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  32  :كاريكاتير
***  

  
  "المقاومة"تعّده مؤامرة للنيل من " الفصائل"و" غير المرخص"السلطة تتعهد بنزع السالح  .1

 : وليد عوض واشرف الهور    ،غزةورام اهللا    نقالً عن مراسلها في     19/11/2007 القدس العربي    ذكرت
كشف وزير الداخلية في حكومة تسيير االعمال الفلسطينية عبد الرزاق اليحيي امس عن وجود مرسـوم                

واوضح في تصريحات ادلي بها      .رئاسي بحل االجنحة المسلحة التابعة لفصائل المقاومة، وجمع االسلحة        
من الصحافيين المحليين امس االول بأن هناك قرارا بحل كل األجنحة المسلحة التابعة للفصائل              لمجموعة  

واكد ان المقاومة لها مفهوم واضح وما        . وكتائب القسام  ىوالحركات الفلسطينية في مقدمها كتائب االقص     
فوضـي الداخليـة     ال ى القضية الفلسطينية، وذلك في اشارة ال      لى خالل السنوات السبع كان كارثة ع      ىجر

 ان الخطة األمنية الفلسطينية التي تم وضعها لـضبط االوضـاع            ىعلوشدد   .وما رافقها من فلتان أمني    
الداخلية تسير بخطوط متوازية تشمل التسليح والتدريب وتوزيع المهام، واعـادة بنـاء المقـار االمنيـة                 

  . من االجنحة المسلحةوالمقاطعات والسجون ودور االصالح والمراكز األمنية وجمع السالح
 وسرايا القدس من أية محاوالت لنزع سالح المقاومة         "كتائب القسام " حذرت   ى تصريحات اليحي  ىوردا عل 

  .قد تلجأ اليها السلطة الفلسطينية
 المشكلة من قبل سرايا القدس وكتائـب  "حماة الديار"وطالب ابو محمد المتحدث الرسمي باسم مجموعات      

يا بجنين شمال الضفة امس في تصريح صحافي موقع باسم كتائب القسام وسـرايا              القسام في منطقة قباط   
 الداخلية، مؤكداً   األوضاع نزع سالح المقاومة الن ذلك سيفجر        ىالقدس السلطة الفلسطينية بعدم االقدام عل     

  .  حد قولهىالحتالل عن آخر شبر من فلسطين عل دحر اى أن المقاومة ستسمر في طريقها حتىعل
ـ "كتائب القسام  "ابو عبيدة الناطق باسم   وقال    ان القسام ستتعامل مع اي جهة تحاول نزع         "القدس العربي " ل

واضاف اي قوة أمنية ستتوجه لسحب سالحنا سنتعامل معها         . سالحنا كما تتعامل مع االحتالل االسرائيلي     
 سالحه  ىفظة عل طيع المحا علي انها قوة من الوحدات الخاصة االسرائيلية، مؤكداً ان تنظيمه المسلح يست           

  .  الرئيس عباس زحزحة جبال نابلس قبل جمع سالح حماسى انه من االهون علىوشدد عل. في الضفة
 في اتصال مع القدس العربي ان سالحنا فـي          "السرايا" الناطق باسم     قال ابو حمزة   فقد"  القدس اسراي"أما  

ـ  . ة مهما كانت االسباب   الضفة هدفه مقاومة االحتالل، وال يمكن ان نسلمه الي جه          القدس "وعن سؤال ل
واضـاف   . لكل حـادث حـديث  أجاب عن موقف فصيله في حال بدء السلطة في جمع السالح،           "العربي

  . رفضنا لتسليم السالحى بين االخوان، ولكن سنخرج برأي يشدد علىستكون هناك شور
قال القيادي البارز في حركـة       : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في     19/11/2007األخبار  وأضافت  

صـحيحة،  ] تصريحات اليحيى [نحن في الجهاد اإلسالمي نأمل أال تكون        : "، نافذ عزام  "الجهاد اإلسالمي "
وشدد على أن المقاومة ال يمكـن أن        ". ألنها إذا كانت ذلك فستكون مصيبة كبيرة على شعبنا وتضحياته         

الشروع فـي هـذا     "بقرار من هذا أو ذاك، مضيفاً أن        تنتهي بمرسوم، كما ال يمكن جمع سالح المقاومة         
  ".األمر سيحدث بلبلة كبيرة وسيفقد من يقود هذا التصرف شعبيته

ـ           ، بأنهـا   "مستوزر الداخلية "ورأت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة تصريحات اليحيى، الذي وصفته ب
 حكومة رام اهللا بموجبهـا محاربـة        ترجمة عملية للمرحلة األولى لخطة خريطة الطريق، التي التزمت        "

  ".المقاومة
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: وقالـت ". خيانة للمقاومة وعمالة واضحة لالحتالل    "، في بيان، أن ما قاله اليحيى        "كتائب القسام "ورأت  
  ".سنواجه هذه الخيانة العلنية بمزيد من الوفاء لشعبنا والصمود في وجه هذه المؤامرات القذرة"

ي برهوم، القيادة الفلسطينية باالنهمـاك بتطبيـق األمـن إلسـرائيل            ، فوز "حماس"واتهم المتحدث باسم    
إن ما نـسمعه مـن قيـادة        : "وقال.  اإلسرائيلي -وإهمالها لقضايا الحل النهائي في الصراع الفلسطيني        

  ".االحتالل هو عبارة عن إمالءات، وكل ما نسمعه من قيادة السلطة الفلسطينية هو أننا التزمنا وسنلتزم
وصف الناطق الرسمي باسـم لجـان        :ألفت حداد  عن مراسلتها نقالً    18/11/2007 48ب عر وأوردت

أن المقاومـة   "وأكد في تـصريح لـه        .المقاومة الشعبية أبو مجاهد قرار وزير الداخلية بأنه قرار فاشل         
 "...اكتسبت شرعيتها من خالل مقاومتها لالحتالل الذي يبطش بالشعب الفلسطيني ويرتكب الجرائم ضده            

من مغبة هذا القرار أو التعرض للمجاهدين فـي الـضفة الغربيـة المحتلـة               "وحذر الناطق باسم اللجان     
ـ  " والمالحقين من قبل االحتالل    العزوف عن هذا القرار الخطير بحق الشعب الفلسطيني        "مطالبا اليحيى ب

  ".ومقاومته، ألن التاريخ ال يرحم أحدا
  

   "أنابوليس" بشأن مؤتمر الفجواتمبعوثان فلسطينيان الى واشنطن لتضييق  .2
أوفد الرئيس الفلسطيني إلى واشنطن وفـداً فلـسطينياً للقـاء كبـار             : عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

المسؤولين األمريكيين للبحث في سبل إنجاح مؤتمر أنابوليس بعـد العقبـات التـي وضـعها الجانـب                  
وأعلن النـاطق الرسـمي باسـم       . ر ذا مضمون  اإلسرائيلي أمام التوصل إلى أي تفاهمات تجعل المؤتم       

الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الرئيس عباس أوفد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربـه،                  
 ".لمتابعة التحضيرات لمؤتمر أنابوليس عن كثب"والمستشار السياسي له أكرم هنية إلى واشنطن 

  19/11/2007الوطن السعودية 
  

  العقبات التي تواجه المفاوضات ليست سهلة: عبد ربه .3
علن ياسر عبد ربه العضو المفاوض الفلسطيني وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة             أ : اشرف الهور  -غزة  

وقـال فـي    . ولمرتأالتحرير امس االحد انه من المتوقع عقد اجتماع مساء االثنين بين الرئيس عباس و             
 في حال عقده العقبات التي تواجـه المفاوضـات الفلـسطينية            تصريحات صحافية هذا االجتماع سيناقش    

ـ   ولفت  . االسرائيلية التي تجري استعدادا لقمة انابوليس للسالم       ان العقبـات التـي تواجـه       ى  عبد ربه ال
وقال نحن نريد ان تكون الكثير من االمور واضحة امامنا مثل التي تتعلق بتنفيذ            .المفاوضات ليست سهلة  
  . وقضايا القدس والمستوطنات والمعتقلينخطة خارطة الطريق

  19/11/2007القدس العربي 
  

  ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من خالفات ليس فجوة بل محيط: ادنمر حّم .4
اد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الـسياسية أن الفجـوة بـين الوفـدين               أكد نمر حم  : رام اهللا 

قائمة، وأنهم بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الجهود األمريكية لجسر هذه            الفلسطيني واإلسرائيلي ما زالت     
ـ    قالو ".أنابوليس"الهوة، بما يمكن من انجاح مؤتمر        حتـى اآلن   " "قدس بـرس  " في تصريحات خاصة ل

نحن بانتظار أن نرى وعود األمريكيين على أرض الواقع فقد وعدوا بأنهم سيعملون على تضييق الفجوة                
ا بيننا وبين اإلسرائيليين، ولكن الذي بيننا أكبر من فجوة إنه محيط، فالمواقف متباعـدة               في حال وجوده  

  ".جدا وما زلنا في انتظار ما إذا كان قد حصل اختراق في هذه المفاوضات أم ال
  18/11/2007 قدس برس
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  أبو ردينة يؤكد أن الفجوة ال تزال قائمة بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني .5
أعلن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الفجوة مازالت قائمة بـين الجـانبين   : دادألفت ح 

وشدد عقب لقاء الرئيس عبـاس بـوزير خارجيـة فرنـسا       .الفلسطيني واإلسرائيلي، وأن العقبات قائمة    
ـ              تحدد مـصير   كوشنير على ضرورة العمل بجهد أكبر ألن الساعات واأليام المقبلة حاسمة ودقيقة، وس

وقال إن اللقاء بين الرئيس عباس وأولمرت يوم غد، اإلثنـين، هـو اسـتمرار                .ونجاح مؤتمر أنابوليس  
 . اإلسرائيلية، وسيتناول آخر ما وصلت إليه اللقاءات بين الجانبين- للقاءات الفلسطينية

  18/11/2007 48عرب
  

   "يلاسرائ"رئاسة المجلس التشريعي تطالب عباس بوقف اللقاءات مع  .6
بوقـف  عبـاس   الـرئيس   باالنابة،  حمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني       أطالب  :  د ب أ   -غزة  

هيئة رئاسة المجلس تجـدد مطالبـة       "وقال في مؤتمر صحفي في غزة ان        . "اسرائيل"فوري للقاءات مع    
حـتالل  رئيس السلطة بوقف فوري لكافة اشكال اللقاءات العبثيـة الـسرية والعلنيـة مـع حكومـة اال                 

االعالن عن رفض التوجه الى اجتماع انابوليس الذي قال انه بات يشكل            "ـوطالب عباس ب   ".االسرائيلي
غطاء لتهويد القدس واسقاط حق العودة وضرب المقاومة الفلسطينية وامال في التطبيع المجاني مع بعض               

  ".الدول العربية واالسالمية
  19/11/2007الدستور 

  
  باس بأولمرت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينيةلقاءات ع: هنيةحكومة  .7

 اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو استمرار لقاءات الرئيس : فلسطين اآلن–غزة 
عباس برئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت بأنها تهدف إلى  تصفية القضية الفلسطينية وتضر بمشروعه 

الحتالل يهدف من هذه اللقاءات إلى التغطية اإلعالمية على وأوضح في تصريح له، أن ا .الوطني
جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين المتمثلة بالحصار الخانق على قطاع غزة أو من خالل عمليات 

  .التوغل واالعتقال في قرى ومدن الضفة الغربية
  19/11/2007عين على فلسطين 

  
  األسرى تحت االختبار واالبتزاز السياسي تضع ملف "االسرائيلية"الحكومة : قراقععيسى  .8

قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي، ان مستوى التعاطي مـع               : بيت لحم 
قضية األسرى كقضية انسانية وسياسية كبيرة ليس في المـستوى المطلـوب، موضـحاً ان الحكومـة                 

 .ما زالت تضعه تحت االختبار واالبتزاز الـسياسي       االسرائيلية تتهرب من مناقشة هذا الملف سياسياً، و       
وذكر ان اللجان السياسية المشتركة للمفاوضات حول األسرى لم تجتمع منذ تشكيلها بـسبب المماطلـة                
االسرائيلية، ما يدل على ان حكومة اولمرت مصممة على تجريد ملف األسرى مـن بعديـه الـسياسي                  

  .ط والمعايير االسرائيلية الظالمةوالقانوني، ليبقى هذا الملف رهينة للشرو
 19/11/2007األيام الفلسطينية 

  
   آالف اسير تتوفر بهم المعايير التي حددتها8 االفراج عن "اسرائيل"ـيمكن ل: العجرمي .9

 7 ان هناك    ]في حكومة فياض  [ قال اشرف العجرمي وزير االسرى والمحررين      : ملكي سليمان  -رام اهللا   
  .هم المعايير التي تريدها اسرائيل ويمكنها االفراج عنهم آالف اسير ممن تتوفر ب8 -
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مـشاركة  "وكان العجرمي يتحدث خالل مشاركته امس في ندوة عقدها تحالف السالم الفلسطيني بعنوان              
  .برام اهللا" القادة الشباب في صنع القرار السياسي

  19/11/2007الحياة الجديدة 
  

 "سرائيلا"ـمن يعترف ب يطالب بفتوى إسالمية بحق مروان أبو راس .10
مروان أبو راس، علماء األمة اإلسالمية      .دالنائب  طالب رئيس رابطة علماء فلسطين      :  وائل بنات  - غزة

بإصدار فتوى جازمة حول ما يطرح اآلن على صعيد القضية الفلسطينية وبالذات تجـاه مـن يعتـرف                  
للدراسات االستراتيجية تحت عنوان    " إبداع"وشدد خالل مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز          .بإسرائيل

على حرمة االعتراف بإسرائيل والتنازل عن حق عودة        " الموقف السياسي والشرعي  .. اجتماع الخريف "
االعتراف بإسرائيل خروج على أحكام الشريعة، فمن استحل ذلـك كفـر            : "وقال. الالجئين الفلسطينيين 

عية ووطنية ال يجوز التنازل عنها في ملتقـى         حق العودة فريضة شر   " وأضاف ".وخرج عن أمة اإلسالم   
، الئما على الـشيخ تيـسير التميمـي         "العالقات الخاصة في أنابوليس، وهو حق كفلته الشريعة السماوية        

واعتبر هـذه الـدعوة      .قاضي قضاة فلسطين، دعوته األمة للوصول إلى األقصى ولو بتأشيرة إسرائيلية          
ودعا أبوراس جميع الـساسة للتمـسك بالثوابـت          . التطبيع معها  بمثابة دعوة لالعتراف بإسرائيل وقبول    

تحرير القدس  " الوطنية، من عودة الالجئين، والقدس كاملة خالصة، واعتبار المقاومة حقاً مشروعاً، وقال           
نحن في رابطة علماء فلسطين لم نفـوض أحـداً          "وتابع   ".لن يكون بحرب الفنادق ولكنه بحرب الخنادق      

