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  25  :كاريكاتير
***  

  
  تنازل عن حق العودة وأجزاء من القدسالتتضمن " سرائيليةا"قة فلسطينية وثي .1

آمـال  و منتصر حمـدان     ،القدسورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    6/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ]االسـرائيلي [أعدها رئيس حزب ميرتس   " اتفاق أساس "جديدة تحت اسم    " وثيقة"شف أمس عن    كُ :شحادة

 أبرزها رئيس الحكومة سالم فياض والمفـاوض        الرئيس الفلسطيني شخصيات مقربة من    يوسي بيلين، و  
وذكر أن نـسخة مـن      . ياسر عبد ربه، ويعرب الفلسطينيون فيها عن استعدادهم للتنازل عن حق العودة           

قبل أكثر من أسبوع وإلى محافل سياسية كبيرة فـي          رايس   وزير الخارجية األمريكية  الوثيقة سلمت إلى    
وحسب الوثيقة فإن الفلسطينيين على استعداد لإلعالن اليوم عـن الـسماح بعـودة               . وفي رام اهللا   القدس

أما الالجئون الـذين    . 48ـالالجئين فقط إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية وليس إلى ديارهم في أراضي ال           
ـ             ا تـستوعب الـدول     يفضلون عدم السكن في الدولة الفلسطينية، فستعالج أمورهم آلية دولية في إطاره

صيغة غامضة بـشأن القـدس، تكـون        " الوثيقة"وتضمنت  . ، الالجئين "سرائيلا"المختلفة، وليس بالذات    
وفي ". إسرائيلية"األجزاء العربية من المدينة بسيادة فلسطينية واألجزاء التي تسكنها أغلبية يهودية بسيادة             

مـع   "1967ستوافق على االنسحاب إلى حـدود       " سرائيلا"موضوع الحدود الدائمة، تقرر في الوثيقة أن        
 ".تعديالت طفيفة متبادلة متفق عليها بنسبة واحد إلى واحد

 وثيقة  ]التي كشفت الوثيقة  [العبرية" معاريف" وصفت صحيفة    :عمانمن   6/11/2007الدستور  وأضافت  
ونقلـت   .مر أنـابوليس  بأنها كفيلة بأن تبشر بالتقدم في العالقات مع الفلسطينيين قبل مـؤت            "ساسأاتفاق  "

الصحيفة عن مصدر مطلع على االتصاالت بين الطرفين ان رئيس طاقم المحادثـات الفلـسطيني مـع                 
   .اسرائيل احمد قريع، على علم بهذه الورقة وصادق على مبادئها األساسية

 إلى أن عبد ربـه     "معاريف"صحيفة   أشارت   :القدسمن   5/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  
، غـادي بلتيانـسكي   "مبادرة جنيف"، ولكن، مدير عام "ساسأاتفاق " وثيقة وبيلين رفضا التعقيب على نبأ  

رجال مبادرة جنيف، إسرائيليين وفلسطينيين، مقتنعون بإمكانية الوصول إلى         "أكد التفاصيل، وأضاف أن     
  ". اتفاق في أنابوليس، وهذه الورقة هي نوع من اإلثبات على ذلك

  
  مركز الزيتونة يقّدم قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها: اًوكالة مع .2

قـراءات  " أعلن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت عن صدور كتابه الجديد بعنوان              :معا
منذ فوزهـا فـي     " حماس"، ويتناول فيه تجربة حركة      "2007-2006نقدية في تجربة حماس وحكومتها      

، وهو موضوع يشكّل مثاراً للجدل ويفتح       2006يناير  / لفلسطينية في كانون الثاني   االنتخابات التشريعية ا  
  .مجاالً واسعاً للنقاش

وقد شارك في إعداد الكتاب، الذي حرره الدكتور محسن صالح، عشرون باحثاً ومتخصصاً في الـشأن                 
ـ            ا الـسياسي،   الفلسطيني من مختلف األطياف واالختصاصات، درسوا تجربة حماس في تطبيق برنامجه

ومن بين المـشاركين شـفيق      . وأدائها الحكومي، وسلوكها األمني، وعالقاتها الداخلية والعربية والدولية       
الحوت، وأسامة حمدان، واألستاذ الدكتور عبد الستار قاسم، واألستاذ الدكتور وليد عبد الحي، والـدكتور               

  .حسين أبو النمل، وصقر أبو فخر، ومحمد جمعة
ن حركة حماس حققت شرعية شعبية لنفسها ولبرنامجها في المقاومة، من خالل فوزهـا              ويرى الكتاب أ  

بأغلبية مريحة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، إال أن النموذج اإلصالحي والتغييري الـذي أرادت              
تقديمه اصطدم بتحديات الصراع الداخلي، وحقائق االحتالل الـصهيوني، وبالحـصار الـدولي الظـالم               

ويخلص إلى أنه في خضم الصراعات والضغوط والـضربات         . الخانق، وبالضعف العربي واإلسالمي   و
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التي كانت تأتي من كل جانب، لم تستطع حماس تنفيذ برنامجها اإلصالحي، كما تعرض أداؤها الحكومي                
سـلطة تعمـل    للعديد من االنتقادات، ووجهت الكثير من األسئلة عن مدى واقعية حماس في التقدم لقيادة               

تحت االحتالل، أو عمل برامج إصالحية في بيئة ال تملك فيها مفاتيح القرار الحقيقي أو التغييـر علـى                   
  .األرض

 صفحة من القطع الكبير، وينقسم إلى جزئين، األول يحوي أعمال حلقة نقاش عقدها              322يقع الكتاب في    
فاق الخروج مـن المـأزق الـوطني        تجربة حماس وآ  " تحت عنوان    25/7/2007مركز الزيتونة بتاريخ    

، قدمت فيه سبع أوراق عمل توزعت على ثالثة محاور، إضافة إلـى مـداخالت المناقـشين                 "الفلسطيني
ويتضمن الجزء الثاني مجموعة من القراءات النقديـة لعـدد مـن            . وردود وتوضيحات مقدمي األوراق   

 موضوعاً مختلفاً، وتقـدم     13س في   المتخصصين المستكتبين من قبل المركز، تناقش تجربة حركة حما        
  .تقييماً ألداء الحركة في التعامل مع كّل منها، واضعة مجموعة من الخالصات واالستنتاجات والتوصيات

  5/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  "نابوليسأ مؤتمر"في االعداد لـ" تقدم" عباس ورايس يشيران الى .3
 سـجلت وزيـرة الخارجيـة       : محمد يـونس   ،رام اهللا  فينقالً عن مراسلها     6/11/2007الحياة  نشرت  

 اإلسرائيلية الجارية بهدف    -األميركية أمس تقدماً طفيفاً في محاوالتها الحثيثة دفع المفاوضات الفلسطينية           
وكشف نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني         .مؤتمر أنابوليس  قبل" وثيقة سياسية "التوصل إلى   

، "خريطة الطريق "يس أبلغت األخير بأن أولمرت وافق على تطبيق المرحلة االولى من            أن را " الحياة"لـ
كما قبل بأن تشمل المفاوضات النهائية التي ستنطلق عقب مؤتمر أنابوليس جميع القضايا الرئيسة، الدولة               

 ".ة رايـس  هذا هو التطور األهم في زيار     "واعتبر أن   . والقدس والالجئين والحدود والمستوطنات والمياه    
في مؤتمر  عباس  وقال   . في رام اهللا أمس عباس وسالم فياض وأحمد قريع، كال على حدة            رايسوالتقت  

هناك أمور مشجعة حدثت اليوم، وفـي       ": "المقاطعة"صحافي مشترك مع رايس عقب اجتماعهما في مقر         
ن قضية عمرها قرن لن     المفاوضات مشجعة وإيجابية، لكنها ستظل صعبة، أل      (...) األيام القليلة الماضية  

ورحب بتصريحات أولمرت عن فرص التوصـل إلـى          ".تجد حالً في غضون أيام أو أسابيع أو شهور        
تقدم حاصل في التحضير إلطـالق مفاوضـات        "وأشار إلى   . اتفاق سالم قبل انتهاء والية الرئيس بوش      

م ذات مغزى لتحقيق رؤيـة  الوضع النهائي في مؤتمر أنابوليس وتحويله مناسبة جدية إلطالق عملية سال 
من السابق ألوانه القول ما هي الحلول، ولكن سنناقش القضايا كلهـا فـي              "لكنه شدد على أن     ". الدولتين

وجدد قبوله تطبيق المرحلة األولى مـن خريطـة الطريـق            ".أنابوليس ونحن نعمل من أجل تحقيق ذلك      
لب رايس بالضغط على إسرائيل إلطالق سـراح        وأكد أنه طا   .تطبيقاً فورياً متزامناً مع تطبيق إسرائيلي     

  .أسرى، وإزالة الحواجز العسكرية، ووقف اعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة
ونحن نسير نحـو    . لدينا اشارات من مختلف األطراف على أن هذه العملية ستنجح         "واعتبرت رايس أن    

إقامة دولة فلسطينية أمر في مـصلحة       "وشددت على أن    ". تمفاوضات جدية للمرة األولى منذ سبع سنوا      
 عبـاس وابلغت رايس   ". ونحن في مرحلة حساسة، ولقد أعجبت كثيراً بجدية الطرفين        . الواليات المتحدة 

 منتصف الشهر الجاري للوقوف على حجم التقدم فـي المفاوضـات، وتوجيـه               إلى المنطقة  بأنها ستعود 
  .، في حال ظهور بوادر جدية لالتفاقالدعوات الرسمية لحضور المؤتمر

قبول أولمرت تطبيق المرحلة األولى من      "ولفت سياسي شارك في جوالت سابقة من المفاوضات إلى أن           
دون تحديد سقف زمني لذلك، يتيح له سهولة التهرب من هذا االلتزام تحت أي ادعاء، كما أن الموافقـة                   

قضايا األساسية ال يعني قبـول إسـرائيل المطالـب          على أن تتضمن مفاوضات الوضع النهائي جميع ال       
  ".الفلسطينية في هذه القضايا
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الـشرق  "علمـت   :  كفاح زبـون   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    6/11/2007الشرق االوسط   وأضافت  
 اشـهر، لكـن رايـس قالـت لـه ان            6ان ابو مازن طالب رايس بااللتزام بجدول زمني من          " االوسط

  . شهرا14يليين يوافقون على جدول زمني من االميركيين واإلسرائ
 قال صائب عريقات إن رايس أبلغـت        :وعن الوكاالت ،  نقالً عن مراسلها   6/11/2007السفير  وأشارت  

  ".مفاوضات مفتوحة المدى"عباس أنها ال تريد 
عن مسؤول اميركي كبير يرافق رايس في زيارتها ترجيحه عقد مؤتمر انابوليس فـي              " رويترز"ونقلت  

السبوع االخير من تشرين الثاني الحالي، موضحا انه باستثناء االطراف الرئيسية، سيكون تمثيل الـدول            ا
  .االخرى المشاركة على المستوى الوزاري

قـال مـسؤول    :القدس، آمـال شـحادة   نقالً عن مراسلتها في   6/11/2007الخليج اإلماراتية   وجاء في   
  . بما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين" سرائيلا"رفيع إن رايس قبلت معظم مطالب " سرائيليا"
  

   اميركي على تشكيل لجنة تحكيم ثالثية لتنفيذ خريطة الطريق-اتفاق فلسطيني : عريقات .4
 قال صائب عريقات امس عقب لقاء الرئيس عبـاس مـع وزيـرة الخارجيـة                : جمال جمال  -رام اهللا   

 أميركيـة   - إسرائيلية   -ى تشكيل لجنة ثالثية فلسطينية      انه تم االتفاق في هذا اللقاء عل      " األميركية رايس 
 .لمواكبة تطور المفاوضات وتنفيذ استحقاقات المرحلة األولى من خريطة الطريق بشكل فوري ومتـواز             

واكد انه تم االتفاق ايـضا علـى         .االتفاق بانه تطور ايجابي   " الدستور"ـووصف عريقات في تصريح ل    
  .إسرائيلية لصياغة الوثيقة المشتركة التي يعمل الجانبان على اعدادها -تشكيل لجنة صياغة فلسطينية 

  6/11/2007الدستور 
  

  أحمد بحر يدعو النواب لعقد جلسة للمجلس التشريعي األربعاء القادم .5
أحمد بحر دعوة لكافة النواب والكتل، والقوائم البرلمانيـة         . وجه رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د      :غزة

في مقري المجلس بغزة ورام اهللا، مكتملـة        ) 7/11(المجلس التي ستعقد بعد غد األربعاء       لحضور جلسة   
وأكد في تصريح له أن الجلسة تأتي تحديا إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي لمنع عقـد جلـسات                . النصاب

