
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "السالم"دايتون لتحقيق و  باراكفياض يؤكد العمل مع
  للوحدة  تدعو"كتائب األقصى"و.. هالمجتمع الدولي تبعاتتحمل " حماس: ""وعد بلفور"
  "االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية"حذّر من  "شاباكال"

  مؤتمر الخريف ليس مؤتمرا للسالم:اولمرت خالل مؤتمر اقتصادي 
  تقارير حول همجية االحتالل وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته

   سوريةى عل"اإلسرائيلية" شاركت بالغارة مريكاأ: القدس العربي

ولمرت يرغب فـيأ: رتسآه
التوصل الى اتفاق شامل مـع      

  الفلسطينيين خالل عام
  

 ٣ص ... 
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            ٢ ص                                     ٨٨٩:         العدد                        ٢/١١/٢٠٠٧جمعة ال: التاريخ

    :السلطة
 ٤  فياض يؤكد ضرورة جالء االحتالل واقامة دولة القانون ذات السيادة .٢
 ٤   "السالم"دايتون لتحقيق و  باراكفياض يؤكد العمل مع .٣
 ٤ الفجوة ال تزال قائمة مع إسرائيل لتحقيق تقدم: بو ردينةأ .٤
 ٤   عريقات يطلب مساعدة النرويج في تنفيذ المرحلة األولى من خريطة الطريق .٥
 ٥  نتجنب أي مفاوضات تقود إلى المجهول: عباس زكي .٦
 ٥  عملية السالم ال يمكن أن تستقيم وتعود إلى مسارها الحقيقي إال بتحرير األسرى: األغا .٧
 ٦  تسير خالد يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب العقوبات اإلسرائيلية .٨
 ٦   ويدعو لمصالحة شاملة"نقل تجربة غزة الى الضفة"س قد دعوة بعض قادة حماتالشاعر ين .٩

    
    :المقاومة

 ٦   للوحدة  تدعو"كتائب األقصى"و.. هالمجتمع الدولي تبعاتتحمل " حماس: ""وعد بلفور" .١٠
 ٧  ت بالصواريخالمقاومة تمطر سديروو ...تدعو الى االستنفار العام" حماس" .١١
 ٧  "الجبهتين"ترحب بمبادرة  "حماس.. "مبدئيا .١٢
 ٨  "انقالب غزة" يدين "حماس"وترحب بأي موقف في ...  تنفي وجود مبادرة قطرية"فتح" .١٣
 ٨   ة في فعاليات بغزة مناهضة لمؤتمر الخريفترفضان المشارك" الديمقراطية"و" الشعبية" .١٤
 ٨  في الضفة "القسام" يعتقل  قيادي من "الجيش اإلسرائيلي" .١٥
 ٨ " مؤتمر دمشق"يؤكد أن سوريا لم تسحب موافقتها على استضافة " لجنة المتابعة"رئيس  .١٦
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  وزيرة إسرائيلية سابقة تدعو الى محاكمة باراك بتهمة جرائم ضد االنسانية .١٧
 ٩  "االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية" حذّر من "شاباكال" .١٨
 ٩  ر الخريف ليس مؤتمرا للسالممؤتم:اولمرت خالل مؤتمر اقتصادي  .١٩
١٠  ليفني تجّدد رفض إسرائيل للجدول الزمني .٢٠
١٠  باراك لن نفكك بؤراً استيطانية هذا العام .٢١
١٠  "المصالح األمنّية"جيش االحتالل يعيد تحديد  .٢٢
١١  قائد الجبهة الداخلية يقّر بسوء استعدادها لعدوان تموز .٢٣
١١    لحركة حماسىال توجد شرطة في غزة بل ذراع عسكرية اخر: جيش اإلحتالل .٢٤
١١   أنفاق قرب رفح٧اسرائيل تعلن اكتشاف  .٢٥
١١  شهداء فلسطينيين على اجهزتهم الخلوية جنود اسرائيليون يضعون صور: معاريف .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٢  تقارير حول همجية االحتالل وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته .٢٧
١٢  اضي نتيجة االنفالت األمني فلسطينيا الشهر الم٣١مقتل : تقرير .٢٨
١٣   فلسطينياً في غزة في اعتداءات إسرائيلية متفرقة١٥إصابة  .٢٩
١٣  مؤسسة األقصى تحذر من حفريات اسرائيلية جديدة جنوب الحرم القدسي .٣٠
١٣   مواطن عالقين في قطاع غزة٧٠٠٠مشكلة الضمير تطالب بحل مؤسسة  .٣١
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١٣  أطفال غزة يوجهون رسالة الطفال العالم للتضامن معهم لفك الحصار .٣٢
١٣  مركز األسرى للدراسات يكشف عن انتهاكات صارخة بحق األسرى أثناء تنقالتهم .٣٣
١٤   تستنكر مواقف البطريرك ثيوفيلوس في الناصرةتنفيذية المؤتمر األرثوذكسي .٣٤
١٤  تجنيد للخدمة الوطنية اإلسرائيلية تحت غطاء توفير أماكن عمل ودورات مجانية: البطوف .٣٥
١٤   أنفاق رفحبعد الكالشنيكوف في... السجائر والفياغرا: تحقيق .٣٦
   

   : األردن
١٥ العاهل األردني ومشرف يبحثان األوضاع في الشرق األوسط .٣٧
   

   :لبنان
١٥  "البارد" عطا اهللا عن موضوع  سمعانالمطرانسجاالت حول كالم  .٣٨
١٥    تشديد على الوحدة وإدانة الصمت العربي: زة والشعب الفلسطينيلقاء تضامني مع غ .٣٩
١٥  غارات وهمية إسرائيلية فوق جنوب لبنان .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦  "حماس"و" فتح" المناخ للحوار بين تهيئعربية الدول ال: مصر .٤١
١٦  التراجع بالموقف العربي من مؤتمر السالم: الجامعة العربية .٤٢
   

   :دولي
١٦    سوريةى عل"اإلسرائيلية" شاركت بالغارة مريكاأ: القدس العربي .٤٣
١٦  المانيا تبدي استعدادها تقديم مساعدة للفلسطينيين .٤٤
١٧   براون وبلير يوحدان جهودهما إلقناع السعودية بالمشاركة في لقاء أنابوليس .٤٥
١٧  إعالن موعد المؤتمر بعد عودة رايس: الخارجية األميركية .٤٦
١٧   إيجابيةموسكو نصحت تل أبيب باعتبار عدم رد دمشق على الغارة رسالة .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  فايز رشيد.د... بلفور وقراءة جديدة لوعده المشؤوم .٤٨
١٨  عريب الرنتاوي... األسباب الفعلية للتأجيل ...مؤتمر دمشق .٤٩
١٩  هرأحمد ما... إذا ذهبنا إلى أنابوليس .٥٠
٢١  أيمن ياغي... الحصار واالنقسام هل يمنعان تفجر انتفاضة ثالثة؟ .٥١
٢٢  حلمي موسى... "الميري"غياب  .٥٢
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
  ينيين خالل عامولمرت يرغب في التوصل الى اتفاق شامل مع الفلسطأ: رتسآه .١

ي عددها الصادر اليوم ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت اعرب خالل مداوالت            فرتس  آذكرت صحيفة ه  
داخلية وخالل اجتماعاته مع مسؤولين اجانب عن رغبته في التوصل الى اتفاق شامل مع الفلسطينيين في                
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جوهرية اي مـسالة الحـدود      وقال اولمرت ان مثل هذا االتفاق سيشمل جميع المواضيع ال         . غضون عام 
غير ان التوصل اليه منوط بتنفيذ الفلسطينيين اللتزاماتهم بموجب خطة          "الدائمة وقضية  القدس والالجئين      

وقد حدد اولمرت حسب الصحيفة الجدول الزمني النجاز االتفاق سعيا منه ان يتم ذلك               ".خارطة الطريق 
ان هناك  "  تبدي تفهما اكبر للمصالح االسرائيلية مضيفا      خالل فترة والية ادارة الرئيس بوش الحالية التي       

وثيقتين تعتبران ذخرا السرائيل وهما رسالة الرئيس بوش الى رئيس الوزراء السابق شارون والتي اقر               
بها ان الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى تحت السيادة االسرائيلية وخطة خارطة الطريق التـي تطالـب                

وقالت الصحيفة انه بالرغم من رغبة في تـسريع وتيـرة            ".بنى التحتية لالرهاب    الفلسطينيين بتفكيك ال  
  . المفاوضات يعارض رئيس الوزراء تحديد جدول زمني ملزم لتنفيذ االتفاق كما يطالب به الفلسطينيون

  ٢/١١/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  فياض يؤكد ضرورة جالء االحتالل واقامة دولة القانون ذات السيادة .٢

سالم فياض الوضع فـي األراضـي الفلـسطينية         . وصف رئيس الوزراء د    :براهيم ابو كامش  ا -البيرة  
بالمأساوي، مشددا على ضرورة جالء االحتالل، وإقامة دولة القانون الفلسطينية ذات السيادة، وأكد وجود              

عـداد  حراك دولي حثيث، خاصة من قبل المجموعة األوروبية والواليات المتحدة األميركية في سياق اإل             
لمؤتمر انابوليس، الذي اعتبره فرصة إلعادة احياء عملية السالم إلى سياقها الطبيعي بعد تعثرهـا فـي                 

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين على هامش زيارته لمعرض فلسطين الـسنوي              .الفترة الماضية 
ـ      ،  "٢٠٠٧اكسبوتك  "لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     إنهـا  "ابلس قـال    حول انتشار قوات األمن في ن

  ".ى طريق استعادة دور السلطة لألمنالبداية، وهي تشكل خطوة أولى ولكنها مهمة عل
 ٢/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  " السالم"دايتون لتحقيق و  باراكفياض يؤكد العمل مع .٣

ـ             :وكاالتال،  "الخليج "-القدس   ع أكد رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض أنه سـيعمل م
أكد أمس أنه سيعمل مـع بـاراك بمـساعدة          و". السالم"ايهود باراك لتحقيق    " اإلسرائيلي"وزير الحرب   

المنسق األمني األمريكي الجنرال كيث دايتون، لتنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق التـي تركـز                
ن تطبيق المرحلـة    إ" اسوشييتد برس "ـوقال فياض ل  . على نزع سالح المقاومة، مقابل تجميد االستيطان      

 ".سيكون مفتاح النجاح لمؤتمر انابولس للسالم"األولى من خارطة الطريق 
  ٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
 الفجوة ال تزال قائمة مع إسرائيل لتحقيق تقدم: بو ردينةأ .٤

 نفى مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة وجود حوار بين حركتي حماس وفتح حتى               :القدس
وعلى  .االن ملمحا الى وجود اطراف فلسطينية وعربية كثيرة تحاول القيام بجهد لجمع الشمل الفلسطيني             

 االسرائيلي مـستمر    -صعيد المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل قال ابو ردينة ان الحوار الفلسطيني            
تفق عليهـا وان الفجـوة ال   والجهود االمريكية ايضا مستمرة لكنه اضاف انه لم يتم الوصول الى وثيقة م  

  .تزال قائمة بين الجانبين
  ٢/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  عريقات يطلب مساعدة النرويج في تنفيذ المرحلة األولى من خريطة الطريق  .٥

أكد صائب عريقات امس أنه ال يمكن الحديث عن عملية سالم ذات مغـزى              ): بترا(،  )د ب أ  ( –رام اهللا   
على سكان قطاع غـزة     " بالعدوان وبفرض العقوبات الجماعية   "ع اإلسرائيلي   في ظل تهديدات وزير الدفا    
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وقال في تصريحات عقب لقاء نائب وزير الخارجية النرويجي يوهانسن           .وقطع الوقود والغذاء والكهرباء   
طلبنا مساعدة النرويج للعمل مع اللجنة الرباعية بالضغط لتنفيذ المرحلة األولى من خريطـة              "في رام اهللا    

لطريق بصورة متبادلة ومتوازية ووقف أعمال البناء التي تنفذها إسرائيل في المستوطنات وفي جـدار               ا
ودعا الى وضع جدول زمني      ".الفصل العنصري، وإنهاء اإلغالقات وإزالة الحواجز ووقف عزل القدس        

