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  "صنع سالم حقيقي"في غزة ويؤكد تصميمه على " حماس" يتعهد إسقاط حكم عباس .1

 حمل الرئيس عباس امس بشدة      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    16/11/2007الحياة  نشرت  
حكمها في غزة، وقال في كلمة متلفزة وجهها عبر تلفزيون فلسطين لمناسبة            متعهدا اسقاط   " حماس"على  
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قـدرنا أن نقـود     : " عاما 19اعالن االستقالل من جانب المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل           
ن نضاالً صعباً وصعباً جداً من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي بأشكاله كافة، لكن في الوقت نفسه علينا أ                

نُسقط هذه الزمرة التي استولت بالقوة المسلحة على قطاع غزة، وتُتاجر بمعاناة ومآسي شعبنا الـذي لـم                  
وإذا : "ومـضى يقـول    ".ينل منها سوى أعمال اإلجرام المترافقة مع تشديد الحصار من جانب إسرائيل           

اقي الفصائل واألفـراد،    كانت هذه الزمرة، تقوم اآلن باعتقال المئات من كوادر فتح ومنظمة التحرير وب            
وتعهـد ان   ". فهذا دليل على حال االرتباك والعزلة، وإنني أقول لكم يا آل ياسر صبراً إن الفجر قريـب                

رفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة الصامد، وتوفير كل االحتياجات اإلنسانية، من             "تعمل السلطة على    
اجل للعالقين على الحـدود، أو الـذين يريـدون          ماء ودواء، وغذاء وكهرباء، والعمل على إيجاد حل ع        

  ".الخروج من قطاع غزة بسبب ظروف عملهم أو دراستهم أو أوضاعهم الصحية
وقال ان القيادة الفلسطينية مصممة على تحقيق وإنجاز االستقالل الوطني الفلسطيني، رغم كل الصعوبات              

  .شعب الفلسطينيوالعراقيل، واعتبر تأسيس منظمة التحرير انجازا تاريخيا لل
من أجل أن يشكل مؤتمر السالم المقبل نقطة انطالق جدية وحاسمة نحو التوصل إلى حل              "وقال انه يعمل    

عادل يضمن حقوق شعبنا بأسره، شعبنا الواقع تحت االحتالل، والطامح نحو الحرية واالستقالل، وشعبنا              
 يبذل أقصى الجهد مع األشـقاء العـرب    وقال انه  ".الالجئ والصامد الذي يسعى للعودة إلى أرض وطنه       

الهدف الذي نُجمع عليه كلنا، وهو سالم الشجعان، سـالم راسـخ يـضمن              "ليحقق المؤتمر القادم للسالم     
الحقوق وال يفرط بها، ويحمي مصالحنا الوطنية وال يضيعها، ويصون مستقبلنا ومستقبل كـل شـعوب                

  ".المنطقة حولنا
ـ    اكد فيها تصميمه على صنع سـالم حقيقـي لـصالح           " ئيل وحكومته شعب إسرا "ووجه عباس رسالة ل

إن االحتالل ال يوفر األمن ألحد، وإن السالم وعالقـات          : "واضاف مخاطبا االسرائيليين  . األجيال المقبلة 
الجيرة القائمة على التكافؤ والمساواة واالحترام المتبادل هي الطريق إلنهاء عهود الحروب واآلالم وسفك              

ـ    ".الدماء وقف االستيطان تماماً، وإنهاء الحصار، وعودة األسرى إلى بيـوتهم          "وطالب عباس اسرائيل ب
  ".وأسرهم

 : عباس قال الرئيس  : كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    16/11/2007الشرق االوسط   وأضافت  
 شهدائنا، وأتوجه بالتحية    في هذا اليوم، ُأحيي أسرانا البواسل في السجون اإلسرائيلية، وجرحانا وعائالت          "

  ".أيضاً إلى المناضلين والمواطنين، الذين تحتجزهم عصابات حماس في قطاع غزة
  

  فلسطين التاريخية لدولتين: "يهودية اسرائيل"رفض االعتراف بـ ي عباس .2
أعلن : )اف ب ( ووكالة    يوسف الشايب  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      16/11/2007الغد االردنية   نشرت  

رافضاً مطالبة اسرائيل بضرورة اعتراف السلطة      " ان عملية السالم تمر بمرحلة دقيقة     "لرئيس الفلسطيني   ا
ـ   وقال بمؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس االوكراني فيكتور يوشـنكو،           ".دولة يهودية "الفلسطينية بها ك

ان "مؤكـداً    "...وليساننا نحرص على التوصل الى وثيقة فلسطينية اسرائيلية واضحة الى مؤتمر انـاب            "
وفي رده على    ".السالم القائم على العدل هو الذي يضمن االمن لنا والسرائيل وليس الجدار واالستيطان            

ـ         ، أوضـح   "يهودية دولة اسرائيل  "سؤال حول المطلب االسرائيلي بضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية ب
ولة اسرائيل ونحن لسنا في معرض البحـث        فلسطين التاريخية ستكون لدولتين دولة فلسطينية ود      "عباس  

  ".عن طبيعة هذه الدولة او تلك
 رحب الرئيس عباس بدعوة     : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    16/11/2007الحياة  وأوردت  

  ".مؤتمر انابوليس" االسرائيلية التي ستعقب -الرئيس االوكراني استضافة المفاوضات الفلسطينية 
الرئيس االوكراني ان بالده ستقدم مساعدات للفلسطينيين في مجاالت التعلـيم والتـدريب             من جانبه، قال    
  .األمني والفني
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  يأمر باإلفراج عن المعتقلين وهنية يعلن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث مهرجان عرفات .3

 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنيـة       : غزةمن   16/11/2007الشرق االوسط   نشرت  
تشكيل لجنة تحقيق في االحداث التي وقعت في اعقاب تنظيم المهرجان الـذي عقـد االثنـين الماضـي                  
بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتي قتل فيها ثمانية اشخاص وجـرح                

 هنية إن لجنة    وفي خطاب موجه للشعب الفلسطيني مساء امس بثته قناة االقصى الفضائية، قال           . عشرات
قوية ونزيهة ولن تتهاون في تقصي الحقائق والوصول للمسؤولين عن هذه           "التحقيق التي ستشكل ستكون     

وأعلن عن اطالق جميع الذين اعتقلوا على خلفية هذه االحـداث باسـتثناء             ". االحداث وتقديمهم للمحاكمة  
قيق ستحقق فيما اذا كـان انـدالع        وأضاف أن لجنة التح   . الذين تورطوا في أحداث تمس باألمن الوطني      

االحداث ناجما عن تحريض قامت به بعض القيادات في رام اهللا، او بسبب سوء تخطيط المشرفين علـى   
تنظيم المهرجان، أو انه نتاج تصرفات قامت بها عناصر أمن استفزوا مما حدث، مستدركاً أنـه مهمـا                  

ن تسببوا في هذه االحداث للقضاء بغـض النظـر       كانت االسباب، ال يمكن تبرير ما حدث كما سيقدم الذي         
واشار الى أن حكومته وحركة حماس قررتا السماح بتنظيم المهرجان بنـاء علـى قناعـة                . عن هويتهم 

مطلقة بأهمية هذه المناسبة وألهمية الزعيم المحتفى بذكراه، وأن أحدا لم يجبرها على ذلك، منوهاً الى أن                 
لو كنا نريد تخريب المهرجان لتـدخلنا       "وتساءل  . ل تنظيم المهرجان  الشرطة قدمت كل التسهيالت من اج     

وأعرب عن اسفه واسـف     ". في بدايته او في وسطه، مع العلم ان االحداث نشبت بعد انفضاض الجمهور            
واعلن عن تشكيل لجنة للحوار     . حكومته لسقوط الضحايا، وتعهد بتكفل حكومته ألسر الضحايا والجرحى        

في غزة وتنتقل الى الضفة الغربية، داعياً الى تخفيف االحتقان الـداخلي واالعالمـي              الوطني تبدأ عملها    
ودعا الى وقف حمالت االعتقال التي تشنها اجهزة االمن التابعة للرئيس عباس            . بين حركتي فتح وحماس   

 .في الضفة، الى جانب قيامها بعمليات تعذيب منهجية ضد نشطاء حماس واغالق مؤسسات الحركة
 االسـتعداد  اسماعيل هنيـة جدد : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،  15/11/2007 48عـرب ف موقع   وأضا

الستئناف الحوار الوطني بدون شروط، مشدداً على أنه استعداد ال يعبر عن اسـتجداء أو ضـعف بـل                   
  .حرص صادق على لم الشمل الفلسطيني وتحقيق التماسك الداخلي

  
 عيد قضيتنا إلى الوراء ويؤخر االستقاللما جرى في غزة ي: " الوطنيالمجلس" .4

مناسبة اعالن االسـتقالل مـن جانـب        في  أكد المجلس الوطني الفلسطيني     :  الوطن، الوكاالت  - رام اهللا 
 توحيد الـصف  - كي يصبح حقيقة-  عاما أن االستقالل يتطلب19المجلس الوطني لمنظمة التحرير قبل  

قالل يتطلب أيضا االبتعاد عن التعـصب الفئـوي والحزبـي           إن االست "وقال في بيان    ". والجهود والكلمة 
حركة حماس كانت   "وأكد المجلس أن     ".ار منظمة التحرير  وتوحيد األجهزة والسالح واالنضواء ضمن إط     

، "11/11تقف وراء األحداث التي وقعت في مهرجان إحياء ذكرى ياسر عرفات في قطاع غـزة يـوم                  
إن ما جرى في غـزة يعيـد        "وقال   ".طعن بالظهر واالرتباط اإلقليمي   أن االستقالل ال يتم بال    "مشيرا إلى   

قضيتنا إلى الوراء ويؤخر االستقالل عشرات السنين، ولن يتم تحقيق األهداف الوطنية المتمثلـة بعـودة                
  ".الالجئين وقيام الدولة المستقلة بعاصمتها القدس إال بمزيد من الوحدة وتضافر الجهود ونكران الذات

  16/11/2007سعودية الوطن ال
  

   الدكتور عزيز الدويك يعاني من وضع صحي خطير في سجون االحتالل":نفحة "جمعية .5
عـن الوضـع الـصحي      " نفحة للدفاع عن حقوق االسرى واإلنـسان      "كشفت محامية جمعية    : ألفت حداد 

 خاصـة  عزيز دويك، في زيارة.الخطير لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف لدى االحتالل، د     
وأكدت المحامية من خالل الطبيب المـشرف        .له في مستشفى سجن الرملة أجريت له يوم أمس األربعاء         
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 كيلوغرامات خالل الشهر الفائت، وأنه يعاني من األنيميا         10دويك الصحي أن وزنه هبط      .على وضع د  
وأشـارت   .تقـال ونقص الهيموغلوبين بسبب إصابته بمرض السكري الذي ألم به بعـد االع           ) فقر الدم (
محامية إلى أن الفحوصات األخيرة للدكتور دويك، والتي شملت القلب والكلى والدم، كشفت عن وضـع     ال

 والمـشرف   -عزا طبيب مستشفى الرملـة     و .صحي خطير يستدعي عالجا فوريا ومتوصال لفترة طويلة       
فيتامين بـسبب بعـد      سبب انتشار االنيميا بين األسرى وكذلك النقص الحاد في ال          –دويك  .على وضع د  

 .توقف دخول المواد الغذائية إلى األسرى مع قلة كمية الطعام التي تقدمها إدارة مصلحة السجون
  15/11/2007 48عرب

  
   الف عسكري انتشروا بمناطق جديدة بالضفة لحفظ األمن 15 :مصدر أمني فلسطيني .6

 االمن الفلـسطينية فـي      ىو علمت القدس العربي من مصدر أمني فلسطيني ان ق         : اشرف الهور  -غزة  
الضفة الغربية باشرت االنتشار بشكل اوسع في عدة بلدات في الضفة الغربية بعد نجاح تجربتهـا فـي                  

وذكر المصدر ان تلك القوات الشرطية واالمنية، انتشرت في مناطق بعضها تصنف بأنهـا              . مدينة نابلس 
لكن المصدر اكـد ان تلـك القـوات ال     . تمناطق ب، تخضع للسيطرة االمنية االسرائيلية حسب االتفاقا       

وذكر ان االنتـشار   . ان تواجدها يكون لتنفيذ مهام امنية محددة       ىتمكث في مناطق ب بشكل دائم، الفتاً ال       
جاء وفقاً لتفاهمات فلسطينية اسرائيلية برعاية امريكية، بعد نجاح القوات االمنية الفلسطينية فـي حفـظ                

