
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسرائيل على نزع سالح المقاومة الفلسطينيةمع السلطة تنفي االتفاق 
  "الرويشد"زكي ينفي ما أعلنه أحمد جبريل عن دخول فلسطينيين من 

  مهمته قمع المقاومة" جيش لحد"د تحويل األمن الفلسطيني إلى عباس بصد: نزال
  محاوالت أممية إلعادة توطين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية السورية

  الحكومة اللبنانية سترد على أي أعمال عنف بالمخيمات
 ليون دوالر لتطوير منظومات العتراض الصواريخ الصهيوني م١٥٥الكونغرس يرصد 

مستعدون لتعديل بسيط: أبو مازن 
في حدود الضفة وقيـادات مـن       

  حماس تلتقي اإلسرائيليين
  

 ٣ص ... 
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            ٢ ص                                     ٨٩٨:         العدد                        ١١/١١/٢٠٠٧حد األالتاريخ 

    :السلطة
 ٣  عباس يتعهد بمواصلة طريق عرفات القامة الدولة الفلسطينية .٢
 ٤  اسرائيل على نزع سالح المقاومة الفلسطينيةمع السلطة تنفي االتفاق  .٣
 ٤  هاتذليلبوعدت  ورايس إسرائيل تضع عراقيل أمام مباحثات السالم: أبو ردينة  .٤
 ٤  "الرويشد"زكي ينفي ما أعلنه أحمد جبريل عن دخول فلسطينيين من  .٥
 ٥  األمن الفلسطيني يصادر عبوات ناسفة وذخيرة في نابلس .٦
 ٥  فة الغربيةضعريقات ينتقد تهديد الزهار باستيالء حماس على ال .٧
 ٥  عباس ليس رئيساً حقيقياً إنما ناطق باسم األسرى: وزير فلسطيني سابق .٨
 ٦  تدعو اسرائيل الثبات جديتها بالسالم" منظمة التحرير" .٩
 ٦  يلتئم في عمان لتعديل قانون االنتخابات" الوطنيالمجلس " .١٠
 ٦  وزير الصحة في حكومة هنية يحذّر من انهيار كامل للقطاع الصحي في غزة .١١
    

    :المقاومة
 ٧   مهمته قمع المقاومة" جيش لحد"يني إلى عباس بصدد تحويل األمن الفلسط: نزال .١٢
 ٧  إسرائيل لن تقبل بدولة فلسطينية ولن تقدم شيء ألبو مازن في انابوليس :رمضان شلح .١٣
 ٨  فتح تتهم حماس بربط القضية الفلسطينية بصراعات إقليمية .١٤
 ٨  تطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكشف سر وفاة عرفاتاالسالمي الجهاد  .١٥
 ٨   يحذر من جر الفلسطينيين إلى األزمة اللبنانيةأسامة حمدان .١٦
 ٨   يحذرون من انحراف وجهة الحمالت األمنية في الضفة نحو المقاومةأسرى حماس  .١٧
 ٩   محمد جودةفي الحركة القيادي فتح تُحمل حماس مسؤولية اختطاف  .١٨
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  إسرائيل رفضت زيادة القوات المصرية على حدود غزة .١٩
 ٩  "خيار مطروح"القوة ضد إيران : موفاز .٢٠
 ٩  إسرائيل تأسر في قرية الغجر الحدودية متسلال لبنانيا يحمل حزمة مخدرات .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٠    أسيراً مريضاً في سجون االحتالل ١١٥٠ .٢٢
١٠   زةإسرائيل تواصل خفض كميات الوقود المرسلة لقطاع غ .٢٣
١٠    محاوالت أممية إلعادة توطين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية السورية  .٢٤
١١  سلطات االحتالل اعطت الضوء االخضر للمتطرفين اليهود للحفر تحت الحرم القدسي .٢٥
١١   استمرار اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح ألبسط األعراف الدولية: فروانة  .٢٦
   

   :لبنان
١١  الحكومة اللبنانية سترد على أي أعمال عنف بالمخيمات .٢٧
   

   :عربي، إسالمي
١١  مويلهطهران عرضت استضافة مؤتمر المنظمات الفلسطينية وت .٢٨
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١٢   ضرورة الوصول الى حل عادل يضمن للفلسطينيين اقامة دولتهم:مباركعبداهللا و .٢٩
١٢   وحدة غسل كلى للشعب الفلسطيني٥٠: السعودية .٣٠
   

   :دولي
١٢   ر منظومات العتراض الصواريخ الصهيوني مليون دوالر لتطوي١٥٥الكونغرس يرصد  .٣١
١٢  إسرائيـل أبلغتنا بأنها لن تزيل أي حاجز فـي الضفة الغربية:مسؤولة أمـمية .٣٢
١٣  "المحرقة اليهودية"إسبانيا تلغي عقوبة السجن لمن ينكر  .٣٣

   
    :حوارات ومقاالت

١٣  منير شفيق... مرة أخرى" مؤتمر السالم" .٣٤
١٤  كلوفيس مقصود... "إلى أنابوليس أبي مازن" أبي عمار"من أوسلو  .٣٥
١٦  بالل الحسن... موقف فلسطيني غريب في األمم المتحدة .٣٦
١٨  ياسر الزعاترة... زهار والضفة وأحمد يوسف وأنابوليسلا .٣٧
٢٠  مأمون الحسيني... "!األخطاء االستراتيجية"وآثام " حماس" .٣٨
    

 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
  سرائيليينمستعدون لتعديل بسيط في حدود الضفة وقيادات من حماس تلتقي اإل: مازنأبو  .١

على أهمية تحقيق ثالث قضايا     ) أبو مازن (أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس      :  علي الصالح  - رام اهللا 
ـ    "نخرج من انابوليس مبسوطين   "حتى    قضايا ال بـد ان      ٣هناك  ": "الشرق األوسط "، موضحا في حوار ل

قضايا الحل النهائي   (يا الست   توضيح اسس القضا  : ثانيا. ان نخلص من االستحقاقات السابقة    : تتحقق اوال 
صحيح ان هذه القضايا واضـحة فـي        ). وهي القدس والالجئون والمستوطنات والحدود والمياه واألمن      

خريطة الطريق وفي المبادرة العربية ولكن ال بد من توضحيها في الوثيقة حتى ننتقل الى القضية الثالثة                 
وقـال  .  أبو مازن عن امكانية بحث حدود الضفة       وتحدث". أال وهي المواعيد وبدء المفاوضات وغيرها     

بالنسبة لغزة فموضوعها   .  كلم ونحن نطالب بذلك    ٢٥٥ آالف و  ٦الضفة الغربية   ) مساحة(نحن نقول ان    "
منته وليس لدينا مشكلة، ومع ذلك سنرجع الى اتفاقات الهدنة السابقة، ألن هذا االمر لم يبحث منذ زمـن                   

الخرائط والتفاصيل التي جرت في ذلـك الوقـت ونعـرف اسـباب             وعندما نبحثه سنرجع الى     . طويل
يمكـن ان   . واما بالنسبة للضفة فهذه المساحة لنا وال بد أن نحصل عليها          . التعديالت الحدودية هنا وهناك   

نحن على استعداد لتعديل في     . هذا شيء ممكن، لكن بالقيمة والمثل     .. تحصل تعديالت طفيفة هنا او هناك     
شرط الحوار مع حمـاس     "وقال أبو مازن    ".  ال يبحث اليوم بل عند بحث ملف الحدود        وهذا. حدود ضيقة 

المؤسسات الفلسطينية تعـود    .. حماس قامت بانقالب  : "وتابع". هو ان تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها      
وقـال ان لـدى الـسلطة       ". انهاء حكومتهم غير الشرعية وبعدها نجلس لنبحث مستقبلنا معـا         .. للسلطة
  .مات بقيام قادة من حماس بلقاء االسرائيليينمعلو

  ١١/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  عباس يتعهد بمواصلة طريق عرفات القامة الدولة الفلسطينية .٢

 افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا أمـس، ضـريح الـشهيد               : يوسف الشايب  –رام اهللا   
الوطنيـة، والـسفراء، واعـضاء الـسلك        الراحل ياسر عرفات، بحضور عدد كبير من الشخـصيات          
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وأكد عباس في كلمة مقتضبة أمام الـضيوف         .الدبلوماسي، وقادة الفصائل، ووزراء الحكومة الفلسطينية     
أنه سيبقى ماضيا على عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات شاكرا كـل مـن              "الذين شاركوا حفل االفتتاح     

 في المسيرة من أجل أن يعاد دفن الراحل عرفـات           شارك في بناء هذا الصرح العظيم مؤكدا أنه مستمر        
  ".في القدس، حيث أحب وولد وسعى ويسعى شعبنا ألن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية

بدوره قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهـة         
عرفات، كان عنوانا للصمود في وجه االعاصير ثابتا فـي          ان الرئيس الشهيد ياسر     "الديمقراطية لتحرير   

اننا نفتقده  "واضاف   ".التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتجاوز في حجمه ودوره حدود وطنه فلسطين          
حيث تشهد االراضي الفلسطينية انقساما بعد سيطرة حركة حماس على قطاع           " في هذه الظروف الصعبة   

  .غزة
  ١١/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  اسرائيل على نزع سالح المقاومة الفلسطينيةمع  تنفي االتفاق السلطة .٣

ان السلطة الفلـسطينية تعهـدت بالوفـاء بمطالـب          " هارتس"زعمت صحيفة   : عبد القادر فارس   -غزة  
اسرائيل األمنية مما يمهد الطريق لمفاوضي الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي بالموافقة على تفـاهم قبـل               

ولكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض مالكي نفى التقارير التي تناقلتها           .بوليس الدولي للسالم  مؤتمر أنا 
المصادر االسرائيلية بأن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا خالل اجتماعهم مع ممثلـين اسـرائيليين علـى               

بة اسرائيل بالزام السلطة    المطالب االسرائيلية األمنية الخاصة بنزع سالح المقاومة الفلسطينية وانتقد مطال         
  . الفلسطينية بتعهداتها بينما ال تلتزم الدولة العبرية بأي من تعهداتها

  ١١/١١/٢٠٠٧عكاظ 
  
  هاتذليلبوعدت  ورايس إسرائيل تضع عراقيل أمام مباحثات السالم : ردينةأبو  .٤

 رايس وعدت عباس ببذل     قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان        :  محمد يونس  -رام اهللا   
كل ما في وسعها لرفع العراقيل المحتملة امام انعقاد المؤتمر، وبمواصلة الجهود من اجل تطبيق المرحلة                

، في حين تلـزم     "العنف واالرهاب "التي تلزم الفلسطينيين وضع حد ألعمال       " خريطة الطريق "االولى من   
طينيون ان عباس اجرى اتـصاال هاتفيـا مـع    واوضح مسؤولون فلس .اسرائيل وقف النشاط االستيطاني 

رايس اول من امس طالبها فيه بالضغط على الجانب االسرائيلي وإلزامه تطبيق ما تعهده فـي الزيـارة                  
، فإن مسؤوال فلسطينيا قال ان عباس شكا لرايس من ان           "اسوشييتد برس "وحسب وكالة    .األخيرة لرايس 

تشكيل لجنة امنية ثالثية تضم رئيس الحكومة الفلـسطينية         اسرائيل تراجعت عن تفاهمات سابقة في شأن        
سالم فياض ووزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك والمنسق االمني االميركي في المنطقة كيث دايتـون               

". خريطـة الطريـق   "لالشراف على تطبيق اسرائيل والسلطة التزاماتهما في اطار المرحلة االولى مـن             
في حين لـم    " خريطة الطريق "انب الفلسطيني بدأ بتنفيذ التزاماته في اطار        واضاف ان عباس قال ان الج     

