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  األوروبيينوهناك اتصاالت سرية مع ..  حماس افكار لحل الصراع سلمياىلد: أحمد يوسف
   والعبسي ليس في المخيمات"إسرائيل"سالحنا لمواجهة :  يرد على أحمد جبريلالمقدح

   مسبقا بالطابع اليهودي إلسرائيلأولمرت يريد اعترافا فلسطينيا
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 ٣٠  :كاريكاتير

***  
  
  ن االتهامات بعد مقتل وإصابة العشرات تتبادال"فتح"و" الحكومة المقالة: "في ذكرى عرفات .١

قتل وأصيب العشرات    : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
، وجرح عدد من أعضاء الشرطة الموالية للحكومة المقالة، في مواجهات استخدمت فيها             "فتح"من أنصار   

وأنـصار  " الفتحـاويين "زي شارك فيه مئات اآلالف مـن        األسلحة النارية والحجارة، خالل احتفال مرك     
ووزارة الداخليـة   " فتح"وتبادلت  . فصائل منظمة التحرير إلحياء الذكرى الثالثة الستشهاد الرئيس عرفات        

في الحكومة المقالة التهم حول أسباب اندالع األحداث المؤسفة قبل وقت قصير من انتهاء االحتفال، الذي                
   .قطاعالعلى " حماس"منذ عملية الحسم العسكري التي أفضت إلى سيطرة " فتح"ـيعتبر أكبر تجمع ل

، الذين انتشروا في الشوارع وفي محيط مكـان         "حماس"إن عناصر من شرطة     " فتح"وقالت مصادر في    
المهرجان في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة، أطلقوا النار بشكل مفاجئ فوق رؤوس المحتشدين بعـدما                

  ".اد الجموع المحتشدةأغاظتهم أعد"
باسـتغالل االحتفـال،    " فـتح "مـن   " المنفلتين والخارجين عن القانون   "لكن وزارة الداخلية اتهمت بعض      

وأضـافت  . وإطالق النار من فوق أحد األبراج السكنية، ما أدى إلى مقتل الشاب طارق محمود النجـار               
، الفتةً إلى   "طة هي من قامت بإطالق النار     قامت الجماهير بإلقاء الحجارة على الشرطة، معتقدة أن الشر        "

حافظت قدر اإلمكان على سير المهرجان بسالم من دون االعتداء أو اعتقال أي من المشاركين فيه                "أنها  
  ".رغم االعتداءات الكبيرة التي تعرضت لها الشرطة من جانب المشاركين

 في كلمة نيابة عن عبـاس، هجومـا         زكريا األغا " فتح"ـوخالل المهرجان، شن عضو اللجنة المركزية ل      
هذه األلوف المؤلفة من جماهير شعبنا جاءت لتحيي الذكرى الثالثة          "وقال  . وحكومتها" حماس"الذعا على   

الستشهاد قائدنا ومعلمنا ورمز عزتنا وكرامتنا الرئيس عرفات، الذي استطاع أن يجعـل مـن القـضية                 
فلسطيني عبر تأسيس منظمة    ة، وقاتل من أجل استقالل قرار       الفلسطينية بندا أساسيا في أجندة األمم المتحد      

أوقفوا جرائمكم ضد كـوادر الحركـة ومؤسـساتها، إن          "، قائالً   "حماس"ـووجه األغا حديثه ل    ".التحرير
جرائمكم واعتداءاتكم ال تأتي من نقطة ضعف، فترسيخا لمبادئ الشهيد عرفات وحرمة الدم الفلـسطيني               

  ". فلسطينية، ستبقى البندقية الفتحاوية الطاهرة موجهة لصدور األعداءوحرصا منا على الوحدة ال
 مواطناً بجـروح    ٨٠صيب نحو   أ:  فتحي صباح  ،غزةنقالً مراسلها في     ١٣/١١/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  

، النار على االف    "كتائب القسام "عندما اطلقت قوات الشرطة ومسلحون يرتدون لباساً مدنياً يعتقد انهم من            
االمنـي  " انـصار " والفتية واالطفال الذين رشقوهم بالحجارة في منطقة الكتيبة القريبة من مجمع             الشبان

ـ " فتحـاويون "وقال   .ومقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وجامعتي االزهر واالسالمية        ان " الحيـاة "لـ
تي اسـتنكرت الحقـاً     اطلقوا النار من فوق اسطح مباٍن تابعة للجامعة االسالمية ال         " حماس"مسلحين من   

  .الزج باسمها في هذه االحداث، نافية ان يكون قد تم اطالق النار من داخل الحرم الجامعي
تلفزيون فلسطين باثـارة الفوضـى      "واتهم الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة ايهاب في مؤتمر صحافي           
اذيب التي كان آخرها ترويجه وجود      واالنفالت وتأجيج االفراد ليقوموا بعمليات فوضى من خالل بثه االك         

حال الحرية التي شهدها قطاع غزة فهمت       "واعتبر ان   ". تسعة قتلى في االحداث، االمر الذي ال صحة له        
، "خطأ من هؤالء العابثين، فهناك فرق بين الحرية السياسية وحرية السماح بالفوضى واالنفالت االمنـي              

داً من المسلحين فوق مبنى جامعة االزهر ويتبع لحركة فـتح،           عد"وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان        
اطلق النار على الشرطة من سالح كاتم للصوت وعلى المشاركين، مـا ادى الـى اسـتثارة الجمـاهير                   

  ".واصابة عدد كبير من افراد الشرطة من بينهم اصابتان خطيرتان
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  .ن مدنية غزةومع حلول ساعات المساء عاد الهدوء الى شوارع الجزء الغربي م
، في  "حماس"ـ وانما نكاية ب   "فتح"ـجاءوا لالحتفال ليس حباً ب    "وقال عدد من المشاركين في االحتفال انهم        

حين قال آخرون انهم بمشاركتهم في المهرجان يحتجون على ممارسات حماس خالل االشـهر الخمـسة                
  .الماضية التي اعقبت سيطرتها على القطاع

فـرانس  "مد دحالن كلمة في المحتشدين، اال ان ذلك لم يحصل، وقال لوكالـة              وكان متوقعاً ان يلقي مح    
واضـاف  ". حماس فقدت صوابها وانقلبت على الشعب الفلسطيني   "معلقا على االحداث في غزة ان       " برس
عصابات حماس اثبتت اليوم باطالقها النار على المحتشدين انها ال تواجه السلطة وفتح، بل هي فـي                 "ان  

هذا الحشد الكبير في المهرجان هو تعبير عـن         : "وتابع".  الشعب كله الذي يدفع الثمن باهظا      مواجهة مع 
االلتفاف حول فتح والراحل عرفات ورسالة برفض ممارسات ميليشيات وعـصابات حمـاس بطريقـة               

ونقول من يعتمد القتل كهذه العصابات في حكم الـشعب          .. تيار دموي اقصائي  "وقال ان حماس    ". سلمية
  ".يره الى زوالفمص

ـ     " حماس"واتهمت حكومة فياض قيادة      في قطـاع   " المجزرة والجريمة "باصدار اوامر لتنفيذ ما وصفته ب
ان هذه الممارسات تأتي بقرار رسمي على اعلى مستوى في          "وقالت، في بيان    . غزة، لترويع المواطنين  

رض نظام ديكتـاتوري يعيـد الـى        وف... هذه الفئة المجرمة الباغية الظالمية وبهدف ترويع المواطنين       
  ".االذهان صور الطغيان في عصور خلت

صـالح   و  كفـاح زبـون    ،رام اهللا وغزة   نقالً عن مراسليها في    ١٣/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط   ولفتت  
ففـي  . تضاربت األنباء حول عدد القتلى الذين سقطوا جراء االشتباكات التي اندلعت في غـزة             : النعامي

زارة الداخلية أن عدد القتلى بلغ ثالثة أشخاص بينهم أحد أفراد الشرطة، أكـدت              الوقت الذي أعلنت فيه و    
  .حركة فتح أن عدد القتلى بلغ سبعة أشخاص

قـال نمـر حمـاد       : محمد جمال  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية   وجاء في   
.. لمهرجان عمل اجرامي خطير    حماس النار على ا     حركة ان اطالق مليشيات  "المستشار السياسي لعباس    

ان حضور نحو مليون فلسطيني في غـزة طواعيـة          "، واكد   "ويفضح ادعاءات حماس انها تريد الحوار     
ورغم الحواجز واالعاقات التي قامت بها حماس من اجل افشال احياء ذكرى زعيم الثورة الفلسطينية هو                

  ".اكبر استفتاء للشعب الفلسطيني ضد االنقالب
فـتح   إلى أن حركـة       اشرف الهور  ،غزةنقالً عن مراسلها في      ١٣/١١/٢٠٠٧س العربي   القدوأشارت  
  . اعالن الحداد العام اليوم الثالثاء تنديداً بمقتل أعضائهاىدعت ال

  .وشبه أحمد قريع حكم حماس لغزة باالحتالل االسرائيلي
قال رئيس كتلـة    : توكاالال سمير حمتو و   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٣/١١/٢٠٠٧الدستور  وذكرت  

مع حركة  " ال حوار وال لقاء   "حركة فتح البرلمانية عزام االحمد في بيان صدر عن مكتبه في رام اهللا ان               
انهم في حماس فقدوا اعصابهم من حجم مشاركة شعبنا في غزة التي قال فيها كلمته بتاييد                "حماس مضيفا   

  ".الشرعية ورفض االنقالب
مشير المـصري فـي     " حماس" عن   النائب طالب   :غزةمن   ١٢/١١/٢٠٠٧ قدس برس وجاء في وكالة    

ـ   حكومة هنية بتعقب المتورطين في إثارة الشغب الذي رافق احتفـاالت            "قدس برس "تصريحات خاصة ل
رئيس عبـاس   البالذكرى الثالثة لوفاة الرئيس عرفات، وحمل مسؤولية ما آلت إليه المواجهات إلى             " فتح"

  .لحوار الوطنيوقيادة السلطة التي ترفض ا
ة  صـحيف ت نـشر :مهـا الريـشة  ، لندن نقالً عن مراسلتها في ١٣/١٢/٢٠٠٧بي بي سـي  وجاء في  

، وتقول إن االضطرابات بدأت عندما بدأ مؤيدون لفتح بعضهم يحملون           الجارديان تقريرا عن أحداث غزة    
ناء مـرورهم أمـام     أث" شيعة شيعة "السالح في رشق رجال الشرطة التابعين لحماس بالحجارة، والهتاف          
وقالت الصحيفة إن أوامر صدرت     . أقسام الشرطة تعبيرا عن احتقار لدعم حماس من قبل إيران الشيعية          
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:  إطالق النار ما لم تتعرض للهجوم، لكن كما نقلت عن رجل شرطة تابع لحمـاس قولـه                 مللشرطة بعد 
  ".  أن أقول من فعل ماذالكننا تعرضنا لالستفزاز، وكان هناك تبادل إلطالق النار وال أستطيع"
  
   مقابل دولة فلسطينية"اسرائيل"" يهودية"الفلسطينيون يرفضون االعتراف بـ .٢

 مـا  ،رفض رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات   : أشرف أبوالهول  -غزة  
ت الثنائيـة بعيـد      انطالق المفاوضا  ىوصفه بالمطلب االسرائيلي الجديد المتمثل باعتراف الفلسطينيين لد       

 وقال عريقات انه ال توجد أي دولة تـستند فـي هويتهـا              ،مؤتمر انابوليس بإسرائيل بصفة دولة يهودية     
 ثالثة مكونات وهـي الـسلطة       ى أن االعتراف بإسرائيل سيقوم عل     ى مشيرا بالتالي ال   ، دينها ىالوطنية ال 

اج عن أربعمائة سجين فلسطيني آخر قبل        األنباء بشأن نية اسرائيل االفر     ىوتعليقا عل  .والشعب والحدود 
 قال عريقات ان الفلسطينيين يرحبون بأي افراج السراهم لكنهم يريدون تعهـدا خطيـا               ،مؤتمر انابوليس 

  .باالفراج عن كل المعتقلين عند توقيع معاهدة السالم
  ١٣/١١/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  تجتازها المفاوضات " زمة حقيقيةأ"ثمة : قريع .٣

التقى الوفد الفلسطيني المفاوض برئاسة احمد قريع، مع الوفد االسرائيلي برئاســة وزيـرة              : الوكاالت
الخارجية ليفني، في القدس المحتلة امس، وذلك بعد الغاء االجتماع الذي كان مقررا امـس االول، اثـر                  

يفة وقـال قريـع لـصح     . قريع على حاجز اسرائيلي في الضفة ومنعه من الوصول الى القـدس           " اذالل"
ان المفاوضـات تـشهد     "تجتازها المفاوضات، فيما قال صائب عريقات       " ازمة حقيقية "ان ثمة   " هآرتس"

  ". لم يحل بعد الخالف حول صياغتها"الوثيقة التي " صعوبات جدية ولم نبدأ حتى اآلن صياغة
  ١٣/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  إلى طهران هالفصائل تبحث نقلو ..غ بإلغاء مؤتمر دمشقبلُّيعباس ": الخليج" .٤

عباس أنه أبلـغ بـشكل      الرئيس  أكدت مصادر قيادية فلسطينية مقربة من       : وكاالتال،  "الخليج "-عواصم  
 رداً علـى لقـاء       في دمـشق   رسمي بإلغاء المؤتمر الشعبي الذي تسعى فصائل فلسطينية معارضة لعقده         

ه الفـصائل المعارضـة     قبل عشرة أيام عن أن هـذ      " الخليج"أنابوليس، وأكدت المصادر ما كانت نشرته       
  .تبحث مع إيران نقل المؤتمر إلى طهران

  ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  " أنابوليس" ينقل إلى األسد رغبته بحضور سوريا عباس .٥

شهدت دمشق أمس لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلّم مع اللواء نصر يوسف،             : )يو بي آي، سانا   (
وشدد يوسف، الذي نقل رسالة من عباس إلى الرئيس األسد، على حرص            موفداً من الرئيس الفلسطيني،     

 ".صاحبة أراض تحتلّهـا إسـرائيل     "السلطة الفلسطينية على مشاركة سوريا في مؤتمر أنابولس بصفتها          
أبلـغ الجانـب األميركـي      "وقال المتحدث باسم منظّمة التحرير في دمشق، أنور عبد الهادي، إن عباس             

  ".ينية بحضور سوريا هذا المؤتمر بصفتها صاحبة أراٍض محتلّة من جانب إسرائيلالرغبة الفلسط
  ١٣/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
   والتشريعي بعده"أنابوليس"عباس سيحل حكومة فياض قبل  :"اليوم اإلخبارية فلسطين" .٦

من كشفت مصادر مطلعة ومقربة من الرئيس الفلسطيني أنه يدرس اتخاذ عدٍد            : )خاص( -فلسطين اليوم 
وبينـت المـصادر     .القرارات المتعلقة بالساحة الداخلية، وذلك قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس وبعده مباشرةً          
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ـ  أن من بين هذه القرارات والتي ستطبق علـى المـرجح قبـل             ) شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية   (ذاتها ل
يف شخصية أخرى تأخذ على     سالم فياض وتكل  .الذهاب ألنابوليس هو حل الوزارة الحالية التي يترأسها د        

نفسها إجراء التحضيرات الالزمة إلجراء انتخابات تشريعية جديدة من المقرر أن يتم اإلعالن عنها بعـد                
وأشارت المصادر إلى أن فياض متوافق تماماً مع عباس فـي قـرار حـل                .العودة من المؤتمر مباشرةً   