وا المجلس خالل الفترة الماضية، مبينا أن كافة النواب وعلى رأسهم النواب في سـجون االحـتالل أبـد                 
أرسل النواب المخطتفين التوكيالت الخاصة لعقد جلسة للمجلـس التـشريعي           "وقال   .دعمهم لعقد الجلسة  

  ".لضمان حصول النصاب القانوني، من أجل تفعيل دور المجلس ومواجهة التحديات اإلسرائيلية
  5/11/2007 قدس برس

  
  لتدهور حالته الصحية " اسرائيلي" سجن نقل الدويك الى مستشفى .6

قالـت  :  سـامر نـور    ،األراضي المحتلة  نقالً عن مراسله في    5/11/2007إخوان أون الين     موقع   نشر
عزيز دويك يرقد منذ أسبوٍع فـي مستـشفى الرملـة           .مصادر فلسطينية إن رئيس المجلس التشريعي د      

 مستشفى بعد تدهور حالته الصحية، مؤكدةً     الإلى  " مجدو"وأكدت أنه تم نقل الدويك من سجن        . الصهيوني
أن حالته الصحية في التدهور، خاصةً بعد أن تبين خالل الفحوصات الطبية أنـه يعـاني مـن مـرض                    

  ."الكلى"و" السكري"
 اتهم النائب عن حماس ايمـن دراغمـة مـصلحة           :الوكاالتنقالً عن    6/11/2007الدستور  وأضافت  

والضغط عليه داخل   "فلسطينية  السجون االسرائيلية باستهداف الدويك بصفته رئيسا للمؤسسة التشريعية ال        
  ".السجون اكثر من غيره من المعتقلين، ما ادى الى تدهور وضعه الصحي
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  وشرطة السلطة في مخيم بالطة " فتح"اشتباكات بين مسلحي : نابلس .7
نابلس اشتباكات مسلحة بـين      شهد مخيم بالطة شرق    :نابلسمن   6/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

وقالت مصادر ان االشتباكات اندلعت بعد قيـام مـسلحين          . وعناصر األجهزة االمنية  " فتح"من  مسلحين  
ينتمون الى حركة فتح بإطالق النار على قوة أمنية على مدخل المخيم الشمالي اعقبه وصول تعزيـزات                 
امنية كثيفة فرضت طوقا على المخيم من كافة الجهات واغلقت شارع القدس المحـاذي للمخـيم، فيمـا                  

  .  اشتباكات مسلحة أصيبت خاللها مجموعة غير محددةاندلعت
 مصادر امنية فلسطينية قالـت ان محمـد      إلى أن : نابلسمن   5/11/2007وكالة معاً اإلخبارية    وأشارت  

زكي الطيراوي ورامي مرشد الطيراوي، وهما من المطلوبين لالجهزة االمنية، على خلفية االشـتباكات              
وكانت االشتباكات   . بعد منتصف الليل، بتسليم انفسهم لالجهزة االمنية       التي جرت في مخيم بالطة، قاموا     

  . اصابات بينهم رجل امن9اوقعت نحو 
، أن  "قـدس بـرس   "أفادت بعض المصادر لمراسل     : نابلسمن   5/11/2007 قدس برس وأوردت وكالة   

ألقـصى، بتقـديم     وهما من كتائب ا    ]محمد الطيراوي ورامي الطيراوي   [االعتقاد يسود حول قيام الشابين    
مساعدات لمجموعة مسلحة تابعة لكتائب القسام، تنشط في المخيم، وشنت العديد من الهجمات الناجحـة               
ضد قوات االحتالل، فيما أفادت مصادر أخرى أن الشابين من عائلة الطيراوي تحوال بالفعل من كتائـب                 

  . من قبل األجهزة األمنية الفلسطينيةاألقصى إلى كتائب القسام، وأن هذا السبب الرئيس وراء استهدافهما
 

  " أنابولس"مشعل يتهم عباس بالتمهيد لتنازالت في  .8
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة     : دمشق مراسلتها في    سمر أزمشلي عن   6/11/2007الحياة  ذكرت  

ـ             " حماس" ة الـشهر   خالد مشعل أن المؤتمر الدولي للسالم المقرر عقده في مدينة أنابوليس األميركية نهاي
هدفها إلهاء األطراف في المنطقة للتغطية على الحرب األميركية المقبلة على           " لعبة كاذبة "الجاري، مجرد   

وحذر مشعل في لقاء مع اإلعالميين على هـامش مـؤتمر للمثقفـين             . إيران وبعض األطراف األخرى   
قسام الفلسطيني وإضعاف   تعزيز االن "الفلسطينيين عقد في دمشق أمس، من أن هدف مؤتمر أنابوليس هو            

في ظل غياب الوفاق الوطني، ال أحد مفوضاً التفاوض باسـم           "، مشدداً على أنه     "بنية الصمود الفلسطينية  
  ".الشعب الفلسطيني وتقديم التنازالت

وإسرائيل، عبر عن قلقه من المفاوضات الجاريـة حاليـاً بـين            " حماس"وبعد أن نفى أي اتصاالت بين       
 -هذه المفاوضـات تـصب فـي األجنـدة اإلسـرائيلية            " والدولة العبرية، مؤكداً أن      السلطة الفلسطينية 

ليست جادة باتجاه السالم وإقامة دولة فلسطينية، وليس لـديها مـشروع            "ورأى أن واشنطن    ". األميركية
أخطاء ترتكبها السلطة وإسرائيل في الضفة ضد الشعب الفلـسطيني مـن دون             "، منتقداً ما قال إنه      "جدي
  ".سماح لإلعالم بتسليط الضوء عليهاال

. ودعا مشعل الدول العربية واألوروبية وكل القوى إلى الضغط على إسرائيل لفك الحصار عـن غـزة                
، لكنه شدد على أن حركته      "نريد مرجعية واحدة  : "، وقال "حماس ال تريد دولة وال دويالت فيها      "وأكد أن   

يست ضد حراك دولي وعربي وفلسطيني يهـدف إلـى          حماس ل "وأكد أن   . من أحد " ال تستجدي الحوار  "
الواليات "، الفتاً إلى أن     "إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية، لكن يجب أن يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني           

  ".المتحدة وبعض األطراف الفلسطينية ال تريد إعادة بناء منظمة التحرير
تنازالت ارادية من قبل "عل عن خشيته من  أعرب مش:السفير، وكاالت ،  6/11/2007الـسفير   وأضافت  

اللعبـة  "اضاف ان   . خالل مؤتمر انابوليس، ال تقابلها تنازالت اسرائيلية في المقابل        " الفلسطينيين والعرب 
اسـتراتيجيا، تعـد    "، موضـحا    "هي مؤتمر انابوليس  ) التي تلعبها الواليات المتحدة   (االستراتيجية الكبيرة   

هناك تحضيرات  "وتابع  ".  والتغطية على الحرب االميركية المقبلة في المنطقة       الساحة) الواليات المتحدة (
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وعليه، ان اميركا تلهينـا     . للعدوان على ايران وقد يطال اطرافا اخرى، سوريا وغزة ولبنان وحزب اهللا           
  ". بلعبة خادعة وتعد نفسها للعبة الحقيقية

  
  ير موقف عباس من الحوار ينفي اإلتصال بدحالن ويعرب عن ارتياحه لتغأبو مرزوق .9

 األنباء التـي أوردتهـا      موسى أبو مرزوق  .  د "حماس"نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       : دمشق
عن أنه أجرى اتصاال هاتفيا مع النائب محمد دحالن بقصد          ) 5/11(اللندنية اليوم االثنين    " الحياة"صحيفة  

ـ  وأعرب أبو مرزوق في تصر     .البحث عن سبل إعادة الحوار     عن أسفه ألن   " قدس برس "يحات خاصة ل
تنشر صحيفة بمستوى جريدة الحياة أخبارا كاذبة، حيث كان األصل عليهم أن يتصلوا بأطراف الخبـر                "

  .، حسب قوله"للتثبت من المعلومات قبل نشرها
على صعيد آخر أعرب أبو مرزوق عن ارتياحه لما أسماه بتغير موقف الرئيس عباس من مطلب الحوار                 

إلى الصالة معه في المقاطعة برام اهللا يـوم الجمعـة           " حماس" الفلسطيني حين دعا قادة من       -سطينيالفل
لم تتغير فهي تقر بأن الحوار الوطني بكل        " حماس"سياسة  "وقال إن   ،  الماضي واستقباله بعد الصالة للوفد    

  ".حماس"سات مكوناته وبدون أي تحفظات، والذي تغير هو سياسات الرئيس محمود عباس وليس سيا
وأشار أبو مرزوق إلى أن الجهود األمريكية التي تبذلها كوندوليزا رايس هذه األيام لتذليل الصعاب أمام                

األول أن يـتم    : الذي دعا له الرئيس جورج بوش ال تخرج عن ثالثة احتمـاالت           " انابوليس"عقد مؤتمر   
  .العدول عن فكرة عقد المؤتمر من األساس، وهذا احتمال خطير

  .حتمال الثاني، كما يرى أبو مرزوق، أن يعقد المؤتمر ويفشل وهو ما سيهز من مكانة واشنطناال
أما االحتمال الثالث فهو أن يعقد المؤتمر وينتج عنه توافق على كليات عامة، وهو ما تـضغط باتجاهـه                   

لموقف األمريكـي   الواليات المتحدة األمريكية، وهذا أضعف االحتماالت، ألن البون ال يزال شاسعا بين ا            
  .وبين األطراف المتفاوضة، على حد تعبيره

 5/11/2007قدس برس 
  

      حكومة هنية هي الشرعية ال حكومة فياض: "فتح"ـقيادي ب .10
اعتبر عضو المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني، والقيادي بحركة فتح وأحد          :  محمد النجار  - عمان

 أن الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة إسماعيل هنيـة         ،، في حوار مع الجزيرة نت     مؤسسيها جمال عايش  
وقـال عـايش إن      .هي الشرعية، ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الحوار مع حركة حمـاس            

من قبل مجموعة مدعومة إقليميا ودوليا مـن قبـل الواليـات    " مخطوفتان ""منظمة التحرير "حركة فتح و  
عضو بارز في اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلـسطيني          وكشف عايش وهو     .المتحدة وإسرائيل 

عن ضغوط مارسها الرئيس عباس لمحاولة إلحاق المجلس الوطني بـالمواقف التـي تتخـذها الرئاسـة         
الفلسطينية ال سيما فيما يتعلق بالقرارات المصيرية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، أو في الـصراع               

  .بين حركتي فتح وحماس
  5/11/2007جزيرة نت ال

  
  ومضرة بالقضية الفلسطينية " غير مجدية" رايس -لقاءات عباس : المصريمشير  .11

، أن لقاءات رئيس السلطة محمـود عبـاس ووزيـرة           )5/11(اليوم االثنين   " حماس"أكدت حركة   : غزة
األزمـة  غير مجدية، ومضرة بالقضية الفلسطينية، وتوضح عمـق         "الخارجية األمريكية كونداليزا رايس     
في المجلس التشريعي،   " حماس"وقال مشير المصري النائب عن       ".التي يمر بها المفاوضون من الجانبين     

إن اإلدارة األمريكية والعدو الصهيوني يفاوضان أطراف ضعيفة فـي الـساحة            : "في تصريح صحفي له   
إن مؤشرات  : "افوأض ".الفلسطينية، في ظل رفض غالبية الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم حركة حماس          
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لقاءات رايس إلى المنطقة مازالت منطلقة من الالءات الصهيونية، ال للقدس وال لالجئين، وال للخـروج                
فرض مزيد من الرؤية الصهيونية علـى       "، مشيراً إلى أن الهدف من مؤتمر الخريف هو          "67من أرض   

  ". الصهيونيالشعب الفلسطيني ومحاولة جر الدول العربية إلى التطبيع مع الكيان 
  5/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   "انابوليس"تعقد مؤتمرها يوم انعقاد اجتماع " فصائل دمشق" .12

 المزمع عقده    الفلسطينية  عدلي الخطيب عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الفصائل       قال:  د ب أ   -رام اهللا   
ل االجتماع الذي كان مقـررا      إن الفصائل قررت تأجي   "في دمشق امس، في تصريحات لوكالة قدس نت         

نحن لم نتعرض ألي ضـغط مـن الحكومـة          "وأضاف   ".عقده غدا إلى نفس يوم موعد مؤتمر الخريف       
السورية لتأجيل مؤتمرنا بل جاء نتيجة التشاور مع كافة الفصائل التي تنوي المـشاركة فـي المـؤتمر،                  