أنه حتى اللحظة لم    وأكد عريقات    .للعمل لتنفيذ ذلك وتحميل المسؤولية في اإلعالم لمن يماطل في التنفيذ          
يتمكن الوفدان المفاوضان الفلسطيني واإلسرائيلي من صياغة الوثيقة المشتركة، وأنهم ما زلوا في مرحلة              

 ".حتى اللحظة ال أستطيع حصر األمور وأين حدث تقدم إال بعد الكتابة على الورق             "تبادل األفكار، قائال    
 بالده الداعم للعملية السلمية وللشعب الفلـسطيني،        من جهته، أكد نائب وزير الخارجية النرويجي، موقف       

وأكد أنه تحدث مع الجانب اإلسرائيلي عن العملية السلمية ونقل لهم رغبة بالده برؤيـة هـذه العمليـة                   
تتحرك على األرض، كما طالبهم بوقف كل األعمال التي من شأنها أن تقف عائقا في وجه السالم مثـل                   

  .بناء المستوطنات والجدار
  ٢/١١/٢٠٠٧دستور ال

  
  نتجنب أي مفاوضات تقود إلى المجهول: عباس زكي .٦

في لبنان، انه وضع وزير خارجيـة       " منظمة التحرير الفلسطينية  "أعلن عباس زكي مدير مكتب       :بيروت
لبنان المستقيل فوزي صلوخ بتفاصيل دقيقة في اجواء الحركة السياسية الجارية والتحـضيرات لمـؤتمر        

اننا نعمل وفق اطقم عمل الن يكون هناك تحضير ناجح يأتي بنتـائج ملموسـة،           : "الالخريف للسالم، وق  
والقضايا التي تناقش اآلن من اطقم العمل تتعلق بقضايا الحل          . ونتجنب اي مفاوضات تقود الى المجهول     

ان، الالجئين، المياه، االرض والحدود، ازالـة االسـتيط       : النهائي التي رحلت الى المرحلة النهائية وهي      
وعن مشاركة لبنان وسوريا فـي مـؤتمر الـسالم        ".والقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية والسيادة واالمن     

ان مـؤتمر الخريـف     :" المنوي عقده وما اذا كان جدول اعماله سيشمل موضوع الالجئين، اجاب زكي           
 المجهـول وال    ارادوه ان يكون كأي مؤتمر، ولكن نحن سعينا الن يكون مؤتمرا بتحضيرات ال تقود الى              

  ".يمكن إال ان نستفيد من دروس الماضي
 ٢/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  عملية السالم ال يمكن أن تستقيم وتعود إلى مسارها الحقيقي إال بتحرير األسرى: األغا .٧

زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الـدولي وهيئـات األمـم              .طالب د : غزة
 ألف أسير فلسطيني يرزحون فـي       ١١ة المختصة بحقوق اإلنسان، بالتدخل لوضع حد لمأساة نحو          المتحد

وأكد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة األسـرى              .سجون ومعتقالت االحتالل  
ائل منظمـة   للقوى الوطنية واإلسالمية أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بحضور ممثلي فص            

التحرير وحركة الجهاد، أن قضية األسرى هي الشغل الشاغل لقيادة منظمة التحريـر والـسلطة وفـي                 
مقدمتهم الرئيس عباس، وهي على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير التـي تعمـل                

عود إلى مسارها الحقيقي    جاهدة على إطالق سراحهم، مشدداً على أن عملية السالم ال يمكن أن تستقيم وت             
ودعا لجنة حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم المتحـدة           .إال بتحريرهم وعودتهم إلى أحضان أسرهم وذويهم      

ولجنة الصليب األحمر إلرسال لجنة تقصي حقائق لزيارة مراكز التوقيف واالعتقال والتحقيق، واالطالع             
   .رةعلى أوضاع المعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات خطي

 ٢/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  تسير خالد يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب العقوبات اإلسرائيلية .٨
عـضو المكتـب الـسياسي للجبهـة     ، و أدان تسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير       : رام اهللا 

مة تل أبيب ضد قطاع غـزة،       الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكو        
ونـدد   .وبدء تقليص إمدادات الطاقة والكهرباء وصوال إلى قطعها        بما في ذلك الحصار وإغالق المعابر     

 ".االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية، التي تستهدف المدنيين ومراكز الشرطة الفلسطينية        "خالد، بما وصفه    
وزير الدفاع اإلسرائيلي، باراك وتهديداته بقرب شـن        وحذر في بيان من خطورة السياسة التي يلوح بها          

عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود إقليمية ودوليـة لفـتح                  
 اإلسرائيلي، األمر الذي يؤشـر علـى إصـرار          -اآلفاق أمام عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني        

 سياستها بإغالق العالقات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي علـى          الحكومة اإلسرائيلية على مواصلة   
كما حذّر خالد من كارثة     . دائرة أمنية دموية، وذلك للتهرب من جميع االستحقاقات وااللتزامات السياسية         

إنسانية بدأت مالمحها واضحة في قطاع غزة، مطالباُ المجتمـع الـدولي واللجنـة الرباعيـة واإلدارة                 
 ودفعها إلى التراجع عن تعاملهـا مـع القطـاع           "سرائيلا"ية بشكل خاص بالضغط على حكومة       األمريك

باعتباره كيانا معادياً، وإلى رفض سياسة العقوبات الجماعية التي تهدد القطاع بكارثة إنسانية لـن تبقـى               
ن في مواجهـة    ودعا إلى ترشيد المقاومة وتركيزها على توفير الحماية للمواطني         .تداعياته محصورة فيه  

عن حسمها العسكري   " حماس"االعتداءات اإلسرائيلية، وإلى وضع حد للوضع الشاذ في القطاع، وتراجع           
والعودة إلى الشرعية من أجل توفير متطلبات الوحدة الوطنية ومتطلبات وضع حد للعدوان والعقوبـات               

  .الجماعية والتخفيف عن المعاناة التي يعيشها الشعب في القطاع
  ١/١١/٢٠٠٧ رسقدس ب

  
   ويدعو لمصالحة شاملة"نقل تجربة غزة الى الضفة"قد دعوة بعض قادة حماس تالشاعر ين .٩

ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء االسبق، رفضه للتصريحات الـصادرة عـن             .علن د أ :نابلس
ظـر  بعض قيادات حركة حماس والتي تتحدث عن نقل تجربة غزة الى الضفة، معتبراً ذلـك وجهـة ن                 

اننا في   ":"معا"وقال في تصريح لوكالة      .شخصية الصحابها ال رصيد لها من الواقع مطلقا على االرض         
الضفة الغربية مع التوجه العام نحو السلم المجتمعي واالمن واالستقرار وعدم الدخول فـي اي صـراع                 

وابو كويك وفرج في وثمن الشاعر االعالن الصادر عن كل من حسين        ".فلسطيني داخلي تحت اية ذرائع    
كمـا دعـا     .مؤتمرهم اول امس بهذا الخصوص والذي يعبر عن حقيقة التوجهات الصحيحة في الضفة            

االجهزة االمنية الفلسطينية الى اطالق الحريات العامة حتى ال يتم خلق ارضية خصبة اليـة توجهـات                 
ودعا كذلك جميـع     .الوطنمغايرة، مؤكدا على ضرورة منع جميع التعديات على حقوق االنسان في كل             

االطراف للتوقف عن الحمالت االعالمية التي توتر االجواء وضرورة استخدام لغـة العقـل والتهدئـة                
وعبر عن   .والحوار حتى يتم التأسيس لمصالحة وطنية بدال من التحريض على الكراهية والعنف الداخلي            

 حقيقية شاملة وحاسـمة تحفـظ الـشرعيات        امله ان التطول القطيعة الداخلية وان يتم التأسيس لمصالحة        
 .وتحترم النظام والقانون وتقدس الوحدة وتعظم الدم الفلسطيني

  ٢/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
   للوحدة  تدعو"كتائب األقصى"و.. هالمجتمع الدولي تبعاتتحمل " حماس: ""وعد بلفور" .١٠

 الدولي المسؤولية التاريخية واألخالقيـة      أمس المجتمع " حماس"حملت حركة    ":أ.ب.د"،  "الخليج" -غزة  
بريطانيـا هـي أول مـن       "عن كل ما ترتب على وعد بلفور الذي تحل ذكراه التسعون اليوم، وقالت إن               

تصحيح الخطأ التاريخي إزاء عدم تعاطيـه مـع         "ـفي بيان دول العالم ب    " حماس"وطالبت  ". يتحمل ذلك 
وقالـت  ". يه الدعم األعمى للكيان الـصهيوني وسياسـاته       قضية شعبنا العادلة ودعم حقوقه بدالً من توج       
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إن فلسطين أرض ذات أصول عربية، إسالمية الهوية، ال يجوز التفريط أو التنازل عن شـبر                " "حماس"
من ترابها، وأي اتفاقيات تنتقص من الحق التاريخي لشعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية فيها تعتبر باطلـة                

على أن المقاومة مستمرة بكافة السبل واإلمكانيـات        "وشددت  ". اً وال اعتراف بها   شرعياً ووطنياً وتاريخي  
بمقاطعة لقـاء   " قرار وطني مسؤول  "كما دعت قادة الدول العربية إلى اتخاذ        ". المتاحة السترداد الحقوق  

  .الخريف الذي دعت واشنطن لعقده الشهر الجاري
في ظل الواقع األليم الذي نحيا به من فرقة بين أخوة            "قالت كتائب شهداء األقصى في هذه المناسبة، إنه       و

الخندق والسالح الواحد وفي ظل تفكك النسيج االجتماعي بين أبناء الشعب الواحـد وسياسـة التجويـع                 
 مـن دون الياسـر   ٢٠٠٧الجماعي والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، يطل علينـا خريـف            

، ومن دون   ")حماس"لشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة       ا(وياسين  ) الرئيس الراحل ياسر عرفات   (
 عاماً من   ٩٠حكومة وحدة وطنية تجمع جناحي الوطن، ونسمع عن عقد مؤتمرات هنا وهناك، يمر علينا               

وعد بلفور المشؤوم في ظل االجتياحات المتكررة وعمليات القتل اليومية وهدم البيوت واسـتباحة الـدم                
 ".والعرض الفلسطيني

  ٢/١١/٢٠٠٧ليج اإلماراتية الخ
  
  المقاومة تمطر سديروت بالصواريخو ...تدعو الى االستنفار العام" حماس" .١١

دعت حماس جميع فصائل المقاومة إلى إعالن حالة االسـتنفار العـام            : وكاالتال سمير حمتو، و   -غزة  
، ة لضرب االحـتالل   قتاليوتشكيل غرف عمليات ميدانية مشتركة، واستخدام كافة اإلمكانيات والوسائل ال         

 .واالستعداد الستهداف المواقع والمناطق اإلستراتيجية للعدو بصواريخ القسام واألقصى والناصر والقدس          
 االحـتالل  ،وحذر الناطق باسم الحركة في شمال قطاع غزة عبد اللطيف القانوع في تـصريح صـحفي          

سنمرغ أنف االحتالل   " وأضاف. ل القطاع اإلسرائيلي بأنه سيدفع الثمن باهظا إذا ما أقدم على اجتياح شما          
في التراب وسيتقهقر أمام ضربات القسام والمقاومة كما تقهقر في معركة أيام الغضب ومعركـة أهـل                 
الجنة ووفاء األحرار، وسيرمي بجنوده وضباطه إلى الموت الحقيقي وسيدفع بهم إلى الجحيم حيث شمال               

  ".أشالء جنوده الممزقة إلى حيث أتى وسيعود بجثث و- بإذن اهللا -غزة مقبرة لهم 
تجمعا للدبابات واآلليات اإلسرائيلية في منطقة الجرادات شرق رفـح،          " كتائب القسام "من جهتها، قصفت    
وفي شمال قطاع غزة أطلقت كتائـب        .تجاه دبابة متوغلة في تلك المنطقة     " آر بي جي  "كما أطلقت قذيفة    

 .شمال غـرب بيـت الهيـا      " الحاووز"لية متوغلة في منطقة     القسام ثالث قذائف هاون تجاه قوة إسرائي      
، مسؤوليتهما المشتركة عن تفجير عبـوتين ناسـفتين         "كتائب أبو على مصطفي   "و" سرايا القدس "وأعلنت  

