
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "أنابوليس"عباس يطالب بتدخل األطراف المعنية لتذليل العقبات قبل الوصول الى 
  "أنابولس"روسيا طلبت عدم معارضة "... حماس"و" فتح"ال بديل للحوار بين : أبو مرزوق

  "اسرائيلية"ميركية وأ مصلحة "نابوليسأ"مؤتمر : دراغمةأيمن 
  لقاء طهران زيارة وليس مؤتمراً: "الجهاد"

 الجيش اإلسرائيلي يتلقى ضوءاً أخضر قانونياً لتقليص الكهرباء عن غزة

البيـان"تقدم في مفاوضـات
كاديميـــة األو.. "المـــشترك

  "أنابوليس"البحرية تستضيف 
  

  3ص...

18/11/2007905األحد



  

  

 
 

  

            2 ص                                   905: د        العد                        18/11/2007حد األ: التاريخ

    :السلطة
 4  "أنابوليس"عباس يطالب بتدخل األطراف المعنية لتذليل العقبات قبل الوصول الى  .2
 4   بدون األسرى"يناالسرائيلي"مع ال اتفاق : عريقات .3
 4  "اسرائيلية"ميركية وأ مصلحة "نابوليسأ"مؤتمر : دراغمةأيمن  .4
 5   سيشكل مناسبة لتقديم مزيد من التنازالت الفلسطينية"نابوليسأ "مؤتمر: جرارخالدة  .5
 5  رفض تشكيل اللجنة الثالثية وفتح المؤسسات المقدسيةت "سرائيلا": سعدي الكرنز .6
 5  اس عن انقالبها سيفتح المجال للعودة لالحتكام الى الشرعية الفلسطينيةتراجع حم: عريقات .7
 6  اجراء تعديل على حكومة فياض وزير شؤون األسرى ينفي .8

 6  بالمجلس التشريعي يطالب بعزل رئيس مجلس القضاء األعلى رئيس اللجنة القانونية .9
 6   النقالب عسكري في نابلس مخططبإعداد" حماس"السلطة تتهم  .10
 7  ممن يقفون وراء تفجيرات غزة  % 85وزارة الداخلية تمكنت من ضبط أكثر من : الغصين .11
 7   س حول اإلرهابمندوب فلسطين ينسحب احتجاجاً من مؤتمر تون .12
    

    :المقاومة
 7  "أنابولس"روسيا طلبت عدم معارضة "... حماس"و" فتح"ال بديل للحوار بين : أبو مرزوق .13
 8    باعتقال أنصارها في الضفة"فتح" تتهم "حماس" .14
 8   ء طهران زيارة وليس مؤتمراًلقا: "الجهاد" .15
 8  في مسيرة االثنين" مفرط للقوة" باستخدام "حماس"تتهم " هيومن رايتس .16
 9  إسرائيلية في غزة وتستهدف دورية في الضفة أهدافالمقاومة تطلق صواريخ باتجاه  .17
 9   تجرح جندياً إسرائيلياً" كتائب أبو علي مصطفى: "نابلس .18
 9   "بيرزيت" في "لشعبيةا"ـعلى مهرجان ل" فتح"عشرات الجرحى في اعتداء شبيبة : رام اهللا .19
    

    :الكيان االسرائيلي
 10   نياً لتقليص الكهرباء عن غزةالجيش اإلسرائيلي يتلقى ضوءاً أخضر قانو .20
 10  لخداع أعضاء في الكنيست "عملية إرهابية"الجيش اإلسرائيلي يفتعل  .21
    

    :األرض، الشعب
 10  "اسرائيل" بلورة وثيقة ترفض يهودية دولة ونقرر ي48فلسطينيو  .22
 11  األسرى الفلسطينيون ينفذون إضراباً شامالً عن الطعام اليوم .23
 11   طفل فلسطيني قضوا برصاص االحتالل منذ انطالقة انتفاضة األقصى1400 :"اليونيسيف" .24
 11    لحصار غزة وألف مريض على القائمة12وفاة الضحية الـ  .25
 12    والعالقون يعلنون اإلضراب المفتوح عن الطعام.. فلسطينيين في مطار العريش6إصابة  .26
 12  عن غزةمركز فلسطيني يطالب بتدخل أوروبي لرفع الحصار  .27
 12  ترويج عقاري في بريطانيا لمنازل المستعمراتبية سرائيلاقيام شركات ل  فلسطينياستهجان .28
 12   منازل في قرى النقب4سلطات الهدم االسرائيلية تهدم  .29
 12  2006 منزالً خالل العام 360 دونماً وهدمت 12313قوات االحتالل صادرت : دراسة .30
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                   905: د        العد                        18/11/2007حد األ: التاريخ

   : األردن
 14  األقصى لحماية إنقاذي إسالميو األردن يطالبون بتحرك .31
   

   :عربي، إسالمي
 14   حق العودة شرط أساسي للحل النهائي لمشكلة الفلسطينيين: اإلمارات .32
 14   "ائيلإسر"البحرين تنفي مجدداً نيتها التطبيع مع  .33
 14  األقصى لحماية يإسالميو مصر يطالبون بتحرك إنقاذ .34
   

   :دولي
 15    تقليص امدادات الكهرباء الى غزة"اسرائيل"قلقة جراء عزم  "ونروااأل" .35
 15  ية العام القادمالهدف إقامة دولة فلسطين: كوشنير .36
   

    :مختارات
 15   آالف4ارتفاع عدد الفارين من الخدمة في الجيش األمريكي إلى أكثر من  .37
    

    :حوارات ومقاالت
 16  تلماذا ال ُيوقف االعتقاال"... حماس"أبو مازن هو من يجب أن يعتذر وليس : سعيد صيام .38
 21  بالل الحسن... !وتطالب الفلسطينيين بحقوقها.. إسرائيل مظلومة .39
 23  ياسر الزعاترة... !!البند األول من خريطة الطريق أوالً .40
 25   محمد السعيد إدريس. د... مطلوب دفع الثمن مرتين .41
 26  نهلة الشهال... !حتى في ذكرى أبو عمار؟ الخشية اليوم هي من االندثار .42
 27   عوني صادق"... اإلسرائيلية"حتى ال تتحقق التكهنات  .43
 29  فايز رشيد. د...!وتصرف مستهجن للمندوب الفلسطيني.. األمم المتحدة .44
    

  30  :كاريكاتير
***  

  
  "أنابوليس"كاديمية البحرية تستضيف األو.. "البيان المشترك "مفاوضاتتقدم في  .1

ذكرت :  نظير مجلي  ،تل أبيب   ونقالً عن مراسلها في    رام اهللا  من 18/11/2007الشرق األوسط   نشرت  
مس، ان وزيرة الخارجية األميركية، رايس، لن تعود الى منطقة الـشرق            مصادر اسرائيلية وفلسطينية، أ   

األوسط في األسبوعين المقبلين، واعتبروا ذلك تعبيرا عن رضاها عـن التقـدم فـي المحادثـات بـين                
وتبـدأ اليـوم    . االسرائيليين والفلسطينيين حول البيان المشترك، الذي سيعقد على أساسه مؤتمر أنابوليس          

وقالت هذه المصادر ان رايس تحافظ على        . بين الوفدين المفاوضين، الستكمال اعداد البيان      سلسلة لقاءات 
وانها تتابع المفاوضات بين الوفدين، وترى    . تواصل يومي مع كل من الرئيس عباس، وأولمرت، بالهاتف        

ـ         "انه رغم الخالفات العديدة، فإن       ل موعـد   المفاوضين يعملون بإخالص من أجل التوصل الى اتفاق قبي
وقالت انهما متفقـان    . ورفضت اعتبار الخالفات بينهما بمثابة نذير خطر بالفشل       ". انعقاد مؤتمر أنابوليس  

 .على األمور األساسية حول التحضير للمؤتمر وشكل المفاوضات التي ستعقبه حول التـسوية الدائمـة              
 وسيكون االفتتاح مساء، حيث      الجاري، 26وأكدت هذه المصادر ان مؤتمر أنابوليس سيفتتح يوم االثنين          
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وفي اليوم التالي تعقد المباحثات     . سيدعو الرئيس بوش، الى مأدبة عشاء على شرف أبو مازن واولمرت          
في األولى يلقي الكلمات كل من بوش ورايس وأبو مـازن واولمـرت             : الرسمية، وتكون على مرحلتين   

جية واألمن في االتحاد األوروبـي، سـوالنا،        واألمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، ومسؤول الخار        
وفي المرحلة الثانية يبدأ النقـاش      . ومسؤولة الخارجية وحقوق االنسان في االتحاد األوروبي، نيتسا فلندر        

حول الطريق المستقبلي لعملية السالم وسبل دعم األطراف النجاز اتفاقية سالم دائم في غـضون سـنة                 
  .واحدة من تاريخه

قال مسؤول كبير في وزارة     :  محمد المداح  ،واشنطن نقالً عن مراسلها في    18/11/2007عكاظ  وأوردت  
ـ   ان وزارة الخارجية لم تعلن بعد عن أي زيارة قادمة للـوزيرة رايـس              " عكـاظ"الخارجية االمريكية ل

 ولكننـا    اننا نقترب من هذا التاريخ     :وحول تاريخ انعقاد المؤتمر قال    . للمنطقة قبل انعقاد مؤتمر انابوليس    
لم نحدده بعد حتى هذه اللحظة ولكن من المنتظر ان تعلن الخارجية االمريكية عن موعده غدا االثنـين،                  

وحول عدد ايام   . وسيكون االجتماع الدولي للمؤتمر في انابوليس بمقر االكاديمية البحرية االمريكية هناك          
نعقاد المؤتمر ولكنه سيكون في الغالب ليـوم  انعقاد المؤتمر قال المسؤول االمريكي انه لم يحدد بعد ايام ا         

. واحد يسبقه بيوم واحد عشاء للوفود في العاصمة االمريكية قبل الذهاب الى انابوليس في اليـوم التـالي          
وحول ارسال الخارجية االمريكية للدعوات قال المسؤول االمريكي انها سترسل للدول اعتبارا من غـدا               

  . نوفمبر19االثنين 
  

  "أنابوليس" بتدخل األطراف المعنية لتذليل العقبات قبل الوصول الى بيطالعباس  .2
على ضرورة تدخل األطراف المعنية لتذليل العقبات،        أكد الرئيس محمود عباس، امس،    ": وفا "-رام اهللا   

قبل الوصول إلى مؤتمر أنابوليس، وذلك لتأمين شروط نجاحه، كي يمثل انطالقة حقيقيـة لمفاوضـات                
  .جاء ذلك خالل استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند في مقر الرئاسة .ئيالوضع النها

بدوره، أشاد مليباند، بااللتزام العميق الذي تبديه السلطة الفلسطينية إلنجاح المفاوضـات مـع الجانـب                
ا سـتلعب دوراً    وأكد أن بريطاني   .اإلسرائيلي تحضيراً لمؤتمر أنابوليس، للوصول إلى عملية سالم حقيقية        

سياسياً واقتصاديا فعاالً، إلنجاح المفاوضات ودعم االلتزام نحو عملية السالم، مرحباً بالخطوات األمنيـة              
  .التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لبسط القانون واألمن في األراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة نابلس

  18/11/2007األيام الفلسطينية 
  

   بدون األسرى"يناالسرائيلي"ع مال اتفاق : عريقات .3
قال صائب عريقات، أن تعليمات صدرت عن الرئيس عباس تقضي بعدم التوقيع على أي اتفاق               : رام اهللا 

او معاهدة مع الجانب االسرائيلي في انابوليس، ال تتضمن اإلفراج عن كافة األسرى الفلـسطينيين مـن                 
ت وامهات االسرى والمعتقلين في مدينة طولكرم،       دون تمييز، وشدد عريقات خالل لقائه عدداً من زوجا        

معاهدة او اتفاق مع الجانب االسرائيلي مرفوض ولن نوقع عليه ما لم يتـضمن              "مساء امس، على أن أي      
ايضاّ فتح كافة المكاتب التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس، وإزالة كاملة للمستوطنات، واالنسحاب مـن    

  . هذا األمر ال جدال فيه، مؤكداً ان"الضفة الغربية
  18/11/2007الشرق األوسط 

  
  "اسرائيلية"ميركية وأ مصلحة "نابوليسأ"مؤتمر : دراغمةأيمن  .4

 رأى النائب عن كتلة التغيير واالصالح، أيمن دراغمة، خالل ندوة سياسـية             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
نظمها مركز القدس لالعـالم واالتـصال       ،  "تفاؤل سياسي أم تعزيز لالنقسام    ... اجتماع أنابوليس "بعنوان  

)JMCC(   باعتبـاره يحمـل     "أنابوليس"أنه ليس هناك ما يدعو للتفاؤل ازاء اجتماع         ، رأى   ، في رام اهللا ،
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بذور فشل أكثر من نجاح، موضحا أن أميركا معنية باالجتماع، النتزاع تنازالت من الطرف الفلسطيني،               
المؤتمر " وقال .ش، حقق انجازات في المنطقة خالل فترة واليته       وايهام الرأي العام الدولي أن الرئيس بو      

يمثل مصلحة أميركية واسرائيلية، ولذا أميركا بحاجة لعقده ولو بالشكل، وبالتالي فنحن كحلقة ضعيفة، ال               
نحن كفلسطينيين وفي ظل حالة الضعف التي نعاني منهـا بـسبب   " ينبغي أن نكون متفائلين حياله، وتابع   

لحاصل، وغياب غطاء عربي ودولي داعم للمفاوض الفلسطيني، فاننا سنذهب للقاء مكـشوفين،             االنقسام ا 
  .خاصة وأن العرب لن يستطيعوا الذهاب الى أنابوليس وهم متفقين على برنامج

  18/11/2007الحياة الجديدة 
  

   سيشكل مناسبة لتقديم مزيد من التنازالت الفلسطينية"نابوليسأ "مؤتمر: جرارخالدة  .5
... اجتمـاع أنـابوليس   " دعت النائب خالدة جرار خالل ندوة سياسية بعنوان          : منتصر حمدان  -ام اهللا   ر

 ، دعت ، في رام اهللا   )JMCC(، نظمها مركز القدس لالعالم واالتصال       "تفاؤل سياسي أم تعزيز لالنقسام    
ص العبر بمـا فـي      الى اهمية تقييم التجربة الماضية بكل ما فيها من سلبيات وايجابيات من اجل استخال             

ذلك المفاوضات السياسية وتحديد المرجعيات التي تستند اليها، كما اكـدت رفـضها المطلـق للتنـسيق                 
 واعتبرت أن المـؤتمر سيـشكل نجاحـا أميركيـا واسـرائيليا،            .والتعاون االمني مع سلطات االحتالل    

ته، سيشكل المؤتمر مناسبة    في ظل حالة الضعف الفلسطيني القائم، وتواصل االحتالل وممارسا        : وأضافت
  .لتقديم مزيد من التنازالت من قبلنا، ولذا دعونا الى عدم المشاركة الفلسطينية والعربية فيه

  18/11/2007الحياة الجديدة 
  

  رفض تشكيل اللجنة الثالثية وفتح المؤسسات المقدسيةت "سرائيلا": سعدي الكرنز .6
ز أمين عام مجلس الوزراء، عضو الوفد الفلـسطيني         كشف سعدي الكرن  : نظير مجلي رام اهللا   : تل أبيب 

لمفاوضات الوضع النهائي، عن أن إسرائيل ترفض تشكيل اللجنة الثالثية لمراقبة تطبيق خطة خريطـة               
وأضاف أن إسـرائيل    . الطريق، وتكتفي بأن تكون الواليات المتحدة حكماً على التطبيق دون لجنة ثالثية           

ؤر االستيطانية، رغم إقرارها بعدم شرعيتها، وترفض فتح المؤسسات         ترفض وقف االستيطان وتفكيك الب    
المقدسية وإزالة الحواجز، وتقوم بإطالق أعداد قليلة من األسرى، في الوقت الذي تواصـل فيـه يوميـاً                 

  .حمالت االعتقال بين أبناء شعبنا
  18/11/2007الشرق األوسط 

  
  عودة لالحتكام الى الشرعية الفلسطينيةتراجع حماس عن انقالبها سيفتح المجال لل: عريقات .7

صائب عريقات، ان تراجع حركة حماس عن االنقالب الذي نفذته على           .كد د أ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
السلطة يعتبر مهمة مقدسة لكل فلسطيني النها تفتح المجال امام عودة االتزان للنظام السياسي الفلسطيني               

ب الى حد انه بات يمثل سيفا مسلطا على رقبة الرئيس عبـاس             الذي تعرض لضربة موجعة بهذا االنقال     
وحذر عريقات الذي كان يتحدث، امس، خـالل نـدوة سياسـية             .في كل اللقاءات واالجتماعات الدولية    

، نظمها مركز القدس لالعـالم واالتـصال        "تفاؤل سياسي أم تعزيز لالنقسام    ... اجتماع أنابوليس "بعنوان  
)JMCC(    ن مخاطر فتح المجال امام استخدام القضية الفلسطينية من قبل اطراف اقليمية            ، في رام اهللا، م

واشار عريقات الى عودة حمـاس وتراجعهـا عـن           .االمر الذي يلحق بالغ الضرر بالمشروع الوطني      
االنقالب سوف يفتح المجال امام العودة لالحتكام الى الشرعية الفلسطينية التي تـضمن انتظـام النظـام                 

