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  28  :كاريكاتير
***  

  
  "سينابولأ" بعد غزةقطاع  ستبدأ اجتياحها لمنطقة جنوب "اسرائيل": مصادر فلسطينية .1

ابلغت حكومة تل ابيب اوساطا فلسطينية برام اهللا نيتها اعـادة احـتالل محـور                : وليد عوض  -رام اهللا   
ح لداخل القطاع وتدمير    صالح الدين الحدودي ما بين قطاع غزة واالراضي المصرية لمنع تهريب السال           

واكـدت   . طول الحدود والتي تستخدم لتهريب السالح واالموال لحركـة حمـاس           ىاالنفاق المنتشرة عل  
 قطاع غـزة    ىمصادر فلسطينية امس ان تل ابيب ابلغت بعض الدول االقليمية بنيتها شن هجوم واسع عل              

 المصادر فان معلومات دقيقة وصـلت       وحسب. بعد االنتهاء من مؤتمر انابوليس في نهاية الشهر الحالي        
 خـانيونس فـي المرحلـة       ىالي السلطة تؤكد اعتزام اسرائيل احتالل منطقة رفح والشريط الحدودي حت          

  .  وسط القطاع وشماله بعد تطور العملياتىاالولي لتتوسع العملية العسكرية االسرائيلية ال
خطط االسرائيلي لغزة وانه يعتزم ارسـال        ان الرئيس الفلسطيني يرفض بشدة الم      ىواشارت المصادر ال  

مبعوثين الي الدول العربية واالقليمية لتوضيح خطورة المخطط االسرائيلي والذي من شـأنه ان يـدمر                
واشارت المصادر الي ان اسرائيل طالبت من خالل مبعوثين لها جـابوا            . قطاع غزة وبنيته التحتيه تماما    

موقفها من ضرورة بقائها في غزة لعدة شهور والتي قـد تمتـد             عدة دول خالل االسابيع الماضية بتفهم       
لسنة كاملة من اجل القضاء علي ما تصفه االرهاب مطالبة تلك الدول بعـدم االنخـراط فـي حمـالت                    

واوضحت المـصادر ان المخطـط االسـرائيلي        .  اسرئيل في حالة تنفيذ العملية     ىديبلوماسية للضغط عل  
 غزة في حالة انسحاب القوات االسرائيلية بعد انتهاء عملياتهـا فـي             ىلسيقود الي استدعاء قوات دولية ا     

  . القطاع والذي سيشمل اعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني
  9/11/2007القدس العربي 

  
انطلقت حين أحسسنا بـالقلق      "وحكومتهاقراءات نقدية في تجربة حماس      " كتاب   فكرة:  صالح محسن.د .2

  ينيعلى المشروع الوطني الفلسط
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أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً جديـداً حمـل            : بيروت -أواب المصري 
منذ ) حماس(، يتناول فيه تجربة حركة      "2007-2006قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها       "عنوان  

د الحسم العسكري في     إلى ما بع   2006كانون الثاني   /فوزها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير      
  .قطاع غزة، وهو موضوع يشكّل مثاراً للجدل ويفتح مجاالً واسعاً للنقاش

شارك في إعداد الكتاب عشرون باحثاً ومتخصصاً فـي الـشأن الفلـسطيني مـن مختلـف األطيـاف                   
واالختصاصات، درسوا تجربة حماس في تطبيق برنامجها السياسي، وأدائها الحكومي، وسلوكها األمني،            

ومن بين المشاركين شفيق الحوت، وأسامة حمدان، وعبد الـستار           .عالقاتها الداخلية والعربية والدولية   و
  .قاسم، ووليد عبد الحي، وحسين أبو النمل، وعدد من الكتاب والمحللين والمفكرين

ويرى الكتاب الذي حرره رئيس مركز الزيتونة محسن صالح أن حركة حماس حقّقت شـرعية شـعبية                 
ا ولبرنامجها في المقاومة من خالل فوزها بأغلبية مريحة في االنتخابات التشريعية الفلـسطينية، إال     لنفسه

أن النموذج اإلصالحي والتغييري الذي أرادت تقديمه اصطدم بتحـديات الـصراع الـداخلي، وحقـائق               
  .االحتالل اإلسرائيلي، وبالحصار الدولي الظالم والخانق، وبالضعف العربي واإلسالمي

ويخلص الكتاب إلى أن حماس لم تتمكن من تنفيذ برنامجها بسبب الصراعات والضغوط والضربات التي               
كانت تأتي من كل جانب، كما تعرض أداؤها الحكومي للعديد من االنتقادات، ووجه الكثير من األسـئلة                 

إصالحية في بيئة ال    عن مدى واقعية حماس في التقدم لقيادة سلطة تعمل تحت االحتالل، أو عمل برامج               
  .تملك فيها مفاتيح القرار الحقيقي أو التغيير على األرض

  الخيارات المحدودة
وقال محسن صالح للجزيرة نت إن الكتاب خلُص إلى أن الخيارات التي سنحت لحركة حمـاس كانـت                  

  .محدودة جداً، فوجدت نفسها تدخل ممرات إجبارية
 الذي اتخذته حماس بدخول االنتخابـات التـشريعية وتـشكيل           واعتبر صالح أن الكتاب ميز بين الخيار      

–خيار كان ال بد منه، فحماس كانت بحاجة لحماية نفسها، ال سيما أنهـا كانـت                 "الحكومة، معتبراً أنه    
  ". مستهدفة ومعرضة للضرب والتهميش في أي وقت-حينذاك

 صالح إن آراء المـشاركين فـي   فقال, أما الخيار العسكري الذي سلكته في حسم المعركة في قطاع غزة       
إعداد الكتاب تباينت في تقييمه، ال سيما أن الكتّاب ينتمون إلى مشارب وفئات وفـصائل مختلفـة، وقـد        

  .عبروا عن وجهات نظرهم المختلفة
لكن المحصلة األساسية التي تم اإلجماع عليها هي أن حماس وضعت في الزاوية الصعبة بـسبب                "وتابع  

نفالت األمني الذي قام به بعض األطراف، وكانت إلى حد كبير في وضع المضطر، لكن               الممارسات واال 
هذا ال ينفي وقوعها في سلسلة أخطاء ميدانية سواء في الممارسة على األرض أو في الجانب اإلعالمي،                 
وكان بإمكانها أن تنفذ عملية الحسم بشكل أفضل وأخطاء أقل، ألن ما حصل تسبب إلى حد كبيـر فـي                    

  ".ويه صورتهاتش
بناء على طلب قيادة حماس، فنقد تجربة حماس فكرة قديمـة           "ونفى صالح أن يكون الكتاب قد تم إعداده         

والفكـرة انطلقـت حـين      . مايو الماضي، أي قبل الحسم العسكري في غزة       / عملنا عليها ابتداء من أيار    
ت األمني الـذي حـصل واسـتقالة    أحسسنا بالقلق على المشروع الوطني الفلسطيني، ال سيما بعد االنفال  

وزير الداخلية هاني القواسمة، فشعرنا بأن المشروع الوطني يتعرض للخطر، وبالتالي حرصنا على تقييم              
  ".التجربة في ذلك الوقت في إطار علمي ومنطقي ومنهجي وليس في إطار عاطفي، كما فعل الكثيرون

لى جزئين، األول يحوي أعمال حلقة نقاش عقدها         صفحة من القطع الكبير، وينقسم إ      322يقع الكتاب في    
تجربة حماس وآفاق الخروج مـن المـأزق   " تحت عنوان  2007 يوليو / تموز 25مركز الزيتونة بتاريخ    

، قدمت فيه سبع أوراق عمل توزعت على ثالثة محـاور، إضـافة إلـى مـداخالت               "الوطني الفلسطيني 
  .المناقشين وردود وتوضيحات مقدمي األوراق
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تضمن الجزء الثاني مجموعة من القراءات النقدية لعدد من المتخصصين المستكتبين من قبل المركز،              وي
 موضوعاً مختلفاً، وتقدم تقييماً ألداء الحركة في التعامل مع كّل منها،            13تناقش تجربة حركة حماس في      

 .واضعة مجموعة من الخالصات واالستنتاجات والتوصيات
  8/11/2007الجزيرة نت 

  
  " خائن"ـ مندوب السلطة في األمم المتحدة كبمحاكمة انطالبي" التشريعي"حكومة هنية و .3

نددت حكومة هنية المقالة،     : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    9/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
الدوليـة  بمندوب السلطة الفلسطينية لدى األمم المتحدة رياض منصور، لتقديمه مشروع قرار للمنظمـة              

محمد المدهون، رئـيس ديـوان رئـيس        .وطالب د  ".الميليشيات الخارجة عن القانون   "ـب" حماس"يصف  
تعاونه الواضح في تشديد الحصار على      "الوزراء المقال، عباس باقالة مندوب السلطة الذي اتهمه بتكرار          

  ".قطاع غزة
 طالب وزير العدل في الحكومة      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    9/11/2007الحياة  وأضافت  

مالحقة كل من له    "، متعهداً   "خائناً مرتكباً جريمة الخيانة العظمى    "المقالة يوسف المنسي باعتبار منصور      
ال يمثل الشعب الفلسطيني بأي حال، وانما مجموعة خارجة على          "واعتبر أن منصور    ". ضلع بهذا العمل  

ودعا الدول العربية واإلسالمية والصديقة إلى عدم       ". تاللالصف الوطني تعمل على تنفيذ مخططات االح      
  .التعامل معه

التصرف "أحمد بحر بياناً ندد فيه بمشروع منصور، واستنكر         .وأصدر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     
وهو تصرف أهوج ينم عن جهل بتاريخ الـشعب الفلـسطيني ونـضاالته             ... غير المسؤول الذي قام به    

تمهيـداً  "وطالب عبـاس بعزلـه       ".المقاومة والشهداء والجرحى واألسرى الفلسطينيين    وطعنة في ظهر    
لتقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء الفلسطيني بتهمة اإلضرار بمصالح الشعب الفلسطيني والتنكر لـدماء              

مجموعة من االجراءات مـن خـالل       "وتعهد اتخاذ   ". الشهداء وتعريض سمعة الشعب الفلسطيني لإلهانة     
  ".لمجلس التشريعي لمحاسبة مثل هؤالء الذين رهنوا أنفسهم أداة في يد االحتالل اإلسرائيليا
  

  خالف العربي حول مشاريع القرارات الخاصة بفلسطينال تنفي بعثة فلسطين :األمم المتحدة .4
الـذي   نفت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك، ما ورد في الخبـر                 :نيويورك

بثته قناة الجزيرة يوم أمس، عن وجود خالف داخل المجموعة العربية حول مشاريع القرارات الخاصـة                
وأكدت في بيان صحفي اليوم، أن هناك توافقا تاما على هذه المشاريع في المجموعة العربيـة                 .بفلسطين

 بشكل دائم بـين اعـضاء       لدى األمم المتحدة وأن إجراء المداوالت والنقاشات حولها هو أمر طبيعي يتم           
  .ونفت البعثة بشدة اشارة أي من مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين إلى أي فصيل فلسطيني .المجموعة

   9/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   تنفي نيتها إعادة تشكيل حكومة هنية البرلمانيةكتلة حماس  .5
كيل الحكومة المقالة برئاسـة إسـماعيل هنيـة         نفت حركة حماس امس نيتها إعادة تش      :  د ب أ   -غزة،  

وتوسيع عدد أعضائها لعرضها على المجلس التشريعي وذلك بعد عقدها جلسة استناداً لتوكيالت نوابهـا               
الحركة ال تنـوي تـشكيل حكومـة أو         "وقال يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية          .المعتقلين

 القيام به كونه من اختصاصات رئيس السلطة حسب القانون          توسيع حكومة هنية ألن هذا ليس من السهل       
وأبدى موسى استعداد كتلة حماس لعقد جلسة خاصة لمناقشة مـنح الثقـة أو               ".وليس المجلس التشريعي  

واعتبر أن عباس كان يتوجـب      . حجبها عن أي حكومة يكلفها عباس تمهيداً للخروج من األزمة الراهنة          
ألن حكومة سالم فياض ال صفة قانونية لها        "خصية بتشكيل حكومة جديدة     عليه منذ فترة طويلة تكليف ش     
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الن "وأكد موسى مضي كتلته في خطوات إسقاط عضوية فياض من المجلس التـشريعي               ".على اإلطالق 
هذا الرجل أساء لوحدة الشعب الفلسطيني وضرب كافة األعراف والقوانين وهو يتساوق إلى مدى بعيـد                

  ".ني األميركي كيث دايتون واالحتالل لضرب المقاومة الفلسطينيةمن سلطة المنسق االم
  9/11/2007الدستور 

  
  " التشريعي"عباس ال يفكر في حل : مدحاألعزام  .6

عباس يفكر فـي    الرئيس   أن يكون    البرلمانيةنفى عزام األحمد رئيس كتلة فتح       :  د ب أ   -غزة، رام اهللا    
 االربعاء بدعوة من حماس، قال في تصريح لتلفزيون         وبشأن عقد المجلس جلسة    . التشريعي حل المجلس 

ما جرى ال يعدو كونه مسرحية ال تستحق التداول أو الحديث فيها وهي تعبر عـن أزمـة                  "إن  " فلسطين"
أن الخطوة القانونية في غياب التشريعي أو تغييبه قبل انقالب حماس في غزة وحتـى               "وأضاف  ". داخلية

بات المبكرة ولكننا مع األسف ال نستطيع القيام بهذه الخطوة دون إجرائها            بعد االنقالب هي إجراء االنتخا    
  ".في غزة الخاضعة لسيطرة حماس

، اكد وكيل وزارة العدل في الحكومة المقالة المستشار عمر البرش إن عباس ال يملك الحـق                 جانبهمن  و
وقال في  .  المحددة بأربع سنوات   بتعديل القانون األساسي وحل التشريعي قبل انتهاء مدة واليته الدستورية         