وكانـت كتائـب    . بقوة عسكرية من جيش االحتالل كانت في منزل مهجور في محيط بلدة بيت حـانون              
  . صاروخا على بلدة سديروت جنوب إسرائيل٢٠ت شهداء األقصى أعلنت صباحا أنها أطلق

  ٢/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  "الجبهتين"ترحب بمبادرة  "حماس.. "مبدئيا .١٢

. رحبت حركة حماس مبدئيا بالمبادرة التي أطلقتها الجبهتان الشعبية والديمقراطيـة          :  عال عطا اهللا   -غزة
جبهتين وبكافة المبـادرات الهادفـة   ترحيب حركته بمبادرة ال" حماس"الناطق باسم   " فوزي برهوم "وأبدى  

ـ   . للخروج من األزمة الراهنة    هذه المبـادرات تتفـق مـع    ": "نت.إسالم أون الين "وقال في تصريحات ل
". توجه حماس ومع ما ترفعه من شعار أنه ال حل وال خروج من الوضع الراهن سـوى الحـوار فقـط                    

هناك نقاط إيجابية كثيرة،    : "الديمقراطية قائال وأشار برهوم إلى أن حركته تدرس مبادرة الجبهة الشعبية و         
لكننا لن نعطي ردا نهائيا إال بعد التشاور، وحركة حماس تثمن هذه الجهود الفلسطينية بل تطالب بالمزيد                 

وردا على شرط فتح الذي جاء على لسان الناطق باسـمها أحمـد عبـد                ".من األصوات الداعية للحوار   
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ديد هناك أصوات في فتح ال تريد للحوار أن ينجح وستظل تُردد نفـس              لألسف الش : "الرحمن قال برهوم  
  ".اللغة حتى لو بدأ الحوار فهي تعمل ألجندة فئوية حزبية بعيدا عن المصلحة العليا

  ١/١١/٢٠٠٧إسالم أون الين 
  
  "انقالب غزة" يدين "حماس"وترحب بأي موقف في ...  تنفي وجود مبادرة قطرية"فتح" .١٣

قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن امس إن حركته ترحب بأي              :  د ب أ   -رام اهللا   
موقف يصدر عن حركة حماس سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الخارج يدين ما قامت به الحركة من                   

وعن وجود مبادرة قطرية إلنهاء الخالف الفلسطيني        .سيطرة على قطاع غزة منتصف حزيران الماضي      
لكن قبل االنقالب جاء وزيـر      .. لم اسمع عن هذه المبادرة حتى هذه الساعة       " أجاب عبدالرحمن الداخلي،  

خارجية قطر في حينها وقدم مبادرة لكن لألسف هذه المبادرة أجهضتها حركة حماس في حينه ورفضت                
  ".التقيد بها

  ٢/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  زة مناهضة لمؤتمر الخريفترفضان المشاركة في فعاليات بغ" الديمقراطية"و" الشعبية" .١٤

أعلنت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية أمس الخميس أنهما لن تشاركا فـي             : أشرف الهور  -غزة  
الفعاليات المناهضة لمؤتمر الخريف للسالم التي ستنظم في مدينة غزة، في الوقـت الـذي أكـدت فيـه               

وقالت . ت أنها تشكل إحراجاً لحركة حماس     الديمقراطية أنها ستقاطع مؤتمر دمشق أيضاً في خطوة اعتبر        
مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية في تصريح تلقت القدس العربـي نـسخة منـه                   

 عديدة في قطاع عديدة لتوعية الجمهور الفلسطيني حول         ىالجبهة ستقوم بالعديد من الفعاليات بمشاركة قو      
وأكدت أبو دقة علـي مـشاركة       . ي وحدة الصف الفلسطيني   مخاطر مؤتمر الخريف من جهة والتأكيد عل      

  . الجبهة الشعبية في مؤتمر دمشق
. إال أن حركة حماس قالت ان عدم مشاركة الجبهتين في الفعاليات المناهضة لن يؤثر علي سير الفعاليات                

ليات وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس خالل اتصال مع القدس العربي، إن كل من يقاطع فعا                
  . وطنية سيكون في موقف محرج أمام الشعب الفلسطيني

  ٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
 
   الضفةفي "القسام" يعتقل  قيادي من "الجيش اإلسرائيلي" .١٥

ـ      : وفا -  الحياة الجديدة  - الضفة  نبأ اعتقال   ،في نابلس ،  "الحياة الجديدة " أكدت مصادر في حركة حماس ل
 عاما من مخـيم بالطـة صـبيحة امـس           ٤٢عمر عطا اهللا الطيراوي     القيادي البارز في كتائب القسام      

وحسب المصادر فقد حاصرت قوة اسرائيلية كبيرة  بناية الدبيك في حي المخفية فـي نـابلس،               .الخميس
  .قبل أن تتمكن من اعتقال الطيراوي

 ٢/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  " مؤتمر دمشق"ى استضافة يؤكد أن سوريا لم تسحب موافقتها عل" لجنة المتابعة"رئيس  .١٦

أكد خالد عبد المجيد رئيس لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية العشر استمرار الموافقة السورية : عمان
على استضافة دمشق للمؤتمر الوطني الفلسطيني، الذي تقرر تأجيل انعقاده بالتزامن مع وصول وفد 

الوفد التقى شخصيات  .صمة السورية، أمس األولثالثي يمثل محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية للعا
عبد المجيد نفى،  .مسؤولة سورية، وطلب منها تراجع دمشق عن استضافة المؤتمر الوطني الفلسطيني

في اتصال هاتفي أجرته معه الشرق، أن تكون هناك أية عالقة بين زيارة وفد السلطة للعاصمة السورية، 
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جل غير مسمى، وقال إن قرار التأجيل اتخذ فقط بسبب تأجيل انعقاد وقرار تأجيل انعقاد المؤتمر إلى أ
لقاء الخريف، وأن المؤتمر الوطني الفلسطيني سيحدد موعد انعقاده يالتزامن مع انعقاد لقاء الخريف 

 . ليكون مؤثرا
  ٢/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
   ضد االنسانية بتهمة جرائم  وحالوتسوزيرة إسرائيلية سابقة تدعو الى محاكمة باراك .١٧

 دعت وزيرة التربية السابقة شوالميت آلوني محكمة الجزاء الدولية في الهـاي   :القدس المحتلة  )ا ف ب  (
الى مالحقة وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك وقائد االركان السابق الجنـرال دان حـالوتس بتهمـة                 

ـ       ".جرائم ضد االنسانية  "ارتكاب   زب ميـرتس اليـساري العلمـاني       واضافت آلوني وهي من قياديي ح
باراك هو االخطر على إسرائيل لطبعه المتطرف والنه رجل حرب يعتقـد انـه بـذلك                "التاريخيين ان   

وقالت آلوني   .كما يطلق على بنيامين نتانياهو زعيم حزب الليكود اليميني المعارض         " سينتصر على بيبي  
الهاي لقراره قطع التيار الكهربـائي علـى        سأكون سعيدة اذا رفع الفلسطينيون دعوى بحق باراك في          "

قطاع غزة، انه قرار غير شرعي وغير انساني يندرج في فئة جرائم الحرب ويشكل عقوبـة جماعيـة                  
 .كذلك دعت شوالميت آلوني لفتح مفاوضات مع حركة المقاومة االسـالمية حمـاس               ".تضرب المدنيين 

  ".من اجل السالم يجب التحدث حتى مع الشيطان"وقالت 
  ٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  "االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية" حذّر من "شاباكال" .١٨

رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت مـن       ) شاباك(حذر جهاز األمن العام     :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
، تعكف لجنة خاصة    "عتيدةمغبة الوقوع في شرك االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ال          "

عشية الذهاب إلى مؤتمر    " تحديد المصالح األمنية الحيوية إلسرائيل    "عينتها قيادة الجيش اإلسرائيلي على      
بلّغ الحكومة اإلسـرائيلية أخيـراً، وبعـد        " شاباك"العبرية، فإن جهاز    " هآرتس"ووفقاً لصحيفة    .أنابوليس

وليس، أن السلطة الفلسطينية تعتزم مطالبة إسـرائيل بإعـادة          تحليل المواقف الفلسطينية عشية مؤتمر أناب     
عبر وزير خارجيتها   ( وتعهدت فيها إسرائيل     ١٩٩٣التي أرفقت باتفاقات اوسلو عام      " رسالة بيريز "إقرار  

 وحـذر  . ضمان نشاط المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة      ) في حينه الرئيس الحالي شمعون بيريز     
االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلـسطينية       " مصيدة" اليقاع إسرائيل في     من محاولة فلسطينية  

وأعربت جهـات فـي الجهـاز عـن         ". حائط المبكى "و  " البلدة القديمة "بدعوى أن القدس الشرقية تشمل      
 ، على أن يتم إرجـاء     "يغرر بإسرائيل فتعترف مبدئياً بالقدس الشرقية عاصمة فلسطينية       "مخاوفها من أن    

  .البحث في التفصيالت والترتيبات المتعلقة بإدارة األماكن المقدسة
  ٢/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  مؤتمر الخريف ليس مؤتمرا للسالم :اولمرت خالل مؤتمر اقتصادي .١٩

 قال رئيس الوزراء االسرائيلي اهود اولمرت ان مؤتمر الخريف ليس مؤتمرا للسالم وانما هو               :بيت لحم 
واضاف اولمرت   .اس لتفاهمات من اجل استمرار المحادثات مع الفلسطينيين       مؤتمر دولي مهمته بناء اس    

اننا سنبذل خالل المـؤتمر كـل جهـد         :" في تل ابيب قائال   " الخميس  " خالل مؤتمر اقتصادي عقد اليوم      
ممكن للوصول الى تفاهمات حول القضايا الرئيسية تؤدي في نهاية المطاف الى حل مبني على اسـاس                 

  ".قيام دولتين
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وقال اولمرت ان مؤتمر انابوليس سيحدد االتجاه وسيساعد على خلق اجواء دولية ايجابيـة ومـن ثـم                  
سنواصل العمل وسنشهد الكثير من الخالفات وعدم االتفاق في بداية المشوار ولكنني متأكـد باننـا فـي                  

  .النهاية سننجز اتفاقا
  ١/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
   للجدول الزمنيليفني تجّدد رفض إسرائيل .٢٠

د، أمس، اجتماع جديد بين رئيسي الطاقمين المفاوضين؛ الفلسطيني أحمـد قريـع،             عق:  وكاالت -القدس  
  .واإلسرائيلي وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني

ولم تصدر تعليقات عن فحوى االجتماع، الذي عقد بعيداً عن وسائل اإلعالم، وجاء بعد يوم من جلـسة                  
ومن جانبها، أكدت ليفني، في مؤتمر صحافي مع فرانـك   .ت أعضاء الوفدين، أول من أمس     موسعة ضم 

 اإلسرائيلية سيعتمد علـى     -أي تقدم في المفاوضات الفلسطينية      "شتاينماير، وزير الخارجية األلماني، أن      
:  وقالـت  ، مشددة على رفض إسرائيل اعتماد جدول زمني إلنهاء المفاوضات،         "مستقبل الترتيبات األمنية  

اتخاذ القرار بشأن جدول زمني غير واقعي للمفاوضات من شأنه فقط أن يخلق اليأس واإلرهاب، وقـد                 "
. ونفت ليفني أن تكون إسرائيل تسعى إلى كسب الوقـت          ".أثبتت إسرائيل أنها غير معنية بإطالة الجمود      

الزمنية  إسرائيل أن الجداول     وأضافت أن التجارب السابقة علمت    ". األمر ليس كذلك على اإلطالق    : "قائلة
". يؤدي فيما بعد إلى أعمال عنـف وإرهـاب        "د  كن االلتزام بها، وقالت إن هذا ق      ممأثبتت أن من غير ال    

  .وقالت ليفني إنها تعتقد أن الفلسطينيين يفهمون ذلك جيداً
 ٣/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  باراك لن نفكك بؤراً استيطانية هذا العام .٢١

دفاع االسرائيلي ايهود باراك المحكمة العليا االسرائيلية بأن حكومته ال تنوي إخالء اية بؤر              أبلغ وزير ال  
السالم "وذكر باراك، في رد على التماس تقدمت به حركة           .استيطانية اسرائيلية، قبل نهاية العام الجاري     

