسب الرسم المعد من دائـرة االثـار                   ١٠٠

  . اساسات المعالم التاريخية والدينية االسالميةةهددم انها تتركز حول المسجد االقصى مبيناً، االسرائيلية
   ٢٢/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
  معابر التجارية في قطاع غزةتجاه ال شعبي يحذر من انفجار الخضري .٢٢

علنت وزارة التربية والتعليم في غزة، ان انقطاع الكهرباء المستمر خالل فتـرة  أ : اشرف الهور-غزة 
حـذر   في حـين     .الدوام الدراسي اثر بشكل سلبي في سير العملية التربوية بالشكل السليم داخل المدارس            

تجاه المعابر التجاريـة فـي      " انفجار شعبي "ر من   جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصا      
 المجتمع الدولي   ، خالل مسيرة منددة بالحصار نظمت في غزة       حثو .قطاع غزة في حال استمر اغالقها     
كارثة "وشدد على ان    . "سرائيل النهاء الحصار  إالتحرك والضغط على    "والدول العربية واالسالمية على     

ة تلوث مياه الشرب وانتشار االمراض واألوبئة، بـسبب منـع           صحية غير مسبوقة ستحل في غزة نتيج      
  ."االحتالل ادخال المواد الالزمة لمعالجة مياه الشرب

  ٢٢/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
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   واالستيطان في الضفة الغربية مسيرات منددة بجدار الفصل العنصري٣ االحتالل تقمع قوات .٢٣

ت االحتالل اطلقت قنابل الغاز السام والرصـاص المعـدني        ن قوا إقال مصدر فلسطيني    :  بترا -رام اهللا   
المغلف بالمطاط تجاه المسيرة الحاشدة التي انطلقت في بلدة بلعين تنديدا بجدار الفصل العنصري ما اسفر                

صابة العشرات من المتضامنين االجانب والمواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق ومن بينهم الدكتور            إعن  
أصـيب  فيما  .  والمتضامنة االيرلندية الحائزة على جائزة نوبل للسالم موريد ماغواير         مصطفى البرغوثي 

طفل وامرأة في مسيرة األطفال التي نظمت في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، لمناسـبة يـوم الطفـل                   
كما شارك مئات    .العالمي ومناهضة لجدار الفصل العنصري، بعد اعتداء قوات االحتالل على المشاركين          

لمواطنين من بلدات وقرى شمال نابلس وجنوب جنين في مسيرة دعت إليها اللجنة الـشعبية لمواجهـة                 ا
المخـالة التـي     "حوميش"االستيطان، شمال الضفة الغربية لالسبوع الثاني على التوالي، تجاه مستوطنة           

مواطنين أصـيبوا   ن عشرة    إ وقالت مصادر طبية فلسطينية    .يحاول المستوطنون إعادة البناء فيها مجدداً     
بالرصاص المطاطي وبحاالت االختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود االحـتالل              

  .سلميةالمسيرة اللقمع 
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
   بسبب عيد يهودييومينل يغلق الحرم اإلبراهيمي االحتالل .٢٤

سلطات االحـتالل أغلقـت     ، أن   بلسنا مراسلها من     أمين أبو وردة    عن ٢٢/١١/٢٠٠٨ الخليج،   نشرت
الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، في وجـه المـواطنين والمـصلين،                

وكـان  . اليهودي  سيدتنا سارة   بعيد   بذريعة تمكين المستوطنين من أداء طقوسهم الدينية لمناسبة ما يسمى         
كات يهودية عنصرية، تدفقوا، الليلة قبل الماضـية        المئات من المستوطنين المتطرفين وأنصارهم من حر      

ويوم أمس، إلى الخليل وانتشروا في محيط الحرم، وعلى امتداد ما تسمى طريق المصلين التي تربطـه                 
بمستعمرة كريات أربع، وقاموا بعمليات عنف وعربدة ضد أهالي المدينة، وأطلقوا هتافـات عنـصرية               

  .معادية للعرب والمسلمين
الجيش اإلسرائيلي وقـوات حـرس الحـدود        ، أن   رام اهللا من   ٢٢/١١/٢٠٠٨ق األوسط،   الشروذكرت  

يتوقع أن يـصل    حيث  . من انتشارهم في مدينة الخليل، بشكل غير مسبوق       عززوا  والشرطة اإلسرائيلية   
كثر ما يثير قلق    أن  أال  إ.  الف مستوطن  ٢٥الى الحي اليهودي في البلدة القديمة، في قلب الخليل، حوالي           

لجيش االسرائيلي ان آالفا منهم، سيبقون في المدينة لدعم مستوطنين، يستولون علـى منـزل الرجبـي                 ا
المتنازع عليه مع الفلسطينيين، والذي كانت محكمة العدل العليا قد قـضت بـضرورة إخالئـه األحـد                  

  .الماضي، إال ان المستوطنين رفضوا تنفيذ األوامر ودعوا الى مواجهة الشرطة
  

  لى ثكنات عسكريةإ ويحولها في الخليليستولي على اربعة منازل  االحتالل .٢٥
أصدرت سلطات االحتالل امس، أوامر عسكرية باالستيالء على أربعـة منـازل بمدينـة              :  وفا -الخليل  

 منزال آخـر بـالقرب وفـي    ٥٠الخليل وتحويلها الى ثكنات عسكرية، والحد من حرية وحركة أصحاب      
  . المدينةمحيط مستوطنة كريات أربع شرق

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  

  على المعابر "سرائيلإ" والعائق ممارسات االقتصاد الفلسطيني يتحسن تدريجياً: حسونة .٢٦
ن الوضع االقتصادي في مناطق      أ كد وزير االقتصاد الفلسطيني كمال حسونة     أ:  محمود كريشان  - عمان

عائق لهذا التحسن االجراءات التي تمارسها السلطات       ال ان ال  إالسلطة الوطنية الفلسطينية يتحسن تدريجيا،      
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 ١١ و  معـابر لمـرور الـسلع ،       ٦االسرائيلية على المعابر وتعقيد حركة مرور السلع، حيث خصصت          
ن االسرائيليين غير جادين في المضي بعملية السالم، وهم يمارسون تعقيدات           أ وأشار إلى    .لمرور االفراد 

  . غير مبرر لكافة المواد المستوردة من الخارجامام االقتصاد الفلسطيني بتأخير
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  قطاع الدواجن معرض لالنهيار بسبب نفاد األعالف: رفح .٢٧

 أن قطاع الـدواجن بـات        في قطاع غزة،   أكد مزارعون ومربو دواجن في محافظة رفح       :محمد الجمل 
ك غاز الطهـي الـمـستخدم فـي تدفئـة          مهدداً باالنهيار الكامل جراء نفاد األعالف من األسواق، وكذل        

أكد عماد غبون، أحد موردي الدواجن حديثة الفقـس  أن بيـوت              وفي هذا الصدد     .الدواجن حديثة الفقس  
 يومـاً،   ٢٢التفريخ باتت خالية من البيض الـمخصب الذي لـم يصل إلى قطاع غزة منذ ما يزيد على                 

يومين الـماضيين كان مـصيرها اإلعـدام؛       موضحاً أن آخر دفعات من الصيصان التي فقست خالل ال         
وأشار إلى أن قطاع غزة الذي يستهلك نحو مليون وربـع مليـون              .بسبب نفاد األعالف الالزمة لتربيتها    

دجاجة شهرياً مقبل على أزمة غير مسبوقة في الدواجن، موضحاً أنه وحال أعيد فتح الـمعابر وسـمح                 
  . األسواق بالدواجن لن يحدث قبل شهرين على األقل فإن إمداد،بإدخال البيض الـمخصب واألعالف

  ٢٢/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  شهيداً ٢٦٠ضحايا الحصار من المرضى إلى عدد وفاة داعية إسالمي في رفح يزيد  .٢٨

توفي أمس الداعية اإلسالمي الشيخ سعيد أبو جليدان، من رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، وذلـك                 :غزة
 تـه وبوفا .لعالج في الخارج بسبب الحصار المفروض على القطاع وإغالق المعابر         بعد منعه من السفر ل    

  .  مريضاً فلسطينيا٢٦٠ًمن المرضى إلى  يرتفع عدد ضحايا الحصار على قطاع غزة
  ٢٢/١١/٢٠٠٨قدس برس 

  
 ةة في قطاع غزنقص في األدوية األساسي االحمر الدولي يحذر من الصليب .٢٩

لصليب األحمر، عن قلقها البالغ للوضع في قطاع غزة، خاصـة األوضـاع             عبرت اللجنة الدولية ل    :غزة
وقالـت ناديـا     . في إغالق المعابر التجارية المؤدية إلى القطاع       "إسرائيل"اإلنسانية الناجمة عن استمرار     

إن الوضع الصحي يشكل عامل قلـق كبيـر، ألن           "دبسي، المتحدثة باسم اللجنة في األراضي الفلسطينية      
تتدهور منذ فترة، وهناك نقص في األدوية األساسية والمضادات الحيوية واألدوية الـضرورية             األوضاع  
  ."للتخدير

  ٢٢/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، اإلمارات، 
  

   األوربية لفك حصار غزة تبدأ حملة جمع األدوية والمستلزمات الطبيةالحملة .٣٠
رة لجمع األدويـة والمـستلزمات      أطلقت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، حملة كبي        : ألفت حداد 

أنور الغربـي، العـضو     وأشار  . الطبية في عدة دول أوروبية، بهدف إرسالها إلى قطاع غزة المحاصر          
المؤسس في الحملة، إلى أن الهدف من هذه الحملة هو تقديم العون والمساعدة ولو بجزء يسير لمليـون                  

لقة في وجوههم جميع المعابر، موضـحا       ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة ومغ        
أن هذا اإلغالق المتواصل أدى إلى وفاة مائتين وستين من المرضى بسبب عدم تـوفر العـالج الـالزم                   

