
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "ميلشيات خارجة على القانون"بـ" حماس"السلطة تقدم مشروع قرار يصف : األمم المتحدة
   أسبوع وسلمت أسلحتها"حماس"السلطة لم تصمد أمام : "سي أي إيه" لرئيس الـديختر

  " فشل أنابولس"استخبارات الكيان تتوقع استقالة عباس بعد 
 في أنابوليس بدالً من الوثيقة المشتركة" بيان نوايا"واشنطن تقترح إصدار 

 تعقد جلسة للتشريعي"حماس"
 إلغاء مراسيم   ."..الكتل"بغياب  

   عباس ودعوة للحوار
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ٨٩٥:         العدد                        ٨/١١/٢٠٠٧خميس ال: التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٦   ية في تجربة حماس وحكومتهاركز الزيتونة يقدم قراءات نقدلمكتاب جديد  .٢

    
    :السلطة
 ٦  "ميلشيات خارجة على القانون"بـ" حماس"السلطة تقدم مشروع قرار يصف : األمم المتحدة .٣
 ٧  "أنابوليس" المخصصة لـ"الوثيقة المشتركة" إسرائيلية تبدأ بصوغ -لجنة فلسطينية  .٤
 ٧  خالد يدعو إلى إزالة االستيطان ورفض فكرة تبادل األراضيتيسير  .٥
 ٨   دايتون زار نابلس سراً والتقى بقادة االجهزة االمنية": معا"وكالة  .٦
 ٨  راته لمدينة نابلسالداخلية المقالة تطالب دايتون بالكف عن زيا .٧
 ٨ "اسرائيل"نقل مطلوبين كبار من نابلس الى اريحا ورام اهللا بالتنسيق مع تالسلطة  .٨

    
    :المقاومة

 ٨ ل إلغاًء لكل المراسيم التي أصدرها عباس بعيداً عن المجلسـّمث" التشريعي"انعقاد ":حماس" .٩
 ٩    تتبادالن االتهامات بعد مقتل ناشط في حادث اطالق نار"الداخلية"و" الجهاد: "غزة .١٠
 ٩   ١٩٨٨ ميثاق ى السياسي ال يعتمد عل"حماس"مستشار هنية يؤكد ان برنامج  .١١
١٠    مؤتمر أنابوليس"حماس"ور الزهار ينفي إمكانية حض .١٢
١٠   "حماس" و"الجهاد"لمكاتب  حذر من خطورة استهداف اإلسرائيليينت "الجهاد" .١٣
١٠  "مؤتمر الخريف" إنهاء حالة االنقسام وتطالب بمقاطعة ى تدعو إل"فصائل فلسطينية: "غزة .١٤
١١    أسبوع وسلمت أسلحتها"حماس"السلطة لم تصمد أمام : "سي أي إيه" لرئيس الـديختر .١٥
١١   عنصراً من الحركة في الضفة١٥أجهزة السلطة تعتقل ": حماس" .١٦
١١   تنظم مسيرة دعم النعقاد التشريعي"حماس" .١٧
١١  "المخيم"تنفي أي توتر داخل " فصائل المنظمة"و" قوى التحالف: "برج البراجنة .١٨
١٢  عقاب جماعي ال يؤسس إال للفوضى" البارد"ما يجري في ": فصائل التحالف" .١٩
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢  " فشل أنابولس"الكيان تتوقع استقالة عباس بعد استخبارات  .٢٠
١٣  مستوطنات الضفة الغربية" تسمين"اإلسرائيلية تكشف عن " السالم اآلن" .٢١
١٣  حزب اهللا جهز بصواريخ أرض جو إيرانية: موقع استخباري اسرائيلي .٢٢
١٣  مشروع بيان في الكنيست يرفض تقسيم القدس .٢٣
١٣   في البالد خارج القانونللجماهير العربيةليبرمان يطالب بإخراج لجنة المتابعة العليا  .٢٤
١٤  إسرائيل تقترب من عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة: باراك .٢٥
١٤  الكنيست تؤجل التصويت على مشروع قانون التعويض من أضرار القسام .٢٦
١٤   ترجئ قرارها بشأن وقف تزويد غزة بالكهرباء "العليا االسرائيلية" .٢٧
١٤ مليار دوال١,١مصافي نفط حيفا االسرائيلية تستثمر  .٢٨
١٤    عامالً إسرائيلياً بشركات التكنولوجيا ١٦٠٠تآكل الدوالر يقيل  .٢٩
١٥  ٢٠٠٩نهاية .. إيران نووية: إسرائيل .٣٠
١٥   الفاسدينهرشزون على رأس قائمةوأولمرت وهنغبي : استطالع .٣١
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١٥   الرقيق األبيض وتجارةإسرائيل: تقرير .٣٢
    

    :األرض، الشعب
١٦   منظمة فلسطينية في كندا توجه رسالة مفتوحة لعباس حول التسوية مع اسرائيل١٤ .٣٣
١٦  زء حيوي من السالمهم جأن علنون يفلسطينيون واسرائيليونزعماء دينيون  .٣٤
١٦  واصل طه يشارك في افتتاح مؤتمر حق العودة في السويدالنائب  .٣٥
١٧  في عدد المقدسيين من طالبي الجنسية اإلسرائيليةغير مسبوق ارتفاع  .٣٦
١٧  ضاتوتيطانية على االرض للتأثير على المفاالتفكجي يحذر من فرض حقائق اس .٣٧
١٧  في قرى وبلدات النقب العربي  على البيوت مستمرةحرب اسرائيلية .٣٨
١٧  شن حمالت اعتقال وتجريف واسعةياالحتالل يتوغل وسط القطاع و .٣٩
١٨  فلسطيني ومواجهات مسلحة في كفردان غرب مدينة جنينإصابة شاب  .٤٠
١٨   يصيب ثالثة أشخاص وقطاع غزة مصربينانهيار نفق على الحدود  .٤١
١٨   بسبب الرواتب يعلن اضرابا تحذيريا الفلسطينيين في الضفةاتحاد المعلمين .٤٢
   

   :اقتصاد
١٨   مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي في خان يونس منذ اندالع االنتفاضة٥٦ .٤٣
 ١٨  %٩٢,١ارتفاع معدل البطالة في فلسطين إلى :  المركزياإلحصاء .٤٤
   

   :صحة
 ١٨  ة وهو ينتظر تلقي العالجوفاة طبيب فلسطيني على حاجز شمال قطاع غز .٤٥
 ١٩   المناظير ألول مرة في قطاع غزة بواسطةإجراء جراحة للجيوب األنفية لطفلة .٤٦
 ١٩  الطواقم الطبية على عتداءالهالل األحمر الفلسطيني يتهم االحتالل باإل .٤٧
   

   : األردن
١٩  السلطات تطلب من مرشح إزالة صوره وهو يدوس علمي أمريكا وإسرائيل: األردن .٤٨
١٩     زيادة عدد مقاعد أبناء المخيمات في الجامعات .٤٩
   

   :لبنان
١٩   الى الوحدة" حماس"و" الجهاد"فضل اهللا يدعو  .٥٠
٢٠  المناورة خطوة دفاعية عن لبنان: نصر اهللا .٥١
٢٠   اللبنانيةتحركات إسرائيلية غير عادية على الحدود .٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   اإلسرائيلي-حان الوقت إلنهاء مأساة النزاع العربي : بن عبد العزيزعبداهللا  .٥٣
   

   :دولي
٢١ في أنابوليس بدالً من الوثيقة المشتركة" بيان نوايا"واشنطن تقترح إصدار  .٥٤
٢١   حرب عالمية إذا هوجمت إسرائيل نووياً  : بوش .٥٥
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٢١   في الديموقراطيةلسطينيين مثاالً للفلبنان  أريد أن يكون:ساركوزيلبوش  .٥٦
٢١  إسرائيلي من إمكانية استيالء إرهابيين على النووي الباكستاني-قلق أميركي  .٥٧
٢٢  أزمة بين الفاتيكان وإسرائيل لتأخير التأشيرات .٥٨
٢٢   تحضها على العمل إلنجاح مؤتمر أنابوليسرسالة من موسكو إلى دمشق  .٥٩
٢٢  مراسلون بال حدود تنتقد تضييق حماس على اإلعالم .٦٠

   
    :حوارات ومقاالت

٢٢  جواد الحمد... المصالح الوطنية والقومية العليا للشعب الفلسطيني .٦١
٢٥  عبد اهللا الحوراني... هو حقنا األول واألخير ...حق العودة .٦٢
٣١  رأي القدس العربي... موقف فلسطيني مخجل .٦٣
٣٢  إميل أمين... تتحدث عن التسوية وتستعد للحرب" إسرائيل" .٦٤
٣٤  حسان حيدر...الكل يريد الحرب .٦٥
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  لحوار إلغاء مراسيم عباس ودعوة ل".. الكتل" تعقد جلسة للتشريعي بغياب "حماس" .١

 ١٥ بعد تعطيل دام اكثـر مـن         : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
مكـان  "ره في مدينة غزة، وسرية من       شهراً، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة عادية علنية في مق         

احمد .وفيما وصف رئيس المجلس التشريعي باالنابة د       .في الضفة الغربية، وعبر نظام الربط الهاتفي      " ما
التـي   "فـتح "، قاطعتها الكتل النيابية االخرى، بما فيها كتلـة         "جلسة الصمود والتحدي  "بحر الجلسة بأنها    

 نائبـاً   ٣٥واعلن بحر اكتمال النصاب في الجلسة بمشاركة         .وريةاعتبرتها جلسة غير قانونية وغير دست     
حمل و نائباً، وشارك فيها عبر الهاتف ستة نواب من الضفة،           ٢٩وحضر الجلسة في غزة      ".توكيالً "٣٥و

  . نصفهم غائب٧٠فأصبح عدد الحاضرين  "حماس"كل واحد منهم توكيالً من نائب آخر من كتلة 
زراء المقال النائب اسماعيل هنية الذي اعتبر ان مشاركة النواب المعتقلين           وشارك في الجلسة، رئيس الو    

رسالة تحد وصمود في وجه ممارسات االحتالل والمتاجرين بالديموقراطيـة وفـق            "عبر التوكيالت هي    
تأكيد منا الرغبة باستئناف الحياة الديموقراطيـة فـي الـساحة           "وقال ان عقد الجلسة     ". معاييرهم الظالمة 

سطينية والتداول السلمي للسلطة واحترام التعددية السياسية، واعادة الحيـاة للمؤسـسات الفلـسطينية              الفل
الشعب الفلسطيني بات تواقـاً لممارسـة المجلـس         "ورأى ان    ".المنتخبة، وفي مقدمها المجلس التشريعي    

وقراطية فـي الـساحة     التشريعي دوره الطبيعي في الرقابة والمتابعة وسن القوانين وترسيخ الحياة الديم          
  ".الفلسطينية على قواعد احترام التعددية والخيار الديموقراطي

والغى بحر القرارات التي لها قوة القانون التي اتخذها الرئيس عباس خالل االشهر االخيرة نظـراً الـى                  
لتي اتخذها  كل القرارات ا  "تغييب المجلس التشريعي وعدم عقد جلساته، وقال بحر في كلمته االفتتاحية ان             

  ".الرئيس عباس ولم تعرض على المجلس التشريعي الغية
والـدعوة  ... تأكيد وحدة الوطن  "اهمها  )  توصية ١٦(واتخذ المجلس في ختام جلسته عددا من التوصيات         

)... ٢٠٠٥(واعالن القـاهرة  ... الى تفعيل الحوار الوطني على اساس من الثوابت الفلسطينية واتفاق مكة          
وادانة ورفض التنسيق االمني فـي الـضفة        ...  لمواجهة النتائج الكارثية لمؤتمر الخريف     وتوحيد الجهود 

كما تضمنت التوصيات   ". والتساوق مع خطة دايتون لضرب المقاومة     ) بين السلطة الفلسطينية واسرائيل   (
ـ  ـ      : احترام الشرعيات الفلسطينية بكل جوانبها    "توصية ب ة شرعية الرئيس والمجلس التـشريعي والحكوم
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الدعوة الى  "وتضمنت ايضاً    .، في اشارة الى حكومة هنية المقالة      "الشرعية المقرة من المجلس التشريعي    
سالم فياض بسبب تجاوزاته ضد القانون االساسـي        .اتخاذ االجراءات القانونية السقاط عضوية النائب د      

ن الموظفين ومالحقـة    واغتصاب السلطة من دون موافقة التشريعي، واغتصاب المال الفلسطيني، وحرما         
، وحملت توصية اخرى عباس وفياض وحكومة مـصر المـسؤولية عـن    "المجاهدين في الضفة الغربية  

  ".المعاناة االنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، خصوصا المرضى
قالت مصادر برلمانية    : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

إن نواب الضفة شاركوا في الجلسة من مكان سري بعدما تعذرت مشاركتهم مـن              ": الخليج"ـللسطينية  ف
 .مقر المجلس في رام اهللا بعدما أغلقت أجهزة السلطة األمنية مقر المجلس ومنعتهم من الوصـول اليـه                 

  . المؤسساتبالتواطؤ مع االحتالل في تعطيل الحياة الفلسطينية وشل" جهات فلسطينية"واتهم هنية 
بما أن مسألة توكيل النواب المختطفين في سجون االحتالل لرئيس كتلتهم للتعبير عن             : "بحرأحمد  . د وقال

إرادتهم الخطية وتنفيذها خالل اجتماعات المجلس ولجانه منصوص عليها صراحة في الالئحة الداخليـة              
مع نصوص القانون االسـاس المعـدل       لكتلة التغيير واالصالح البرلمانية، وال تتعارض في الوقت ذاته          

 ".والنظام الداخلي للمجلس، فإنها تغدو واجبة االحترام والتنفيذ
وضحت االرقام التي    أ : اشرف الهور  ، غزة ينقالً عن مراسلها ف    ٨/١١/٢٠٠٧القدس العربي   وأشارت  

وكلـوا  اوردها بحر حول الحضور ان هناك خمسة نواب من كتلة حماس في السجون االسرائيلية لـم ي                
ويتواجد في الـسجون خمـسة      .  نواب رفضوا التوكيل   ١٠آخرين باالنابة عنهم، حيث قال بحر ان هناك         

  . نواب من خارج حماس
ـ   .  ان قضية توكيالت النواب قانونية     "القدس العربي "محمود الزهار في مقابلة مع      .واعتبر د   ىواسـتند ال

ـ . نهم نواب من فتح والشعبية وحمـاس  ترشيح اعضاء معتقلين من بيىموافقة المجلس السابق عل    ل وحم
واتهم اعـضاء المجلـس      .الزهار الكتل البرلمانية التي لم تحضر الجلسة مسؤولية تعطيل عمل المجلس          

  .الرافضين عقد الجلسة بـالعمل وفق اجندات خارجية
 وغيـر    هذه جلسة غيـر قانونيـة      ":القدس العربي " عن فتح في اتصال مع       النائبوقال ماجد ابو شمالة     

 انه يتوجب قبل انعقاد الجلسة افتتاح الدورة الثانية للمجلس، واتهم كتلة حماس بأنهـا               ىونوه ال . دستورية
  .رفضت في بداية انتخاب المجلس الحالي، ان يؤخذ توكيالت من النواب آلخرين ينوبون عنهم

ـ           ىال  ان موضـوع    "عربـي القـدس ال  " ذلك، اعتبر سعيد صيام رئيس كتلة حماس البرلمانية في حديث ل
ولـم  .  اسقاط حكومة فياض امر سابق ألوانه      ى اعطاء ثقة بحكومة هنية او التصويت عل       ىالتصويت عل 

  . يستبعد صيام قيام كتلة حماس خالل عقد الجلسات بسن قوانين جديدة
 طالب النائب يحيى موسى خالل      : سمير حمتو  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٨/١١/٢٠٠٧الدستور  ولفتت  
  . أمس بإصدار قرار بمنع عباس من المشاركة في مؤتمر أنابوليسجلسة

ألقى النائب المستقل حسام الطويل كلمة عبر  :٨/١١/٢٠٠٧األيام الفلـسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
الهاتف من مصر، قال فيها إن عقد مثل هذه الجلسة كـاف ألن يقـول الجميـع لالحـتالل إن الـشعب              

إرادته وكسر إرادة تغييب الحياة الديمقراطية، مشدداً على شرعية الـرئيس           الفلسطيني قادر على فرض     
، تمثـل   "حماس"وقدم الطويل اقتراحاً أثنى عليه عدد من نواب          .عباس، وعلى شرعية المجلس التشريعي    

  .بتشكيل المجلس التشريعي لجنة للحوار الوطني
 عبد اهللا، رئـيس الـدائرة الـسياسية         قال عبد اهللا  : رام اهللا من   ٨/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط   وجاء في   

ـ       يدرس حل المجلس، كمـا       عباس ان الرئيس " "الشرق االوسط "للمجلس التشريعي الفلسطييني عن فتح، ل
ال يريد ان يستبق االمر، لكن حـل        "واضاف انه   ". ان كتلة فتح البرلمانية ستدرس ذلك يوم السبت القادم        

  ". بقوة، للرد على اختطاف حماس للمجلس التشريعيالتشريعي يعتبر احد اكثر الحلول المطروحة
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امين عام المجلس التشريعي ابـراهيم خريـشة         أن   غزةمن   ٧/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية    وذكرت  
حتى ال تبقى المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني مهددة وعرضـة    "دعا الى حل المجلس التشريعي      

ى ال يبقى امر المجلس التشريعي عرضة للجدل واداة تـستخدم           وحت الي تالعب او تخريب من اي جهة،      
  ".عند اي جهة ولصالح اي جهة وبأي اتجاه كما تفعل حماس اليوم باستخدامها اسم المجلس بهذه الطريقة

وصف إبراهيم خريشة ما جرى بأنه باطل قانونيـا          :غزةمن   ٨/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية   وأضافت  
واعتبر أن عقد الجلسة تكـريس لـسلطة        . "حماس"اف بالجلسة التي عقدتها كتلة      ووطنياً، رافضاً االعتر  

  .االنقالب واالنقسام الفلسطيني
في  مشير المصري " حماس" عن حركة    النائب نفى :غزةمن   ٧/١١/٢٠٠٧قدس برس   وأوردت وكالة   

ـ   ي أهـداف    إلى االنعقاد أ    التشريعي أن يكون من أهداف عودة المجلس     " قدس برس "تصريحات خاصة ل
  .لتكريس االنقسام داخل الساحة الفلسطينية

  
  مركز الزيتونة يقدم قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتهالكتاب جديد  .٢

، ٧/١١/٢٠٠٧وكالة وفا ، ٨/١١/٢٠٠٧أون الين  إخوان، ٨/١١/٢٠٠٧نت .الجزيرة نشرت مواقع
أصدر مركز  :٦/١١/٢٠٠٧ وإسالم أون الين ٥/١١/٢٠٠٧أمين ، ٧/١١/٢٠٠٧فراس برس 

الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتابا جديدا يتناول تجربة حركة حماس منذ وصولها إلى 
السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي أصبحت فيه التجربة مثار جدل الكثيرين من المحللين ما بين مؤيد 

-٢٠٠٦بة حماس وحكومتها قراءات نقدية في تجر"ورأى الكتاب الذي جاء تحت عنوان  .لها ومعارض
، أن حركة حماس حققت شرعية لنفسها ولبرنامجها في المقاومة، من خالل فوزها بأغلبية مريحة "٢٠٠٧

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النموذج اإلصالحي والتغييري . في االنتخابات التشريعية الفلسطينية
قائق االحتالل الصهيوني، وبالحصار الدولي اصطدم بتحديات الصراع الداخلي، وح"الذي أرادت تقديمه 

  ".الظالم والخانق، وبالضعف العربي واإلسالمي
في خضم الصراعات والضغوط والضربات التي كانت تأتي من كل جانب، لـم             "وخلص الكتاب إلى أنه     