  .ن حيث عودة تفعيل عمل المجلس التشريعيالسياسي م
  18/11/2007الحياة الجديدة 
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  اجراء تعديل على حكومة فياض وزير شؤون األسرى ينفي .8
نفى وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني أشرف العجرمي األنباء التى ترددت عن        : قنا -رام اهللا   

" رامتان"وقال في تصريح لوكالة     .  على حكومته  سالم فياض رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري      .قيام د 
إلجراء أي تعديل وزاري ال بد ان يتغير الشكل القانوني لهذه الحكومة بإجراء عـدد               "الفلسطينية المستقلة   

من الخطوات القانونية والدستورية من قبل الرئيس عباس أو اذا لجأ الرئيس لحل المجلـس التـشريعي                 
  ". جديدةفياض بتشكيل حكومة .وتكليف د

  18/11/2007الشرق القطرية 
  

  بالمجلس التشريعي يطالب بعزل رئيس مجلس القضاء األعلى  اللجنة القانونيةرئيس .9
طالب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، النائب فرج الغول، اليوم السبت الرئيس عباس بعـزل               

اب عدة مخالفات قانونية يعاقـب عليهـا        رئيس مجلس القضاء األعلى عيسى ابو شرار، متهما اياه بارتك         
 ورئيس الوزراء المقال إسـماعيل هنيـة بـضرورة التـدخل            عباسوناشد في بيان له الرئيس       .القانون

 داعيا بتوفير حماية كافيـة للمحـاكم والقـضاء          ،القانوني إلنقاذ القضاء الفلسطيني من االنهيار السياسي      
 رئيس مجلـس القـضاء      الغول،واتهم   .قضاء وسيادة القانون  والقضاة وحمايتهم من التهديد، واستقالل ال     

 ،مـن نوعهـا   " األخطـر "األعلى بالتجاوزات التي حدثت الستقالل القضاء وسيادة القانون، معتبراً اياها           
عندما أمر بإيقاف العمل في القضايا الجزائية، وعطل تمديد توقيف المجرمين القتلة            "مشيرا الى تجاوزاته    
إن هـذه   "وقـال   . "التعامل مع المستندات الرسمية الصادرة عن الحكومة الـشرعية        واللصوص، رافضا   

التجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى نشر الفلتان األمني والفوضى ويحكم شريعة الغاب ويخلـط األوراق                
في مساهمة سياسية واضحة منه لخدمة فريق رام اهللا على حساب القانون األساسي والحق والعدل ليعزز                

وطالب القضاة في قطاع غزة إلى عدم االنصياع لتعميمـات مجلـس            . "القطاع عن الضفة الغربية   فصل  
  ."تخالف القانون األساسي والقانون الفلسطيني"القضاء األعلى التي قال بانها 

  17/11/2007 48عرب
  

   النقالب عسكري في نابلس مخططبإعداد" حماس"السلطة تتهم  .10
ان حركة حماس كانت تخطـط      "عقيد عبد اهللا كميل، مدير مخابرات نابلس        قال ال :  كفاح زبون  - رام اهللا 

، وأن عناصر الحركة المعتقلين لـدى االجهـزة         "النقالب عسكري في نابلس، عندما تتهيأ الظروف لذلك       
ـ  .االمنية، اعترفوا بذلك   ، ان معتقال اعترف اثناء التحقيقات قائال انه سأل شيخه          "الشرق األوسط "وقال ل

هذا "، فأجابه الشيخ    )اسلحة بدال من احزمة ناسفة    (هل تغيرت استراتيجية حماس في المقاومة       : ينةفي المد 
وأضاف كميل، ان االجهـزة     ". السالح ليس إلسرائيل، إنه لمن هم أخطر من إسرائيل، انه لفتح والسلطة           

الوثـائق  األمنية حصلت على عشرات االعترافات، ووعد بكشف هذه االعترافات بالصوت والـصورة و            
وأوضح ان السلطة تصادر بشكل يومي اسلحة مـن حمـاس،           . عبر التلفزيون الفلسطيني في وقت قريب     

وقال إن أجهزة األمن تمكنت من تفكيك البنية األمنية والسياسية لحماس، رغم اقراره بأنها معقدة، وكذلك                
، تلقت حماس ماليين الـدوالرات      ووفقا لكميل . اعتقل عدد من الخاليا النائمة التي كانت تنتظر التعليمات        

ورغم تأكيد حماس بأن ما صادرته أجهزة الـسلطة         . قبل انقالب غزة وبعده من اجل شراء تلك األسلحة        
من أسلحة، يخص كتائب القسام، وهي لمقاومة االحتالل، فقد استغرب محافظ نابلس، جمـال محيـسن،                

ـ   ، وقـال العقيـد أكـرم       "د مقاومة في نـابلس    اين هي المقاومة، ال توج    ": "الشرق األوسط "ذلك، وقال ل
شعار تستغله حماس لتخريب األمن     "الرجوب، مدير االمن الوقائي في المدينة ان الحديث عن مقاومة هو            

 ".وجلب الويالت على شعبنا مثلما صنعت في غزة
  18/11/2007الشرق األوسط 
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  وراء تفجيرات غزةممن يقفون  % 85وزارة الداخلية تمكنت من ضبط أكثر من : الغصين .11

 كشف إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية، أن الشرطة الفلسطينية تمكنت               :غزة
وأكد في تصريح   .  غزة  في المائة ممن يقفون وراء عمليات التفجيرات األخيرة في قطاع          85من اعتقال   

 احتجازهم على خليفة أحدث غزة      ، اإلفراج عن جميع من جرى     )17/11( السبت   ]أمس[صحفي له، اليوم  
األخيرة، باستثناء من ضبطوا مسلحين وثبت تورطهم باإلخالل باألمن، أو بدور مباشر في األحداث التي               
أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين بعد انتهاء مهرجان فتح في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، نافيـاً                 

  . وجود أي اعتقاالت سياسية
  17/11/2007عالم المركز الفلسطيني لإل

  
  مندوب فلسطين ينسحب احتجاجاً من مؤتمر تونس حول اإلرهاب .12

انسحب يحيى يخلف مندوب فلسطين إلى المؤتمر الدولي حول اإلرهاب فـي تـونس مـن         :)أي.بي.يو(
الجلسة الختامية للمؤتمر احتجاجاً على خلو البيان الختامي من أي إشارة إلى إرهاب الدولة والتفريق بين                

وقال مباشرة بعد خروجه من قاعة االجتماعات        .هاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل      اإلر
، إلى جانب   "إسرائيل"إنه طالب المؤتمرين بإدانة اإلرهاب بكل أشكاله بما فيه إرهاب الدولة الذي تمارسه              
المقاومة، غير أنه لم   تأييد حق تقرير المصير للشعوب، والتفريق بين اإلرهاب األعمى وحق الشعوب في             

  .تتم االستجابة لهذا الطلب
  18/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "أنابولس"روسيا طلبت عدم معارضة "... حماس"و" فتح"ال بديل للحوار بين : أبو مرزوق .13

موسى ابو مـرزوق ان     .د" حماس"اقر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       :  محمد سويدان  - اسطنبول
كة محمود الزهار التي هدد فيها بسيطرة الحركة على الضفة الغربية في حال انـسحاب               حرالالقيادي في   

 القـدس    على هامش فعاليات ملتقـى     األردنيجاء ذلك، خالل لقائه بالوفد النقابي        ".خاطئة" إسرائيل منها 
تفيـا   الوفد، اال انه لم يقدم اي اضافات او تفاصيل اخـرى مك           أعضاء، وردا على سؤال من احد         الدولي

وردا  .بالقول ان رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية نجح في احتواء الموقف ومعالجة آثار التصريحات             
 مرزوق الى عدم وجود مفاوضات حالية لعقد صفقة الطالق اسر فلسطينيين            أبو.على سؤال اخر، اشار د    

ى والمعتقلين االردنيـين فـي      اللجنة الوطنية لالسر  "وكان مقرر    ".مقابل االسير اإلسرائيلي جلعاد شليط    
ميسرة ملص طلب من ابو مرزوق شمول االسرى األردنيين الذين قدر عددهم بنحو             " السجون اإلسرائيلية 

وشدد ابومرزوق على انه البـديل للحـوار بـين           .شاليت مفقودا باي صفقة مقبلة حول       25 اسيرا و  31
  .فتح حوار بين الحركتينحركتي فتح وحماس، منوها بالدور السعودي والمصري الساعي ل

وكشف ان روسيا طلبت عبر وسيطها رئيس الوزراء الروسي السابق يفغيني بريماكوف من حماس عدم               
بـان   معارضة مؤتمر انابوليس، مشيرا الى انها طلبت من سورية المشاركة ووعدتها في رسالة سـرية              

شككك بامكانيـة نجـاح هـذا       و .ينبثق عن المؤتمر مسارين للتفاوض احدهما سوري واالخر فلسطيني        
 .المؤتمر، مدالال على رفض إسرائيل تقديم اي تنازالت جوهرية، وعدم رغبة أميركا بالـضغط عليهـا               

واشار الى  وجود قنوات تفاوض سرية بين السلطة الفلسطينة وإسرائيل غير التي يتم من خالله االعداد                 
ودعـا ابـومرزوق     .م السابق ياسر عبد ربه    لمؤتمر انابوليس، ويتولى التفاوض من خاللها وزير االعال       

النقابات واالتحادات المهنية العربية ان تعمل على فك الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة وان تقدم                
واستبعد ان تلجأ إسرائيل الجتياح غـزة، متوقعـا ان تتكبـد             .الدعم له في مواجهة الضغوط اإلسرائيلية     
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لتطور اساليب المقاومة والجاهزية العالية التي يتمتـع        "ياح القطاع   خسائر كبيرة في حال اقدمت على اجت      
 ."بها المقاتلون

  18/11/2007الغد االردنية 
  

   باعتقال أنصارها في الضفة "فتح" تتهم "حماس" .14
اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال تسعة            :  د ب ا   -رام اهللا   

وذكرت الحركة في بيان لها أن هـذه االعتقـاالت           .الل األربع والعشرين ساعة الماضية    من أنصارها خ  
جرت في مدن نابلس وطولكرم والخليل، مشيرةً الى أن عددا من المعتقلين كانوا قـد تعرضـوا مـسبقاً                   

من جهة أخرى، اتهمت حركـة حمـاس مـسلحون           .لالعتقال فيما اعتقل آخرين بعد استدعائهم للمقابلة      
فون بانتمائهم لحركة فتح في قرية فرعون جنوب طولكرم باالعتداء على صورتين كبيرتين لقائديها              معرو

  . أعوام3أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي اللذين اغتالتهما اسرائيل قبل 
  17/11/2007الوطن الكويتية 

   
   لقاء طهران زيارة وليس مؤتمراً: "الجهاد" .15

لعام لحركة الجهاد زياد نخالة ان ليس لدى الحركة أى فكرة عما تناقلته             أكد نائب األمين ا    : واس -دمشق  
وسائل االعالم بأن موتمرا للفصائل الفلسطينية سيعقد فى طهران فى الخامس والعشرين مـن نـوفمبر                
الجارى بل هو عبارة عن دعوة وجهها الرئيس االيرانى محمود نجاد لالمناء العامين للفصائل الفلسطينية               

  .  طهران وجددها وزير خارجيته منوشهر متقى فى زيارته االخيرة إلى دمشقلزيارة
 18/11/2007الشرق القطرية 

  
  في مسيرة االثنين" مفرط للقوة" باستخدام "حماس"تتهم " هيومن رايتس .16

للدفاع عن حقـوق االنـسان      " هيومن رايتس ووتش  "اتهمت منظمة   : )اف ب (،   يوسف الشايب  -رام اهللا   
خالل تجمع االثنين الماضي في غزة في ذكرى وفاة         " القوة بشكل مفرط وبدون تمييز    "دام  باستخ" حماس"

هيومن رايتس ووتش لمنطقة الـشرق  "وقالت مديرة .  ياسر عرفات ما ادى الى وقوع ثمانية قتلى الرئيس
 مـن   لكن. قد يكون من المستحيل تحديد كيفية اندالع اعمال العنف المسلحة         "ساره لي ويتسون    " االوسط

هيومن رايتس  "ونشرت   ".الواضح ان قوى حماس استخدمت القوة بشكل مفرط وبدون تمييز بعد اندالعها           
على موقعها االلكتروني تقريرا يتضمن شهادات تتهم مسلحي حماس باطالق النار على الحـشود              " ووتش

 اسماعيل هنية من وأشادت المنظمة باالمر الذي اصدره رئيس الوزراء المقال        .بصورة متعمدة وعشوائية  
  ".مستقل"حماس بتشكيل لجنة تحقيق داعية قادة الحركة الى اجراء تحقيق 

وقال الناطق باسـم    . باجراء تحقيق منحاز  " هيومن رايتس ووتش  "وردت حماس على هذا التقرير باتهام       
ي واضح ان هذا التقرير موجه ضد حركة حماس ولم يتناول اي شيء ف            : "الحركة في غزة فوزي برهوم    

هو ضبط امن مفقود وغائب     ) في قطاع غزة  (ما تقوم به حركة حماس      "اضاف  ". ما يخص الضفة الغربية   
على مدار السنوات الطويلة من الزمن وبالتالي هذا الكالم غير صحيح، لم تكن هناك قوة مفرطة، ما كان                  

يبدو ان التقرير   "ابع  وت )".شرطة حماس (هناك بالفعل هو استخدام السالح ضد افراد الشرطة الفلسطينية          
اراد فقط ان يسلط الضوء على حركة حماس دون ان يتكلم عن واقع معقد يعيشه قطاع غـزة او واقـع                     

هناك هيمنة اميركية واضـحة علـى المنظمـات         "واعتبر ان    ".فلسطيني معقد بين الضفة الغربية وغزة     
الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ولم      الدولية، كما اؤكد انهم لم يستمعوا الى حركة حماس ولم يلتقوا مع             

بالتالي نحن نشكك فـي     "واضاف   ".يلتقوا مع قيادة الشرطة الفلسطينية، وكتبوا التقرير من مصدر واحد         
هذا التقرير، فقد استقى المعلومات من مصدر واحد ووجه التهم الى حماس من دون ان يلتقي معها ومن                  
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فلسطينية في الضفة وغزة وبالتالي يجب اال يجـزأ الـوطن،    دون ان يقارن بين ما يجري على الساحة ال        
  ".فأنا اعتقد ان هذا االتهام غير صحيح وفي غير محله

  18/11/2007الغد االردنية 
  

  إسرائيلية في غزة وتستهدف دورية في الضفة أهدافالمقاومة تطلق صواريخ باتجاه  .17
ليتها عن قصف مـستوطنة سـديروت        مسؤو "كتائب االقصى " أعلنت   :حامد جاد ويوسف الشايب    -غزة  

ـ       أمس مشيرة في بيان لها الـى         صواريخ محلية الصنع فجر    3الواقعة الى الشمال الشرقي لحدود غزة ب
كتائب أبو علـي    "وفي بيان مشترك أعلنت      .اعتراف االحتالل بسقوط الصواريخ على المنطقة المذكورة      

 . مدينة عسقالن شمال القطاع  بـصاروخ        مسؤوليتهما المشتركة عن قصف    "كتائب األقصى "، و "مصطفى
، "كفـار عـزة   "وتمكنت مجموعة اخرى من كتائب األقصى من قصف  القرية الزراعيـة اإلسـرائيلية               

  ".فجر المقاومة"، وذلك ضمن حملتها العسكرية "3براق "المحاذية لشرق القطاع بصاروخ من طراز 
، "بهة الديمقراطية  وكتائـب شـهداء األقـصى        التابعة للج " المقاومة الوطنية "أطلق عناصر من كتائب     و

كمـا   .الواقعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة   " نتيف عتسرا   "باتجاه مستوطنة   " رعد"صاروخاً من نوع    
عن إطـالق    أعلنت كل من كتائب شهداء األقصى وما يعرف بجيش المرابطين في فلسطين مسؤوليتهما            

  .صاروخ متوسط المدى على منطقة النقب الغربي
من جهتها أعلنت اذاعة اسرائيل باللغة العربية أن الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطـاع                

  .غزة ادت الى الحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات في سديروت
وفي مدينة جنين أعلنت سرايا القدس، وكتائب القسام، مسؤوليتهما عن استهداف قوة خاصـة إسـرائيلية                

وأكدتا في بيان مشترك أن مجموعة مشتركة من الفصيلين تمكنت مـن             .دة قباطية قضاء جنين   تسللت لبل 
إطالق وابل من الرصاص باتجاه القوة المستهدفة، باإلضافة إللقاء عدة قنابل يدويـة، مـا اسـفر عـن                    

 .صابات محققة في صفوف قوات االحتالل
  18/11/2007الغد االردنية 

  
  تجرح جندياً إسرائيلياً " فىكتائب أبو علي مصط: "نابلس .18

 إن اشتباكا استمر أكثر من خمس       ،في بيان وزع على الصحافيين      كتائب أبو علي مصطفى     قالت :نابلس
ساعات، هاجم خالله عدد من مقاتلي الجبهة، لواء الشهيد بشار حنني، جنود العدو باألسلحة االوتوماتيكية               

