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  "القدس"يعّدل قانوناً يمنع أي انسحاب من " يستالكن" .1

بالقراءة التمهيدية اقتراحا يمينيا لتعديل القـانون       " اإلسرائيلي"أقر الكنيست    :آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 نائبـا فـي     80األساسي لمدينة القدس المحتلة بحيث يمنع أي انسحاب من المدينة مـن دون مـصادقة                

حجر عثرة في طريق المفاوضات مـع       " اإلسرائيلي"بره النواب العرب واليسار     الكنيست، األمر الذي اعت   
واختار رئيس كتلة الليكود في الكنيست، جدعون ساعر ومجموعة من نواب اليمين تقـديم              . الفلسطينيين

من الموافقة أو حتى بحث أي بنـد        " اإلسرائيليين"س بما يمنع المشاركين     ياقتراح القانون عشية لقاء انابول    
وكان الالفت في التصويت موقف االئتالف الحكومي الذي لم يتخذ قرارا باإلجماع            . يتعلق بمصير القدس  

لمعارضته بل  منح حرية التصويت وبالتالي لم تعارضه سوى األحزاب العربية وحزب ميرتس وعـدد                
  .قليل من نواب حزب العمل

جانب االقتراح مـؤامرة وقـال ان       واعتبر عضو الكنيست محمد بركة تصويت نواب حزب كاديما إلى           
 تتآمر مع المعارضة اليمينية لسن قوانين الهدف منهـا عرقلـة المفاوضـات مـع                "اإلسرائيلية"الحكومة  

إن "الفلسطينيين واألطراف العربية، ومنع التوصل إلى اتفاقيات تنهي الصراع في المنطقـة، وأضـاف               
وقفها من هذا القانون، ال بل تم منح أعضاء         تواطؤ حكومة أولمرت كان واضحا برفضها اإلفصاح عن م        

  ."االئتالف الحاكم حرية التصويت، ولهذا فإن القانون حظي بأغلبية كبيرة
  . ولرئيسها اولمرت"سرائيلا"اعتبر النائب عباس زكور نتائج التصويت مسرحية مفضوحة لحكومة و

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
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  أحمرع يعتبر القدس الشرقية خطاًالسلطة تندد بقانون القدس وقري .2
في أول  : كفاح زبون ،  تل أبيب ونقالً عن مراسلها في     رام اهللا   من   15/11/2007الشرق االوسط   نشرت  

رد فعل من السلطة الفلسطينية على مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على تعـديل مـشروع قـانون                 
 أي تنازالت في القدس إال باغلبيـة ثمـانين عـضو            اساسي، ال يمكن بموجبه للحكومة االسرائيلية تقديم      

كنيست بدال من واحد وستين، اعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ان مثل                
هذه القوانين ال تقود الى السالم بل الى العنف، وتهدف الى عرقلة الجهـود المبذولـة إلنجـاح مـؤتمر                    

ية ان على اسرائيل ان تدرك ان السالم مع الفلسطينيين ال يمكن ان يتم              وقال لالذاعة االسرائيل   .انابوليس
  .، بما في ذلك من القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية67االّ من خالل اإلنسحاب الى حدود عام 

ـ         ، إنه يعتبر القدس الشرقية خطـا       "الشرق االوسط "وقال مقربون من رئيس طاقم التفاوض احمد قريع ل
مكن تجاوزه، اذ يصر على ذكر ذلك في الوثيقة المشتركة قبل انابوليس، اضافة الى مجموعـة                أحمر ال ي  

 باالعتراف باسـرائيل     أولمرت ووصف قريع شرط   .67قضايا اخرى ومن بينها االنسحاب الى خطوط        
  ". غير مقبول"كنقطة انطالق لمفاوضات السالم بانه " بوصفها دولة للشعب اليهودي"

ذكـرت صـحيفة    :محمد جمـال ، القدس نقالً عن مراسلها في 15/11/2007قطرية الشرق الوأضافت  
هآرتس اإلسرائيلية أن احمد قريع أصر خالل اجتماع عقد أمس مع طاقم التفاوض اإلسرائيلي علـى أن                 

وقالت الصحيفة إن قريع يـصر علـى أن         . يشمل بيان مؤتمر انابوليس مبادئ تسوية القضايا الجوهرية       
 والتأكيد أن القدس الشرقية ستكون عاصـمة الدولـة          67انسحابا إسرائيليا إلى خطوط عام      "يشمل البيان   
إال أن الجانب اإلسرائيلي رفض هذا المطلب وقال إن الوثيقة المشتركة يجـب أن تتنـاول                .. الفلسطينية

   ."القضايا الجوهرية بصورة عامة دون الخوض في طريقة حلها
  

   للسالم"اسرائيل"ة للمفاوضات تؤكد عدم جدية الشروط المسبق: البرغوثيمصطفى  .3
النائب  قال   : عبدالرؤوف أرناؤوط  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    15/11/2007الوطن السعودية   نشرت  

مصطفى البرغوثي إن الشروط التي تضعها إسرائيل للمفاوضات بما في ذلك بدعة المطالبة باالعتراف              .د
 حق عودة الالجئين وتحويل قضية القدس إلى مجرد أحياء أو رفـض            بيهودية دولة إسرائيل والتخلي عن    

البحث في االنسحاب من القدس العربية واشتراط تطبيق أحادي الجانب في خارطة الطريق بهدف تعميق               
الفرقة واالنقسام داخل الساحة الفلسطينية تؤكد جميعها على أن إسرائيل تسعى إلفشال مؤتمر انـابوليس               

  .قبل انعقاده
مصطفى البرغوثي، إن نجاح اجتماع أنابولس،      .قال د  :رام اهللا من   14/11/2007 قدس برس ضافت  وأ

مرهون بتنفيذ إسرائيل لثالثة شروط، هي وقف النشاطات االستيطانية، ووقف البناء في جـدار الـضم                
  .يوالفصل العنصري، والتراجع عن إعالن قطاع غزة منطقة معادية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطين

  
 سلطات االحتالل تمنع الدواء والطعام عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني .4

عزيز دويـك رئـيس المجلـس       .عن د " الكانتينا"قامت قوات االحتالل الصهيوني بقطع      :  غزة – خاص
التشريعي الفلسطيني، والذي يعني منع المصروفات والطعام عنه؛ حيث يقبع في مستشفى سجن الرملـة               

قى العالج من العديد من األمراض التي يعاني عنها بسبب اإلجراءات التعسفية من سلطات              العسكري ويتل 
ـ     ]أمس[وقد قامت رئاسة المجلس التشريعي اليوم     . السجون ، "الكانتينـا " األربعاء بدفع المبلغ المخصص ل

ون بمنـع   دويك بأن هناك قرارا من سلطة السج      .إال أن سلطات السجون الصهيونية قامت بإبالغ عائلة د        
 .إدخال أي مخصصات له

دويك .من جانبها أكدت رئاسة المجلس التشريعي أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذا اإلجراء في ظل حاجة د               
للعالج والغذاء الالزم الستعادة صحته التي تدهورت خالل الفترة األخيرة، وحمل التـشريعي سـلطات               
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كما طالبت رئاسـة التـشريعي المؤسـسات        . دويك.االحتالل كامل المسئولية عن أي خطر يهدد حياة د        
الحقوقية واإلنسانية بإيقاف هذا اإلجراء العنصري غير األخالقي من ِقبل االحتالل الصهيوني والذي يهدد              

 .كدوي.حياة د
 14/11/2007إخوان أون الين 

  
  للصحةالشرافيشعث للخارجية والغول لإلعالم و".. أنابوليس"تغيير وزاري موسع بعد  .5

من مصادر فلـسطينية مطلعـة أن       " عكاظ"علمت  :  عبدالجبار ابوغربية  ، عبدالقادر فارس  - عمان،  غزة
سالم فياض بعد مؤتمر أنابوليس، حيث من المتوقع خروج عـدد           .تغييرا وزاريا سيجرى على حكومة د     

خروج وكشفت المصادر أن أهم الوزراء المرشحين لل      . من وزراء الحكومة الحالية، ودخول وزراء جدد      
فتحي أبـو مغلـي، كمـا أن        .من الحكومة وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، ووزير الصحة د          

ومن بين األسماء المرشحة لـدخول      . تعديال سيجري للوزارات السيادية في الخارجية والداخلية واإلعالم       
كمال الشرافي  .ع أن يعود د   نبيل شعث، المرشح أن يعود الى وزارة الخارجية، كما من المتوق          .الحكومة د 

مستشار الرئيس عباس لحقوق اإلنسان لشغل حقيبة الصحة، كما ذكرت المصادر أن السيدة سلوى هديب               
وكيل وزارة المرأة حاليا ستتسلم حقيبة شؤون المرأة في الحكومة المرتقبة، كما علم أن الكاتب والمحلـل                

ا ذكرت المصادر أن عضوا باللجنـة المركزيـة         السياسي عمر الغول سيشغل حقيبة وزارة اإلعالم، كم       
  .لم تذكر اسمه مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية" فتح"لحركة 

  15/11/2007عكاظ 
  

   في نابلساألمنواالس يشيد بدور و.. فياض يتعهد مواصلة خطته األمنية وصوالً إلى غزة .6
 تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني     : محمد يونس  ،نابلس نقالً عن مراسلها في    15/11/2007الحياة  نشرت  

 وشدد علـى أن حكومتـه       .سالم فياض أمس مواصلة خطته األمنية وصوالً إلى فرضها في قطاع غزة           
وقـال إن هـذه الخطـة تفـي         . ستمضي في خطتها األمنية، على رغم االجتياحات اإلسرائيلية اليومية        

  .إلى األمنباستحقاقات السالم وتفي فوق ذلك بحاجة المواطنين 
وفي خطوة تؤكد دعم واشنطن لهذه الخطة رافق القنصل األميركي العام فـي القـدس جـاكوب واالس                  

وقال واالس فـي حفـل       . في افتتاح مقر جديد للمحاكم مولته وكالة التنمية األميركية في نابلس           فياض.د
لتحسين الحيـاة اليوميـة     أهنئك سيدي رئيس الوزراء وحكومتك على الخطوات التي قمتم بها           : "االفتتاح

". للمواطنين هنا، وأهنئ قوات األمن الفلسطينية على ما قامت به لفرض األمن والقـانون فـي نـابلس                 
أنا سعيد ألن الخطوات التي قامت بها قوات األمن أدت إلى تغيير األوضاع في هذه المدينـة                 : "وأضاف

 وأعلن تقديم رزمة مشاريع خاصة للمدينـة        ".التغيير في نابلس بات ملموساً في الشارع      ... نحو االفضل 
  .تتكلف نحو مليون ونصف المليون دوالر على ضوء التطورات األمنية األخيرة

اما أن نـنجح هنـا أو أننـا ال          : "وأضاف". نكون أو ال نكون   "واعتبر فياض أن امتحان نابلس من نوع        
  ".روف واألحواللكننا مصممون على النجاح في كل الظ... نستحق البقاء في مناصبنا

ويطالب الفلسطينيون اإلدارة األميركية بالضغط على إسرائيل لتطبيق ما هو مطلوب منها بموجب خطة              
ـ     . بعدما شرعوا من جانبهم في تطبيق التزاماتهم      " خريطة الطريق " " الحياة"وقال واالس رداً على سؤال ل

يون مطلوب منهم األمن، واإلسرائيليون     الفلسطين. الجانبين عليهما مسؤوليات بموجب خريطة الطريق     "إن  
  ".مطلوب منهم تجميد النشاط االستيطاني، ونحن نطالب كليهما بتطبيق ما يتوجب عليه تطبيقه

كـشف القنـصل     : أمين أبووردة  ،نابلس نقالً عن مراسلها في    15/11/2007الخليج اإلماراتية   وأوردت  
 مليـون دوالر  375قدمت مشروعا للكونجرس بقيمة االمريكي العام في القدس عن ان االدارة االمريكية    
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ونفى وجود   .كمساعدات للفلسطينيين، واصفا المبلغ بأنه ضخم وتاريخي مقارنة بحجم المساعدت السابقة          
  ".ارهابية"معتبرا اياها منظمة " حماس"اية اتصاالت مباشرة او غير مباشرة مع حركة 

فياض شخصيا مـن وزيـر الـدفاع        سالم  طلب  : رام اهللا من   15/11/2007الشرق االوسط   وجاء في   
   .االسرائيلي باراك بالسماح للسلطة الفسلطيينة بادخال عناصر أمنية إضافية لبسط االمن

  
  "أحداث غزة"ـتحقيق بلللجنة القطاع وتشكّل للتجّمع في " معايير"حكومة هنّية تعّد  .7

ية المقالة أنها تدرس منع التجمعات      من مصادر رسمية في حكومة هن     " األخبار" علمت   : رائد الفي  -غزة  
في قطاع غزة، أو تحديد أماكن مغلقة لتنظيمها، لمنع تكـرار أحـداث الـشغب       " فتح"الجماهيرية لحركة   

وبـررت   .والصدامات الدامية التي أعقبت احتفال إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسـر عرفـات             
في قطاع غـزة    " فتح"اتخاذها، بتنصل قيادة حركة     " نيةحكومة ه "المصادر اإلجراءات الجديدة التي تنوي      

وقالت  .من تعهداتها بعدم إلقاء خطابات وكلمات تحريضية وإثارة الفوضى خالل التجمعات والمهرجانات           
معـايير جديـدة    "المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الحكومة المقالـة ستكـشف عـن                

" فتح"في قطاع غزة، قبل موعد ذكرى انطالقة حركة         " يات العامة للتجمعات الجماهيرية بما يصون الحر    
وأعلنت المصادر عن تشكيل الحكومة لجنة تحقيق لمعرفة الظروف والمالبسات التي            .مطلع العام المقبل  

  .أدت إلى الصدامات الدامية يوم االثنين
  15/11/2007األخبار اللبنانية 

  
 "أحداث غزة"ـالمغني يشكك في مصداقية التحقيق بأحمد  .8

 قال النائب العام الفلسطيني أحمد المغني أمس إن لجنة شكلتها حماس للتحقيق فـي            : ماهر إبراهيم  -غزة  
ال تمتلك سقفا أدنى مـن      "أحداث عنف وقعت بغزة خالل إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات             

هل يعقل أن يكون القاتل هو الذي       ") صوت فلسطين (وقال في اتصال هاتفي مع إذاعة       ". المصداقية والثقة 
حماس هي التي قامت بالقتل وبالتالي اللجان التي تشكل من قبل حماس هي             .. يقوم بالتحقيق مع الضحية   

 كما قال النـاطق باسـم وزارة        -عبارة عن لجان لضياع الحقائق وإظهار أن الذين قتلوا والذين أصيبوا            
  "  بالسيارات نتيجة صدم -الداخلية في الحكومة المقالة 

  15/11/2007البيان 
  

  الحكومة المقالة تقرر منع من ال يحمل بطاقتها الصحافية من العمل  .9
 ان لجنة حماية الـصحافيين التابعـة        "حماس"نقل موقع الكتروني عن مقرب من       :  اشرف الهور  -غزة  

 يملكـون البطاقـة     للمكتب االعالمي للحكومة المقالة قررت عدم التدخل في حماية الصحافيين الـذين ال            
وذكر الموقع كذلك ان وزارة االعالم في الحكومة المقالة قررت           .الصحافية الصادرة عن وزارة االعالم    

منع اي صحافي ال يصطحب معه بطاقة وزارة االعالم من العمل والتغطية االعالمية والتـصوير فـي                 
  . قطاع غزة

  15/11/2007القدس العربي 
  

   مليون دوالر80مساعدات اإلتحاد األوروبي بلغ مليار وحجم : وكيل وزارة الخارجية .10
 أن حجـم المـساعدات التـي قـدمتها          ]الفلسطينية[أحمد صبح، وكيل وزارة الخارجية    . أعلن د  :رام اهللا 

  وأضاف خالل مؤتمر صحفي     . مليون دوالر خالل األشهر الماضية     80المفوضية األوروبية بلغ مليار و    
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وروبية في رام اهللا اليوم، أن هذه المساعدات تشكل زيادة ملحوظة في حجم             عقدته الوزارة والمفوضية األ   
  . مليون دوالر880 حيث بلغت 2005 مليون دوالر، والعام 980المساعدات، مقارنة بالعام الماضي 

  14/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   ويدعون إلى الحوار في الضفة يزورون ضريح عرفات" حماس"قادة  .11
بزيـارة  " حمـاس "قام وفد كبير ضم وزراء سابقين وأعضاء مجلس تشريعي وقياديين فـي             : )ب.ف.ا(

ناصر الـشاعر بعـد     " حماس"وقال نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة        . ضريح عرفات في رام اهللا    
زيارة الضريح إن ما حدث في غزة خالل المهرجان، مدان كما هو مدان إسقاط أي قطرة دم فلـسطينية                   

عباس ولحركة فتح ولحركة حماس بالعودة إلى الحوار        ) محمود(اوجه نداء إلى الرئيس     "وتابع   .وإراقتها
  ". فورا ووقف الحرب اإلعالمية والتوجه للمصالحة

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في نابلس"حماس"السلطة تشن حملة اعتقاالت في صفوف ناشطي  .12
نية صباح امس حملة اعتقاالت واسعة في صفوف ناشطي حركة شنت األجهزة األمنية الفلسطي :غزة

 سيارة عسكرية 17وذكرت مصادر فلسطينية ان حوالي . حماس في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس
تابعة لألجهزة األمنية اقتحمت القرية فجر امس وقامت بعمليات دهم واسعة لمنازل أنصار حماس وشنت 

واضافت المصادر أن عناصر االجهزة .  منهم20هم طالت أكثر من حملة اعتقاالت واسعة في صفوف
األمنية قاموا باحتجاز بطاقات الهوية الخاصة باشقاء ناشطي حماس الذين لم يعثروا عليهم في المداهمة 