ـ              ت تستطع حماس تنفيذ برنامجها اإلصالحي، كما تعرض أداؤها الحكومي للعديد من االنتقادات، ووجه
الكثير من األسئلة عن مدى واقعية حماس في التقدم لقيادة سلطة تعمل تحت االحتالل، أو عمل بـرامج                  

  ".إصالحية في بيئة ال تملك فيها مفاتيح القرار الحقيقي أو التغيير على األرض
 صفحة، وينقسم إلى جزأين، األول يحتوي خالصة حلقة نقاشـية عقـدها مركـز               ٣٢٢ويقع الكتاب في    

تجربة حماس وآفـاق الخـروج مـن المـأزق الـوطني            " يوليو الماضي تحت عنوان      ٢٥ونة في   الزيت
، قدمت فيه سبع أوراق عمل توزعت على ثالثة محاور، إضافة إلـى مـداخالت المناقـشين                 "الفلسطيني

ويتضمن الجزء الثاني مجموعة من القراءات النقديـة لعـدد مـن            . وردود وتوضيحات مقدمي األوراق   
 موضوعا مختلفا، وتقـدم     ١٣ المستكتبين من قبل المركز، تناقش تجربة حركة حماس في           المتخصصين

وشارك في إعداد الكتاب، الذي حـرره الـدكتور محـسن           . تقييما ألداء الحركة في التعامل مع كل منها       
صالح، عشرون باحثا ومتخصصا في الشأن الفلسطيني من مختلف األطياف واالختـصاصات، درسـوا              

س في تطبيق برنامجها السياسي، وأدائها الحكومي، وسلوكها األمنـي، وعالقاتهـا الداخليـة              تجربة حما 
  .والعربية والدولية

  
  "ميلشيات خارجة على القانون"بـ" حماس"السلطة تقدم مشروع قرار يصف : المتحدةاألمم  .٣

العربيـة لـدى    أن خالفات حادة نشبت بين سفراء المجوعة        " السفير"علمت  : خالد اسماعيل  - نيويورك
األمم المتحدة بشأن مشاريع قرارات قدمتها بعثة فلسطين إلقرارها من قبل الجمعية العامة خالل الـشهر                

االستيالء المسلح على مؤسسات السلطة الفلـسطينية مـن قبـل           "الحالي، وتتضمن التعبير عن القلق من       
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ومن بين ستة عشر قراراً تعتمدها      . ، في إشارة إلى حركة حماس     "ميلشيات فلسطينية خارجة على القانون    
الجمعية العامة سنويا وتتصل بالقضية الفلسطينية، تقدمت بعثة فلسطين بقرارين يتضمنان المطالبة بإعادة             

وتحفظت دول عربيـة    . األوضاع إلى ما كانت عليه في غزة قبل تمكن حماس من السيطرة على القطاع             
لدى اإلشارة إلى حماس، قائلين إن ذلك قـد         " ى القانون ميليشيا خارجة عل  "تحديدا على استخدام مصطلح     

جاء في مشروع   كما  . يفتح الباب أمام األمم المتحدة العتبارها الحقا من ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية           
بوش الترحيب بمبادرة الرئيس    "، فقرة تعلن    "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية   "القرار األول تحت عنوان     

اد وذي محتوى هذا العام بهدف إنهاء االحتالل وتحقيق حـل عـادل وسـلمي للـصراع                 لعقد مؤتمر ج  
  . ، في إشارة إلى مؤتمر أنابوليس" اإلسرائيلي-الفلسطيني 
على مذكرة أرسلها أحد السفراء العرب لعاصمته وتضمنت اعتراض سفراء عـرب،            " السفير"وحصلت  

ولكن المندوب الفلـسطيني    . المستخدمة بحق حماس  بمن فيهم سوريا ومصر وليبيا والسودان، على اللغة         
رياض منصور، تمسك بنص المشاريع ورفض اعتراضات السفراء العرب، قائال، وفقا للمـذكرة، انـه               
مهتم بالحصول على موافقة الدول األوروبية، وانه يترك األمر لكل دولة عربية لكي تصوت بالطريقـة                

 المشاحنات حدة كانت بين المندوبين الفلـسطيني والـسوري،          وبدا من المذكرة أن أكثر     .التي ترغب بها  
ونقلت المذكرة عن نائب المندوب الدائم لليبيا، قولـه خـالل           . ومع مندوب مصر الدائم ماجد عبد الفتاح      

لن تستطيع تبني مشروع قرار فلـسطيني       "اجتماع مغلق للسفراء العرب عقد األسبوع الماضي ان بالده          
يات فلسطينية خارجة على القانون بحيث ينقل هذا المشروع خالفات داخلية إلى            يتضمن إشارة إلى ميليش   

  ". خطط دولية، وان ذلك سيشكل سابقة قد يكون لها نتائج خطيرة مستقبال
  ٨/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  "أنابوليس" المخصصة لـ"الوثيقة المشتركة" إسرائيلية تبدأ بصوغ - فلسطينيةلجنة  .٤

التـي سـيقدمها    " الوثيقة السياسية " إسرائيلية بصوغ بنود     -ت لجنة فلسطينية    بدأ:  محمد يونس  -رام اهللا   
وأكـد  .  الجـاري  ٢٦الجانبان إلى المؤتمر الدولي للسالم الذي تستضيفه مدينة أنابوليس األميركية فـي             

مسؤول فلسطيني إن اللجنة تشكلت بناء على طلب فلسطيني قُدم إلى وزيرة الخارجية األميركية رايـس                
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن عباس راض عن التقدم الحاصل في المفاوضـات             . زيارتها األخيرة  في

وتشمل بنود الوثيقة المقترحة من الجانب األميركي إقرار إسرائيل بـأن تـشمل مفاوضـات               . حتى اآلن 
ـ       " مؤتمر أنابوليس "الوضع النهائي التي ستنطلق عقب       ل الدولـة   جميع القضايا العالقة بين الجـانبين، مث

والالجئين واالستيطان والحدود والمياه والقدس والعالقات المستقبلية، كما تتضمن أيضاً إقراراً إسـرائيلياً             
ويرى الفلسطينيون أن هذه البنـود التـي         .بالعمل على إنهاء هذه المفاوضات خالل والية الرئيس بوش        

وقـال المـسؤول الفلـسطيني      . كـدها تتصف بالعمومية ال تشكل أي تنازل عن الحقوق الوطنية، بل تؤ          
المؤتمر سيكون مناسبة إلطالق المفاوضات النهائية، وهذه المفاوضـات ستـشمل جميـع             "إن  " الحياة"لـ

  ".القضايا وفي مقدمها قضية الالجئين والقدس والدولة
  ٨/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
   يدعو إلى إزالة االستيطان ورفض فكرة تبادل األراضيخالدتيسير  .٥

" الـسالم اآلن  " تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، حركـة              حيا :نابلس
اإلسرائيلية، على تقريرها حول النشاطات االستيطانية وأعمال البناء المتواصلة في المستوطنات، التـي             

لذي يجري اللقـاءات  وختم خالد تصريحه بدعوة الجانب الفلسطيني، ا   . أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية    
والمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي تحضيراً لمؤتمر أنابوليس إلى التمسك بموقف حازم وواضح يـدعو              
إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن المستوطنات والنشاطات االستيطانية، بما فيها             
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كما دعـا    .في أية تسوية سياسية للصراع    جدار الفصل العنصري باعتبارها غير شرعية ويجب إزالتها         
لرفض فكرة تبادل األراضي أو االنطالق في المفاوضات من األمر الواقع، وإلغالق األبواب أمام حلول               
  .تكرس في الواقع ثالث دول هي دولة إسرائيل ودولة المستوطنين ودويلة المعازل الفلسطينية في الضفة

   ٨/١١/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  دايتون زار نابلس سراً والتقى بقادة االجهزة االمنية ": معا"وكالة  .٦

 ، وسط اجراءات امنية مـشددة     ،أن الجنرال االمريكي كيت دايتون زار أمس نابلس       " معا"علمت  : نابلس
جمال محسين في رده علـى      .واعترف محافظ نابلس د    .واجتمع بمسؤولي االجهزة االمنية في المحافظة     

ـ  إن دايتـون وصـل     "وقـال    . التي وصفها بغير المعلنة لوسائل االعالم      ،بحصول الزيارة " معا"سؤال ل
 حيث من حقـه التجـول   ،بصفته رئيس اللجنة األمنية الدولية لالطالع عن كثب على االحتياجات األمنية       

ة الفلتـان   بنفسه في المدينة لالطالع عن كثب على سير الخطة األمنية الفلسطينية التي تهدف إلنهاء حال              
  ".األمني والتي بدأتها السلطة وهي في تصاعد مستمر

  ٧/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  الداخلية المقالة تطالب دايتون بالكف عن زياراته لمدينة نابلس .٧

 .حذرت وزارة الداخلية المقالة من خطورة ما اسمته تكرار زيارة الجنرال األمريكي دايتون لنابلس             : غزة
زارة في بيان أن زيارة دايتون إلى محافظة نابلس أمس والتقائه برؤساء األجهـزة األمنيـة                واعتبرت الو 

استكماال للخطة األمريكية في خارطة الطريق الرامية إلى القضاء على روح وجذور المقاومة، وإشـاعة               
ور خفية قـد    ورأت الداخلية أن زيارة دايتون في هذا الوقت بالتحديد تشير إلى أم             .جو الفرقة والخالف  

 .تحدث في األيام القادمة سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على صعيد العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية              
 الكف عن مثل هذه الزيارات التي تسعي إلي القضاء على المقاومة وتـوفير              ىوطالبت الوزارة دايتون إل   

  .الحماية لالحتالل
  ٧/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "اسرائيل"نقل مطلوبين كبار من نابلس الى اريحا ورام اهللا بالتنسيق مع تالسلطة  .٨

نقال عن مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية، وبتنسيق أمني وثيق مع           " يديعوت أحرونوت "نشر موقع   
المـسؤولين عـن    ، تابعين لكتائب األقصى،     "كبار المطلوبين "الجيش اإلسرائيلي قامت بنقل مجموعة من       

وأشارت إلـى أن الحـديث عـن        .  عمليات ضد إسرائيليين من نابلس إلى المراقبة في مدينة أريحا          تنفيذ
بهذا الشكل، وبموافقة إسرائيلية منـذ بدايـة        " مطلوبون كبار "خطوة غير عادية، ألنه لم يحصل وأن نقل         

 .ر ذاتهـا  االنتفاضة، وهو ما يؤكد على زيادة التنسيق بين إسرائيل والسلطة، على حـد قـول المـصاد                
إلى أن الحديث عن سابقة تشير إلى تزايد التنسيق األمني بـين إسـرائيل              " يديعوت أحرونوت "وأشارت  

والسلطة الفلسطينية، عالوة على تصميم السلطة الفلسطينية على معالجة أمر العناصـر التـي ال تلتـزم                 
 .بالخطة األمنية وبالتهدئة

  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  ل إلغاًء لكل المراسيم التي أصدرها عباس بعيداً عن المجلس ـّمث" التشريعي"انعقاد ": حماس" .٩

بعد كل المحاوالت الصهيونية والمحلية لمنـع       "أن انعقاد المجلس التشريعي،      اعتبرت حركة حماس  : غزة
انعقاده، يمثل انتصاراً للسلطة التشريعية وفشل جميع الجهود التي بذلت دوليا وإسرائيلياً ومحليا لتقويض              

لقـد  : "ث باسم الحركة، في تصريح صحفي له      سامي أبو زهري، المتحد   .دوقال  ". المؤسسة الشرعية  هذه
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تضمنت هذه الجلسة رسالة هامة إلى جميع هذه األطراف تؤكد فشل كل رهاناتهم على مـصادرة إرادة                  
ة ألن هذه   الشعب الفلسطيني وإسقاط خياره الديمقراطي، كما مثلت إحراجاً للكتل التي قاطعت هذه الجلس            

واعتبـر أبـو زهـري أن    ". المقاطعة تعني القبول باستمرار أسر النواب األسرى في سجون االحـتالل         
يعني مباركتها السـتمرار اعتقـال نـواب        "لهذه الجلسة التشريعية    ) في رام اهللا  (مهاجمة قيادات السلطة    

الـشعب  " حماس"وهنأت  ". الحركة وتوظيفها ذلك بشكل ال أخالقي لتعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني         
بذل "، داعية هؤالء النواب إلى      "بنجاح نوابه في استئناف عملهم التشريعي رغم كل التحديات        "الفلسطيني  

  ". كل جهد ممكن لخدمة شعبنا والتخفيف من معاناته وحل مشاكله
  ٧/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بعد مقتل ناشط في حادث اطالق نار  تتبادالن االتهامات "الداخلية"و" الجهاد: "غزة .١٠

قالت مصادر فلسطينية ان احد نشطاء حركة الجهاد قتل امس االربعاء برصـاص   : اشرف الهور-غزة  
عناصر من الشرطة الفلسطينية اثناء تشييع ناشط آخر توفي متأثرا بجراح اصيب بها في اشتباكات سابقة                

قال شهود عيان ان افرادا من الشرطة اطلقوا النـار          و. بين الجهاد وحماس في مدينة رفح جنوب القطاع       
 مقتل تحسين البوجي، في الوقت الذي نفت فيه وزارة          ى ال ى موكب تشييع ناشط من السرايا، مما اد       ىعل

وقالـت   .الداخلية في الحكومة المقالة عالقتها بالحادث وقالت ان البوجي قتل برصاص احد المـشيعين             
ييع جثمان الشهيد سالمة قام عدد من المشيعين للجثمان بإطالق النار ورجـم             خالل تش إنه  الداخلية المقالة   

. مركز شرطة بالحجارة وكانت تعليمات مشددة من قبل قيادة الشرطة بعدم التعـرض للجنـازة مطلقـا                
 المشيعين، وخالل إطالق النـار      ىواضافت استمر رجم المركز بالحجارة اال ان الشرطة لم ترد ابدا عل           

 استشهاد مواطن واصابة    ى ال ى المسيرة مما اد   ى النار بشكل مباشر عل    بإطالق المشيعين   قام شخص من  
  .عدد من المشيعين

تبرير الداخلية وقالت في بيان لها اننا ندين ما ورد في بيان الداخلية الذي تعجل فـي                 " الجهاد"ورفضت  
لحادث االليم عبر هذا البيـان       الحادث، كما ندين محاولة الشرطة للتنصل من المسؤولية عن ا          ىالحكم عل 

  . قبل التثبت من االقوال والروايات حول الحادثة، وندعو وزارة الداخلية للقيام بواجبها لحماية ابناء شعبنا
  ٨/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   ١٩٨٨ ميثاق ى السياسي ال يعتمد عل"حماس"مستشار هنية يؤكد ان برنامج  .١١

 المستشار السياسي السماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في          احمد يوسف  .دقال    : اشرف الهور  -غزة  
، وان عداء حماس موجـه      ى معاداة اي دولة عظم    "حماس"مقابلة مع القدس العربي انه ليس من مصلحة         

لكن يوسف اكد عدم ثقة حماس بالواليات المتحدة، دون ان ينفي رغبة الحركـة فـي                 .فقط ضد اسرائيل  
واعتبر ان العالقات مع الواليات      .ع امريكا علي امل ان يصحو ضميرها      الحفاظ علي خطوط للتواصل م    

المتحدة هامة جداً الي دولة، كونها قوة عظمي لديها تأثير قوي علي معظم القوي في المنطقـة ولـديها                   
ان يوسف  واوضح   .اإلسرائيليةلكن يوسف عاد واتهم االمريكان بخدمة االجندة         .ترسانة اعالمية ضخمة  

 الغربية اذا فكرت في تعزيز العالقة بين الشرق والغرب فحماس باستطاعتها ان تكون المفتاح                الدول ىعل
 تتمتع  "حماس" ان   ىواشار ال . واضاف اما اذا تجاهلوها فان ذلك سيكون مفتاح الالاستقرار الكوني         . لذلك

 اذا كـانوا    وقـال  .باحترام ومصداقية عند كل شعوب المنطقة، كونها وصلت الحكم بانتخابـات نزيهـة            
 فـي الـشارع     األغلبيةيريدون ان يصل صوتهم فعليهم ان يكونوا قريبين من حركة حماس، النها تمثل              

  .الفلسطيني
 ميثاق حركة حماس القديم الـذي       ى ذلك طالب المستشار السياسي لهنية الدول الغربية بعدم النظر ال          ىال 

 ان يحكم عليها مـن خـالل برنامجهـا          وقال بامكان اي احد يريد ان يفهم حماس       . ١٩٨٨وضعته عام   
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السياسي الذي طرحته في االنتخابات البرلمانية، وكذلك من خالل برنامجي الحكومتين العاشرة والحادية             
 ان حماس في حال دعوتها من قبل امريكا لحضور مؤتمر السالم في انابوليس، فانها               ىواشار ال  .عشرة

  . ال يتوقع ان ترسل امريكا دعوة لحماسستدرس الدعوة، لكنه اكد في نفس الوقت انه 
  ٨/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   مؤتمر أنابوليس "حماس" ينفي إمكانية حضور الزهار .١٢

أمس إلى التأكيد على موقـف حركتـه        " حماس"سارع محمود الزهار القيادي في حركة       :  د ب أ   -غزة  
وسف المستشار السياسي لـرئيس     الرافض للمشاركة في مؤتمر أنابوليس، نافياً تصريحات نسبت ألحمد ي         

ما نقل  "وقال الزهار    .الوزراء المقال إسماعيل هنية حول إمكانية حضور الحركة حال وجهت لها الدعوة           
 ،"على لسان الدكتور يوسف كذب وغير صحيح على اإلطالق وقد نفى لنا التصريح بمثل هذه المواقـف                

قاء أنابوليس الذي نؤكد أنه لن يقدم شيئاً للشعب         حماس مواقفها ثابتة وهي ضد المشاركة في ل       "مضيفا أن   
   .كما أكد الزهار تمسك حركته بميثاقها الذي تأسست عليه وعلى كافة مواقفها وثوابتها". الفلسطيني

  ٨/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  "حماس" و"الجهاد"لمكاتب  حذر من خطورة استهداف اإلسرائيليينت "الجهاد" .١٣

القيادي في حركة الجهاد من خطورة التهديـدات اإلسـرائيلية التـي            حذّر الشيخ خضر حبيب     : رام اهللا 
فـي بعـض العواصـم      " الجهاد"و" حماس"صدرت مؤخرا عن قادة صهاينة باستهداف مكاتب لحركتي         

قـدس  "وقال حبيب في تصريح مكتوب وصلت نسخة منـه إلـى             .العربية، في إشارة إلى سوريا ولبنان     
وكان . ة الجهاد ولن تكسر عزيمة الشعب في الصمود والمقاومة        إن هذه التهديدات لن ترهب حرك     " برس

مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى، كشف أن دولة أوروبية وأخرى عربية نقلتا تهديـدات إسـرائيلية     
  ".الجهاد"و" حماس"جدية إلى بعض الدول العربية التي تحتضن مكاتب لحركتي 

 ٧/١١/٢٠٠٧قدس برس 
 
  "مؤتمر الخريف" إنهاء حالة االنقسام وتطالب بمقاطعة ىدعو إل ت"فصائل فلسطينية: "غزة .١٤

طالبت الفصائل الفلسطينية اليوم بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء حالة االنقـسام ومقاطعـة              : غزة
جاء ذلك خـالل نـدوة سياسـة         .مؤتمر الخريف النه حسب وصفهم ال يصب في المصلحة الفلسطينية         

عقدها مكتب المهنيين في الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر          " الخيارات الوطنية   مؤتمر الخريف و  " بعنوان
  .فلسطين

 ى جراحنا وان نصل إل    ديجب علينا أن نضم   : "وقال هشام عبد الرازق عضو المجلس الثوري لحركة فتح        
 طاولة المفاوضات وان نعيد االعتبار للقضية الفلـسطينية وقـال إن مـؤتمر              ىقواسم مشتركة للعودة إل   

