
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "اسرائيل"مع نفي وجود قناة تفاوضية خلفية يرئيس الوفد .. خالف حاد بين قريع وعبد ربه
   يردون على تصريحات جنبالط" منظمة التحرير"وممثل " القيادة العامة"و" فتح: "لبنان
  ترتكب خطأ فادحا حينما تواصل تزويد الماء والكهرباء لقطاع غزة" اسرائيل: "رامون

  حملة فلسطينية دولية لفك الحصار عن قطاع غزة
   اإلسرائيلية-رايس وضعت أساس الوثيقة الفلسطينية 

  ! الفلسطينية"الصاعقة"في سابق " مناضل"نسيب لحود رشح الرئاسة م: األخبار اللبنانية

رفض االعتـــرافيـــعبـــاس 
ويطالبها   كدولة يهودية  "سرائيلا"ـب

  باالعتراف بحق عودة الالجئين
  

 4 ص... 

7/11/2007894األربعاء



  

  

 
 

  

            2 ص                                     894:         العدد                        7/11/2007اء ربعاأل: التاريخ

    :السلطة
 4  "اسرائيل"مع نفي وجود قناة تفاوضية خلفية يرئيس الوفد .. خالف حاد بين قريع وعبد ربه .2
 5  همشعل يخاف نجاحو .. نهاية الشهر"نابوليسأ ": مع بيلين تفاهموثيقةنفي اعداد ه يعبد رب .3
 5 نوفمبر الجاري/ تشرين الثاني 26 مؤتمر أنابوليس تقرر في :مسؤول فلسطيني .4
 6 "أنابوليس مؤتمر"ـان لطالب بحضور سوريا ولبنيعباس : عريقات يرفض تصريحات مشعل .5
 6  حكومة هنية تحذر من الضغوط األمريكية والعروض اإلسرائيلية قبل مؤتمر الخريف .6
 6   أوال مهمة مستحيلة على أي سلطة تحت االحتالل"سرائيلا"أمن : البرغوثيمصطفى  .7
 6   فاضحاًالتوكيالت تشكل خرقاًو.. "غير دستورية" اليوم "التشريعي"جلسة : كتلة فتح .8
 7  سرائيليونامقاطعة أي نشاط يشارك فيه برلمانيون  ويدعو للنائب قفيشةابحر يدين اعتقال  .9
 7  حتالل بزي صحفيين واعتقال مطارد في رام اهللا تستنكر تنكر قوات اال غزةالداخلية في .10
 7   فشل محاولة الختطاف مسؤول في حكومة هنية:غزة .11
    

    :المقاومة
 7   الرشق يحذّر من المخاطر التي ينطوي عليها غياب المرجعية الوطنية للشعب الفلسطيني .12
 8   تزداد تأزما"حماس" و"فتح" واألزمة بين "الخريف"مؤشرات إلنجاح اجتماع : قدورة فارس .13
 8   تفاؤل عباس بلقاء الخريف تعلق بأوهام: أبو زهري .14
 8  "وثيقة جنيف الثانية"ما سمي بـننظر بخطورة بالغة إلى ما تسرب من أنباء حول : "الجهاد" .15
 9   يردون على تصريحات جنبالط" منظمة التحرير"وممثل " القيادة العامة"و" فتح: "لبنان .16
 10  "حماس"قوات االحتالل تعتقل الشيخ الخراز من قادة : نابلس .17
 10 أحد نوابها في الضفة" إسرائيل" المسؤولية عن اعتقال وأجهزة السلطة" فتح"تحمل " حماس" .18
 10    لمجاهديها المطاردين في الضفةالسلطةتحذّر من عواقب اختطاف أجهزة " لقساما" .19
 11  المعتقل حسن يوسف تستنكر االعتداء على نجل النائب"حماس" .20
    

    :الكيان االسرائيلي
 11  ترتكب خطأ فادحا حينما تواصل تزويد الماء والكهرباء لقطاع غزة" اسرائيل: "رامون .21
 11   الفلسطينية-" االسرائيلية"ليفني تدعو العرب الى دعم المفاوضات  .22
 11  باراك يبحث مع فياض نشر المزيد من الشرطة الفلسطينية في نابلس .23
 12  ليفني تدعو مصر لمنع تهريب االسلحة الى غزة .24
 12  "اسرائيلي"بيريز يخاطب البرلمان التركي في سابقة لرئيس  .25
 12  حزب اهللا أجرى مناورة كبيرة": اسرائيل" .26
 13  من سيديروت هرباً من الصواريخ الفلسطينية" موجة نزوح" .27
 13    على المكالمات الهاتفية الخارجية تجسس" االسرائيلي"الجيش ": االسرائيلي" التلفزيون .28
 13  أولمرت يتطلع الى حضور سوريا مؤتمر أنابوليس .29
 14  "اسرائيل"ما زالوا مخلصين لـ"الدروز : معاريف استطالع .30
 14  المتهربين من الخدمة العسكرية" االسرائيليين"زيادة في أعداد  .31
 14  من عائدات النفط العربي" مرعوبة اسرائيل" .32
 15  لدراسة الوسائل الممكنة إلفشال انقالب قادم في الضفة" اسرائيلية"وحدة عسكرية  .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     894:         العدد                        7/11/2007اء ربعاأل: التاريخ

 15   وتتهم البرادعي بحماية إيران" الطاقة الذرية"تهاجم " اسرائيل" .34
    

    :األرض، الشعب
 15  حملة فلسطينية دولية لفك الحصار عن قطاع غزة .35
 16   من غزة خالل أيامتحذيرات من نفاذ الوقود .36
 16  اسرائيل تواصل هدم الجدار العثماني للقدس: مؤسسة األقصى .37
 16  سياسة هدم المنازل والمطالبة بإنهاء االحتاللمسيرة حاشدة في القدس تندد ب .38
 16   يدهمون منزل صحافي في غزةكومة المقالةحلناصر أمن تابعون لع: الحياة .39
 17  عشية مؤتمر أنابوليسأسرى فلسطينيون يستعدون للقيام بخطوات احتجاجية  .40
 17  أهالي األسرى الفلسطينيين يهددون الصليب األحمر بتعطيل أعماله إذا لم يحمي األسرى .41
 17  األسرى يعانون ضائقة مالية ويعدون إلضراب في كافة السجون:  الفلسطينينادي األسير .42
 17  فلسطينيا ويعتقل خمسة وعشرين  في الضفة الغربيةاالحتالل يجتاح مخيم بالطة .43
 17  48فلسطينيو هي اكثر وسيلة اعالم يثق بها  اللبنانيةقناة المنار .44
   

   :اقتصاد
 18 ز بجائزة ابداع يفواألسر الفلسطينيةيدعم آالف الذي برنامج التمكين االقتصادي  .45
   

   :صحة
  18   بسبب منعه من السفر لتلقي العالجمن قطاع غزةوفاة شاب فلسطيني  .46
  18   عالقاً فلسطينياً في الجانب المصري86تدهور صحة  .47
   

   :ثقافة
  18  سيرة مخيمات فلسطينيي الشتاتكتاب حول ... ن ألم اللجوء إلى أمل العودةم .48
   

   : األردن
 18 استقرار المنطقة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية: عبداهللا الثاني .49
   

   :لبنان
 19  ! الفلسطينية"الصاعقة"في سابق " مناضل "نسيب لحودرشح الرئاسة م: األخبار اللبنانية .50
   

   :عربي، إسالمي
 19  اتحاد الصحفيين العرب يطالب الحكومات العربية بإعادة النظر في العالقة مع واشنطن .51
 20  آالف الفلسطينيين يحاولون اقتحام معبر رفح : مصادر مصرية .52
 20   "إسرائيل"واشنطن تريد منّا تسليم ثرواته واالعتراف بـ: مستشار الرئيس السوداني .53
 20   أجواءنا خطأ كبير" اإلسرائيلي"اختراق الطيران : غول .54
 20  لشرق األوسطالدوحة تساند جهود تحقيق السالم با: أمير قطر .55
   
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                     894:         العدد                        7/11/2007اء ربعاأل: التاريخ

   :دولي
 20   تفاؤل إيطالي حول افاق السالم في الشرق االوسط .56
 21  تحذير أميركي من صدمات انابوليس .57
 21   اإلسرائيلية-رايس وضعت أساس الوثيقة الفلسطينية  .58
 21   اإلسرائيلية ستكون عامة-الوثيقة الفلسطينية : مصدر أميركي .59
 21   سنمارس ضغطا الزالة البؤر االستيطانية بالضفة: القنصل األمريكي .60
 22  "حماس"برلماني أميركي يتّهم مصر بتقوية  .61
 22  مليون يورو21ترفد ميزانية الرواتب للسلطة بـ" اآللية  الدولية المؤقتة" .62
   

    :مختارات
  22  أكثر االعوام دموية للجنود االمريكيين في العراقبات  2007 .63
    

    :حوارات ومقاالت
 22  عريب الرنتاوي...  يملك ومن ال يستحقمن ال.. عن وثيقة جنيف الثانية .64
 24  مأمون الحسيني... !القدس ومربع العزل والتهويد األخير .65
 26  سليمان صالح. د. أ... !مؤتمر أنابوليس وسيلة إللهاء الجماهير وتغييب الوعي .66
 28 داني روبنشتاين... الحركة الوطنية الفلسطينيةنهاية .67
    

  30  :كاريكاتير
***  

  
   ويطالبها باالعتراف بحق عودة الالجئين كدولة يهودية"سرائيلا"ـرفض االعتراف بيعباس  .1

فـض فـي     متطابقة ان الرئيس عبـاس ر      "سرائيليةا" ذكرت مصادر فلسطينية     :عبدالقادر فارس  -غزة  
وقالت مـصادر    . كدولة يهودية  "سرائيلا"ـمحادثاته األخيرة مع وزيرة الخارجية األمريكية االعتراف ب       

سياسية في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ان عباس ابلغ رايس استعداده لالعتراف بإسـرائيل ولكـن                
دت المصادر الفلسطينية أن    واك ."سرائيلا"ألن ليس من وظيفته ان يحدد طبيعة دولة         " ليس كدولة يهودية  

 مـع   67على أساس حـدود عـام       " أمريكي بحدود الدولة الفلسطينية      "سرائيليا" يطالب باعتراف    عباس
 "سرائيلا"موافقة على عملية استبدال أراض ضئيلة ولكن ليس في صحراء النقب ولكن في داخل أراضي                

 المصادر بأن تكون سيادتهم كاملة جـوا        وطالب الفلسطينيون حسب   .المواجهة للضفة الفلسطينية المحتلة   
 .وبرا وبحرا والموارد الطبيعية في الدولة المقترحة مع سيادة مطلقة علـى الحـرم والقـدس الـشريف                 

 في موضوع حق العـودة لالجئـين         لم يبد تنازالً   عباسواشارت المصادر الى ان ما فاجأ رايس هو ان          
  .يل بهذا الحق قبل الدخول في تفاصيل الحلول المقترحةالفلسطينيين وانه يريد اعترافا كامال من إسرائ

  7/11/2007عكاظ 
  

  "اسرائيل"مع نفي وجود قناة تفاوضية خلفية يرئيس الوفد .. خالف حاد بين قريع وعبد ربه .2
ـ     :وليد عوض  -رام اهللا     امـس ان الوفـد الفلـسطيني        "القدس العربي "قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل

 خلفية خالفات بين رئيس الوفد احمد قريع وعضو الوفد ياسر عبد            ىعيش ازمة عل  للتفاوض مع اسرائيل ي   
واضافت المصادر التي رفضت كشف هويتها ان الخالفات وعدم اصطحاب احمد قريع لعبد ربـه                .ربه
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فتح قناة مفاوضات خلفية مع عضو الكنيست يوسـي         ى   جلسات التفاوض مع اسرائيل قادت االخير ال       ىال
وحسب مدير مكتب قريع فان ابو عالء        . معه لوثيقة تفاهم لعرضها علي مؤتمر انابوليس       بيلين والتوصل 

 .ال يعلم شيئا عن وثيقة عبد ربه وبيلين، وقال ان قريع يرفض فتح قناة تفاوض خلفيـة مـع اسـرائيل                    
ـ       لقنـاة  كد فيه بأن القناة التفاوضية الوحيدة هـي ا        أ "القدس العربي "وارسل مكتب احمد قريع امس بيانا ل

وقالت المصادر الفلسطينية ان قريع لم يكن متحمسا لتسمية عبد ربه في الوفد، واضافت               .الرسمية العلنية 
المصادر قولها ان قريع يعتقد انه يجب عدم اظهار اي مرونة بالمفاوضات مع االسرائيليين خاصة فـي                 

ه والذي يحظي بـدعم رئـيس        عبد رب  ىالقضايا الجوهرية واهمها القدس وحق عودة الالجئين، فيما ير        
واضـافت   .الحكومة سالم فياض، انه ال مانع من اظهار بعض المرونة في قضايا اساسية بالمفاوضات              

المصادر قولها ان قريع يعتقد ان اي فشل للمفاوضات ستتحمل مسؤوليته حركة فتح، مما يتطلب سيطرة                
  .كاملة ومباشرة من الحركة علي المفاوضات

  7/11/2007القدس العربي 
  

  همشعل يخاف نجاحو .. نهاية الشهر"نابوليسأ ": مع بيلين تفاهموثيقةه ينفي اعداد عبد رب .3
 توقع عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ياسر عبد ربه ان يعقد مؤتمر انابوليس اواخر الـشهر                :بيت لحم 

اليوم لوكالـة   واشار في حديث ادلى به       .الحالي وان توزع الدعوات لحضوره خالل اسبوع على االكثر        
 وال زالت فـي بدايـة       ،ان المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي ال زالت تراوح مكانها         " معا"

ووصف مؤتمر انابوليس بانه منصة وراع رسمي الطالق مفاوضات حول قضايا الحل النهائي              .الطريق
كما  . اليصالها الى هدفها النهائي    والمرجع لها في كل مرحلة من مراحلها لرؤية العقبات ومحاولة تذليلها          

ونفى بشدة االنباء التي تحدثت عن وجود وثيقة تفاهم جديدة تم التوصل اليها مؤخرا بينه وبـين عـضو                   
ان هذه اكذوبة مخترعة من قبل وسائل االعالم االسرائيلية وتهريج اعالمي           " :وقال .الكنيست يوسي بيلين  

 ليس هناك قنوات تفاوض سرية وال توجد نية لفـتح مثـل             :"واضاف ".ال يوجد له اي اساس من الصحة      
  ".هذه القنوات في ظل وجود مفاوضات مع قيادة اسرائيلية رسمية

 المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والذي اعتبر         ]رئيس[وانتقد عبد ربه وبشدة تصريحات عضو     
مشعل يخاف من نجاح مؤتمر      ":ه وقال عبد رب   ،مؤتمر انابوليس غطاء لحرب امريكية جديدة في المنطقة       

   ".السالم كما نحن نخشى من فشله ونتائج الفشل وتبعاتها التي ستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني
 براك عندما ربط اي تقدم على صعيد المفاوضات بتفكيك ما وصـفه             ايهود تصريحات   عبد ربه كما انتقد   

التصريحات هدفها عدم قيـام اسـرائيل بواجباتهـا         هذه  :  وقال عبد ربه   ،البنية التحتية لالرهاب في غزة    
  .وتطبيق المرحلة االولى من خارطة الطريق وتفكيك المستوطنات

  6/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

 نوفمبر الجاري/ تشرين الثاني 26 مؤتمر أنابوليس تقرر في :مسؤول فلسطيني .4
ـ   :  كفاح زبون  - رام اهللا  ما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي،     " سطالشرق األو "أكدت مصادر فلسطينية ل

حول موعد انعقاد مؤتمر انابوليس في األسبوع األخير من الشهر الحالي، وقالت المصادر ان قرار عقد                
المؤتمر نهاية الشهر جاء بعد التقدم الذي احرزه فريقا التفاوض قبل يوم من لقاء رايس بعباس، أول من                  

أن رايس، أبلغت عباس االثنين، انهـا       "كالة الصحافة الفرنسية    وصرح مسؤول فلسطيني امس، لو    . امس
  ".قررت مبدئيا ان توجه الدعوات الى مؤتمر انابوليس للسالم في السادس والعشرين من الشهر الجاري

  7/11/2007الشرق االوسط 
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  "أنابوليس مؤتمر"ـطالب بحضور سوريا ولبنان ليعباس : عريقات يرفض تصريحات مشعل .5
رفض صائب عريقات في تـصريحات الذاعـة صـوت           : أحمد عبدالفتاح والوكاالت   -ام اهللا   القدس، ر 
التي أدلى بها االثنين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقال فيهـا               التصريحات   فلسطين