 ما يتم جمعه من أدوية ومعدات طبية        إلى أن  األوروبية   " للجميع حقوقال"ولفتت جمعية    .ومنعهم من السفر  
لبر، إن سمحت السلطات المصرية بإدخالها عبر معبر رفح         سيتم إرساله إلى قطاع غزة، إما عن طريق ا        

الحدودي، وإذا رفضت ذلك فسيتم إدخالها عن طريق البحر، مؤكدة في الوقت ذاتـه أن هـذه الحملـة                   
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 إلى أنه يوجد لديها مجموعات مـن         في السياق،  وأشارت .ستتبعها حمالت مماثلة حتى رفع الحصار كلياً      
  . وهم يعملون ليل نهار لتوفير أكبر قدر ممكن من األدويةاألطباء والصيادلة المتطوعين،

  ٢٢/١١/٢٠٠٨ ، ٤٨عرب 
  
  حصار في غزةنديدا بتفي األردن لحركة اإلسالمية  جماهيري لمهرجان .٣١

 أمس مطالبتها الدول العربية بـضرورة رفـع          في األردن  جددت الحركة اإلسالمية  : ماجد توبة  - عمان
ظهر امس في مهرجان    شاركوا  عدة آالف    وكان   .مهدد بكارثة إنسانية  عن قطاع غزة، ال   " الحصار الظالم "

جماهيري نظمته الحركة بعد صالة الجمعة في مخيم الوحدات احتجاجـا علـى الحـصار اإلسـرائيلي                 
على قتل ومعاناة   " صمتا عربيا "ندد المشاركون بما اعتبروه     قد  و .واالعتداءات العسكرية ضد قطاع غزة    

جدد المراقب العام لالخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، في          في حين    . قطاع غزة  آالف الفلسطينيين في  
ردا " سفارة العـدو  "مطالبته للحكومة بطرد السفير االسرائيلي من عمان وإغالق         ،  كلمة ألقاها بالمهرجان  

كما دعا الحكومة المـصرية، لوقـف تعاونهـا مـع            .بحق الشعب الفلسطيني  " الجرائم الصهيونية "على  
كما اتهم المراقب العام دول      . وفتح المعابر مع قطاع غزة وكشر الحصار الظالم عن ابناء غزة           "سرائيلإ"

  ".تبديد ثرواتها في األسواق الغربية واإلحجام عن دعم قطاع غزة المحاصر"الخليج بـ 
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  بي تحذر من كارثة في غزة وتنتقد الصمت العرالجامعة العربية  .٣٢

حذر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من العواقب اإلنسانية المترتبـة علـى اسـتمرار                 
هـذه اإلجـراءات التعـسفية      "وقال موسى، في بيان صحافي ان       ،  إسرائيل في إغالق معابر قطاع غزة     

ـ               افراً للقـانون   اإلسرائيلية المدانة تزيد من خطورة الوضع اإلنساني الحرج في القطاع وتمثل خرقـاً س
كل األطراف والمنظمات الدولية باتخـاذ  "، مطالباً "الدولي اإلنساني ال ينبغي أن تسكت الدول العربية عنه 

الخطوات الالزمة بما يسمح باإلنهاء الفوري للكارثة اإلنسانية والصحية التي تلحقها إسرائيل عمداً بشعب              
ياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل فـي        س"وأضاف موسى ان    ". يعانى جراء االحتالل والحصار   

تلـك الـسياسات    "، مؤكـداً أن     "األراضي المحتلة السيما قطاع غزة تنم عن عدم جدية في تحقيق السالم           
المجتمع "وحمل األمين العام للجامعة العربية      ". اإلسرائيلية ستؤدي إلى تفجر األوضاع بشكل ينبئ بكارثة       

للجنة الرباعية المنوط بها السعي لدفع عملية السالم في الـشرق األوسـط             الدولي خاصة مجلس األمن وا    
كل األطراف يجـب أن تتحمـل مـسؤولياتها         "، مشدداً على أن     "مسؤولية هذا الوضع اإلنساني المتدهور    

 ". بشكل يحفظ لسكان األراضي المحتلة حقهم في الحياة
  ٢٢/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات  

  
  حكم القضاء صحيح في قضية بيع الغاز إلسرائيل: رئيس مجلس الشعب المصري .٣٣

خالل اللقاء األسبوعي    أحمد فتحي سرور    .  رئيس مجلس الشعب المصري د      قال : أحمد ربيع    –القاهرة  
بهذه المنطقة " كياناً دخيالً"أن إسرائيل تم غرسها  ،للصالون الثقافي الذي أقامته السفارة السعودية بالقاهرة

بث الفتنة واالنقسامات واستمرار الصراعات، مـشيرا إلـى أن الـصراع العربـي              ، من أجل    "العربية"
اإلسرائيلي وفي جوهره القضية الفلسطينية يستنزف الكثير من موارد الدول العربية وأدى إلـى تـأخر                

واعتبر الحكم الصادر عن القضاء في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل صحيح تماما              . عملية التنمية بها  
في شقه القانوني، وقال إنه لم يتعرض للشق السياسي، داعيا إلـى دراسـته جيـدا ومعتبـرا أن                   خاصة  

 . الحكومة أخطأت، الفتا إلى أنه لم يدنها وإنما خطأها
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الشرق القطرية 
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  ها بإحترام القرارات الدوليةب وتطال"إسرائيل" تدين ماليزيا .٣٤

يل مجددا على إرتكاب أعمال عنف فـى قطـاع غـزة ودعـت              أدانت ماليزيا إقدام إسرائ   : كوااللمبور
المجموعة الدولية إلى إتخاذ إجراءات ملموسة عاجلة إلجبار إسرائيل على إحترام القانون الدولى لتحقيق              

 علـى   أن الماليزية اليوم    األنباء بيان اوردته وكالة     فيوقالت وزارة الخارجية الماليزية     . السالم بالمنطقة 
 المتحدة وتتجاوب مع جهود الـسالم لوقـف كـل أشـكال العـدوان               األممعن لتوصيات    تذ إن إسرائيل

  .واالستفزاز بالمنطقة
وجاء فى البيان حث ماليزيا المجموعة الدولية وبصفة خاصة االمم المتحدة ومجلـس االمـن والقـوى                 

يونى على احترام   العظمى والدول الموءثرة على التحرك العاجل التخاذ تدابير ملموسة ترغم النظام الصه           
القانون الدولى واالستجابة لقرارات االمم المتحدة وااللتزام الكامل بجهود السالم التى تنهض بها جهـات               
متعددة والتوقف عن كل صيغ العدوان واالستفزاز التى من شأنها أن تفضى الى تردى االزمة االنـسانية                 

 أن ماليزيا تشجب أيضا الحـصار المتواصـل         وشدد البيان على   .السيئة أصال التى يواجهها سكان غزة       
الذى يفرضه النظام الصهيونى على قطاع غزة واغالق كل المعابر التى تربط االراضى الفلسطينية فـى                

  .الخارجيغزة بالعالم 
  ٢٢/١١/٢٠٠٨موقع إيالف 

  
  توني بلير يدعو الى االبقاء على الهدنة وإعادة فتح المعابر فوراً .٣٥

 األوسطيس الوزراء البريطاني السابق، ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق دعا رئ: القدس المحتلة
إعادة فتح المعابر فوراً من أجل إفساح المجال "وإلى " إلى اإلبقاء على الهدنة"توني بلير في بيان أمس 

". ألدويةأمام نقل منتظم للمواد اإلنسانية الضرورية إلى غزة، ومنها المحروقات والمواد الغذائية وا
 بالعمل من أجل تسهيل خروج الحجاج الراغبين في التوجه إلى مكة المكرمة هذه األطرافكل "وطالب 
  .من األراضي الفلسطينية" السنة

  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  )١( ولم يكن مفاوضاً بارعا".. مصري الهوى"كان أبو عمار : ياسر عبد ربه .٣٦

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قال ياسر عبد ربه أمين:  غسان شربل- عمان 
الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يكن مؤيداً غزو القوات العراقية الكويت، لكنه كان يعتقد حتى اللحظة 

  .األخيرة بأن الحرب لن تقع وأن المسألة ستنتهي بتسوية
عاً أبرز المحطات التي عاشتها الثورة ، مسترج"يتذكّر" في سياق سلسلة "الحياة"وكان عبد ربه يتحدث إلى 

الفلسطينية بقيادة عرفات، وكاشفاً قصة العالقة المعقدة التي ربطت الزعيم الفلسطيني الراحل بكل من 
  .بغداد ودمشق

روى المسؤول الفلسطيني أن عرفات كان يبدي أمام الرئيس صدام حسين مخاوفه على العراق، ويؤكد له 
وكشف أن . تطيع احتمال مزيد من االنتظار محاوالً تشجيعه على إبداء مرونةأن القضية الفلسطينية تس

أنا أرى القدس كما ": صدام اصطحب عرفات إلى الشرفة، خالل أحد اللقاءات، وأشار إلى بغداد قائالً
ويؤكد عبد ربه، الذي حضر تلك اللقاءات، أن صدام كان يعتقد بأنه قادر على تحقيق ما  ."أرى بغداد
  . "لم يكن لديه فلوس"نه جمال عبدالناصر، ألن األخير عجز ع

، وان عالقته بالرئيس السوري الراحل حافظ "مصري الهوى"وقال المسؤول الفلسطيني إن عرفات كان 
، ما جعل معركة القرار الفلسطيني المستقل تتحول تجاذباً مكلفاً على "اتسمت دائماً بغياب الود"األسد 
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، وعاد إلى "فتح"عرفات حمل األسد مسؤولية االنشقاق الذي وقع في حركة وأضاف أن . أرض لبنان
  .طرابلس في شمال لبنان ليكشف أن معركته هي مع النظام السوري وليس مع المنشقين

وأكد أن عرفات لم يشارك الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبالط حلمه بكسر التوازنات التاريخية في 
واشار الى . اً للحرب أو توسيعها لكنه سعى بعد اندالعها الى اإلمساك بالخيوطلبنان، وأنه لم يكن مؤيد