ال يتم إال بموافقة أغلبية ثلثي أعـضاء المجلـس          "بيان صحفي مكتوب أن تعديل أحكام القانون األساسي         
حيث أن التشريعي في حالة انعقاد حسب النظام الداخلي والقانون، بالرغم من محاوالت إفـشال منظمـة                 

مخالف لكل األصول واألحكام واألعراف الدسـتورية        "وشدد على أن الدعوة النتخابات مبكرة      ".لجلساته
  ".والقانونية المطبقة في فلسطين

  9/11/2007الدستور 
  

   "حماس"س يخدم ي أنابولمؤتمرفشل ": سرائيلياال"" حزب العمل"ـعباس ل .7
عن الرئيس الفلسطيني قوله إن فشل      " اإلسرائيلي"نقلت مسؤولة في حزب العمل       : وديع عواودة  -القدس  
وقالـت العـضو    . ، وسيضعف حركة فتح ويقوي حركة حمـاس       "أمر صعب وخطير جدا   " انابولس   قمة

ناديا الحلو في بيان أصدرته في ختام لقاء جمعها مع عباس فـي             " اإلسرائيلي" "العمل"العربي في حزب    
لكف عن  ا" إسرائيل"داعيا  " يحارب إلفشالها "رام اهللا أمس نقال عن عباس إن حماس غير باقية لألبد وإنه             

 سـنوات بـين     8واعتبر عباس أن قمة انابولس هي المحاولة األولى للرئيس بـوش منـذ               .التذرع بها 
تسبب بضرر كبير لألمتين العربية     "في غزة قد    " حماس"وأكد أن ما قامت به      " اإلسرائيليين"الفلسطينيين و 

اطالعـه علـى أهميـة      وأكد عباس معرفته و    ".واإلسالمية على المستوى الدولي وشوه صورة اإلسالم      
وأشار إلى جديته في العمل لتثبيت االستقرار واألمن        " اإلسرائيليين"ـموضوع األمن وحساسيته بالنسبة ل    

، خاصة دخول الجـيش إلـى       "اإلسرائيلية"كما عبر عن استيائه الشديد من تصرفات السلطات          .للشعبين
ا للخطوط الحمراء منوها إلـى أن ذلـك         نابلس األسبوع الماضي وقيامه باعتقاالت واسعة، واعتبره خرق       

عن اتفاق معها بقيام لجنة ثالثية تضم       " سرائيلا"وأعرب عن خيبة أمله من تراجع        .ينافي خارطة الطريق  
واألمريكي، هدفها متابعة األمور وتهيئة أجواء ايجابيـة عـشية قمـة            " اإلسرائيلي"الطرف الفلسطيني و  

من خارطة الطريق خطوة سلبية تستبطن مؤشرا       " ود الصغيرة البن"واعتبر عباس أن خرق هذه       .انابولس
  ".األمور الكبيرة"سلبيا حول عدم نيتهم تطبيق 
" رسـالة عتـب   "صائب عريقات الذي شارك في اللقاء طلب منها إيـصال           .وأوضحت النائبة الحلو أن د    

منـه للـرئيس    لرئيس حزب العمل ووزير الحرب إيهود باراك، ألنه ال يقوم بتقديم الـدعم المتـوخى                
 .الفلسطيني

  9/11/2007الخليج اإلماراتية 
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 "لسرائيا" تعترض التوصل التفاق مع عقباتعبدالرحيم يؤكد وجود الطيب  .8

اكد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية امس الخميس           :)أ.ب.د( ووكالة  مراد فتحي  -القاهرة  
وأوضح خالل مـؤتمر صـحفي فـي        . إلسرائيليوجود عقبات تعترض التوصل إلى اتفاق مع الجانب ا        

القاهرة عقب لقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أن تلك العقبات يأتي في مقدمتها رفضها إيقاف                 
المستوطنات وإزالة البؤر االستيطانية واإلفراج عن األسرى والمعتقلين وفتح المؤسسات الفلسطينية فـي             

وقال إنه أبلغ موسى بكافة التفصيالت التي تم نقلها          .سهيل حياة الناس  القدس إلى جانب إزالة الحواجز لت     
إلى الجانب الفلسطيني من وزيرة الخارجية األمريكية رايس خالل زيارتها إلى رام اهللا إلبالغهـا إلـى                 

  .وزراء الخارجية العرب األعضاء في لجنة المبادرة العربية
  9/11/2007الشرق القطرية 

  
  مريكا لحل خالفاتأرائيليون يلجأون الى االسوالفلسطينيون  .9

قال مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون يوم الخميس ان المفاوضين من       : ادم انتوس و وفاء عمرو    -القدس  
الجانبين يلجأون الى وسطاء أمريكيين للتغلب على خالفات خطيرة فيما يتعلق بصياغة مـسودة وثيقـة                

طيني كبير لرويترز ان الجانبين طلبـا تـدخل الواليـات           وقال مفاوض فلس   .مشتركة لمفاوضات السالم  
المتحدة يوم الثالثاء بعدما فشل المفاوضون في حل خالفات بشأن وثيقة يأملون عرضها علـى مـؤتمر                 

وقال مسؤول فلسطيني كبير اخر ان الواليات المتحدة بعثت الى كل من الجانبين نصا مكتوبـا                . انابوليس
شأن بنود تفاهم تم التوصل اليه في وقت سابق يقضي باالحتكام الى واشنطن             عندما اختلفا هذا االسبوع ب    

 .في النزاعات بشأن ما اذا كان قد تمو الوفاء بشروط السالم
من يعتقد أن االمر سيكون سلـسا        " لفني وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وزيرة الخارجية االسرائيلية       

 ."طول الوقت انما يخدع نفسه
الفلسطيني اسرائيل بالتراجع عن اتفاق تم التوصل اليه في وقت سابق هذا االسبوع مـع               واتهم المفاوض   

وزيرة الخارجية االمريكية رايس قال انه دعا الى أن يقضي مسؤولون أمريكيون فيما اذا كان الطرفـان                 
فـي عـام    المتعثرة منذ فترة طويلة والتي تم التوصل اليها         " خارطة الطريق "يتخذان خطوات لتنفيذ بنود     

2003. 
 ."وافقنا على ذلك وال يوجد تغيير"لكن مسؤوال اسرائيليا كبيرا رد قائال 

نعتقـد ان   "وقـال    ."سيضطلع االمريكيون بدور في التغلب على الخالفـات       "وقال المفاوض الفلسطيني    
 يـتم   وتابع أنـه لـم     ."على تنفيذ معاهدة السالم   ) الفيتو(االسرائيليين يريدون الحصول على حق النقض       

لكن االمريكيين ابلغونا بانهم يتطلعون الى موعد مستهدف مـرن ال           "االتفاق على مسألة الموعد النهائي      
 ".يتجاوز نهاية فترة والية بوش

  8/11/2007رويترز 
  

  "جلسة التوكيالت"باالعتذار عن رسم كاريكاتوري يصور " ياماأل" تطالب "التشريعي"رئاسة  .10
 باالعتذار عن رسم كاريكاتيري نـشرته       ]الفلسطينية[يامشريعي صحيفة األ   طالبت رئاسة المجلس الت    :غزة

واصدرت هيئة رئاسة التشريعي     ".جلسة التوكيالت " الجريدة اليوم على صفحتها االخيرة تناول موضوعه      
التشويه المتعمد الذي أقدمت عليه صحيفة األيام في عددها الصادر          "في غزة بيان استنكرت فيه ما اسمته        

ينطـوي علـى    "م وذلك عبر رسم كاريكاتوري في صفحتها األخيرة         8/11/2007لخميس الموافق   يوم ا 
تجريح واضح بحق المجلس التشريعي الفلسطيني، وطعن في شرعيته الدستورية، وامتهان لكرامة ممثلي             
الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون ومعتقالت االحتالل منذ ما يزيد عن عام كامل، األمـر الـذي                 
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عن هذا األسلوب الغريب والمستهجن فـي أعـراف وتقاليـد العمـل             ) االعتذار الفوري (ستدعي تقديم   ي
  ".الصحفي النزيه والمستقل

من جهته قال مدير تحرير جريدة االيام عبد الناصر النجار لوكالة معا ان الصحيفة لم تقـصد االسـاءة                   
ه وكانه صورة واقعية بل تعيبر عن فكرة        الشخصية الي كان وايضا الرسم الكاريكاتوري ال يمكن قراءت        

واكـد ان    .سياسية او اجتماعية او غيرها يعكسها الرسام بطريقته الخاصة من اجل ايصالها للجمهـور             
االيام لم تطعن في شرعية المجلس التشريعي المنتخب ولكن الرسم عبر عن جلسة التشريعي في غـزة                 

  .ئل على عدم شرعيتها وليس شرعية المجلسوالتي كانت بلون واحد فقط حيث اجمعت كل الفصا
ان المجلس لم يطلب من جريدة االيـام ان         : "من جانبه، قال امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة        

  .تعتذر، معتبرا ذلك اعتداء على حرية الصحافة واالعالم، مؤكدا رفضه لهذا المطلب
  ". حماس، وليس المجلس التشريعيالى ان هذا المطلب، مثله نواب من حركة"واشار خريشة، 

  8/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

   وحلفاءها بضرب الديمقراطية الفلسطينية واشنطنخريشة يتهم حسن  .11
اتهم النائب االول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الواليات المتحـدة            : منتصر حمدان  -رام اهللا   

، بالعمل على ضـرب نتـائج العمليـة الديمقراطيـة           وبعض االطراف الفلسطينية والعربية   " سرائيلا"و
ومحاصرة نتائج االنتخابات التشريعية االخيرة، وضرب ايمان وتمسك الـشعب باالنتخابـات كوسـيلة              

كل المؤسسات والدول التـي اوفـدت       " الخليج"ـودعا في حديث خاص ل     .ديمقراطية للوصول الى الحكم   
 .حرك الجاد من اجل تخليص المجلس من قبضة االحـتالل         طواقم لالشراف على االنتخابات االخيرة، للت     

وأشار الى ان استمرار اختطاف النواب من جانب سلطات االحتالل ومواصلة مالحقة زمالئهم، والتـي               
على إحباط أية مساع لتفعيل المجلس      " اسرائيل"كان آخرها اعتقال النائب حاتم قفيشة، يدلل على اصرار          

 . سـنوات  4ثل هذه السياسة حتى انتهاء المدة القانونية البرلمانية وهـي           م" سرائيلا"مرجحا أن تواصل    
وشكك في إمكان مشاركة الفلسطينيين مستقبال في أية انتخابات بعدما تيقنوا ان قوى خارجيـة وداخليـة                 

   ".سرائيلا"تريد فقط من يمثل مصالح واشنطن و
  9/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   عزيز دويك الصحيةحالة يحذر من تدهور: مركز االسرى .12

 حذر مركز األسرى للدراسات من سياسة االهمال الطبي فى السجون االسرائيلية، ومن تـدهور               :رام اهللا 
عزيز دويك والذي تم نقله لمستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي لتلقي العـالج هنـاك منـذ                .حالة األسير د  

السكري والمرارة ونقـص    : ة أمراض منها  أسبوع نتيجة لتدهور حالته الصحية، حيث إنه يعاني من عد         
وطالب مركز األسرى للدراسات بتشكيل لجنة طبية خاصة لزيارة األسرى واألسـيرات            . حاد في وزنه  

دويك لالطمئنان على صحته، وضمان أن يقدم العالج الالزم لـه           .المرضى فى السجون وعلى رأسهم د     
  .حتى يتوقف تدهور حالته الصحية

  9/11/2007الحياة الجديدة 
  

  طبيب عرفات الخاص يتمسك بأنه مات مسموماً  .13
نوفمبر، الذكرى السنوية الثالثة الستشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر        / تشرين الثاني  11تحل في   : )يو بي أي  (

بـأن عرفـات تـوفي      " قناعته األولـى  "أشرف الكردي مصراً على     .عرفات، وال يزال طبيبه الخاص د     
لتقارير الفرنسية لم تتمتع بالمصداقية، كما أن عمل لجنة التحقيق الفلسطينية           ويعتقد الكردي ان ا   . مسموماً

عرضوا علي االنضمام   "ويقول  ". كان هناك عدم مصداقية واضحة في عملها      "لم يتم بشكل صحيح، وأنه      
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كيف يريدون مني أن أكون عضوا في       ... إلى لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة ولكني رفضت ذلك بشدة         
تحقيق ولم يستدعوني لالطالع على الوضع الصحي للرئيس عرفات إال بعد ثمانية عشر يوماً على               لجنة  

ويعتقد أن تأخر االتـصال      ".مرضه، بعدما فشل األطباء التونسيون والمصريون من معرفة سبب مرضه         
عـود  عرفات كان يعاني من تكسر الدم والسبب فـي ذلـك ي           "به لمعاينة عرفات كان متعمداً، وتابع أن        

 ".ألمرين، إما انه مصاب بالسرطان أو انه تعرض للتسميم
  9/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تدينان موقف المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة "الجهاد" و"حماس" .14

ممثلـي الـدول العربيـة      " حمـاس "طالبت حركة   : حامد جاد  - غزة 9/11/2007الغد األردنية   ذكرت  
متحدة برفض مشروع قرار تعتزم البعثة الفلسطينية طرحه على الجمعية العامة،           واإلسالمية لدى األمم ال   

ميليـشيا خارجـة علـى      "على أنهـا    " حماس"بسبب ما تضمنته النسخة األولى للمشروع من إشارة إلى          
فوزي برهوم مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منـصور    " حماس"واتهم المتحدث باسم     ".القانون

على حركته من خالل وصفها بالمجموعات اإلرهابية وفق ما جاء في مسودة مشروع ذلك              التحريض  "بـ
منصور يشكل خطراً على المصالح العليا للشعب الفلـسطيني ويعمـل لـصالح             "كما اعتبر أن     ".القرار