 :وقـال  ."ضربة وشيكة ضد سوريا وحـزب اهللا اللبنـاني        "ان مؤتمر أنابوليس يهدف الى التغطية على        
ائع على األرض تكذب هذه التصريحات، خاصة ان الرئيس عباس يصر على تحقيق السالم الشامل،               الوق"

  ."وطالب بحضور سوريا ولبنان للمؤتمر
  5/11/2007القبس الكويتية 

  
  حكومة هنية تحذر من الضغوط األمريكية والعروض اإلسرائيلية قبل مؤتمر الخريف .6

الجوالت المتتالية لوزيرة الخارجيـة األمريكيـة رايـس          حذرت الحكومة الفلسطينية في غزة من        :غزة
وضغوطها على بعض األطراف الفلسطينية للقبول بإمالءاتها والعروض اإلسرائيلية في مؤتمر انابوليس            

برئاسـة  ) 6/11( األسبوعي الذي عقدته يوم الثالثاء     هاوجاء موقف الحكومة خالل اجتماع     .المزمع عقده 
خالله عددا من القضايا المهمة وخاصة التـصعيد اإلسـرائيلي واسـتهداف        إسماعيل هنية والذي ناقشت     

تواصل اختطاف نواب التشريعي وخاصة االختطـاف الجديـد   ب ونددت الحكومة   .مقرات وأفراد الشرطة  
 في المائة علـى الـديون المتراكمـة علـى     50وقرر مجلس الوزراء تخفيض نسبة  .للنائب حاتم قفيشة  

  .ةأصحاب المركبات العمومي
  6/11/2007 قدس برس

  
   أوال مهمة مستحيلة على أي سلطة تحت االحتالل"سرائيلا"أمن : البرغوثيمصطفى  .7

رئيس عباس إلـى رفـض      ال  مصطفى البرغوثي . دعا أمين العام المبادرة الوطنية الفلسطينية د       :رام اهللا 
 أوال، وفقا لخارطة   "سرائيلا"ـلالقاعدة التي سيقوم عليها لقاء الخريف، والتي تقوم على مبدأ توفير األمن             

السلطة الفلسطينية وال أي سلطة أخرى بإمكانها أن تفعـل ذلـك طالمـا أن االحـتالل                 ال  الطريق، ألن   
 لتحميل السلطة الوطنيـة مـسؤولية فـشل         "سرائيليا" واعتبر أن هذه المهمة المستحيلة هي فخ         ،موجود

واعتبـر فـي تـصريحات       .ية فشل كامب ديفيد   اجتماع أنابوليس، كما تم تحميل الرئيس عرفات مسؤول       
ـ  أن القبول بالعودة إلى خارطة الطريق وتقديم األمن اإلسرائيلي على مطلب الدولة            " قدس برس "خاصة ل

 بأي تفاؤل فقـد     "سرائيلياال"أنا ال أشعر أبدا بحكم السلوك       "ذات السيادة يعني رجوعا إلى الوراء، وقال        
يا الحل النهائي ثم تدحرج األمر إلى خارطة الطريق، أنا ال أرى أي             تدحرج األمر من وثيقة تتضمن قضا     

  ".شيء يدعو إلى التفاؤل بل بالعكس فاألمور تسير إلى الوراء
  6/11/2007 قدس برس

  
   فاضحاًالتوكيالت تشكل خرقاًو.. "غير دستورية" اليوم "التشريعي"جلسة : كتلة فتح .8

غيـر  "  المزمـع عقـدها اليـوم       المجلس التـشريعي    جلسة  أن  البرلمانية  أكدت كتلة فتح   : د ب أ   -غزة  
إن الجلسة فيما لـو جـرت،       "وقال رضوان األخرس النائب عن الكتلة في تصريحات اذاعية           ".دستورية

وأشـار إلـى أن      ".7تجري مخالفة للنظام والدستور، حيث إن الدورة البرلمانية قد انتهت فـي شـهر               
خرقا فاضحا فال يحق ألي نائـب أن يفـوض          "ن لزمالئهم تشكل    التوكيالت التي منحها النواب المعتقلو    

  ".شخصا آخر عنه لإلدالء برأيه أو صوته والقيام بدوره ومهمته
  7/11/2007الدستور 

  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     894:         العدد                        7/11/2007اء ربعاأل: التاريخ

  سرائيليونامقاطعة أي نشاط يشارك فيه برلمانيون  ويدعو للنائب قفيشةابحر يدين اعتقال  .9
اعتقلت قوات االحتالل فجر امس النائب عن حركـة         : نابلسمن   7/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

 .في دائرة الخليل حاتم قفيشة بعد بضعة أسابيع من إطالق سراحه" حماس"
أحمد بحـر رئـيس المجلـس التـشريعي         . اعتبر د  :غزةمن   6/11/2007 قدس برس وأضافت وكالة   

إسرائيلية إلعاقة عمل المجلـس     الفلسطيني باإلنابة اعتقال قوات االحتالل للنائب حاتم قفيشة، هو محاولة           
وأضاف بحر إننا في رئاسة المجلس نعبر عن إدانتنا وشجبنا           .التي أعلن عن عقد جلسة له غدا األربعاء       

لألسلوب الهمجي الذي تتبعه قوات االحتالل ضد النائب قفيشة والنواب الفلسطينيين في سجون االحتالل،              
إلسالمية وأحرار العالم التخاذ موقف سريع بمقاطعـة أي         وتوجه بحر إلى رؤساء البرلمانات العربية وا      

فعالية أو نشاط يشارك فيه برلمانيون إسرائيليون واالحتجاج على اإلجـراءات اإلسـرائيلية والمطالبـة               
  . بإطالق سراح كافة األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

  
  ال مطارد في رام اهللا تستنكر تنكر قوات االحتالل بزي صحفيين واعتق غزةالداخلية في .10

 إقدام قوات خاصة إسـرائيلية  هنية استنكر المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة        :غزة
وأكد المكتب   .على التنكر بزي صحفيين في مدينة رام اهللا والقيام باعتقال أحد المطاردين لقوات االحتالل             

اإلسرائيلي على القيام بمثل هذه الخطوة دليـل واضـح ال           اإلعالمي في بيان له على أن إقدام االحتالل         
 مبررات أن االحتالل اإلسرائيلي يستخدم كافة األساليب والوسائل الالأخالقية من أجل تبريـر              ىيحتاج إل 

  .غاياته وتنفيذ جرائمه ويدل على مدى تمادي االحتالل في جرائمه غير آبه بكافة النداءات الدولية
  6/11/2007 قدس برس

  
   فشل محاولة الختطاف مسؤول في حكومة هنية:غزة .11

 قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن مسلحين حاولوا امـس اختطـاف             ):د ب أ  (،  )أ ف ب  ( –غزة  
وذكـرت المـصادر أن     . المهندس أحمد بن سعيد مدير عام وزارة الحكم المحلي في حكومة هنية المقالة            

زي وسط القطاع واستولوا علـى الـسيارة التـي كـان            المسلحين اعترضوا بن سعيد شرق منطقة المغا      
وأضافت أن بن سعيد قاوم الخاطفين، وعندما وصلوا داخل مخيم المغازي ألقـى بنفـسه مـن                 . يستقلها

السيارة حيث قام الخاطفون بدهسه بشكل متعمد، قبل أن ينقل للمستشفى حيث أصيب برضوض في كافة                
  .لمستشفى في حين الذ المسلحون بالفرارأنحاء الجسم وال يزال يتلقى العالج في ا

  7/11/2007الدستور 
  

   يحذّر من المخاطر التي ينطوي عليها غياب المرجعية الوطنية للشعب الفلسطيني الرشق .12
إعادة بناء منظمة التحريـر     "أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على أن           : دمشق

كفل مشاركة جميع القوى والفصائل وتصون المشروع الوطني،        الفلسطينية على أسس تنظيمية وسياسية ت     
هي أحد األهداف التي تسعى إلى      "وتضمن استمرار المقاومة، وتحمي الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني،         

، محذراً من المخاطر التي ينطوي عليهـا غيـاب المرجعيـة            "تحقيقها حركة حماس في المرحلة الراهنة     
إن ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال الرشق في تصريح خاص أدلى به لـ         . الوطنية للشعب الفلسطيني  

منظمة التحرير التي تشوه جوهرها بفعل العبث المريب بميثاقها الوطني، والتـي تكلّـست مؤسـساتها                
واستحالت إلى ركام ضاق به المكان والزمان، هذه المنظمة اآلن لم تعد سوى ورقة يـستخدمها فريـق                  

تزل في أشخاصه الشعب الفلسطيني، واستبدل مصالح شعبنا الوطنيـة بمـصالحه الفئويـة              فلسطيني اخ 
في ظل هذا الوضع للمنظمة، كيف يمكن توصيفها علـى أنهـا            : "وأضاف الرشق متسائالً  ". والشخصية

". مرجعية تمثل توجهات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجـده، وتعكـس تطلعاتـه وطموحاتـه؟               
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نعتبر أن منظمة التحرير في وضعها الراهن، ال يمكـن أن تـشكّل مرجعيـة للـشعب       ":وأضاف الرشق 
  ."الفلسطيني

   7/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تزداد تأزما"حماس" و"فتح" واألزمة بين "الخريف"مؤشرات إلنجاح اجتماع : قدورة فارس .13
فتح أن نبرة التفاؤل التي بـدت فـي         ركة  حمفوض في اللجنة الحركية العليا ل     قدورة فارس،   أكد  : رام اهللا 

تصريحات الرئيس عباس ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية مبنية على مؤشرات عن تغيرات ميدانية لـدى               
إسرائيل استعدادا للقاء أنابوليس، وشدد على أن ما يقوم به الرئيس محمود عباس من أجل إنجـاح لقـاء                   

، "منظمـة التحريـر  "ئيس من الشعب الفلسطيني ومن    الخريف هو تطبيق حرفي لتفويض حصل عليه الر       
ـ      .حسب تعبيره   اجتماع  لعلى أن ما يحكم نجاح أو فشا      " قدس برس "وشدد فارس في تصريحات خاصة ل

أولها االتفاق على وضوح المبادئ التي ستشكل أساس هذا         : الخريف في أنابوليس هو ثالثة مبادئ أساسية      
 ستنطلق بعد اجتماع أنابوليس محدودة بجدول زمني، وأن يترافـق  االجتماع، وأن تكون المفاوضات التي  

ذلك برزمة تسهيالت تساعد على انجاح هذا المسار، وإطالق سراح األسرى والقيام بتسهيالت اقتصادية              
تمس الحياة اليومية للمواطن، وهذه أمور إذا تحققت فإن المؤتمر سينجح وعدم تحققها يعني الفشل، على                

  .حد تعبيره
تتعمق أكثر، وتصريحات خالد مشعل وخطـاب       " حماس"و" فتح"لألسف الشديد األزمة بين     ":  فارس الوق

 وتعميق االنقالب من خالل االستمرار      "مأسسة"ـإسماعيل هنية تؤكد هذا االنطباع، حيث هناك محاولة ل        
، "اكز القـرار  على مر " حماس"في المكابرة، وهذا نتيجة حتمية لسيطرة التيار المتغول والعسكري داخل           

  .على حد تعبيره
 6/11/2007قدس برس 

  
  تفاؤل عباس بلقاء الخريف تعلق بأوهام: زهريأبو  .14

ـ    شكك سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس       : غزة فـي  " قدس بـرس  "في تصريحات خاصة ل
ية التي  المؤشرات اإليجاب "جدية الطرف األمريكي في المفاوضات الجارية اآلن بشأن لقاء الخريف، وقال            

حاول الرئيس محمود عباس أن يعكسها حول التحضيرات المتعلقة بلقاء الخريف تمثل اسـتمرار تعلـق                
وأكد أبو زهري    ".قيادة السلطة باألوهام واالرتهان للوعود األمريكية المعسولة الفارغة من أي مضمون          

واقع ال يـشي بإمكانيـة      أن ما هو متوفر حتى اآلن من مواقف سياسية معلنة وممارسات على األرض ال             
  .حدوث اختراق سياسي يذكر في اجتماع الخريف

 6/11/2007قدس برس 
  

  "وثيقة جنيف الثانية" بخطورة بالغة إلى ما تسرب من أنباء حول ما سمي بـننظر: "الجهاد" .15
 إنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما تسرب من أنبـاء حـول مـا سـمي                 "حركة الجهاد "أعلنت  : ألفت حداد 

موضحة إن اإلصرار على عقد لقاءات سرية أو علنية يعد التفافاً علـى حقـوق               " قة جنيف الثانية  وثي"بـ
يأتي كمحاولة إلرغام شعبنا للتسليم باألمر الواقع وقبول ما يفرض عليـه مـن حلـول                 شعبنا الفلسطيني 

سـمي بوثيقـة    إن محاولة إعادة إنتاج ما      "وقال خالد البطش القيادي في الحركة فى تصريح له           .تصفوية
جنيف، في ظل الظرف الراهن يؤكد شكوكاً طالما دارت حول من يقفون ورائها، خاصـة وأن شـعبنا                  
وقياداته قد رفضت في السابق هذه الوثيقة كما رفضها بقوة الراحل ياسر عرفات ووبخ كـل مـن روج                   

لح والمنتفعـين   وسعى لتطبيقها، وكذلك فعلت جماهير شعبنا عندما وقفت بعفوية ومنعت أصحاب المصا           
وجدد البطش رفضه لكافة    .من دخول األراضي الفلسطينية عبر معبر رفح وتسويق بضاعة جنيف الفاسدة          
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اللقاءات والمبادرات والدوران في حلقة التفاوض المفرغة مع العدو الصهيوني، كون هذه اللقاءات تحقق              
  .مصالح االحتالل الصهيوني وتنسجم مع مخططاته التوسعية

  6/11/2007 48عرب
  

  يردون على تصريحات جنبالط " منظمة التحرير"وممثل " القيادة العامة"و" فتح: "لبنان .16
تكرار تجربـة نهـر     "أثار تساؤل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط أمس عن           : غسان سعود 

تلحق به خـسائر  وضع الجيش مرة جديدة أمام تجربة صعبة "، و"البارد مرة ثانية في مخيم برج البراجنة      
ردود فعل مستغربة وغاضبة تخطت الفلسطينيين ومديريـة المخـابرات فـي            " كبيرة من الممكن تفاديها   

في خوفه من فتنة بين     " كبار الكتّاب "الجيش لتطاول جمهور حزب اهللا أيضاً، بعدما واكب جنبالط بعض           
  ).الضاحية الجنوبية(مخيم برج البراجنة وجواره اللبناني 

رج البراجنة، ينهمك الناس، مثالً، بمتابعة تفاصيل التصريح األخير للنائب وليد جنبالط إلـى              في مخيم ب  
أحرص من غيرهم علـى     " فتح عرفات "التابعة للحزب التقدمي االشتراكي، ويبدو أنصار       " األنباء"جريدة  

الء أن التمييز بـين     فيما يؤكد هؤ  ". المهددين بالتصفية "استهجان التساؤالت الجنبالطية وإظهارهم بمظهر      
شبه مستحيل في مخيم البرج، حيث ال يخلو المنزل         " القيادة العامة "ومناصري  " الحمسويين"و" الفتحويين"

  .الواحد من مؤيدين لهذه القوى الثالث
وال يشذ ممثل السلطة الفلسطينية في لبنان عباس زكي عن هذا الجو الفتحوي العـام، مـستغرباً غيـرة                   

التطورات األخيرة كـشفت كـره كثيـرين للوجـود          "ويرى زكي أن    . على حركة فتح  جنبالط المفاجئة   
ويشير عباس إلى سعيه لتأمين     ". الفلسطيني في لبنان، وال سيما أولئك الذين يعيشون على الدس الرخيص          

  .لقاء سريع مع جنبالط الستيضاحه عن معطياته األخيرة
تصفية الوجود الفتحـوي والقـرار      "ن الكالم على    في بيروت، إ  " فتح"يقول خالد عارف مسؤول حركة      و

غير صحيح ومن غير المقبول التفكير فيه، مشيراً إلى عدم تقبل البعض ربما للجنـة               " الفلسطيي المستقل 
المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية التي تألفت أخيراً بغية قطع الطريق على محاوالت زرع التفرقـة               