القوات "أن الجانب الفلسطيني كان وراء الدعم الذي قدمه العراق في الثمانينات الى العماد ميشال عون و 
  . وذلك في سياق الخالف المفتوح مع سورية"اللبنانية

لى إعالن قيادة منظمة التحرير نبذ اإلرهاب وانطالق الحوار وتحدث عبد ربه عن االتصاالت التي أدت ا
كما تطرق الى قناة أوسلو وما تبعها من جوالت مفاوضات وصوالً الى الوقت .  األميركي- الفلسطيني 

  .الحاضر مالحظاً أن عرفات لم يكن مفاوضاً بارعاً
 محمود درويش، مشيراً الى وروى قصة العالقة الخاصة التي قامت بين ياسر عرفات والشاعر الراحل

وقال إن درويش . أن أبرز المحطات المضيئة في تاريخ عرفات والثورة الفلسطينية كتب بحبر درويش
شارك عملياً في مفاوضات غير مباشرة مع وزير الخارجية األميركي السابق جورج شولتز، مؤكداً أنه 

وصف عالقة درويش بعرفات بأنها تشبه و. تولى شخصياً إطالعه على مسار قناة أوسلو قبل أن تعلن
وقال إن عرفات كان يشعر بأنه يدخل التاريخ المكتوب . عالقة المتنبي بسيف الدولة إذا استبعدنا المدائح

  .عبر قصائد محمود درويش
  :وهنا نص الحلقة االولى

النقاط التي ال انتهى عهد جورج بوش عملياً ولم تقم الدولتان، ما هي العقدة في المفاوضات؟ ما هي > 
  يمكن التقدم فيها ويصعب على أي جانب تقديم تنازالت حولها؟

األولى موضوع األرض وحجم .  ال يمكن التحدث عن عقدة واحدة، في رأيي هناك ثالث عقد رئيسية- 
الكتل االستيطانية التي يريد االسرائيليون ضمها الى اسرائيل، ونحن نرفض ذلك ونريد في أحسن 

 في المئة ليتم تبادلها بأرض مقابلة من ٢ارها الى أضيق مساحة ممكنة بحيث ال تتجاوز الحاالت اختص
 في المئة من األرض على األقل في الضفة، مع ٧االسرائيليون يريدون ما يوازي . حيث الحجم والنوعية

  .استثناء القدس ومناطق أخرى من هذه العملية، األمر الذي يرفع النسبة أكثر
اإلسرائيليون يريدون استمرار سيادتهم على األماكن المقدسة، خصوصاً ما يسمونه : نية القدسوالعقدة الثا

جبل الهيكل، وهو بالنسبة إلينا، األقصى والحرم القدسي، وال مانع عندهم أن تتولى هيئة عربية إسالمية 
اقتطاع أجزاء هامة، يعني إدارة هذه األماكن مع إعطاء بقية األحياء العربية للدولة الفلسطينية لكن بعد 

عند االسرائيليين يوجد شيء اسمه الحوض المقدس، الذي هو البلدة القديمة سلوان وجبل الطور وجبل 
  .الزيتون

  هذه يريدونها؟> 
هذا الموضوع ال يمكن القبول به .  انها من القدس الشرقية، يريدونها عملياً تحت السيادة االسرائيلية- 

غم انهم في بعض األحيان يحاولون التخفيف من المسألة بأنها منطقة ال تتجاوز ألنها قلب القدس على ر
 كلم، لكن البيت األبيض وقصر االليزيه أيضاً ال تتجاوز مساحتهما كيلومتراً أو اثنين، إذاً ٢مساحتها 

  .ليست المساحة هي المهمة
ا أي مرونة ذات معنى في هذا االسرائيليون حتى اآلن لم يبدو. والنقطة الثالثة هي موضوع الالجئين

آخر عروضهم كان استعدادهم لقبول أعداد محدودة من الالجئين في إطار لم الشمل أو لدوافع . الموضوع
  .حتى العدد أقل من عشرات األلوف. وهذا بالنسبة إلينا ال يحل المشكلة. إنسانية

  هذا داخل دولة إسرائيل؟> 
وات ونحن نطالب بأعداد أكثر بكثير لكن من دون تحديد  داخل دولة اسرائيل، وعلى مدى خمس سن- 

وهناك نقاط أخرى الموقف اإلسرائيلي غير واضح منها، لكن . الرقم، الى حين االتفاق على المبدأ
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مثالً كان االسرائيليون يريدون دائماً إبقاء األغوار . األميركيين طمأنونا بالنسبة الى موقف االسرائيليين
 كلم داخل ١٧ تحت سيطرتهم بحجة األمن، واألغوار بعمق يصل  أحياناً الى وشاطئ البحر الميت

الضفة الغربية، األمر الذي يحول الضفة عملياً، أو الدولة الفلسطينية الى مجرد رقع أو جزر في وسط 
األميركيون . الضفة الغربية، متناثرة ومحاطة بأحزمة من الوجود االسرائيلي العسكري أو االستيطاني

هناك استعداد ألن يوقفوا سيطرتهم على األغوار . مأنونا الى أن هناك تغييراً في الموقف اإلسرائيليط
  .وضمن هذه الحدود حصل بعض الوضوح في الموقف اإلسرائيلي أكثر من تقدم. وشاطئ البحر الميت

  هل هذا في عهد أولمرت؟> 
علينا خارطة، قدمها ألبو مازن لكنه لم هو حاول أن يعرض .  حتى األيام األخيرة من حكومة أولمرت- 

أبو مازن .  في المئة من األرض التي يريدون ضمها٦,٨يعطه نسخة عنها، إنما أراه اياها وتشتمل على 
فأخذ أبو مازن فكرة عنها ورسم لنا بخط يده الصورة . طلب أخذ الخارطة لكن أولمرت اعتذر عن ذلك

ن هذه ال تتضمن أي جدية، والتواصل بين الضفة وغزة يكون التي يتخيل انها موجودة على الخارطة، لك
فلذلك قال لهم أبو مازن ما دام . يعني في أي وقت يمكن أن يغلقوه. عبر ممر تحت السيادة االسرائيلية

مجرد مرور تحت سيادتكم ال أعطيكم مقابله أي شيء، ألن ذلك ال يعني سيادة لنا وال سيطرة حقيقية، 
هذه . إذا كان كذلك فإنني أعطيكم مقابل حق االستعمال لكن ليس في الجغرافيامجرد حق استعمال، و

 كأساس للتفاوض، كان ١٩٦٧تقريباً األمور العالقة، واهم شيء هو أن االسرائيليين اعترفوا بحدود العام 
نتم أ. موقفهم في األول قائماً على أساس أن ال حدود، أي ال تطالبوا بموضوع الحدود ألن ال أساس له

 ٦٧اآلن أقروا أن الـ. أصالً لم تكن لكم حدود، وهذه حدود هدنة كانت مع األرض، يعني حدوداً سياسية
هذه تقريباً الصورة التي وصلت اليها . هي األساس وان التعديالت يجب أن تجري على هذا الخط

أن يقدموا الى ) بوش(وأهم شيء في الموضوع أن األميركيين وعدوا، يعني اإلدارة الحالية . المفاوضات
اإلدارة المقبلة تقريراً مفصالً عن أين وصلت المفاوضات بين الطرفين لتكمل اإلدارة المقبلة هذه العملية، 

 "المأثرة"وشكلوا لجنة في وزارة الخارجية األميركية من أجل متابعة الموضوع، ويمكن أن يكون ذلك 
نها لم تترك األمور تفلت، ولم تحملنا المسؤولية كما حصل الوحيدة لهذه اإلدارة، ولعلها مأثرة أساسية اذ ا

  .في كامب ديفيد عندما قيل اننا نحن من عطّل المفاوضات
  فرصة كامب ديفيد

  لماذا قيل أن ياسر عرفات أضاع فرصة في كامب ديفيد؟> 
 ليس يعني من الخطأ القول إن كل سلوكنا في كامب ديفيد غير صحيح وان.  برأيي، أضاع ولم يضع- 

واي "كنت شاركت في . ٢٠٠٠علينا أي مسؤولية، كان ذلك في آخر عهد الرئيس بيل كلينتون عام 
 ونتج ١٩٩٥وشاركت في مفاوضات طابا عام ) ١٩٩٨أظن في العام ( في عهد بنيامين نتانياهو، "ريفر

 أفضل العسكريين مشكلة ياسر عرفات انه كان يعتقد أنه أفضل المفاوضين مثلما كان. عنها اتفاق القاهرة
هاجس عرفات في عملية المفاوضات لم يكن الحرص على . والسياسيين واإلداريين وفي كل األمور

الجغرافيا، بل الحرص على توسيع صالحيات السلطة، على امل تحسين شروط التفاوض على االرض 
غرافيا واحدة من كان يريد أن ينتزع من اإلسرائيليين أكبر ما يمكن من سلطة، والج. في المستقبل

وهذا الفارق بيننا . المجاالت، وليست المجال الرئيسي، بينما كانت االرض هي األولوية لدى اإلسرائيليين
وبينهم، هم كانوا يعتبرون األرض أولوية، فيما كانت األرض عندنا واحدة من القضايا التي تتغلب عليها 

كان يريد السيطرة على . لة على المصادر الماليةكان ياسر عرفات يريد السلطة الكام. أحياناً السلطة
كان يريد أن يكون صاحب القرار في . مصادر الدخل والتصرف بها كما يرتأي لتعزيز دوره ونفوذه

كان يريد الحصول على . المسائل المالية، وان يكون لديه دور قيادي من خالل اإلمساك بالسلطة
.  في اتفاق القاهرة كان يطالب بإعطائه لقب رئيس السلطةصالحيات أكثر من اإلسرائيليين الى حد انه

، كان عرفات يريد لمجلس الحكم ١٩٩٥خالل مفاوضات القاهرة عام . اتفاق أوسلو ال يعطيه هذا اللقب