 فلـسطيني وشـأن يهـم القـضية         وعلى العكس الحكومة السورية ال تتدخل فى هذا األمر بل هذا شأن           
  ".الفلسطينية والحركات الفلسطينية

  6/11/2007الدستور 
  

  "مؤتمر غزة" فصائل تؤكد رفضها المشاركة في 3 .13
رفـضهما  " فدا" أكدت جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية واالتحاد الديمقراطي           : وفا –رام اهللا   

 في محافظة رفـح     "جبهة التحرير "وأكد أمين سر     .اسالمشاركة في مؤتمر غزة التي دعت له حركة حم        
منظمـة  "عبد العزيز أبو عمرة، ان هذا المؤتمر يهدد الوحدة الوطنية ويهدف إلي خلق إطار بديل عـن                  

 العمل على جدولة أسعار المواد االستهالكية ومحارب الفـساد االقتـصادي ومـن              ى، داعيا إل  "التحرير
 مور عضو قيادة جبهة النضال برفح، على أهمية عودة حركة حماس            بدوره أكد همام أبو    .المسؤول عنه 
 العسكري،  وصوالً إلى حوار وطني فلسطيني شامل يعيد اللحمـة إلـي شـعبنا                "انقالبها"والتراجع عن   

" وأكد االتحاد الديمقراطي الفلـسطيني       .سياسياً وجغرافياً لمواجهة كل المخاطر التي تهدد مصالح شعبنا        
ركته في المؤتمر الذي دعت حركة حماس لعقده في غزة، الذي من شانه تعميق االنقـسام                عدم مشا " فدا  

  .في الساحة الفلسطينية،  وتغطية لالنقالب الذي أقدمت عليه
  6/11/2007الحياة الجديدة 

  
  "ليست إال مغالطات سياسية"جملة المحاور التي طرحها هنية في خطابه : "فتح" .14

 أنها كانت تنتظر أن يعلن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في           "فتح"ركة  أعلنت ح  :وكاالت - رام اهللا 
 في قطاع غزة بدالً مـن تحميـل الـسلطة الفلـسطينية             "االنقالب"خطابه الذي ألقاه األحد، التراجع عن       
في بيان بثته   " فتح"الرحمن، الناطق الرسمي باسم      وقال أحمد عبد  . مسؤولية االنهيار الحاصل في القطاع    

خطاب هنية يعكس الوضع المأساوي ألهلنا في غزة، بعد االنقالب الدموي الذي قامـت              "إن  ": وفا"وكالة  
وأوضح أن جملة القـضايا التـي       ". والمرتبطة بالمحاور اإلقليمية  " حماس"به الزمرة االنقالبية في قيادة      

". ق والمصلحة الوطنيـة   ليست إال مغالطات وال تمت بصلة إلى الحقيقة والمنط        "طرحها هنية في خطابه     
يعكس الوضع المأساوي ألهلنا في قطاع غزة، بعـد االنقـالب           "الرحمن خطاب هنية بانه      ووصف عبد 

 ". الدموي الذي قامت به الزمرة االنقالبية في قيادة حماس والمرتبطة بالمحاور اإلقليمية
  6/11/2007االتحاد اإلماراتية 
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   من أنصارها في الضفة10تتهم أجهزة السلطة باعتقال " حماس" .15
 اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية بمواصلة عمليات المالحقة واالعتقـال       : رام اهللا  -نابلس  

بحق عناصرها في الضفة الغربية، موضحة ان تلك األجهزة واصلت عمليات االعتقال والتي كان آخرها               
 من طلبة الكتلة اإلسالمية فـي جـامعتي        4م   من أنصار الحركة في عدد من مدن الضفة بينه         10اعتقال  

  .النجاح والخليل، وأحد شيوخ بلدة السيلة الحارثية في جنين
  6/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  عملية عسكرية لن تحل مشكلة القسام : بيريز .16

تلقى رئيس دولة االحتالل شمعون بيريز رسالة تهديد، قبل التوجه إلى بلدة سديروت، من قبـل تنظـيم                  
وجاء في الرسالة أن رئـيس      . طلق على نفسه تنظيم متضرري القسام، محذراً الرئيس من زيارة المدينة          ي

إن : وقال رئيس الدولة فـي سـديروت       . الدولة هو المسؤول عن األوضاع السائدة اآلن في قطاع غزة         
طيلـة الوقـت    عملية برية عسكرية واسعة النطاق في القطاع لن تؤدي إلى حل المشكلة، إالّ أنـه تـتم                  

محاوالت لوقف إطالق الصواريخ بطرق مختلفة، مؤكداً على مدى صمود أطفال البلدة البطولي في ظل               
إن الوضع الصعب السائد في القطـاع اليـوم، نـاجم عـن     : من جهة أخرى قال بيريس  . الوضع القائم 

ق الرصاص، الـذي    عمليات حماس ضد إسرائيل، إذ ال يوجد أي منطق في ما يفعله هذا التنظيم، بإطال              
يقوم به ضد إسرائيل، ألنه يجعل الوضع الداخلي في غزة أكثر تدهوراً، إذ أن ثقـة الـسكان بحمـاس                    

  . ألنهم يقودون أنفسهم نحو كارثة ذاتية% 13إلى % 41انخفضت من 
  5/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لسالمل "ذهنياً"سوريا مستعدة : ديختر .17

ألمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر أمس أن إسرائيل تمتلك معلومات استخبارية           أكد وزير ا  : علي حيدر 
، رغم وجود معلومات أخرى تفيد بـأن دمـشق تـستعد            "مستعدة ذهنياً لبدء عملية سالم    "تفيد بأن سوريا    

طون الكثيرين منا يخل  "للدراسات االستراتيجية، إن    " سبان"وقال ديختر، في كلمة ألقاها في معهد         .لللحرب
دولة تعتزم ممارسة القوة العسكرية تحتـاج إلـى         "، موضحاً أن    "بين المعلومات والمعلومات االستخبارية   

  ".معلومات، بينما الدولة التي تريد ممارسة قوة سياسية تحتاج إلى معلومات استخبارية
 ، التي بحثت في مشاكل المعلومـات االسـتخبارية، كـل مـن رئـيس              "سبان"وشارك في جلسة معهد     

" أمان"اإلسرائيلية   ) إي بي أي   -أرشيف  (االستخبارات العسكرية زفاف عائلة عربية في الجوالن المحتّل         
ـ      أفرايم هليفي، والرئيس السابق لوكالة االسـتخبارات       " الموساد"اللواء عاموس يادلين والرئيس السابق ل

أثناء االنتفاضـة، قُتـل   "لقول إنه جورج تيني، الذي توجه إليه ديختر با" سي أي إي  "المركزية األميركية   
  ". ألف جندي أميركي45 إسرائيلي، أي ما يعادل مقتل 900خالل ثالث سنوات 

حماس نفذت انقالباً عسكرياً خالل أسبوع، بينمـا الـسلطة          "وتطرق ديختر إلى الوضع في غزة قائالً إن         
ودعا إلى إقامـة أنظمـة      ". ماسالفلسطينية لم تحارب، ألن رجالها هربوا، ونُقلت مخازن السالح إلى ح          

 في المئة من    70"لفرض القوانين في مناطق السلطة الفلسطينية كجزء من أي عملية سياسية، موضحاً أن              
  ".السيارات المسروقة في إسرائيل تجد طريقها إلى مناطق السلطة الفلسطينية

  6/11/2007األخبار 
  

  أولمرت يدرس طلب عباس إطالق دفعة جديدة من األسرى .18
أكد مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت أن األخير يـدرس طلبـاً             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

فلسطينياً باإلفراج عن دفعة جديدة من السجناء الفلسطينيين في المعتقالت اإلسرائيلية قبل انعقاد المـؤتمر         
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تـدرس  " جهات مختصة"اً إلى أن الدولي للسالم في مدينة أنابوليس األميركية نهاية الشهر الجاري، مشير    
" كبادرة حسن نية إسرائيلية   "الطلب أيضاً، لكنها لم تتخذ بعد أي قرار بعدد األسرى المنوي اإلفراج عنهم              

  .لمناسبة االجتماع الدولي
  6/11/2007الحياة 

  
  مصادر إسرائيلية تؤكد عدم مناقشة قضايا الوضع النهائي في أنابوليس .19

على لسان مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أن رايـس         " هآرتس"كرت صحيفة    ذ : أسعد تلحمي  -الناصرة  
قبلت بغالبية الشروط اإلسرائيلية المتعلقة باالجتماع الدولي، وفي مقدمها عدم خـوض االجتمـاع فـي                

في مقابل عدم طرح حلول لهذه القضايا فـي         "وأضاف المصدر أنه    . مفاوضات حول القضايا الجوهرية   
سطينيين يريدون رؤية انجازات على األرض في األمور اليومية التي تـنص عليهـا              أنابوليس، فإن الفل  

خريطة الطريق وفي إطالق أسرى، والقضية األخيرة بالنسبة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية هـي األسـهل     
وتابع المصدر أن لقاءات رايس والمسؤولين اإلسـرائيليين أول          ".بسبب توافر غالبية في الحكومة تؤيدها     

 أمس أسفرت عن تفاهمات بأن ال تتضمن الوثيقة المشتركة حلوالً للقضايا الجوهرية أو جدوالً زمنياً                من
  .ملزماً للتقدم في المفاوضات، كما تربط تطبيق أي اتفاق بالتقيد بخريطة الطريق

  6/11/2007الحياة 
  

  لة يهوديةاقتراح قانون جديد يشترط الحصول على المواطنة بإعالن الوالء إلسرائيل كدو .20
قدم عضو الكنيست دافيد روتم، يوم أمس اإلثنين، اقتراح قانون جديد يشتمل على اشتراط الحصول على                

وبحسب االقتراح، الـذي سـيطرح قريبـا للقـراءة          . المواطنة اإلسرائيلية بإعالن الوالء لدولة إسرائيل     
لتزام بشروط أخرى عدا عـن      التمهيدية، فإن من ينوي الحصول على المواطنة اإلسرائيلية سيضطر اال         

ويتضمن اقتراح القانون أن من ينوي الحصول على المواطنة عليه أن يعلـن              .تلك الشروط القائمة اليوم   
أتعهد بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية         : "الوالء إلسرائيل بموجب التصريح التالي    

كما يتضمن االقتراح أنـه      ".كرية حين يطلب مني ذلك    ديمقراطية، ولرموزها وقيمها، وأداء الخدمة العس     
. في حال كان متلقي المواطنة قاصرا، فإن عليه أن يعلن الوالء قبل حصوله على بطاقة الهوية الشخصية                

عالوة على وجود بند آخر يمنح وزير الداخلية صالحية سحب مواطنة إنسان لم يلتـزم بـأداء الخدمـة                   
  .العسكرية أو أية خدمة بديلة

  6/11/2007 48عرب
  

  ملك السعودية يمّول اإلرهاب ويساعده: بيريز .21
يحارب اإلرهاب ويموله   "اتهم الرئيس اإلسرائيلي بيريز، أمس، ملك السعودية عبد اهللا بأنه           : )يو بي آي  (

فـي القـدس    " مؤتمر اقتصاد أخـضر   "عن بيريز قوله، لدى افتتاحه      " هآرتس"ونقلت صحيفة    ".ويساعده
ليس لدى العالم عدو أكبر من النفط، فأوالً هو يلوث بالفعل، واألمر اآلخـر هـو أن نفـط                   "المحتلة، إنه   

السعودية وإيران وغيرهما يمول اإلرهاب العالمي والملك السعودي يحارب اإلرهاب ويموله ويـساعده             
  ".أيضاً

  6/11/2007األخبار 
  

  رض العقوبات على غزةكتلة التجمع تتقدم باقتراح حجب الثقة عن الحكومة في أعقاب ف .22
باقتراح حجب الثقة عن الحكومة، وذلك فـي أعقـاب قـرار             تقدمت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي    

وفي  .الحكومة فرض العقوبات الجماعية على سكان غزة، وخطر اندالع المواجهات بعدوان على القطاع            
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اك، صاحب تاريخ حافل بتخريـب كـل        وزير األمن ايهود بار   "تعليله لالقتراح قال النائب سعيد نفاع إن        
مسعى للسالم، ويشاركه في ذلك وزراء حكومته، من منطلق إستراتجيتهم أن العرب ال يفهمون إال لغـة                 

الحكومـة اإلسـرائيلية   "وأضاف بـأن   ".القوة التي يجب إستعمالها بغض النظر عن أي مفاوضات سالم     
دها على نداء سوريا بالسالم مقابل االنسحاب مـن         ترفض المبادرة العربية التاريخية للسالم الشامل، ور      