  .بين الفلسطينيين في لبنان
إن ) أبو عمـاد  ( القيادة العامة في لبنان مصطفى رامز        -من جهة أخرى، يقول مسؤول الجبهة الشعبية        

، مشيراً من نافذة مكتبه إلى الهدوء والحالة الطبيعية التي يتـسم            "كاذبة وعبثية "رواية جنبالط في مجملها     
سوري نحو ألف جـواز سـفر       إنجاز النظام ال  "وباستهزاء، يردد أن كالم جنبالط على       . بها مخيم البرج  

" لكوادر وفصائل وعناصر من القيادة العامة تحت مسمى منظمة التحرير لتسهيل تنقلها بين لبنان وسوريا              
األمر الذي أكدت قيـادة     " كذبه وادعاءه أثناء معارك نهر البارد أن القيادة العامة تدعم فتح اإلسالم           "يشبه  

ى ادخال القيادة أللف عنصر فيما ذكر مساعد األمـين          ويسأل رامز عن مغز   . الجيش الحقاً عدم صحته   
 عنـصراً مقـاتالً،     4735العام لألمم المتحدة تيري رود الرسن في تقريره األخير أن لدى القيادة العامة              

  .جميعهم من فلسطينيي لبنان
مة إلى برج   يبدو أنها تتفاعل وتتطور من الناع     "التي  " القيادة العامة "جنبالط من   " عقدة"ويتحدث رامز عن    

وارث كمال جنبالط لم يستثن الناعمة ضمناً هذه المرة أيضاً حين تحدث عن االجتمـاع               "، وأن   "البراجنة
تخيالته بأن يكون الهدف من وراء هذا االجتماع بحث سبل الـسيطرة علـى       "ناقالً  " في أحد قصور خلدة   

 المخيمات الفلسطينية التي يراد     الطريق الساحلية بالتوازي مع ما أشير إليه من تخريب مرتقب في بعض           
ويبدي رامز استغرابه من هذا الكالم كاشفاً أن لقاء خلدة األخيـر            ". على ما يبدو تحويلها إلى مستنقعات     

والوزير السابق طالل أرسالن كان مفتوحاً لإلعالميين، وتناول البحث فيه          " القيادة العامة "الذي ضم قادة    
وينتهي رامز بالتأكيد أن هدف جنبالط يتجاوز       . ن صحافيين عديدين  القضايا العامة على مرأى ومسمع م     

التساؤالت االستشرافية ويمثّل خطوة متقدمة في مخططه الهادف إلى افتعال مشكلة كبيرة في مخيم بـرج         
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البراجنة الذي يشكل خاصرة للضاحية الجنوبية، األمر الذي، إذا تطور، فقد يجر حزب اهللا إلى ساحة ال                 
  .  فيهايريد الخوض

فيؤكد رامز أن التفكير السلفي الجهادي يكاد يكون معـدوماً          " ظهور شاكر عبسي جديد   "أما في موضوع    
وفي سياق مواز، يستغرب أحـد مـساعدي        . في برج البراجنة، وكذلك ال تتمتع حماس بأي وجود مسلح         

للـدفاع  "  التقدمية الميليشيات"ويتخوف من تحرك    . رامز قلق جنبالط على نفوذ حركة فتح في المخيمات        
في أفضل أحوالهـا،    "مشيراً إلى أن العالقة بين مختلف القوى الفلسطينية         . عن وجود فتح في المخيمات    

  ".وال تحتاج من جنبالط إلى أي حرص أو جهد
 كلم، يقول أحد شبان حركة      91، ويبعد عن فلسطين     1948وعند البوابة الخارجية للمخيم الذي أنشئ عام        

يكشف عن افالس خطير في لغة هذا الزعيم، الذي يسعى كما يبدو إلـى              "نبالط األخير   فتح إن تصريح ج   
  ". الشيعي-اللبناني من بوابة االقتتال المذهبي السنّي  -زج حركة فتح العلمانية في الصراع اللبناني 

  7/11/2007األخبار 
  

  "حماس"قوات االحتالل تعتقل الشيخ الخراز من قادة : نابلس .17
مـن قـادة    )  عاماً 56( الشيخ ماهر الخراز      اإلسرائيلي اعتقلت قوات االحتالل  :  احمد رمضان  -رام اهللا   
وقال شهود عيـان إن     . نابلسفي الضفة الغربية بعد مداهمة منزله في حي رفيديا غرب           " حماس"حركة  

اً مـن  قوة إسرائيلية مؤلفة من ثماني آليات ترافقها جرافتان عسكريتان توغلت في نابلس، وداهمت عـدد        
  .أحيائها وشنت فيها حمالت تفتيش بحجة البحث عن مطلوبين

  7/11/2007المستقبل 
  

 ألحد نوابها في الضفة" إسرائيل"وأجهزة السلطة المسؤولية عن اعتقال " فتح"تحمل " حماس" .18
اتهمت حركة حماس قيـادات   :عن صالح النعامي، مراسها في غزة7/11/2007الشرق االوسط أوردت 

االجهزة االمنية التابعة للرئيس محمود عباس بتحمل جزء من المسؤولية عن قيـام اسـرائيل               فتح وقادة   
نـسخة منـه    " الشرق االوسـط  "واعتبرت حماس في بيان تلقت      .  حماس في الضفة    عن باختطاف نائب 

الدعوات الصادرة عن بعض القيادات الفتحاوية وقادة األجهزة األمنية بسحب حصانة النواب الرافـضين              
إشارات خضراء للقوات اإلسرائيلية لتغييـب المزيـد مـن          "ارسات األجهزة األمنية في الضفة بأنها       لمم

  ".النواب
قال المتحدث باسم الحركة فـوزي برهـوم أن تـصريحات           :  غزة،  6/11/2007قدس برس   وأضافت  

 المتعلقة  صائب عريقات بأن السلطة الفلسطينية التزمت بتطبيق المرحلة األولى من خارطة الطريق وهي            
بالشق األمني يؤكد أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تنسق مع االحتالل اإلسرائيلي فـي كـل عمليـات                  

في الضفة الغربية والتي كان آخرهـا اعتقـال   " حماس"االعتقال التي يتعرض لها قيادات وأنصار حركة   
 انعقـاد جلـسة لمجلـس       القيادي في الحركة وعضو المجلس التشريعي الشيخ حاتم قفيشة قبل يوم مـن            

  .والشيخ ماهر الخراز وأربعة عشر فلسطينيا آخرين, التشريعي
  

   لمجاهديها المطاردين في الضفة السلطةتحذّر من عواقب اختطاف أجهزة " القسام" .19
عـصابات  "بشدة قيام ما أسـمتها       على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة،        ،"القسام كتائب"استنكرت  : غزة

عباس في نابلس باختطاف أحد المطاردين لالحتالل الصهيوني مـن مجاهـدي            ) حمودرئيس السلطة م  (
تكرار مثل هذه المهازل، والتي انتهت في السابق        "وحذّرت الكتائب عواقب    ). 6/11(القسام مساء الثالثاء    

 بسيناريوهات مخزية في بيتونيا وسجن نابلس المركزي وسجن أريحا، وغيرها مما تعرفه قيادات السلطة             
" الوقـائي "قادة جهازي المخـابرات و    " أبو عبيدة "وحمل  ". المتورطة بالسقوط الوطني منذ سنوات طويلة     
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نقول : " المختطفين لديهم، مضيفاً   "كتائب القسام "المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة وأمن المطاردين من         
ـ              م إلـى مزابـل التـاريخ       لهم بأن تطبيقكم للبند األول من خارطة الطريق سيرسم لكم خارطة تسير بك

ومن الجدير ذكره أن الكتوت مطارد مـن قـوات          ". والصفحات السوداء التي تليق بالخائنين والمارقين       
  . االحتالل الصهيوني منذ سنة ونصف السنة تقريباً

  7/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تستنكر االعتداء على نجل النائب المعتقل حسن يوسف"حماس" .20
، حادث االعتداء على نجل النائـب المعتقـل حـسن           "حماس"نكرت حركة المقاومة اإلسالمية     است: غزة

أفراد األجهزة  "نسخة عنه،   " معا" واتهمت الحركة في بيان وصل لوكالة      .يوسف، أحد قادة حركة حماس    
فـي  ، نجل النائب يوسف، واالعتداء عليه، ما تسبب         "صهيب"األمنية وحركة الشبيبة الطالبية، بإختطاف    

جميع وسائل اإلعالم، والمراكز الحقوقية، كشف      "وطالبت حركة حماس،     ".ادخاله المستشفى لتلقي العالج   
  ".الحقيقة، حتى يسهم الجميع في وقف هذه االنتهاكات

  6/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  ترتكب خطأ فادحا حينما تواصل تزويد الماء والكهرباء لقطاع غزة" اسرائيل: "رامون .21
مـاء  "ترتكب خطأ فادحا حينما تواصـل تزويـد         " اسرائيل"ى نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، أن        ير

األكثـر  " االسرائيلية"وفي نفس الوقت يلقي رامون الضوء مجددا على المواقف          ". وكهرباء لكيان إرهابي  
طاع غزة، فـي    ودعا رامون، صاحب فكرة قطع الكهرباء والماء عن ق         .غماتية من قضايا الحل الدائم    ابر

الذي عقد في كلية سبير، إلى إرجاء بحث النقاط المختلف عليهـا بـين          " سديروت"كلمة ألقاها في مؤتمر     
" االسـرائيليون "يجب أن يتوصل الفلسطينيون و    : "في مؤتمر أنابوليس، وقال   " االسرائيليين"الفلسطينيين و 

لتي ال يوجد عليها اتفاق للمفاوضات التي       في مؤتمر أنابوليس إلى تفاهمات مركزية ويتم إرجاء القضايا ا         
بسبب مشاكل سياسية من غير الواضح إذا ما        : " إال أنه شكك في هذه اإلمكانية قائال      ". ستبدأ بعد المؤتمر  

إذا لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاقية مع شـركاء كـأبي مـازن              : "وتساءل قائال ". كان يمكن القيام بذلك   
   ".اضح مع من ممكنوسالم فياض، إذن، من غير الو

  6/11/2007 48عرب
  

   الفلسطينية-" االسرائيلية"ليفني تدعو العرب الى دعم المفاوضات  .22
تسيبي ليفني العالم العربـي امـس الـى    " االسرائيلية"دعت وزيرة الخارجية : ف ب، د ب أ  أ –لشبونة  

 ليفني على هـامش اجتمـاع       وقالت". دون امالء نتيجتها  "والفلسطينيين  " اسرائيل"المفاوضات بين   " دعم"
نتوقع ان يدعم العالم العربي المفاوضات والفلـسطينيين المعتـدلين          "وزراء خارجية يوروميد في لشبونة      

وخالل اللقاء الذي بدأ مساء االثنين بعشاء خصص لعملية السالم، رحبت           ". دون امالء نتائج عملية السالم    
وفي اشارة الى مؤتمر     ".ال نقيم عالقات دبلوماسية معها    مع وزراء خارجية دول     "ليفني بامكانية التحاور    

" االسـرائيليين "السالم الذي يعقد في انابوليس قرب واشنطن نهاية الـشهر الحـالي، اكـدت ليفنـي ان                  
  ".مقتنعون بضرورة عدم تفويت الفرصة اليجاد قاعدة مشتركة للمفاوضات"والفلسطينيين 

  7/11/2007الدستور 
  

   نشر المزيد من الشرطة الفلسطينية في نابلسباراك يبحث مع فياض .23
اعلن باراك انه قد يوافق على نشر المزيـد مـن رجـال الـشرطة               :  أ ف ب، د ب أ      -القدس المحتلة   

الفلسطينية في مدن الضفة الغربية غير نابلس، وذلك خالل لقاء االثنين مع رئيس حكومة تسيير االعمال                
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 308ارة الدفاع ان باراك اوضح امام فياض انه اذا كان نشر            وجاء في بيان لوز    .سالم فياض في القدس   
شرطيين اضافيين ومسلحين في الثاني من تشرين الثاني في نابلس قد اثبت فعاليته فان هذه التجربة يمكن                 

اذا كان النموذج الذي اعتمد في نابلس قد اثبت فعاليته واذا كـان             "واضاف   .ان تتوسع الى اماكن اخرى    
" يسير كما يجب، فسوف نبحث امكانية توسيعه الى مدن اخـرى          " االسرائيلي"ي مع الجيش    التنسيق االمن 

المـسؤولية  "ـسيحتفظ ب " االسرائيلي"وشدد باراك مع ذلك على كون الجيش         .في الضفة الغربية المحتلة   
ومـن   .البلدة القديمة مـن المدينـة     " الشاملة المن نابلس وسيواصل عملياته فيها بما في ذلك في القصبة          

 رجل اضافي لتعزيز القوة المنتشرة خالل االيام المقبلة في نابلس التي يبلغ عدد سكانها               200المقرر نشر   
  . الف نسمة وتتأثر بشكل كبير من الفوضى االمنية في الضفة150حوالى 

  7/11/2007الدستور 
  

  ليفني تدعو مصر لمنع تهريب االسلحة الى غزة .24
تسيبي ليفني امس " االسرائيلية"دعت وزيرة الخارجية :  اف ب-شبونة  ل- محمد جمال -القدس المحتلة 

مصر الى بذل المزيد من الجهود لمنع تهريب االسلحة الى قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة 
وقالت ليفني لنظيرها المصري احمد ابو الغيط خالل لقاء على هامش القمة . المقاومة االسالمية حماس

اصبحت غزة مشكلة اقليمية " "االسرائيلية"طية في لشبونة بحسب بيان للحكومة المتوس - االوروبية
مصر بعدم اتخاذ " اسرائيل"وكثيرا ما تتهم ". حقيقية ومن الضروري التحرك بحزم لمنع عمليات التهريب

خطوات كافية لوقف عمليات تهريب االسلحة من سيناء الى قطاع غزة الذي بات تحت سيطرة حماس 
  .ورفضت القاهرة هذه االنتقادات. يونيو/ حزيرانف منذ منتص

  7/11/2007الشرق القطرية 
 

  "اسرائيلي"بيريز يخاطب البرلمان التركي في سابقة لرئيس  .25
لتركيا تبدأ األحد   " تاريخية"أمس أن رئيسها شمعون بيريز سيقوم بزيارة        " اسرائيل"أعلنت  : القدس المحتلة 

 أمام البرلمان التركي الذي يسيطر      "اسرائيلي"ا خطاباً هو األول لرئيس      المقبل وتستمر يومين، يلقي خالله    
وأشار بيريز إلى أن الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس           .الحاكم" العدالة والتنمية "عليه إسالميو حزب    

سيشاركه في مخاطبة البرلمان التركي، إذ سيكون هو اآلخر هناك للمـشاركة فـي منتـدى اقتـصادي                  
ـ  "تركيا يمكنها لعب دور وسيط أول في عمليات السالم        " واعتبر أن    .تستضيفه أنقرة  طبيعتهـا  "، مشيداً ب

إذا نجحت الطريقة   "وشدد على أنه    ". التشدد الديني الذي تمثله إيران    "التي تواجه   " المعتدلة والديموقراطية 
  ".ئيليوناالسرا"المسلمون واليهود، العرب و: ، فإننا جميعاً فائزون)الديموقراطية(التركية 

  7/11/2007الحياة 
 

  حزب اهللا أجرى مناورة كبيرة": اسرائيل" .26
" مناورة كبيرة "أمس تنفيذ حزب اهللا     " أمان" "االسرائيلية"أكدت شعبة االستخبارات العسكرية       :يحيى دبوق 

في الجنوب اللبناني، مشيرة، على لسان رئيس وحدة األبحاث فيها العميد يوسي بيدتس، إلى أن الحـزب                 
ويكتسب كالم بيدتس أهميته     ".االسرائيلي"اد إفهام تل أبيب أنه ال يتأثر بالمناورات التي يجريها الجيش            أر

االولى تتمثل في الصفة العملية التي يشغلها بصفته مسؤوالً عن أهم وحدة اسـتخبارية              : من جهتين اثنتين  
يدتس كالمه امامها، وهي لجنة الخارجية      ؛ والثانية، تتمثل في الهيئة التي أدلى ب       "االسرائيلي"تابعة للجيش   

واألمن التابعة للكنيست، والتي عرض أمامها أمس أحدث تقرير استخباري لدى شـعبة االسـتخبارات،               
  .حول االوضاع في المنطقة وال سيما في لبنان وسوريا وإيران

  7/11/2007األخبار 
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  من سيديروت هرباً من الصواريخ الفلسطينية" موجة نزوح" .27