كما اعتبر رباح    ". التفاهم بل يجب إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية       ى التشاؤم أو إل   ىلخريف اليدعونا إل  ا
مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مؤتمر الخريف انتكاسة وال يصب في المصلحة الفلـسطينية               

أن مؤتمر الخريـف    "هاد  وقال خالد البطش القيادي في الج      .بل هو خطر كبير ويجب أن نبحث عن بديل        
إن أمريكا تحاول أن تحسن صورتها أمام العالم قبيل االنتخابـات           :" جاء لتصفية القضية الفلسطينية وقال    

وقال صالح زيدان عضو المكتب      ".مقابل تصفية القضية، وان المشروع األمريكي في المنطقة هو فاشل         
ستورية اليوم تعمق االنقسام الـداخلي وتـضعفه        السياسي للجبهة الديمقراطية أن جلسة التشريعي غير الد       

 . حماس مراجعة هذه الخطوةىوعل
  ٧/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
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   أسبوع وسلمت أسلحتها "حماس"السلطة لم تصمد أمام : "سي أي إيه" لرئيس الـديختر .١٥
ة األخيرة وحسم   أحداث غز  عن   ،"آفي دختر "وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي ورئيس الشباك السابق        قال  

إن السلطة الفلسطينية لم تصمد أسبوع أمـام        " : قائالً له   جورج تنت  حركة حماس، حيث وجه حديثه إلى     
، وأكد على ضرورة أن تكون هناك سيطرة        "الواقع أن رجالها لم يقاتلوا وسلموا أسلحتهم لحماس       .. حماس

 حول الوضع   نقاشخالل   جاء ذلك   . نللقانون في مناطق السلطة كجزء من أي إتفاق سالم مع الفلسطينيي          
عـاموس  " رئيس جهاز االستخبارات العـسكرية       على الجبهة السورية وأحداث غزة، شارك فيه كل من        

  ."أفرايم هليفي"، ورئيس الموساد السابق "جورج تنت"، ورئيس الـ سي أى أي "يادلين
  ٨/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   عنصراً من الحركة في الضفة١٥أجهزة السلطة تعتقل ": حماس" .١٦

 ١٥قالت حركة حماس امس ان االجهزة االمنية في الـضفة الغربيـة اعتقلـت                : وليد عوض  -رام اهللا   
 خلفية قرار   ىفيما علمت القدس العربي ان اعتقال عناصر حماس يتم عل          .عنصراً من الحركة في الضفة    

 .المقاومة المنتمـون للفـصائل الفلـسطينية       المواطنين بمن فيهم رجال      أيدي من   األسلحةالسلطة سحب   
 بتـسليم   إلقناعهم "حماس" مصادر امنية لـ القدس العربي بأن اجهزة االمن تستدعي عناصر            وأوضحت

 التي بحوزتهم بطرق ودية الن هناك قرارا من القيادة الفلسطينية بمصادرة جميع االسـلحة               األسلحةقطع  
  .عشرات الشبان بحجة مقاومة االحتاللغير الشرعية وغير المرخصة التي يمتلكها 

  ٨/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   تنظم مسيرة دعم النعقاد التشريعي"حماس" .١٧
نظمت حركة حماس مسيرة حاشدة مساء اليوم في غزة دعما النعقاد المجلس التشريعي             : تقرير معا : غزة
مـشير  شارك فيهـا    كما   .أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة      شارك في المسيرة كل من       .اليوم

أن " : قال فيها  "حماس" كلمة للمتظاهرين نيابة عن      في التشريعي الذي وجه   " حماس" النائب عن    المصري
ـ           ىانعقاد جلسة التشريعي اليوم هي إبداعا من إبداعات حركة حماس وانتـصار حمـساويا ووطنيـا عل

 ".االحتالل اإلسرائيلي موجها التحية للنواب األسرى
  ٧/١١/٢٠٠٧اإلخبارية وكالة معاً 

  
  "المخيم"تنفي أي توتر داخل " فصائل المنظمة"و" قوى التحالف: "برج البراجنة .١٨

تداعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل تحالف القوى الفلسطينية إلى لقاء فـي مخـيم بـرج                 
، وكـذلك   " فترة طويلة  يعيش حالة استقرار أمني لم يشهدها منذ      "البراجنة، أكد فيه المجتمعون أن المخيم       

". الحفاظ على حسن الجوار مع الجميع، والوقوف على مسافة واحدة من كل األطراف اللبنانية             "ضرورة  
وأن . ما يجري على الساحة اللبنانية شأن لبناني، وليس ألي طرف فلسطيني أي مصلحة فيـه              "ورأت أن   

ـ وأهاب الم  ".تجربة مخيم نهر البارد لن تتكرر في أي مخيم آخر          اإلخوة اللبنانيين عـدم زج     "جتمعون ب
الفلسطينيين في أتون الصراع اللبناني الداخلي، وأن المخيمات الفلسطينية لن تكون في يوم مـن األيـام                 

 ".بؤرة من بؤر التوتر األمني، ولن تكون إال مع لبنان المقاوم، ولن تكون المخيمات إال جسر محبة للبنان                
ل اإلعالم القيام بجولة على المخيم لالطالع على حقيقـة األوضـاع،            كما طلب المجتمعون من كل وسائ     

  .والعالقة بين كل قواه السياسية، وعالقته المتينة مع الجوار
  ٨/١١/٢٠٠٧األخبار 
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  عقاب جماعي ال يؤسس إال للفوضى" البارد"ما يجري في ":  التحالففصائل" .١٩
لسطيني في الشمال، أمس، بجولة على مخيم البارد        قامت قيادة فصائل التحالف الف    :  عمر ابراهيم  - البارد

واصدرت بياناً تاله باسمها مسؤول حركـة       . وعقدت لقاء في مقر اللجنة الشعبية، ضم عدداً من العائالت         
عار على اإلنسانية وعلى امتنا وعلـى قيـادة الـشعب           : "في الشمال خليل ديب جاء فيه     " فتح االنتفاضة "

، ...ة التي يعيشها أبناء البارد، فهي غير الئقة بالحياة اآلدمية، وهناك معاناة           الفلسطيني الظروف الالإنساني  
إن مـا   . فال مياه تكفي وال خبز وال بيوت تؤوي، ومخاطر صحية ال حصر لها وال امكانيات لمعالجتها               

والمنظمات اإلنـسانية؟   " االونروا"يجري مخيف وخطر على الوضع الفلسطيني وعلى الوضع العام، أين           
ماذا ادار الجميع ظهورهم عن المخيم؟ إلى أين يريدون للناس ان تصل؟ هناك معاناة يجب العمل علـى                  ل

رفعها كما يجب تخفيف اإلجراءات األمنية لتسهيل حركة األهالي، ألن ما يجري ال يؤسس إال للفوضى،                
 ذلـك، وعلـى   وهو بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني على ذنب لم يقترفه، وال يجوز السكوت عن            

والحكومة اللبنانية واالمة العربية والعالم الذي يعتبـر        " األونروا"الجميع كل من موقع مسؤوليته وتحديداً       
نفسه متحضراً، وقيادة المقاومة الفلسطينية، أن يتدخلوا إلنقاذ ابناء البارد قبل فوات االوان وحذارنا مـن                

  ". ذلك
  ٨/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  "فشل أنابولس"قع استقالة عباس بعد  الكيان تتواستخبارات .٢٠

فشل لقاء انابولس األمريكي،    " اإلسرائيلية"توقعت االستخبارات العسكرية     :آمال شحادة  -القدس المحتلة   
متهمة في تقرير لها، أمس، السلطة الفلسطينية مسبقا بهذا الفشل، بسبب موقفها الرافض للتنـازل عـن                 

ير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيضطر إلى االستقالة بعد          ويرى معدو التقر  . مطالبها في المؤتمر  
على لسان مصادر في االستخبارات ان قادة الجهاز ترى أن العـائق            " هآرتس"ونقلت صحيفة   ". أنابولس"

" خارطة الطريق "األساسي هو قدرة الفلسطينيين على تطبيق المطلوب منهم في إطار المرحلة األولى من              
واتهمت االسـتخبارات الـسلطة     ". اإلرهاب"بتفكيك البنية التحتية لما تسميه وواشنطن       وبخاصة ما يتعلق    

  . بأنها تدعي االلتزام بخارطة الطريق وتتنصل من مسؤولية إطالق الصواريخ من قطاع غزة
، فإن عباس ينظر إلى مؤتمر أنابولس على انه الفرصة األخيرة           "اإلسرائيلية"وبرأي أجهزة االستخبارات    

وستؤدي استقالته إلـى فـراغ فـي القيـادة          .  لهذا إذا فشل المؤتمر قد يستقيل      - اء العملية السياسية  إلحي
  .لوراثته" فتح"، في غياب شخصية مقبولة على حركة "حماس"الفلسطينية وتزيد من تأثير 

 مـن   ، وال تـتمكن   "فـتح "وحسب التقرير فإن القيادات المحيطة بعباس منقطعة عن القيادات الميدانية ل            
فرض سيطرتها على األجهزة األمنية، وعلى األجنحة العـسكرية التابعـة للحركـة وعلـى النـشطاء                 
السياسيين، وستكون نتيجة ذلك صعوبة تطبيق التزامات السلطة المترتبـة علـى العمليـة الـسياسية إذا       

ة وألفراد  لموظفي السلط " حكومة دفع مرتبات  "ووصف ضباط االستخبارات حكومة السلطة بأنها       . تقدمت
  .األجهزة األمنية

والفلسطينيين واسعة جدا في القـضايا      " إسرائيل"وحسب تقديرات شعبة االستخبارات، فان الفجوات بين        
 ٦ الفلسطيني، مثل حق العودة والقدس ومطالبة عباس بتعويض كامل ل            -" اإلسرائيلي"األساسية للنزاع   

. كتل االستيطانية وفي األحياء اليهودية في القدس      من أراضي الضفة، بمعنى حتى المتر األخير في ال        % 
وتوجد فجوات أيضا في مواضيع اقل مصيرية مثل طبيعة عمل قوات األمن الفلسطينية بعـد المـؤتمر،                 

  . حيث يطالب الفلسطينيون بنقل المسؤولية األمنية الكاملة إليهم على المدن في الضفة
  ٨/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  مستوطنات الضفة الغربية" تسمين"اإلسرائيلية تكشف عن " السالم اآلن" .٢١
اإلسرائيلية أمس، أن البناء جار     " السالم اآلن "أكد تقرير دوري نشرته حركة      :  برهوم جرايسي  -الناصرة

 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى بنـاء بيـوت            ١٢٠ مستوطنة من اصل     ٨٨وبكثافة في   
  .انية كان من المفترض ان تزيلها سلطات االحتالل وفق تعهدات دولية بؤرة استيط٣٤ثابتة في 

  ٨/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 
 
  حزب اهللا جهز بصواريخ أرض جو إيرانية:  استخباري اسرائيليموقع .٢٢

من ضمنها فرق تمرنت حديثا في      % ٢٠اعية بنسبة   فكشف مصدر إسرائيلي أن حزب اهللا زاد قدراته الد        
كما قام مهندسون إيرانيـون بـشق   . الح الجوي وجهزت بصواريخ أرض جو إيرانية إيران لمواجهة الس  

.  كلم من الطرقات اإلستراتيجية في لبنان لتسهيل عملية تنقل المواكب التي تحمل الـسالح              ١٠٠٠حوالي  
االستخباري اإلسرائيلي، ان الدوائر العسكرية في إسرائيل قلقة من تقاعس وتهـاون            " دبكا"وكشف موقع   

إلى جنوب لبنان على الحدود الـشمالية إلسـرائيل         " حزب اهللا "ومة إيهود أولمرت في موضوع عودة       حك
. وفق ما نقل األمين العام لألمم المتحـدة       " مجهزا على مستوى أعلى مما كان عليه قبل الحرب اإلخيرة         "

 من الشهر   ٣٠ـولفت الموقع المذكور إلى ان التدريبات على حرب الشوارع التي قامت بها حماس في ال              
  .ركزت على إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر" حزب اهللا"الماضي تبعهتا تدريبات لـ

  ٨/١١/٢٠٠٧دنيا الوطن 
  
  مشروع بيان في الكنيست يرفض تقسيم القدس .٢٣

تمكن نائب يميني من حزب الليكود المعارض، يسرائيل كاتس، من جمع تواقيع ثالثة أرباع أعضاء 
، على بيان يعلنون فيه رفضهم أية تسوية تؤدي الى تقسيم القدس، ) نائبا١٢٠  من مجموع٩٠(الكنيست 

ومن بين الموقعين وزيران هما زئيف بويم من . وجعل الشق الشرقي منها عاصمة للدولة الفلسطينية
ويحاول  ."كديما" نائبا منهم أعضاء في حزب ١٤ ويعقوب ادري من حزب العمل، و"كديما"حزب 

، ووزير الدولة حايم يز مجابهة هذه المعارضة بمساعدة رئيس الدولة شمعون بيرأولمرت، من جهته
  .رامون، بالتأكيد على ان هذه فرصة يحظر على اسرائيل اضاعتها

  ٨/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  ليبرمان يطالب بإخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البالد خارج القانون .٢٤

ألمن اإلسرائيلي، طالب ليبرمان بإخراج لجنة المتابعة العليا لـشؤون الجمـاهير            في رسالته إلى وزير ا    
وكتـب   .العربية في البالد خارج القانون، وذلك في أعقاب معارضة األخيرة للخدمة الوطنية اإلسرائيلية            

ي فـي   إن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والتي تعارض حق الشعب اليهود          : "ليبرمان في رسالته  
تقرير مصيره، وتشجع، بشكل منهجي ومتواصل، على القـضاء علـى إسـرائيل وطابعهـا ونظامهـا                 
ومؤسساتها، مثلما يتضح في وثيقة الرؤية المستقبلية للعرب الفلسطينيين في إسـرائيل التـي وضـعتها،                

 رسالته إلى   وأضاف ليبرمان في   ".تشكل تهديدا حقيقيا على وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وصهيونية         
براك أن لجنة المتابعة بلغت مؤخرا أوج نشاطها المعادي لليهودية والمعادية للصهيونية عندما عارضت              

واعتبر ليبرمان ذلك تحريضا ودعوة إلى العـصيان        . بشدة الخدمة الوطنية اإلسرائيلية للعرب في البالد      
  .به ذلك فلينصرفوأنهى حديثه بالقول نحن أصحاب هذا الوطن، ومن ال يعج .المدني

  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  إسرائيل تقترب من عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة: باراك .٢٥
 إيهود براك، مساء األربعاء، إن إسـرائيل        ،في لقائه مع عدد من ناشطي حزب العمل في بئر السبع، قال           

وأضاف . طويلتقترب من عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وأنها من الممكن أن تبقى هناك لوقت                
  .أنه قبل القيام بهذه الحملة العسكرية يجب استنفاذ باقي الوسائل لوقف إطالق الصواريخ من القطاع

  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  الكنيست تؤجل التصويت على مشروع قانون التعويض من أضرار القسام .٢٦

ي عما أسـماه    أجلت الكنيست األربعاء، التصويت على مشروع قانون يقضي بتعويض الطرف اإلسرائيل          
المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن سقوط الصواريخ التي        " األضرار المادية والبشرية والنفسية   "القانون  

وبموجب مشروع القانون يتم خصم التعويضات من أموال الضرائب التي تجبيهـا             .تطلق من قطاع غزة   
عـن دعمـه    " كاديمـا "راجع حـزب    وقد تمت عملية التأجيل بعد أن ت       .إسرائيل عن البضائع الفلسطينية   

 .للقانون، وأعيد من أجل إعادة النظر فيه إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي أقرته األحد الماضي               
ويبدو أن الحكومة اإلسرائيلية قد تعرضت لضغوطات للتراجع عن دعمها للقانون الذي يفرض عقوبـات               

  .لتأجيل مرتبطا بعقد مؤتمر أنابولسمالية باهظة على السلطة الفلسطينية، وقد يكون ا
  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  ترجئ قرارها بشأن وقف تزويد غزة بالكهرباء "العليا االسرائيلية" .٢٧

أرجأت المحكمة العليا االسرائيليلة أمس اصدار قرارها بشأن وقف تزويد الوقـود            :  رامي منصور  -يافا  
يام لتقديم معطيات تثبت ادعاءها بأن عدم تزويد        النتاج الكهرباء الى قطاع غزة، وامهلت الحكومة سبعة أ        

ـ     ال "وكانت الحكومة االسرائيلية في ردها للمحكمة قد ادعت أنّها           ".كارثة انسانية "غزة بالوقود لن يؤدي ل
ستقوم بفحص إسقاطات تقلـيص تزويـد       "، وبالتالي فإنّها    "تنوي أن تتسبب بأي مس إنساني لسكان غزة       

 وستعمل من أجل منـع أي مـس         ،القطاع وعلى الوضع اإلنساني في القطاع     الوقود للقطاع على سكان     
  ". إنساني

  ٨/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  مليار دوالر١,١مصافي نفط حيفا االسرائيلية تستثمر  .٢٨

 قالت شركة مصافي نفط حيفا االسرائيلية يوم االربعاء ان مجلس ادارتها وافق علـى خطـة                 -تل أبيب   
 دوالر في غضون خمس سنوات لتطوير الطاقة التكريرية والحماية البيئية            مليار ١,١الستثمار أكثر من    

 ١,٧ومصافي نفط حيفا هي أكبر شركات التكرير االسرائيلية حيث تصل قيمتها السوقية الـى                .والسالمة
مليار دوالر وقالت في بيان ان الخطة االستراتيجية الجديدة تتضمن أيضا تغييرات هيكلية فـي الـشركة                 

وأضافت الشركة أنها تعتزم تمويل االسـتثمار        . على ميادين التكرير والبتروكيماويات والتجارة     للتركيز
 . عن طريق طرح سندات بمئات الماليين من الشيقالت ودعوة بنوك محلية وأجنبية لتمويل خطط التوسع

  ٧/١١/٢٠٠٧رويترز 
  
   عامالً إسرائيلياً بشركات التكنولوجيا١٦٠٠ يقيل الدوالرتآكل  .٢٩

في ظل تآكل الدوالر اضطرت العديد من شركات التكنولوجيا في إسرائيل إلى            : لف خلف من رام اهللا      خ
إقالة عدد من عمالها، وبحسب المعطيات الصادرة عن اتحاد أرباب الصناعة اإلسرائيلية فـأن حـوالي                

ب التقديرات فأن   وبحس.  عامالً في فرع التكنولوجيا العليا فقدوا عملهم خالل نصف السنة األخيرة           ١٦٠٠
ـ       .هذه األمر في تفاقم مستمر، وقد يتضاعف خالل العام القادم          ن اوبحسب تقديرات صحيفة يـديعوت ف
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المعطيات ال تتضمن إقاالت جرت في ظل االلتزام بإعادة االستيعاب في شركات متفرعة، أو في مراكز                
 ٢٠٠٧ة يتبين انه فـي العـام        ومن حساب أجراه اقتصاديو اتحاد أرباب الصناع       .التطوير على أنواعها  

على فـرض أن  (ستتقلص مداخيل مصدرات التكنولوجيا العليا بثالثة مليارات شاقل بسبب تحطم الدوالر           
يدور الحديث عن خسارة تصدير بسبب فقدان صفقات تنبع من          ). سعر الدوالر سيبقى في مستواه الحالي     

ت في السوق المحلية بسبب تحسن قـدرة المنافـسة   المس بقدرة المنافسة للتكنولوجيا العليا وخسارة مبيعا    
  .لالستيراد المنافس

  ٧/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  ٢٠٠٩نهاية .. إيران نووية: إسرائيل .٣٠