  ."الجوالن كان اإلعتداء عليها
  5/11/2007 48عرب

  
  من المنهاج" النكبة"لشطب مصطلح  لجنة المعارف اإلسرائيلية تدعو الوزيرة .23

دعت لجنة المعارف البرلمانية التابعة للكنيست وبتأييد غالبية أعضائها وزيـرة           : حسن مواسي  -القدس  
مـن منهـاج التعلـيم    " النكبة"ارف االسرائيلية ريولي تمير الى شطب كافة المواد المتعلقة بمصطلح   المع

بمبادرة من النائب جـدعون     " قضية النكبة وطريقة تدريسها في المدارس     "االسرائيلية، في ختام مناقشات     
 غالبية اعضاء اللجنة    ويذكر ان  .، باعتبار ذلك عمال تحريضيا ومساسا بتاريخ الدولة       "الليكود"ساعر عن   

من االئتالف والمعارضة طالبوا الوزيرة بشطب المصطلح من كتب التدريس، علما أن رئـيس اللجنـة                
  .ميخائيل ملكيور واعضاء الكنيست العرب عارضوا القرار

الـشعب  "موقف اللجنة واالجماع الكبير على االقتـراح، قـائال ان            واستنكر النائب العربي محمد بركة    
 عاما لكتب التدريس االسرائيلية مـن       60ي واالقلية العربية في اسرائيل، لم يكونا في حاجة منذ           الفلسطين

اجل معرفة ما حدث في النكبة، نحن ما زلنا نعيش في نكبة شعبنا الفلسطيني ونواجه سياسـية التمييـز                   
  ".والعنصرية من قبل الدولة

كن في أي دولة تعتبر نفـسها ديموقراطيـة أن          ال يم "وقال النائب اليهودي في قائمة الجبهة دوف حنين         
يجري إعداد منهاج دراسي وفق األجواء السياسية السائدة في الشارع، وفي حالة إسرائيل أن يتم صياغة                
البرنامج وفق األجواء اليمينية السائدة، والنكبة هي حقيقة واقعة، وال تزال العائالت العربية تعاني منهـا                

  حتى اليوم
  6/11/2007المستقبل 

  
  اتفاقية تعاون بين شعبة االستخبارات التابعة للجيش ووزارة الخارجية اإلسرائيلية .24

وقعت شعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي ووزارة الخارجية، يوم األحد، علـى اتفاقيـة تعـاون                
 تطبيـق   وتعتبر االتفاقية جزءا مـن    . مشترك يتم بموجبها نقل معلومات استخبارية إلى وزارة الخارجية        

وستزود  .توصيات التقرير األولي للجنة فينوغراد وتوصيات لجنة شاحاك التي شكلت في أعقاب التقرير            
في وزارة الخارجية الذي أقيم في أعقاب       ) المماد(شعبة االستخبارات في الجيش المركز للبحوث السياسية      

لخام الستخدامها في البحوث     كجزء من توصيات لجنة اغرانات، بالمعلومات االستحبارية ا        73حرب عام   
وتأتي هذه االتفاقية بناء على توصيات لجنة شاحاك التي شكلتها الحكومة لتطبيق توصـيات               .والتحليالت

من خالل تزويده بالمعلومات االستخبارية الخام على       " المماد"لجنة فينوغراد والتي أوصت بتعزيز مكانة       
 . وزيرةالخارجيةأن يستخدمها ألغراض بحثية وتحليلية تعرض على

  5/11/2007 48عرب
  

  صواريخ الفلسطينيين من ضرائبهم" تعويضات"ستغطي " إسرائيل" .25
العبرية أمس، أن اللجنـة الوزاريـة للـشؤون         " معاريف"ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة      :غزة، نابلس 

مـن أمـوال    صادقت االحد على مشروع قرار يقضي باقتطاع جزء         " اإلسرائيلي"التشريعية في الكنيست    
عـن  ) أ.ب.د(ونقلـت  . للسلطة مقابل كل صاروخ يطلق من قطاع غزة" إسرائيل"الضرائب التي تجبيها  
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لحقت به أضرار في الممتلكـات      " إسرائيلي"الموقع، ان المبلغ المستقطع من ضرائب السلطة سيدفع لكل          
  .أو للعالج النفسي

  6/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  شافيز يخطط لقطع عالقاته نهائيا مع تل ابيب: الخارجية االسرائيلية .26
اعربت مصادر رفيعة المستوي في وزارة الخارجية االسرائيلية عن قلقهـا           :  زهير اندراوس  -الناصرة  

البالغ من ان يقوم رئيس فنزويال هوغو شافيز، بقطع عالقاته مع الدولة العبرية، في االشـهر القريبـة                  
رائيلية امس االثنين ان سفير تل ابيب في كاراكاس، شلومو كوهين،           وقالت صحيفة معاريف االس   . القادمة

واوضحت المصادر ذاتهـا انـه حـسب تقـديرات           .سينهي قريبا مهامه في فنزويال وسيعود الي البالد       
الخارجية االسرائيلية فان الرئيس شافيز، سيرفض استالم اوراق اعتماد السفير الجديد، االمر الذي يعني              

واشارت المصادر الي ان سفير تل ابيب في كاراكاس يعاني           .لمتوترة اصال بين الدولتين   قطع العالقات ا  
االمرين من تعامل السلطات الرسمية في فنزويال معه، اذ ان جميع الجهات ذات الصلة تقاطعه مقاطعـة                 

 من  وكانت الدولة العبرية قد تلقت مؤخرا ضربة دبلوماسية اخري        . تامة، وترفض اجراء أي اتصال معه     
  .الرئيس شافيز، حيث اعلن انه لن يسمح لالسرائيليين بالدخول الي بالده

  6/11/2007القدس العربي 
 

  خطّة جديدة لقطع الكهرباء عن غّزة" يبتكر"االحتالل  .27
لم تقتنع سلطات االحتالل برفض المستشار القضائي للحكومة اإلسـرائيلي مينـي       :  فراس خطيب  -حيفا  

لتقليص تغذية القطاع بالتيـار، بعـدما       " خطة مبتكرة "ة، فبدأت البحث عن     مزوز قطع الكهرباء عن غز    
" مبتكـرة "وبلورت وزارة الدفاع االسرائيلية خطة جديـدة         . في المئة من حجم المواد الغذائية      50قلصت  

وهو مـا   "لقطع الكهرباء عن غزة، عن طريق تركيب جهاز يقلّل من نسبة الكهرباء الواصلة الى القطاع                
وينظـر المـسؤولون   ". لفلسطينيين يقررون بأنفسهم المناطق التي يريدون إضاءتها أو تعتيمهـا        سيجعل ا 

اإلسرائيليون في هذه المرحلة، بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء متان فيلنائي، في طريقة السيطرة علـى      
 الـذي   لكن هويـة المـستهلك    "خطوط الكهرباء، كّل على حدة، من اجل خفض كمية الكهرباء إلى غزة             

  ".سيقطع عنه التيار الكهرباء تظل في أيدي الفلسطينيين
  6/11/2007األخبار 

  
  بعدم اصدار تقريرها قريباً" فينوغراد"الجيش االسرائيلي يطالب  .28

 طلبت المحامية العامة العسكرية اإلسرائيلية البريغادير أورنا ديفيد من محكمة العـدل العليـا               :)أ ش أ  (
مر يمنع لجنة فينوغراد التي تحقق في اخفاقات الحـرب علـى لبنـان العـام                اإلسرائيلية أمس إصدار أ   

الماضي من إصدار تقريرها النهائي إلى حين انتهاء المحكمة من النظر في التماس يلزم اللجنـة توجيـه       
وجاء هـذا الطلـب     . رسائل تحذير الى متضررين محتملين من ضباط الجيش الذين شاركوا في الحرب           

 .جنة فينوغراد االحد أن تقريرها النهائي لن يشمل استنتاجات وتوصـيات شخـصية            على رغم إعالن ل   
 وهي كانت . وسبق للجنة ان أعلنت قبل شهر أنها تسعى الى نشر التقرير النهائي قبل نهاية السنة الجارية               

اسية وجهت في تقريرها األولي الصادر في نيسان الماضي انتقادات شديدة الى القيادة اإلسـرائيلية الـسي               
والعسكرية وخصوصاً الى رئيس الوزراء أولمرت ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس، الذي استقال بعد              

  .التقرير، ورئيس االركان السابق اللفتنانت جنرال دان حالوتس الذي استقال قبل صدور التقرير
  6/11/2007النهار 
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  سنشن حربا على غزة وليس عملية عسكرية محدودة :قائد سابق في جيش االحتالل .29
والذي انهى منصبه   " يائير نافيه " قال القائد السابق للقيادة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي الجنرال           :القدس

حديثا إن لدى الجيش اإلسرائيلي عدة خيارات يمكنه اتباعها قبل البدء بالعملية العسكرية الكبيرة في قطاع                
قبل القيام بعمليـة عـسكرية واسـعة        " في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية العامة        وقال نافيه  .غزة

النطاق في قطاع غزة هناك أمور كثيرة يجب على إسرائيل فعلها منها البدء بتوسـيع دائـرة العقوبـات                 
أن دخـول   "وأضاف نافيه    ".المفروضة على قطاع غزة وممارسة المزيد من الضغط على قيادات حماس          

يش اإلسرائيلي لعمق قطاع غزة لن يحمل صفة عملية عسكرية كبيرة بل سيعتبر بمثابة حرب حقيقية                الج
المصطلح القائل بأن يدخل الجيش للقطـاع ثـم ينـسحب ال            "وتابع   ".بكل معنى الكلمة داخل قطاع غزة     

ئيلية علينـا   يتالءم مع واقع الحرب مع غزة فإذا أردنا وقف الصواريخ التي تطلق تجاه األراضي اإلسرا              
  ".أن نبقى داخل القطاع لفترة زمنية طويلة وليس مجرد دخول وخروج كما يتم حاليا على أطراف القطاع

   6/11/2007الحياة الجديدة 
  

  مؤسسات الحكم في اسرائيل اصبحت اكثر فسادا في السنوات االخيرة: استطالع .30
سرائيل ان السواد االعظم من االسرائيليين اظهر استطالع للراي العام في ا القدس المحتلة: العمري/ايمن

وبحسب  .يعتقدون ان مؤسسات الحكم في اسرائيل اصبحت اكثر فسادا خالل السنوات االخيرة
 بالمائة من المستطلعة اراؤهم 70االستطالع الذي اوردته االذاعة االسرائيلية الناطقة بالعبرية اليوم فان 

) البرلمان(ان مؤسسات الحكم المتمثلة في االحزاب والكنيست حول مقياس الفساد في اسرائيل يعتقدون 
 .والوزارات الحكومية والسلطات المحلية واتحاد العمال باتت اليوم اكثر فسادا عما كانت عليه في السابق

  5/11/2007 بترا - وكالة األنباء األردنية
  

  بدوافع عنصريةمقتل سائق عربي من مدينة حيفا طعنا بسكين  .31
في حين هرب الجـاني، وهـو       ". كريات يام "عربي من مدينة حيفا مصرعه طعنا بسكين في         لقي سائق   

وتبين لدى التحقيق مع المجرم أنه ارتكـب         .يهودي في سن الثالثين، إال أن الشرطة تمكنت من اعتقاله         
عقب جمال زحالقة على    من جهته   و .العرب على الدولة   بسبب سيطرة    جريمته بعد أن خطط لقتل عربي     

ن التحريض العنصري يتحول إلى سكاكين لقتـل العـرب، وتنتـشر فـي المجتمـع                أ ،ريمة بالقول جال
اإلسرائيلي أجواء عنصرية معادية تغذيها المؤسسة الرسمية في تحريضها اليومي على المواطنين العرب             

  .في الداخل، وتلقى دعما في وسائل اإلعالم وأبواق الدعاية اإلسرائيلية
  5/11/2007 48عرب

  
   وجوالت مشبوهة للشرطة االسرائيلية داخل المسجد األقصى اقتحامات منيراتحذت .32

 حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات االسالمية في بيـان لهـا            : محمود أبو عطا   -القدس المحتلة   
امس من قيام مجموعات كبيرة للشرطة االسرائيلية باقتحام المسجد األقصى وتنظـيم جـوالت لمنـاطق                

مساً ذلك  اعتبرت  قد    و  . باتت تزداد وتتكرر أكثر يوما بعد يوم       التحركاتمؤكدة ان مثل هذه     ،  يهعديدة ف 
خطيراً بالمسجد االقصى، وتدلل على تصاعد مسعى المؤسسة االسرائيلية للسيطرة المطلقـة التدريجيـة              