  ".نا الشرعية الربانيةبالتنازل عن حقوق
 19/11/2007الوطن السعودية 

  
   لتسليم مقرات األمن للسلطة"حماس" سعودية بالضغط على عباس تلقى وعوداً": قدس نت" .11

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، مساء اليوم، بـأن الـرئيس           : . وكالة قدس نت لألنباء    -الخليل
على حركة حماس لتسليم مقرات األمن الفلسطينية       " طاتضغو"الفلسطيني تلقى وعودا سعودية بممارسة      

وقالت المصادر رافضة الكـشف عـن        ".التي سيطرت عليها منتصف حزيران الماضي للسلطة الوطنية       
ـ    بأن الملك السعودي أكد خالل لقائه الرئيس عباس مـؤخرا حرصـة            " قدس نت "إسمها في تصريحات ل

بأن الملك عبد اهللا أكد أيـضا دعمـه لـشرعية           " ضيفةم .."على عودة اللحمة بين حركتي فتح وحماس      
  "..الرئيس عباس وضرورة تسليم مقرات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية
  18/11/2007عين على فلسطين 

  
  لسامحناهافقط " فتح" اعتدت على "حماس"لو ان  :زكيعباس  .12

لجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ان الثورة        عضو ال ممثل منظمة التحرير في لبنان و      قال   :بيت لحم 
الفلسطينية المعاصرة اندلعت بسبب الالجئين وللمطالبة بحق العودة ومجنون من يعتقد ان هناك اي حـل                

 فـي جاءت اقوال زكي في ندوة سياسية        .194دون ايجاد حل لقضية الالجئين وفق قرارا االمم المتحدة          
لو ان حماس اعتدت على فتح فقط لسامحناها ولكن حمـاس           "  قال   وحول انقالب حماس في غزة     .الخليل

انزلت العلم الفلسطيني وحطمت صرح الجندي المجهول واستباحت التاريخ والمقامات فدخلت منزل ابـو          
 ووسـط غـضب     ". شيكل في السوق   200جهاد ومنزل ياسر عرفات وباعوا بدلة الشهيد عرفات بمبلغ          

حماس اعتـدت   ": ع غزة وهم مبتورو االرجل برصاص حماس قال        شبان من قطا   4الجمهور حين دخل    
 ".على تجربة قيام الدولة الفلسطينية وعلى حماس العودة عن انقالبها والعـودة الـى حـضن الـشرعية                 

هم يقولون نريد الوحدة ونريد الحوار وفي الواقع كل تصرفاتهم مليئة بالظلم واالستبداد والقهر              " واضاف  
ريمة بجريمة ولن نصبح مثلهم ولن نسفك الدم الفلسطيني ولن ندفع فاتورة يكتبهـا  ونحن لن نرد على الج   
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حكمت حماس سنة ولم تطلق طلقة واحدة ضد االحـتالل          "وانهى زكي محاضرته بالقول      ".احمق وجاهل 
  ".والشعب صار يعرف من يناضل ومن يبحث عن الكرسي

  18/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  لحضور جلسة االربعاء  النابة يدعو الكتل البرلمانيةبا" التشريعي"رئيس  .13
رئـيس المجلـس    دعا   : اشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    19/11/2007القدس العربي   نشرت  

حمد بحر كافة االخوة النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وال سيما االخوة فـي              أالتشريعي باالنابة   
لجلسة القادمة والتي ستعقد االربعاء المقبل، وذلك بهدف الوقوف صـفا            حضور ا  ىكتلة فتح البرلمانية ال   

  .واحدا في مواجهة المؤامرة االسرائيلية التي تستهدف الجميع
 ان  ]الكتل البرلمانية [عليهم ان يبرهنوا  "قال بحر   : غزةمن   19/11/2007وكالة معاً اإلخبارية    وأضافت  

أن الجلسة ستأتي استكماال للجلـسة التـي   " وأوضح بحر    ،"كانوا يودون ابقاء النواب في سجون االحتالل      
  . مطالبا الكتل بضرورة الحضور،"سيتم اتخاذ عدة قرارات وسن تشريعات" قائال ،"7/11تمت في 

  
  ونحذر من مغبة مالحقة المقاومة.. القوة التنفيذية ليس لها نشاط في الضفة: الغصين .14

 المقالة أن تكـون لـدى القـوة         هنيةالداخلية في حكومة    نفى إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة       : غزة
التنفيذية أية نية إلنشاء فروع لها في الضفة الغربية أو تنفيذ خطوات أمنية مشابهة للذي جرى في غزة،                  
واعتبر هذه االتهامات مجرد غطاء سياسي لتنفيذ المرحلة األولى من خطة الطريق بإشراف مباشر مـن                

ـ  وأكد في تصريحا   .دايتون أن فكرة عمل القوة التنفيذية في الضفة لم تطرح من          " قدس برس "ت خاصة ل
وحذر من مغبة االستمرار في مالحقة عناصر المقاومة واستهداف السالح الفلـسطيني بحجـة               .األصل

  .الخشية من تكرار نموذج غزة في الضفة
 غزة من أنـصار محمـد       على صعيد آخر نفى الغصين وجود أي عوائق قانونية أمام عودة الهاربين من            

نحن نقول بأن الـوطن     : "العالقين على الحدود بين مصر وغزة، وقال       دحالن من عناصر األمن الوقائي،    
للجميع وقطاع غزة لكل الفلسطينيين، لكن من كانت عليه قضايا أمام القـضاء مثـل القتـل والتعـذيب                   

  ".والجرائم فذلك أمره للقضاء
  18/11/2007 قدس برس

  
  تحذر من كارثة صحية كبيرة في غزةحكومة هنية  .15

حذرت وزارة الصحة في حكومة هنية المقالة من كارثة صحية كبيرة في غزة في ظل اسـتمرار                 : غزة
الحصار ومنع سفر المرضى واحتجاز الدواء على المعابر، وحملت المجتمع الدولي المـسؤولية جـراء               

نائـل الكـردي، مـريض      " إعدام"ة عن   واعتبرت الوزارة في تصريح ان اسرائيل هي المسؤول       . صمته
وأكدت الوزارة أن استمرار الحـصار      . السرطان الذي توفي بعد منعه من الخروج من غزة لتقي العالج          

أطفال يحتاجون للسفر لتلقي    % 35 مريضا بالسرطان منهم     450يعني إصدار حكم اإلعدام بحق أكثر من        
  .العالج

  19/11/2007الشرق االوسط 
  

  "أنابوليس"يؤكدون فشل " المبادرة الوطنية"و" لجبهتانا"و" الجهاد" .16
استبعد كايد الغول عـضو المكتـب الـسياسي         : القادر فارس  عبد -غزة   19/11/2007عكاظ  ذكرت   

ـ      ،، أن يتم التوصل الى لوثيقة فيها حل نهائي للقضية الفلـسطينية           "عكـاظ"للجبهة الشعبية في تصريح ل
ضع النهائي سوف تكون فيها جمل فضفاضة تحيل األمـر إلـى مراحـل              إن وثيقة اتفاق على الو    : قائالُ
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الحقة، خاصة إذا ما أدركنا بأن هناك أغلبية في الجانب اإلسرائيلي ترفض الحل في قضايا الحل النهائي                 
وتسعى لتكرار ما جرى في االتفاقيات السابقة وبحث ما هو تفصيلي من االتفاقيـات أو اللقـاءات مـع                   

وأضاف أن تصريحات   .  وكذلك ربط القضايا التفصيلية في العامل األمني اإلسرائيلي        ،الطرف الفلسطيني 
 .رايس قبل انعقاد المؤتمر مؤشر للضغوط األمريكية الالحقة

من الخطورة البالغة التي " عكـاظ"من جهته حذر القيادي البارز في حركة الجهاد الشيخ  نافذ عزام لـ
يه الرئيس األمريكي جورج بوش على القضية الفلسطينية والمصلحة سيشكلها مؤتمر الخريف الذي دعا إل

ورأى أن المؤتمر لن يخرج بأي نتائج جادة ولن يحدث اختراقا في األوضاع الحالية  .الفلسطينية والعربية
 .في ظل هذه التوازنات

معنى له اذا لم ال " لقاء الخريف"رمزي عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية ان . من جانبه قال د
 العربية المعنية بالتسوية ومبادرة السالم األطرافيطلق عملية سياسية حقيقية واذا لم تشارك فيه جميع 

ودعا جميع االطراف العربية المعنية الى رفض المشاركة في لقاء انابوليس اذا لم تتوفر له  .العربية
 . حقيقيةجميع المتطلبات الضرورية والكفيلة باطالق عملية سياسية

مصطفى البرغوثي وزير االعالم السابق فاستبعد ان يتمخض لقاء انابوليس عن حل عادل ودائم . أما د
للصراع في المنطقة محمال اسرائيل واالدارة االمريكية بسياستها المتعنتة المسؤولية مسبقا عن فشله 

 .وتداعياته على المنطقة
دعا أحمد سعدات األمين العام للجبهة الـشعبية        :  دبا - رام اهللا  19/11/2007 األيام البحرينية    وأضافت

وقـال   .ليس السجون اإلسرائيلية أمس الفلسطينيين إلى عدم التعويل على لقاء أنـابو           والنائب المعتقل في  
إن الهدف األمريكي مـن هـذا   " تنظر في ملفه سعدات من قاعة محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية التي 

على فشل سياساتها ودعم مشروعها المأزوم، ونأمل بأن ال يتخذ الـرئيس محمـود              المؤتمر هو التغطية    
لقاء أنابوليس هو إعادة تسويق خطة خريطـة        إن الهدف من عقد     " وأضاف ."عباس موقفا لحضور اللقاء   

وأوضـح  . " الفلـسطيني  الطريق بأبعادها األمنية وتصفية المقاومة الفلسطينية وتكريس االنقسام الداخلي        
   . خير سبيل لمواجهة الخطط اإلسرائيلية أن الوحدة الوطنية هيسعدات
حذر نايف خواتمة أمـين عـام        :، وكاالت "الخليج" –دمشق   19/11/2007 الخليج اإلماراتية    وأوردت

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطط ومناورات حكومة اولمرت لتحويل مؤتمر انـابولس الـى               
كما حذر رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسـم الـصقر مـن             . لخطابات من دون جدول اعما    

  .مراوغات الكيان الصهيوني ومحاوالته الفشال المؤتمر قبل ان يبدأ
 

  سقطت" حماس"شرعية ..  تسعى إلى تخريب مؤتمر السالم"إسرائيل ":"فتح"مسؤول في  .17
والنـاطق الرسـمي باسـم      " فتح"كة  قال محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحر       :االتحاد -رام اهللا 

الحركة في أراضي السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تسعى عبر التصعيد على األرض، إلى تخريب مؤتمر               
) حمـاس (إن : "قال حـوراني " االتحاد"وفي رد على سؤال لـ .السالم المتوقع عقده في الواليات المتحدة   

هي تستمر في حكم القطاع بالقوة، وليس بعقـد         سقطت عنها شرعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، و        
  ".قائم على توافق أو برضى عدد مقبول من الفلسطينيين

 19/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

 "الشعبية"العتقال نشطاء في " عين بيت الماء"األمن الفلسطيني يحاصر مخيم : الضفة .18
صال جديدا مـن االضـطرابات،   دخلت نابلس ف : رام اهللا-غزة  19/11/2007الشرق االوسط ذكرت 

واصطدمت السلطة الفلسطينية هذه المرة، بمجموعات كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الـشعبية،              
 حاصرت االجهزة االمنية الفلسطينية مخيم العين في نابلس، في محاولـة            فقدوفي اطار جمعها السالح،     
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وقال الناطق   .ين اتهمتهم األجهزة بمخالفة القانون     الذ )مسلحي الجبهة الشعبية   (العتقال عدد من المسلحين   
إذا اعتقلت األجهزة األمنية في نابلس أحدا من عناصرنا، فان ردنا سيكون قاسيا وقويا              "باسم الكتائب إنه    

وسادت اجواء التوتر في العالقـة بـين الجبهـة          . بوجه االحتالل اإلسرائيلي قبل مؤتمر انابولس القادم      
لقاء كان يجب ان يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب األمين العام للجبهة             والسلطة، واشبع عن    

واتهمت كتائب أبو علي، األجهزة األمنية،      . الشعبية عبد الرحيم ملوح، لتهدئة الخواطر، وتطويق األزمة       
ـ      "كتائب األقصى "باصدار قرار باعتقال اربعة من عناصرها، وخامس من          ي ، في اعقاب إطالقهم النار ف

الهواء خالل حفل تأبين عدد من شهداء الجبهة الشعبية، وقالت الكتائب إن العناصر التي تنوي األجهـزة                 
  .اعتقالهم مطلوبون لسلطات االحتالل

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهـر          : بيت لحم  1/7/2007 وكالة معا    وأضافت
ة من مقاتلي كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في مخيم العين           استمرار محاصرة األجهزة األمنية لمجموع    

نسخة " معا"زهر في تصريح صحفي له تلقت       مواشار   ".مساء اليوم االحد  "غرب نابلس حتى هذه اللحظة      
منه، انه هذه العملية تأتي في محاولة منها إلنجاز ما فشلت به قوات االحتالل التي حاصرت المخيم لفترة                  

اللها النيل من هؤالء المقاتلين، الذين كانوا دائماً يـصدون العـدوان عـن المخـيم                طويلة ولم تستطع خ   
بمحاصرة المخيم تأتي منسجمة تمامـاً مـع    " أجهزة فياض "واعتبر مزهر إن استمرار ما اسماه        .الصامد

ادة ليس صدفة أن يلتقي دايتون هذا اليوم بقي       " وقال مزهر    .تصريحات وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى     
األجهزة األمنية الفلسطينية بنابلس، وليس صدفة إصرار هذه األجهزة على النيل من مقاتلي كتائب الشهيد               

  ". أولمرت غدا–أبو علي مصطفى والضغط عليهم لتسليم أنفسهم وسالحهم قبيل لقاء عباس 
  

  في غزة " فتح"تشترط إقامة مهرجان في الضفة للسماح بإحياء ذكرى انطالقة " حماس" .19
مـن  " فـتح "أن الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية ستمنع حركة         " األخبار"علمت  :  رائد الفي  -غزة  

قيـادة  "تنظيم مهرجان جماهيري في ذكرى انطالقتها في األول من كانون الثاني المقبـل، إذا حرمـت                 
 كانون األول   14 من تنظيم مهرجان انطالقتها في الضفة الغربية في       " حماس"حركة  " السلطة في رام اهللا   

تستعد لتنظيم مهرجان جمـاهيري حاشـد       " حماس"وقالت مصادر مطلعة في الحكومة المقالة إن         .المقبل
وغير مسبوق في الضفة الغربية إحياء لذكرى انطالقتها السنوية منتصف الشهر المقبل، في حال السماح               