خطوة انتشار القوي االمنية هذه تأتي تمهيداً لتسلم السلطة الفلسطينية           نوذكر المصدر ا   .االمن في نابلس  
وتوقع المصدر ان تتم هذه الخطوة عقب االنتهاء مـن           .المسؤولية االمنية عن الضفة الغربية بشكل كامل      

 الف  15واوضح المصدر ان االنتشار في تلك المناطق بدأ بعدد يصل الي نحو             . مؤتمر انابوليس للسالم  
  .  امن، الفتاً الي ان االنتشار جاء في المناطق الشمالية للضفةرجل

  16/11/2007القدس العربي 
  

   الحالي 27 و25 تعقد اجتماعا في طهران بين " التحالففصائل" .7
كشفت مصادر فلسطينية وثيقة االطالع النقاب امس عن أن اجتماعا لقـادة الفـصائل              :  د ب أ   -دمشق  

برزهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والدكتور رمضان          العشرة المقيمين في دمشق وأ    
 القيـادة   -اهللا شلح األمين العام لحركة الجهاد وأحمد جبريل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين               عبد

وأضافت المصادر لوكالة االنباء     . من شهر تشرين الثاني الحالي     27 و   25العامة سيعقد في طهران بين      
ية أن طهران وجهت الدعوة لقادة هذه الفصائل لمناقشة األوضاع الفلسطينية الساخنة حاليا ومؤتمر              االلمان

  .أنابوليس الذي سيعقد قبل نهاية العام في الواليات المتحدة واألوضاع اإلقليمية في المنطقة
  16/11/2007الدستور 

  
  "فلسطينيالمتاجرة بمعاناة الشعب ال" تستنكر اتهامات أبو مازن بـ"حماس" .8

س أقوال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبـاس، فـي          ياستنكرت حركة حماس اليوم الخم    : ألفت حداد 
وقالت فـي   .  بالمتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني    الحركةخطابه بمناسبة يوم االستقالل والتي وصف فيها        

ويدفعهم للموت مـن خـالل      من يحاصر شعبه ويدفعه نحو الموت ومن يتاجر بدماء الناس           "بيان لها إن    
خلق الفوضى والفلتان األمني، ويدفع الشباب صغار السن إلى الموت عبر وضع العبوات الناسـفة فـي                 
األسواق والشوارع العامة إلحداث الفوضى وإعادة مشاهد القتل والدم في شوارع غزة، من أجل تحقيـق                

تها والعمل على التحريض عليهـا،      مصالح شخصية والعمل على استغاللها لتشويه حركة حماس ونضاال        
وجاء في البيان أن حماس تمنت من أبو مازن أن يندد باقتحام             ".هو من يتاجر بمعاناة الشعب الفلسطيني     

المسجد األقصى اليوم أو يرفض فكرة الدولة اليهودية التي يشترطها إيهود أولمرت، وأن يؤكد في يـوم                 
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الثوابت الفلسطينية ووحدة الشعب الفلـسطيني ال أن يخـرج          االستقالل، الذي لم يأت بعد، على الحقوق و       
  .بهذه العبارات واألوصاف التي باتت نهجاً لقيادة رام اهللا

  15/11/2007 48عرب
  

   ووالد شاليط "حماس" يتوسط بين عربيعضو كنيست  .9
 على موقعها االلكتروني بان عضو الكنيست العربي ابراهيم صرصور        " معاريف"ذكرت صحيفة    :القدس

والذي يعتبر أيضا رئيس الفصيل الجنوبي في الحركة االسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام           
وقالت الـصحيفة العبريـة ان عـضو         . سيتوسط بين حركة حماس ووالد الجندي األسير شاليط        1948

صية الكنيست صرصور توجه يوم أمس الخميس الى تركيا لحضور منتدى القدس وهناك سيلتقي مع شخ              
بارزة من حركة حماس سيسلمه رسالة من والد الجندي يطالب فيها حركة حماس بان تقوم جهـة ثالثـة                   

  .بزيارة ابنه
  16/11/2007الوطن الكويتية 

  
  يهدد القضية الفلسطينية " حماس"و" فتح"التصعيد بين  .10

الغربية وقطـاع   في الضفة   " حماس"و" فتح"في ظل تصاعد التوتر بين حركتي        : أمين أبو وردة   -نابلس  
وقد بدت األمور أكثر تعقيداً هـذه        .غزة، تسير األوضاع إلى نهاية محزنة، ويبقى االنقسام سيد الموقف         

األيام في ظل ازدياد االنقسام وهذا ما لوح به القادة والمفكرون، الذين أكدوا أن األمور آخـذة بتـصاعد                   
ين العام للمبادرة الوطنية الفلـسطينية أنـه ال         يؤكد مصطفى البرغوثي األم    .االنفعاالت بين كال الطرفين   

يوجد ما يدعو للتفاؤل في ظل هذا التصعيد، فالكل يشعر بالضيق واالحباط وضعف الروح المعنوية التي                
  ".إسرائيل"ال بد من تعظيمها لمواجهة 

 .لـصراع وبدت خالدة جرار النائب عن الجبهة الشعبية متشائمة هي األخرى من هذا االنقسام واشتداد ا               
ورأت جرار أنه ال بد أن تكون هناك مسؤولية وطنية وأخالقية تجاه الشعب الفلـسطيني، الـذي يعـاني               

 . األمرين من االجتياحات واالقتحامات اليومية في الضفة، والحصار والتجويع في غزة
  16/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في قصف إسرائيلي" كتائب األقصى"استشهاد عنصرين من  .11

 اإلسـرائيلية ان الغارة   ": "شهداء االقصى "اعلنت كتائب   : )اف ب (،  برهوم جرايسي وحامد جاد     - غزة
استهدفت مجموعة من مقاتليها واسـفرت عـن استـشهاد          ) على بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة       (

ـ  "وأوضح شهود عيان   ".عضوين واصابة ثالثة آخرين اثناء قيامهم في مهمة جهادية         انوا ان المقـاتلين ك
وأعلنت كتائب   ".يطلقون صواريخ محلية الصنع تجاه اهداف اسرائيلية اثناء استهدافهم بالغارة االسرائيلية          

، موضحة انـه    "103األقصى  "بعشرة صواريخ من نوع     " عن قصف بلدة سديروت   "االقصى مسؤوليتها   
ة عشرة لالستقالل وردا    وبمناسبة الذكرى التاسع  ) خريف غزة (جاء في اطار عمليتها العسكرية المسماة       "

  ".على االعتداءات االسرائيلية
  16/11/2007الغد االردنية 

  
  جراء انفجار أجسام مشبوهة" القسام" عنصرين من إصابة: رفح .12

أصيب عنصران من كتائب القسام، بجروح بالغة، صباح أمس، جراء انفجـار أجـسام              ": األيام "-رفح  
 .ة، نفذت في األراضي المحررة شمال غربي محافظة رفح        مشبوهة، خالل تدريبات لمسلحين من الحرك     

مشبوهين أقدموا  "إن  : وكانت كتائب القسام قالت في بالغ عسكري صدر عنها أمس، تعقيباً على الحادث            



  

  

 
 

  

            8 ص                                     903:         العدد                        16/11/2007جمعة ال: التاريخ

على زرع عبوتين بالستيكيتين مضادتين لألفراد من صنع دولة االحتالل، على أطـراف موقـع تـابع                 
خالء الموقع بسبب تحليق طائرات االحتالل في أجوائه، وقاموا بوضع          لكتائب القسام في رفح، مستغلين إ     

إن العبوتين انفجرتا في اثنين من المقاومين، ما أدى إلى بتر القدم            : وأضاف البيان  ".هذه األلغام الخطيرة  
  .اليمنى لكل منهما، وحسب تحقيقات كتائب القسام فإن شخصاً ما قام بزرع هاتين العبوتين في المكان

  16/11/2007يام الفلسطينية األ
 

  الخطة األمنية في نابلس ابتزاز للسلطة باألموال األمريكية:  المصريمشير .13
اعتبر قيادي في حركة حماس بأن بداية تطبيق الخطة األمنية لألجهزة األمنيـة التابعـة للـسلطة                 : غزة

الماراثونيـة بـين الفلـسطينيين      الفلسطينية بمدينة نابلس بدعم مالي أمريكي هي النتيجة الفعلية للقاءات           
وانتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني      .واإلسرائيليين التي تستهدف تصفية المقاومة، بحسب ما يرى       

ما تم اإلعالن عنه عن بـدء       " قدس برس "مشير المصري في تصريحات خاصة لـ       " حماس"عن حركة   
هذه الخطة هي نتيجة    : "خارطة الطريق، وقال  الخطة األمنية الجديدة في مدينة نابلس كجزء من االلتزام ب         

اللقاءات الماراثونية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لتطبيق خارطة الطريق ومحاولة تقديم نشطاء المقاومة            
 في الضفة   "حماس"كقرابين وتسليم أسلحتهم للعدو وهذا ما حدث بالفعل من خالل اعتقال المئات من أبناء               

ساتها االجتماعية والثقافية واالقتصادية، مما يؤكد أن دايتون مصر على تفتيـت            الغربية وتدمير كل مؤس   
وقلل المصري من قدرة هذه المحـاوالت        ".أواصر الشعب الفلسطيني وتنفيذ ما فشل فيه في قطاع غزة         

  .التأثير على الحقوق الفلسطينية
 15/11/2007قدس برس 

  
  " األقصى"ج والنصيرات نصرة لـ مسيرات حاشدة في مخيمي البري": حماس "منبدعوة  .14

، في مخيم النصيرات بقطاع غـزة، مـسيرة جماهيريـة    )15/11(الخميس " حماس"نظمت حركة  : غزة
حاشدة تضامناً مع المسجد األقصى المبارك، انطلقت من أمام مسجد الشهيد عز الـدين القـسام وسـط                  

فـي  " حمـاس "ن أبناء وأنصار حركة     والمئات م " فتح الياسر "المخيم، وشارك في المسيرة أنصار حركة       
خرجت لتـسمع صـوت     "، أكد الشيخ يوسف فرحات أن هذه المسيرة         "حماس"وفى كلمة حركة    . المخيم

، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الجموع من المحتشدين الذين خرجوا            "األحرار للعالم واألعداء وأصدقائهم   
، على  " أن تقطع رواتبهم من قبل حكومة دايتون       خرجوا رغبا ولم يخرجوا رهباً من     "تضامنا مع األقصى    

أن خروج الجماهير اليوم جاء تضامنا مع األقصى المبـارك          "وفى نهاية كلمته أوضح فرحات      . حد قوله 
ومع الحكومة الشرعية التي تتحدى الحصار وتتحدى الجبناء الذين يريدون الفتن والقالئل ويظنون بأننـا               

  . "سوف نتراجع ونهزم
  16/11/2007لسطيني لإلعالم المركز الف

 
  

  حكومة اولمرت تناقش اقتراحاً يربط المفاوضات باالعتراف بيهودية اسرائيل .15
العبرية امس أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي سيناقش خالل        " هآرتس"ذكرت صحيفة   :  د ب أ     -تل أبيب   

ينص علـى   " يغدور ليبرمان   جلسته األسبوعية االثنين المقبل اقتراحا قدمه وزير الشؤون االستراتيجية أف         
وقالت الصحيفة إن    .اشتراط أي عملية تفاوض مع الفلسطينيين باعتراف السلطة بإسرائيل كدولة يهودية          

كتلة إسرائيل بيتنا التي يرأسها ليبرمان ستقدم خالل األيام القليلة المقبلة مشروع قانون بهذا الصدد إلـى                 
تأتي هذه الخطوات في إطـار      "وأضافت  .  المفدال - الوطني   الكنيست بالتنسيق مع كتلتي ليكود واالتحاد     

 -مساعي ليبرمان الرامية إلى منع الحكومة من تبني قرارات سياسـية تتعلـق بالمـسار اإلسـرائيلي                  
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هدفي هو حمل أولمرت على الطلـب مـن         " وقال ليبرمان للصحيفة     ،"الفلسطيني قبل انعقاد قمة أنابوليس    
  ". ولة يهودية كشرط ألي مفاوضات قبل أنابوليسالفلسطينيين االعتراف بنا كد

  16/11/2007الدستور 
  

  إطالق أسرى على جدول اعمال الحكومة االسرائيلية .16
 على اقتراح رئيسها اإلفراج عن نحـو        ةيفترض أن تصوت الحكومة اإلسرائيلي    :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

لمناسبة ) أبو مازن (ينية محمود عباس    تجاه رئيس السلطة الفلسط   " كبادرة حسن نية  " أسير فلسطيني    400
وأفادت اإلذاعة االسرائيلية أن وزارة القضاء شرعت أمس في بلـورة الئحـة بأسـماء                .لقاء أنابوليس 

األسرى الذين توافق إسرائيل على إطالقهم، فيما أكدت أوساط حكومية أن الالئحة النهائية لن تشمل قتلة                
  ".حماس"كة إسرائيليين، وأن معظمهم لن يكون من حر