  .لهستهداف المزيد من العدوان والط يخطوالت يهعل
  6/11/2007الحياة الجديدة 
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  لشعبية لمواجهة الحصار تطالب رايس بفك حصار غزةاللجنة ا .33
 رايس بالتدخل من أجل فـك  ، طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار :غزة

الحصار اإلسرائيلي المشدد على قطاع غزة وإعطاء سكانه أمالً بالحياة والعيش الكريم مثل باقي شعوب               
 أن هذا الحصار قضى على مقومات االقتصاد في القطاع ومـس            يها،ا إل وأشار في رسالة بعث به     .العالم

مـا  بشكل مباشر الجوانب اإلنسانية والصحية والبيئية والمعيشية ألكثر من مليون ونصف المليون نسمة،              
يمثل مساسا خطيراً باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكوالت الملحقـة             

  .بقيم الحرية والعدل التي يتبناها العالم الحرومساساً 
  6/11/2007 قدس برس

  
   غزة فلسطينيين جنوب قطاع8االحتالل يعتقل  .34

 إن زوارق إسرائيلية الحقت مراكب ،قال مصدر حقوقي فلسطيني:  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
، كما قامت شرطة البحرية وأطلقت النار نحوها ونحو موقع لل،الصيادين في البحر قبالة ساحل رفح

 ناشطين فلسطينيين النار من جهة الساحل تجاه الزوارق وقد أطلق. أربعة من الصيادينباعتقال 
وفي الضفة الغربية، اعتقل جيش االحتالل فجر .  لم يبلغ عن إصابات في الجانبين، إال أنهاإلسرائيلية

اإلذاعة اإلسرائيلية انه عثر بحوزة ذكرت  فيما .أمس أربعة مطلوبين فلسطينيين خالل حملة دهم
 . وكمية من الذخيرة16المطلوب الذي اعتقل في ياطا على رشاش من طراز إم 

  6/11/2007البيان  
  

   يفتقدون األمان بسبب االحتاللمواطني شرق جباليا وبيت حانون : تحقيق .35
 جباليا وبيـت حـانون،   الموت يتربص بكل من يقترب من المناطق الشرقية لبلدتي أن :كتب خليل الشيخ  

خصوصا بعدما تحولت هذه المناطق الى اهداف دائمة لنيران قوات االحتالل التي كثفت اعتدءاتها علـى                
واسفرت آخر هذه االعتداءات عن استـشهاد أربعـة مـواطنين            .هذه المناطق خالل اليومين االخيرين    

 التحليق في سـماء هـذه المنـاطق،         وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما تواصل الطائرات اإلسرائيلية       
السيما طائرات االستطالع التي تراقب الحركة بدقة متناهية هناك، ما دفع الكثير من المـواطنين إلـى                 

  .مغادرة منازلهم والبحث عن اماكن يعتقدون انها اكثر امنا
  6/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  قطاع غزة واالراضي المصرية يحاولون اقتحام الجدار الفاصل بين فلسطينيينمئات ال .36

  مساء امس، اقتحام بوابة صالح الدين والجدار الفاصل بـين            فلسطينيين حاول المئات من ال    : وفا -رفح  
  . قطاع غزة واالراضي المصرية بهدف الخروج من القطاع

  6/11/2007الحياة الجديدة 
  

  مئات المرضى ينظمون اعتصاما احتجاجيا في غزة  .37
ظم المئات من المرضى من أصحاب الحاالت التي تحتاج للعالج خارج قطاع غزة             ن: و سمير حمت  -غزة  

والمتضررين من الحصار اعتصاما حاشدا أمس في مجمع الشفاء الطبي تلبية لدعوة من اللجنة الـشعبية                
 الدول والشعوب العربية بالتحرك والسماح لهم بتلقي العالج في مستـشفيات            واطالب و .لمواجهة الحصار 

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة الـصحة،       .لية وعربية لعدم وجود إمكانية لمعالجتهم في القطاع       إسرائي
فإن أكثر من ألف حالة مرضية تتعرض لخطر الموت، بسبب عدم تمكنها من المغادرة، وبحاجة ماسـة                 

ك طالب رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، مؤسسات حقوق اإلنسان التحر         من جهته   و. للعالج الفوري 
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مؤسسات للنظـر كيـف يـسلب       هذه ال ساحة قطاع غزة مفتوحة ل    مشيرا إلى ان    ومد يد العون للمرضى،     
حسن خلف مدير مـشفى الـشفاء، أن الوضـع الطبـي            .بدوره أكد د  . أهالي القطاع والمرضى حقوقهم   

 صنفا مـن الـدواء      70 أن    موضحا واضاف .مأساوي، محذرا من انهيار الصحة في غزة النعدام الدواء        
ساسي في المخازن الطبية، يمكن أن يمكث لثالثة شهور، فيما بلغ عدد األصناف التي تصمد ألقل من                 األ

  . صنفا فقط35شهر 
  6/11/2007الدستور 

  
  لمثقفين بدمشق لتوحيد الفلسطينيينلملتقى : تقرير .38

وطني يعتزم مثقفون فلسطينيون بعيدون عن االنتماء الفصائلي إطالق مشروع          : أيمن المصري  - دمشق
المثقفـين الفلـسطينيين    "وعلى هامش أعمال ملتقـى       .يساهم في إعادة توحيد الساحة السياسية المنقسمة      

ن تخلف دور المثقف في     أ"المنعقد حاليا بدمشق، قال أسامة األشقر مدير مؤسسة فلسطين للثقافة           " والعرب
المثقفون الفلسطينيون ليتخـذوا  القضية الوطنية هو الذي دفع للتفكير في إطالق مشروع وطني يقوم عليه            

بـسبب   لتكون منطلقًا لهـذا المـشروع         التحرير وأوضح أنه سيتم إعادة بناء منظمة      ."مكانهم المفترض 
وأكـد أن   . جمع تالوين الشعب الفلسطيني بأحزابـه وأطيافـه       ولمرجعية،  الشرعية و الأزمة  المعاناة من   

التـي  " جهة سياسية فصائلية في تـشكيل اللجنـة       استبعاد أي   "اللقاءات التحضيرية للملتقى حرصت على      
نفى أن يكون لهذا الملتقى عالقة بمؤتمر السالم الدولي المقـرر فـي أنـابوليس،            كما  . ستطلق المشروع 

عدم تصنيفه مع جهـة سياسـية دون        " لن يصدر نداء إلى أي جهة سياسية، حرصا على           همشيرا إلى أن  
 اتحاد الكتاب والمثقفـين الفلـسطينيين ومؤسـسة         هو من تنظيم   الملتقىوتجدر االشارة إلى أن      ".غيرها

جمع كلمة المثقف الفلسطيني ضمن أطر ومؤسسات قادرة على التأثير في المسار            "فلسطين للثقافة بهدف    
  .السياسي

  5/11/2007إسالم أون الين 
  

  مذكرة تفاهم بين العدل ونظيرتها الفلسطينية .39
لزعبي ونظيره الفلسطيني علي خشان، امس، مذكرة تفاهم تؤطر وقع وزير العدل شريف ا:  بترا-عمان 

واتفق الجانبان على ان يعمل كل . التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر القضائية واالدارية المساندة
منهما على تبادل الخطط الدراسية والمناهج المقررة لتاهيل القضاة في مجال التدريب االعدادي والمستمر 

. الى تبادل البرامج المقررة لتاهيل االجهزة االدارية المساندة لعمل الجهاز القضائي في البلدينباإلضافة 
كما اتفقا على تبادل الزيارات والوفود بهدف االطالع على تجربة كل منهما في مجال تطوير عمل 

واتفقا . عمل القضائياالجهزة القضائية واالدارية المساندة بما فيها استخدام التكنولوجيا الحديثة في ال
كذلك على تبادل الوفود من القضاة واالداريين في كل من المعهد القضائي االردني والمعهد القضائي في 
 .دولة فلسطين لالطالع على العلوم القانونية المستحدثة والجوانب االدارية المساندة لعمل الجهاز القضائي

  6/11/2007الرأي األردنية 
  

  ائيل لخلق إرباكات ورسم خارطة طريق جديدة للمنطقة مناورات إسر: لحود .40
رأى رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، في المناوارت الواسعة التي أجرتها إسرائيل في الجليل المقابل               

مؤشرات مقلقـة تعكـس النوايـا       "للحدود مع لبنان، وما رافقها من تحركات عسكرية اسرائيلية مريبة،           
وقـال  ".  وتتناغم مع االجواء االقليمية الضاغطة التي تعيشها دول المنطقة والجوار          العدوانية االسرائيلية، 

ان هذه المناورات التي تزامنت مع تحركات ولقاءات سياسية شهدتها بعض الدول، تهدف اسرائيل              : لحود
من خاللها الى احداث ارباكات توظف لصالح خيارات معينة، تسعى دول كبرى الى الترويج لها لخلـق                 
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امر واقع جديد في المنطقة، االمر الذي يدعو الى التنبه والحذر من جهة، وإلى مطالبة المجتمع الـدولي                  
بتحمل مسؤولياته من جهة اخرى، وذلك للحؤول دون أي مغامرة يمكن ان تقدم عليها اسـرائيل لرسـم                  

تها التوسـعية،    االسرائيلي تتناسب مع اطماعها وسياسـا      -خارطة طريق جديدة لمسار الصراع العربي       
  . وتستبق فيها الجهود الدولية الرامية الى ايجاد حل عادل وشامل ودائم الزمة الشرق االوسط
  6/11/2007السفير 

  
  مناورات المقاومة محاكاة على الورق : السنيورة .41

ـ         في الجنوب، وان ما حصل لـيس إال        " حزب اهللا "أكد رئيس الحكومة عدم حصول مناورات عسكرية ل
اكاة داخلية على الورق وداخل الغرف لم تترجم على األرض اللبنانية ال من قريـب وال مـن                  عملية مح 

  . بعيد، منتقدا المناورات الحقيقية التي أجرتها إسرائيل معتبرا انها ال تحقق السالم وال تحمي اسرائيل
  6/11/2007السفير 

  
  مخيم برج البراجنة في "البارد"جنبالط يحذر من تكرار تجربة  .42

تكرار تجربة نهر البارد فـي      " اللبناني وليد جنبالط من      "اللقاء النيابي الديموقراطي  "حذّر رئيس   : روتبي
مـع بـدء العـد العكـسي        ": "األنبـاء "وقال جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة       . "مخيم برج البراجنة  

اثلة ألحداث نهـر البـارد أو       لالنتخابات الرئاسية تتزايد المخاطر األمنية التي قد تأخذ أشكاالً متنوعة مم          
  ."مختلفة عنها بهدف تقويض االستقرار الداخلي والدفع باتجاه التعطيل مجدداً

  6/11/2007الحياة 
    

  المناورات لردع إسرائيل وتأكيد استعادة المقاومة جاهزيتها": حزب اهللا" .43
فـي  " مقاومـة اإلسـالمية   ال"ان المناورات التي نفذتها اخيـراً       " حزب اهللا "قال مصدر بارز في     : بيروت

توجيه رسالة رادعة الى العدو اإلسرائيلي تحـذره        "الجنوب وشارك فيها آالف المقاتلين، تأتي في سياق         
من اإلمعان في تهديد أمن الجنوبيين وسالمتهم واالستمرار في خرق األجواء اللبنانية، إضافة الى الـرد                

  ". طول الحدود الدولية مع لبنانعلى المناورات التي قام بها الجيش اإلسرائيلي على
  6/11/2007الحياة 

  
  " حزب اهللا"و" إسرائيل"مفاوضات جدية تجري في شأن تبادل األسرى بين : بيدرسون .44

كشف المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، بعد لقائـه الـوزير                : بيروت
 شأن تبادل االسرى بين الوسيط الذي عينه االمين         المستقيل فوزي صلوخ، ان مفاوضات جدية تجري في       

رافضا التعليق على ما اشـيع عـن وفـاة األسـيرين     " اسرائيل"العام بان كي مون وكل من حزب اهللا و       
واكد بيدرسون الى انه نقل لصلوخ رسالة واضحة مفادها وجوب احتـرام            . لدى حزب اهللا  " االسرائليين"

ورأى ". اسرائيل" أن ذلك من مسؤولية كل االطراف اللبنانيين كما           نصا وروحاً، مشيراً الى    701القرار  
 مؤكدا أنه تبلـغ احتجاجـا       1701األخيرة تمثل انتهاكا جدياً للقرار،      " االسرائيلية"بيدرسون ان الخروق    