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٢٦٤: لعدد        ا       ٢٢/١١/٢٠٠٨ السبت: التاريخ

وكان هذا . الذاتي الموقت أن يتحول الى مجلس تشريعي وتنشأ عنه حكومة، ويريد أن يأخذ لقب رئيس
 أن يأخذ لقب رئيس، أن يصبح عنده حكومة، وأعضاؤها اسمهم وزراء وليسوا بالنسبة اليه مأثرة كبيرة
 أصبح ٣٠ أو ٢٥وحصل على مجلس تشريعي بدل أن يكون عدد أعضائه . أعضاء مجلس تشريعي

فكل هياكل السلطة ورموزها بما فيها لقبه هو .  بحيث يشبه مجلس نواب حقيقيا٩٠ً أو ٨٠عدده فوق الـ
وعرض . وفي المرحلة الثانية كان يهمه اتساع الرقعة الجغرافية للسلطة. وضاتكان ما يهمه في المفا

 هي المدن والتجمعات السكانية، "أ"، "ج" و "ب" و "أ"اإلسرائيليون خطة تقسيم الضفة الغربية الى مناطق 
سكانية  هي تقريباً المناطق الخالية من التجمعات ال"ج" هي التجمعات الريفية األقل اكتظاظاً و "ب"و 

الفلسطينية والتي فيها المستوطنات والمناطق األخرى الخالية من االستيطان تماماً، لكن هي غالبية الضفة 
 فيها سيادة كاملة وهي "أ" في المئة من الضفة، منطقة ١٨ تساوي فقط "ب" و "أ"يعني مناطق . الغربية

 أمنية اسرائيلية يعني بمعنى حق الدخول  فيها إدارة مدنية فلسطينية لكن فيها سيطرة"ب"المدن، ومنطقة 
  . سيطرة كاملة اسرائيلية بما فيها عناصر السيادة"ج"والخروج، ومنطقة 

  أين عرضوا ذلك؟> 
ياسر عرفات وافق على هذا التقسيم وكان همه توسيع نفوذ السلطة . ١٩٩٦ في اتفاق طابا في العام - 

 ذلك بالنسبة الى االسرائيليين مكسباً كبيراً، ألنه وكان. وصالحياتها بغض النظر عن توسعها الجغرافي
عملياً يبقي سيطرتهم على كل المناطق غير المأهولة بالسكان في الضفة، ويطلق يدهم في عمليات 
التوسع فبدأوا يبنون في هذه المناطق بنية تحتية للمستوطنات، تربطها ببعضها بعضاً وتربطها بإسرائيل، 

كما ظل . فلسطينية فرعية عملياً، وحتى طرقاً ريفية في معظم األحيانوصارت الشوارع والطرق ال
 ٢٠٠٠وفي العامين . االسرائيليون القوة المسيطرة أمنياً وجعلوا المدن الفلسطينية جزراً معزولة ومطوقة

 عندما جاء ارييل شارون كسر هذه القاعدة وأعاد احتالل المدن مرة أخرى وغير المعادلة ٢٠٠١و
 ياسر عرفات كانت أيضاً تهمه رموز السلطة بمعنى أن لديه جيشاً وكان اسمه قوات أمن .بكاملها

 جهازاً أمنياً بين استخبارات وأجهزة أخرى، ومعظمها كانت تتصارع في ١٢فلسطينية، وعمل أكثر من 
  .ما بينها

  عمل نظاماً عربياً؟> 
ض النظر عن مضمونها الذي كان محصوراً  عمل نظاماً عربياً، وألنه يريد استكمال مظاهر الدولة، بغ- 

تصور أن . عمل مثالً قوات بحرية وقوات جوية في بلد عندنا فيه بحر لكن ال سيطرة لنا عليه. وضيقاً
نابلس مدينة في الداخل كان فيها مركز للقوات البحرية، علماً أنها تفتقر الى مياه الشفة وليس الى البحر 

  .اك قوات بحرية، وهكذا تعددت األجهزةفحسب، وكذلك في الخليل كانت هن
  .نعود الى المفاوضات> 
كانت نظرته الى االستيطان والطرق .  مشكلة عرفات في المفاوضات انه لم يكن مفاوضاً بارعاً- 

 طلب بيريز  من عرفات ١٩٩٥في عام . االلتفافية االسرائيلية التي بدأها شمعون بيريز نظرة ضيقة
نحن كنا نعرف . له ببناء خمسة شوارع للمستوطنات في المرحلة االنتقاليةأثناء المفاوضات السماح 

 شارعاً ويحولونها من شوارع صغيرة الى ٥٠ شوارع يبنون ٥األسلوب االسرائيلي، إذا أعطيتهم 
. عرفات وافق لهم مقابل أن تنتشر السلطة في المدن الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية. أوتوسترادات

هين بالخطر االستيطاني وكان ينظر اليه نظرة غير جادة، وكان يضع هذا البند على جلسات كان يست
مجلس الوزراء لكن من باب رفع العتب وليس من باب انه بند يستحق المعالجة، حتى اننا شكلنا وزارة 

  .لشؤون االستيطان لكنها كانت أيضاً في إطار المعالجة الشكلية
  في كامب ديفيد؟هل تعتقد انه اضاع فرصة > 
حاولنا . أوالً ذهب عرفات الى كامب ديفيد وهو يشعر أن هناك محاولة لجره الى فخ.  فعل ولم يفعل- 

قبل كامب ديفيد أن نطلب من كلينتون ومادلين أولبرايت تأجيل المؤتمر أسبوعين أو ثالثة اسابيع حتى 
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قضايا المختلف عليها وتضعها على طاولة تقوم الوفود المفاوضة بالتحضير الجدي له، بمعنى أن تحدد ال
لكن األميركيين أصروا أن نذهب الى . الرؤساء، كي ال يقوم الرؤساء أنفسهم بالمفاوضات من البداية

المفاوضات وربما كان كلينتون كثير االعتداد بنفسه، كان يعتقد ان حضوره الشخصي وحضور اإلدارة 
تينيت مدير االستخبارات المركزية والعناصر المؤثرة كفيل بكل عناصرها بما في ذلك أولبرايت وجورج 

بأن يسد الثغرات التي كانت موجودة بين الموقفين وكانت ثغرات كبيرة، وليس كما الحال اآلن اذ أصبحنا 
في حينه لم نكن نعلم على ماذا الخالف ألنه لم يكن هناك أرضية أو قاعدة . نفهم على ماذا نحن مختلفون

  .ننطلق منها
  ما الذي عرضه اإلسرائيليون في كامب ديفيد؟> 
جاءتنا عدة خرائط من قبل االسرائيليين، عملياً .  لم يعرضوا أي شيء واضح في ما يتعلق باألرض- 

  . في المئة١٢ في المئة و١٣ في المئة وتنزل الى ٢٠كانت تصل الى حدود 
   في المئة؟٢٠ماذا يعني > 
 ١٢ ثم ١٣الضفة الغربية وقطاع غزة وثم تنزل النسبة الى  في المئة من أراضي ٢٠ يريدون ضم - 

لم تكن لدينا دراسة . نحن لم تكن لدينا مقترحات مضادة.  من األرض١٠ أو ٩ووصلت الى حدود 
لم يكن لدينا . مضادة أو بديل عن االقتراح االسرائيلي وخارطة أخرى واستعداد لتبادل أراض أم ال

 في المئة، كان يجب أن يكون عندنا اقتراح ١٠ في المئة أو ٩ جواب مضاد، بغض النظر ان قالوا
  .مضاد

  من كان يجب أن يقوم بذلك؟> 
 بصراحة كلنا كان يجب أن نقوم بذلك، لكن كنا نخاف االقتراب من المحرمات التي تتحدث عن حدود - 

قولون إنهم طيب هناك مشكلة اسمها الوجود االستيطاني، يجب ان يزول، لكن االسرائيليين ي. ١٩٦٧
في موضوع . مستعدون لمبادلة بعض األراضي، هل كان لدينا جواب على هذا أم ال؟ لم يكن لدينا جواب

استمرار السيادة على البلدة القديمة وباألساس على : القدس، كان موقف االسرائيليين في غاية السوء
األقصى والحرم القدسي لكن بعدها صاروا يتحدثون عن سيطرة فلسطينية على المسجد . الحرم القدسي

من دون أن يقولوا السيطرة والسيادة لمن، طبعاً تبقى السيادة لهم، اما سيطرتنا فتعني االدارة عملياً، ثم 
  .صاروا يطرحون اقتراحات أخرى من نوع السيادة فوق األرض لنا وتحت األرض لكم

  ماذا يعني ذلك؟> 
ما تقول السيادة تحت األرض يعني يحق لهم التنقيب  نظريتهم الدينية تقول إن هناك الهيكل وعند- 

والبحث تحت األرض، فكانت مشاريع عدة متناقضة الى حد انه في يوم كان ساندي بيرغر الذي كان 
مستشار األمن القومي االميركي في اجتماع ضمني أنا وكلينتون وداني ميريدور الذي كان مسؤول 

مفاوضات، وأنا كنت مسؤول الجانب الفلسطيني، فسألني بيرغر الجانب االسرائيلي في لجنة القدس في ال
لماذا ال تسمحون لإلسرائيليين أن يدخلوا الى المسجد األقصى للصالة ويبنوا كنيساً هناك أو : أمام كلينتون

من حقك أن تسأل هذا السؤال لكن أنت تعرف انه تترتب : الهيكل؟ فقدت اعصابي أمام السؤال، وقلت له
ب دينية تمتد من جاكرتا وتصل الى آخر نقطة في العالم اإلسالمي في السنغال ضد كل ما على هذا حر

  .له عالقة بالغرب
  قضية القدس

  هل كان ياسر عرفات في وارد التنازل في مسألة القدس؟> 
قال له هذا . حاول أمام ضغط كلينتون عليه أن يعطي أجوبة.  في موضوع القدس لم يكن مستعداً- 