  16/11/2007الحياة 
  

  بدأ قطع الكهرباء عن غزةت اسرائيل .17
ذكـرت صـحيفة    و ،رسميا القطع التدريجي للكهرباء في قطاع غزة      " إسرائيل"أقرت   : رائد الفي  -غزة  

ميني مزوز أعطى الضوء األخـضر لألجهـزة        " اإلسرائيلية"أن المستشار القانوني للحكومة     " معاريف"
عـن الـصحيفة أن     " أ.ب.د"ونقلت  . للبدء في تقليص إمدادات الكهرباء عن القطاع      " يةاإلسرائيل"األمنية  

وتنص الخطة  . األجهزة كانت أعدت مؤخراً خطة جديدة أقرها مبدئياً نائب المستشار القانوني مايك بالس            
طريقـة  لتوليد الكهرباء لفترات محـددة ب     " إسرائيلية"على تقليص إمدادات الكهرباء التي تزودها محطات        

إن بموجب هذه الخطة سيتم تجهيز خطوط الضغط العالي التي توصل           "وقالت الصحيفة   . التحكم عن بعد  
 ".الكهرباء إلى القطاع بأجهزة لخفض قوة التيار الكهربائي

  16/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أولمرت يواجه تهمة فساد خامسة .18
" االسـرائيلي "علق باحتمال تورط رئيس الـوزراء       في شبهة تت  " اإلسرائيلية"تحقق الشرطة   : )آي.بي.يو(

. ايهود أولمرت في قضية فساد جديدة اضافة الى أربع قضايا أخرى تجري الشرطة تحقيقاً جنائيـاً فيهـا                
أمـس األول ان  " أخبار الدرجة األولى"يوآف يتسحاق في موقعه اإللكتروني      " االسرائيلي"وأفاد الصحافي   

وصلت إليها وتثير شبهات بأن أولمرت تلقى تمويالً غير قانوني خـالل            الشرطة تحقق بمعلومات جديدة     
 فـإن   "يتـسحاق "وبحسب   .1999حملته االنتخابية للترشح ضمن قائمة الليكود النتخابات الكنيست عام          

  .  ألف دوالر100الناشط في حزب الليكود شلومي عوز حول الى حملة أولمرت االنتخابية في حينه مبلغ 
  16/11/2007اراتية الخليج اإلم

  
  "اإلسرائيلية"إفادة جديدة للجنة فينوغراد تنتقد القيادة  .19

الـسابق ارييـل    " اإلسرائيلي"نشرت لجنة فينوغراد أمس إفادة مدير مكتب رئيس الوزراء          : )آي.بي.يو(
 ال يبرر شـن   " اإلسرائيليين"الجنديين  " حزب اهللا "شارون، المحامي دوف فايسغالس واعتبر فيها أن أسر         

  .الحرب على لبنان
إن خطف الجنديين فـي االحتيـاط عنـد    " اإلسرائيلية"وقال فايسغالس الذي ضمن إفادته انتقادات للقيادة   

وبحسب فايسغالس، الـذي كـان أكثـر         .حدود لبنان كان حادثاً حدودياً ولم يستدع أن يتطور إلى حرب          
وقال إن هذا ما كان     . يتطور إلى حرب  المقربين من شارون، فإنه في فترة شارون ما كان حادث كهذا س           

  . ليست الحل الذي يمليه الواقع) أي الحرب(سينتهي بهذا الشكل ألنها بنظري 
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  16/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "الخدمة المدنية والعسكرية" لتأدية 48شطريت يدعو فلسطينيي  .20
 إلـى   ،48ريت فلـسطينيي    دعا وزير الداخلية اإلسرائيلي مـائير شـط        : حسن مواسي  -القدس المحتلة   

 وحملهم مسؤولية الغـبن الـذي       ، وااللتحاق بالخدمة المدنية والعسكرية    ،االندماج في المجتمع اإلسرائيلي   
على "وقال شطريت    . متهما إياهم بالمسؤولية عن أوضاعهم االقتصادية المتردية وانتشار الفقر         ،يلحق بها 

 معتبـرا أن التطـور والنمـو        ، وتغيير مفاهيمها  ،ادياألقلية العربية ان تتحمل مسؤولية وضعها االقتص      
 ويبدأ ذلك برأيه بالبدء بتدريس اللغـة        ،االقتصادي يأتي فقط بعد االندماج الكامل في المجتمع اإلسرائيلي        

  العبرية من الصف األول االبتدائي 
  16/11/2007الدستور 

  
  "نووي إيران" إسرائيل تحفر خنادق في الجوالن وتخطط إلجهاض  .21

في موازاة ذلك، بدأ الجيش اإلسرائيلي حفر خنادق ضد الدبابات في غرب هضبة الجوالن ) كاالتو(
االسرائيلية امس، " معاريف"واوضحت صحيفة ". التهديد من دمشق"المحتلة في اطار استعدادات لمواجهة 

 العسكرية أن هذه األعمال تثير تساؤالت كثيرة بين المستوطنين في الجوالن ويتحسبون من خلفيتها
لكن مصادر في الجيش اإلسرائيلي تدعي بأن هذه األعمال هي جزء من نشاط اعتيادي . الممكنة

وبدأت أعمال حفر الخنادق قبل أسبوعين وتنفذها قوات الجيش وشركات مدنية كما أن . واستعدادات عامة
حالي على تعزيز قوات االحتياط اإلسرائيلية أنهت االستحكامات األمامية ويعملون في الوقت ال

عن مصادر في الجيش اإلسرائيلي اعترافها بأن حفر الخنادق هو " معاريف"ونقلت . االستحكامات الخلفية
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن حفر ". التهديد من دمشق"جزء من استعدادات الجيش لمواجهة 

كري عميق وهذا الخندق استعداد دفاعي لحالة ينجح فيها السوريون من تنفيذ عمل عس"الخنادق هو 
وأن هذا سيناريو يحتمل أن يحدث في وضع " قبل وصولهم لنهر األردن) أي القوات السورية(سيوقفهم 

 . معين ولذلك يتوجب االستعداد له بجدية
  16/11/2007البيان  

  
   صوفا أمام المنتجات الزراعية االسرائيليةمعبر فتح :وزارة الدفاع .22

ؤول في وزارة الدفاع اإلسرائيلية امس أنه سيعاد فتح معبر صـوفا بـين              أعلن مس  :  د ب ا   -تل ابيب   
ونقلت اإلذاعـة    .اسرائيل وقطاع غزة أمام تنقل المنتجات الزراعية إلى القطاع اعتبارا من األحد المقبل            

 شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية سـتدخل       26اإلسرائيلية عن نائب وزير الدفاع متان فيلنائي القول إن          
وتشير التقديرات إلى أن إغالق المعبر أسفر عن إلحاق أضـرار            .قطاع عن طريق معبر صوفا يوميا     ال

  .تقدر بعشرات ماليين الشواقل بسبب تعذر المزارعين اإلسرائيليين عن نقل المنتجات إلى القطاع
  16/11/2007الدستور 

 
   الكنيست ينتقدون تصريحات عباس بشأن تعصب عرب الداخل فينواب عرب  .23

توجهت القدس العربي الي عدد من النواب العرب في الكنيست السـتمزاج             : زهير اندراوس  -الناصرة  
ارائهم حول التصريحات التي اطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خـالل اسـتقباله النائبـة                

 عـرب   العربية ناديا حلو من حزب العمل، والتي قال فيها انه يرفض التعصب والتـشدد فـي مواقـف                 
  .الداخل، وطالبهم ان يكونوا جسر السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين، وان يكون نضالهم سلميا
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مـا  وان لقاء الرئيس عباس مع نائبة عربية من حزب العمل الـصهيوني             : جمال زحالقة، .وقال النائب د  
الداخل، ويأتي فـي وقـت      نقلته هذه النائبة هو من عالمات المرحلة ورسالة مسيئة الي الفلسطينيين في             

 الوطنية الفلسطينية في صفوف جماهيرنا في الجليل والمثلث والنقب معركـة ضـد              ىتخوض فيها القو  
محاوالت االحزاب الصهيونية ووكالئها من العرب تزييف ارادة هذه الجماهير وجرها الي دعم جالدهـا               

  . والمسؤول عن مآسي شعبها
اذا ثبت هـذا الكـالم      :  العبداهللا، رئيس الحركة االسالمية في البالد      من ناحيته قال الشيخ النائب ابراهيم     

فليس لي اال ان اشعر باالسف، علي اعتبار ان تصريحات من هذا النوع تصب في مـصلحة الجانـب                   
طبعا نحن نعتبر نضالنا    : حنا سويد، الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة فقال      . اما النائب د   االسرائيلي،

س متشددا باي شكل من االشكال، نضالنا وعملنا هو سلمي، ولكن في نفس الوقت فنحن نتمسك                وعملنا لي 
اذا كان هناك تشدد وتطرف هو في       . بحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وبحقوق االقلية العربية في البالد        

  . سياسة السلطة في التعامل معنا ومع قضايانا
  16/11/2007القدس العربي 

  
  حقوقال ال يلبي  سياسي في الواليات المتحدة ترفض أي مؤتمريةفلسطينمؤسسات  .24

أنهت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في الواليات المتحـدة االمريكيـة إجتماعهـا               
الرابع في واشنطن، بحضور ومشاركة اكثر من خمسين شخصية ناشطة من عشرات المدن والواليـات               

 للنكبـة  60 الختامي إلى ضرورة العمل إلحياء ذكرى يوم األرض والذكرى الـ       اهوأشار بيان  .االمريكية
 كمـا   .وتنظيم مسيرة جماهيرية كبرى أمام مبنى هيئة األمم المتحدة في مدينة نيويورك في أيار القـادم               

تضمن الدعوة لوحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وإلى التكـاتف والتـضامن فـي مواجهـة                 
كما دعا إلى رفض أي مؤتمر دولي أو غيره ال يلبي الحقوق والطموحات الفلسطينية بما فـي                 . التحديات

  .ذلك مؤتمر أنابولس
  15/11/2007 48عرب

  
  بداية أعمال المؤتمر التأسيسي لمنتدى فلسطين بمبادرة من منيب المصري .25

 .أسيسه منيـب المـصري    مدينة نابلس المؤتمر التأسيسي للمنتدى الفلسطيني الذي دعا لت        بدأ في   : نابلس
وأوضح ناصر الشاعر، أن األمر يتعلق بتأسيس حزب سياسي فلسطيني يجمع قطاعـات واسـعة مـن                 
نشطاء المجتمع المدني ورجال األعمال وعدد من الشخصيات الفلسطينية لإلسـهام فـي الخـروج مـن           

انية نجاح هذه الخطوة فـي       من إمك  ونيقلل فيما تجدر االشارة إلى أن المراقبين        .االنسداد السياسي الحالي  
سحب البساط من تحت أقدام الالعبين السياسيين الكبار في الساحة السياسية الفلسطينية، ال سيما في ظـل         

 وحرب المشاريع السياسية اآلخذة في التصاعد مـع اقتـراب           ،استمرار األزمة بين حركتي فتح وحماس     
  .موعد مؤتمر أنابوليس

  15/11/2007 قدس برس
  

   احترازي يمنع تعتيم غزة قضائي تطالب بأمر انسان حقوقمؤسسات 10 .26
االسـرائيلي   مؤسسات حقوق إنسان، بطلب عاجل إلصدار أمر احترازي يمنع وزير األمن             10توجهت  

بعـد تجاهـل النيابـة       وذلك   . غزة من تقليص تزويد الكهرباء، وتجميد التقليص في تزويد الوقود لقطاع         
تقديم معطيات تثبت توقعاتها بالنسبة لتأثير التقليص في الوقـود والكهربـاء            العامة أوامر المحكمة العليا ب    

على الوضع اإلنساني في غزة، وعدم تقديم الرد حول الوسائل التي بحيازتها للحفاظ على الحد األدنـى                 
  .هناكمن الوضع اإلنساني 
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  15/11/2007 48عرب
  

   مقدسيين بتهمة إعدام عميل4 ضد اتهامالئحة  .27
 فلسطينيين من سكان جبل المكبر في القدس        4 من تقديم الئحة اتهام، سمح  بالنشر عن اعتقال           بعد أسبوع 

ن المعتقلين األربعة خططوا لعملية القتـل،        وذكر أ  .المحتلة، وذلك بتهمة قتل مشتبه بتعاونه مع االحتالل       
، جاء أنه تم تقديم الئحة      وفي المقابل  .ثم االستيالء على أموال العميل من أجل تمويل إقامة خاليا مقاومة          

  . متهمين آخرين بشبهة تقديم المساعدة لألربعة المذكورين في الحصول على أسلحة6اتهام ضد 
  15/11/2007 48عرب