مخيم العين غرب نـابلس     في منطقة الحارة التحتا من      " يإسرائيل"والعبوات الناسفة، أصيب خاللها جندي      
 آليـة   15وقالت مصادر أمنية فلسطينية، أن أكثر مـن         . بإصابة الجندي " إسرائيل" واعترفت   في الضفة، 
اقتحمت مدينة نابلس ومخيم العين الذي فرضت عليه منع التجـول منـذ سـاعات               " إسرائيلية"عسكرية  

  . الصباح األولى
  18/11/2007تية الخليج اإلمارا

  
  " بيرزيت" في "لشعبيةا"ـعلى مهرجان ل" فتح"عشرات الجرحى في اعتداء شبيبة : اهللارام  .19

أصيب العشرات من مناصري كتلـة القطـب        : بيرزيت 17/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
عندما هاجم عناصـر    الديمقراطي التقدمي، الجناح الطالبي للجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت برام اهللا،            

، بمناسبة ذكرى إعالن    )17/11(مهرجاناً نظمته الجبهة اليوم السبت      " فتح"من كتلة الشبيبة التابعة لحركة      
وقال شهود عيان من داخل جامعة بيرزيت إن العشرات من الطلبة المحسوبين             .االستقالل التاسعة عشر  

ن نظمته الجبهة الشعبية بمناسبة ذكرى إعـالن        على كتلة الشبيبة الفتحاوية، أقدموا على مهاجمة مهرجا       
بسبب األحـداث   " حماس"و" فتح"االستقالل قبل ظهر السبت، بعد أن انتقد عريف الحفل كالً من حركتي             
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وأوضح الشهود أن عناصـر الـشبيبة       . التي شهدتها غزة قبل أيام، وحالة االحتقان الداخلي بين الطرفين         
قطع الخشبية والزجاجات الفارغة بعد دقائق من انطالق المهرجـان،          رشقوا مؤيدي الشعبية بالحجارة وال    

وفي أعقاب الحادث انتقل ممثلـو كتلـة        . مما أدى إلى وقوع العشرات من اإلصابات في صفوف الطلبة         
القطب الديمقراطي لالجتماع العاجل في مقر النشاطات الطالبية، لدراسة الوضع، لكنهم تعرضوا للهجوم             

  . بيبة مرة أخرىمن قبل عناصر الش
" الجبهـة الـشعبية   "حدث االشتباك بعدما اتهم أنـصار       ): أ ب ( نقالً عن    18/11/2007الحياة  وأضافت  

بمهاجمة التظـاهرة   " فتح"، فقام عدد من شبيبة      "أنابوليس"الرئيس عباس بتقديم تنازالت لإلسرائيليين قبل       
 .شرة طالبوألقوا الحجارة عليهم وحطموا المقاعد مما أدى إلى إصابة ع

  
  الجيش اإلسرائيلي يتلقى ضوءاً أخضر قانونياً لتقليص الكهرباء عن غزة  .20

أعطى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز الجيش اإلسرائيلي الضوء          :  الوكاالت - غزة
ة بإنذار  وطالب مزوز المؤسسة األمنية اإلسرائيلي     .األخضر لتقليص كمية الكهرباء الداخلة إلى قطاع غزة       

السلطة الفلسطينية أسبوعين قبل اللجوء إلى خطة تشويش التيار الكهربائي الواصل إلى غـزة وتقلـيص                
اإلسرائيلية ان المؤسـسة األمنيـة       "يديعوت احرونوت "وذكرت صحيفة   . كمية الكهرباء الواردة للقطاع   

وأشارت .  أسبوعين كحد أدنى   لكن في نهاية األمر اتفق على فترة      ،  طلبت تقليص فترة اإلنذار إلى أسبوع     
إلى أن المستشار القضائي ألزم المؤسسة األمنية بتقييم األوضاع بعد قطع التيار والتأكد بان الخطـوة أو                 

  . الخطوات الالحقة تتماشى مع استراتيجية إسرائيل
  18/11/2007البيان اإلماراتية  

  
  لكنيستلخداع أعضاء في ا "عملية إرهابية"الجيش اإلسرائيلي يفتعل  .21

كشف النقاب أمس، في تل أبيب عن فضيحة في الجيش االسرائيلي حاول الضباط من خاللهـا                : تل أبيب 
والقصة وقعت قبل أسبوعين، عندما قام عـدد         .افتعال عملية مسلحة كاذبة بهدف خداع أعضاء الكنيست       

 بزيـارة الـى حـاجز       من النواب، أعضاء لجنة ثانوية سرية تابعة للجنة الخارجية واألمن البرلمانيـة،           
وما أن وصل النواب، حتى أعلن قائد الحاجز عن اغالقـه بـشكل طـارئ               . على مدخل نابلس  "حوارة"

بدعوى القاء القبض على شاب فلسطيني زعموا انه يحمل أربع عبوات ناسفة كان ينوي تفجيرها ضـد                 
كن ما أفسد على الجيش     ول. وراح الجنود يتراكضون ويطلقون صفارات االنذار     . أهداف مدنية اسرائيلية  

، "ميـرتس "خطته وجود امرأة يهودية من أنصار السالم، تقدمت من النائب يوسي بيلين، رئيس حـزب                
 انتظر حتى المـساء     ،هذه مسرحية يا سيدي، ينفذها الجيش     : "المشارك في الجولة وهمست في أذنه قائلة      

وتبين فيمـا بعـد     .  عاما، حرا طليقا   16ر  البالغ من العم  ) وقد أعطته االسم الكامل له    (وسترى هذا الفتى    
  .فعال ان الجيش أطلق سراح الفتى الفلسطيني في المساء وأعاده من حيث أتى الى ذويه في المخيم

  18/11/2007الشرق األوسط 
  

  "اسرائيل" بلورة وثيقة ترفض يهودية دولة ونقرر ي48فلسطينيو  .22
عـدة   ،]48لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي      [ربيةاتخذت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير الع      

قرارات في ختام جلستها التي عقدت اليوم، وتقرر بلورة وثيقة ترفض يهودية الدولة وإقامة لجنة فرعية                
لمتابعة قضايا األرض والمسكن والتخطيط، ودعم موقف وقرارات اللجنة الشعبية لمقاومة أوامـر هـدم               

وعرض النائب جمال زحالقة موقف التجمع الوطني الديمقراطي الرافض بشكل           .المنازل في وادي عارة   
ورفض بحثه في أية مرحلة من مراحل الصراع أو في أي مرحلة            يهودية الدولة   نهائي ومبدئي لتعريف    

من مراحل التفاوض على اعتبار أنها قضية مفروغ منها ومرفوضة نهائيا، بينما كان توجه ممثلي الجبهة                
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مد بركة وسكرتير الحزب الشيوعي محمد نفاع أكثر مهادنا إذ كان يريان أن التعريف ال يمكن                النائب مح 
 الدولة  -أن يكون شرطا مسبقا للتفاوض، وأنه يمكن التداول في التعريفات بعد حل قضايا الوضع النهائي              

ـ               .والقدس والالجئين  ف جمـاعي   وجاء في بيان صدر في ختام الجلسة أنه تم االتفاق على إصـدار موق
يهودية "وحدوي، يشِّكل وثيقة مرجعية مشتركة، للجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها في البالد، برفض             

" التعريـف "أو  " االعتـراف " األمريكية الجارية الشتراط وربط هـذا        –والمحاوالت اإلسرائيلية   " الدولة
داعيات وإسقاطات إستراتيجية خطيرة علـى       الفلسطينية، ِلما لهذا األمر من ت      –بالمفاوضات اإلسرائيلية   

  .القضية الفلسطينية وعلى وجود ومكانة وحقوق الجماهير العربية في البالد
  17/11/2007 48عرب

  
   ينفذون إضراباً شامالً عن الطعام اليومالفلسطينيوناألسرى  .23

ن الطعـام ليـوم      أعلن األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية امس عن تنفيذ إضراب ع           ):د ب أ  (
وقالت وزارة شؤون األسـرى      .واحد اليوم األحد، وذلك احتجاجا على الظروف المأساوية التي يعيشونها         

والمحررين في بيان إن مصلحة السجون تحاول، يوميا سحب منجزات األسرى والتضييق عليهم ضـمن               
جازا مـن إنجـازات   وأضافت أن مصلحة السجون سحبت ما يزيد عن ثالثين إن     .خطة مدروسة ومنظمة  

وأضاف البيان أن    .الحركة األسيرة حتى اآلن في بعض السجون، وهو ما أضر بالحياة اليومية لألسرى            
السلطات اإلسرائيلية، تحاول افتعال صدامات ومواجهات مع األسرى، في ظل الحديث عـن مبـادرات               

  .إلطالق سراح أسرى
  18/11/2007الرأي األردنية 

  
  ل فلسطيني قضوا برصاص االحتالل منذ انطالقة انتفاضة األقصى طف1400 :"اليونيسيف" .24

فى عمـان   " اليونيسيف"أفاد تقرير رسمى صادر عن مكتب منظمة االمم المتحدة للطفولة            : واس -عمان  
 طفل استشهدوا جراء االعتداءات اإلسرائيلية على سكان الضفة الغربية وقطاع غـزة             1400بان حولى   

 طفال من بين االطفـال      230وأوضح التقرير ان    .  وحتى اآلن  2000ألقصى عام   منذ انطالقة انتفاضة ا   
 عاما، وحث السلطات اإلسرائيلية على وضع حد لممارساتها العدوانية ضد           12الشهداء تقل أعمارهم عن     

ودعا التقرير المنظمات الدولية المتخصصة الى تقديم الدعم الطبى         . المدنيين الفلسطينيين وخاصة االطفال   
العالجي للمئات من االطفال الجرحى في األراضي الفلسطينية، جراء االعتداءات االسرائيلية الوحـشية             و

  . قطاعالعلى سكان الضفة و
  18/11/2007الشرق القطرية 

  
   لحصار غزة وألف مريض على القائمة 12 الـ الضحيةوفاة  .25

، بقائمة ضحايا الحصار المفـروض      ) عاماً 22(التحق الشاب الفلسطيني نائل الكردي       : رائد الفي  -غزة  
، ومنع المرضى من المغادرة لتلقي العـالج        ]والتي ضمت احدى عشرة حالة وفاة سابقة      [على قطاع غزة  

وكان الكردي، يعاني من مرض السرطان، ويحتـاج        . في ظل ضعف اإلمكانات لدى مستشفيات القطاع      
ووفقاً لتقرير حـديث    . ماح له بالمغادرة  للعالج في الخارج، غير أن سلطات االحتالل رفضت مراراً الس         

أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أمس السبت، فإن نحو ألف مريض في قطاع غزة يحتـاجون                
  .للعالج في الخارج، وباتت حياتهم مهددة في ظل الحصار وإغالق المعابر

  18/11/2007الخليج اإلماراتية 
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   يعلنون اإلضراب المفتوح عن الطعام العالقونو.. في مطار العريش فلسطينيين 6إصابة  .26
 أصيب ستة فلسطينيين عالقين في مطار العريش المصري برضوض وجروح خفيفة بعد تدخل              :العريش

األمن المصري لفض احتجاج لهم داخل المطار على تفاقم أوضاعهم لطول فترة احتجازهم داخل المكان               
القين الفلسطينيين من داخل المطار في اتصال هاتفي مع         وقال أحد الع  . بسبب إغالق معبر رفح الحدودي    

باعتصام ) 17/11(يوم السبت   عشرات العالقين في المطار قاموا      إن  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "مراسل  
وأوضح أن العالقين لـم     . احتجاجي للمطالبة بإنهاء معاناتهم والسماح لهم بالعودة لمنازلهم في قطاع غزة          

مال الوضع السيئ الذي يعيشونه منذ أكثر من خمسة أشهر، فقرروا القيـام بخطـوات               يعد بمقدورهم احت  
  . احتجاجية تبدأ من هذا اليوم، مشيراً إلى أن العالقين بدؤوا اليوم إضراباً عن الطعام حيث أعادوا الطعام

  17/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ن غزةعمركز فلسطيني يطالب بتدخل أوروبي لرفع الحصار  .27
 27أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الـصوراني أنـه نـاقش مـع                ): د ب أ  ( –غزة  

دبلوماسيا أوروبيا في غزة مساء امس الوضع الكارثي الذي يعيشه سـكان القطـاع جـراء الحـصار                  
  أعـضاء الـسلك    مـع  هوطالب في تصريحات للصحفيين في أعقاب انتهاء اجتماع        .اإلسرائيلي المشدد 

الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة في رام اهللا والقدس بالعمل وبشكل فوري وفعـال مـن أجـل وقـف                  
  .الحصار واستئناف دعم مشاريعهم في قطاع غزة

  18/11/2007الدستور األردنية 
  

  ترويج عقاري في بريطانيا لمنازل المستعمراتبسرائيلية اقيام شركات ل فلسطيني استهجان .28
، )الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية    (هنية منسق عام الراصد االقتصادي      أعرب صالح   : نابلس

باستخدام معرض عقاري في العاصمة البريطانية لندن للتـرويج         " إسرائيلية"عن استهجانه لقيام شركات     
  .لبيع بيوت في مستعمرتي معاليه ادوميم ومكابيم في الضفة الغربية

مة من المشترين، كما نشرت أحدى الشركات العقاريـة فـي بريطانيـا              بيتا للبيع كمساه   67وتم عرض   
  .الجمعة على موقعها اإللكتروني إعالن ترويج لبيع بيوت في المستعمرتين

  18/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   منازل في قرى النقب4سلطات الهدم االسرائيلية تهدم  .29
 أن سلطات الهدم االسـرائيلي أقـدمت صـباح          أفاد المجلس االقليمي للقرى غير المعترف به في النقب        

  .الخميس على هدم اربعة منازل في ثالثة مناطق مختلفة في النقب
  .كما تم إلصاق أوامر هدم إدارية على بيوت في منطقة تل عراد، ومناطق مختلفة

  17/11/2007 48عرب
  

  2006 منزالً خالل العام 360 دونماً وهدمت 12313قوات االحتالل صادرت : دراسة .30
 أكدت دراسة أعدها جابر الطميزي، منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الضم والتوسـع              : وفا –الخليل  

العنصري في محافظة الخليل، أن قوات االحتالل والمستوطنين يصعدون هذه األيام من كميـة ونوعيـة                
ات تمثلـت فـي هـدم       وقالت الدراسة، ان هذه االعتداء     .اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا وممتلكاته وأرضه     

المنازل المأهولة، واقتالع األشجار المثمرة، وتجريف ومصادرة األراضي الزراعية، ألغراض توسـيع            
االستيطان، وإقامة البؤر االستيطانية الجديدة، وبناء جدار الضم والتوسع العنـصري داخـل األراضـي               

الستيطان بشكل عام، شهد عملية     وأشارت الدراسة إلى أن ا     .الفلسطينية وعلى حساب أراضي المواطنين    
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نمو متشعبة ومتسارعة، وأن المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلـسطينية فـي الـضفة               
وقالت إن عدد المستوطنين في الضفة في        .والقدس المحتلة يجري تسمينها وتكبيرها بوتيرة كبيرة ومذهلة       

ألف مستوطن، وإن عمليـة بنـاء       ) 268(ل إلى   ليص%) 5(م بنسبة   2006تزايد مطرد وازداد في سنة      
م حوالي  2006المساكن الدائمة المقرر إخالؤها ما زالت مستمرة، حيث أضاف المستوطنون خالل العام             

 27بيتا متنقال، وتم بناء مساكن دائمة في ثالثين موقعا استيطانيا، كما تم تسجيل زيادة سكانية في                 ) 127(
من المتغيرات التي تم حصرها في المواقع االستيطانية خالل عام          % 80ن  ونوهت إلى أ   .موقعا استيطانيا 

  .م أجريت في المواقع الموجودة شرق جدار الضم والفصل العنصري2006
دونما تقريبا من األراضـي الزراعيـة، منهـا         ) 12313(وحسب دراسة الطميزي، فإنه تمت مصادرة       

شجرة مثمرة،  ) 20700(تالع وتجريف ومصادرة    كما تم تقطيع واق    .دونم في شمال قطاع غزه    ) 5000(
شجرة مثمرة في قطاع غزة، وقامت سلطات االحتالل بتصعيد العقوبات الجماعية           ) 400(منها ما يقارب    

بيتا ومحال تجاريا في الضفة كان النصيب األكبر من عمليات الهدم           ) 160(التعسفية التي تمثلت في هدم      
بيـت فـي    ) 200(ة، القدس، وبيت لحم، باإلضافة إلى هدم أكثر من          في محافظات نابلس، الخليل، قلقيلي    

أمرا عسكريا عدوانيا بغرض مـصادرة أراض       ) 264(وذكرت أن قوات االحتالل أصدرت     .قطاع غزة 
فلسطينية لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، منذ اإلعالن عن بدء بناء هذا الجدار في حزيران                

  .م2002
ل مفصل عن االنتهاكات اإلسرائيلية في محافظة الخليل، التي شـهدت فـي العـام         وتحدثت الدراسة بشك  

نوعـا  ) 94(وأفادت، أنه تم رصد      .الماضي تصعيداً خطيراً بسبب اعتداءات قوات االحتالل ومستوطنيه       
مواطنين بـدم بـارد     ) 9(وأكدت، أن قوات االحتالل قتلت       .من االعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم    