ستيطانية في الضفة الغربيـة،     محكمة العليا إلصدار أمر باخالء البؤر اال      اليسارية اإلسرائيلية الى ال   " ناآل
إن وزارة  : "وأضـاف  ".٢٠٠٧ليس من المقرر اخالء اية بؤرة استيطانية عشوائية، قبل نهاية العام            "أنه  

الدفاع والمستوطنين يجرون مفاوضات بهدف تشريع بعض هذه البؤر العشوائية مقابل إخالء مـستقبلي              
  ٠"لبعضها اآلخر

 ٣/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية  
  
  "المصالح األمنّية"ش االحتالل يعيد تحديد جي .٢٢

جهد الجيش اإلسرائيلي أخيراً إلى إعادة تعريف المصالح األمنية الحيوية إلسـرائيل، قبـل              : محمد بدير 
وتأتي هذه المهمة امتداداً لمهمات مشابهة سـبق أن قـام بهـا             . مؤتمر السالم المزمع عقده في أنابوليس     

 بين إسرائيل والفلسطينيين ولكنها توقفت بعد انهيار قمة كامب ديفيد           الجيش خالل المفاوضات التي جرت    
وتولّى هذه المهمة فريق برئاسة رئيس شعبة التخطيط في هيئة األركان اللـواء              .٢٠٠٠وقمة طابا عام    

عيدو نحوشتان، الذي سيفحص المناطق التي يعد الحفاظ عليها حيوياً ألمن إسـرائيل، وال سـيما فـي                  
 ضمن ما سيحدده ضباط الجيش، مناطق ذات أهمية استراتيجية تمكن من الدفاع ضد هجوم               ومن. الضفة

محتمل في المستقبل واحتالل مواقع ذات تفوق طوبوغرافي، تسمح باسـتمرار الـسيطرة االسـتخبارية               
  وتم استبعاد الموارد والمطارات وغيرها، من مهمات الفريق على أن تقوم محافل سياسـية              . اإلسرائيلية
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وتقرر في هذه المهمة أن يكتفي الجيش بتسجيل موضعي فقـط للمـصالح ال ترسـيمها، وأن                  .بفحصها
  في الضفة الغربية" خريطة مصالح"التعريفات لن تترجم عملياً الى 

  ٢/١١/٢٠٠٧األخبار 
  
  قائد الجبهة الداخلية يقّر بسوء استعدادها لعدوان تموز .٢٣

 في إسرائيل، اللواء إسحاق غرشون، في شـهادته أمـام لجنـة             أوضح قائد الجبهة الداخلية   : مهدي السيد 
فينوغراد التي نُشرت أجزاء منها أمس، أن االستعدادات للحرب خالل عدوان تموز العام الماضي علـى                

وأقر غرشون   .لبنان، كانت جيدة، إال أنه اعترف بأن استعدادات الجبهة الداخلية لم تُلب الحاجة المطلوبة             
ثمـة  "الجبهة الداخلية شابه خلل، لكنه في المقابل دفع عن نفسه مسؤولية هذا الخلل، وقال               بأن االهتمام ب  

  ".فجوة بين االحتياجات المدنية واالستعداد، والسؤال هو من يتحمل مسؤولية معالجة هذه الفجوة
  ٢/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
   لحركة حماس ىال توجد شرطة في غزة بل ذراع عسكرية اخر: جيش اإلحتالل .٢٤

قال أفيحاي إدرعي المتحدث بإسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس الخميس انه ال            :  أشرف الهور  -غزة  
وزعم .  لحركة حماس  ىيوجد جهاز شرطة في قطاع غزة، معتبراً أن ما هو موجود ذراع عسكرية اخر             

إدرعي في تصريح صحافي أن جيشه يستهدف كل من يتورط في قـصف الـصواريخ علـي البلـدات                   
وقال نحن قبل يومين قصفنا مقرا لحركة حماس فهؤالء ليسوا شرطة كما يقال بل هم ذراع                . ائيلية  اإلسر

وبتصريح أدرعي فإن مراكز الشرطة التي تديرها حماس فـي قطـاع غـزة،               .عسكرية أخري لحماس  
  . أصبحت هدفاً لعمليات القصف اإلسرائيلية

  ٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  فاق قرب رفح أن٧اسرائيل تعلن اكتشاف  .٢٥

 ذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية مساء أمس ان جيش االحتالل اكتشف سبعة انفاق قرب رفـح  :رام اهللا 
عـن  " يديعوت احرونوت "ونقل موقع صحيفة    .  ساعة الماضية تستخدم للتهريب من مصر      ٣٦خالل الـ   

لكيلو متر من الحـدود     المصادر قولها ان األنفاق اكتشفت قرب قرية الدهنية على بعد كيلو متر ونصف ا             
استخدمت لتهريب متفجرات وأسلحة وصواريخ مـضادة للـدبابات         "واضافت ان هذه األنفاق     . مع مصر 

وتابعت اقيمت األنفاق بحيث يتمكن االنسان من عبورهـا لنقـل الـسالح             ". وصواريخ مضادة للطائرات  
  ".وبعضها استخدم لتهريب األموال

  ٢/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
 
  شهداء فلسطينيين على اجهزتهم الخلوية جنود اسرائيليون يضعون صور: معاريف .٢٦

االسرائيلية انه عوضاً عن وضع صورة الصديقة التي تنتظـره فـي البيـت او               " معاريف"قالت صحيفة   
صورة عائلته يضع بعض الجنود االسرائيليين صور شهداء فلسطينيين التقطت فور سقوطهم وهـم فـي                

عدة صور كهذه التقطها    " معاريف"ووصلت لصحيفة    .اشات هواتفهم الخلوية  اوضاع غير انسانية على ش    
الجنود االسرائيليون الذين يعملون على حدود قطاع غزة وكما يقول الجنود اصبحت هذه الصور مطلوبة               
في اوساطهم في جميع القطاعات العسكرية قرب القطاع، واصبحت تنقل من هاتف الى آخر، والـصور                

وجنود اللواء الشمالي في القطاع بعـد       " غوالني"التقطها جنود من لواء     " معاريف"ة  التي وصلت لصحيف  
وقال الناطق بلسان الجـيش   .اشتباكات وقعت استهدفت منع تسلل اثنين من رجال المنظمات الى اسرائيل     

يقـة  يبدي الجيش اهمية كبيرة بالحفاظ على القيم وعلى االخالق وورد هذا الموضوع في وث             : "االسرائيلي
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وزعها الجيش على الجنود والقادة، وسيتم التحقيق بالمعلومات الواردة في التقرير واذا اتضحت صـحتها        
  ".ستتم معالجتها بكامل الشدة

  ٢/١١/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  تقارير حول همجية االحتالل وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته  .٢٧

 ،مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنـسان     ل اتقريرأن  : سنابل من   ٢/١١/٢٠٠٧ الشرق القطرية    نشرت
 من استهداف الصحفيين خـالل      ت أسيراً وصعد  ٣٥٠ فلسطينيا واعتقلت زهاء     ٤٤ن إسرائيل قتلت    أكد  أ

خارجـة   قضوا في عمليات اغتيال وعمليات تصفية     فلسطينيا   ٢٧ موضحا أن . شهر تشرين أول الماضي   
 دون الثامنة عشرة من عمره، واستشهد األسير محمد األشـقر           عن نطاق القانون، في حين استشهد طفل      

  .في االعتداء على سجن النقب
 استـشهدوا    فلسطينيا ٣٩أن  : في احصائية خاصة بها   غزة   من   ١/١١/٢٠٠٧قدس برس   وذكرت وكالة   

شهر تشرين أول المنصرم، معظمهم سقطوا في قطاع غزة، إثر الغارات الجوية، وعمليات التوغـل               في  
 شهيدا، وبذلك   ٣١٦ياالت، ليكون عدد الشهداء الذين سقطوا منذ مطلع العام الجاري قد وصل إلى              واالغت

 شـهيدا، فيمـا     ٢٩سقط في قطاع غـزة       حيث   . شهيدا ٤٨٧٨يرتفع عدد ضحايا انتفاضة األقصى إلى       
أن من بين الضحايا أربعة أطفـال دون سـن          منوهة إلى   . استشهد من الضفة الغربية عشرة فلسطينيين     

 تاله شهيدا،   ٦٦ قائمة شهداء العام الجاري بواقع        تصدر شهر أيار الماضي   ولفتت إلى أن     .الثامنة عشرة 
وقوع   تموز   وشهد شهيدا،   ٣٦ فكان هناك  أيلول   أماشهيدا،   ٤٥ بمعدل شهيدا، فحزيران    ٥٠بـشهر آب   

ـ شـباط   و  شـهيدا،  ١٤بـ كانون ثاني الماضي     ليليه شهيدا،   ٢٢ نيسان   يما سقط في   شهيدا، ف  ٣٠  ١٣بـ
القوات اإلسرائيلية   وبينت االحصائية أن     . شهيدا ١١ في نهاية القائمة بستسجيل سقوط    آذار  ليكون  شهيدا،  

 فلسطينيين، معظمهم سقطوا في قطاع غـزة،    ٨٠٩ لجندي اإلسرائيلي لمنذ أسر المقاومة الفلسطينية     قتلت  
  . فلسطينيا٣٥١حتالل في حين سقط منذ توقيع التهدئة بين فصائل المقاومة ودولة اال

 أعده مركز المعلومـات الـوطني       ا إحصائي اتقرير أن   :غزة من   ٢/١١/٢٠٠٧ الشرق االوسط    وأوردت
 ٥٧ فلسطينيا قتلوا خالل األسبوع الماضي برصاص القوات اإلسرائيلية وأصيب           ١٩ أن   ذكرالفلسطيني  

 ١٥٣٥ أصيب   ، في حين  ام الجاري  منذ بداية الع   وا مواطنا قتل  ٣٢٢مشيرا إلى أن   .آخرين بجروح متفاوتة  
 انتهاكاً، بينما وصلت منـذ      ١٤٩٢أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية خالل تلك الفترة بلغ         كما أورد   . آخرين

وأضاف أن القوات االسـرائيلية     .  انتهاكا في قطاع غزة والضفة الغربية      ٤٩٢٦٢بداية العام الجاري إلى     
 مرة خالل األسبوع الماضي، كما نفـذت        ٨٠ والممتلكات   ينيين الفلسط قامت بإطالق النار تجاه المواطنين    

 مواطناً، فيما نفذت العديد من حمالت الدهم واالقتحـام          ١٢٥عشرات حمالت اعتقال أسفرت عن اعتقال       
 عملية وأقـام    ٢٤٨٨ منذ بداية العام الحالي      الفتا إلى أن االحتالل نفذ    .  عملية اقتحام  ١٩٧تم خاللها شن    

 كما قامت القوات االسرائيلية بأعمـال تجريـف         . مواطنا ٤٥٦٣قالً، تم خاللها اعتقال      حاجزاً متن  ٥٠٦٩
 قاموا به  هجوما   ٢٦٩التقرير  أما بالنسبة إلعتداءات المستوطنين فقد أورد       .  مرة ١٤٠ألشجار،  لواقتالع  

  .في الضفة الغربية
  
   فلسطينيا الشهر الماضي نتيجة االنفالت األمني ٣١مقتل : تقرير .٢٨

 شـهر تـشرين االول    ، أن   قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن      :  رويترز -هللا، غزة   رام ا 
شهد تزايدا ملحوظا في حوادث االنفالت االمني واالقتتال الداخلي في مناطق السلطة الفلسطينية             المنصرم  

تسعة منهم قتلـوا فـي      ذلك،   مواطنا ومواطنة جراء     ٣١مقتل   حيث تم رصد     .وخصوصا في قطاع غزة   
الهيئـة   كما أشارت    . قتلوا خالل شهر ايلول الماضي     ١٩ مقارنة مع    ،في قطاع غزة   ٢٢والضفة الغربية   
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 خالل نفـس    تواصل عمليات االعتقال التي تنفذها القوة التنفيذية واالجهزة االمنية في الضفة الغربية           إلى  
  .الفترة

  ٢/١١/٢٠٠٧الدستور 
  

  زة في اعتداءات إسرائيلية متفرقة فلسطينياً في غ١٥إصابة  .٢٩
 فلسطينياً بجروح، أمس، في اعتداءات إسـرائيلية متفرقـة فـي    ١٥أصيب أكثر من     : رائد الفي  -غزة  