  
  ىجمعيات استيطانية تنشط لتهويد البقيعة في الجليل األعل .28

داث التي اجتاحتها اكتشف أهالي قرية البقيعة في الجليل األعلى بعد الهجمة البوليسية واألح:وكاالت
مؤخرا أن منظمات استيطانية يهودية تنشط داخل القرية وتشتري منازل بأسعار خيالية بهدف معلن وهو 

 وقد استطاعت هذه الجمعيات شراء .تهويد القرية، على غرار نشاطات تلك الجمعيات في الخليل والقدس
 5معية تراث الجليل األعلى والتي تدفع  عن طريق جذلكحيث تم .  منازل في المربع القديم من القرية8

 .أضعاف الثمن الحقيقي للمنزل
  16/11/2007البيان 

  
  مقتل فلسطيني وإصابة آخر بانفجار غامض لعبوة ناسفة في غزة .29

، لقي حتفه اثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته         ا فلسطينيا أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن شاب     : غزة
ة غزة فيما أصيب آخر كان معه بجروح، دون إبداء المزيد من التفاصـيل              في حي الشجاعية شرق مدين    

في سياق متصل، انفجـرت      و .حول الظروف التي دفعت الشابين لحمل العبوة الناسفة، أو كيفية انفجارها          
عبوتين ناسفتين وضعهما مجهولون بالقرب من سوق الزاوية الشعبي شرق مدينـة غـزة، دون وقـوع                 

  .إصابات
  15/11/2007 قدس برس

  
   المثلث بشبهة طعن إسرائيلي منطقةاعتقال عدد من العمال العرب في .30

المثلث بتهمة طعن إسرائيلي من مستوطنة      منطقة  اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية عددا من العمال العرب في         
  .ولم تستثن الشرطة أن تكون عملية الطعن على خلفية نزاع بين العمال ومشغلهم اإلسرائيلي. بورات

  15/11/2007 48ربع
  

  ضياع الثمار في غزة مأساة في الشرق االوسط: لإلندبندنتتقرير  .31
نشرت صحيفة االندبندنت تحقيقا تناول تأثير الحصار االقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة              

  كان جيدا بالنسبة لفاكهة الفراولة ومزارعيهـا فـي غـزة           وقد جاء فيه أن العام    . هناكعلى المزارعين   
 في الخارج وتحصيل أرباح كـانوا       باستثناء صعوبة الحصار االقتصادي الذي يمنعهم من بيع محاصيلهم        

محصول في  ، وإضطرارهم لبيع ال   ق نسبة ضئيلة من الربح    يحقتض تكاليف الزراعة وربما     يعوت ل يأملونها
 ألف جنيـه    13ثر من   استدان أك وينقل التقرير عن أحد المزارعين أنه       . السوق المحلية الفقيرة بالخسارة   

. استرليني لتغطية تكاليف الزراعة قبل الموسم، وبهذه الطريقة ينتظر أن يفلس ويقع في مـشاكل كبيـرة                
  .جمع كوبونات الطعامل إلى االمم المتحدة ، أنهم سيضطرون للذهاب قوله بازدراءهوينقل عن
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  16/11/2007بي بي سي 
  

   ينتشر نتيجة الحصاراطفال غزة في خطر ومرض فقر الدم: مسؤول دولي .32
 اطفال  ىانعكاسات عل  هناك   نأ ،قال الدكتور رأفت حسونة من منظمة اليونيسيف      :  وليد عوض  -رام اهللا   

غزة ومستقبلهم الصحي والتعليمي جراء تردي االوضاع الصحية وسوء التغذية الناجم عـن الحـصار               
كال عدة من بينها مرض فقر الـدم        ظهرت في اش   وأشار إلى أنه هذه االنعكاسات       .االسرائيلي المتواصل 

 نقص الحديـد    ، إضافة إلى   عاما 12 ى ال 5خاصة من سن    % 22الذي انتشر بين اطفال المدارس بنسبة       
 10ونقص مادة اليود بنـسبة      % 4.1 امراض فقر الدم ونقص فيتامين د بنسبة         ىوفيتامين ا الذي يؤدي ال    

 االطفال بما قد يعرضهم لالمراض وعـدم         اداء ىواكد ان مضاعفات سوء التغذية بدت واضحة عل        %.
القدرة علي المشاركة الصفية او التركيز الي جانب التغيب عن الدراسة والرسـوب المتكـرر وحـدوث      

  في غزة  من االطفال % 14 دراسة اعدتها اليونيسيف بينت ان       ىواستند ال . نقص عام في عملية التطوير    
يعانون من الوزن الضعيف لمن هـم فـي         % 4.2م، و يعانون من قصر القامة لمن هم دون الخمسة اعوا        

ذكرت محاسن محيسن مديرة برنامج التعلـيم       وفي السياق نفسه    . يعانون من الهزال  % 9.8ذات العمر، و  
 في المرحلتين االبتدائية واالعدادية يعانون من مشكلة        وكالةمن اطفال مدارس ال   % 32.4في االونروا ان    
  . نتيجة الحصارفقر الدم التغذوي

  16/11/2007القدس العربي 
  

   حق العودة للشعب الفلسطينيعلى يؤكّد لحود .33
جدد الرئيس لحود التأكيد على تمسك لبنان بحق العودة للشعب الفلسطيني الى أرضه، رافضاً كل 
المحاوالت الجارية لتوطينه في لبنان، معتبراً ان مؤتمر السالم المزمع عقده قريباً ال يمكن أن يسفر عن 

 إيجابية اذا لم يكن هدفه الوصول الى سالم عادل وشامل ودائم، يقوم على مبدأ االرض في مقابل نتائج
وركز رئيس الجمهورية على دور لبنان في . السالم، وعلى المبادرة العربية للسالم من دون أي اجتزاء

، ألن دورها "بيةإرها"التصدي لظاهرة االرهاب، رافضاً في الوقت نفسه وصف المقاومة الوطنية بأنها 
كان وسيبقى تحرير االرض اللبنانية من االحتالل االسرائيلي وهذا حق راسخ وثابت من الحقوق اللبنانية 

  . التي ال يمكن التنازل عنها قبل إحالل السالم العادل والدائم في المنطقة
  16/11/2007السفير 

  
  مخططاً إسرائيلياً إلقامة نفق بالقدستدينالجامعة  .34

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء قيام جمعية إسرائيلية شبه :  أشرف الفقي-ة القاهر
حكومية بالتخطيط لمشروع سياحي جديد يتضمن حفر نفق يمر تحت الحي اإلسالمي في البلدة القديمة 

مة للجامعة في وأدانت األمانة العا . متر إلى الغرب من المسجد األقصى100في القدس المحتلة على بعد 
بيان لها بشدة هذه األعمال واالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة التي باتت تنفذ بصورة يومية في تحد 
لقرارات األمم المتحدة وموقف المجتمع الدولي ونداءاته، مشيرة إلى أنه فضال عن كونها غير قانونية 

 .فإنها تقوض الجهود المبذولة حاليا الستئناف عملية السالم
  16/11/2007الوطن السعودية 

  
  

  أي مبادرة ال تشمل الجوالن غير مجدية: موسى يحض سورية المشاركة بأنابوليس واألسد .35
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أكد الرئيس بشار األسد، خالل لقائه األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو :  إبراهيم حميدي-دمشق 
ستكون غير مجدية ولن تحقق السالم أي مبادرة سالم ال تشمل الجوالن السوري المحتل "موسى، أن 

العادل والشامل في الشرق األوسط، بعدما حض موسى دمشق على حضور المؤتمر الدولي للسالم 
المقرر عقده في مدينة أنابوليس األميركية قبل نهاية الشهر الجاري، حتى لو لم تكن الجوالن مطروحة 

إن المسؤولين السوريين جددوا تأكيدهم أن وقالت مصادر مطلعة، . في شكل مباشر على جدول أعماله
مرتبط بوضع الجوالن ضمن العملية السلمية، مع إدراك إمكان أن تكون "حضور المؤتمر الدولي 

األولوية للمسار الفلسطيني، إضافة إلى دعوة سورية كطرف أصيل وليس كعضو في لجنة تفعيل مبادرة 
وسى بأن وزير الخارجية وليد المعلم سيحضر اجتماع غير أن الجانب السوري أبلغ م". السالم العربية

  . وزراء الخارجية العرب المقرر األسبوع المقبل للتوصل إلى موقف عربي موحد من مؤتمر أنابوليس
  16/11/2007الحياة 

  
  األقلية العربية في إسرائيل باقية لألبد : أبو الغيط .36

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الجانبين الفلسطيني  : عمر عبد الرازق-القاهرة 
. واإلسرائيلي ال يكشفان عن مدى تقدم المفاوضات الثنائية بينهما بل يقدمان صورة سوداء للمفاوضات

يجب عدم "وأضاف أبو الغيط معقباً على التصريحات اإلسرائيلية حول االعتراف بإسرائيل دولة يهودية 
في إسرائيل أقلية عربية قوية، وهي أقلية تحمل الجنسية اإلسرائيلية، "، مضيفا "سبقةوضع شروط م

 ".وسوف تبقى على األرض هناك
  16/11/2007الشرق االوسط 

  
  المبادرة السودانية للمصالحة الفلسطينية تحقق تقدماً  .37

جهود التي تبذلها قالت مصادر دبلوماسية سودانية في العاصمة السورية ان ال:  يوسف كركوتي-دمشق 
وأضافت هذه المصادر، أن كمال . السودان من اجل مصالحة فلسطينية مستمرة وتحقق تقدماً ملحوظاً

عبيد األمين العام لحزب المؤتمر عقد في دمشق سلسلة من االجتماعات مع قادة الفصائل والقوى 
استمع منهم لمالحظاتهم، الفلسطينية الموجودين في دمشق ووضعهم في صورة التصورات السودانية، و

وأكدت المصادر ان االسابيع المقبلة . وقدم العديد منهم تطويرات واقتراحات مهمة تسهم في نجاح الجهود
ستشهد مزيداً من التحركات السودانية إلنضاج ظروف الحوار، وتجاوز محنة الشقاق واالقتتال ووضع 

 دعماً واضحاً من سوريا والسعودية ومصر القضية الفلسطينية على مفترق طرق، وان السودان تلقى
  .للجهود التي يبذلها

  16/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   اإلسرائيلية تطلب والقاهرة ترفض إنشاء متحف لليهود في مصر السفارة .38
علمت القدس العربي أن السفارة اإلسرائيلية تسعى في الوقت الراهن للحصول : حسام أبو طالب-القاهرة 

من الحكومة المصرية من اجل إقامة متحف لمقتنيات اليهود في مصر، وبالرغم من وجود على ترخيص 
متحف بالفعل في منطقة مصر القديمة يدعي معبد بن عزرا إال أن البعثة الدبلوماسية إلسرائيل ترى أن 
. ةمن حق اليهود الذين عاشوا في مصر أن تخلد ذكراهم بإقامة متحف ضخم تشرف عليه الدولة العبري

عبدالحليم نور الدين رئيس الهيئة المصرية لآلثار األسبق أن مزاعم . وفي تصريحات خاصة أكد د
إسرائيل ال أساس لها من الصحة وأن محاوالت سفارتها بالقاهرة إنشاء المتحف المزعوم الهدف منها 

ا وأنهم في العصر الترويج ألكاذيب قديمة مفادها أن أحفاد شعب اهللا المختار استقروا في مصر وعمروه
  .الحديث كان لهم فضل تنمية اقتصاد مصر
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  16/11/2007القدس العربي 
  

  "ميثاق األسس الفكرية لوحدة األمة" جمعية اإلصالح االجتماعي يدعو إلى إعالن مؤتمر .39
ميثاق االسس الفكرية لوحدة "اعالن مشروع "دعا مؤتمر االسس الفكرية لوحدة االمة الى  :عفت سالم

دعوة الحركات والجماعات والجمعيات االسالمية في العالم للمشاركة فيه ليكون الكلمة السواء و" االمة
وحض المشاركون في توصيات المؤتمر الذي ".  التي تجمع القلوب والعقول والجهود لرفع راية االسالم

لعقيدة وترسيخها ترسيخ اواصر االخوة االيمانية وتأكيد روابط ا"اقامته جمعية االصالح االجتماعي على 
اهمية البعد عن الخالف ونبذ مظاهر العداوة والبغضاء "وشددوا على ". بين ابناء الحركات االسالمية

والعمل في ما اتفق عليه واالعذار في ما اختلف فيه، اضافة الى اشاعة روح التقارب وثقافة الوحدة بين 
تشكيل لجان مشتركة بين ابناء الحركات "لى ودعوا ا ".المؤسسات االسالمية في الجانب الفكري والدعوي