  .تفعل اسرائيل شيئا
  ١١/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  "الرويشد" ما أعلنه أحمد جبريل عن دخول فلسطينيين من ينفيزكي  .٥

هة الجب"اعتبر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي أن حديث األمين العام لـ               : بيروت
 ١٠٠عن دخـول    " تلفزيون الجديد "أحمد جبريل في حديث الى      "  القيادة العامة  -الشعبية لتحرير فلسطين    

 األردنية الى مخيم برج البراجنة في لبنـان إلعـادة           -فلسطيني من مخيم الرويشد على الحدود العراقية        
التشيلي والبرازيل أعربتا عـن     كذبة ال يستطيع أحد أن يصدقها، ألن        "في البارد،   " فتح اإلسالم "سيناريو  
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 االيرانية، إضافة إلى السودان الذي      -استعدادهما الستقبال الموجودين في الرويشد وعلى الحدود العراقية         
أما لبنـان، فـنحن     : "وأضاف زكي ". سيستضيف مشكوراً اكبر عدد من الفلسطينيين ولمدة ثالث سنوات        

أن مخيم برج البراجنة صغير ونعـرف بعـضنا بعـضاً           كفلسطينيين بحاجة إلى تأشيرة دخول إليه، كما        
. جميعاً، وباعتقادي أن هذه المعلومات دست وضللت السيد جبريل، إال إذا كان يعلم شيئاً آخر ال نعلمـه                 

  ".وعلى كل نحن اآلن نتحرى عن هذه المعلومات
قد يكون  : " زكي ، قال "شاكر العبسي حي وموجود في احد مخيمات الجنوب       "وتعليقاً على قول جبريل ان      

لدى جبريل عالقة مع سلطات نافذة ومقررة تعرف أشياء في البلد ال نعرفها نحن، لذا فاننا بصدد التفتيش                  
مجرد الكالم عن مجموعات قد تدخل إلى الضاحية وتقتل         "واعتبر زكي ان     ".والتأكد من هذه المعلومات   

".  الحرب، هو دعوة لضرب المخيم واقتحامه      عائالت فيها ثم تعود لتختبئ في مخيم برج البراجنة فتندلع         
الذين هزموا اسرائيل لديهم من المعلومات ما ال يسمح         " حزب اهللا "في اعتقادي ان االخوة في      : "وأضاف

  ".بالتضليل وجرنا إلى معركة
  ١١/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  األمن الفلسطيني يصادر عبوات ناسفة وذخيرة في نابلس .٦

ة نابلس العقيد أحمد الشرقاوي امس ان قوات أمن فلسطينية صـادرت            قال مدير شرط  :  رويترز –نابلس  
واضاف الـشرقاوي    ..عبوات ناسفة وذخيرة محلية الصنع ضمن حملة لكبح أنشطة المقاومين في نابلس           

لقد وجـدنا   ... ضبطت أجهزة االمن والشرطة المحلية عشرات من العبوات الناسفة واالجسام المشبوهة          "
  ." سما مشبوها مخبأة في أماكن مختلفة ومهملة وقمنا بتفكيك العديد منهاأكثر من مئة عبوة وج

  ١١/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  فة الغربيةضعريقات ينتقد تهديد الزهار باستيالء حماس على ال .٧

وصف صائب عريقات تصريحات القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، والتي هـدد فيهـا                
غربية كما استولت على قطاع غزة، بأنها اسـتمرار للعقليـة االنقالبيـة             باستيالء الحركة على الضفة ال    

ـ   "عصابة"االنتقامية لدى الزهار الذي يعتقد انه يقود         وأوضح عريقـات فـي      ".الجاهل"، واصفا الزهار ب
أن ما حدث في غزة في ظلمات الليل هو نتيجـة لمـؤامرة             "، أمس،   "صوت فلسطين "تصريحات إلذاعة   
الفلسطينية، وان الشعب الفلسطيني لن يسمح للزهار أو لغيره بتكرار المأساة الحادثـة  كبرى على القضية  

يبدو أن الزهار بات يعتقد بعد أن أصبح لديه بضعة مسدسات وبضع بنادق ان بإمكانـه أن                 "وقال   ".اآلن
يتحدث بلغة الفرض والقهر والقمع واالنقالبات، ونسي شخـصياً أنـه انتخـب فـي انتخابـات حـرة                   

وقال عريقـات    .، وأكد مجدداً أن انقالب غزة لن يتكرر في الضفة الغربية مهما كان الثمن             "مقراطيةودي
إن إسرائيل تستخدم ما حدث في قطاع غزة وتصريحات الزهار كسالح يكاد يكون الوحيد يوجـه إلـى                  "

  ".قلب الشعب الفلسطيني في كل مرة يجتمع فيه المفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون
  ١١/١١/٢٠٠٧غد االردنية ال

  
  عباس ليس رئيساً حقيقياً إنما ناطق باسم األسرى:  سابقفلسطينيوزير  .٨

إنه ال  " الخليج"قال وزير األسرى الفلسطيني السابق هشام عبد الرازق ل         : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
 ان محمود عباس لـيس      يتوهم بأن مؤتمر أنابولس سيغير وجه المنطقة ويحل القضية الفلسطينية، واعتبر          

وتعقيبا على تـشكيك     .رئيساً حقيقياً انما ناطق باسم األسرى، معتبراً ان قطاع غزة اكبر سجن في العالم             
بقدرات الرئيس محمود عباس أبدى أسفه لقيام أوساط إعالمية وسياسـية           " اإلسرائيلية"أجهزة المخابرات   

يهـدفون  "لة وينسون أنها تحت االحتالل وأضـاف        بتصوير السلطة الوطنية وكأنها سلطة دو     " إسرائيلية"
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شريكا للسالم وقـال إنهـا ال       " إسرائيل"وشكك عبد الرازق بكون      ".بذلك إلحاق األذى والضغط السياسي    
تسدد استحقاقات الشراكة وعلى رأسها االستحقاق السياسي واعتبر أن اإلفراج عن بعض األسرى جـاء               

يعتبرون ذلك منة مـنهم لعبـاس       "اخل سجون االحتالل وأضاف     كعالقات عامة لتخفيف أزمة االزدحام د     
وأكد عبد الرازق في محاضـرة       ".لكن الحقيقة أن من أفرج عنهم كانوا يوشكون على إنهاء محكومياتهم          

أن قطاع غزة هو أكبر سـجن فـي العـالم           " مركز بيرس للسالم  "قدمها في جامعة تل أبيب بدعوة من        
" حجر فأر "تدخل إليه منذ خمسة شهور منوها إلى عجز أهاليه عن سد            موضحاً أن ذرة إسمنت واحدة لم       

ورأى الوزير السابق أن االنتفاضة الثانية كانت الخطأ األكبر الذي ارتكبه الفلـسطينيون              .في منزل واحد  
للقـول إنـه   " اإلسرائيليون"دفعت بهم نحو دوامة خطيرة تستمر حتى اليوم استغلها    " دائرة سحرية "كونها  
  .ناك شريكليس ه

  ١١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  تدعو اسرائيل الثبات جديتها بالسالم" منظمة التحرير" .٩
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل الى إثبات جديتها في التعامل مـع   :  بترا –غزة  

 ألي مساس بمرجعية عمليـة      المفاوضات واللقاء الدولي للسالم المنوي عقده في أنابوليس مؤكدة رفضها         
السالم ، وبخاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية ، ورؤية الـرئيس بـوش بـشأن حـل                   
الدولتين ، وضرورة االتفاق على جدول زمني يحكم عملية المفاوضات ، وانطالق مفاوضـات الوضـع                

وطالبت اللجنة  ،  ١٩٦٧ حدود عام النهائي بعد المؤتمر ، للوصول إلى حل يؤدي إلى إنهاء االحتالل حتى             
في بيان صدر عقب اجتماعها امس في رام اهللا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمعالجة قـضايا    
الوضع النهائي وفق المرجعية الدولية والعربيـة ، وخـصوصا قـضايا الالجئـين والحـدود واألمـن                  

  .والمستوطنات وسواها
  ١١/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  يلتئم في عمان لتعديل قانون االنتخابات" الوطنيالمجلس " .١٠

تعقد اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في           : محمد جمال    -القدس المحتلة   
وقـال  . ٢٠٠٧عمان اجتماعا مساء اليوم الستكمال مناقشة مشروع قانون انتخاب المجلس الجديد لعـام              

اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنـة         " العلمي إن    المدير العام للمجلس عبد الرؤوف    
 من المشروع والتـي مـن المـرجح أن تكـون            ٢٦المادة  "التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خاصة      

". األخيرة، إيذانا برفع مشروع القانون بشكله النهائي خالل األسبوع الجاري إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة             
ص أبرز تعديالت المشروع على اعتبار األراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابيـة واحـدة، فيمـا       وتن

 ألف نسمة دائـرة     ١٥تشكل كل دولة من الدول غير العربية التي يقيم فيها فلسطينيون يزيد عددهم على               
% ٢٠بنـسبة   ونصت تعديالت المشروع على تخصيص كوتا للمرأة في المجلس الجديد           . انتخابية واحدة 

وتهدف مباحثات اللجنة القانونية إلى وضع مشروع قانون النتخاب مجلس وطنـي            . من مجموع مقاعده  
 عضواً نصفهم يمثلون الخارج، والنـصف       ٣٥٠ - ٣٠٠جديد على أساس التمثيل النسبي الكامل، يضم        

  . عضوا٧٤٦ًاآلخر من الداخل، بينما يصل عددهم اليوم إلى حوالي 
  ١١/١١/٢٠٠٧ القطريةالشرق 

  
   في حكومة هنية يحذّر من انهيار كامل للقطاع الصحي في غزةالصحةوزير  .١١

حذّر وزير الصحة المكلف في حكومة تسيير األعمال الشرعية الدكتور باسم نعيم مـن انهيـار كامـل                  
للقطاع الصحي، نتيجة استمرار االحتالل الصهيوني في سياسة فرض الحصار على قطاع غزة، مؤكـداً               
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ن القطاع الصحي هو األكثر تضرراً واستهدافاً من قبل االحتالل، داعياً في الوقت ذاته إلى تكاتف                على أ 
وشدد نعيم على ضرورة تجنيب القطاع      . الجهود الوطنية لالرتقاء بـهذا القطاع الذي يهم حياة المواطنين        

التجـاذب  "ا الـصدد    الصحي عن المناكفات والصراعات السياسية بين الفصائل المختلفة، وقال في هـذ           
  ". السياسي في أروقة المستشفيات خطير جدا، والمواطن من يدفع الثمن

  ١٠/١١/٢٠٠٧  لإلعالم المركز الفلسطيني
  
  مهمته قمع المقاومة " جيش لحد" بصدد تحويل األمن الفلسطيني إلى عباس: نزال .١٢

 قطعتـه رئاسـة الـسلطة       ندد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، بالتعهد الذي         :  دمشق
الفلسطينية، لالحتالل الصهيوني باستهداف المقاومة الفلسطينية ومالحقة رجاالتها في الـضفة الغربيـة،             

جماهير شعبنا لن تسمح لعباس بأن يستخف بتضحياتها ويلغي طموحاتها ويهـدر دمـاء              "مشدداً على أن    
لواضح تماماً أن رئاسة السلطة الفلـسطينية       من ا : "وقال نزال ". شهدائها وآالم جرحاها وعذابات أسراها    

". قد شقّت طريقها باتجاه االرتماء بأحضان األمريكـان واإلسـرائيليين         " الدايتونية"ومعها حكومة فياض    
إن ما رشح من معلومات عن المباحثات التي يجريها طاقم المفاوضات التابع لرئاسة الـسلطة               : "وأضاف