 القطري الـداعي لفـك   -أجندات أميركية وإسرائيلية، وأنه عمل سابقاً على إسقاط المشروع االندونيسي     
إن جهات فلسطينية متورطة في     "وقال برهوم    ".حصار عن قطاع غزة بالتنسيق مع المندوب اإلسرائيلي       ال

استمرار حالة الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤيدة لحالة إعـالن الحـرب عليـه وإنكـار خيـاره                  
  ".الديمقراطي
 فـي  ركة الجهاد،صرح مصدر مسؤول في ح: رب والوكاالت 48ـع 8/11/2007 48عـرب وأضافت  

ـ    رب نسخة منه، أن حركة الجهاد قد تلقت باستغراب واستهجان شديدين موقـف             48بيان وصل موقع ع
ومحاولته استصدار قرار من األمـم المتحـدة        ) رياض منصور  (المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة،    

ة وانسجاماً مـع    ، األمر الذي يعد تجاوزاً خطيراً في العالقات الوطني        "إرهابية"يعتبر حركة حماس حركة     
وشجبت الجهـاد واسـتنكرت بـشدة هـذا          .الدعاية والتحريض الصهيوني ضد شعبنا ومقاومته الباسلة      

الموقف، الذي اعتبرته غير وطني وغير مسؤول، وأكدت على اإلشادة بموقف المجموعة العربية التـي               
كدت على اعتبـار هـذا      كما أ  .رفضت مشروع القرار ومنعت تقديمه للدول األعضاء في الهيئة الدولية         

التصرف وهذا النهج خرقاً والتفافاً على قواعد وضوابط وأصول وتقاليد العمل الوطني، بل أكثر من ذلك                
تساوق مع رغبات العدو ومحاوالته لضرب وحدة شعبنا وعزله وإضعاف قوته وشرعية مقاومتـه              "فهو  

لمندوب الفلسطيني في األمم المتحـدة      محمود عباس لضرورة استدعاء ا     وحقوقه، وعليه فإننا ندعو السيد    
  ".وعزله والتحقيق معه بشأن هذا التصرف ومحاسبة من دفعوه نحو هذا التصرف

، في بيان من الضفة الغربية،      "حماس"حذّرت  :  غزة  مراسلها في  رائد الفي  9/11/2007 األخبار   وأورت
كـل  "وقالت إن   ". روبيين واألميركيين الساعين إلى لبننة القرار الفلسطيني المستقل وتدويله ورهنه باألو        "

هذا سيبوء دماراً وخراباً عليهم ألن استقاللية القرار في منظورنا خط أحمر ال مجال للتهـاون فيـه أو                   
التغاضي عنه، ولتكن هذه التجربة رسالة لحلفاء األميركي واإلسرائيلي في فلسطين بأن العمق العربـي               

  ". صغائركم وأحقادكم الدفينةواإلسالمي لنا ولفلسطين سيبقى أقوى من
  

  عن سيطرتها على القطاع "حماس"تدافع فيه : " ال اختياراضطرارغزة  ..الكتاب األبيض" .15
الحسم العـسكري فـي غـزة اضـطرار ال          .. الكتاب األبيض " تحت عنوان    :أيمن المصري  - دمشق 

وة في مواجهة حركة فتح     كتابا يدافع عن سيطرتها على قطاع غزة بالق       " حماس"، أصدرت حركة    "اختيار؟
ـ     لألحداث التي سبقت الحسم،    " غير المتوازنة "الصورة اإلعالمية   " تصحيح"في يونيو الماضي، ويسعى ل
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ـ   .بحسب الحركة  من دمشق، قال محمد نزال عضو المكتـب        " إسالم أون الين  "وفي تصريحات خاصة ل
ير متوازنة فـي الفتـرة التـي        غ"إن الصورة اإلعالمية لألحداث في غزة بدت        : السياسي لحركة حماس  

تقديم رؤيتها السياسية وتسلسل األحـداث      "من خالل   " هذا القصور "، فأرادت حماس معالجة     "سبقت الحسم 
أن الكتاب يتضمن مالحق بها أرقام وإحصائيات، والصور التي تعطي القـارئ            "وأشار إلى   ."وتطوراتها

ر في توسيع الهوة أو أن يعيق مساعي عودة         ونفى نزال أن يساهم هذا اإلصدا     ."صورة حقيقية عما جرى   
من يتابع وسائل اإلعالم على الجانبين يجد أن المعركة اإلعالميـة           "الحوار بين فتح وحماس، معتبرا أن       
الحوار قرار سياسي له عالقة بأطراف خارجية، وليس        "، ورأى أن    "محتدمة، وأنها تتصاعد وغير متوقفة    
 ."ه المعركة اإلعالميةمتوقفاً على ما يجري في سياق هذ

الدور الذي لعبته األجهزة األمنية "ويشير القيادي بحماس إلى أن الحركة تكشف عبر الكتاب عن 
، وتسعى ألن "في إثارة حوادث الفوضى التي سبقت الحسم العسكري) تحت سيطرة فتح(الفلسطينية 

ألجهزة األمنية في الضفة تؤرخ لحوادث وأشكال االختطاف والتعذيب والتنكيل التي قامت بها ا"
ويورد الكتاب وثائق تفيد بأن األجهزة األمنية كانت تتمرد على الحكومة وعلى وزير الداخلية ."وغزة

  .المنتمي لحماس في ذلك الحين
وينطلق الكتاب بشكل أساسي من تقرير كانت حماس قد قدمته لجامعة الدول العربية التي طالبت فتح 

وفي سياق متصل، يشير نزال إلى أن  . لألحداث كوسيلة للتحقيق فيما جرىوحماس بتقديم روايتيهما
يسعى لتوصيل رسالة من حماس إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي مفادها أن " الكتاب األبيض"
  ."ما عانته الحركة خالل الـستة عشر شهراً الماضية وصل حدا ال يطاق"

  8/11/2007إسالم أون الين 
  

  "كتائب األقصى" تمنح العفو النهائي لعشرات المطلوبين من "رائيلإس" .16
ان اسرائيل منحت " الشرق االوسط"اكدت مصادر في كتائب االقصى لـ:  كفاح زبون- رام اهللا

العشرات منهم عفوا كامال بعد اختبارهم لثالثة شهور، وفق االتفاق االول بين اسرائيل والسلطة 
الت كذلك ان عشرات اخرين من الكتائب لم يمنحوا العفو النهائي، وتدرس الفلسطيينة، لكن المصادر ق
 من المطلوبين الذين شملتهم القوائم 70 الى 60وتقدر المصادر ان حوالي  .اسرائيل تجديد االختبار لهم

االخيرة اوقفت اسرائيل مالحقتهم تماما، واسقطتهم عن قوائم المطلوبين لها، بعد ان ابلغتهم السلطة 
  .مكانية تحركهم غير المشروط، اثر التزامهم بشروط العفو السابقبا

  9/11/2007الشرق االوسط 
  

  وشجاعته" جيش حماس"ضباط اسرائيليون يشيدون بحرفية  .17
في صفحتها األولى أمس عن ضباط إسرائيليين في االحتياط عادوا للتو           " هآرتس"نقلت صحيفة   : الناصرة

وقال أحـد   ". مهنية عناصر حماس المسلحة وشجاعتهم    "قرارهم بـ   من الخدمة العسكرية في قطاع غزة إ      
الضباط إن ما يدور يومياً في قطاع غزة من عمليات توغل عسكري إسرائيلي متواصلة بعمق كيلـومتر                 

حرفية "يبدي فيها المقاومون الفلسطينيون     ) ميني حرب " (حرب صغيرة "حتى ثالثة كيلومترات هو عملياً      
لسنا بصدد مخربين، إنما هم     : "ونقلت عن ضابط من لواء المظليين قوله      ". في السابق عالية لم نشهد مثلها     

في المواجهة المباشرة ثمـة     : وأضاف". جنود حقيقيون مزودون كل ما يلزم من عتاد عسكري وشخصي         
قـف  تفوق للقوة العسكرية اإلسرائيلية، لكن في كل ما يتعلق بالتأهيل وجودة العتاد واالنضباط العملياتي ي              

  ".أمامنا جيش نظامي، وليس عصابات
  9/11/2007الحياة 

  



  

  

 
 

  

            12 ص                                   896:         العدد                        9/11/2007جمعة ال: التاريخ

  ستستولي على السلطة" حماس" أنابوليس سيفشل ومؤتمر: معهد رئوت .18
جاء في ورقة عمل أعدها مركز رئوت للسياسة العامة، أن هناك احتماالً كبيـرا فـي إخفـاق مـؤتمر                    

عن اعتقادهم بـأن اإلسـرائيليين      أنابوليس، وأعرب واضعو الوثيقة التي طرحت خالل ندوة سديروت،          
: وفي هذه الحالة تقول الوثيقـة     . والفلسطينيون لن ينجحوا في صياغة بيان مشترك يكون مقبوالً للطرفين         

السيطرة على مناطق الضفة الغربية، وانهيار السلطة الفلسطينية، بل ربما تهمل           " حماس"سيكون من شأن    
تجدر اإلشارة إلى أن مدير مركـز رئـوت غيـدي           . عبيناألسرة الدولية وتتخلى عن رؤية دولتين للش      

غرنيشتين الذي كان في السابق سكرتير طاقم المحادثات في مؤتمر كامب ديفيد قال، خالل حـديث مـع                  
  . إن الطرفين سيكونان مقيدين، أي أن مساحة االتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين ضيقة جداً: إذاعة الجيش

   8/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حماس  موفاز يدعو من واشنطن الغتيال قيادات .19
 شاؤول موفاز، الذي يزور هذه االيام الواليات المتحدة االمريكية بلقاء الذاعة الجيش بعيد اجتماعه               ىادل

مع وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، وقال انه ان االوان ان تقوم اسـرائيل بتـصفية القـادة               
 . ان خطوة من هذا القيبل ستضعف الحركـة كثيـرا          ى، مشيرا ال  )حماس( العسكريين لحركة السياسيين و 

يشار  .  بالقول انه ناقش الموضوع مع رايس      ىورفض موفاز التحدث عن الملف النووي االيراني، واكتف       
ـ               ىال ات  ان موفاز هو الوزير االسرائيلي المسؤول عن الحوار االستراتيجي بين الدولة العبريـة والوالي

  .المتحدة
  9/11/2007القدس العربي 

  
  قرارات أنابوليس لن تطبق: االستخبارات اإلسرائيلية .20

كشفت إذاعة جيش اإلحتالل اإلسرائيلي أمس عن وثيقة مـشتركة ألجهـزة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ومن  ".ية جداً متدن"االستخبارات اإلسرائيلية تؤكد ان احتماالت تطبيق قرارات اللقاء الدولي في أنابوليس            

، والخارجيـة   "الـشاباك "الداخليـة   (الحاالت النادرة جداً ان تتفق أجهزة اإلستخبارات اإلسرائيلية الثالثة          
على وجهة نظر واحدة، اذ تندرج تقديراتها ضمن محاوالت إسرائيل الجارية منذ            ) ، والعسكرية "الموساد"

  .أسابيع لخفض مستوى التوقعات من لقاء أنابوليس
  9/11/2007الردنية الغد ا

  
  االنسحاب من غزة خطأ كبير: بن اليعزر .21

". خطـأ كبيـرا  " اعتبر وزير البنية التحتية االسرائيلي بنيامين بن اليعزر االنسحاب من غـزة        :وكاالت  
رئـيس  (اعترف بأنني كنت احد الذين ايدوا بقوة        "عن بن اليعزر قوله     " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   
اضاف ". اخطأنا وارتكبنا خطأ كبيرا جدا    : ريل شارون، وانا اقول اليوم ورأسي مرفوع      ا) الوزراء السابق 

  ". لدينا سابقة هنا ـ تركنا ارضا لتتحول الى قاعدة لالرهاب"
  9/11/2007السفير 

  
  اجتماع عاصف بين ليفني وأبو الغيط .22

اصمة البرتغالية لشبونة وصفت مصادر سياسية إسرائيلية، االجتماع الذي ضم في الع :االتحاد رام اهللا
العاصف "وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تيسبي ليفني ونظيرها المصري أحمد أبو الغيط قبل أيام بـ

وذلك على خلفية التوتر السائد بين البلدين حول قضية تهريب األسلحة عبر الحدود المصرية " والقاسي
وردت النبأ أمس إن ليفني طالبت نظيرها اإلسرائيلية التي أ" هاآرتس"وقالت صحيفة  .إلى قطاع غزة
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" وقالت ". حسم وتصميم كبيرين لمنع تهريب األسلحة عبر الحدود مع غزة"المصري بأن تعمل مصر بـ
إن غزة تحولت إلى مشكلة إقليمية، لذلك على مصر بذل المزيد من الجهود والعمل أكثر لمنع تهريب 

منع عمليات التهريب، موضحا أن البحرية المصرية ورد أبو الغيط بأن مصر تعمل على ". األسلحة 
وأكد ضرورة . أضافت سفينتين تبحران في المياه بين قطاع غزة وصحراء سيناء لمنع عمليات التهريب

 جنديا هم مجموع القوات العاملة حاليا على الحدود مع غزة، وذلك 750السماح لمصر بنشر أكثر من 
ح وزير خارجية مصر، إلى تورط إسرائيل في قرار الكونجرس وألم .لرفع إمكانات مكافحة التهريب

 مليون دوالر من المساعدات األميركية والمقدمة الى مصر بحجة 200األميركي والقاضي بتجميد مبلغ 
 .عدم مكافحتها تهريب األسلحة

  9/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  باراك يدعو لمشاركة سورية في أنابوليس .23
ان تبحـث   "أفاد وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك إن علـى إسـرائيل            : ايسيبرهوم جر  - الناصرة