 قالت صحيفة معـاريف اإلسـرائيلية الـصادرة صـباح أمـس إن شـعبة                :  أحمد عبدالفتاح  -القدس  
ولوجية في طريق إيران، فإنها سـتحقق       تقدر انه إذا لم تحدث مصاعب تكن      ' أمان'االستخبارات العسكرية   

وهذا التوقع أطلقه رئيس دائرة البحوث في شـعبة االسـتخبارات،           . قنبلة نووية أولى في غضون سنتين     
 .العميد يوسي بايدتس أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست

  ٥/١١/٢٠٠٧القبس الكويتية 
 
  دينهرشزون على رأس قائمة الفاسوأولمرت وهنغبي : استطالع .٣١

من المستطلعين  % ٥٦األكاديمية، ونشرت نتائجه مساء األربعاء، أن     " سفير"جاء في استطالع أجرته كلية      
يعتقدون أن أولمرت هو األكثر فسادا في الحكومة، يليه وزير المالية السابق أفراهام هرشـزون الـذي                 

ن، ووزير ما يمـسى     ، في حين احتل القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامو         %٥٥حصل على نسبة    
، واحتل المكان الرابع وزير األمـن       %٣٣بالتهديدات االستراتيجية أفيغدور ليبرمان المرتبة الثالثة بنسبة        

كما تبين بحسب االستطالع أن وزيرة الخارجية        %.٢٩إيهود براك، ووزير المالية رون بار أون، بنسبة         
، تالهـا وزيـرة    %٤٦حيث حـصلت علـى      تسيبي ليفني حصلت على أعلى نسبة من جهة االستقامة،          

، ووزير األمـن    %٣٤، وحصل وزير المواصالت شاؤل موفاز على        %٤٠المعارف يولي تمير بنسبة     
  %.٢٥، ووزير الصناعة والتجارة واألشغال إيلي يشاي على نسبة %٢٧الداخلي آفي ديختر على 

 األكثر فسادا، وذلك للسنة     من المستطلعين إن تساحي هنغبي هو     % ٤٠وفي وسط أعضاء الكنيست، قال      
) يسرائيل بيتينو (، واسترينا طرطمان    %٣٨الثانية على التوالي، يليه رئيس الليكود بنيامين نتانياهو بنسبة          

 ؟%٢٤بنسبة ) العمل(، وإيلي مرتسيانو %٣١، ووزير األمن السابق عمير بيرتس %٣٢بنسبة 
  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  يض الرقيق األب وتجارةإسرائيل: تقرير .٣٢

 صدر األماكن التي يستهدفها تجار الرقيق األبيض     لألمم المتحدة، حول    قال تقرير   :  رافي بيرج  - القدس
 إن السلطات االسرائيلية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على ظاهرة تهريب الرقيق األبيض غير              ،العام الحالي 

وتـدخل بعـض    . حقيق هذا الهدف  أنه مازال عليها بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المعايير الدنيا لت           
. النساء إلى إسرائيل بطريقة شرعية، غير أن البعض اآلخر يقوم البدو بتهريبه عبر الحدود مـع مـصر    

.  آالف دوالر  ١٠ و ٨وفي بعض األحيان يتم بيع هؤالء النساء في المزاد حيث يتراوح سعر إحداهن بين               
ورغم ذلـك فانـه يـتم       .  أمور غير مشروعة   والبغاء في إسرائيل شرعي، غير أن السمسرة والمواخير       

ونظرا لغياب قوانين تحد مـن      . تجاهل القانون على نطاق واسع، والقليل من المواخير تتعرض لالغالق         
تجارة الرقيق األبيض في إسرائيل ظل هذا النشاط ولسنوات أقل خطرا وأكثر ربحا من تجارة المخدرات                

  . أو تهريب السالح
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ويقـول النـشطاء إن     . لقد اختلف الوضع كثيرا   " شرطة مكافحة تهريب البشر      ويقول راني كاسبي رئيس   
تصاعد النشاط األمني أدى إلى ردة فعل معاكسة فبدال من عمل المواخير في العلن أصبح السماسرة أميل                 

فيما تقول الحكومة إن جهودها أدت      "وتابعوا قائلين   . إلى العمل السري فبات من الصعب رصد أنشطتهم       
  ". ليص عدد الضحايا في البالد، تشعر المنظمات غير الحكومية بأن ذلك غير حقيقيإلى تق

  ٧/١١/٢٠٠٧بي بي سي 
  
  فلسطينية في كندا توجه رسالة مفتوحة لعباس حول التسوية مع اسرائيل منظمة ١٤ .٣٣

ندا في  مندوباً عن منظمات الجالية الفلسطينية في ك٥٤اجتمع نهاية الشهر المنصرم في مدينة هاملتون 
مؤتمر هو الثالث في سلسلة من االجتماعات التمهيدية الهادفة إلى تأسيس منظمة وطنية تمثل الجالية 

وقد تم تبني رسالة مفتوحة إلى محمود عباس حذرته من االعتراف باسرائيل كدولة . الفلسطينية هناك
ه للخطر التطبيق الكامل  يمنحها واجهة أخالقية وشرعية قانونية، في وقت يعرض فيألن ذلكيهودية، 

 الساعين إلى المحافظة على ٤٨يكما أنه يناقض كفاح فلسطيني. لحق الفلسطينيين الثابت في العودة
وأشارت الرسالة إلى أن االساس الوحيد الذي يمكن . هويتهم والحصول على حقوق المواطنة المتساوية

ل إقامة دولة ديمقراطية علمانية موحدة بموجبه تحقيق السالم في أرض فلسطين التاريخية يأتي من خال
يتمتع فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشتركون في الحقوق والمسؤوليات نفسها بغض النظر عن 

وأكدت على ان القرار النهائي حول ما يمكن أن يقبله الفلسطينيون ال يمكن أن يتخذ إال من قبل . ديانتهم
 . ماليين فلسطيني المتواجدين عبر العالممجلس وطني فلسطيني منتخب يمثل العشرة

  ٨/١١/٢٠٠٧العرب اليوم 
  

  هم جزء حيوي من السالمأن علنون يفلسطينيون واسرائيليون دينيون زعماء .٣٤
فلـسطينيون واسـرائيليون     في ظهور مشترك غير معتاد قال زعماء دينيون       : ديبورا تشارلز  -واشنطن
نهم ليسوا عقبة امـام الـسالم فـي         أ ،ء تجمع في واشنطن    المؤسسات الدينية لالرض المقدسة اثنا     يمثلون

 هي إيجـاد   هممسؤوليتأن   واوفي بيان مشترك قال    .الشرق االوسط وانما جزء حيوي من العملية السلمية       
اتفقوا على ان كل طائفة دينية يجب ان        وقد  . التحارب والقتل الطريق الصحيح للحياة معا في سالم وليس        

قال صالح زهيقـة مـساعد وزيـر االوقـاف       من جهته   و. لدى االديان االخرى  تحترم االماكن المقدسة    
هذه الفرصة وهذا الحوار بين االديان يمكنهما فعال تقديم مساعدة كبيرة في تحريك عمليـة               أن  الفلسطيني  

لـسعي  اال ان المجلس وافق على      إ ،ورغم انهم لم يتوصلوا الي اتفاق حول وضع القدس         .السالم لالمام 
  .ها جميعا مقدسةونعتبريتركة لهذه المدينة التي لرؤية مش

  ٨/١١/٢٠٠٧رويترز 
  

  واصل طه يشارك في افتتاح مؤتمر حق العودة في السويدالنائب  .٣٥
 في مدينة أوبساال السويدية مؤتمر حق العودة الذي دعت إليه مؤسـسة بـديل               مطلع الشهر الحالي  افتتح  

ـ  أوروبا والشتات الفلسطيني،     وإئتالف حق العودة لالجئين الفلسطينيين في دول        فـي    النائـب  ةشاركبم
سليمان فحماوي عن لجنة المهجرين، والمحاميان حـسين أبـو حـسين    إضافة إلى  واصل طه،  الكنيست

 حزباً ومؤسسة سويدية تحدث ممثلوها وأكدوا تضامنهم مع    ١٧ حضر ممثلو     كما .وأسامة حلبي كقانونيين  
  .ه بالعودة إلى ديارهمالشعب الفلسطيني ومع حق الجئيه ونازحي

  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  في عدد المقدسيين من طالبي الجنسية اإلسرائيليةغير مسبوق ارتفاع  .٣٦
أمس أن المئات من فلسطينيي القدس الشرقية قدموا طلبـات للحـصول             يديعوت أحرونوت  ذكرت :لندن

نهائيـة التـي سـتعقب     على الجنسية اإلسرائيلية بعد الحديث عن طرح قضية القدس في المفاوضـات ال            
دفـع العديـد مـن      واعتبرت أن الحديث عن احتمال تقسيم المدينة        .  أنابوليس فيالمؤتمر الدولي للسالم    

وأشارت إلـى أن االشـهر األربعـة         .، هرباً من العيش في ظل السلطة الفلسطينية       ذلك إلى   الفلسطينيين
ا بلغ عدد مقدمي هذه الطلبات منذ العام        األخيرة شهدت تقديم أكثر من ثالثة آالف طلب من مقدسيين، فيم          

في القدس يقيم نحو ربع     فيما تجدر االشارة إلى أن      .  شخص سنوياً  ٣٠٠ ألفاً، أي بمعدل     ١٢ نحو   ١٩٦٧
ولفتت الصحيفة إلى أن المجتمع العربي المقدسي كـان ينظـر إلـى قبـول الجنـسية                  .مليون فلسطيني 

  .دفع غالبية الفلسطينيين إلى اختيار البقاء كمقيمين دائميناإلسرائيلية باعتباره أقرب إلى الخيانة، ما 
  ٨/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
   ضاتو يحذر من فرض حقائق استيطانية على االرض للتأثير على المفاالتفكجي .٣٧

خليل التفكجي، من خطورة المخطط االستيطاني      .حذر الخبير الفلسطيني في شؤون االستيطان، د       :رام اهللا 
السرائيلية الحالية على تنفيذه في الضفة الغربية بصفة عامة وفي محـيط القـدس              الذي تعمل الحكومة ا   

المحتلة بصفة خاصة، موضحاً ان هذا المخطط يهدف باألساس الى إقامة دولتين فـي الـضفة واحـدة                  
للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين بعد محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية، وربط تلك التجمعـات بـشبكات              

وكشف عن أن هذا المخطط االستيطاني       .عن شبكة الطرق المخصصة لمرور المستوطنين     طرق منفصلة   
 لشارون، موضحاً أن أولمـرت يواصـل تنفيـذ هـذا            ٢٠٠٢يستند الى التعهدات التي قدمها بوش عام        

مؤكـداً أن    .المخطط الذي عمدت اسرائيل على فرض الحقائق الجديدة منه على األرض منذ تلك الفترة             
ؤشراً واضحاً على عزم إسرائيل نسف المرجعيات الدولية التي قامت على أساسـها عمليـة               ذلك يمثل م  

  .التسوية
  ٨/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  في قرى وبلدات النقب العربي  على البيوت مستمرة اسرائيليةحرب .٣٨

دم واسعة  أقدمت الجرافات اإلسرائيلية، صباح أمس على ارتكاب عملية ه        :  حسن مواسي  -النقب العربي   
رئيس المجلس اإلقليمي للقـرى     وأكد  .  في النقب  لبيوت عربية في قرية بير أبو الحمام غير المعترف بها         

غير المعترف بها حسن الرفايعة أن هذه المرة األولى التي تقوم السلطات اإلسرائيلية بعملية هدم للمنازل                
ليات الهدم على البيوت المسكونة أما البيوت        بحجة أن هناك أوامر بتجميد عم      ،باطونالمن  المبنية  العربية  

  .الجديدة فالهدم ما زال يتهددها
  ٨/١١/٢٠٠٧المستقبل 

  
  شن حمالت اعتقال وتجريف واسعةي يتوغل وسط القطاع واالحتالل .٣٩

الجيش اإلسرائيلي توغل صباح  نأ ، قالت مصادر فلسطينية وشهود: ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
، سلقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وشن حمالت اعتقال وتجريف واسعةأمس في قرية وادي ال

القوات وكانت  . آلية انطلقت من موقع كيسوفيم العسكري وسط إطالق نار كثيف١٥مدعوماً بأكثر من 
  .سبقت تقدم اآلليات واعتلت وداهمت عددا من المنازلقد الخاصة 

  ٨/١١/٢٠٠٧البيان  
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  ومواجهات مسلحة في كفردان غرب مدينة جنين شاب فلسطيني إصابة .٤٠
أصيب في الساعات األولى من مساء األربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل            : علي السمودي 

 اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلـسطينين وقـوات         شهدتاالسرائيلي في قرية كفردان غرب جنين، التي        
 الية عسكرية، واقتحمت عدة منازل وقامت باالسـتيالء         ٢٠االحتالل التي توغلت فيها معززة بأكثر من        

  .عليها واحتجاز المتواجدين فيها في محاولة لنصب كمائن للمطلوبين
  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  يصيب ثالثة أشخاص وقطاع غزة مصربين نفق على الحدود انهيار .٤١

مس على الحدود بين أفاد شهود فلسطينيون بأن نفقا انهار صباح أ:  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 
برضوض ، حيث أصيبوا مصر وقطاع غزة وذلك بينما كان في داخله ثالثة أشخاص من سكان رفح

 . وحالة اختناق نقلوا على إثرها إلى المستشفى
  ٨/١١/٢٠٠٧البيان  

  
   بسبب الرواتب يعلن اضرابا تحذيريا الفلسطينيين في الضفةاتحاد المعلمين .٤٢

المعلمين في الضفة الغربية اعالن اضراب تحذيري يوم االثنين القادم ليوم           قرر اتحاد   :  بيت لحم  -نابلس
 هـم  جميل شـحادة امـين االتحـاد ان        أشارو .واحد وذلك احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم       

  الحكومي  بناء على الرد    التي رفعوها، ليتقرر    الجديدة تهم الحكومة مدة اسبوعين للرد على مذكر      ونسيمهل
  .ات المقبلةالخطو

  ٧/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  

   دوالر خسائر القطاع الزراعي في خان يونس منذ اندالع االنتفاضةمليون ٥٦ .٤٣
قال أسامة الفرا، محافظ خان يونس، إن قيمة الخسائر الزراعية المباشرة التي تعرضت لهـا    : خان يونس 

 أن إجمالي المساحة     في هذا السياق،   وأوضح . مليون دوالر  ٥٦المحافظة منذ بدء انتفاضة األقصى تفوق       
 إغـالق المعـابر أمـام       مبينا الخسائر الناتجة عن    دونما،   ١٣٤٥٨التي تم تجريفها في نفس الفترة، بلغ        

 تنفيذ معظم المشاريع التنموية لهذا      تتداعيات على الساحة الداخلية، أعاق    مما أفرز   .  الزراعية الصادرات
  .فقري لإلنتاج الوطنيالقطاع الذي يمثل العمود ال

  ٨/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  

  %٩٢,١ارتفاع معدل البطالة في فلسطين إلى :  المركزياإلحصاء .٤٤
ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن نسبة األفراد الذين ال يعملون وفقاً للتعريف الـموسع للبطالة،              : البيرة

 كمـا   .في الربع الثالث مـن العـام      % ٩٢,١ إلى   ٢٠٠٧في الربع الثاني من العام      % ٥٢,٧ارتفعت من   
أن معدل  بينت  نتائج مسح القوى العاملة في األراضي الفلسطينية للربع الثالث من العام الحالي             أن  أوضح  

في الضفة الغربية بسبب تراجع العمالة في قطـاع الزراعـة،           % ٠,٨١البطالة خالل الربع الثالث ارتفع      
  .جع العمالة في قطاع الصناعة والبناءفي قطاع غزة بسبب ترا% ٢٥كما ارتفع 

 ٨/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  وفاة طبيب فلسطيني على حاجز شمال قطاع غزة وهو ينتظر تلقي العالج .٤٥

توفي طبيب فلسطيني أثناء انتظاره على حاجز بيت حانون، شمال قطاع غزة، للدخول إلـى               : ألفت حداد 
أعربت المصادر عن استيائها من     قد  و .د إصابته بجلطة دماغية   أحد المشافى اإلسرائيلية لتلقى العالج بع     
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 الضفة الغربية أو مستشفيات إسرائيل وساعات االنتظار        ى في تحويالتهم إل   ىالتأخير الذي يالقيه المرض   
  .على حاجز ايرز

  ٧/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   المناظير ألول مرة في قطاع غزة بواسطةإجراء جراحة للجيوب األنفية لطفلة .٤٦
في نادرة طبية وألول مرة في قطاع غزة تم إجراء عملية جراحية نوعيـة فـي                :  حسن دوحان  -غزة  

الدكتور إيهاب الزيان بمستشفى    ها  قام ب ،  الجيوب األنفية باستخدام المناظير لطفلة تبلغ السادسة من العمر        
  .غزة األوروبي

  ٨/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  الطواقم الطبية على عتداء باإلالهالل األحمر الفلسطيني يتهم االحتالل .٤٧
اتهمت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، سلطات االحتالل بمواصلة انتهاكاتها بحـق الطـواقم             : رام اهللا 

  . انتهاكا٧٤ًالطبية التابعة للجمعية، موضحة ان مجموع تلك االنتهاكات خالل الشهرين الماضيين بلغ 
  ٨/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  لطات تطلب من مرشح إزالة صوره وهو يدوس علمي أمريكا وإسرائيلالس: األردن .٤٨

/  تشرين ثاني٢٠طلبت السلطات األردنية المختصة، من مرشح لالنتخابات النيابية المقررة يوم : عمان
نوفمبر الجاري، إزالة صور له استخدمها في الدعاية االنتخابية، يظهر فيها وهو يدوس على العلمين 

  .سرائيلي، إضافة إلى صور له مع رئيس العراق الراحل صدام حسيناألمريكي واإل
 ٧/١١/٢٠٠٧قدس برس 

  
     زيادة عدد مقاعد أبناء المخيمات في الجامعات .٤٩

وافق مجلس التعليم العالي في جلسته االخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم :  امان السائح-عمان 
 مقعدا ٣٥٠زيادة عدد مقاعد أبناء المخيمات لتصل إلى خالد طوقان على . العالي والبحث العلمي د

  ".٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٨اعتباراً من بدء العام الجامعي 
  ٨/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  الى الوحدة " حماس"و" الجهاد"فضل اهللا يدعو  .٥٠

د الرفاعي في لبنان أبو عما" الجهاد اإلسالمي"استقبل المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، ممثل حركة 
وتركز البحث حول ما حدث من إشكاالت واشتباكات في غزة بين حركتي . على رأس وفد من الحركة

حيث أبدى فضل اهللا امتعاضا حيالها، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس سلبا ليس " الجهاد اإلسالمي"و" حماس"
 جهاديا وسياسيا وثقافيا في على الحركتين فحسب، بل على المشهد اإلسالمي العام، كونهما تمثالن امتدادا

الساحة اإلسالمية، كما ينعكس سلبا على القضية الفلسطينية برمتها والتي تحتاج إلى جهود وحدوية 
أن من "وشدد على . مضنية ال إلى مزيد من االختالف الذي يحاصرها في أشد المراحل صعوبة وتعقيدا

ن قضيته، وأن تبقى ثقته كبيرة بفصائل الضروري أن يستمر الشعب الفلسطيني في اندفاعه الحتضا
، ألن السعي األميركي واإلسرائيلي وحتى "الجهاد اإلسالمي"و" حماس"االنتفاضة والمقاومة، وخصوصا 

بعض المساعي الدولية والعربية تنصب على نزع ثقة الشعب الفلسطيني بمقاوميه تمهيدا النتزاع الثقة 
من جهته، أكد الرفاعي بعد اللقاء بأن المشاكل . يه المغتصبةبإمكانية استعادة حقوقه المشروعة وأراض
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التي حصلت انتهت إلى غير رجعة، وأشار إلى أن البحث تناول الوضع الفلسطيني في لبنان، وأكد عدم 
  . وجود مشاكل بين المخيمات الفلسطينية وجوارها، سواء في الضاحية أو بيروت أو الجنوب