 وفياض بمالحقة المجاهدين والمقاومين، يؤكد أن عباس بـصدد          مع الجانب الصهيوني، وتعهدات عباس    
تحويل األمن الفلسطيني إلى جيش لحد فلسطيني مهمته قمع المقاومة ومالحقة المجاهدين والمقاومين من              
جميع التنظيمات ومن بينهم الشرفاء في كتائب شهداء األقصى، وأيضاً تفكيك عناصر الصمود لدى شعبنا               

  ". في الضفة الغربية
إن مشروع القرار الذي تقدم به المدعو رياض منصور مندوب عباس في األمم المتحدة،              ": أضاف نزال و

والذي أراد من خالله تدويل األزمة الفلسطينية الداخلية، وإدانة المقاومة والتعامل معها على أنها إرهاب،               
  ". أ من ذلك بكثيريؤكد أن الرئاسة ماضية في طريق سيفضي إلى أوسلو جديد، أو ربما أسو

ال تزال تتخبط في مواقفها وتقدم مصالحها       ) "لم يسمها، لكنه ذكر أن عددها محدود      (ووجه كالمه لفصائل    
الفصائلية على مصالح شعبها، وتساهم ضمنياً بالتحريض ضد حركة حماس، فيما تصمت صمت القبور              

حكمته الفطرية أن يقرأ ما بين السطور،       إن شعبنا يستطيع بوعيه و    : "، وقال "على ما يفعله عباس وزبانيته    
  ". وأن يعلم من الذي يحمي حقوقه ومصالحه، ويعلم من الذي يتاجر بها

  ١٠/١١/٢٠٠٧  لإلعالم المركز الفلسطيني
  
  إسرائيل لن تقبل بدولة فلسطينية ولن تقدم شيء ألبو مازن في انابوليس :رمضان شلح .١٣

 أن إسرائيل لن تقبل بإقامة دولة       ،لعام لحركة الجهاد اإلسالمي    األمين ا  ،أكد الدكتور رمضان عبد اهللا شلح     
، كما أنها لن تقبل بتفكيك المستوطنات اإلسرائيلية ولن تقبل بعودة الالجئين            ٦٧فلسطينية على حدود العام     

في ونفى   .الفلسطينيين وتقسيم مدينة القدس المحتلة ولن تقدم شيء للفلسطينيين في مؤتمر أنابلويس القادم            
 أن تكون هناك حرب أو سـباق بـين          ،برنامج حوار مفتوح والذي بث على قناة الجزيرة الفضائية الليلة         

التسوية والمواجهة في حل القضية الفلسطينية وقال إن السباق اليوم هو بين الحرب ومنع الحرب التـي                 
_  صراع إسالمي    تريدها أمريكا وإسرائيل والتي تحاول أن تصور للعالم اجمع أن الحرب والصراع هو            

وأضاف أن إسرائيل تتحدث اليوم عن خطر وجود الحلف اإلسـالمي الـذي يريـد أن      .إسرائيلي غربي 
  .يستأصلها من المنطقة وهي بالتالي ترفع شعار استئصال كل من يعارضها في المنطقة

  ١١/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ٨٩٨:         العدد                        ١١/١١/٢٠٠٧حد األالتاريخ 

  راعات إقليمية حماس بربط القضية الفلسطينية بصتتهمفتح  .١٤
 امس حركة حماس بربط القضية الفلسطينية       ، الناطق باسم فتح   ،تهم أحمد عبد الرحمن   إ : د ب أ   -رام اهللا   

وقال إن انقالب حماس طرح خروجاً على التقاليد الوطنية، سواء باالقتتال الداخلي او             . بصراعات إقليمية 
وأضاف أن ياسـر عرفـات طـرح        . تطرح أهداف مغايرة ونقيضة لألهداف التي طرحها ياسر عرفا        

االستقاللية الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل، فإذا حماس تقوم بربط القضية الوطنية بصراعات إقليمية             
وتصبح بانقالبها مجرد أداة ملتحقة بمحور إقليمي له مصالح وله أهداف ال تتفق مع أهدافنا الراهنة وهي                 

شعب الفلسطيني اآلن في حراك دائم لعـزل حركـة حمـاس واآلن             وتابع ال  .إنهاء االحتالل اإلسرائيلي  
انقالبها يلفظ أنفاسه األخيرة، وهو عاجز عن حل أي قضية للشعب الفلسطيني، والحالة الفلـسطينية فـي                 

  .قطاع غزة من سيئ الى أسوأ
  ١١/١١/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  تطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكشف سر وفاة عرفاتاالسالمي الجهاد  .١٥

طالب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور محمد الهندي، بتشكيل لجنة تحقيـق فلـسطينية               : غزة
للكشف عن ظروف استشهاد الرئيس عرفات، مشيراً إلى أن الشهيد ظل حتى النهاية متمسكا بالثوابـت،                

   .خاصة حق العودة والقدس التي أوصى أن يدفن فيها
 بان الحديث عن الـرئيس الراحـل هـو          ،لمجلس الثوري لحركة فتح    عضو ا  ،بدوره، اعتبر احمد حلس   

حديث عن فلسطين وتاريخها المعاصر ألن شخصية عرفات اختزلت الحالة الفلسطينية مثلمـا اختزلـت               
 فقد وصف عرفات    ،عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية    ،أما الدكتور رباح مهنا     . القضية في شخصه  

  .وليس ملكا لحزب أو لجهة بعينهابأنه مدرسة لكل الفلسطينيين 
  ١١/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
   يحذر من جر الفلسطينيين إلى األزمة اللبنانيةأسامة حمدان .١٦

 اثر لقائه النائب بهية الحريري، حرص الحركة        ، اسامة حمدان  ،أكد ممثل حركة حماس في لبنان     : بيروت
 معتبـراً ان    ،"في االزمة السياسية اللبنانية   من جر الفلسطينيين للتورط     "على أمن واستقرار لبنان، محذراً      

يبذل اللبنانيون جهداً لتجاوز االستحقاقات الداهمـة بنتـائج تخـدم           "االزمة اللبنانية شأن داخلي، آمالً بأن       
وفي مـا يتعلـق     . شدد على ضرورة االستعجال في عملية اعمار مخيم نهر البارد          و ."مصالحهم الوطنية 

اننـا  ": كد حمدان التزام حماس تجاه الحوار الفلـسطيني الفلـسطيني وقـال           بالشأن الفلسطيني الداخلي ا   
ولخصوصية الوضع في لبنان معنيون باالستقرار في المخيمات، ونحن نقطع في هذا االتجـاه خطـوات                

  ."مهمة بالشراكة بين فصائل التحالف وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
  ١١/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 

 
   ون من انحراف وجهة الحمالت األمنية في الضفة نحو المقاومةيحذر حماس أسرى .١٧

دعا أسرى حركة حماس امس إلى ضرورة دعم حمالت فرض القانون التـي              : دب أ  -رام اهللا المحتلة    
سرى من سجن شـطة فـي       األوقال  .  فياض تقوم بها األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة        

منية تعد عنصرا مهما من عناصر دعم صمود شعبنا وتوفير األجواء المالئمـة             إن الحمالت األ  "بيان لهم   
إن هذه الحمالت ستفـشل إذا انحرفـت عـن وجهتهـا        "وتابع األسرى   ". للعمل الوطني المخلص والجاد   

وحاولت التعرض للمقاومة باعتقال رجالها أو سحب سالحهم الوطني الطاهر والشريف الذي باإلمكـان              
  ". ين سالح الفلتان والفوضىالتفريق بينه وب

  ١١/١١/٢٠٠٧ القطريةالشرق 
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 محمد جودة في الحركة القيادي فتح تُحمل حماس مسؤولية اختطاف  .١٨

عتقد أنهم من حركة حماس القيادي البارز في حركة فـتح إلقلـيم             اختطف مسلحون ي  :  حامد جاد  -غزة  
 غزه وذلك عقب مشاركته في اجتماع       غرب غزة محمد جودة النحال اثناء توجهه امس الى منزله غرب          

لت فتح في بيان لها مسلحو حماس المسؤولية الكاملة علـى خطـف             وحم .ضم بعض قيادات من الحركة    
وفي سياق   .النحال واصفة عملية االختطاف بالتصرف الصبياني الذي يدفع باالمور نحو الهاوية والتعقيد           

ماس األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال اثنـين مـن          اتهمت ح  ،متصل بالتجاذبات القائمة بين الحركتين    
  .انصارها في مدينة نابلس 

  ١١/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 
  إسرائيل رفضت زيادة القوات المصرية على حدود غزة .١٩

أفادت صحيفة هارتس اإلسرائيلية في عددها الصادر اليوم األحد ان اسرائيل رفضت اقتراحـا أميركيـا                
صرية المرابطة على الحدود االسرائيلية الفلسطينية منعا لتهريب السالح في محور           لزيادة حجم القوات الم   

وقال مدير عام وزارة الخارجية اهارون ابراموفيتش ورئيس الهيئة الـسياسية واالمنيـة فـي                .فيالدلفي
وزارة الدفاع عموس غلعاد لمسؤولين امسركيين كبار انه اليمكن الحديث عن هذا الموضوع ما لم تـف                 

    .صر باالتفاقات الموقعة معها والمتعلقة بمكافحة عمليات التهريب في المنطقة الحدودية مع قطاع غزةم
  ١١/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  "خيار مطروح"القوة ضد إيران : موفاز .٢٠

لوقف البرنامج النووي إليران،    " كل الخيارات مطروحة  "أعلن موفاز أمس، ان     :  حسن فحص  -طهران  
وقال موفاز الذي أجرى في واشنطن هذا األسبوع محادثـات مـع             . اللجوء الى القوة   مشيراً الى احتمال  

مسؤولين أميركيين اندرجت في إطار الحوار االستراتيجي بين البلدين حول الملف النووي اإليرانـي إن               
االستراتيجية الحالية تعتمد على فرض عقوبات وتشكيل جبهة موحدة بين دول تؤكد ان كـل الخيـارات      "

، علماً ان اسرائيل والواليات المتحدة تتهمان ايران بالسعي الى امتالك السالح النووي تحـت               "روحةمط
اعتقد مثل آخرين بـأن     : "وأضاف موفاز  .غطاء تطوير برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران        

 الديبلوماسية الـى    ، مؤكداً ان فرص الحل التفاوضي ستتقلص اذا لم تتوصل         "اللجوء الى القوة خيار أخير    
وقف البرنامج النووي إليران، معتبراً ان امتالك ايران سالحاً نووياً سيهدد السالم في العـالم ووجـود                 

وكان موفاز أعلن لدى عودته من واشنطن اول من أمـس، ان             ".ال يمكن ان يقبل العالم ذلك     "اسرائيل و   
 في اطار حوارهما االستراتيجي حول الملـف        اسرائيل والواليات المتحدة اتفقتا على تشكيل لجنتي عمل       

  .النووي اإليراني
  ١١/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  إسرائيل تأسر في قرية الغجر الحدودية متسلال لبنانيا يحمل حزمة مخدرات .٢١

أعلن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أمس، ان قواته أطلقت النار على لبنانيين اثنين حـاوال                :تل أبيب 
 .رئيل، وانها تمكنت من أسر أحدهما، فيما تمكن الثاني من الهرب عائدا الى لبنـان              التسلل الى تخوم اس   

وقد وصل اللبنانيان، حسب الناطق االسرائيلي، الى الشق الثالث من الغجر بهدف التسلل من هناك الـى                 
 فأطلقـت   .فاكتشفتهما الدورية االسرائيلية وأمرتهما بالتوقف وتسليم نفسيهما، فلم ينصاعا لهـا          . اسرائيل

فهرب أحدهما وأصيب الثاني بثالث رصاصات في الجزء السفلي مـن جـسده، فوقـع               . عليهما النيران 
   .أرضا وتم أسره
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ولدى تفتيش الجريح منهمـا عثـر علـى كـيس مـن             . وادعى الناطق ان اللبنانيين لم يستخدما السالح      
  .المخدرات، وقد اعترف بأنه جاء لبيعه في اسرائيل