من ناحيتها انتقدت حماس بشدة حملة االعتقاالت في صفوق . من اجل اجبارهم على تسليم انفسهم
انطلقوا لتنفيذ االعتقاالت من سجن جنيد غرب مدينة "أن عناصر األمن الفلسطينية ناشطيها، مشيرة الى 

". نابلس، في الوقت الذي كان فيه الجيش االسرائيلي يقوم بحملة اعتقاالت في األحياء الشرقية من المدينة
 حملة االعتقاالت شملت كبار السن والمرضى وطلبة"وفي بيان صادر عنها، أشارت حماس الى أن 

، مشيرة الى انه تم اعتقال عدد من اقارب وآباء بعض عناصرها الذين لم يكونوا في بيوتهم "الجامعات
أن االنتقال السلس لهذه األجهزة عبر حواجز االحتالل في الوقت الذي " واعتبرت حماس. عند دهمها

نسيق األمني بين الجانبين تتوغل فيها القوات االسرائيلية في نابلس ومخيماتها داللة واضحة على عودة الت
 . ، على حد تعبيره"في أرفع مستوياته

  15/11/2007الشرق االوسط 
  

  تداعيات أحداث غزة " حماس"يبحث مع حكومة هنية و" الجبهتين"و" الجهاد"وفد لـ .13
إن وفداً يضم ممثلين عن حركته وكالً من الجبهتين الجهاد قال خالد البطش القيادي البارز في حركة 

ة والديمقراطية سيلتقي ممثلين عن حركة حماس وحكومة هنية المقالة للتباحث حول تداعيات الشعبي
االحداث التي انتهى اليها االحتفال بذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات والتي قتل فيها ثمانية 

 .اشخاص في اشتباكات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين من حركة فتح
اوضح البطش أن الوفد سيطالب حماس بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد " وسطالشرق اال"وفي تصريحات لـ

المسؤولية عن اثارة االحداث التي وقعت وتقديمهم للمحاكمة الى مطالبة الحركة بوقف االعتقاالت في 
صفوف حركة فتح الى جانب مطالبة الرئيس عباس بوقف حمالت االعتقاالت في صفوف حماس في 

بطش على أن الوفد سيحمل رسالة لقيادة حركة حماس، مفادها أنه يتوجب عليها وشدد ال. الضفة الغربية
من اجل " ناضلتا"أال تفتح باب االعتقال السياسي من جديد، منوهاً بان حركتي حماس والجهاد االسالمي 

  . اغالق ملف االعتقال السياسي
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النظر "ا دعت فيه الفصائل الى وتعقيبا على دعوة الفصائل لالجتماع في غزة أصدرت حماس بالضفة بيان
". بكلتا العينين وتحديداً لما يجري في الضفة من حرب استئصال لحركة كبيرة مألت سمع الدنيا وبصره

 1500إن عدد الجرائم واالعتداءات التي تعرضت لها الحركة في الضفة وصل الى أكثر من "وأضافت 
 والمؤسسات والمدارس وبلغ مجموع حاالت االعتقال اعتداء  طالت المناصرين والقادة والنساء والمساجد

 حالة اعتقال سياسي ولم يجتمع أحد من هذه الفصائل بالضفة مع أحد وما رأينا أي 1100أكثر من 
 ."استنكار أو موقف جريء

  15/11/2007الشرق االوسط 
  

   غزة  تعتذر عن لقاء الفصائل والبحث في احداث"حماس: "وكالة معاً .14
والجبهتـين  د  ركة حماس عن حضور اللقاء الذي كان مقررا هذه الليلة مع حركة الجها            اعتذرت ح : غزة

الديمقراطية والشعبية في محاولة للتوصل الى اتفاق يقضي باطالق سراح المعتقلين من انـصار حركـة                
 ال يوجد مـا   "وقال كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية في اتصال لوكالة معا             .فتح لدى شرطة حماس   

وأوضح الغـول أن     ".ان عدم انعقاده يحمل إشارات سلبية     :" واضاف ".يبرر غياب حماس وتاجيل اللقاء    
اللقاء كان من المفترض ان يناقش اإلحداث التي تلت فعالية مهرجان الوفاء البوعمار وما صاحبه مـن                 

  .اطالق نار على المحتشدين
الذي كان مقررا أن يعقد هذه الليلة لم يكن مـع            أن اللقاء    "حماس"من جهته أكد أيمن طه المتحدث باسم        

 مـع الفـصائل     "حمـاس " بل مع وزير الداخلية بالحكومة المقالة سعيد صيام وبمشاركة           "حماس"حركة  
أن اللقاء جرى تأجيله بسبب ظرف طارئ على ان يحدد موعد أخر مع             "وأوضح طه لوكالة معا      .الثالث
 مطالبا من الفصائل التماس العـذر كمـا         ،لساحة الفلسطينية  للظرف الحرج الذي تمر به ا      "حماس"إدراك  

  ".استغرب طه من أي تهم معدة سلفا و موجه لحركته
قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إنه تلقى مساء أمس، اتصاال هاتفيا مـن                و
ـ        "حماس"القيادي في   " ناصر الشاعر " ع الجبهتـين الديمقراطيـة     ، طلب فيه األخير، تأجيل لقاء حماس م

أن "وأوضح زيدان في بيان له،       .والشعبية وحركة الجهاد، لوقت آخر، بسبب ظروف طارئة لدى الحركة         
 في القطاع، نقل اعتذار الحركة للفصائل وطلبهـا      "حماس"الشاعر الذي كان على اتصال مباشر مع قيادة         

إلى أن اللقاء، يهدف لإلفراج عـن       "ولفت زيدان،    ".تأجيل اللقاء، مؤكدا أهمية انعقاده في القريب العاجل       
المعتقلين السياسيين، لتمهيد األجواء الستئناف مبادرة الجبهتين الديمقراطية والشعبية للـشروع بحـوار             

  ".وطني شامل
  14/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  نوايا ل لهو اختبار" انابوليس"االفراج عن االسرى قبل : البرغوثي... رسالة من األسرى .15

نقل وزير شؤون االسرى والمحررين، اشرف العجرمي، عن القائد االسـير           : منتصر حمدان  -رام اهللا   
ان المحـك العملـي الختبـار النوايـا         " قوله   ،سجن هدريم  في    قبل يومين  اهذي التق  ال مروان البرغوثي، 

كومة االسرائيلية علـى اتخـاذ      االسرائيلية تجاه انجاح مؤتمر السالم المقبل وعملية السالم هو اقدام الح          
  ".خطوات عملية اهمها اطالق سراح االسرى  والمعتقلين من سجونها العسكرية

من جانب آخر كشف العجرمي عن وجود رسالة جرى توقيعها من ممثلي كافة الفصائل والقوى الوطنية                
س تتـضمن   في سجن هدريم بما في ذلك ممثلين عن حركة حماس، وتم تسليمها للرئيس محمـود عبـا                

مواقف موحدة من قبلهم ازاء قضايا المفاوضات السياسية والمؤتمر الدولي والتأكيد على اهمية ان تكون               
  .قضية األسرى ضمن األولويات الواجب مناقشتها على طريق تحرير كافة االسرى من سجون االحتالل

  15/11/2007الحياة الجديدة 
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   محطة إلعادة إنتاج حلول انتقالية طويلة األمدإلى" أنابوليس"حواتمة يدعو إلى عدم تحويل  .16

 إلى التمسك بالثوابت الفلسطينية في كل ما يتعلق بقـضايا           "لجبهة الديمقراطية ا"ـدعا األمين العام ل   : أنقرة
 إلى محطـة    "أنابوليس"الحل الدائم وعدم االنسياق وراء أي اقتراحات أو خطوات ترمي إلى تحويل لقاء              

وأكد حواتمة خالل ترؤسه لوفد الجبهة في لقاء مع          . الجزئية واالنتقالية طويلة األمد    إلعادة إنتاج الحلول  
األهمية البالغة لإلشارة الواضحة إلى     " نصر يوسف وروحي فتوح في أنقرة، على         ،رئيس عباس الموفدي  

  ".مرجعية العملية السياسية المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية
  14/11/2007 برس قدس

  
  " مؤامرة لتصفية القضية"التفاوض على أساس دولة يهودية مقابل فلسطينية ": حماس" .17

من أن تندفع السلطة الفلـسطينية وتقبـل بالـذهاب إلـى مـؤتمر              " حماس" حذر قيادي في حركة   : غزة
منزلقاً خطيراً  " ذلك   وفق الطرح الصهيوني بقيام دولة يهودية مقابل الدولة الفلسطينية، واعتبر         " أنابوليس"

، ممثلـة   "التغييـر واإلصـالح   "صالح البردويل، الناطق باسم كتلة      .وأكد د ". لتصفية القضية الفلسطينية  
أمـر  "في المجلس التشريعي الفلسطيني أن حديث الرئيس الصهيوني عن مبدأ الدولة اليهوديـة              " حماس"

غاية بالنسبة إلينا كشعب فلـسطيني، ألنهـا        الحديث عن دولة يهودية أمر خطير لل      : "، وقال "خطير للغاية 
تعني عملياً أنه يحق لهذه الدولة طرد مليون ونصف المليون من الفلسطينيين الموجودين في األراضـي                

، ويعني أيضاً أنه ال يحق لواحد من الماليـين الـستة مـن الفلـسطينيين الالجئـين         1948المحتلة سنة   
".  وهو يعني أيضاً أن القدس لن يدخلها أحد من الفلسطينيين          الموزعين على الشتات أن يعود إلى أرضه،      

  .لن تسمح بتمرير هذا الطلب" حماس"وشدد البردويل، في تصريحات صحفية له، على أن حركة 
  14/11/2007  لإلعالم المركز الفلسطيني

  
 "ايريز" في معبر "سرائيليإ" تتبني قنص جندي "كتائب القسام" .18

العسكري اإلسرائيلي ببيت " ايرز"أنها قنصت جنديا إسرائيليا في موقع " كتائب القسام"أعلنت : غزة
كما ذكرت صحيفة هآرتس . واعترف الجيش اإلسرائيلي بإصابة أحد جنوده. حانون شمال قطاع غزة

وأوضحت أن الجندي أصيب . بموقعها اإللكتروني أن الجندي المصاب يتبع لسالح الهندسة في الجيش
 .ي إثرها لمستشفي لتلقي العالجبجروح طفيفة نقل عل

 15/11/2007الشرق القطرية 
  

  البداوي مخيم في " فتح"بيان يهاجم ويهدد قيادات : شمال لبنان .19
أثار البيان الذي وزع ليل أمس األول في مخيم البداوي، وحمل عبارات نابية وتهديدا لقيـادات                : البداوي

ستياء واإلرباك في صفوف أبناء المخيم، المتوجسين        المركزية في الشمال، حالة من اإل      - "فتح"في حركة   
من التداعيات السلبية لمثل هكذا بيانات، على أمن واستقرار المخيم، خصوصاً في هذا الوقت الذي تعيش                

وهي " أحرار"وجاء في البيان الذي ذيل بتوقيع        . فيه الساحتان اللبنانية والفلسطينية أجواء انقسام سياسي      
إلى العمالء المأجورين الذين سننشر اسماءهم، ساعات وسوف        : "في الوسط الفلسطيني  جهة غير معروفة    

ترون ما لم تروه، فلقد غدرتم بالشرفاء واالبطال الصابرين الصامدين، واحضرتم اللصوص المجرمين،             
 في  "فتح"وتضمن البيان اسماء عدد من قيادات     ". نقسم باهللا ان نهدر دمكم، يا حراس المالجىء ويا جبناء         

  .وقد وزع البيان ليالً وبأعداد قليلة. الشمال وإلى جانب كل منها صفة نابية
  15/11/2007السفير 

  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     902:         العدد                        15/11/2007خميس ال: التاريخ

  اجتماع لقادة قوى التحالف إلبعاد المدينة والفلسطينيين عن تجاذبات االستحقاق: صيدا .20
 فـصائل   من مصادر فلسطينية مطلعة، ان اجتماعا مركزيا لقيادة       " السفير"علمت  :  محمد صالح  - صيدا

قوى التحالف الفلسطينية سوف ينعقد خالل الساعات المقبلة في صيدا، بالتنسيق مع رئيس التنظيم الشعبي               
الناصري النائب اسامة سعد، سيخصص للبحث في الملف الفلسطيني على ضوء ما ورد من معلومـات                

قيادات " مصادر ان   واكدت ال . حول مخيم برج البراجنة وغيره من المخيمات ان في بيروت او الجنوب           
الصف االول في قوى التحالف سوف تشارك في هذا االجتماع، الذي سيبحث في ملفات ساخنة ان علـى     

 الفلسطينية، التي تزداد احتقانا يوما بعد يوم، لجهة عدم نقـل            -صعيد االزمة القديمة المتجددة الفلسطينية      
دقية الفلسطينية عن ازمة االستحقاق الرئاسـي       الصراع الفلسطيني الى مخيمات لبنان، وكذلك لتحييد البن       

 القيادة العامة احمد جبريـل مـن        -اللبناني، وللوقوف على حقيقة ما اعلنه االمين العام للجبهة الشعبية           
  . معلومات في هذا الصدد

  15/11/2007السفير 
  

  التحالف الفلسطيني ينفي تدريب عناصر للتدخّل في الوضع اللبناني .21
تدريب عناصر فلسطينية في سوريا وتـسليحها للتـدخل فـي           " تحالف القوى الفلسطينية  "نفى  : )وطنيةال(

، في بيـروت،    وأكد ممثلو التحالف في بيان بعد اجتماعهم أمس في مخيم برج البراجنة           . الوضع اللبناني 
ده وجدد التحالف تأكي   .، مشيرين إلى أن ذلك مصلحة فلسطينية      "على األمن واالستقرار في لبنان    "حرصهم  

عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني ورفض استخدام المخيمات الفلسطينية فـي التجـاذب الـسياسي                
مشروعنا األساس في لبنان هو التمسك بحق العودة ورفـض مـشاريع            "الحاصل في لبنان، موضحاً أن      

للبنـاني، ورفـض    وأكد متانة العالقة األخوية بين المخيمات الفلسطينية والجـوار ا         ". التوطين والتهجير 
  ".لإلساءة إلى السلم األهلي في لبنان أو أن يدفع بها لطعن المقاومة في لبنان"استخدام المخيمات 

  15/11/2007األخبار اللبنانية 
  

  المخيمات ليست مكاناً ألي معتد على أمن لبنان والفلسطينيين ": أبو العينين" .22
ئب المفوض العام لممثلية منظمة التحرير في لبنان        ونا" فتح"أكد أمين سر حركة     : حسين سعد  -الرشيدية  

أن المخيمـات   "فـي مخـيم الرشـيدية،       " فتح"سلطان ابو العينين، في لقاء صحافي عقده في مقر حركة           
الفلسطينية في لبنان لن يكون فيها موطىء قدم الي معتد على امن لبنان او امن الفلسطينيين وذلك مهمـا                   

ات الفلسطينية في بيروت ومحيطها تنعم بحالة من الهـدوء واالسـتقرار،            ان المخيم "وراى  ". كلف االمر 
". اكثر بكثير من غيرها من المخيمات الفلسطينية في بقية المناطق، بما في ذلك مخيمات منطقة صـور                

االشقاء اللبنانيين الى ان احمد جبريل في كل ما صاغه وادلى به كان يقصد الفتنـة                "وطمأن ابو العينين    
ع بين الفلسطينيين واشقائهم اللبنانيين، وليت جبريل يدل الشعب الفلسطيني على دوره السياسي او              وااليقا

االجتماعي او االنساني او الوطني والنضالي، ولقد قابلنا كل االطراف اللبنانيين، وتبين ان لديهم وعيـا                
نين الى اللقـاءات التـي      واشار ابو العي  ". وقراءة صحيحة، وان ما قاله جبريل ليس له مكان من الصحة          

ـ                االيجابيـة  "عقدتها القيادة الفلسطينية في لبنان مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، ووصـف نتائجهـا بـ
ونقل ". بأنه كان دافئا واخويا   "السيد حسن نصراهللا    " حزب اهللا "وقال عن لقائهم بأمين عام      ". واالخوية جدا 

وحمل ". والفلسطيني في لبنان هم في حدقات عيون اللبنانيين       ان المخيمات الفلسطينية    "عن نصراهللا تأكيده    
الذين اطلقوا النار على المتظاهرين من ابناء       " حماس"باالنقالبيين في حركة    "ابو العينين على من وصفهم      

  ". في قطاع غزة" فتح"حركة 
  15/11/2007السفير     
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  "كدولة يهودية"إسرائيل تطالب الفلسطينيين االعتراف بها  .23
طالب رئيس الوزراء اإلسـرائيلي ايهـود اولمـرت أمـس الفلـسطينيين             : )ا ف ب   (- لقدس المحتلة ا

كنقطة انطالق لمفاوضات سالم ينتظر ان تطلق اثر        " بوصفها دولة للشعب اليهودي   "باالعتراف بإسرائيل   
ـ             .االجتماع الدولي في انابوليس    ف اثنـاء   وقال بيان لمكتب اولمرت ان هذا االخير عبر عن هـذا الموق

لقد أعلن رئيس   "واضاف البيان    .مقابلة مع الممثل االعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي سوالنا         
  ".الوزراء بوضوح ان هذه المسألة من وجهة نظر إسرائيل غير قابلة للتفاوض او البحث

  15/11/2007الغد االردنية 
 

  ىلكبرتجميد االستيطان سيكون خارج المستوطنات ا: اولمرت .24
قالت مصادر سياسية إسرائيلية أمس، إن إسـرائيل سـتجمد البنـاء فـي              : برهوم جرايسي  -الناصرة  

المستوطنات قبل لقاء أنابوليس، فيما اعلن رئيس الحكومة أولمرت، أن التجميد سـيكون خـارج الكتـل                 
ـ    "هآرتس"وحسب تلك المصادر التي تحدثت لصحيفة        .االستيطانية الكبرى  تعرض مـا   ، فإن إسرائيل س