لم . رفع التلفون كي يتحدث إليهم.  أستطيع اإلجابة عنه إال عندما اتصل بالقادة العربالموضوع ال
لدينا ثقة فيك وأنت : أفضل األجوبة التي وردته هو. اذ كانوا منشغلين او غائبين. يستطع التحدث مع أحد
  .تتصرف كما تراه مناسباً
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  هل جرى  الحديث عن موضوع الالجئين في كامب ديفيد؟> 
  .هذا ما عرض علينا.  ألفاً للم شمل عائالت وحاالت إنسانية٢٥ت هناك أرقام من  كان- 
  كان باراك رئيس الحكومة في اسرائيل؟> 
باراك رفض اللقاء معه من اليوم األول، .  إسرائيلياً منسقاً- نعم، وشعر عرفات أن هناك فخاً أميركياً - 

 الذي كان معه، وكان واحد أو اثنان من االسرائيليين وانعزل باراك في الفيال الخاصة به، حتى عن الوفد
يزوراننا، من الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء مشتركين، فكان أبو عمار يسألهم عن باراك للجلوس معه، 
لكن باراك كان يتهرب من اللقاء، وكان يفضل التحاور معنا عبر األميركيين أو بوجودهم حتى يكون 

 صارت مناورات كثيرة، لكن أيضاً كان التفاوض فوضى كاملة، يعني يوم .األميركيون قوة ضغط علينا
  .تحكي بالقدس، وفجأة تنتقل الى مسألة الالجئين، ثم األرض

  من كان من الفلسطينيين؟> 
 كان أبو عالء و أبو مازن وصائب عريقات ونبيل شعث وأكرم هنية وأنا ومحمد دحالن وخالد سالم، - 

  .مع مستشارين كثر
  اً في ملف التفاوض هل كان ابو مازن هو المرجع العملي؟عملي> 
أبو عمار كان يشعر يوماً بعد يوم .  كان أبو مازن المرجع العملي لكن المرجع الفعلي كان أبو عمار- 

بضيق وأن هناك محاولة لحشره في الزاوية، وأبرز مخالبه للدفاع عن نفسه وأراد الخروج من هذه 
كان يعلم أنه إذا خرج من دون نتيجة . ي ثمن، لكن كان ذلك من دون نتيجةالورطة ومن كامب ديفيد بأ
األميركيون منذ لحظة وصولنا قدموا الينا إعالن مبادئ  كانت عناصره . يكون حقق مكسباً وانتصاراً

لماذا تحرجوننا من أول يوم، طيب اعتبروا ان هذا االعالن : سيئة للغاية فرفضناها، وكان جواب كلينتون
  . قائماً، لكن المواقف األميركية التفصيلية في تلك الورقة صارت الموجه للمفاوضاتليس
  ماذا تضمن العرض االميركي؟> 
ال بالنسبة الى حدود الدولة الفلسطينية او مساحتها، وال وضوح حول موضوع .  اتسم بعد م الوضوح- 

  .القدس وال موضوع الالجئين أو عددهم
  ٢٢/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   حل القضية الفلسطينية طشرو .٣٧

  زبيجنيو بريجينسكي
ال شك أن انتخاب باراك أوباما، هو لحظة تاريخية تنطوي على أبعاد ودالالت عميقـة بعـدما أظهـر                   

كا وحدها المنتشية بهذا النصر الذي حققته على        يولم تكن أمر  . كيون مقدرة فذة على رص صفوفهم     ياألمر
، بل شاركها الفرحة أغلب بلدان العالم التي رأت في انتخـاب            كي أسود يماضيها بانتخاب أول رئيس أمر    

كا إلى مبادئها الراسخة في العالقات الدولية التي جعلتها         يأوباما أمالً جديداً في إمكانية التغيير وعودة أمر       
  .القوى األولى في العالم

اتج عن انتخـاب أوبامـا      كيين استغالل الزخم الن   يلكن الفرحة بطبيعتها قصيرة، لذا يجدر بنا نحن األمر        
رئيساً للبالد للتصدي إلى المشاكل العاجلة التي تواجه الواليات المتحدة، وبـاألخص تلـك التـي تحـدد          

  .سياستها الخارجية وترسم عالقاتها الدولية
فبعد أن ينصب أوباما رئيساً رسمياً للبالد سيواجه عدداً من القضايا الشائكة والمستعصية علـى الـساحة                 

ية التي تتنافس جميعها على قسط من اهتمامه وجهده مع وجود مناصرين لكل قـضية علـى حـدة                   الدول
، "إسرائيل"ومن ناحيتنا، نعتقد أن عملية السالم بين العرب و        . يدفعون في اتجاه التركيز عليها دون سواها      

قـى الـشرق    وقد رأينا كيـف تل    . هي إحدى أهم القضايا التي تستحق مركز الصدارة في سلم األولويات          
األوسط أكثر من أي منطقة أخرى في العالم خبر انتصار أوباما بروح إيجابية، وكيف تفاءلـت بإدارتـه                 
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القادمة لحل المشاكل العالقة في المنطقة وإخراج عملية السالم من ظلمة الدهاليز وقاعـات المفاوضـات                
منطلق ال بد من التذكير أن أي اهتمام        ومن هذا ال  . إلى نور الواقع ورحباته ليتفيأ بخيراتها شعوب المنطقة       

بالصراع في الشرق األوسط من قبل إدارة أوباما سيرسخ التفاؤل الذي انطبع في قلوب النـاس عنـدما                  
انتُخب رئيساً، ومع أن الجميع في الشرق األوسط ليس متفقاً على أن القضية الفلسطينية تـشكل التحـدي              

لمتولد في النفوس جراء معاناة الفلسطينيين، حقيقيـاً ومنتـشراً          األكبر في المنطقة، يظل الشعور بالظلم ا      
ومع األسف، لن يكون بمقدور اإلدارة الحالية التوصل إلـى حـٍل مـرضٍ للقـضية                . على نطاق واسع  

الفلسطينية مع نهاية فترة واليتها في العشرين من شهر يناير المقبل، وذلك رغم كل الجهود التي بـذلتها                  
  .عتها بهذا الخصوصوالوعود التي قط

حل القضية الفلسطينية سيغير المناخ النفسي السائد في المنطقة وسيعمل على تحجيم الدور اإليراني بعدما               
  .تُقطع الطريق على الطموحات اإليرانية في الشرق األوسط

لكن علينا أال نضيع الفرصة مرة أخرى بأن يفتر اهتمامنا بالصراع الـشرق أوسـطي، وإال سـيتعمق                  
إلحساس بالظلم المنتشر في المنطقة، مما قد يؤدي في مرحلة الحقة إلى انفجار العنـف مجـدداً بـين                   ا

األطراف المتصارعة، أو اندالعه في أماكن قريبة سواء في لبنان، أو غزة ليزيد من تعقيد الوضع الهش                 
 هذا الفتـور فـي      ولعل أخطر ما قد يترتب عن     . في المنطقة لترجع األطراف جميعها إلى المربع األول       

الحماس تجاه عملية السالم في الشرق األوسط تالشي حل الدولتين الذي يتم الترويج له حاليـاً، وتخلـي                  
وال . الفلسطينيين كما اإلسرائيليين عنه مع احتمال تجدد العنف، أو النزوع إلى حل الدولة ذات القوميتين              

ة الفلسطينية على عموم المنطقة، بحيث سيـساهم       يخفى على أحد التأثير اإليجابي الذي سيخلفه حل القضي        
في رفع القيود عن الحكومات العربية لمساندة الدور القيادي للواليات المتحدة في المنطقة، كمـا فعلـوا                 
عشية غزو العراق، كما أن الحل سيخطف األلق الذي يتمتع به حزب اهللا وحماس اللذين يستغالن محنـة                  

واألهم من ذلك أن حل القضية الفلسطينية سيغير المناخ النفسي السائد في            . الفلسطينيين لتجييش األنصار  
المنطقة وسيعمل على تحجيم الدور اإليراني وإعادته إلى وضعه الطبيعي بعدما تُقطـع الطريـق علـى                 

  .الطموحات اإليرانية ويحد من ميولها االستعراضية وتفاخرها بدورها المستجد في الشرق األوسط
ناصر الحل واالتفاق واضحة للعيان، وال بد في هذا اإلطار من أن يقوم الرئيس األميركـي                والواقع أن ع  

أمام الجميع بتحديد المعايير األساسية التي تراها بالده ضرورية لتحقيق سالم عادل ودائم فـي المنطقـة                 
نـسحاب  اال: تلك المعايير تنهض على أربعة مبادئ محورية      . يرضي األطراف جميعها، وينهي الصراع    

 مع بعض التعديالت البسيطة والمتبادلة بين الطرفين، تعويض الالجئـين الفلـسطينيين             ١٩٦٧إلى حدود   
وقد يتم اللجوء إلى    . بدل حق العودة، وإعالن القدس عاصمة للدولتين، ثم دولة فلسطينية منزوعة السالح           

سلطة الفلسطينية بعـد تـسلمها       في حال تخوفها هذ من عدم قدرة ال        "إسرائيل"تدابير إضافية لضمان أمن     
لألراضي أن تمنع تنفيذ الهجمات ضد الدولة العبرية مثل نشر قوات حفظ السالم الدولية يشرف عليهـا                 
حلف شمال األطلسي، الذي لن يكتفي باستبدال القوات اإلسرائيلية، بل سيقوم بتدريب الشرطة الفلسطينية              

العائق األساسي أمام تقدم عملية السالم في الفترة األخيرة         ولحد اآلن، ظل    . لتحسن كفاءتها ورفع فعاليتها   
الضعف الذي يعتري الطرفين معاً وقدرتهما المحدودة في التوصل إلى اتفاق بينهما، ال سيما فـي ظـل                  

 التي باتت مصدر تعقيد إضافي، فضالً عن االنقـسام المـستحكم بـين              "إسرائيل"االنتخابات القادمة في    
 حال تقدم عملية السالم واكتسابها زخماً واضحاً، فإنه من الصعب أن نتخيل حماس              لكن في . الفلسطينيين