قوات االحتالل منعت سيارات اإلسعاف من الوصول إلى الجرحى         كما أن   مناطق مختلفة من قطاع غزة،      
  .وشهود، بحسب ما أفاد مصادر محلية  لنقلهم إلى المستشفيات

  ٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  مؤسسة األقصى تحذر من حفريات اسرائيلية جديدة جنوب الحرم القدسي .٣٠
حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات االسالمية امس، من مخاطر الحفريـات االسـرائيلية             : القدس

عدودة عن اسوار البلدة    الجديدة، والتي ال تبعد سوى خمسين مترا عن الجدار الجنوبي للمسجد، وأمتار م            
 ٤٠كما تقوم سلطات اآلثار االسرائيلية في نفس الموقع بالحفر ألعماق تـصل الـى               . القديمة من القدس  

مترا، تمهيدا إلقامة منشآت تجارية وسياحية من عدة طوابق بعضها تحت األرض واآلخر فوقها، يتضمن               
  . المغاربةاقامة نفق ارضي يربط بين هذه المنشآت وحائط البراق وباب

 ٣/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   مواطن عالقين في قطاع غزة٧٠٠٠الضمير تطالب بحل مشكلة مؤسسة  .٣١

طالبت مؤسسة الضمير رئيس السلطة الفلسطينية، بالعمل من أجل إنهاء قـضية أكثـر مـن        : ألفت حداد 
ول مختلفـة، أو إلـى    العودة إلى أماكن عملهم في دن مواطن عالقين في قطاع غزة، ال يستطيعو       ٧٠٠٠

وأكدت أنها تلقت مئات الشكاوى حول سوء المعاملـة مـن قبـل         .مقاعد دراستهم أو إلى أبنائهم وذويهم     
الموظفين المختصين الذين يقوموا بالتنسيق مع الجانب اإلسرائيلي، وعلى رأسهم حسين الشيخ المسؤول              

  .عن ملف التنسيق
  ١/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  الطفال العالم للتضامن معهم لفك الحصارأطفال غزة يوجهون رسالة  .٣٢

خالل مـسيرة   ،  قطاعال ىناشد أطفال غزة دول العالم بالتحرك العاجل لفك الحصار المفروض عل          : غزة
وحذر رئيس اللجنة النائب جمال الخضري من استمرار         .شموع نظمتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار     
 . القطاع األمر الذي ينذر بوقوع كارثـة إنـسانية         ىوقود إل إغالق المعابر ومنع دخول حليب األطفال وال      

وناشد العالم والمؤسسات الحقوقية للتدخل إلنقاذ أطفال غزة الذين يعيشون ظروفا سيئة للغاية واالنتهاكات              
 الشعب الفلـسطيني بالتوحـد ورص       ىكما وجه االطفال رسالة إل     .التي تمارس بحقهم من قبل االحتالل     

  .لحصارالصفوف لمواجهة ا
  ١/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  مركز األسرى للدراسات يكشف عن انتهاكات صارخة بحق األسرى أثناء تنقالتهم  .٣٣

كشف مركز األسرى للدراسات واألبحاث عن االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى في سجون االحتالل              
، في   بالحديد يه ورجل هل أن يتم تكبيل يدي     للتفتيش العاري والدقيق قب     األسير حيث يتم إخضاع  . أثناء نقلهم 

ي هف. أن الوسائل التي تستخدم في نقل األسرى بين السجون والمحاكم ال تصلح حتى لنقل المواشي              حين  
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عبارة عن عدة زنازين تحوي مقاعد حديدية تتسع فقط ألسـيرين         لكنها   ،ظاهرها باص حديث وجميل   في  
 أن البوسطه تكون مختلطة بين الجنائيين       ى كل زنزانة إضافة إل     يتم زج اثنا عشر أسير في      ، بينما أو ثالثة 
  .واألمنيين

  ١/١١/٢٠٠٧ مركز األسرى للدراسات واألبحاث
  

   تستنكر مواقف البطريرك ثيوفيلوس في الناصرةتنفيذية المؤتمر األرثوذكسي .٣٤
 مواقف البطريـرك    ة، والتي مقرها الناصر   استنكرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر االرثوذكسي     :القدس المحتلة 

بعدم التعاطي مع االردن والـسلطة      حيث تعهد   . ثيوفيلوس وتعهداته السرائيل مقابل اعترافها به بطريركاً      
  .طرفينالفلسطينية في موضوع عقارات البطريركية، وتنكره لتعهداته لل

  ٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  توفير أماكن عمل ودورات مجانية تجنيد للخدمة الوطنية اإلسرائيلية تحت غطاء : البطوف .٣٥
اكتشف عدد من أهالي قرى البطوف أن النشرة التي وزعت في قراهم وتشمل اإلعالن عن فرص عمل                 

 .ودورات تأهيل مجانية ما هي إال غطاء للتوقيع على نموذج للمشاركة في الخدمة الوطنية اإلسـرائيلية               
. ي مدارس ابتدائية لتعليم موضوع الحاسوب     تضمنت النشرة اإلعالن عن توظيف طالب وطالبات ف       وقد  

بالحـصول علـى    ، مع وعود    يحصل المتقدمون على تأهيل مجاني بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية        حيث  
  .معاش شهري ومنح تعليمية ودورة مجانية

  ١/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  بعد الكالشنيكوف في أنفاق رفح... السجائر والفياغرا: تحقيق .٣٦
سقط القذائف االسرائيلية على مسافة اقل من مئة متر من الجـدار االسـمنتي              يدوي صوت انفجارين وت   

إال أن هـذه المـسافة ال   .  الحدود بين قطاع غزة ومصر ، الذي يشكل  الرمادي الطويل الممتد حتى البحر    
 يـصل    في نفق يربط بين القطاع ومصر،      تكفي إلخافة المهربين الفلسطينيين وجعلهم يتوقفون عن العمل       

اذا كان هذا النشاط يـدر   ويقول أحد المهربين حول ما    . متر بارتفاع وعرض متر تقريباً     ٧٠٠ى  طوله ال 
 توقف معارك حزيران بـين       ليضيف موضحا، أن مع    . يشهد حالياً تباطؤاً   "البيزنس"هذا  أن  ربحاً مجزياً،   

سلحة التـي   حركتي حماس وفتح ومنع حمل السالح بأمر من أسياد غزة الجدد، انهارت سوق تهريب األ              
 ويشير إلـى أن   . ويؤكد أنه لم يعد احد يشتري األسلحة التي انخفضت أسعارها بشدة           .كانت مربحة جداً  

سعره هبط اآلن الـى     إال أن   رشاش الكالشنيكوف الروسي كان يباع قبل انقالب حماس بنحو ألفي دوالر            
 ٠,٧٥قطعة ال يزيد اآلن عـن   فسعر ال . الوضع أسوأ بالنسبة الى الذخيرة    في حين أن    .  دوالر فقط    ٨٠٠

وهكذا سرعان ما فرضت منتجات جديدة نفـسها علـى           . دوالرات قبل بضعة أشهر    ٦دوالر في مقابل    
المهربين، مثل الفياغرا التي تجد إقباالً شديداً في غزة، وقطع غيار السيارات والمنتجات الغذائيـة التـي                 

فض الواردات والحـصار االسـرائيلي، ال سـيما         تعاني االراضي الفلسطينية نقصاً شديداً فيها بسبب خ       
حماس تعلم كل شيء وتحظر تهريبهـا       ف ، شديد الصعوبة  هاأمر أما الدخان فيقول مهرب آخر أن        .الحليب

وبعد أن أصبح الدخان نوعاً من الترف يتهم البعض في رفـح حمـاس               .الذي يتم عبر انفاق سرية جداً     
في هذه المهنـة    أحد العاملين   ويؤكد  . بها عبر أنفاقها الخاصة   باحتكار هذه السلعة المربحة من خالل تهري      

 الحدود، المعـابر،     ويشير موضحا أن   .التهريب ليس عملية سهلة   ، أن   منذ وقت طويل يعرف كل دخائلها     
مع الحصار االسرائيلي لقطاع غزة الذي يزداد إحكاماً يوماً بعد يوم            إال أنه    .والحواجز كلها تفتح بالنقود   

  .ق رفح نقاط اتصال ثمينة بالعالم الخارجيتعتبر أنفا
 ٢/١١/٢٠٠٧الحياة 
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  العاهل األردني ومشرف يبحثان األوضاع في الشرق األوسط .٣٧

أجرى العاهل األردني مباحثات مع الرئيس الباكستاني في قصر الرئاسة في إسالم آباد، : اسالم اباد
 الثاني الرئيس مشرف بصورة ووضع عبداهللا. امس، األوضاع الراهنة في منطقة الشرق األوسط

التطورات السياسية في المنطقة وبخاصة الجهود المبذولة لدفع عملية السالم وتحقيق السالم العادل والدائم 
من خالل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

 الباكستان ودول العالم اإلسالمي لهذه الجهود ولعب دور ولفت بشكل خاص إلى أهمية دعم. العربية
مؤثر فيها في ضوء االستعدادات والترتيبات الجارية لعقد اللقاء الدولي الذي دعت اليه الواليات المتحدة 

 .من اجل اقامة الدولة الفلسطينية
  ٢/١١/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  "  البارد "عطا اهللا عن موضوعسمعان سجاالت حول كالم المطران  .٣٨

أثارت العظة التي ألقاها رئيس أساقفة بعلبك الهرمل دير األحمر، المطران سمعان عطا اهللا، الكثير من  
بسبب مسارعتها إلى إعادة األهالي الى مخيم البارد، "ردود الفعل، رداً على انتقاد المطران للحكومة 

وتلقت السفير . ، بحسب ما جاء في العظة"رورصدها المبالغ الطائلة لترميم ما تهدم من المخيم المذكو
اتصاالت من أبرشية بعلبك الهرمل، ومن المطران عطا اهللا شخصياً، تؤكد أن كالم سيادته فُهم على غير 

وقد . مقصده، وحمل ما ال يحمل، وأنه ليس وارداً في ذهنه أي إساءة أو نفَس عنصري تجاه الفلسطينيين
  . في سجاالت حول هذا الموضوعرفض المطران عطا اهللا الدخول 

  ٢/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  تشديد على الوحدة وإدانة الصمت العربي  : لقاء تضامني مع غزة والشعب الفلسطيني .٣٩

لقاء تضامنياً مع أهالي قطاع غزة وكل المناطق " الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق"نظمت 
، "تضامن مع فلسطين في وجه الحصار والعدوانلبنان رغم جراحه م"الفلسطينية المحتلة، تحت شعار 

ورأى رئيس ممثلية منظمة ". أين النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي مما يجري في فلسطين؟"و
أن ما هو مطلوب في فلسطين مطلوب في لبنان حول الوحدة والتوحد ورص "التحرير عباس زكي 

أؤكد لكم أنه اذا اراد بوش ان ينقل هذا المؤتمر أنا أطمئنكم حول مؤتمر الخريف، : "، وقال"الصفوف
لمصلحته ومصلحة اسرائيل، نقول المؤمن ال يلدغ من جحر مرتين ولن نفرط بما حافظ عليه أبو عمار، 

إن "، "حماس"وقال احمد عبد الهادي باسم حركة ". لذلك هناك ثوابت لن نفرط فيها مهما كان الثمن
شي في غزة، وتأتي أهمية اللقاء في التضامن مع غزة، ألن هناك الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان وح

صمتاً دولياً يعطي غطاء لالسرائيلي ليمضي في قتل وتدمير الشعب الفلسطيني وحصاراً غير إنساني 
إن ما يجري يتطلب منا تعزيز الوحدة "وقال عباس محمد باسم جبهة التحرير الفلسطينية، ". على غزة

وختم بشور ". لمواجهة الممارسات الصهيونية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطينيالوطنية الفلسطينية 
أن الفضل في نجاح هذه اللقاءات التضامنية مع شعب فلسطين يعود الى استعداد قادة "الكلمات مشيراً إلى 

  ". الفصائل كلها
  ٢/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  غارات وهمية إسرائيلية فوق جنوب لبنان .٤٠

ان الحربي االسرائيلي، ليل أمس األول وصباح أمس، سلسلة غارات وهمية في أجواء نفذ الطير :بيروت
الشرق األوسط، في جنوب لبنان "وأفاد مراسل . مناطق صور ومرجعيون والخيام والنبطية وإقليم التفاح
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وأجرت قيادة . أن الجيش وضع وحداته المنتشرة جنوبا في حال جهوزية وتأهب لمواجهة أي طارئ
 الدولية العاملة في الجنوب اتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي لوقف هذه الخروقات، فيما سيرت القوات