برئاسة ممثلها في لبنان، أسامة حمدان، يرافقه مسؤول العالقات " حماس"ثم استقبل فضل اهللا وفد 
من جهة، " الجهاد"و" حماس"وشدد على ضرورة فتح قنوات الحوار بين . السياسية في الحركة علي بركة

أن البحث تطرق لوضع الفلسطينيين في لبنان والتأخير "وأشار حمدان إلى . من جهة ثانية" فتح"وحركة 
لقد لمسنا من سماحته : "، وقال"دة إعمار مخيم نهر البارد، بما يمهد لعودة أهله إليهالحاصل في إعا

وأكد أنه ". استعدادا لبذل جهود خاصة في إطار عودة أهلنا إلى بيوتهم وحث المعنيين على اإلسراع بذلك
نابوليس من جرى التداول في آفاق المرحلة المقبلة وما تخطط له اإلدارة األميركية من خالل مؤتمر أ

  . سعي للتطبيع مع العدو والتخطيط لشن حرب قد تستهدف إيران أو سوريا ولبنان
  ٨/١١/٢٠٠٧السفير     

  
  المناورة خطوة دفاعية عن لبنان: نصر اهللا .٥١

، مساء أمس، كلمة لألمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا تتعلق "تلفزيون الجديد"بثت قناة 
وقالت إنه وجهها الى المقاومين في ختام المناورة . ي نفّذتها المقاومة في الجنوببالمناورة االخيرة الت

  ". إن ما قمتم به في هذه األيام هو بالتأكيد رسالة واضحة للعدو الذي كان يناور قبل أيام: "وجاء فيها
  ٨/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
   إسرائيلية غير عادية على الحدود اللبنانيةتحركات .٥٢

صادر أمنية في الجنوب اللبناني بأن حالة من االستنفار غير المعلن تسود المنطقة أفادت م: د ب أ
للقوات اإلسرائيلية قرب السياج الفاصل مع " تحركات غير اعتيادية"الحدودية بين لبنان وإسرائيل جراء 

 منتصف الليلة وترددت عند. القرى والبلدات اللبنانية الحدودية، امتداداً من الوزاني ووصوالً إلى عيترون
وأشار سكان . الماضية أصوات إطالق نيران غزيرة في وادي هونين الواقعة بين بلدتي مركبا والعديسة

 أيام على القيام بعمليات ٥قوات االحتالل اإلسرائيلي دأبت منذ "في منطقتي العديسة وحوال إلى أن 
د إعالن المناورات التي قام بها  األخيرة بع٤٨تمشيط ورماية في المنطقة وازدادت في الساعات الـ

  ".حزب اهللا أخيراً
  ٨/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
   اإلسرائيلي-حان الوقت إلنهاء مأساة النزاع العربي : عبداهللا بن عبد العزيز .٥٣

عقد خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء  :روما
وتناول الجانبان األهمية البالغة في أن يصل مؤتمر السالم  . أول من أمسإيطاليا رومانو برودي، مساء

إلى نتيجة محسوسة تعيد للفلسطينيين حقوقهم الوطنية المشروعة، كما أكدا على " أنابوليس"المقبل في 
الدور المحوري للواليات المتحدة في التحضير لالجتماع بصورة تأخذ في االعتبار أن الجانب الفلسطيني 

 وألقى عبد اهللا بن عبد العزيز، كلمة أكّد فيها أنه قد .و األكثر حاجة لتفهم محدودية قدرته على الحركةه
 اإلسرائيلي وتحقيق السالم العادل، الذي يصون حقوق جميع -حان الوقت إلنهاء مأساة النزاع العربي 

 . األطراف، ويقوم على مبادئ اإلنصاف وقرارات الشرعية الدولية
  ٨/١١/٢٠٠٧الوسط الشرق ا
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 في أنابوليس بدالً من الوثيقة المشتركة" بيان نوايا"واشنطن تقترح إصدار  .٥٤
عدلت الواليات المتحدة االميركية، عن موقفها الداعي لتوصـل الطـرفين           : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

رح ان يصدر عـن     الفلسطيني واالسرائيلي الى وثيقة مشتركة تتناول قضايا الحل النهائي، وتعتزم أن تقت           
ووفقا لمصادر مطلعة فان البيـان المرتقـب سيتـضمن          ". بيان النوايا "مؤتمر انابوليس ما يمكن تسميته      

مرجعيات عملية السالم وهي خارطة الطريق ورؤية حل الدولتين ومبادرة السالم العربيـة واالتفاقـات               
ضات سريعة وجادة حول قضايا      اضافة الى تأكيده على اطالق مفاو      ١٥٥١الموقعة وقرار مجلس االمن     

كمـا  . الحل النهائي التي سيحددها بالقدس والالجئين والحدود والمستوطنات والمياه والعالقات الدوليـة            
ووفقا . سيحدد البيان موعد انتهاء الوالية الرئاسية للرئيس االميركي جورج بوش هدفا النهاء المفاوضات            

ع التزامات الطرفين الفلسطيني واالسـرائيلي الـواردة فـي    للمصادر فان البيان سيؤكد تنفيذ فوري لجمي    
  . اسرائيلية خاصة-المرحلة االولى من خارطة الطريق ضمن لجنة فلسطينية 

  ٨/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
    حرب عالمية إذا هوجمت إسرائيل نووياً : بوش .٥٥

 امس، بعـدا إسـرائيليا      أعطى الرئيس االميركي جورج بوش    : رويترز، ا ب، ا ف ب، يو بي آي، مهر         
للتصريحات التي ادلى بها مؤخرا وأشار فيها الى ان طموحات ايران النووية قد تؤدي الى حرب عالمية                 
ثالثة، حيث أكد ان ما كان يعنيه هو ان ضرب إسرائيل بالسالح النووي سيؤدي الى تلك الحرب، وذلـك               

 آالف جهاز طـرد     ٣ها ركبت حتى اآلن     في وقت جددت طهران تمسكها بمسارها النووي، مشيرة الى ان         
السبب في انني قلت ذلك هو ان هذا بلد تحدى الوكالة الدولية            : "وفي مقابلة تلفزيونية، قال بوش    . مركزي

واضاف ". وقال انه يريد ان يدمر اسرائيل     .. أو بعبارة أخرى لم يكشف عن كل برنامجه       .. للطاقة الذرية 
ولذا قلـت   . لمية الثالثة فمهاجمة اسرائيل بسالح نووي سيريكم ذلك       إن كنتم تريدون ان تروا الحرب العا      "

  ". لم يكن ما قلته تكهنات او رغبة عندي. ان اآلن هو الوقت المناسب للتحرك
  ٨/١١/٢٠٠٧السفير 

  
   في الديموقراطية مثاالً للفلسطينيينلبنان أريد أن يكون :ساركوزيل بوش .٥٦

خالل لقائه نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي في فرجينيا        عبر الرئيس األميركي جورج بوش،      : واشنطن
 بوش  قالو أمس، عن ارتياحه لالتصاالت التي تجريها فرنسا مع سوريا حول األزمة السياسية في لبنان،             

دولتـان  . أؤمن بحل الدولتين  . ممكنة) الديموقراطية(أريد أن يكون لبنان مثاال للفلسطينيين ليثبت لهم أن          "
ال . لقد ناقشنا ذلك اليوم   ) ساركوزي(وهذا ما يعتقد به الرئيس      . لى جانب بعضهما البعض   تعيشان بسالم ا  

 ومـن   ."شيء أفضل للفلسطينيين من أن يروا ما الذي يمكن تحقيقه في ديموقراطية مستقرة فـي لبنـان                
ة إلى قـاد  "وقال  . دعا ساركوزي إلى مساعدة شعوب الشرق األوسط وإيجاد طريق السالم واألمن          جهته،  

إن الوضع الراهن   . ال تترددوا، خاطروا من أجل السالم وقوموا بهذا األمر اآلن         : إسرائيل وفلسطين أقول  
، "تسليم المجتمع الفلسطيني كله إلى المتطرفين الذين يهددون وجود إسـرائيل          : يخفي وراءه أخطارا أكبر   

  . "فرنسا تريد األمن إلسرائيل، ودولة للفلسطينيين"مضيفا 
٨/١١/٢٠٠٧السفير   

  
  إسرائيلي من إمكانية استيالء إرهابيين على النووي الباكستاني-قلق أميركي  .٥٧

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس، بأن قلقا يسود محافل األمن في            :  تغريد سعادة  -رام اهللا 
وز سـالحاً   الواليات المتحدة وإسرائيل بسبب المواجهة الداخلية في باكستان، على خلفية أن باكستان تح            

وقالت يديعوت إن أحد القادة السابقين جهاز االستخبارات االميركي زار إسرائيل وأعـرب علـى    . نووياً
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مسمع من نظرائه عن القلق من إمكانية أن تستولي جماعات متطرفة على السلطة في الباكستان وتـسمح                 
واشارت الصحيفة إلى أن بـروس      . لجماعات ارهابية، وعلى رأسها القاعدة بالوصول إلى القنبلة النووية        

رايدل، الذي كان مستشارا لشؤون الشرق األوسط للرئيسين االميركيين بيل كلينتون وجورج بـوش زار               
على " القاعدة"إسرائيل هذا األسبوع، وأوضح لإلسرائيليين أن إسرائيل ستكون الهدف األول إذا سيطرت             

  .سالح نووي
  ٨/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  ين الفاتيكان وإسرائيل لتأخير التأشيراتأزمة ب .٥٨

تشهد العالقات بين الفاتيكان وإسرائيل أزمة جديدة تتعلق هذه المرة بالتأخير الشديد فـي مـنح                : الفاتيكان
، صرح  وفي هذا الصدد  . السلطات اإلسرائيلية لتأشيرات الدخول ورخص اإلقامة لرجال الدين الكاثوليك        

تسبب التأخيرات والرفض مشاكل ضـخمة للنـشاط الراعـوي وعمـل            في كل مرة    "األب دافيد جايغر    
المشكلة األساسية هي أنه ال توجد في إسرائيل أية معايير ناظمة لتسليم رخص اإلقامة              "، وأضاف   "الكنيسة

ومـن  "وأردف الراهـب الفرنسيـسكاني      ". والدخول، إال ما يقوله لك الموظف في الشباك في ذلك اليوم          
يحصل عليها فقط لسنة واحدة أو لدخول واحد، وإذا ما أراد مغـادرة الـبالد، ال                يحصل على التأشيرة،    

  ".يستطيع العودة إال بطلب جديد وتأشيرة جديدة
  ٨/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 

 
  رسالة من موسكو إلى دمشق تحضها على العمل إلنجاح مؤتمر أنابوليس  .٥٩

ضت أخيرا دمشق على بذل جهـود       من مصدر روسي ان موسكو ح     " الحياة"علمت  :  رائد جبر  -موسكو  
وتشير تقديرات الى ان واشنطن طلبت مـن الـروس          . إلنجاح لقاء أنابوليس للسالم في الواليات المتحدة      

  .القيام بهذه الخطوة
  ٨/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  مراسلون بال حدود تنتقد تضييق حماس على اإلعالم .٦٠

الجديدة التي فرضتها حركـة     " التضييق"ت  انتقدت منظمة مراسلون بال حدود اليوم بشدة إجراءا       : باريس
حماس الفلسطينية على العاملين في حقل اإلعالم في قطاع غزة، إذ ال يمكن ألي صحافي مواصلة عمله                 
من دون الحصول على بطاقة صحافية من وزارة اإلعالم، وانتقدت أيضا توقيف القوى األمنية التابعـة                

التـي تملكهـا    " األقصى"فيين يعمالن لصالح القناة التلفزيونية      ، في الخليل، صحا   )فتح(للسلطة الفلسطينية   
 وأعربت مراسلون بال حدود عن أسفها ألن يكون الصحافيون أولى ضحايا المواجهـات بـين                .الحركة

  .الفصيلين الفلسطينيين فتح وحماس
  ٨/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  المصالح الوطنية والقومية العليا للشعب الفلسطيني .٦١

  جواد الحمد
 وتتنـاول   ،تعرف مختلف الشعوب واالمم والدول المصالح الوطنية والقومية العليا وفق مقاربات مختلفة           

 وعملية البنـاء وحتـى      ، وتعريف المصالح ذاتها   ،هذه االختالفات متغيرات عدة تشمل التعريف المنهجي      
 حماية وتطـوير     كما يضيف البعض التباين في استراتيجيات      ،طرق واساليب تحقيق اهداف هذه المصالح     

 ، وهي تمثل عادة اهداف الدول وتطلعاتها سواء االقتصادية او العسكرية او الثقافيـة             .مصالحهم الوطنية 
وهي مكون مهم في رسم العالقات الدولية حيث يعد السعي لتحقيق المصالح الوطنية اسـاس المدرسـة                 
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 The، ٢٠٠٧بيديا، نـشر سـبتمبر   وعة ويكيمن موس. (الواقعية في العالقات الدولية بمختلف تشكالتها
National Interest (تصادية والكرامة والهويـة  وتشمل المصالح الوطنية فيما تشمل االمن والتنمية االق

 وتشمل ازالة االحتالل واالستعمار واالستقالل وتقرير       ،، كما تتناول التهديدات الداخلية والخارجية     الوطنية
 كما تشمل الديمقراطيـة وحقـوق       ،عة تحت االستعمار واالحتالل   المصير وعودة الالجئين للشعوب الواق    

وتعتبر المصالح الوطنية للدول والـشعوب      . االنسان واالعتراف االممي والوحدة الوطنية للدول المستقلة      
واالمم اساس التفكير والتخطيط االستراتيجي وقاعدة بناء عالقاتها وسياساتها الخارجيـة الثنائيـة منهـا               

  .  حد سواءواالممية على
  المصالح الوطنية وتغير مراحل النضال الفلسطيني

في البحث في رسم المصالح العليا للشعب الفلسطيني التي تبنى عليها مختلـف اسـتراتيجياته وخططـه                 
 والتي تحدد مالمح مستقبله ودوره في المنطقة والعالم يجب االخذ بعين االعتبـار ان رسـم                 ،المستقبلية

مرحلة التحرر الوطني التي تمـر بهـا        : المرحلة االولى : ط فلسطينيا بمراحل ثالث   المصالح العليا يرتب  
 والقاضية بازالة االحتالل حيث يتشكل عدد من المصالح العليا والحيويـة التـي              ١٩٤٨القضية منذ عام    

  .تسمى بالمصالح الوطنية او القومية للشعب الفلسطيني وفق متطلبات هذه المرحلة والى حين انجازها
في حال تمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولة فلسطينية على االراضي المحتلة عـام              : لمرحلة الثانية   ا

  . بعد انسحاب قوات االحتالل منها بالوسائل التي يستخدمها الفلسطينيون١٩٦٧
 وهي المرحلة التي يتمكن الشعب الفلسطيني فيها من تحرير كل فلسطين وانهاء الكيـان             : المرحلة الثالثة 

.  وتحقيق حق العودة المنشود كامال     ، واقامة ددولة فلسطينية على ارض فلسطين كاملة       ،الصهيوني سياسيا 
وال شك ان تداخل بعض المصالح او استمرار بعضها على مدى المراحل الثالث امر ممكن ما دامت له                  

 في صياغة المـصالح      ولكن االنتباه الى هذه المراحل الثالث امر مهم        ،مبرراته وله من الواقعية نصيب    
كمـا  . العليا نظرا الهمية الظروف وطبيعة الوسائل واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق كل اهداف كل منها            

تثير بعض النظريات في رسم المصالح العليا مسالة االولويات المرحلية لهذه المصالح حسب الظـروف               
 ودور كل منها فـي تحقيـق        ،راتها المتبادلة  وكذلك طبيعة العالقات بينها وتاثي     ،والمعطيات االستراتيجية 

  .االهداف الوطنية لهذه المرحلة وعلى الصعيد االستراتيجي االشمل
  المحيط الحيوي للمصالح العليا للشعب الفلسطيني

ثمة ترابط بين القومي والوطني في القضية الفلسطينية يلعب دورا مهما في تـشكيل المـصالح العـالي                  
 وهو ما يلقي بظالله على طبيعـة المـصالح العليـا            ، لها محيطا حيويا مؤثرا     ويشكل ،للشعب الفلسطيني 

الوطنية للشعب الفلسطيني والمرتبطة بالمصالح القومية واالمن القومي العربي واالمن الحضاري لالمـة             
وترتبط المصالح الوطنية العليـا للـشعب الفلـسطيني بمـسألة التحريـر             . االسالمية على نطاق اوسع   

 وهي تشكل بذلك دافعا قويا جـدا للمـشاركة الـشعبية الفلـسطينية              ،ل وتقرير المصير اساسا   واالستقال
 ونظرا الرتباطها ثقافيا وايديولوجيا بعقيدة االمة االسالمية فانها تشكل كـذلك دافعيـة هائلـة                ،المباشرة

 وهـو   ،فلسطينللمشاركة من قبل محيطها الحيوي في االمة وليس فقط من قبل الدول العربية المجاورة ل              
ولذلك فان رسم السياسة الخارجية والعالقات      . ما يشكل لها عوامل قوة متميزة في المعركة مع االحتالل         

 وال  ،االقليمية والدولية للقضية الفلسطينية ال يتوقف على العامل الجغرافي فقط كغيرها مـن دول العـالم               
 اولويته في بناء معادلة المـصالح الوطنيـة   يقلل ذلك من اهمية المحيط الحيوي الجغرافي المباشر وربما    

) الجوار الجغرافـي والمجـال االيـديولوجي      (  حيث تمثل هذه الكتل بمجموعها       ،العليا ومعركة التحرير  
 كما تمثل عمقا استراتيجيا ببعديه االيديولوجي واالقتصادي        ،مجاال حيويا لعمل القضية وتلقي الدعم منها      

 مـا يجعـل     ،ملكها الدول غير المجاورة لفلسطين العربية منها واالسالمية       نظرا لالمكانات الهائلة التي ت    
االهتمام بالمحيط الحيوي اولوية قصوى في سياسة العالقات الخارجية الفلسطينية في مراحـل القـضية               
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النها تشكل في النهاية حليفا واقعيا وقويا في العمل لصالح تحقيق المصالح الوطنية الفلـسطينية               . المختلفة
  .لعليا على الصعيد السياسي واالقتصادي واالمني وربما العسكري في بعض المراحلا

  محددات المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
  . طبيعة المرحلة النضالية التي تمر بها القضية الفلسطينية من المراحل الثالث الموصفة اعاله- ١
  .ترضة ومصالح االمن القومي العربي التقاطع والتضارب بين المصالح الوطنية المف- ٢
  . المرجعية الثقافية والحضارية للمصالح العليا- ٣
 وتداخل مصالحها مـع     ، المعطيات االستراتيجية في المحيط الحيوي لفلسطين شعبا وارضا وقضية         - ٤

  .اطراف عربية واقليمية ودولية
سطيني او ان تصب باتجاهها واهم هذه        مقدار تحقيق هذه المصالح لالهداف االستراتيجية للشعب الفل        - ٥

 عودة  ، إزالة االحتالل بكل اشكاله ومسمياته واقامة الدولة كاملة السيادة         ،تحرير األرض كاملة  : االهداف
  .الالجئين جميعا الى ديارهم التي هجروا منها

لـى   عوامل القوة التي يملكها الشعب الفلسطيني على الصعيدين العـسكري واالقتـصادي نـسبة ا               - ٦
  .االطراف االخرى ذات الصلة برسم مصالحها العليا والتي تؤثر على امنها الوطني وخاصة اسرائيل