وشدد المشاركون على  ".االسالمية لتبادل الخبرات والتجارب والتعاون في مجاالت المشاريع المشتركة
ضرورة انشاء رابطة فكرية اسالمية تضم مجموعة من العلماء والفقهاء والدعاة والشيوخ لتكون «

  . يةمؤسسة تجمع اقطاب ابناء الحركات االسالم
  16/11/2007الرأي الكويتية 

  
 تعويضات ألمانية إضافية لضحايا النازية اليهود .40

وافقت الحكومة األلمانية على طلب اسرائيلي جديد لتقديم منحة اضافية للحكومة االسرائيلية : تل أبيب
 . مليون يورو مخصصة لضحايا النازية اليهود إبان الحرب العالمية الثانية800بقيمة تقارب 

  16/11/2007لشرق االوسط ا
  

 "أنابوليس"تضارب بين البيت األبيض والخارجية بشأن : واشنطن .41
تضاربت تصريحات البيت األبيض ووزارة الخارجية األمريكية، أول من :  أحمد عبدالهادي-واشنطن 

أمس، بشأن اجتماع أنابوليس في سابقة تكشف عن مدى تعقد االتصاالت التي تجري اآلن في القنوات 
فقد قالت الناطقة باسم البيت األبيض دانا بيرينو إن وزيرة الخارجية كونداليزا . الدبلوماسية تحضيرا للقاء

غير أن الناطق باسم الخارجية شون ماكورميك قال . رايس ستزور الشرق األوسط نهاية هذا األسبوع
وكانت بيرينو قد ذكرت أن  . أجندة الوزيرة رايس تخلو من شيء يتعلق بسفرها"في إيجاز للصحفيين إن 

الواليات المتحدة ستعلن ما لديها بشأن تحديد موعد المؤتمر في نهاية رحلة رايس التي أنكر ماكورميك 
وحين سئل ماكورميك عن موعد انعقاد االجتماع أجاب قائال . أنها موجودة على جدول أعمال السفيرة

 ".لدينا اآلن موعد ولكنني لست مستعدا إلعالنه"
  16/11/2007طن السعودية الو

  
  لبثها برنامج كرتون فرفور" حماس"شركة ديزني تنوي مقاضاة : يديعوت .42

قالت صحيفة يديعوت ان شركة ديزني االمريكية تنوي اتخاذ خطوات قانونيـة ضـد محطـة                : بيت لحم 
نـي  بحجة استغالل المحطة شـعار ديز     " فرفور"االقصى لبثها برنامج الرسوم المتحركة الذي حمل اسم         

واضافت الصحيفة ان وزارة الخارجية االسرائيلية ابلغت، يوم امس الثالثاء، الكنيست بقـرار             . التجاري
وتفاجـأت  . الشركة التي عللت خطوتها باستغالل حماس شعار ميكي ماوس في التحريض على اليهـود             
ضاة القائمين  الشركة من الشبه الكبير بين فرفور حماس وميكي ماوس ديزني حسب الصحيفة فقررت مقا             

  .على البرناكج المذكور
  15/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
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   جنديا أميركيا سابقا ينتحرون يوميا 17: شبكة سي بي اسلتحقيق  .43

ن االنتحـار   أ ،كشف تحقيق اجرته شبكة سي بي اس التلفزيونية االميركيـة         :  وكاالت االنباء  -نيويورك  
.  وفاة في االسبوع   120يين االميركيين القدامى مع تسجيل      يكاد يصبح ظاهرة وبائية في صفوف العسكر      

 في  17 ما يعادل    وهو،  2005 شخصا على االقل خدموا في الجيش انتحروا في العام           6256وذكرت ان   
  .اليوم

  16/11/2007الدستور 
  

  !مقارنة بغيضة .44
  حلمي موسى

لية، فإن هناك من يحاول بـين       برغم أن السلطة الفلسطينية أنشئت باتفاق فلسطيني إسرائيلي وبرعاية دو         
ويتكرر هذا االتهام حيناً على ألسنة خصوم السلطة ممـن          . الحين واآلخر المقارنة بينها وبين جيش لحد      

وفي اآلونة األخيرة،   . عادوها منذ البداية، أو الذين شاركوا فيها في مرحلة ما أو حتى ممن انقلبوا عليها              
ه المقارنة، هناك من يضطر إلجرائها، بين من شـاركوا فـي            وبرغم الظلم الواقع على السلطة جراء هذ      

  . صنع هذه السلطة
وقبل أيام نشر باحثون فلـسطينيون وإسـرائيليون نوعـاً مـن القـراءة لهـذه المقارنـة فـي نـشرة                     

"bitterlemons ."                وكانت الفتة مشاركة الدكتور غسان الخطيب، الذي عمل وزيـراً فـي عـدد مـن
ويالحـظ  . لنشرة المشتركة مع إسرائيليين ممن يسعون للسالم مع الفلسطينيين        حكومات السلطة، في هذه ا    

. الخطيب أن طبيعة السلطة الفلسطينية ورؤيتها تطورت بطريقة شذت عما قصده الفلـسطينيون أصـالً              
ورأى أن ذلك يعود جزئياً لغموض االتفاق األصلي والفهم المتناقض للجانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي               

  . تفاقاتلهذه اال
أمـا  . فالفلسطينيون رأوا في السلطة، وفق الخطيب، مرحلة انتقالية سرعان ما ستتحول إلى دولة كاملـة              

وتأثر الموقف اإلسرائيلي من السلطة بالتغييرات التي       . األحزاب اإلسرائيلية فنظرت لألمر بشكل مختلف     
حكم في إسرائيل أحزاب ال تؤمن      وبعد اغتيال اسحق رابين، وصلت لل     . طرأت على االئتالفات الحكومية   

بوجوب إنهاء االحتالل، األمر الذي قاد إلى بلورة سياسة في هذه الحكومات تقود إلى منع نشوء الدولـة                  
  . الفلسطينية

وأشار الخطيب إلى أن حكومتي بنيامين نتنياهو وأرييل شارون تبنتا استراتيجية التقاسم الـوظيفي بـين                
 وواصلتا قضم هامش السلطة ليس على الصعيد الجغرافي وحسب، وإنمـا            إسرائيل والسلطة الفلسطينية،  

وبلغ هذا التوجه اإلسرائيلي ذروته في عهد شارون،        . على الصعد االجتماعية االقتصادية واألمنية أيضاً     
  . حيث حصرت فعالية السلطة في الضفة الغربية بالتعليم والصحة وسحبت منها كل الصالحيات األخرى

، في تحليله، على أن هذه المقاربة اإلسرائيلية قيدت أداء السلطة من طرف واحـد، ممـا                 وشدد الخطيب 
فهـي ال   : فالقيادة الفلسطينية وجدت نفسها فـي معـضلة       . أفقدها هيبتها أمام جمهورها وخلق أزمة قيادة      

، كما أنها   تستطيع احتمال اإلجراءات اإلسرائيلية هذه ألي فترة من الزمن، ألنها تفقدها مبررات وجودها            
  . ويعتقد الخطيب أن القيادة الفلسطينية عاشت بعد ذلك على أمل تغيير الوضع. ال تستطيع حل السلطة

بلغنا حالة تذكر الكثيـرين بجـيش لبنـان         "وهنا يصل الخطيب إلى بيت القصيد فيكتب أنه في كل حال            
ومثال على ذلك الوضع فـي      . لبنانالجنوبي، الذي أنشأته إسرائيل لتعزيز مصالحها األمنية في احتاللها ل         

نابلس حيث تريد السلطة الفلسطينية استئناف مسؤولياتها األمنية من أجل فرض القانون والنظام في مدينة               
ولكن فيما تسمح إسرائيل بتعزيـز      . تعم فيها الفوضى ومن أجل وضع حد للتوغالت اإلسرائيلية الجارية         

وهكذا تجول الشرطة الفلسطينية نهاراً، وتمـارس       . بلس ليالً الشرطة الفلسطينية، تواصل توغالتها في نا     
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وبوسـع  . مهام تنظيم السير وأعمال الشرطة عموماً، ويسيطر الجيش اإلسرائيلي على الشوارع في الليل            
مثل هذا الوضع أن يزيد في إفقاد السلطة صدقيتها في عيون شعبها وتشجع المقارنة مـع جـيش لبنـان            

  ". الجنوبي
، المقارنـة بـين الـسلطة       "bitterlemons"ي ألفير، الشريك اإلسرائيلي األبرز في نشرة        ويستنكر يوس 

الفلسطينية وجيش لحد ويرى فيها إهانة لقيادة السلطة من أمثال الرئيس محمود عباس أو رئيس الحكومة                
 مـن   كان مخلوقاً بالغ االختالف عن أجهزة األمن الفلسطينية، التي هي جـزء           "فجيش لحد   . سالم فياض 

وآخر ما نحتاج إليه اآلن هـو حملـة         . مشروع سياسي لبناء دولة وهو مشروع يحظى بدعم دولي واسع         
ولهذا فإن علـى    . تشنها حماس لتوصيف منظمة التحرير السلطة الفلسطينية كتجديد لجيش لبنان الجنوبي          

لعمل باستقاللية قـدر    إسرائيل أن تبذل كل جهد ممكن لتمكين المؤسسة األمنية الفلسطينية المستجدة من ا            
  ". اإلمكان

ولكن وبرغم ما في المقارنة من مهانة للسلطة الفلسطينية التي ولـدت مـن رحـم النـضال الـوطني                    
يرى بعض أوجه شبه للـسلطة،      " bitterlemons"الفلسطيني، فإن داني ريشف الشريك اآلخر في نشرة         

بارات إسرائيلي في الجنوب اللبنـاني،      وهو، الذي عمل ضابط استخ    . أو أجهزتها األمنية، مع جيش لحد     
". تعاني من بعض أعراض ظهرت في حينه في جيش لبنان الجنـوبي           "يكتب أن أجهزة األمن الفلسطينية      

القوتين العسكريتين دربتا وجهزتا من جانب قوات أجنبية لمواجهة أجنحـة فـي مجتمعهـا               "ويضيف أن   
 المحلي، فإنه يتقوض عندما تعمـل لمـصلحة         ومهما كانت صدقية المبرر   . وليس لمواجهة عدو خارجي   

ولهذا السبب فإن جيش لبنان الجنوبي واألجهزة األمنية الفلسطينية تتشاركان فـي مـشكلة              . قوى أجنبية 
فالتناقض . جدية تتمثل في شرعيتهما في مجتمعيهما، مما يبقي السؤال مفتوحاً حول الجهة التي يخدمانها             

ي المناطق الفلسطينية، وهما من ينويان في النهاية مواجهـة عـدو            مع حزب اهللا في لبنان ومع حماس ف       
  ". خارجي، هو إسرائيل، يوفر الشرعية لتلك المنظمات في مجتمعاتها

ولكن هذا الكالم يبين أن السياسة ال تفهم بالنوايا وإنما بالسيرورات التـي   . ليس في هذا الكالم اتهام ألحد     
ن السلطة وحماس في الضفة، فإن المنطق يتطلب من السلطة إبـداء            وبرغم حدة الصراع القائم بي    . تخلقها

وثاني هذه الدرجات انتباه    . أقصى درجات الحذر، أولها التمييز الدقيق بين سالح المقاومة وسالح الفلتان          
  . المسؤولين إلى كالمهم

  16/11/2007السفير 
  

   دولة فلسطينية؟تقملماذا لم  .45
  محمد جالل عناية

اع الذي عقد بين وزيرة الخارجية األمريكية كونـدوليزا رايـس، ووزيـرة خارجيـة               في أعقاب االجتم  
 في القدس الغربية، علقت األخيـرة علـى المحادثـات           4/11/2007تسيبي ليفني، يوم األحد     " إسرائيل"

، وتابعـت   "ال يوجد توتر، ولكن توجد مـشكالت      : "بالقول" اإلسرائيلي"الجارية بين الجانبين الفلسطيني و    
يجب أن نصل إلى تفاهم أساسي، هو أن إقامـة          .. يوجد خالفات في الرأي حول خريطة الطريق      : "نيليف

الموقـف  " إسرائيل"ووصفت وزيرة خارجية    ". إسرائيل"دولة فلسطينية سوف يحدث فقط بعد تحقيق أمن         
ة على المرء أن يفهم أن لدينا مصلحة مـشتركة مـع المعتـدلين فـي الـسلط                : "بأنه معقد، حيث قالت   

الفلسطينية، وعليهم أن يفهموا أن األمن يجب أن يكون أوالً، وبعد ذلك فقط، الدولة الفلسطينية، المـشكلة                 
  ".ليست حول صياغة إعالن مشترك، بل حول ما ستكون عليه محتوياته