  .لمالية في أي تشكيلة وزارية مقبلة حيث من المقرر أن يكون وزيراً ل،الحكومة التي يترأسها
  ١٣/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  عباس رفض حضور دحالن تدشين ضريح أبو عمار": األخبار" .٧

ـ     : رام اهللا  ، أمس، أن الرئيس عباس رفـض حـضور         "األخبار"أعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، ل
 . ياسر عرفات الـسبت الماضـي فـي رام اهللا          النائب محمد دحالن حفل تدشين ضريح الزعيم الراحل       

دحالن الذي وصل إلى رام اهللا قبل أيام أبلـغ مكتـب            "وأوضح المسؤول، الذي رفض كشف هويته، أن        
المدعوين " فتح"الرئيس عباس أنه يرغب في حضور حفل تدشين ضريح الرئيس الراحل كباقي مسؤولي              

مر على أبو مازن، لكن األخير رفض ذلك بـشدة،          مكتب الرئيس عرض األ   "وأشار إلى أن    ". إلى الحفل 
الغـضب بـدا    "وأضاف المسؤول المقرب من الرئاسة أن        ".قائالً إنه لن يحضر الحفل إذا حضره دحالن       

على وجه عباس الذي طلب من األمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم أن يتصل بدحالن ويبلغـه أنـه                   
وأشار المسؤول إلى أن عبد الـرحيم أبلـغ دحـالن            ".شخص غير مرغوب في حضوره هذه االحتفالية      

  ".أبدى احترامه لها، متمنياً أن يعود الوفاق بينهما"برغبة أبو مازن، وأن األخير 
  ١٣/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
  اعتقال النائبين صالح وطافش جزء من تطبيق خارطة الطريق: لجنة األسرى في التشريعي .٨

ة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورئيسة لجنـة األسـرى فـي           استنكرت النائب الفلسطيني   :رام اهللا 
المجلس التشريعي خالدة جرار إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال النائبين مريم صالح من رام               

عن خـشيتها   ) ١٢/١١(وعبرت جرار في تصريح مكتوب اليوم االثنين         .اهللا وخالد طافش من بيت لحم     
عتقاالت جزءاً من تطبيق المرحلة األولى من خطة خارطـة الطريـق، مؤكـدة أن               من أن تكون هذه اال    

ودعت جـرار    .استمرار اعتقال النواب واحتجازهم يعتبر تدخل وتقويض مباشر للديمقراطية الفلسطينية         
إلى مواجهة السياسة العدوانية لالحتالل اإلسرائيلي بتحرك شعبي ضاغط من أجل اإلفراج عن األسـرى               

كما دعـت    .واألسرى جميعاً الذين يتعرضون للبطش والقمع من قبل إدارات السجون اإلسرائيلية          النواب  
  .إلى التحرك على المستوى الدولي من أجل توفير الحماية لألسرى طبقاً لوثيقة جنيف الرابعة

  ١٢/١١/٢٠٠٧قدس بربس 
  
   اعتقال النائب مريم صالح يشكل سابقة خطيرة:حسن خريشة .٩

 لنـائبين    اسرائيل حسن خريشة للجزيرة نت أن اعتقال     . د الفلسطينيأكد النائب   : غلسعاطف د  -نابلس  
 يشكل سابقة خطيرة ألنها المرة األولى        صالح عن حماس يزيد الطين بلة، خاصة أن اعتقال النائب مريم         

ـ  .التي تعتقل فيها امرأة برلمانية في العالم       ا، دعـا  وعن الخطوات التي ينوي المجلس التشريعي القيام به
خريشة إلى إحياء المجلس التشريعي وإعادة الجلسات بانتظام له، مشيرا إلى أن االحتالل ال يعترف بأي                

وشـدد   .حصانة ألي نائب وهدفه منع عقد الجلسات مرة أخرى ألنه ال يريد السالم ويوهم اآلخرين بـه                
ن الحل يكـون بإعـادة إحيـاء        على أن االنتخابات المبكرة لن تؤدي إلى أي تقدم أو نجاح، منوها إلى أ             

وحمل خريشة السلطة الفلسطينية المسؤولية عما يحدث للنواب، وقـال           .المجلس التشريعي وعقد جلساته   
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السلطة والرئيس أبو مازن كانت لهم تحركات ومطالبات باإلفراج عن النواب المعتقلين، إال أنه بعد حالة                "
  ".االنقسام التي حدثت تقلص دورهم إلى حد كبير

  ١٢/١١/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  " ذر للرماد في العيون" وتصريح عباس بشأن الثوابت األحداثمسؤولة عن " فتح "":حماس" .١٠
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انفجار األحداث اليـوم االثنـين          " فتح"قيادة  " حماس"حملت حركة   : غزة

  ". ث في الساحة الفلسطينية الداخليةمحاوالت العب"، في قطاع غزة، محذرة في الوقت ذاته من )١٢/١١(
ودعت الحركة، في مؤتمر صحفي لها عقده في مدينة غزة كل من فوزي برهوم وسامي أبـو زهـري                   

التوقف عن التالعب بمصير الناس والمتاجرة بـدمائهم        "، حركة فتح إلى     "حماس"المتحدثان باسم حركة    
مال فوضى ومصادمات خالل هذه المسيرات      من خالل دفعهم للمشاركة في مسيرات عامة ثم اختالق أع         

  ". لتوظيف ذلك ألغراض حزبية فئوية ضد حركة حماس
محاولة بائسة لتوظيف ذكـرى     "في مؤتمرها الصحفي أن ما جرى اليوم في غزة هو           " حماس"واعتبرت  

، "اغتيال رئيس السلطة األسبق الراحل ياسر عرفات إلثارة الفوضى األمنية ومواجهـة حركـة حمـاس               
أين كانت هذه االحتفاالت في العامين الماضيين، بل لماذا لم نر هذه االحتفاالت بهذا الحجم في                : "ائلةمتس

وسعيه وراء  " األكاذيب"ونشره  " تلفزيون فلسطين "وأدانت الحركة الدور التحريضي لـ      ". الضفة الغربية 
 فلسطين ولو بمعشار هذه التغطية      لماذا لم يقم تلفزيون   "خلق الفتن والبلبلة في صفوف المواطنين، متسائلة        

لجرائم االحتالل بل يقوم بالتغطية على جرائم االحتالل وبث األغاني والمسلسالت واألفـالم بـدالً مـن                 
  ". التركيز على ممارسات العدو الصهيوني

وفي أعقاب األحداث فقد صدرت تصريحات في رام اهللا على لسان فهمي الزعـارير              "أنه  : وقالت حماس 
إن فـتح ستـسقط     (ود مخطط تخريبي من حركة فتح إلثارة الفوضى األمنية في غزة حين قال              تؤكد وج 

، ما يؤكد أن هذه األحداث لم تكن عفوية وإنها امتداد للـصلوات المسيـسة               )حركة حماس بالقوة الشعبية   
  ". وأعمال الشغب التي رافقتها في الماضي

  ١٢/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  وليس هناك طريق إال طريق عرفاتيادة الفلسطينية متمسكة بالثوابتالق: "فتح" .١١

أكد أحمد عبد الرحمن القيادي في حركة فتح، امس االثنين، أن القيادة الفلسطينية  :رام اهللا المحتلة
وقال عبد  .والفريق المفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، متمسك بالثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية كاملة

ليس هناك طريق اخر غير طريق ياسر عرفات أمام ) "صوت فلسطين(من في تصريحات إلذاعة الرح
المفاوض الفلسطيني، الطريق الذي وضعه ياسر عرفات وسار فيه واألهداف التي حددها هي أهداف 

 او حق الالجئين في العودة ٦٧الحد االدنى التي ال يمكن التنازل عن أي شبر من القدس او أراضي عام 
إن "الرحمن الجانب اإلسرائيلي برفض السالم مع الفلسطينيين قائال  واتهم عبد ."او إزالة االستيطان

اإلسرائيليين هذه األيام يديرون ظهورهم الستعداد القيادة الفلسطينية للسالم، واستعداد القيادة الفلسطينية ال 
 ".  أي من الحقوق الوطنية الفلسطينيةيعني التنازل عن أي من ثوابت الموقف الوطني الفلسطيني، أو عن

  ١٣/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  األوروبيينوهناك اتصاالت سرية مع ..  حماس افكار لحل الصراع سلمياىلد: أحمد يوسف .١٢

احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقـال اسـماعيل          . قال د :  زهير اندراوس  -الناصرة  
القدس العربي ان الرئيس عباس ال يمتلك اوراقا ليراهن عليهـا، وان            هنية في حديث خاص ادلي به لـ        

مؤتمر انابوليس هو محاولة اللزام الفلسطينيين علي تقديم المزيد من التنازالت، وايضا محاولة للتطبيـع               
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وقال ان حركة حماس تملك افكارا لحل الصراع االسرائيلي الفلسطيني           .بين اسرائيل وبين الدول العربية    
 عالقـات سـرية مـع       ى يحافظون عل  األوروبيين ان   ىوكشف النقاب في سياق حديثه عل     .  سلمي بشكل

صورة حركة  :  قائال ىومض. حماس، ويؤكدون ان الحركة هي جزء من الحل وليست جزء من المشكلة           
حماس في انظار العالم برمته انها حركة براغماتية ومعتدلة، وكانت نموذجا يتطلع اليه كل العاملين فـي                 
مجال العالم االسالمي، ونموذجا يحتذي به، او يعتز به كنموذج اسالمي، حيث قدمت صورة مضيئة من                

وشدد ان المحاوالت التي قامت بها اليمن والسودان والسعودية لرأب           .خالل االنتخابات وايضا في الحكم    
  . الصدع بين حماس وفتح ما زالت قائمة

  ١٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   "البارد"لن تتكرر تجربة : الحصليم سعند " حماس" .١٣

،  الرئيس سـليم الحـص     ،رأس وفد من الحركة   في لبنان أسامة حمدان، على      " حماس"زار ممثل حركة    
اكدنا للرئيس الحص حرصنا على الـسلم االهلـي فـي    : بعد اللقاء حمدان   وقال   رئيس الحكومة األسبق،  

لبناني الشقيق الذي قدم الكثير من اجـل القـضية          المخيمات والجوار وعلى العالقة االخوية مع الشعب ال       
الفلسطينية وما زال، وكما اكدنا على عدم اقحام المخيمات في االزمة الداخلية اللبنانية وحرصنا على عدم                

وهمنا االول العـودة    . التدخل في الشأن اللبناني الداخلي فنحن ضيوف في لبنان لنا حقوق وعلينا واجبات            
ن لكن ريثما نتمكن من العودة ال بد من تأمين العيش الكريم لشعبنا الفلسطيني المقيم               الى ديارنا في فلسطي   

  ". قسرا في لبنان
ان الحركة  "وعما يشاع عن احتمال حدوث فتنة داخل المخيمات او بين المخيمات وجوارها، اكد حمدان               

لسطيني في لبنان والـضمانة     نحن نسعى الى توحيد الجهد الف     : "، وقال "لن تسمح بتكرار تجربة نهر البارد     
لذلك هي تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان تضم الفصائل الفلسطينية جميعـا، وان أي عرقلـة                 
لتشكيل هذه المرجعية تجعل التمثيل الفلسطيني منقوصا وتخدم من يحاول إحداث الفتنة داخل المخيمـات               

  ". او مع جوارها
  ١٣/١١/٢٠٠٧السفير    

   
   والعبسي ليس في المخيمات "إسرائيل"سالحنا لمواجهة : لى أحمد جبريل يرد عالمقدح .١٤

 سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا والجنـوب           أمين المقدحمنير  قال  : محمد صالح  - اصيد
 العام للقيادة العامة احمد     األمينمنذ أن اطل علينا     " جبريل،    أحمد   في مؤتمر صحافي خصصه للرد على     

وقيـادة منظمـة التحريـر،      " فتح"ه التصريحات، ولقاءاتنا مستمرة ومتواصلة مع قادة حركة         جبريل بهذ 
وأيضا هناك لقاءات شعبية حتى نطمئن أهلنا بأن هذه المعلومات ال صحة لها على االطالق، الننـا لـن                   

ل بخـصوص   واعتبر المقدح ان ما اعلنه جبري     ". نسمح ألحد ان يقحم مخيماتنا بالتجاذب اللبناني الداخلي       
هو رسالة لمن يعنيهم االمر من اجل إقحام مخيماتنا بالتجاذبات الداخلية، ونحن موقفنا             "مخيمات الجنوب   

كفصائل وقوى فلسطينية في لبنان واضح منذ البداية، باننا لن ندخل بهذه التجاذبات الداخلية اللبنانية وهذا                
ى مخيماتنا وان ال نسمح ألي حالـة أن تأخـذ أي            االمر ال ولن يعنينا، واجبنا ومهمتنا فقط أن نحافظ عل         

مخيم رهينة بعد البارد الذي كان درسا لنا، ونحن نقوم بإجراءات لمنع استخدام المخيمـات الفلـسطينية                 
  ". كسلعة لهذا الطرف أوذاك

هذا الكـالم رسـالة     : "وحول ما ذكره جبريل بأن العبسي موجود في أحد مخيمات الجنوب، قال المقدح            
   ". ...لإلخوة اللبنانيين ونحن نؤكد ان ال صحة إطالقا لهذه التصريحاتتحريض 

  ١٣/١١/٢٠٠٧السفير 
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  يقوم بحملة اعتقاالت في طولكرم تطال ناشطين في فصائل فلسطينية االحتالل .١٥
شنَّت قوات االحتالل فجر اإلثنين حملة اعتقاالت واسعة في مدينة :  سامر نور- األراضي المحتلة
 ناشطًا من حماس وفتح والجهاد اإلسالمي، سبقتها عمليات ١٩ها وقراها وبلداتها، طالت طولكرم ومخيم

 .دهم وتفتيش للعديد من منازل المواطنين
  ١٢/١١/٢٠٠٧إخوان أون الين 

  
  حرب االحتالل وأجهزة عباس المنسقة ضد الحركة ستفشل ": حماس" .١٦

ا االحـتالل الـصهيوني وأجهـزة الـسلطة         التي يشنه " الحرب المنسقة "أكدت حركة حماس، أن     : نابلس
ستفشل، ولن تفلح في استئـصال      "الفلسطينية ضد الحركة في الضفة الغربية على مدى األشهر الماضية           

إن : "نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت في بيان لها في الضفة الغربية، تلقى          ". حركة حماس 
ن آخرها اعتقال االحتالل للعشرات من أنصار الحركـة فـي           االعتقاالت والحمالت المسعورة والتي كا    

                 طولكرم اليوم، بعد أن كانت األجهزة األمنية قد اعتقلت معظمهم وأفرجت عنهم، تأتي في سياق سياسـي
محلي وإقليمي ودولي واضح المعالم واألهداف، تشترك في تنفيذه جهات فلسطينية وإسرائيلية وخارجيـة              

  ". ل الحركة ومقدراتها ومنابعهاتهدف إلى استئصا
إن تجرؤ االحتالل األخير بالتعرض لنساء وحرائر الضفة وآخرهم اختطاف النائـب            : "وأضافت الحركة 