حسبما ذكرت مصادر   " بجدية مسألة مشاركة سورية في اللقاء الدولي للسالم في مدينة أنابوليس األميركية           
إن جذب سورية وضمها إلى لقـاء أنـابوليس         "وأوضح، في اجتماعات مغلقة،      .إعالمية إسرائيلية أمس  

أن هذه خطوة من شأنها     "مضيفاً  " استمرار الحوار، ويزيد من احتماالت استئناف المفاوضات معها       يشجع  
الـى ذلـك،     ".أن تبعد الرئيس السوري بشار األسد عن تحالفه مع الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد             

اركة تسعى للتوصل إلى صيغة تـسمح بمـش       "قالت صحيفة يديعوت أحرنوت أمس إن الواليات المتحدة         
سورية في المفاوضات، وذلك في أعقاب تكثيف االتصاالت السورية األميركية التي تجري بتشجيع مـن               

  .الرئيس الفرنسي نيقوال ساركوزي
  9/11/2007الغد االردنية 

  
  إسرائيل تطور نظاماً مضاداً للصواريخ بتمويل أميركي .24

ظاماً جديداً مضاداً للصواريخ بمـساعدة      أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أمس، عن أن إسرائيل ستطور ن         
وصادق مجلس الشيوخ األميركي األربعاء على تمويل النظام الحديث بنحو           . مالية من الواليات المتحدة   

 مليون دوالر بعدما عرضه وزير الدفاع إيهود باراك على نظيره األميركي روبرت غيتس الـشهر                155
قـادراً علـى    " مقـالع داوود  "ظام الذي أطلق عليه اسـم       وسيكون الن  . الماضي خالل زيارته لواشنطن   

اعتراض فئات عدة من الصواريخ، من الصواريخ المحلية الصنع التي تطلقها الفصائل الفلسطينية مـن                
 . قطاع غزة إلى الصواريخ البعيدة المدى المجهزة برؤوس نووية

  9/11/2007البيان 
  

  طهران وال يدعمنايتغاضى عن أطماع : تل أبيب تطلب عزل البرادعي .25
استبقت إسرائيل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنـامج النـووي            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

االيراني والمرتقب صدوره بعد أسبوعين، بتصعيد لهجتها العدائية ضد المـدير العـام للوكالـة محمـد                 
يلية عن مسؤولين في تل أبيب خشيتهم من        ونقلت اإلذاعة االسرائ  . البرادعي، والمطالبة بعزله من منصبه    
 الشهر الجاري بالليونة، وأن يتجاهل حصول تقدم ايراني نحـو           22أن يتسم التقرير المتوقع صدوره في       

عـن رئـيس   " يديعوت أحرونـوت  "االلكتروني، التابع لصحيفة    " واي نت "ونقل موقع    .إنتاج قنبلة نووية  
في اجتماع مغلق، إنه ال يرى في البرادعي مناوئـاً إلسـرائيل   الحكومة االسرائيلية ايهود اولمرت، قوله  

  ".واضح أنه ال يحرك ساكناً في اتجاه دعم الموقف اإلسرائيلي. ولكن ال يمكن القول إنه من محبيها"
  9/11/2007الحياة 
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  حزب اهللا يمتلك صواريخ أبعد مدى : باراك .26

يهود باراك قال، خالل كلمة له أمام نـشطاء         أمس أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إ     " معاريف"ذكرت صحيفة   
حزب اهللا يمتلك حالياً صواريخ ذات مدى أبعد وثقيلة أكثر من تلك التي             "حزب العمل في بئر السبع، إن       

. لديهم المزيد من الصواريخ، وهم ينقلونها عبر ممرات الجبـال         "وأضاف أن    ".كان يمتلكها قبل الحرب   
أننا نعلم بوجود   "وشدد باراك على     ". إلى إيقافهم  1701 وقف إطالق النار     ولم تؤد قوات اليونيفيل واتفاق    

تنسيق قوي بين حزب اهللا وسوريا، ولكن على رغم ذلك فإن الجيش لديه قوة دافعة هائلـة فـي عمليـة                  
  ".استخالص العبر والتدريبات

  9/11/2007األخبار 
 

  وده جنيرفع من معنويات لرئيس أركان الجيش اإلسرائيلي في غزة .27
ذكرت مصادر إعالمية مطلعة، ان رئيس أركان الجيش االسرائيلي جابي اشكنازي، دخل الى : تل أبيب

أحد األحياء الفلسطينية في قطاع غزة أمس األول، والتقى مع الجنود االسرائيليين الذين يحاربون هناك، 
ا برفقة قائد اللواء وقالت هذه المصادر ان اشكنازي دخل الى غزة متخفي. كي يرفع من معنوياتهم

وقد دخل . الجنوبي للجيش يوآف غاالنت، وكان يرتدي ذراعا واقية، ويعتمر خوذة فوالذية على رأسه
أحد البيوت التي يحتلها الجيش االسرائيلي، والتقى فيه مع الجنود وقال لهم انهم يقومون بدور بطولي في 

تكن أول زيارة الشكنازي في غزة، منذ أن وحسب المصادر نفسها، فإن هذه لم . حماية أمن اسرائيل
 .تولى قيادة الجيش قبل سنة

  9/11/2007الشرق االوسط 
  

  من يعتقد بإمكانية القضاء على صواريخ غزة فهو يحلم: قائد سالح الجو اإلسرائيلي .28
صرح قائد سالح الجو اإلسرائيلي العميد العيزر شكيدي بأنه من يعتقد بإمكانية المـساس بجميـع         : غزة

وقال شكيدي في تصريحات نقلهـا موقـع يـوآف           . مطلقي صواريخ المقاومة فهو يحلم أحالم الصيف      
من مطلقي الصواريخ من    % 3يتسحاكي اإلسرائيلي إن العمليات التي يقوم بها سالح الجو تستهدف فقط            

اربـة  وحسب أقواله، فإن من يريد محاربة اإلرهـاب فعليـه مح           .قطاع غزة تجاه األراضي اإلسرائيلية    
  .منفذيه ضد إسرائيل بداية من مطلق الصاروخ حتى من يعطيه األوامر

  9/11/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  من سكان سديروت يعانون الصدمة من صواريخ القسام%  75 :استطالع .29
اظهر استطالع للرأي أجراه قسم الخدمات االجتماعية في كلية سافير األكاديمية بالتعـاون مـع الجبهـة        

ة التابعه للجيش أن بلدة سيدروت وسكانها ليسوا مستعدين كما يجب لمواجهة االخطار، وأوضـح               الداخلي
من سكان البلدة ال يتكلمون اللغة العبرية بشكل يمكنهم من فهم تعليمات حالـة الطـوارئ بـشكل                  % 40

% 40 منهم بأنهم ال يعرفون موقع الملجأ القريب من مكان إقامتهم إضـافة الـى             % 50واضح فيما قال    
يحتاجون الى مساعدة حتى يستطيعوا الوصول الى الملجأ كونهم يعانون من ضـعف فـي أداء مهـامهم       

من سكان سيدروت اي بواقع واحد من بين كل أربعه بـأنهم يعـانون مـن                % 75بشكل مستقل، وقال    
  . الصدمة جراء سقوط الصواريخ

   8/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   سنوات من توتر العالقات5د بيريز إلى تركيا بع .30
شمعون بيريز فـي زيـارة      " اإلسرائيلي"يصل الى أنقرة األسبوع المقبل الرئيس        : حسني محلي  -أنقرة  

 أيام يلتقي خاللها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويتحدثان معا أو كل علـى              3رسمية لتركيا تستغرق    
ة للقاء عباس بيريز أن يسهم في دعم الدور التركي          وتتوقع المصادر الدبلوماسي  . حدة في البرلمان التركي   

 كما تتوقـع المـصادر       .في عملية التسوية مع استمرار مساعي الوساطة التركية بين دمشق وتل أبيب           
لمباحثات بيريز مع الرئيس التركي عبداهللا غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن تـسهم فـي                 

التي شهدت في السنوات الخمس الماضية فتورا وتوترا        " سرائيليةاإل "-توضيح مستقبل العالقات التركية     
مما استفز اللوبي اليهودي في     " حماس"جديا بسبب انفتاح حكومة أردوغان على سوريا وإيران وحكومة          

 .أمريكا الذي اتخذ بدوره  موقفا سلبيا ضد تركيا
  9/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   بصوت أم كلثوم وفيروزشبكة هاتف الكنيست اإلسرائيلي تصدح .31

أدى خلل فني في شبكة الهاتف التابعة للكنيست االسرائيلي الى اثارة لغط كبير بعدما تسربت  :تل أبيب
الى مسامع المتصلين بالكنيست، عوضا عن البث التقليدي الذاعة الجيش االسرائيلي، اغنيات أم كلثوم 

وبسبب هذا الخلل الفني . مفاجئ على شبكة الهاتفوفيروز تبثها محطة اذاعية فلسطينية طغى بثها بشكل 
الذي طرأ على شبكة الكهرباء في البرلمان االسرائيلي، فوجئ مئات االسرائيليين الذين اتصلوا بنوابهم 
في البرلمان خالل فترة االنتظار لتحويل المكالمة الى الشخص المعني، بصوت كوكب الشرق أم كلثوم 

حسبت نفسي : "وقال أحد المتصلين ساخرا. روز يصدح من هاتف الكنيستوسفيرة لبنان الى النجوم في
 ."ليأتصل بالمقاطعة في رام اهللا وليس بالكنيست االسرائي

 9/11/2007الشرق االوسط 
  

   اوروبا ىالجئون فلسطينيون من مخيم نهر البارد يطالبون بالهجرة ال .32
 امـس الـدول      لبنان طالب عشرات الالجئين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد شمال        :  ا ف ب   -البداوي  

 رجـال   150نحـو    وقد كان ذلك خالل تجمع       . مخيمهم ىاالوروبية بتأمين هجرتهم اذا لم تتم اعادتهم ال       
لفلسطينية اتهم المشاركون االونروا والفصائل ا     حيث   .وامرأة وطفال امام مقر االونروا في مخيم البداوي       

في لبنان بعدم االتزام بوعودهم بتقديم العون ومساعدتهم رغم اقامتهم في ظروف سيئة في مدارس مخيم                
 بتفجير نفسها مع اوالدها امام مدخل مخيم نهر البارد اذا لم يسمح             إحدى المشاركات هددت   فيما   .البداوي

  .لها بالعودة فورا
 9/11/2007القدس العربي 

  
    من المعاناةفلسطينيين في سيناء تدخل شهرها الرابعأزمة العالقين ال .33

جدد المئات من العالقين الفلسطينيين في الجانب المصري مطـالبهم           : محمد أبو عيطة   - القاهرة   -سيناء  
لمختلف الجهات والدول والحكومات العربية واألجنبية بالتدخل العاجل والفوري إلنهـاء أزمـتهم التـي               

شدوا المؤسسات اإلنسانية وهيئات اإلغاثة ومنظمات حقوق اإلنـسان بإرسـال           دخلت شهرها الرابع، ونا   
منتقـدين  ،  مندوبيها للوقوف على أوضاعهم المأساوية التي تردت بشكل ملحوظ في الشهرين األخيـرين            

أجمعـوا علـى أن     قـد   و .دور السفارة الفلسطينية بالقاهرة وكذلك الحكومة الفلسطينية لتجاهلها أزمتهم        
  .ر بحدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم التدخل إلنهائهاوضعهم ينذ
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 إلى أن هناك تنـسيقات يجـري         من جهته،  هاني الجبور  منسق االرتباط المصري الفلسطيني      فيما أشار   
  .اإلعداد لها لدخول العالقين إلى غزة عن طريق معبر العوجة خالل األيام القليلة المقبلة

  9/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   شعبي في غزة نحو المصالحة الوطنيةتحرك .34
 بدأت أمس في غزة حملة شعبية للمصالحة الوطنية ووحدة العمل الفلسطيني دعا إليها المركـز                :ب.ف.أ

فـي   مدير عام المركز     د أشار وق .الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وشارك فيها مئات الفلسطينيين       
، في حـين     مصالحة وطنية  همن% 95 الذي يريد    ة الشعب  بناء على رغب    جاء  التحرك هذا الصدد إلى أن   

  %.50هي  نسبة التفاؤل بالنجاح أن
  9/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مائة عملية توغل إسرائيلية خالل أكتوبر: تقرير .35

 عمليـة  100ن قوات االحتالل نفذت أكثر مـن      أ ،ذكر تقرير صادر عن لجان المقاومة الشعبية      : رام اهللا 
اضي الفلسطينية على صعيد الضفة الغربية، شملت عمليات اغتيال واعتقال واسعة النطاق            توغل في األر  

أشـار  كما  . في العشرات من التجمعات الفلسطينية، وسط تشديد الحواجز واإلجراءات األمنية العسكرية          
 إلـى    وارتفاع عدد عمليات االغتياالت التي وصلت      ، تزايد نشاط الوحدات السرية الخاصة في الضفة       ىال

  .  عملية27
  8/11/2007 قدس برس

  
  في الضفة الغربية فلسطينيا33قوات االحتالل تواصل اقتحاماتها وتعتقل  .36

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس حملة :  محمد جمال وكاالت االنباء-فلسطين المحتلة 
 ثالثة وثالثين مواطنا مداهمات واعتقاالت واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، حيث أعلن عن اعتقال

ومن جهة أخرى لقي فلسطيني مصرعه واصيب آخران في . بحجة أنهم من المطلوبين لقوات االحتالل
انفجار غامض بوسط مدينة نابلس، ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بالمنطقة بحسب ما قالت مصادر، بينما 

ذي يتوغل في نابلس بين الفينة قال شهود إن العبوة زرعها نشطاء فلسطينيون للجيش اإلسرائيلي ال
  .واألخرى

  9/11/2007الشرق القطرية 
  

   بحق لجنة المتابعة ليبرمان تحريض يردون على48فلسطينيو الـ  .37
ـ      :  حسن مواسي  - الناصرة   -باقة الغربية    ، المستنكرة  48تواصلت ردود الفعل لدى أوساط فلسطينيي ال