  . القدرة المتبادلة بين الشعب الفلسطيني واسرائيل على االضرار بالمصالح الحيوية لكل طرف- ٧
من الوطني مـن     المنهج الذي يتبعه راسمو المصالح الوطنية العليا والمصالح الوطنية ومصلحة اال           - ٨

  . ام اللجوء الى منهج خاص، ام النظرية االخالقية،حيث نظريات الواقعية السياسية بمختلف انواعها
  . طبيعة توزيع وتقاسم القوة والنفوذ في النظام الدولي لكل مرحلة- ٩
 شـرائح    التطلعات المحلية للنظام وبرنامج العمل الوطني ومؤسساته والحوافز القائمة فيه لمختلف           - ١٠

  .الشعب في كافة اماكن تواجده
 القدرة على اتخاذ القرار في السياسة الخارجية بوصفه عامال غير مـستقل عـادة نظـرا للتـاثر            - ١١

والتاثير المبتادل بين الدول في ساحة الملعب االقليمي والدولي المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني              
ية وبرامج النضال الوطني الفلسطيني طوال العقود الستة الماضـية          تشير نتائج الدراسة المعمقة في القض     

  : الى تعدد المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وان اهم المصالح المعتبرة للشعب الفلسطيني هي
 إزالة االحتالل االستيطاني والعسكري اإلسرائيلي وتحقيق التحرير وممارسة حق تقريـر المـصير              - ١

  .الل السياسي السياديوتحقيق االستق
 بما في ذلك إعادة بنـاء وصـياغة منظمـة التحريـر             ، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته      - ٢

 واالعتـراف االممـي بالدولـة       ، وبناء الدولة الحرة كاملة الـسيادة      ، وتحقيق الوحدة الوطنية   ،الفلسطينية
  .والشعب

وتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم والخسائر التـي         عودة الالجئين الى ديارهم التي هجروا منها         - ٣
  .ترتبت على طردهم

 واستقرار الهوية الوطنية والفكرية والحضارية للشعب       ، تاكيد االنتماء الى االمة العربية واالسالمية      - ٤
 والتعامل معها بوصفه العمق االستراتيجي والحاضنة الدولية واالقليمية للشعب          ،والدولة على هذا االساس   

 العربية واإلسالمية على قاعدة تفعيل العمـق        - وإعادة ترتيب العالقات الفلسطينية      ،لفلسطيني ولقضيته ا
  .العربي واإلسالمي

  . التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني- ٥
  . امتالك القوة العسكرية القادرة على تحقيق االهداف الوطنية لكل مرحلة- ٦
  . الدفاع عن الحدود والحقوق والمصالح الحيوية والمحيط الحيوي- ٧
 المشاركة الفعالة في رسم مستقبل المنطقة العربية واالسالمية وسياسات النظام الدولي تجاه المنطقة              - ٨

ويلفت االنتباه الى مسائل في غاية االهمية عند رسم هذه المصالح خصوصا ما يتعلـق بوحـدة االرض                  
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 اضافة الى الحقوق الفردية غير القابلة للتصرف        ،حدة القضية حيثما كان وعلى اي حال كان       والشعب وو 
 والحقوق الجماعية التي ترتبط بحق تقرير       ،وال االنابة حسب القانون الدولي ووفق قرارات االمم المتحدة        

 الـشعب    حيث ان الصراع مع المشروع الصهيوني جب أن يستند إلى وحدة           ،المصير للشعب الفلسطيني  
 ويرتبط رسم المصالح العليـا بـالمنطلق   ،ووحدة القيادة والتمثيل السياسي المؤسسي ووحدة اإلستراتيجية   

  . األيديولوجي والواقعية السياسية واالستراتيجيات مختلفة المدى للشعب الفلسطيني في آن واحد
االنتفاضة والعمل الـسياسي    وقد تشكلت في الواقع الفلسطيني عبر ممارسات برنامج المقاومة المسلحة و          

وعملية السالم رؤية جديدة في الشارع الفلسطيني توافقت بشكل واسع على أن االعتراف بإسرائيل لـيس            
  . مدخالً واقعياً لتحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

  التحديات التي تواجه المصالح الوطنية العليا
  .ي خارج الوطن وداخله استمرار االحتالل لالرض واللجوء االنسان- ١
 االستفراد االسرائيلي بالشعب الفلسطيني في ظل التخلي العربي واالسالمي الرسمي عن المسؤولية             - ٢

  .القومية واالسالمية تجاه فلسطين
  . االنحياز االمريكي الكامل السرائيل وهي القطب الوحيد الذي يقود النظام الدولي- ٣
 االسرائيلية واالنتهاكات الصارخة لحقوق االنسان الفلسطيني وعلـى          استمرار الممارسات العدوانية   - ٤

  .كافة المستويات
  . تفاقم االزمات الداخلية الفلسطينية واللجوء الى السالح لدرجة التهديد بالحرب االهلية- ٥

  استراتيجيات تحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني
  . ولتحقيق االمن الوطني،لة ضد االحتالل استخدام المقاومة المسلحة الفعا- ١
 اللجوء الى االنتفاضة الشعبية لمواجهة عدوان وتجاوزات االحتالل ولحشد الشعب فـي المعركـة               - ٢

  .ولتحريك الراي العام الدولي والعربي
 ، استخدام الدبلوماسية والعمل السياسي لحشد الحلفاء واالصدقاء لـدعم حقـوق الـشعب وقـضاياه               - ٣

  . اسرائيل في المحافل الدولية واالقليمية وتحييد مخاطر سلوكها العدوانيومواجهة
 استخدام العالقات الدولية لنشر والدفاع عن قيم الشعب الفسسطيني في النضال والمقاومة ومكونات              - ٤

على  و ،هويته الحضارية الثقافية في مواجهة قيم دولة االحتالل العنصرية االستبدادية العدوانية المتعصبة           
االخص فيما يتعلق بالتسامح واحترام التعددية وااليمان بالحرية والديمقراطية والعدالة والمـساواة تحـت              

 وهو ما يؤهل قيادة الشعب الفلسطيني لتبقى مرتبطة بقوة بمصالح االمة العربية االسـالمية               ،حكم القانون 
  . جماعيا وقطريا

لشعب واالرض والمصير اساسا النطالق النضال الوطني        اعتماد الوحدة الوطنية القائمة على وحدة ا       - ٥
  .في مختلف االتجاهات والمراحل ووفق استراتيجية مشتركة

 اعتماد االنتخابات الشعبية الحرة سبيال لتشكيل المؤسسات الفلسطينية وعلى االخص السياسية منهـا              - ٦
 فيها بـروح عاليـة وبمـسؤولية         والعمل على تداول السلطة والقيادة     ،في مختلف مراحل القضية الثالث    

  .وطنية
  ٨/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  هو حقنا األول واألخير ...حق العودة .٦٢

  عبد اهللا الحوراني
 ،، وعندما كانت المفاوضات تجري في طابا بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي          ٢٢/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  

ـ        -كتبت مقالة    رسـالة الجـئ    " تحت عنـوان      نشرت على نطاق واسع في الصحافة المحلية والعربية
 وإصـرار   ، من تمسك به   ،حملت ثوابت الرؤية الفلسطينية تجاه حق العودة      " فلسطيني إلى أخيه المفاوض   
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 . أو مبادلته بأية حقـوق أخـرى       ، ورفض لمبدأ التوطين أو التعويض أو المساومة على هذا الحق          ،عليه
يضتك بأن يعرضوا عليك جزء من القدس أو        إنهم سيحاولون مقا  : "وكان من بين ما جاء في هذه الرسالة         

 لكـن  ،القدس جزء مـن القـضية  :  فقل لهم ،الحرم الشريف، مقابل تنازلك عن حق الالجئين في العودة        
 وال يعنـي ذلـك      . والالجئون هم الوطن كله    ،والقدس قطعة من الوطن   . عودة الالجئين هي القضية كلها    

 ، على األخرى من حيث األهمية، وإنما لتأكيد أهميتهمـا معـاً   وال تقديم إحداهما،المفاضلة بين القضيتين 
وال نقصد بذلك وضع عودة الالجئين عقبة في طريق عـودة           . ومكانتهما لدى شعبنا العربي والفلسطيني    

 وال عقبة فـي طريـق إقامـة الدولـة           . إن كانت هناك إمكانية الستعادة القدس أو أي جزء منها          ،القدس
 لكنه لن يقبل أن     ، وإن شعبنا سيرحب بإنجاز أي حق من حقوقه        . إمكانية إلقامتها   إن كانت هناك   ،المستقلة

  ". أو التنازل عنه، عبر التضحية بحق الالجئين في العودة،يمر طريق الدولة أو القدس
ذلك أن الـوطن    . إنهم سيساومونك على التعويض عن ثمن األرض، فال تقبل به         "وجاء في الرسالة أيضاً     

 وكل الحنين لعودة    . فأرضنا مازالت ماثلة أمام أعيننا بكل نبض الحياة فيها         .ى نقبل دية فيه   ليس قتيال حت  
   ."األهل إليها

إنه بغض النظر عما يقال من أن األوضاع والمواقـف الـسياسية اإلسـرائيلية              "وجاء في ختام الرسالة     
 يجب على كل األطراف معرفته      والدولية القائمة تشير إلى أن تطبيق حق العودة غير متاح اآلن، فإن ما            

 وتمسكك  - أيها األخ المفاوض     - وفي وعيك لهذه المسألة      .هو أن التفريط في حق العودة غير مباح أبداً        
 فهذه القضية هـي     . بل إن موقفك من هذه القضية، هو الذي يحدد موقفنا منك           . يكمن فصل الخطاب   ،بها

 واإلخالل بها يبطل صـحة هـذا        .ر وشعبنا الفلسطيني  البند األساسي في العقد الموقع بين منظمة التحري       
 ويمس بقاعدة الوحدة الوطنية التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ويفتح الطريـق أمـام                ،العقد

 فلنوصد هذا الباب في وجـه       . والطعن بشرعية التمثيل   .القوى المتربصة بوحدة شعبنا للعبث بهذه الوحدة      
  .". فاحرص عليه،ن مغالق الباب هو اآلن بين يديكونظن أ. هؤالء المتربصين

رسـالة  " أما الرسالة الثانية التي حملت نفس العنوان تقريبـا           ،كانت هذه بعض مضامين الرسالة األولى     
 أي  ٣٠/١/٢٠٠٥ فقد كتبت ونشرت ووجهت لألخ أبو مازن فـي           ."الجئ فلسطيني إلى أخيه أبي مازن     

 وقـد   .مة التحرير، وبعد زيارته لمخيمات الشتات في سوريا ولبنان        بعد تسلمه مقاليد السلطة ورئاسة منظ     
وقد جاء فيها أيضاً تنبيه لألخ أبو مازن لخطر فلـسطيني داخلـي             . حملت نفس مضامين الرسالة األولى    

 ويتمثل في مواقف وتصرفات     ، ويتزامن معه  ، يتساوق مع الخطر اإلسرائيلي والخارجي     ،على حق العودة  
 .ومـسؤولين فـي الـسلطة     ) اللجنة التنفيذية للمنظمـة   (أعلى هيئة قيادية فلسطينية     شخصيات قيادية في    

 ويوقعون اتفاقات تنتهك حق     ، ويقدمون مبادرات  ،يتفاوضون على حق العودة من وراء الشعب الفلسطيني       
 بوقـف هـذه     ، كما سبق أن طالبنا الشهيد الراحل أبو عمـار         - وطالبناه   . مع أطراف إسرائيلية   ،العودة

   . وردع أصحابها ومحاسبتهم،حركات والتصرفاتالت
حين يطرح عليك اإلسرائيليون موضوع تـوطين الالجئـين فـي           "ومما جاء في رسالتنا لألخ أبو مازن        

 فجوابنا وجوابك عليهم هو أن شعبك رفض ذلك منذ سبعة وخمسين عاماً، ولو أرتضى لنفـسه                 ،الخارج
 واحتمل عذاباته كل    ، ولما احتفظ بصفة اللجوء    ،ل هذه المدة   لما انتظر ك   ، وأرضاً غير أرضه   ،وطنا بديالً 

إن كان البد لطـرف أن يعتـرض        :  فقل لهم  . وإن تحججوا بأن فلسطين هي أرض الميعاد       .هذي السنين 
 وإن تذرعوا بأن مـساحة      . ألننا أصحاب األرض وهم الطارئون     ، فنحن من يعترض   ،على وجود اآلخر  

من مساحة األرض التـي     % ٨٠ مقولتهم تسقط حين نشير إلى أن        أرض فلسطين ال تتسع لنا ولهم، فإن      
 أي أن غالبية األرض شبه خالية مـن         .من اليهود % ٢٠تقوم عليها إسرائيل ال يعيش فيها اآلن أكثر من          

 األقدر على إعمارها واستثمارها، وهم األولى بهـا مـن أولئـك             ،السكان، وهي تتسع لمالكيها الحقيقيين    
ردهم حكومة إسرائيل كبضاعة بشرية من أصقاع روسيا، أو أدغال أثيوبيا، أو أنحاء             األغراب الذين تستو  

  ". لوال النظرة العنصرية التي يتعامل بها قادة إسرائيل مع اآلخرين.أمريكا الالتينية
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 وتحريف مفهومه، بحصره في الحديث عن عـودة الجئـي           ،سيحاولون تشويه معنى العودة   "وجاء أيضاً   
 أن ألي فلسطيني    ،وردنا على ذلك  .  إلى مناطق السلطة أو الدولة الفلسطينية      ،جزء منهم  أو   ،الخارج فقط 
 وذلك أمـر خـارج      ، وحمل جنسيتها  ، الحق في القدوم إلى الدولة الفلسطينية، واإلقامة فيها        ،من أي مكان  

اتهم التي   فلها مفهوم واحد ومحدد، هو عودتهم إلى أراضيهم وممتلك         ، أما عودة الالجئين   .نطاق التفاوض 
 كما ينطبق على الجئي الداخل الذين يـصل         ، وذلك ينطبق على الجئي الخارج     .١٩٤٨هجروا منها عام    

 كما يخص هذا الحق أولئك المهجرين من قـراهم          .عددهم إلى مليوني الجئ يقيمون في الضفة والقطاع       
  .".سان والذين يزيدون عن ربع مليون إن،ومدنهم من أهلنا في الجليل والمثلث والنقب

وقد أوضحنا لألخ أبو مازن أننا ندرك حجم العقبات التي تقف اآلن في طريق تمكـين الالجئـين مـن                    
ممارسة حقهم في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، لكن هذه الظروف ال يمكن أن تقنـع شـعبنا بعـدم                   

 كمـسألة   ،عـودة  واعترافها بحق جميع الالجئين المشروع في ال       ،اإلصرار على ضرورة إقرار إسرائيل    
 والمـدة   ، وكيفيتها ، وتبقى مسألة تطبيق هذا الحق هي موضوع البحث من حيث آلية التنفيذ            .مبدئية وثابتة 

 واألعداد التي يمكن اسـتيعابها      ، وتوفير شروط استيعابهم وتأهيلهم في أراضيهم األصلية       ،التي تستغرقها 
 وقطعنـا   ،قد ثبتنا حق العودة مـن جهـة        وبذلك نكون    . حتى لو استغرق األمر سنوات وسنوات      ،سنوياً

 ، وفـضحنا  ، من جهة أخرى، على ادعاءات إسرائيل بعدم قدرتها على استيعاب ماليين العائدين            ،الطريق
   . منطقها االستعماري العنصري الذي هو أساس المشكلة،في كل الحاالت

دى تمسك الشعب الفلـسطيني   مشيرة إلى م، وعلقت عليها  ،وقد اهتمت الصحافة اإلسرائيلية بهذه الرسائل     
فـي  " داني روبنـشتاين  " وكان من أهم هذه التعقيبات ما كتبه الصحفي اإلسرائيلي           .والجئيه بحق العودة  

إن عناويننـا   : " قائالً، عبد اهللا الحوراني يقـول        ٢٠٠١كانون ثاني   /  يناير ٣٠بتاريخ  " هآرتس"صحيفة  
 وإنما  ،ش في مخيمات الداخل أو الشتات أو خارجها        وهي ليست حيث نعي    ، واحدة وثابتة  ،الدائمة كالجئين 

 أو في نبتة صبر تخـز  ،هي منقوشة على جذور األشجار التي بقيت تحرس أرضنا، وتضرب عميقاً فيها    
 وبقيـت تـؤنس     ، وتدل عليها عظام اآلباء واألجداد التي رفضت الرحيل        .أشواكها كل من يريد اقتالعها    

  ."يعود إليها األبناء واألحفاد الذين طال بهم الغياب  وتتواصل أرحامها حتى ،بعضها بعضاً
إن إسرائيل تستورد مجموعات ضـخمة ومتتاليـة مـن          : "ويعقب داني روبنشتاين على قول الحوراني       

إن هذه العبـارات تخلـق      : "بالقول  " األجانب من أصقاع روسيا وغابات أفريقيا حتى تسد طريق عودتنا         
 وما دام هناك مساحات     .ي العودة هو شيء حقيقي جداً، ويمكن تحقيقه فعالً        انطباعاً بأن حلم الفلسطينيين ف    

 .)كما يقول الحوارني  (شاسعة ممتدة من األراضي الفارغة داخل حدود الخط األخضر في دولة إسرائيل             
ومادامت إسرائيل تستوعب مئات اآلالف من غير اليهود، فلماذا ال تعود الجماهير الفلـسطينية الالجئـة                

  . إلى أرضها؟١٩٤٨اقتلعت من أرضها في عام التي 
إن بيننا وبينك عهـداً تعهـدت فيـه باسـترجاع         "الحوراني يذكر أخاه المفاوض مع إسرائيل       : ويضيف  
 حتى أن الحوراني    . وهذا العهد وقعنا عليه مع منظمة التحرير عندما نالت تفويضنا لها بأن تمثلنا             ،حقوقنا

  )".يجب عليك االلتزام بشروط العهد، وإال تحملت عواقب اإلخالل به(هنا يوجه تهديداً ضمنيا لعرفات 
ولم تكن هذه هي المرة األولى التي تتابع فيها الصحافة اإلسرائيلية تحركاتنا ونشاطاتنا السياسية والفكرية               

 تحـت   ١٩٩٦حزيران  /  فقد كتب داني روبنشتين نفسه مقالة في يونيو        .في مجال الدفاع عن حق العودة     
 وكان ذلك تعقيبا على الحركة النشطة التي نظمناها         ،"الحوراني يفجر قنابل في المخيمات المنسية      "عنوان

لتوعية وتعبئة وحشد الالجئين فـي مخيمـات        ) ١٩٩٦عام  (في قطاع غزة قبل أحد عشر عاما من اآلن          
شعبية لالجئين فـي     والتي نتج عنها تشكيل اللجان ال      .القطاع ومدنه للتمسك بحقهم في العودة والدفاع عنه       

 وكان هذا التحرك من أوائل التحركات الشعبية الفلسطينية لتوعية الالجئين وتنظـيمهم             .مخيمات القطاع 
للدفاع عن حقوقهم، وتشجيع كل الساحات التي يتواجد فيها الفلسطينيون في الداخل والخارج لخلق مثـل                
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 ونفـي المفـاهيم التـي       ، الداخل والخارج   والربط بين حقوق الالجئين في     ،هذا الحراك السياسي الشعبي   
  .  والتي تلغي حقوق الجئي الداخل في العودة باعتبارهم يعيشون على أرض فلسطينية،يسوقها البعض

 كما  . مما دفعهم لوصفها بالقنابل المتفجرة في المخيمات       ،وقد أثارت مثل هذه التحركات قلق اإلسرائيليين      
 والـضغط علـى     ، واستبعادي عن هذا الميـدان     ، لوقف نشاطاتي  دفعتهم للضغط على السلطة الفلسطينية    