مريم صالح ما هو إال استجابة طبيعية للخطوات القذرة التي بدأتها أجهزة األمن الفلـسطينية باسـتدعاء                 
ة للحمالت المشبوهة والتهديدات بالقتل والتعرض التي       طالبات الجامعات وواعظات الضفة، وثمرة مباشر     

قامت بها هذه األجهزة ضد نائبات الحركة والتي وصلت اليوم حد اختطاف مديرة مكتب النائبة مريم بعد                 
  ". دقائق من اإلفراج عنها من قبل الصهاينة

  ١٢/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   بالطابع اليهودي إلسرائيل يريد اعترافا فلسطينيا مسبقاأولمرت .١٧

أعلن اولمرت أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس أن نقطة االنطالق في :  أسعد تلحمي–الناصرة 
، بينما ستؤكد نقطة "عبر اعترافهم بأن إسرائيل دولة يهودية"أي مفاوضات مع الفلسطينيين ستكون 

لن نفاوض على وجودنا كدولة : "وقال". نهاية المطالبنهاية الصراع و"النهاية أن التوصل إلى اتفاق هو 
يهودية، ولن أناقش أحداً في العالم حول حقيقة أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ومن يرفض ذلك 

: وتابع". هذا ما تم توضيحه للفلسطينيين ولألميركيين... لن يكون قادراً على إجراء أي مفاوضات معي
فياض ) رئيس حكومته سالم(أبو مازن و ) لسلطة الفلسطينية محمود عباسرئيس ا(ال شك عندي بأن "

وال شك لدي بأنهما الزعيمان ... ملتزمان االتفاقات وراغبان في صنع سالم مع إسرائيل كدولة يهودية
  ".الوحيدان في أوساط الفلسطينيين اللذان يمكن التفاوض معهما

  ١٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  ق سراح مروان البرغوثي يطالب بإطال:اليعيزربن  .١٨

توجه وزير البنى التحتية في الحكومة االسرائيلية، بنيامين بن اليعيزر، بطلب عاجل الى             : القدس المحتلة 
رئيس الوزراء، ايهود اولمرت، أن يأمر باطالق سراح النائب مروان البرغوثي، أمـين سـر حركـة                 

ألسرى الذين سيطلق سراحهم قبيـل مـؤتمر       في الضفة الغربية من االسر االسرائيلي، ضمن دفعة ا        "فتح"
وقال بن اليعيزر، فـي دفاعـه عـن     ).٤٠٠ واسرائيل توافق على  ٢٠٠٠الفلسطينيون طلبوا   (أنابوليس  

طلبه، أمس، ان البرغوثي هو عدو لدود السرائيل ويقبع في السجن ألنه قاد عددا من العمليات العسكرية                 
 الوقت نفسه رجل قوي وينتمي الى حركة فتح التـي تقـود             واالرهابية الخطيرة ضد اسرائيل، ولكنه في     
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وخروجه من السجن، حاليا، من شـأنه أن        . اليوم التيار الفلسطيني الهادف الى اقامة السالم مع اسرائيل        
لكـن طلـب بـن      . يقوي سلطة الرئيس أبومازن ورئيس حكومته سالم فياض، في مواجهة المتطـرفين           

ابرات االسرائيلية التي تعتقد بأن البرغـوثي سيـسعى فـي حـال     اليعيزر جوبه برفض من أجهزة المخ 
  .وسيزيد بذلك من صعوبة التقدم نحو السالم"حماس"خروجه الى اعادة التفاهم مع حركة 

  ١٣/١١/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  "أي حرب جديدة نخوضها قد تكون األخيرة: "جنرال اسرائيلي سابق .١٩

رش قائد فرقة حاربت خالل الهجوم الذي شنه الجـيش          قال الجنرال غال هي   :   ا ف ب   -القدس المحتلة   
اؤكد ان التحقيق حول اخفاقات الحرب في لبنان لم يجر كما هو الزم وانه اذا               "االسرائيلي على حزب اهللا     

واضطر الجنرال هيرش لالستقالة قبل سنة       ".اضطررنا لخوض حرب جديدة فانها قد تكون االخيرة فعال        
وتصدرت تصريحاته الالذعـة   .نيفة حول قيادة الحرب من قبل القادة العسكريين تحديدا اثر االنتقادات الع   

خـالل  "وقال الجنرال هيرش     .وال سيما ضد كبار كوادر الجيش الصفحات االولى للصحف االسرائيلية           
.  اختبأت القيادة العسكرية العليا خلف المقـاتلين علـى االرض          ،حرب لبنان الثانية وفي االيام التي تلتها      

وقد واجه هيرش بـشكل خـاص        ".تركوا الجنود والضباط يتدبرون امورهم ولم يتحملوا اي مسؤولية        و
اتهامات النه لم يتمكن من منع قيام حزب اهللا باسرالجنديين االسرائيليين التابعين لفرقته علـى الحـدود                 

  . في عملية ادت الى شن الحرب،الشمالية
  ١٣/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  ماس تنفذ جرائم االحتالل في قطاع غزةح:  بركةالكنيستعضو  .٢٠

بالمجزرة الرهيبة التي ارتكبتهـا     " استنكر عضو الكنيست النائب محمد بركة، ما وصفه         : القدس المحتلة 
عناصر حركة حماس اإلثنين في قطاع غزة باطالقها النار على مئات اآلف الفلسطينيين، الذين جـاؤوا                

 إن من يطلق النـار      هوقال بركة في تصريحات    ".ياسر عرفات للمشاركة في إحياء ذكرى الرئيس الراحل       
باتجاه مئات اآلالف إنما يهدف ارتكاب مجزرة، وبالفعل فقد سقط اليوم شهداء على مذبح حركة حماس،                
وانقالبها الدموي الموجه فقط ضد الشعب الفلسطيني، فجرائم حماس لم تفلـت منهـا جميـع الفـصائل                  

أن ما يتأكد لنا اليوم، هو ما قلناه منـذ البدايـة، أن         "وقال بركة    ". الدموي الفلسطينية التي تعارض نهجها   
انقالب حركة حماس هو أكبر خدمة للمشاريع اإلسرائيلية األمريكية االحتالل في المنطقة، وعلـى هـذه                

  .حسب قوله" الجريمة ان تتوقف حاال
  ١٣/١١/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   يستمر اكثر من يوم واحد اجتماع انابوليس قد ال: العبريةاالذاعة .٢١

ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية ان االجتماع الدولي في انابوليس بالواليات المتحـدة            : القدس المحتلة 
ونقلت االذاعـة    .الستئناف مفاوضات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين قد ال يستمر اكثر من يوم واحد            

 تـشرين   ٢٧ه قوله ان االجتمـاع سـيعقد فـي          عن مسؤول حكومي كبير فضل عدم الكشف عن هويت        
وكان مسؤول فلسطيني اعلن االثنـين ان المفاوضـات          .نوفمبر وينتهي بعد يوم من النقاشات فقط      /الثاني

واكـد المـسؤول      .الفلسطينية االسرائيلية الخاصة بالتحضير الجتماع انابوليس وصلت الى حافة المأزق         
ومن الصعب التوصل الى وثيقة مشتركة في مثل        .  بين الطرفين  ان الصعوبات القائمة ستتحول الى ازمة     "

  ".هذه االجواء
  ١٣/١١/٢٠٠٧وكالة سما 
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   االسرائيلي يكشف عن رسائل متبادلة بين اسرائيل ودمشق للبدء بمفاوضاتالتلفزيون .٢٢
بـدء   كشف التلفزيون االسرائيلي هذه الليلة عن رسائل متبادلة بين تل ابيب ودمشق من اجل ال               -بيت لحم 

بمفاوضات مباشرة فيما قلل محللون اسرائيليون من نجاح مؤتمر انابوليس وذهب بعضهم الى الحـديث               
وكشفت القناة الثانية من التلفزيون ان وزير الجيش االسرائيلي ورئيس اركانه جـابي     .عن امكانية تاجيله  

 . انها لن تهاجم ديمونة اشكنازي دعا الى مفاوضات مباشرة مع سوريا في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق
  ١٢/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  بالذخيرة الحية في عمق مزارع شبعا" اإلسرائيلية" للقوات مناورات .٢٣

 داخل مزارع شبعا وتـالل كفـر شـوبا          "االسرائيلية"سجلت امس حركة عسكرية الفتة للقوات       : بيروت
 المطلة على منطقة العرقوب،     "االسرائيلية"لعسكرية  اللبنانية المحتلة، وسمع اطالق نار كثيف في المواقع ا        

في رويسات العلم، السماقة، الرمتا، فشكول، مزرعة زبدين وعمـق المـزارع، مـصحوبة بعـشرات                
وتبين ان قوات االحتالل تقوم بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل هذه المزارع، وعند             . االنفجارات

  .ن الجنوبتخومها المطلة على القطاع الشرقي م
  ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "٤٨" الكتروني للتنصت على فلسطينيي مركز .٢٤

صادقت لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، أمس على إقامة مركز          : حسن مواسي  -القدس المحتلة   
 ، األمنية  ليتم استخدامه من قبل األجهزة     ،"المواطنين"معلومات الكتروني يشمل كافة معطيات االتصال لـ        

. وتمهيدا لمصادقة اللجنة على مشروع القانون لطرحه للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة فـي الكنيـست              
 يعني أن إسـرائيل تحولـت إلـى         ،ورأى عدد من المحللين في الشأن اإلسرائيلي أن المصادقة على هذا          

قانون ممارسات قائمة لألجهـزة      حيث يضع هذا ال    ،أجهزة أمنية لها دولة وليست دولة لديها أجهزة أمنية        
 وستشمل منظومة المعلومات أرقام الهواتف بما فيها األرقام الـسرية واألسـماء             ،األمنية في إطار قانون   

وهو . والعناوين وقائمة المحادثات والمكان الذي أجريت منه المكالمة من الهاتف النقال والرسائل النصية            
ـ     ل استمرارا لمالحقتهم وابتزازهم من خالل معرفـة كافـة           ويشك ،٤٨قانون جديد يستهدف فلسطيني ال

وسيتم تطبيق هذا القانون عمليا عن طريق إقامة مركز معلومات الكتروني تستخدمه            . أسرارهم الشخصية 
األجهزة األمنية للحصول على المعلومات دون أن تحتاج إلى أن تطلب من شـركة الهـاتف أو شـركة                   

نترنت تزويدها بالمعلومات بحيث يتم تجميع المعلومـات فـي المركـز            الهاتف النقال أو مزود خدمة اال     
  .ويحصل المحققون وأفراد األجهزة األمنية على إمكانية الدخول إليه

  ١٣/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  إيران مدرسة في اإلرهاب:  يشيد بالنموذج التركيبيريز .٢٥

تمر صحافي مشترك مع نظيـره      كال شمعون بيريز امس في اليوم الثاني من زيارته الى تركيا وفي مؤ            
، وشـن   "النموذج في النجاح االقتصادي والحريـات الديموقراطيـة       "التركي عبد اهللا غول، المدائح للبلد       

في موازاة ذلك، وعد غول بمعاودة الجهـود         . هجوما عنيفا على ايران ووصفها بانها مدرسة االرهاب       
سرى، متمنيا ان يخرج مؤتمر انابوليس بنتائج       الطالق سراح األسرى االسرائيليين، من دون تحديد اي أ        

  ملموسة، مجددا رفضه لوجود اسلحة نووية ودمار شامل في كل الشرق األوسط، وليس فقط في ايران
  ١٣/١١/٢٠٠٧السفير 
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  حقوق القوميةالالتفاوض على صفقة تنتهك  مقدسية تطالب عباس بعدم شخصيات .٢٦
مسيحية واالسالمية، بينهم مستشار عباس حول القـدس         من الشخصيات المقدسية، ال    ١٠٨نشر  : وكاالت

ة يطـالبون فيـه الـرئيس       يعدنان الحسيني ورئيس جامعة القدس سري نسيبة، اعالنا في صحيفة مقدس          
  .     حقوق القوميةالالفلسطيني بعدم التفاوض على صفقة تنتهك 

  ١٣/١١/٢٠٠٧السفير 
  

  طاع أسوأ منها في الضفة والقالقدسأوضاع التعليم في  .٢٧
أظهـرت   ناقشت لجنة المعارف في الكنيست اليوم االثنين أوضاع الجهاز التعليمي في القدس المحتلة و             

 الف طالـب  ١٥أن  " االئتالف لتطبيق قانون التعليم االلزامي والمجاني في القدس المحتلة        "معطيات قدمها   
ئة منهم دون أطر تعليميـة       في الم  ٩٠ سنوات، ونحو    ٤ – ٣في القدس المحتلة تتراوح أعمارهم ما بين        

 طفال مسجلون في حضانات خصوصية في       ١٩٠٠ طفالً مسجلون في الحضانات الرسمية فيما        ٥٥وفقط  
 في المئة من أهالي القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر ما يصعب ادخال األطفـال فـي                  ٦٤حين أن   

ت الحديثة فإن قانون التعليم     وحسب المعطيا . أطر تربوية خصوصية جراء األوضاع االقتصادية الصعبة      
  .االلزامي والمجاني ال يسري حتى اليوم على األطفال الذي دون سن الثالثة

 سنوات يقعون في خانة أطفال في خطر بسبب عدم          ٤-٣ طفل في أجيال     ٨٠٠وبينّت المعطيات أن نحو     
ية والجـسدية،   طفل في خانة أطفال في خطر بسبب األوضاع الـصح  ٢٠٠االستقرار األسري، فيما يقع     

 طفل في حالة خطر بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة والفقر نتيجة سياسـات االحـتالل               ١٢٠٠ليبقى  
.  طالبا منهم مسجلون في أطر تعليميـة       ٨٠االسرائيلي، وغالبيتهم يفتقدون إلى اطر تعليمية تأويهم وفقط         

 التدريسية في القدس المحتلة الذي      وإضافة الى المعطيات المذكور ناقشت اللجنة النقص الحاد في الغرف         
  . غرفة١٥٠٠يصل الى 

 غرفة والتسرب   ١٥٠٠ف التدريس يصل إلى     رالنقص في غ  " جمال زحالقة إن    . من جانبه قال النائب د    
وأكد النائب زحالقة على أن أوضاع التعليم الكارثيـة         .  في المئة من مجمل الطالب     ٤٥في المدارس يبلغ    

وزاد ". قصود ينسجم مع سياسة تقليص عدد السكان الفلسطينيين فـي المدينـة          في القدس المحتلة إهمال م    
 ".أ بكثير مما هي عليه في قطاع غزة والضفة الغربيةوأوضاع التعليم في القدس أس: "زحالقة

  ١٢/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   في غزة غاضبون يتظاهرون وسط رام اهللا احتجاجاً على ممارسات حماسمواطنون .٢٨

احتجاجا على ما حـدث فـي        مئات المواطنين الغاضبين وسط مدينة رام اهللا، أمس،          احتشد :نائلة خليل 
ستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين بينما كانوا       با بالتسبب حماس والقوة التنفيذية     قطاع غزة متهمين  

خروج  بإعالن اليوم، يوم حداد عام، وال      واوطالب .يشاركون في إحياء الذكرى الثالثة لرحيل ياسر عرفات       
  . في القطاعبمسيرات في كافة المدن ضد ممارسات حماس

  ١٣/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  اعتقال أول برلمانية عربية فلسطينية وصمة عار في جبين الديمقراطية: حقوقيمركز  .٢٩