عملية مداهمة وتفتـيش    ) 2056(مواطنين وقامت بـ    ) 1108(المئات بجروح مختلفة واعتقلت     وأصاب  
لمنازل المواطنين تم من خاللها إلحاق أضرار كبيرة ومختلفة بمحتوياتها، كما دهمـت واعتـدت علـى                 

مؤسسة مختلفة منها مساجد عبادة ومدارس تعليم ومستشفيات وإذاعات محلية وعيادات صـحية             ) 133(
أعمال عسكرية في محافظة الخليل تـم       ) 110(وقالت قام االحتالل بأكثر من       .عيات خيرية وغيرها  وجم

عملية اعتـداء   ) 22(عملية اعتداء وتنكيل من بينها      ) 576(فيها إطالق النار على مواطنين وممتلكاتهم و      
  .على أجانباعتداء  ) 15( اعتداء على صحفيين و ) 20( اعتداء على مزارعين و) 30(على أطفال و

آالف دونم مـن    ) 3(وفيما يتعلق بمصادرة األراضي والممتلكات، أكدت الدراسة أنه تمت مصادرة نحو            
األراضي الزراعية في المحافظة ألغراض عسكرية واستيطانية توسعية، وأن هذه المصادرات تركـزت             

ع، صوريف، العـروب،    في مدينة الخليل وبلدات وقرى يطا، الظاهرية، دورا، بيت أمر، حلحول، السمو           
وأشارت إلى أن قوات االحتالل والمستوطنين واقتلعوا وحرقـوا          .بيت عوا، بيت أوال، ترقوميا، وغيرها     

وأكدت الدراسـة    .شجرة وأتلفت عشرات األطنان من القش ومحاصيل القمح والشعير        ) 1500(أكثر من   
آبـار جمـع،   ) 4(ورتين صحيتين ومنازل ود) 5(منزالً ومنشاة، منها  ) 29(أن سلطات االحتالل هدمت     

) 59(باإلضافة إلى بركسات وحظائر أغنام ومكتب للهيئة العامة للبترول كما سلمت العائالت الفلسطينية              
وحول اعتداءات وعربدة المستوطنون على المواطنين، أشارت        .إخطارا بهدم ووقف أعمال بناء لمنازلهم     

تحت سمع وبصر وحماية جنود االحتالل، حيـث نفـذ          إلى أن هذه االعتداءات والعربدات كانت تحدث        
اعتداء علـى مـواطنين ومـزارعين       ) 317(اعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم، و     ) 320(هؤالء  

اعتداءات ) 7(دونما من األراضي الزراعية، ونفذوا      ) 433(وطلبة مدارس، كما خربوا وجرفوا ودمروا       
قاموا بإنشاء بؤرتين استيطانيتين جديدتين، ووسعوا العديـد        اعتداءات على صحفيين، و   ) 8(على أجانب و  

من المستوطنات القائمة، وخاصة تلك المستوطنات المقامة في مدينة الخليل وعلى أراضي بلدات يطـا،               
  .الظاهرية، دورا، وبيت أمر
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  18/11/2007الحياة الجديدة 
  

  األقصىإنقاذي لحماية  إسالميو األردن يطالبون بتحرك .31
 .الب إسالميون في األردن بتحرك عربي واسالمي لحماية أولى القبلتـين وثالـث الحـرمين         ط: عواصم

 إزاء جريمـة تـدنيس احـد        "تنفيذي جاد "وحث حزب جبهة العمل اإلسالمي حكومة بالده اتخاذ موقف          
مسؤولي حكومة العدو الصهيوني لألقصى المبارك، وقال إن الحكومة التي تتولى الوالية على المقدسات              

بعدم التخاذل عن اتخاذ مواقف تنفيذية جادة من بينها قطع العالقات           "إلسالمية والمسجد األقصى، مطالبة     ا
وطالب الحزب في بيـان صـدر        ."مع االحتالل، وال يعفيها من ذلك انشغالها باالنتخابات النيابية الراهنة         

جه مخططات العدو، والزحـف     في و " بالوقوف   "األمتين العربية واإلسالمية حكاما ومحكومين    "عنه أمس   
، محـذراً مـن     "لحماية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين          

  ."استمرار العدو في عمليات التقدم البطيء أو القضم بالقطعة"مغبة 
  18/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  كلة الفلسطينيينحق العودة شرط أساسي للحل النهائي لمش: اإلمارات .32

ناشدت اإلمارات الدول األعضاء في األمم المتحدة، وفي مقـدمتها الـدول والجهـات المانحـة،                : )وام(
لتمكينها من تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية المتناميـة          " األونروا"ميزانية وكالة    بمضاعفة مساهماتها في  

ادية واالجتماعية األكثـر قـساوة التـي        لالجئين الفلسطينيين نتيجة للظروف األمنية والصحية واالقتص      
وأعرب حمد عبيد إبراهيم الزعابي عضو وفد اإلمـارات لـدى األمـم              .يعيشونها في مخيمات الشتات   

المتحدة في البيان الذي أدلى به أمام االجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة والمعنية                
عن قلق اإلمارات إزاء     ..في نيويورك " األونروا" حول والية وكالة     بالمسائل السياسية ومكافحة االستعمار   

تفاقم األوضاع االنسانية واالجتماعية السيئة للغاية التي يعيشها الالجئـون، خـصوصا خـالل األشـهر           
 .الماضية، سواء في مخيمات الشتات في شمال وجنوب لبنان، أو في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية               

ات تؤكد أن تسوية مشكلة هؤالء الالجئين إنما هي جزء أساسي ال يتجزأ مـن قـضايا                 إن اإلمار : وقال
الحل النهائي للقضية الفلسطينية وأن أي حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية يجب أن يـشمل ممارسـة                  
هؤالء الالجئين لحقهم الشرعي غير المشروط وغير القابل للتصرف في العودة الكريمة إلـى ديـارهم                

ويض عما لحق بهم من خسائر مالية ومعنوية فادحة طوال سنوات تشردهم وذلك استنادا لقـرارات                والتع
  .194 و181الجمعية العامة ذات الصلة السيما القرارين 

  18/11/2007الخليج اإلماراتية 
 

  " إسرائيل"البحرين تنفي مجدداً نيتها التطبيع مع  .33
، وأوضـحت   "إسرائيل"نها ال تسعى لتطبيع العالقات مع       أكدت البحرين مجدداً أ   :  فيصل الشيخ  -المنامة  

على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن التطبيع يعني فتح سفارة وعالقات اقتصادية                 
ليفنـي  " اإلسرائيلية"وتجارية وسياحة وسفر، وأشارت الى أن االتصال الوحيد الذي جرى بينه ونظيرته             

ضي على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك تم بناء علـى طلـب               الما  سبتمبر /في أيلول 
  .ليفني، وفي إطار مبادرة السالم العربية

  18/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  األقصى لحماية ي مصر يطالبون بتحرك إنقاذإسالميو .34
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صطفى ببيـانين   تقدم النائبان عن جماعة اإلخوان المسلمين في مصر يسري بيومي، وعزب م           : عواصم
عاجلين أمس إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول االعتداءات الصهيونية علـى المـسجد               
األقصى، مؤكدين أن العدوان على المسجد األقصى ودخول المغتصبين اليهود إلى ساحاته يمثـل عمـال                

 المصري إلـى أن يقـوم   ودعا النائبان البرلمان  . إجراميا يجب أن يحاسب عليه العدو الصهيوني المجرم       
 .بدوره في وقف هذه االعتداءات اآلثمة

  18/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   تقليص امدادات الكهرباء الى غزة"اسرائيل" عزم جراءقلقة  "ونروااأل" .35
 النقاب امس، عن    "ونروااأل"كشفت كارين ابو زيد التي تشغل منصب مفوض عام وكالة           :  د ب أ   -غزة  

بالقلق جراء موافقة المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية علـى البـدء فـي قطـع               أن منظمتها تشعر    
فـي  " كتالونيا االسبانية "وقالت في تصريحات لها أثناء مرافقتها وفدا من والية          . الكهرباء عن قطاع غزة   

نـشعر  إن األوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية وإننـا          "افتتاح مدرسة وعيادة صحية بتمويل من الوالية،        
بخيبة أمل من جراء النوايا االسرائيلية للبدء في قطع التيار وإن هذا اإلجراء مخـالف للقـانون الـدولي                

غزة ال تحتاج الى مزيد من الضغوط وإن األمين العام لألمـم            "وأضافت أن   ". وسيزيد معاناة الفلسطينيين  
". عودة الحياة العادية الى سـكانه     المتحدة يبذل جهودا كبيرة من اجل رفع الحصار عن القطاع والسماح ب           

وطالبت ابو زيد بحرية حركة المواطنين الفلسطينيين وحرية تصدير واستيراد البضائع من والى غـزة ،                
ووصفت الفلسطينيين بانهم شعب خالق ومبدع ولديه طاقات        ". منطقة كارثية "رافضة وصف قطاع غزة     

وني عن تضامنه مع الالجئين الفلسطينيين ، موضـحا         من جهته ، عبر المتحدث باسم الوفد الكتال       ". هائلة
  . ان بالده ستنفذ مشاريع عديدة مع األونروا ايضا في الضفة الغربية

  18/11/2007الدستور األردنية 
  

  الهدف إقامة دولة فلسطينية العام القادم: كوشنير .36
 كـي نبـرهن بـسرعة       إنه حان الوقت للمضي نحو األمام     "قال برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي       

إنشاء دولة فلسطينية قابلـة     : وهدفنا المشترك معروف  . وعملياً للشعب الفلسطيني أنه سيستفيد من السالم      
نقطـة انطـالق عمليـة دبلوماسـية        " أنابوليس"يجب إذن أن يكون     . 2008للحياة سياسياً واقتصادياً في     

وقـال إن    ".ع النهائي لألراضي الفلسطينية   وسياسية واقتصادية من شأنها إتاحة التوصل سريعاً إلى الوض        
 بلـداً ومنظمـة     80 كانون األول القادم بحضور حوالي       17مؤتمر المانحين الذي ستستضيفه باريس في       

سيسمح ذلك بتقديم دعم ملموس للشعب الفلسطيني والسلطة        "و. دولية سيشكل منصة لتعبئة ستكون حاسمة     
على إسـرائيل أن تبـذل بـدورها         :وقال كوشنير  ".قابلة للحياة الفلسطينية ولعملية إنشاء دولة فلسطينية      

جهوداً، فبدون إزالة العقبات أمام التنقل الحر للبضائع واألشخاص يـستحيل الحـصول علـى اقتـصاد                 
ويجـب  . ذلك أن االقتصاد الفلسطيني يتمتع بقدرات حقيقية، السيما في القطاع الخـاص           . فلسطيني قوي 

ليس االستيطان غير مشروع    : وجدد كوشنير تأكيد موقف فرنسا     .الستفادة منها رفع الحواجز أمام التنقل ل    
على إسرائيل إيقاف ذلك فورا للتقـدم نحـو         . قانونياً فحسب، بل إنه سياسيا يمثل ابرز عقبة أمام السالم         

اً لذلك  بل خالف . و ال الناحية األمنية   " النمو الطبيعي "ال  : ليس هناك أي مبرر لتوسيع المستوطنات     . السالم
  .سيقوي االستيطان اإلحساس بالظلم وسيعزز االنعدام األمني

  18/11/2007األيام الفلسطينية 
  

   آالف4ارتفاع عدد الفارين من الخدمة في الجيش األمريكي إلى أكثر من  .37
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قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الجنود األميركيين المنهكين بست سنوات من الحرب في              : الوكاالت
 مشيرة إلى أن عدد الفارين من       ،1980ان والعراق بدؤوا يفرون من الجندية بنسبة لم تسجل منذ           أفغانست

 .2003منذ غزو الواليات المتحدة للعـراق عـام         % 80الخدمة بالجيش األميركي هذا العام زاد بنسبة        
 يومـا   وحسب الجيش األميركي فإن الفار من الخدمة هو أي جندي يتغيب دون مبرر ألكثر من ثالثـين                

وتشير إحصائيات الجيش إلى أن تسعة من كل ألف جندي فروا من الخدمة في الـسنة الماليـة                   .متتالية
ـ  ،2007  جنديا فروا من    698 وهو ما يعني أن أربعة آالف و       ،لأللف في السنة التي سبقتها    % 7 مقارنة ب

  . العام الماضي301 مقارنة بثالثة آالف و،الخدمة هذا العام
  17/11/2007 48عرب

  
  لماذا ال ُيوقف االعتقاالت"... حماس"أبو مازن هو من يجب أن يعتذر وليس : سعيد صيام .38

سعيد صيام هو احد الخمسة في حركة حماس، الذين تتهمهم حركة فتح بـالوقوف              :  علي الصالح  - غزة
ـ               ي وراء ما يسمونه باالنقالب، الذي وقع في قطاع غزة وانتهى بفرض حماس سيطرتها الكاملة عليـه ف

وحول هذا الموضوع وقضايا اخرى، منها المخرج الذي ترتأيه حمـاس           . الماضي) حزيران( يونيو   14
 صيام الذي يقوم باعمال وزير الداخليـة        "الشرق االوسط "للخروج من االزمة بين الضفة والقطاع، التقت        

وجرى الحـوار   . في حكومة اسماعيل هنية المقالة، وهو نفس المنصب الذي شغله في الحكومة العاشرة            
مع صيام الذي يوصف بالرجل القوي في حماس، في منزله الواقع في حي الشيخ رضوان فـي مدينـة                   
غزة، الذي يخضع لحراسة عدد من افراد القوة التنفيذية، التي شكلها ولعبت دورا اساسـية فـي عمليـة                   

  :وفي ما يلي نص الحوار. االستيالء على قطاع غزة
نت هناك مسيرة دعت اليها لجنة الحوار والمصالحة، فهل هناك مساع جدية             وانا في طريقي للقائك كا     -

لتحقيق هذه المصالحة والعودة الى طاولة المفاوضات، أم ان االمر ال يتجاوز القاء الكرة فـي الملعـب                  
  االخر؟

ـ                 - ر  حقيقة ان موقفنا في حركة حماس منذ اللحظة االولى التي تلت االحداث، كان االستعداد للحوار غي
لكـن  . ليس لدينا فيتو على أي موضوع     . المشروط، وان كل المواضيع يمكن طرحها على طاولة الحوار        

وبعد االحـداث   . لالسف العائق الرئيس يتمثل في ان الرغبة في عدم الحوار هو قرار اميركي اسرائيلي             
هـائن للقـرار    حسمت السلطة ممثلة بالرئاسة خيارها باتجاه االميركيين واالسـرائيليين، واصـبحوا ر           

: االميركي الصهيوني في موضوع الموافقة او عدم الموافقة في موضوع الحوار الداخلي، هذا اوال ثانيـا         
وال أدل على ذلك من     . وجود زمرة متنفذة وبطانة سوء تحيط بالرئيس محمود عباس، ترفض هذا الحوار           

جواء واستدراج اطراف عديـدة،     التصريحات التي تصدر عن تلك الرموز بين الفينة واالخرى لتوتير اال          
  ..من شأنها ان تعمق الخالف

 في نفس الوقت هناك في الطرف االخر من يتهم رموزا في حماس منها انتم سعيد صـيام ومحمـود                    -
  الزهار وغيركما بالتشدد ورفض الحوار ويتهمونكم ايضا بقيادة ما يسمونه باالنقالب في غزة؟

حينمـا تقـول الحركـة بكـل        .  التي تصدر لمثل هذه التصنيفات      نحن اعتدنا على مثل هذه االكاذيب      -
لكن نحن  . مؤسساتها اننا مع الحوار، فليس من شأن احد ان يقول فالن او عالن، هذه في النهاية مؤسسة                

نتحدث عن اسماء تقول ال للحوار في جهة حركة فتح وفي جهة شخصيات متنفذة فـي اطـار مؤسـسة                 
نا كل االطراف العربية والدولية وكل الفصائل وكل الجهات التـي تتـصل             فليجربوا، نحن ابلغ  .. الرئاسة

  .اذاً المشكلة ليست عندنا في حركة حماس. بنا، باستعدادنا للحوار
ـ      -  انه ليست لديه مشكلة وانه اتصل باطراف عربية عديـدة،           "الشرق االوسط " قبل ايام قال ابو مازن ل

ولديه االستعداد للحوار مع حماس التي وصفها بفصيل اساسي، اذا ما سلمت حماس المؤسسات للـسلطة                
  فهل لدى حماس االستعداد لتسليم المؤسسات وما هي شروطها كي تفعل ذلك؟.. الفلسطينية
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وايضا ابلغ ابو مـازن اطرافـا       .. تناقضة تحتاج الى فهم    أود ان اوضح ان هناك احيانا تصريحات م        -
ليست القـصة ان    . وهذا يعني ان المسألة ليست مرهونة بشخصه      . عربية بالعمل اوال على اقناع اميركا     

أولـيس  .. وعند الحديث عن المؤسسات نتساءل هل هي تخص السلطة او حركة فتح           . حماس تقف عائقا  
حماس بعد االنتخابات اصبحت رقم واحد فـي النظـام الـسياسي            . حماس جزءا من السلطة الفلسطينية    

ولكن . اذاً هذه المؤسسات التي يتحدث عنها هي وديعة عندنا، نحن في حماس في قطاع غزة              . الفلسطيني
ليس من حقه ان يتسلمها باعتباره وصيا عليها، الننا جزء من النظام الـسياسي وجـزء مـن النـسيج                    