 دون  ، بـالطبع  ،لكن ذلـك لـم يحـل      .......مجموعات الشباب التي تشاركت معها في خلق هذه الحركة        
 وبالتواصـل مـع     ، وخارجه ، سياسياً وفكرياً، داخل الوطن    ، في هذا الميدان   ، حتى اآلن  ،مواصلتي العمل 

   . لتطوير وتعزيز الحركة الشعبية للدفاع عن حق العودة،هذا المجالالهيئات والجمعيات الناشطة في 
 في سياق التحركات واالتصاالت     ، وفي ظل تنامي الحديث عن قضية الالجئين وحقهم في العودة          ،واليوم

تشرين الثاني  / واللقاءات الجارية تحضيراً لما يسمى مؤتمر السالم الدولي الذي سيعقد في أواخر نوفمبر              
   .أكتب رسالتي الثالثة...... القادم

 أقدم لها بذكر بعض الوقائع والمواقف التي يمكن أن تشكل ورقة بأيـدينا              ،وقبل أن أبدأ في كتابة الرسالة     
   .نحاسب كل من يخرج عن مضامينها

، بـصحبة الـشهيد   ٢٠٠٠)يوليو( قبل أن يتوجه األخ أبو مازن إلى اجتماع كامب ديفيد في تموز              -أوالً  
 وقبل أن أسترسل    ،فكان جوابه .  اتصلت به هاتفيا مذكراً إياه بضرورة التمسك بحق العودة         ،اتياسر عرف 

فكان هذا الجواب هو أقصى ما يمكن أن أتوقعه أو          ." تقطع يدي وال أتنازل عن حق العودة       ".في الحديث 
   .أطمح إليه

مفاوضات بحـضور الوفـود      التقيته فروى لي قصة حدثت أثناء ال       ، وبعد عودته من كامب ديفيد     -ثانيا  
 وكان  . والفلسطيني طبعاً برئاسة أبو عمار     ،اإلسرائيلي برئاسة باراك   ,، األمريكي برئاسة كلينتون   ،الثالثة

 وكان البعض يولي اهتماماً أكبر بقضية الجئـي لبنـان نظـراً             ،الموضوع المثار هو موضوع الالجئين    
إن حقوق الالجئـين فـي العـودة إلـى          : قال   وعندما تدخل أبو مازن في الحديث        .ألوضاعهم الصعبة 

 ، وأن االجتماع لو أقر بحق العودة ألربعة ماليين الجئ         ،أراضيهم متساوية إينما كانوا، وبجميع أعدادهم     
عندها صرخ كلينتون مستغرباً ومتسائالً عن سبب هذا الموقف         . ورفض حق العودة لبقيتهم فإنه لن يوافق      

 فإن ذلك لن يحقق السالم  ،استثناء مائة ألف الجئ فقط من حقهم في العودة        إنه لو تم    : ؟ فأجابه أبو مازن     
إنـه يجـب االعتـراف      : وأضـاف   .  ألن هؤالء سيستمرون في النضال من أجل حقوقهم        ،في المنطقة 

 وتنظيمها، وفحص رغبـة العـودة أو        ، أما آلية العودة وكيفيتها    .واإلقرار بحق جميع الالجئين في العودة     
   .فذلك كله يتم من خالل المفاوضات.... .فردعدمها عند كل 

من أنه ابـن    " أما الواقعة الثالثة فهي ما أعلنه األخ أبو مازن في مقابلة صحفية جرت معه مؤخراً                 -ثالثاً  
  ."ومن حقه أن يعود إلى أرضه) صفد(منطقة الجليل 

اً من االطمئنان والثقة لدى      فإن ذلك يخلق نوع    ،لو تم اعتماد هذه المواقف كأساس للتعاطي مع حق العودة         
   . والالجئين بشكل خاص،المواطنين الفلسطينيين بشكل عام

لكن ما يجري تداوله هذه األيام من أحاديث ومواقف عـن حـق العـودة لـدى الجـانبين اإلسـرائيلي                     
ي  في إطار التحضير للمؤتمر أو االجتماع الدولي الذ        ، وبعض األوساط التفاوضية الفلسطينية    ،واألمريكي

 وهو ما يثيـر تـساؤالت       ، يتناقض تماماً مع هذه األسس     ،)نوفمبر القادم (سيعقد في أواخر تشرين الثاني      
   . والنتائج التي قد تصدر عنه، ومخاوف كبيرة حول كيفية تعاطي هذا المؤتمر مع حق العودة،كثيرة

ة لألخ الرئيس أبـو      وهي رسالة موجه   . وموضوعها ،هذه المخاطر والتخوفات هي عنوان رسالتي الثالثة      
 ولالجئـين  ، والهيئات الشعبية الناشطة في مجال الدفاع عن حـق العـودة           ، والمفاوض الفلسطيني  ،مازن
   . والشعب الفلسطيني بأسره،عموماً

إن األحاديث الجارية تبدأ بتسويق فكرة اعتماد مبدأ الدولة القومية، كأساس للحل أي اعتراف الفلسطينيين               
 مقابل أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وطناً        .نا ودولة قومية ليهود العالم كلهم     والعرب بإسرائيل وط  
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 فبمثل هذه المقارنة غير     ، وهنا نقطة الحذر األولى التي يجب أن نتنبه لها جميعاً          .قومياً للشعب الفلسطيني  
 الطـرف الفلـسطيني      وغير العادلة أو المنصفة استطاعت إسرائيل في اتفاقات أوسلو أن تجر           ،المتوازنة

إلى مصيدة االعتراف بحقها في الوجود، مقابل اعترافها فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً للـشعب               
 إذ تركـت    ، ودون اعتراف صريح بالحقوق الفلسطينية األخرى وفي مقدمتها حـق العـودة            ،الفلسطيني

   .جميعها للتفاوض على الحل النهائي
 ،ن تكون له دولة مستقلة على ترابه الوطني هو حق طبيعـي ومـشروع             إن حق الشعب الفلسطيني في أ     

 وراعية لهم ولمصالحهم    ،ومن الطبيعي أن تكون هذه الدولة عند قيامها ملكاً لكل أبناء الشعب الفلسطيني            
 لكن تحقيق هذه الدولة يجب أال يكون على حساب الحقوق األخرى أو مقايضتها              .وحقوقهم أينما تواجدوا  

 وهو االعتراف بإسـرائيل     ، فاالشتراط الذي تضعه إسرائيل اليوم وتسعى لتحقيقه       .مساومة عليها بها أو ال  
 بـل   ،مع أن اليهودية ليست قومية     "،وطناً قومياً لليهود فقط، سيكون اعترافاً بعنصرية إسرائيل وعرقيتها        

 بل هم أخـالط     ، أو ساللة   واليهود ليسوا عرقاً   .هي ديانة تسرب منها وإليها الكثير من أبنائها عبر الزمن         
  ". عرقية

 لم يكن علـى أسـاس       ،١٨١كذلك فإن اعتراف األمم المتحدة بدولة إسرائيل في حدود قرار التقسيم رقم             
 فقد نصت بنود هذا القرار على ضمان الحقوق السياسية والدينية والثقافيـة             ،قومي أو عرقي أو عنصري    

 والذين كان عددهم ال يقـل       ، داخل حدود الدولة اإلسرائيلية    للعرب الفلسطينيين الذين أوقعهم قرار التقسيم     
 بل إن قبول إسرائيل عضواً فـي        . ألف نسمة  ٤٠-٣٠عن عدد يهود الدولة اإلسرائيلية حينها بأكثر من         

 الذي ينص على عـودة      ١٩٤ والقرار   ،١٨١األمم المتحدة كان مشروطاً بقبولها تنفيذ قرار التقسيم رقم          
 وهذه الشروط تنفي شرعية قيـام دولـة دينيـة أو            .م وممتلكاتهم التي طردوا منها    الالجئين إلى أراضيه  

 مخالف  ، وبالتالي فإن مطالبة إسرائيل باالعتراف بها كوطن قومي أو ديني لليهود وحدهم            .عرقية لليهود 
   . ويتمسك به،للشرعية الدولية، وهو ما يجب أن يعيه الجانب الفلسطيني

 وأن تقفـل    ، وإصرارها عليها تريد أن تلغي حق الالجئين في العـودة          ،البوإسرائيل بطرحها هذه المط   
 بل إنها تريد أن توفر أرضية قانونية وسياسـية لترحيـل وطـرد العـرب                .أبواب العودة في وجوههم   

 وأن  ، وهذه أمور يجب أن يتنبه لها المفـاوض الفلـسطيني          .الفلسطينيين الذين يعيشون في دولة إسرائيل     
 وال يمكنـه أن     ، وعليه أن يدرك أن شعبنا الفلسطيني ال يمكن أن يقبل بهـا            . في فخها  يحذر من الوقوع  

  . يسمح ألي مفاوض أن يساوم على هذه الحقوق الثابتة والخالدة
 ،ولتنفيذ مخططها هذا تستغل إسرائيل لهفة الجانب الفلسطيني وسعيه للحـصول علـى دولـة مـستقلة                

وتسعى إلى جره . ١٩٦٧سرائيل في حدود الرابع من حزيران عام       واستعداده للقبول بها إلى جانب دولة إ      
 وهذه خديعـة أخـرى لتـسويق مفهـوم العرقيـة            .إلى القبول بأن مفهوم الدولتين يعني دولتين لشعبين       

 أو التي يتـبجح بهـا جـورج         ، تتناقض تماماً مع مفاهيم الديموقراطية التي تدعيها إسرائيل        ،والعنصرية
 إذ ال توجد دولة واحـدة فـي         . والهيمنة عليه من أجل نشرها كما يدعي       ،ر العالم  والتي يقوم بتدمي   ،بوش

 ولـيس هنـاك قبـول أو        . أو ديانة واحدة   ،العالم ينص قانونها أو دستورها على أنها تخص عرقاً معيناً         
 فلماذا تخص إسرائيل وحدها من بين       .اعتراف متبادل بين أي من دول العالم على أسس عرقية أو دينية           

  ل العالم بهذا النوع من االعتراف؟ دو
كما تتناول بعض األحاديث السياسية والصحفية إمكانية اعتراف إسرائيل بجزء من المسؤولية عن خلـق               

 وعن معاناتهم شريطة أال يعني ذلك اعترافها بحقهم في العودة أو استعدادها             ،مشكلة الالجئين الفلسطينيين  
  . ادياً، وتحسين أحوالهم المعيشية وإنما يمكن تعويضهم م.لقبول عودتهم

مـع أن كـل     (إن االعتراف بجزء من المسؤولية عن خلق مـشكلة الالجئـين            : وللرد على ذلك نقول     
يعني تحمل نتائج هذه المسؤولية     ) المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل التي احتلت أراضيهم وطردتهم منها         

 . وإعادتهم إلى ديارهم التي طردوا منهـا       ،ت بحقهم وتصحيحها، والعودة عن الخطأ والجريمة التي ارتكب      
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 وتعويضهم  ، فمعاناة الالجئين ال توقفها أو تنهيها إال عودتهم إلى ديارهم          .وليس فقط باالعتراف بمعاناتهم   
معنوياً ومادياً عن كل اآلالم والجرائم والمذابح التي ارتكبت بحقهم على مدى ستين عاماً تعرضوا خاللها                

 وعن استغالل إسرائيل واستثمارها ألراضيهم وممتلكاتهم خـالل هـذه األعـوام             ،لعذابألقسى أنواع ا  
   .أما أرضهم فهي ملكهم وحقهم، وهي خارج نطاق التعويض. الستين

بالتنازل عن جزء من القدس أو      ) تضحك علينا (وإذا كانت إسرائيل تراهن على أنها يمكن أن تخدعنا أو           
 . مقابل تنازلنا عن حق العودة     ، دولة فلسطينية وفق الشروط اإلسرائيلية      أو السماح بإقامة   ،الحرم الشريف 

 .فإن شعبنا أوعى من أن يقع في هذه الخديعـة         ... . ويتحقق السالم  ، وينتهي الصراع  ،وبذلك تحل القضية  
وهو ما يجب على المفاوض الفلـسطيني       ( وكل الدول التي تشارك في المؤتمر أن تدرك          ،وعلى إسرائيل 

ما يؤمن به شعبنا من أنه ال القدس وال الدولة الفلـسطينية يمكـن أن               ) ويتصرف على أساسه  أن يدركه   
  .  فحق العودة هو حقنا األول واألخير.تكونا بديلين لحق العودة
 ، وأن تكـون وطنيتـه     ، وعلى أساسها يجب أن يتم اختيار المفاوض الفلسطيني        ،وانطالقاً من هذه الرؤية   

 وهذا سؤال تطرحه األوساط الشعبية      . مقياس أهليته الختياره لمثل هذه المهمات      ونقاء مواقفه وكفاءته هي   
هل تم اعتماد هذه المقاييس عند اختيار الفريق المفاوض؟ أم أن منهم من تتعارض مواقفه مـع هـذه                   : 

 وسبق له أن أقدم على خطوات لقيت إدانة ورفضاً من قبل الجماهير الفلسطينية ؟ وهذا ما قـد                   ،الثوابت
 ويجعل االستفتاء على هذه النتائج غيـر        . من النتائج التي قد تنجم عن المفاوضات       ،يثير القلق والمخاوف  

 حتـى   ،واقعي وال عادل، فأي قضية تعرض على االستفتاء يجب أن توفر لها كل عوامل النجاح وأدواته               
 الستقطاب المـواطنين     ومؤهلة ،تكون القضية المعروضة لالستفتاء مستجيبة وملبية لالحتياجات الوطنية       

 أو أي مساس بالثوابت الوطنيـة، فـي أي       ، وإال فإن غياب المضمون الوطني     ،وتجاوبهم لالستفتاء عليها  
   .قضية، يجعلها غير قابلة لالستفتاء

وإذا أخذنا موضوع حق العودة كمثال، فهل هو كحق يمكن قبول أصحابه باالسـتفتاء عليـه؟ أظـن أن                   
 وهذا ما هو معروف وثابت قانونياً وسياسياً وأخالقيـاً          ،ق ال يستفتى عليها   الجواب واضح ومحدد، الحقو   

 وفيمـا   . فاالستفتاءات ال تجري على الحقوق، وإنما على السياسات وآليات التنفيـذ           .على مستوى العالم  
 يتعلق بحق العودة فإن له خصوصية أخرى، فهو باإلضافة لكونه حقاً وطنياً عاماً للشعب الفلسطيني، فهو               

 وبالتالي .حق خاص وفيه ملكية شخصية لكل الجئ ال يجوز أن ينوب أحد عن صاحبها في التصرف بها               
فإن أي موقف يتعلق بقضية الالجئين، سواء كان استفتاء أو قراراً سياسياً يجب أن يكون الرأي األخيـر                  

 ليس محصوراً فقط    إن مصدر التخوف على حق العودة     : وبصراحة نقول     .والفاصل فيه لالجئين أنفسهم   
 أو بتراجع الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي تجاهه، أو في التركيـز علـى              ،بالرفض اإلسرائيلي له  

القضايا الوطنية األخرى، وإثارة اهتمام المواطن الفلسطيني بها على حساب اهتمامه بحق العودة، أو في               
 ،بهـذا الحـق   )  للـسياسات األمريكيـة    بسبب ضعفه واستسالمه  (تراجع اهتمام النظام الرسمي العربي،      

 وعـن ثقافـة     ، حيث يغيب حق العودة غياباً شبه تام عن اإلعالم العربـي           ،وبالقضية الفلسطينية عموماً  
 مما أدى إلى جهل كبير لدى المواطن العربي حول حـق العـودة ومعنـاه ومفهومـه                  ،المواطن العربي 

ذه القضايا كلها وحدها ما يثير المخاوف والمخاطر        ليست ه ...... .وجوهريته بالنسبة للقضية الفلسطينية   
 بل هناك الحصار والتجويع والقتل واالعتقال الذي يمارسه العدو اإلسرائيلي ضد            .على ضياع حق العودة   

 وهناك الظلم العربي الرسمي     . وصرفه عن قضاياه األساسية    ،الشعب الفلسطيني إلشغاله بهمومه اليومية    
 وتضييق الخناق على لقمة عيشهم لـدفعهم     ،تات وأهلها وتحركاتهم وعملهم   الذي يرتكب ضد مخيمات الش    

 وهناك الواقع الفلسطيني السياسي المنقسم والممزق والمـشغول         .للتفكير بالهجرة بعيداً عن حدود الوطن     
 ، الذين يدعون التخوف عليـه     ، وهناك المتباكون على حق العودة     ،بمصالحه الذاتية والتنظيمية والفصائلية   

 وهم من وجه ضربة قاصمة لهذا الحق عندما قاموا بتمردهم وانقالبهـم             ،تهمون اآلخرين بالتفريط به   وي
 فعمقوا االنشقاق داخل الشعب الفلـسطيني، وزادوا مـن صـراعاته علـى              ،العسكري ليحظوا بالسلطة  
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 التي تنـشرها    المستوى الفصائلي والعشائري، وعمقوا فيه لغة الثأر والكره والحقد والتخوين عبر الثقافة           
   .وسائل اإلعالم

 التي تهدد حق العودة أختم رسالتي بتساؤل حـول          ، المتعددة الجوانب واألطراف   ،أمام كل هذه المخاطر   
دورنا نحن أطراف الحركة الشعبية الفلسطينية المدافعة عن حق العودة، إن كان يتناسب مع حجـم هـذه                  

  المخاطر؟؟
 ،يصل إلى الحد الذي يجعلنا قادرين على درء هـذه المخـاطر            ولم   ،إن دورنا لم يرتق   : بصراحة أقول   

 وتزايدت هيئاتها ولجانها في كل مناطق الـوطن         ، واتسعت ، صحيح أن حركتنا نمت    .وحماية حق العودة  
 وساهمت  . ونجحت في عقد وتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات حول حق العودة            ،والشتات

 ، ولكن هذه الحركة ماتزال غير موحدة      .ودة عبر العديد من الكتابات والنشرات     في التوعية ونشر ثقافة الع    
ونشاطاتها غير  . وتفتقر إلى التنسيق بين أطرافها، سواء على مستوى كل ساحة، أو على النطاق األوسع             
ورغم العديـد   . منتظمة، وأغلب فعالياتها تقتصر على المناسبات وردود األفعال، وبرامجها غير موحده          

ن المحاوالت والمطالبات التي جرت إليجاد إطار تنسيقي موحد يجمع بين كل األطـراف داخـل كـل                  م
 بهدف خلق حركة شعبية واسعة وموحـدة ومتطـورة تـشكل، بموقفهـا              ، وعلى المستوى العام   ،ساحة

لعودة  بل وتضع هي برنامجاً نضاليا وتطبيقيا ل       ، سداً منيعاً في مواجهة هذه المخاطر      ،وجهودها ونشاطاتها 
 ، لكننـا  . على القيادة السياسية، حول كيفية التعامل مع حـق العـودة           ، بقدراتها الشعبية وقوتها   ،تفرضه

 ربما لرؤية   ، لم ننجح في إنجاز هذه الخطوة      ، ورغم تجاوب العديد من هيئات حق العودة       ،ولألسف الشديد 
ية وشخصية ضيقة عند أطـراف       وربما لرؤية ذات   ،تقوم على المصالح التنظيمية والفصائلية عند البعض      

  . وبإشرافها، ووفق رؤيتها،أخرى تحرص أن يتم ذلك فقط من خاللها
 والخناق يضيق، والوقت يمضي، وأرجو أال يأتي اليوم الذي ننـدم فيـه حـين ال ينفـع                ،المخاطر تشتد 

  واللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد............ ..الندم
  ٧/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
   مخجلفلسطينيموقف  .٦٣

  رأي القدس العربي
نجح مندوبو الدول العربية في االمم المتحدة في تعديل مشروع قرار تقدم به سفير فلسطين يعتبـر فيـه                   

 وجه الخصوص، منظمـات خارجـة عـن         ىمنظمات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وحماس عل       
  .طنات والمدن االسرائيلية شمال قطاع غزةالقانون، ويدين فيه اطالق الصواريخ على المستو