استنكر مركز أحرار لدراسات األسرى، اقتحام قوات االحتالل منزل الـدكتورة مـريم صـالح        : رام اهللا 
أول برلمانية عربيـة فلـسطينية،       وأعتبر أن اعتقال     .ها في ظروف غاية في الصعوبة واإلجرام      واعتقال

كما اسـتنكر    .سابقه خطيرة يهدف من خلفها االحتالل إيصال رسالة أن ال حصانه ألحد مهما كان جنسه              
 ربا مـستغ  .خالد طافش الذي لم يمضي على خروجه من السجن سوى أشهر قليلة           النائب  المركز اعتقال   
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 أن معتقلي شهر أكتوبر السابق وحتـى        في حين  معتقال،   ٤٠٠الحديث عن إفراجات وقرب إطالق سراح       
  .يغالبيتهم إلى االعتقال اإلدارتحويل  معتقل، تم ٤٤٠تاريخ هذا البيان وصل إلى 

  ١٢/١١/٢٠٠٧ قدس برس
  

   تفتك باألسرى واالحتالل يهدد بقتلهماألمراض .٣٠
ن نائب  أ،   عن أسير فلسطيني قوله    محامي جمعية نفحة للدفاع عن االسرى     نقل   : أمين أبو وردة   -نابلس  

مدير سجن الرملة هدد بسحب الكانتينا وبإطالق النار على األسرى فـي حـال حـدوث أي خطـوات                   
مشيرا إلى ان األسرى قاموا األحد بإرجاع وجبة طعـام احتجاجـا             .احتجاجية ضد سياسة إدارة المعتقل    

ن إدارة سجن هـشارون تـرفض إدخـال         أ ذكر أسير آخر،  وفي السياق ذاته     .على سياسة إدارة السجن   
ن األمراض  أفاد أ و .ن إدارة المعتقل قلصت من وقت االستراحة      كما أ الكانتينا حتى على حساب األسرى،      
ادارة المعتقل ذلك بل وتهدد بتحويل المعتقـل إلـى          ، في حين تتجاهل     الجلدية المعدية تنتشر بين األسرى    

سجن قامت بفتح قـسم     الن ادارة   فقد ذكر أحد االسرى أ    عن األوضاع في سجن النقب،       أما   .يسجن مدن 
  .جديد يفتقر ألدنى مقومات الحياة

 ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   طبيب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها السبت الماضياستشهاد .٣١

را بجراح أصيب بها قبل يومين فـي        أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد طبيب متأث       : ألفت حداد 
  .قصف إسرائيلي لتجمع مواطنين شمال قطاع غزة

  ١٢/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   يتعاونون مع الجزيرة لكسر الحصار في غزةاإلعالميون الفلسطينيون: تحقيق .٣٢
رغم الصورة السوداوية التي صبغها الحصار اإلسرائيلي على مجمل الحيـاة فـي             : غزة -أحمد فياض 
كثير من الفئات والشرائح المجتمعية لم تستسلم لهذا الواقع ونجحت محاولتها في التغلب على              غزة، فإن ال  

إحدى المحاوالت التي أسهم مركز الجزيـرة اإلعالمـي للتـدريب            وكانت   .معوقات الحصار واإلغالق  
ـ                   د والتطوير بالتعاون مع مركز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتدرب والتطوير في إنجاحهـا، هـي عق

 داخل غزة بنفس المـستوى      ،دورات تدريبية لإلعالميين الفلسطينيين المحاصرين والمحرومين من السفر       
  .التي تعقد فيه في الدوحة

  ١٢/١١/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  

  عالقات أجنبيات يحلمن بدخول غزة.. في رفح: تحقيق .٣٣
 ومعهن األسـر العالقـة      يتكرر المشهد مع الكثير من األجنبيات من مختلف الجنسيات،        : محمد أبو عيطة  

وكبار السن والسيدات المرضى من جراء طول فترة االنتظار للدخول إلى قطاع غزة، والذين وصـلت                
وحاليا يتجمع غالبية العالقين    .  شخص ١٥٠٠أعدادهم وفق تقديرات الجهات الرسمية المصرية إلى نحو         

لمغادرة المعسكرات التـي كانـت قـد        في الشاليهات والفنادق الشعبية بمدينة العريش، بعد أن اضطروا          
في الوقـت   . أعدتها السلطات المصرية ألنه ال يمكن اإلقامة فيها في فصل الشتاء وال توجد بدائل مناسبة              

نفسه تماطل إسرائيل في دخول العالقين إلى أراضيهم رغم كل المحاوالت التـي تبـذل مـن الجانـب                   
 أعطت مؤخرا الـضوء األخـضر إلعـادتهم وفـق           ورغم أنها قد  . المصري والفلسطيني إلنهاء األزمة   

ومن جانبه صرح مصدر فلسطيني مـسئول بالـسفارة      . الشروط التي تراها، إال أن قرارها لم يتحدد بعد        
الفلسطينية بالقاهرة أنهم يحصلون على هذه الوعود طوال األربعة شهور الماضـية ومنـذ أن تجـددت                 
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ائيلي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقات مع الجانـب المـصري           األزمة، إال أن العقبة تبقى في الجانب اإلسر       
إلى ذلك ورغـم مـرور      .  عالق في اليوم الواحد لتنتهي األزمة خالل يومين        ١٠٠٠إلمكانية إدخال نحو    

الوقت وعدم تغير األوضاع فإن العالقين ال يزال لديهم أمل، ويتوقعون في أي لحظة أن تأتي الموافقـات                  
  .يبا أن كل فرد منهم أعد أمتعته وقام بتجهيزها للعودة في أي لحظةبعبورهم، لذلك لم يكن غر

  ١٢/١١/٢٠٠٧إسالم أون الين 
 

  الطبي السعوديدعم ال تشيد ب قطاع غزةمواجهة حصارل الشعبية لجنةال .٣٤
 الـسعودي  بقرار وزير الداخليـة       قطاع غزة،  أشادت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار    :  وائل بنات  - غزة

 متكاملة لغسيل الكلى للمستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة             وحدة ٥٠بتقديم  
 بتوفير األدوية الالزمة للشعب في قطاع        السعودي وزيرالوناشد رئيس اللجنة جمال الخضري،       .العالمية

  .قطاعالغزة، وخاصة أدوية مرض السرطان التي رصيدها صفر في مستشفيات 
  ١٣/١١/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
   غزة بانتظار فك الحصار أو الموت البطيءمرضى: تقرير .٣٥

يتربص الموت بمرضى قطاع غزة الذي يلفه حصار شامل يتخلله إغالق كافـة             : خلف خلف من رام اهللا    
ن غزة هي اآلن اقرب إلى      إوبحسب المؤسسات الحقوقية ف   . المعابر التي تعتبر منافذه الوحيدة على العالم      

انية في ظل نفاذ األدوية األساسية، ومنع المرضى ذوي الحاالت الخطيرة من السفر للخارج              الكارثة اإلنس 
 نوع من األدوية    ٥٠ إلى   ٤٠وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية أن          .لتلقي العالج 

طع غيـار،   كما أن العديد من األجهزة الطبية في المستشفيات بحاجة لصيانة وق          . الضرورية باتت مفقودة  
 جهاز غسل كلى، باإلضافة لوجود      ٢٠ مريض بالكلى في مستشفى الشفاء يستخدمون فقد         ٢٠٠حيث أن   

  . مريض يعانون من السرطان بحاجة للسفر للخارج لتلقي العالج٤٥٠
  ١٢/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   االزياء التقليدية الفلسطينية  عراقةحول  كتابصدر تسويسريةباحثة  .٣٦

بحضور عدد كبير من المهتمين بالتراث الفلسطيني وأبناء الجاليات االجنبية فـي            : سامح خالد   -الدستور  
التـصاميم التـشكيلية للمطـرزات      حول  عمان وقعت الباحثة السويسرية مارغريتا سكينر كتابها الجديد         

ذج  نمـو  ٢٠٠ والذي يحتوي على استعراض تفصيلي لالزياء الفلسطينية التقليدية وأكثر من            .الفلسطينية
لفن التطريز العريق خصوصا في الفترة الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القـرن                

  .العشرين ومن مدن فلسطينية عديدة وعلى راسها القدس ونابلس ورام اهللا وبئر السبع وغيرها
  ١٣/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
   أفرجت عنهم إسرائيل يضربون عن الطعامأردنيونأسرى  .٣٧

قالت عائالت أربعة أسرى أردنيين أفرجت عنهم السلطات اإلسرائيلية في وقت : نجار محمد ال-عمان 
سابق من العام الجاري، إن أبناءهم بدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ الخميس الماضي، احتجاجا 

وحسب بيانات اللجنة . على تعامل الحكومة األردنية مع ملف بقية األسرى في السجون اإلسرائيلية
 أردنيا يقبعون في المعتقالت ٣١وطنية المعنية بقضية األسرى في السجون اإلسرائيلية ال يزال ال

وجهوا عدة رسائل إلى الحكومة لتذكيرها بما وعدت به، "وزاد البيان أن األسرى األربعة . اإلسرائيلية
ة، وكان آخر تلك ومطالبتها بتنفيذ وعدها بالعمل على اإلفراج عن بقية األسرى في السجون الصهيوني

من جهته قال ".  أيام، غير أن الحكومة لم تصغ إلى هذه الرسائل ولم تلتفت إليها١٠الرسائل قبل حوالي 
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الناطق باسم اللجنة الوطنية لألسرى في السجون اإلسرائيلية الدكتور صالح العجلوني إن أهالي األسرى 
وحمل العجلوني، في حديث . وح عن الطعامقلقون على صحة أبنائهم بعد إعالنهم بدء اإلضراب المفت

جزهم السلطات للجزيرة نت، الحكومة األردنية كامل المسؤولية عن صحة األسرى األربعة الذين تحت
  .ا شمال البالداألردنية في سجن قفق

   ١٢/١١/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  لن نسمح بإدخال القضية الفلسطينية في حرب مخيمات:  يلتقي عباس زكياهللافضل  .٣٨

نبه المرجع الشيعي اللبناني، السيد محمد حسين فضل اهللا، لدى استقباله امس وفداً من منظمة : يروتب
لن نسمح : "وقال". ضرورة عدم إقحام المخيمات في تعقيدات األزمة اللبنانية"التحرير الفلسطينية، الى 

وفد، ممثل منظمة التحرير فيما اكد رئيس ال". بإدخال القضية الفلسطينية في متاهة حرب مخيمات جديدة
". ال حرب لها مع محيطها"لما ذِكر حول وضع المخيمات، وان " ال صحة"في لبنان، عباس زكي، ان 

ضرورة "وأكد فضل اهللا للوفد الفلسطيني . االنتباه اكثر اذا كانت هناك سيناريوهات خطيرة"ودعا الى 
منظمة التحرير وحركة فتح بمسيرة حوار جديدة ان تنطلق "، و" الفلسطينية-تحسين العالقة الفلسطينية 

حديث "، مشيراً الى "ان ثمة استهدافاً سياسياً متواصالً للفلسطينيين في لبنان"ورأى ...". مع حركة حماس
دائم في الكواليس السياسية اللبنانية والدولية عن فكرة التهجير لهم الى استراليا او البرازيل او كندا، الى 

إن اإلدارة األميركية المحافظة تريد اللعب بأكثر من ورقة : "وقال". ن توطين آخرينجانب الحديث ع
إلدارة مسألة الفوضى في لبنان، ولطرح العناوين الفلسطينية واللبنانية والطائفية بطريقة تثير الحساسيات 

وإننا، من موقعنا الشرعي ومن حرصنا الدائم . واالنقسامات للوصول بالمسألة إلى النتائج السلبية الكبيرة
وعلى الجميع أن يتحملوا .  الواقع كلهعلى هذه العناوين، سنتدخل لمنع أي سلبية من أن تتحرك في هذا

المسؤولية في عدم إثارة هذه األمور، وكذلك في االلتفاف على كل من يحاول تحريك األجواء السلبية في 
ومن . نحن مع بعضنا البعض كما تحدث باألمس السيد حسن نصر اهللا: من جهته، قال زكي". هذا الواقع

فعليه أن يعرف أن اتصاالتنا الدائمة ستقطع الطريق على الباحثين  فلسطينية -يرد إحداث فتنة لبنانية 
 .عن الفتنة والتقاتل

  ١٣/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  أبو الغيط يشكك في إحتمال نجاح المؤتمر األمريكي  .٣٩

قال مصدر دبلوماسي عربي، إن :  وكاالت-عواصم : ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة 
الحالية تتجه نحو الموافقة على حضور المؤتمر بعد االطالع على نتائج المباحثات االتصاالت العربية 

وشكك وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، في إمكان نجاح .  اإلسرائيلية-الفلسطينية 
 المؤتمر األمريكي، وألمح إلى احتمال عدم مشاركة القاهرة في المؤتمر إذا لم يتم التحضير بصورة جدية

وسئل في مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي جمع الرئيس المصري حسني مبارك مع عباس ومنسق . له
السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي خافيير سوالنا، أمس، عما إذا كانت مصر ستشارك في 

". عندما نتلقاهالم يتم توجيه الدعوات للمشاركة في االجتماع حتى اآلن وسننظر فيها "المؤتمر، فقال إنه 
إذا كان اجتماع أنابوليس يحقق هدف إقامة الدولة الفلسطينية فلنذهب جميعا لخدمة هذا الهدف "وأكد أنه 

الفلسطيني، أما إذا كان االجتماع لن يحقق هذا الهدف فاعتقد أن مصر وغيرها من الدول العربية وبقية 
  ". أطراف الرباعية الدولية ستتحفظ على المشاركة

 شدد أبوالغيط على أن مرجعيات مؤتمر أنابوليس :١٣/١١/٢٠٠٧ األهرام المصرية فت صحيفةوأضا
للسالم يجب أن تعتمد علي أسس واضحة، وفقا لقواعد القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، وقرار 

، والقرارات الصادرة من الجمعية العامة ١٩٦٧، وأن يكون األساس هو حدود٢٤٢مجلس األمن رقم
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 بخصوص الالجئين، ومبادرة السالم العربية التي تتحدث عن األرض ١٩٤لألمم المتحدة مثل القرار
وأكد أبوالغيط أن . مقابل السالم، أما بالنسبة لخريطة الطريق فهي مجرد آلية للتنفيذ وليست مرجعية

دة فتح المقار المطلوب حاليا هو وقف بناء المستوطنات، وإنهاء كل بؤر التوتر االستيطانية، وإعا
الفلسطينية بالقدس الشرقية التي أغلقتها إسرائيل في أثناء االنتفاضة، باإلضافة إلى إلغاء أو الحد من نقاط 

  .التفتيش التي تعوق حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية
  
  اجتماع لوزراء الخارجية لتحديد الموقف الجماعي العربي من مؤتمر أنابوليس: موسى .٤٠

أكد السيد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، أن االجتماع االستثنائي : حناويمسعود ال
لوزراء الخارجية العرب بشأن مؤتمر أنابوليس، ينتظر عقده خالل األيام العشرة األخيرة من شهر 

ى، في وأوضح موس. نوفمبر الحالي برئاسة السعودية، باعتبارها رئيس لجنة مبادرة السالم العربية
تصريحات له أمس عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن اجتماع وزراء الخارجية سوف 

وأشار موسى الى أن الرئيس الفلسطيني . يناقش كل النقاط الخاصة بالمؤتمر لتحديد الموقف العربي منه
. ؤتمر السالممحمود عباس أطلعه على تقرير مفصل عن المرحلة التي وصلت إليها اتصاالته بشأن م