ئعات التي تشير إلى تآكل شعبيتها فـي        تدحض خالله الشا  "كما ستنظم مهرجاناً مماثالً في غزة       . لها بذلك 
تريد بالدرجة األولى الرد علـى      " حماس"غير أن مصادر أخرى رأت أن حركة         ".قطاع غزة وتراجعها  

في الذكرى الثالثة لرحيل الـرئيس ياسـر        " فتح" ألف مشارك في احتفال      200الحشد الكبير الذي تجاوز     
  .عرفات في غزة

  19/11/2007األخبار 
  

  األغلبيةب ان نحكم بالضفة وغزة كوننا يج: الزهار .20
 محمود الزهار القيادي في حركة حماس ان حركته على استعداد القامة دولة فلسطينية              .قال د : بيت لحم 

  .مستقلة في حال انتهاء االحتالل االسرائيلي عن الضفة الغربية والقدس بشكل كامل
ان حركة حماس لم تتعرض الى اي ضـغط         :"وقال الزهار في حديث لبرنامج مباشر على قناة الجزيرة          

وحول امكانيـة    ".من اي طرف، وانه لم يفرض عليها المشاركة في مؤتمر انابوليس المقرر عقده قريبا             
من يعتذر لمن؟ نحن االغلبيـة ويجـب ان         :"  قال الزهار    ،اعتذار حماس عن حسمها العسكري في غزة      

ورام اهللا تبتعد كل يـوم      .. ة عن الشرعية الفلسطينية   والضفة االن خارج  .. نحكم في غزة والضفة الغربية    
وابدى الزهار تشاؤمه مـن امكانيـة نجـاح          .على حد قوله  " خطوة الى الوراء وهي تحرض على القتل      

مؤتمر انابوليس في تحقيق تقدم على صعيد حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي، وانهاء قـضية عـودة                
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نحن ال نحمل اي طرف فلسطيني مسؤولية الغاء حـق العـودة او             ":وقال   .الالجئين الفلسطينيين والقدس  
ان فلسطين ستتحرر، وان االسالم سيصبح المشروع الحـضاري الـذي           "، مضيفا   "تضييع قضية القدس  
  ".سيعادي كل الظلم

  17/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

 "المقاومة" لـتنفي التخطيط النقالب في نابلس وتؤكّد أن السالح الذي صودر هو" حماس" .21
" الشرق األوسط"ردت حركة حماس على تصريحات مدير مخابرات نابلس، عبد اهللا كميل، لـ :رام اهللا

التي اتهم فيها الحركة بالتخطيط النقالب عسكري في نابلس، وقال المتحدث باسم حماس في الضفة 
ي وارد حماس االنقالب ما قاله مدير المخابرات غير صحيح، وليس ف"الغربية، رفض الكشف عن اسمه 
أن السلطة تبحث عن " الشرق األوسط"، واعتبر الناطق لدى اتصاله بـ"ال في نابلس، وال في غير نابلس

وأقر الناطق بضبط السلطة كميات من السالح في نابلس، لكنه  .مبررات لمواصلة هجمتها ضد المقاومة
 ."القسام"قال انه سالح المقاومة، و

 19/11/2007الشرق االوسط 
  

  تهدد بخطف مزيد من الجنود اإلسرائيليين لمبادلتهم بأسرى" حماس" .22
بخطف مزيد من الجنود اإلسرائيليين، لمبـادلتهم بأسـرى فـي           " حماس"هدد قائد من حركة      :حسن جبر 

سوف نواصل طريـق    : فتحي حماد " حماس"وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة        .سجون االحتالل 
إذا لم تكتف إسرائيل بوجود جلعاد شـاليط فـي          : وأضاف .الحتالل عن األسرى  االختطاف إذا لم يفرج ا    

وكـان حمـاد     .االختطاف، فإننا مستعدون الختطاف المزيد من الشالليط، في إشارة إلى الجندي شاليط           
يتحدث خالل اعتصام تضامني مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل في باحة المجلس               

  .دعت له جمعية واعد لألسرى والمحررينالتشريعي أمس، 
 19/11/2007األيام الفلسطينية 

  
   وتسمح آلخرينإلى رام اهللا" إيرز"س للمرة الثالثة من عبور تمنع حلّ قوات االحتالل .23

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم، األحد، أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنـة القياديـة               : ألفت حداد 
وغادر وفد   .بهدف الوصول إلى مدينة رام اهللا     " ايرز"غزة من المرور عبر حاجز      لحركة فتح في قطاع     

مكون من زكريا اآلغا عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح،     " ايريز"من حركة فتح ظهر اليوم عبر معبر        
ور وإبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية للحركة إلى جانب حلس الذى منعته القوات االسرائيلية من عب               

وتوجه باقي الوفد الذي سمحت له القوات اإلسرائيلية بالعبور إلى مدينة رام هللا إلجراء لقاء مـع                  .المعبر
للمرة الثالثـة  " ايريز"يذكر أن قوات االحتالل تمنع حلس من الدخول عبر           .رئيس السلطة، محمود عباس   

 .على التوالي
  18/11/2007 48عرب

  
  "الحركة"لـالجزيرة بتقديم خدمات قناة هم يتو "حماس" يهاجم عبد الرحمنأحمد  .24

 الجزيرة التـي    قناة األحد أمس "فتح" احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم         اتهم :اشرف الهور  - غزة
ان قناة الجزيرة وغيرها من االصوات التي تصدر هنا او هناك لن            ، وقال   اتهمها بتقدم مساعدات لحماس   

وم، النه نقيض للمصلحة الوطنية الفلسطينية، والنه يمارس ممارسات         تنقذ هذا االنقالب من مصيره المحت     
واتهم عبد الرحمن حمـاس بالقيـام        .وحشية تتناقض مع تقاليد وطنية عريقة، مع حرمة الدم الفلسطيني         

الزهار كذلك بأنه يصدر اوامر قتل،      محمود  . القيادي في الحركة د   واتهم  . بارتكاب فظائع في قطاع غزة    
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 ومن  "حماس"وطالب عبد الرحمن     .نه مواقف هي كل يوم اكثر سوءاً من اليوم الذي سبقه          وقال تصدر ع  
  ."ذهب الي الجحيم" منها ولديه القدرة علي الكالم والعمل ان يقول للزهار الي اين اوصلت حماس، ىتبق

  19/11/2007القدس العربي 
  

   الصالحيات في القطاع مرجعية بكافة"اللجنة القيادية"تعتمد " فتح"مركزية  .25
اعتماد اللجنة القيادية في قطـاع غـزة مرجعيـة بكافـة            " فتح"قررت اللجنة المركزية لحركة     : رام اهللا 

كما قررت اللجنة، خـالل      .الصالحيات، لمواجهة كافة األوضاع والمتطلبات بما يعزز صمود المواطنين        
أسه الرئيس عباس في مقر الرئاسة      في قطاع غزة والذي تر    " فتح"ـاالجتماع المشترك مع اللجنة القيادية ل     

 مساء أمس، العمل الفوري لدعم المزارعين والعمال في قطاع غزة، بما يمكنهم من تـصدير                "رام اهللا "بـ
منتوجاتهم وتوفير الفرص للعمال ومساعدتهم، وحل قضية الرواتب لجميع المنتسبين والمفرغين وخاصة            

كما قررت تعزيز الدور الوطني الوحدوي       .الصرف لهم  وبقية المراكز التي لم يتم       11/2005دفعة شهر   
  .لهيئة العمل الوطني على الصعيد المركزي وفي جميع المحافظات في قطاع غزة

  19/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  يدعو قوى اليسار لتصويب وضعها " حزب الشعب" .26
هناك فـرزا حقيقيـا فـي       أكد عضو األمانة العامة لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ان            :نابلس

الساحة الفلسطينية ترك لقوى اليسار حيزا واسعا اكتسبه عبر عقود من النضال معربا عن اسفه لموقـف                 
وأكد أن مؤتمر الحزب يتجه نحو إعادة تصويب وضـع الحركـة            . قوى اليسار التي ال تمأل هذا الحيز      

ولتتمكن من اخذ دورها الريـادي فـي        اليسارية في فلسطين بالنضال المشترك مع كافة القوى اليسارية          
وحذر الصالحي من مغبة الدخول في تفاصيل األمور بعيدا عـن جوهرهـا             . الحركة الوطنية الفلسطينية  

   .مؤكدا أن المهمة األساس أمام الشعب الفلسطيني هي الخالص من االحتالل وآثاره التوسعية
  19/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  48 ستكون حال قوميا لعرب يةالفلسطينالدولة : ليفني .27

، على خلفية قرار لجنة     48شنت تسيبي ليفني أمس، هجوما على فلسطينيي        :  برهوم جرايسي -الناصرة  
دولـة  " إصدار وثيقة رسمية تعبر عن موقفهم الرافض العتبـار إسـرائيل             48المتابعة العليا لفلسطينيي    

وقالت ليفني في مـؤتمر صـحافي        ".فلسطينيين، كونهم أول المتضررين، إلى جانب الالجئين ال       "يهودية
إن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون الحل القـومي         "مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير،        

فقط للعرب في غزة والضفة الغربية، وليس فقط لالجئين الفلـسطينيين، بـل أيـضا لعـرب إسـرائيل                   
إسرائيل هي دولة يهودية ديمقراطية، وكل شخص تم انتخابـه      إن  "وتابعت ليفني قائلة،     )".48فلسطينيي  (

، وكـل أولئـك     )تقصد أعضاء الكنيست العرب   (للكنيست عليه أن يقبل بالمبادئ األساسية لقيام إسرائيل،         
الذين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية من أجل حل القضية الفلسطينية، لن يكون بإمكانهم اإلمساك بطرفـي                

ورحـب  . ، حسب تعبير ليفنـي    "إقامة دولة والعمل ضد إقامة دولة القومية اليهودية       العصا، وأن يطلبوا    
اليمين المتطرف بتصريحات ليفني، وقال الوزير العنصري المتطرف أفيغدور ليبرمان، إن تـصريحات             
ليفني تعزز مطلبه الستصدار قرار من الحكومة اإلسرائيلية إللزام الفلـسطينيين بـاالعتراف بيهوديـة               

  .على حد قوله. يلإسرائ
فقـد قـال    . الى ذلك أصدر عدد من أعضاء الكنيست العرب بيانات غاضبة ردا على تصريحات ليفني             

إن تصريحات ليفني تكشف عن وجهها الحقيقي وفكرها المتطرف، مضيفا أن هدف            "النائب أحمد الطيبي    
  ".إسرائيل يهودية وخالية من العرب"مطلبها هو إقامة 



  

  

 
 

  

            13 ص                                     906:         العدد                        19/11/2007ثنين اإل: التاريخ

إنه كالم مخجل وخطير ولكن على ليفني وعليها أن تدرك جيدا أننا كنا             : بي كالمه قائال  وأنهى النائب الطي  
  .هنا قبلها وسنبقى هنا بعدها

ليفني تقترح ترحيل الحقوق القومية لفلسطينيي الـداخل إلـى          " إن   ،جمال زحالقة . د وقال عضو الكنيست  
هـي ال   . واطنة الكاملة والحقوق القومية   الدولة الفلسطينية، فالعرب في نظرها هم رعايا ال يستحقون الم         

تستطيع أن تمسك بالعصا من طرفيها، وتدعي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية في الوقت ذاته، وأن                
 .تسلب حقول المواطنين العرب وتسوق إسرائيل على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط             

ني وحكومتها تنحدران إلـى حـضيض جديـد مـن الوقاحـة             وقال عضو الكنيست محمد بركة، إن ليف      
وأكـد بركـة     .االستخباراتي، حيث نشأت  " الموساد"والعنصرية، وقد عادت إلى أصلها المظلم في جهاز         

 عاما، حين كانت في جهاز الموساد درسا هاما في التاريخ           20تتعلم قبل    قائال، على ما يبدو فإن ليفني لم      
الفلسطينيين ولدنا في وطن اآلباء واألجداد، ولم نهاجر إلى وطننا مـن أي             وفي حاضرنا، وهو أننا نحن      

  .مكان في العالم، وإنما هي التي هاجرت إلينا
  19/11/2007الغد االردنية 

  
  "حتمياً"ديختر يرى العدوان على غّزة  .28

مـؤتمر   "أن العملية العسكرية في غزة حتميـة، وأن        أكد وزير األمن الداخلي، آفي ديختر،     : يحيى دبوق 
وقال ديختر، في رده على      ".أنابوليس يعالج األوضاع في الضفة الغربية فقط ألن قطاع غزة ال أمل منه            

ينبغي أن نعمل على وقف اإلطالق من       "مطالبة المستوطنين له وللحكومة بالعمل ضد إطالق الصواريخ،         
هة اإلطالق بل يجب مواجهة     غزة عن طريق التحكّم، ال عن طريق فرض السيطرة، إذ إنه ال يكفي مواج             

تعاظم حماس التي تدخل األسلحة إلى غزة كالصواريخ المضادة للدروع التي عرفناها في عمليات حزب               
يمكن وقف عمليات التهريب إلى غزة خالل ساعة إذا قـرر المـصريون             "وأضاف   ".اهللا ضدنا في لبنان   

جيش إرهابيين، مسلح "إلى " حماس"حولت  ، بعدما ت  "أمر حتمي "، مشدداً على أن شن حملة على غزة         "ذلك
عمليات ضد اإلطـالق المتواصـل      : وبناء عليه، اقترح ديختر خطة ذات ثالث مراحل        ".ومبني كالجيش 

وأشار الى أن لدى اسـرائيل      . ؛ وعمليات لضرب قدراتها   "حماس"؛ عمليات ضد تعاظم     "القسام"لصواريخ  
مبعوثاً من جانب الدولة    "ر، لم يكن حزب اهللا      ته، بحسب ديخ  ، ألن "على عكس لبنان  "اإلمكانات للقيام بذلك    

  ".وال جزءاً منها، بينما حماس معروفة من جانبنا ككيان معاد مما يتيح العمل ضدها
  19/11/2007األخبار 

  
  "أنابوليس"الحكومة اإلسرائيلية تضع آخر مالمح توجهاتها في واليوم  لقاء عباس واولمرت .29

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسـرائيلي         : جرايسي برهوم   -القدس المحتلة   
من جهة ثانيـة، تعقـد       .ايهود اولمرت اليوم االثنين في اخر لقاء قبل اجتماع انابوليس بالواليات المتحدة           

لقـاء  الحكومة اإلسرائيلية اليوم اإلثنين جلستها األسبوعية، التي من المفترض أن تقر فيها توجهاتها في               
أنابوليس الدولي، وفي المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، كما ستبحث اتخاذ قرار يلزمها ويلزم الطـاقم               

وقالت مصادر   .المفاوض باشتراط اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل قبل التقدم في العملية التفاوضية          
لـوزير العنـصري المتطـرف      في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية أمس، إن الحكومة ستبحث طلب ا          