في عنوانها الرئيس أمس أن بلدة سيديروت المحاذية لقطاع         " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   : رةالناص
غزة التي تتعرض منذ سنوات لقصف فلسطيني بالقذائف والصواريخ تخلو شيئاً فشيئاً من سـكانها بعـد                 

رة الجماعيـة   وأضافت أن موجة المغـاد    . مغادرة اآلالف منهم بحثاً عن مكان أكثر أماناً لهم ولعائالتهم         
وأشارت الصحيفة إلى أن ثالثة آالف من سكان سيديروت البالغ           ".حي الفيالت "ملحوظة بشكل كبير في     

وأسـدود  ) عـسقالن ( ألفاً غادروها في الصيف الماضي وانتقلوا للسكن في مـدن أشـكلون              22عددهم  
تسبب في مقتل أي مـن      وريشون لتسيون البعيدة عن مدى القذائف الفلسطينية، على رغم أن القصف لم ي            

ونقلت عن مسؤولين في السلطة البلدية في سيديروت أن البلدة تفرغ مـن سـكانها وأن       .السكان منذ عام  
وزادت .  أغسطس الماضيين شهدا أكبر عملية نزوح للسكان منذ سبع سـنوات    / يوليو وآب  /شهري تموز 

  .مالأن معظم المغادرين هم من الطبقة المتوسطة، وبعضهم من رجال األع
  7/11/2007الحياة 

 
  على المكالمات الهاتفية الخارجية  تجسس" االسرائيلي"الجيش ": االسرائيلي" التلفزيون .28

النقاب عن قيام الرقابـة     " االسرائيلي" كشف تحقيق صحفي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون          :بيت لحم 
واضافت القناة ان    .جية طيلة ثالثين عاما   بالتجسس على مكالمات المواطنين الخار    " االسرائيلية"العسكرية  

 في تل ابيب وتقع على مساحة نصف دونـم الـى            7منشاة الرقابة والتنصت الواقعه في شارع كارليباخ        
والهـدف   . عشرات الجنود والضباط2002 حيث خدم فيها عام  2004 وحى   1973دونم عملت منذ عام     

" اسـرائيل "لمات المراسلين االجانب العـاملين فـي   المعلن والواضح لهذه المنشاة كان التجسس على مكا       
وفعليا كانت جميع المكالمـات الهاتفيـة       " االسرائيلي"بهدف التأكد من عدم تسريبهم اسرارا تضر باالمن         

واكدت القناة بان جنود وضـباط       .الى خارجها تمر عبر منشاة الرقابة العسكرية      " اسرائيل"الصادرة من   
ت بوقف التنصت فور تأكدهم من ان المحادثة الهاتفية ال تحتوي على اسـرار             منشاة التجسس تلقوا تعليما   

ولكن الكثير منهم فضلوا االستمرار بالتجسس واالستماع للمكالمـات مهمـا كـان             " اسرائيل"قد تضر ب  
واعترف احد الجنود بستجيلة مكالمة غرامية بين رجل وامرأة وقام بتوزيعها على اصحابه فيما               .فحواها
 .عبر خط غير محصن ودون معرفته" اسرائيل"د اخرون بالتجسس على مكالمة اجراها احد قادة قام جنو

  6/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
 

  أولمرت يتطلع الى حضور سوريا مؤتمر أنابوليس .29
 قال أولمرت يوم الثالثاء انه يتوقع أن توجه الواليات المتحدة الدعوة لسوريا لحـضور مـؤتمر                 :القدس

ولـم يحـدد أولمـرت أي        .اشنطن حول قيام دولة فلسطينية واصفا مشاركة سوريا بأنها مالئمة         ترعاه و 
منذ فترة طويلة لكنه وجه على ما يبدو اشـارة تحذيريـة            " اسرائيل"شروط مسبقة لحضور سوريا عدوة      

ن وقال أولمرت للـصحفيي    .لدمشق بأال تسعى للضغط الدراج مرتفعات الجوالن على جدول أعمال اللقاء          
من الطبيعي أن تكون القضية التي تحتـل        "ومضى يقول    ."ارجو أن تشارك سوريا وبلدان عربية أخرى      "

صدارة جدول أعمال هذا اللقاء هي عالقاتنا مع الفلسطينيين التي هي جزء من العالقـات العامـة فـي                   
  ."الشرق االوسط

  6/11/2007رويترز 
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  "اسرائيل"ما زالوا مخلصين لـ"الدروز : معاريفاستطالع  .30
، بحـسب   "اسـرائيل "أمس إلى أن الدروز في      " االسرائيليين"العبرية  " معاريف"طمأنت صحيفة   : الناصرة

ـ   " منهم،   300استطالع للرأي شمل عينة نموذجية من        ، على رغم اعتـداء     "اسرائيل"ما زالوا مخلصين ل
 قد يتغير في حال لم تلتفت       الشرطة عليهم في قرية البقيعة األسبوع الماضي، لكنها حذرت من أن الوضع           

  ".مواطنون من الدرجة الثانية"الحكومة إلى مشاكلهم وشعور نصفهم بأنهم 
 في  27 في المئة بنعم، في مقابل       70هل الدروز مواطنون من الدرجة الثانية؟ أجاب        : ورداً على السؤال  

 فـي   48، و "أحبها: " في المئة  52؟ قال   "اسرائيل"ماذا تشعر تجاه    : وجاء في السؤال الثاني   . المئة قالوا ال  
إخالصاً تاماً للدولة   "وقالت الصحيفة في تعليقها إن هذه النتائج تؤكد         ". أحبها لكنني غاضب عليها   : "المئة

  ".، ومثل هذه النتائج ال يمكن الحصول عليها حتى عند اليهود"االسرائيلي"وشعوراً باالنتماء إلى المجتمع 
 في المئـة جـواب      56أخوة أم جيران أم أعداء؟ اختار       : هود في نظرك  هل الي : وجاء في السؤال الثالث   

  ".أعداء" في المئة 1و" جيران" في المئة 39و" أخوة"
واختار . باإلضافة إلى كونهم دروزاً   " اسرائيليون"في المئة أنفسهم على أنهم      82ووفقاً لالستطالع، عرف    

وحول موقفهم من الصراع    . ا أنفسهم فلسطينيين  في المئة فقط عرفو    1 في المئة تعريف أنفسهم عرباً و      9
في المئـة فقـط     3، في مقابل    "اسرائيل"يقفون إلى جانب    "في المئة إنهم     79، قال   "االسرائيلي "-العربي  

  ".االسرائيلي"في المئة تأييدهم تجنيد الدروز اإللزامي في الجيش 77وأعلن . "يؤيدون الموقف الفلسطيني"
  7/11/2007الحياة 

  
  المتهربين من الخدمة العسكرية" االسرائيليين" في أعداد زيادة .31

ايهود بـاراك وقـادة الجـيش علـى         " االسرائيلي"على رغم الحرب التي أعلنها وزير الدفاع        : الناصرة
مـؤتمر سـيديروت    "من الخدمة العسكرية اإللزامية، دلت معطيات رسمية قدمها الجيش في           " المتهربين"

 21 في المئة، في مقابـل     28في عدد المتهربين الذين بلغت نسبتهم هذا العام         على ارتفاع جديد    " للمجتمع
مـن الحـرديم    (وتشمل هذه النسبة المعفيين من الخدمـة بـداعي التـدين             .في المئة قبل ثماني سنوات    

وحاول رئيس  ".  في المئة يتهربون من دون أي تبرير       5وهناك  "أو نفسية،   " ألسباب طبية "أو  ) المتزمتين
موارد البشرية في الجيش تبرير ارتفاع نسبة المتهربين بعدم حصول الجنود بعد ثالث سنوات من               قسم ال 

ودعا إلـى إعفـاء     . الخدمة اإلجبارية على امتيازات، خصوصاً لجهة تفضيلهم في القبول في الجامعات          
ـ          . الجنود من رسوم التعليم العالي     د تـسريحهم   ورد وزير الدفاع واعداً بتشريع قانون يمنح الجنـود بع

 .امتيازات اقتصادية وتخفيضات ضريبية
  7/11/2007الحياة 

  
  من عائدات النفط العربي" اسرائيل مرعوبة" .32

لصندوق النقد   رصدها تقرير جديد  دولة عربية وإسالمية 11 أرقام فلكية لصادرات نفط :مني الدريدي
لقوى في قلب منطقة الشرق األوسط من ظهور ميزان جديد ل" االسرائيليين"أثارت رعب الساسة  " الدولي

 ويجعل من توقيع اتفاق سالم مع الفلسطينيين معبرا إلى التطبيع  في حد ذاته،" االسرائيلي"يهدد الوجود 
فبعد انتهاء المؤتمر السنوي لصندوق ". االسرائيلية" "يديعوت أحرونوت"، بحسب صحيفة " مع هذه الدول

ارة البحوث التابعة للصندوق تقريرها السنوي عن منطقة الشرق النقد الدولي بواشنطن مؤخرا، نشرت إد
األوسط وآسيا الوسطي التي تضم الدول العربية واإلسالمية المصدرة للنفط وكشف التقرير عن أن 

وأنه خالل  ، )  تريليونات4 (  آالف مليار دوالر4 بلغ  2008  و 2003 إجمالي صادرات هذه الدول ما بين 
 أما في العالم الجاري فبلغت  .  مليار دوالر 2100   وصلت عائدات النفط إلى  األخيرةاألعوام الثالثة
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 مليار دوالر في حال وصل سعر برميل البترول 850 مليار دوالر، وينتظر ارتفاعها إلى  700العائدات 
 لكنه ليس فهذه األرقام تشكل شرق أوسط جديد،..  مرعب" اسرائيل"التقرير بالنسبة ل. إلى مائة دوالر
وقع التقرير " يديعوت أحرونوت"، بهذه العبارة لخصت "شيمون بريز") االسرائيلي"الرئيس (الذي يحلم به 

الشرق األوسط "وأصدر بيريز في تسعينيات القرن الماضي كتابا بعنوان ". اسرائيل"الدولي على ساسة 
 ."اسرائيل"تحدث فيه عن شرق أوسط محوره " الجديد

  6/11/2007 إسالم أون الين
 

  لدراسة الوسائل الممكنة إلفشال انقالب قادم في الضفة" اسرائيلية"وحدة عسكرية  .33
ضد السلطة " حماس"لالنقالب الذي نفذته حركة " اسرائيلية"اثر دراسة :  ابتهاج زبيدات-الناصرة 

ي الضفة الغربية خرجوا باستنتاج بأن انقالبا كهذا ف, الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة
وتقول الدراسة ان الخبراء . والغربيين" االسرائيليين"وليس كما يقول معظم الخبراء , هو أمر ممكن جدا

في الضفة " فتح"الذين يتحدثون في هذا الموضوع اليوم يستندون باألساس الى ما يجمع عليه قادة 
يديعوت "العسكري في صحيفة وحسب المحرر . وال يعتمدون على دراسة ميدانية معمقة،الغربية

أقام وحدة عسكرية خاصة لدراسة الوضع وأن ما " االسرائيلي" فإن الجيش ، ألكس فيشمن،"أحرونوت
 .بل ممكن جدا, يرشح عن هذه الدراسة حتى اآلن يفيد بأن األمر ممكن

  7/11/2007العرب اليوم 
 

  ن وتتهم البرادعي بحماية إيرا" الطاقة الذرية"تهاجم " اسرائيل" .34
اهرون ابراموبيتش الوكالة الدولية للطاقـة      " االسرائيلية"اتهم مدير عام وزارة الخارجية      : القدس المحتلة 

محمد البرادعي بإفشال الجهود الدولية لتشديد العقوبـات ضـد البرنـامج النـووي              . الذرية ورئيسها د  
ية عن ابراموبيتش قوله إنـه      العبر" يديعوت"نقلت صحيفة   " منتدى سبان "وفي خطاب القاه في     . االيراني

بدل أن تكون هيئة تساعد في الجهود الدولية، فان الوكالة تعمل كجهة معوقة، ومواقفها تـشكل ذريعـة                  "
  ".لسياسة االمتناع عن االنضمام إلى المساعي الدولية

 الوكالـة   تجاه" االسرائيلي"ابراموبيتش استثنائية وتعكس تغييراً في الموقف       " تفوهات"وقالت الصحيفة إن    
قراراً داخلياً بنزع القفازات ومهاجمة البرادعي الـذي        " اسرائيل"الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى اتخاذ       

 ".أخذ على عاتقه إنقاذ اإليرانيين من عقوبات حادة.. إنقاذ العالم من الحرب"تتهمه بأنه يتجاهل ما سمته 
  7/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ة لفك الحصار عن قطاع غزة حملة فلسطينية دولي .35

شخصيات ومؤسسات وطنية وحقوقية فلسطينيه     أن  : بترانقال عن   غزة   من   7/11/2007 الدستور   نشرت
 إلـى    غزة  في مؤتمر صحفي من تحويل     واوحذر . حملة دولية امس لفك الحصار عن قطاع غزة        وااطلق

 أن الهدف من الحملة اإلنسانية هو       وانوأعل . جميع الفلسطينيين إلى تحمل مسؤولياتهم     نمدينة للموت، داعي  
قال رئيس برنامج غزة للصحة النفـسية        وقد   .الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لرفع الحصار المفروض      

أن الحملة ستعمل على رفع الوعي لدى المجتمع الدولي بكافة مؤسـساته             "من جهته الدكتور إياد السراج    
ة نتيجة الحصار، باإلضافة إلى حشد شخصيات ومؤسسات        حول الظروف الحياتية المتدهورة ألهالي غز     

مساندة للحملة من كل أنحاء العالم وخاصة الواليات المتحدة وأوروبا وكذلك إسرائيل، معتمدين على نشر               
مستقلة ال تنتمـي إلـى أي        حملةالأن  على  وشدد  ". مواد ووثائق إعالمية حول تأثيرات الحصار المختلفة      

يقوم على إدارتها ممثلون عن منظمات المجتمع المـدني ورجـال األعمـال،             حزب أو تنظيم سياسي، و    
  .وأكاديميون، ومفكرون ومدافعون عن حقوق اإلنسان من الضفة الغربية وغزة
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نهم سيلجأون إلى القانون    أ لفتوا إلى أعضاء اللجنة    أن   :غزةمن   7/11/2007الخليج اإلماراتية   وذكرت  
. غزةغط على حكومة االحتالل من أجل فك الحصار وفتح معابر قطاع            الدولي والمحاكم اإلسرائيلية للض   

أشاروا إلى وجود تجاوب هائل في كل أنحاء العالم من جمعيـات حقـوق اإلنـسان والبرلمانـات                  كما  
  .والسياسيين
مدير المركز الفلسطيني لحقـوق     أن  : غزة مراسلها من    فتحي صباح عن   7/11/2007 الحياة   وأضافت

ال يمكن السكوت على الحصار الخانق، مضيفاً أن الحملة ستعمل على           أكد أنه   لصوراني  اإلنسان راجي ا  
إلى أن الحملة سـتنتهي      فيما يشار في هذا السياق       .كسر مؤامرة الصمت على تجويع الشعب الفلسطيني      

ـ                ن بوصول سفينة إلى شواطئ غزة المحاصرة أيضاً بالسفن الحربية اإلسرائيلية تحمل على متنها عدداً م
 .الشخصيات الدولية، بينهم عدد من حائزي جائزة نوبل للسالم

  
   من غزة خالل أيام تحذيرات من نفاذ الوقود .36

انتظم أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، أمس، في مسيرة محمولة، نحو مقـر               : رائد الفي  -غزة  
وتهم للمجتمـع الـدولي،     االتحاد األوروبي، ومن ثم إلى مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، إليصال ص           

والمعاناة التي تعصف بالقطاع بعد التقليص اإلسرائيلي للوقود الذي وصل إلى نصف الكمية خالل أسبوع               
ن قرار التقليص يهدد مخزون القطاع      من أ  نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول        وقد حذر . واحد

  .من الوقود بالنفاذ خالل خمسة أيام
  7/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تواصل هدم الجدار العثماني للقدس اسرائيل: األقصىمؤسسة  .37

استنكرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، أمس، من مواصـلة المؤسـسة            : القدس المحتلة 
االسرائيلية تدمير الجدار العثماني األثري في برك سليمان والذي يقع غرب سور البلدة القديمة في القدس                