وقال إننا مازلنا نعمل علي أن يعقد مؤتمر أنابوليس ليشكل نقلة نوعية، مؤكدا أن العرب يريدون لهذا 
االجتماع أن ينعقد وأن تكون له نتائج محسوسة ومعروفة وفي إطار زمني ويحقق تقدما على مسيرة 

 والمستعمرات ومصادرة ونبه موسى الى أن الوضع في األراضي المحتلة وبناء الجدار. السالم
وشدد موسى على أنه ال يوجد استبعاد . الممتلكات تعتبر مؤشرات سيئة للغاية على النيات اإلسرائيلية

ألي مسار، مؤكدا أنه في حال االشتراك العربي المكثف فإنه سوف يكون على أساس المبادرة العربية، 
 فأي تطبيع أو تقدم يكون على جميع والتي تتعامل بطريقة شاملة مع األسف وليس فلسطين فقط،

  .المسارات وليس على مسار واحد وتجاهل باقي المسارات
 وردا على سؤال على وجود تباين في المواقف العربية تجاه مؤتمر أنابوليس، قال إننا جميعا نحرص 

 وهذا هو على حضور المؤتمر باعتباره فرصة إلحداث نقلة نوعية وتحقيق تقدم حقيقي في عملية السالم،
وأكد أن المهم هو تحقيق المصلحة العربية، واصفا . ما يجب أن يبحث، وقال إنه ليس هناك تباين

المرحلة الحالية بأنها مرحلة غاية في الدقة، فاذا توافقت المصالح العربية مع األمريكية واالسرائيلية في 
  .هذا العنصر أو ذاك فليكن

  ١٣/١١/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  يبحث مع مشعل وموفدي عباس في التطورات على الساحة الفلسطينيةالمعلم  .٤١

شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم لدى استقباله موفدي الرئيس :  نور الدين األعثر-دمشق 
أهمية الحوار الهادف إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تسهم في "محمود عباس، أمس، على 

  ". سطينيتقوية الموقف الفل
اطلعا المعلم على نتائج االتصاالت الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك "وقالت مصادر رسمية إن الموفدين 

وأضافت أن المعلم أكد للوفد ".  اإلسرائيلية والتطورات على الساحة الفلسطينية-االتصاالت الفلسطينية 
  ".دعم بالده المستمر للشعب الفلسطيني وحقوقه"

خالد مشعل التطورات على " حماس"فصل، بحث المعلم مع رئيس المكتب السياسي لحركة وفي لقاء من
أهمية تحقيق الوحدة الوطنية "وأشارت المصادر الى أن المعلم أكد خالل اللقاء . الساحة الفلسطينية

هدف الفلسطينية بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على الوقوف في وجه الممارسات اإلسرائيلية التي تست
وأكد مشعل في تصريحات عقب ". وجوده ووحدته وتطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

وبعدما أشار إلى انه بحث مع ". االنقسام الحاصل بين الفلسطينيين ال يخدم المصلحة الفلسطينية"اللقاء ان 



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ٩: ..        العدد                        ١٣/١١/٢٠٠٧ثالثاء ال: التاريخ

د التي يبذلها الجميع في تحقيق المعلم التطورات على الساحة الفلسطينية، أعرب عن أمله في نجاح الجهو
  .اللحمة الفلسطينية بما يخدم القضية الفلسطينية والمصلحة العربية

  ١٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  تركيا تحاول االفراج عن جنديين اسرائيليين أسرهما حزب اهللا .٤٢

فراج عن أبلغت تركيا شمعون بيريس الرئيس االسرائيلي الزائر، يوم االثنين، انها ستعمل على اال: أنقرة
وقال الرئيس التركي عبد اهللا جول في . جنديين اسرائيليين أسرهما حزب اهللا اللبناني العام الماضي

ووصف المسألة )." فيما يتعلق بالجنديين(نأمل ان تتحقق نتيجة طيبة "مؤتمر صحفي مشترك مع بيريس 
  ".انسانية"بانها 

  ١٢/١١/٢٠٠٧رويترز 
  
  اإليراني " النووي"جول صد هجوم بيريز على  .٤٣

شمعون " اإلسرائيلي"رفض الرئيس عبد اهللا جول االتهامات التي وجهها الرئيس :  حسني محلي-أنقرة 
بريز إليران بدعم ما سماه األرهاب، وقال إن من حقها أن تمتلك الطاقة النووية ألغراض سلمية، مؤكدا 

التي تملك ترسانة ضخمة " إسرائيل"على ضرورة منع السالح النووي في المنطقة عموما، في إشارة إلى 
لسالم "للجلوس إلى طاولة المباحثات مع سوريا والتوصل معها " إسرائيل"ودعا جول . من هذا السالح
من دون سوريا وحل "مشددا على ضرورة مشاركة دمشق في مؤتمر أنابوليس، ألنه " شامل وعادل
وتظاهر المئات من األتراك في أنقرة ". رلن يتحقق السالم واألمن واالستقرا" إسرائيل"مشاكلها مع 

  .أستنكارا لزيارة بيريز كما شنت وسائل اإلعالم اإلسالمية هجوما عنيفا ضد الحكومة التي استضافته
 ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  بهدف بحث التعاون االقتصادي ل يجتمعون في أنقرةجوعباس وبيريز و .٤٤

، واالسرائيلي  والفلسطيني، محمود عباسركي، عبد اهللا جول،يلتقي الرؤساء الثالثة، الت: تل أبيب
وقال بيريس ان هدف اللقاء هو اقامة تعاون اقتصادي . شمعون بيريز، في انقرة في أول لقاء من نوعه

 . بين البلدان الثالثة، خصوصا في مجال المياه وفي دعم مشاريع اقتصادية فلسطينية
  ١٣/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  الستخدامها في العراق وأفغانستان " إسرائيلية"شتري أسلحة واشنطن ت .٤٥

وافق الكونجرس األمريكي على شراء الجيش األمريكي أسلحة ومعدات تكنولوجية عسكرية مـن              :م.ا.و
وقـال مـصدر     . الستخدامها في الحرب الدائرة في العراق وأفغانستان       "اإلسرائيلية"الصناعة العسكرية   

 مليـون دوالر    ٧٠٠يكي طلب عدم ذكر اسمه أن قيمة هذه الصفقة تصل إلى            مطلع في الكونجرس األمر   
  .لدفاع األمريكية للسنة المقبلةستدفع من الميزانية األمنية لوزارة ا

  ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   يعارض االنفتاح على سورية وينصح اسرائيل بعدم إبداء مرونةتشيني .٤٦

ـ  أكدت مصادر ديبل  :  كرم  جويس -واشنطن    أن نائب الرئيس األميركـي ديـك        "الحياة" وماسية غربية ل
تشيني ومستشارين نافذين للرئيس جورج بوش في البيت األبيض أبدوا اعتراضاتهم على انفتاح وزيـرة               
الخارجية كوندوليزا رايس تجاه دمشق وتوجيه دعوة لها لحضور مؤتمر أنابوليس المرتقب قبـل نهايـة                

تـشيني نـصحا    ديـك   مستشار بوش للشرق األوسـط إيليـوت أبرامـز و         وأكدت المصادر أن و   . العام
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بعدم تقديم تنازالت أو اظهار ليونة لدمشق لجهة بحث مسألة          "االسرائيليين وعبر قناة منفصلة عن رايس،       
  . "الجوالن في المؤتمر

  ١٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
   إلى ساحة البراق  من النمسا يلغي زيارتهبطاركةوفد  .٤٧

إسـرائيل هـي أرض     " صرح في خطـاب لـه أن         والذيمؤيد إلسرائيل   ال ،شكونبرونالكاردينال  توجه  
، على رأس الوفد يوم أمس وبرفقة سفير بالده مايكل راندي، إلى القدس إلجراء جولة في الحرم                 "اليهود

ب ، شموئيل رابينوفيتش، إال أنهم استوقفوا وأبلغهم الحراس اإلسرائيليون أنه يتوج          "حاخام الهيكل "والتقاء  
، فـرفض   )البـراق ( "ساحة حائط المبكى  "عليهم نزع الصلبان التي يعلقونها في أعناقهم قبل الدخول إلى           

رجال الدين واضطروا أمام إصرار الحراس إلى إلغاء الزيارة، في حين تبنى رابينوفيتش نفس الموقـف                
 ظهور رجال الـدين    ريف عن رافينوفيتش قوله إن    اونقلت صحيفة مع   .وألغى الزيارة هو أيضا من جانبه     

بزيهم التقليدي وهم يعلقون الصلبان على أعناقهم في باحة الهيكل واللقاء به يمـس بمـشاعر المـصلين                  
  . اليهود

  ١٢/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
 تصدير المنتجات الزراعية لغزةلتطالب إسرائيل بفتح المعابر "  األميركيةالتنميةوكالة " .٤٨

إحدى أهـم الجهـات المانحـة       ) USAID(لتنمية األميركية   فشلت جهود بذلتها وكالة ا     :كتب حامد جاد  
الممولة لقطاع الزراعة في ثني الجانب اإلسرائيلي عن موقفه الرافض لفتح معابر القطاع أمام منتجـات                

وكشف سعيد صبري مدير مشروع تنمية الشراكة الزراعية اإلنتاجيـة           .المحاصيل الزراعية التصديرية  
)PAPA (  ،ـ   الذي تموله الوكالة ما زالت تواصل االتـصال     " بابا" أن إدارة مشروع     ،"األيام"في حديث ل

بكافة األطراف المعنية من أجل حل مشكلة تصدير هذه المنتجات التي تحظى بإقبال شديد في األسـواق                 
األوروبية، كونها السباقة في الوصول إلى تلك األسواق قبل غيرها من منتجات الـدول األخـرى التـي            

  . األصناف ذاتهاتشتهر بزراعة
  ١٣/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
    البارد نهر يتفقدان مخيم  في األمم المتحدة مسؤوالن .٤٩

 كارين أبـو زيـد      لالونروازار المنسق الخاص لالمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، والمفوض العام            
وجاال على  . لتقديم المساعدة واستعرض المسؤوالن الجهود التي تقودها االونروا       .  امس ،مخيم نهر البارد  

 لتقديم الرعاية الصحية للعائدين الى نهـر        "االونروا"المخيم الجديد، وتفقدا العيادة الموقتة التي استحدثتها        
كما زارا المباني الجماعية حيث يقطن العائدون موقتا داخل المخيم الجديد، وتفقدا آبار المياه التي               . البارد

مـن  ": وقالت أبـو زيـد    . يد بجولة سريعة داخل المخيم القديم     درسون وأبو ز  كما قام بي  . أعيد تصليحها 
 التـي   "االونروا"الواضح ان إعادة إعمار نهر البارد ستتطلب تعاونا كبيرا بين الحكومة اللبنانية ووكالة              

   ."تبقى مستعدة وملتزمة هذا التعاون
  ١٣/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  اولمرت يثبت عنصرية اسرائيل .٥٠

  عطوانعبد الباري 
عندما يؤكد ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي أن على المفاوضين الفلسطينيين االعتراف مـسبقا،   
بالدولة العبرية كدولة لليهود فقط كشرط للمشاركة في مؤتمر انابوليس للسالم، فان هذا يعني عمليا ليس                
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وطن والشتات، وانما التمهيد لطرد     اسقاط حق العودة ألكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون في ال           
  .اكثر من مليون فلسطيني يعيشون داخل ما يسمي بالخط االخضر، او عرب اسرائيل 

 جدية رفض المفاوضين الفلسطينيين لمثل هذا االقتراح العنصري شكال ومضمونا، ولكن            ىال نعرف مد  
صرار على هـذا المطلـب،      ما نعرفه انهم وكبيرهم الرئيس محمود عباس، قد شجعوا اولمرت على اال           

  .عندما قالوا ان رؤية بوش للسالم ستكون احدي المرجعيات االربع لمؤتمر انابوليس للسالم
فرؤية بوش هذه تعترف باسرائيل كدولة يهودية، وتسقط حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وتقبـل ببقـاء             

 في اي تسوية شاملة للصراع العربـي ـ   الكتل االستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية والقدس المحتلة،
  .االسرائيلي على اساس مبدأ الدولتين

هذه الرؤية وردت في رسالة الضمانات التي بعث بها الرئيس االمريكي الي رئيس الوزراء االسـرائيلي                
ومـن  . واالنسحاب من قطاع غـزة    ) بعد التعديالت (السابق آرييل شارون، ثمنا لقبوله بخريطة الطريق        

  .ها بالشكل المطلوبي ان الطرف الفلسطيني المفاوض قبل بها ضمنيا، عندما لم يعترض علالمؤسف
القبول بيهودية الدولة العبرية يعني عمليا ان تكون حكرا على اليهود فقط، وان جميع المواطنين العـرب                 

الـي الدولـة    هم المغادرة، بالجملة او بالتقـسيط،       يمن مسيحيين ومسلمين ليس لهم حق البقاء فيها، وعل        
الفلسطينية الجديدة المقطعة االوصال، المنزوعة السيادة التي من المفترض ان تقوم في نهايـة العمليـة                

  .التفاوضية
فهذا المصطلح ال يلغي حق العودة لالجئين الفلسطينيين فقط، الذي هو لب القضية الفلسطينية، وانما يفتح                

، ورفضوا مغادرتها رغم التهديد والوعيد واالرهاب       المجال امام طرد من بقوا على ارضهم في فلسطين        
  .١٩٤٨قبيل قيام اسرائيل عام 

 الغربيـة، وهروبـا مـن       ىومن المفارقة ان الصهاينة االوائل الذين وصلوا الي فلسطين بدعم من القو           
الهولوكوست وحروب التطهير العرقي التي استهدفتهم في اوروبا، كانوا يصرون على علمانية دولـتهم،              

شتراكيتها، وينفون عن انفسهم اي شبهة عنصرية او دينية، حتي ال يتهمـوا بتكـرار ادوار جالديهـم             وا
  .ومضطهديهم في تعاملهم مع ضحاياهم من ابناء الشعب الفلسطيني

الموقف االسرائيلي العنصري هذا ليس جديدا، كما انه ليس مفاجئا ايضا، ولكن الجديد والمفـاجئ هـو                 
ة االمريكية والدول الغربية االخري التي تؤيده وتمارس ضغوطا علـى الـشعب             موقف الواليات المتحد  

ها حاليا، لكي تكون اسـاس      يالفلسطيني للقبول به، وتضمينه بشكل بارز في الوثيقة التي يتم التفاوض عل           
  .جدول اعمال مؤتمر سالم الخريف الذي دعا الي عقده الرئيس االمريكي

نا يقوم على العنصرية الدينية، ويقتصر فقط على اهله دون غيرهم، وهي            فكيف تؤيد الواليات المتحدة كيا    
التي قدمت نموذجا في التعددية الثقافية والعرقية والدينية، والتعايش بين مختلف األديان واألعراق علـى               

  اسس المساواة في الحقوق والواجبات، وهو النموذج الذي انتج القوة االعظم في التاريخ؟
وبا الغربية التي تتباهي بديمقراطيتها وتعدديتها هذا المفهوم العنصري الجديد في مطلـع             كيف تساند اور  

القرن الحادي والعشرين، وهي التي الغت الحدود، ووحدت جوازات السفر، ووزعت ثرواتها فيما بينهـا               
ين بطريقة عادلة، وتقبلت اكثر من عشرة ماليين مسلم في اتحادها المسيحي، وحفظـت حقـوقهم بقـوان                