  ١١/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   أسيراً مريضاً في سجون االحتالل١١٥٠ .٢٢

قدرت منظمة تعنى باألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، عدد األسرى الـذين             :  رائد الفي  -غزة  
 أسيراً يعانون أمراضاً مزمنة جـراء إصـابتهم         ٢٩٦ أسيراً، بينهم    ١١٥٠يعانون أمراضاً مختلفة بنحو     

 أسيراً يعانون حاالت مرضية مزمنة، وحياتهم       ٣٨٦عتقال، فضالً عن    بجروح من نيران االحتالل قبل اال     
أن غالبيـة المعتقلـين     ” حسام“وأكدت جمعية األسرى والمحررين      . مهددة بالخطر نتيجة اإلهمال الطبي    

التـي  ” اإلسرائيلية“يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظراً لتردى ظروف احتجازهم في السجون            
  . من المقومات اإلنسانية والمعيشيةتفتقد للحد األدنى

  ١١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراية  
 
  إسرائيل تواصل خفض كميات الوقود المرسلة لقطاع غزة .٢٣

أكد نائب رئيس جمعية أصحاب شـركات البتـرول الـدكتور محمـود الخزنـدار أن                 :  د ب أ   -غزة  
ى نفاد الوقود مـن المحطـات       استمرارية تطبيق اإلجراء العقابي على غزة من قبل إسرائيل سيفضي إل          

اآلثـار  "وحذّر الخزندار في تصريحات صحفية نشرت امـس مـن            .وشركات التوزيع في غضون أيام    
هذا األمر سيؤثر سلباً فـي أداء المستـشفيات         "لذلك على الخدمات الصحية والبيئية ، مؤكداً أن         " الكارثية

بدوره ، أكد رئـيس الهيئـة        ".مواصالتوالمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي ، وقطاع النقل وال        
الجانب اإلسرائيلي واصل على مدار األيام العشرة الماضية ، تطبيـق           "العامة للبترول مجاهد سالمة أن      

 مقارنةً مع حجم الكميات التـي       ٤٥%قرار خفض كميات الوقود الواردة للقطاع ، بنسبة تصل إلى نحو            
 ألف لتر إلـى     ٣٢٠وقود الواردة من السوالر انخفضت من       كمية ال "وأوضح أن    ".كانت تورد قبل القرار   

 ألفاً ، مبيناً أن القرارات لم تطبق على         ٥٠ ألف لتر إلى     ١٠٠ ألفاً ، فيما انخفضت كمية البنزين من         ١٨٠
  ".كمية الغاز الواردة

  ١١/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
   السوريةمحاوالت أممية إلعادة توطين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية .٢٤

قالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين إنها مستمرة في البحث على خيارات إلعادة تـوطين               –نيويورك  
وقـال المتحـدث باسـم    .  الجئ فلسطيني عالقين في مخيمات على الحدود العراقية السورية         ٢٠٠٠نحو  

العراق وسوريا ومخيم   إن األوضاع في مخيم التنف الواقع في الصحراء بين          "المفوضية، رون ردموند،    
نحن نبحث عن حلول أفضل بمـا فيهـا         "وقال ردموند    ". الوليد القريب من الحدود السورية سيئة للغاية      
، مشيراً إلى أن األولوية اآلن تمنح لألطفال المرضى الذين          "إعادة التوطين سواء داخل أو خارج المنطقة      

تكون من ثمانية أشخاص لديهم عدة أطفال مرضى        وقد تم توطين عائلة ت     . بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة    
وقال ردموند إن الـسودان      .  حالة طبية أخرى الموافقة على إعادة توطينها       ١١في النرويج بينما تنتظر     

وتشيلي هما الدولتان الوحيدتان اللتان وافقتا حتى اآلن على توطين عائالت فلسطينية لديها مشاكل صحية               
 توطين آخر فوج من الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون فـي مخـيم              من ناحية أخرى، تم    . وطبية

  .الرويشد بالقرب من الحدود األردنية في البرازيل
  ١٠/١١/٢٠٠٧  لإلعالم المركز الفلسطيني
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  سلطات االحتالل اعطت الضوء االخضر للمتطرفين اليهود للحفر تحت الحرم القدسي .٢٥
هة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات سلطات االحتالل         اتهمت الجب :  نائل موسى  -رام اهللا   

باعطاء جهات يهودية متطرفة الضوء االخضر للدخول اسفل الحرم القدسي الشريف للقيام بأعمال حفـر               
حسن خاطر  . وحذر المنسق العام للجبهة د     .وتنقيب الستكمال مخطط استهداف المسجد االقصى المبارك      

عمال على وجود المسجد والمقدسات االسالمية والمسيحية في المدينة قبل ان يعلـق             من خطورة هذه اال   
  .مجدداً الجرس مناشداً األمة العربية واالسالمية والعالم المحب للعدل والسالم التحرك العاجل

  ١١/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
   الدوليةاستمرار اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح ألبسط األعراف: فروانة  .٢٦

 أصدر الباحث المتخصص بقضايا األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين            -رام اهللا   
عبد الناصر فروانة، امس، تقريراً شامالً عن النواب المنتخبين والوزراء السابقين المحتجزين في سجون              

وقـال ان    .ط األعـراف الدوليـة    ومعتقالت االحتالل، معتبراً أن استمرار اختطافهم انتهاك فاضح ألبس        
اإلحتالل هو واحد من نماذج اإلحتالل البشعة والالإنسانية على مدار التاريخ البشري، وهو واحـد مـن                 

واضاف فروانة أن االعتقاالت طالت كافـة أبنـاء          .النماذج القمعية الدموية، والال إنسانية والال أخالقية      
حة، وبين أن شعبنا سجل قسرياً أعلى نـسبة اعتقـاالت           شعبنا بغض النظر عن العمر والجنس أو الشري       

على مستوى العالم، واحتل الصدارة العالمية دون منازع، حيث يقدر عدد من تعرض لإلعتقال منذ العام                
من اجمالي عدد المقيمين في المناطق      % ٢٥ ألف مواطن، أي ما يعادل       ٧٠٠ ولغاية اليوم قرابة     ١٩٦٧

  .١٩٦٧التي احتلت عام 
  ١١/١١/٢٠٠٧ة الجديدة الحيا

  
  الحكومة اللبنانية سترد على أي أعمال عنف بالمخيمات .٢٧

حذرت الحكومة اللبنانية السبت انها سترد على اي اعمال عنف قد تقع في مخيمات              : ب. ف.  أ - بيروت
وقال وزير االعالم غازي العريضي اثر جلـسة لمجلـس الـوزراء ان             . الالجئين الفلسطينيين في لبنان   

اخذ علما بنتيجة المعلومات التي تم تناقلها عن تسرب اشـخاص الـى عـدد مـن المخيمـات              "المجلس
سوف نواجه هذه   "واضاف   ".الفلسطينية لتوتير االجواء بين اللبنانيين والفلسطينيين ويحذر من هذا االمر         

. ل لبنـان  فـي شـما   " نهر البارد ) مخيم(العملية بما ووجهت به في اي مكان في الحالة التي عشناها في             
يدعو كل الجهات المعنية االمنية والسياسية الـى اتخـاذ الحيطـة            "وتابع العريضي ان مجلس الوزراء      

  ".والحذر
  ١٠/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   استضافة مؤتمر المنظمات الفلسطينية وتمويلهعرضتطهران  .٢٨

 المنظمات الفلسطينية،   علم ان وزير الخارجية االيراني منوشهر متقي ابلغ قادة        :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
ـ         المؤتمر الوطني الفلسطيني الـذي تقـرر       " استضافة" لدى لقائهم في دمشق قبل ايام، استعداد طهران ل

 القيـادة   -الـشعبية   "بعد مشاورات بين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نائب األمين العام لـ            " تأجيله"
، قال متقي لمسؤولين    "الحياة"ومات المتوافرة لـ    وبحسب المعل  .طالل ناجي مع مسؤولين سوريين    " العامة

، وذلك بعدما   "ان ايران مستعدة الستضافته   . فهمنا ان لديكم صعوبات بعقد المؤتمر في دمشق       : "فلسطينيين
وأشار متقي الى ضرورة العمل     . وافقت طهران على طلب ناجي المساهمة في تمويل المؤتمر الفلسطيني         

ولوحظ ان السفراء الغربيين في دمشق ومـسؤولين غـربيين     . في أنابوليس  المؤتمر الدولي " افشال"على  
ونـصح عـدد مـن      ". المؤتمر المناهض ألنابوليس  "أبدوا اهتماماً بالغاً بهذا المؤتمر، واطلقوا عليه اسم         
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كما ان الرئيس محمود عباس ارسل وفدا الى دمشق فـي االطـار             . اصدقاء دمشق، بينهم تركيا، بإلغائه    
  .ذاته
م ان مسؤولين سوريين أبلغوا ناجي عشية وصول وفد عباس االسبوع الماضي، ان األمـر يتعلـق                 وعل

تأجيله ليتـزامن مـع المـؤتمر       "بالفلسطينيين انفسهم وان ال عالقة لدمشق به، مع االشارة الى ضرورة            
  .اإللغاء" حافة"، األمر الذي فسره ناجي بضرورة اعالن التأجيل وصوالً الى "الدولي
ساهم في ترتيب أساس للقاء المعلم ورايس على هـامش مـؤتمر دول جـوار               " التأجيل"د بأن هذا    ويعتق

" شكرت"ان رايس   " الحياة"وقالت مصادر ديبلوماسية لـ     . العراق الموسع في اسطنبول االسبوع الماضي     
  ".إلغاءه أمر إيجابي"مع االشارة الى ان " تأجيل المؤتمر"المعلم على قرار دمشق 

  ١١/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
   ضرورة الوصول الى حل عادل يضمن للفلسطينيين اقامة دولتهم:مباركعبداهللا و .٢٩

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سـعود والـرئيس             :   فهيم الحامد   - القاهرة
يـة  محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية امس اجتماعا ثنائيا في قـصر رئاسـة الجمهور               

وجرى خالل االجتماع بحث مجمل االحـداث والتطـورات علـى الـساحات العربيـة            . بمصر الجديدة 
واالسالمية والدولية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية وعملية السالم فـي المنطقـة وضـرورة               

قا لمبادرة  الوصول الى حل عادل وشامل يضمن للفلسطينيين اقامة دولتهم المستقلة على ترابها الوطني وف             
  .السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية

  ١١/١١/٢٠٠٧عكاظ 
  
   وحدة غسل كلى للشعب الفلسطيني٥٠: السعودية .٣٠

 وحدة متكاملـة    ٥٠ اصدر وزير الداخلية السعودي األمير نايف بن عبدالعزيز توجيهات بتوفير            :ا.ب.د
ن أ ،وأوضح مستشار وزير الداخلية الـسعودي     . لغسل الكلى لتوزيعها على مستشفيات ومراكز فلسطينية      

ن وتسعمائة  البرنامج يأتي ضمن مشاريع صحية نفذتها وتنفذها اللجنة في فلسطين تجاوزت تكلفتها مليوني            
وستة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين رياالً تضمنت مساعدة المرضى والجرحى وذوي االحتياجـات              
الخاصة والمرضى الفلسطينيين داخل السعودية ودعم الهالل األحمر الفلسطيني وتقديم أدوية للمستشفيات            

  . ت اإلسعافالفلسطينية وتوفير أمصال ألمراض النكاف والحصبة األلمانية، وسيارا
  ١١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   مليون دوالر لتطوير منظومات العتراض الصواريخ الصهيوني١٥٥الكونغرس يرصد  .٣١