الديني إيلي يشاي، باتخاذ قرار ملزم للحكومـة        " شاس"أفيغدور ليبرمان، وزميله الزعيم السياسي لحزب       
بيهوديـة  "والطاقم المفاوض من طرفها مع الجانب الفلسطيني، بأن يتم اشـتراط اعتـراف الفلـسطيني                

 مطلب فلسطيني لتطبيق حق عودة الالجئين       ، قبل أي تقدم بالعملية التفاوضية،  بهدف رفض أي         "إسرائيل
  .1948الفلسطينيين إلى مناطق 

  19/11/2007الغد االردنية 
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  مؤتمر انابولس وجد كي يفشل وهذا الفشل سيخدم حماس: يوسي بيلين يحذر .30

 قبل اقل من عشرة ايام على مؤتمر انابولس المقرر حذّر رئيس كتلة ميـرتس اليـسارية فـي                   -القدس
وقال بيلـين فـي     ) وجد لكي يفشل    ( لكنيست يوسي بيلين من فشل مؤتمر انابولس النه         اسرائيل عضو ا  

ان مؤتمر انابولس هو فشل معد سلفا ومعروف مسبقا انه سيـصب            : كلمة له بمدينة حولون االسرائيلية      
في فلسطيني ويشد من ظهـر حمـاس وسـيقود الـى            " البراغماتي  " في خدمة اضعاف التيار المعتدل      

واضاف بيلين ان القيادة االسرائيلية الحلية ليست معنية بالسالم الحقيقي فـي حقيقـة               .ب قوله حس.العنف
االمر وتفضل مواصلة المفاوضات المكثفة حول قضايا الحل النهائي بدال من الذهاب الى مؤتمر دولـي                

 الدولة  وتاتي هذه االقوال عقب تصريحات رئيس      .حيث سيتواجد مشاركون عرب الى جانب الفلسطينيين      
العبرية شمعون بيريس في انقرة تركبا حين قال ان انابولس فرصة تاريخية يجب ان تقود الـى انهـاء                   

   .الصراع الفلسطيني وتصالح االجيال
  17/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "انابوليس"ي  عن مخرج أميركي لمشاركة سوريا فإسرائيل تتحدث .31

لقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي امس، أن ثمـة مؤشـرات           ذكرت ا : كتب محرر الشؤون االسرائيلية   
قوية على حل إشكالية مشاركة سوريا في مؤتمر أنابوليس، مشيرة الى أن الواليـات المتحـدة غيـرت                  

وقـال معلـق     .موقفها مؤخرا حيال المفاوضات بين تل أبيب ودمشق، وباتت ترى فيها فرصة للتقـدم             
 التسوية الظاهرة لمشاركة سوريا في المؤتمر، تتمثل في توجيه دعوة رسمية            الشؤون العربية في القناة أن    

واضاف أنه سيسمح لسوريا بالقـاء      . لها لحضور المؤتمر، كدولة وليس كعضو في لجنة المتابعة العربية         
وبرر المعلق الرغبة    . خطاب في المؤتمر، سيذكر بشكل عمومي، وربما تلميحا، قضية الجوالن المحتل          

ة بحضور المؤتمر، بحرص القيادة السورية على عدم البقاء بعيدة عن الركب العربي الرسـمي،               السوري
  . العربي" االعتدال"معتبرا أن الملك األردني عبد اهللا الثاني زار دمشق امس، موفدا من محور 

  19/11/2007السفير 
  

   للعدوان ساعة60في آخر " إسرائيلياً "33تحمل أولمرت مسؤولية مقتل " فينوغراد" .32
البريطانية ان  " صاندي تايمز "في حديث لصحيفة    " إسرائيلية"قالت مصادر    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

" اإلسـرائيلية "لجنة فينوغراد التي حققت في إخفاقات الحرب العدوانية على لبنان ستحمل رئيس الحكومة            
والمتوقع أن تعلـن     .األخيرة من الحرب  خالل الستين ساعة    " إسرائيلياً "33إيهود أولمرت مسؤولية مقتل     

اللجنة عن تقريرها قبل نهاية السنة، وستتركز، حسب هذه المصادر، على الساعات األخيرة للحرب، بعد               
اتخاذ الحكومة قرار شن حملة برية واسعة ومواصلة الحرب في وقت كان معروفاً لها أنه مطروح على                 

وقالت المصادر إن أولمرت كـان       .روع قرار لوقف الحرب   طاولة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مش      
يعرف أن اتفاق وقف إطالق النار جاهز، ومع هذا أمر الجيش بالخروج الى حملة، وصفتها المـصادر                  

أولمرت كان يدرك أن الحرب فاشلة، وما كان عليه أن          "، وأضافت ان    "غير ممكنة أو حتى منطقية    "بانها  
  ".يتخذ مثل هذا القرار

  19/11/2007 اإلماراتية الخليج
 

  اسرائيل الجنسية االسرائيلية مشروط باالعتراف بيهودية ىالحصول عل: اقتراح قانون .33
في اطار التضييق علي فلسطينيي الداخل، قدم عضو الكنيست دافيد روتـم،            :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 المواطنـة االسـرائيلية   من حزب كاديما الحاكم اقتراح قانون جديد يشتمل علي اشتراط الحصول علـي    
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 المواطنـة عليـه ان      ىويتضمن اقتراح القانون ان من ينوي الحصول عل       . باعالن الوالء لدولة اسرائيل   
اتعهد بأن اكون مخلصا لدولة اسرائيل كدولـة يهوديـة          : يعلن الوالء السرائيل بموجب التصريح التالي     

وقال النائب محمد    .كرية حين يطلب مني ذلك    صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها، واداء الخدمة العس      
بركة، في عرضه للموضوع، ان هذا المطلب االسرائيلي ظهر في الماضي بشكل مباشر وغير مباشـر                
وفي عدة مناسبات، ومن بينها رسالة الضمانات االمريكية لرئيس الحكومة السابق، ارييل شارون، وهذا              

م الفلسطينيين قبل اي تقدم في العملية التفاوضـية، انمـا      المطلب الجديد، الذي يظهر علي شكل شرط اما       
وعرض النائب جمال زحالقة موقف التجمع الوطني الـديمقراطي المبـدئي           . يستوجب منا موقفا موحدا   

وقال زحالقة نرفض مبدئيا هذا التعريف وبطبيعـة الحـال نـرفض            .  الدوام لهذا التعريف   ىالرافض عل 
واقترح زحالقـة ان تتـضمن الوثيقـة        .  من ينضم الي هذا الموقف     ادراجه في المفاوضات، ونبارك كل    

  .موقف لجنة المتابعة من القضايا االساسية في الحل الدائم، مثل القدس والمستوطنات والالجئين
  19/11/2007القدس العربي 

  
   صاروخ الو من قاعدة إسرائيلية في الجوالن15سرقة  .34

مضاداً للدروع مـن    " الو" صاروخ   15ائيلي أمس عن سرقة     أعلن الجيش اإلسر   :تغريد سعادة  -رام اهللا 
وأعربت مصادر في قيادة المنطقة الشمالية في الجـيش اإلسـرائيلي   . قاعدة عسكرية في هضبة الجوالن 

عن دهشتها لهذا الحادث قائلةً إن الشرطة العسكرية لم تحصل بعد على طرف خيط في تحقيقاتها التـي                  
وذكـرت اإلذاعـة     .الذين وجدوا في القاعدة وقت القيام حدوث السرقة       شملت استجواب عدد من الجنود      

اإلسرائيلية أن قيادة الجيش اإلسرائيلي تخشى من وصول هـذه الـصواريخ إلـى عناصـر وصـفتها                  
  .، على حد قولها"اإلرهابية"بـ

  19/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  مفاوضات إلقامة محطة توليد طاقة في النقب: إسرائيل .35
تجري شركة الكهرباء اإلسرائيلية تفاوضا متقدما للتخطيط وإلقامة محطة توليـد           : خلف خلف  -هللا  رام ا 

في سهل روتم في النقب، والحديث يدور عن مـشروع تملكـه            " سي.بي.او"الطاقة المخطط لها لجماعة     
ط، بكلفة   ميغاوا 370إلقامة محطة توليد طاقة تولد      %) 20(واتحاد سيمنز األلماني    %) 80(جماعة عوفر   

 مليون دوالر، وهو مشروط بالنهاية      80بينما يقدر مقدار االتصال بين األطراف بـ        .  مليون دوالر  275
من اجل دفع المشروع إلى األمام، وبإجازة وزارة البنـى          " سي.بي.او"الناجحة لالتصاالت بين إسرائيل و    

 هآرتس االقتصادية أن إسرائيل     وقبل نحو من شهرين نشر في ملحق صحيفة        . التحتية تحقيق االتصاالت  
في محاولة الن تجد مصالحة في النزاع، وعينت فريق تفاوض من           " سي.بي.او"ستبدأ تفاوضا رسميا مع     

  .أكثر من وزارة ما زال لم يقدم توصياته
  18/10/2007موقع ايالف 

  
  دولية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق  غزةاللجنة الشعبية لمواجهة حصار .36

 جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في             طالب: ألفت حداد 
 اوأكد خالل زيارته على رأس وفد من اللجنة عـدد        .جرائم االحتالل من خالل حصار قطاع غزة الجائر       

قطاع، على النظر في إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدوليـة            المن مصانع ورجال األعمال في      
  . لذلك من خالل االتصال بالعديد من الدول العربية والدول المعنيةيسعالحصار، وال ضد

  18/11/2007 48عرب
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  بمطار العريش يرفضون اتهامهم بالتسبب في حريق المطار الفلسطينيونالعالقون .37
 هائٍل  اتهمت قوات األمن بمطار العريش العالقين الفلسطينيين داخل المطار بتسببهم في حريقٍ           : إيمان يس 

اشتعل في ساحة المطار، علما بأن العالقين تم حبسهم جميعا داخل صالة المطار على أثر اشتباكاٍت بينهم                 
وقد أكد أحد العالقين أن هذا االتهام جاء لتبرير اإلصابات الخطيرة التـي             . وبين قوات األمن يوم السبت    

ـ   واصل العالقون إضرابهم عن الطعام، في       ياق آخر فقد  سوفي  .  خالل االشتباكات   من العالقين  7لحقت ب
 . جراء ذلكحين تزايدت حاالت اإلغماء بينهم

  18/11/2007إخوان أون الين 
  

  سكان غزة قد ال يؤدون فريضة الحج هذا العام : الرجوبزياد  .38
 أوضح زياد الرجوب من هيئة الحج والعمرة في الضفة الغربية أمس أن حجاج قطاع غزة قد ال                  :ا.ب.د

مع حكومـة تـسيير األعمـال       في غزة    في ظل عدم تعاون الحكومة المقالة        ،ون الحج هذا العام   يستطيع
  .بالضفة الغربية

  19/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   على دفع مقابل الطعام والماء والكهرباء التي يستهلكونهااألسرىجبر ي االحتالل .39
لحة السجون االسرائيلية تجبر األسـرى      مركز األسرى للدراسات أن إدارة مص     أحمد شواهنة محامي    أكد  

 أن السجون باتت محط استغالل مـن قبـل          أشار إلى و.  الماء والكهرباء التي يستهلكونها     مقابل على دفع 
  قد تصل   الفتا إلى أن هناك عقوبات     استثمارية تجني من ورائها األموال الطائله،      دولة االحتالل كمشاريع  

  .األسباب سير الفلسطيني على دفعها ألبسط وألتفهيجبر األحيث  ، دوالر أو يزيد200الى 
 18/11/2007مركز االسرى للدراسات 

  
    الفلسطينياتجمعية حقوقية تكشف عن انتشار الصلع بين األسيرات .40

كشفت جمعية نفحة للدفاع عن االسرى في سـجون االحـتالل عـن وجـود     :  منتصر حمدان -رام اهللا   
نيات في سجن هشارون المركزي بسبب الملوحـة الزائـدة فـي            اصابات بالصلع لدى االسيرات الفلسطي    

دارة السجن ال تسمح بإدخال طبيب خاص إلطالعـه علـى الوضـع             إن  أ  في هذا السياق،   المياه، مؤكدة 
  .الصحي المتفاقم لدى االسيرات

  19/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  عرون بالعزلةويش...  عين الحلوة معنّفون الفلسطينيون في مخيمطفالاال: دراسة .41
 تطلق جمعية عمل تنموي بال حدود صباح اليوم دراسة عن العنف ضد األطفال في مخيم عـين الحلـوة                  

مطلـع حزيـران      أعدتها بالتعاون مع الجمعية السويدية لحماية األطفـال        لالجئين الفلسطينيين في لبنان،   
س للضرب بشكل متقطّع    داخل المدار يتعرضون  من أطفال عين الحلوة     % 91.8أن  تكشف  وهي  ،  2006

تركوا المدرسة  % 60.9ممن هم خارج المدرسة أيضاً للضرب، من بينهم         % 90.5أو دائم، كما يتعرض     
  طفالً من عينـة    72صف  قد و و .قبل وصولهم إلى الصف االبتدائي الخامس بسبب العنف المستخدم فيها         

أعرب فيما   ،ن عالقتهم جيدة  أ% 38.8وقال  . عالقتهم مع األهل بالعادية   % 57.1، أي ما نسبته     الدراسة
 طفـالً أنهـم ال      73 أكـد     حين  طفالً عن العجز عن التعبير عما يجول بخاطرهم داخل منازلهم، في           52

 ن سبب رسـوبهم   أ% 31.6ومن جهة أخرى قال      .يستطيعون الحصول على حاجياتهم الشخصية بسهولة     
السبب هو طردهم من المدرسة وممارسـة        أفادوا بأن % 23.3 و ، هو عدم اهتمام األهل بهم     في المدرسة 
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 وفي هذا   .بتعرضهم بشكل متقطع ودائم للكالم القاسي والشتم في المنزل        % 69صرح  كما  . العنف ضدهم 
وا قدر،  أكد معظم العاملين في الحقل االجتماعي تواصلهم مع أطفال من الجنسين تعرضوا للعنف            السياق  
 - 6 ( طفـل  300أطباء بأنهم عاينوا خالل العام الماضي نحو        صرح ثمانية    فيما   . طفالً 334 بـ   همعدد
)  عامـاً  18 - 14( طفـالً    170نهـم عـاينوا     أ طبيباً   11وقال. جروحأو   عليهم آثار كدمات     ) عاما 14

ـ  طبيباً معاينتهم  15أكد  فيما  . مصابين بجروح في الصدر والوجه والرقبة وكسور        حالة ألطفـال    470 ل
 حالـة ألطفـال     12اعترف طبيبان فقط بمعاينتهم      كما   .ف المبرح من األهل    عاماً تعرضوا للعن   18دون  