قبل أنابوليس، رغم أن    " مكرمة"البناء في المستوطنات وإزالة البؤر االستيطانية، على أنه         " تجميد"وصفته  
هذه الخطوات نص عليها البند األول لخطة خريطة الطريق، والتزمت إسرائيل بتنفيذها ولكنها لـم تنفـذ                 

ى طلب اإلدارة األميركية من الحكومة      وجاء هذا اإلعالن اإلسرائيلي، حسب ما نشر، بناء عل         .حتى اآلن 
، كتعويض عن رفضها للبحث فـي القـضايا         "تسهيالت للفلسطينيين "اإلسرائيلية بأن تبادر إلى ما أسمته       

، إن أولمرت ووزيرة الخارجية ليفني، ووزيـر الـدفاع          "هآرتس"وقالت   .األساسية المتعلقة بالحل الدائم   
   ".تجميد البناء في المستوطنات"اإلدارة األميركية حول طبيعة باراك قد اتفقوا على ضرورة التفاهم مع 

في غضون ذلك، قرر أولمرت إرسال بعثة إسرائيلية إلى واشنطن، غادرت إسرائيل أمس، بغية التوصل               
، وذلك اعتمادا على    "تجميد البناء في المستوطنات   "مع اإلدارة األميركية إلى تفاهم حول تعريف مصطلح         

التي قدمها الرئيس بوش لرئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق شارون، وتـضمن تعهـدا             رسالة الضمانات   
  .أميركيا بإبقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة االحتالل

  15/11/2007الغد االردنية 
 

  صحافيين بارزين في أوروبا"موساد "يكشف تجنيد " اسرائيلي"وزير  .25
ف وزير شؤون المتقاعدين رافي ايتان أن اثنين من رموز الرعيـل األول فـي اإلعـالم                 كش: الناصرة

وكـان   ".موساد"العبري يشعياهو بن بورات واوري دان نشطا، في موازاة عملهما الصحافي، في جهاز              
كشف أول من أمس لدى تأبينـه الـصحافي بـن            "موساد"ايتان الذي شغل سابقاً منصباً رفيعاً في جهاز         

في النصف الثاني من القرن الماضي، أنه كان وراء تجنيـد            "يديعوت أحرونوت "ت، أبرز صحافيي    بورا
عندما كانا مراسلين لصحيفتيهما     "موساد"اوري دان، في     "معاريف"بن بورات وزميله آنذاك من صحيفة       

دمات الكبيرة  الخ"لكنه رفض كشف المهمات التي أدياها، مكتفياً باإلشارة إلى          . في باريس وغرب أوروبا   
   ".التي قدماها ألمن إسرائيل

  15/11/2007الحياة 
  

  أبيب تخشى انتقاماً سورياً ضّد طائراتها المدنيةتل  .26
اإلسرائيلية أمس بأن المؤسسة االمنية     "معاريف"أفادت صحيفة   : ) رويترز -خالد الحريري   (ويحيى دبوق   

إسرائيلية، في محاولة منها لالنتقام من قصف     اإلسرائيلية تخشى من إقدام سوريا على إسقاط طائرة مدنية          
، مشيرة إلى أن تدابير جديدة اتُخذت لحماية الطائرات اإلسـرائيلية           "للمفاعل النووي في سوريا   "تل أبيب   

وأضافت الصحيفة، نقالً عن مصادر في المؤسـسة         .حول العالم، بينها إلغاء رحالت إلى مطارات تركية       
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نظرون إلى كالم الرئيس بشار األسد بكثير من الجدية، عن أن سوريا سـترد              ي"األمنية االسرائيلية، أنهم    
 إجراء نقاش في المؤسسة األمنية اإلسـرائيلية      "، مشيرة إلى    "على االعتداء في المكان والزمان المناسبين     

  ".حول السيناريوهات المحتملة واالهداف التي قد تختارها سوريا لالنتقام من قصف مفاعلها النووي
  15/11/2007خبار اللبنانية األ

  
  "األقصى"جولة استفزازية ألعضاء كنيست في شبكة أنفاق جديدة تحت وفي محيط  .27

نفذ قادة المستوطنين وممثلون عن أحزاب اليمين اإلسـرائيلي المتطـرف           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
ر اإلسرائيلية سراً وبقايا    واعضاء في الكنيست ظهر أمس، جولة استفزازية شملت أنفاق شقتها سلطة اآلثا           

آثار أموية وعثمانية في منطقة سلوان وحائط البراق، مكذبين بذلك تصريحات الحكومة اإلسرائيلية التي              
وقام اعضاء الكنيـست    . ادعت مراراً ان الحفريات في محيط وأسفل المسجد األقصى المبارك قد توقفت           

رية التي وسعتها سلطة اآلثار اإلسـرائيلية خـالل         خالل الجولة بالدخول في تلك االنفاق والشقوق الصخ       
السنوات واألشهر األخيرة بصورة سرية، برفقة عدد من المرشدين وموظفي سلطة اآلثار الذي شـرحوا               

  ".مدينة داود"ابعاد هذه الحفريات التي حسب زعمهم تعبر عن اكتشاف بقايا ما يسمونه بـ 
    15/11/2007الدستور 

  
  48مناورات العسكرية بالبلدات العربية داخل الـسنستمر بال: اسرائيل .28

رد امس االربعاء نائب وزير االمن االسـرائيلي، متـان فيلنـائي، علـي              :  زهير اندراوس  -الناصرة  
جمال زحالقة حول التدريبات العسكرية في البلدات العربية بالقول ان الجيش سيستمر            .استجواب النائب د  

العربية، مضيفا ان التدريبات االخيرة في عيلبون ومجد الكروم واقامة          بالمناورات العسكرية في البلدات     
معسكر قرب عين ماهل، الواقعة داخل ما يسمي بالخط االخضر، هي في اطـار منـاورات عـسكرية                  

وأضاف فلنائي ان إختيار أماكن التدريب والمناورات العسكرية يجري وفق الطبيعة الطبوغرافية            . كبري
جمال زحالقـة، رئـيس كتلـة       .وكان د .  ان التدريبات تجري أيضاً في بلدات يهودية       للمكان، مشيراً الي  

التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، قد قدم استجوابا الي وزير االمـن بـاراك حـول التـدريبات                  
 .العسكرية التي يجريها الجيش في قرية مجد الكروم وعيلبون واقامة معسكر بمحاذاة قرية عـين ماهـل         

  .  زحالقة في استجوابه عن اهداف هذه التدريبات في القري العربية بالذات وعن مدة استمرارهاوتساءل
  15/11/2007القدس العربي 

  
  تعلن عدم تراجعها عن استنتاجاتها " فينوغراد"لجنة  .29

قالت لجنة فينوغراد، أنها لن تتراجع عن استنتاجاتها التي وردت في تقريرها الجزئي الذي              ): آي.بي.يو(
خالل الحرب، وأعلنت أن    " اإلسرائيلية"وصفته بأنه يعتبر نهائياً من حيث المسؤولية الشخصية لإلخفاقات          

أن تأكيد فينوغراد جـاء     " إسرائيلية"وأفادت وسائل إعالم     .تقريرها النهائي لن يشمل استنتاجات شخصية     
لى التماس قدمته محامية الـدفاع      ع" اإلسرائيلية"أمس خالل رد محاميها تسفي أغمون أمام المحكمة العليا          

العسكري العام العميد أورنا بن دافيد، وطالبت فيه بإلزام فينوغراد إرسال رسائل تحـذير لـضباط فـي                  
وجاء . الجيش يحتمل أن يتضرروا من التقرير النهائي الذي تعتزم اللجنة إصداره قبل نهاية العام الحالي              

اللجنة لن تتراجع عن أي شيء ورد في التقرير الجزئي، ولذلك           "في رد فينوغراد أمام المحكمة العليا إن        
ويعني إعالن لجنة فينوغراد إنها لن تتراجع عن تحميلها          ".تم تعريفه على أنه جزئي، وليس تقريراً أولياً       

الكبار الثالثة أثناء الحرب، رئيس الوزراء أولمرت ووزير الحـرب بيـرتس            " اإلسرائيليين"المسؤولين  
 .              في الحرب على لبنان" إسرائيل" الجيش حالوتس، مسؤولية إخفاق ورئيس أركان

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
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   آالف شخصية3ملتقى القدس الدولي يبدا اعماله في اسطنبول وسط  مشاركة أكثر من  .30

ربعة ايام وسـط     اولى جلسات منتدى القدس الدولي والتي تستمر لمدة ا         ةتركيالت اليوم في إسطنبول     أبد
 . دولةً 65 آالف شخصية عالمية وعربية وممثلين عن مؤسسات ومنظمات الكثر من            3مشاركة أكثر من    

هذه المشاركة الواسعة من الملتقى اكبر تظاهرةً إنسانيةً عالميةً من أجل القدس، حيـث يمثـل   وقد جعلت  
  .لى ثقافتها وهويتها العربية واالسالميةالمنتدى محطةً مهمة في تاريخ المدينة المقدسة من خالل التاكيد ع

 15/11/2007موقع أمين 
  

  ملتقى القدس الدولّي هو ملتقٍى للتوحيد وليس للتفريق : العدلوني .31
 شرح خاللـه   ، اإلثنين الماضي في اسطنبول    ا صحفي ا مؤتمر  الدولي عقدت الجهات الداعية لملتقى القدس    

 الهدف من عقد هذا الملتقى الذي يـسعى ألن        ،لقدس الدولية العام لمؤسسة ا   نالعدلوني األمي أكرم  الدكتور  
يكون تظاهرةً إنسانية جامعة تُعيد االهتمام لقضية المدينة المحتلّة وتؤكّد حق الفلـسطينيين الثابـت فـي                 
مدينتهم مهما طال زمان احتاللها ومهما كانت الوقائع التي أقامها المحتّل على أرضها، وذلك عن طريق                

ملتقى هـو   الفي نهاية المؤتمر أن     أكد  و .الن اسطنبول الدولي الذي يمثّل وثيقةً إنسانيةً تاريخية       إصدار إع 
ملتقٍى للتوحيد وليس للتفريق وال يراد له أن يتحول إلى ساحٍة لتفجير الخالف بين األطـراف المتعـددة،                  

          ة للمؤتمر من لقاء محمود عبأوضـح     في أنقرة  زاس ببيري ولدى سؤاله عن موقف اللجنة التحضيري ، أن
                  ة القدس ويحفظ حقوق أهلها بغـضفي مصلحة قضي بطرفين يص لقاٍء بين أي اللجنة المنظمة تدعم أي
النظر عن أطرافه ومكان حدوثه الفتاً في الوقت نفسه إلى أن تركيا دولة مفتوحة لها كامل الحـقّ فـي                    

  .ياستها الوطنيةاستقبال من تريد بما يتوافق مع مصالحها وس
  14/11/2007جريدة التجديد 

  
   يشارك في مؤتمر القدس الدولي فلسطينقاضي قضاة .32

 غادر الشيخ تيسير التميمي متوجها الى تركيا للمشاركة في مؤتمر القدس الدولي الذي يعقد اليوم                :القدس
 باالضـافة   ، آالف شخصية عالمية وعربية من مؤسسات ومنظمات       3 أكثر من    هويحضر،  في اسطنبول 

 دولةً في أنحاء العالم العربي واإلسالمي والغربي، وعـدد مـن ممثلـي األديـان                65الى ممثلي حوالي    
ز صمود مواطني القدس لمواجهة سياسة التهويد، والحصار المفروض على المدينة           يعِزتالمختلفة؛ بهدف   

  .المقدسة
  15/11/2007القدس الفلسطينية 

  
   ملتقى القدس الدولي يشارك فياطيوفد عن التجمع الوطني الديمقر .33

غادر وفد التجمع الوطني الديموقراطي، يرافقهم وفد اتحاد الشباب الديموقراطي، للمشاركة فـي ملتقـى               
  .القدس الدولي في اسطنبول، بناء على دعوى تلقاها الحزب من المنظمين

  14/11/2007 48عرب
  

  األحداث االخيرةمحامو غزة يعلقون مثولهم أمام المحاكم احتجاجا على  .34
 أمس المثول أمام المحاكم لمدة ثالثـة أيـام،           غزة علقت نقابة المحامين في قطاع    :  فتحي صباح  -غزة  

 ونظمت اعتصاماً سـلمياً     التي وقعت خالل مهرجان إحياء ذكرى عرفات،       احتجاجاً على األحداث الدامية   
نفـى المركـز     وفـي نفـس الـسياق        .أمام مقر محكمة العدل العليا أمس احتجاجاً على سقوط الضحايا         

الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن يكون أي من رجال الشرطة أصيب بالرصاص فـي األحـداث، داحـضاً                 
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رواية وزارة الداخلية المقالة التي قالت إن مسلحين من فتح أطلقوا النار في اتجاههم، فـردوا بـإطالق                  
  .النار، ما أوقع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى

  15/11/2007لحياة ا
  

  اإلعالن في القدس عن تأسيس حزب منتدى فلسطين .35
 فـي    رجال أعمال فلسطينيون عن تأسيس منتدى فلسطين خالل مـؤتمر صـحفي            أعلن: القدس المحتلة 

 سيكون الرقيب علـى أداء      همنتدى هو القضايا االجتماعية، وأن    لعلى أن الهم األول ل    حيث أكدوا   ،  القدس
لرسمية فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات على جميع المحافظات الفلـسطينية وعلـى            المؤسسات الحكومية وا  

كافة القطاعات بشكل عادل ومالئم، مشيرين إلى أن عقد المنتدى في القدس المحتلة جاء للتأكيـد علـى                  
ـ  كمـا    .نها العاصمة األبدية للدولـة الفلـسطينية      أمدينة الفلسطينية وعروبتها، وللتأكيد على      الأهمية   د أك

يؤمن مثل غيره من الحركات     أن المنتدى   المؤسسون أنهم يلتزمون باألهداف الوطنية ويسعون لتحقيقها، و       
كمـا  . والقوى الفلسطينية بأن المقاومة بكافة األشكال التي يقرها القانون الدولي حق ال يجب التنازل عنه              

  .ثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممةأولويأشاروا أيضا إلى 
  15/11/2007 قدس برس

  
  التجمع الوطني المسيحي يندد بالحفريات االسرائيلية حول االقصى .36

اصدر التجمع الوطني المسيحي بياناً تم توزيعه على شخصيات سياسـية دوليـة فـي اوروبـا                 : القدس
لية حول المـسجد االقـصى المبـارك         ندد من خالله بالحفريات االسرائي     ،والواليات المتحدة وشرق اسيا   
، للحيلولة دون انهاء احتالل القدس الشرقية بحسب قرارات الـشرعية            أمس والقرار الذي اتخذه الكنيست   

عتبر من أشد أنواع االضطهاد الـديني الـذي         توقال ديمتري دلياني رئيس التجمع أن الحفريات         .الدولية
انه يعكس عنصرية شديدة تهدف لزعـزة الوجـود         يمارس في القدس ضد كل من هو غير يهودي، كما           

وأضاف أن التجمع يسعى للمـساهمة       .يهيمسيحوالحضاري والثقافي والديني للشعب الفلسطيني بمسلميه       
في ايجاد الية ضغط دولي تدفع الحكومة االسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المستحقة وضبط االنفالت السياسي               

  .الذي تعاني منه
  14/11/2007خبارية وكالة معاً اإل

  
  تمنع محاميا من زيارة األسرى المركزية في تل أبيبالمحكمة  .37

قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، منع محامي من مقابلة أسرى سياسيين في السجون اإلسـرائيلية،                
وذلك بذريعة الخشية من أن مقابالته مع األسرى قد تمكن من تنفيذ مخالفة تشكل خطرا على األمن فـي                   

وادعت تقارير مصلحة السجون أنه منذ مطلع العام الحالي التقى المحامي أحمد خطيب مع أكثر                .السجن
يثير عالمة استفهام بشأن جوهر الخدمة المهنية       حيث أعتبر أن ذلك      ، أسيرا سياسيا في السجون    670من  

  .التي يقدمها في هذه اللقاءات
  14/11/2007 48عرب

  
  الل يتعرضان لالغتصاب والتعذيب الشديدأسيران فلسطينيان لدى االحت .38

كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات إنسانية فظيعة ترتكبها سلطات السجون اإلسرائيلية بحـق المعتقلـين               
 في سـجن    ،الفلسطينيين، وأكد على أن أسيرين على األقل تعرضا لعمليات اعتداء جنسي وتعذيب شديد            

  .ق الدوليةيتنافى مع القيم والقوانين والمواثي، عتصيون
  14/11/2007 قدس برس
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  رفحوتوغل في  الغربية اعتقاالت ومداهمات بالضفة .39

نه اعتقل ثمانية مواطنين فلسطينيين مطلوبين الجهزة االمن االسرائيلية في أذكر الجيش االسرائيلي : غزة
  بالقرب مننفذت طائرات مروحية إسرائيلية عمليات إنزال لجنود في منطقة السهلفيما . الضفة الغربية

ذكرت مصادر فلسطينية أن عددا من اآلليات في قطاع غزة  و.جنوب غرب مدينة جنين بلدة يعبد
قطاع فجر الالعسكرية ترافقها قوات خاصة إسرائيلية توغلت تحت غطاء جوي شرق مخيم البريج وسط 

 ىسكرية عل مواقعها العىوشرعت بإطالق النار بشكل كثيف صوب المنازل قبل أن تتراجع إل، امس
 .حدود القطاع بسبب تصدي المقاومين لها

  15/11/2007الشرق القطرية 
  

   جامعة حيفا يحيون ذكرى عرفات العرب فيطالبال .40
 بسلسلة فعاليات   ، ياسر عرفات  ادأحيا الطالب الفلسطينيون في جامعة حيفا ذكرى استشه        :القدس المحتلة 

 جماعـات طالبيـة     قد حاولـت  و .اء األناشيد الوطنية  وأدالفلسطينية  من بينها اعتمار كل طالب الكوفية       
يهودية يمينية االعتداء على الطالب العرب، وأطلقت عبارات عنصرية نابيـة وهـي تحمـل األعـالم                 