ـ            محاولـة تـدويل الخـالف       ىالسفير الفلسطيني في المنظمة الدولية ارتكب خطيئتين بهذا العمل، االول
 الفلسطيني، والثانية التشاور مع الدول االوروبية حول صيغته قبل التـشاور مـع نظرائـه                -الفلسطيني  

  .وع القرار هذاالعرب الذين ذهب اليهم وطلب دعمهم لمشر
واالخطر من ذلك انه غضب غضبا شديدا عندما اعترض المندوبون العرب على مشروعه هذا، وابـدوا                
عتبا شديدا عندما علموا انه تشاور مع االوروبيين قبل ان يلجأ اليهم في سابقة غير مألوفة، ووصل بـه                   

  .لعربي بالنسبة اليهاالمر الي القول ان الدعم االوروبي لمشروع القرار اهم من الدعم ا
لقد جرت العادة ان تتقدم بعض الحكومات العربية بمشاريع قرارات الي االمم المتحدة وجمعيتها العامـة                

 المطالبة بتصليبها،   ىاو مجلس امنها تتسم بالليونة واالعتدال، تثير غضب المندوب الفلسطيني وتدفعه ال           
  .التي يحدث فيها العكس تماماوهذه هي المرة االولي في تاريخ المنظمة الدولية 

ومن المفارقة ان مندوبي االردن ومصر الدولتين اللتين تقيمان عالقات دبلوماسية رسـمية مـع الدولـة                 
العبرية بمقتضي معاهدتي سالم وقعتاها معها، كانا االكثر اعتراضا على مـشروع القـرار الفلـسطيني                

  .المذكور
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ال اقراره من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة سـيعني          فالمندوب المصري قال ان هذا المشروع في ح       
تحويل منظمات المقاومة الفلسطينية الي منظمات ارهابية، االمر الذي سيشكل ضـربة قاصـمة للحـق                

. الفلسطيني المشروع في الكفاح بكل الطرق والوسائل، بما في ذلك المقاومة المسلحة لتحريـر ارضـه               
وبي االردن وليبيا اما مندوب السودان فهدد بالتصويت ضـد مـشروع            ووجد هذا الموقف تأييدا من مند     

  .القرار هذا اذا بقي على حاله
انها ليست المرة االولي التي يتصرف فيها مندوب فلسطين في االمم المتحدة بهذه الطريقة المخجلة، فقـد                

غـزة منطقـة     مجلس االمن الدولي يعتبر قطاع       ىاعترض في السابق على مشروع قرار عربي قدم ال        
ـ      يمنكوبة بسبب الحصار والغارات االسرائيلية المتواصلة عل        االوضـاع   ىه، لتنبيه المجتمع الـدولي ال

 المبادرة بالتحرك   ىالمأساوية التي يعيشها مليون ونصف المليون فلسطيني تحت حصار خانق، ودفعه ال           
  .لكسره، وارسال مساعدات لسكانه تنقذهم من الجوع والمعاناة

لفلسطيني ال يمكن ان يقدم على خطوة كهذه تعكس انقالبا في الدبلوماسية الفلسطينية لمـصلحة               المندوب ا 
واذا كان قد تصرف فعـال      . مات واضحة من رام اهللا في هذا الصدد       ي تعل ىاسرائيل دون ان يكون قد تلق     

ل شعبا يقـاوم    مات، فانه يجب ان يعاقب فورا، باعفائه من منصبه، النه ال يستحق ان يمث             يدون هذه التعل  
لتحرير ارضه ضد عدو وحشي، ثم تقديمه الي محكمة تأديبية وفق األعراف والتقاليد المتبعة فـي مثـل                  

  .هذه الحاالت
 البعض في سلطة رام اهللا ان اسرائيل ما زالت عدوا محتال تعتقل اكثر من عـشرة                 ىفمن العيب ان ينس   

يجعلون من شـركائهم فـي حركـات المقاومـة          آالف اسير فلسطيني وتقتل يوميا العديد من النشطاء، و        
  . العدو الذي يجب تجريمه دولياىاالخر

هذه المواقف ال يمكن ان تمثل حركة فتح أم المقاومة الفلسطينية التي قادت النضال الفلسطيني الكثر من                 
ثالثين عاما، قدمت خاللها آالف الشهداء والجرحي والمعتقلين، الن كتائب شـهداء االقـصي الـذراع                
العسكرية لها ما زالت مالحقة من االسرائيليين بسبب تمسكها بثوابت الحركة ومواصلة المقاومـة ضـد                

  .االحتالل
  ٨/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  تتحدث عن التسوية وتستعد للحرب" إسرائيل" .٦٤

  إميل أمين
  سالم؟عن السعي إلى المزيد من التسلح في الوقت الذي تتحدث فيه عن ال" إسرائيل"لماذا ال تكف 

الجواب ألن الدور المرسوم لها في إطار المخطط اإلمبريالي الغربي األوسع لم ينته بعد، وعليه يمكـن                 
لم تكن صنيعة الصهيونية فحسب، بل جاءت أساسا كـأداة للمخططـات            " إسرائيل"القول، وعن حق، إن     

سبب موقعه الجغرافـي    اإلمبريالية المتعاقبة ذات الهدف الوحيد لفرض سيطرتها على الشرق األوسط، ب          
  السياسي، 

  .والحقا بوصفه الحد الجنوبي لالتحاد السوفييتي في زمان سطوته، وأخيرا بوصفه مخزن النفط
، ومن خالله أيضا يدرك النـاظر       "إسرائيل"في هذا السياق األوسع يمكن أن يفهم دور الوكالة المنوط ب          

، ولماذا تبارك وتدعم    "إسرائيل"نها الحربي في    من بعيد لماذا تضاعف الواليات المتحدة األمريكية مخزو       
  .غير المسبوقة" اإلسرائيلي"آخر مشروعات التسلح 

 كان مجلسا النواب والشيوخ األمريكيان قد صادقا على         ٢٠٠٦كانون األول   / في الثاني عشر من ديسمبر    
ومعـروف أن  ، "إسـرائيل "مذكرة تقضي بالعمل على مضاعفة المخزون الحربي للواليات المتحدة فـي     

بأسلحة ومعدات حربية يصار إلـى اسـتخدامها بمنطقـة          " إسرائيلية"البنتاجون يحتفظ داخل مستودعات     
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الشرق األوسط في حالة ما أن دعت الضرورة إلى ذلك، لكن إذا ما اقتضى األمر فـسيكون باسـتطاعة                   
  من جديد؟ لماذا إعادة تعبئتها : استخدام ذلك المخزون من األسلحة والتساؤل" إسرائيل"

هذا ما يعود بنا إلى فكرة دورها في خدمة العمليات العسكرية  األمريكية القادمة في المنطقة، سـيما أن                   
قد جـرى اسـتخدامه خـالل       " إسرائيل"القسم األكبر من تلك األسلحة والمعدات األمريكية المخزنة في          
  .الصيف قبل الماضي في الحرب العدوانية التي شنت على لبنان

في إنفاق ما يزيد على     " اإلسرائيلي"ما أثار الحديث عن هذا الدور، ما تردد أخيراً عن نيات الجيش             ولعل  
بشكل ال يحمل أبدا     " اإلسرائيلي" مليار دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة على إعادة تسليح الجيش            ٦٢

  ".إسرائيل"كما العادة  على الوثوق بأي نيات للسالم يمكن أن تتشدق بها 
 F35للحصول على سرب أو سربين من طائرات        " إسرائيل"وخطة التسلح المزعومة تحتوي على سعي       

، والمرشحة للحسم حال المواجهـة مـع   "٤الميركافا  "بجانب تأسيس فرقة جديدة وبناء المزيد من دبابات         
 أحـدث   علـى حيـازة   " اإلسرائيلية"سوريا في هضبة الجوالن، أضف إلى ما تقدم تعمل القوات الجوية            

 ٣٦ ألف قـدم لمـدة   ٤٥نموذج من طائرات االستطالع من دون طيار، والقادرة على التحليق على علو            
ساعة، وحمل وزن يصل إلى أكثر من طن بجانب استمرار برامجها إلطالق أقمار اصطناعية للتجـسس          

 الجيل الثالـث    في سباق مع الزمن، إلنتاج وتطوير     " إسرائيل"على جيرانها العرب، وفي هذا وذاك تبقى        
لمواجهة الصواريخ الباليستية اإليرانية المتطورة حـسب       " السهم"من صواريخها االعتراضية من طراز      

من الصواريخ قصيرة   " إسرائيل"ادعاءاتها، فيما برنامج القبة الحديدية ماٍض على قدم وساق لحماية سماء            
  .المدى الموجودة لدى حزب اهللا والمقاومة الفلسطينية

إذن في حالة استعداد غير مسبوقة للحروب تجعلها تعسكر البر والجو، أما البحر فحدث عنـه                " يلإسرائ"
وال حرج من خالل حصولها على عدة غواصات ألمانية جديدة يمكن لها أن تحمل صواريخ ذات رؤوس                 

  .على حد تعبير الجنرال يفتاح رون" مرونة استراتيجية أكبر"نووية، ما يعطي الدولة العبرية 
هذه الخطة العسكرية التحديثية يتساءل المرء عن مصادر تمويلها غير أنه في إطار المقدمة يضحي مـن                 
الطبيعي الدور الذي تقوم به الواليات المتحدة على صعيد الصفقة األخيرة، سيما بعد أن قـررت زيـادة                  

 المعلن عنه، أما الخفـي   مليارات هذا٣ مليار دوالر سنويا إلى     ١,٨من  " إسرائيل"مساعداتها العسكرية ل  
  .أكثر بالطبع

الجبارة بدءا من الـسالح     " إسرائيل"غير أن الطرح األهم الذي ثار بموازاة حديث التسليح هو هل أسلحة             
التقليدي حتى رؤوسها النووية مجهولة العدد قادرة على وقف تهديدات القنبلة الديمغرافية التي تواجههـا               

  في الشرق األوسط؟ 
هذه أعاد النظر إليها المؤرخ األمريكي المعاصر بول كيندي منذ          " إسرائيل"هام المثيرة لقلق    عالمة االستف 

ايار / أيام قليلة، غير أن رجال بعيد النظر كان قد سبقه إليها منذ أكثر من نصف قرن، كان ذلك في مايو                   
ترومـان   عندما رفض جورج مارشال وزير خارجية أمريكا في حكومة الرئيس هاري             ١٩٤٨من عام   

، ذلك ألن االعتراف من وجهة نظـره يتنـاقض مـع            "إسرائيل"اعتراف أمريكا المبكر والسريع جدا ب     
وان وجود ماليين قليلة من اليهود في وسط بحر من عشرات           " إسرائيل"الحقائق الديمغرافية بين العرب و    

ـ                يقومون بإلقـاء   الماليين من العرب لن يؤدي سوى إلى نتيجة سوف تحزن أمريكا، وهي أن العرب س
  .اليهود في البحر في نهاية المطاف

 ٢٠٠٦ مليون نسمة ووصل عـام       ٥٤،٧ بلغ عددها نحو     ١٩٧٣والمؤكد إحصائيا أن الدول العربية عام       
  . مليون نسمة٢٣٨,٣ إلى ٢٠٥٠ مليون ومتوقع وصول هذا العدد عام ١٣٨،٦إلى 

 ٦,٤ وارتفعت العام الماضـي إلـى        ١٩٧٣م   مليون نسمة عا   ٣,٢كانت  " إسرائيل"فيما األعداد بالنسبة ل   
  . مليون نسمة٨،٥مليون والعدد المتوقع لها بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين هو 
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بينهم نحو مليوني عربي متذمر يحملـون الجنـسية         " إسرائيلي" مليون   ٨،٥كيف ل   : والتساؤل المطروح 
   مليون عربي من حولهم؟٢٣٨،٦مواجهة ومجابهة وبمعنى أدق استجالب عداء " اإلسرائيلية"

فعاليته عند نقطة معينة من الزمان،      " اإلسرائيلي"هذه المقارنة تستتبع الحديث عن فقدان التفوق العسكري         
" إسـرائيل "باالنتقام النووي أقل إثارة للخوف حتى مع تهديـد          " إسرائيل"إلى درجة تصبح معها تهديدات      

 الباقية ستنحو إلى ما ذهب إليه جورج مارشـال مـن مـصير              بإبادة الماليين من العرب ذلك ألن البقية      
  .مأساوي

، فللمرة األولى   "إسرائيل"وفي الحق أن مخاوف بول كيندي تعززها بيانات دائرة اإلحصاء المركزية في             
العام الماضي عدد المهاجرين إليها، مما      " إسرائيل" عاماً تجاوزت أعداد المهاجرين من       ٢٥منذ أكثر من    

بشأن " اإلسرائيلية"لة الصهيونية الى إطالق بوق التحذير والتنبيه والتدارس مع وزارة الخارجية            دعا الوكا 
وضع سبل للحد من الهجرة العكسية وتفضيل مئات اآلالف من اليهود من دول االتحاد السوفييتي السابق                

  ".إسرائيل"الهجرة إلى الواليات المتحدة ودول أوروبية أخرى على الهجرة إلى 
ذ بضع سنوات أطلق ابراهام بورج، أحد رؤساء الكنيست وابن الحاخام الشهير يوسف بورج صـيحة                من

عندما وصف بالده في اآلونة األخيرة بأنها أقرب ما تكون إلى ألمانيا، عشية             " إسرائيل"زعزعت أركان   
  وصول هتلر إلى الحكم، ولهذا أضحت دولة طاردة ال جاذبة، ولم تفلح ترسانة

  جهنمية التي تمتلكها في بسط األمناألسلحة ال
  .واألمان على أرجاء الدولة العبرية دعا إلى الهجرة منها ال إليها

رغم مليارات التسلح فهي في مأزق وجودي إذ ترفض أن تتنازل نهائياً عن معيار              " إسرائيل"والشاهد أن   
لهـذا ينـادي العقـالء فيهـا        القوة والبأس والقتل وتكره أن تتخذ عوضا عنها مقاييس السالم العادل، و           

وخارجها بضرورة البحث عن سبل تعايش سلمي مع جيرانها لضمان هذا الوجود وحتى ال تتكرر مأساة                
جيوش الصليبيين في نهايات القرن الثالث عشر الميالدي، فهل من أحد في تل أبيب أو واشنطن صاحبة                 

  ؟"إسرائيل" تحدها عسكرة يبدي اهتماماً بهذه الكارثة التي لن" اإلسرائيلي"المشروع 
  ٨/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الكل يريد الحرب .٦٥

  حسان حيدر
سماء الشرق االوسط التي لم تحتلها غيوم الشتاء الداكنة بعد، ملبـدة هـذه االيـام بتـوترات سياسـية                    

ادرين واستعدادات عسكرية تنذر بأكثر من حرب على أكثر من جبهة، فيما العقالء النادرون يبدون غير ق               
  .على لجم اندفاعة الجنراالت المتحمسين هنا وهناك، كل يخطط وكل يحشد وكل يريد الحرب
مثلمـا  " تنازل"ففي اسرائيل، عاد هاجس األمن ليطغى على ما عداه وليصبح الذريعة االولى لرفض اي               

ل يـأتي   حصل مع تحضيرات عقد مؤتمر أنابوليس حين تبلغت الوزيرة االميركية رايس أن أمن اسرائي             
وتؤكد هذا التوجه عودة ايهود باراك الى وزارة الدفاع وتلويحه المتواصل بعملية            . قبل الدولة الفلسطينية  

عسكرية كبيرة في قطاع غزة، بعدما اجرى الجيش مناورات ضخمة في الجوالن إلفهام سـورية بـأن                 
ميزان القوى، وهو ما أكدته     استعادة الهضبة كاملة معركة صعبة، وأن اسرائيل لن تسمح بأي اختالل في             

الغارة الغامضة في العمق السوري، ثم اعقبتها مناورات مماثلة قبالة الحدود مع لبنان شارك فيها ما يزيد                 
  .عن ثلث عديد الجيش االسرائيلي

 بعـدما بقيـت     ٢٠٠٦) يوليو(واسرائيل تريد الحرب ألنها تعتبر انها لم تحقق اهدافها في عدوان تموز             
وترسانته على حالها، وألنها ايضاً تريد استعادة قدرة الردع التي فقـدتها            " حزب اهللا "اسية لـ   البنية االس 

في لبنان وغزة، وتسعى الى إخافة ايران من محاولة امتالك السالح النووي، وألن حكوماتها ال تستطيع                
  .تحمل ان يستمر التهديد الصاروخي للمستوطنات الشمالية
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الحرب ألنه يرغب في الخروج من زواريب السياسة الداخلية التي حولـت            " حزب اهللا "ومن جهته، يريد    
مقاتليه الى معتصمين ضجرين في وسط بيروت، وألنه يريد ان يؤكد السرائيل قدرته المقابلة على الردع           
وإفهامها بأن أي اعتداء على ايران لن يكون نزهة، وان صواريخه جاهزة لالنقضاض مجدداً على مدنها                

ويريد الحزب الحرب ايضاً ألنه يرغب في استرجاع جمهوره العربي الذي باتت تـساوره              . عدتمهما ب 
سـورية  " مجرد أداة "الشكوك في مدى ارتباطه بأهداف ايران االقليمية، وألنه يكاد يتحول في نظره الى              

  .في لبنان
مع الدولي، غير عابئة    وايران ايضاً تريد الحرب ألنها تواصل عمليات تخصيب اليورانيوم في تحد للمجت           

بالتهديدات والعقوبات، وتواصل التدخل في العراق الذي ترفد التمرد فيه بالمقاتلين واالسـلحة، وألنهـا               
اقليمية " قوة عظمى "ترى في حليفها في لبنان وسيلة لفرض كلمتها في ملفات المنطقة ولتؤكد للعرب انها               

 عن اطالق التهديدات في كل االتجاهـات مـشفوعة          ، وألن قادتها ال يتورعون    "فراغ"مستعدة لملء اي    
  .باستعراضات عسكرية ونشاط دعوي واسع

وسورية ايضاً تريد الحرب، ولو على غير أرضها، ألنها يمكن ان تفك عزلتهـا وتعيـد خلـط االوراق                   
مح والمعادالت، وربما تمكنها من استعادة دورها في لبنان وغيره وتلغي عنها عقوبات محتملة اذا لم تس                

بإجراء االنتخابات الرئاسية اللبنانية، وربما تسهم في تغيير الصورة التي رافقت خروجها قسراً من هـذا                
  .البلد، وقد توقف مفاعيل المحكمة الدولية ايضاً بحكم األمر الواقع والفراغ واالنقسامات

ش األقـوى فـي العـالم       واميركا تريد الحرب ألنها قد تنقذ سمعتها المنهارة في العراق بعدما عجز الجي            
وتريد الحرب ايضاً ألنها حريصة علـى أمـن         . واألكثر تسليحاً وتقنية عن فرض االمن واالستقرار فيه       

، وألن  "حمـاس "او مـن    " حـزب اهللا  "اسرائيل وال تريد ان ترى له تهديداً سواء جاء من ايران او من              
انتصاراً ولو في االشهر االخيرة مـن       رئيسها الجمهوري المحشور بين الهزائم والفضائح والديون يريد         

وقد تكون الحرب ايضاً مخرجاً لها من االحراج الـذي          . واليته يلمع صورته في سجل التاريخ االميركي      
تستشعره نتيجة فشلها في تحقيق اي تسوية سلمية للنزاع بين العرب واسرائيل رغم كثـرة المبـادرات                 

  .والمؤتمرات
نان من ذوي الرؤوس الحامية يريدون الحرب ايـضا، وهـم لـذلك             واخيرا هناك جنراالت صغار في لب     

  .ويتحضرون القتحام السراي الحكومية... يتسلحون ويتدربون
  ٨/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  :كاريكاتير .٦٦
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