نحن ال نتحدث عن جزئيات، بـل عـن   . وبالتالي جزء من هذه السلطة   . .االجتماعي وجزء من الحكومة   
ورغم ذلك قلنا انه ليس لدينا مشكلة ان تسلم هـذه المؤسـسات الـى               . جملة من القضايا ال بد ان تطرح      

باالضـافة الـى ان     . االجهزة التي سيتم اعادة صياغتها على اسس مهنية ووطنية، خاصة اجهزة األمن           
  .ا وجود فيها سوى اننا نقوم بحمايتها وحراستهاهناك مؤسسات ليس لن

يا سيادة الرئيس تفضل الى غـزة  :  لماذا ال تقوم حماس بمبادرة حسن نية وتتصل بابو مازن وتقول له    -
وقصر الضيافة، فهذه قضايا تخص مؤسسة الرئاسـة، امـا المؤسـسات            ) مقر الرئاسة (وتسلم المنتدى   

  .ة الحواراالخرى فتخص الجميع وتناقش على طاول
في غزة جرى حل كل االجهزة االمنية، فلمن نـسلم هـذه            .  اوال اين هي السلطة التي سنقوم بتسليمها       -

  ..وقصر الضيافة) مقر الرئاسة(انا ال اتحدث عن هذه المؤسسات، بل اقصد المنتدى .. االجهزة
  من الذي سيتسلم منا المنتدى؟.. وحتى المنتدى

  . وهناك اعتراف به كرئيس من جانبكم.. ابو مازن باعتباره الرئيس-
   هل سيأتي ابو مازن الى غزة لتسلم المنتدى؟-
  .وتدعه يرفض..  انا اقول ان تبادر حماس الى ذلك وتدعوه-
لماذا ..  لماذا ال يبادر ابو مازن الى وقف االعتقاالت ضد قيادات وعناصر حماس في الضفة الغربية؟               -

لماذا ال يبادر ابو مازن     ... المؤسسات والجمعيات الخيرية التي اغلقت؟    ال يبادر ابو مازن الى اعادة فتح        
الى وقف المحاوالت والعمليات الرامية الى تفكيك وتفتيت حماس؟ لماذا التباكي علـى مبـان اصـبحت                 
مهجورة وال يتم البكاء على حركة ومقاومة ومؤسسات خدماتية واعتقال المئات من الشخصيات القياديـة               

   في الضفة الغربية التي تسام سوء العذاب في الضفة الغربية؟واالعتبارية
  ... مثل هذه الخطوة ممكن ان تضع الكرة في ملعب ابو مازن-
 اسمح لي انني ارى في هذا الطرح نوعا من التبسيط للمشكلة، فانا مدرك تماما ان المشكلة ليست فـي                    -

ايتهما اكثر مما نحمي ونرعى بيوتنا، القـضية        المنتدى وال في قصر الضيافة اللذين نقوم بحمايتهما ورع        
.. وبادرنـا .. نحن اصحاب تجربة  .. ال نريد ان نأخذ تحت بند حسن النية او بوادر طيبة          . اكبر من ذلك  

رئيس الوزراء حينما التقى ابو مازن بعد اتفاق مكة، فاجأ الجميـع            ) اسماعيل هنية (اصال االخ ابو العبد     
ولم تفهم هذه المبادرة اال بسياق خطأ، ولم يتم تنفيذ أي بند مـن              .. ة حسن نية  بتقديم استقالته اليهم كبادر   

  .بنود اتفاق مكة اال بند تشكيل حكومة الوحدة
   كيف فسرت تلك االستقالة؟-
السلطة وفتح وافقتا على جملـة مـن        .. لنا تجربة اخرى  .. 2005) اذار( في اتفاق القاهرة في مارس       -

على سبيل المثال اخذت اتفاق الهدنة عام       . نه قبل ان تتنكر لباقي الشروط     الشروط من اجل تطبيق شرط م     
اخذ بند تشكيل الحكومة ولم يؤخـذ       .. في اتفاق مكة  .  بينما لم يتم تنفيذ أي بند من البنود االخرى         2005

ة انا لست هنا بصدد ان ألقي الكرة او ان اضع الرئيس في خان            . وعندنا سلسلة من المصائب   . ببقية البنود 
انا اتحدث بكل وضوح، ان لدينا االستعداد لكي نتحاور هنا او أي مكان اخر عربي او اسـالمي                  . الياك

وانـا ال اريـد ان      . ليس لدينا فيتو على أي قضية من القضايا       .. وان تطرح كل النقاط على بساط البحث      
و هذا القصر او هـذا  من الذي سيتسلم هذه المؤسسات ا.. اعطي قفزة في الهواء كمقترح او خطوة عبثية  
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فمنـزل ابـو    . البيت وانا أحكم غزة االن؟ لقد نقلت الى االمن الوطني االن وهو جهاز رئاسة باالساس              
) انتصار الوزير زوجة خليل الوزير، المتاخم لمنزل ابو مـازن فـي غـزة             (مازن وكذلك بيت ام جهاد      

وهو مؤسسة أمنية رئاسية ومفتوحة     وكذلك قصر الضيافة هي االن تحت إمرة األمن الوطني الفلسطيني،           
  .وانت نفسك طلبت زيارة هذه االماكن وسمحنا لك. امام كل الزوار والهيئات والمؤسسات

لكن هناك معضلة وانقساما حقيقيين في الساحة الفلسطينية، وهنـاك حـصار            ..  نحن ال نبسط االمور    -
ومن .. وهذا ال بد ان ينتهي    .. نهمطبق على قطاع غزة وانتم على ما اظن ترفضونه ونحاول الخالص م           

  .يبادر في تخليص الشعب الفلسطيني من هذه المعضلة قد يكسب جولة على الطرف االخر
حوار : قالوا.. حوار من غير شروط   : قلنا.. هم بادروا وقالوا ال للحوار    ..  نحن بادرنا وقلنا نعم للحوار     -

ابو مازن للشعب الفلسطيني وليس حماس، الن       واذا كان هناك اعتذار فيجب ان يعتذر        . بشروط كذا وكذا  
ابو مازن هو الذي دعم تلك القيادات والعناصر، رغم اننا حذرناه وحذره كثيرون حتى قيـادات داخـل                  

ورغم ذلك نحن لم نضع شروطا وكل شيء عندنا         . حركة فتح، ووضعنا الحقائق امامه ولم يحرك ساكنا       
  .مفتوح

س عن القرار الفلسطيني في رام اهللا، خاصة اننـا علـى ابـواب               الوضع الحالي يؤدي الى ابعاد حما      -
  ...مؤتمر قد يكون مصيريا بالنسبة للقضية الفلسطينية وهو مؤتمر انابوليس

التي سـبقت   حكومة حماس   ال( حماس في الحكومة وليست في الحكم، حتى ونحن في الحكومة العاشرة             -
ئيس في أي لقاء او أي زيارة في أي مـستوى مـن              ولمدة سنة متواصلة لم يشاركنا الر      )حكومة الوحدة 

الواقع الذي يعيشه قطاع غزة او الضفة الغربية ليس جديدا، الننا ما بين             . المستويات، وعمل منفردا عنا   
وهنا اود ان اسجل ان المعانـاة او جـزءا مـن            . المد والجزر من حيث المضاعفات والمعاناة التي تزيد       

  .بقرار من ابو مازن ومن حكومة رام اهللا.. ر فلسطينيالمعاناة في قطاع غزة هي بقرا
   وما دليلك على ذلك؟-
 ليس ادل على ذلك مما حصل في االمم المتحدة، حيث مثل فلسطين المجتمع الدولي باعتبـار حمـاس               -

وليس ادل على ذلك مـن المعـابر        . خارجة عن القانون ومعاملتها معاملة الخارجين عن القانون الدولي        
والمواد التموينية الشحيحة وقطع كل المواد التـشغيلية ومنـع          .. والمرضى الذين يموتون هناك   ) المغلقة(

االمر ليس سرا وانتم االعالميون تعلمون الحقيقة التي قـد ال يكـون لـديك الـسند                 . الحجاج من السفر  
م مرور  لكن ورغ . وقطاع غزة يحاصر ايضا بايدي فلسطينية     . والمستمسك المادي، لكنها موضع اجماع    

اربعة أشهر والمراهنات على ان حماس لن تصبر ولن تصمد، اقول اننا صمدنا ولدينا االستعداد لصمود                
في النهاية واثقون باننا بصبر وصمود قطـاع غـزة          . لشهور طويلة وان نوفر للناس ما نستطيع توفيره       

  .رينوحسن ادارتنا له ان يتفكك االنحسار وسينكسر وسينتصر قطاع غزة على المحاص
   يعني أليس لديكم مخاوف من امكانية وقوع انفجار الغضب في غزة على حماس؟-
ليس هناك أي بوادر وان كان ثمة شـيء فهـو التفـاف             .  انت في غزة هل شعرت بأي بوادر انفجار        -

االمـور تتجـه ايجابيـا نحـو     . جماهيري حول حماس والتفاف جماهيري حول الحكومة وادائها المميز       
 كل االخطاء والتجاوزات في الماضي حتى االحتكاكات والممارسات التي كانت ترسم            تصحيح وتصويب 

فيه معاناة نعـم هنـاك   . الحد االدنى متوفر للشعب   . لها اطراف في حركة فتح، فشلت في اثارة الجمهور        
ة فـي   لكن هذه المعاناة موجود   .  عاما 60معاناة لكن الشعب الفلسطيني اعتاد مثل هذه المعاناة منذ حوالي           

في الضفة تقوم قوات    . الضفة الغربية اضف الى ذلك ان الفوضى الموجودة هناك غير موجودة في غزة            
  ذا وصمة عار في تاريخ هذه السلطةاالحتالل جنبا الى جنب مع اجهزة السلطة في اعتقال المناضلين وه

ائيل لتمكنـت   والبعض يقول انه لوال وجود اسـر      ..  هناك مخاوف من ان تسيطر حماس على الضفة        -
  ..حماس من ذلك
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وكنـا نحـن   .  لم يكن واردا في خاطر حماس او اجندتها او في ثقافتها ان تسيطر على قطـاع غـزة             -
وقطاع غزة  . صادقين في القول ان الذي حدث لم يكن سوى تدهور أمني لحالة انتهت الى ما انتهت اليه                

خيار، إمـا ان نتركـه للـدمار او نقـوم           هو وديعة وامامنا    ) هنية(هو كما تفضل االخ رئيس الوزراء       
وما اغاظهم ان حركة حماس استطاعت ان تعيد مأسسة العمـل فـي             . بمسؤولياتنا ازاء ترتيبه وتأسيسه   

يروجون . قطاع غزة في كل المجاالت، منها االجهزة االمنية والقضاء والمحاكم وغيرها من المؤسسات            
. لمبرر للحملة الشرسة التي تمارس ضد حركة حماس       مثل هذه االشاعات في الضفة الغربية كي يجدوا ا        

نحن لم نأت على ظهر دبابة، والسالح الذي كان موجودا معنا قبل سنتين هو نفس السالح الموجود معنا                  
ولـو اردنـا    . في الوقت الحاضر، ولم يستخدم لوضعنا في السلطة، بل جئنا اليها عبر صناديق االقتراع             

 من مالحقة واعتقاالت واغتياالت وتفكيك    1996لك خالل الحملة ضدنا عام      االنقالب على السلطة لفعلنا ذ    
لكن اذا بقيت السلطة على هذه الحالة ولم تستفد من الدروس فان االنفجار سيقع ليس فـي                 . مؤسسات الخ 

الشعب قد يصبر على مثل هذا التغول، كما قال االخ هنية، لكنه لن يـصبر               . غزة، بل في الضفة الغربية    
لكن نعود ونقول ان المسألة ليست مسألة سيطرة فنحن باالساس حركة مقاومة في ظـل               .  ال نهاية  الى ما 

كل هذه المعاني السياسية    .. احتالل، والسلطة ليست دولة حقيقية وليست سلطة حقيقية وال حكومة حقيقية          
عليه فلن يـستطيع    لكن اذا ما بقي الحال على ما هو         . بالنسبة لنا في حماس هي جزء من فلسفة المقاومة        

واميركا بكل قوتها وعنفوانها لم تستطع ان تحفظ االمن فـي           . احد ان يقف في وجه االنفجار في الضفة       
  .العراق، الن الشعب العراقي ال يحتضن االحتالل بل المقاومة

 في نفس الوقت هناك من يقول ان حماس تعمل االن وبعد ان اوقفت عملياتها، على قصقصة اجنحـة                   -
ليس هذا فحسب،   . مة، من خالل المواجهات مع حركة الجهاد االسالمي وتدمير مصانع صواريخها          المقاو

ـ      .. بل ان حماس وتحت غطاء المقاومة تلتقي مع االسرائيليين         الـشرق  "وهذا ما اكده ابو مازن مجددا ل
  .."االوسط

يدا ان هذا الكالم غير      في قطاع غزة وهو يدري ج      "القاعدة" مثلما قال ابو مازن ان حماس تدعم تنظيم          -
بالنسبة للمقاومة فهذا كالم يكذبه     . انه في كالمه هذه انما يقصد الحاق االذى بحماس وليس اكثر          . صحيح
فحماس هي التي تدفع كل يوم شهداء في قطاع غزة وهي التي تتصدى جنبا الى جنب مع القوى                  . الواقع

والحركة قتلت خالل بضعة ايام     . حماس.. فاعيومن نفذ عملية صيد اال    . االخرى، للتوغالت االسرائيلية  
  .اربعة جنود اسرائيليين واصابت العديد

اعطني اسم واحد من الجهاد االسالمي او فـتح او الجبهـة            .. لم تعتقل حماس احدا على اساس المقاومة      
بالعكس حصل خطأ قبل ايام وضبطت كمية من الرصاص ظن انها متوجهـة             . الشعبية اعتقل النه مقاوم   

لى احدى العائالت الثارة الفوضى، لكن تبين انها للجبهة الشعبية، وتمت اعادة الرصاص للجبهة التـي                ا
الحدث الذي وقع مع الجهاد االسالمي في رفح لم تكـن خلفيتـه خلفيـة               . اداؤها في ساحة المقاومة قليل    

. لـشرطة فقد دهس احد اعضاء الجهاد شخصا ورفض الحضور الى مركـز ا           . مقاومة، بل حادث طرق   
فتح والشعبية والجهاد االسالمي كلها تقول ان حماس هي رأس الحربة في المقاومـة،              .. ادبيات المقاومة 

من يعتقل مجاهدي القصالم المطاردين فـي       . واي ضرر يلحق بحماس يلحق بالمقاومة كلها في فلسطين        
تفـاق تـسليم سـالح      من الذي يحاصر المقاومة ومن الـذي وقـع ا         .. الضفة أليست السلطة الفلسطينية   

  ...المقاومين؟
 ابو مازن عندما قلت له انكم مارستم السلطة كفصيل ضد حماس في الضفة الغربية، كان رده ان هـذا    -

غير صحيح وانه بدأ التحرك االمني ضد كتائب االقصى الجناح العسكري لفتح ومن حقـه ان يمارسـه                  
  ....ضد حماس

   يمكن ان اسأل سؤال؟-
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قليل جـدا بالمقارنـة بمئـات       ..!  من فتح معتقال لدى السلطة في الضفة الغربية         كم عنصرا  - تفضل   -
المعتقلين من حماس، حتى التنظيم السياسي وتنظيم الدعوة وهو تنظيم اداري ال عالقة لـه بالمقاومـة،                 

 ويساومون المقاومين على سالحهم ويطلبون منهم تسليم سالحهم مقابل االفراج عنهم،          . يقومون بتفكيكهما 
من السهل ان يلقي الشخص أي تهمة في السوق لكـن مـن             . كما حدث في جنين وطولكرم شمال الضفة      

فلن اقول انه عار مـن      .. اما في ما يخص ان حماس تلتقي مع االسرائيليين        . الصعب عليه ان يثبت ذلك    
يليين فانها  حماس حركة قوية وعندما تريد االلتقاء باسرائيليين وغير اسرائ        . الصحة، بل انه كذب صريح    

. ستعلن ذلك صراحة النها سيدة نفسها وهي منتخبة وسيدة المقاومة في فلسطين وليس لديها ما يـضيرها                
اذا كانت حماس نفسها نفت وكذلك      . واذا كانت لديه اسماء التقت مع اسرائيليين فليتفضل ان يفصح عنها          

ان يسابقهم احـد الـى لقـائهم مـع          فلماذا هذا االصرار الغريب؟ ربما هم خائفون من         .. فعلت اسرائيل 
  .فلينفردوا بهذه اللقاءات وهنيئا مريئا لهم.. نحن نقول لهم اطمئنوا. االسرائيليين

احـد  ( سمعت اشاعات تفيد بان حماس تغرم كل من يغني في االعراس وخصوصا لسميح المـدهون                 -
  ؟)كوادر فتح الذي اعدمته حماس خالل عملية السيطرة على غزة

هذا هو بيتي ويمكن لدى خروجك منه ان ترى رايات صفرا           .. معه منك ولم اسمعه من قبل      هذا ما اس   -
واصحاب البيت الذي ترفرف فوقه اعالم فـتح        ). رايات حركة فتح وطلب من حراسه ان يروني اياها        (