  .شعارات الترانسفير، مرددة هرتسل اإلسرائيلية وصور
  15/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  قتل رضيعة في غزةيتسبب بمالحصار  .41

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن وفاة طفلة رضيعة، بفعل عدم تمكن ذويها             :  رائد الفي  -غزة  
 فيما تجـدر    . قطاع غزة  من نقلها للعالج في أحد المستشفيات االسرائيلية في ظل الحصار واغالق معابر           

وبحسب المصادر الطبية فقد ارتفع عدد المرضى الذين قضوا في جراء الحصار خـالل              االشارة إلى أنه    
  .الشهور الخمسة الماضية إلى تسعة، بينهم أربعة خالل األسبوع األخير

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   الف تلميذ يعانون سوء التغذية20اسرائيل تمنع وصول وجبات طبية خاصة لنحو : غزة .42
 ممـن يعـانون      غزة  ألف تلميذ من رياض االطفال في قطاع       20طاول الحصار االسرائيلي نحو     : غزة
 . في المئة من سكان القطـاع      70صالً من سوء في التغذية الناجم عن الفقر الشديد الذي يعاني منه نحو              ا

 ال تتجـاوز    هؤالء التالميذ الذين  منعت اسرائيل وعرقلت في كثير من االحيان دخول وجبات طبية ل          حيث  
ركيـة الغاثـة     شركة سنقرط للبسكويت بموجب عقد مع الوكالـة االمي         هاتقدم،  اعمارهم خمس سنوات  

تـشير   إلى ذلـك     . قبل اربعة اعوام    هذا البرنامج  بدأ العمل في  حيث  ،  "انيرا"الالجئين في الشرق االدنى     
 في المئة من اطفال القطاع قبـل سـن          40تقديرات صحية اجرتها منظمات محلية وعالمية الى ان نحو          

  .المدرسة  يعانون سوءاً في التغذية
  15/11/2007الحياة 

  
   يوما50ستراتيجي من الوقود في قطاع غزة سينفذ خالل المخزون اال .43

أكد نائب رئيس سلطة الطاقة، كنعان عبيد، أن المخزون االستراتيجي مـن الوقـود الـالزم                : ألفت حداد 
 يوماً، إذا استمرت إسرائيل بتقليص دخولـه،        50لتشغيل محطات الكهرباء في قطاع غزة، سينفد خالل         

وأوضـح أن سـلطة الطاقـة        .ى تقليص ساعات تزويد القطاع بالكهرباء     األمر الذي سيضطر السلطة إل    
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توجهت لمراكز حقوق اإلنسان واألمم المتحدة والدول العربية للتدخل، ناهيك عن تحركات داخل إسرائيل              
  .نفسها أمام المحاكم اإلسرائيلية

  14/11/2007 48عرب
  

   أسرة225مشروع للرغيف الخيري في قطاع غزة تستفيد منه  .44
شرعت جمعية الفالح الخيرية في قطاع غزة أمس بتنفيذ مشروع توزيع الخبز  : رائد الفي-ة غز

الجاهز على المواطنين في مدينة جباليا شمال القطاع، وذلك بدعم وتمويل من هيئة األعمال الخيرية 
 بحسب  أسرة،225ومن المقرر أن يستمر المشروع لمدة ثالثة أسابيع وتستفيد منه  .بدولة اإلمارات

  .جمعيةالرئيس 
  15/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  كوال للحوامل فقط الملوخية المجففة للتدخين والكوكا... غزة: تحقيق .45

لم يعد امام أهالي قطاع غزة إال ابتكار أساليب جديـدة للتكيـف مـع الحـصار                 :  فتحي صباح  -غزة  
ف من السلع والمواد الخـام الـضرورية        توريد مئات االصنا  ، ومنع   االسرائيلي المشدد المفروض عليهم   

اشـترى  حيـث   . لالستخدامات الحيوية والحياتية اليومية، بينها ماكينات تعبئة السجائر البـسيطة ولفهـا           
لجأ آخرون الـى    فيما  . كثيرون هذه الماكينات ودخاناً شامياً، وأخذوا يعبئون علب سجائرهم الفارغة منه          

، وأخذوا يتندرون على ذلك مطلقين عليه نظام ِلف آند ِتف، فـي             لف سجائرهم يدوياً على طريقة االجداد     
ومع ارتفاع سعر علبة الـسجائر       . الى تجفيف الملوخية الرخيصة الثمن وتدخينها      البعض اآلخر حين لجأ   
 شيكالً في مقابل ارتفاع اجرة المواصالت داخل المدن الى شيكلين، عمد الغزيون الى نظام               30الى نحو   

ذ اخذ بعض الركاب يدفع سيجارة واحدة نظير اجرة داخلية، في حين بـدأ المـدخنون                إ .يالتبادل البدائ 
اما مدخنو النرجيلة فلجأ بعضهم الى جمع نشارة الخـشب مـن             .يشترون السجائر بالمفرق وليس بالعلبة    

دخـل الغـش     كما   .ورش النجارة وتحويلها الى معسل بعد اضافة بعض مكسبات الطعم والرائحة عليها           
جاري على الخط، فلجأ بعض اصحاب مقاهي الشوارع، الى استخدام ورق الـشاي بعـد غليـه فـي                   الت

نفدت من قطاع غزة المواد الخام الداخلـة فـي          فقد  ومع اشتداد الحصار،     .تحضير رأس الشيشة للزبائن   
او واصبح العثور على زجاجة كوكا كوال او سفن أب          . صناعة المشروبات الغازية التي ينتجها مصنعان     

ن الفلـسطينيين بـاتوا     أأي مشروب آخر محلي الصنع اشبه برحلة للبحث عن ابرة في كومة قش، حتى               
ليس هـذا فحـسب، بـل توقـف      .يتندرون في ما بينهم بأن الكوكا كوال اصبحت لوحام النساء الحوامل     

مهـراً مـن    الفلسطينيون عن الزواج في الشهور االخيرة بسبب ارتفاع اثمان الذهب الذي يقدم للعروس              
 .ناحية، وبسبب نفاد االخشاب ولوازم اخرى تدخل في صناعة اطقم غرف النوم، ومنها فرشات االسفنج              

واذا قُدر للفلسطيني ان يتزوج ويخلف ابناء، فلن يجد لهم حفاظات بعدما نفدت من االسواق واصـبحت                 
... الى لفافـات القمـاش    خاضعة للتهريب بطرق شتى وكمياتها ال تكفي حاجة االطفال، فلجأت االمهات            

  . عاما20ًتماما كما كانت الحال عليه قبل اكثر من 
  15/11/2007الحياة 

  
  وسيلة مواصالت إجبارية في غزة.. 11باص : تحقيق .46

ال يتأثر بارتفاع أسعار البنزين أو نقصها؛ ..  ساعة24متاح على مدى .. مجاني:  عال عطا اهللا-غزة 
الذي بات " 11باص "إنه .  فرد من أهالي غزة المحاصرة استخدامهبإمكان كل.. ألنه يعمل بدون وقود

الوسيلة المفضلة للتنقل داخل القطاع بعد أن عجز الكثيرون عن تحمل مصاريف المواصالت التي 
ليس سيارة أجرة تقليدية، هو و .ارتفعت في ظل الحصار الشديد المفروض عليه منذ سيطرة حماس عليه
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أزمة المحروقات ال تتوقف عند إال أن  .لي غزة على التنقل سيرا على األقداموإنما هو مسمى أطلقه أها
حد الراكب، فقد اشتكى سائقو سيارات األجرة من قلة الدخل بعد عزوف المواطنين عن الركوب وتفضيل 

ه ن، أحكومة المقالةالوفي محاولة لحل هذه المشكلة قال زياد الظاظا وزير النقل والمواصالت في  .المشي
وأكد أنه تم االتفاق  .عقد اجتماعا األسبوع الماضي مع ممثلين عن أصحاب سيارات األجرة والنقل العام

، %50على أن تتحمل الحكومة تخفيضا على تراخيص جميع سيارات األجرة واألرقام العمومية بنسبة 
 .مقابل التزام السائقين بأسعار المواصالت السابقة

  13/11/2007إسالم أون الين 
  

  بنوك غزة ستغلق أبوابها اذا استمر التشويش في التحويالت المالية: تقرير أممي .47
، )اوتشا(تقرير اصدره مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم المتحدة           حذر :عبد الرؤوف ارناؤوط  

قـص  أمس، انه في حال استمر التشويش على عمليات التحويالت المالية الى قطاع غزة فانه سيحصل ن               
ستضطر البنوك الى إغالق فروعها      كما   .في السيولة والمساعدات النقدية والتحويالت وستتوقف الرواتب      

نه يتم حاليا الـسماح بإدخـال       أشار إلى أ  و .على المدى البعيد   في غزة ولن تحصل أية عمليات استيراد      
الميركي والـدينار االردنـي     لم يسمح منذ بداية أيلول الماضي بادخال عملتي الدوالر ا         فيما  الشيكل فقط،   

 ماليين دينـار    8-6واضاف ان البنوك تحتاج الى ما ال يقل عن           .اللتين تستخدمان الغراض استثمارية   
 2.5ن  أ مـشيرا إلـى    مليون دوالر أميركي يوميا لتلبية احتياجات السوق في القطاع،           18-13أردني و 

  .ي بنوك غزة حاليا ماليين دوالر أميركي فقط موجودة ف7مليون دينار أردني و
  15/11/2007األيام الفلسطينية 

  
   ألف50إجراءات حكومة فياض سترفع عدد الموظفين المفصولين إلى : نقابيون .48

استنكرت نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام قرار الحكومـة الفلـسطينية فـي رام اهللا،                : غزة
م القادم، وذلك بعدما كانت قد قطعـت رواتـب   استثناء سبعة عشر ألف موظف عسكري من ميزانية العا      

وأكدت أنه في حال أصرت حكومة فيـاض علـى قرارهـا،             . ألف موظف في وقت سابق     35أكثر من   
  . ألف موظف50فسيصل إجمالي عدد من قطعت رواتبهم إلى أكثر من 

  15/11/2007 قدس برس
  

  أن يفضي الى دولة " انابولس"عبداهللا الثاني وميركل يريدان من  .49
أعربت المستشارة األلمانية انجيال ميركل والعاهل االردني عبداهللا الثاني، أمس، في برلين عن : ب.ف.أ

األمل في ان يفضي مؤتمر انابولس األمريكي في مراحل مقبلة الي قيام دولة فلسطينية تعيش بسالم الى 
ل االردني ان المانيا وجاء في بيان مشترك نشر في ختام اللقاء بين ميركل والعاه. جانب اسرائيل

انه من المِلح دعم عملية تسمح بإيجاد حل ينص على قيام دولتين مع انشاء دولة "واالردن يعتبران 
وقال العاهل ". فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش بسالم وأمن الى جانب اسرائيل وجيرانها

لس الباب امام اتفاق نهائي بين االسرائيليين نأمل في ان يفتح مؤتمر انابو: االردني للصحافيين
  .والفلسطينيين وان يفضي ذلك الى ارساء السالم واالستقرار في المنطقة

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  العاهل األردني يطالب بجدول زمني لحل المشكالت العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .50
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دني عبد اهللا الثاني الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني من عواقب حذر العاهل األر:  مازن حسان-برلين 
عدم التوصل إلي اتفاق حول القضايا محل الخالف بينهما قبل المشاركة في مؤتمر أنا بوليس للسالم 
المقرر عقده في الواليات المتحدة جاء ذلك في حديث ادلى به العاهل األردني لصحيفة فرانكفورتر 

وقال العاهل األردني في حديثه للصحيفة األلمانية ان الدول العربية، وفي مقدمتها . ةالجمانية األلماني
االردن، ومصر على اتصال دائم ببعضها البعض وبالطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، وكذلك بالواليات 
م المتحدة واالتحاد االوروبي من أجل طرح الرؤية العربية لما يمكن أن يحقق نجاح اجتماع السال

ووصف العاهل االردني المؤتمر المقبل بأنه نقطة انطالق لعملية سياسية البد أن تكون محددة زمنيا 
 االتفاق علي حل المشكالت العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين مما يؤدي إلي 2008بحيث يتم بنهاية عام

  .المؤتمراقامة دولتين، وطالب عبد اهللا الثاني الواليات المتحدة بالعمل على نجاح 
  15/11/2007األهرام المصرية 

  
  لمرشحيهم في االنتخابات" حماس"إسالميو األردن ينفون دعم  .51

نفت الحركة االسالمية االردنية، امس الثالثاء، تلقي مرشحيها في االنتخابات النيابية :  يو بي أي-عمان 
وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب جبهة ). حماس(مقاومة االسالمية أي دعم مادي من حركة ال

مرشحونا ال يتلقون أي "العمل اإلسالمي قال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات في الحزب حكمت الرواشدة 
واكد الرواشدة ان ". دعم مادي من حركة حماس، ونحن لسنا بحاجة الي دعم من اية جهة اخرى

مرشحي الحزب متقشفة وال تتجاوزالحملة للمرشح الواحد بضعة آالف من الدنانير الحمالت االنتخابية ل
  .هي عبارة عن تبرعات من كوادر جماعة االخوان المسلمين

  14/11/2007الوطن القطرية 
  

  يونيفل تنفي اعتزامها االنسحاب من جنوب لبنان .52
 الجنـرال كالديـو     "يونيفـل  "لبناننفى القائد العام لقوات الطوارئ الدولية المعززة في جنوب           :بيروت

غراتسيانو نفياً قاطعاً التقارير الصادرة في بعض الصحف االسرائيلية عن ان القوات الدولية ستغادر في               
 حدد  1701ان قرار مجلس االمن الدولي الرقم       "وقال  . حال بقي الوضع في الجنوب اللبناني غير مستقر       

وعندها يجتمع المجلس   ،  2008مجلس لمدة سنة تنتهي في يونيو       يونيفل وتم التجديد لها من قبل ال       ال مهمة
ال يزال لدينا الكثير من الوقت ونحن بـاقون وملتزمـون جـداً             "واضاف أنه    ."ليبحث وضع هذه القوات   

  ."وبالقوة والعزم نفسه وعلى العكس اننا ننتظر قوات اضافية لتعزيز قواتنا الحالية
 15/11/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  وضرب الكاتيوشا على فلسطين  باستهداف اليونيفيلللقاعدة  اعترافات :من اللبنانياأل .53

علمت السفير ان التحقيقات التي تجريها قوى االمن الداخلي مع احدى المجموعات األصولية التـي تـم                 
عام اعتقالها، أفضت الى اعتراف أحدهم وهو يحمل الجنسية الليبية بوضع خطة لمحاولة اغتيال األمين ال              

كما أظهرت التحقيقات مع عناصر الشبكة التي تبين أنها تنتمي الى تنظيم             .  حسن نصر اهللا   "حزب اهللا "لـ
، وجود مخطط كبير الستهداف قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، وذلك بغية تحقيـق هـدفين                "القاعدة"

 ايمن الظواهري باستهداف اليونيفيل     "القاعدة"أولهما تنفيذ التعليمات الصادرة عن الرجل الثاني في تنظيم          
كمـا اعتـرف عناصـر      . وثانيهما محاولة االيقاع بين القوات الدولية التابعة لألمم المتحدة وحـزب اهللا           

 2007 و  2004المجموعات بمسؤولياتهم عن اطالق صواريخ كاتيوشا في فترات متباعدة بين العـامين             
  . على شمال فلسطين المحتلة

  15/11/2007السفير 
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 التقاء السلفيين واإلخوان يحقق آمال األمة: الياسينجاسم بن محمد بن مهلهل الشيخ  .54
 القيادي اإلسالمي الكويتي ،دعا الشيخ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين : نهال محمود مهدي-الكويت 

 في الكويت في ، والمنعقد"األسس الفكرية لوحدة األمة"البارز في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر 
، اللتين تمثالن معا "السلفيين"و" اإلخوان المسلمين"، إلى التقاء حركتي 2007 نوفمبر 14 - 13الفترة من 

األصل والمنبع لكثير من الحركات اإلسالمية التي انبثقت عنهما بعد ذلك، أو تربت على أفكارهما 
 .مال األمة وتجاوز إلشكاالت ال تنتهيواستقت من منابعهما، مشيرا إلى ما في هذا األمر من تحقق آل

جاء ذلك في ختام الجلسة المسائية الثانية لليوم األول للمؤتمر، والتي اعتبرت أكثر الجلسات نشاطا، 
بدأت الجلسة بطرح الياسين لورقته المقدمة للمؤتمر والتي حملت  .وكثافة في الحضور، وثراء في النقاش

تناولت ما تعانيه األمة من آالم تكمن في التفرق والضعف والتمزق، و" واقع األمة آالم وآمال"عنوان 
وقد  .وتدرج إلى الحديث عن ما تعانيه الدعوة ذاتها، ثم معاناة الحركات اإلسالمية العاملة في هذا الحقل

عقب على كلمة الشيخ جاسم الشيخان عمر األشقر، ومحمد الددو، اللذان أكدا على خيرية هذه األمة، 
لدور الخطير الذي يلعبه الدعاة بشكل عام ودعاة الحركات اإلسالمية بشكل خاص، وعلى الدعوة وعلى ا

ثم جاء تعقيب الشيخ سلمان  .لنبذ الفرقة واالختالف؛ فالرؤوس إذا تناطحت فيما بينها تاه الشباب وتمزق
ليون مسلم؛ فيجب  م300العودة مركزا على أن اإلسالم ليس مرهونا بالحركات اإلسالمية، بل بمليار و

أال يفهم أن معيار اإلسالم أن يكون المسلم مواليا لحركة إسالمية، وإال فإننا نقصر المعنى على فئة 
 .بعينها

  14/11/2007إسالم أون الين 
  

  البرلمان العربي االنتقالي مستاء من أحداث غزة  .55
ع أعمال العنف التي شهدها قطاع عبر البرلمان العربي االنتقالي عن استيائه وغضبه إزاء اندال: القاهرة