حرب اإلسرائيلية على كل    الن هذا الهدم والتدمير وتغيير المعالم يندرج في         إوقالت   .المحتلة وباب الخليل  
  .ما هو عربي وإسالمي في القدس، في محاولة لتزييف التاريخ واآلثار

  7/11/2007الحياة الجديدة 
  

  سياسة هدم المنازل والمطالبة بإنهاء االحتاللقدس تندد بلفي ا مسيرة حاشدة .38
فـي   طـافوا    لمحتلـة اكثر من ألف فلسطيني من مدينة القدس الشرقية ا         أن   :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

مسيرة حاشدة هي األكبر منذ رحيل فيصل الحسيني، الشوارع الرئيسة في المدينة، للتنديد بسياسة هـدم                
وقد أحاطت قوات كبيرة من الجيش والشرطة االسرائيلية         .المنازل وللمطالبة بانهاء االحتالل االسرائيلي    

لعامة في القدس، وصوال الى مقـر بلديـة القـدس           بالمسيرة منذ انطالقتها من قبالة القنصلية االميركية ا       
عدد مـن الشخـصيات الفلـسطينية       وكان تقدم المسيرة     .الغربية على الخط الفاصل بين شطري المدينة      

 لشؤون القدس، وحاتم عبد القادر، والشيخ عكرمة صبري،          الفلسطيني عدنان الحسيني، مستشار الرئيس   ك
  . احمد الطيبي، وآخرونستإضافة إلى النائب في الكنيمفتي القدس و

  7/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  يدهمون منزل صحافي في غزة كومة المقالةحلل تابعونعناصر أمن : الحياة .39
، منزل الصحافي هشام سـاق اهللا       في غزة دهم أمس رجال أمن تابعون للحكومة الفلسطينية المقالة         : غزة

، إضافة إلى أرشيفه المهني بدعوى تحريـك أحـد          وصادروا هاتفه النقال وجهاز الكومبيوتر الخاص به      
 وجـود أي    فى من جهتـه   نفي حين أنه    ،  ، دون االفصاح عن هوية هذا المواطن      المواطنين شكوى ضده  
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تواصـل مسلـسل قمـع      ذلك، وأعتبرت أن    نددت نقابة الصحافيين ب   قد  و .خالفات بينه وبين أي شخص    
مخططات المبرمجة بهدف إسكات ومـصادرة الـرأي        الحريات الحاصل يؤكد بالحقائق النيات المبيتة وال      
  .اآلخر وتكميم األفواه والحد من الحريات العامة

  7/11/2007الحياة 
  

  أسرى فلسطينيون يستعدون للقيام بخطوات احتجاجية عشية مؤتمر أنابوليس .40
ـ      ،أكد النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التـشريعي          : رام اهللا  ي  أن آالف األسـرى ف

السجون اإلسرائيلية سيبدأون سلسلة خطوات احتجاجية نهاية الشهر الجاري، سـعيا إلعطـاء األولويـة               
 ومما يجدر ذكره    .لملفهم في مؤتمر أنابوليس، ومعالجته بطريقة ال تخضع لالبتزاز والمعايير اإلسرائيلية          

ثمانية وعشرين معتقال   سجين فلسطيني موزعون على نحو       600 أن هناك أحد عشر ألفا و      في هذا السياق  
 350 – 300تقدر مصادر فلسطينية عدد الذين يتم اعتقالهم شهريا ما بين           فيما  ومركز توقيف إسرائيليا،    

  .فلسطينيا
  7/11/2007 قدس برس

  
  أهالي األسرى الفلسطينيين يهددون الصليب األحمر بتعطيل أعماله إذا لم يحمي األسرى .41

ت بأن أهالي األسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل اإلسـرائيلي           أكد مركز األسرى للدراسا   : رام اهللا 
ـ   هددوا بمنع ممثلي الصليب األحمر الدولي من العمل في األراضي الفلسطينية، في حال              ه لم يقـم ممثلي

  . مع األسرى الفلسطينيين والعرب بحياد وفق االتفاقيات الدوليةمبواجبهم وعمله
  6/11/2007 قدس برس

  
  األسرى يعانون ضائقة مالية ويعدون إلضراب في كافة السجون: الفلسطيني نادي األسير .42

ن األسرى يعانون من ضائقة مالية خانقة وهم بصدد         أ ،قال نادي األسير في محافظة بيت لحم      : بيت لحم 
ن عـدداً مـن      وأشار إلـى أ    .اإلعالن عن إضراب عن الطعام، احتجاجاً على ظروفهم المعيشية السيئة         

 أن معظم حديث األسـرى يتركـز علـى          وا بزيارة لعدد من السجون اإلسرائيلية واوضح      محاميه قاموا 
يناشدون كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لوقف تعنـت ورفـض إدارة            هم  معاناتهم المالية، و  

كـشف األسـرى، أن إدارة       كمـا    .هممصلحة سجون االحتالل السماح للسلطة الوطنية بإدخال األموال ل        
ون تطالب السلطة بمعاملة األسرى األمنيين كاألسرى المدنيين، من حيث دفـع األمـوال لكليهمـا،                السج

  .األمر الذي ترفضه السلطة
  7/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  فلسطينيا ويعتقل خمسة وعشرين  في الضفة الغربيةاالحتالل يجتاح مخيم بالطة .43

فجر اليوم مخيم بالطة شـرق      داهم  ل اإلسرائيلي   ن جيش االحتال  إ ،قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان    
 ،مدينة نابلس واعتقل خمسة وعشرين مواطنا فلسطينيا بينهم زوجة أحد قادة كتائب االقصى في المخـيم               

  .ونسف منزل هاني الكعبي المطلوب رقم واحد لقوات االحتالل اإلسرائيلي
 7/11/2007وكالة سما 

  
   48فلسطينيوعالم يثق بها إة  وسيلاكثر هي  اللبنانيةقناة المنار .44

  في البحث الذي كان قد عرضـه        يتعلق بوسائل االعالم    الجزء الذي  في جاء   : زهير اندراوس  -الناصرة  
يوسف جبارين المحاضر في كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في معهد الهندسة التطبيقية في حيفا               
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 يثقون بقناة المنار، التابعـة      48من فلسطينيي % 44ن  ، أ حول مفهوم حيز الخطر عند المواطنين العرب      
نهم يثقـون بوسـائل     أ% 28 بينما قال . يثقون بالفضائيات العربية  % 38 حين أن    لحزب اهللا اللبناني، في   

  .االعالم االسرائيلية باللغة العبرية علي مختلف انواعها
 7/11/2007القدس العربي 

  
  ز بجائزة ابداع يفوسر الفلسطينيةيدعم آالف األالذي برنامج التمكين االقتصادي  .45

 اطلقه البنك االسالمي  الذيفاز برنامج التمكين االقتصادي لألسر الفلسطينية: صالح شبرق -جدة 
 30البرنامج يخصص وتجدر االشارة أن . بجائزة االبداع االقتصادي عن مؤسسة الفكر العربي، للتنمية

 ألف عائلة فلسطينية فقيرة ال سيما 12 الى دعم نحو مليون دوالر أمريكي القامة مشاريع صغيرة تهدف
 وذلك باشراف برنامج األمم المتحدة االنمائي والسلطة الفلسطينية، وتقدر نسبة هذه .تلك التي تعولها نساء

  .من اجمالي عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر% 75العائالت بنحو 
  7/11/2007عكاظ 

  
   بسبب منعه من السفر لتلقي العالج زةمن قطاع غوفاة شاب فلسطيني  .46

 معاناتـه  امس بسبب    ىن شابا فلسطينيا مريضا قض    أقالت مصادر طبية فلسطينية     :  اشرف الهور  -غزة  
 احد  ى دون سفره ال    غزة حال االغالق االسرائيلي لمعابر قطاع    بعد أن    ،من فشل كلوي منذ اربعة اشهر     

  .اجها يحتالمستشفيات العربية الجراء عملية جراحية
  7/11/2007القدس العربي 

  
   عالقاً فلسطينياً في الجانب المصري 86تدهور صحة  .47

 مريـضاً   86ارتفع عدد المرضى بين صفوف العالقين الفلسطينيين بالجانب المـصري الـى              :العريش
، إلى   وهو أحد العالقين   ، يوسف الفرا  أشارو .جميعهم أصيبوا بأمراض مزمنة وهم من كبار السن والنساء        

 حالة بحاجة الى رعاية خاصة من المرضى وكبار الـسن           700 بإعداد كشف تفصيلي بأسماء      قاموا نهمأ
  مختلف المراحل الدراسيةوهم من عالقين  طالبا فلسطينيا 70هناك ن كما لفت إلى أ. من نفدت أموالهممو

  7/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  خيمات فلسطينيي الشتاتسيرة مكتاب حول ... من ألم اللجوء إلى أمل العودة .48
في اختزال لمعاناتنا وآالمنا الصغرى، ال يمكن تغييب إمكانيـة تجـسيد معاناتنـا وآالمنـا                : ماجد الشيخ 

الكبرى، تلك التي وبالضرورة تستدعي التأكيد آلمالنا الكبرى، وخصوصاً إن كانت انطالقة آالم اللجـوء               
 عاماً، انتظاراً النتهائها بتحقيق أمـل العـودة إلـى           60والتشتّت قد وسمت معاناة الشعب الفلسطيني منذ        

محاولة متواضعة لدراسـة  » من ألم اللجوء إلى أمل العودة   « كتاب   شكلمن هذا المنطلق تحديداً،      .الوطن
لبنان، حيث يعاني أهله آالم اللجوء ويناضـلون      جنوب  جئين الفلسطينيين في    ال ل مخيم البرج الشمالي  حياة  

العودة إلى فلسطين، وهو بالتأكيد يقدم نموذجاً عن واقع بقية المخيمات الفلسطينية في             من أجل تحقيق حلم     
   .الشتات عموماً وفي لبنان خصوصاً

  7/11/2007األخبار 
  

   المنطقة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية استقرار: عبداهللا الثاني .49
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دولي للسالم المتوقع عقده في انابولس نهاية قال العاهل األردني عبداهللا الثاني، ان أولوية اللقاء ال: عمان
العام الحالي، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الفلسطيني، وأنه فرصة ثمينة للعودة إلى 
مفاوضات جادة ومؤطرة زمنيا تجمع الفلسطينيين واإلسرائيليين وتقود إلى حل نهائي شامل يضمن 

دس، وحق العودة والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية ويضمن األمن الحقوق الفلسطينية الراسخة في الق
وشدد في مقابلة مع وكالة األنباء األردنية، بثتها أمس، على أن مستقبل المنطقة . والسالم للجميع

  . واستقرارها وأمن شعوبها مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية الى األرض الفلسطينية
  7/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ! الفلسطينية"الصاعقة"في سابق " مناضل"نسيب لحود رشح الرئاسة م: األخبار اللبنانية .50

" األخبـار " آذار الى رئاسة الجمهورية المهندس نسيب لحود على الخبر الذي نشرته             14رد مرشح فريق    
عضواً في منظمة فلسطينية قريبـة مـن        كان  ) دون اإلشارة إلى اسمه   (قبل يومين، والذي يشير إلى أنه       

إن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ومختلق        "وقال في بيان وزعه مكتبه اإلعالمي أول من أمس          . سوريا
بالكذب وأشار إليها ولـو مـن دون أن يـسميها، لكانـت             " األخبار"ولوال أن لحود اتهم      "....من أساسه 

  :ن المفيد إيراد اآلتيقد اكتفت باألمر في حدوده لكن م" األخبار"
قامت وكالة المخابرات المركزية األميركية والمخابرات الفرنسية بجمع ملف معلومات عن عـدد مـن               "

الشخصيات اللبنانية بينها المرشحون للرئاسة األولى، واستندت في قسم من المعلومـات إلـى أرشـيف                
سابقة، منها أعضاء حاليون في قيادة فرع       السلطة الفلسطينية، وإلى ملفات جمعتها جهات لبنانية في فترة          

المعلومات في قوى األمن الداخلي عندما كانوا في موقع وظيفي مختلف وكانوا يهتمون بجمع المعلومات               
ومن المعلومات التي جمعت أن لحـود        .عن لحود بوصفه مرشحاً خصماً للرئيس الشهيد رفيق الحريري        

التابعة لمكتب العمل الفدائي في القيادة القوميـة لحـزب          " ان ساحة لبن  -قوات الصاعقة   "كان عضواً في    
، وتحديداً خالل الفترة التي    1969البعث السوري بعد عودته من دراسة هندسة الكهرباء في بريطانيا عام            

، عضو القيادة القومية في الحزب واألمـين القطـري          )1979 - 1936(كانت تحت قيادة زهير محسن      
كما . 1979الفرنسية في تموز    " كان" أن يغتاله جهاز الموساد اإلسرئيلي في مدينة         للتنظيم الفلسطيني قبل  

علماً أنـه   . أنه احتفظ بعالقة وثيقة مع شقيقه ماجد محسن الذي خلفه على رأس قوات الصاعقة في لبنان               
ـ                  ة مـن   لم يكن مقصوداً اإلساءة الى لحود باإلشارة الى صلته بالعمل الفدائي، وال سيما في تلـك الحقب

  .النضال العربي ضد االحتالل اإلسرائيلي
  7/11/2007األخبار 

  
  اتحاد الصحفيين العرب يطالب الحكومات العربية بإعادة النظر في العالقة مع واشنطن .51

طالب المكتب الدائم التحاد الصحفيين العرب الحكومات العربية بإعادة النظر في العالقة مع : القاهرة
، وأدان "للكيان الصهيوني المعادي لألمة العربية"يكية بسبب مواقفها المنحازة الواليات المتحدة األمر

الوحشية وغطرسة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب "تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية 
ودعا اإلتحاد في بيان ". بحقه في الحرية واالستقالل وتنتهك حقوقه في تحد وصلف للمواثيق الدولية

صادر عن اجتماعه السنوي العادي هذا األسبوع مجلس األمن إلى االلتزام األخالقي بميثاق المنظمة 
الدولية بعيداً عن المعايير المزدوجة، وتفعيل قرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وإلزام 

د اتحاد الصحافيين وأك. إسرائيل باالنصياع للقرارات الدولية ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني
العرب في بيانه على الواجب القومي المترتب على الحكومات والشعوب العربية في دعم نضال الشعب 
الفلسطيني في مواجهته ضد االحتالل اإلسرائيلي حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه 

  . 194وفق القرارالوطني وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
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  6/11/2007قدس برس 
  

  آالف الفلسطينيين يحاولون اقتحام معبر رفح : مصادرة مصرية .52
قالت مصادر أمنية مصرية إن آالف الفلسطينيين حاولوا، ليل أول من أمس  : يسري محمد-رفح 

المصرية بعد االثنين، اقتحام بوابة صالح الدين الحدودية من الجانب الفلسطيني والوصول إلى األراضي 
تردد أنباء عن فتح معبر رفح الحدودي، وقال المصدر إن مصر دفعت بأعداد إضافية من قوات الشرطة 
لتعزيز تواجدها األمني على طول الشريط الحدودي، وأعرب المصدر عن مخاوف لدى مصر من قيام 

جير الجدار الفاصل بين عشرات المسلحين الفلسطينيين المحتشدين على الجانب الفلسطيني من الحدود بتف
مصر وغزة إلحداث ثغرات يمكن المرور منها إلى مصر، غير أنه أشار إلى تمكن القوة التنفيذية التابعة 

 .لحماس من منع وصول الفلسطينيين إلى الجانب المصري من بوابة صالح الدين
غزة يستخدم في غضون ذلك، عثرت الشرطة المصرية، أمس، على نفق أرضي جديد يربط بين مصر و

  . في عمليات التهريب داخل منزل أحد الفلسطينيين المقيمين برفح المصرية
 7/11/2007الشرق االوسط 

  
  " إسرائيل"واشنطن تريد منّا تسليم ثرواته واالعتراف بـ: مستشار الرئيس السوداني .53

ط على بالده كشف مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان الواليات المتحدة تضغ: عمان
لالعتراف بإسرائيل، وأضاف، ان واشنطن ربطت عالقاتها مع السودان لعوامل ثالثة األول ان يكون 
النظام الحاكم فيها موالياً لها وثرواته تحت سيطرة الشركات األمريكية واالعتراف بإسرائيل وهي عوامل 

  .تجد واشنطن ان السودان ال يلبي أياً منها
  7/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  أجواءنا خطأ كبير " اإلسرائيلي"اختراق الطيران : غول .54