 وإلـى جانـب منـصبها       1958،/8/7ولمن ال يعرف تسيبورا مالكا ليفني فهي من مواليد تل أبيب في             
فهي نائب رئيس الوزراء ايهود أولمرت، وعضو قيادي في حزب كاديمـا،            " إسرائيل"جية  كوزيرة لخار 

 وصفت بأنها ثـاني أقـوى       2006،آذار/ وبعد انتخابات الكنيست في مارس    . وقبل ذلك في حزب الليكود    
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بعد جولـدا   " إسرائيل"وهي ثاني امرأة تشغل منصب وزير الخارجية في         ". إسرائيل"شخصية سياسية في    
ونشأت ليفني  . بين أقوى مائة شخصية نفوذاً في العالم      ) 2007(األمريكية  " تايم"ر، وقد وصفتها مجلة     مائي

) اتـسل (فأبوها ايتان ليفني من مواليد بولندا، وعضو سابق في منظمة االرغون            . في بيئة أسرية متطرفة   
 في صفوف منظمة    االرهابية، وعضو في الكنيست عن حزب الليكود، وأمها سارة، حاربت هي األخرى           

  .اإلرهابية" االرغون"
  أين العرب؟

قد يبدو ان هذا السؤال قفز فجأة من خارج السياق، مع ان غياب العرب عن الدولة الفلسطينية هو جوهر                   
ففـي  ". إسرائيلية"القضية، وحصيلة الخيبة القومية، عندما تصبح اقامة الدولة الفلسطينية مهمة أمريكية              

ايهود أولمرت،  " اإلسرائيلي"ين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء        محادثات سابقة جرت ب   
وافق األخير على اقتراح عباس بأن تكون الواليات المتحدة هي الحكم بين الطـرفين فـي المحادثـات                  

  .المتعلقة بتطبيق خريطة الطريق
اهير العربية، بالترهيب   ليس من المستغرب بعد أكثر من نصف قرن من العمل الدؤوب على تغييب الجم             

والترغيب والتضليل، عن المشاركة السياسية، وفي ظل التفكك والتباعد الذي ساد العالقات العربيـة، أن               
هي العامل الحاسم في اقامة الدولة الفلسطينية بالطريقة التي         ) بدفع من الواليات المتحدة   " (إسرائيل"تصبح  

وفـي مرحلـة    ) 1948(بعد هزيمـة الجيـوش العربيـة         1949تحددها، وليس هذا بالجديد، ففي عام       
المفاوضات على اتفاقيات الهدنة في رودس، طرح موضوع الدولة الفلسطينية على الـساحة الـسياسية               

  .الداخلية" اإلسرائيلية"
حـزب  " اإلسـرائيلي "خالل تلك الفترة، وجهت االتهامات إلى بن جوريون من قبل خصومه في اليسار              

للتفـرد االنجلـو  أمريكـي       " إسرائيل" والحزب الشيوعي، بأنه يعمل على فتح أبواب         المابام االشتراكي 
واقامة دولة فلسطينية مستقلة بها     . بالسماح للملك عبداهللا ملك شرق األردن باالستيالء على الضفة الغربية         

 ودعمهم من   تحت قيادة عناصر فلسطينية وصفها بالتقدمية، بل طالب بفتح الطريق للمقاتلين الفلسطينيين           
نحن لسنا مقـاولين إلنـشاء دولـة        : "القامة دولتهم، وقد رد بن جوريون على ذلك بالقول        " إسرائيل"قبل  

  ".نعتقد بأن هذا الشأن يخص العرب أنفسهم: "، وتابع متهكماً"فلسطينية مستقلة
ألمر ما في الحقبة    " العرب"مرة ثانية، أين العرب؟ طبعاً، أين العرب من الدولة الفلسطينية؟ عندما نذكر             

، وهي فـي    "جامعة الدول العربية  "المعاصرة، كقوة سياسية على أي درجة كانت، تقفز إلى الذهن صورة            
 1945،/22/3فعندما تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية في          . حقيقة أمرها اسم على غير مسمى     

ألردن وسوريا ولبنان، تحددت آلياتها     من قبل سبع دول عربية، هي مصر والسعودية واليمن والعراق وا          
أما الطامة الكبرى فكانت في مبدأ اتخاذ قرارات جامعـة الـدول العربيـة              ". التعاون"و" التنسيق"بمبادئ  
وكانت لبريطانيا  . وهذا جعل من الجامعة منظمة غير توحيدية، والعالقات بين أعضائها سائبة          . باالجماع

وفي تلك الفترة كان الفلسطينيون في حالة ضـعف شـديد،           . اتهادرجات متفاوتة من الهيمنة على حكوم     
  .ويفتقرون إلى قيادة سياسية تجمع أشقاءهم

 إلـى   7مؤتمر لجامعة الدول العربيـة فـي الفتـرة مـن            ) لبنان(في ظل هذه األجواء، عقد في عاليه        
ي لم يـدع إليـه،      نفسه في هذا المؤمر الذ    ) ممثالً لفلسطين ( فحشر الحاج أمين الحسيني      ،15/10/1947

فاعترض صالح جبر رئيس وزراء العراق على حضوره، ولكن رياض الـصلح رئـيس وزراء لبنـان                 
واقترح الحاج أمـين الحـسيني تـشكيل حكومـة          . ورئيس المؤتمر، سمح للحسيني بالحضور كضيف     

  .فلسطينية، فرفض كل من العراق واألردن هذا االقتراح
 أعلـن مـؤتمر     ،1/10/1948ة مرة أخرى بطريقة مختلفة، ففـي        عاد الحاج أمين الحسيني إلى المحاول     

". حكومة عموم فلسطين  "وطني فلسطيني عقد برئاسته في مدرسة الفالح االسالمية في غزة، عن تشكيل             
فقامت مجموعة من ضباط الجيش المصري بترحيل الحاج أمين الحسيني إلى القاهرة بأمر مـن رئـيس                 
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وقد برر النقراشي ذلك بأنه ال يريد أن يقوم الحـسيني بـأي             . راشيالوزراء المصري محمود فهمي النق    
  .نشاط سياسي أو عسكري في منطقة تخضع لسيطرة القوات المصرية

 فإن دولة فلسطينية    ،20/7/1951 واغتيال الملك عبداهللا في      ،28/12/1948ورغم اغتيال النقراشي في     
وقطاع غزة الذي ظل في عهدة مـصر، إلـى أن           لم تقم في الضفة الغربية التي ظلت في عهدة األردن،           

  .1967في حرب " إسرائيل"احتلتهما 
  16/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  التعجيز االسرائيلي سياسة مدروسة إلسقاط االعتدال الفلسطيني .46

  راغدة درغام
 أيام فـي    كل هذه المحاوالت االسرائيلية إلفشال المؤتمر الدولي للسالم قبل انعقاده المفترض بعد عشرة            

إذا كانت اسرائيل حقاً ال تريد السالم، ماذا عندئذ؟ السؤال          : انابوليس تضع على الطاولة سؤاالً أساسياً هو      
مطروح على االسرائيليين والعرب بقدر ما هو مطروح على األميركيين ألن سياسـة اميركـا المتبنيـة                 

وهـو مطـروح أيـضاً علـى        . ربالسرائيل قد ورطتها وأججت ضدها كراهية ماليين المسلمين والع        
قد يقال إن العالم اعتاد البحث العقيم عن حل للنزاع العربي           . األوروبيين والروس والصينيين وبقية العالم    

وبالتالي ال أحد يبـالي خـصوصاً أن        .  االسرائيلي ولم يعد يجد في هذا النزاع فتيل االنفجار والتفجير          -
 دموياً حول األنظار عن تقنين المعاناة الفلسطينية في االحـتالل            فلسطينياً -هناك اآلن صراعاً فلسطينياً     

لكن هذا االعتياد أو الالمباالة ال ينفيان عناصر أخرى لضرورة االجابـة          .  عاماً 40االسرائيلي الذي فاق    
على السؤال األساسي، بينها عنصر الحرب على اإلرهاب، ومعارك االسـتقطاب االقليمـي، وازديـاد               

الى مجرد مخدر وذريعة لشراء الوقت والتنصل مـن         " عملية السالم "النقمة على تحويل    التطرف بسبب   
. فاألمور ال تسير كالمعتاد، على رغم االعتياد على السأم من البحث عن حلول سلمية             . استحقاقات السالم 

بيـة  فإذا كانت اسرائيل حقاً ال تريد السالم، وعازمة حقاً على تقويض االعتـدال فـي الـصفوف العر                 
واالسالمية ألنها تجد في شراكتها مع التطرف العربي واالسالمي تبريـراً لوجوديتهـا، مـاذا سـتفعل                 
الواليات المتحدة بذلك بعدما بات األميركيون أنفسهم ضحية مباشرة للتطرف االسرائيلي الذي يلبس قناع              

 العام األميركي أن تفكر بها      االعتدال؟ هذه أحد األسئلة الضرورية التي على اإلدارة والكونغرس والرأي         
على عتبة مؤتمر الخريف الذي تتهيأ له القيادة االسرائيلية بسلسلة شروط تعجيزية على رغم أنه يعد من                 

  . لتعيشا معاً في أمان وسالم بضمانات دولية- اسرائيل وفلسطين -أجل انشاء الدولتين 
ية غير قادرة على التأثير في سياسات قياداتها في         كبداية، ال مجال للتظاهر بأن القاعدة الشعبية االسرائيل       

فاالسرائيليون يتباهون بأنهم ديموقراطية نادرة في الشرق األوسط، وما         . الحكومة والكنيست والمعارضة  
إذا أردتم استمرار الوضع الراهن، احذروا      : واليهم هذه المعادلة  . عليهم سوى تفعيل أدوات الديموقراطية    

رز طبيعي لهذا الوضع غيـر الطبيعـي الـذي يحـاول التـزاوج بـين االحـتالل                  الغد اآلتي عليكم بف   
فاالحتالل يخرق وينتهك حقوق االنسان، وهذا مضاد ألسـس         . والديموقراطية فيما هما نقيضان طبيعيان    

أما إذا أردتم السالم حقاً، فتفضلوا وشاركوا في صـنع الـسالم بجديـة نحـو                . الديموقراطية األساسية 
إزالـة  : فلم يسبق أن كان ثمن السالم بكل هـذا الوضـوح          . ونحو اللبنانيين ونحو السوريين   الفلسطينيين  

 مع تبادل أراض، ومعالجة واقعية لحق العـودة للفلـسطينيين الـذين             1967االحتالل على أساس حدود     
ين ، وإقامة دولة فلسطين بجانب دولة اسرائيل في تعايش وتطبيع مع العالم           1948شردوا من ديارهم عام     

  .العربي واالسالمي
ال داعي لمقاطعة العرب لمؤتمر انابوليس ألن مجرد انعقاده ينتشل الـسلطة الفلـسطينية مـن مخالـب                  

وهذا تماماً ما ال تريده القيادة االسرائيلية وما تعمل         . تحجيمها ويطوق انشاء دولة فلسطين باهتمام عالمي      
. السلطة الفلسطينية وقدراتها  " أهلية"و  " فاعلية"ة على   أدوات اللوبي االسرائيلي على تحقيقه من خالل حمل       
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انها حملة متجددة من صفحات اللوبي المعهودة أساسها انه ال يوجد شريك فلـسطيني مـسؤول وقـوي                  
للحكومة االسرائيلية من أجل صنع السالم، وأن حكومة ايهود اولمرت ضعيفة وليست في وضع يمكّنهـا                

  .من صنع السالم
أخذت منحى جديداً هذا االسبوع مع اصرار القيادة االسرائيلية على أن تكون مرجعيـة              " االعتراف"بدعة  

في البـدء   ". يهودية اسرائيل "مؤتمر انابوليس مع انطالق المفاوضات ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ          
ـ " االعتـراف "تبدو هذه البدعة مؤشراً على نقص اسرائيلي نابع عن تلك الحاجة المستميتة الى               رائيل باس

انما األمر ال يقتصر على     ". وطناً يهودياً "او باسرائيل   " يهودية اسرائيل "بـ  " االعتراف"كدولة يهودية ثم    
وخانـة  . خانة التعجيز المتعمد من أجل عرقلة مؤتمر انابوليس وإفشاله        : النقص وإنما يصب في خانتين    

  . من المداوالت1948الفلسطينيين لعام  لالجئين 194طبقاً للقرار " حق العودة"االستباق بهدف حذف بند 
ثم هناك بدعة اعتزام إعالن تجميد بناء المستوطنات عشية انابوليس وكأن هذا تنازل ضخم مـن قبـل                  
القيادة االسرائيلية فيما واقع األمر هو أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القـانون الـدولي، وأن                 