 14 و6 حالة اغتصاب بين   51وصرح طبيبان عن معاينتهم     . تعرضوا لسوء االستغالل الجنسي والدعارة    
 14 حالة اغتصاب ألطفال بين      43كما اعترف أربعة أطباء بمعاينتهم      . عاماً بينها حالتان دون ستة أعوام     

 حالة ألطفال تعرضوا    85ذكر تسعة من العاملين في الحقل االجتماعي تعاطيهم مع           في حين    . عاماً 18و
أدت ممارسة العنف ضد األطفـال       إلى ذلك فقد     .لسوء االستغالل الجنسي والدعارة خالل العام الماضي      

وشـرب   أشاروا إلى اكتساب رفاق لهم عـادة التـدخين           هممن% 27.7اذ ان   . إلى اكتسابهم عادات سيئة   
فيما أكد أربعة أطبـاء     .  عاماً 18 حالة إدمان كحولي دون سن       22أقر ثالثة أساتذة بوجود     قد  و. الكحول
ـ معاينتهم أشار ومن جهة أخرى    .  طفالً يتعاطون بعض أنواع التدخين المخدر وغيره من المخدرات         84 ل

، فيما يلجأ تسعة أطفال إلى       إلى أنهم ال يلجأون إلى أحد في حال تعرّضهم للعنف          87 طفالً من أصل     49
  . طفالً إلى األقارب22الشارع و

  19/11/2007األخبار 
  

  العاهل االردني واألسد يؤكدان ضرورة إيجاد حل عادل للصراع العربي اإلسرائيلي .42
عبر العاهل االردني عبداهللا الثاني والرئيس السوري بشار األسد، امس، خالل لقاء القمة :  بترا–دمشق 

 في العاصمة السورية دمشق، عن قناعتهما بأن مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية التي تواجه الذي عقد
وحول . األمة العربية تتطلب توحيد المواقف العربية ونبذ الخالفات خدمة لوحدة الصف والقرار العربي

شامل للصراع القضية الفلسطينية، شدد الجانبان في البيان المشترك على ضرورة إيجاد حل عادل و
 يضمن  اإلسرائيلي بمختلف جوانبه استنادا لمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية بما-العربي 

كما عبر الزعيمان عن دعمهما الكامل للسلطة . إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي العربية
الوطنية الفلسطينية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن صيغة حل الدولتين وبناء مؤسساتها، داعين 

 .ية الفلسطينيةالشعب الفلسطيني لتوحيد الصفوف ونبذ الخالفات خدمة للمصلحة الوطن
  19/11/2007الرأي األردنية 

  
  العاهل االردني يحذّر من مفاجآت في مؤتمر أنابوليس .43

قال العاهل األردني عبد اهللا الثاني، رداً على سؤال عن فرص السالم المرتقبة :  غسان أبو حمد-برلين 
هناك الكثير من . ؤتمرإنّنا ال نملك معطيات كافية أو معلومات عن هذا الم"، "أنابوليس"في مؤتمر 

العموميات، وإذا بقي الوضع في ما يتعلق ببرنامج هذا المؤتمر غامضاً فهناك خوف فعلي من وقوع 
علينا معرفة التفاصيل "األلمانية، ينشر اليوم، " دير شبيغل"وأضاف، في حديث إلى مجلة ". مفاجآت

ئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت كان والغاية من هذا المؤتمر بوضوح منذ اليوم، وما سمعته من ر
من جهة أخرى، أكّد العاهل االردني أن بالده تمتلك ". إيجابياً، ولكن أنا ال أرتاح إلى محيطه السياسي

برنامجاً نووياً وأن عملية توقيع األردن على معاهدة سالم مع إسرائيل لم تمنحه أي نمو اقتصادي ولم 
مصر على المضي قدماً في مسار "وقال إنّه . زدهار والنمو االقتصادي الموعودتحقّق أي خطوة من اال
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السالم مع إسرائيل على رغم عدم تحقيق أي فائدة اقتصادية، ألن السالم واالستقرار مع كامل دول 
  ".المنطقة في الشرق األوسط، بإمكانه تحقيق االزدهار والنمو االقتصادي المطلوب

  19/11/2007األخبار 
  

   ترفض التراجع في مستوى خدمات األونرواالفلسطينيينالدول العربية المضيفة لالجئين  .44
أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه العزايزة رفض الدول العربية المضيفة :  بترا–عمان 

روا، لالجئين الفلسطينيين ألي تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية، األون
ودعا في كلمة افتتح بها . للخدمات التي تقدمها لالجئين في مجاالت الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية

االجتماع التنسيقي لممثلي الدول العربية المضيفة الذي عقد في دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس، الدول 
لى المستويات المقبولة لهذه الخدمات المانحة لمواصلة دعمها لموازنة الوكالة بما يمكنها من الحفاظ ع
  . أخذا باالعتبار لمعدالت النمو السكاني الطبيعية في أوساط الالجئين

 19/11/2007الدستور 
  

  الجامعة ستضع أجندة تحضيرية ألنابوليس والصقر يحذر من المراوغات اإلسرائيلية: موسى .45
ربية عمرو موسى علي ضرورة أن ينعقد شدد األمين العام لجامعة الدول الع:  أشرف الفقي-القاهرة 

مؤتمر أنابوليس للسالم في الشرق األوسط ليس لمجرد االنعقاد والتقاط الصور بين الزعماء ورؤساء 
وقال موسى، أمام مؤتمر مجلس األعمال  ".يحقق تقدما حقيقيا نلمسه على أرض الواقع" الدول ولكن لـ

 نوفمبر الستخالص نتائج 23 و22الجامعة يومي العربي، أمس، إن هناك اجتماعات تمهيدية في 
 .المباحثات الفلسطينية اإلسرائيلية ومناقشتها ووضع أجندة تحضيرية للمؤتمر

في غضون ذلك، حذر رئيس البرلمان العربي االنتقالي محمد جاسم الصقر من أن مراوغات إسرائيل 
 المزمع انعقاده نهاية الشهر الحالي في ومماطالتها ومحاوالتها فرض شروط قبل اجتماع أنابوليس للسالم
ودعا الصقر الواليات المتحدة بصفة  .الواليات المتحدة األمريكية ستؤدي إلى فشل المؤتمر قبل أن يبدأ

خاصة واألمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة بصفة عامة إلى رفض المراوغات والمماطالت اإلسرائيلية 
  . لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينيةوالعمل على إجبارها على الرضوخ

  19/11/2007الوطن السعودية 
  

  سوريا لم تحدد موقفها من المشاركة بمؤتمر السالم .46
نفى مصدر رسمي سوري، صحة التقارير التي ذكرت أن سوريا أعلنت  : بارعة ياغي- دمشق

دمشق مازالت على موقفها الذي يطالب "د أن وأك. مشاركتها بمؤتمر أنابوليس للسالم بمستوى منخفض
إدراج إعالن عن "وأوضح المصدر أن  ".بوضع الجوالن المحتل على جدول أعمال المؤتمر حتى تحضر

الجوالن، في كلمات االفتتاح والختام ال يكفي وال يعني شيئا من الناحية العملية، وال يؤكد طرح الجوالن 
 ".على جدول أعمال االجتماع

  19/11/2007السعودية الوطن 
  

  تحذير سوري من زرع الكيان ألغاماً اشعاعية في الجوالن .47
حذرت مصادر سورية من خطة سرية إسرائيلية، تم بموجبها زرع ألغام اشعاعية في المنطقة : دمشق

وقالت . الحدودية في الجوالن المحتل، وأشارت الى ان من شأن انفجار هذه األلغام إحداث مجزرة حقيقية
اإلسرائيلية بناء على معلومات " خطة قالع داود"صادر السورية، إن السلطات في دمشق كشفت أبعاد الم

استخبارية وتأكيدات شهود عيان داخل الجوالن، ويدعم هذه المعلومات تقرير سابق قدمته دمشق إلى 
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لية من وقائع لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في الجوالن المحتل، وما يتوفر لدى المنظمة الدو
  . االنتهاكات الصهيونية الدورية والدائمة في الهضبة السورية المحتلة

  19/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تهود المسجد األقصى: تقرير تركي .48
، في عددها الصادر امس، النقاب عن ان "يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  : صالح النعامي-غزة 

لخبراء التركي حول الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في محيط المسجد التقرير، الذي أعده فريق ا
األقصى، يتهم تل ابيب بالتخطيط لتهويد القدس وتصفية الطابع اإلسالمي للحرم القدسي الشريف والبلدة 

وأشارت الصحيفة الى ان رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان كان قد أطلع رئيس الوزراء . القديمة
وأشارت الصحيفة .  أولمرت خالل لقائهما مؤخراً في لندن على االستنتاجات الخطيرة للتقريراالسرائيلي

الى أنه تقرر عدم الكشف عن فحوى التقرير في حينه خشية أن يؤدي الى التأثير على االستعدادات لعقد 
افقت اسرائيل على وقال التقرير، الذي اعده سبعة من الخبراء األتراك و". أنابوليس"المؤتمر الدولي في 

أن يقوموا بالتحقيق في اتهامات األوقاف اإلسالمية إلسرائيل بمحاولتها تدمير المسجد األقصى من خالل 
عند باب " ال داعي لها"الحفريات، أن إسرائيل تسعى للمس بالمواقع المقدسة للمسلمين وتنفيذ حفريات 

يات تنفذ أكثر بكثير من االحتياجات العلمية، الحفر"وشدد التقرير على أن . المغاربة على وجه الخصوص
حتى لو لم تكن الحفريات تجري في الحرم نفسه وفي نطاق الحرم "وأضاف التقرير ". ويجب وقفها فورا

وشدد ". اإلسالمي الشريف، فليست سوى مسألة وقت حتى تبدأ اسرائيل بالعمل في هذا المكان المقدس
وانتقد ". غير لصالحها طبيعة القدس القديمة وتهويد تاريخ الحرماسرائيل تحاول ان ت"التقرير على أن 

واضعو التقرير رفض اسرائيل التعاون مع دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، منوهين الى أنهم 
خبراء "استعانوا في عملهم بمهندسين معماريين، مؤرخين ومهندسين فلسطينيين وأردنيين الى جانب 

تقرير إسرائيل بإدارة شبكة عالقات عامة لتبرير الحفريات في محيط المسجد واتهم ال". إسرائيليين
كميات األتربة التي اكتشفناها شهدت على أن الحفريات من "وحذر واضعو التقرير قائلين إن . األقصى

 ".شأنها أن تمس بالمسجد األقصى
  19/11/2007الشرق االوسط 

  
  متها عشرات ماليين الدوالراتتناهز قي غزة،ومشاريع صناعية بالضفة : بلير .49

 ينـوي   ،مبعوث الرباعي الدولي طوني بلير    أن   في القدس جوليان بورغر       الجارديان مراسل صحيفة قال  
الكشف عن تفاصيل مبادرة تناهز قيمتها عشرات ماليين الدوالرات إلقامة مـشاريع صـناعية بالـضفة       

وجاء في الصحيفة أنـه     .  في مسلسل السالم   الغربية وقطاع غزة، بهدف إنعاش آمال الفلسطينيين وثقتهم       
من المتوقع أن تتضمن هذه المشاريع ممرا تجاريا بأريحا في الضفة الغربية، وإدخال بعض التغييـرات                

  . على نقاط التفتيش لتسهيل مرور السياح إلى بيت لحم واألماكن المسيحية المقدسة في الضفة الغربية
  19/11/2007بي بي سي 

  
  "أنابولس"سخة روسية من موسكو تسّوق ن .50

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس وزراء روسيا األسبق يفجيني بريماكوف المبعوث الشخـصي             : القاهرة  
للرئيس فالديمير بوتين، بحث، خالل زيارته للقاهرة قبل أيام، مقترحا روسيا بالدعوة إلى عقـد مـؤتمر                 

 واألعـضاء فـي     "إسرائيل"عربية المعنية و  دولي للسالم بموسكو مطلع العام المقبل بحضور األطراف ال        
وتتولى الدبلوماسـية الروسـية حاليـا       . اللجنة الدولية، وذلك بوصف روسيا عضوا في اللجنة الرباعية        

   .إن مصر ترحب بأي جهد ومسعى من أجل تحقيق السالم الشامل والعادل: وقالت. تسويق هذا المقترح
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  19/11/2007الخليج اإلماراتية 
  
  

  دوالر مساعدة نرويجية للسلطة مليون 31 .51
سبتمبر الماضي في   / تعهدت النرويج، خالل مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في نهاية شهر ايلول           : عمان

 مليون دوالر امريكي ثم قامت بزيادة المبلغ الى         20نيويورك، بتقديم مساعدات مباشرة الى السلطة بقيمة        
   . مليون دوالر31

  19/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ألمانيا تحسم الجدل حول التعويضات اإلضافية إلى اسرائيل .52
أكد المتحدث باسم الحكومة االلمانية ان المانيا ترفض سداد أي مساعدات اضافية            :  مازن حسان  -برلين  

لتغطية نفقات ومعاشات الناجين من الهولوكوست، موضحا ان القرار اخذ بعـد دراسـة جديـدة عبـر                  
اها وزير المالية االلمانية بيير شتانبروك مع وزير شئون المتقاعدين االسرائيلي رافي            المباحثات التي اجر  

وأضاف المتحدث ان المانيا قامت من قبل بزيادة وتحسين اموال التعويضات التي تدفعها في اطار               . ايتان
  .االتفاقات الخاصة بتعويض ضحايا الهولوكوست

  19/11/2007األهرام المصرية 
  

  للتعامل مع إيران النووية" إسرائيلية"ريكية وخطط سرية أم .53
 خططاً للتعامل مع إيران النووية، وأعلن       ، سراً ،"إسرائيل"تضع الواليات المتحدة و   : لندن، القدس المحتلة  

 أن بالده ال تستبعد هجوما عسكريا ضد طهـران          "إسرائيل"وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، من       
 "هـآرتس " وكان كوشنير قد اكد، في مقابلة مع صـحيفة           .هورية االسالمية لوقف المشروع النووي للجم   

 ضد إيران إذا كان الخيار ما       "إسرائيلياً"العبرية نشرتها امس األحد، ان فرنسا ستدعم هجوما أمريكيا أو           
  ."فرنسا لن تتنازل أبدا عن أمن إسرائيل"بين قنبلة نووية ايرانية أو قصف إيران، وأضاف أن 

  19/11/2007إلماراتية الخليج ا
  

 )أمثال شعبية فلسطينية!!".. (خرابيط الطريق" .54
  مخلص برزق

   دخلك يا بو عدنان أشو آخر األخبار؟-
  ".اتبدلت غزالنها بقرود.. " شو بتتوقع يا أبو فراس يعني-
   ما فهمتك؟-
 راسـها    يعني بصراحة هالطارئين علينا نصبوهم حكومة طوارئ بدل حكومة الوحدة الشرعية وعلى            -