وصف الرئيس التركي عبد اهللا غول اختراق طائرات إسرائيلية لألجواء التركية بعد : القدس المحتلة
ليس أمرا "وأضاف . سبتمبر الماضي بأنه كان خطًأ كبيراً/ العدوان على سوريا في السادس من أيلول

أن طائرات مقاتلة تابعة لدولة صديقة تخرق ليال مجالك الجوي، لكن جيد أنكم بسيطا أن تكتشف 
اعتذرتم، ورغم أن االعتذار جاء متأخرا إال أنه جاء في نهاية األمر، ومن ناحيتنا فإن القضية انتهت 

  ".ونأمل أال تتكرر في المستقبل
  7/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ق السالم بالشرق األوسطالدوحة تساند جهود تحقي: أمير قطر .55

أكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، في خطابه الذي افتتح به :  العزب الطيب الطاهر-الدوحة 
أعمال االنعقاد السادس والثالثين لمجلس الشوري القطري، الى سعي بالده الي تعزيز التضامن العربي 

الصدد عن مساندة الدوحة لكل جهد يرمي الى وتطوير منظمة العمل العربي المشترك، معبرا في هذا 
تحقيق السالم العادل والشامل والدائم في المنطقة واستئناف عملية السالم على أساس قرارات الشرعية 
الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار الظالم عن الشعب 

  .الفلسطيني
  7/11/2007األهرام المصرية 

 
  تفاؤل إيطالي حول افاق السالم في الشرق االوسط  .56
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قال وزير الخارجية اإليطالي ماسيمو داليما بعد إجراء محادثات منفصلة مع           :  أ ف ب، د ب أ      -لشبونة  
لقد مرت سنوات   : "وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي         

وقال داليما إن خروج مؤتمر انابوليس      ".  بهذا القرب من إطالق العملية في اتجاه السالم        عديدة منذ أن كنا   
بنتيجة إيجابية سيدعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويساعد على المـصالحة بـين الفـصائل                

مؤثر وأكد أنه رغم أن طريق السالم محفوف بالصعوبات لكن االتحاد األوروبي كان له دور               . الفلسطينية
. ليلعبه في المنطقة بصفته شريكا تجاريا كبيرا إلسرائيل وأحد الجهـات المانحـة للـسلطة الفلـسطينية                

  ".أوروبا يمكنها فعل الكثير لتشجيع الطرفين"واضاف 
  7/11/2007الدستور 

  
  تحذير أميركي من صدمات انابوليس .57

 أجواء التفاؤل بمؤتمر انـابوليس      نجحت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في إشاعة       : وكاالت
للسالم المرجح عقده في األسبوع األخير من نوفمبر الجاري بالواليات المتحدة، وسط تحذير أميركي من               
إمكان حدوث صدمات سياسية لإلسرائيليين والفلسطينيين نتيجة بعض القرارات التي قد يكـون علـيهم               

هناك قـدر مـن     "ألميركية، رفض الكشف عن اسمه،      وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية ا      . اتخاذها
  ".  هناك مخاطر سياسية للجميع.. الرهان هنا

     7/11/2007البيان 
  

   اإلسرائيلية-رايس وضعت أساس الوثيقة الفلسطينية  .58
أن رايس حملت رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي        " الحياة"ذكرت مصادر عليمة لـ     :  محمد يونس  -رام اهللا   

لرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول مجموعة أسس اقترحتها للوثيقة الـسياسية،            إيهود أولمرت وا  
. في مقدمها إعالن انطالق مفاوضات الوضع النهائي لتشمل جميع القضايا العالقة منـذ اتفـاق أوسـلو                

  فلسطينياً، بتطبيق المرحلة األولـى مـن خريطـة         -وتتضمن هذه األسس أيضاً تعهداً ثنائياً، إسرائيلياً        
ويتعهد الجانب اإلسرائيلي في الوثيقة المقترحة بالعمل على إنهاء مفاوضات الوضع النهائي قبل             . الطريق

  .انتهاء والية الرئيس األميركي جورج بوش
  7/11/2007الحياة 

  
   اإلسرائيلية ستكون عامة-الوثيقة الفلسطينية : مصدر أميركي .59

ـ     :  الجريدة –القدس    أن الوثيقة التـي سـتناقش فـي مـؤتمر           "الجريدة"أكد مصدر أميركي في القدس ل
وبذلك تتبنى واشنطن موقف تل أبيب من جـوهر          .أنابوليس بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ستكون عامة     

وقال المصدر   .المحادثات التي يتوقع أن تعقد في الواليات المتحدة في األسبوع األخير من الشهر الجاري             
  ."أنابوليسالمهم ما بعد أنابوليس وليس "

  7/11/2007الجريدة الكويتية 
  

  سنمارس ضغطا الزالة البؤر االستيطانية بالضفة: القنصل األمريكي .60
قال القنصل االمريكي العام في القدس جاك والص، في مؤتمر صحفي عقده اليـوم فـي مدينـة                  : القدس
وقال والص  ". فهذا شانهم اذا قرر الطرفان التوصل لوثيقة فهذا امر جيد وان قرروا عكس ذلك             : "القدس،

ان مؤتمر انابوليس يشكل نقطة بداية النطالق مفاوضات سالم والتي ستفضي في نهاية االمر الى اقامـة                 
ان سبع سنوات مرت دون مفاوضات واالسرائليون قبل بضعة اشهر كانوا           : "وقال والص . دولة فلسطينية 

لحدود وطبيعة العالقات المـستقبلية بـين       يرفضون الخوض في المسائل الجوهرية كالقدس والالجئين وا       
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واضاف ان بالده سـتمارس ضـغطا علـى         ". الدولتين اما االن هناك تحول كبير في الموقف وهذا مهم         
اسرائيل الزالة البؤر االستيطانية في الضفة الغربية والتي كانت التزمت بازالتها حسب خطـة خارطـة                

  ".ون بتلك االلتزامات حاالنود ان نرى االسرائيليين يوف: "وقال . الطريق
  6/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "حماس"برلماني أميركي يتّهم مصر بتقوية  .61

رأى رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق األوسط في الكونغرس األميركي، غاري أكرمان،            : يو بي آي  
ليس مقبوالً  "هذا األمر   ، مشدداً على أن     "حماس"أن نشاط مصر عند حدودها مع قطاع غزة يقوي حركة           

عن أكرمان، السياسي اليهودي الذي يـزور إسـرائيل         " هآرتس"ونقلت صحيفة   ". لدى الواليات المتحدة  
في القطاع وإن عجـز مـصر   " حماس" مليون دوالر إلى حكومة 20حالياً، قوله إنّه في كل شهر تُهرب       

المصريين ال يعملون عن    "ية، موضحاً أن    عن مراقبة الحدود عند محور فيالدلفي يقوي الحركة الفلسطين        
وأضاف أكرمان أن تقديراته تـشير      ". قصد لتقوية حماس، رغم أن هذه هي النتيجة لما يفعله المصريون          

   مسؤولين كباراً في مصر اتخذوا قراراً بتجاهل الوضع عند الحدود         "إلى أن"     كّل طريقـة   "، مشيراً إلى أن
 غير الشرعية في غزة تمس بشكل متزايد برئيس الـسلطة الفلـسطينية             تتم من خاللها مساعدة الحكومة    

  ".محمود عباس
  7/11/2007األخبار 

  
   مليون يورو21ترفد ميزانية الرواتب للسلطة بـ" اآللية الدولية المؤقتة" .62

عـضاء  اعلنت اآللية الدولية المؤقتة، التي انشأتها المفوضية االوروبية والدول اال :  نائل موسى  -رام اهللا   
 مليون يـورو فـي فـاتورة رواتـب مقـومي الخدمـة       12في االتحاد االوروبي، عن مساهمتها بقيمة       

ولفتت الى انه سيتم دمج المخصصات االجتماعية       . والمتقاعدين في اطار تعاون وثيق مع السلطة الوطنية       
ة الماليـة كـي يـتمكن        مليون شيقل بالدفعة الشهرية لوزار     120لآللية الدولية المؤقتة والبالغة اكثر من       

واشارت الى ان هـذه الدفعـة تـأتي         . المستفيدون من موظفين ومتقاعدين من تلقي رواتبهم دفعة واحدة        
 مليون يـورو    343بمساهمة من كل من كندا واسبانيا والمفوضية االوروبية فيما وفر االتحاد االوروبي             

  .اشرة للمستفيدين لصرفها عبر اآللية مب2006من المخصصات االجتماعية منذ عام 
  7/11/2007الحياة الجديدة 

  
  أكثر االعوام دموية للجنود االمريكيين في العراقبات  2007 .63

 مما جعـل عـام      مطلع االسبوع، ن سبعة جنود أمريكيين قتلوا في العراق        أقال الجيش االمريكي    : بغداد
 853 الى   القتلىفع عدد الجنود    رت حيث ا  . أكثر االعوام دموية بالنسبة للقوات االمريكية في العراق        2007
 مـع  .849 من الجنود االمـريكيين   فيه كان هو االسوأ حيث بلغ عدد القتلى2004عام  علما أن ال  . جنديا

  .العراق منذ غزو هم إجمالي عدد قتلى الجيش االمريكي جنديا 3856االشارة إلى أن 
  6/11/2007رويترز 

  
   يستحقمن ال يملك ومن ال.. عن وثيقة جنيف الثانية .64

  عريب الرنتاوي
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" وثيقـة أسـاس   " إلـى    ،في األنباء أن مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين توصلوا بصورة غير رسـمية          
 ال جديد فيها سوى أنها تنطـوي علـى          ، وتتضمن تصورا للحل النهائي    ،ستعرض على اجتماع أنابوليس   

  ).؟،"(تنازل عن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم"
ال تنطبـق إال علـى الجانـب        " غير رسـمي  " يتبين أن صفة     ،راجعة أسماء المفاوضين من الجانبين    وبم

 فيوسي بيلين رئيس حزب ميريتس اليساري ال يحتل أي موقع رسمي وليس له تمثيـل                ،اإلسرائيلي فقط 
وسـي   فيشتركان مع ي   ، سالم فياض وياسر عبد ربه     ، أما المفاوضون من الجانب الفلسطيني     ،شعبي يذكر 

 لكنهما يتبوآن أرفع منصبين في المنظمة والسلطة بعد الرئيس          ، التمثيلية -بيلين بانعدام صفتيهما الشعبية     
 وال ندري كيـف     ، األول رئيس لوزراء السلطة والثاني أمين لسر اللجنة التنفيذية للمنظمة          ،محمود عباس 

 وأن يتصرفوا   ،وأهلية" غير رسمية "يمكن لمن هم في أعلى هرم السلطة أن يقدموا على إطالق مبادرات             
 بل وان يبحثـوا عـن       ، أو فصائل معارضة   ،)NGO's(كما لو كانوا على رأس منظمات غير حكومية         

 ال أدري إن كان أمـر كهـذا         ،الدعم والتمويل لتسويق مبادراتهم كما لو كانوا جمعية خيرية غير ربحية          
  . يحدث في غير فلسطين

 وليس لـدينا فـي غيـاب النفـي          ،"وثيقة جنيف الثانية  " من مضمون     لسنا بعد على بينة    ،على أية حال  
 ، مبرر للشك بصحة رواية معاريف حول جوهر الوثيقة ومحتوياتهـا          ،والتوضيح من الجانب الفلسطيني   

 وتعديل المبادرات العربية والفلسطينية عادة ما يـتم اسـتجابة للـضغوط             ،فالشيء يبنى على مقتضياته   
 كانـت   ،"التوضـيح "و" االختـصار "ة طرحت فيها مبادرة للتعديل والتطوير أو         وفي كل مر   ،اإلسرائيلية

 وهـذه المـرة يبلـغ       ، بدءا بموضوع الالجئين   ،النتيجة تنازالت إضافية من الجانب الفلسطيني والعربي      
  . حده األقصى على ما يبدو" حق العودة"التنازل عن 

باء أن القائمين عليها يريدون البرهنة للمؤتمرين        تقول األن  ،"وثيقة جنيف الثانية  "في باب مبررات صياغة     
 لكـأن   ،في أنابوليس بأن التوصل لوثيقة أساس للحل النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أمر ممكـن             

هناك من تساوره الشكوك بأن التوصل إلى مثل هذا االتفاق أمر مستحيل بوجـود فلـسطينيين يقبلـون                  
 برنامج العودة وتقرير المصير وبنـاء الدولـة         ،مج منظمة التحرير  بالتخلي عن بعض أو كل أسس برنا      
  . المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 بوجود فلسطينيين يقبلون بالتخلي عن حق العودة ويجيزون ضم المستوطنات ويوافقون على استبدال              ،نعم
وعا وليس خالل أربعـة      يمكن التوصل إلى اتفاق خالل أربعة عشر أسب        ،األحياء العربية بالقدس الشرقية   
  . عشر شهرا كما اقترحت رايس

) وبعضهم من كبار المفاوضين   (والحقيقة أن المراقب يحار في فهم سر تهافت بعض القيادات الفلسطينية            
 فما الذي أبقاه هؤالء للتفاوض مع       ،على استباق المفاوضات الرسمية بتقديم وجبات سريعة من التنازالت        

 ولمن؟، ليوسي   ، بعد أن جردوا أنفسهم من آخر أوراقهم       ،في إسرائيل " المركزيالتيار  "ممثلي الحكومة و  
  بيلين؟، 

عبارة ظل األستاذ يكررها على مسامعنا في مدارس مخـيم الوحـدات            " معاريف"تذكرت وأنا أقرأ خبر     
ال من ال يملك أعطى مـن       : "االبتدائية عن وعد بلفور الذي تصادف هذه األيام ذكراه التسعون المشؤومة          

 فمن ال يملكون تفويضا شعبيا      ،"وثيقة جنيف الثانية  " وهي العبارة التي تنطبق أتم االنطباق على         ،"يستحق
من القيادات الفلسطينية قدموا التنازالت رخيصة لمن ال يستحقها من القيادات اإلسرائيلية وال يقوى على               

  . تسويغها للرأي العام اإلسرائيلي وتسويقها له
 رغم ماليين الدوالرات التـي أنفقـت        ، فعليا في االنتخابات األخيرة على مقعده فقط        حصل ،سالم فياض 

 وقائمتـه   ، حتى شريكته في القائمة فضلت االبتعاد عن شـراكته فـي الحكومـة             ،على حملته االنتخابية  
 ولـم   ، وحكومته مطعون فـي دسـتوريتها      ، بالمائة من أصوات الناخبين    1,5بمقعديها ال تمثل أكثر من      

 أما ياسر عبد ربه العضو األبدي في اللجنـة التنفيذيـة            ، على المجلس التشريعي حتى يومنا هذا      تعرض
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 وهو استنكف عن ترشـيح نفـسه فـي          ، فلم يسبق له أن خاض انتخابات نادي كشافة        ،لمنظمة التحرير 
 ال  ،للجنة التنفيذية  والفصائل التي مثلها في ا     ، لمعرفته سلفا بالنتائج   ،االنتخابات التشريعية لمرتين متتاليتين   

 فباسـم أي    ،سوى على مقعد واحد في المجلس التـشريعي       ) الجبهة الديمقراطية وفدا  (تحظى بمجموعها   
 وأي اهتراء هذا الذي أصاب النظام السياسي الفلسطيني       ،شعب يتحدث هؤالء ومن يمثلون في واقع الحال       

 وتترك هذه العمليـة لنفـر مـن         ،اربحيث تفقد القوى الرئيسية للشعب مواقعها في مؤسسات صنع القر         
 ، أو ممن تذكروا متأخرين أو وهم على مشارف سن التقاعـد           ،ممن أكل الدهر عليهم وشرب    " المستقلين"

  .بأن للشعب الفلسطيني قضية وطنية تستحق بعض التفرغ وبعض االهتمام
  7/11/2007الدستور 

  
  !القدس ومربع العزل والتهويد األخير .65

  مأمون الحسيني
مـؤتمر  "ة استباقية ذات طابع تكتيكي مرحلي، وتحت ظالل الصخب اإلعالمـي الـذي يلـف                في خطو 
الذي يشاع أنه سيعقد منتصف هذا الشهر، بادر كل من الـوزير اليمينـي المتـشدد أفيغـدور               " أنابوليس

ليبرمان ونائب رئيس الوزراء حاييم رامون إلى إطالق تصريحات الفتة وغير معهـودة تـشبه القنابـل        
" إسـرائيل بيتنـا   "انية التي تثير غبارا كثيفاً وتحجب واقع الحال، حيث أثار ليبرمان، زعيم ائتالف              الدخ