تتخلف عن الركب، كما أن الشعب اإلسرائيلي سيكون أمام فرصة نادرة لتسجيل موقفه والمشاركة فـي                
  .رسم مستقبل البالد

المبـادئ  كي تجاوز مظاهر الضعف هذه من خالل التحدث بصراحة وحزم عـن             بويمكن للرئيس األمر  
يعين الرئيس بالموازاة مـع     أن  األساسية لعملية السالم، كما يتعين عليه الضغط في اتجاه القبول بها على             

وبـالطبع، سـيكون   . هذه الجهود وليس بعدها أحد الشخصيات البارزة ينوب عنه في الدفع بخطط السالم   
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م الدعم والتشجيع للشعبين الفلـسطيني      لهذا التحرك دوراً كبيراً في حشد التأييد الداخلي والخارجي وتقدي         
وبرغم التعقيدات الكثيرة المرتبطة بالقضية     . واإلسرائيلي لالنخراط كلياً في تعزيز عملية السالم وإنجاحها       

 تبقـى فـرص النجـاح       "إسرائيل"الفلسطينية والصعوبات الكامنة في ثنايا الصراع الطويل بين العرب و         
  .لفشل أكثر فداحة وخطورة من أي وقت سابقأوضح من ذي قبل، كما تظل تكاليف ا

  ٢٢/١١/٢٠٠٨اإلتحاد، اإلمارات، 
  
   تنجح مبادرة السالم العربيةباإلعالناتليس  .٣٨

  هاني المصري
بدأت القيادة الفلسطينية منذ يوم الخميس الماضي بنشر إعالنات في الصحف اإلسرائيلية للترويج لمبادرة              

طيبي المكلف بتنفيذ الحملة داخل اسرائيل، وياسر عبد ربه أمين سر           ووفقا للنائب احمد ال   . السالم العربية 
، فإن نشر اإلعالنات يدشن بدء حملة إعالمية لشرح المبادرة العربية للرأي            )ف.ت.م(اللجنة التنفيذية لـ    

العام اإلسرائيلي الذي عرف المبادرة بصورة منقوصة، وسمع عنها بـشكل مـشوه عبـر المـسؤولين                 
إذا كانت مشكلة اسرائيل مع مبادرة      . لذين هاجموا المبادرة أو تعاملوا معها بصورة انتقالية       اإلسرائيليين ا 

ولكـن إذا كانـت   . السالم العربية تتعلق بنقص في الدعاية واإلعالم والمعرفة يمكن حلهـا باإلعالنـات    
تطيع أن تفـرض    المشكلة تكمن أساسا في أن اسرائيل غير جاهزة حتى اآلن للسالم، ألنها تعتقد أنها تس              

على الفلسطينيين أحد البدائل المفضلة إلسرائيل مثل استمرار الوضع الراهن، أو الدولة الفلـسطينية ذات               
  .الحدود المؤقتة، أو عودة الخيار األردني والوصاية المصرية، أو الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب

 اإلعالنات والتمنيات والطلبات، بحاجة الـى       إن اسرائيل حتى تغير موقفها المتعنت بحاجة الى أكثر من         
موقف فلسطيني وعربي يعمل على جمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على              
اسرائيل لجعلها تقتنع بأن سياستها االحتاللية واالستيطانية والعنصرية واالعتماد على القـوة والعـدوان              

من استمرار احتاللها أكثر ما تربح؟ أو يمكن أن تربح من نهاية االحتالل             والتوسع ال تنفع، وأنها ستخسر      
عندها يمكـن أن يكـون      . أكثر ما تربح حاليا، وان استمرار الوضع الراهن سيجلب أخطارا كبرى عليها           

أما إذا استخدمت هذه اإلعالنات في الوقت الذي تعتمـد القيـادة الفلـسطينية مـسار                . لإلعالنات جدوى 
 دون التوصل الى اتفاق وفقا لوعد انـابوليس،         ٢٠٠٨ وال تغتنم فرصة اقترابنا من نهاية العام         انابوليس،

بل تقوم بتجديد وتمديد مسار انابوليس وما يعنيه ذلك من اعتماد المفاوضات المباشرة والثنائية والـسرية                
خل المحدود جدا هـو     بعيدا عن التدخل الدولي الفاعل، وعلى أساس أن الطرف الثالث المسموح له بالتد            

  .الواليات المتحدة األميركية التي كانت وسيطا غير نزيه
اعتقد أن الرأي العام اإلسرائيلي ال يعاني من الجهل بمبادرة السالم العربيـة، فالمبـادرة بـسيطة جـدا                   

ي ال  الرأي العام اإلسـرائيل   . ومفهومة جدا فهي تقوم على المقايضة بين االنسحاب الكامل والسالم الكامل          
يكترث بها ألنه تحت تأثير الرياح اليمينية المتطرفة والعنصرية التي تهب في اسرائيل وتزايدت حـدتها                
في السنوات األخيرة، لذلك ال يكترث بها أو يتخذ موقفـا شـبيها مـن موقـف القيـادة اإلسـرائيلية،                     

. لسالم العربية في الجملة   فاالستطالعات التي أجريت في اسرائيل أشارت الى وجود أغلبية تؤيد مبادرة ا           
ولكن عند التصويت على قضايا الوضع النهائي كل على حدة نالحظ أن هذا التأييد ليس حقيقيا، فاألغلبية                 

وخـصوصا مـا تـسمى      ( وال إزالة المستوطنات     ١٩٦٧في اسرائيل ال تؤيد االنسحاب الى حدود العام         
ق عليه لقضية الالجئـين، وال توافـق علـى          وال تؤيد التوصل الى حل عادل متف      ) المستوطنات الكبيرة 

والمالحظ أن موقف الرأي العام اإلسـرائيلي       . االنسحاب من القدس الشرقية وإنما من أحياء عربية فيها        
  .أكثر يمينية من مواقف القيادات اإلسرائيلية

ربيـة،  إن اسرائيل الرسمية وغير الرسمية رفضت أو تعاملت في أحسن األحوال مع مبادرة الـسالم الع               
حتى بعد الصحوة المتأخرة التي عبرت عن نفسها بإطالق تصريحات من شمعون بيريس وايهود بـاراك                
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وغيرهم حملت أحاديث إيجابية عنها، بانتقائية مـن خـالل الترحيـب باالسـتعداد العربـي الجمـاعي            
الشروع فـورا   لالعتراف بإسرائيل وتطبيع العالقات معها ودعت الدول العربية الى          ) واإلسالمي كذلك (

بتطبيع العالقات مع اسرائيل لتشجيعها على قبول مبادرة السالم العربية، ورفضت البنود التـي تحـدثت                
عن الحقوق والمطالب العربية خصوصا مسألة االنسحاب الكامل من األراضـي الفلـسطينية والعربيـة               

  .المحتلة
، وال تزال تخشى مـن أن تتحـول الـى           إن الحكومة اإلسرائيلية كانت تخشى من مبادرة السالم العربية        

مبادرة مطروحة بقوة على اسرائيل خصوصا بعد فشل مسار انابوليس بالتوصل الى اتفاق سالم أو الـى                 
تقدم حقيقي جوهري ملموس في ظل المتغيرات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية خصوصا بعد نجاح              

  .ةباراك اوباما رئيسا للواليات المتحدة األميركي
إن مبادرة السالم العربية بحاجة الى تبن عربي حقيقي لها، وهذا يقتضي أن تقدم كرزمة متكاملة، تقبلهـا   
اسرائيل أو ترفضها، وإذا رفضتها يجب أن تعرف ماذا ستدفع ثمنا لهذا الرفض، وإذا قبلتهـا يجـب أن                   

لم تعاقب عربيا على ذلـك،      اسرائيل رفضت المبادرة عمليا و    . تعرف ما هي المكاسب التي تحصل عليها      
بل يواصل العرب طرح المبادرة واستجداء القبول االسرائيلي لها دون استخدام األوراق التـي فـي يـد      

واآلن أصبح في يد العرب أوراق جديدة تضاف الى أوراق النفط واألسـواق وعدالـة القـضية                 . العرب
ي الحاجة األميركية والدولية للمـساعدة      الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه وحقوقه، وه       

العربية من أجل التوصل لحل في العراق وأفغانستان وللملف النووي اإليراني والمساعدة فـي تجـاوز                
  .األزمة المالية العالمية

التبني العربي الحقيقي لمبادرة السالم العربية يتطلب وضع الثقل العربي كله وراءها، ومطالبة العالم كله،               
 أطراف اللجنة الرباعية الدولية والواليات المتحدة األميركية تحديدا بتبنيها، وخـصوصا بعـد              خصوصا

  .صدور اشارات إيجابية حولها من أوروبا ومن الرئيس األميركي المنتخب باراك اوباما
ألنـه  إن الذهاب العربي الجماعي لمؤتمر انابوليس أجهض إمكانية القبول الدولي لمبادرة السالم العربية،  

كرس االستفراد اإلسرائيلي بالفلسطينيين عبر ما يسمى المفاوضات الثنائية المباشرة التـي تجـري دون               
مرجعية واضحة وملزمة، ودون ضمانات دولية وال دور دولي فاعل، وال جداول زمنية وال آلية تطبيق                

ن يجب عـدم الـذهاب      كا. مثل هذه المفاوضات يمكن أن تدور حول نفسها مائة عام دون نتيجة           . ملزمة
  .النابوليس لو كان العرب فعال مع مبادرتهم وعليهم اآلن وقف مسار انابوليس بعد فشله وليس تمديده

إن المفاوضات الثنائية يجب أن تبدأ بعد الموافقة الرسمية اإلسرائيلية الواضحة وغير المـشروطة علـى                
لـذلك الحظنـا أن الموقـف       . ا وليس عليها  مبادرة السالم العربية، من أجل التفاوض على كيفية تطبيقه        