نحن . هذه االتهامات غير صحيحة   . دعوني الى عرسهم وبعثت لهم باقة ورد وغنوا فيه لسميح المدهون          
واعتقد ان اي دولة في العالم تؤيدنا في ذلك، الن نتيجتـه سـقوط              . نمنع اطالق النار في االعراس    فقط  

اما . ونجحنا الى حد كبير في اراحة المجتمع      . ضحايا وترويع الناس، اضافة الى انه مشهد غير حضاري        
 "الحياة الجديدة "فجريدة  .. وهذه هي صحافتهم تقول ما تريد     .. بالنسبة للغناء فبامكانهم ان يغنوا ما يريدون      

وتـابعوا  .  تدخل غزة رغم انها تشتمنا وتكـذب وتفتـري علـى الحكومـة             "القدس" و "االيام"اضافة الى   
كمـا ان   .. مؤتمراتهم الصحافية، التي تبث مباشرة من غزة وتطالب حماس بالتراجع وال احـد يمـسهم              

  .قيادات فتح في غزة تجتمع وال احد يمسهم او يعترض طريقهم
ماذا هذه االهمية التي اعطيت لسميح المدهون الذي يعتبر االن رمزا لمقاومة فتح لنفوذ حمـاس فـي       ل -

  هل للطريقة التي قتل فيها؟ وهل ارتكب جرائم بشعة حتى يستحق مثل هذه الميتة؟. غزة
  . لن انزل الى هذا المستوى-
   هل ارتكب جرائم بشعة حتى يستحق مثل هذه الميتة؟-
ا نفتح تحقيقا محايدا لتطلع على الجرائم التي ارتكبها سميح المدهون ومجموعتـه التـي                يا سيدي خلين   -

وهناك تسجيل صوتي لسميح المدهون بثته اذاعة الـشباب         . وصلت حد القتل والتعذيب، الذي ال يوصف      
. الالتابعة لفتح، وهذا التسجيل موجود وبامكانك الحصول عليه، ويعتز فيها بحرق بيوت مدنية حرقا كام              

هل تستطيع فتح ان تنكـر      .. هذا هو سميح المدهون   . عن اذنكم رايح اكمل الحرق    : وانهى المقابلة بالقول  
ذلك؟ وبطولته في فتح تأتي من مدى عداوته لحماس والجرائم التي ارتكبها بحق ابناء حماس وغيرهـا،                 

  .انا ال اريد الحديث عنه وكأنه بطل قومي. فهو قتل اناسا على اللحية
. ما يقال في رام اهللا ايضا انكم منعتم مقاهي االرجيلة ورفعتم اسعار السجائر الى اكثر من الضعف                 وم -

 شيكال لعلبة المعسل، يفسر ذلك بان عناصر        40 شواكل الى    4 شيكال لعلبة السجائر و    24 الى   12اي من   
  ..حماس ال يدخنون ويتحمل اعضاء فتح عبء االرتفاع

لالسف يركز االعالم على قضايا يجـب اال        .. ون التدخين، قالها مازحا    علشان تتحسن اخالقهم ويبطل    -
  ..تطرح النها ليست الجوهر

 في ظل شح الموارد التي تدخل الى القطـاع، فالـشيء            - لكنها قضايا مطروحة على مستوى الشارع        -
لتـي زاد   وهنـاك المحروقـات ا    . وهناك سلع ارتفعت قيمتها عالميا كالقمح     . الطبيعي ان ترتفع االسعار   

نحـن ال نـسعر     .. هذه سلع ال تتحكم باسعارها حركة حماس      .. سعرها جراء ارتفاع سعر برميل النفط     
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هناك على سبيل المثال بائع يبيع كيلو الخيار بشيكل وهناك اخر يبيعه بشيكلين، انا ال استطيع ان                 .. السلع
لكن اذا  . لحساب سلطة رام اهللا   بالنسبة للسجائر ضريبتها تخصم من الموردين       . افرض عليه بيعه بشيكل   

ما ضبطت كميات كبيرة من السجائر يحاول اصحابها تهريبها من خالل المعابر، فان حمـاس تفـرض                 
  .وهذا من حقنا فنحن حكومة. عليه جمارك

كيف تدبر حماس امورها المالية وكيف تدفع رواتـب المـوظفين ورجـال             ..  بالنسبة للمسائل المالية   -
 مليـون دوالر شـهريا   20 الى 12ونغرس االميركي ادعى ان حماس تدخل ما بين   الك. الشرطة واالمن 

  .عبر االنفاق
   هذا غير صحيح مطلقا-
   اذن كيف تدبرون اوضاعكم المالية؟-
حماس حركة لها امتدادتها واصبحت عنوانا سياسيا في العالم يخطب ودها           ..  هل حماس دكان ام حركة     -

وبعدين لدينا دخول   . اذا فهي ليست حركة من عدم وال حركة عدمية        . ةوتفتح امامها بلدان وقصور رئاسي    
. وايرادات من داخل البلد وجزء تستطيع الحكومة توفيره من المساعدات التي تجمعها لكـسر الحـصار               

قطاع غزة ليس بحاجة    .. نفقات قطاع غزة كانت تقاس على مدى الهدر المالي والسرقات التي كانت تتم            
 ماليـين  6 -5ون دوالر في الشهر لتدبير اموره، والحقيقة انه ال يحتاج الى اكثر من         ملي 60 او   50الى  

وبعدين نحن ندفع رواتب لمن قطعت رواتبهم وهـو يـدفعون           . دوالر بالشهر واكثر من نصفها ايرادات     
لمال من  الرواتب لجماعتهم، رغم اننا في الحكومة العاشرة كنا نأتي محملين ومنهم انا بالحقائب المليئة با              

من اوالد فتح ولم نقطع راتب احد حتى مـن كـان مـنهم              % 90اجل اطعام شعبنا، واول ما كنا نطعم        
لكن كان باكورة عمل الحكومة العتيدة في رام اهللا محاربة الناس في ارزاقها ظنا منها ان الناس                 . يعادينا

  .ولكن رزقنا ورزق الناس على اهللا.. ستنقلب على حماس
  . بين حماس والسلطات المصرية على االقل في مسألة العالقين على المعابر هل هناك تعاون-
  .لكن لم تحدث أي زيارات رسمية بعد االحداث..  االتصاالت لم تنقطع -
 هناك عالقون على معبر رفح وكانت هناك قيادات من حماس في مصر وبلدان عربية اخرى، تمكنت                 -

كيف .. واخص بالذكر مشير المصري   .. ء ما حصل في غزة    من العبور الى غزة بعد اغالق الحدود جرا       
  تمت العودة ومن أي معبر؟

  . لم يكن المصري هو الشخص الوحيد الذي عاد الى غزة، بل كل العالقين-
الن االخـوان   .. ليس من معبر رفح بل عبر حـدود رفـح         ..  ال - هل تم ذلك من خالل معبر رفح؟         -

لم ندخل عبر مباني المعبر ولكن من جانب اخـر  .  بفتح المعبرالمصريين لم يريدوا تسجيل موقف عليهم 
لهذا لم أكن انا وراء قـرار       . كنت عند اغالق المعبر في الشام     .. وانا شخصيا عدت عبر رفح    . وبتنسيق

وعلمت بامر الحسم عبر االذاعة     . الحسم في غزة كما يزعمون النني في تلك اللحظة كنت خارج القطاع           
اعود الى قضية المعبر، فقد كان العديد من العالقين الذين لم يكن بامكانهم العبور              . مثل غيري من الناس   

  .لذلك وافق االخوة المصريون مشكورين، عبورهم عبر الحدود.. النهم مطلوبون السرائيل
  18/11/2007الشرق األوسط 

  
  !وتطالب الفلسطينيين بحقوقها.. إسرائيل مظلومة .39

  بالل الحسن
 مؤتمر الخريف بناء على دعوة من الرئيس بوش، كان المناخ اإلعالمي السائد هـو               حين بدأ البحث بعقد   

وكان المناخ اإلعالمي الـسائد  . عقد مؤتمر من أجل أن ينال الفلسطينيون حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة   
لمنـاخ  وكـان ا  . يقول إن اإلدارة األميركية تحتاج إلى هذا المؤتمر لموازنة سياستها في الشرق األوسط            

اإلعالمي اإلسرائيلي السائد يتطلع إلى حضور أكبر عدد من الدول العربية، من أجل أن تنال إسـرائيل                 
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اعترافا عربيا أوسع بها، يكون بداية للتطبيع معها، وذلك خالفا للمبادرة العربية التي تدعو إلى التطبيـع                 
  .ملبعد االنسحاب اإلسرائيلي، وبعد نيل الفلسطينيين لحقوقهم بالكا

  :طرح المفاوض الفلسطيني ثالثة مطالب أساسية. على أساس هذه القواعد بدأ الشد والجذب
  .أن يتم تحديد موضوعات الحل النهائي التي سيبت بها المؤتمر: أوال
لكل قضية من قضايا الحل النهائي، بحيث يتـضح مـضمون           ) المرجعية(أن يتم تحديد إطار الحل      : ثانيا

  .الحل المنشود
  . أن يتم تحديد سقف زمني للتفاوض، بناء على البندين السابقين، ال يتجاوز ستة أشهر:ثالثا

وقد حدث عمليا أن إسرائيل رفضت هذه المبادئ الثالث النعقاد المؤتمر، وقبلت فقط أن يتم ذكر قـضايا                  
ير إلـى أن    الحل النهائي في وثيقة تقدم إلى المؤتمر، ولكن ليس من شأن المؤتمر أن يبت بها، بل أن يش                 

وعند البحـث فـي     . هذه القضايا ستكون موضوع التفاوض، بتشجيع منه، بين الفلسطينيين واإلسرائيليين         
كما طلبت حذف   ). 1967االنسحاب الكامل من أراضي     (قضايا الحل النهائي طلبت إسرائيل حذف قضية        

م يعد أحد يـدري بعـد       ول). حذف قضية القدس  (وطلبت أيضا   ). حق العودة لالجئين الفلسطينيين   (قضية  
ذلك، لماذا إذا سينعقد هذا المؤتمر؟ وبدا واضحا أن الجواب المطروح هو أن المؤتمر سـيكون مناسـبة                  

حسب توصيفات كوندوليزا رايـس وزيـرة الخارجيـة         " جوهرية"و" معمقة"و" جدية"إلطالق مفاوضات   
  .األميركية، وهي توصيفات كالمية ال عالقة لها بالسياسة

ذا الذي جرى حتى اآلن، إن إسرائيل كانت تعمل على أساس تخفيف وتقليـل مـا سـيناله        ويتضح من ه  
  :الفلسطينيون، وكانت تعمل بالتحديد على إعادة إنتاج مفاوضات تقوم على قاعدتين

  .التفاوض حول اقتسام الضفة الغربية، وليس حول االنسحاب الكامل منها: القاعدة األولى
ث بالقضية الفلسطينية األصل، من خالل البنـد الوحيـد المطـروح حولهـا،              رفض البح : القاعدة الثانية 

، التـي   2000وذلك كإعادة إنتاج لمفاوضات كامـب ديفيـد         . والمتعلق بحق العودة لالجئين الفلسطينيين    
  .رفض فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات خطة رئيس الوزراء ايهود باراك

شهرا عدة، وجاءت كوندوليزا رايس إلى المنطقة ثماني مـرات          استغرق العمل بهذا التكتيك اإلسرائيلي أ     
إلى أن بدأت إسرائيل في األسبوع الماضي وضع تكتيك تفاوضـي جديـد             . دون أن يتغير منهج البحث    

" اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولـة إسـرائيل      "ويقوم هذا التكتيك على قاعدة ضرورة       . موضع التطبيق 
  :كن أن نسجل تبلور هذا المطلب كتكتيك تفاوضي كما يليويم. كشرط النطالق المفاوضات

إن إقامة دولة فلسطينية    : مقاال للكاتب يهودا بن مئير قال فيه      " هآرتس" نشرت صحيفة    12/11/2007يوم  
ومن المحظور علـى    .... يعتبر تنازال مأساويا  "على جزء كبير من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة          

ن األشكال، أن يتوجه نحو هذا التنازل، إذا لم يترافق مـع قبـول وتـسليم                الشعب اليهودي، بأي شكل م    
  ".فلسطيني واضح بأن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي

اإلرهاب العالمي  " قال ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي في كلمة ألقاها في مؤتمر             13/11/2007يوم  
  ".يجب أن تعترف مفاوضات أنابوليس بإسرائيل كدولة يهودية"الذي انعقد في هرتسليا " والجريمة الدولية

 قال بيان صادر عن مكتب ايهود اولمرت رئيس الوزراء، وبعد اجتماعه مع خـافير               14/11/2007يوم  
إن نقطة انطالق المفاوضات بعـد أنـا        "سوالنا المنسق األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي         

لقد أعلن رئـيس الـوزراء      "وأضاف البيان   ". سرائيل كدولة للشعب اليهودي   بوليس ستكون االعتراف بإ   
  ".بوضوح إن هذه المسألة من وجهة نظر إسرائيل غير قابلة للتفاوض أو البحث

 تقدم أفيغدور ليبرمان وزير التهديدات االستراتيجية وداعية الترانـسفير، بمـشروع            15/11/2007يوم  
شترط المفاوضات مع الفلسطينيين باعتراف من قبلهم بإسرائيل كدولـة          ي"قرار إلى الحكومة اإلسرائيلية     

إضافة إلى ذلـك،    . وسيطرح مشروع القرار هذا على الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها المقبل         ". يهودية
وبـذلك  . ستتقدم ثالثة أحزاب إسرائيلية بمشروع قرار إلى الكنيست اإلسرائيلي حول الموضـوع نفـسه         
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لى بلورة تصريحات أولمرت في إطار قرارين ملزمين، قرار صـادر عـن الحكومـة،               يسعى ليبرمان إ  
  .وقرار ثان صادر عن الكنيست

يعمل على أسـاس أن     . إن هذا التكتيك التفاوضي اإلسرائيلي الجديد، يعمل من أجل قلب قاعدة التفاوض           
أن يقدم اإلسرائيليون شـيئا     المطلوب في مفاوضات أنابوليس هو أن يقدم الفلسطينيون شيئا إلسرائيل، ال            

إلى الفلسطينيين، إضافة إلى ما يعنيه ذلك من مخاطر جسيمة أخرى تمس مستقبل الالجئـين ومـستقبل                 
  .1948فلسطينيي 

حركت هذه المخاطر الجسيمة القوى الفلسطينية داخل دولة إسرائيل، وهي تتحاور اآلن من أجل إعـالن                
و " الجبهة الديمقراطيـة للـسالم والمـساواة      "فقد دعت   . ائيلدولة إسر " يهودية"موقف موحد إزاء فكرة     

. إلى بلورة موقف موحد للجماهير الفلسطينية في إسرائيل، وإصداره في وثيقة رسمية           " الحزب الشيوعي "
إننا نرى فـي    : ، وجاء في الرسالة   "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية    "وقد وجها معا رسالة إلى رئيس       

  :إلسرائيلي خطورة استثنائية، ألن الحديث عن يهودية الدولة يحمل معان ثالثة أساسية هيهذا الموقف ا
  .الطعن بمواطنيتنا وحقنا في البقاء والحقوق .1
  ).الطرد الجماعي من الوطن(يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة دولية للتبادل السكاني والترانسفير  .2
  .يغلق الباب في وجه أي حل لقضية الالجئين .3
عت الرسالة إلى تشكيل لجنة فلسطينية خاصة لبلورة موقف واضح، وتوزيع مضمونه على القيـادات               ود

  .الفلسطينية واإلسرائيلية، وكذلك على األطراف العربية والدولية ذات العالقة بالعملية التفاوضية
.  طرق جديـد   ومع وصول األمور إلى هذا الحد، تكون العملية التفاوضية الجديدة، قد وصلت إلى مفترق             

كما وتريد إسرائيل أن تخرج     . إذ يمثل الموقف اإلسرائيلي تحديا للمفاوض الفلسطيني وللمفاوض العربي        
نفسها من إطار الجهة التي يجب عليها أن تتراجع وتتنازل، إلى إطار الجهة التي تطلب من اآلخرين أن                  

سـرائيلي الغريـب هـذا، ال يبقـى         وحين يحتدم الجدل، ويتم رفض المطلب اإل      . يتراجعوا وأن يتنازلوا  
. مطروحا كأمر واقع، سوى المشاريع االقتصادية التي سيقدمها توني بلير باسم اللجنة الرباعية الدوليـة              

وإذا حدث ذلك، وهو المرجح أن يحدث، تكون األمور قـد تمخـضت عـن تراجـع عـن موضـوع                     
فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة،     المفاوضات، إلى بحث في تسيير األمور المعاشية اليومية، وتغيب          

ويصح عندئذ القول إن إسرائيل ال تريـد        . وتبرز على أرض الواقع سلطة تعمل تحت إشراف االحتالل        
تريد استمرار االحتالل بأرخص الطـرق وأقلهـا        . ال تريد دولة فلسطينية   . ال تريد المفاوضات  . التسوية
دى عليها من قبـل الفلـسطينيين، وهـي تريـد أن تطالـب              إسرائيل تعتبر نفسها مظلومة، ومعت    . كلفة

وهذا هو الدرس الذي ال بد أن يعيه الفلسطينيون والعرب، مـع            . الفلسطينيين اآلن باستعادة حقوقها منهم    
أنه درس يحاذر الفلسطينيون والعرب أن يطرحوه عالنية وبصراحة، ويحـاذرون اسـتخالص نتائجـه               