 الماضـي، بمطالبتـه     10/ 7وأحد أبرز دعاة طرد الفلسطينيين، دهشة وزراء الحكومة اإلسرائيلية يوم           
 رامـون الـذي     بانسحاب جزئي من أحياء فلسطينية في شرقي القدس في حال التوصل إلى سالم، وتبعه             

تحدث، في الجلسة ذاتها، عن إمكانية تقاسم القدس الشرقية مع الفلسطينيين، قوامهـا االعتـراف بكافـة                 
االحياء اليهودية في المدينة المقدسة كجزء من دولة إسرائيل واألحياء العربية كجزء من الدولة العربية،               

وهذا مـا   ". على أساس انساني  "الى إسرائيل   وذلك في اطار تسوية نهائية وامكانية اعادة بعض الالجئين          
خلّف جدال إسرائيليا واسعا، في الوقت الذي تعد فيه حكومة أولمرت العدة للمشاركة في مؤتمر أنابوليس                
وتعمل للوصول، مع الجانب الفلسطيني، إلى صياغة وثيقة اإلعالن المشترك التي يمكـن أن يـتمخض                

 هكتارات من األراضي الفلسطينية قرب      110ت ذاته، لمصادرة    عنها المؤتمر، وتصدر األوامر، في الوق     
  .القدس

ومع أن المقصود بشرقي القدس واألحياء العربية فيها تلك القرى والبلدات التي أضيفت إلى نطاق بلديـة                 
، وبعض المخيمات، في مقابل االحتفاظ بكامل البلدة القديمة وتكثيف االستيطان فيهـا،             1967المدينة بعد   

مستوطنات اليهودية التي تلفها، وخلق تواصل جغرافي بينها، إال أن هذه المقترحات التي ذكَـرت               وفي ال 
، وأثارت عش الدبابير    "2كامب ديفيد "حول الموضوع ذاته في     " المخاتلة"الكثيرين بمقترحات أيهود باراك     

يهود اولمرت يـوم    في أوساط اليمين اإلسرائيلي وصقوره، أخذت بعدا آخر عندما ألمح رئيس الوزراء ا            
عن السيادة االسرائيلية على بعض احياء القدس الشرقية، معتبـرا          " يتنازل" الماضي، الى أنه قد      10/ 15

أنه ليس من الضروري ضم مخيم شعفاط والسواحرة والولجة وبلدات أخرى للقول إنها أيضا أجزاء من                
وهومـا  ". لمناطق الشرقية من المدينـة    شيدت أحياء رائعة خاصة بها في ا      "القدس، ال سيما وأن إسرائيل      

  .اعتبرته وسائل بمثابة تلميح الى االستعداد للتوصل الى حلول وسط
كل هذه التصريحات والتلميحات لم تؤخذ على محمل الجد من قبل أحد، ليس فقـط بـسبب إدراك أنهـا                    

لحكـومي المهـدد    ، وإنما أيضا ألن أولمرت يعيش أزمة حقيقية وسـط ائتالفـه ا            "دعابة تكتيكية "مجرد  
باالنهيار في حال مجرد التفكير باإلقدام على هذه الخطوة، فيما يقف ليبرمان ورامون على هوامش موقع                

  .القرار، وليس هما اللذان يمكنهما التأثير في مجرى األحداث، وتحديد مستقبل القدس
ولمرت يفكر على هـذا     شالوم يروشالمي فانه حتى لو كان ا      " معاريف"ووفق مراسل الشؤون الحربية في      

فلن تسمع منه أي كلمة او نصف كلمة عن حل سياسي معتدل في القدس، إذ أنه يعرف المشاعر                  "النحو،  
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وهو يعرف أن القدس أسقطت في الماضي رؤساء وزراء، او ألحقت بهم علـى االقـل ضـررا                  . جيدا
بيريـز يقـسم   "كـود شـعار    بعد أن الصق به لي1996فبيريز خسر أمام نتانياهو في انتخابات   ". جسيما
، بعد أن تعهد أولمرت نفسه، الذي كان رئيـسا لبلديـة            1999، وباراك انتصر على نتانياهو في       "القدس

 بعد أن عاد من     2001، وباراك ذاته سقط في انتخابات       "باراك لن يقسم القدس   "القدس ورجل ليكود، بأن     
وبالتالي، فإن أولمرت يعرف أن الحلول      . قديمةكامب ديفيد حيث أشيع أن ثمة نية لتقسيم شوارع البلدة ال          

التي يقترحها رامون شبه متعذرة، وأنه آخر من يمكنه، في حالته المتضعضعة، تقسيم القـدس والتخلـي                 
  .عن السيادة فيها

تسليط الضوء على واقع الحـال      " العزف اإلسرائيلي المنفرد النشاز   "األجدى من االنشغال بهذا النمط من       
متمثل في الهجمة االستيطانية الجديدة التي طالت أراضي محافظة القدس، والتي أحجمـت             المناقض، وال 

الواليات المتحدة عن االدالء بأي تعليق حولها، ما يتناقض مع ردود فعل العديد من الحكومات العربيـة                 
الء األخيـرة   إذ وفقا ألوامر المصادرة، فإن عملية االسـتي       . واألوروبية التي استنكرت القرار االسرائيلي    

 دونما من أراضي أربع قرى فلسطينية في محيط القدس هي أبـو ديـس والـسواحرة        1129تشمل نحو   
يضم معاليه ادومـيم    " انشاء مجمع من المستوطنات   "الشرقية والنبي موسى والخان األحمر، وذلك بهدف        

 وعزل شمالي الضفة    "القدس الكبرى "والمستوطنات القريبة من ميشور ادوميم وكيدار، في إطار مشروع          
، فإن االراضي المصادرة ستستخدم في شق طريق جديدة         "هآرتس"وحسب صحيفة   . الغربية عن جنوبها  

التي تمر عبرها الطريق الحاليـة التـي        " 1-اي"تربط القدس باريحا، إضافة إلى إخالء المنطقة المسماة         
  . مسكن ومجمع صناعي3500اء تربط بين القدس واريحا، لصالح مشروع يهودي قديم العهد يقضي ببن

، أن عملية المصادرة األخيرة تتيح      "هآرتس"ويفيد المزيد من التفصيل أكثر، وفق ما يورد عكيفا ألدار في            
تواصـال  "والقدس، في مقابل ما يمكن تسميته       " معاليه أدوميم "لليهود ما بين مستوطنة     " تواصال جغرافيا "

فقـد سـجل بـراءة      . يست بدعة من وزير الحرب ايهود باراك      للفلسطينيين، وهذه التسمية ل   " مواصالتيا
اختراعها أرييل شارون قبل سنين عندما اقترح بناء جـسور وأنفـاق فـي أنحـاء الـضفة ليـستعملها           

  .الفلسطينيون
وتهدف إلى منـع    " غايات عسكرية "بكالم أدق، هذه الخطوة التي زعم الجيش اإلسرائيلي أنها تستند إلى            

حاجات شق طريق يربط جنوب الضفة الغربيـة بأريحـا ووادي           "، فضال عن تلبيتها     "ةاألعمال اإلرهابي "
" معاليـه أدومـيم   "، تمنح اإلسرائيليين إمكانية ربط مستوطنة       "األردن لتحسين مستوى عيش الفلسطينيين    

 وحدة سكنية هناك، رغم تقديم تل أبيب تعهـدا لواشـنطن بتجميـد هـذا                3500بالقدس، من خالل بناء     
 نقطة منها اثنتـان  12(ع، ما يعني تحديد التواصل بين القدس ومناطق الضفة بنقاط عبور محددة   المشرو

، ناهيك عن مساعي استكمال بناء ما تبقى مـن          )رئيسيتان في قلنديا في الشمال والمزمورية في الجنوب       
راضي الضفة  أي استحواذ اإلسرائيليين على ما يعادل نصف مجمل أ        . جدار الفصل حول المدينة المقدسة    

 ألف مواطن فلسطيني في الجانب الشرقي من جدار الفـصل، مقابـل             55الغربية، فضال عن فصل نحو      
 ألـف   23 ألف مواطن فلسطيني آخر سيجدون أنفسهم في الجانب الغربي، فيما سينضم حوالى              160نحو  

 غفعـات زيـف     مستوطن يهودي يعيشون خارج الحدود البلدية للمدينة المقدسة، معظمهم من مستوطنات          
  .وهارغيلو، إلى داخل هذه الحدود

وليس من قبيل الصدفة أن يتزامن إصدار القرار الجديد مع اتخاذ قرار بمواصلة عمليات الهدم في بـاب                  
المغاربة، والتي كانت قد توقفت مؤقتا بعد موجة االحتجاجات الفلسطينية والعربية واإلسالمية، ويتـزامن              

، كونه سـيؤدي    "خطورة المشكلة الديموغرافية  "عم أن تقسيم القدس يفاقم      كذلك مع صدور تقرير جديد يز     
 أميركية،  -وحسب التقرير الذي أعدته مجموعة بحثية اسرائيلية      . 2025إلى تراجع نسبة اليهود فيها عام       

هرولة عشرات آالف العرب، ممن     "وتم نشره مؤخرا، فإن االتجاه القائم بعد إقامة الجدار العنصري، هو            
  "!ون بطاقة شخصية زرقاء من الضفة الغربية إلى القدس، إلى الجانب اإلسرائيلي من الجداريحمل
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  7/11/2007الحياة 
  
  

  !بوليس وسيلة إللهاء الجماهير وتغييب الوعيمؤتمر أنا .66
  سليمان صالح. د. أ

 أنـا   فجأة وجدنا عباس وكوندوليزا يعبران عن تفاؤلهما بأن يتم التوصل إلى صفقة سالم فـي مـؤتمر                
  .بوليس، فهل هناك مبرر لهذا التفاؤل، وهل في الواقع ما يشير إلى إمكانية تحقيق صفقة سالم

قد يكون التعبير عن التفاؤل مقدمة لإلعالن عن صفقة تم التوصل لها بشكل سـري، ويجـري التمهيـد                   
  .لكن ماذا يمكن أن تتضمن تلك الصفقة؟.. للكشف عنها

لكن لكي نتوقع يمكن أن نقرأ الواقع، ونعيـد قـراءة خطـاب             ... دةليس هناك حتى اآلن معلومات مؤك     
  .المسئولين اإلسرائيليين واألمريكيين

  أول القصيدة
قبل أن يعبر عباس وكوندوليزا عن ذلك التفاؤل أعلنت كوندوليزا أن الهدف األساسي ألمريكا هو ضمان                

ملوا لضمان أمن إسرائيل قبل الـذهاب       أمن إسرائيل كما أعلن يهودا أولمرت أن على الفلسطينيين أن يع          
أي أن هدفها   .. إلى مؤتمر أنا بوليس وهذا يعني أن الصفقة التي يجرى الترتيب لها تدور في هذا اإلطار               

هو ضمان أمن إسرائيل، وأنها سوف تتضمن التزامات يجب أن تقوم بها الـسلطة الفلـسطينية إلثبـات                  
ة المقاومة ونزع سالحها، وقهر الشعب الفلسطيني لكـي         قدرتها على ضمان أمن إسرائيل، وذلك بمطارد      

ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية قد بدأت بالفعل تقوم بتنفيذ هذه االلتزامـات حتـى      .يقبل هذه الصفقة  
  .قبل أن تذهب إلى مؤتمر أنا بوليس، أي أنها تدفع مقدما ثمن سلعة ال تعرف مواصفاتها

لجيش والمخابرات اإلسرائيلية لمطاردة كوادر حماس فـي الـضفة          لقد قامت سلطة عباس بالتنسيق مع ا      
الغربية، وإغالق الكثير من المؤسسات الخيرية التي تديرها حماس، والتي كانت تقوم بـدور مهـم فـي                  
تحقيق التكافل االجتماعي بين الفلسطينيين ومساعدتهم على الحياة، وتوفير فرص للتعليم لهم، باإلضـافة              

ي الذي يهدف إلى زيادة وعي الشعب الفلسطيني وارتباطه بقـضيته، والمحافظـة علـى              إلى الدور الثقاف  
لذلك فإن أول مالمح الصفقة ترتيب تحالف بين سلطة عباس وإسـرائيل ضـد حمـاس وقـوى                   .هويته

المقاومة الفلسطينية األخرى بحيث تقوم سلطة عباس بالدور الذي عجزت إسرائيل عن القيـام بـه، وأن                 
  .لطة بتفتيت وحدة الشعب الفلسطينيتقوم تلك الس

في هذا اإلطار أيضا جرى خالل األسبوع الماضي الترويج لمعلومات حول وجود خالفات داخل صفوف               
  .حماس، وأن قيادات حماس في الضفة قد خرجت عن طاعة قيادات حماس في غزة

سرعت بـاإلعالن عـن     نفت حماس هذه األنباء بسرعة، مع ذلك فإنه من المحتمل أن تكون السلطة قد ت              
أهدافها، وتحويلها إلى أخبار، وأن تكون هناك محاوالت تقوم بها السلطة الفلسطينية في إطـار الـصفقة                 
لقهر بعض قيادات حماس داخل الضفة، أو استخدام سيف المعز وذهبه ضدهم لكي تتم إثـارة خالفـات                  

  .يجرى تضخيمها واستغاللها لشغل حركة حماس بمعالجة مشكالت داخلية
هذا ال يعني أن السلطة يمكن أن تنجح في شق صفوف حماس أو إثارة الخالفات بينها، فمن المؤكـد أن                    
هناك قدراً كبيراً من العقائدية والفدائية واإلخالص والنزاهة تتميز بها كوادر حماس باعتبارهـا حركـة                

ت األخـرى، حيـث تمتلـك       تحرر وطني إسالمية، وبالتالي فإنه ال ينطبق عليها ما ينطبق على التنظيما           
لكن هذا يعني أن الصفقة التي يجرى الترتيب لهـا           .سمات خاصة تقوم بدور مهم في توحيدها وتماسكها       

قد يكون من بين أهم أهدافها أن تقوم سلطة عباس بالعمل على استخدام الترغيب والترهيب لخلق نـوع                  
، خاصة في ظـل رغبـة حمـاس         من الخالفات بين قيادات حماس في الضفة وقيادات حماس في غزة          

  .ومحاوالتها المستمرة لتحقيق الوحدة الوطنية وللمصالحة مع فتح
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لكن إذا فشلت محاوالت سلطة عباس في إغراء بعض قيادات حماس فـي الـضفة، فإنهـا ستواصـل                   
ة إجراءاتها القمعية العنيفة ضد هذه القيادات وضد كوادر حماس مع توجيه االتهامات المستمرة لهم بإثار              

  .اإلضرابات داخل الضفة
ومن المؤكد أن سلطة عباس تتعاون مع السلطات اإلسرائيلية وتنسق معها العتقال كوادر حمـاس فـي                 

ونظرا لحساسية األوضاع فإن حماس تلتزم بالصبر حتى ال تعطي لعبـاس المبـررات              .. الضفة الغربية 
ي يدفعه عباس لصفقة أنا بـوليس التـي         هذا هو بعض الثمن الذ    ... لتنفيذ خطته والتزاماته نحو إسرائيل    

لذلك فإن ما نستطيع أن نؤكده هو أن الصفقة إذا تم التوصل لها سيكون               .شارك كوندوليزا في التفاؤل بها    
من أهم األسس التي ستقوم عليها تحقيق التحالف بين إسرائيل وسلطة عباس لضمان أمن إسرائيل وتفتيت             

  .وحدة الشعب الفلسطيني
  .سلطةأقصى آمال ال

لكن ماذا يمكن أن تحصل عليه السلطة الفلسطينية في صفقة أنا بوليس، وما أقـصى آمالهـا مـن هـذا                    
لكي تصل إلى نتائج تحقق مصالحك في أية مفاوضات، يجب أن تكون هناك مجموعـة مـن                  .المؤتمر

  .اإلجراءات التي تضمن التوصل إلى تلك النتائج
قيقية خلقتها سيطرة حماس على غزة، وزيادة وعي الشعوب         يجب أن نعترف بأن إسرائيل تواجه أزمة ح       

العربية، وانتشار ثقافة المقاومة وأن الزمن يسير في غير صالح إسرائيل التي تدرك خطورة أن تـسيطر     
  .حماس على منطقة محررة هي غزة، وإمكانية أن تستخدمها في نشر ثقافة المقاومة

سطيني في مواجهة حماس، وعباس يشكل بالنسبة لها الحليف         لذلك فإنها تحتاج إلى حليف من الداخل الفل       
  .االستراتيجي لذلك فإنها البد أن تبحث عن وسائل للمحافظة عليه ومساندته