غزة مؤخرا، وأدت إلى سقوط عدد من أبناء الشعب الفلسطيني ما بين قتيل وجريح، في الذكرى الثالثة 
وقال محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان، في بيان له أمس، إنه . لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

الجامعة العربية أقصى الجهود من خالل لقاءاتهم في الوقت الذي يبذل فيه قادة األمة العربية و
واتصاالتهم مع القوى الدولية واإلقليمية المؤثرة من أجل تثبيت حق الشعب الفلسطيني في استعادة 
أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، يتقاتل أبناء الشعب الواحد على أمور تزيد 

طيني، مشيرا إلى أن ذلك األمر ال يستفيد منه سوى العدو وتعمق من الشرخ في الصف الفلس
   .اإلسرائيلي

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مصر تؤكد ضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي وازالة الحواجز .56
وجه السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية رسائل شفهية إلي وزيري خارجية روسيا : محمود النوبي

ية المصرية لتطور الحوار الحالي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وما يمكن أن والصين تتناول الرؤ
وصرح حسام زكي المتحدث الرسمي باسم . يتوصل إليه الجانبان كنتيجة الجتماع أنا بوليس المقبل

وزارة الخارجية بأن الرسائل تأتي في إطار االعداد الجتماع انا بوليس للسالم، موضحا أن أبوالغيط 
في رسائله على شرح الموقف المصري القائم على ضرورة تهيئة مناخ مالئم ليسمح بنجاح ركز 

المساعي الحالية وذلك من خالل قيام إسرائيل بشكل خاص باتخاذ قرارات لتنفيذ التزاماتها وفقا للمرحلة 
ح األولى من خريطة الطريق خاصة فيما يتعلق بوقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي واعادة فت
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وأضاف أن . المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وإزالة عدد من الحواجز في الضفة الغربية
أبوالغيط شرح للوزيرين الروسي والصيني ضرورة االتفاق بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على 

التفاق عليه، إطار زمني معقول يتم من خالله االنتهاء من التفاوض والمضي قدما في تنفيذ ما يتم ا
  .مشيرا إلى أهمية االتفاق على آلية لمتابعة التنفيذ

  15/11/2007األهرام المصرية 
  

  " أنابولس"مبارك يأمل نجاح  .57
شدد الرئيس المصري حسني مبارك على وجوب تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط لئال : القاهرة

ولس المقبل مفاوضات سالم في إطار زمني تظل نهبا لألزمات، وقال إنه يأمل في إطالق مؤتمر أناب
  . محدد

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  " أجندته"سوريا ترهن مشاركتها في أنابولس بـ  .58
عقبت مصادر رسمية سورية، على التصريحات التي أطلقها أولمرت إيهود :  يوسف كركوتي-دمشق 

ن من المبكر الحديث عن أن المقعد  اإلسرائيلي، بالقول إ-باراك، حول مسار المفاوضات السوري 
السوري في لقاء أنابولس بات محجوزاً، فحضور سوريا كما أعلن مراراً وتكراراً رهن بأجندة المؤتمر، 
وهي ليست واضحة حتى اآلن، وتصريحات أولمرت وباراك مجرد مناورات إعالمية، وأي تقدم حقيقي 

وحول ما أشيع عن مبادرة . حث الجدي في اللقاءبوابته وضع الجوالن السوري المحتل على أجندة الب
روسية لوضع أنابولس في حالة انعقاد دائم، واقتراحها استضافة الحلقة الثانية من اللقاء لبحث قضية 
الجوالن، أكدت المصادر أنه يمكن لروسيا أن تلعب دوراً مهماً في بناء أنابولس على أسس سليمة، وهذا 

واختتمت هذه المصادر تعقيبها بالقول إن دمشق تأمل أن . ية التصدي لهما تحاول الدبلوماسية الروس
يخرج اجتماع مجلس الجامعة العربية برؤية موحدة حول األسس التي يجب أن يقوم عليها اللقاء ليكون 
منصة انطالق لعملية سياسية منتجة على أساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، لمواجهة 

 األمريكية  واالسرائيلية التي تعطل الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى سالم عادل المناورات
  .وشامل، أساسه انسحاب إسرائيل من الجوالن

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حضور مؤتمر أنابوليستلقى تأكيدات من روسيا وعباس حول دعوتها لسوريا ت .59
مصدر فلسطيني، لمراسل األهرام، بأن دمشق تلقت صرح :  وكاالت األنباء- أيمن المهدي -دمشق 

تأكيدات من روسيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها ستتلقي دعوة مباشرة لحضور المؤتمر، بعد 
ونقلت صحيفة هاآرتس . أن كان مقترحا تقديم الدعوة عبر الجامعة العربية وهو ما رفضته سوريا

طن نإن واش: مس، عن إيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي قولهاإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني، أ
وتل أبيب متفقتان على أن مشاركة سوريا في مؤتمر أنابوليس ستكون إيجابية، بينما أشاد آفي ديختر 

يأتي ذلك في الوقت . وزير األمن العام اإلسرائيلي بالتزام دمشق بمنع التهريب من جانبها تجاه إسرائيل
يه وكالة أسوشيتدبرس أن الرئيس بشار األسد رد ردا سلبيا علي رسائل إسرائيلية عبرت الذي ذكرت ف

عن رغبتها في إطالق المفاوضات بين الجانبين، ألن أولمرت، على حد وصفه، ضعيف سياسيا وغير 
  . قادر علي تطبيق أي اتفاق سالم

  15/11/2007األهرام المصرية 
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  ن السفر إلى مؤتمر اسطنبول في مصر م" اخوانيين"منع قياديين  .60
منعت قوات أمن مطار القاهرة، أمس، القياديين في جماعة اإلخوان المسلمين النائب السابق : القاهرة

الدكتور جمال حشمت والمهندس علي عبد الفتاح من السفر إلى تركيا لحضور مؤتمر القدس، الذي يبدأ 
 السفارة التركية في القاهرة رفضت منح عدد منهم فعالياته اليوم في اسطنبول، وقال نشطاء مصريون إن

تأشيرة دخول لألراضي التركية لحضور فعاليات المؤتمر، ومنهم المنسق العام للحركة المصرية للتغيير 
جورج إسحاق ووكيل مؤسسي حزب الوسط المهندس أبو العال ماضي والقيادي في الحزب " كفاية"

ن قبل منسقين للمؤتمر بموافقة الخارجية التركية على منحهم عصام سلطان، وعلى الرغم من اعالنهم م
  .تأشيرة الدخول

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تفرغ مؤتمر أنابوليس من مضمونه: خبيران مصريان .61
اكد خبيران مصريان ان االجواء ليست مهيأة لنجاح االجتماع الدولي :  عثمان النعماني-القاهرة 

واستبعدا الخروج بنتائج كبيرة بسبب الموقف االسرائيلي الرافض لبحث . الشهر الجاريالمرتقب نهاية 
واعربا عن اعتقادهما بان االمور تتجه الى ان يكون المؤتمر مجرد حملة عالقات . قضايا الوضع النهائي

 مدير إدارة وأشار السفير حسن عيسى. عامة السيما مع اقتراب نهاية الوالية الثانية لالدارة االمريكية
اسرائيل السابق في وزارة الخارجية المصرية الى اهمية ادراك ان ما دعا اليه الرئيس االمريكي جورج 
بوش ليس مؤتمرا وانما هو اجتماع بدليل ان المتحدث باسم البيت االبيض خرج بعد ايام قليلة من 

 سقف التوقعات بشأن النتائج االعالن ليقول انه اجتماع اقليمي وليس مؤتمرا دوليا وذلك بهدف خفض
 .واضاف ان هذا االجتماع الدولي لن يتطرق الى قضايا الحل النهائي .التي يمكن ان يخرج بها المؤتمر

واكد عيسى ان كل ما يمكن أن يخرج به االجتماع هو تقديم بعض الدعم لمحمود عباس في مواجهة 
عرب عن اسفه الستمرار تأزم الوضع وا .حماس واليهود اولمرت في مواجهة األزمة المحدقة به

الفلسطيني الداخلي متسائال كيف يمكن لجبهة مفككة ومفتتة ان تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني 
خاصة وان هذا يعطي ذريعة للجانب االسرائيلى بالقول بانه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم ولذا فهناك 

 .واحد والسالح الفلسطيني واحدحاجة لتوحيد الصف الفلسطيني بحيث يكون القرار 
  15/11/2007عكاظ 

  
  إسالميو موريتانيا يشددون على رفض التطبيع وقبول الحداثة والتمسك بالثوابت  .62

وتحدث . أطلق التيار اإلسالمي الموريتاني حملة إشهار لحزبه الذي نال الترخيص الرسمي: نواكشوط
 بالدهم ومواقفهم والسند الفكري لتيارهم، وجددوا قادة اإلسالميين الموريتانيين عن رؤيتهم للواقع في

رفضهم للتطبيع مع إسرائيل، قالوا إن حزبهم معارض مسؤول ينتقد السلطة من دون شخصنه لألمور، 
  .ويثمن مواقفها المفيدة

  15/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  السالم يحتاج من الفلسطينيين واإلسرائيليين تضحيات مؤلمة: رايس .63
دعت كوندوليزا رايس الفلسطينيين واإلسـرائيليين إلـى تقـديم مـا وصـفته              :  هدي توفيق  -واشنطن  

وقالت، في كلمتها أمام    . بالتضحيات المؤلمة، والتنازالت من أجل السالم، وانتهاز فرصة مؤتمر أنابوليس         
, بالدهـا  اإلسرائيلي مصلحة اسـتراتيجية ل     -الجاليات اليهودية في واشنطن أمس، إن السالم الفلسطيني         



  

  

 
 

  

            23 ص                                     902:         العدد                        15/11/2007خميس ال: التاريخ

مشددة في الوقت نفسه علي التزام الواليات المتحدة الذي ال يتزعزع بأمن إسرائيل، وعدم السماح بـأي                 
ورأت رايس أن الظروف الراهنة تعد أفضل لتحقيق السالم بمشاركة عربيـة ألن معظـم               . إجراء يمسه 

، وإنهاء االحتالل الذي بدأ     اإلسرائيليين، على حد قولها، يؤيدون التخلي عن معظم أراضي الضفة الغربية          
  .، إال أن رايس لم تأت على ذكر القدس واألراضي التي يشملها الجدار الفاصل، والمستوطنات1967عام

 15/11/2007األهرام المصرية 
  

  اوكرانيا تسلم اسرائيل وثائق المقابر الجماعية لضحايا المحارق .64
، يوم االربعاء، مئات من الوثائق التي كانت من         سلم الرئيس االوكراني فيكتور يوشينكو اسرائيل     : القدس

قبل مصنفة على انها سرية وتتضمن تفاصيل مواقع المقابر الجماعية لليهود الذين قتلوا خـالل محـارق                 
نحـن ال ننكـر   "ونقل مكتب بيريس عن يوشينكو قولـه لبيريـز   . النازي في هذه الدولة السوفيتية سابقا 

  ."ل ونطلب من اسرائيل ان تعتبرنا شريكا مخلصاالماضي لكننا نتطلع الى المستقب
  14/11/2007رويترز 

  
   مليون دوالر للفلسطينيين 500لندن تعد بتقديم  .65

اذا "قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، أمس امام مجلس العموم البريطاني،            :  ا ف ب   - لندن  
لكة المتحدة مستعدة لتقـديم مـساعدة       حصل تقدم ملموس في مجال االمن الفلسطيني، حينئذ ستكون المم         

وردا على سؤال   ".  مليون دوالر في تلك المنطقة لكي يتسنى تحقيق اعادة االعمار االقتصادي           500بقمية  
حول سبل احراز تقدم خالل المؤتمر الدولي للسالم المزمع عقده نهاية الشهر في الواليات المتحدة، قـال                 

واعرب عن االمل فـي     ". وبي واالميركيين لالنضمام الى جهودنا    سندعو كافة دول االتحاد االور    "براون  
  .ان يفضي هذا االجتماع الى نتائج ايجابية

 15/11/2007الدستور 
 

  تصدر سندات إسالمية بريطانيا أول حكومة غربية .66
أعلن مسؤولون حكوميون أن بريطانيا مهدت الطريق أمس لتصبح أول حكومة غربية تطـرح سـندات                

تحويل العاصمة البريطانيـة إلـى مركـز        على  تحرص الحكومة    حيث   .ع العام المقبل  إسالمية في مطل  
للتمويل االسالمي في ضوء النمو الهائل في هذا المجال في االعوام االخيرة خاصة مع سعي مـستثمري                 

  .الشرق االوسط الى استثمار عائدات كبيرة من ارتفاع أسعار النفط
  15/11/2007المستقبل 

  
   في الضفة"فتح" في القطاع و"حماس"شعبية : هموم .67

  ياسر الزعاترة 
بصرف النظر عن مالبسات ما جرى إثر مهرجان تأبين أبو عمار في قطاع غزة ، وهو فخ وقعت فيـه                    

بصرف النظر عن   .. حماس ، ألن أحداً لم يكن يتمنى انفضاض المهرجان بسالم أكثر من إسماعيل هنية             
ه في سياق تقرير خالصات حول ما آلت إليـه جماهيريـة هـذا              ذلك ، فإن استخدام المهرجان وتداعيات     
  .الفريق أو ذاك يبدو متعسفاً إلى حد كبير

ولعلنا نشير ابتداء إلى أن قراءة نتائج انتخابات المجلس التشريعي لم تكن صائبة من األصل حين تعاملت                 
الفلـسطيني خـالل الثمانينـات      مع النتائج كما لو كانت انقالباً وليست نتيجة طبيعية لتحوالت المجتمع            

والتسعينات وصوالً إلى انتفاضة األقصى وما بعدها، مع العلم أن جماهيرية فتح مطلع العـام الماضـي                 
كانت في أفضل حاالتها على اإلطالق منذ مطلع التسعينات، وبالطبع علـى خلفيـة              ) موعد االنتخابات (
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ثم دعونـا  . و عمار بالسم على يد اإلسرائيليين     حضورها الجيد في انتفاضة األقصى، فضالً عن اغتيال أب        
  نعترف بأن حماس قد خسرت شعبياً بسبب تجربتها منذ االنتخابات، فهل صحيح أن فتح قد ربحت؟

ال يشكل دليالً كافياً، إذ بوسع      ) عشرات اآلالف وليس مئات   (ال يبدو هذا التقدير صحيحاً، ومهرجان غزة        
الغد لو أرادت ، مع العلم أن المهرجان شهادة لعرفات وليس لمن            حماس إقامة مهرجان أكبر منه صبيحة       

، أما األهم فهو أن ما جـرى ويجـري فـي            )حماس وقفت معه يومها    (2003انقلبوا بالسالح عليه عام     
 من نوابهـا ، بينمـا       42القطاع ما زال يواجه بمظلومية حماس في الضفة الغربية، والحركة التي يعتقل             

 التحرك لن تتراجع شعبيتها، فكيف حـين يـستهدف أكثـر قادتهـا وعناصـرها                يتمتع زمالؤهم بحرية  
ومؤسساتها؟، ثم إذا كان بوسع فتح إقامة مهرجان في القطاع تركز كلمات المتحدثين فيه علـى هجـاء                  

  ، فهل بوسع حماس إقامة مهرجان أصغر بكثير في الضفة؟،"المقالة"الحكومة 
سألة الشعبية واالنحياز الجماهيري ليست مؤشراً يتذبذب كل يوم         ما ينبغي أن يكون واضحاً هنا هو أن م        

على إيقاع أحداث عابرة لكل طرف رؤيته وروايته حولها، وإنما هي اختيارات فكرية وسياسية تتـشكل                
بمرور الوقت، إلى جانب بعد آخر ال يقل أهمية يتعلق باألداء المقاوم في صراع تاريخي له مكانته فـي                   

  .مةالوعي الجمعي لأل
ربما تراجعت حماس في قطاع غزة، وربما خسرت شيئاً من شعبيتها بسبب مسلسل ما بعد االنتخابـات،                 
لكن الموقف في الضفة الغربية ما زال يوازن المعادلة على نحو ما ، فيما يأتي الحصار الـذي يفـرض                    

الجتياحـات  على القطاع بسبب سيطرة حماس عليه، ومسلسل التركيع الذي يفرضـه االحـتالل، مـع ا               
اليومية، والتهديد باالجتياح الشامل، بأتي كل ذلك ليمنح الحركة صـورة العـدو األشـرس لالحـتالل                 
وللخيارات األمريكية اإلسرائيلية، األمر الذي يجعل التراجع في شعبيتها أمراً مشكوكاً فيه، حتى لو شعر               

مارسات التي نشأت عن المـشاركة      محبوها، بخاصة في الخارج، بالكثير من االستياء والحرج جراء الم         
يضاف إلى ذلـك    . في االنتخابات ومن ثم الفوز، وصوالً إلى الحسم العسكري منتصف حزيران الماضي           

أن من يطالب بالحوار ويصر عليه بهدف استعادة الوحدة يكسب سياسياً وشعبياً أيضاً، خالفاً لمن يرفضه                
سياسية مجربة يعرف الناس نتائجها المتوقعة على       من دون صيغة االستسالم، بينما يلهث خلف خيارات         
  .األرض، بل حتى سبب تفعيلها في هذا الوقت بالذات

لسنا ننحاز هنا إلى خيارات حزبية، بل إلى خيارات سياسية في صراع تاريخي تخوضه أمتنا مـع ألـد                   
  .اط األمةأعدائها، ومن يمسكون بالبوصلة الصحيحة للصراع سيربحون معركة الجماهيرية في أوس

  .ألم يغفر الناس ألبي عمار كل اخطائه السابقة عندما كتبت خاتمته على يد المحتلين؟
  15/11/2007الدستور 