، فأجمعوا على التمـسك     48 ـتابعة لشؤون فلسطينيي ال   حلقات التحريض التي يقوم بها ليبرمان للجنة الم       
ن لجنة المتابعة هـي الجـسم       أاحمد الطيبي    وأعتبر   .بأرضهم، شاجبين عودة الفاشية اإلسرائيلية الجديدة     

لجنة أكبر من   الن  أالنائب دوف حنين    فيما أكد   . األعلى لكل ممثلي ومنتخبي الجماهير العربية الشرعيين      
 جديد بأنه خطـر اسـتراتيجي       تأكيد  معتبرا كالمه  بقاء الجماهير العربية في وطنها،    ليبرمان وبقاءها من    

لجنة، وهيئاتها التمثيليـة    الوأوضح رئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب أن         .على إسرائيل وديموقراطيتها  
بالد، بـل   الوطنية، ال تُساوم على مواقفها من مجمل القضايا األساسية للجماهير العربية الفلسطينية في ال             

تُصر على هذه المواقف وعلى حقها في إعادة تنظيم وتطوير البيت الداخلي لهذه الجماهير تعزيزاً لمسيرة            
قومية جامعة، مهمـا بلغـت أشـكال         البقاء والتجذر والتطور على ارض وطنها وفي إطار رؤية وطنية         
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ولية رسمية لما يـشكله مـن       طالب بطرد ليبرمان من الحكومة وتجريده من أي مسؤ         و .التهديد والوعيد 
  .خطر استراتيجي، كما هو الحال مع أمثاله في أية دولة طبيعية

  9/11/2007المستقبل 
  

   يعتدون على طالب عرب في الجامعة العبرية في القدس اسرائيليونعنصريون .38
ة مـن   شهدت الجامعة العبرية في مدينة القدس، توترا وأجواء ساخنة في أعقاب قيام عصاب            : رائد دالشة 

الطالب اليمينيين المتطرفين باالعتداء على مجموعة من الطالب العرب الناشطين في الجامعـة خـالل               
 خـالل الـسنة      الوطنيـة  مشاركتهم في نشاط دعت من خالله لجنة الطالب العرب إلى ارتداء الكوفيـة            

االبـيض واالزرق   الدراسية كرد على قيام مجموعة من الطالب اليهود اليمينيين بطباعة حطة بـاللونين              
  .على خلفية نجمة داود الحمراء

  8/11/2007 48عرب
  

   فلسطينيا20ًراح ضحيتها بيت حانون تحيي ذكرى المجزرة االسرائيلية التي  .39
 20احيا الفلسطينيون امس الذكرى السنوية االولى لمجزرة بيـت حـانون التـي راح ضـحيتها                 : غزة

  المئات منهم   تجمع خالل واوطالب.  آخرين 56يما جرح نحو    فلسطينياً، من بينهم سبع نساء وستة اطفال، ف       
في مقبرة الشهداء الجديدة شمال البلدة شمال قطاع غزة بتقديم عدد من قادة الدولة العبرية الـى محكمـة                   

 المجتمع الدولي بالعمل على وقف العدوان االسرائيلي على الـشعب           واكما طالب . مجرمي الحرب الدولية  
 ان الجهات الرسمية الفلسطينية لـم  تي نكبت في المجزرةالالعثامنة احد ابناء عائلة ار  فيما أش .الفلسطيني

  .تقدم شيئاً حتى االن لعائالت الضحايا التي فقدت ابناءها ودمر عدد من منازلها
  9/11/2007الحياة 

  
   في ميادين العمل الوطني سنة من العطاء 55 بعد ترجليحافظ النتشة  .40

جماعة اإلخـوان المـسلمين فـي       ة   أحد أعمد  ، الذي شكل  ) عاما 83 (ر حافظ النتشة   الدكتو توفي: الخليل
عمل أيضاً كعضو في    كما  ، وكان يعمل تحت جناحها جندياً مجهوالً،        تهافلسطين منذ اليوم األول النطالق    

من المؤسسين لجمعيـة    هو  و،  1963الوفد الفلسطيني في هيئة األمم المتحدة برئاسة احمد الشقيري سنة           
  . 7/11/2007 حتى وفاته ليل األربعاء هاصدقاء المريض في الخليل ورئيسا لمستشفى األهلي فيأ

 8/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عمال غزة يناشدون العالم التدخل لرفع الحصار .41
طالب العمال الفلسطينيون العاطلون عن العمل في قطاع غزة خـالل مـسيرة حاشـدة           : ا ف ب   -غزة  

، المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالتدخل العاجل لرفع الحصار والتخفيـف مـن             منهممئات  الا  شارك فيه 
معاناتهم المستمرة والمتفاقمة يوما بعد يوم، محذرين من استمرار الصمت إزاء ما تقترفه اسرائيل والذي               

  .سيتسبب في زيادة حدة التطرف
 9/11/2007الدستور 

  
  ئيل مرضى غزة من الخروج للعالجمنظمات انسانية تندد بمنع اسرا .42

  نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان غير الحكوميـة               : غزة
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اإلسرائيلية بالقيود الشديدة التي تفرضها قوات االحتالل على دخول المرضى إلى إسرائيل من قطاع غزة               

  .رجيالذي يعيش سكانه في شبه عزلة عن العالم الخا
  9/11/2007الحياة 

  
  االحتالل اإلسرائيلي يعتقل رئيس قسم األعصاب في مسشفى الشفاء .43

، خالل مرافقتـه    الطبيمجمع الشفاء    رئيس قسم األعصاب في    أقدمت قوات االحتالل على اعتقال    : غزة
ـ ال إدارة   د طالبت وق .البنه إلى معبر بيت حانون شمال قطاع غزة لتلقي العالج خارج فلسطين            شفى مست

، وناشدت منظمة الصحة العالمية والصليب األحمر للقيام بدورها بالـضغط           الطبيبباإلفراج الفوري عن    
  .على قوات االحتالل كي تتوقف عن التعرض للكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي
  8/11/2007 قدس برس

  
  رئيس التلفزيون الفلسطيني يهدد بوقفه لداعي اإلفالس .44

هدد رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية باسم أبو سمية أمس بوقف بـث             : جد سمحان  أم -رام اهللا   
 75فقد قرابة   وأشار إلى أن التلفزيون     . تلفزيون فلسطين، بسبب النقص الحاد في الموازنة المصروفة له        

 رتها على قطاع  ٪ من أرشيفه والمواد المنتجة التي كانت لديه بعد أن صادرتها القوة التنفيذية خالل سيط              
 مـن  يعـاني تلفزيـون  ال لفت إلى أنكما . ، إضافة الى منعها طواقم التلفزيون من العمل في القطاع   غزة

نقص حاد في األجهزة والمعدات الالزمة لمواصلة عمله بشكل يومي، فيما تعتبر غالبية األجهـزة التـي                 
 حمل حكومـة سـالم فيـاض،        وقد. تستخدم حالياً تعيسة، وعفا عليها الزمن وبحاجة إلى إنعاش مستمر         

 أنه تتعلق بمبنى التلفزيون حيث       تضاف إلى جملة ما ذكر     هناك مشكلة أن   ، كما أكد  الوضعهذا  مسؤولية  
تشير استطالعات الرأي إلى انخفاض نسبة مشاهدة تلفزيون فلسطين         إلى ذلك   . آيل للسقوط في أي لحظة    

أشـار  حيـث   . اره التي تخرج على الهـواء     بسبب ضعف أدائه بشكل عام وتدني مستوى برامجه وأخب        
ـ       9استطالع حديث أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال إلى أن نحو             ه ٪ من الفلسطينيين فقط يثقون ب

 ٪، نسبة الفلسطينيين الذين يفضلون عموماً مـشاهدة بـرامج   2كمصدر لألخبار، فيما تدنت إلى اقل من  
مصادر مطلعة تعمل داخله التلفزيون إلى أن األخيـر خـسر      كشفت  في هذا السياق    و. التلفزيون المختلفة 

 موظف في التلفزيـون عـن       1300 من أصل    850٪ من كادره بعد أحداث غزة، حيث توقف نحو          80
٪ من كوادره على مدار السنوات الماضية بسبب        20العمل، بسبب منعهم من قبل حماس، فيما خسر نحو          

ات شابة حديثة التخرج للعمل في أقسام األخبار، والبرامج          إلى استجالب فئ   هاضطر، مما   تدني المعاشات 
  . ما أدى إلى تراجع األداء بشكل عام

  9/11/2007السفير 
  

  االقتناء الشخصي لآلثار الفلسطينية وجه آخر من وجوه النضال الوطني: تحقيق .45
ولة العبرية ألهمية اآلثار تُعد المكتشفات األثرية سجلا حقيقياً للتاريخ، ومع إدراك الد:  رائد الفي-غزة 

الفلسطينية، عكفت منذ احتاللها لفلسطين على سرقة اآلثار، في محاولة لتزييف التاريخ، وإيجاد ما يبرر 
ومن هنا جاءت محاوالت الفلسطينيين للحفاظ على اآلثار والتراث . وجودها الهشّ في قلب الوطن العربي

الرسمية، برزت محاوالت فردية لحفظ اآلثار مصنّفين الفلسطينيين من السرقة، ومع ضعف اإلمكانات 
ومن هؤالء وليد العقاد الذي يطلق عليه الفلسطينيون لقب . عملهم بوصفه أحد أشكال النضال الوطني

فالمقتنيات التي . حيث حول منزله الريفي في مدينة خان يونس إلى متحف للتراث واآلثار. عاشق اآلثار
.  يتنقّل بين عصور مختلفة، يعود تاريخها للبيزنطي والروماني واإلسالميجمعها توحي للمتجول بأنه
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 عاما، 25ويشير العقاد إلى أنه استشعر أهمية اآلثار والتراث بعد تجربة شخصية عايشها بنفسه قبل 
عندما اقتحمت قوة اسرائيلية منزل عائلته العتقال أحد أشقائه، وحين وقعت عينا الضابط االسرائيلي على 

جر يعود للعهد البيزنطي كان والده قد أحضره من وسط فلسطين، أمر جنوده بنقل الحجر األثري معهم ح
  .وكأنه أمر اعتقال إضافي

  9/11/2007األخبار 
  

   يدعو لبحث قضايا الوضع النهائي بكل جديةاألردنيالعاهل  .46
م المقرر عقده في الواليات المتحدة قال العاهل االردني عبداهللا الثاني إن اللقاء الدولي للسال:  بترا–لندن 

 - قريبا يشكل فرصة مهمة يجب استثمارها إلطالق عملية تفاوضية شاملة تؤدي إلى اتفاق فلسطيني 
وشدد، في كلمة ألقاها في الكلية . إسرائيلي حول قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ه للعاصمة البريطانية لندن، على مركزية القضية الفلسطينية، الملكية للدراسات الدفاعية خالل زيارت
باعتبارها أساس الصراع بين العالم العربي واإلسالمي من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، مؤكدا أن 
إيجاد حل عادل لهذه القضية سيضمن الوصول إلى حلول للعديد من المشكالت التي تواجه منطقة الشرق 

إلى أن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت خالل األيام القليلة وأشار جاللته . األوسط
 اإلسرائيلية قبل انتهاء -الماضية، حول إمكانية تحقيق انجازات حقيقية في مسار المفاوضات الفلسطينية 

 وحث عبداهللا الثاني. الفترة الرئاسية للرئيس األمريكي جورج بوش، تعد خطوة في االتجاه الصحيح
المجتمع الدولي على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية التي يقوم رئيسها محمود عباس بجهود كبيرة خالل 
المرحلة الحالية من أجل الذهاب إلى اللقاء الدولي للسالم بأجندة واضحة بما يحقق تطلعات الشعب 

 .الفلسطيني في إنهاء االحتالل وإقامة دولته المستقلة
  9/11/2007الرأي األردنية 

  
  االعالن عن ملتقى القدس الدولي ودعوة الى رفض مؤتمر انابوليس : بيروت .47

 شارك رئيس مجلس ادارة مؤسسة القدس الشيخ فيصل مولوي ونائبه حسن حدرج اضـافة               :عمار نعمة 
  في مؤتمر صـحافي،    معن بشور  اللجنة التحضيرية ورئيس  الى نائب رئيس مجلس االمناء بشارة مرهج        

للقـوات  "مختلفة غالبيتها من قوى المعارضة، وكان بارزا حضور ممثـل           لبنانية  ية  حضرته قوى سياس  
 مـن   17 و 15الذي سيعقد ما بـين      ملتقى القدس الدولي في استنطبول       ، وقد تم فيه االعالن عن     "اللبنانية

كرمز للتعايش والتفاعل والحـوار بـين االديـان         "تحدث مولوي عن اهمية المدينة      وقد  . الشهر الحالي 
 واطلـق   ،..."الثقافات ومدينة الصمود االسطوري امام اجراءات االستعمار االسـتيطاني الـصهيوني          و

 الى الشعب الفلسطيني من اجل الوحدة الوطنية التي تتجلى في سـلطة وطنيـة واحـدة تحفـظ                   ...:نداء
 شـعبية   حدرج ان الملتقى هو تعبير عـن ارادة       حسن  اعتبر  كما   ...المقاومة وتدير شؤون الناس بالعدل    

القيادات الرسمية العربية الى رفع الغطاء عن مؤتمر انابوليس بما يـسمى للـسالم فـي                "عالمية، ودعا   
  . ، كما دعا القيادات الفلسطينية المعنية الى رفض المشاركة في هذا المؤتمر"الشرق االوسط

  9/11/2007السفير 
  

   إليهابوا في ايران تدرينترجئ عودة مسلح بعدم إجتياح غزة وإسرائيلمصر تطالب  .48
 ، فضل عدم الكشف عن اسمه،ول فلسطينيؤقال مس :زهير اندراوس،  اشرف الهور-  الناصرة،غزة