أما أمريكا فإنها تحتاج للتوصل إلى صفقة سالم تؤمن لها إمكانية التحرك في تنفيذ اسـتراتيجيتها التـي                  
  .رجا من أزمتها في العراقوتشكل لها مخ... تهدف للسيطرة على المنطقة

أما عباس فهو يدرك أن الشعب الفلسطيني قد أعطى قيادته لحماس، وأن التأييد العام لمشروع المقاومـة                 
وبالرغم من أن الواقع يوفر له الكثير من اإلمكانيات والفرص للحـصول علـى مكاسـب مـن                   .يتزايد

أن يستغل هذا الواقع، وهو ال يمكن أن يدير         إسرائيل، وإرغامها على تقديم تنازالت، إال أنه أضعف من          
المفاوضات بكفاءة فالسلطة الفلسطينية التي يقودها أصبح هدفها األساسي مواجهة حماس، وليس مواجهة             

  .إسرائيل أو تحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني
رض في ضوء ذلك الواقع فإن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه السلطة الفلسطينية ورئيسها عباس هو ع                

باراك الذي قدم لياسر عرفات في مؤتمر كامب ديفيد، ورفضه أبو عمار وهذا العرض هـو مـا تريـد                    
إسرائيل وأمريكا إعادة إنتاجه، وهو يتضمن الكثير من الخدع وعملية التضليل حيث صـورت وسـائل                

ن أن  من الضفة الغربية وغزة، فـي حـي       % 96اإلعالم األمريكية هذا العرض بأنه يعني االنسحاب من         
فقط مع إقامة دولـة فلـسطينية       % 77.8دراسة هذا العرض توضح أنه ال يتضمن سوى االنسحاب من           

  .أربعة كانتونات منفصلة تتحكم فيها إسرائيل
  .وهذا العرض يكرس السيطرة اإلسرائيلية على القدس

ض بعـد   هناك مؤشرات على إمكانية قبول عباس لهذا العـر        .. لكن هل يقبل عباس ما رفضه أبو عمار       
إخراجه بطريقة جديدة حيث يتم تصوير عملية االنسحاب من جزء من الضفة الغربيـة وإقامـة دولـة                  
فلسطينية باعتباره يشكل المرحلة األولى، وأن يتم تأجيل وضع القدس إلى مفاوضات تجري في مرحلـة                

... ر اتفاقيات أوسـلو وبالتالي يجري تسويق هذا االتفاق على أنه يشكل إنجازا مرحليا على غرا     .... تالية
  .وبالطبع فإن االتفاق سوف يتضمن عددا من االتفاقيات السرية مثل الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية

أما الدول العربية فإنه سيجرى إقناعها أو إرغامها على تطبيع العالقات مع إسرائيل، وتشديد الحـصار                
  .على حركة حماس
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  إخفاء حقيقة العدوان
ناريو آخر هو أن كل الحديث عن المؤتمر، والتبشير بنتائجه، والتفاؤل بالتوصل إلـى              لكن هناك أيضا سي   

صفقة ال يزيد عن عملية خداع للجماهير ووسيلة إللهاء الناس عن حقيقة ما يتم الترتيب له، فليس هنـاك             
وضات إلى  صفقة، والمؤتمر لن يتم عقده، وإذا عقد فإن النتيجة ستكون مجرد إعالن مبادئ، وتأجيل المفا              

فأمريكا في هذه المرحلة تريد أن تخفي استراتيجيتها للعدوان على إيران، ومـا يمكـن أن                 .مراحل تالية 
يتبع ذلك من عدوان إسرائيلي على سوريا التي كشفت الصحف األمريكية عن حقيقـة قيـام إسـرائيل                  

  .بضرب منشآت سورية ثم تصويرها على أنها منشآت نووية
  .تخطيط لعدوان إسرائيلي على لبنان وغزةهذا باإلضافة إلى ال

هذا السيناريو ربها يكون هو األقرب للواقع، فأمريكا تريد إثارة أكبر قدر ممكن من الضجة طبقا للتعبير                 
اليهودي عن مؤتمر السالم والصفقة التي سيتم التوصل لها، والدولة الفلسطينية التي ستتم إقامتها حتـى                

  .جية العدوانية األمريكية اإلسرائيليةيمكن إخفاء حقيقة االستراتي
ما يؤكد ذلك أن اليمين المسيحي المحافظ واللوبي الصهيوني، وبعض الشخصيات المهمة داخـل اإلدارة               

وبالرغم مـن أن حـسابات العقـل        ... األمريكية والبنتاجون تضغط على بوش لشن العدوان على إيران        
 المنطقة، فإن أمريكا قد تجد أن هـذا العـدوان هـو             والمنطق تؤكد أن هذا العدوان سيكون كارثة على       

الوسيلة الوحيدة أمامها، ذلك أنها تتعرض للهزيمة في العراق، وإيران تستغل الوضع في العراق لزيـادة                
قوتها، وهي تعرف أن أمريكا أضعف من أن تشن عدوانا عليها، ولـذلك يـدفع االسـتكبار والغـرور                   

  .ان رغم كل حسابات العقل والمنطقاألمريكي بوش لشن العدوان على إير
بالرغم من أنني أرى أن هذا السيناريو هو األقرب للواقع، وأن مؤتمر أنا بوليس لـن يعقـد ولـن يـتم                 
التوصل فيه إلى صفقة لكننا البد أن نستعد لمواجهة كل االحتماالت، ولذلك أدعو كل القوى الفلـسطينية                 

فلسطينية، ويتوصل إلى استراتيجية لمقاومة أية صفقة تهدد        للتجمع في مؤتمر وطني يؤكد على الثوابت ال       
حقوق الشعب الفلسطيني، ومن أهم هذه الحقوق إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القـدس               

  .الشريف وحق العودة
  7/11/2007الشرق القطرية 
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  داني روبنشتاين
ظهـور  "لبروفيسور يهوشع بورات من الجامعة العبرية في القدس كتابه الهـام             نشر ا  1971في صيف   

جبريئيل بار، المعلم والباحث المخضرم أثنى فـي        ". 1929 - 1918الحركة الوطنية العربية الفلسطينية     
خيرة الباحثين فـي هـذا      ". العمل الريادي في هذا المجال الذي ُأهملت دراسته علميا        "مقدمة الكتاب على    

عدد غير قليل من الفلـسطينيين ذوي القـدرة االنتقاديـة           . مجال ومن بينهم العرب، هللوا لعمل بورات      ال
الذاتية قالوا بمرارة أن أفضل عمل وبحث حول بداية الحركة الوطنية الفلسطينية قد كُتب على يد باحـث                  

  .اسرائيلي تحديدا
لبريطاني الرض اسرائيل، إال انه ارتكـز       كتاب بورات يدور في الواقع حول العقد االول من االنتداب ا          

على دراسة جرت في السنوات التالية لحرب االيام الستة والتي شهدت فيها الحركة الوطنية الفلـسطينية                
 35ولكن بعد كتاب بورات بـأكثر مـن         . 1948ازدهارا جديدا بعد الضربة القاضية التي تلقتها في عام          

زوال الحركة الوطنيـة    "له أن يكتب بحثه الجديد تحت عنوان        عاما سيكون بامكان من يقوم بمواصلة عم      
لن تكون هناك مبالغة كبيرة في القول أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد توقفت عـن               ". العربية الفلسطينية 

اقامة الـسلطة   . حكم السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة يؤدي عمله بالكاد        . الوجود في السنوات االخيرة   
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مخطط المرحلة الحاسمة على طريق تجسيد التطلعات الوطنية الفلسطينية، إال أن حكمها قـد              كانت وفق ال  
  .فشل تماما

ف التي ادعت انها تمثل كل شرائح الشعب الفلسطيني تحولت في السنوات االخيرة الـى               .ت.مؤسسات م 
التي تقـدم الـدين      ( الوطنية مثل حماس   -ليس فيها تمثيل للحركة الدينية      . هيئات متقادمة عديمة األهمية   

هناك تمثيل كبير للحركـات اليـسارية       . والتي يصل أنصارها الى ثلث الشعب الفلسطيني      ) على القومية 
ـ     ) الجبهتان الديمقراطية والشعبية وغيرهمـا    (ف والمجلس الوطني    .ت.م الفلسطينية في اللجنة التنفيذية ل

غيـر ذي صـلة بمجريـات الـسياسة         ف هي منذ مدة طويلة جـسم        .ت.م. التي لم تعد قائمة منذ زمن     
  .الفلسطينية

  العزوف الكبير
أحد المؤشرات البارزة لغرق سفينة المشروع الوطني الفلسطيني يتمثل في عزوف الكثيرين مـن طـاقم                

ف والذي كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية بعد        .ت.نبيل شعث من مخضرمي م    . المالحين وقفزهم منها  
فات واقامته في غزة، عاد الى منزله في القاهرة، وهناك يواصـل ادارة             عودته الى الوطن مع ياسر عر     

محمد دحالن ايضا وحسن عصفور اللذان كانا حتى مدة وجيزة وزراء ومستـشارين             . اعماله المزدهرة 
 ألفـا مـن     50يقدرون أن   . واسعي النفوذ في غزة، يقضيان اغلبية وقتهما في القاهرة اآلن مع عائالتهما           

االغلبية الحاسمة من هؤالء هم من أصحاب الممتلكـات         .  غادروها في السنوات االخيرة    سكان الضفة قد  
هؤالء هم الضباط وكبار المسؤولين وحتى صغارهم الذين جـاءوا الـى رام اهللا              . والمقتدرين في عمان  

اآلن عندما أصبحت السلطة قادرة علـى البقـاء بالكـاد           . ونابلس للعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية     
في كل يوم تشهد مدن الـضفة عمليـات         . ليس هناك مال، والرواتب تتأخر والمكاتب مشلولة      . هجروها

  .االقتصاد انهار وأبناء عائالتهم يقضون ساعات طويلة على الحواجز. اطالق نار واجتياحات اسرائيلية
 انهم يقيمون هنـا     اتضح في أكثر من مرة خالل الزيارات االخيرة للوزراء وكبار المسؤولين في رام اهللا             

شقتهم في رام اهللا فارغة والزوجـة واالوالد أخـذوا اغلـب متـاعهم              . جزءا من الوقت فقط، ووحدهم    
  .وغادروا الضفة لينتقلوا الى شرقي االردن

في الوقت الذي يبدو فيه المشروع الوطني الفلسطيني مفلسا ليس من الممكن القول أن المشكلة الفلسطينية                
حوالي مليون ونصف فلسطيني يعيشون في غزة في ظروف بائسة وتحت           . ة بالتأكيد هي قائم . قد اختفت 
الالجئون والمخيمات ما زالـوا     . الضائقة السياسية واالجتماعية واالقتصادية متفشية في الضفة      . الحصار

م موجودين، وهناك ايضا تطلع الزالة ما يعتبر حكما اسرائيليا احتالليا اضطهاديا، سواء أكان مباشـر أ               
ف وفتح والسلطة قد أفلست وأصبحت      .ت.ولكن اذا كانت الحركة الوطنية الفلسطينية، أي م       . غير مباشر 

  .غير قادرة على حمل هذه المشكالت، فيجب البحث عن االجابة في اماكن اخرى
الدول العربية تعود في الـسنوات االخيـرة الـى صـورة المـشكلة              . المكان األبرز هو العالم العربي    

الذروة كانـت فـي     . العرب لعبوا دورا مركزيا خالل عشرات السنين في التاريخ الفلسطيني         . يةالفلسطين
 ولكن العرب واصلوا ايضا دعم الفلسطينيين بعد اقامة دولة اسرائيل واستمروا بذلك حتى حـرب                1948

 أصحاب  نحن. "ف وعرفات وأبعدوا األشقاء العرب    .ت.يوم الغفران وبعدها بفترة قليلة، الى أن جاءت م        
ف التي استغلت االنتفاضة االولى     .ت. هذه كانت أشهر شعارات م     -" المشكلة وبأيدينا فقط القرار المستقل    

  .ووقعت على اوسلو وسعت للتوصل بصورة مستقلة التفاق مع اسرائيل
منذ قمة كامب ديفيد قبل سـبع سـنوات         . عندما فشلت المحاولة بدأت الدول العربية بالعودة الى الصورة        

لذلك سيدعى كل العـرب     . ضح بأن الفلسطينيين ال يستطيعون التوصل الى تسوية مع اسرائيل وحدهم          ات
  .لقمة انابوليس وعلى رأسهم السعودية، وليس فقط الفلسطينيين الذين فشلوا

  أنصار االردن فقط
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شجيع من  حكومة االردن بت  . عودة الدول العربية الى صدارة االحداث تتجسد فيما يحدث في الضفة وغزة           
عرفات وأتباعـه حـاولوا خـالل       . اسرائيل عادت البراز وجودها في الضفة وخصوصا شرقي القدس        

فـي الماضـي    . سنوات طويلة االمساك بالمناصب الهامة في المؤسسات االسالمية في القدس والحـرم           
. قـدس ف ُأبعدوا مؤخرا من كل المناصب المركزية في ال        .ت.أحرزوا نجاحات، ولكن أنصار السلطة وم     

  .اليوم أصبح المفتي ومدير عام االوقاف وذوي المناصب العليا االخرى من أنصار االردن فقط
الملك عبد اهللا الثاني وقادة الحكم في عمان يحرصون على القول عالنية انه ال توجـد لـديهم تطلعـات                    

ا يحدث غربـي  من المحتمل ان يكون ذلك صحيحا، ولكن ليس هناك شك ان اهتمامهم بم            . بالنسبة للضفة 
عبد السالم المجالي، الموالي للملك عبد اهللا ورئيس الحكومة االردنية سابقا، قام            . االردن آخذ في االزدياد   

مؤخرا بزيارة طويلة جدا للضفة والتقى مع شخصيات هناك ولم يخِف المشاريع القامـة تعـاون بـين                  
  .الضفتين

كلما ازداد السور الفاصل بين اسـرائيل       . سية ايضا ال مفر من مثل هذا التعاون الذي ستكون له آثار سيا          
اذا لم يكـن بامكـان النابلـسي أن         : العملية منطقية . والضفة علوا كلما تعززت عالقات الضفة واالردن      

الصورة مشابهة في غزة حيث     . يتوجه للخارج عبر بن غوريون فال مفر أمامه إال الخروج عبر االردن           
  . فيما يحدث هناكتضطر مصر الى التدخل أكثر فأكثر

الفراغ الذي تتركه الحركة الوطنية الفلسطينية المهزومة يعبأ ايضا من خالل الجهات االسالمية المختلفة،              
المقصود ليس حماس التي هي كما أسلفنا تنظيم ديني وطني، وانما الحركات التي تنـأى بنفـسها عـن                   

في اآلونة االخيرة بدرجـة     " زب التحرير ح"في الخليل وفي مدن اخرى في الضفة ازدادت قوة          . القومية
صحفي بريطاني تحادث مع معارف له في الخليل، لمس بأن حزب التحرير هو الحزب االكثـر                . كبيرة

هذا الحزب هو حركة دينية قديمة وناشطة منذ ايام الحكم االردني في الـضفة وهـو              . شعبية في المنطقة  
ر بانشقاقات وصراعات وكان هنـاك مـن اعتبـروه          حزب التحرير م  . يسعى العادة الخالفة االسالمية   

وربما كـان   . في غزة ايضا تظهر مجموعات دينية غير وطنية       . أضحوكة، إال انهم اليوم ال يستخفون به      
 التي تركز اوال على المسألة الدينية االسالمية        -تعزز قوة الحركة االسالمية في اسرائيل بدرجة ملموسة         

حدود الخط االخضر وعاصمة في شرقي القـدس        .  يرتبط بذلك  -لسطينية  وليس على المسألة الوطنية الف    
خالل كل التقلبات التي مرت بها هذه الحركة لم         .  هذه هي الخطوط الحمراء للحركة الوطنية الفلسطينية       -

تظهر ذرة من امكانية المساومة على أقل من ملليمتر من ذلك، واذا لم تقبل اسرائيل ذلك فسيحكم علـى                   
أما نحن فسنبقى مع المشكلة وسنضطر لمواجهة واقع يتغير         . لوطنية الفلسطينية بالفشل والزوال   الحركة ا 

  .قليال بين الحين واآلخر، إال انه يزداد صعوبة وقبحا يوما بعد يوم
  هآرتس

 7/11/2007الحياة الجديدة 
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