  
  "!!فتح"ويسألونك بعد ذلك كله عن ماهية أزمة  .68

  أسامة أبو ارشيد 
ما كشفت عنه فضائية الجزيرة من تقديم المندوب الفلسطيني لدى األمم المتحدة، رياض منصور، 

، في أفق اعتبارها "ميليشيات فلسطينية خارجة عن القانون"روع قرار يصنف حركة حماس كـمش
" محمية"بل إن المفاجئ هو أن ال تكون سلطة . إرهابية دوليا في مرحلة تالية، لم يكن باألمر المفاجئ
  .مقاطعة رام اهللا على هذه الدرجة من اإلسفاف واالبتذال

فحة بالذات عن أن ما تم ما في قطاع غزة من بسط للشرعية بقوة لقد كتبت غير مرة وعبر هذه الص
القانون، كان تحصيل حاصل لمقدمات منطقية قادت إلى هذه النتيجة الطبيعية، والتي تقول إنه من حق 
من ينتخب ديمقراطيا أن يحكم باسم الشرعية، وإن من يخرج على الشرعية بقوة السالح ال يتم التعامل 

حريات المدنية وحقوق اإلنسان، وإنما بفرض النظام قسرا وبقوانين الطوارئ، وهذا هو ما معه بقوانين ال
وهي لو لم تفعل ذلك وعجزت عن فرض النظام . فعلته الحكومة الفلسطينية، برئاسة السيد إسماعيل هنية
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ربية ال زالت أما حقيقة كون الضفة الغ. واألمان لكان ينبغي أن تعزل بقوة القانون وباسم الشرعية أيضا
خارج نطاق الشرعية، فالسبب واضح وهو أن ثمة احتالال يؤمن الحماية واالستقرار لحكومة غير 

ومن هنا نفهم تصريح رئيس الشاباك اإلسرائيلي قبل أشهر قليلة من أن السلطة . شرعية في رام اهللا
سرائيلي من الضفة الغربية لم تعد تطلب انسحاب الجيش اإل-مقاطعة رام اهللا" محمية" سلطة -الفلسطينية

خوفا من تكرار أنموذج قطاع غزة، رغم فارق الظروف وإمكانيات حماس ما بين قطاع غزة والضفة 
" محمية"بالمناسبة فإن هذا التصريح يوضح إصراري على استمرار استخدام مصطلح سلطة (الغربية 

 السطور في أن موقفه ليس مبنيا على أقول هذا الكالم انطالقا من قناعة كاتب هذه). مقاطعة رام اهللا
، يصر ة سياسية وإيديولوجيتانحياز لطرف ضد طرف آخر، كما أنه ليس عائدا لحسابات وانتماءا

فمبنى اإلشكالية هنا أن من ينال التفويض الشعبي يحكم . البعض على ترديدها كلما كتبت في هذه المسألة
ماسا أم فتحا، أما الطرف الخاسر فله الحق بالمعارضة باسم الشرعية الشعبية، سواء أكان ذلك الطرف ح

الديمقراطية حتى تأتي به االنتخابات القادمة، هذا إن أتت به أصال، ومن يخرق قواعد اللعبة 
هذا " إخالء المسؤولية"أعرف أن منطق . الديمقراطية، سواء أكانت حماس أم فتح يتم ردعه بقوة القانون

إما أنك معي :  ينظرون إلى األمور إال بعين واحدة، وبمنطق مختل هوممن ال" العور"لن يقنع بعض 
فهنيئا لهم " العور"وهم إن كانوا مصرين على هذا !!. على طول الخط، وإما أنك ضدي على طول الخط

به ولكنه لن يمنعنا من توصيف األمور كما هي وعلى حقيقتها، كما لن يمنعني أن أعيد للمرة األلف أنني 
  .تنظيميا وال سياسيا ألي حزب أو تيار أو حركة عربية أو إسالمية أو غيرهال أنتمي 

بعد هذه الالزمة االستهاللية الضرورية لفهم التالي من السطور، نعود مرة أخرى إلى حكاية مندوب 
فحسب مستندات ووثائق حصلت عليها الجزيرة قبل . مقاطعة رام اهللا لدى األمم المتحدة" محمية"سلطة 

تقريبا، فقد قدم هذا األخير مشروع قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة في منتصف الشهر أسبوع 
الماضي، يدين في فقرتين منه إطالق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة ويساويها بالعدوان 
اإلسرائيلي، ويدعو إلى اعتبار سيطرة حركة حماس، عبر حكومتها الفلسطينية الشرعية، على أنها 

، حسب زعم رياض منصور ومن "الميليشيات"وكأن هذه . خارجة عن القانون" ميليشيات"ة لـسيطر
من مقاعد المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطيا، % 70، لم تحصل على "محمية المقاطعة"وراءه سلطة 

، سالم فياض، بدعم لم يتجاوز في االنتخابات "المحمية"في حين يتمتع رئيس وزرائه في حكومة 
، وبالتالي لم ينجح من كتلته العتيدة سوى هو والدكتورة %2.5، بـ 2006شريعية ذاتها مطلع عام الت

، هذا مع االفتراض المفرط %1.25حنان عشراوي، قبل أن تنفصل عنه، ليبقى له في أحسن األحوال 
  ! بحسن النية من أنه يتمتع بشرعية وشعبية العشراوي

 مقاطعة "محمية" حكومة قبل من تقعد ولم عليها الدنيا قامت حتى الخبر، هذا تنشر الجزيرة كادت وما
 ولكن .وخسيسة نقيصة بكل الجزيرة واتهمتا الوثيقة صحة أنكرتا واللتان فتح، حركة ورائها ومن اهللا رام
 الوثائق عن الجزيرة كشف مع المستور فضح فقد حجة، وأرسخ أثرا أمضى دائما الحقيقة وألن

 إن الغرابة، وجه .العامة الجمعية في عربي مصدر الجزيرة، قالت كما بها، ازوده والتي وبالصور،
 العرف عليه جرى كما المتحدة، األمم في العرب المندوبين على القرار مشروع يعرض لم هذا منصور

 .مضمونان واإلسرائيلي األمريكي أن أساس على له، أوروبي دعم لتأمين أوال سعى إنه بل الديبلوماسي،
 إنه مراقب شك لما مقدمه كشف دون من القرار مشروع مضمون عن الكشف جرى لو إنه لحقيقةا وفي
 لم فإنها الفلسطيني الشعب ضد التاريخي انحيازها ورغم أوروبا ألن صهيوني، أو أمريكي مشروع إما

   .اإلسرائيلي المعسكر في التخندق في بعد الصالفة هذه تصل
 عن الصادر االجتماعات محضر كشفه ما فهو األمر، في الفجاجة وجه أما الغرابة، وجه عن كان هذا
 ضاق الذي الفلسطيني المندوب أن من الجزيرة، نشرته كما المتحدة، األمم لدى العربية الجامعة بعثة
 األولى نقطيتين، على تركزت والتي والسودان وليبيا واألردن وسوريا مصر مندوبي باعتراضات ذرعا
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 العربية، المجموعة بين السائد بالعرف عمال العربية المجموعة إلى الرجوع وند قرار مشروع تقديم
 لتوصيفه األجواء وتهييئ فصيل على العالم واستعداء الفلسطيني-الفلسطيني الخالف تدويل والثاني
 مشيرا ،"أحيانا وجافة ديبلوماسية غير" بطريقة الصياغة هذه )منصور أي( تبرير حاول ..دوليا إرهابيا

  !!.القرار لمشروع األوروبي بالدعم فقط مهتم وإنه العربي بالموقف يأبه ال أنه لىإ
 عبارة إدخال على اتفق حيث المطاف، آخر في الصياغة تعديل في نجحوا العرب المندوبين أن صحيح

 ما نأ إال ".القانون عن خارجة مليشيات استيالء" من بدال السلطة مؤسسات على "القانوني غير االستيالء"
 يتصدى فأن .الفلسطينية الساحة وجحور جيوب بعض داخل الخطير التحول ذلك هو أحد إليه يشر لم

 فإن مصر، وحتى بل فحسب، وليبيا والسودان واألردن سوريا ال لمندوبي اهللا رام "محمية" سلطة مندوب
 رموز أن فمعروف .البعض يتوقع مما وأبعد جدا خطيرة دالالتها أن حيث جديدة، قراءة يستلزم هذا

 إلى باإلضافة ودها، على دائما حريصون وهم مصر، يغضبون وال كلها الدنيا يغضبون "فتح سلطة"
 مازن فأبو .المقاربة هذه في واضحا تحوال شهدت األخيرة األشهر أن إال .السعودية العربية المملكة
 أخيرا منه حظها كان والتي صر،م دور ويتجاهل عقد، إن القادم، أنابوليس لمؤتمر وشماال يمينا ينسق
 رفض قد ذلك قبل كان وهو .التطورات آخر على المصري الرئيس يطلع لكي وذلك تلطيفية، زيارة

 منتصف غزة قطاع في الشرعية بسط بعد الفلسطيني الشعب لحمة إلعادة والسعودية مصر وساطات
 الفتنة، قافلة ركبت التي لطفيلياتا وبعض فتح حركة وراءه ومن مازن أبو إذن، .الماضي يونيو/حزيران
 العربي، الجسد قلب إلى اإلسرائيلي األمريكي النفوذ لتمديد ممرا، أو ،"كارادورا" أنفسهم في يرون باتوا

 مظلة ثمة أن حيث منه، المتقاعس الرسمي حتى العربي، العمق إلى ماسة بحاجة يعودوا لم فهم وبالتالي
 العمل فصائل من جزء يخرج أن األمر، في ما أخطر هو وهذا .ناآل تظلهم جديدة إسرائيلية-أمريكية

 العباءة من أفضل تبقى ذلك مع ولكنها مهترئة، كانت وإن العربية، عباءتها من القضية الفلسطيني
 تغرز عندما دمائهم باستنزاف الفلسطينيين من بها يتلفع من تقتل والتي ،"المسمرة" اإلسرائيلية-األمريكية
   .أجسادهم في مساميرها

 مكشوف للقضية سمسار إلى تحولت فتح حركة أن من مساحيق وال رتوش وبدون االعتراف من البد
 أضحت فقد التاريخية، الشرعية عباءة حكاية أما .وجل وال خجل دون علنا عمولته ويتقاضى الوجه

 أن عن الحديث كثر قدل .اليوم الفلسطينية الساحة في ودورها فتح حول تثار شكوك ألي "استباقية حجة"
 الصالحة الفئة تلك هي فأين حسنا، .الحركة وتراث تاريخ عن منسلخة زمرة قبل من مخطوفة فتح حركة

 جسد عن واألدران األتربة نفض عدم على تصر ولماذا ؟!نفسها عن تعبر ال لماذا ؟!فتح داخل والوطنية
 شرفاء عدمت فتحا أن يعني ال القاسي قييمالت هذا .؟!الخارجية الوالءات أصحاب بوطأة المثقل حركتها

 الفلسطينية، للقضية تدمير من حركتهم باسم يجري ما عن وصامتون طوعا مغيبون ولكنهم ووطنيين،
  .أيضا مدانون هم نعم،...فهم وبالتالي

 عرفات، ياسر السابق الفلسطيني الرئيس لوفاة الثالثة بالذكرى فتح حركة احتفلت الماضي األسبوع في
أبو مازن وأمام نصبه التذكاري في رام اهللا أكد مواصلة . لحركة فتح التاريخي الزعيم أيضا كان لذيوا

أيضا محمد دحالن كان ممن شارك جماهير فتح المحتشدة إلحياء ذكرى ياسر ". الزعيم الخالد"طريق 
حدى تقاريره المحسوب على هذه األخيرة عنون إ" حركة فتح-صوت فلسطين"موقع . عرفات في رام اهللا

دحالن يختطف االضواء في مهرجان : "عن إحياء الذكرى الثالثة لوفاة عرفات في رام اهللا بـ) 11/11(
المشاركة في مهرجان  حركة فتح طالبت جماهير: "وجاء في تقريرها". عمار تأبين الشهيد الرمز أبو

رض أ القائد الفتحاوي محمد دحالن بالبقاء على  عمارأبو  لرحيل الشهيد الرمزالثالثة  الذكرىإحياء
نه منذ لحظة إود عيان ممن حضروا المهرجان برام اهللا وقال شه... نالوطن وتحرير غزة من االنقالبيي

يهتفون   وهمإليه المهرجان علت الزغاريد وتدافعت الجماهير بكل فئاتها للوصول إلىدحالن  دخول



  

  

 
 

  

            27 ص                                     902:         العدد                        15/11/2007خميس ال: التاريخ

رض أجماهير فتح التي طالبته بالبقاء على   دحالن لقي ترحيبا كبيرا منإن الشهود وأضاف... باسمه
  ". نله العهد على الوقوف خلفه مهما كان الثم  فتح مجددينالوطن ليمارس دوره القيادي في

هذا الترحيب الذي يلقاه أشخاص مثل أبي مازن ودحالن في صفوف حركة فتح ويوم إحياء ذكرى وفاة 
ياسر عرفات أمر مشبوه، ويعيد مرة أخرى التأكيد على أن حركة فتح أصبحت، فضال عن كونها اليوم 

ناعاتها وتخضع في والءاتها للقوي فيها ومن يملك قرار اإلعطاء وقرار سمسارا للقضية، متلونة في ق
فمن المعروف، أن أبا مازن ودحالن كانا الرمزين األساس لحصار عرفات فلسطينيا بعد أن . المنع

في بيته ورفض أن يقابل عرفات بعد أن " حرد"أبو مازن . حوصر إسرائيليا وأمريكيا وغربيا وعربيا
أما . ، أي بعد أقل من ستة أشهر على توليه المنصب2003سبتمبر /الوزراء في أيلولأعفاه من رئاسة 

الذي تذرف فتح اليوم " الختيار"سبب إعفاء عرفات له، فكان أن أبا مازن جاء لرئاسة الوزراء رغما عن 
كي أبي مازن، والذي كان تولى الوزارة بتهديد أمري" خليفته"الدمع على ذكراه، وتعاهد بالبيعة لـ

الذي يبكيه اليوم جماهير فتح " القائد الرمز"إسرائيلي وبعض عربي، وذلك بهدف نزع الصالحيات من 
وذات األمر ينطبق على دحالن، والذي أراد أن يسلخ قطاع غزة . مع من سعوا لالنقالب عليه في األمس

بل ومدد نفوذه عن نفوذ عرفات في أفق إقصاءه، وحرك ضده المظاهرات وشتمه علنا أكثر من مرة، 
إلى األجهزة األمنية في الضفة الغربية على حساب غريمه المتحالف مع عرفات في تلك المرحلة، 

أبو مازن ودحالن لم يزورا عرفات إال . جبريل الرجوب، رئيس األمن الوقائي في الضفة الغربية سابقا
تحايل عليهما " القائد الرمز"، رغم أن يوم أقلته الطائرة األردنية إلى عمان، ومنها إلى فرنسا ليتوفى فيها

  !!. للجلوس معهما مرارا في أيامه األخيرة
إن حال فتح وعرفات، كحال ذلك الرجل في الجاهلية قبل اإلسالم، والذي كان يعبد صنما صنعه من 

. أمر سهل متى ما اقتضت الضرورة" الرمز"طبعا، ألن إعادة صناعة الصنم أو . عجوة، فلما جاع أكله
 شك أن عرفات كان قائدا بمزايا خاصة، وال شك أن الرجل دفع حياته صامدا في آخر حياته ألنه ال

رفض تقديم تنازالت لم يتردد أبو مازن في تقديمها عندما كان رئيسا للوزراء في قمة العقبة التي جمعته 
.  أمريكية أردنية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرئيل شارون، برعاية2003حزيران /في يونيو

من الدرجة الثالثة أو " الرجال"ولكن هذا ال ينفي أن عرفات بأسلوبه الذي قام على شراء الذمم وصناعة 
وإال فمن صنع عباس، ومن صنع دحالن، . الرابعة من حوله، هو أحد أهم أسباب األزمة الفلسطينية اليوم

ر هذه القائمة من الصفوف الخلفية التي تبوأت إلى آخ.. ومن جاء بياسر عبد ربه أو بأحمد عبد الرحمن؟
القائد "األمس على " انقالبي"السيادة والريادة في القرار الوطني الفلسطيني، وهم فيهم من فيهم من 

؟ وماذا يشفع !في الماضي شفع لعرفات تمسكه بثوابت شعبه، ولكن أولئك ماذا يشفع لهم اليوم. ؟"!الرمز
ثال هؤالء على الشعب الفلسطيني رغما عنه؟ وحتى عندما أراد أن يتدارك لعرفات اليوم في أنه فرض أم

إن حركة فتح . بعض الخلل في سياساته السابقة عاجلوه قبل أن يداويهم فكان أن انتكبت القضية بهم
 لم ينعقد لها مؤتمر آخر لتجديد الدماء 1989فمنذ المؤتمر العام الخامس للحركة عام . وقيادتها شائختان

األدهى من ذلك أن كثيرا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، السلطة التنفيذية األعلى . عروقهافي 
وما . للحركة، تحولوا إلى موظفين لدى رئيس السلطة، أبو مازن، والذي هو أيضا عضو في هذه اللجنة

في قطاع غزة، " تيار دايتون"مثال هاني الحسن عضو اللجنة عنا ببعيد، وذلك عندما تجرأ وتحدث ضد 
هذه هي حركة فتح . التي قرع بها" البهدلة"فضال عن " مستشار الرئيس"فكان مصيره اإلقالة من موقع 

أما من . اليوم، حركة تحول قادتها ورموزها إلى موظفين عند نظير لهم، ولكنه مقبول إسرائيليا وأمريكيا
خصية التاريخية الفتحاوية، والذي همش رفض ذلك منهم، فلن يكون حاله أفضل من فاروق القدومي، الش