 مليون دوالر لتطوير منظومات العتراض الصواريخ       ١٥٥صادق الكونغرس األمريكي على رصد مبلغ       
صص لمواصـلة تطـوير وإنتـاج        مليون دوالر سيخ   ٩٨وتشمل هذه االعتمادات مبلغ     . لصالح إسرائيل 

 مليون دوالر لتطوير منظومـة      ٣٧، بينما خصص مبلغ     "حيتس"منظومة اعتراض الصواريخ من طراز      
  ".   حزب اهللا"أخرى ضد الصواريخ القصيرة المدى التي يستخدمها 

  ١٠/١١/٢٠٠٧  لإلعالم المركز الفلسطيني
  
  ز فـي الضفة الغربيةإسرائيـل أبلغتنا بأنها لن تزيل أي حاج:أمـميةمسؤولة  .٣٢

قالت مسؤولة ُأممية إنه لـم يتم رصد اي تغيير على األوضاع اإلنسانية في الضفة الغربيـة                 -رام اهللا   
وكشفت غوين لويس، مديرة مكتب تنسيق الشؤون        .وقطاع غزة وانما تزداد تدهوراً في بعض الـمواقع       

، النقاب عن انه فـي اجتمـاع        )اوتشا(الـمحتلة  اإلنسانية التابع لألمم الـمتحدة في األراضي الفلسطينية        
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أخير لـمنظمتها مع الجيش اإلسرائيلي تم إبالغها بأن الجيش اإلسرائيلي ال ينوي إزالة اي من الحواجز                
اخبرونا ان كل حاجز وعائق     : وقالت . في الضفة الغربية بحجة انها تقام لدواع أمنية        ٥٦١والعوائق الـ   

 في الضفة الغربية انما هي موجودة لتوفير األمن، ولذا فانه لن يكون بإمكانهم              وتلة ترابية وكتلة إسمنتية   
 عائقاً في الضفة الغربية، وطبقاً للجـيش اإلسـرائيلي فانهـا            ٥٦١ازالة اي منها، مضيفة إن هناك اآلن        

  ".جميعاً موجودة ألسباب أمنية
  ١١/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

 
  "المحرقة اليهودية"لسجن لمن ينكر إسبانيا تلغي عقوبة ا .٣٣

قررت المحكمة الدستورية االسبانية إلغاء عقوبة السجن المضمنة في القانون الجنائي، لمـن             : )ب.ف.أ(
وحتى هذا   .تتم إدانتهم بانكار المحرقة، بحسب مقاطع من القرار نشرتها هذا األسبوع الصحف االسبانية            

اإلبادة بالسجن من   " أفكار او عقائد تنفي او تبرر جرائم      "يعاقب نشر   التاريخ كان القانون الجنائي االسباني      
عدم دسـتورية   "غير انه بحسب مقاطع القرار المنشورة فان المحكمة الدستورية قضت            .عام الى عامين  

وفـي المقابـل     ". من القانون الجنائي   ٦٠٧،٢من القسم األول من البند      ) ينفون أو (والغاء تضمين عبارة    
مة على عقوبة السجن لمعاقبة تبرير عمليات ابادة أو مذابح، التي تشمل المحرقة النازية ضد               ابقت المحك 

  .اليهود
  ١١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مرة أخرى" السالممؤتمر " .٣٤

  منير شفيق
أصبحت تعتبر  (كل من يظن للحظة واحدة خاطفة ان من الممكن التوصل الى اتفاق لقيام دولة فلسطينية                

  . إما يخدع نفسه، وإما يخادع عن تعمد، وإما أصيب بفقدان الذاكرة تماماً): للقضية" لحلعنوان ا"
وأخيراً وليس آخراً، واما باالنسالخ الكامل عن رؤية ما تفعله حكومة أولمرت في توسيع المـستوطنات                

  . محول القدس ومد الجدار، واضافة مناطق جديدة الى الحدود، وهذه اصبحت انشط في هذه األيا
الشك ان كثيرين دهشوا من البيان الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس فـي لقائـه الـصحفي                   
باالشتراك مع كونداليزا رايس بعد انتهاء لقائهما الثنائي في األسبوع الفائت، فقد بدأ فجأة متفائال بامكـان                 

، واستند في ذلك على وعد      التوصل لحل خالل فترة رئاسة جورج دبليو بوش أي خالل اثني عشر شهراً            
أولمرت رئيس الوزراء الذي هو عمليا في حكم المستقيل، بأنه سيسعى الى التوصـل الـى حـل مـع                    

  . الفلسطينيين قبل نهاية والية الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش، انه رهان على وعد أولمرت؟
ينهما حتى خرج بهذا التصريح الذي جاء       لكن األهم بالطبع هو ما قالته كونداليزا رايس في اللقاء المغلق ب           

" اللجنة المركزيـة "مناقضا لكل توقعاته وتهديداته السابقة، وكان الحال كذلك بالنسبة الى أقرب مستشاريه  
  البديلة للجنة المركزية لفتح أو مجلسها الثوري، حيث كان سقف توقعاتهم قد هبط الى أدنى مستوى؟ 

رى في ذلك اللقاء العتيد يجب أال يظن ان تقدماً ملموساً ما تحقق باتجاه              اذا آراد المرء ان يستنتج ماذا ج      
مؤتمر "تلبية جزء من مطالب المفاوض الفلسطيني على ضعفها وهزالها، فالمؤتمر الدولي وان حمل اسم               

، ليس له عالقة بما يعلن من أهداف له، والدليل السريع األول انه اقترح            " حل الدولتين "أو مؤتمر   " السالم
كما يذكر الجميع، من دون ان تحدد له أجندة أو يتفق على المشاركين فيه أو حتى موعـده وكـان مـن                      
الواضح ان ادارة بوش تريد انعقاده قبل نهاية الخريف، مجرد عقده، ومن ثم اإلعالن عن نجاحـه بمـا                   

  . على إيران" دوانالع"يكون قد مثل من تظاهرة عالمية تدعم موقفي بوشي وأولمرت اللذين يعدان للحرب 
في هـذه   " االسرائيلية"والدليل الثاني األهم هو ان يقرأ االقتراح بعد التأكد من أولوية السياسة األمريكية              

المرحلة الى الفترة المتبقية من والية الرئيس بوش، فاذا قيل إن األولوية اصبحت هكذا بقدرة قادر، حـل                 
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 ان يدخل ممارسة السياسة من جديد، ألن ذلك يتاقض مع           القضية الفلسطينية، فإن على صاحب هذا القول      
 وبعده حتى اليوم، كما يتناقض مع مجمل سياسـاتها          ١١/٩/٢٠٠١كل النهج الذي اتبعته ادارة بوش قبل        

  .  الجاري٢٠٠٧خالل عام 
 ولهذا تغلب على نطاق واسع القول إن أولوية االستراتيجية األمريكية في هذه األشهر المتبقيـة لواليـة                

الرئيس بوش هي ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية الممكنة النتزاع البرنامج النووي اإليراني، جنبا الى              
جنب مع جملة استعدادات تشير الى ان فشل تلك الضغوط سيقود الى شن حرب على إيران، وهـذا مـا                    

رية في أفغانستان   جعل اكثر الذين كانوا يتشككون في وقوع مثل هذه الحرب بعد سلسلة االخفاقات العسك             
والعراق ولبنان وفلسطين، يعيدون النظر بهذا الحكم القطعي ليرجحوا احتمال وقوع الحرب، أو ليساووا              

  . بين احتمال وقوعها وعدمه
إن أولوية كل استراتيجية وسياسة تخضع لها كل السياسات األخرى وتجند في خدمتها، ولهذا اذا صح ان                 

ال ثقة لهما بالضغوط الدبلوماسـية أو الحلـول         " الحرب على ايران     أولوية حكومتي بوش وأولمرت هي    
  كيف؟ .. ، فإن الهدف األول من المؤتمر الدولي هو خدمة هذه الحرب"الوسط

ان األمر يتطلب تعزيز قوة أولمرت بعد ان اصبح في الحضيض، وذلك من خالل اطالق المفاوضـات                 
بعض األطـراف   " يشجع"يص على حل القضية، وهو ما       الثنائية قبل المؤتمر وبعده بما يقدمه كرجل حر       

العربية على خطوة تطبيع من خالل المشاركة في المؤتمر والعين مركزه، خصوصاً على الـسعودية اذا                
  ". حتى اآلن لم تقرر المشاركة أو عدمها"ما جرت الى هذا الفخ 

 الفلسطيني  -االنقسام الفلسطيني   ثم هنالك هدف ال يقل أهمية في تعزيز موقف أولمرت يتمثل في تعميق              
في الضفة الغربية، فـضال     " سالح كل الفصائل  "وتوسيعه، السيما من خالل الهجمة على سالح المقاومة         

  . عن تحريم عودة الحوار بين فتح وحماس، وممارسة الحصار التجويعي اإلجرامي بحق قطاع غزة
حاً للرئيس بوش وحزبه الجمهوري ايـضا،       ولكن لكي يتحقق كل ذلك يجب ان ينجح المؤتمر ليسجل نجا          

وذلك من خالل ما ستبذله كونداليز رايس من جهود تسمح بصوغ بيان مشترك غامض وهمـي مفـرغ                  
" يؤمـل "ليحاط بالتهريج اإلعالمي بأن خطوة مهة تحققت مع االعالن عن اطالق مفاوضات ثنائية فوراً               

  ". الفترة المتبقية النتخاب رئيس جديد"بأن ينجز هدف حل القضية خالل عام على أبعد تقدير 
فهذه القعقعة ولو بال ذرة طحن هي المطلوبة من حيث الشكل واالخراج النجاح المؤتمر الذي ال عالقـة                  

، فما ان تنتهي الزفة، حتى تبدأ عملية التفاوض بـالتواري تـدريجيا             "لحل القضية "له بما يعلنه من هدف      
  .اهتمام أمريكي إليجاد حلو" جدية"لننسى كل ما يقال اآلن عن 

 ١١/١١/٢٠٠٧ القطريةالشرق 
  
  "إلى أنابوليس أبي مازن" أبي عمار "أوسلومن  .٣٥

  كلوفيس مقصود
في الذكرى الثالثة لرحيل القائد ياسر عرفات، تمتزج الذكريات عن هذا الرمـز الفـذ لنـضال الـشعب            

ويصبح هذا التقويم ضـرورياً ازاء      . ةالفلسطيني مع استحضار تقويم نقدي الرث ادارته للثورة الفلسطيني        
في انابوليس فـي    " اجتماع، او لقاء او مؤتمر    "التحدي المباشر الذي يشكله االصرار االميركي على عقد         

  .اواخر الشهر الحالي او مستهل الشهر المقبل
ينية يبدو  وعلى رغم المحاذير التي تنطوي عليها الدعوة الى انابوليس بالنسبة الى مستقبل القضية الفلسط             

 صارت متوافرة لمعظم االطراف العربي والـدولي المرشـحين          – التي لم تصدر بعد      –ان تلبية الدعوة    
التفاوض اتجاه قيام دولـة فلـسطينية الـى جانـب           "فباالضافة الى ان الموضوع  المعلن هو        . للحضور
ة ايران ومـا تـصفه االدارة       في مواجه " المعتدلة"، اال ان ما يهدف اليه اللقاء هو تنظيم للقوى           "اسرائيل

من هذا المنظور يتبين المجهود الكثيف للديبلوماسية االميركية        . في المنطقة " المتطرفة"االميركية بالقوى   
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، مما  "المعتدلين العرب "تأمين حضور المملكة العربية السعودية الى انابوليس بغية وأد قوى الممانعة عند             
اهم رادع لحاالت التوتر والقلق فـي المنطقـة يجـب ان تخـضع           يعني ان اي مبادرة سعودية اليجاد تف      