مكثفة الهجمات الان مصر ابلغت الرئاسة الفلسطينية انها طلبت من اسرائيل بشكل مباشر الغاء عملية 
لمنطقة وكذلك لما تشكله من تهديد  قطاع غزة، لما تشكله من تهديدات قد تمس العملية السلمية في اىعل

وذكر المسؤول ان مصر اوضحت السرائيل ان عناصر من تنظيم القاعدة المتواجدين . مباشر الراضيها
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 ايضاً ىوذكر ان مصر تخش. في مناطق شمال سيناء ربما يتحركون لمهاجمة اهداف اسرائيلية في سيناء
 120اكثر من ونفت مصر خبر دخول . جمات مماثلة غزة لتنفيذ هىقيام عناصر من القاعدة بالتسلل ال

 ونقل موقع استخباري اسرائيل عن عمر سليمان ،الف طن من المتفجرات دخلت القطاع عبر االنفاق
 غزة، ىمدير المخابرات المصرية اتهامه لسالح البحرية االسرائيلي بتسهيل مهمة تهريب االسلحة ال

صحيفة يديعوت احرنوت االسرائيلية عن مصدر عسكري وفي هذا الصدد نقلت . بالتنسيق مع حماس
 خبير عسكري فلسطيني تدربوا في 100 عودة حوالي ىء ان مصر ترج، في عددها امس،اسرائيلي

 ان توترا يسود ىواشار المصدر االسرائيلي ال ،ايران لالراضي الفلسطينية عبر الحدود بينها وقطاع غزة
   تلك القضية  خلفيةىالعالقة بين مصر واسرائيل عل

  9/11/2007القدس العربي  
  

   يطالب بأن يشمل مؤتمر أنابوليس مختلف المسارات العاهل السعودي .49
أنه آن في حديث الى صحيفة ألمانية،  ،أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز: الرياض

لية إلى إقرار السالم كواقع عبر األوان لالنتقال من مرحلة الحديث عن السالم في الشرق األوسط كعم
خطوات حقيقية وملموسة، مشدداً على ضرورة ان يعالج مؤتمر انابوليس الذي دعت الواليات المتحدة 
الى عقده اواخر الشهر الحالي القضايا المحورية وأن يتسم بالشمولية في الحل على المسارات كافة، 

دما أثبتت التجارب فشل الحلول الجزئية التي ووفق جدول زمني محدد بما يضمن نجاح المؤتمر، بع
ورداً على سؤال حول توقعاته عن .  االسرائيلي من دون جوهره-تعاملت مع تداعيات النزاع العربي 

مبادرة الرئيس األميركي بالدعوة لعقد مؤتمر السالم في " :نجاح المؤتمر الذي يعقد في أنابوليس قال
تمثل في معالجة القضايا الرئيسية للنزاع المتمثلة في إنهاء الشرق األوسط اقترنت بعنصر مهم ي

االحتالل، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة األطراف، ومعالجة مشكلة الالجئين والقدس 
وقد حظيت هذه العناصر . وتحسين أوضاع الفلسطينيين، وغيرها من القضايا التي تشكل محور النزاع

المملكة، بل والجامعة العربية، لذلك نأمل في أن يعالج المؤتمر هذه القضايا المحورية اإليجابية بترحيب 
وأن يتسم بالشمولية في الحل على المسارات كافة، ووفق جدول زمني محدد بما يضمن نجاح المؤتمر، 

ا ما وهذ. بعدما أثبتت التجارب فشل الحلول الجزئية التي تعاملت مع تداعيات النزاع من دون جوهره
حيث أن الفشل كما قالت وزيرة الخارجية األميركية ينبغي أن ال يكون . يضمن بمشيئة اهللا نجاح المؤتمر

وأعتقد أنه آن األوان لالنتقال من مرحلة الحديث عن السالم كعملية إلى إقرار السالم كواقع عبر . خيارا
  ."خطوات حقيقية وملموسة

  9/11/2007الحياة 
  

  ؤتمر السالم ستنعكس على الفلسطينيين والمنطقةنتائج م: أبو الغيط .50
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن نجاح أو فشل مؤتمر السالم :  قنا- أحمد ربيع -القاهرة 

 نوفمبر الجاري سينعكس ايجابا أو سلبا على الوضع الفلسطيني الداخلي خاصة بين 26المزمع عقده 
وقال في لقاء مع الصحفيين، أمس  .وضاع في المنطقة برمتهاحركتي فتح وحماس وكذلك على األ

الخميس، إن المؤتمر يسعى إلى تسوية شاملة للنزاع العربي االسرائيلي وفقا لما أكده الجانب األمريكي 
 وكشف أبو الغيظ ان .برغم اعطائه أولوية للقضية الفلسطينية وأن الواليات المتحدة تدرك ضرورة ذلك

جامعة العربية سيدعو لعقد اجتماع للجنة المتابعة خالل األيام القليلة القادمة قبل انعقاد األمين العام لل
 .مؤتمر السالم لالتفاق على التنسيق العربي والفلسطيني وكذلك مناقشة الحضور العربي في المؤتمر
ات وحول استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وانعكاساته على الموقف الفلسطيني ومفاوض

التسوية قال إنه يعتقد أن الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي عليهما البحث في انطالق مفاوضات جادة عقب 
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انتهاء أعمال مؤتمر أنابوليس معربا عن أمله أن تثمر هذه المفاوضات في توصل الطرفين إلى تسوية 
 وردا .لوضع الفلسطيني الداخليواتفاقات شاملة قال إنها بالتأكيد ستنعكس آثارها بطريقة تلقائية على ا

على سؤال حول فشل المؤتمر أو المفاوضات وانعكاساته ذكر أنه من الطبيعي أن نجاح المؤتمر 
سينعكس بااليجاب على الوضع الفلسطيني وأن الفشل ستكون له آثار سلبية ضخمة سواء على الوضع 

 وعن المشاركة العربية في .المنطقةالفلسطيني الداخلي أو الفلسطيني االسرائيلي وكذلك االوضاع ب
المؤتمر أكد أن هذا األمر متروك لكل دولة بحيث تتخذ ما تراه من قرارات معربا عن اعتقاده ان المناخ 
بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي يشير الحتماالت الحركة والتقدم لكن األمر يتوقف على المصداقية 

 من جانب آخر كشف أبو الغيط .ي التي ستثبت ذلك من عدمهومدى الجدية وعموما فإن المفاوضات ه
أنه ابلغ وزيرة الخارجية االسرائيلية ليفني خالل لقائه بها على هامش اجتماعات وزراء خارجية 
برشلونة في لشبونة، االثنين الماضي، تحذيرات مصرية من محاوالت اسرائيل احداث اي وقيعة أو 

 بصفة عامة او بينها وبين الكونجرس بصفة خاصة أن مثل هذه الدس بين مصر والواليات المتحدة
   .اللعبة ستكون لها عواقبها ويجب أن تحذر اسرائيل ذلك تماما

  9/11/2007الشرق القطرية 
  

   إيرانيين5تصريح نجاد يمّهد لغارة إسرائيلية واالنتربول يعتقل ": التايمز" .51
إعالن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أن ، الصادرة أمس، أن "التايمز"ذكرت صحيفة : وكاالت

وعزز من " هزة عبر العالم" جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، سبب 3000بالده تمتلك أكثر من 
وقالت الصحيفة اللندنية إن مصادر عسكرية في . احتمال قيام إسرائيل بقصف المنشآت النووية لدى بالده

العدد الضخم من أجهزة الطرد المركزي لدى إيران يمكن أن يمثّل أكدت أن وجود مثل هذا "واشنطن 
وأضافت إن المخاوف ". نقطة االنقالب التي ستمهد الطريق أمام شن إسرائيل غارات جوية ضد إيران

من نيات إسرائيل تزايدت بعد قيام طيرانها الحربي بضرب منشأة نووية مفترضة في سوريا في أيلول 
  .الماضي

 شجبت ايران، امس، أمر االعتقال الذي أصدرته الشرطة الدولية االنتربول لخمسة من جهة أخرى،
وقال المتحدث باسم وزارة . 1994إيرانيين مطلوبين لصلتهم بتفجير مركز يهودي في األرجنتين عام 

د إجراء مجر"إجراء االنتربول، ووصفه بأنه " إيران تدين بشدة"الخارجية االيرانية محمد علي حسيني إن 
وقال سفيرها لدى األرجنتين رافاييل علداد، . في المقابل، رحبت إسرائيل بقرار االنتربول". من المبادئ

حتى لو استغرق هذا األمر وقتاً، عليهم : إنها رسالة موجهة إلى اإلرهابيين"لإلذاعة العامة اإلسرائيلية، 
  ". أن يعلموا أنهم سيحاسبون على أفعالهم

  9/11/2007األخبار 
  

  يدعم لبنان وحق سوريا في الجوالن " إسرائيل"ؤتمر مكاتب مقاطعة م .52
 لضباط اتصال المكاتب االقليمية لمقاطعة إسرائيل، في ختام أعماله بدمشق 79أكد المؤتمر الـ: وام

أمس، حق سوريا في استعادة جوالنها المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السالم 
مستوطنات فيه واالستيالء على ثرواته المائية والطبيعية ودعم صمود ابنائه وضرورة وقف توسيع ال

وشدد بيان المؤتمر على ان . رافضا التهديدات باستعمال القوة ضد سوريا واستمرار الضغوط عليها
السالم العادل والشامل هو خيار استراتيجي ال يمكن تحقيقه اال من خالل االنسحاب االسرائيلي الكامل 

ميع االراضي العربية المحتلة والتأكيد على حق العودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها من ج
  القدس الشريف والتزام إسرائيل بوقف ممارساتها العدوانية في االراضي المحتلة ورفع الحصار عن 
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قاطعة العربية وأشار البيان إلى أهمية دور الم. الشعب الفلسطيني وإزالة جدار الفصل العنصري
  .واالسالمية ضد إسرائيل باعتبارها احدى الوسائل المشروعة للدفاع عن النفس

  9/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في الضفة الغربية المحتلةعنصريجدار الالمنظمة العفو الدولية تدين  .53
 السفارة  ألف شخص الى  130ولية عريضة موقعة من قبل نحو       سلمت منظمة العفو الد   : ا ف ب   - مدريد

، اإلسرائيلية في مدريد تطالب إسرائيل بوقف بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربيـة المحتلـة               
انه عند اكتمال   المنظمة  وأكدت   . أيضا ولمرت عبر البريد واالنترنت   ال ارسلت العريضة    مشيرة إلى أنها  

ق مغلقة تقع بين الجدار وبـين        مدينة وبلدة سيعيشون في مناط     42 فلسطينيا في    60500ن  إبناء الجدار ف  
 سيؤدي الى تدمير عشوائي لمنازل      ئهبنا كما أن    .الخط االخضر الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل       

  .وممتلكات فلسطينية وسيقوض حقوقا اساسيا مثل حق السكن والعمل وبالتأكيد الحق في العيش الكريم
  9/11/2007الغد االردنية 

  
   رايس األسبوع المقبل لترتيب المشاركة العربية في مؤتمر أنابوليسزيارة: مصادر إسرائيلية .54

تصل وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس الى الشرق األوسط، األسبوع المقبل، في  :تل أبيب
/ زيارة وصفت بأنها األخيرة قبيل انعقاد مؤتمر أنابوليس بهدف انهاء صياغة البيان المشترك االسرائيلي

وحسب مصادر  .ني وترتيب مسألة المشاركة العربية عموما والمشاركة السورية بشكل خاصالفلسطي
اسرائيلية، ان الجديد في األمر حول هذا المؤتمر هو ان االدارة األميركية، بمن في ذلك الرئيس جورج 

وقد وضعت صيغة مناسبة لهذه المشاركة، إذ . بوش، توصلت الى قناعة بضرورة مشاركة سورية
وبت جزئيا مع المطلب السوري بأن تطرح قضية هضبة الجوالن لكنها لن تطرح كقضية أساسية، تجا

وكشفت هذه المصادر ان الرئيس الفرنسي نيكوال . انما ستذكر في أدبيات المؤتمر وفي تقريره الختامي
فقد . ساركوزي هو الذي اقنع بوش بضرورة الحرص على مشاركة مشرفة لسورية في هذا المؤتمر

  . عرض عليه خالل زيارته الحالية تقريرا فرنسيا سريا يؤكد صدق نوايا سورية حول السالم مع اسرائيل
  9/11/2007الشرق االوسط 

  
  لتحجيمها قوات السلطة " إسرائيل"واشنطن تنتقد  .55

شكت الواليات المتحدة إلسرائيل من أنها تحد من قدرة :  رويترز- وديع عواودة -القدس المحتلة 
 الفلسطينية على بسط سيطرتها األمنية في مناطق بالضفة الغربية المحتلة قبل مؤتمر انابولس، القوات

وذلك بعدما صادرت دروعا واقية للجسم من الحرس الرئاسي الفلسطيني ونفذت مداهمات في مدينة 
وذكر المسؤولون أن واشنطن طلبت من سفيرها لدى إسرائيل ريتشارد جونز تقديم شكوى . نابلس

واعتبر بعض المسؤولين . خصوص المداهمات التي جرت أول أمس في مخيم بالطة لالجئين في نابلسب
االمريكيين والفلسطينيين مداهمات مخيم بالطة محاوالت من جانب إسرائيل لتقويض مصداقية قوات 

، "يفمعار"من جهة اخرى كشفت صحيفة . األمن الفلسطينية بعد أقل من أسبوع من انتشارها بالمدينة
أمس، عن أن الجيش األمريكي غاضب من تدني مستوى صيانة مستودعات السالح والذخائر التي خزنها 