   .لبنانيا عليها
 6/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ترتيبات مصرية لعقد لقاء بين فتح وحماس بعد مؤتمر الخريف .45

جددت مصادر دبلوماسية مصرية التأكيد على أن زيارة قيادات حركة حماس  : ربيع شاهين-القاهرة 
الى القاهرة واجراء حوار معها يتوقف على تراجع الحركة عن االجراءات التي قامت بها في قطاع غزة 
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ي اعتراف وأكدت المصادر أن هذه االجراءات لم ولن تلق أ.  يونيو الماضي14وسيطرتها عليه منذ 
مصري أو استعداد للتعامل معها واالقرار بشرعيتها، فيما أشارت الى أن أي اتصاالت مع الحركة تتم 
من جانب األجهزة األمنية المختصة، أما االتصاالت التي يقوم بها مسئولون سياسيون فهي تتم هاتفيا 

وار حركتي حماس وفتح، قالت من جانب آخر ذكرت المصادر أن ترتيبات تقوم بها القاهرة لعقد ح. فقط
الموقف الفلسطيني أيا كانت " لملمة شتات"إنه ينتظر اتمامه عقب انتهاء أعمال مؤتمر السالم لبحث سبل 

ونوهت الى أن كلتا الحركتين ستكونان بحاجة شديدة الى عقد هذا الحوار باعتبار أنه . نتائج هذا المؤتمر
واعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، سواء أثمر ال بديل عنه وال مفر منه لتقييم الموقف 

مؤتمر الخريف عن اتفاق أو لم يثمر، وبحث سبل توحيد القوى والحد من أي خسائر واالستفادة من 
 من جانب آخر استبعدت المصادر عقد حوار .األحداث التي وقعت مؤخرا والحيلولة دون تكرارها

فلسطينية، فيما أكدت أنه من المرجح عقد هذا الحوار بين الحركتين جماعي بمشاركة جميع الفصائل ال
الرئيسيتين فتح وحماس، وأن يسبق هذا الحوار صياغة تفاهمات حول أمور وأوضاع كثيرة جرت على 

  .الساحة على مدى األشهر الماضية
  6/11/2007عكاظ 

  
 حريصون على طرح الرؤية العربية في القضايا الراهنة: موسى .46

اكد االمين العام لجامعة الدول العربية عمـرو موسـى ان الجانـب              : مراد فتحي، أحمد ربيع    -ة  القاهر
 المتوسطية سيركز على مناقشة عدد من القـضايا         -العربي المشارك في اجتماعات الشراكة االوروبية       

االوسـط  التي تهم االمن واالستقرار في المنطقة خاصة ما يتعلق بالمؤتمر الدولي للسالم فـي الـشرق                 
وشدد على ان الجانب العربي في الشراكة       . وضرورة وجود اجندة واضحة له وجدول زمني للمفاوضات       

  .حريص على طرح الرؤية العربية تجاه كل هذه القضايا
  6/11/2007الشرق القطرية 

  
  المرشد العام يطالب الفلسطينيين بالتوحد ورفض مؤتمر االستسالم .47

وجه فضيلة األستاذ محمد مهدي عاكف، المرشـد        : منير أديب  5/11/2007 إخوان أون الين     ذكر موقع 
العام لإلخوان المسلمين، نداء عاجالً إلى األمة العربية واإلسالمية والحكام العرب والمسلمين والمجاهدين             
وأبطال المقاومة والقيادات الفلسطينية بمناسبة وعد بلفور المشئوم، أكد فيه تمـسك اإلخـوان المـسلمين                

وقال، إن المؤامرات الخسيـسة تجـاه        .فاع والذود عن القضية الفلسطينية ودعمها وتطهير مقدساتها       بالد
:  وفي ندائه وجه فضيلته حديثة لحمـاس       .القضية الفلسطينية كان سببا في وصول فلسطين لحافة خطيرة        

ني دولـي، وطبـع     أنتم على الحق، فاثبتوا عليه، وال تفرطوا فيه، فالمقاومة واجب شرعي وحق قـانو             "
كما وجه نداء آخر إلى رجال السلطة ومنظمة فتح، طالبهم فيه بالتوحد مع باقي أبنـاء                ". إنساني صحيح 

الشعب الفلسطيني والوقوف ضد مخططات العدو الصهيوني، وطالب أبو مازن بأن يكـون والؤه األول               
 العرب والمسلمين بالوقوف مع الشعب       وجدد المرشد مطالبته الحكام    .للشعب الفلسطيني ال لحزب أو تيار     

الفلسطيني ودعم قضيته بكل ما يملكون، وعدم حضور مؤتمر االستـسالم، الـذي يريـد بـه الـرئيس        
األمريكي وحكومة الصهاينة أن يجملوا صورتهم، وأن يأخذوا من العرب اعترافًا مجانيا دون أن يعطوا               

هم؛ تمهيدا إلسكات صوتهم إلى األبد، فقاِطعوا هذا المؤتمر         الفلسطينيين شيًئا حتى يزيدوا عزلتهم وحصار     
 وفي نهاية ندائه طالب المرشد العام الفلسطينيين، بمن فيهم الـسلطة والفـصائل              .وال تحقِّقوا لهم مآربهم   

  .لن تموت قضيةٌ أهلها لها أحياء، بها مؤمنون: والشعب، بالتوحد، خاتما نداءه بقوله
 دعا عاكف أمس الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس إلـى             :يو بي آي   6/11/2007 السفير   وأضافت

مخططـات العـدو    "، محذراً مـن أن      "كما يحاور إسرائيل ويسالمها   " في حركة حماس     "محاورة إخوانه "



  

  

 
 

  

            19 ص                                   893:         العدد                        6/11/2007ثالثاء ال: التاريخ

االنزالق إلى معارك   "، وحث حماس على عدم      "األميركي الصهيوني تهدف إلى إشاعة العداوة بين األخوة       
 . " وحده إلزالة الخالف، فمقاومة إسرائيل واجب شرعيجانبية، والتزام الحوار

  
   لمكاتب مقاطعة إسرائيل79بدء أعمال المؤتمر الـ .48

 لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية 79بدأت، أمس، في دمشق أعمال المؤتمر الـ : بارعة ياغي- دمشق
ى مدى أربعة أيام المؤتمر سيناقش عل"وذكرت مصادر مشاركة في االجتماعات أن  .لمقاطعة إسرائيل

موضوعات عدة تتعلق بأوضاع العديد من الشركات والبواخر من حيث رفع حظر التعامل معها 
وأوضحت أن  ".الستجابتها ألحكام المقاطعة أو فرض الحظر على البعض منها لمخالفتها لهذه األحكام

عة العربية إلسرائيل التابع المؤتمر سيناقش مجموعة قضايا تتعلق بالتنسيق بين المكتب الرئيسي للمقاط"
لجامعة الدول العربية ومكتب المقاطعة اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي من حيث إحكام طوق 

من جانبه أكد األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية  ".المقاطعة على إسرائيل
ي ينعقد في ظروف بالغة الخطورة تمر بها القضية أهمية المؤتمر الذ"واألراضي المحتلة محمد صبيح 

يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها تعزيز المصالح العليا "وأعرب صبيح عن أمله بأن  ".الفلسطينية
 ".لألمة العربية والمحافظة على الحقوق في ظل التغلغل اإلسرائيلي الهادف إلى ضرب االقتصاد العربي

 6/11/2007الوطن السعودية 
  

 تنفي إصابة أحد جنودها بشظايا قذائف إسرائيلية على الحدود مع غزةمصر  .49
نفت مصادر طبية وأمنية مصرية صحة المعلومات التي أوردتها إحدى وسائل :  يسري محمد-رفح 

اإلعالم الفلسطينية حول إصابة جندي مصري برصاص البحرية اإلسرائيلية خالل قصفها لمواقع 
الفلسطينية لألنباء، قد نقلت عن " معا"وكانت وكالة  .لحدودي مع مصرفلسطينية بالقرب من الشريط ا

مدير عام اإلسعاف والطوارئ الفلسطينية أن الطواقم الطبية الفلسطينية أسعفت جنديا مصريا أصيب 
 .بشظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية، ُأطلقت باتجاه الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

  6/11/2007الشرق االوسط 
  

  أشهر6إطالق سراح المعتقل السعودي في إسرائيل بعد  .50
قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، إطالق سراح المعتقل السعودي في  : تركي الصهيل-الرياض 

 أشهر من تاريخ صدور قرارها بإطالقه، أول من 6السجون اإلسرائيلية عبد الرحمن العطوي، بعد 
وربط قرار  . أشهر إضافية6ن يبقى العطوي في السجن لـورأت مركزية تل أبيب، ضرورة أ. أمس

المحكمة المركزية في تل أبيب، مسألة عدم تطبيق القرار، بتقديم النيابة العامة اإلسرائيلية، أسبابا أمنية 
واعتبرت محامية الدفاع عن  .حقيقية ومثبتة، تدعو إلبقاء المعتقل السعودي رهن االعتقال لمدة إضافية

 أشهر أخرى، 6قرار المحكمة اإلسرائيلية كان سلبيا لناحية إبقاء موكلها رهن االعتقال لـالعطوي، أن 
 . بدعوى إتاحة الفرصة للحكومة اإلسرائيلية للبحث عن دولة ترغب باستقباله

 6/11/2007الشرق االوسط 
  

   إلى المقاطعةالقطيعةحماس وفتح من  .51
  فوزي برهوم

ومخطئ من راهن على أن حالـة      , لداخلية سوف تستمر إلى األبد    مخطئ من يظن أن األزمة الفلسطينية ا      
االنقسام الفلسطيني ال يمكن الخروج منها إال باعتذار حماس، وعودة المقرات إلى سابق عهدها، وفي كال                
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الحالتين الرهان خاسر، والذي يقرأ تاريخ الحركتين يعرف عنهما الكثير، ولكن من صمت آذانهم وعميت               
بهم غُلف ال يريدون أن يقرأوا وال أن يسمعوا وال أن يفتحوا قلوبهم كي يعقلوا مـا هـي                   أبصارهم وقلو 

حقيقة المشروع الذي أنشئت من أجله فتح وحماس، وكيف رسمت كال الحركتين معالم الطريق بالـدماء                
وباألشالء للوصول إلى أهداف الشعب الفلسطيني المنشودة، بغض النظر عـن العثـرات فـي طريـق                 

ولكن يبدو تماماً أن المحطات الصعبة في تاريخ الشعب الفلسطيني، التـي تخطتهـا حركـة                 , الوصول
حماس بالتوافق مع حركة فتح هددت مصالح البعض في حركة فتح، والذين بنوا مشروعهم على أنقاض                

ت حركة فتح، وعلى أنقاض التوافق الوطني الفلسطيني الفلسطيني، واستغلوا ما حصل في غزة من مناكفا              
وصراعات داخلية غذوها وسخَّروا لها كل طاقاتهم، مدعومين بمواقف دولية وأمريكية وبكل شيء، ولكن              

  ) .إن اهللا ال يصلح عمل المفسدين ( النهاية كانت واضحة 
فالتوافق مع حركة فتح ومع الكل الفلسطيني تجسد في المقاومة بكافة أشكالها سواء في االنتفاضة األولى                

 انتفاضة األقصى في وتيرة متطورة، واعتمدتها كل الفصائل الفلسطينية، المقاومـة التـي              و ما زالت في   
تؤمن بهذا الخيار، ومسيرة التوافق أيضا بين الحركتين حافلة بالمحطات التاريخية أيضاً، مروراً بإنجـاح   

والتي اشتد مسلسل   العملية الديمقراطية في االنتخابات التشريعية، وتسليم الحكومة العاشرة لحركة حماس           
التآمر عليها، والتوافق على وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وبعد أن عصفت األحداث الدامية بالوضـع               
الفلسطيني الداخلي، وتشكيل الحكومة الحادية عشرة حسب اتفاق مكة إلعطاء فرص لتجـسيد الـشراكة               

قائب الهامة لصالح حركة فتح حتـى  الحقيقية في كل الشأن الفلسطيني، واستغنت حماس عن كثير من الح 
يتسنى للجميع تحمل مسئوليات تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وبالتالي ال غرابة أن يلتقي وفد               
من حركة حماس مع رئيس السلطة الفلسطينية، وال غرابة من الصالة معه، فهذا يتفق مع التوجه الوطني                 

لكن المستغرب أن أصوات كثيرة من حركة فتح ومـن غيرهـا            العام لكال الحركتين وال يتناقض معه، و      
كانت تلقي باللوم تارة على حركة حماس، وتحملها مسئولية ما جرى من حالة انقسام داخلي، وتارة تلقي                 
بالالئمة على حركة فتح وتصفها بأنها أعطت فرصة لحماس كي تقوم بخطواتها في غـزة مـن خـالل                   