دوره وموقعه لصالح قيادات طارئة من فتح ومن خارجها، كما في مثال رياض المالكي، وزير خارجية 
  .مقاطعة رام اهللا اليوم" محمية"سلطة 
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فعرفات رحمه اهللا مارس لعبة خطيرة في حياته أال وهي . وهنا أصل إلى النقطة األخيرة في هذا المقال
شخصيات هامشية وإعطاءها دورا أكبر من حجمها ومن قدراتها ومن انتماءها الفصائلي " زيرتب"

هدف عرفات من مثل تلك السياسة في السابق كان يتمثل . من أولئك مثال ياسر عبد ربه. يواإليديولوج
أوضحنا وهذه السياسية ثبت فشلها اليوم كما . بإحاطة نفسه بمن ال يخشى منهم ومن أطماعهم مستقبال

حركة فتح وقياداتها اليوم، تعلموا ذات األسلوب من عرفات، ولكنهم لم يتعظوا من حصاد تجربة . سابقا
فرياض منصور . الرجل المريرة، عندما كان بعض أولئك من أوائل من انقلب عليه حيا وعلى إرثه ميتا

ن حركة فتح وإنما هو من مقاطعة رام اهللا لدى األمم المتحدة، ليس م" محمية"مثال، مندوب حكومة 
رياض ". المحمية"الجبهة الشعبية حاليا أو سابقا، ال يهم، كحال رياض المالكي، وزير خارجية حكومة 

هو نفسه الذي عارض " الميليشيات الفلسطينية الخارجة عن القانون"منصور هذا، صاحب مشروع قرار 
أغسطس الماضي العتبار قطاع / شهر آباإلندونيسي المشترك في األمم المتحدة في-المشروع القطري

  .غزة منطقة منكوبة وضرورة رفع الحصار عنه
، دعيت إلى 2006أسابيع قليلة بعد فوز حركة حماس الكاسح في االنتخابات التشريعية مطلع عام 

طلب إلي حينها أن أتكلم . محاضرة مشتركة مع منصور في نيويورك لمناقشة خلفيات وتداعيات الحدث
دقيقة تقريبا، قدمت خاللها تحليال سياسيا لما حدث دون اتخاذ مواقف، ولكن ما فاجأني أن  15لمدة 

الرجل بدأ حديثه بهجوم كاسح على حماس والتشكيك بفوزها عبر استحضار لعبة األرقام، كما أنه حذر 
من تداعيات فوز حماس واحتماالت فرض حصار على الشعب الفلسطيني جراء قراره الديمقراطي 

 دقيقة للحديث دون مقاطعة، وعندما 35فوجئت من وقع الصدمة، خصوصا وأنه أعطي مدة . حرال
يمثل الشعب الفلسطيني، أما أنا " السفير"اعترضت جاءني جواب مدير الجلسة أشد مرارة عندما قال بأن 

وحينما رفضت وأصررت على الحديث لنفس المدة، فوجئت بمنصور !! فأمثل وجهة نظر طرف واحد
يد ذات الحجة بأنه يمثل الشعب الفلسطيني، ولذلك فمن حقه أن يتحدث أكثر، فكان أن رددت عليه يع

بالقول بأن تفويضه الشعبي قد سحب يوم ظهرت نتيجة االنتخابات التي لم تعجبه، هذا أصال إذا ما كان 
ى سياقها الحقيقي  إلريومها أخذت حقي كامال في الحديث ألعيد الكثير من األمو!. عنده تفويض من قبل

ضد الطرف " حماس"ولم يكن هدفي حينها من ذلك نصرة وجهة نظر الطرف الثاني . من وجهة نظري
، بقدر ما كان هدفي أن أقول لمن حضر من العرب وبعض األمريكيين بمن فيهم "فتح"الذي تبناه منصور 

 تأتي من هح أن قراراتمن يهود أمريكيين إن هذا الرجل ال يمثل بعثة فلسطين، خصوصا وأنه أوض
على " تسلبطت"، بل هو يمثل بعثة فئة )هذا قبل تشكيل حماس الحكومة وقبل أي خالفات(عباس فحسب 

  .قرار فلسطين، وهو الموقف الذي ال أزال أحمله إلى اليوم
ن، فتح وتبلي بهم قضية فلسطي" تبزرهم"المثال الثاني لهذه النوعية من الرجال من الصفوف الخلفية الذي 

هذا الرجل كان األسبوع الماضي هنا في . مقاطعة رام اهللا، جمال بواطنة" محمية"وزير أوقاف حكومة 
واشنطن في زيارة رسمية ضمن وفد ديني فلسطيني مسلم رسمي بدعوة من سيناتور أمريكي سابق، 

 رجال دين حيث التقوا مسؤولين في وزارة الخارجية األمريكية وغيرها، كما أنهم أجروا نقاشات مع
 من األراضي المحتلة، بهدف التوصل إلى وثيقة تمهيدية مؤطرة نيهود من الدولة العبرية ومسيحيي

على أي حال، تلقيت دعوة ألشارك في واشنطن في جلسة . لمؤتمر أنابوليس القادم-على ما يبدو-دينيا
طين، الشيخ تسير مع رجال الدين المسلمين من األرض المحتلة، ومن ضمنهم كان قاضي قضاة فلس

  .التميمي، وجمال بواطنة
التميمي تحدث عن طبيعة الزيارة وأهميتها ومعاناة شعب فلسطين وحال المقدسات اإلسالمية، أما بواطنة 

وصدمت عندما . فبدأ حديثه بالقول بأنه متفق مع ما قاله الشيخ التميمي، ولكن لديه شيء آخر ليقوله
خالفات الساحة الفلسطينية، متعلال في تقديمه لهذا الحديث الشاذ وجدت الرجل يأتي لنا في واشنطن ب

 تزعجه كثيرا حول ما وصفها ةوالذي أتى خارج السياق، بادعاء غير صحيح من أن الصحافة األمريكي
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واستمر الرجل في حديثه ليتحدث . عن فصله ألئمة مقربين من حماس في الضفة الغربية" إشاعات"بـ
منظر سياسي أو أنه ماوردي القرن الواحد " فضيلته"المية سياسيا، وكأن عن قصور الحركات اإلس

وفظائعهم بحق " االنقالبيين في غزة"بقيت صامتا مؤثرا أن ال أقول شيئا إلى أن تحدث عن !!. والعشرين
فكان أن خرجت عن صمتي، وقلت له مخاطبا أمام من حضر إننا لم نجتمع لنسمع عن . الشعب والقضية

شعب الفلسطيني وإنما عن كيفية خدمتنا كعرب ومسلمين أمريكيين لقضية فلسطين، كل خالفات ال
انقالبيي "وأضفت بما أنك تصر على الحديث عن . فلسطين، بغض النظر عن خالفات فصائلها الداخلية

؟ وكيف يكون المفوض بـ !فهل يمكن أن تشرح لنا كيف تنقلب الحكومة الشرعية على نفسها" غزة
وقلت له إنك قلت في ". شرعيين"في حين يكون أصحاب الكسور العشرية " انقالبيا"صوات من األ% 70

؟ وذكرته بأنه يوم !حكومة خدمات ال سياسية، فلماذا تتحدث بالسياسة اآلن" حكومتكم"بداية كالمك بأن 
سن صلى بعض قادة حماس صالة الجمعة في الضفة الغربية مع أبو مازن في مقر المقاطعة كبادرة ح

سائال إياه إذا كان هذا هو دور العلماء، إن . في غزة" االنقالبيين"نية، خطب هو متحدثا عن االنقالب و
  ؟!كان هو منهم

غضب الرجل وقال بأن حماس أطلقت الرصاص على أرجل الناس في غزة، فسألته أين رأيت هذا؟ فقال 
 ولكن كيف تشهد على ما لم ترى، على شاشات التلفزة، قلت له لن أخوض معك في صحة هذا اإلدعاء،

والرسول صلى اهللا عليه وسلم علم أحد الصحابة أن يشهد فقط على ما تيقن منه عندما أشار إلى الشمس 
واستغربت أن الرجل يشهد على ما حدث في قطاع غزة وهو يعيش في ". على مثل هذا فأشهد: "وقال

 حركة فتح في الضفة الغربية أمام عينيه بحق الضفة، في حين أنه ال يرى ما يجري من فضائع ترتكبها
  .غضب الرجل واشتكى مني وانتهى األمر هكذا!. قيادات وكوادر حركة حماس

فتح ليكونوا في الواجهة، كما سالم فياض، والذي تقول بعض التقارير إنه ال " بزرتهم"تلكم عينة ممن 
ذلكم غيض من فيض .. و قرار أمريكييحترم عباس وال فتح على أساس أن قرار تعيينه رئيس وزراء ه

من سقطات حركة فتح وانحرافها عن خطها الذي أنشأت على أساس منه، وبعد ذلك يتساءلون لماذا 
؟ حتى في احتفالهم بذكرى عرفات !؟ ولماذا تتقلب بين األزمات!خسرت االنتخابات أمام حركة حماس

عب الفلسطيني، فكان أن فرقوا الصف أكثر في غزة، نسوا أنهم يجادلون أن عرفات كان رمز وحدة الش
الحظ أن أحدا من (الذين كفلوا لهم حرية التعبير ) حماس(بكلماتهم التحريضية على الحكومة والحركة 

، ولم ينتهوا إال وقد تسببوا )فتح لم يتحدث عن ملف وفاة عرفات رغم أنهم يصرون على أنه مات غيلة
  "!!.فتح"جرحى، ويسألونك بعد ذلك كله عن ماهية أزمة بسفك أرواح سبعة فلسطينيين وعشرات ال

15/11/2007  
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أثار المؤتمر المزمع عقده في أنابوليس، والذي دعت إليه اإلدارة األميركيـة، السـتئناف المفاوضـات                
  .سطينية، وجهات نظر وتساؤالت الفل-اإلسرائيلية 

فعلى جبهتي الطرفين ثمة معارضة لحضور المؤتمر، إذ تعتقد المعارضة الفلسطينية، مثالً، أن المـؤتمر               
مخصص لتصفية القضية الفلسطينية، وأن الغرض من عقده هو مجرد التعويض لإلدارة األميركية عـن               

لمنطقة لمحاصرة إيران، وما باتت تمثله في الـشرق         في ا " المعتدلين"إخفاقاتها في العراق، وتشكيل جبهة      
  .في لبنان وحركة حماس في فلسطين" حزب اهللا"األوسط، مع سورية و 

والمعارضة اإلسرائيلية للمؤتمر ال تقل شدة عن المعارضة الفلسطينية، بـدعوى التمـسك بعـدم تقـديم        
، وأن إسـرائيل    "رائيل الكاملة أرض إس "تنازالت في القدس وبما يخص المستوطنات، وعدم التخلي عن          

كاتب (وبحسب الياكيم هعتسني    ". جيبها الخاص "غير معنية بدفع ثمن إخفاقات إدارة بوش في المنطقة من           



  

  

 
 

  

            30 ص                                     902:         العدد                        15/11/2007خميس ال: التاريخ

إرهاب مضاعف وكاتيوشـا    "فإن التسوية، التي تتضمن قيام دولة فلسطينية، ستؤدي إلى          ) يميني متطرف 
اق الضيق، مع رعاية سياسية من الرباعية ورعاية        على تل أبيب، وشل قدرة الجيش اإلسرائيلي في النط        

عسكرية من الناتو، وقطع النقب برواق فلسطيني، وفوضى من عرب إسرائيل، وفقدان المخزون الجوفي              
مـاذا  : "ثم يتـساءل  ". للجبل، وضغط منظم من الالجئين على الخط األخضر وهبوط في مكانتنا الدولية           

 10 آالف شـخص كلـف       10 إذا كان طرد     –ديون سيحسبون   سيحل بنا نحن كشعب، كمجتمع؟ االقتصا     
 ألف ضحية؟ المؤرخـون     100 بليون لـ    100، من أين سنأتي بـ      )يقصد مستوطني غزة  (باليين شيكل   

كيف سيضر هدم المستوطنات بقيمـة االسـتيطان؟        : والفالسفة سيبحثون في التأثير على الفكرة الوطنية      
؟ ومـاذا سـيفعل هجـر أرض        "األمن"ع االستيطاني بقيمة    كيف سيضر هدم الجيش اإلسرائيلي للمشرو     

؟ الديموغرافيون سيتنبأون في كيف أن تحطم الفكـرة الـصهيونية           "حب الوطن "إسرائيل التوراتية بقيمة    
يـديعوت  ". (سيجفف الهجرة إلى البالد وكيف ستتضرر قوة جذب البالد التـي لـم تعـد ملجـأ آمنـاً                  

  )12/11/2007أحرونوت
جلى فقط عند المعارضة لدى الطرفين، الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلـسطينية، وهمـا             والمشكلة ال تت  

  .الطرفان المعنيان بالمفاوضات ال يبديان ارتياحاً أو حماسة شديدة للذهاب إلى أنابوليس، ألسباب متباينة
 2مـب ديفيـد   السلطة الفلسطينية تتوجس من أن تتكرر في أنابوليس تجربة المفاوضات المهيضة في كا            

حين أطاح العنت والتالعب اإلسرائيليين بالمفاوضات، وكان أن تم تحميل الطرف           ) 2000يوليو  / تموز(
مسؤولية اإلخفاق وكان ما كان، من االنتفاضة إلى حصار ياسر عرفات ومعـاودة             ) الضحية(الفلسطيني  

  ).2002مارس / آذار(إسرائيل احتالل مناطق السلطة الفلسطينية 
 نظر السلطة، فإن الواقع الداخلي اإلسرائيلي، وضـمنه الخالفـات داخـل حـزب كاديمـا،                 ومن وجهة 

يمكن أن تقلل كثيراً من الطموحات الفلسطينية، في        ) زعيم حزب العمل  (والخالفات بين أولمرت وباراك     
  .شأن ما يمكن أن ينتج من المؤتمر

ر يمكـن أن يعـود بالكارثـة علـى     ومن وجهة نظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإن فشل المؤتم  
السلطة، وعلى المنطقة إجماالً، خصوصاً بعد ما حصل في قطاع غزة، من هيمنة لحركة حمـاس، بعـد     

، )فـتح (ومن وجهة نظر أبو مازن، فإن تدهور مكانة السلطة، وحزبها           . فوزها في االنتخابات التشريعية   
ر المفاوضة، وتهرب إسرائيل من استحقاقات      ، يعود، بين أسباب أخرى، الى إخفاق خيا       "حماس"لمصلحة  

  .عملية التسوية، واعتمادها الخيار األمني، وإحراجها السلطة
                  وترى أوساط السلطة الفلسطينية أن الوضع يتطلب تدخالً حازماً مـن قبـل اإلدارة األميركيـة لحـض

 عـودة   -1: إسرائيل، وتشجيعها على تقديم استحقاقات مهمة في مفاوضات أنـابوليس، مـن ضـمنها             
 فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس      -2. األوضاع إلى ما كانت عليه في مناطق السلطة قبل االنتفاضة         

 وقف عمليات االستيطان    -4.  اإلفراج عن عدد كبير من المعتقلين في السجون اإلسرائيلية         -3. الشرقية
 -6. سهيل حركة الفلـسطينيين    رفع الحواجز وت   -5. ومصادرة األراضي وتفكيك المستوطنات العشوائية    

 قيـام دولـة     -7. االتفاق على جدول زمني في شأن إنهاء عملية المفاوضات حول قضايا الحل النهائي            
، مع االنفتاح على مبـدأ التبادليـة النوعيـة          1967فلسطينية في حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام        

ومقبولة فـي شـأن حـق العـودة لالجئـين            التوافق على صيغة معقولة      -8. 1/1والكمية وفق نسبة    
 اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مع العودة لـصيغة           -9. 194الفلسطينيين وفق القرار    

  .كلينتون في شأن اعتبار األحياء الفلسطينية ضمن القدس الشرقية، وضم األحياء اليهودية للقدس الغربية
لية، وعلى رغم كل التحفظات الداخلية، جد متحفزة وطموحة، فإيهود          في مقابل ذلك تبدو األجندة اإلسرائي     

اولمرت يرى في المؤتمر، الذي يعقد على خلفية التأزم الحاصل في المنطقة على أكثر من صعيد، ضالته                 
 طرح فكرة االعتراف    -1: لتعويم وضعه، والمزايدة على منافسيه، عبر فرض عدد من المسائل ضمنها          
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 انتزاع اعتـراف عربـي      -2. ولة يهودية، كشرط مسبق لالعتراف بالدولة الفلسطينية      بطابع إسرائيل كد  
وفلسطيني خصوصاً في شأن اعتبار قيام دولة فلسطينية هو بمثابة نهايـة للـصراع ونهايـة للمطالـب                  

 تفسير حق العودة لالجئين     -4.  عدم االستعداد لاللتزام بجدول زمني إلنهاء المفاوضات       -3. الفلسطينية
 فتح مجال التطبيع مع الدول العربية بالتزامن مع الخطوات المتحققة           -5. ودة هؤالء للدولة الفلسطينية   بع

 ربط تقديم أي استحقاقات في شأن عملية التسوية بضمان أمن إسـرائيل، وهـذا هـو                 -6. وليس بعدها 
 الخطة تفترض   ، التي أكل الدهر عليها وشرب، ال سيما أن هذه         "خريطة الطريق "المقصد من طرح خطة     

، في مقابل تنفيذ إسرائيل ما هو مطلوب منهـا          )بالمصطلحات اإلسرائيلية (قيام السلطة بمكافحة اإلرهاب     
  ).وقف االستيطان ورفع الحواجز األمنية وفتح المؤسسات في القدس(في المرحلة األولى 

، واإلسـرائيليين   )يـع بقيادة أحمـد قر   (وبحسب تقرير كتبه بن كسبيت عن المفاوضات بين الفلسطينيين          
، تمهيداً الجتماع أنابوليس، فإن ورقة العمل التي يجرى اإلعـداد           )بقيادة تسيبني ليفني وزيرة الخارجية    (