 ايرانية تؤول الى تعزيز حدة االستقطابات       –لمستلزمات سياسات االمعان في بلورة جبهة مواجهة عربية         
في العديد من االقطار العربية التي تعمل الديبلوماسية السعودية على تقليص حدتها واخطارها، كما ظهر               

  .فلسطيني ومساعيها في تأمين التوافق في موضوع االستحقاق الرئاسي اللبنانيفي اتفاق مكة ال
اميركيا نقل النموذج، من مواجهة اسرائيل الـى مواجهـة          " المعتدلين"بمعنى آخر، المطلوب من العرب      

هنا علينا ان نكـون شـديدي       . الن الخطر الحقيقي على العرب لم يعد مصدره اسرائيل بل ايران          . ايران
 – كلهـم    –لكن هذا ال يعني مطلقاً ان يتغاضى العرب         .  من التغيير في اولوية الخطر االسرائيلي      الحذر

عن العديد من المشاكل واالحراجات التي تسببها حكومة الرئيس محمود احمدي نجـاد فـي محاوالتهـا                 
مـا ان   وسبق ان اعلن نجاد انه يجب محو اسرائيل مـن الخريطـة، عل            . وراثة مرجعية القوى الممانعة   

اسرائيل تدرك ان هذا النمط في التعبير ال يؤخذ على محمل الجد حتى عند صانعي القرار الحقيقيين في                  
صحيح انه ليس هناك تطابق بين المصالح واالهداف العربية وايران، وهناك الكثير من التباينات              . ايران

يرقى مطلقا الى اعتبارها خـصما او       وحتى االختالفات مع سياسات ايرانية عديدة، اال ان هذا التباين ال            
وهـذا  . عدوا، بل عليه دفعنا ان نعمل على ترجيح الكثير مما يجمعنا على العديد ما يبعدنا ويفرق بيننـا                 

موضوع مطلوب التركيز عليه حتى نتجنب تداعيات التبدل في اولويات استراتيجية، وان نسعى عربيـا               
امات العربية بدورها استحضارا لتدخالت تحرف اولوياتنـا      السترجاع قدرة المبادرة بعدما صارت االنقس     

  .االستراتيجية وتفقدنا المناعة
•••  

ـ      " شعبويته"في ذكرى رحيل عرفات نستذكر       كمـا  " الوالـد "الدافئة التي جعلت الشعب الفلسطيني يناديه ب
حوريـة القـضية    نتذكر محاوالت ربطه االستمرار بالمقاومة مع العمل السياسي والديبلوماسي وحماية م          

الفلسطينية وتأكيد كونها من صلب حركات التحرير العالمية، مما استقطب الضمير العالمي الى اعتبـار               
اال ان الصحيح ايضا ان قدرته علـى التعبئـة          . فلسطين مقياسا لاللتزام االخالقي كقيم الحرية والكرامة      

الدقيق لتعقيدات الظـروف التـي تفرزهـا        لشعبه وللرأي العام العالمي، لم تترافق مع مقتضيات التحليل          
السياسات والمفاهيم الصهيونية، والتي كثيرا ما اوقعت النضال الفلسطيني في مآزق ومصيدات كان يمكن              

  .ولعل المصيدة االوضح كانت اتفاقات اوسلو. تجنب معظمها
 القيـادة    االسـرائيلية وضـعت    –صحيح ان التطورات العربية، خصوصا بعد معاهدة الصلح المصرية          

الفلسطينية امام بدائل صعبة، وبعضها بدائل مستحيلة تفرض احيانا قرارات بدت ارتجالية مما افـرزت               
سلوكيات هددت في كثير من االحيان، مثل دفع عناصر المقاومة الى سلوكيات انفرادية عطلت مفاعيـل                

ومة فـي الحالـة اللبنانيـة    االحتضان دون ان تلغي استمرار التأييد، ولكن عندما انحصرت ارضية المقا          
  .زرعت بذور التناقض

لذا نستطيع التأكيد ان التطبيع االول مع اسرائيل فاجأ القيادة الفلسطينية مما دفعها الـى اعـادة ترتيـب                   
جاءت الحرب العراقيـة    .  االسرائيلية –كوادرها ثم التكيف مع ظروف تداعيات معاهدة الصلح المصرية          

 للبنان، وهي عوامـل     ١٩٨٢ظام العراقي للكويت وقبلها غزو اسرائيل عام         االيرانية ومن ثم غزو الن     –
مهدت للعمل الفلسطيني على مستويين انطواء نسبي عن المساندة العربية وتركيز على انتزاع مزيد مـن                
التأييد الدولي لشرعية منظمة التحرير، والتي اعترفت قمة الرباط بكونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب              

تمكنت المنظمة من ان تنجز من خالل االمم المتحدة العديد من القرارات التي ال تزال تشكل                . طينيالفلس
 ان  ١٩٨٩وعندما رفض وزير الخارجية االميركي جـورج شـولتز عـام            . تعريفا للشرعية الفلسطينية  

ية مـن ان    يعطيه تأشيرة دخول الى نيويورك اللقاء خطاب في الجمعية العمومية تمكنت المجموعة العرب            
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تنقل الجمعية، ثم مجلس االمن، الى جنيف، محققة للعرب وللمنظمة انتصارا ديبلوماسيا شبيهاً باالنتصار              
  .خطابه التاريخي في االمم المتحدة في نيويورك" ابو عمار" عندما القى ١٩٧٤االعالمي عام 

كانت المجموعة العربيـة    و.  اميركي –ازاء ما حصل في جنيف، كان قمة احتقال لبداية حوار فلسطيني            
وتلخصت المكالمة بـأن    . على موعد هاتفي الستماع شرط االدارة االميركية للحوارٍ بينها وبين المنظمة          

كان جوابي يومها لمعاون وزير الخارجية روبرت مورفي        . ان يؤكد تخليه عن االرهاب    " أبي عمار "على  
 استعمال كلمة التخلي فـي المـؤتمر الـصحافي          عليه ان يؤكد  . كال: "االرهاب،  فقال  " انك تعني ادانة  "

فاستعمل باالنكليزيـة كلمـة     ". المهم بدء الحوار  ": "أبي عمار "كان رد   . المنوي عقده تلك الليلة في جنيف     
وكـوادر المقاومـة الـى      " أبي عمار "وبدأ الحوار الذي ادى الحقا اتفاقات اوسلو، ثم الى عودة           " التخلي"

  .يلة ومأساوية من ذلك الوقتوالقصة طو. االراضي المحتلة
أن المراوغة االسرائيلية في كمب ديفيد تحرم شعبه القدس عاصمة لـه وحـق              " ابو عمار "عندما ادرك   

العودة لالجئين وممارسة السيادة على ارضه المحتلة، كانت له الوقفة التاريخية، فادرك ان الدقة في تبيان                
" المقاطعة"عند تلك اللحظة دخل التاريخ في       . ية ضخمة معاني الكلمات ونصوص االتفاقات مسؤولية قياد     

  !...في رام اهللا
•••  

تبقى النواقص الحائلة دون قيام دولـة سـيدة علـى           ". ابي مازن "الى انابوليس   " ابي عمار "ومن اوسلو   
االرض المحتلة هي التي كانت في اوسلو والتي يبدو انها باقية في انابوليس، ولعلها اشد رسـوخا ممـا                   

فمنظمة التحرير لم تعد الممثـل الوحيـد للـشعب الفلـسطيني، ألن             .  عليه في اوسلو وكمب ديفيد     كانت
 يكون ملزما، ثـم اذا لـم ينطلـق          – اذا حصل    –يجعل كل اتفاق    " حماس"و" فتح"االنفصام الواضح بين    

 فعبثـاً   مؤتمر انابوليس من قاعدة تؤكد ان اسرائيل في االراضي الفلسطينية المحتلة هي سلطة محتلـة،              
وان التطمينات التي تعممها السلطة ال تزال في احسن التفسيرات          . تنطلق مسيرة تؤدي الى دولة فلسطينية     

وفي هذا الصدد يكفي ان نشير الى نقيصة رئيسية تكمن في خطوة اولى لمعاودة              . ملتبسة، وغير مستقيمة  
ت عليه وزيرة خارجيـة اسـرائيل       وقد اصر " خريطة الطريق "مسيرة السالم، وهي تنفيذ البند االول من        

ـ    ما هي هذه الخطـوة؟ ان  تجمـد اسـرائيل بنـاء             . في أنابوليس " وثيقة مشتركة "تسيبي ليفني تمهيداً ل
بمعنى آخر، ان تبقى المستوطنات علـى مـا         " مكافحة االرهاب "المستوطنات في مقابل ان تتعهد السلطة       

مـاذا يعنـي ان     . لية، وبالتالي قمـع المقاومـة     هي في مقابل زرع بذور ومن ثم تفاقم احتمال حرب اه          
المستوطنات غير الشرعية تبقى كما هي، في مقابل اسقاط نهائي بحق مقاومة االحتالل الشرعي؟ ان هذا                
االشتراط االسرائيلي يبقى منسجما مع منطق اسرائيل بكونها سلطة محتلة في االراضي المحتلة، وبالتالي              

 عمليات تمرد يوكل أجهـزة الـسلطة الفلـسطينية          –ر المدروسة منها     حتى غي  –تصبح اعمال المقاومة    
  .قمعها

ال . قبيل الدعوة الى حضور انابوليس، استفسروا عن النيات االسرائيلية في النصوص التـي تطرحهـا              
  .تجعلوا واقعية تلبية الدعوة تدفعنا الى الوقوع في مصيدة قد تلغي فلسطين القضية برمتها

اياكم الشروع فـي هـذه      . رائيل هو ان تلغي الذاكرة، وان تصبح هي الذاكرة البديلة         ان ما تسعى اليه اس    
  ".خريطة الطريق"المسيرة قبل ان تتحققوا من 

  ١١/١١/٢٠٠٧النهار 
  
   غريب في األمم المتحدةفلسطينيموقف  .٣٦

  بالل الحسن
ريـاض  (لمتحـدة  ارتكبت السلطة الفلسطينية خطأ سياسيا جديدا حين أوعزت إلى مندوبها فـي األمـم ا   

، أن يتقدم بمشاريع قرارات تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، ومن دون تشاور مع المنـدوبين               )منصور
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وتفاصيل هذا الخطأ كما أوردته وكاالت       .العرب، وباتجاه جعل الخالفات الفلسطينية الداخلية مسألة دولية       
  :مم المتحدة بمشروعي قراريناألنباء، أن السيد رياض منصور تقدم إلى الجمعية العامة لأل

إن "، وتضمن نـصا يقـول       "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية   "جاء مشروع القرار األول تحت عنوان       
أعضاء الجمعية يعربون عن القلق من االستيالء المسلح على مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة مـن                

، ويدعون إلى إعادة األوضاع إلـى مـا         ٢٠٠٧قبل مليشيات فلسطينية خارجة على القانون في حزيران         
، وذلك من أجل السماح باستئناف الحوار الفلسطيني واسـتعادة الوحـدة            ٢٠٠٧كانت عليه قبل حزيران     

الممارسات اإلسرائيلية التـي    "وجاء في مشروع القرار الثاني، والذي حمل عنوان         ". الوطنية الفلسطينية 
قرار عن القلق العميق من تواصل واستمرار الوضع األمنـي          يعرب ال "، قوله   "تؤثر على حقوق اإلنسان   

 ٢٠٠٧واإلنساني في غزة، وكذلك من إطالق الصواريخ على إسرائيل، والتأثير السلبي ألحداث حزيران              
التي قامت خاللها مليشيات فلسطينية خارجة على القانون باالستيالء على مؤسسات السلطة الفلـسطينية              