المرشحة األقل سوءا لتولي رئاسة الحكومة اإلسرائيلية       (االسرائيلي، خصوصا الذي تطرحه تسيبي ليفني       
، يركز على أن مبادرة السالم العربية ليست بديال عن المفاوضات الثنائية، ألن اسرائيل تريد أن                )القادمة

فيدة من تفوقها العسكري ومن كونها الدولة المحتلة التي تمارس كـل            تفرض حلها على الفلسطينيين مست    
أنواع التأثير على الفلسطينيين، وبعد ذلك تحصل على المباركة العربية والدولية لالتفاق الثنـائي الـذي                

  .يمكن التوصل إليه
ـ                سرية األنكى واألمر أن بعض الفلسطينيين أصبحوا من أوائل المتحمـسين السـتمرار المفاوضـات ال

المباشرة، ولعدم وجود تدخل دولي حاسم تحت تأثير وهم بأن االتفاق الفلسطيني ــ اإلسـرائيلي علـى              
وهذه سياسة خطرة ألنها تحمـل فـي        . مرمى حجر وأن أي مسار آخر يمكن أن يعيدنا الى نقطة الصفر           

 بعيد عن الحد األدنى     طياتها إمكانية قبول المطروح إسرائيليا بعد إجراء بعض التعديالت عليه، رغم أنه           
  .الفلسطيني بعد األرض عن السماء

إن الدولة الفلسطينية ليست على األبواب، وهي بحاجة الى كفاح متعـدد األشـكال سياسـي وقـانوني                  
وجماهيري واقتصادي وفكري وإعالمي، كفاح ال يستبعد الكفاح المسلح، بوصفه الحق الـذي يجـب أن                
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. لما رأوا ذلك مفيدا لهم ويصب في خدمة مصالحهم الوطنيـة العليـا            يحتفظ به الفلسطينيون الستخدامه ك    
الدولة الفلسطينية المجتزأة ذات الحدود المؤقتة التي تقسم الضفة بمـا فيهـا القـدس بـين الفلـسطينيين         
واسرائيل هي التي على األبواب، فهي أصبحت مصلحة إسرائيلية تساعد اسرائيل على إبعاد شبح الدولة               

  !. يمكن أن يقضي على حلم اسرائيل بإقامة دولة يهوديةالواحدة الذي
إذا كان يوسي بيلين أبرز المؤيدين لوثيقة جنيف يعتبر أن مسار انابوليس قد فشل، والم الـسلطة علـى                   
قبولها بالمماطلة اإلسرائيلية والدخول بمسار تفاوضي مهلهل ومفتوح وغير مقيد بجـدول زمنـي، هـذا                

طينيين أن يبادروا لوقف هذا المسار ودعـوة المجتمـع الـدولي والـرئيس              يجعل من األولى على الفلس    
  .األميركي الجديد لفتح مسار سياسي جديد قادر على إنهاء االحتالل وتحقيق األمن واالستقرار والسالم

إذا استلم باراك اوباما مقاليد الرئاسة األميركية ووجد أن المفاوضات الفلسطينية ــ اإلسرائيلية تـسير               
ى خير ما يرام وال يطالب أحد بتدخل أميركي أو دولي فاعل ونزيه ويـستند الـى القـانون الـدولي                     عل

إذا أردنـا االسـتفادة مـن       . وقرارات الشرعية الدولية فإنه سيبارك هذه المفاوضات ويتمنى لها النجاح         
إحداث أزمة بالمفاوضـات    التغيير الذي بدأ بالواليات المتحدة بفوز اوباما، علينا أن نبدأ بتغيير سياستنا و            
  !!!ألنها مفاوضات عقيمة حتى يتحرك العالم والرئيس األميركي الجديد إلنقاذها

  ٢٢/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  

  أوجاع غزة  .٣٩
  باتريك سيل

 حصارها الخانق على قطاع غزة، فارضـة بـذلك          "إسرائيل"في انتهاك صارخ للقانون الدولي، شددت       
 للمعـابر   "إسـرائيل "وبسبب إغـالق    .  مليون نسمة  ١,٥يه البالغ تعدادهم    عقوبتها الجماعية على مواطن   

والمنافذ المؤدية إلى القطاع، لم تعد وكاالت الغوث اإلنساني التابعة لألمم المتحدة، قادرة على توصـيل                
وفـوق ذلـك، توقفـت      .  ألف مواطن من مواطني القطاع     ٧٥٠مساعداتها الغذئية التي يعتمد عليها نحو       

 عن إمداد محطة الطاقة الوحيدة في القطاع بما تحتاجه من وقود، مما أدى إلى انقطاع التيـار                  "إسرائيل"
وهكذا انزلق القطاع إلى متاهة الدمار والجوع والعزلة الدوليـة والـشلل            . الكهربائي عن نصف السكان   

" األسـرى "إزاء   "إسـرائيل "وقد أخطأ المجتمع الدولي بإهماله وال مباالتـه بفظاعـة           . االقتصادي التام 
وفي كل من   . الفلسطينيين في كل من القطاع والضفة الغربية، مع العلم أن هذه المرة تعد األفظع واألشد              

مقر األمم المتحدة في نيويورك، وفي الدوائر الحكومية في كل من لندن وباريس، بل في واشنطن نفسها                 
 للقلق، وربما يؤدي االنفجار المتوقع إلى       هناك شعور عام بأن الوضع في األراضي الفلسطينية بات مثيراً         

  .إشعال المنطقة بأسرها
يذكر أن اثنتي عشرة وكالة أممية، حذرت من حدوث كارثة إنسانية، بينما كرر األمـين العـام لألمـم                   

غيـر أن   .  من انتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي       "إسرائيل"لـالمتحدة بان كي مون تحذيره      
 أرواح  "إسـرائيل "بل على نقيض ذلك تماماً أزهقت       . تبدو ال مبالية بهذه التحذيرات والنداءات      "إسرائيل"

 ألف، يكثر بينهم األطفال، خالل العـام الماضـي   ٢,١١٢ من الفلسطينيين إلى جانب إصابتها لنحو      ٥١٤
بر الحالي، مع    وشهر نوفم  ٢٠٠٧الممتد بين انعقاد مؤتمر أنابوليس في السابع والعشرين من نوفمبر عام            

لـيس  . اإلشارة إلى أن الهدف الرئيسي، الذي عقد من أجله مؤتمر أنابوليس، هو استئناف عملية الـسالم         
 بيتـاً   ٩٥ بيتاً من بيوت الفلسطينيين، بما فيها حوالي         ٣٣٠ذلك فحسب، بل هدمت الجرافات اإلسرائيلية       

 وحـدات سـكنية جديـدة       ٢٢١٠نشاء   عطاءات إل  "إسرائيل"وفي المقابل، أصدرت    . في القدس الشرقية  
  !لمستوطناتها غير المشروعة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية
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 ٦٣٠ حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بإنشائها لحوالي         "إسرائيل"وبين هذه االعتداءات جميعها قيدت      
هجمات علـيهم وتعرضـهم     نقطة من نقاط التفتيش وحواجز الطرق، بينما استمرت معاناتهم من تكرار ال           

  .لإلهانات المنتظمة على يد الجنود اإلسرائيليين والمتطرفين من المستوطنين على حد سواء
وهـي  .  هو التمتع بحرية مطلقة في قتل اآلخر وحرمانه من حق الرد على اعتـداءاتها              "إسرائيل"طموح  

  .تريد توفير الحماية لمواطنيها، بينما تحرم اآلخرين من هذه الحماية
 علناً األسبوع الماضـي، مـن خـالل         "إسرائيل"في خطوة استثنائية وفريدة من نوعها، اتهمت سويسرا         

مذكرة شديدة اللهجة وجهتها إليها، بهدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية والمناطق المجاورة لـرام               
جانبها، عبرت بريطانيا   ومن  . ١٩٤٩اهللا، ما يمثل انتهاكاً لنصوص ومواثيق معاهدة جنيف الرابعة لعام           

عن رفضها تمديد إعفاء السلع والبضائع المنتجة أو الناشئة عن المستوطنات اإلسـرائيلية فـي الـضفة                 
  .الغربية من التعرفة والرسوم الجمركية

يذكر أن األزمة الحالية في قطاع غزة، كانت قد بدأت في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، علـى إثـر                    
في انتهاك صارخ لهدنة إطالق النيران السارية لمدة سـتة           -رائيلية ألراضي القطاع    اجتياح القوات اإلس  

 أنه ربما يستخدم في حال      "إسرائيل" وحركة حماس بحجة هدم نفق زعمت        "إسرائيل"أشهر، المبرمة بين    
وأثناء تنفيذ تلك العملية لقي ستة من أعضاء حركة حماس حـتفهم،            . اكتماله ألغراض اختطاف جنودها   

ومن ناحيتها، ردت حركـة     . ينما صرع خمسة آخرون أثناء غارة شنتها القوات اإلسرائيلية على القطاع          ب
حماس على هذه االعتداءات المتكررة، بإطالق عدد من صواريخها محلية الصنع على ضاحية سديروت              

السكان، بينمـا  اإلسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، لم تسفر إال عن وقوع إصابات طفيفة بين عدد من           
  "!صدمة الصواريخ"ال يزال عدد آخر يعالج نفسياً من تأثيرات 

 مـن شـهر ديـسمبر       ١٩وما لم تمدد فترة سريان الهدنة الحالية، فإن المتوقع لها أن تنتهي بحلول يوم               
فمن ناحيتها، تريد   . ولكن وفق شروطه الخاصة   ... والمالحظ أن كال الطرفين يرغب في تمديدها      . المقبل

 االحتفاظ بحريتها الكاملة فـي      "إسرائيل"ماس أن يأتي التمديد مصحوباً بإعادة فتح المعابر، بينما تريد           ح
وبينمـا تأمـل    . تجويع الفلسطينيين ومواصلة فرض الحصار عليهم، على أمل اإلطاحة بحكومة حماس          