 .الحدودي" الخط األزرق"دوريات مؤللة على طول 
 ٢/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  "حماس"و" فتح"تهيئ المناخ للحوار بين عربية الدول ال: مصر .٤١

ة أن دوال عربية عديدة من بينها السعودية ذكرت مصادر دبلوماسية مصري:  أحمد ربيع -القاهرة 
واليمن وقطر الى جانب مصر تبذل جهودا كبيرة للتوصل الى نقاط التقاء تهيئ المناخ للحوار بين 

غير أنها استبعدت تماما اجراء أي حوار قبل انتهاء مراسم مؤتمر السالم المزمع . حركتي فتح وحماس
ية ترتيبات الستضافة القاهرة حوارا في القريب العاجل بين ونفت المصادر وجود أ. عقده في انابوليس

. الحركتين، فيما كشفت أن الحوار بين الحركتين سيتحقق آجال أو عاجال وال مفر منه ألنه ال بديل عنه
كما كشفت المصادر عن تمنع الحركتين عن الحوار في الوقت الراهن خاصة فتح التي تراهن على 

ظر عقده قبل نهاية نوفمبر أو خالل شهر ديسمبر، وأن السلطة الفلسطينية ال تريد المؤتمر القادم الذي ينت
  .مضايقات حماس حتى يمكنها التوصل الى اتفاق للسالم يحقق تسوية تاريخية

  ٢/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  التراجع بالموقف العربي من مؤتمر السالم: الجامعة العربية .٤٢

تب األمين العام للجامعة العربية هشام يوسف أنه ال تراجع أو تغيير أكد رئيس مك:  أحمد ربيع-القاهرة 
بالموقف العربي من مؤتمر السالم تحت أي ظروف، الفتا الى وجود موقف موحد حيال العناصر 

ونوه بأن االتصاالت . األساسية التي بلورها وعبرت عنها القرارات المختلفة الصادرة بهذا الخصوص
ارية لعقد اجتماع للجنة المبادرة العربية وقال إنه لم يتحدد موعد نهائي له بعد والمشاورات ما زالت ج

وعقب انتهاء المشاورات  لكنه لفت الى أنه من المنتظر عقده خالل النصف الثاني من الشهر الجاري
  .األمريكية

  ٢/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  رية  سوى عل"اإلسرائيلية" شاركت بالغارة أمريكا :القدس العربي .٤٣

 سـورية   ىكشف مصدر إسرائيلي وآخر عربي أن الغارة الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية عل            : لندن
في التاسع من أيلول الماضي تمت بمشاركة امريكية وعبر األجواء التركية حسبما ذكر موقع الجزيـرة                

ة طائرتين قاذفتين   واضاف الموقع نقال عن مصادر طلبت عدم نشر هويتها أن العملية تمت بمشارك             .نت
امريكيتين إستراتيجيتين حملتا قنابل نووية تكتيكية صغيرة، ورافقهما سرب طائرات إسرائيلية من نـوع              

وأوضح المصدر األمني أن كال مـن المقـاتلتين       . تولت مسؤولية المراقبة والحماية    "١٦إف  " و "١٥إف  "
ن استهداف المنشأة قد تم بقنبلة واحدة مما أدي          حملت قنبلة نووية تكتيكية واحدة، مشيرا إلي أ        األمريكيتين

  .إلي تدميرها والتسبب بحفرة كبيرة في المكان
  ٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  المانيا تبدي استعدادها تقديم مساعدة للفلسطينيين .٤٤

اكد وزير الخارجية االلماني شتاينماير ان اوروبا مستعدة لتقـديم مـساهمة ماليـة لمـساعدة                : تل ابيب 
  ".نقترح تقديم مساهمتنا، وعلى اإلسرائيليين والفلسطينيين ان يقولوا لنا ماذا يريدون"وقال . طينيينالفلس

  ٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  براون وبلير يوحدان جهودهما إلقناع السعودية بالمشاركة في لقاء أنابوليس  .٤٥

 عن مسؤولين بريطـانيين، بـأن       اللندنية، امس الخميس نقالً   " التايمز"أفادت صحيفة   :  عمر حنين  -لندن  
رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون وسلفه توني بلير، قابال العاهل السعودي الملك عبـداهللا بـن                
عبدالعزيز ليوضحا له أن مشاركة المملكة تعد مسألة حاسمة لما يمكن اعتباره أفضل فرصة للسالم فـي                 

صدر بريطاني لم تكشف عن هويته القـول إن         ونسبت الصحيفة إلى م   . الشرق األوسط منذ سبع سنوات    
  ".مشاركة الرياض أساسية ألن اجتماعاً ال يحضره السعوديون سيموت في المياه"

  ٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  إعالن موعد المؤتمر بعد عودة رايس: الخارجية األميركية .٤٦

ـ     :  محمد علي صالح   -واشنطن   إن رايس ستواصل   " ألوسطالشرق ا "قال متحدث باسم وزارة الخارجية ل
. مباحثاتها األخيرة مع األطراف المعنية لتحقيق مزيد من التقدم في المرحلة األولى لتنفيذ خريطة الطريق              

ورفـض المتحـدث    . تحسين الوضع على األرض، وبناء الثقة بين الجانبين       : وإن هدفها سيكون ذا شقين    
لكن مسؤوال في الوزارة قال إن رايس ستحدد        . تحديد تاريخ مؤتمر انابوليس، أو متى ستعلن رايس عنه        

  .التاريخ بعد عودتها من جولتها
  ٢/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  موسكو نصحت تل أبيب باعتبار عدم رد دمشق على الغارة رسالة إيجابية .٤٧

كشفت مصادر روسية ان موسكو نصحت اسرائيل بعدم استفزاز سورية وطمأنتها السيما ان االخيرة لم               
الغارة الجوية االسرائيلية التي استهدفت موقعاً لالبحاث النووية، ما يعد مؤشراً ايجابياً ورسـالة  ترد على  

  .سورية الى اسرائيل مفادها عدم استعدادها للذهاب الى حرب
 ٢/١١/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
  بلفور وقراءة جديدة لوعده المشؤوم .٤٨

  فايز رشيد.د
وعد البريطاني المشؤوم، للحركة الصهيونية، بإنشاء دولتهـا        صدر ال ) ٢/١١/١٩١٧(في مثل هذا اليوم     

في فلسطين، في الرسالة التي أعلنها بلفور وزير الخارجية باسم حكومته، والتي جرى اسـتغاللها فيمـا                 
 بعد رحيل قوات االنتـداب البريطـاني فـي ذات           ١٩٤٨في عام، " إسرائيل"بعد، مسوغاً قانونياً إلقامة     

  .الموعد، عن فلسطين
 البريطاني، على الوعد، بل تجاوزه الى التنسيق الكامل بـين           -لم يقتصر التحالف االمبريالي الصهيوني      

أرض "الجانبين مادياً وتسليحاً، ومساعدة فائقة في تهجير اليهود من كل بقاع العالم الى ما أصبحت تسمى                
  ".الميعاد

حداً فقط، وهو الوعد، لكـن مـا أظهرتـه          لعل معظم الفلسطينيين والعرب يعرفون عن بلفور، جانباً وا        
الوثائق البريطانية بعد مضي الفترة الزمنية القانونية من أجل اإلفراج عن السرية جداً منها، كشف جانباً                

إن "آخر من طبيعة وآراء وزير الخارجية القبيح، وهو النظرة العنصرية الى العرب، من خـالل القـول         
والصهيونية، صواباً كانت أم خطأ، خيراً كانت أم شراً، متجذرة          . نيةالقوى األربع العظمى تلتزم الصهيو    

وهذه كلها، أهم، وأعمق بكثير مـن رغبـات         . في تقاليد عريقة، وفي حاجات حالية وفي آمال مستقبلية        
  ". ألف عربي، الذين يسكنون اآلن هناك٧٠٠وأهواء ال 
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ـ           تعمارية البغيـضة، إن فـي اقتـسام      بلفور في تصريحه ونظرته كان يعكس وجهة وآراء حكومته االس
المصالح مع الحركة الصهيونية أم في النظرة االستعالئية الدونية من قبل الجانبين الى العرب، فقد كشفت                

رئيس الوزراء البريطاني آنـذاك،     (عن نص تقرير كامبل بزمان      ) واألخرى الغربية (الوثائق البريطانية   
 وفيما بعد تحول الى اتفاقيـة، جـرى         ،١٠٠٧ في عام    ، والذي جرت صياغته   )وهو من حزب األحرار   

 بين كل من بريطانيا وفرنسا، باإلضافة الـى بلجيكـا، وهولنـدا، والبرتغـال،               ،١٠٠٨توقيعها في عام    
  :وإسبانيا، وجاء في النص ما يلي

إننا نوصي بضرورة العمل على فصل الجزء اإلفريقي من المنطقة العربيـة عـن جزئهـا اآلسـيوي،           "
 لذلك إقامة حاجز بشري، قوي وغريب، على الجسر البري الذي يوصل آسيا بإفريقيا، ويربطهما               ونقترح

معاً بالبحر المتوسط، بحيث تشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس، قوة حليفة لالستعمار،                
  ".وعدوة لسكان المنطقة

أيـار  / مـايو  ٩الموقعة في   ( بيكو   -اقية سايكس   االتفاقية كان األساس والخلفية الحقيقية التف     / هذا التقرير 
لتقسيم الوطن العربي الى دول عديدة، وإبقاء مناطق جغرافية متنازع عليها بين هـذه الـدول،                ) ١٩١٦

  .وقضايا أخرى في سبيل منع وحدتها
  : كشفت عن هذه االتفاقية بكل بنودها وأعلنتها على المأل األمر الذي١٩١٧الثورة الروسية في عام 

والً، فضح حقيقة التوجهات االستعمارية البريطانية في المنطقة، والتي حرصت آنـذاك علـى تغليـف                أ
  .إن في االنتداب على فلسطين، أم في استعمار بعض الدول العربية) الحضارية(أهدافها برسالتها 

ب العالميـة  ، التي تصورت الوقوف مع بريطانيا في الحـر )آنذاك(ثانياً، أضعف موقف القيادات العربية  
  ).االستعمار التركي(األولى، بأنه سيكون ثمن استقالل بالدها عن الدولة العثمانية 

فـي ظـل التـسهيالت      ) في فلسطين وغيرها آنـذاك    (بريطانيا، إن في إعدامها لكل المناضلين العرب        
ـ           ) واألخرى(التسليحية   دوان الثالثـي   التي منحتها للحركة الصهيونية أو في دخولها طرفاً رئيسياً في الع

، وصوالً الى تآمرهـا     )حديثاً( أو في مساهمتها األساسية في احتالل العراق         ،١٩٥٦على مصر في عام     
التي كانت قد وقعت اتفاقا مع السلطة الفلسطينية، بـضمان بريطانيـا وأمريكـا لالتفـاق،             " اسرائيل"مع  

راس من البلدين، باالنسحاب مـن      وبالحراسة من البلدين على سعدات ورفاقه في سجن أريحا، وقيام الح          
على السجن واختطاف المعتقلين، بريطانيا تلـك       " اإلسرائيلية"السجن قبل دقائق معدودة من هجوم القوات        

  .تظل هي بريطانيا اآلن، لكن بقفازات حريرية رغم مرور تسعين عاما على وعد بلفور
  ٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ة للتأجيلاألسباب الفعلي ...مؤتمر دمشق .٤٩

  عريب الرنتاوي
رد القائمون على مؤتمر دمشق للمعارضة الفلسطينية أسباب تأجيل المؤتمر إلى رغبـتهم فـي انعقـاده                 

في أنابوليس، وقالوا أن التزامن سيعطي مؤتمرهم االعتراضي قـوة          " خريف السالم "المتزامن مع مؤتمر    
يه تماما لو أن القائمين على مؤتمر دمشق مـا          تأثير سياسية وإعالمية أكبر وأكثر فاعلية، وهو سبب وج        