 منصور مشروعي القرارين إلى دول المجموعة األوروبية، ومـن دون أن            قدم رياض ". في قطاع غزة  
يطلع مندوبي الدول العربية عليهما، وذلك في تصرف هو األول من نوعه في تاريخ العمل الدبلوماسـي                 
في األمم المتحدة، حيث يجري دائما التداول في القرارات العربية المطلوبة، وبخاصة القرارات المتعلقـة      

ولذلك أثار هذا السلوك الذي ال سابق لـه،         . الفلسطينية، ويتم اتخاذ موقف جماعي موحد بشأنها      بالقضية  
احتجاج العديد من المندوبين العرب، بسبب االنفراد، وبسبب قضية أخطر تتعلق بالمضمون، وكان مـن               

قـرار  إنني أتحفـظ علـى ال     : قال مندوب مصر  . أبرز المحتجين مندوب مصر الدائم، ماجد عبد الفتاح       
فمن الناحية اإلجرائية أتحفظ على قيام وفد فلسطين بتوزيع مشاريع القرارات علـى             . إجرائيا وموضوعيا 

ومن الناحية الموضوعية سـيكون مـن الـصعب         . وفود الدول األخرى قبل التشاور مع الوفود العربية       
"... ارجة على القانون  ميليشيا خ "الموافقة على مشاريع القرارات المقترحة، وخاصة اعتبار حركة حماس          

وذلك ألن هذا التوصيف يفتح الباب أمام األمم المتحدة لتصنيفها على أنها مجموعات إرهابية، وإدراجها               
  .، إال إذا كان هذا ما تريده السلطة الفلسطينية، ولكنني ال أعتقد ذلك"اإلرهابية"على بعض القوائم 

ا وليبيا، وقاموا مجتمعين بإبالغ اعتراضهم إلـى        وقد دعم هذا الموقف المصري مندوبو السودان وسوري       
مهتم بالحصول  "المندوب الفلسطيني، ولكن هذا المندوب رفض اعتراضات السفراء العرب قائال لهم إنه             

". على موافقة الدول األوروبية، وإنه يترك األمر لكل دولة عربية لكي تصوت بالطريقة التي ترغب بها               
كـذلك  ". أختلف مع سفير مصر وأرفض ما جاء على لسانه        "مصري قائال   ثم رد مباشرة على المندوب ال     

رد رياض منصور على مندوب سوريا الذي دعا إلى تبني حل شامل للصراع العربي اإلسرائيلي، وقال                
إن عنوان مشروع القرار هو التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإنه من غيـر المطلـوب أن                 "

  ". للصراعيدعو إلى حل شامل
وحين وصلت أصداء ما حدث في األمم المتحدة إلى األراضي الفلسطينية، كـان رد الفعـل مـستهجنا                  

إن إيهود باراك وزير الدفاع اإلسـرائيلي       : ومستغربا، وقال لي مسؤول فلسطيني كبير في اتصال هاتفي        
اح قطـاع غـزة، ومـشروع       يعلن ويكرر اإلعالن بأن هناك هجوما إسرائيليا كبيرا يتم اإلعداد له الجتي           

القرار العجيب هذا يعطي هدية كبيرة لباراك، إذ يقدم له سندا قانونيا دوليا لشن هجومه، ويعطيه تغطيـة                  
سياسية من النوع الذي تطرب له اإلدارة األميركية، حين يتم وصف االسـتباحة اإلسـرائيلية للـشعب                 

  . صادر من األمم المتحدة، واستنادا إلى قرار"حملة ضد اإلرهاب"الفلسطيني بأنها 
ويؤكد مندوبون فلسطينيون في رام اهللا، إن هذا الموقف من قبل مندوب فلسطين في األمم المتحدة، ليس                 
موقفا فرديا، بل هو يتم بناء على تعليمات جاءته من رام اهللا، ومن وزير الخارجية في حكومـة سـالم                    

طة تشعر بحرج شديد من الذهاب إلى مـؤتمر         ويستطردون شارحين أسباب ذلك قائلين، إن السل      . فياض
الخريف في ظل استمرار قطاع غزة خارج سيطرتها، وسيكون سهال على أي مندوب إسرائيلي أن يبرر                
مواقفه الرافضة للحقوق الفلسطينية األساسية بالقول إن سلطة رام اهللا التي تفاوض في مؤتمر الخريـف                
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 اهللا أن يتم القضاء على حالة غزة قبل انعقـاد مـؤتمر             ولهذا ترغب السلطة في رام    . هي سلطة ضعيفة  
وهم يخشون أن تكون رغبة السلطة هذه قد وصلت لدى بعض رموزها المعروفين باتصاالتهم              . الخريف

اليومية مع المندوبين األميركيين، ومع الجنرال دايتون المقيم هناك، إلى حد تـشجيع وتـسريع الحملـة                 
  .على حركة حماس في غزة، وما داموا هم عاجزين عن ذلكالعسكرية اإلسرائيلية للقضاء 

ويلفت النظر هنا، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أمر متاح، وذلك بعد أن أعلنت حركـة حمـاس                   
استعدادها لذلك، وقدمت موقفها هذا مكتوبا إلى العديد من الوسطاء العرب، وطلبت أمرا واحدا فقط، هو                

ة بناء األجهزة األمنية على أساس وطني وليس على أساس فصائلي، بحيث يكون            أن يتم االتفاق على إعاد    
األمن للجميع وليس تغطية لمشاريع سياسية خفية، كما كان األمر مع جماعة األمن الوقائي ورجاالته قبل                

واألهم من كل هذا أن أكثر من طرف عربي أبلغ حركتي حماس وفتح استعداده للتوسـط                . الصدام معهم 
ا، وشمل ذلك السعودية ومصر والسودان واليمن وقطر، وقد وافقت حركة حماس على كـل هـذه                 بينهم

الوساطات، ولكن قيادة حركة فتح وقيادة السلطة أعلنت رفضها لكل هذه المبادرات، وطرحـت شـرطا                
دى وقد أدى هذا الرفض إلى بروز حالة من االستياء ل         ". يتم حل المشكلة أوال ثم نتفاوض عليها      "خالصته  

الشديد لدى هذا الوسط العربي الواسع، وتصاعد هذا االستياء بعد أن قيل لهـم بوضـوح، إن الواليـات              
المتحدة األميركية ال ترغب بهذا الحوار وهددت بالحصار والمقاطعة إذا أقدمت السلطة الفلسطينية علـى               

ول الضغوط األميركيـة    فتح حوار مع حركة حماس، األمر الذي يعني أن السلطة الفلسطينية اختارت قب            
  .ورفضت دعوات الوساطة العربية

إن هذا الموقف للسلطة الفلسطينية هو بدوره الموقف األول من نوعه في تاريخ العالقات الفلـسطينية ـ   
العربية، فقد كانت القيادات الفلسطينية السابقة كلها، تحرص دائما على االستفادة من دعم العـرب لهـا                 

أما ما يحدث اآلن فهو أن بعـض القيـادات          . ه الضغوط األميركية واإلسرائيلية   لوضع هذا الدعم في وج    
الفلسطينية تستعين بالضغوط األميركية واإلسرائيلية لوضعها في وجه العرب، وفي وجه دعوة العـرب              

  .للحوار والوحدة
لموقف ، هو تصعيد في ا    )رياض منصور (وما يجري اآلن في األمم المتحدة، وعلى يدي مندوب فلسطين           

الفلسطيني المضاد للمواقف العربية، وهو يتطلع إلى قرارات دولية تشل الحركـة الـسياسية العربيـة،                
. ويتطلع إلى القفز عن اإلطار العربي نحو اإلطار الدولي، والتحالف معه بعيدا عن التحالف مع العـرب                

.  ذلك كيفمـا يـشاءون     أو كما قال رياض منصور إنه يبحث عن التأييد األوروبي وليصوت العرب بعد            
تؤكد مصادر فلسطينية مطلعة، أن حالة من الغضب الشديد تسود حاليا داخل أوساط حركة فتح،               ... أخيرا

وبخاصة في الضفة الغربية، ويتركز هذا الغضب ضد مجموعة من األشخاص يحيطون بالرئيس عباس               
قاتهم اليومية والوثيقة مع اإلدارة     ويحتكرون صياغة القرار السياسي الفلسطيني، وهو معروفون كلهم بعال        

األميركية، حتى أن حركة فتح بدأت تطالب بضرورة تغيير الحكومة القائمة في رام اهللا، وتشكيل حكومة                
جديدة تتسلم فيها حركة فتح مواقع أساسية، كخطوة نحو التخلص من سيطرة تلك العناصر على القـرار                 

  .السياسي الفلسطيني
  ١١/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
   وأحمد يوسف وأنابوليسوالضفةالزهار  .٣٧

  ياسر الزعاترة
ثمة حاجة ملحة إلى القول إن تصريحات يصدرها بعض قادة حماس ، ال يمكن أن تكون مقبولة ، أكـان                    
بسبب غياب المنطق في حيثياتها ، أم تبعاً لما تثيره من إشكاالت سياسية ال تنطوي سوى علـى إسـاءة                    

  .ضحياتهاللحركة وتشويه لتراثها وت
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نقول ذلك من منطلق النصيحة لمشروع المقاومة الذي نحبه ونحرص عليه ، ومن منطلق الغيرة علـى                 
  .حركة قدمت أروع قادتها شهداء وأسرى أضاؤوا سماء األمة وصاغوا روح التحدي فيها

لـوطني ،  توقفنا مراراً عند سياسات الحركة منذ دخول االنتخابات ، ومروراً بما عرف بوثيقة الوفـاق ا               
ومن ثم برنامج حكومة الوحدة ، وما انطوت عليه تلك السياسات من تناقض بهذا القدر أو ذاك مع ثوابت                   
الحركة وبرنامجها ورؤيتها للتحرير ، وصوالً إلى الحسم العسكري الذي ال يغير من واقع كونـه مطبـاً        

  .سياسياً مجيئه على خلفية االنفالت األمني وبرنامج دايتون
مؤخراً عدداً من التصريحات الصادرة من غزة فيما يتعلق بالوضع في الـضفة ، وفيمـا فرحنـا                  تابعنا  

بتوضيحات عدد من رموز الحركة بشأن كالم نزار ريان حول الصالة في المقاطعة في رام اهللا ، فقـد                   
بشأن السيطرة على الضفة لتثير مزيداً مـن الغبـار حـول            ) الجمعة(جاءت تصريحات محمود الزهار     

  .الحركة ومواقفها
الزهار في خطابه كان قوياً وحاسماً في تصريحاته بشأن مواقف حماس وثوابتها المتعلقة بفلسطين ، كل                
فلسطين ، واإلصرار على مسار المقاومة ، األمر الذي يستحق اإلشادة ، ال سيما أنها تأتي وسط حالـة                   

ية سيطرة الحركة على الضفة الغربية في حـال         القهر والحصار ، لكنه لم يوفق أبداً في إشارته إلى إمكان          
  .انسحب االحتالل منها

أولها غياب الواقعية عنه ، ألن االحتالل لـن ينـسحب إال      : مصيبة هذا التصريح تتمثل في أكثر من بعد       
ضمن صفقة سياسية ال يمكن أن تمررها حماس ، وإذا تغيرت شروط الصفقة فسيعود من جديد بالطريقة                 

أما البعد الثاني فيتمثل في تعميقه المجاني للخالف بين الطرفين الرئيسين في المعادلة             . سبةالتي يراها منا  
على قواعـد حمـاس     ) أي التصريح (الفلسطينية ، ويبقى البعد الثالث ، ولعله األهم ، ممثالً في تداعياته             

ولة الحيلولة دون تكرار    وبنيتها التحتية في الضفة ، ومن يتابع ما يجري هناك ال بد أن يدرك واقع أن مق                
ما جرى في القطاع ما زالت تفرض عسكرة شاملة للمجتمع ، وتكلف عناصر الحركة ومؤسساتها مـن                 
المعاناة والقهر ما ال يعلمه سوى اهللا ، فيما تتواطأ وسائل اإلعالم في التعتيم على ذلك العتبارات يدركها                  