 .وتبعاته
  18/11/2007الشرق األوسط 

  
  !!البند األول من خريطة الطريق أوالً .40

  ياسر الزعاترة
تبدي الدوائر اإلسرائيلية ارتياحاً كبيراً لموافقة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البند              
األول من خريطة الطريق كشرط للتقدم على طريق المفاوضات، وقبل ذلك توفير فرص النجاح لمؤتمر               

 والبند المذكور لمن ال يتذكر هو المتعلق بحل المجموعات المسلحة وجمـع سـالحها ووقـف                أنابوليس،
  .مختلف أشكال المقاومة، بما في ذلك التحريض، نعم التحريض

ويرى اإلسرائيليون، ومن رائهم بالطبع كوندوليزا رايس وزعيمها جورج بوش أن هذه الموافقة ستفـسح               
يقة أو البيان المتعلق بقمة أنابوليس، التي لم يحدد موعدها النهائي إلى            المجال أمام التقدم في صياغة الوث     
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اآلن بسبب المشاكل اإلجرائية التي تعترضها، ومن ضمنها معركة المزايدة السياسية بين قيادات الدولـة               
 العبرية، وعلى رأسهم كالً أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك، السيما أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني              

  .تبدو أقرب إلى األول منها إلى الثاني" التاريخي"التي تمسك بملف القمة العتيدة وبيانها 
نتذكر هنا أن البداية المشار إليها، والتي يركز عليها اإلسرائيليون هي ذاتها التي افتتح بها مسلسل أوسلو                 

شهور من توقيع االتفاق في     ، وبالطبع بعد    1994بعد إنشاء السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وأريحا عام          
" التبادليـة "، وجاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لكي يكرسها فيما سماه            1993سبتمبر عام   

المزيد من إعادة انتشار الجيش اٍإلسرائيلي في مناطق السكان الفلسطينيين مقابل           (التي تتلخص في معادلة     
  ).المزيد من األمن لإلسرائيليين

القاعدة البائسة والمثيرة للقهر، والتي تلخص في واقع الحال البعد األمني التفاق أوسلو، جـرت               على هذه   
المطاردة المحمومة لكل أشكال المقاومة منذ إنشاء السلطة وحتى نهاية التسعينيات، وعلى إيقاع بنودهـا               

ـ              شهودة باصـطياده   جرى التخلص من جميع المتمردين على برنامج التعاون األمني الذي أثبت فعالية م
لرموز المقاومة الكبار واحداً تلو اآلخر، من المهندس يحيى عياش إلى المهندس محيي الـدين الـشريف                 
إلى عماد وعادل عوض اهللا وسواهم الكثير ممن قتلوا أو سلموا لإلسرائيليين بشكل غير مباشر، فـضالً                 

. عتقال في سجون السلطة الفلسطينية    عن وضع شبان العمل المسلح ومن يسندونهم من السياسيين رهن اال          
، فيما كان خيرة الرجال رهن االعتقال، فكـان         2000ونتذكر كيف اندلعت انتفاضة األقصى سبتمبر عام        

أن تحول معظمهم الحقاً إلى شهداء أو أسرى لدى االحتالل، أما من تبقى منهم وهم قلة، فمنهم من اعتقل                   
  . سيعتقل الحقاخالل الحمالت األمنية األخيرة، ومنهم من

اآلن يمكن القول إن السلطة لم توافق على تنفيذ البند األول من خريطة الطريق فحـسب، بـل شـرعت                    
بالفعل في تنفيذ المطلوب، وبالطبع على أمل الحصول على بعض الحوافز المقابلة التي يمكن من خاللها                

ز، فضالً عـن اإلفـراج عـن     تسويق ما يجري، مثل اإلفراج عن بعض السجناء أو إزالة بعض الحواج           
وما المطاردة التي تجري لحماس في الضفة الغربية واستمالة بعض مجموعات المقاومة            . بعض األموال 

من أجل تسليم سالحها، إلى جانب استالم األمن في نابلس خالل النهار، ما ذلك سوى جزء ال يتجزأ من                   
ائجه على األرض مدائح إسـرائيلية للجانـب        تنفيذ المطلوب وإثبات حسن النوايا، األمر الذي ظهرت نت        

الفلسطيني تتحدث عن وجود شريك يمكن السير معه في طريق السالم، مع مطالبات مـن قبـل بعـض                   
الكتاب والسياسيين بتقديم مزيد من الحوافز للسلطة كي تمضي قدماً في طريق الـسالم، مـع مطالـب                  

  .معاكسة بمزيد من فرض الحصار على حماس في قطاع غزة
ولكن ماذا عن وثيقة المؤتمر الموعودة التي جرى الحديث عنها طوال األسابيع الماضية وجعلتها السلطة               

  وبعض الدول العربية شرطاً لحضور المؤتمر؟
من الواضح أن الوثيقة المذكورة ستكون موجودة بحسب أرجح التقديرات، لكنها سـتكون كمـا أشـرنا                 

الذي يتيح لكل طرف أن يأخذ منها مـا يـشاء، وسـتركز حـسب               " الغموض البناء "مراراً، وثيقة تعتمد    
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب دولـة         "المصادر اإلسرائيلية على هدف المفاوضات ممثالً في        

 من دون تحديدها، ومن ثم الحـديث عـن تبـادل عـادل ومالئـم       67، مع اإلشارة إلى حدود      "إسرائيل
ب، مع العلم أن وضع نسبة واحد إلى واحد لن يغير شيئاً في بؤس الوثيقة،               لألراضي من دون تحديد النس    

ألن أراضي القدس واألراضي التي تؤوي أحواض المياه في الضفة الغربية وتقـسمها إلـى كانتونـات                 
وفيما يمكن اإلشارة إلى القدس كعاصـمة       . اليمكن أن تقارن بذات النسبة من األرض في صحراء النقب         

ن يجري التطرق إلى أية تفاصيل أخرى تثير الغبار وتفجر الخالف مثـل مكانـة الحـوض                 للدولتين، فل 
المقدس والمسجد األقصى، مع العلم أن قمة كامب ديفيد لم تنفجر بسبب الحديث العام عن كـون القـدس          

ى عاصمة للدولتين، وإنما بسبب التفاصيل المتعلقة بالمسجد األقصى وما حوله، وتفاصيل التسوية األخر            
ويبقى ملف الالجئين الذي ستصاغ من أجله عبارات ال تفضح تماماً تنازل الـسلطة              . داخل حدود القدس  
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عن حق العودة، لكنها ستشير إليه عبر الحديث عن الحل المتفق عليه، وعن التعـويض وأخـذ معانـاة                   
  .الالجئين بعين االعتبار

سرائيليون كيف يلتفون عليها حتـى لـو كانـت          ما يعنينا هنا بعيداً عن كل هذه التفاصيل التي يعرف اإل          
عبثية جديدة ستمضي في طريقها، رغـم إدراك        " أوسلوية"لصالح الفلسطينيين في األصل، هو أن مسيرة        

واألسـوأ أن ينطـوي     . الجميع أن أصحابها لن يحصلوا في نهايتها على ما حصلوا عليه في كامب ديفيد             
ا يأمل اإلسرائيليون واألمريكان، فضالً عن تهيئة األجـواء         ذلك كله على مسيرة تطبيع مجانية جديدة كم       

  .لضرب إيران
هذا اإلدراك المشار إليه، إضافة إلى عجز قيادة السلطة عن فرض إرادتهـا علـى الجمـاهير وقـوى                   
المقاومة، بما فيها حركة فتح، لن يسمح لهذه اللعبة بالمرور على نحو ما وقع للعبة أوسلو، فما هو سوى                   

ت حتى تنفجر األوضاع من جديد، السيما إذا ضربت إيران وتصاعد منسوب الفوضـى فـي                بعض الوق 
المنطقة إثر فشل المخطط األمريكي في ترتيب الوضع العراقي والعربي على نحو يعيد تشكيل المنطقـة                

 .ويرتب أوراقها لصالح الزعامة اإلسرائيلية
  18/11/2007الشرق القطرية 

  
  مطلوب دفع الثمن مرتين .41

  محمد السعيد إدريس . د
" إسرائيلي"سوف يدخله الفلسطينيون بتدبير أمريكي        " جسر لعبور الوهم  "إذا كان لقاء أنابولس هو مجرد       

  بانعقاد اللقاء؟" اإلسرائيلي"وبحضور عربي فلماذا كل هذا االهتمام األمريكي  
 أكدت أن المـؤتمر سيـضر       عندما" اإلسرائيلية"السؤال مهم، وأجابت تسيبي ليفني عنه من وجهة النظر          

، وإذا كان هناك من     "اإلسرائيلي"بربط إجراءات المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية بتنفيذ مطالب األمن           
واعتقال " اإلرهابيين"يمكن التفاوض معه اآلن، فاألهم هو وجود من يقدر على التنفيذ ابتداء بنزع سالح               

" العمليـة "طبيع المباشر مع العرب من دون انتظار انتهاء         المطلوبين، لكنها تحدثت عن هدف آخر هو الت       
  .أي من دون انتظار قيام الدولة الفلسطينية

  .مائة في المائة" إسرائيلية"هذه المكاسب يمكن أن تكفي أيضاً الواليات المتحدة ألنها مكاسب 
هذا الغموض لـم    . لقاءرغم ذلك يبقى الكثير من الغموض بالنسبة لألهداف األمريكية الحقيقية من هذا ال            

في جامعة حيفا عندما قال إن      " مركز أبحاث األمن القومي   "يكشف عنه إال مؤخراً إال دان شيفكان رئيس         
بل يهدف الى مساعدة الـرئيس األمريكـي        " اإلسرائيلي"ال صلة له بحل الصراع العربي         "لقاء أنابولس   

  ".رية إليرانجورج بوش على تهيئة األجواء اإلقليمية لتوجيه ضربة عسك
بحتة ال دخل   " إسرائيلية"قضية أمريكية     "أنابولس يتوجب النظر إليه على أنه       " لقاء"شيفكان أكد أيضاً أن     

هو مساعدة بوش قبل الوصول الى نقطة الحسم على مواجهـة           " إسرائيل"، وأن حضور    "للفلسطينيين فيها 
  .إيران

يني مسؤولية إفشال اللقـاء، حيـث سـيتعمد         األهم، أن بوش وأولمرت يخططان لتحميل الطرف الفلسط       
كثيـرة خاصـة    " إسرائيلية"أولمرت إبداء مرونة حذرة ومصطنعة يمكن أن تحظى بالقبول من أطراف            

حزب العمل الشريك في االئتالف الحكومي الذي يخشى أولمرت من انفراطه، لكنه علـى يقـين بأنهـا                  
  .مرفوضة فلسطينياً

بضغوط أمريكية  " اللقاء"ن الثمن مرتين، األولى عندما يساقون الى هذا         معنى هذا أن الفلسطينيين سيدفعو    
لمجرد جني الوهم، والثانية عندما سيحملون، أمام أشقائهم من الدول العربية، مسؤولية إفشال اللقاء، فـي                

  .وقت لم يعد لديهم ما يدفعونه أكثر مما دفعوا من أثمان لهؤالء األشقاء
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أفضل من الفلسطينيين، فهم أيضاً مطلوب منهم أن يدفعوا الـثمن مـرتين،             لكن األشقاء ليسوا في وضع      
، والثانية في االنجرار الى مخطط بوش لضرب إيران مـع كـل             "إسرائيل"األولى في شكل التطبيع مع      

  .المخاطر األمنية واالقتصادية والعسكرية المؤكدة جراء ذلك
لن يكـون إال مـن      " لقاء"سبق انسياق الجميع وراء     بهذا المعنى ال بد من اتخاذ إجراء عربي  فلسطيني ي          

قد تكون لقاءات بعض القادة العرب والقمم الثنائية التي حدثت قبل           . أجل دفع األثمان من دون مقابل يذكر      
أيام بين أكثر من مسؤول عربي خطوة ضمن هذا االتجاه لكن ذلك ال يكفي لإلنقاذ، فـالمطلوب اتخـاذ                   

  .ثار حول هذا اللقاء من كافة جوانبهمواقف صريحة من كل ما هو م
  18/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ! ذكرى أبو عمار؟ الخشية اليوم هي من االندثارفيحتى  .42

  نهلة الشهال
تقوم القضية الفلسطينية على القوة الرمزية التي تمثلها، كحالة صافية من الظلم االستعماري المطلق، تجد 

. مما تعنيه فلسطين في التاريخ وفي الميثولوجيا، بما فيها تلك الدينيةكل قضية أخرى بعض نفسها فيها، و
 إلى األرض األم التي أتاحتها اتفاقيات أوسلو، وهي عودة بشرية - الجزئية -فعلى الرغم من العودة 

واستدراكا، ال يهدف هذا . وسياسية في آن، إال أن حضور فلسطين بقي يتجاوز من بعيد قيمة تلك اللحظة
كيد إلى التقليل من شأن ما يعنيه المنعطف التاريخي لعودة منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها تلك، التأ

وهو ما ظلت ترفض اإلقرار (إلى الضفة وغزة، واعتراف إسرائيل بوجود شيء اسمه الشعب الفلسطيني 
أن تحدياً آخر ابتدأ إال .  وإن كان االعتراف هنا أيضا جزئي–، وبأنها تحتل أراضيه )به على مدى عقود

والحق أنها لم تكن . مذاك، يتعلق بالنجاح في استيعاب المعطيات الجديدة وما تكتنزه من تناقضات شاقة
فالحالة السياسية الفلسطينية ولدت في الشتات العربي، ونالت من الرعاية الرسمية والشعبية . مهيأة لذلك

وألنها ابنة تلك . متساويين) العنفية أحياناً كثيرة(لوصاية العربية قدراً هائال، كان فيه الدعم والرغبة با
البيئة، فهي نجحت في التعامل مع كليهما بمقدار ال يستهان به من التوفيق، إذا ما انطلقنا من شروط 

حول العمل الفدائي الفلسطينيين من الجئين مساكين وضيوف مفروضين، إلى المعادلة . البداية الصعبة
ية األهم، ألنها عابرة للبلدان والسلطات، بل لصراعاتها الداخلية، وألنها غير قابلة للتجاهل السياسية العرب
، بتغييرات جوهرية في الوضع السياسي 1967 و1948وكما تسببت نكبات فلسطين في . أو التجاوز

 دوراً العربي، وبنهاية حقبات وحلول أخرى، فإن الحركة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعبت
وإن لم نذكر إال مثاال واحدا، فقد تطلب . فاعالً في تقرير مالمح المشهد العربي بعد هزيمة حزيران

  .الحضور احتالل إسرائيل لعاصمة عربية كبرى كبيروت-التعامل مع هذا الدور
ولعب ياسر عرفات في تأسيس هذا السياق وإدارته دوراً لعله يمكن القول، من دون أي خشية من 

وأثار ذلك غيظاً كثيراً، لكنه ولّد إعجابا . لقد تطابق تماماً الدور والشخص. بالغة، انه كان تكوينياًالم
وعلى . عالمياً وعربياً متعدد المستويات وغير قابل للتشكيك على الرغم من كل ما كان يقال حوله

ى فلسطين، كإمكان، وليس الصعيد الفلسطيني، جسد أبو عمار تلك الحالة العابرة من اللجوء المشتت إل
ولذلك، فهو كان محط إجماع فلسطيني، حتى لدى أكثر . كحالة وجدانية تلتحق بذكرى األوطان السليبة

منتقديه قسوة وجذرية، أولئك الذين لم يكونوا على اتفاق ال مع تصوره وال مع أسلوبه السياسي، وأولئك 
ألمور الداخلية، ترقيعاً من هنا وتسويات من الذين كانت تغضبهم وسائل عمله، وطرائقه في ترتيب ا

  .هناك، وتأجيالً وتسويفاً وتركيبات معقدة في األغلب، وأبوية متسلطة في كل األحوال
وإذا كانت هذه التركة تطرح اليوم سيئاتها كلها، ويصح فيها القول أن أبو عمار وحده كان قادرا على 

ارثية، فال يجب تجاهل عنصرين، أولهما ذاتي، يسأل هذا ضبط إيقاع ما صنع، وأن النتيجة هي بالتالي ك
الحد من قصور اآلخرين الذين كانوا يوشوشون في السر شكواهم من أبو عمار في زمانه، بينما ظهر 
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وقد كان كذلك دوماً ولو (اليوم مبلغ عجزهم عن التعاطي مع معطيات الواقع الفلسطيني الشديد التعقيد، 
، وثانيهما موضوعي يشير إلى ارتداد المسألة الفلسطينية نحو مرتبة ثانية في )دتغيرت عناصر هذا التعقي

ظل احتالل العراق المباشر من قبل الواليات المتحدة، وفي ظل التهديدات األميركية بشن حرب عالمية 
. اقهاثالثة، وإن كانت حجتها حماية وجود إسرائيل، إال أن مدخلها هو إيران بينما ال يعلم غير اهللا نط

فيه الخضوع للتحرك وسط : وهكذا تجد القيادات الفلسطينية نفسها معنية بالتعامل مع واقع متعدد الجدة
المجتمع الفلسطيني على أرضه، ذاك الذي لم يكن في أصل الحالة ولو أنه غايتها، وهو مجتمع تشوبه 