كانوا على علم مسبق بموعد انعقاد مؤتمر أنابوليس، فهل تنبه هؤالء إلى قيمة التزامن وجدواه متأخرين،                
هل التأجيل جاء محصلة العتراض السلطة والمنظمة والرئاسة في فلسطين          ...ومن أين جاءتهم النصيحة؟   
سطينية إلى دمشق والتي ضمت كال من روحي فتوح ونصر يوسف وصـالح             ونتيجة لزيارة الترويكا الفل   

لست مياال في واقع األمر لتصديق مبـررات التأجيـل          . ما وراءها؟ " أكمة التأجيل "أم أن وراء    ...رأفت؟
 القيادة العامة، وال أحسب أن      -التي ساقها طالل ناجي منسق المؤتمر ونائب األمين العام للجبهة الشعبية            

 السورية تقيم وزنا كبيرا لرغبات القيادة الفلسطينية ومشاعرها، كما أنني ال أعتقد أن وفدها الثالثي                القيادة
نجح في إقناع دمشق بضرورة إلغاء المؤتمر حفاظا على العالقات األخوية بين الجانبين، فتجارب العالقة               
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ى استخفاف سـوريا بمواقـف قيـادة         السورية القديمة والجديدة، حافلة باألمثلة والنماذج عل       -الفلسطينية  
  .منظمة التحرير والسلطة

فدمشق مـن جهـة   ...وفي ظني، وليس كل الظن إثما، بأن تأجيل المؤتمر يعود باألساس ألسباب سورية           
تعرف أهمية مؤتمر أنابوليس للواليات المتحدة أساسا وللمجتمع الدولي بصفة عامة، وهـي ال تريـد أن                 

ودمشق من جهة ثانيـة تنتظـر جملـة         "...الرفض والتطرف "جع على   تبدو كطرف مناهض للسالم ومش    
استحقاقات ستحصل قبل أنابوليس وفي الطريق إليها، منها مؤتمر اسطنبول لدول جـوار العـراق ومـا                 

 المعلم، وربما يكون هناك تقدم علـى خـط          -سيشهده من لقاءات ثنائية وثالثية، من بينها لقاء كوشنير          
ي يرعاه منوشهر متكي أو اللقاءات مع رايس في إطار البحـث فـي الملـف                المصالحة مع الرياض الذ   

ودمشق ستنتظر جولة رايس اإلقليمية األسبوع المقبل، وما ستتضمنه رقاع الـدعوة لمـؤتمر              . العراقي
أنابوليس من قوائم بالمدعوين ومواضيع للبحث على أجندة المؤتمر، لتأخذ قرارها النهائي بشأن المشاركة              

طعة، وهو قرار ال تقرره القوائم واألجندة، بل مسائل أبعد تتعلـق بأزمـات المنطقـة وملفاتهـا                  أو المقا 
وفي الطريق إلى أنابوليس، تنتظر دمشق ما ستؤول إليه محاوالت انتخاب رئيس جديد للبنان،              . المفتوحة

طن وبـاريس   وما إذا كان االستحقاق الرئاسي اللبناني سيكون سببا لتحسن في عالقات دمشق مع واشـن              
والرياض، واستتباعا مع بيروت ورام اهللا، أم أنها ستكون سببا لتأزم الحق سيـصيب هـذه العالقـات                  

مـن  . وينعكس على مواقف دمشق من تطورات المشهد الفلسطيني بأحداثه المتالحقة والعبيه المختلفـين         
 ولهذا ربما تكـون     سوى تفصيل صغير في سياق إقليمي أكبر وأهم،       " مؤتمر دمشق "منظور دمشق، ليس    

القيادة السورية في وضع تفضل فيه إرجاء استخدام ورقة المؤتمر المذكور إلى حين اتـضاح المواقـف                 
والمآالت بالنسبة للقضايا واالستحقاقات الكبرى، عندها ستقرر ما إذا كان من مصلحة سوريا إزعاج أبو               

لفلـسطينية وكـبح جمـاح رغباتهـا        مازن وحلفائه وأصدقائه مرة أخرى، أم تعكير مزاج المعارضة ا         
وحساباتها المحلية الضيقة مرة ليست أخيرة، وعندها أيضا سيتضح ما إذا كان تأجيل المؤتمر هدفه ضبط                

  .أم أنه تأجيل طويل األجل، حد اإللغاء؟" التزامن"
  ٢/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  إذا ذهبنا إلى أنابوليس .٥٠

  أحمد ماهر
ر الخريف في أنابوليس سوف يعقد فـي الكليـة الحربيـة التـي             ما زالت كل الدالئل تشير إلى أن مؤتم       

اختيرت مقراً له في تلك المدينة القريبة من واشنطن، وذلك على الرغم من تخيل البعض أنها اختيـرت                  
حتى يستطيع أولمرت وأبو مازن التوجه منها مباشرة وبسرعة الى العاصمة االمريكية لتوقيـع االتفـاق                

  .ليهالذي قد يمكن التوصل إ
وهذا في تقديري أضغاث أحالم، فأولمرت على غير استعداد لإلقرار بالحقوق الفلسطينية، وأبو مازن ال               

 سوف يتكرر، حين    ٢٠٠٠يستطيع حتى إذا أراد أن يقبل بما هو مطروح، وكأن السناريو الذي حدث في               
ة، ألنه كان ال يتوقـع أن       كان أبو عمار يرى أن الوقت غير مناسب لعقد قمة أمريكية فلسطينية إسرائيلي            

يكون ما سيطرح خاللها يتفق مع ما يحقق حتى الحد األدنى من الحقوق الفلـسطينية، ولكـن الـرئيس                   
وقد فشل االجتماع فعالً ألن مـا طرحـه         . كلنتون ألح عليه ووعده بأنه إذا فشل االجتماع فإنه لن يلومه          

ضداً، ألن األمريكيين كانوا عزلوه عن الـدول        االسرائيليون كان أقل من الحد األدنى ولم يجد عرفات ع         
وانتهى األمر بتوجيه اللـوم إلـى       . العربية مطالبين إياهم فقط بدفعه الى الموافقة على ما ال علم لهم به            

  .عرفات، ثم تداعت األحداث الى عزله في محبسه في المقاطعة، ثم دفعه دفعاً الى الموت
صرار على لقاء الخريف، مع فرق أن الرئيس كلنتون كان قد           ويبدو أن األمر نفسه هو المستهدف من اإل       

بدأ تحركه وهو حسن النية الى أن وقع في براثن الخديعة االسرائيلية، المدعومة بركائزها داخل اإلدارة،                
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الذين روجوا ألكذوبة أن عرفات هو الذي تسبب في الفشل بعد أن عرض باراك عرضاً سـخياً، ولكـن                   
ريكيين الذين شاركوا في المفاوضات كشفوا الحقيقة، ولست أشك في أنه لـوال أن              بعض الشرفاء من األم   

الرئيس كلنتون ال يريد أن يضعف موقف زوجته التي تعتمد على أصوات يهود نيويورك للوصول الـى                 
، لوال  )ربما لتنتقم مما قد تعرضت له من إهانة ومن اتهامات بعدم الشفافية في تصرفاتها             (البيت األبيض   

  .ك لربما انتهى كلنتون الى اإلقرار بحقيقية ما جرى في كامب ديفيدذل
وما نشهد من االستعداد له اآلن مرة أخرى، هو االستفراد بالسلطة الفلسطينية وهي في موقف أضـعف                 
مما كان فيه عرفات، ومحاولة التمويه باإلدعاء بالرغبة في التسوية، مع أن ما يبدو أن اولمرت مـستعد                  

 لـيس   ١٩٦٧فاالنسحاب الى خطوط    . قل القليل الذي ال يعترف بحق من حقوق الفلسطينيين        لطرحه هو أ  
مطروحاً بل المطروح تبادل أرض بحيث تحصل اسرائيل على األجزاء الصالحة للحياة والزراعة، فـي               

وحق الالجئين في العودة غير مطروح مع أن المطلوب هـو اإلقـرار             . مقابل أراض صحراوية جرداء   
وفي مقابل ذلك فـإن الفلـسطينيين       . مع القبول بقيود حول تطبيقه مثلما جاء في المبادرة العربية         بالمبدأ  

المنقسمين في أضعف أوضاعهم ال تجري محاولة جادة لرأب الصدع بينهم لمواجهة المفاوضـات وهـم                
 من األرض   متحدون ال يتركون مساحة لمزيد من الوقيعة والدس، وبالتالي فهم ال يستطيعون أن يستوثقوا             

التي يقفون عليها في مفاوضات هي في الحقيقة ال تستهدف إال كسب الوقت والتغطية على أن الجـزرة                  
المطروحة ليست جزرة، ولكنها محاولة للتمويه على عصا غليظة ال تستهدف الفلسطينيين وحـدهم بـل                

عد هجوماً مباشـراً ال     ونحن نرى كيف تجري االستعدادات ضد إيران، حتى إذا كنت استب          . المنطقة كلها 
  ).ولكن أين العقل والمنطق؟(يتفق مع العقل والمنطق 

كما أن األوضاع في العراق تزداد سوءاً وتعقيداً ويتساءل المرء عن حقيقة ما وراء األزمة بـين بغـداد                   
بـا  ولقد اتيح لي مؤخراً أن ألتقي في مناسبة اجتماعية مسئوال أمريكيا قري           . وأنقرة من مؤامرات ودسائس   

من األوضاع في العراق، فسمعت منه أنه مطمئن الى أن األمور تسير في اتجاه التحسن النسبي، ولكنـه                  
 على حد قوله    - لطمأنة الحكومة العراقية     - ومصري بالذات    -في نفس الوقت يرى أهمية وجود عربي        

اسات أمريكية خاطئة   وكأن المشكلة هي حسن نوايا بينما هي في الواقع تداعيات سي          .  الى حسن النوايا   -
قسمت العراق ووضعت واشنطن في سلسلة من المآزق العسكرية والسياسية واألمنية، تبحث عن شركاء              
يحملون معها جزءاً كبيراً يسمح للرئيس بوش بالتظاهر بأنه عندما يترك الحكم في نهاية العـام القـادم                  

من الحماقات التي دفعته اليهـا عـصابة        سيكون قد محا من الذاكرة جزءاً من العبء وربما يكون جزءاً            
  ".آيات اهللا األمريكيين"المتطرفين من الذين أسماهم البعض 

وهكذا نرى العراق مقسماً وفي نزاع قد يتسع مداه مع تركيا، ونرى إيران معرضة لضغوط تتسبب فـي                  
تدعم النفوذ  وردود فعل خارجية    ) على عكس ما خطط األمريكيون    (ردود فعل داخلية تعزز قوى متطرفة       

اإليراني بدالً من أن تضعفه ألنها تتيح فرصاً لم تكن متاحة لوال األخطاء والحماقات ونـرى محـاوالت                  
تغذية هواجس الصدام الفارسي العربي ونرى الفلسطينيين منقسمين يتـصارعون علـى سـلطة غيـر                

يـة تخفـي االبتـسامات      موجودة، وعلى السيطرة على دولة ما زالت سراباً، ويساقون إلى مباحثات ثنائ           
الباهتة والسالمات والتمنيات بالصحة حقيقة خوائها، على طريق مفاوضات أوسع ليس المقصود منها إال              

  .أن تكون فخاً أو غطاء أو ديكوراً مزيفاً يخصم من رصيد الحقوق الفلسطينية، ويضع العرب في مأزق
ا مسار المفاوضـات وال يتركـوا هـذا         ولست أتعب من تكرار الدعوة الى أن يلتقي العرب لكي يحددو          

كما أني أدعو الى أن تكون لقاءات الدول المجاورة للعراق لقاءات حقيقية وجادة ومتعمقة، تستند               . لغيرهم
 ليس هـذا    - ألسباب قد تبدو لبعضهم استراتيجية أو أمنية أو أيديولوجية           -الى واقع أن االختالف بينها      

قة وآمالها في مستقبل أفضل لن يتحقق إال عن طريق حوار يحدد نقاط             أوانه ألنه سيؤدي الى تدمير المنط     
االلتقاء، ومجال التنافس المشروع دون تجاوز خطوط حمراء يعرفها الجميع، ويـضمن مـصالح كـل                
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األطراف بالقدر الذي يمنع تصادمها الذي تدفع اليه وتؤججه قوى لها استراتيجية خبيثـة تتلـون وفـق                  
  .وهرهاالظروف دون أن يتغير ج