  !!، بعد ما قضى عمره كله بأمريكا"إجا ونام عنا ليلة وساوى حاله من العيلة"هذا اللي 
  ".ما بنعرف خيره من شره" مش هيك الحكي يا بوعدنان والزلمة لسه -
  ".زي البرد سبب كل علة"هذا " حبسوه مع إبليس في كيس بطلع إبليس يستغيس" أي واهللا لو -
ـَه يا زلمة -   ".إحنا بنمشي الحيط الحيط وبنقول يا رب السترة"، "ن إلها ودانالحيطا" ل
مـا  "بعدين اشو اللي بدو يصير؟      ". الساكت عن الحق زي الناطق في الباطل      " ولليش الخوف؟ أي واهللا      -

  "..النعجة المذبوحة ما يوجعهاش السلخ"، والمثل بيقول " بصير أكثر من اللي صار
  ".قالمش كل اللي بنعرف بن" يا زلمة -
  ..واللي قاعد بصير ما بينسكت عليه" اللي بعمل حاله نخالة بتنقه الجاجة"فراس   بصراحة يا بو- 
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حدا بقدر يقـول للغـول عينـك        "هذي يا عمي أمريكا و    .  شوف يا بوعدنان الحكاية أكبر من صاحبك       -
  ؟"حمرا

لي بفـرط بأرضـه بفـرط       ال"ألنو يا بوفراس    ..  وأشو يعني أمريكا ما دام المسألة بتخص هاألرض          -
  ؟"األرض عرض"مش قالوا " بعرضه

  ".ليش نعمل حالنا أبو علي"و" مش قدها" معلش لكن إحنا -
  ".مافيهوش معلش.. التعوير في الوش"  يا حبيبي -
  ".طاسة وضايعة" واهللا اشو بدي أقول -
ي أرضنا بتـضيع    وهذا مش خيرنا وبس هذ    " خيرنا ما بصير يروح لغيرنا    " أبداً الطاسة مش ضايعة و     -

  .ودمنا اللي بيسيل
حتى لو ضاع إشي    ] أنابوليس" [أنا إبليس " لكن الصحيح إحنا الزم نرضى باللي قاعدين برتبوه إلنا في            -

بال أهون من بال والكساح أهون مـن        :"وزي ما بقول المثل     " نص العمى وال العمى كله    "من حقوقنا ألنه    
  ".العمى

  ..بطة هالطريق اللي بدهم يطبقوها علينا في مؤتمر األبالسة الخريفي  البال هو اللي راح ييجي من خر-
  ؟"عليك بخارطة الطريق ولو دارت، وبنت العم ولو بارت" ولو، لليش؟ طيب مش بقولوا -
عدو أبوك وجدك مـا     "، هسه أمريكا صارت بنت عم؟ أي واهللا إنها ألد عدو و           "واهللا هذي آخر سمعة    "-

  .أشو اللي بتقولوا يازلمة" كبودك ولو عبدتو عبادة رب
، وهذا اللي إحنا بنعمله مش      "اإليد اللي ما بتقدر تقطعها بوسها وادعي عليها بالقطع        " أنا اللي بعرفه إنو      -

  شايف الكل في هالمساجد بدعوا على أمريكا؟
لغيرهـا  وإحنا ما بصير نكون حيطة واطية ال ألمريكا وال          " كشّر عن نابك كل الناس بتهابك     " ال واهللا    -

  ".الحيطة الواطية بنطوا عليها الكالب "ألنه
  ".قضا وانكتب"وهذا " كيف ما أجت تيجي"و" ما باليد حيلة" أنا قناعتي إنو -
  ".ال تدير قفاك للدبابير وتقول منايا وتقادير" شوف يا بو فراس -
" الحبل علـى الجـرار    "و" الدور علينا " واهللا يا بوعدنان أنا معك لكن بعد اللي صار في العراق شكله              -

  ".خليك على مقرودك ليجيك أقرد منه"و" طيع ال تضيع"والمثل بيقول 
إلحـق الغـراب بـدلك علـى        " واهللا إذا بدك تطاوع األمريكان راح تنذل وتنهان والمثل برضه بقول             -

  ". أمريكا وهذي بالويها هذي"و" الخراب
لكن أمريكا يمكن تجيب إلنا شوية      " ا بجيب خبز  هذا الحكي م  "و" اللي ما إنت طوله ال تطاوله     " يا عمي    -

  !خبز
وعلى رايهـم  " إذا كنت نسيت بأذكرك"و" طالب الدبس من ذيل النمس "ويا  " عشم إبليس في الجنة   " واهللا   -
اللـي بياكـل    "وإنت نفسك شفت شو عملوا في العـراق و        " إذا كنت نسيت اللي جرى هات الدفاتر ِتنقرا       "

  اللي بيروح لمؤتمر أنابوليس أخو إلبليس، بتقبل تكون هيك يا بوفراس؟و" رغيف الظالم بحارب بسيفه
  ".بالتي هي أحسن" أنا ما بقول نتخلى عن حقنا لكن -
  ".الحق اللي وراه مطالب ما بيموت"و" الطلب الهين بيضيع الحق البين" يا بوفراس إحنا أصحاب حق و-
ويمكن إنو أميركـا تغيـر مـن سياسـاتها          " زمان أول تحول  "، بعدين   "لعل وعسى " بس خلينا نجرب     -

  .لصالحنا هالمرة والست كوندرليسا شكلها طيب وناوية إلنا خير
" اللـي فيـه طبـع مـا بغيـره         "و" وين ما بقعد بنجس   "و" اللي أصله كلب الزم ينبح    " واهللا يا بوفراس     -

  ".قطاع الركب"وبصراحة إنت باين الخوف قاتلك والخوف زي ما بقولوا 
ومـش  " أنا إبليس " رضيت بمدريد وال بأوسلو وإجا اللي أسخم منهم وهذي خريطة الطريق و             وإنت ال  -

  ".إنت مابعجبك العجب وال الصيام في رجب"عاجباك صراحة 
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  ".اللي بينصحك زي اللي بيرصعك" أنا واهللا بانصحك لكن الظاهر إنو -
حط راسك بين هالروس وقـول يـا        "والمثل بقول   " اللي بيجري على الناس بيجري علينا     " على العموم    -

  ". قطاع الروس
وإحنا دوانا بها الجهاد المبارك والمقاومـة       " داوي جرحك مليح ال بيدمي وال بقيح      " كل اللي بدي أقوله      -

  !!بكل شارع وطريق مش بالجبن والخوف والجري ورا خرابيط الطريق
12/11/2007  

  
  رسالة النصيحة لـ فتح و حماس .55

  عبد الباري عطوان
وم في القدس المحتلة نظيره االسرائيلي ايهود اولمرت في قمة          يقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال     يلت

هي الثامنة قبل انعقاد مؤتمر انابوليس للسالم في ميريالند وبهدف انقاذ مفاوضات متعثرة لوضع وثيقـة                
  .مرتشكل اطارا يحدد مسار العملية السلمية التي من المفترض ان تنطلق بعد المؤت

ما هو بحاجة الى انقاذ حقيقي هو الوضع الداخلي الفلسطيني، والمفاوضات المطلوبة، وبإلحاح، هي بين               
ابناء القضية الواحدة، والقمة المنتظرة واالكثر اهمية، يجب ان تكون بين قيادتي فتح و حمـاس وتحـت                  

فكلمـا  . طيني قبل فوات األوان   مظلة عربية، إلنهاء حالة التشرذم الحالىة، وترتيب البيت الداخلي الفلس         
  .طال امد األزمة الحالىة كلما اصبحت شروط الحل اكثر صعوبة

الشرخ يتسع يوما بعد يوم واالنقسام يتكرس بين قطاع غزة والضفة الغربية، وجاءت احـداث االسـبوع          
زعـيمهم ياسـر     الثالثة الستشهاد    ىالمنصرم الدموية التي سقط فيها ثمانية ابرياء كانوا يحتفلون بالذكر         

عرفات برصاص القوة التنفيذية التابعة لحماس في غزة لتضيف تعقيدات اضافية لالوضـاع المتأزمـة               
  .اصال

يخطئ الرئيس عباس اذا اعتقد انه يستطيع ان يتوصل الى حل دائم مع االسـرائيليين فـي ظـل حـال                     
ركة حماس والديمقراطيـة    االنقسام الحالى، ويخطئ اكثر اذا اعتقد انه تخلص من عبء قطاع غزة، وح            

 لو اظهر االسرائيليون كل مرونة ممكنة، وهذا موضع شك          ىفحت. الفلسطينية التي جاءت بها الى السلطة     
الجميع، وقدموا له كل التنازالت التي يريدها، وتجاوبوا مع جميع طلباته، فانه لن يستطيع تسويق اي حل                 

 اوال، وال يملك تفويضا من كل او اغلبية، الـشعب           ها معهم، النه ليس ياسر عرفات     ياو تسوية يتوصل ال   
  .الفلسطيني ثانيا

الرئيس عباس ال يجب ان يذهب الى مؤتمر السالم اصال في ظـل الـشروط االسـرائيلية التعجيزيـة،                   
وآخرها االعتراف مسبقا بيهودية الدولة العبرية، مما يعني الغاء حق العودة، واسقاط الشرعية عن مليون               

سطيني داخل الخط االخضر، واذا كان ال بد من الذهاب الىه، فليكن عن طريـق غـزة،                 ومئتي الف فل  
  .وليس عن طريق عمان او تل ابيب او القاهرة

ة، بالتراجع عن شروطه التي يكررها دائمـا        ييستطيع الرئيس عباس، لو اراد، ان يجد حال لألزمة الحال         
 كانت عليـه قبـل انقـالب حركـة حمـاس            للهروب من استحقاق المصالحة، اي عودة االمور الى ما        

الن السيد عباس نفسه ال يمكن ان يقبـل         . هيوهي شروط لمنع الحل وليس لتسهيل الوصول ال       . العسكري
بالوضع الذي سبق االنقالب، مثل العودة الى اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عنه وانبثقت               

  .عن وثيقة األسري او الحوار الوطني
ة الطيبة بالمصالحة ليست موجودة عند السيد عباس، والمرونة والتصرف المسؤول والرؤية الواضحة             الني

غائبة تماما لالسف عن حركة حماس وقيادتها، وخاصة بعض اولئك الموجودين في غزة، ولهـذا يـدفع                 
  .لمقدساتالشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دماء ابنائه وتطلعاتهم في التحرير والعودة، واستعادة ا
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ممارسات حركة حماس االخيرة تجاه مهرجان غزة، باتت تجعلنا، والماليين من ابناء الشعب الفلسطيني،              
  .ونضع ايدينا علي قلوبنا خوفا وقلقا

الشعب الفلسطيني انتخب حركة حماس واعطاها اغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلـسطيني النـه               
وزهد قادتها بالسلطة، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، ومن اجـل تخفيـف           يثق بنظافتها، وسالمة توجهاتها،     

وكان من المفترض ان تدرك قيـادة حمـاس فـي الـداخل             . معاناته تحت االحتالل، ومواصلة المقاومة    
ها بأعين مفتوحة، بحيث اصبحت متورطة في سلطة موبوءة،         يوالخارج، خطورة المصيدة التي انجرت ال     

تواجه التآمر من قبل البعض الفلـسطيني المـرتبط بالمـشروعين االمريكـي             محاصرة عربيا ودوليا، و   
  .واالسرائيلي، وتزيد من مصاعب الفلسطينيين

 اساس اتفاقات اوسلو التي رفضتها محقة، وكان عليهـا          ى لو ان حماس لم تدخل االنتخابات عل       ىكنا نتمن 
 دخولها، وتجعل مـن نفـسها       ىت عل ان تظل في المجلس التشريعي تراقب السلطة التنفيذية، طالما اصر         

  .سدا في وجه اي تنازل عن الثوابت الفلسطينية، وسندا للمقاومة بكل اشكالها واتجاهاتها وايديولوجياتها
نعترف اننا صعقنا من بعض التصريحات التي اطلقها بعض قادة حماس في غـزة وقـالوا فيهـا انهـم                    

منها، وسيصلون في المقاطعـة بعـد ان يـدخلوها           الضفة الغربية بعد انسحاب اسرائيل       ىسيستولون عل 
 االطالق، وغير مبررة، وتعكس عقلية تقطـع جـسورا،          ىمنتصرين، وهي تصريحات لم تكن موفقة عل      

ـ               الـشعب   ىوتريد تعميق األزمة، وتوفير الذرائع لمن يريدون ضرب حماس نفسها وتشديد الحصار عل
  .الفلسطيني

 محتفلين ابرياء، األمـر     ىقتل، من قبل افراد في القوة التنفيذية عل       وما آلمنا اكثر، اطالق النار، بهدف ال      
 طهارة هذه القوات، ووضعها في نظر الكثيرين في الخانة نفسها التي احتلتها             ى بظالل الشك عل   ىالذي الق 

اجهزة امنية كانت تابعة لقيادات طالما اتهمتها حركة حماس بالفساد وتنفيذ مشاريع دايتون في قطاع غزة                
  .لضفة الغربيةوا

 استدراجها الى مخطط جهنمي في محاولة لضرب عالقتها مع الـشعب الفلـسطيني،     ىحركة حماس جر  
ومع قاعدتها العريضة، ليس في فلسطين فقط، وانما في العالمين العربي واالسالمي، حتـي ان الـشعب                 

مـن مـؤامرات    الفلسطيني او قطاعات منه، باتت تخاف من حركة حماس بعد ان كانت تخاف عليهـا                
  .المتآمرين

ة التي يواجهها ابناء قطاع غزة من تجويع وحصار تأتي في اطار            يندرك جيدا ان كل الصعوبات الحالى     
 فلسطيني إلفشال تجربة حماس في السلطة، ودفـع الـشعب الفلـسطيني             - امريكي   -مخطط اسرائيلي   

 درجة كبيرة من الوعي     ىلشعب عل لالنقالب عليها، وهو ما لم يحصل، ونعتقد انه لن يحصل، الن هذا ا            
فعندما يري هذا الشعب مندوبا يقول انه يمثله يتقدم بمشاريع قرارات           . بحيث ال تنطلي عليه هذه المؤامرة     

 لقـرار   ى القانون، اي ارهابية، ويتصد    ىالى االمم المتحدة تجرم المقاومة، وتعتبرها حركات خارجة عل        
تحق الدعم العالمي، ثم يتبني تلفزيون فلسطين التابع لرام اهللا         عربي يعتبر ان قطاع غزة منطقة منكوبة تس       

 القانون في شريطه اإلخباري، فان هذا الشعب سيدرك مـن           ىهذه المواقف، ويعتبر المقاومة خارجة عل     
  .هو مع الثوابت الوطنية ومن هو ضدها

مرضـي  نحن اآلن نعيش حالة ثأرية مؤسفة، كل طرف يتربص باآلخر، في ظل تحـريض اعالمـي                 
مرعب، ومن يتابع تلفزيوني رام اهللا وغزة، يعتقد ان حماس هي التي اغتصبت فلسطين، او ان فتح هي                  