  .العارفون
 والثوابت والمقاومة ، تابعنا تصريحات أحمد يوسف المثيـرة          في مقابل كالم الزهار المهم حول التسوية      

حول إمكانية مشاركة حماس في قمة أنابوليس في حال وجهت إليها الدعوة ، فضالً عـن حديثـه عـن                    
  .تحوالت حماس على نحو يوحي بتنازلها عن ثوابتها القديمة ، ومن ضمنها الميثاق

و ، ورفضها الزهار ، لكن سيرة الرجل ما زالت تـشير            لسنا متأكدين من دقة التصريحات التي نفاها ه       
إلى إمكانية ذهابه أبعد من ذلك ، األمر الذي يطرح سؤاالً حول استمرار حديثه باسم الحركـة ، أكـان                    

  .مباشرة أم بشكل غير مباشر
هذا الرجل يجرب المجرب ، وهو يكرر دور عصام السرطاوي في حركة فتح ، وإذا اعتقد ، أو لعلـه                    

نع البعض بأنه بمثل هذه المغامرات يفتح األبواب المغلقة فلينتظر النهاية البائسة لتجربته ، ولـو كـان                  أق
" مبـادرات "لدى اإلسرائيليين عرض يحقق الحد األدنى لقدموه لياسر عرفات بدل أن قتله ، مع العلم أن                 

كثر من خشيته من تشدد     أحمد يوسف ما زالت تفرض إيقاعها بقوة على طرف السلطة الذي يخشى منها أ             
هو الذي لـن يـستبدل      : حماس ، ألنها منافسة له في مربعه ، بينما يستخدمها العدو في ابتزاز التنازالت             

لسنا خائفين على حماس ، وال علـى قـضية           ".العسكرة"مشايخ حماس بسياسيي جنيف وجماعة رفض       
  .فلسطين ، لكنه واجب النصيحة لمن يستحقونها ال أكثر وال أقل

  ١١/١١/٢٠٠٧لدستور ا
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  "!األخطاء االستراتيجية"وآثام " حماس" .٣٨
  مأمون الحسيني

ثمة من ينظر بإيجابية وأمل إلى إعالن بعض الفصائل الفلسطينية تأجيل المؤتمر الذي كان يفتـرض أن                 
يعقد في دمشق عشية التئام أعمال مؤتمر أنابوليس الدولي، إلى أجل غير مسمى، ويضع هذا الخطـوة،                 

تقف خلفها، في سياق المحاوالت الهادفة إلـى        " حماس" تشير مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن حركة         التي
رأب الصدع بين رأسي رام اهللا وغزة، وذلك بعد ربطها باللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عبـاس                  

رسمي، وأن هدفه   في الضفة الغربية أخيرا، رغم تأكيد المجتمعين أن اللقاء غير           " حماس"وأربعة من قادة    
) يونيو(لالنقالب الذي نفذ في غزة منتصف حزيران        " حماس"اإلعراب عن رفض تيار أساسي ومهم في        

الماضي وتداعياته، ورفضه كذلك لنهج التطرف وتعبيراته في الحركة، وال سيما بعد تهديد القيادي نزار               
ي تظاهرة بمخيم جباليا، بأنـه وقيـادة        ريان بنقل االنقالب إلى الضفة الغربية، وتعهده، أمام مشاركين ف         

  .بعد إسقاط عباس) مقر الرئاسة في رام اهللا(حركته، سيصلون الخريف المقبل في المقاطعة 
ويستند هذا التقدير الذي يلحظ بعض التسريبات التي تحدثت عن مساع عربية تقف وراء المبادرة التـي                 

هاد اإلسالمــي، ناهيك عـن رد الفعـل اإليجـابي          الج"أطلقتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة      
أيمن طه، تعليقا علـى اللقـاء، واعتبـــــاره أن          " حماس"الــذي صدر عن الناطق الرسمي باسم       

تنظر بإيجابية للقاء عـــدد من قادتها مع الرئيس في رام اهللا، وتأمل أن تكون بـادرة لعـودة      "حركته  
  ".الحوار الوطني

صطدم، في الواقع، برزمة من المعوقات ذات الطبيعة الذاتية والموضوعية المتوكئة           غير أن هذا التقدير ي    
إذ بينما كـان    . على حراك المنطقة التي تقـــف على قدم واحدة تحت شبح الحرب الذي يحوم فوقها             

التي وجههـــا الناطق السابق باسم حكومة الوحدة الوطنيـة         " الموضوعية"يؤمل أن تشعل رسالة النقد      
، ضوءا أحمر في أوساط الحركة التي تشهد تملمال جليا عبر           "حماس"مقالة الدكتور غازي حمد إلى قادة       ال

عن نفسه بفيض من االنتقادات الحادة للحالة االنقالبية في غزة، وتداعياتها المـدمرة للقـضية الوطنيـة                 
في الضفة الغربية الذين التقـوا      األربعة  " حماس"الفلسطينية ومستقبلها، كان أبرزها النقد الذي وجهه قادة         

الدكتور ناصـر الدين الشاعر وفــرج رمانة وحسين ابو كويك والنائب أيمن دراغمه،            : الرئيس عباس 
فوجئ الجميع بإقدام قيادة الحركة على تجميد عضوية حمد والمستشار السياسي إلسماعيل هنية الـدكتور               

ددين على مقاليد األمور فيها هي التي تواصــل        أحمد يوسف، في الحركة، وهو ما يعكس سيطرة المتش        
وبعض فصائل المقاومة، بما فيها شقيقتها فـي        " فتح"استخـــدام سيف االستبداد والتنكيل بحق حركة       

، في مقابل   )عائلة حلَس وقبلها عائلة دغمش    (، والعائالت الغزية    )حركة الجهاد اإلسالمي  (المنهج العقيدي   
تتيح تطبيع الوضع القائم والعالقات بـين       " صفقة ما "ع اإلسرائيليين وإنجاز    تكثيف مساعيها لفتح حوار م    

الجانبين، وهو ما أكده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل زيارته األخيرة للعاصمة األردنيـة               
  .عمان

يره الذين أعلنوا تحرير قطاع غزة وتطه     " حماس"والحال، أن ما يدب على أرض غزة يؤشر إلى أن قادة            
، ووعدوا الشعب المهدد والجـائع بمرحلـة        "العمالء الفتحاويين "بعد دحر األعداء اإلسرائيليين، ومن ثم       

جديدة ملؤها األمن واالستقرار والرخاء، ناهيك عن توفير حرية الحركة والرأي والمشاركة في الحكـم               
ضد المحتلين الصهاينة وحماية    وصوال إلى بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، والتعهد بتصعيد المقاومة           

ففـي مواجهـة التعقيـدات      . ، سرعان ما انقلبوا على هذه الوعود وارتدوا إلى نقيضها         "البندقية المقاتلة "
واالنقالب، لـم   " التحرير"المركَبة واألسئلة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة التي انتصبت بعد          

  يجد هؤالء القادة
 الجهادي ذي الطابع اإلسالمي، وعنوانه الرئيسي المتلخص        -عن مشروعهم السياسي  الذين تحدثوا كثيرا    

حشد طاقات الشعب الفلسطيني وتوجيههـا نحـو الـصمود ومقاومـة العـدو              "في ضرورة العمل على     
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، وتفعيل األوضاع العربية واإلسالمية التي تشكل العنصر المساند للدائرة الفلـسطينية، وغـاب       "الغاصب
مج التفصيلي الذي يمكنه ترجمة هذه الشعارات الفضفاضة اإلنشائية العامة، لم يجـدوا مـن               عنهم البرنا 

سبيل سوى الهروب إلى األمام، ومواجهة المطالب االقتصادية واالجتماعية الملحة بالمزيد من القمع وكم              
  !الذي تحقق في غزة" حماية اإلنجاز الوطني"األفواه تحت ذريعة 

الضغوط المتعددة األشكال واأللوان التي تجتاح قطاع غـزة، وآخرهـا موافقـة             واستتباعا، وتحت وطأة    
وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك على فرض عقوبات جديدة على غزة بحجة الرد علـى اسـتمرار                 
اطالق الصواريخ على إسرائيل، وذلك عبر تقنين تزويد القطاع بالتيار الكهربـائي والوقـود، وإعالنـه                

التي فشلت في تقديم أنموذج جاذب ومنفتح على أطيـاف          " حماس"اجتياح القطاع، تسارع    اقتراب موعد   
الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى فرض أنموذجها الخاص الذي ال يحتمل التعدد واالختالف، حيث تعمـل               
على بناء مؤسسات صحية وتعليميـــة واقتصادية ودوائر وأجهزة أمنيــــة جديدة، وذلك بموازاة            

الحالة المقاومة وضبطها في إطار حساباتها التكتيكية لمصلحة التسلح العشائري والعـائلي          " تقنين"اولة  مح
وفي هذا اإلطار بالضبط يندرج التصعيد األخير ضد عائلة حلَـس           . والجهوي الذي يصب في مصلحتها    

" فـتح "ن حركة   بالتغطية على مخطط أعدته عناصر م     " حمـاس"التي تتهمها   " الجهاد اإلسالمي "وحركة  
يرمي إلى القيام بعمليات اغتيال وتصفية جسدية لقادتها، وزعزعة األمن الـداخلي عبـر زرع عبـوات                 

جملـة وتفـصيال،    " الجهـاد "ناسفة في األماكن العامة واألسواق والمدارس والجامعات، وهو ما نفتـه            
  ".ال يستحق الرد"واعتبرته كالما 

لى خفض منسوب التفاؤل، وإسقاط المراهنة التي ترى أن تأجيل          في كل األحوال، تصر الوقائع الصلدة ع      
مؤتمر دمشق، مشفوعا برسالة الدكتور حمد، ولقاء القادة األربعة في الضفة الغربية بـالرئيس عبـاس،                
يشكل القطرة األولى في غيث العودة إلى جادة الصواب، وربما التراجع عن االنقالب ومفاعيله، بما يفتح                

ر وطني جديد يخرج الحال الفلسطينية من قعر البئر الذي وصلت إليه، وال سـيما بعـد                 الباب أمام حوا  
فما يجري حقيقة في الميدان، وما يقذف مـن         . من كافة الجهات  " حماس"اتضاح حقيقة المأزق الذي يلف      

تصريحات ومواقف توزع االتهامات بالعمالة والخيانة يمينا ويـسارا، يتعـارض مـع هـذه المراهنـة                 
غير مستعدة، وغير قادرة، على التعاطي مـع        " حماس"حركة  : نيات، ويعيد المرء إلى المربع األول     والتم

أبسط قواعد العمل الجبهوي والموحد تحت دعاوى وذرائع وحجـج يـصعب إدراك طالسـم أهـدافها                 
نية الحقيقية، وهي ال تملك برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واقعيا يمكنه حـشد الطاقـات الفلـسطي               

وقد أثبتت تجربة هذه الحركة اإلسالمية في       . وتنظيمها وتأطيرها لمواجهة االستحقاقات المصيرية الماثلة     
الحكم استحالة الجمع بين الشعارات الكبرى المتعلقة بنقاء األيديولوجيا وقدسية المقاومة، وبين الممارسـة            

سيما تحت ظالل رؤى وأحالم وكالم كبير       الفعلية المتوكئة على دنس السلطة ومرتكزاتها وموجباتها، ال         
  .سرعان ما انقلب إلى النقيض بتأثير وهج السلطة والمال والقوة والقدرة على التحكم باآلخرين

 ١١/١١/٢٠٠٧الحياة 
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  :كاريكاتير .٣٩
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