ولكن اليوم فـي ظـل      , كما يقولون، وتارة يمسكون العصا من المنصف      االتفاقيات الثنائية والمحاصصة    
اللقاء األول بعد القطيعة بين حركتي حماس وفتح، حيث تكلم كل العالم عن هذه المؤشـرات االيجابيـة،                  
والقت ارتياحاً لدى المواطن الفلسطيني ولدى المراقب لمجريات األمور على الساحة الفلسطينية، وبإمكان             

 يراهن على إنجاح أي توافق وطني فلسطيني من خالل المراكمة على مثل هـذه المؤشـرات                 الجميع أن 
التي غطـت الـصراع بـين       " العربية"والمستغرب أيضا من وسائل اإلعالم      . االيجابية ويلتقطها وينميها  

حدث بحدث، وساعة بساعة، وأعطت صورة غير مشرقة عن الشعب الفلـسطيني وعـن          .. حماس وفتح 
قاومة في كثير من األحيان ال تقف على مسافة واحدة من كل األطراف، فنراها وصـفت مـا                  فصائله الم 

 بأنه صراع بـين الجنـاح الـسياسي         - كما سمتها حماس   -حصل في غزة من خطوة أمنية اضطرارية      
والجناح العسكري في هذه الحركة، وسموه انشقاقاً حمساوياً داخلياً، ونراهم أيضا عندما لبت حماس دعوة              

ئيس السلطة الفلسطينية بالصالة معه في المقاطعة لطمأنة المواطن الفلسطيني على مستقبل المـشروع              ر
الوطني الفلسطيني، سموه أيضا انشقاقاً داخل حركة حماس، وخروج حماس الضفة عن طاعـة حمـاس                

مـاس  غزة، ولألسف الشديد ال ندري ماذا يريدون بالضبط والى ماذا يهدفون من كـل ذلـك؟؛ إال أن ح             
ماضية قدماً في التأكيد على موقفها الرافض لتقسيم الوطن والشعب، وتدعم باتجاه حل كافـة األزمـات                 
الفلسطينية، وإنجاح المشروع الوطني بالحوار والحوار فقط، ووجوب توحيد وتقويـة الجبهـة الداخليـة               

، للبدء فـي حـوار غيـر        الفلسطينية، ودائماً تؤكد على مد يدها لحركة فتح ولرئيس السلطة الفلسطينية          
مشروط من أجل استعادة وحدة الوطن والشعب، ومركزية القرار السياسي الفلسطيني ونموذج اللقاء فـي               
المقاطعة مع الرئيس محمود عباس ووفد من حركة فتح مع وفد قيادي من حماس خير دليل على صـدق             

 وواضح أن هناك    ،وحدة والتوافق نوايا حماس، وأنها في سباق مع الزمن لإلصرار على إنجاح مسيرة ال           
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ويبدو أن التناغم واضح مـن      . موقف متقدم للرئيس محمود عباس وحركة فتح باتجاه إنهاء هذه القطيعة          
خالل مواقف كال الحركتين، وهذا النموذج يوضح أن الكرة في ملعب الرئيس محمود عباس، والمفتاح ما                

طيني، وبإمكانه أن يمضي في مشروع القطيعة بـين         زال بيده، فباستطاعته أن يداوي جراح الشعب الفلس       
حركتي فتح وحماس، أو أن يجمع شملهما في المقاطعة حيث تجسدت نـواة التوافـق الـوطني وبـدأت                   

  .المؤشرات االيجابية لهذا التوافق
الكل متأكد أن ما حدث من انقسام فلسطيني داخلي وقطيعة ليست من أصل ثقافة شعبنا، وال تعبـر عـن               

العام لمكونات هذا الشعب، واألصل في كل شيء هو التوافق والحوار، وبالتالي من يراهن علـى                التوجه  
استمرار القطيعة بين أبناء شعبنا فرهانه خاسر، وعليه أن يقرأ تاريخ هذا الشعب، وأن يقـرأ محطـات                  

 لـن تـستمر     فالقطيعـة , التوافق الوطني في تاريخه الحافل بهذه المحطات التوافقية، وعليه أن يستريح          
والصراعات سوف تتوقف والمناكفات سيسدل عليها الستار، وسيجدوا أنفسهم مكـشوفين أمـام الـشعب               

  ".فمن عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها"والجماهير والتاريخ، والكل سيسجل عليهم مواقفهم 
عداء حمـاس لمـا     ولوال أن الصالة مع الرئيس في المقاطعة والجلوس معه خطوة أغاظت أعداء فتح وأ             

خرج االحتالل في تصريحات حكومته العنصرية يلوم على الرئيس ذلك، ويعتبرونه انتكاسـة للجهـود               
إلى المنطقة على عجل بعد مغادرتها لهـا        " رايس"اإلسرائيلية لدعم تيار على تيار آخر، وأظن أن قدوم          

ى السلطة الفلسطينية في هذا التقارب      قبل أيام من وجودها هناك ربما له النصيب األكبر في إلقاء اللوم عل            
  . الفلسطيني الفلسطيني

ولكن حماس تعتبر أن سلوك الطريق إلى المقاطعة بعد هذه القطيعة هي تعبير عن النوايا الصادقة مـن                  
كال األطراف، وبدايات الثقة المتبادلة لبناء جسور الوئام وعودة الوفاق الفلسطيني، فليغـرد مـن يغـرد                 

" باراك"و" لفني"و" رايس" يكرهون وينكرون على حماس وفتح هذا التوافق، ولتكرس          خارج السرب ممن  
كل جهودهم لتعزيز النظرية الصهيوأمريكية القائمة على أساس شق الصف الفلسطيني، فإيماننـا عميـق               
بقياداتنا وإخواننا وبالزعامات الفلسطينية بأن يصححوا مسار هذه المسيرة، واضـعين نـصب أعيـنهم               

  .لح العليا لشعبهمالمصا
  6/11/2007صحيفة فلسطين 

  
  الجديد القديم في خطاب هنية .52

    ياسر الزعاترة
على مدى ما يقرب من ساعتين، وبحضور معظم قيادات حماس ومندوبين عن بعض الفصائل وفعاليات               
المجتمع، استعرض إسماعيل هنية، واقع قطاع غزة بشكل خاص والوضع الفلسطيني بشكل عـام منـذ                

ربما لم يكن ثمة جديد الفت في خطاب        . م العسكري في قطاع غزة، وربما المقدمات التي أدت إليه         الحس
الرجل، إذ ورد معظم ما قاله في سياق مواقف وتصريحات سابقة، لكن الجديد هو حشد المواقـف فـي                   
رزمة وحدة، إضافة إلى إلقاء الضوء على ما جرى في القطاع ويجري حتى هذه اللحظة، مـع وضـع                   

  .الناس في صورة ما تتعرض له الحركة في الضفة الغربية
تبدأ القصة من الحسم العسكري الذي أكد هنية أنه لم يكن مبرمجاً، وأن حكومة الوحدة الوطنيـة كانـت                   
خياراً جدياً لحماس لوال استمرار التدهور األمني، وهنا قد ال نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن البعض في دوائر                  

حوا بما جرى، وبالطبع تبعاً العتقادهم بأن حماس قد حشرت نفسها في قمقـم غـزة، وأن                 السلطة قد فر  
وتـذهب نحـو   " الدسـتورية "وضعها سيكون أسوأ بمرور الوقت، فيما تتحلل قيادة السلطة من التزاماتها    

 من دون قيود وال عوائق، وإذا ما نجحت في تمرير الحلقـة األولـى منـه،               " التفاوض"برنامجها الوحيد   
  .فسيكون بوسعها استعادة القطاع إلى حظيرتها بدعم معظم األطراف المعنية
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في هذا السياق تحدث هنية عن حملة التشويه اإلعالمي التي تعرضت لها الحركة التي أكد أنهـا حركـة              
مقاومة، وأن الحكومة مجرد جزء من مسيرة تحرير طويلة، مشيراً إلى اسـتمرار المقاومـة وجحافـل                 

  .ين ارتقوا إلى العلى منذ الحسم العسكريالشهداء الذ
في الخطاب فصل هنية في معالم الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، وفي حين حمل العدو ومن ورائه                  
األمريكان المسؤولية، إال أنه لم يستثن أطرافاً فلسطينية تورطت في تكريسه على نحـو عطّـل الحيـاة                  

طاع الزراعي والصناعي، فضالً عن الغـذاء والـدواء وحيـاة           الدستورية والقضائية واألمنية وطال الق    
المرضى الممنوعين من السفر، مركزاً في هذا السياق على ملف المعابر المغلقة، ومـستنكراً الـصمت                

  .العربي المعيب على ما يجري
ـ                  ع كل ذلك جرى التعامل معه بجدية من قبل الحكومة عبر تفعيل األجهزة األمنية التي بسطت األمن، م

تفعيل جهاز القضاء، ومن ثم فصل هنية في برامج رعاية مصالح الناس والتخفيف عنهم بكل الوسـائل                 
  .الممكنة وعلى مختلف الصعد

تحدث بالطبع عن العدوان اإلسرائيلي المتواصل علـى الفلـسطينيين مـن القـدس إلـى االجتياحـات                  
س في الضفة الغربية، تلك التـي ال        واالغتياالت، ثم تحدث عن حرب االستئصال التي تتعرض لها حما         

  .تجد صداها في وسائل اإلعالم
وفي لفتة سياسية بالغة األهمية ترد على اتهام حماس بإنشاء إمارة ظالمية في القطاع صعد إلى المنصة                 
اثنان من رجال الدين المسيحي وصافحا هنية، وبالطبع بعد أن تحدث عن رد الحكومة علـى اسـتهداف                  

  . مواطن مسيحيالكنيسة واغتيال
لم ينس هنية الحديث عن مؤتمر الخريف، وبالطبع في سياق التأكيد على أن أهداف المـؤتمر ال تتعلـق                   
بالحقوق الفلسطينية، وإنما بالعدوان على إيران والتطبيع مع الدول العربية والبدء في تنفيذ البند األول من                

حوار داعياً إليه من دون شروط مـسبقة، وإن         خريطة الطريق المتعلق بسالح المقاومة، ثم تحدث عن ال        
أكد على جملة من العناوين األساسية مثل إعادة هيكلة األجهزة األمنية على أسس وطنية ومهنية، والتأكيد                

  .على وحدة الوطن الفلسطيني وحق الشعب في المقاومة
سوية األوضاع علـى    لعل رسالة الخطاب األهم هي أن الحصار الذي يحيط بالقطاع لم ولن يحول دون ت              

نحو ما، وأن التعويل على ضرب التجربة بعيداً عن الحوار لن يكون صائباً، ومعها سياسـة استئـصال                  
حماس في الضفة، ما يعني أن الحوار وحده هو الحل بدل التعويل على مسار سياسي مجرب مـن دون                   

  .أية أدوات ضغط
  6/11/2007الدستور 

  
  االختالفنعمة  .53

  حلمي موسى
ل الخبرة التي راكمتها الحلبة السياسية الفلسطينية في تاريخها المعاصر، إال أن المـسؤولين فـي        برغم ك 

فصائلها المختلفة يفاجئون الجميع أحيانا بسذاجة تعبيراتهم، ومن بين أبرزها اإلشارة إلى وجود خالفـات               
حدة والتوافـق   في صفوف الطرف اآلخر، ما يوحي بأن ظهر ذلك المسؤول مسنود بحائط صلب من الو              

ومع إقرار الجميع بأن في االختالف حياة وفي التماثل موات، فإن ذلك ال ينطبق على فهـم                 . في فصيله 
  . األداء السياسي

فكل فصيل قائد، والحديث يدور اليوم فلسطينيا عن فتح وحماس، يعيش خالفات وصراعات حادة، إن لم                
ه، فعلى األقل بسبب اختالف زوايا الرؤية ألسـباب         يكن بسبب تعدد الرؤى واألفكار والمصالح بين قادت       

وكانت فتح طوال تاريخها تتباهى بأنها موحدة الفعل تحت قيادة واحدة، برغم            . تتعلق باالنتشار الجغرافي  
غير أن هذه المباهاة سرعان مـا تبـددت،         . احتواء هيكلها على كل ألوان االختالف الداخلي الفلسطيني       
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. تح دمويا في الثمانينات ليحل مكانها تقديس للشخصية وتأكيد على التماثـل           عندما صار الخالف داخل ف    
ومما ال ريب فيه أن نظرة فتح لنفسها في ظل االختالف، كانت أبهى من نظرتها لنفسها في ظل التماثـل    