  . وشردت الشعب الفلسطيني واقامت المستوطنات وقتلت اآلالفى االقصىالتي استولت عل
لكارثي، ولتكن  ال نريد القاء المواعظ، والتذكير بالبديهيات، ولكن ال بد من ايجاد مخرج من هذا المأزق ا               

 دعوة عربية للقاء في القاهرة، تحت مظلة الجامعة العربية، بين وفـدي حمـاس و فـتح                  ىالخطوة االول 
ة ي تشكيل حكومة انتقال   ىوفرض وقف فوري للحمالت االعالمية، وفرض وضع وثيقة مصالحة تنص عل          
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اعـادة بنـاء االجهـزة       مهامها   ىمحايدة يوافق عليها الطرفان، تضم شخصيات وطنية نظيفة، تكون اول         
  . اسس مهنية ليست تابعة ألي تنظيمىاالمنية عل

من يرفض هذه الدعوة في حال صدورها، هو الذي يجب ان يدان، ويصنف في خانـة مـن يريـدون                    
استمرار األزمة لمصلحة اسرائيل والواليات المتحدة، وعليه ان يتحمل نتائج مقاطعته لهذه الخطوة امـام               

  .سطيني واألمتين العربية واالسالميةالتاريخ والشعب الفل
  19/11/2007القدس العربي 

  
  أمن إسرائيل أوالً وأخيراً .56

  فوزي برهوم
هكذا تبدأ قيادة االحتالل اإلسرائيلي لقاءاتها مع رئيس السلطة الفلسطينية والوسطاء العرب واألوروبيـين              

قيادة الفلـسطينية للوسـطاء العـرب       ماذا تقول ال  :  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه     ،)أمن إسرائيل أوالً  (
  واألوروبيين أو في لقاءاتهم المتكررة مع االحتالل؟

واقع الحال يقول إنهم يكونون دائما في جلسات استماع أو تقييم أداء أو طلب للتنفيذ أو تعنيف للتقصير أو              
 من قيادة السلطة    بدليل أن كل ما نسمعه من قيادة االحتالل هو عبارة عن إمالءات، وكل ما نسمعه              , لوم

الفلسطينية هو أننا التزمنا وسنلتزم، فال أدري عندما يبدؤون بالقضايا األمنية وامن االحتالل أوال وآليات               
التنسيق األمني وااللتزام بالتنفيذ والخطط األمنية وآليات التطبيق والتقييم، متى يجدون وقتا للحديث عـن               

  .والسيادةالقدس والالجئين واألسرى والدولة واألرض 
على ما يبدو أن الوقت للحديث عن كل هذه الحقوق والثوابت في كل اللقاءات ال يكفي للحـديث عنهـا،                    
وهذا كالم أكيد، بدليل أننا لم نسمع عن أي حلحلة في أي ملـف يخـص القـضايا الرئيـسية للـشعب                      

رف الكلل و ال الملـل، ال       الفلسطيني، بينما نجد السلطة الفلسطينية وأجهزة امن الرئيس الفلسطيني ال تع          
 وبعد أن يطمئن رئيس السلطة إلى أدائها ويدرك صائب          ،ليالً وال نهاراً في تنفيذ كل ما هو مطلوب منها         

عريقات أن كل ما حمله من إمالءات إسرائيلية عليه وعلى الوفد الفلسطيني المفاوض مع االحتالل، وهو                
لسطيني الحر الغيور على الشعب والـوطن والقـضية         بصفته كبير المفاوضين وزعيم التيار الوطني الف      

ويتباكى على حال فلسطين اليوم وأحوال شعبنا، يخرج بكل ثقة بالنفس ويقر ويعترف أمـام الـصحافة                 
العالمية بأن أجهزة امن السلطة نفذت كل ما طُلب منها في المرحلة األولى من خارطة الطريـق وربمـا      

 واألمور  ،ولو أراد أن يفسر   " الشق األمني من خارطة الطريق    " يصفة الخجل تمنعه من أن يقول بالعرب      
واضحة تماما يعني اعتقال المقاومين وسحب سالحهم وإغالق مؤسسات حمـاس والجمعيـات الخيريـة           
وإخراج حماس عن القانون واإلقرار بان المقاومة هي عنف وإرهاب أضرت بالمصالح الفلسطينية فـي               

 ،ارس هذا الحق منذ اندالع الثورة الفلسطينية حتى اآلن دون اسـتثناء           عملية تجريم كل من مارس أو يم      
كنت أتمنى في الذكرى الثالثة الغتيالك أن أسمع مطالبة واحدة ولو لمرة            . .ورحمة اهللا عليك يا أبا عمار     

واحدة من الرئيس محمود عباس أو صائب عريقات، وفي كل المهرجانات التي أقيمت في ذكراك والتي                
ها قيادة فتح في الضفة وغزة والشتات أو أن يقروا بحق المقاومة بكافة أشكالها ضد االحـتالل                 تحدثت في 

انتصاراً لك ولشعبك، أو أن يطالبوا بلجنة تحقيق عالية المستوى لكشف حقيقة التأمر عليك أو حتى فـتح                  
تماماً أن االحـتالل  فاألمور واضحة ,  لقد كنت أسمعت لو ناديت حيا ولكن ال حياة لمن تنادي      .هذا الملف 

وضع حتى محددات الخطاب اإلعالمي لحركة فتح في الذكرى الثالثة الغتيال ياسر عرفات والتي سبقها               
  .لقاء فلسطيني إسرائيلي للتأكيد على محددات هذا الخطاب

ألن من يفتح ملف اغتيال أبو عمار أو يطالب بلجنة تحقيق في ذلك يعرض أمن إسرائيل للخطـر مـن                    
 الخطة التي وضعت للتخلص من أبو عمار وآليات التطبيق ومن نفذها ؟؟؟ مـن المقـربين                 خالل كشف 

ليلة الحسم . .وِعلية القوم الذين سهروا وناموا وأكلوا مع الرئيس ولكنهم اعتزلوا طعامه وشرابه تلك الليلة             
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خطر من ذلك   واأل. وساعة الصفر، ألن ذلك بالفعل يمس أمن االحتالل، وهذا خط أحمر والرسالة وصلت            
محمود عباس وصائب عريقات مرارا وتكرارا دون خجل        / والذي لم ولن يستوعبه عاقل هو تأكيد السيد       

ـًا      " الشق األمني "أو وجل أنهم نفذوا كل المرحلة األولى في خارطة الطريق            وهذا بالفعل وجدتـه مطبقـ
نف وإرهاب وميليشيات، وما تالها     محمود عباس بأن المقاومة ع    / على أرض الواقع ابتداء بإعالن السيد     

من حملة اعتقاالت وتعذيب  وسحب سالح وإغالق مؤسسات تابعة لحركة حماس ومـرورا بقـرارات                
فياض رئيس الترويكا األمنية الفلسطينية األمريكية اإلسرائيلية بفصل كل الموظفين في السلطة الفلسطينية             

، ومرورا بإقرار الرقابة على التنفيذ مـن        "المة األمنية الس"التابعين أو المناضلين أو أنصار حركة حماس        
خالل زيارة دايتون إلى سجون السلطة في نابلس واالجتماع باألجهزة األمنية وانتشار أجهزة أمن عباس               
                    ألن األمر لم ينته عند ذلـك، فهنـاك أمـر في نابلس لكبح جماح المقاومة والمقاومين، ولن أقول انتهاء

 األولى في خارطة الطريق، وربما فاجأني وسيفاجئ كل من يقرأ هذا المقال وهو البند               خطير في المرحلة  
تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخـارجي وكـل         ( الرابع من الشق األمني وهو بالحرف الواحد        

فهذا يكشف النقـاب عـن      ) أنواع الدعم األخرى عن الجماعات التي تدعم العنف واإلرهاب وتقوم بهما          
شيء خطير وهو أن كل الجوالت التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية وبرفقته صائب عريقات للدول                
العربية تأتي في إطار حثهم على تطبيق هذا البند وهذا األمر اإلسرائيلي، ولألسف الشديد االلتزام حديدي                

لمعابر وتحديدا على غزة    في هذا اإلطار والشواهد على األرض من الحصار الخانق على شعبنا وإغالق ا            
  .وهو خير دليل على ذلك

كل هذا األلتزام الفلسطيني العربي على أرض الواقع وبهذه الجدية دون أدنى اهتمام باألزمات والكوارث               
المترتبة عليه على المستوى الصحي واإلنساني والبيئي واالجتماعي ودون أدنـى اسـتجابة لـصرخات               

ـًا           .قينالحجاج والمرضى والطالب والعال     يؤكد التطبيق الحرفي للشق األمني لخارطة الطريـق عربيـ
ـًا، وهذا يفسر كالم ليفني لحالة الحراك العربي األخيرة للتعاطف مع الفلسطينيين، وخاصة في               وفلسطيني

بمعنى ما نقلـه    . ال تكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين     : غزة، قالت لهم في رسالة واضحة وصريحة      
فياض وعريقات بوجوب التضيق يجب أن ينفذ ألن السلطة الفلسطينية ملتزمة بذلك ومقتنعة             لكم عباس و  

  .به وتعهدت بالمحافظة على أمن إسرائيل أوالً
ولكن أسأل سؤالً آخر، فليعذرني القارئ لكثرة تساؤالتي؛ ألننا بالفعل في فتن كقطع الليل المظلم تجعـل                 

هو المطلوب من االحتالل حيال هذا االلتـزام والتطبيـق الفعلـي            ما هو المقابل وما     : الحليم فينا حيران  
والحرفي؟ فتشت بين السطور والصفحات فعثرت على ضالتي فإذا بي أجد بين ثنايا الورق وُأخفي بـين                 

ال تتخذ الحكومة اإلسرائيلية أي إجـراءات       ( البنود السبعة ما هو نصه، وعليكم ان تحكموا على المهزلة           
في ذلك الترحيل والهجمات ضد المدنيين ومصادرة أو هدم منازل وأمـالك فلـسطينية              تقوض الثقة بما    

كإجراء عقابي او لتسهيل نشاطات البناء اإلسرائيلي وتدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية وغيرها             
ـ      : فقلت يا اهللا، ماذا يحصل    ) من اإلجراءات التي حددتها خطة تنت        ازل قتل وتجريف وهدم وتـدمير من

دونم في القدس والبدء في تدمير باب المغاربة، كل ذلك يحـصل            ) 1100(واغتياالت ومصادرة أراض    
على مرآي ومسمع من السيد عباس وفياض وعريقات وكل الزعماء العرب وأمام مرأى ومـسمع مـن                 

كد علـى  كي يجدد الشرعية مرة أخرى لالحتالل بعد أوسلو، ويؤ" أنابولس"العالم أجمع الذي سيجتمع في     
االلتزام التام بأمن إسرائيل أوالً وال أدري ماذا بشأن أمن الـشعب الفلـسطيني إذا اسـتمرت الـسلطة                   

  ؟.الفلسطينية والدول العربية في التزامها بخارطة الطريق
  18/11/2007صحيفة فلسطين 

  
  ذكرى بلفور والتقسيم ومهمة اإلعالم العربي .57

  عبداهللا األشعل
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كمـا  . 1917) نوفمبر( تشرين الثاني    2تسعون إلعالن بلفور الذي صدر في       حلت هذا الشهر الذكرى ال    
والمالحـظ أن هـذه     . 1947) نوفمبر( تشرين الثاني    29تحل الذكرى الستون لصدور قرار التقسيم في        

الذكرى لم تعد تعني اإلعالم العربي ربما ألن الهزائم العربية والتراجع العربي أمام المشروع الصهيوني               
  .لى االعتقاد بأهمية التركيز على الحاضر والمستقبل وهما ال يقالن تراجعاً عن الماضيدفعته إ

وال بد أن يدرك اإلعالم العربي خطورة دوره في حراسة الوعي والذاكرة لدى األجيال المتعاقبة وتقـديم                 
 فتـصريح . الشروح ألي حدث يتعلق بمسيرة المشروع الصهيوني ووضعه في سياقه العربي الـصحيح            

بلفور وفقاً السمه يتضمن شعورا بتعاطف الحكومة البريطانية مع رغبة اليهود في أن يكون لهم وطـن                 
قومي في فلسطين مع احترام حقوق األقليات األخرى، وإذا ترجم في هذا السياق فإنه ال يعنـي الكثيـر                   

باإلعالن رسمياً عن   ويظل وفق صياغته محدودا، ولكن إذا قرئ في سياق السياسة البريطانية التي بدأت              
موقف جديد من المسألة اليهودية حتى قبل أن تفرض بريطانيا انتدابها على فلسطين، فإن ترجمته العربية                

  .هي فعالً وعد بلفور
وال بد من التوسع في شرح الدور األميركي الذي تعمدت كتب التاريخ العربي إغفاله حتى تبدو أميركـا                  

فالكونغرس األميركي  . يات وليس لها في تاريخها في المنطقة ما يدينها        كما قدمت نفسها دولة داعية للحر     
 ما يجعل أميركا شريكاً غير مباشر فـي         1922بمجلسيه أقر التصريح البريطاني في جلسة مشتركة عام         

وإذا بدأت مشروعات التقسيم بريطانية، فإن تقديم المشروع إلى األمم المتحدة ودفعـه للـصدور    . وضعه
  .ائل كان جهداً أميركياً خالصاًبمختلف الوس

 فـي   1947ال بد أن تعرف االجيال العربية أن قرار التقسيم يناقض ميثاق األمم المتحدة وقد صدر عام                 
وقت كانت موجة مناصرة الحريات عارمة تبلورت بعد ذلك بعام في صدور اإلعالن العـالمي لحقـوق                 

 العرب قرار التقسيم ولماذا قبلته إسـرائيل فـوراً،        وال بد أن يظهر اإلعالم العربي لماذا رفض       . اإلنسان
فالقرار فرض لمصلحة مجموعة غريبة على أرض شعب كان ينتظر بأمل أن تكون األمم المتحدة صرح                
الحريات واألمان للشعوب، ولكنه فوجئ بقرار التوصية الذي أحيط بكل ضمانات الفعالية والنفـاذ ألنـه                

د الحرب العالمية الثانية، فكان القرار أبلغ دليل على نفاق هؤالء الكبار            يعكس إرادة الكبار في عالم ما بع      
والمؤسـف أن   . وعلى كذب وعودهم للشعوب بعالم متحرر من الخوف والقهر ومفعم بالحريات واألمل           

الفقه السياسي والقانوني العربي عجز حتى هذه اللحظة عن تحديد موقف مناسب من هذا القرار، فانحدر                
عربي بعد تراجعه وتخاذله أمام انتصارات المشروع الصهيوني وارتفاع نجمه بشكل أذهل قـادة              العالم ال 