  وتشريعات قاومت العنصرية وجرمتها؟
هل يعقل ان اوروبا وامريكا اللتين كافحتا النظام العنصري في جنوب افريقيا، وتوحدتا في فرض حصار                
اقتصادي وسياسي خانق ادي الي انهياره بطريقة مخجلة، تساندان قيام دولة على اسس دينية عنـصرية                

ولة تتحول الي غيتو كبير، وهي الدولة نفسها التـي كانـت            محاطة باألسوار العازلة من كل الجهات، د      
تعاير بها محيطها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة، والممثل االصيل للحضارة الغربية وقيمها في التعددية             

  .والتعايش والمساواة
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الذي احداث غزة الدموية التي وقعت يوم امس وراح ضحيتها ثمانية ابرياء يجب ان تكون جرس االنذار                 
يفتح اعين الفلسطينيين جميعا، على مدي تدهور اوضاعهم الي حضيض الحضيض، فهم بحاجـة الـي                
مؤتمر سالم يجمعهم للبحث عن حلول ومخارج تحقن دماءهم وتوحد كلمتهم، وتجعلهم يركـزون علـى                

  .ثوابتهم الوطنية
ة معا، وهي صرخة احتجاج في      هذه االحداث، ونتائجها المؤلمة والمؤسفة هي ادانة لسلطتي رام اهللا وغز          

وجه كل من يقولون انهم قيادات يمثلون الشعب الفلسطيني ويتفاوضون باسـمه، ويعملـون مـن اجـل                  
  .مصالحه الوطنية

اي قيادات هذه التي يوقفها، وبطريقة مهينة، جندي اسرائيلي امام معبر، وهي في طريقها للتفاوض مـع                 
 ارض فلسطين؟ وكيف ستعيد قيادات كهذه القـدس المحتلـة           زعمائه من اجل االعتراف بقيام دولته على      

  وستة ماليين الجئ، وتزيل مستوطنات وهي عاجزة عن فرض احترامها على من يتفاوضون معها؟
 وياسر عبد ربه صاحب وثيقة جنيف التـي         ،الذي هندس اتفاقات اوسلو   ) ابو عالء (فإذا كان احمد قريع     

بهذه الطريقة المخجلة والمهينة من قبل شركائهم االسـرائيليين،  اسقطت حق العودة، يعامالن ومن معهما     
فكيف هو حال مئات اآلالف من الفلسطينيين في الضفة الذين يذوقون المر يوميا امام ستمئة معبر حولت                 

  حياتهم الي جحيم؟
الهانات هؤالء يكذبون على انفسهم، ويعيشون في عالم آخر غير عالم شعبهم المليء بالمعاناة والدماء وا              

ولذلك ال فائدة من الذهاب الي انابوليس او غيره، وال بـد مـن اجـراء                . والشهداء والجرحي والجوعي  
مراجعة كاملة لكل هذه المرحلة والعودة الي الثوابت، والعودة الي البيت الفلسطيني العادة ترتيبـه مـن                 

  .جديد، وسد ثقوبه وستر عوراته، بعدها يمكن التفكير في مؤتمرات سالم
  ١٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   األرض المحتلةفيماال يصدق  .٥١

  فهمي هويدي
كل ما يحدث في األرض المحتلة غير قابل للتصديق، أما صداه في العالم العربي فهو ليس أفضل منـه                   

  !حاالً
)١(  

ا توفي الشاب بسام حمدي حرارة، الذي كان مصاباً بفشل في الكليتين، بعدم           ) ٥/١١(يوم األثنين الماضي    
وكانت صـحته قـد     . من مغادرة قطاع غزة لتلقي العالج في مصر       " اإلسرائيلي"منعته سلطات االحتالل    

تدهورت أخيراً، بعدما شهدت وظائف الكليتين تراجعاً كبيراً أثناء رحلة عالجه التـي اسـتمرت أربعـة                
إلى مصر ليجـري     عاماً يحلم بأن يجيء      ٣٦ظل بسام البالغ من العمر      . أشهر في مستشفى الشفاء بغزة    

لكـي تـسمح لـه      " اإلسـرائيلية "ومنذ شهرين قدمت أسرته طلباً للسلطات       . عملية زرع كلية تنقذ حياته    
بالخروج، ولكن قرار الحصار جعل مثل هذه الطلبات تمر بإجراءات طويلة، أريد بها معاقبة الفلسطينيين               

ة النقص الخطير في األدوية الذي سببه       وبطبيعة الحال فإن بسام لم يكن الوحيد الذي كان ضحي         . وإذاللهم
فقد كان المريض الثالث الذي تدهورت      ". اإلسرائيليون"الحصار وال ضغوط اإلذالل والقهر التي يمارسها        

وحسب معلومات وزارة الصحة الفلـسطينية فـإن   . حالته ولفظ أنفاسه األخيرة خالل أسبوع لذات السبب   
وهنـاك الـف    . حزيران الماضي لذات الـسبب    / شهر يونيو  سبعة أشخاص على األقل فقدوا حياتهم منذ      

  .مريض معرضون للموت بسبب عدم توفر األدوية الالزمة لعالجهم في الداخل
لإلذالل وجه آخر تمثل في ابتزاز بعض المرضى واشتراط تجنيـدهم لحـساب المخـابرات الداخليـة                 

تقريراً حول هذا الموضـوع     " األهرام ويكلي "وقد نشر   . مقابل السماح لهم بالعالج   ) الشاباك" (اإلسرائيلية"
)  سـنة ٣٠(وفيه روى قصة الصحافي بسام الوحيـدي  .  كتبه من غزة الزميل صالح النعامي ٧،/١١في  
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وبعد أن رتب األمـر مـع       . الذي احتاج إلجراء عملية إلعادة شبكية العين إلى موضعها وإال فقد بصره           
ولكن عناصر الـشاباك    . ليذهب الى المستشفى  " إيريز"ر  قصد معب . إحدى المستشفيات الفلسطينية بالقدس   

احتجزته وأهانته وقامت بتعريته كامالً، قبل أن تدخله إلى أحد محققي الجهاز، الذي وجـه إليـه خـالل                  
وفي نهاية اللقاء أخبره صراحة أنـه       . خمس ساعات سيالً من األسئلة حول جماعات المقاومة في القطاع         

معهم و قدم لهم المعلومات الالزمة عـن المقاومـة          " تعاون"ء العملية إال إذا     لن يسمح له بالذهاب إلجرا    
نفس القصة تكررت مـع     . ولكن الرجل فضل أن يفقد بصره على ان يصبح عميالً للشاباك          . وعناصرها

، الـذي أصـيب     ) عامـاً  ٦٥(الدكتور كامل المغني العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بجامعة النجـاح            
ثم طلب منـه التـردد علـى        " اإلسرائيلية" رقبته، وأجريت له جراحة في أحد المستشفيات         بسرطان في 

المستشفى بعد ذلك لكي يتلقى عالجاً باألشعة، وفي أول محاولة له لالنتظام في جرعات العالج، تعرض                
  .لنفس الموقف عند معبر ايريز، فرفض وقرر أن يعود أدراجه إلى غزة ليموت فيها شريفاً

 الحال فإن هذا الموقف يتعرض له كل المرضى الذين يبحثون عـن العـالج خـارج القطـاع،                   بطبيعة
وال مفر من االعتراف بأن البعض يضعفون أمام شبح الموت أو           . خصوصاً أصحاب األمراض الخطيرة   

العجز الذي يتهددهم، فيمتثلون لما طلب منهم، على األقل خالل فترة العالج، ومنهم من يبلغ الـسلطات                 
  .لمعنية في القطاع بذلكا

، فإنها لجـأت إلـى      "كياناً معادياً "منذ اعتبرت قطاع غزة     " إسرائيل"ال يقف اإلذالل عند ذلك الحد، ولكن        
أسلوب القطع التدريجي للوقود والكهرباء والمياه عنه، كما عملت على تقليص كميات الغذاء والدواء التي               

، ومخالفـة صـارخة     ) مليون ٥,١(اعياً للمدنيين في القطاع     األمر الذي يعد عقاباً جم    . تصل الى القطاع  
وإذ استنكرها األمين العام لألمم المتحدة وممثل االتحاد األوروبـي وروسـيا وفرنـسا              . للقانون الدولي 

  !واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، فإن العواصم العربية لم تحرك إزاءها ساكناً
)٢(  

حواراً مع وزيـرة التعلـيم   " الناصرة"التي تصدر في مدينة  " األحداث"ة   الحالي، نشرت صحيف   ٢/١١في  
والثقافة السابقة شلوميت ألوني دعت فيه إلى تقديم كل من وزير الدفاع الحالي أيهـود بـاراك ورئـيس                   
األركان السابق دان حالوتس لمحكمة العدل الدولية في الهاي بسبب ما ارتكباه من جرائم بحق الـشعبين                 

. ، بسبب دمويته وغروره   "إسرائيل"فقالت إن باراك هو الرجل األكثر خطورة على         . ني واللبناني الفلسطي
وهو ال يتردد في الذهاب في جرائمه بحق الفلسطينيين إلى أبعد مدى، ظناً منـه أنـه بـذلك يـستطيع                     

ي الـسابق   وهاجمت الوني التي تزعمت ف    . االنتصار على خصمه بنيامين نتنياهو في االنتخابات القادمة       
اليسارية قرار باراك بفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة قائلـة إن              " ميريتس"حركة  

أبو مازن وقادة السلطة في رام اهللا لم يصدر عنهم مثل هذا            " (العقاب الجماعي هو جريمة ضد اإلنسانية     "
  ).الكالم

للبنانية تعليماته بإلقـاء قنابـل إنـشطارية        كشفت الوني النقاب عن أن دان حالوتس أصدر أثناء الحرب ا          
 على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، األمر الذي يصنفه كمجرم حرب، علمـاً بـأن               -محظورة دولياً   

 أمر بإلقاء قنبلة تزن طناً على منزل الشيخ صالح          ٢٠٠٢،حالوتس حين كان قائداً للقوات الجوية في عام       
 ١٥وهو ما أدى إلى وقوع مجزرة بشعة، قتل فيهـا           . عسكري لحماس شحادة قائد كتائب القسام الجناح ال     

  .فلسطينياً بينهم تسعة أطفال، في حين جرح سبعون آخرون
دعـت  . روت الوني للصحيفة أنها قبل أسبوع القت محاضرة أمام ضباط كلية األمن الوقائي في تل أبيب               

ألن كل واحـد مـنكم      "لعمليات االستشهادية،   فيها إلى عدم توجيه اللوم إلى الفلسطينيين في حال تنفيذهم ل          
ولديكم طائرات وهم ال يملكـون منهـا شـيئاً،          . يداه ملطختان بالدماء فهم يلقون القنابل كما أنكم تلقونها        

وحينذاك قال لها أحد الضباط كيف تقارنين الـدم         " اإلسرائيلية"ولذلك فإنهم يفجرون أنفسهم في االهداف       
  .فردت عليه قائلة إن لونه أحمر بنفس درجة الدم اليهودياليهودي بالدم الفلسطيني، 
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)٣(  
 الذي نشر فيه كالم شلوميت الوني ودعت فيه إلى محاكمة باراك وحـالوتس دوليـاً                ٢/١١في نفس يوم    

 رجل بالـدخول إلـى      ٣٠٠لقوة أمنية فلسطينية قوامها     " إسرائيل"باعتبارهما من مجرمي حرب، سمحت      
الختبار قدرتها على تجريد عناصر المقاومة من سالحها وإجبـارهم علـى            ) عاصمة االنتفاضة (نابلس  

أنها سمحت  " إسرائيل"وأعلنت  ". اإلسرائيلي"توقيع تعهدات بوقف عملياتهم العسكرية ضد قوات االحتالل         
، لكن ذلك لن يمنعهـا مـن أن تقـوم بعمليـات             "لفرض األمن فيها  "للقوة الفلسطينية بالدخول إلى نابلس      

 تصريحاً لمحـافظ نـابلس جمـال        ٣/١١اللندنية في   " الحياة"ونشرت صحيفة   . ي المدينة ليالً  عسكرية ف 
أن ثمة  " الحياة"وذكر تقرير   !. قد تقوم بعمليات عسكرية أثناء النهار أيضاً      " إسرائيل"محيسن، قال فيه إن     

ـ  . مجموعات تابعة لحركة فتح مازالت ترفض تسليم سالحها ووقف مقاومة االحتالل           شكل أحـد   وهي ت
و هي المهمـة التـي      . التحديات التي تواجه حكومة سالم فياض التي قررت تجريد المقاومة من سالحها           

  ". خريطة الطريق"تشكل االستحقاق الرئيسي لخطة 
شكل أخيراً وحدة جديدة    " اإلسرائيلي"أن الجيش   " يديعوت أحرنوت "نشرت صحيفة   ) ٢/١١(في اليوم ذاته    

المؤسسات المدنية التابعة لحركة حماس في الضفة، بهدف تـصفيتها وتقـديم            مهمتها رصد ومتابعة كل     
أدركت في وقت متأخر أن     " إسرائيل"وقالت الصحيفة إن    . المسؤولين عنها إلى المحاكمة بتهمة اإلرهاب     

الخطر الذي تمثله حماس ال يكمن في ناشطيها المسلحين فحسب، وإنما أيضاً فـي مؤسـساتها الخيريـة                  
 والصحية ومنابرها اإلعالمية، التي وصفها المعلق العسكري للـصحيفة إلـيكس فيـشمان ب               والتعليمية

  .والسلطة الفلسطينية في رام اهللا" إسرائيل"الذي يمثل الخطر األكبر الذي تواجهه " اإلخطبوط المخيف"
" اإلسـرائيلية "وبطبيعة الحال، فإن عملية المتابعة هذه تستند إلى معلومات التعاون األمني بين األجهـزة               

في رام اهللا، علماً بأن مالحقة عناصر المقاومة التابعة لحركة حماس والجهـاد             " الوطنية"وأجهزة السلطة   
  .في الضفة تم أيضاً في أطار ذلك التعاون بين األجهزة األمنية للطرفين

صـاً بمـشروع     خا ١١،/٩فـي   " األهرام"هذه الخلفية تساعدنا على فهم وتفسير الخبر المثير الذي نشره           
أعدته البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة، إلستصدار قرار لم تؤيده المجموعة العربية يـدعو الجمعيـة                

  .خارجة على القانون" ميليشيا" "حماس"العامة العتبار حركة 
)٤(  

الضفة من العناصر التي يمكن أن تتصدى لالحتالل،        " تطهير"بالتوازي مع محاوالت خنق قطاع غزة، و      
وفي أجواء الصمت المخيم على العالم العربي إزاء ما يجري، أثار االنتبـاه أن بعـض غـالة القـادة                    

تحدثوا عن الرغبة في القيام بانسحاب جزئي من األحياء الفلسطينية في شرق القدس فـي               " اإلسرائيليين"
ميني المتشدد أفيغـدور   الوزير الي٧/١٠وهذا ما أعلنه في . حالة التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين     

سبق أن دعـا إلـى      ". (إسرائيل"والداعي إلى طرد الفلسطينيين من      " إسرائيل بيتنا "ليبرمان زعيم إئتالف    
، وتضامن معه في اقتراحه نائب رئيس الـوزراء         )ضرب السد العالي وقصف المقر الرئاسي في دمشق       