مثل . بت اسرائيل بتجميد المستوطنات وبتفكيك بؤر استيطانية      الى حل قيام الدولتين طال    " خريطة الطريق "
يجب أال تصادق عليه اإلدارة األميركية لمجـرد        " خريطة الطريق "هذا التحايل على االلتزامات بموجب      

أنها تستقتل لعقد مؤتمر انابوليس اعتقاداً منها أن فيه انقاذاً للسيرة التاريخية التي سيتركها جورج دبليـو                 
  . مغادرته الرئاسةبوش لدى

، كذلك على الحكومة    "خريطة الطريق "فكما على السلطة الفلسطينية واجبات بموجب المرحلة األولى من          
السلطة الفلسطينية مطلوب منها اتخاذ اجراءات امنية، والحكومة االسرائيلية مطلوب          . االسرائيلية واجبات 

لحكومة الفلـسطينية، سـالم فيـاض، أكـد أن          رئيس ا . منها اجراءات تجميد وإزالة نشاطات استيطانية     
حكومته ستمضي في خطتها األمنية وصوالً الى فرضها في قطاع غزة الـذي تـسيطر عليـه حركـة                   

عهد الفوضى قد ولّى ولن يعود،      "وقال إن امتحان مدينة نابلس هو امتحان لحكومته، مؤكداً أن           ". حماس"
نـابلس ربمـا   "وقال إن ". عتدى أو تاجر بأمن الناسولن يفلت من عقاب العدالة وعدالة الشعب كل من ا     

أهم من انابوليس ليس ألن انابوليس غير مهمة كمحطة دولية تكرس إنهاء العزلة السياسية عن قـضيتنا                 
الوطنية، ولكن ألن واحداً من عناصر النجاح في انابوليس وما بعد انابوليس هو أن ننجح هنا في نـابلس   

مدن وقرى ومخيمات فلسطين وفي مقدمها في قطاع غزة، باسـتعادته تحـت             تماماً مثلما سننجح في كل      
  ".راية الشرعية وراية السلطة بل وراية الدولة المستقلة

لغة القيادة الفلسطينية بحد ذاتها تكشف التفاوت بينها وبين القيادة االسرائيلية التي تتنصل مما حملته اليها                
يس من اقتراحات قبل بها كل من رئيس الحكومـة االسـرائيلية            وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا را    

الوفد االسرائيلي الـذي يقـوم بإعـداد ملـف          . ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس      
خريطـة  "المفاوضات لمؤتمر انابوليس يرفض اآلن مبدأ التطبيق المتوازي الفوري للمرحلة األولى من             

  ".خريطة الطريق" فلسطينية لمراقبة تطبيق - اسرائيلية -أميركية ويرفض تشكيل لجنة " الطريق
الالفت ايضاً هو أن اسرائيل ترفض اآلن ذكر المبادرة العربية للسالم كمرجع من مرجعيـات العمليـة                 
السلمية في موقف محرج جداً لإلدارة األميركية التي تبذل قصارى الجهد إلقناع دول عربيـة رئيـسية                 

هـذه  . بينها المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة العربية للسالم مـع اسـرائيل           بحضور المؤتمر،   
انها باستمرار تعمل على    . اسرائيل لم تتقدم يوماً بخطة سالم اسرائيلية      . المبادرة هي خطة السالم العربية    

 الـسالم   وما موقفها االستفزازي الداعي الى رفض ذكر مبادرة       . إجهاض خطط السالم المطروحة عليها    
العربية كواحدة من مرجعيات العملية السلمية سوى شاهد على المناورات االسرائيلية العقيمة، شأنها شأن              
بدعة المطالبة باالعتراف الفلسطيني المسبق بيهودية اسرائيل لقطع الطريق على البحث في موضوع حق              

  .العودة
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 يمنع الحكومة من تغيير حـدود القـدس         ثم هناك الكنيست الذي صادق هذا االسبوع على مشروع قانون         
 نائباً، حسبما ينص القانون     61بدل غالبية من    )  نائباً 80(الشرقية والغربية من دون تصديق ثلثي النواب        

وفي هذا  . هدف هذا التعديل هو تطويق أي احتمال للتوصل الى اتفاق حول وضع القدس الشرقية             . الحالي
رى من حلقات التعنت االسرائيلي ضـد مقتـضيات الـسالم مـع             الموقف للبرلمان االسرائيلي حلقة أخ    

  .الفلسطينيين
ليس صدفة ن تكون المواقف االسرائيلية التعجيزية سياسة مدروسة إلسقاط االعتدال الفلسطيني المتمثـل              

الـسلطة  "لــ   " حمـاس " فياض بالذات في زمن منافسة حركـة         -بالسلطة الفلسطينية وبحكومة عباس     
التـي سـاهمت بـصورة      " حماس"ذه ليست المرة األولى التي تستثمر فيها اسرائيل في          وه". الفلسطينية

 -انها تلعب أوراق إشعال االنقسام الفلـسطيني        ". منظمة التحرير الفلسطينية  "مباشرة في انشائها لتتحدى     
مر انـابوليس   لذلك فإنها تتهيأ عسكرياً لما بعد مؤت      . الفلسطيني ظناً منها أن هذا في المصلحة االسرائيلية       

ألنها تتوقع اندالع موجة عنف ضد السلطة الفلسطينية إذا فشل مؤتمر انابوليس في دفع العملية الـسلمية                 
ولذلك يتناقش اسرائيليون في ما بينهم في أن ال خيار آخر السـرائيل سـوى إشـعال                 . جدياً الى األمام  

ي وطرد جماعي الـى األردن كــ        حروب فلسطينية أهلية تبرر السرائيل اتخاذ اجراءات تهجير جماع        
من أجل حل المشكلة الديموغرافية وتحويل اسرائيل الى دولة يهودية صرفة، عسكرياً، ومن             " وطن بديل "

  .دون مفاوضات سالم، وبال تنازالت أو حلول وسط
ة انما اآلن، ومن أجل إحباط الجهود الدولية الرامية الى إعادة القضية الفلسطينية الـى الـصدارة بقيـاد                 

وعلـى  " السلطة الفلسطينية "اميركية وعلى مستوى الرئيس، يتنافس أقطاب القيادة االسرائيلية على تقزيم           
والمعركة دائرة بين رئيس الوزراء ايهود اولمرت ونائبه ايهود باراك الذي           . فتح قنوات حوار مع سورية    

  .يمسك وزارة الدفاع، وبينهما وزيرة الخارجية الطموحة تسيبي ليفني
لمرت يقيم قناة اتصال مع الرئيس السوري بشار االسد بواسطة رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب                 او

اردوغان ومن خالل كبار المسؤولين في قطر علماً بأن لهم عالقة مميزة مع اسرائيل وعالقة مميزة مع                 
عيين أوري ساغي،   باراك ايضاً يلعب على القناة القطرية وهو اتخذ هذا االسبوع خطوة ت           . القيادة السورية 

الجنرال في االحتياط، مسوؤالً عن البحث في امكان استئناف الحوار مع دمشق علماً بأنه كان عضواً في                 
الوفد االسرائيلي المفاوض مع سورية، والتقى مع رئيس أركان الجيش السوري حكمت الـشهابي ومـع                

  .لمعلمالسفير السوري لدى واشنطن حينذاك، وزير الخارجية الحالي وليد ا
وساغي سبق وترأس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش االسرائيلي في حكومة اسحق رابين ما بين               

، ثم قام باراك، عندما كان رئيساً للوزراء، بتعيينه مسؤوالً عن المفاوضات مع سـورية               1995 و 1992
  .1999عام 

يل الى التعاطي مع المبادرة العربيـة       باراك يريد تفعيل الدفع بالمفاوضات مع سورية لمنع انجرار اسرائ         
دمشق ال تحتضن المبادرة العربية بأي قدر من اإلقبال، وقطر تعمل دائماً علـى              . للسالم التي ال تريحها   

انما اختيار باراك لساغي له دافع آخر فائق األهمية وهو أن           . تقويضها لمجرد أنها مبادرة سعودية أصالً     
 المفاوضات مع الفلسطينيين وهو يرى أن أالعيب المسارات مفيدة وأن           ساغي أحد أكبر الدعاة الى تجميد     

كالهما، باراك وساغي، يريدان المقايضات مع سورية بما فـي          . التفاوض مع سورية هو الخيار الواقعي     
  .ذلك على فلسطين ولبنان وايران

اب من هضبة الجوالن    اولمرت أقل حذاقة وحنكة من باراك في هذه الناحية، لذلك أبدى استعداده لالنسح            
السرية التي بعثها اولمرت الى األسد اشترطت       " رسائل السالم . "مقابل إبعاد سورية عن المحور االيراني     

انفصال دمشق عن حليفها في طهران مقابل إعادة الجوالن الى سورية، بحـسب مـا نقلـت الـصحافة                   
ف اردوغان باستكشاف ما إذا كان      وهو كل . االسرائيلية عن مصادر رفيعة المستوى ومقربة من اولمرت       

  .االسد مستعداً الستعادة الجوالن مقابل قطع عالقاته االستراتيجية مع الجمهورية االسالمية في ايران
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باراك يستحسن التفكير بنفسه على أنه أكثر فهماً للغة المقايضات، لذلك نقلت عنه مصادر تحدثت معـه                 
. ري في لبنان في الصفقة التي تريدها سورية أكثر من الجوالن          بعمق أخيراً أنه جاهز إلعادة النفوذ السو      

في أعقاب اخراج سورية    " حماس "-" حزب اهللا  "-انه يعتقد أن السالم مع سورية سيضعف محور ايران          
 -ويرى باراك أن هذه العالقـة الثنائيـة، الـسورية           . من هذا المحور عبر العالقة الثنائية مع اسرائيل       

  .لضمان األهم لدمشق بأن ال تغيير للنظاماالسرائيلية، هي ا
جانب من اعتبارات باراك هو أن تحريك المسار السوري من المفاوضات سيؤدي الى عـزل الـسلطة                 

الجانب اآلخر يتعلـق بلبنـان    . الفلسطينية التي يعتبرها غير مؤهلة للتوقيع على اتفاقية سالم مع اسرائيل          
سوري له ثمن صغير إذ أن الصفقة الثنائية لها أبعاد استراتيجية           وهو يرى في إعادة لبنان الى التدجين ال       

  .أهم
 هي في موقف الرئيس األميركي المعارض لصفقة كهـذه علـى            - وكذلك اولمرت    -انما مشكلة باراك    

كذلك ان نائب الرئيس ديك تشيني ليس جـاهزاً         . حساب لبنان وعلى حساب رؤية قيام الدولة الفلسطينية       
ثم هناك في االدارة األميركية، كما في اسرائيل، من يرى          .  سورية -ي صفقة اسرائيلية    للتضحية بلبنان ف  

في لعبة المسارات تكتيكاً معهوداً، لكنه يرى في تكتيك فصل سورية عن ايران سياسة جاهلة ألن فـصل                  
  .في لبنان عن ايران ازداد استحالة مما يضع عصا عريضة في عجلة التمنيات" حزب اهللا"

فإذا أرادت السالم مـع سـورية       .  تلعب بالنار في فلسطين ولبنان برهانها على الورقة السورية         اسرائيل
أما ان ترهن لبنان وفلسطين في أحالم فصل سورية         . بانسحابها من الجوالن، تكون اتخذت قراراً حكيماً      

  .عن ايران، فكفى استهتاراً بالعقول وبالمصالح الوطنية حتى لعرابها األميركي
  16/11/2007ة الحيا

  
   يريد غطاء لطرد َمْن تبقى من الفلسطينيينأولمرت .47

  علي الطعيمات
، وانطلقت االتهامات المتبادلة بقوة المدفعية بين الفلسطينيين وبخاصة بين جناحي هذا            "الفتنة"كلما انتعشت   

ـ    "حماس"و" فتح"الشعب الذي يتعرض لمؤامرة تصفية لحقوقه الوطنية التاريخية          صدامات ، وافتعلـت ال
وسال الدم الطاهر من الرصيد االستراتيجي، ليأخذ مكانة متقدمة في البورصة حيث التجار والمستثمرون              

ليتربع على مقدمة األولويات بأيد لـم تعـد         " الصيد"جاهزون سواء باألصالة أو بالوكالة لدفع هذا السهم         
لصورة النـضالية للفلـسطينيين     واحيطت ا .. ازداد الموقف الفلسطيني ضعفا     .. خافيه وتحت األضواء    

  .بكثير التشوهات
وكلما ضعف هذا الموقف، وازداد الفلسطينيون بعدا عن اولوياتهم التاريخية، وذهبوا للدفاع عن االنقسام              
أو تكريسه بأعمال ال تقود ابدا إلى طريق التحرير واسـتعادة الحقـوق الوطنيـة الفلـسطينية، كـشف                   