يلي وتدخالته بل تحكمه في تشويهات ليس اقلها انه في حالة هجينة من الرزوح تحت االحتالل اإلسرائ
لم يعوض، /كل شاردة، علناً وفي الخفاء، بينما يفترض به أنه يبني دولة، وفيه غياب عرفات الذي ال

  .وفيه انزياح قلب الحالة العربية عن فلسطين للمرة األولى منذ ستين عاما، على األقل
و عمار، بطل العجب وبقي فحسب فإن قُرئتْ على ضوء ذلك كله حادثة غزة الشنيعة في ذكرى رحيل أب

حزن على انتهاك مكانة الرمز من دون حساب للمحرمات، وال يوجد مجتمع تقوم له . الحزن الشديد
لذا يجوز أن يخاف وأن يحزن من يرى أن تلك . قائمة من دون التمسك برموز والتقيد بمحرمات

 هي -ي تكراراً على يد الفلسطينيين  فقد سبق غزة األخيرة غيرها، كما أريق الدم الفلسطين–الحوادث 
وبديهي أنه ال يخرج من هكذا مشهد . عالمات على االندثار، وليس على صراع على السلطة كما يبدو

. أي منتصر، بغض النظر عما جرى فعلياً على األرض، وبغض النظر أكثر عن المحاجات المتبادلة
، "قاتل أبيه"فالرجل مصنف بأنه .  تطاقوبهذا الخصوص، تصبح تصريحات واحد مثل محمد دحالن ال

نسبة إلى محاولته التخلص من ياسر عرفات يوم كان محاصراً في مقره في المقاطعة، وفي واحدة من 
وقد . أسوأ لحظات مسيرته، والتي انتهت فعلياً بموته المعنوي قبل وفاته الجسدية التي ما زالت غامضة

ولعل السيد دحالن لم يعد يخطط ! وص قاتل أبيه أنه ال يرثقال له أبو عمار يومها إن القاعدة بخص
: للوراثة، وهي مبعثرة ومبددة، بل الفتتاح مرحلة جديدة متسقة مع ما يرى البعض أنها روح العصر

وهي بالمناسبة مدرسة . مدرسة السادة الجلبي وعالوي في العراق، وقبلهما السيد كرزاي في أفغانستان
األميركي أو تجبر " العصر"ات القائمة أصال على السلطات، والتي تقرر مسايرة مختلفة عن حالة القياد

على الخضوع التام له، أو ترتضي ذلك للحفاظ على مناصبها ومكتسباتها، ولكنها ورغم كل شيء تبقى 
ي أما المدرسة الجديدة فآتية من ال مكان، وه. ابنة البنى التي أتت منها، وإن كانت تمثل لحظة انحطاطها

تؤشر إلى درجة من تخلع في مجتمعاتنا، تجعل من طموحات تلك النماذج مسألة ممكنة وإن لم تكن 
  .مشروعة

التي تقدم على أفعال من قبيل ما يجري في غزة، فمشكلتها أنها لم تستنتج " حماس"وأما تلك الجماعة من 
من أن ذلك التصويت : الفلسطينيةشيئاً من الدرس القريب الذي أوصلها هي للفوز باالنتخابات التشريعية 

". مع"وليس " ضد"وليس على التأييد العارم لحماس، وأن الناس صوتوا " فتح"كان استفتاء على شعبية 
وهم خرجوا عدة مئات من األلوف في غزة لتحية عرفات في األسبوع الماضي، وفي ذلك الكثير من 

  .أيضا" ضد"ال
  !! اليوم مثل هؤالء جميعاً؟ يا للبؤسفهل قدر المسألة الفلسطينية أن يتوالها

  18/11/2007 الحياة
  

  "اإلسرائيلية"حتى ال تتحقق التكهنات  .43
  عوني صادق 

داني روبنشتاين في صحيفة    " اإلسرائيلي"، كتب   "نهاية الحركة الوطنية الفلسطينية   "قبل أيام، وتحت عنوان     
غـرق  "، وتحدث فيه عـن      "لفلسطينيةبزوال الحركة الوطنية ا   "مقاال بشّر فيه    ) 6/11/2007 -هآرتس(

، مدلالً على ذلك ومستعيناً بما وصلت إليه حـال منظمـة التحريـر              "سفينة المشروع الوطني الفلسطيني   
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الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها القيادية، وكذلك بحال السلطة الفلسطينية ومواقف الفلـسطينيين إزاءهـا،             
ياسية والعسكرية بين األطراف الفلسطينية، وعجز الجميـع        وكذلك من خالل االنقسامات واالشتباكات الس     

  .عن مواجهة المشكالت التي يطرحها الواقع السياسي والحياتي الفلسطيني بدءا بأسهلها وانتهاء بأصعبها
وبالطبع لسنا في حاجة إلى القول إن الصهاينة جميعا وأنصارهم وعمالءهم عملوا دائما ويعملون جاهدين               

لكنه مـن بـاب الجهـل، أو        . ائل واألساليب، آملين زوال الحركة الوطنية الفلسطينية      بكل الطرق والوس  
التجاهل، أن ننكر أن هذه الحركة الوطنية كانت، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو مهددة بالزوال، بل إن الكثيرين                 

 تدمير  يرون أن اتفاق أوسلو لم يكن له هدف حقيقي غير خلق الظروف التي ستؤدي عاجال أو آجال إلى                 
والمدقق في ما آلت إليه األوضاع ال بد أن يعترف بأن أذى كبيراً جـداً قـد                 . الحركة الوطنية الفلسطينية  

وكثير مـن الـوطنيين الفلـسطينيين       . أصاب هذه الحركة، لكن خوفه يزداد كل يوم مما هو في الطريق           
ات المتبعة، والممارسـات    نتيجة للسياس " غرق سفينة المشروع الوطني الفلسطيني    "حذروا ويحذرون من    

التي أقدمت وتقدم عليها السلطة الفلسطينية، والخالفات التي تسود األطراف في الساحة الفلسطينية، والتي              
تجسدت في األشهر األخيرة في االنقسام السياسي الذي تزداد تداعياته خطورة كل يوم، والذي قد يجعـل                 

  .نبوءة قيد التحقيق" اإلسرائيلية"من األمنيات 
لقد أدى االنقسام السياسي الحاصل إلى صراع تناحري أدى إلى أن تتخذ األطراف الفلسطينية مواقـع ال                 
تتخذ إال بين أعداء، وأصبحت هذه األطراف تتبـادل األدوار، بـوعي أو مـن دونـه، مـع المحتـل                     

. اف، وهو وضع يكشف مدى التدهور الذي أصاب المفهوم الوطني لدى كـل هـذه األطـر                "اإلسرائيلي"
، التي بشر بها روبنشتاين، ال يحتاج المرء، في ظل األوضاع الراهنة، إلى جهـد               "اإلسرائيلية" "النبوءة"و

كبير ليلتقط الكثير من المؤشرات المفزعة بشأنها، وأولها ما يتخذ من ترتيبات تفضحها تسريبات متعمدة               
حيث ينتظر أن تتم زيارة تاسعة لوزيرة       ، و "لقاء الخريف "أو  " لقاء أنابولس "تأتي في إطار التحضير لعقد      

الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس قبل عقد اللقاء، لوضع لمساتها األخيرة على آخر ما توصلت إليـه                
 -معـاريف (وكانـت صـحيفة     . والفلـسطيني تمهيـداً لعقـده     " اإلسـرائيلي "المفاوضات بين الطاقمين    

، يوسي بيلين وياسر عبد     )وثيقة جنيف (عرابي  قد ذكرت أن مفاوضات سرية عقدت بين        ) 5/11/2007
ربه، وبعلم وموافقة رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع، أسفرت عن إسقاط حق عودة الالجئين               
الفلسطينيين بشكل واضح ونهائي، وأن هذه الوثيقة سلمت لرايس في زيارتها األخيرة إلـى األراضـي                

  .الفلسطينية
، وقد رحبت أوسـاط     "اإلسرائيلية"طة الفلسطينية االستجابة للمطالب األمنية      في الوقت نفسه، قررت السل    

خريطـة  (بقرار السلطة، واعتبرته التزاما سيطبق كجزء من المرحلة األولـى مـن             " إسرائيلية"سياسية  
وحول . ، بعد أن أعيد إليها االعتبار كمرجعية للمفاوضات التي ستجري في لقاء أنابولس وبعده             )الطريق
على موقعها على اإلنترنت تقـول، إن       ) يديعوت أحرونوت ( السلطة الفلسطينية هذا، كتبت صحيفة       قرار

في المرحلة األولى وهو مـا يعنـي        " تحارب اإلرهاب "هذا االلتزام يعني أن على السلطة الفلسطينية أن         
، كمـا   )فـتح (وبقية المنظمات بما في ذلك التابعة لحركة        ) الجهاد اإلسالمي (و) حماس(محاربة حركتي   

) االتفاق األمني (ويبدو أن   . من الشارع ) األسلحة غير القانونية  (يعني نزع أسلحة فصائل المقاومة وجمع       
الجاريـة، وهـو النمـوذج      ) الترتيبات األمنيـة  (الذي طبق في مدينة نابلس منذ أسبوعين هو جزء من           

وبحيث تكون المدينة نهارا لقوى     ،  )االنسحاب من المدن الفلسطينية   (والمقصود عندما يجري الحديث عن      
  . تعيث فيها كيفما تشاء" اإلسرائيلي"األمن الفلسطينية، وليال لقوات االحتالل 

" اإلسرائيلية"مؤشر آخر يظهر حجم الفجيعة التي تتكامل فصولها أمام أعين الجميع، والتي تعطي النبوءة               
يتمثل هذا المؤشر في مشروع القرار الذي       و. قدرا كبيرا من المصداقية وفرصة كبيرة لتتحول إلى حقيقة        

لعرضه على الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي يطالب باعتبـار حركـة            ) البعثة الفلسطينية (تقدمت به   
وهكذا يكون قد وصل األمر إلى أن يتهم جزء من الفلسطينيين جـزءا             ! ميليشيا ومنظمة إرهابية  ) حماس(
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ة التي لم وال ولن يجد الصهاينة وأنصارهم تهمـة أفـضل منهـا              من الفلسطينيين باإلرهاب، هذه التهم    
والمفجع أكثر، وحتى ال يكـون      . لمواجهة كل من يقاوم عسفهم وجرائمهم واحتاللهم لألرض الفلسطينية        

لفلسطيني فضل على فلسطيني إال بقدر ما يسيء للفلسطينيين ويلحق األذى والـضرر بقـضيتهم، ردت                
في األمم المتحدة، من خالل أحد أبرز قياداتها الـدكتور محمـود      ) سطينمندوب فل (على  ) حماس(حركة  

قـوات  ) انسحبت(على الضفة الغربية إذا     ) ستستولي(والسلطة الفلسطينية، من أنها     ) فتح(الزهار بتحذير   
  . منها" اإلسرائيلي"االحتالل 

؟ وهـل يمكـن أن يـتم هـذا          كهذا سجاالً معقوالً  ) سجاالً(ماذا يعني هذا كله؟ هل يمكن لعاقل أن يعتبر          
  بين أطراف وطنية تواجه االحتالل، وتسعى إلى حل وطني للقضية الوطنية؟ ) السجال(

كهذا، أال يصبح من حق كل فلسطيني أن يخـشى أن تتحـول التكهنـات               ) سجال انتحاري (وفي ضوء   
علـى القـوى الوطنيـة      " اإلسـرائيلية "إلى حقائق واقعة؟ إنه من أجل أالّ تتحقق التكهنات          " اإلسرائيلية"

الفلسطينية كلها أن تراجع سياساتها ومواقفها، وأن تصحو، قبل فوات األوان، علـى مـا تقدمـه مـن                   
 .مساهمات في تحقيق تلك النبوءات

  18/11/2007الخليج اإلماراتية 
 

  !وتصرف مستهجن للمندوب الفلسطيني.. األمم المتحدة .44
  فايز رشيد.د

لفلسطينية وحركة حماس، جادة، لكنها يجب ان تظل في اطار ثانوي بين            أيا كانت الخالفات بين السلطة ا     
وال يجوز لطرف االستقواء باالجنبي وال حتى باألمم المتحدة مـن اجـل تحجـيم               ! ابناء الشعب الواحد  

  ..الطرف اآلخر
، مناسبة القول، انه ومنذ ثالثة اشهر، اعترض المندوب الفلسطيني في االمم المتحدة على مشروع قـرار               

وقد كتبنـا   "! كمنطقة منكوبة انسانياً  "قدمته حكومتا قطر وأندونيسيا لمجلس االمن، للتعامل مع قطاع غزة           
  .عن هذه المسألة في حينه

  :في هذه الفترة، يتقدم المندوب الفلسطيني ذاته إلى مجلس االمن بمسودتي مشروعي قرارين سياسيين
  :ية، وجاء في النصحول التسوية السياسية للقضية الفلسطين: االول

تعرب الجمعية العامة عن قلقها من االستيالء المسلح في قطاع غزة على مؤسسات السلطة الفلـسطينية                "
  ".2007من ميليشيات خارجة على القانون في يونيو 

  :حول حقوق االنسان في االراضي المحتلة، وفيه جاء نص: الثاني
  ".ق الصواريخ على إسرائيل من القطاعتعرب الجمعية العامة عن قلقها العميق من اطال"

المندوب الفلسطيني لم يعرض المشروعين على زمالئه العرب، الذين امتعضوا من هذه المسألة، فكمـا               
جرت العادة، وفي رفع اي مشروع قرار لدولة عربية، يتم نقاشه في اطار المندوبين العرب جميعاً، كي                 

  .يقةيجري تبنيه وفيما بعد مع وفود الدول الصد
وبعيداً عن هذه المسألة االجرائية المحزنة، فال يمكن الي فلسطيني اعتبار ما يطلق على اسـرائيل مـن                  

وبافتراض جدلي، اذا   : بمعنى آخر ! من قطاع غزة، بانها المسبب للقلق العميق له       " رغم بدائيتها "صواريخ  
  "!يونإرهاب"فبالتأكيد فمن يطلقونها هم "! إرهابية"جاز اعتبار الصواريخ 

من زاوية ثانية، فإن حركة حماس، هي فيصل فلسطيني تماما مثلما هي فتح، التي ال يمكن اسقاط كـل                   
، حماس قدمت   "الذي اختاره البعض  "تضحياتها الكبيرة، السابقة والحالية والالحقة، بسبب من خيار اوسلو          

ية للشعب الفلسطيني، لفـتح     وما تزال تقدم تضحيات كبيرة هي االخرى في سبيل القضية الوطنية التحرر           
أخطائها، كما لحماس اخطائها االخرى، وبالتالي، من الخطأ، بل من الخطيئة اعتبـار حمـاس حركـة                 
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خارجة على القانون، وهذا ال يعني مطلقا تأييد حماس فيما قامت به من استيالء مسلح علـى مؤسـسات                   
  .ي ذكرى المرحوم عرفات قبل بضعة ايامالسلطة الفلسطينية، واطالق النار اثناء المهرجان في غزة، ف

ليس غريبا ان يأتي كال المشروعين في الوقت، الذي تجري فيه االستعدادات على قدم وساق من اجـل                  
  !انعقاد اجتماع مؤتمر انابوليس

من أن  "وليس غريبا أن يأتي تصرف المندوب الفلسطيني، في الوقت الذي اعلنت فيه االذاعة االسرائيلية               
والمرحلة األولى  " يين واالسرائيليين على أبواب اتفاق لتنفيذ المرحلة االولى من خريطة الطريق          الفلسطين

مثلما تفهمه اسرائيل وليفني كشرط رئيـسي قبـل         " االرهاب"أوالًَ القضاء على    : هي عبارة عن مسألتين   
من جانبها فإن   ! دايةالبحث في موضوع الدولة الفلسطينية واالعتراف الفلسطيني بيهودية دولة اسرائيل كب          

وهذه هي  "!  ألفا من الدونمات   65بعد ان استولت مؤخرا على      "اسرائيل ستوقف فقط توسيع المستوطنات      
  .المسألة الثانية

، فإن ذلك مرهون بالشهية االسـرائيلية النهمـة،         "االرهاب"أما كيف تفهم إسرائيل موضوع القضاء على        
اعتقال كل اعضاء حماس وال بكل مقاتلي االجهزة العسكرية         العريضة والواسعة، والتي لن تكتفي حتى ب      

  !التابعة للتنظيمات، بالطبع بعد تدميرها واالستيالء على اسلحتها
على المقاومة المشروعة للشعوب التي يجري      " االرهاب"لذا، سيجري اعتبار ذلك مسوغاً الطالق وصف        

  !نيهما مازاال محتلتيناحتالل أراضيها وللعلم فإن القطاع والضفة الغربية بساك
، وهي  "أمنها"الن اسرائيل تدافع عن     " المشروعية"وهذا يضفي بالتالي، على القتل االسرائيلي للفلسطينيين        

  "!االرهابيين"بالتالي تالحق 
  نتساءل إلى أين سيقود هذا النهج شعبنا الفلسطيني؟

طيني الذي صمد منذ قرن زمني امام كل        لكن ما ال يدركه هؤالء، ان الشعب الفلس       !! إلى الجحيم : بالتأكيد
 .التحديات، وتعمد في سبيل ذلك بالتضحيات والدماء، سوف لن يقبل بما دون حقوقه الوطنية
  18/11/2007الشرق القطرية 
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