ولفتت الصحيفة إلى أن بعثة أمنية أمريكية وصلت قبل عدة أسابيع . مقابل أجر مدفوع" إسرائيل"داخل 
أظهرت عدم وجود وأجرت فحوصات مفاجئة لمستودعات سالح أمريكية داخل قواعد عسكرية إسرائيلية 
  .كاميرات وأجهزة المراقبة والحراسة اإللكترونية التي اتفق على تثبيتها في المخازن

  9/11/2007الخليج اإلماراتية 
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   وإيران النووية1701القرار :  إسرائيلي-أميركي " حوار استراتيجي" .56
 ترأسه في واشنطن امس، بين الواليات المتحدة وإسرائيل، الذي" الحوار االستراتيجي"تناول : واشنطن

مساعد وزيرة الخارجية االميركية للشؤون السياسية نيكوالس بيرنز ونائب رئيس الوزراء وزير النقل 
 وسبل منع تسلح حزب اهللا 1701للقرار الرقم " التطبيق الكامل"االسرائيلي شاؤول موفاز، ضرورة 

 ان واشنطن وتل أبيب تعلقان أهمية كبيرة على وافاد البيان. مجددا، باالضافة الى الملف النووي االيراني
ملتزمة "هذه االجتماعات، لمناقشة القضايا اإلقليمية التي تهم الدولتين، موضحا ان الواليات المتحدة 

  ". التزاما مبرما بأمن اسرائيل
  9/11/2007السفير 

  
  السعوديةمنظمة صهيونية أمريكية تقدم للكونجرس مشروعاً لمحاسبة  .57

قال رئيس المنظمة الصهيونية األمريكية مورتن كالين في تصريحات أدلى : أحمد عبدالهادي - واشنطن
ساهمت بالقسط األكبر في صياغة مشروع قانون محاسبة " إن منظمته ، أول من أمس،بها في نيويورك

ناتور رون  والسي، وهو جمهوري من بنسلفانيا،الذي قدمه السيناتور آلن سبيكتر" المملكة العربية السعودية
لقد لعبنا دوراً "وقال كالين  . إلى مجلس الشيوخ الشهر الماضي، وهو ديموقراطي من آريجون،وايدن

أساسياً في صياغة المشروع الذي ال يتعاطى فقط مع األشخاص أو المنظمات السعودية الخاصة من ذوي 
قضايا اإلسالمية ولكن أيضاً مع العالقة باإلرهابيين، أو بمروجي الكراهية ومن يقدمون تبرعات مالية لل

فضالً عن ذلك فقد دعا مشروع القانون إلى وقف أي دعم سعودي ألي  ".أعمال تقوم بها حكومة المملكة
ستجعل من متابعة إقرار المشروع وتطبيقه "وأوضح كالين أن منظمته . منظمات مشابهة في دول أخرى

 .لهحسب قو" إحدى مهامها األساسية في المرحلة المقبلة
  9/11/2007الوطن السعودية 

  
  روسيا تطلب من واشنطن إدراج الجوالن على جدول أعمال لقاء أنابولس  .58

ذكرت مصادر دبلوماسية روسية في العاصمة السورية دمشق أن روسيا :  يوسف كركوتي-دمشق 
أعمال طلبت من واشنطن أن تعيد النظر في موقفها الرافض لوضع الجوالن السوري المحتل على جدول 

لقاء أنابولس الذي دعت له الواليات المتحدة األمريكية، ألنه من دون ذلك يدفع اللقاء نحو الفشل ويفرغ 
وأضافت هذه المصادر، أن لقاء أنابولس لن يكتمل وسيبقى ناقصاً إذا لم تشارك . من مضمونه الحقيقي

لشروط الحل أوضحت وحول رؤية موسكو . سوريا، وإذا لم يدرج الجوالن على جدول األعمال
المصادر أن موسكو لها موقف ثابت ومعلن يتمسك بحل على أساس قرارات الشرعية الدولية واألرض 

. 1967مقابل السالم، حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، واستعادة سوريا لكامل أراضيها المحتلة عام 
 على حضور لقاء أنابولس، واختتمت هذه المصادر تصريحها بالتأكيد على أن موسكو شجعت دمشق

وأبلغ ذلك رسميا إلى الرئيس بشار األسد من موفد الرئيس فالديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي 
   .السابق يفغيني بريماكوف

  9/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ما هي ضوابط المفاوض الفلسطيني؟ .59
  أحمد خليل

ية افيغدور ليبرمان وثيقة رسـم بهـا ضـوابط          وضع وزير الشؤون االستراتيجية في الحكومة االسرائيل      
يتوجب على ايهود اولمرت االلتزام بها في مفاوضاته مع الجانب الفلسطيني في انابوليس وفي مفاضات               

  :الحل الدائم، وحدد تلك الضوابط على النحو التالي
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ـ  ( حدود اسرائيل الدائمة ستقوم على اساس معايير امنية وديمغرافية وجغرافية            -1 ضمن تبـادالت   اي تت
  %.80ال تقل عن . بطريقة تضمن اغلبية يهودية في اسرائيل) سكانية وارضية

  . اية اتفاقية مستقبلية يجب ان تضمن الطبيعة اليهودية والصهيونية والديمغرافية السرائيل-2
بلـدان   اية اتفاقية مستقبلية يجب ان تشتمل على اعتراف بالحدود الدائمة من قبل المجتمع الدولي وال               -3

  .المجاورة والفلسطينين
  . اية اتفاقية مستقبلية يجب ان تتضمن بندا يضمن نهاية النزاع وانهاء اية مطالبات مستقبلية الحقا-4

 تحت السيادة االسـرائيلية     "الحوض القدسي "وطالب ليبرمان بأن يحددد اولت حدود القدس بطريقة تبقي          
وشدد ليبرمـان   . ى ومخيمات الالجئين القريبة من القدس     وتطبيق مبدأ تبادل االراضي والسكان على القر      

وبالنسبة لقضية الالجئين فإن اسرائيل     . في وثيقته على عدم السماح بممر بين قطاع غزة والضفة الغربية          
  .لن تقبل بحق عودة الالجئين ال من حيث المبدأ وال العتبارات انسانية لبعض الحاالت

فنظرا لتقاطع المصالح بين ليبرمان وحزب العمل بقيادة ايهود بـاراك           ال يجوز االستخفاف بهذه الوثيقة،      
وحزب شاس بقيادة بن يشاي فإنها تشكل موضع اجماع القوى االسرائيلية الفاعلة في حكومـة اولمـرت           

  .وهو يتبناها لعدم تعارضها مع رؤيته واطماعه الصهيونية االستعمارية
 المفاوض فهل هناك خطوط حمـراء للوفـد الفلـسطيني           هكذا رسم االسرائيليون خطوطا حمراء لوفدهم     

  المفاوض؟
 فهي تنسف اساس قيام الدولة      ،من الواضح ان الخطوط الحمراء االسرائيلية تنسف كل اساس لحل مقبول          

الفلسطينية المستقلة وتنسف اساس الترابط الجغرافي بين الضفة والقطاع وتنسف اساس العودة لالجئـين              
  .ادتها على االرض والقدس بهدف المزيد من التهويد واالستيطانالفلسطينيين وتبسط سي

يجب على الجانب الفلسطيني ان يرسم خطوطا حمراء معلنة ويتعهد الوفد المفاوض بـااللتزام بهـا وال                 
يكفي االعتماد على تصريحات عباس او ترك العملية التفاوضية تـسير باجتهـادات فرديـة وارتجـال                 

، واذا لم يكن اساس الحـل       " جدول اعمال لقاء انا بوليس قضايا الحل النهائي        وسطحية، فإذا لم يكن على    
 حتى ال تتحول    "سقف زمني " واذا لم يكن للمفاوضات      "مبادئ القانون الدولي  "قرارات الشرعية الدولية و   "

 الى هدف بحد ذاته، واذا لم يضع لقاء انا بوليس نهاية واضحة لالحتالل ولم يرسم الطريق نحو الدولـة                  
 وعاصمتها القدس واذا لم يضمن عـودة        1967الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من يونيو         

الالجئين الى ديارهم التي هجروا منها، فإن المشاركة في لقاء انا بوليس ستكون انزالقا نحو المجهول او                 
ائيليين قضايا مطاطة وتقوم على     مراوحة في دوامة القضايا االمنية، ومعروف ان قضايا االمن عند االسر          

اسرائيل لن تنفذ اي شيء قبل ان تتأكد من انجاز الجانب الفلسطيني اللتزاماته واولها              : المقولة المكرورة 
  .بالقضاء على االرها

  9/11/2007الوطن القطرية 
  

  المصيبة عامة .60
  حلمي موسى

ا أظهر الواقع عكس ذلـك، فتكـون        ولكن كثيرا م  . دفع المنطق الناس الى رؤية خسارة الخصم كسبا لها        
وليس ثمة من يختلف حول ان السلطة الفلـسطينية         . خسارة الخصم مكسبا له بقدر ما هي خسارة للناس        

بقيادة فتح خسرت المعركة االنتخابية، وبحق، لمصلحة حماس، ثم خسرت المعركة العسكرية في غـزة               
ح فـي تجييـر فوزهـا لمـصلحة الـشعب           ومن الوجهة االنتخابية، ظهر أن حركة حماس لم تفل        . أيضا

ويشهد على ذلك استمرار تدهور الوضع      . والقضية، وليس بالضرورة عن سوء نية، وربما عن سوء فهم         
  . المعيشي واألمني والسياسي لعموم الفلسطينيين في الضفة والقطاع
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إصرار حركة  وارتاحت بعض أوساط حماس لفكرة أنه كان بوسعها أن تفعل الكثير لمصلحة الشعب لوال               
ومن البديهي ان في هذه الفكرة نوعا من التبسيط الذي يصل حد الـسذاجة فـي                . فتح على عدم التعاون   

العمل السياسي، إذ يتعذر على أحد فهم احتمال فوز حماس في االنتخابات، لو أن أداء فتح فـي الـسلطة     
 أزمـة حقيقيـة سـلطوية       وقد كانت فتح تعـيش    . كان أفضل وأكثر قبوال من جانب الناخب الفلسطيني       

ولم يكن من السهل على أحد حل هذه األزمة، ومن المؤكد أن فـوز              . وتنظيمية وسياسية على حد سواء    
  . حماس في االنتخابات لم يقرب هذا الحل

ورغم خصوصية الوضع الفلسطيني، كان من المثالية بمكان دعوة فتح لتسهيل سـيطرة حمـاس علـى                 
ابقا لفوز حماس، وهو أن السلطة عملت، في جانبها المؤسساتي، كجهاز           فالخطأ الجوهري كان س   . السلطة

وقد عنى ذلك ان ادعاء تسليم السلطة لحماس التي فـازت بـشكل             . تابع لفتح أو خاضع تماما لسيطرتها     
  . شرعي في انتخابات نزيهة، يعني تسليم أجهزة فتح لحماس

تداولها، فإن أجهزة السلطة لفتح وال يمكن التخلي        إذا لم تكن السلطة لفتح ويمكن       : وهنا نشأت أول مفارقة   
وليس صدفة ان أول الصراعات نشأت حول األجهزة األمنية التي رفع بعضها على أسوار مقراتها               . عنها

وليس صـدفة كـذلك، ان دعـاة التغييـر          . يوم االنتخابات رايات فتح لتظهر انها لن تخضع لغير فتح         
 من الجالسين على كراسيها، فرفع بعـضهم رايـة حمـاس علـى          واإلصالح لم يكونوا أقل ظمأ للسلطة     

  . المجلس التشريعي في إشارة حكيمة أو غبية إلى الرغبة في تأكيد السيطرة
ويمكن ألي وطني غيور أن يلحظ ان بعض الفئات في فتح تصرفت بشكل معيب وغير وطني واعتبرت،         

وقد تصرفت هذه الفئات بـشكل      . ة الوطن قبل أن يثبت العكس ومن دون دليل، أن خسارة فتح هي خسار           
تآمري بعيدا عن الروح الحية في فتح التي أرادت أن تحول الخسارة االنتخابية إلى خشبة قفز نحو حـل                   

  . األزمة الداخلية والتخلص من الفساد والترهالت التي أحدثتها السلطة في جسد فتح
ث تعاون فتح، وحتى تعاملها بشكل مثالي       غير ان من المنطقي االفتراض أنه من غير المضمون أن يحد          

فالمشكلة في أساسها بنيوية، وتتمثـل فـي ان الطـرف     . مع فوز حماس الغاية التي يطمح لها الغيورون       
فمن أجـل إنـشاء هـذه الـسلطة         . الفلسطيني ليس الطرف األقوى في معادلة التعامل مع فكرة السلطة         

ل، ولكن ال يمكن فهم بقاء هذه السلطة، بصورتها المعلنة، من           االنتقالية، أبرمت اتفاقات، وليقل فيها ما يقا      
  . دون االلتزام بهذه االتفاقات، أو إعالن إلغائها، أو فرض قواعد عمل جديدة

وبهذا المعنى، فإن الوضع اإلقليمي والدولي الذي أنشأ في حينه منظومة الدول المانحة، جعـل الـسلطة                 
ومن الطبيعي االفتراض أن الدول المانحـة ال تقـدم شـيئا            . بيةعمليا تعتاش وجوهريا على المنح األجن     

واألهـم أن إسـرائيل   . ، وأنها تضع اشتراطات لن تتعدل كثيرا إذا توافقت فتح مـع حمـاس   "كرمى هللا "
  . وأميركا تريان بعين الغضب كل توافق بين حماس وفتح، مما يجعل الوضع على الطرفين صعبا

.  في االنتخابات دفع فتح إلى االستفادة من خـوف اآلخـرين منهـا             وما حدث عمليا، هو ان فوز حماس      
والكل يتذكر الصمت العربي والدولي إزاء الحصار الذي فرض في حينه على الرئيس عرفات والذي كاد                

ولم يتغير هذا الحصار كثيرا بعد انتخاب الـرئيس محمـود           . يخنقه في غرفتين في المقاطعة في رام اهللا       
وبا منه إللغاء الحصار تنفيذ اشتراطات كثيرة، كان من الصعب عليه تنفيذها حتى             عباس الذي صار مطل   