  . المفروض
حـوا  ومع ذلك فإن بعضا من قادة فتح ساءهم تركيز حماس على خالفاتهم واستفادتهم عمليا منهـا، فرا                

ومن البديهي أن وجود خالفات في حركـة        . يعتبرون أن إظهار الخالفات في حماس هو إشهار لنقائصها        
ولكن ليس بالضرورة أن يعني وجـود هـذه         . كبيرة العدد وواسعة االنتشار مثل حماس أمر مفروغ منه        

 والعربي والـدولي  وأعلن مسؤول فلسطيني كبير أن الرأي العام الفلسطيني   . الخالفات تنامي أزمة داخلية   
  . بدأ يدرك أن حماس تعيش أزمة داخلية، جراء تلك الخالفات

ويدرك كل من يعرف ألف باء العمل السياسي الفلسطيني، أن القضية الفلسطينية برمتها تعيش واحدة من                
ويصعب على كل ذي بصيرة تخيل خلو أي فصيل فلسطيني من إحساسه العميـق              . أشد أزماتها خطورة  

فاألزمة الفلسطينية لم تعد فقط أزمة      . إذا كانت قضيته العامة تعيش هذا القدر الكبير من األزمة         باألزمة،  
سياسية أو إنسانية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل تعدتها إلى ما هو أكبر من ذلك لتغدو أزمة عامة بأوسع                   

 كالم ال يبنى عليه     وهذا ما يجعل كل حديث عن أزمة لدى فصيل وتحرر فصيل آخر منها، مجرد             . معنى
  . وال يخدم سوى في معركة إعالمية يعرف الجميع أنها جانبية وبعيدة عن كل أساس منطقي

إن حماس وفتح تعيشان، أكثر من غيرهما، أزمة عميقة ربما ألنهما تتحمالن بحكم حجميهما راهنا، أكثر                
أهمية أنهما تخوضان معركة    وال يقل عن ذلك     . من غيرهما، مسؤولية ما وصلت إليه القضية من تدهور        

ومنافسة خطيرة ليس في التطلع إلى خدمة القضية أكثر وإنما عمليا في اإلساءة إليها، بقصد أو من دون                  
  . قصد

وال يخفى على أحد واقع أن كثيرا من التصريحات التي يطلقها مسؤولون فلسطينيون من حماس أو فتح،                 
ومن الجائز أن تصريحات    . بة مجردة في قول ما تحتويه     تأتي في موقع رد الفعل أكثر مما تعبر عن رغ         

حدة الخالفـات   "المسؤول الفتحاوي عن خالفات حماس الداخلية جاءت ردا على ادعاء حماسوي بازدياد             
وأشار مسؤولون حماسويون إلى أن استعداد الرئيس محمود عبـاس المـشروط            . في فتح " بين المتنفذين 

ومن المعروف أن تصريح عباس هذا جاء إثر استقباله         . ة داخل فتح  للحوار مع حماس أثار خالفات شديد     
عددا من قادة حماس في الضفة الغربية في مقره وأداء صالة الجمعة في مسجد المقاطعة في رام اهللا، ما                   
أحيا آماال لدى الوطنيين الفلسطينيين بقرب انفراج األزمة، خاصة وأن هذا اللقاء عنـى تنـصل بعـض                  

  .  الضفة من تصريحات تصعيدية لزمالء لهم في غزةقياديي حماس في
خالفـات  "على شبكة االنترنت عن وجود      " فلسطين اآلن "كشف لموقع حماس    " مصدرا مطلعا "وهكذا فإن   

ولـيس صـدفة أن يـرى    . داخل فتح مع عباس، وذلك بسبب اجتماعه مع قيادات مـن حمـاس        " شديدة
الة إسماعيل هنية، الذي أشار إلى عدم وجود خالفـات       فتحاويون أن الخطاب االخير لرئيس الحكومة المق      
  . داخل حركته، هو تعبير عن حدة هذه الخالفات

قيادات هذه الحركة فـي اسـتغالل الوضـع         " بعض"فالحماسويون يرون أن خالفات فتح تنبع من رغبة         
سـبب  "حيث أن ، "القضاء عليها، من خالل تنفيذ خطة أمنية معدة مسبقا  (على حماس و  " للتضييق"المتأزم  

قبول أبو مازن الجلوس مع قيادات حركة حماس هو تلطيف األجواء مع الحركة، وذلك للتغطيـة علـى                  
  ". الفشل المزمع لمؤتمر الخريف المقبل والذي سيقضي على آخر ما تبقى من حياة عباس السياسية

 وإنما تبقى في طريقة     وال يبدو أن مشكلة الفلسطينيين وفصائلهم تكمن في وجود اختالفات أو صراعات،           
فبعض الحكمة كفيل بتحويل الخالف إلى رافعة لالتفاق والتقدم وجعل الصراع منافسة نحـو              . إدارتهم لها 

  . اإلصالح والتطوير وليس الفساد والتخلف
  6/11/2007السفير     
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  آخر فرصة أمام رايس؟: مؤتمر السالم للشرق األوسط .54
  هنري سيغمان

، )واليـة ماريالنـد   (شرق األوسط المتوقع انعقاده الحقاً هذا الشهر في آنـابوليس           يعتبر مؤتمر السالم لل   
فهي تعمل على الخروج من هـذا       . بمثابة آخر فرصة سانحة بالنسبة لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس        

 فلسطيني يطلق مفاوضات جدية بين الطرفين ضمن إطـار المعـايير            -المؤتمر ببيان مشترك إسرائيلي     
إالّ أن استمرار رايس وتفاؤلها الملحوظين يوحيان بانتصار األمل على الخبـرة، وبغـض              . فق عليها المت

النظر عن القيود التي فرضها رئيس الوزراء إيهود أولمرت والتي تجعل من الوصول إلى نتيجة أمـراً                 
  .شبه مستحيل

ة تذكارية وحسب، بـل أنّـه       كرر أولمرت مراراً التأكيد أنّه لن يتمخض عن هذا االجتماع مجرد صور           
فـي الـصراع    ) بما فيها مسألة القدس والحـدود والالجئـين       (سيكون فرصة لمواجهة المسائل الحيوية      

لكن فيما يبدي أولمرت استعداداً للكالم عن هذه المواضيع، يضيف أنّه ال توجـد              . االسرائيلي الفلسطيني 
ال بل تستمر إسـرائيل بتوسـيع       . طار للحلّ إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس محمود عباس حول إ         

مستوطناتها وقد صممت البنية التحتية للمستوطنات بشكل يحول دون ترابط أراضي الدولـة الفلـسطينية               
  .ويؤدي الى عزل المناطق العربية في شرقي القدس عن األراضي الفلسطينية الداخلية

لة األولى من خطة مؤلفة مـن ثـالث مراحـل           كذلك تعتبر إسرائيل أن عملية السالم توقفت عند المرح        
مفصلة في خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وقد أعلم أولمرت واشنطن أنّه يستحيل علـى                

وفقـاً لقـراءة    . إسرائيل التعامل مع المسائل المدرجة في المرحلتين الثانية والثالثة من خريطة الطريـق            
 وال حتـى وضـع حـد النتـزاع          -لطريق، لن يحصل أي شيء      إسرائيل للمرحلة األولى من خريطة ا     

إسرائيل ألراضي الفلسطينيين ولتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، ناهيك عن تفكيـك مـا يـسمى                
بالمستوطنات غير الشرعية والقواعد األمامية التي وعدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بنزعهـا ولـم              

  ".بنية اإلرهاب التحتية"فكك عباس  قبل أن ي-تفعل ذلك مطلقاً 
لم تذكر أي من هذه العوائق للوصول إلى اتفاق مع عباس حين كان أولمرت يتألّق تحت األضواء الدولية                  

شـريك  "و " قائد دمية"المسلطة عليه معانقًا الرجل الذي كان قد نعته مع سلفه أرييل شارون بازدراء بأنّه              
  ".غير مؤات للسالم

ذن أولمرت الجميع على االعتقاد بأن مختلف الفرقاء سوف يجتازون هـذه المـرة الفـشل                لماذا شجع إ  
المتكرر والخيبات التي سيطرت على مبادرات السالم الماضية، علماً أنّه ليس مـستعداً للقيـام بالـشيء                 

لتـي   وهو تحديد اسرائيل تعريفهـا للدولـة الفلـسطينية ا   -الوحيد الذي قد يؤدي إلى نجاح المفاوضات       
ستوافق عليها اذا اقر الفلسطينيون دبلوماسية ملتزمة بوقف العنف؟ ألم يكن توقع رايس الوحيد من وراء                

  تنظيم هذا االجتماع أن ال يتحول إلى مجرد جلسة أخرى ألخذ الصور؟
االسـرائيلية  " هـآرتس "يأتي الجواب على هذا السؤال عبر قلم ألوف بن، المراسل الديبلوماسي لصحيفة             

السير في المناطق المحايدة على الحد الفاصـل        "لذي وصف سياسة السالم الخاصة بأولمرت على أنّها         وا
إلى الفلسطينيين مـن    " مد اليد "يقول بن أن الدخول في مفاوضات عالية المستوى و          ". بين الكالم والعمل  

، ألن  "ماسية إلسرائيل تخلق أفضل الظروف الدبلو   "قبل اولمرت في مبادرات مثل إطالق سراح السجناء،         
كافية بحد ذاتها لنزع الضغوط الدولية القائلة باالنسحاب من األراضي وإنهاء االحـتالل،             "هذه الحركات   

كما أن هذه الحركات تعطّل الضغوط الداخلية المطالبة بعدم التخلي عن األراضي            ". عن أكتاف إسرائيل    
الفعل فحتى المؤسسات اليمينية األكثر تطرفًا في إسـرائيل         وب". طالما كثر الكالم وغاب االتفاق    "المحتلّة  

  .تابعت الود بين أولمرت وعباس بعدم اكتراث ملحوظ
إذ يعلم أولمرت أن هذا النوع من المـؤتمرات يتـرك الفلـسطينيين             . تثير سخرية هذه السياسة الذهول    

. ، تماماً كما كان الحال في الماضي      غارقين في الظالم حول نوع الدولة الفلسطينية التي تقبل بها إسرائيل          
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علـى المنـاطق    " حمـاس "هذه السياسة ستدمر عباس وتلطّخ سياسته المعتدلة وتضمن سيطرة حركـة            
  .الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية

هناك دليل آخر على سخرية أولمرت أال وهو رفضه المتكرر وقف إطالق النار الطويل األمد في غـزة                  
فـي مفاوضـات    " حماس"مراراً، وهو عرض ال يقتضي إدخال       " حماس"بية الذي عرضته    والضفّة الغر 

االنضمام إلى المحادثات، وقبل ابعاد الحركة عن الحكومة، وافقـت علـى أن             " حماس"ال تريد   . (السالم
ويعرف أولمرت ووزراء حكومتـه أنّهـم سـوف         ). يتولى عباس بنفسه ادارة المفاوضات مع اسرائيل      

 اس بعد أي هجوم تشنه           ينكرون أيوهو سيحصل من دون شك وسط    " حماس" اتفاق يتوصلون إليه مع عب
  .غياب وقف الطالق النار

إذا خرج  . يصعب تفادي االستنتاج بأن هذه العناصر هي انتصار على جميع األصعدة ألولمرت وزمالئه            
رائيل، فإن االحتالل ما زال     عباس معافى من هذا المؤتمر، حتى لو لم يحصل إال على كالم فارغ من إس              

. قائماً وتتمتّع إسرائيل بدعم واشنطن واللجنة الرباعية من أجل االستمرار في إحكام الطوق علـى غـزة                
. وفي النهاية، يكون أولمرت قد حصل على صورة له محاطاً بالزعماء العرب الذين سيحضرون المؤتمر              

، "حمـاس "مر أو ُأجبر على اعتماد موقف حركـة         وفي حال انهارت سلطة عباس نتيجة فشل هذا المؤت        
الذين ال  "فسيكون ذلك افضل السرائيل، اذ ستحصل بهذه الطريقة على أفضل عذر لتزعم أن الفلسطينيين               

  ".السلمية"قد طعنوا مجدداً بنياتها " يفوتون فرصة لتوفيت فرصة
 بأن تبحث عن عـذر إللغـاء هـذا          نظراً إلى هذه العواقب المتوقعة، لعلّه يجدر إسداء النصيحة لرايس         

إذ ال أمل من هذا النوع من الفرص، خاصة إذا كـان هنـاك فريـق                . المؤتمر والحفاظ على ماء الوجه    
  .يسيطر بأشواط على اللعبة
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