 18(لها تتضمن أن الجدول الزمني لن يكون نصف سنة مثلما يطالب الفلسطينيون وإنما أطول من ذلـك              
طينية مستقلة قابلة للبقـاء إلـى جانـب دولـة           إقامة دولة فلس  "وأن هدف المفاوضات هو     ). شهراً، مثالً 
وإذا رغبت إسرائيل في ضم مناطق خلف خط الحدود الدولي إليها فستمنح الفلسطينيين تعويضاً              . إسرائيل

. مكانة الحوض المقدس ستعالج في التسوية الدائمة فقط       . القدس ستكون عاصمة الدولتين   ". مالئماً وعادالً 
الالجئـون  . فلسطينية للفلسطينيين ودولـة إسـرائيل لليهـود       . دولة قومية الدولتان ستكونان   : الالجئون

وسيشكل جهاز تعويض دولي لتخفيف     . سيحظون بحل مقبول على الجانبين، كل دولة ستشكل حالً لشعبها         
الفلسطينيون سيتحركون  . إسرائيل ستخلي بؤراً استيطانية وتطلق سراح سجناء      . معاناة وضائقة الالجئين  

. لفني تعتبـره مفتاحـاً  . وهناك أيضاً عالم عربي. األمنية، واألسرة الدولية ستتولى المساعدة في المسائل   
إذا أعطينا الفلسطينيين فعلى العالم العربي أن       . تطالب، وليس فقط في آخر العملية     " التطبيع على مراحل  "

  )9/11/2007معاريف . (يعطينا في المقابل
ليس، بالنسبة الى الطرفين اإلسرائيلي والفلـسطيني، محكومـة         من ذلك فإن الطريق إلى مفاوضات أنابو      

  :بالمحددات اآلتية
أوالً، تباعد األجندة الخاصة بالمفاوضات لدى الطرفين المعنيين، فلكل حساباته وأولوياته ومطالباته، التي             

  .ال يمكن للطرف اآلخر أن يوفرها، على األقل في الظروف المعقدة الحالية
فين المعنيين يمران بأوضاع داخلية صعبة وغاية في الحساسية، وكل منهما ينتظـر مـن               ثانياً، أن الطر  

  .المفاوضات أن تعزز موقعه الداخلي
ثالثاً، أن الطرفين يذهبان الى المفاوضات تحت ضغط األوضاع اإلقليمية المضطربة والمفتوحة على كل              

  .االحتماالت، وليس بنتيجة النضج لتسوية عادلة ومتوازنة
بعاً، أن كل طرف ينتظر من اإلدارة األميركية أن تضغط على الطرف اآلخر، إلجباره علـى تقـديم                  را

وهكـذا  . على ذلك، فإن هذا المؤتمر لن يكون أفضل من المؤتمرات التي سبقته، على األرجح             .التنازالت
  .فإن التسوية ستنتظر تغيرات دولية وإقليمية ومحلية أخرى

  15/11/2007الحياة 
  

  ت استراتيجية متالحقة في حزام األزمات متغيرا .70
  بشير موسي نافع. د

 باكستانية، ومن بحر قزوين إلي خليج عدن، ثمة عالم يتغير           -من شاطئ المتوسط إلي المرتفعات الهندو       
حالة سيولة استراتيجية تؤدي إلي انقالبات سريعة ومتالحقة في عالقـات القـوي،             . بين لحظة وأخري  

غرافية السياسية التي تحكم دول المنطقة منذ نهاية الحرب العالميـة األولـي، وألن              بالرغم من ثوابت الج   
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مقولة هالل األزمات قد شاعت منذ زمن لوصف أوضاع دول وشعوب المنطقة، فإن الفرضية السائدة أن                
  . الحقيقة، إن ما نشهده هو اضطراب من نوع آخر. ليس ثمة من جديد في حالة االضطراب الحالية

 هذا مجرد مخطط عسكري انقالبي أو حراك وغضب شعبي يسعي إلي إطاحة نظام حكم ما مـن       إذ ليس 
الصنف الذي عرفته باكستان وإيران وتركيا وعدد ال يحصي من الدول العربية مـن قبـل؛ وال تـدافعاً                   

نبياً، بكل  ساخناً علي الحدود كذلك الذي وسم عالقات باكستان بالهند أو إيران بالعراق؛ وال هو احتالالً أج               
الذي تشهده شـعوب ودول هـذه       . وطأة االحتالل األجنبي، كذلك الذي عاشته أفغانستان ويعيشه العراق        

المنطقة ذات المواريث الثقافية الكبري هو أشبه بزلزال كبير، يكاد يعصف بأسس اجتماعها وتوازنـات               
  .قواها وقواعد االستقرار التي ترتكز إليها

، التـي   2001لرغم من الوعود التي حملتها الحرب االمريكيـة فـي خريـف             في أفغانستان، مثالً، وبا   
استهدفت إسقاط حكومة طالبان وإخراج أفغانستان نهائياً من مسلسل العنف واإلرهاب والحروب الداخلية،             

انهار نظام طالبان وأقيم نظام حكم جديد مواٍل للواليات المتحدة؛ ولكـن            . فإن النتائج كانت أبعد ما تكون     
قوات االمريكية وقوات حلف الناتو ما تزال تقاتل في كل أنحاء أفغانستان، وقد أصـبحت مجموعـات                 ال

طالبان المسلحة بعد أكثر من ست سنوات علي االحتالل أكثر فعالية وقدرة علي التحكم بمناطق واسـعة                 
القـات القوميـات    ويترك االحتالل األجنبي أثراً مدمراً علي ع      . من البالد، يجاور بعضها العاصمة كابل     

ولكن ما ال يقل خطراً، أن االحتالل األجنبي والصراع الدموي علـي مـستقبل              . األفغانية بعضها باآلخر  
األول، انتقـال الحـرب، أو      . أفغانستان ولد تطورين غير مسبوقين في بنية الجوار األفغـاني وشـعوبه           

 في إسالم آباد حليفاً أساسـياً فـي         الحروب، األفغانية إلي باكستان، بعد أن أصبح نظام الجنرال مشرف         
  .الحرب االمريكية علي اإلرهاب

لم يراع مشرف حساسيات شعبه، ولم يأخذ في االعتبار التداخل القبلي الوثيق بين الـشعبين الباكـستاني                 
 الغربيـة إلـي سـاحة عمليـات         -واألفغاني، وحول مناطق القبائل في بلوشستان والمقاطعة الـشمالية          

وسرعان ما انفجرت حرب باكستانية موازية للحـرب        .  بها إلي عهد االحتالل البريطاني     عسكرية، عائداً 
  . في أفغانستان، قوضت استقرار البالد وتوشك علي تقويض قواعد الحكم في باكستان

فمنذ مطلـع االحـتالل الـسوفياتي       . يمس التطور الثاني جوهر العالقة بين باكستان وأفغانستان كدولتين        
 االمريكي ضد االحتالل، بنـت إسـالم آبـاد     -في نهاية السبعينات وبداية التدخل الباكستاني       ألفغانستان  

.  أفغاني استراتيجي، يساهم في توازن العالقة القلقـة مـع الهنـد            -سياستها علي قيام تحالف باكستاني      
اتي وبعـد   أصبحت باكستان بالتالي الالعب الرئيس في الشأن األفغاني، طوال سنوات االحتالل الـسوفي            

  .نهاية االحتالل
وبالرغم مما شاب العالقات بين إسالم آباد وكابل من اضطراب خالل حكم طالبان، فليس ثمـة خـالف                  
علي أن باكستان ظلت البوابة الرئيسية لكل من حاول االتصال بحكومة طالبان أو التفاوض معها حـول                 

السيطرة االمريكية، انتهت العالقة التحالفيـة      بانهيار طالبان، ووقوع أفغانستان تحت      . هذا الشأن أو ذاك   
عجز نظام كرزاي عن تأسيس شرعية له في كابل تحـول إلـي             . وحل محلها الشك والعداء واالتهامات    

اتهامات لمؤسسات الدولة الباكستانية العسكرية واالستخباراتية بمد يد العون لطالبان، وعالقات كـرزاي             
دور الباكستاني يجعل منه خصماً لدوداً إلسالم آباد، بغض النظر عـن            المتزايدة مع الهند، واستخفافه بال    

 األفغانية مرشح لالسـتمرار، طالمـا اسـتمر         -هذا التدهور في العالقات الباكستانية      . مصير أفغانستان 
االحتالل األجنبي ألفغانستان، ولن يتأثر كثيراً بوجود مشـرف في موقــع الرئاسة أو خسـارة هـذا               

  .الموقع
 تقتصر عواقب احتالل أفغانستان علي الجوار الباكستاني، بل امتدت أيضاً إلي إيران، حيـث تنـشط                 ولم

حركة معارضة مسلحة بلوشية، مستقلة أو مدفوعة بدعم استخباراتي أجنبي، وحيث تتهم إيران بزعزعة              
مريكي بـالحرب   فالتهديد اال . ولكن إيران ككل تكاد تدخل مرحلة من فقدان التوازن        . استقرار أفغانستان 
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وال ينفع هنا االحتجـاج     . علي إيران هو تهديد بالغ الجدية، سواء نفذته قوات أمريكية أم قوات إسرائيلية            
بأن البرنامج النووي اإليراني هو برنامج سلمي، أو أنه حتي في أسوأ األحوال ال يشكل تهديداً ملموسـاً                  

لحرب علي إيران، فثمة إجماع علـي أن هـذه          وفي حال بدأت ا   . للمصالح االمريكية في الشرق األوسط    
الحرب لن تستهدف مواقع البرنامج النووي وحسب، بل ستستهدف تقـويض سـلطة الدولـة اإليرانيـة                 
المركزية، ليس فقط بمحاولة إضعاف مؤسسات الدولة العسكرية واالستخباراتية، ولكن أيـضاً بتـشجيع              

ن إلي كردستان، إضافة إلي مجاهدي خلق، التي        حركات المعارضة المسلحة، من بلوشستان إلي خوزستا      
وفي حال نجـح مخطـط إضـعاف الدولـة          . ما تزال معسكراتها قائمة في العراق تحت حماية أمريكية        

المشكلة الكرديـة هـي     . اإليرانية، فلن تقل عواقب الحرب علي الجوار اإليراني منها علي إيران نفسها           
هدد وحدة العراق وبقاءه؛ وفي ضوء الهجمـات المتزايـدة          مشكلة متفاقمة أصالً، وهي إحدي أبرز ما ي       

لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا وتخطيط الحكومة والجيش التركي للتعامل مع قواعد حزب العمال              
في الجانب العراقي من الحدود، فإن تصعيداً كردياً جديداً في إيران سيجعل المسألة الكردية واحدة مـن                 

  . العراقي- التركي -عنف في المثلث اإليراني أكبر عوامل انفجار ال
فبالرغم من محاوالت حكومـة حـزب العدالـة         . وتمر تركيا بمرحلة مخاض غير مسبوقة في تاريخها       

والتنمية الحثيثة للحفاظ علي العالقات التركية الجمهورية التقليدية بالغرب، أوروبياً وأمريكيـاً، وحتـي              
. دفع تركيا نحو الشرق، أرادت حكومتها وطبقتها الحاكمة أم لم ترد          إسرائيلياً، فإن تطورات موضوعية ت    

المفاوضات التركية مع االتحاد األوروبي تسير ببطء غير مسبوق في تاريخ االتحاد، وقد أظهر عدد من                
. الدول األوروبية الرئيسية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، عزماً قاطعاً علي رفض التحاق تركيا باالتحـاد               

-طر المحيطة بوحدة العراق، والمآالت المحتملة للحرب علي إيران، تجعل من الجـوار العربـي                المخا
والجيش التركي يتواجد اآلن ضمن القوات الدوليـة المنتـشرة فـي            . اإلسالمي لتركيا أكثر أهمية وأثراً    

  .أفغانستان وجنوب لبنان
فإن . ة والتجارية وزناً ال يمكن تجاهله     هذا من جانب، أما من الجانب اآلخر، فتحتل الحسابات االقتصادي         

كانت الحكومة التركية تأمل في تحويل النمو االقتصادي السنوي الكبير خالل السنوات الخمس الماضـية               
إلي حالة دائمة، وأن تجعل من تركيا قوة اقتصادية كبري بين الشرق والغـرب، فـإن مجـال النـشاط                    

مي، حيث تعمل بالفعل اآلن عـشرات الـشركات التركيـة           االقتصادي األهم هو الجوار العربي واإلسال     
. الكبيرة، وتتقاطع أنابيب نقل الغاز والنفط، وتفتح األسواق المحلية المجاورة أبوابها للمنتجـات التركيـة              

 السورية ال يعود للسياسة وحسب، بل ولحسابات السوق أيـضاً؛           -التحسن الملحوظ في العالقات التركية      
بشمال العراق ال تحكمها نشاطات حزب العمال الكردستاني ومخاطر انقسام العـراق            والعالقات التركية   

تركيا، باختصار، تزداد التصاقاً بجوارها     . وحسب، بل والنشاط الهائل للشركات التركية في شمال العراق        
 وسيكون لهـذا التحـول فـي      .  اإلسالمي عما كانت في أية حقبة أخري منذ االنهيار العثماني          -العربي  

  .االتجاه التركي آثاره الملموسة علي تركيا وعلي جوارها كله
.  اإلسـالمي  -ويشكل العراق واحداً من أبرز دوائر االنقالب االستراتيجي المستمر في المشرق العربي             

فكما أسقط االحتالل االمريكي نظام الحكم العراقي، أسقط أيضاً عدداً ال حصر له من ثوابت االسـتقرار                 
أثار غزو العراق واحتالله    . ي، ليس بالضرورة عن سابق تصميم وتصور في كل الحاالت         وعالقات القو 

 اإلسالمي كما لم تثر من قبل؛ وفي حين تكتسي األزمة اللبنانيـة             -المسألة الطائفية في المشرق العربي      
  . طابعاً طائفياً صارخاً، باتت كل دول المنطقة تراجع حسابات سكانها الطائفية

لي منذ والدة العراق الحديث، يتحول هاجس النفوذ اإليراني في العراق إلي واحد مـن أهـم                 وللمرة األو 
اتساع النفوذ اإليراني في العـراق هـو،        . محددات السياسة الداخلية وتوجهات القوي العراقية وتحالفاتها      

دوافـع الحـرب    بالطبع، نتاج طبيعي للسياسات االمريكية الخرقاء، ولكنه قد يصبح في النهاية أحد أهم              
إضافة إلي هذين المتغيرين االستراتيجيين الكبيرين، فإن غزو العراق واحتالله قد           . االمريكية علي إيران  
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يدفعان العراق باتجاه االنقسام الرسمي أو الفعلي؛ وفي حال وصل العراق إلـي هـذا االسـتحقاق فـإن                   
لي الصعيد الطـائفي، أو اإلثنـي، أو        العواقب علي جوار العراق ستكون بالغة العنف والتدمير، سواء ع         

) واألفغاني، بالطبع (ولكن واحدة من أخطر نتائج الوضع العراقي        . علي صعيد العالقات بين دول المنطقة     
أنه يكاد يعيد المنطقة، وللمرة األولي منذ عقود، إلي عهد السيطرة األجنبية المباشرة، وأن الدولة العراقية                

 الحاكمة تكاد تتعامل مع هذا االنقالب في السياق التاريخي الحديث للمشرق            الجديدة ودول الجوار وطبقاته   
 اإلسـرائيلي   -باعتباره حدثاً عادياً، بعد نضال طويل من أجل االستقالل، وعقود من الصراع العربـي               

إن استمر احتالل العراق وأفغانستان بدون معارضة جادة مـن دول المـشرق، وعمـل               . علي فلسطين 
ي جامع من أجل تحقيق االستقالل، فإن السيطرة األجنبية المباشرة لن تقـف عنـد حـدود                 عراقي وأفغان 

  .أفغانستان والعراق
السبب الرئيسي خلف االنقالب المتسارع في مقدرات دول المشرق وشعوبه كـان االجتيـاح االمريكـي              

 نحـو إحـالل     العاصف، الذي انطلق قبل ستة أعوام باسم مكافحة اإلرهاب، وتطورت أهدافـه سـريعاً             
الديمقراطية، مواجهة الدول المارقة، التعامل مع مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأمين الحاجـات              

بعض من المتغيرات الهائلة التي تعيشها المنطقة هي نتاج مباشر لإلعصار           . االمريكية االستراتيجية للنفط  
وبعـضها  . نتشار االمريكي العسكري والـسياسي    االمريكي، بمعني أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف اال       
وال تقتصر المخاطر والمخاوف التي تثيرها هـذه  . اآلخر نتاج غير مباشر وغير مخطط له لهذا االنتشار  

المتغيرات علي خصوم الواليات المتحدة، بل تطال أيضاً، وفي شكل أكثر إلحاحاً في كثير من األحيـان،                 
  .أصدقاء وحلفاء واشنطن

 أن قدراً كبيراً من المخاطر المصاحبة لالنقالبات االستراتيجية المتالحقة سيزول بمجرد نهاية             وربما يظن 
ولكن التاريخ القريب للسياسة االمريكية الخارجية والدفاعية تشير إلي         . والية الرئيس بوش االبن وإدارته    

إلدارة السابقة، بـل تلجـأ      أن اإلدارات المتعاقبة في واشنطن قلما تتعهد تغييرات جوهرية في توجهات ا           
  . عادة إلي معالجة سلبيات هذه التوجهات علي المصالح االمريكية وتعظيم إيجابياتها

لقد أدت الزيادات الكبيرة خالل العامين الماضيين في أسعار النفط إلي تراكم سريع في الفائض النقـدي                 
ك القضية الفلسطينية، مركز السياسة     لدي الدول المصدرة، التي يقع عدد منها في المشرق العربي؛ وتتحر          

العربية لعقود، من تعقيد إلي تعقيد، يرتبط في جوانب منه ارتباطاً مباشراً بتطورات األمور في العراق،                
 -ولذا، فإن حالة االضطراب والقلق والسيولة االستراتيجية في المـشرق العربـي             . وإيران، وكردستان 

  . اإلسالمي مرشحة للتفاقم
  15/11/2007بي القدس العر
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