  . لو رغب
ورغم أن اتفاق مكة حمل شارات تغيير بعض مواقـف دول عربيـة وأوربيـة مـن الحـصار، إال أن             

وليس هناك من يعتقد بأن أداء حماس خـالل         . األميركيين واإلسرائيليين ظلوا على موقفهم من الحصار      
وقد جاءت سيطرة حماس على القطاع لتزيد الطـين         . تلك الفترة، كان ذروة في الحكمة أو في الذكاء        كل  

  . بلة، وبدال من أن تحل مشكلة، خلقت منظومة كاملة من المشكالت
فقـد  . وإجماال، فإن سيطرة حماس على قطاع غزة، ساعدت في حل العديد من مشاكل السلطة بقيادة فتح               

باس من عبء فوز حماس، وتحررت من قيـود األكثريـة البرلمانيـة، بـل               تحررت سلطة الرئيس ع   
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فهناك قطاعات واسعة من فتح تـشعر       . وتحررت من القيود السياسية التي كانت قوى فتح تفرضها عليها         
  . باإلهانة جراء ما أوقعته حماس بها، وهناك شرائح تطالب حتى بالثأر

بات أوال، ثم سيطرة حماس على قطاع غزة، نقلت جزءا          وإجماال، يمكن القول ان فوز حماس في االنتخا       
بل إن تقريرا لجهة مقربة من فتح أشار بوضـوح إلـى            . كبيرا من أزمة فتح وألقتها على كاهل حماس       

وجاء في هذا التقرير أن األزمات التي       . وعي الجهات المتنفذة في حركة فتح النتقال مظاهر األزمة هذه         
فهي المضطرة ألن تتعامـل مـع       . ي نهاية المطاف أزمة لحركة حماس     كانت تعاني منها فتح، صارت ف     

أزمة حركة فتح وما قد تخلفه هذه األزمة من إرباكـات لحمـاس مـن النـواحي األمنيـة والـسياسية                     
  . واالقتصادية

  9/11/2007السفير 
  

  المبكرة ...حماس وهدنة الثالثين عاما .61
  عريب الرنتاوي

غتيال اآلثمة التي تعرض لها خالد مشعل في عمـان فـي الخـامس               من محاولة اال   ،قبل أيام ثالثة فقط   
 كان الملك الراحل قد نقل عرضا من قيادة حماس التي كانت            ،1997 سبتمبر عام    -والعشرين من أيلول    
 قوامه إعالن هدنة متبادلة ولمـدة  ، إلى حكومة إسرائيل بزعامة نتنياهو ـ شارون ،متمركزة في األردن

  .الفلسطينيين بمن فيهم حماس من جهة والجانب اإلسرائيلي من جهة ثانية بين ،ثالثين عاما
 قرر نتنياهو في إثرهما تنفيذ      ،يومها كانت حماس قد نفذت للتو عمليتين انتحاريتين موجعتين في إسرائيل          

 لكن يتضح كما يقول مؤلـف الكتـاب         ،"أمن األردن وسيادته  "عملية اغتيال خالد مشعل في عمان منتهكا        
 لم يكن يقتصر على االنتقام بل يتعدى ذلـك إلـى تغييـر         ، بأن الهدف األبعد لحكومة الليكود     ، شاليم آفي

قطـف أو   " بل يـسعى فـي       ، ولم يكن يتوقف على اإلطاحة برأس مشعل في عمان فحسب          ،قواعد اللعبة 
  .رأس ياسر عرفات في مقاطعته في رام اهللا" باألحرى قطع

 فمعظـم   ،ال ينطوي على كثير من المفاجآت     "  قصة ملك  -أسد األردن   "والحقيقة أن هذا الجزء من كتاب       
 والمبكرة  ،الطويلة جدا " هدنة حماس " باستثناء مفاجأة    ،ما جاء فيه معروف لمن كان يتابع األمر عن كثب         

 لم يكن قد    ، فالحركة اإلسالمية عندما تقدمت بعرضها ذاك إلى إسرائيل عن طريق القيادة األردنية            ،للغاية
 ال  ، وهاهي تتقدم بهدنة لثالثين عاما     ،سوى عشر سنوات  " الجهاد المسلح "عد على التحاقها بركب     مضى ب 

 وال تندرج   ، إذ أنها مجانية   ،بل هي أسوأ منه بكثير    " إنهاء الكفاح المسلح  "تختلف في مضمونها بشيء عن      
 وغير مشروطة   ،له وتبقي واقع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطيني على حا        ،في سياق صفقة أشمل   

 ،والغريب أن عرض الهدنة الحمساوي قدم لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة         . إال بالتزام إسرائيلي مماثل   
 بل وفي تمكين اليمين اإلسرائيلي من       ، بيريز -بعد أن تفاخرت حماس بنجاحها في إسقاط حكومة رابين          

منـذ  .  خطر عملية الـسالم    ،كما رددت في حينه    منهية بذلك    ،الفوز في انتخابات الكنيست في تلك الفترة      
بل وترجمتها من جانب واحـد فـي بعـض          " الهدنة" لم تكف حماس عن إطالق مبادرات        ،ذلك التاريخ 

 وها هي بعد وصولها إلى السلطة في غزة إثر انقالبها العسكري في الرابع عشر من حزيـران                  ،األحيان
 وتمنع الجهـاد اإلسـالمي      ، بقوة الحديد والنار   ،دية الجانب أحا" الهدنة" تعمل على إنفاذ     ، يونيو الفائت  -

 وهـي التـي لـم       ،وبعض األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية          
 حولـت خيـرة   - حمـاس  - بل أن الحركة ،تتوقف عن تنفيذها زمن سلطة فتح وتحكمها بمقاليد القرار    

  . تماما كما فعلت فتح من قبل،ام سيطرتها على سجن القطاع الكبيرقواتها إلى وحدات شرطية إلحك
 تصريحات للمستشار أحمد يوسف من قـادة        ، بالتزامن نشر حلقات من كتاب شاليم      ،وها نحن نقرأ اليوم   

عليه كمـا  " االلتفاف" فحماس نجحت في ، ينصحنا فيها بعدم إجهاد النفس في قراءة ميثاق الحركة      ،حماس
هذا يكون ميثاقها ثاني ميثاق يجري إسقاطه وااللتفاف عليه بعد الميثاق الوطني الفلسطيني              وب ،يقول حرفيا 



  

  

 
 

  

            27 ص                                   896:         العدد                        9/11/2007جمعة ال: التاريخ

 يبدي استعداد الحركة للمـشاركة فـي أنـابوليس والتـسوية            - أي يوسف    - وهو   ،"كادوك"الذي صار   
رائيل  تدور في مجملها حول محاولة إقناع إس       ، ويلمح إلى استعدادات كامنة ما خفي منها أعظم        ،السياسية

  .والغرب بان من الخطل النظر إلى حماس كجزء من المشكلة بل يتعين النظر إليها كجزء من الحل
 فهذه قضية افتـضح أمرهـا       ، ما عادت تقتصر على تباين أجنحتها وتياراتها فحسب        ،مشكلة حماس اليوم  

خطابها المعلن  " اجازدو" مشكلة حماس تتجلى أيضا في       ،"التحليل والقراءة السياسيين  "وباتت من معطيات    
 ، وصياغة المواقف والسياسات واإلجراءات    ، وإصرارها على رؤية كل األحداث والتطورات      ،والمضمر

  .من منظور فئوي وفصائلي ضيق للغاية
  9/11/2007الدستور 

  
   ضدهىأسباب لالجتياح واخر: الى غزة... بعد أنابوليس .62

  الوف بن
حجج وسيكون بامكان الجيش االسرائيلي أن يشن عملية برية         بعد مؤتمر أنابوليس ستنتهي الذرائع وال     : مع

في البداية قالوا أن هناك توترا في الشمال، ومن المحظور فـتح جبهـة فـي                . واسعة النطاق في القطاع   
الجنوب، وبعد ذلك قالوا أن من المحظور المخاطرة بالخطوات التحضيرية لمؤتمر السالم، إال أن الوضع               

آن األوان للدخول وايقـاف اطـالق       .  فقط، وكلما مر الوقت زاد العدو من قوته        في غزة قد ازداد سوءا    
حتي متـي   . صواريخ القسام التي ال تطاق، وفرملة تعاظم قوة التنظيمات االرهابية وإسقاط حكم حماس            

  .سننتظر؟ حتي تسقط الصواريخ على أسدود أو ريشون لتسيون؟
 السياسي لن يرغـب فـي التـشويش علـى           ىالمستو. سا ايضا بعد أنابولي   يالتوقيت سيكون اشكال  : ضد

المفاوضات الجارية حول القضايا الجوهرية في الصراع من خالل صور الدبابات التي تتقدم في مواجهة               
  .الصبيان واالوالد في مخيمات الالجئين حيث يراقب العالم كله ذلك

لة ومحدودة زمنيا أو تقطيع أوصال      تجنيد االحتياط لعملية شام   : المستوي السياسي سيضطر لالختيار   : مع
القوات تدربت كثيرا منذ حرب     . القطاع الى ثالثة أجزاء بقوات نظامية والبقاء هناك لعملية تطهير طويلة          

  .المطلوب فقط هو صدور األمر.  في غزة2لبنان الثانية وهي جاهزة لـ السور الواقي 
وحـزب اهللا أطلـق     . ا كان داخل القطـاع     عندم ىالجيش االسرائيلي لم يوقف صواريخ القسام حت      : ضد

تهديد الصواريخ يتركز في شـمالى القطـاع،        . الكاتيوشا من دون ازعاج خالل حرب لبنان الثانية كلها        
جنود سيفقدون حياتهم خالل ذلك، والـسكان       . وعمليات التهريب في جنوبه، وحكومة حماس في الوسط       

  .الفلسطينيون سيتعرضون ألذي فادح
أوال، لـن يؤيـد الجمهـور       . بارات السياسية تستوجب هي االخري شن عملية في غزة        ايضا االعت : مع

االسرائيلي تسوية سياسية في الضفة، ولن يصدق مثل هذه التسوية اذا لم يتأكد من أن الحكومـة قـادرة                   
ثانيا، آن األوان لشن ضربة مضادة شاملة على معاقل محـور           . على توفير األمن له ومواجهة التهديدات     

على اسرائيل أن   .  عملية القصف الجوي في سورية كانت خطوة اولي وهامة، ولكنها ليست كافية            .شرال
  .تُسقط حماس وأن تأمل في موازاة ذلك بأن تقوم الواليات المتحدة بمهاجمة ايران

اجتياح غزة من جديد سيبرهن على أن اسرائيل غير قادرة على حماية نفسها من داخل حـدودها،                 : ضد
السور الواقي في الضفة تتواصل للسنة السادسة على التـوالى،          . اية لمشروع التسوية والدولتين   ويضع نه 

ليس من الممكن االحتالل والتطهير ومن ثم االنسحاب الى         . والجيش االسرائيلي ما زال في نابلس وجنين      
ال يرغب في   من  . داخل الخط االخضر من دون أن تكون هناك على االرض قوة أمنية تتولي المسؤولية             

  . عاما، كما حدث في لبنان، علىه أن يفكر بـ نقطة الخروج من قبل أن يدخل18البقاء في غزة 
المنطق يقول أن محمود عباس الذي يتحدث باسم كل الفلسطينيين ملزم بتحمل المسؤولية عن القطاع               : مع

 السلطة الفلسطينية   ىا وتُدع اسرائيل تُسقط حماس وتعتقل اسماعيل هنية ومحمود الزهار أو تقتلهم         . ايضا
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اسرائيل ستنظف المنطقة هناك وتنشر في خان يونس ورفح قـوات الـشرطة             . ىلتسلم القطاع مرة اخر   
  .الفلسطينية كما يحدث اآلن في نابلس

ال يخطر في البال إظهار أبو مازن كعميل تعود قواته الى غزة على مـتن الـشاحنات العـسكرية                   : ضد
  .نود االسرائيليين كمرتزقة بمساعدة جناح فلسطيني ضد خصمهاالسرائيلية، وقيام الج

وماذا تفعل اسرائيل في الضفة؟ أال يوجد هناك حكم فتح مدعوم من اسرائيل وتخوض الصراع ضد                : مع
  .حماس؟ المحادثات مع أبو مازن بدأت فقط بعد أن تنكر لنتائج االنتخابات التي جاءت بحماس

أبو مازن وسالم فياض هما شـريكان ممتـازان لمحادثـات الـسالم             . هنا تكمن المشكلة بالضبط   : ضد
والى . والمؤتمرات الدولية؛ تنقصهما فقط قوات أمنية فعالة تفرض النظام وتحول دون العمليات التخريبية            

. أن تتوفر هذه القوة لن تستطيع اسرائيل االنسحاب من الضفة، وكل اجتياح لغزة سيكون أحادي الجانب               
ة لن ترغب في القدوم الى غزة مثل جنوب لبنان، وهناك ايضا تحافظ قـوات الطـواريء                 القوات الدولي 

  .الدولية على بقائها فقط برعاية من حزب اهللا
رغم االحباط المتزايد من اطالق صواريخ القسام وتدفق السالح الى غزة وتحـسين قـدرات               : الخالصة

 في نظر رئـيس الـوزراء ووزيـر         ىقطاع أقو  ما زالت الذرائع المعارضة الجتياح ال      -ة  يحماس القتال 
اصابة شديدة من صاروخ قسام أو موجـة ارهابيـة   : هذا االمر يمكن أن يتغير في ثالثة ظروف      . الدفاع

  . تثير ضغوطا شعبية ضد الحكومة؛ أو حرب اقليمية شاملة؛ أو ترسيخ مفاجيء لقوة أبو مازن وأتباعه
  8/11/2007هآرتس 
  9/11/2007القدس العربي 
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