اذا كنا سنذهب الى انابوليس، فال أقل من أن نحمي أنفسنا من زوابع بحر متالطم األمواج ومـن بـرد                    
خريف تتساقط فيه أوراق الشجر بينما اآلخرون متدثرون بنوايا ال يؤمن لهـا واسـتعدوا لهـا بتـدابير                   

ن الى النظرية االمبرياليـة     وترتيبات ومؤامرات لكي يعطوا أقل القليل ويحصلوا على أكثر الكثير مستندي          
التي من المفروض أن نكون تعلمنا منها إال إذا كنا من هواة أن نلدغ من نفس الجحر                 " فرق تسد "التقليدية  

  .مرات ومرات
  ٢/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  الحصار واالنقسام هل يمنعان تفجر انتفاضة ثالثة؟ .٥١

  أيمن ياغي
 ٢٠٠٠ة فلسطينية عارمة تقارب في مستواها انتفاضة العام         ال تراهن اسرائيل على اندالع انتفاضة شعبي      

عندما انهارت مفاوضات السالم بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي االسبق وزير الدفاع الحالي ايهود باراك              
  .والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

نيف يقوم به سكان قطاع     الرهان االكبر لدى القادة السياسيين واالمنيين تحديدا هو على حدوث رد فعل ع            
غزة على حركة حماس على خلفية الوضع الكارثي والمأساة الحقيقية التي يعيشونها بعد احكام الحـصار                

" يتوغـل "وحيث الجيش االسرائيلي    " ال كهرباء وال وقود وال مواد غذائية كافية وال سجائر         "االخير حيث   
لقة الحصارين السياسي واالقتصادي باطبـاق      الكمال ح "ويحضر لعدوان عسكري واسع النطاق      " يغتال"و

  .عسكري ينهي سيطرة حماس على القطاع ويعيد المياه الى مجاريها كما كانت قبل يونيو الماضي
" الـشين بيـت   "بعبارات صريحة تصل الى حد الوقاحة افترض رئيس جهاز االمن الداخلي االسرائيلي             

ال يمتلكـون االرادة ال قـادة       " مشلولون تماما "القطاع  يوفال ديسكين ان الفلسطينيين في الضفة الغربية و       
ولذلك فهو يطمئن نواب الكنيست االجواء اليوم ال تشبه االوضـاع قبـل             .. لديهم يثوروهم على المقاومة   

  .٢٠٠٠االنتفاضة الثانية في العام 
على خلفية  " سياسيا واقتصاديا ومعاشيا  "ورغم ان واقع الحال يشير الى ان الفلسطينيين في وضع كارثي            

االنشطار الذي حصل في يونيو الماضي بين حركتي فتح وحماس والحصار االميركي االسرائيلي الدولي              
 العربي على قطاع غزة اال ان احتمال االنفجار سيكون اوسع واشـمل واكثـر تـأثيرا اذا مـا فقـد                      -

دة في رؤية بوش وخريطة     الفلسطينيون في الضفة والقطاع على نحو سواء ان الدولة الفلسطينية الموعو          
الطريق ومبادرة السالم العربية اصبحت حلما بعيد المنال وان االنجاز الوحيد للقاء انابوليس هو االتفـاق              
على بدء مرحلة من التفاوض الماراثوني ال احد يعرف متى تنتهي والى اين ستنتهي وعلـى اي نـسبة                   

  .مئوية سوف يحصلون عليها في دولتهم الموعودة
ت التفجر اآلن واردة اكثر من اي وقت مضى في وجه الجهات التي كانت سـببا اساسـيا فـي                    احتماال

الوصول الى ما وصلت اليه الساحة الفلسطينية من انقسام داخلي واستهداف سياسي واقتصادي وعسكري              
ني وربما كانت الشرارة بعد مؤتمر انابوليس مباشرة وربما قبله لكن تنبؤات العجز والرضوخ الفلـسطي              

امام االمر الواقع الراهن بكل تحدياته ومخاطره تبقى ضربا من التخيالت الهادفة الى اعطاء تطمينـات                
  .ومسكنات للرأي العام االسرائيلي وقادته المعارضين للذهاب الى اللقاء الخريفي

ـ              سؤولون عـن   اسرائيل وكل الدوائر الدولية واالقليمية الداعمة لها هم وراء االنقسام الفلسطيني وهم الم
عجز السلطة الفلسطينية في السيطرة على الشارع سواء في غزة او الضفة وهم الذين يتوجب ان يتحملوا                 
تبعات اندالع انتفاضة ثالثة اذا ما استمروا في المراهنات على ترويض الفلسطينيين واستدراج تنازالتهم              

ـ            ل حكمـا ضـمن اجـواء الحـصار         المتالحقة بأقل االثمان ولذلك فإن فشل لقاء انابوليس وهـو فاش
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 الدولية المشتركة فإن االمور ذاهبة الى اتجاهات غير االتجاهات التي يفكـر             -واالشتراطات االسرائيلية   
  .وغيره من المراهنين على موت روح المقاومة والثورة لدى الشعب الفلسطيني" الشين بيت"بها رئيس 

  ٢/١١/٢٠٠٧ الوطن القطرية
  
  "الميري"غياب  .٥٢

  سىحلمي مو
وبرغم أن التعبير مـشتق مـن       . تحوي اللغة العبرية تعبيرا يحار المترجم في تحديد المرادف العربي له          

وهـذا  . أصل سامي موجود في اللغة العربية، إال أن داللته العملية في العربية ال تؤدي المعنى المقصود               
 الجـائز أن ضـعف التكـوين        ومن. بالعربية" الرسمية" الذي يعني     مملختيوت"التعبير في العبرية هو     

للمؤسسات العامة في الوطن العربي، حال دون بلورة معنى حقيقي للتعبير أو منحه محتـوى               " الرسمي"
  . يتعلق باالنتماء لمؤسسات الدولة

أو " الميـري "وفي الغالب فإن أقرب تعبير في االستخدام الملموس والذي يقترب من المعنى الحقيقي هو               
وال يختلف اثنان في فهم المقصود، عندما يسمعان كالما عن أرض           . العهد العثماني األميري المأخوذ من    

فالمقصود بشكل قاطع هنا هو أن الموصـوف ينتمـي          ". ميري"أو حتى سالح    " ميري"أو لباس   " ميري"
  . للدولة، للعموم وليس لفرد أو حزب أو طائفة

ا المفهوم، يعاني منه المجتمع الفلـسطيني       ويبدو أن ما يعاني منه المجتمع العربي عموما على صعيد هذ          
أضعافا مضاعفة، خاصة في ظل السلطة الفلسطينية وقبلها في مؤسسات منظمة التحرير، إذ لم تفلـح ال                 

وال " ميري"أو أن تخلق اختصاصيين     " ميري"المنظمة في السابق وال السلطة حاليا في إنشاء أي مؤسسة           
السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، يكثر المتحدثون باسـمها         وعندما يدور الحديث عن     . ما يشبه ذلك  

  . من الحديث عن المؤسسة التي ينتمون إليها بوصفها الوعاء العام لتطلعات الشعب
وما يدفع الستذكار التعبير العبري، هو عجز المؤسسة الفلسطينية حتى اليوم عن خلق ما يمكن االعتزاز                

 حركة فتح، في الغالب، منظمة التحرير حديقة خلفية لها وليس اإلطار            فقد اعتبرت . به على هذا الصعيد   
وبرغم إقرار فتح بالتعددية الفلـسطينية وقبولهـا علـى الـدوام            . التأسيسي للدولة الفلسطينية المستقبلية   

بالشراكة مع اآلخرين في أطر المنظمة ومؤسساتها، إال أنها كانت تتظاهر بأنها تعطي من جيبها في هذه                 
  . راكةالش

وإذا ابتعدنا عن كل ما يتعلق بالبرامج السياسية وركزنا فقط على الهياكل، نجد أن الوالء في الغالب كان                  
ـ     ومن المؤكد أن الحديث    . في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية     " الميري"علنا وصراحة لفتح وليس ل

لفلسطينية أن يكونوا منتمين إلى فتح أو أي        ال يعني البتة أنه ال ينبغي لمن يعملون في المؤسسات العامة ا           
تنظيمات أخرى، وإنما أال يكون وجودهم هناك خدمة لهذا الفصيل أو ذاك وإنما خدمـة ال تمييـز فيهـا              

  . لعموم أبناء الشعب الفلسطيني
منظمة وال ريب أن السياسة التي انتهجتها القيادة الفتحاوية، وال تزال، في عدم التمييز بين ما لفتح وما لل                 

فأغلب، إن لم يكن كل، قـادة األجهـزة         ". ميري"أو السلطة، هي التي تقف وراء تعثر بناء أي مؤسسة           
األمنية في السلطة الفلسطينية والمدراء العامين في الوزارات والمسؤولين في الكثير من مفاصل العمـل               

با، في عمله من حقيقة كونه      وينطلق كل واحد منهم، تقري    ". الميري"اإلداري، يتصرفون بعيدا عن مفهوم      
  . منتميا لفتح وليس للمؤسسة العامة التي يعمل فيها

وإذا تم النظر إلى البيانات التي يصدرها كل هؤالء المسؤولين، تجدها كثيرا ما تنضح بلغـة الخطـاب                  
 وهكذا نجد قائدا للشرطة هنا ومسؤوال لألمـن       . الفتحاوي الذي لم يترك أمر توضيحه فقط لمؤسسات فتح        

. هناك ووزيرا لألسرى في مكان ثالث ووزيرا لإلعالم في مكان رابع، يتحولون إلى متحدثين باسم فـتح             
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بل أن عددا ممن ال ينتمون تنظيميا لحركة فتح في هذا المؤسسات، ينـصبون أنفـسهم بـشكل بـديهي                    
  . متحدثين باسمها، لزوم المنصب

فهـو  . ، المفترض أن يمثل عموم الفلـسطينيين "طينتلفزيون فلس "وما يدفع إلى هذا الكالم أكثر من سواه         
ـ         " رسمي"تلفزيون   المعبـر  " تلفزيون األقصى "بالمعنى العربي للكلمة، حيث ال يتصور نفسه إال منافسا ل

هـو أن األول    " تلفزيـون حمـاس   (و" تلفزيون فلسطين "غير أن الفارق بين     . بعصبيته عن حركة حماس   
وهذا ما ال يطلبه أحد مـن تلفزيـون   . ين جميعا، بمن فيهم حماس    يفترض به أن يكون تلفزيون الفلسطيني     

حماس الذي أعد أصال كي يعبر عن رأي هذه الحركة ومواقفها وبالطريقة التي تراها هـي، خيـرا أو                   
  . شرا، مناسبة لها

ـ     من تلك البرامج المعدة وغير المستوردة، وخـصوصا        " تلفزيون فلسطين (وتكفي بضع دقائق مشاهدة ل
فالتلفزيون يدمر تراثا نـضاليا كـامال للـشعب         ". الميري"ة المباشرة منها، للتعرف على نقيض       الحواري

  . الفلسطيني تبلور في إطار مناهضة االحتالل ويستغله في مواجهة حماس
وثمة أغان حفظها الفلسطينيون والعرب عن ظهر قلب، ألنها مجدت المقاومة الشعبية ضد إسرائيل، مثل               

. لتظاهرات فتحاويـة  " القوة التنفيذية "على خلفية صور قمع     " تلفزيون فلسطين " تبث في    ،"أناديكم"قصيدة  
وكل ذلك ليس سوى نزر يسير من ترك الحبل على الغارب لنوازع عصبية من أناس غاضـبين علـى                   

، شتائم وتوصيفات   "تلفزيون فلسطين "وصار ممكنا أن تسمع، في      . تنكيل قوات تابعة لحماس بأقرباء لهم     
ـ قبيح فـي  " األخـوة "وإنما هذه المرة في وصف      " أبناء عمومتنا "ليس في وصف    " القردة والخنازير (ة ك

  . حماس
للمؤسسات في قطاع غزة، بالطريقـة      " إعادة تشكيلهم "وبالمناسبة، فإن األخوة في حماس يتصرفون، في        

في الحياة العامة،   " لميريا"ويبدو أنه من دون إدراك أهمية مفهوم        ". الميري"نفسها البعيدة جدا عن مفهوم      
  . سنفقد ليس األرض الميري واللباس الميري وإنما الحق في بناء وطن

  ٢/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  :كاريكاتير .٥٣

  

  
  ٢/١١/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 