كن سوى قنبلة دخان هـدفها إثـارة الغبـار          وهذا اإلعالن لم ي   . حاييم رامون، الذي ال يختلف عنه كثيراً      
، وال يـستطيع    "اإلسـرائيلية "ليس فقط ألن ملف القدس مغلق في الحسابات الـسياسية           . وحجب الحقيقة 

بيريـز  (أولمرت بتحالفه الهش أن يقترب منه، وهو من يعلم أنه كان أحد أسباب سقوط بعض اسـالفه                  
قي القدس واألحياء العربية فيها هو بعـض المخيمـات          ولكن أيضاً ألن المقصود بشر    ). ونتيناهو وباراك 

في الوقت ذاته فـإن الـدخان الـذي         . ١٩٦٧والقرى والبلديات التي أضيفت إلى نطاق المدينة بعد عام          
)  فـدان  ٥٠٠أكثر من   ( دونماً   ١١٢٩بضم  " إسرائيلي"أحدثته تلك التصريحات صرف االنتباه عن قرار        

هي أبوديس والسواحرة الشرقية والنبـي موسـى      (ي محيط القدس    من أراضي أربع قرى فلسطينية تقع ف      
، وذلك بهدف إنشاء مجمع من المستوطنات في إطار مشروع القدس الكبـرى وتمهيـداً               )والخان األحمر 

 سكن جديد إضافة إلى مجمع صناعي ومن شأن هذه الخطوة أن تغير من جغرافية المنطقة،                ٣٥٠٠لبناء  
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الكبيرة وبين القـدس، وفـي حالـة        " معالي أدوميم "لليهود ما بين مستوطنة     بحيث تتيح تواصالً جغرافياً     
ستكون قد استحوذت علـى     " إسرائيل"استكمال بناء ما تبقى من جدار الفصل حول المدينة المقدسة، فإن            
  . ألف فلسطيني٢٠٠نصف مجمل أراضي الضفة الغربية، مهدرة بذلك حقوق أكثر من 

الـذي يقـال إنـه      " أنـابولس "للمشاركة في مؤتمر    " إسرائيل"تأهب فيه   ذلك كله يحدث في الوقت الذي ت      
وهو ما ذكرني بما قاله مناحيم بيجين رئيس الوزراء األسبق حين سئل عن سر              . يستهدف تحريك السالم  

يعجبنـي فيـه    : تقديره الخاص اليهود أولمرت رغم أنه تمرد عليه وصوت ضد كامب ديفيد، فكان رده             
لكن ما حيرني حقاً    . ؤه، وقدرته الفائقة على قول الشيء ونقيضه في وقت واحد         بشكل خاص خداعه ودها   

: عن رأيه في أولمرت فقـال     " واشنطن بوست "أن أبو مازن حين سأله قبل ثالثة أسابيع مندوب صحيفة           
  !تعجبني إستقامته ونزاهته

  .في األسبوع القادم نحاول أن نفهم الحكاية
  ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ركة فتح وأزمتهاح .٥٢

  خالد محمود
  !هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟

تزداد األوضاع في الساحة الفلسطينية سخونةً وتعقيداً في ظل الطريق المـسدود الـذي وصـلت إليـه                  
" حمـاس "و" فتح"وسط اتهامات متبادلة بين حركتي      ،مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية     

ك الحكومة التي كان يراهن عليها الفلسطينيون للخروج مـن الحـصار المـالي              بالمسؤولية عن تعثر تل   
واالقتصادي والسياسي الدولي الذي يعيشونه منذ تسعة شهور، أي منذ مابعـد االنتخابـات التـشريعية                

  ) .٢٠٠٦يناير (إلى السلطة وإلى رئاسة حكومة " حماس"األخيرة، التي جلبت حركة 
هد الفلسطيني، أصبحت تقود إلى ما يشبه اليقين بأن األوضـاع الـسياسية             فالمؤشرات التي يعيشها المش   

واإلجتماعية واألمنية في األراضي الفلسطينية، ال تتجه نحو االستقرار، ألسباب لم يعد  يجهلها أحد،وإذا               
النـاطق باسـم    " غازي حمـد  "ما أردنا تلخيص المشهد الفلسطيني الراهن، فإننا ال نبتعد عن ما وصفه             

وفـساد يـضرب عـصب المجتمـع        ،فوضـى سـالح، غيـاب رؤيـة سياسية         " :ومة الفلسطينية الحك
  ".الفلسطيني،الساسة في واد والمقاومة في واد والشعب الفلسطيني في واد آخر

وفي قراءة للمشهد الفلسطيني بشكل متأن يمكن القول بأنه حينما بسطت حركة  حماس سـيطرتها علـى                  
. جيش قوي مزهو بالنصر، وظهرت فتح كجيش ضـعيف مهـزوم          قطاع غزة، قبل عدة أشهر ظهرت ك      

الجميع ذهل من سرعة الحسم العسكري، وهناك من اعتقد  ان فتح المنقسمة اصال تلقت ضربة اخـرى                  
وفي ظل هذا المشهد لم تستطع فتح ان تتوحد، بل تعمقت بعـض خالفاتهـا، وبـدا أن                  . قاسية وصعبة 

  . ابوابا عديدة لسلسلة انقالباتاالنقالب الذي نفذته حماس في غزة، فتح 
لملمة جراحهم، وبعد سيطرة حماس على مؤسسات الـسلطة         ) او السلطة (ففي رام اهللا يحاول الفتحاويون      

 لجأ الفتحاويون إلى رئيس الوزراء الحالي  سالم فياض المقبول دوليا وعربيا، وأعادوا              ،في قطاع غزة    
، وأطلقوا العنان لألجهزة األمنية كي تـضع حـدا لطمـوح            تشكيل مكتب التعبئة والتنظيم التابع للحركة     

وأعلن القائد العام لفتح، ورئيس الـسلطة، محمـود عبـاس، حالـة             . محتمل لحماس في الضفة الغربية    
الطوارئ في األراضي الفلسطينية، كان بعض الفتحاويين غاضبين على زعيمهم، ولسان حالهم يقول لقد              

   ).لقد سقطت غزة(استفاق متأخرا، 
محمد دحالن، وصـارت حمـاس      : لفترة) قويا(أهم ما في المشهد السياسي غياب رجل غزة الذي كان           

تباهي بأنها أسقطته، وطلبت من فتح ان تفرح بذلك، وال زال بعض الفتحاويين في رام اهللا اليوم يبشرون                  
" :لمصادر صـحفية  بأن دحالن عائد، وسيقود فتح، وربما يكون الرئيس القادم، وقال مقربون من دحالن              
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ويناقش ابناء فتح احتمال ان يكون مـروان البرغـوثي القيـادي            ". انه يعرف ان فتح طعنته من الخلف      
األسير في السجون اإلسرائيلية، خيار فتح القادم، ثم يتساءلون ما اذا كان احد في فتح قادراً اصالً علـى                   

  . انقاذها
اس وفياض، خاصة بعد مقاطعته للقاء أولمرت، حيث        ويبدو أن ثمة خالفا بدأ يظهر أيضا بين محمود عب         

قادم بين  " االنفجار"وتشير مصادر إلى  ان      . سعدي الكرنز . ظهر بدال منه رئيس ديوان حكومة فياض، د       
غير "فياض وقادة حركة فتح، بسبب دوافع سياسية وتصميم فياض على تشكيل حكومة مستقلة عن فتح،                

" فيـاض "منح  " عباس"د من قادة فتح بأنه ضربة لهم، عالوة على ان           ، األمر الذي سينظر إليه عد     "حزبية
الذين تـم تعيـين     " بفياض"وأوضحت المصادر المطلعة أن المحيطين      . صالحياته التي منعها عن حماس    

  . عدد كبير منهم في مناصب وزارية، يجهزون النتخابات مقبلة ولتأسيس حزب جديد ينافس فتح
، ونائب رئيس المجلـس     "منيب المصري " الفلسطينيين، بينهم رجل االعمال      ويناقش العديد من السياسيين   

، تشكيل احزاب جديدة بديلة لفتح وحماس، وبمباركة الـرئيس عبـاس نفـسه،              "حسن خريشة "التشريعي  
اختطاف السلطة من حزبي العمل والليكود      "االسرائيلي، الذي استطاع    " كاديما"ويستشهدون بتجربة حزب    

  ). اسرائيل (في" التاريخيين
وتعد الخالفات مع فياض احدى الجبهات غير المعلنة التي تقاتل عليها فتح، لكنها بدأت تشتد مع اإلعالن                 
عن نية فياض تقليص عدد العسكريين الى النصف، مما يعتبره كثيرون في فتح تنكرا لمناضليها وحقهم،                

و علي شاهين، احد مسؤولي فتح الكبار،       وقد اقر اب  . وضربة اخرى للحركة، وتحديدا للحرس القديم فيها      
انـه يتمتـع    :" وعضو المجلس الثوري للحركة، ببعض االستياء داخل حركته مـن فيـاض، وإن قـال              

  ". بالمصداقية
وعلى جبهات اخرى، تعلو بعض األصوات التاريخية في فتح التي تبدو كأنها اقرب لحماس مما تتبنـاه                 

قود السلطة الفلسطينية على خالف حاد مع القيادي التاريخي في          حركتهم، وليس سرا ان قيادة فتح التي ت       
فتحـين،  "فتح، فاروق القدومي، الذي هاجم ابو مازن بشكل واضح في بعض تصريحاته، مؤكدا وجـود                

وكان هاني الحسن، القيادي التاريخي اآلخر في الحركة، قد قال بعد معركـة             . فتح المقاومة وفتح السلطة   
ري الذي نفذته حماس في غزة افشل خطة الجنرال األميركي دايتون، فردت فـتح              إن الحسم العسك  ":غزة

وشكل لجنة تحقيق لمساءلته، لكنه لـم       . وأقاله الرئيس من منصب المستشار    . الجريحة على الحسن بقوة   
  . يخضع لها

ـ                 ة ولم يستطع بعض العسكريين في السلطة الفلسطينية ان يقتدوا بالحسن، وخضعوا للجنـة تحقيـق ثاني
 عسكريا مسؤوال قصروا في الدفاع عن مقرات        ١٥٠شكلتها الرئاسة الفلسطينية، وأوصت الحقا بمحاكمة       

  . السلطة
ووسط كل هذه الخالفات واالختالفات واالتهامات، وجه مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بسام ابو              

لدكتاتورية، وبأنه اهمل مناضلي    شريف، رسالة صعبة للرئيس الفلسطيني، زادت الطين بلة، اتهمه فيها با          
فتح القدامى، ورفض معالجة بعضهم في المستشفيات، داعيا ابو مازن الى االقتداء بسيرة الراحل عرفات               

  ". الذي كان يلتقي الناس، ويساعدهم، ويطمئن على شعبه، ومناضليه"
 الماضي وإن االنـشقاق  ما يمكن قوله بناء على الكثير من المعطيات، إن حركة  فتح لم تتعلم من دروس     

األكبر الذي تعيشه حركة فتح  اليوم هو ذلك الذي يبدو واضحا  بين قيادة حركة فتح بشقيها الرسـمي و                     
 والقاعدة الشعبية العريضة التي وجدت نفسها مهمشة،خاصة على خلفية ما جرى في قطاع غزة               ،المتمرد

ما لها جذورها التي تعود إلى زمن بعيد ألسباب         فاألزمة التي تعيشها حركة فتح ليست وليدة اللحظة وان        . 
فتح إصـالح  مـا افـسده بعـض          " شرفاء"ويبقى السؤال معلقاً، هل يستطيع      ..سياسية وتنظيمية داخلية  

  !سؤال ستجيب عليه األيام القادمات!رموزها؟
  ١٣/١١/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
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   الفلسطينية أسباباً وتداعياتالوحدةعن غياب  .٥٣

  راسم المدهون  
تماعات عديدة ثنائية ومتعددة األطراف عقدتها قيادة حركة حماس في قطاع غزة خالل األيام القليلـة                إج

اإلجتماعات لم تسفر حتى اللحظة سوى      . الماضية من أجل تنظيم مؤتمر لمواجهة إجتماع الخريف الدولي        
وأرجـأت  عن موافقة يتيمة من حركة الجهاد اإلسالمي فيما رفضت فصائل وتحفظت فـصائل أخـرى                

  .الجبهة الشعبية تحديد موقفها في انتظار األيام القادمة
الدعوة لعقد مؤتمر كهذا تستهدف كما تقول حماس التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ومنـع التنـازل                
عنها، وهي تستثني واقعيا حركة فتح بل تضعها عمليا في موضع المساءلة وتعيد الـساحة الفلـسطينية                 

ادلة التقليدية التي تقوم على فرضية وجود طرفين متناقضين تقف الـسلطة وفـتح فـي                مجددا إلى المع  
الطرف المساوم، فيما تقف حماس ومن يمكن أن يـصطف معهـا فـي الطـرف الـرافض للحلـول                    

مشكلة منطق كهذا أنه عدا عن عدم صحته ومنافاته للحقيقة يتعامل مع            . وسياسات التنازل " اإلستسالمية"
اسة الدولية من منطلق أن الطرف الفلسطيني المفاوض مرشح باستمرار للتفريط والخيانة،            استحقاقات السي 

إن لم تقم المعارضة بلجمه ومنعه من ذلك، بدال من تعزيز موقفه وإسناده ومساعدته حقا على التحـدث                  
 بالحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني ومنحه تفويضا يـساعد فـي إبطـال الـدعاوى               

  .اإلسرائيلية عن غياب الشريك الفلسطيني المؤمن بالسالم والقادر على تحقيقه
هي سياسة تتكرر كلما التأمت جولة مفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي وهي تأخذ عادة طابعا تحريـضيا                
بصوت مرتفع إلقناع الجميع بأن التنازالت قادمة ال محالة، وأن الوفد الفلسطيني المفاوض فـي طريقـه    

د صفقة يتنازل من خاللها عن حق العودة والقدس، وربما أكثر من ذلك ليتبين بعـد انتهـاء جولـة                    لعق
اإلسـرائيلية يتـذكر    -ومن تابع شؤون المفاوضات الفلسطينية    . المفاوضات أن ال شيء من ذلك قد حدث       

تهامات ذاتهـا   بالضرورة أن هذه الحملة قد رافقت انعقاد مفاوضات كامب ديفيد الثانية وكيلت خاللها اإل             
بالتنازل والتفريط، بل أكثر من ذلك، تواصلت تلك اإلتهامات أليام متعددة بعد انتهاء المفاوضات رغـم                
حديث العالم كله عن فشلها ووصولها إلى طريق مسدود، ورغم إعالن الرئيس األميركي الـسابق بيـل                 

بل إنني أتذكر مداخلة هاتفيـة      . كلينتون عن ذلك الفشل وتحميله مسؤوليته للرئيس الراحل ياسر عرفات         
بحـوزتي  "القطرية أكـد خاللهـا أن       " الجزيرة"للدكتور عبد العزيز الرنتيسي لبرنامج إخباري في قناة         

معلومات مؤكدة عن التوصل في كامب ديفيد إلى اتفاق تنازل من خالله عرفـات عـن القـدس وحـق                    
لى أية مصداقية وال يصدر سوى عن موقف مسبق         ، وهو تأكيد أثبتت الوقائع يومها أنه ال يستند إ         "العودة

  .من القيادة الفلسطينية ومواقفها وتحركاتها
نـازل  طنية وصيانتها من التفريط والت    يني على الحقوق الو   ن مشروعية أي حرص وطـني فلسط     أعتقد أ 