هم الدفينة والمعروفة في االصل، ولكنهم كانوا ينتظرون الوقت المناسب          االسرائيليون عن نواياهم وطلبات   
الذي يمكن ان يخدم هذه االهداف االستراتيجية في المشروع الصهيوني في المنطقة الذي يجد كل الـدعم                 
والحماية من االدارة االميركية الشريك االستراتيجي في الجرائم، وتطويع الوقف وتوفيره، وتطويع العالم             

ازدادت الـشروط االسـرائيلية     .. دفعه للمساهمة، وايجاد الشركاء المناسبين للمـشروع الـصهيوني          و
  .وانكشفت عورات السالم االسرائيلي

وفي هذا المضمار فإن اشتراط رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي ايهود اولمرت على الفلـسطينيين ان               
كنقطة انطالق للمفاوضات التـي يطلـق عليهـا         " دولة للشعب اليهودي  "بوصفها  " إسرائيل"يعترفوا بـ   

ال يشكل جديدا، أو مفاجأة، فهو اقرار حقيقي وطبيعي لحالـة الـضعف الفلـسطيني               .. مفاوضات سالم   
الناجمة عن االنفراد بالقرار واالنقسام الذي يتجسد بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبمـا يجـري مـن                  

حاوالت اثارة الفوضى في قطـاع غـزة الـذين يتعـرض            مطاردة للمقاومين بالضفة، وما يجري من م      
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لعمليات خنق فعلية حيث حوله االحتالل بمساندة ومؤازرة واشنطن والعالم الغربي الذي يـدعي العدالـة                
  .وحقوق االنسان، وما إلى ذلك من شعارات تتحطم القرابين امام المشروع الصهيوني

إلى طريق مسدود بـالرغم مـن كـل         " نابوليسوثيقة ا "ووصول مفاوضات   .. وما افصح عنه اولمرت     
عن القدس المحتلة، وما    " التنازل"التساهل والليونة لدى المفاوض الفلسطيني، ومشروع القانون الذي يمنع          

كشفه رئيس الكيان االسرائيلي شيمون بيريز في البرلمان التركي بأن المفاوضات في مؤتمر أنـابوليس               
يمكن ان تكون   .. ين بدولة يهودية، مقابل االعتراف بدولة فلسطينية        ستقوم على اساس اعتراف الفلسطيني    

  .اضاءات ساطعة ومهمة الهداف مؤتمر انابوليس ويحدد نتائجه
وشرط أولمرت وما سبقه إليه بيريز ال يرفض فقط االعتراف بحق العودة، أو يسقط هذا الملـف الـذي                   

.. ائيلي، ويشكل احدى قضايا الوضع النهائي        االسر -يشكل جوهر القضية الفلسطينية والصراع العربي       
مليـون  " بحـق طـرد   "وانما تريد الدولة العبرية انتزاع غطاء عربي وفلسطيني ودولي خالل المؤتمر            

، وعمليا انه ال يحـق ألي       1948ونصف المليون من الفلسطينيين الموجودين في االراضي المحتلة سنة          
وهو يعني ايضا ان القـدس خـارج        .. منزله وارضه ووطنه    من الماليين الستة في الشتات العودة إلى        

  .ملفات التفاوض
  16/11/2007الوطن القطرية 

  
  هل من إرباك؟. 1948والء عرب  .48

  محمد خالد األزعر
من خطاب المفاوض الفلسطيني ومواقفه المعلنة، نفهم أنه متمسك باسترداد أراضيه المحتلة إلى خطوط 

تبادل "يتعلق باحتمال القبول بمبدأ " الثابت"ستثناء األشهر على هذا وأن اال.. 1967الرابع من يونيو 
 . مع الجانب اإلسرائيلي شريطة االلتزام بالتساوي من حيث المساحة والنوعية" محدود لألراضي

كان هذا المبدأ قد طرح بقوة خالل مفاوضات الوضع الفلسطيني النهائي في كل من كامب ديفيد وطابا، 
وقيل في معرض الترويج له من ذلك الحين إلى أيامنا هذه، إنه .  على التوالي2000م صيف وشتاء العا

يمثل حالً توفيقياً بين استعصام الفلسطينيين بتحرير ترابهم الوطني في حدود الضفة وغزة والقدس 
 . طق وبين الرفض اإلسرائيلي إلخالء ما يدعى بالكتل االستيطانية الكبيرة في هذه المنا1967المحتلة 

والالفت هنا أن المعنيين ال يشيرون عادة إلى المصلحة األميركية في االستعانة بالمبدأ ذاته، وهي أن 
الذي يقر ببعض ،2004تبادل األراضي يسمح لواشنطن بتطبيق وعد إدارة الرئيس بوش االبن لعام 

ته التخفف من العبء ويتيح لها في الوقت ذا.. 1967حقائق األمر الواقع المفروضة إسرائيلياً منذ 
 وذلك بزعم أن الفلسطينيين نالوا تعويضاً مرضياً عن األراضي التي ،القانوني واألخالقي لهذا التصرف

 !.. استولت عليها إسرائيل تحت الرعاية والقبول األميركيين
 1967 في المئة من جملة المساحة الفلسطينية المحتلة 2الشائع أن تبادل األراضي يخص ما نسبته 

وسواء صحت هذه النسبة أم ال، واعتقادنا . المغطاة بالمستوطنات وال سيما في رحاب القدس وضواحيها
 . أنها أقل من الحقيقة، فإن التوافق على المبدأ ذاته لم ولن يمنع الخالف على كيفية تطبيقه عملياً

ي المستوطنات مثالً، كيف سخر الفلسطينيون من عرض إسرائيل بأن يستعيضوا عن أراض،فلنالحظ
وضواحيها، الخصبة والمستقرة على مصادر المياه الجوفية الغنية، بمنطقة حالوتسا الجرداء التي ال زرع 

 . فيها وال ماء بجوار قطاع غزة
لكن أين هذا العرض والرفض مما يتداوله بالخصوص الموصوفون بالتطرف اليميني العنصري في 

عشياً مبادلة أراضي المستوطنات بإلحاق مدينة أم الفحم وبعض هؤالء الذين يقترحون بكرة و.. إسرائيل
 .  بالدولة الفلسطينية1948)عرب(قرى المثلث الشمالي بمن عليها من فلسطينيي 
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إنهم يساومون على صفقة يحصلون . فبمثل هذا المقترح يتعامل اإلسرائيليون بمنطق شديد االنتهازية
 المميزة وما في باطنها من موارد من ناحية، ويتخلصون من بموجبها علي أراضي المستوطنات بمواقعها

  .ناحية أخرى مما يعتبرونه عبئاً سكانياً وقومياً فلسطينياً يهدد نقاء دولتهم يهودياً
من الواضح أن أصحاب هذا المقترح من ذوي القلوب الجافة، ال يأبهون بما تنطوي عليه فكرتهم من 

وتتجلى .  ألفا من فلسطينيي أم الفحم وضواحيها250ي قوامه أكثر منانتهاك لحرمة استقرار مجتمع إنسان
يوم ) والفلسطينيين(فطنة هذا المجتمع إلى هكذا انتهاك فى رسالة ممثليهم إلى المفاوضين اإلسرائيليين 

 ". لسنا سلعة للتفاوض على بيعها وشرائها" التي جاء فيها 24/10/2007
ضوعا للمساومة على تبادل األراضي والسكان أو أن يلتحقوا  أن يكونوا مو48يرفض بعض فلسطينيي 

وهذا الرفض يشكل مثاالً آخر على صعوبة مرور هذه المبادلة عالوة على مثل . بالدولة الفلسطينية
 . حالوتسا المومأ إليه

فياً بل وربما بدا مجا.. غير أن الرفض في هذا المثل الثاني يبدو للكثيرين ملتبساً وعصياً على الفهم 
 . إذن كيف تستوي فكرة الرفض هنا مع قضية وحدة الشعب والوطن الفلسطينيين؟. للمنطق

وما الذي يدعو قطاعاً من الشعب الفلسطيني إلى التمنع عن االلتحاق بدولة وطنية طال التحرق إليها وقد 
 العنصرية ضدهم بعد لماذا يقبلون بالبقاء تحت سيادة دولة أدمنت قمعهم وممارسة. باتت في متناول اليد؟

 . أن استوطنت أصالً بالدهم واستحلت حرماتهم؟
، وأنشأنا على مدار 1949نحن مواطنون في إسرائيل منذ "ما الذي يدفعهم للقول في رسالتهم المذكورة 

ولماذا لم يشيروا إلى أنهم أنشأوا عالقات سياسية أيضاً، ".  عاماً عالقات اقتصادية اجتماعية وثقافية60
أال يتعارض التصاقهم !.ة باالضطهاد الذي يستدعي حالً ربما تمثل في الدولة الفلسطينية العتيدة؟محشو

بمواطنية الدولة اإلسرائيلية واحتجاجهم القائم راهناً على قضية الخدمة العسكرية التي يراد فرضها عليهم 
 ! إجبارياً

 تقطع وال هي جبت االنتماء لألرومة الواقع والتجارب يقوالن أن ستين عاماً من هذه المواطنية لم
 ..الوطنية الفلسطينية العربية 

فهذا االنتماء أمر محسوم، تتجلى آياته في لحظات الصدام الكبرى بين إسرائيل وفلسطين على غرار 
االنتفاضتين األولى والثانية اللتين شهدتا فعاليات ألبناء الجليل والمثلث والنقب لدعم منتفضي الضفة 

 48كما أن رفض الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي يتأسس على رفض فلسطينيي . لقدسوغزة وا
 . المشاركة في محاربة واحتالل إخوتهم علي جبهات الصراع في فلسطين وجوارها

أما اإلجابة . نقول ذلك لمن يثير األسئلة المذكورة على سبيل التشكيك في والء هذه الشريحة الفلسطينية
 . سئلة التي ظاهرها محاولة الفهم وباطنها اإلرجاف والتشكيك فتكمن في التفاصيلعن هذه األ

 في 21 على شبكة اإلنترنت نتائج استطالع، أيد فيه 48في منتصف سبتمبر الماضي نشر موقع عرب 
ي  ف25واألهم أن . المئة من أبناء هذه الشريحة االنضمام للدولة الفلسطينية مع إخالئها من المستوطنات 

ولم يؤيد الضم بال تحفظ . 1947المئة اشترطوا أن يأتي ضمهم لفلسطين بمقتضى قرار التقسيم لعام 
 .  في المئة فقط6وشروط سوى 

نقول ..  لاللتحاق بالمواطنية الفلسطينية العتيدة48لعل هذه النتائج تفسر جزئياً قضية رفض فلسطينيي 
 !. لياً خيار االلتحاق بفلسطين في المئة من المستطلعين أبوا ك48جزئياً ألن 

 وكأنهم راغبون في استمرار تبعيتهم 48التفسير األعمق لهذه المسألة التي يظهر فيها نصف فلسطينيي 
فهو يعتقد أن على إسرائيل . للمواطنية اإلسرائيلية، يطرحه الناشط السياسي والمفكر عزمي بشارة

ن هويتها الوطنية وال يضر بحقوق مواطنيتهم وفلسطين األخذ بحل ال يشمل تنازل هذه الشريحة ع
قوامه االختيار بين نقل منطقة الجليل والمثلث بأكملها إلى الدولة الفلسطينية بموجب حدود .. اإلسرائيلية

 .. لماذا؟. التقسيم وبين أن أال ينقل أحد على اإلطالق 
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من الضفة المحتلة، ويبقي أوالً، ألن نقل قسم من العرب يبرر إلسرائيل ضم القدس ومناطق أخرى 
 .  تحت طائلة المواطنية الالمتساوية الحقوق تحت السيطرة اإلسرائيلية48قطاعاً من فلسطين 

 . وثانياً، ألن عالمات االستفهام اإلسرائيلية لن تفارق العرب المتبقين
 رابعاً، ،نهموأل. وثالثاً، ألن العرب سيبدون وكأنهم متمسكون بإسرائيل ال بهويتهم الوطنية األم 

وقبل ذلك كله، ألنه !. سيطالبون بإظهار والء أكبر إلسرائيل وذلك تحت سيف التهديد بنقلهم إلى فلسطين
  . 48يتعين رفض الحلول التجزيئية لمصير فلسطينيى

نحن هنا إزاء تصور معقول ومفهوم ينفي منطق المرجفين بوالء شريحة فلسطينية، أثبتت صالبة على 
وعلى المفاوضين حول التبادلية مراعاة . ة التاريخية تحت ضغوط جبارة عز نظيرهاهويتها الوطني

  .فروق الفهم لئال يخطئوا في مقاربة توجهات الهوية واالنتماء لدى هذه الشريحة
  16/11/2007البيان 

  
  :كاريكاتير .49

  
  16/11/2007الخليج   

  