  .بشدة هذا المطلب "إسرائيل" أراضي الضفة الغربية، تعارض "إسرائيل"حماس أن تشمل الهدنة بينها و
 هو التمتع بحرية مطلقة في قتل اآلخر، دون أن يكون لهذا اآلخر حـق               "إسرائيل"وكما نرى، فإن طموح     

غير . وهي تريد توفير الحماية الالزمة لمواطنيها، بينما تحرم اآلخرين هذه الحماية          . الرد على اعتداءاتها  
، طالما واصلت حرمان جيرانها الفلـسطينيين هـذا          أن تنام آمنة قريرة العين     "إسرائيل"أنه يستحيل على    
وهـذا هـو جـوهر      . فاألمن واحد ال ينفصم وال يجوز لطرف التمتع به دون اآلخر          . األمن والطمأنينة 

 ال تكترث كثيراً للدمار العـالمي الـذي         "إسرائيل"والواضح أن   .  الفلسطيني -معضلة النزاع اإلسرائيلي    
يراً للدمار الذي ألحقته بشبابها جـراء قهرهـا المـستمر لجيرانهـا             بل ربما ال تأبه كث    . لحق بصورتها 
 كراهية عامة لها في أوساط شـعوب العـالم العربـي            "إسرائيل"ومن الطبيعي أن تستقطب     . الفلسطينيين
  .اإلسالمي
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 وخارجها، يراوح منذ بـضعة عقـود        "إسرائيل"طيات اإلحصائية فإن قوام يهود العالم، داخل         طبقاً للمع 
وإذا افترضنا جدالً عدم دقة هذا الرقم وقابليته للزيادة، فإنه يظـل مـن              . حول الثالثة عشر مليون نسمة    

 والطوائف  الصحيح والالفت ضعف أو عجاف النمو السكاني لهذا القطاع البشري قياساً بأحوال الشعوب            
  . واألمم األخرى
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، بكل معانيهـا    "إسرائيل"على أن ما يستدعي مزيداً من التفكر ويعنينا أكثر في هذا السياق هو أن نشوء                
. وفوائدها المزعومة والمفترضة صهيونياً، لم يؤد إلى تحوالت فارقة في الخط البياني لنمو هذا القطـاع               

لى هذه الدولة واالستيطان فيها سريانها علـى الممتنعـين          وتسري هذه المالحظة على من آثروا الهجرة إ       
  . عن االستجابة لدعوة الهجرة

 ٥,٥ إلى   ١٩٤٨ ألف عام    ٦٠٠ الدولة من    "إسرائيل"ال يقدح في صحة هذه النتيجة زيادة عدد اليهود في           
  . ماليين بعد ستين عاماً

 بكثير جداً مما يعزي إلى زيادة طبيعيـة         فالنمو في هذه الحالة يعود إلى انعكاسات الهجرة واالنتقال أكثر         
والفحوى هنا أنه إذا خصمنا ما راكمته موجـات الهجـرة، ال            . في معدلي الخصوبة والمواليد الطبيعيين    

 عنـد   "يلئإسـرا " وانهيار االتحاد السوفييتي، إلى يهـود        ١٩٦٧ و ١٩٤٨سيما الكبرى منها غداة حربي      
هـذا دون  . ، تأكدنا من ضمور الزيادة الطبيعية إلى أبعد الحدودإعالنها من المجموع الكلي لسكانها راهناً     

الحديث عن الحوافز التي قدمتها الحكومات اإلسرائيلية تباعاً لألسر اليهودية كثيرة العدد، والتي ال يبـدو                
  . أنها آتت أكلها بشكل مرض

الجتماعية واالقتـصادية   المراد أن وجود الدولة، الذي انطوى على وعود باالستقرار واألمن والرعاية ا           
واقترن يقيناً بالدعم الخارجي الالمحدود، لم ينعكس إيجابياً وال وجد له ترجمة بالنـسبة لنمـو القطـاع                  

ولوال المدد السكاني الخارجي، غير الطبيعي والمعرض للتذبذب أصالً         . اليهودي طبيعياً داخل هذه الدولة    
ل فلسطين التاريخية بين نهر األردن وشاطئ المتوسط وربمـا      وربما لالنقطاع كلياً، لبقي اليهود أقلية داخ      

  . داخل إسرائيل ذاتها
فشل المشروع الصهيوني وكيانه السياسي في تحسين خصوبة األسر اليهوديـة وزيـادة قـدرتها علـى                 

. يالمنافسة عددياً، يتجلى أكثر فأكثر عند مقارنة كفاءة هذه األسر بنظيراتها لدى الجانب العربي الفلسطين              
 ١٠,٥ إلى   ١,٤من  .. فبعد ستين عاماً على نكبتهم الوطنية تضاعف عدد الفلسطينيين لسبع مرات ونصف           

  . ماليين نسمة
حدثت هذه الطفرة رغماً عن الحياة تحت التهديد والخطر وغياب األمن واالستقرار والتذريـة الـسياسية                

لتي اتبعتها نخـب الحكـم الـصهيوني       واالجتماعية والعوز االقتصادي، ناهيك عن سياسات وقف النمو ا        
ويذكر أن هذه الشريحة األخيرة زادت بنفس معدل النمو الفلسطيني العام           . المتوالية بحق فلسطينيي الداخل   

  )!. ٢٠٠٨ مليون في منتصف ١,٢ إلى ١٩٤٨ ألفا عام ١٦٠من (في الضفة وغزة والقدس والمالجئ 
في التفاصيل ما يجرح التوقعات الصهيونية بشأن المشهد        عالوة على هذه التعميمات المثيرة للدهشة، ثمة        

 للخارج وضمور خصوبة األسر اليهوديـة       "إسرائيل"فبالنظر إلى الهجرة اليهودية المعاكسة من       . السكاني
وال جدوى إقناع الفلسطينيين أو إلزامهم بشتي الوسائل بفكرة األسر القليلة العدد، فـإن تـساوي تعـداد                  

 كما كان   ٢٠٤٠ وليس   ٢٠١٦لفلسطيني بين النهر والبحر بات وشيكاً، ال يتعدى العام          القطاعين اليهودي ا  
  . الزعم السائد إلى وقت قريب

تتابع النخب الصهيونية القحة هذه الحقائق بمشاعر مختلطة من األسى والقلق واإلحباط والغضب وعـدم               
فكرياً وسياسياً بشأن كيفية التعامل مـع       األمر الذي يتردد صداه في البدائل المتداولة        .. االرتياح والخوف 

  .هذا المتغير السكاني بالغ التأثير على مسار إسرائيل ومصيرها
فالموصوفون بالحمائمية يرون الحل في الدولتين حتى يصبح اليهود هنا والفلسطينيون هنـاك، ويـتلمس               

فلسطين التاريخية السـتكمال    المتصقرون السبل إلى إمكانية طرد الفلسطينيين كلياً واختطاف ما تبقى من            
  !.ما يعرف لديهم بأرض إسرائيل

نحن والحال كذلك بصدد جماعتين تنحو كلتيهما إلى حل انفصالي عنصري، يتطلع إلى دولـة يهوديـة                 
  . خالية من األغيار الفلسطينيين؛ الفارق بينهما يتعلق بمساحة هذه الدولة وحدودها
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كانياً، لم تنتظر واحدة من هاتين الجماعتين الوصول إلى الحـل           وفي غمرة التلهف لمغالبة الفلسطينيين س     
ومن آيات هذا االستعجال التساهل اإلسرائيلي في شرط يهودية المهاجرين خـالل العقـدين              . الذي تبتغيه 

  . األخيرين، مما أدى الستقبال عناصر ال صلة لها بالبعد الديني للهجرة واالستيطان
يولوجياً؛ المخالف لمفهوم النقاء اليهودي للدولـة، ربمـا تكـون النخبـة             وبهذا السلوك غير المنضبط إيد    

الحاكمة قد استعاضت عن هذا المفهوم أو ردفته بفكرة الوالء الصهيوني لهذه الدولة بغض النظـر عـن                  
هذا على اعتبار أن الصهيونية والصهينة أكثر اتساعاً من اليهودية واليهود وأقـدر علـى               . ديانة الموالين 

  . اب المدد السكاني إلغراق الفلسطينيين واستكمال المشروع االستعماري االستيطاني وتقويتهاستيع
لكن تصوراً كهذا ال يمكنه المرور واالنتعاش دون إيالم أحد أعمدة المشروع الصهيوني األساسية، ذلـك                

عي، يصح االعتقـاد    وبالتدا. المتعلق بالسعي إلى خالص اليهود وإيجاد الحل النهائي لمشكلتهم التاريخية         
بأن جوهر هذا المشروع سيتعرض للتآكل واالهتراء من مدخل تـصدع بعـده اإليـديولوجي العقيـدي                 

ونحسب أن الفرق كبير بـين الـوالء الممهـور          . وأيلولته إلى مشروع استيطاني مصلحي مادي صرف      
  . ر والسيولةبالقناعات الدينية الثابتة الصلبة والوالء القائم على أسس مصلحية عرضة للتغي

من ذلك بـال    .. والحق أن معالم هذا الفارق آخذة في التجلي واإلطالل أكثر في أوساط المهاجرين حديثاً             
حصر، سيطرة العقلية االستهالكية والتهرب من الخدمة العسكرية اإللزامية وتفـشي الفـساد األخالقـي               

ادرة الدولة كلياً بال عودة لدى بـروز        والمادي والبحث عن االستيطان اللوكس بدافع التكسب والرفاه ومغ        
  .. فرص واعدة اقتصاديا خارجها

والحال عموماً، صعوبة وربما استحالة كسب القطاع اليهودي لما يسمى بمعركة األرحام مع الفلسطينيين              
باالعتماد على التكاثر الطبيعي، وخطورة استدعاء الغوث السكاني من خارج هذا القطاع علـى جـوهر                

وهذه وضعية يجب أن تغرينا والمعنيين بالتساؤل عن الكيفية التـي سـيعالج بهـا               . صهيونيالمشروع ال 
 .حراس المشروع الصهيوني إشكالية كيانهم السياسي السكانية
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