ليست موضع جدال بين أي طرفين سياسيين، ومع ذلك يفترض المنـطق الـسليم أن تقـوم األطـراف                  
سية والحزبية على اختالفها بسلوك يخدم ذلك الحرص الوطني ويجعله قابال للحياة والتحقق، وهـو               السيا

سلوك يفترض تلبية اإلستحقاقات الوطنية وفي المقدمة منها إستحقاق الخروج من حالة اإلنقـسام التـي                
) يونيـو (يران  تعيشها الساحة الفلسطيـنية منذ زمن طويل والتي تعمقت مع اإلنقالب الحمساوي في حز            

الفائت وأدت، بين أشياء كثيرة، إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غـزة وإضـعاف الـسلطة ومعهـا                   
  .إضعاف الدور الفلسطيني بكل مكوناته الرسمية والمعارضة على حد سواء

عن أعتقد أن مؤتمرا كذلك لن تكون له من نتائج إال تعميق الشرخ القائم وزيادة الهوة التي تفصل الجميع                   
الوحدة الوطنية ومواصلة التراشق باإلتهامات من أجل تحقيق مسألة واحدة ال غير هي إخراج حماس من                

ومن يؤمن حقا بالتمسك بالثوابت الفلسطينية مطالـب        . العزلة التي عاشتها وتعيشها منذ إنقالب حزيران      
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تناحرة في موقـف وطنـي      ببذل كل الجهد الممكن لتعزيز التالقي الفلسطيني وتوحيد جهود األطراف الم          
  .واحد يعزز المفاوض الفلسطيني ويسنده

ذلك ممكن فقط بالخروج من الحالة اإلنقالبية والعودة من جديد إلى حالة الوفاق والحوار الوطني المباشر                
كي يصبح باإلمكان بعد ذلك الحديث جديا عن مقاومة هواجس التفريط ومواجهة السياسات اإلسـرائيلية               

  .من أخطار مباشرة على الجميعبكل ما تحمله 
ال أعتقد أن الحالة الفلسطينية بكل انقساماتها وتشرذمها تحتمل مزيدا من العبثية وإضـاعة الوقـت فـي                  
المناكفات والجداالت العقيمة والتي جرى تجريبها لسنوات طويلة ولم تكن لها إال النتائج الـسلبية علـى                 

  .األطراف الفلسطينية جميعها ودون استثناء
نقول ذلك وفي البال أن نذكّر الجميع أن المعارضة الحقيقية هي بالتأكيد المعارضة اإليجابيـة، البنّـاءة                 
والفاعلة والتي يمكن أن تكون بل يجب أن تكون جزء حيويا من الحياة السياسية وليس مجرد تشكيل على                  

 التحريض القائمـة، والتـي ال       هامشها كما هو واقعها اليوم وكما يشير مستقبلها الذي تبشرنا به سياسات           
  .تستفيد كما نرى من دروس تجاربها الكثيرة

لقد طرح الرئيس أبو مازن ومنذ اللحظة األولى النتخابه أن يعرض على الشعب الفلـسطيني أي اتفـاق                  
سالم يمكن أن يتوصل إليه مع الطرف اإلسرائلي وعلى المعارضة الجادة والحقيقيـة أن تتمـسك بهـذا                  

فاإلحتكام للشعب ولإلستفتاء على رأيه في أية إتفاقـات         . ئاسي، بل أن تجعله سقف ضماناتها     اإللتزام الر 
  .قادمة هو الضمانة األهم واألبلغ واألكثر فاعلية ومصداقية

  ١٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
   وظهرت الحقيقةاألقنعةسقطت  .٥٤

  محمد صالح المسفر. د
لذي أدى إلى تطور مراحل المقاومة، فمن تتعاظم تضحيات الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم، األمر ا

مرحلة المظاهرات واالحتجاجات إلى مرحلة استخدام الحجر والمقالع ثم إلى مرحلة استخدام السالح 
وتصنيع الصواريخ وأصبح لشباب المقاومة في الداخل قيادة ميدانية تختلف اختالفا جذريا عن القيادات 

. ين في سرادق الفنادق الخمس نجوم عبر عواصم العرب وغيرهمالمكتبية ذات الياقات المنشاة والمتجول
خشي هؤالء أصحاب ربطات العنق الراقية أن يأفل نجمهم عن الساحة الفلسطينية واإلعالم الدولي في 
مقابل صعود نجم قيادات شابة ميدانية، حماس والجهاد، وآخرون، الذين لم تتلوث أيديهم بالسمسرة 

  .ح اآلنية والفساد بجميع أنواعهوالرشوة و تغليب المصال
ال سبيل لهؤالء في المحافظة على غنائمهم التي تحققت لهم عبر ثالثة عقود على حساب المصالح 
الوطنية للشعب الفلسطيني إال بتغيير اتجاهاتهم ولن يكون ذلك يسيرا إال بقبول قيادات الكيان اإلسرائيلي 

  .هينلهم بشروط إسرائيلية فكان اتفاق أوسلو الم
في الوقت الذي تتعاظم فيه تضحيات الشعب الفلسطيني الجبار في مواجهة االحتالل، نجد فريقا من 
القيادات الفلسطينية يتفانى لخدمة مصالح العدو وأهدافه بل ذهب إلى ابعد من ذلك وهو إشهار السالح في 

شرفاء والنيل منهم أو الوشاية مواجهة العمل الفدائي ضد الكيان المغتصب لفلسطين ومالحقة المناضلين ال
بهم عند العد ومن أجل اصطيادهم في مقابل كسب مادي زهيد ال يتناسب حتى مع مستوى الجريمة التي 

  .يرتكبونها ضد أهلهم ووطنهم
أشهر هذه الطائفة الملعونة، اذكر منهم على سبيل المثال السيد عبد ربه ورياض منصور وغيرهما 

ي صف اليسار كانوا أكثر راديكالية وأكثر تشنجا وطنيا، وعندما غيروا جلودهم واذكر أنهم عندما كانوا ف
األول كانت . كالثعابين أصبحوا أكثر راديكالية وأكثر تحمسا لصالح الكيان المغتصب لألرض والعرض

مواقفه أكثر انحرافا نحو العمالة واالستسالم عندما أشهر مواقفه المتخاذلة ووقع على وثيقة جنيف مع 
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الثاني رياض منصور وقف . عصبة من الصهاينة تقضي تلك الوثيقة بالتنازل عن حق العودة وغيرها
 دولة تبنيه واعتماده ١٩٣أمام ممثلي المجتمع الدولي في األمم المتحدة بمشروع قرار طلب من ممثلي 

سطينية حماس اعتبار حركة المقاومة الفل"كقرار من قرارات الشرعية الدولية ذلك المشروع ينص على 
، معنى ذلك أن حركة المقاومة الوطنية اإلسالمية حماس حركة إرهابية "مليشيات خارجة عن القانون
لم يقف األمر عند ذلك الحد بل تعداه بالخروج عن ممارسات المجموعة . بموجب تصنيف فلسطيني

وليس العربية األمر الذي العربية في مثل هذه المواقف ليتقدم بمشروعه القذر عبر المجموعة األوروبية 
تصدت له المجموعة العربية المكونة من المندوبين الدائمين في األمم المتحدة وأفشلت مشروعة 

  .الصهيوني
السيد رياض منصور بالتعاون مع المندوب اإلسرائيلي افشل مشروع قرار تقدمت به كل من قطر 

السؤال الذي يطرح .  عن قطاع غزةواندونيسيا إلى مجلس األمن يطلب ذلك المشروع رفع الحصار
نفسه، هل رياض منصور ينفذ تعلىمات صادرة من رام اهللا؟ أم انه يمثل الفصيل التنظيمي الذي ينتمي 
إليه؟ أم استرضاء القيادات الصهيونية في المنظمة الدولية لينال منهم خير الجزاء ولو على حساب حقوق 

  .الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو المغتصب
إن كان السيد منصور ينفذ أوامر صادرة من رام اهللا أي من السيد محمود عباس وفياض بمشروعه ذلك 
فان المصيبة أعظم وأكثر إجراما في حق الشعب الفلسطيني الذي يدعون أنهم يناضلون لصالحه وهنا 

ة ويجب أن يخضع على السلطة القابعة في رام اهللا تقديم اعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن تلك الجريم
من اصدر تلك التعلىمات لمساءلة من قبل كل الفصائل التي يعتبرون أنفسهم شركاء في منظمة التحرير 

أما إذا كان تصرفه ذلك صادرا عن اجتهاد . الن هذه سابقة خطيرة في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني
نظيميا من الجبهة الديمقراطية شخصي فالمساءلة هنا تكون مزدوجة رسمياً من سلطة محمود عباس وت

  .إن كان مازال عضوا بها والجزاء في هذه الحالة يكون مزدوجا
في كل الحاالت إذا كان رياض منصور ما برح عضواً في الجبهة الشعبية الديمقراطية فعلى التنظيم 

 .طرده من ذلك التنظيم عقابا لما اقترفه في حق األمة العربية والشعب الفلسطيني
نا بموقف وطني شجاع للسيد أحمد الشقيري رحمه اهللا عندما كان مندوبا للسعودية في األمم اذكر ه

المتحدة كانت المواجهة شديدة بين السعودية ومصر في اليمن إبان قيام الثورة اليمنية، وطلبت المملكة 
ة ضد مصر، من مندوبها الشقيري دعوة مجلس األمن لالنعقاد للنظر في الشكوى المقدمة من السعودي

 عربية على أرض -وقف الشقيري بكل شجاعة وابلغ القيادة السعودية في حينه أن هذه مسألة عربية 
عربية وال يجوز عرض هذا األمر على مجلس األمن ويمكن حل ذلك النزاع في القنوات العربية وتفهم 

مات يفض تلك التعلصانع القرار لرأي مندوبه أحمد الشقيري واخذ به وكان األفضل لمنصور أن ير
 .ويشرح لقيادته المخاطر الالحقة إذا طرح الموضوع على الجمعية العامة

 ١٣/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  التفجير على األبواب: مخيمات بيروت .٥٥

  سعد محيو
 القيادة العامة، هذا الوقت بالذات ليفجـر قنبلتـه          -لماذا اختار أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية       

  تية التي حذّر فيها من فتنة كبرى جديدة زاحفة على المخيمات الفلسطينية في لبنان؟الصو
في الغالب، األمر ال يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني الذي يكاد يخرج اآلن من نفق انتخابات الرئاسة، بعد                 

وحين ال  . سط ما اتفقوا على صيغة حل و    )  إيران - السعودية، سوريا  -أمريكا( أن بدا أن الناخبين الكبار    
  .يكون الوضع الداخلي اللبناني مطروحاً، يجب البحث في تضاعيف الوضع الداخلي الفلسطيني
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" معلوماته"صحيح أن جبريل حاول، في مقابلته التلفزيونية اللبنانية المفاجئة، والتي تخبطت فيها مواقفه و             
برج البراجنة، شاتيال، ومار    (روت  بشكل مدهش، ربط ما قد يجري في المخيمات الفلسطينية المحيطة ببي          

بالصراع العام في المنطقة بين أمريكا وإيران؛ وصحيح أيضاً أنه لم يتـردد فـي لعـب ورقـة                   ) إلياس
، إال أن قلقـه كـان       "حزب الحريـري  "على  " حزب اهللا " السني اللبناني عبر تحريض      -الصراع الشيعي 

  .أبو مازن" فتح"مصوباً بوضوح نحو 
وهو ألمح إلـى أن ثمـة       .  مقاتل إلى المخيمات الثالثة    ٥٠٠س الفلسطيني أرسل مؤخراً     فهو قال إن الرئي   

ال بل بدا جبريل وكأنه يقرأ بصوت       . ما في هذا األمر بين رام اهللا  أبومازن وبيروت  السنيورة           " تواطؤاً"
ندسـة  تقوم فئات م  : مرتفع من صفحة في كتاب الحروب األهلية حين تحدث عن السيناريو الذي سيحدث            

على المخيمات باستفزاز حزب اهللا لجره إلى المعركة، خاصة في محيط مخيم برج البراجنـة المتـصل                 
ويلي ذلـك أو    . يضطر هذا األخير لحماية مدنييه ومواقعه في معقله الرئيسي هناك         .. بالضاحية الجنوبية 

ية، يمهد لدخول الجـيش     يسبقه نشوب اقتتال داخلي بين فتح وأنصارها وبين الفصائل المعارضة الفلسطين          
  .اللبناني إلى المخيمات

والهدف؟ ليس، برأي جبريل، إنهاء استقاللية المخيمات الفلسطينية في لبنان فحسب، بـل أوالً وأساسـاً                
التمهيد لتهجير فلسطينيي لبنان الذين يناهز عددهم نصف المليون إلـى المنـافي الكنديـة واألسـترالية                 

  .والعربية
إذ هو يعتقـد أن     . قطة األخيرة، تتضح معالم األبعاد الداخلية الفلسطينية في قنبلة جبريل         هنا، عند هذه الن   

ثمة مخططاً كبيراً إلعادة رسم الخريطة الفلسطينية في لبنان، كمدخل أو كجزء ال يتجزأ مـن التـسوية                  
حتى من  (ألة األعقد   وبما أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين هي المس       . النهائية التي تعد حالياً في أنابولس     

التي يجب حلّها، وأيضاً بما أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان هم الفئـة األسـهل علـى                 ) قضية القدس 
التهجير بسبب تعقيدات البنية الطائفية اللبنانية، فإن تفجير الوضع في مخيمات بيروت، كما جـرى فـي                 

  .مخيم نهر البارد في الشمال، يصبح ضرورة قصوى وملحة
  في محلها؟) االسم الحركي لجبريل( تحذيرات أبو جهاد هل

فتيار الحريري وأنصاره يتهمون    . الجواب ليس سهالً، خاصة حين نضع في االعتبار االتهامات المعاكسة         
) التي يقيم معها عالقات وثيقة، على حد ادعـائهم        (جبريل بأنه يسعى إلى تنفيذ أجندة المخابرات السورية         

من، من ضمن ما يتضمن، تفجير الوضع الداخلي اللبناني عبـر بوابـة المخيمـات               وهذا يتض . في لبنان 
إن حركة جبريل في لبنان لها عالقة، كل العالقة، بالتحرك          " فتح أبو مازن  "هذا في حين تقول     . الفلسطينية

  . اإليراني الممتد من غزة إلى مخيمات بيروت مروراً بدمشق-االنقالبي السوري
األهم أن كال الطرفين يؤكد، سواء بـشكل مباشـر أو غيـر    . م يعد مهماً كثيراً اآلن   من على حق؟ هذا ل    

مباشر، أن ورقة مخيمات بيروت مطروحة بالفعل للتداول في سوق الصراع الشرق أوسـطي، والـذي                
  .سيتمحور من اآلن فصاعداً حول مؤتمر أنابولس الدولي

الفلسطينيون بكل أطيـافهم    : ، فهو سيعني أمراً واحداً    وإذا ما كان هذا التقدير صحيحاً، واألرجح أنه كذلك        
  .يستعدون لدفع أثمان أنابولس سلفاً

وبما أن هذا المؤتمر مجرد وهم داخل وهم، فستكون هذه األثمان الباهظة واحدة من أسخف وأغبى أنواع                 
  !التجارة في التاريخ

  ١٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  :كاريكاتير .٥٦
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