هذا المشروع، الذين صرح كبيرهم بن غوريون بأنه لو كان مكان العرب لقاوم اليهود الذين اسـتخدموا                 
اء واألنكى أن اسـحق شـامير رئـيس وزر   . اإلرهاب والخديعة والشرعية الدولية لنهب أراضي العرب    

إسرائيل االسبق حظر على العالم العربي في مؤتمر مدريد التذكير بقرار التقسيم مؤكداً أن القضية بدأت                
 بصفته مرجعاً للتسوية، وبين     242 ووقع العالم العربي في لعبة الخلط بين قرار مجلس األمن            1967عام  

  . اإلسرائيلي-تفسير إسرائيل له بأنه تاريخ ميالد الصراع العربي 
  : بد أن يوضح اإلعالم العربي الحقائق التالية حول قرار التقسيموال
 ان هذا القرار هو شهادة ميالد إسرائيل والدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، وإذا كـان اليهـود                  -1

تلقفوا القرار باعتباره منحة من السماء أنزلتهم من أوهامهم التاريخية إلى الواقـع وفـسروه بأنـه أول                  
مي من المجتمع الدولي بحق الشعب اليهودي في استرداد وطنه منذ آالف السنين، فإن رفض               اعتراف رس 

الفلسطينيين والعرب له كان طبيعياً، فهو هدية للغزاة ولكنه كارثة على أصحاب األرض، وعـدم إقامـة                 
  .ينيونالدولة الفلسطينية على المخصص لها في القرار ال يقدح في حقها في إقامتها حين يشاء الفلسط

 ان تنكر إسرائيل لقرار التقسيم بعد توظيفه بهدف إنشائها يعني العودة إلى ما قبـل القـرار مـا دام                     -2
القرار هو شهادة ميالدها، كما أن هذا التنكر يعني انتهاك أهم شروط قبول إسرائيل في األمـم المتحـدة                   

  .يتها في األمم المتحدة، ما يبطل عضو1949) مايو( في أيار 273بقرار الجمعية العامة رقم 
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 إذا كان قرار التقسيم على هذه األهمية في المشروع الصهيوني كما فسرته إسرائيل، فال بد أن يشرح                  -3
اإلعالم العربي أسباب اإلغفال الكامل من جانب إسرائيل لهذا القرار، وكان يتعين عليها أن تعتبر تاريخ                

ع الصهيوني بدا متجسدا على األرض بقرار التقسيم        من الواضح أن المشرو   . صدوره هو عيدها الوطني   
لكنه تجاوزه بكثير ولذلك ال يمكن أن تعود إسرائيل إلى المحطة األولى بعد ستين عاما منها فـي ظـل                    

  .العجز العربي
 هو اعالن استقاللها، واعتبـرت هـذا        1948) مايو( ايار   15 تتوهم إسرائيل بأن اعالن قيامها ليلة        -4

والمتأمل في هذا القول يدرك أنه صادر عن خيال مريض، ذلـك            . استقاللها عن بريطانيا  اليوم، هو يوم    
أن الشعب الذي عانى من االستعمار البريطاني هو الشعب الفلسطيني، وأما اليهـود فقـد وثبـوا علـى                   

ـ                 ي فلسطين بمعاونة هذا االستعمار الذي مكن لهم، ولذلك فإن تخلي بريطانيا عن انتدابها على فلسطين ف
فكيف يصبح الغزاة مستقلين عن الغـازي،       .  هو في الواقع تاريخ استقالل فلسطين      1947) أبريل(نيسان  

وكيف يصبح االستعمار المساند للمشروع الصهيوني مستعمراً ويزعم اليهود أنهم قاوموه فشوهوا بـذلك              
صوص للشرطة وهي   صورة المقاومة الشريفة المقدسة عبر التاريخ؟ إذ كيف يسوغ أن تصبح مقاومة الل            

  تتظاهر بمحاولة إخراجهم من منازل اآلمنين، مقاومة مشروعة، قتالها شهداء، وعناصرها أبطال؟
  19/11/2007الحياة 

  
  لكي ال يخَْدع العرب مرةً أخرى .58

  محمود المبارك
 في اللقاء التاريخي الذي جمع الزعيم الراحل ياسر عرفات برئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق رابين              

، في حديقة البيت األبيض برعاية الرئيس األميركي بيل كلينتون آنذاك، تبادل الزعيمان          1994في خريف   
ففي الوقـت   . الفلسطيني واإلسرائيلي االعتراف الرسمي بينهما، إال أن صوغ االعتراف كان مختلفاً جداً           

جود، اقتـصرت عبـارات     الذي أعلن فيه عرفات اعترافه واعتراف شعبه بدولة إسرائيل وبحقها في الو           
الرئيس اإلسرائيلي بدقة بالغة على اعتراف بالده بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثـل الـشرعي               

  .والوحيد للفلسطينيين
لم يعد خافياً اليوم أن غياب فهم القانوني الدولي عند الجانب الفلسطيني وحضوره عند نظيره اإلسرائيلي                

 اللقاء، هو ما أدى إلى النتيجة الحتمية في تحقيق الطـرف اإلسـرائيلي              في المفاوضات التي سبقت ذلك    
ذلك أن الوفد اإلسرائيلي المفاوض كان قد حوى فريقاً كامالً من خبراء القانون الـدولي               . غايته المطلوبة 

المختصين في المعاهدات الدولية، في حين اقتصر الوفد الفلسطيني على مفاوضين سياسيين لم تكن لهـم                
  .ى خبرة قانونية دوليةأدن

على رغم ذلك، كان شعور بالفرح واالبتهاج يغمر كثيراً من المراقبين الدوليين بمن فيهم العـرب، بـأن                 
معضلة العصر دخلت آخر فصولها، إال أنني لم أكن في أي حال بين المتفـائلين، فقـد كانـت تخيفنـي            

 المحتلة بموجب القـوانين الدوليـة       -لة القدس   المسائل العالقة التي ُأجلت إلى حين، والتي من أهمها مسأ         
  . والتي تصر إسرائيل على يهوديتها التاريخية-وقرارات األمم المتحدة 

 الفلسطينية، هو أن كل شـيء قابـل   -كان الشرط األول الذي على أساسه بدأت المفاوضات اإلسرائيلية      
أن يضع شروطاً مسبقة حول أي بند،       وأنه لكي تنجح المفاوضات، ال يمكن للطرف الفلسطيني         . للتفاوض

وكان المنطق اإلسرائيلي وقتها أنه إذا وضـع الفلـسطينيون          . بما في ذلك مسألة القدس وعودة الالجئين      
بهذه الخطوة استطاع اإلسرائيليون استدراج الجانب الفلسطيني       ! شروطهم المسبقة فعالم يكون التفاوض؟    

دهليز الضيق الذي قد يمكن الدخول فيه، ولكن الخروج منه          للدخول في مفاوضات كانت أشبه ما تكون بال       
  .ليس باألمر الهين
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لم يدرك المفاوضون الفلسطينيون أن ذلك الدهليز الضيق هو الطريق ذاته الذي اقتحمه الرئيس الراحـل                
ففـي  . أنور السادات، حين قرر الدخول منفرداً في مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي برعايـة أميركيـة              

اوضات التي أدت إلى اتفاق كامب ديفيد، لم يكن بوسع الرئيس السادات بعد أن دخـل ذلـك النفـق                    المف
فالعودة إلى المربع األول واالعتراف بفشل خطوته كان أمـراً          . المظلم إال المضي قدماً مهما كلفه األمر      

ف عروبـة   غير مطروح أصالً، خصوصاً بعد أن نزع إخوته من العرب العاربة والمستعربة عنه شـر              
  .بالده

أثناء المفاوضات التي قادت إلى اتفاق كامب ديفيد، وجد الرئيس السادات نفسه في دهليز ضيق مظلم لـم        
يملك الخروج منه، أمام تعنُّت رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن الذي أعرب أنه ال يملك تقديم تنازالت                 

وتبعـاً لـذلك،    . ة الرجوع إليه معلومة مسبقاً    من دون الرجوع إلى الكنيست اإلسرائيلي، الذي كانت نتيج        
استطاع الرئيس األميركي جيمي كارتر استغالل ضعف السادات إلقناعه بتقديم تنـازالت أكثـر، ألنـه                

  .الذي يملك كامل األوراق في يديه" الرجل الطيب"
 الفارق هذه   اليوم يقف العرب أمام مدخل دهليز ضيق مظلم آخر موجود في أحد حارات أنابوليس، إال أن               

  !المرة هو أن ما بداخل هذا الدهليز يمكن أن يرى من خارجه
فمطالبـة رئـيس    . ذلك أن الميزة التي يتميز بها السياسيون اإلسرائيليون في هذا الوقت هي الوضـوح             

الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت يوم األربعاء الماضي بأن يكون أسـاس المفاوضـات فـي مـؤتمر                 
 الشهر الحالي هو االعتراف بإسرائيل بوصفها دولة للشعب اليهودي، لـم يتـرك مجـاالً                أنابوليس نهاية 

  !للتفاوض مع الفلسطينيين أو العرب
غني عن القول إن مطالبة أولمرت باالعتراف بيهودية إسرائيل تعني قطع الطريـق علـى المـؤتمرين                 

 الدهليز على رغم معرفتهم ما فيه؟ وإذا        للمطالبة بعودة الالجئين الفلسطينين، فهل يقبل العرب بدخول هذا        
  فهل يلدغ العرب للمرة الثالثة من الجحر ذاته؟"... المؤمن ال يلْدغ من جحر مرتين"كان 

وإذا كان اليهود يستطيعون رفع أصواتهم بالمطالبة بما ليس لهم فيه حق، فلماذا ال يستطيع العرب رفـع                  
أي دولة على أساس الدين أمراً عنصرياً محرماً فـي القـوانين            أصواتهم بما لهم به حق؟ أليس مبدأ قيام         

  الدولية؟
وإذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعرب للعاهل السعودي قبل يومين عن تشاؤمه مـن هـذا                  
المؤتمر الخريفي، فلماذا يخِفي العرب همسهم عن واشنطن ويفعلون ما يؤمرون؟ هل يرضـى العـرب                

ة لنا؟اليوم أن يكونوا سبة لألجيال المقبلة كما كان الذين من قبلهم سب  
من الواضح أن هناك تخوفاً عربياً من الدخول في دهليز أنابوليس المظلم، وهناك تحركات في عواصـم                 

ولكـن تفاديـاً    . عربية عدة حول التحضير الجاد لهذا المؤتمر المريب، يقودها بحكمٍة العاهل الـسعودي            
: ن حرياً بالعرب الذين يعدون لهذا اللقاء أن يأخذوا في الحسبان ثالثـة أمـور              ألخطاء الماضي، ربما كا   

أهمية مشاركة جميع األطراف العربية ذات العالقة بما في ذلك سورية، لكي ال نقع في الخطأ ذاته                 : أولها
ـ    : ثانيهـا . الذي وقع فيه السادات، ألن في اجتماعنا قوة لنا وفي تفرقنا قوة لخـصومنا              ر أن يتـرك أم

وتبعاً . المفاوضات الدولية لقانونيين دوليين موثوقين، ألن تجارب السياسيين آلت بنا إلى ما نحن فيه اليوم              
 الخاص  194لذلك، يجب أن تكون المفاوضات مبنية على أساس قرارت مجلس األمن بما في ذلك القرار                

  .بعودة الالجئين الفلسطينيين
ألن في إغفال العامـل الـذي يقـود         " حماس"ربي ممثلين لحركة    اإلصرار على أن يشمل الوفد الع     : ثالثاً

  !المقاومة التي تمثل وجهة نظر أكثر من نصف الشارع الفلسطيني إفشال لنتيجة المؤتمر في المستقبل
  19/11/2007الحياة 

  
  "هّبة ثلج وهّبة نار" .59
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  عريب الرنتاوي
ستوى التقدم الذي أحرزته المفاوضـات       لم ، تقديرات متفاوتة حد التناقض    ،تعطي التصريحات الفلسطينية  

 بل ومـن عاصـمة إلـى        ، وأحيانا من يوم إلى آخر     ، فمن مسؤول إلى آخر    ،التمهيدية الجتماع أنابوليس  
 ، فأين هـي الحقيقـة     ،"هبة ثلج وهبة نار    "، تختلف النبرة وتتنقل التقديرات بين التشاؤم والتفاؤل       ،أخرى

  ولماذا كل هذه الفوضى في التصريحات؟
 لكن النبرة تصبح حذرة في القاهرة ومتسائلة فـي          ، رام اهللا تميل التصريحات في الغالب إلى التفاؤل        في

 أو استخدام مفرداتها المعتمدة     ، لكأن المطلوب إسماع كل عاصمة بما تريد       ، ومتشائمة في الرياض   ،عمان
 شخـصيات فلـسطينية      وثمـة  ، متفائلون غدا  ، والمتشائمون اليوم  ،في التعبير عن الموقف من أنابوليس     

  .بطبيعتها متفائلة وأخرى بطبيعتها متشائمة
 ، فالفلسطينيون من أسف   ،"تبادل األدوار " نسقط من حساباتنا نظرية      ،في تفسيرنا لهذا التناقض واالرتباك    

 هذه اللعبة الضرورية فـي شـروطهم        ،أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد     : لم يتقنوا منذ رحيل القادة الكبار     
 ، وال نستبعد أبدا   ،"فلتان األمن "التي ال تقل خطورة عن      " فوضى السياسة " ونرجح عليها فرضية     ،الخاصة

 أال تتـذكرون    ،انتعاش القنوات الخلفية للمفاوضات التي ال يعلم بمجرياتها عادة إال نفر قليل من القيادات             
لمرت للشروع في مفاوضات    التي وجهتها السلطة ذات يوم إليهود أو      ) الغريبة من نوعها  (الدعوة العلنية   

  عبر القنوات الخفية والخلفية؟
 ، بل أن الفشل ينتصب كتهديد لها وككابوس يقـض مـضاجعها           ،ليس للسلطة مصلحة في فشل أنابوليس     

 وال تعبر   ،"تفكير رغائبي " تصدر تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين عن        ،وربما لهذا السبب بالذات   
  .المحرز على األرض" تقدمال"بحال من األحوال عن حقيقة 

 وهـي   ،"ثوابتهـا "وليس لنا أن نتجاهل أثر الضغوطات التي تمارس على السلطة للتخلي عن مطالباتها و             
 وتصل أمريكيا وأوروبيا حد التلـويح بورقـة         ،ضغوطات تصدر عن واشنطن وباريس ولندن وتل أبيب       

ب على المسارات وتقديم المسار السوري       وإسرائيليا حد التلويح باللع    ،المساعدات وتجفيف موارد السلطة   
 والتذكير بضعف الـسلطة     ،في غزة " أمر حماس الواقع  " أو التلويح بالتعامل مع      ،على المسار الفلسطيني  

  .وافتقادها للسطوة والنفوذ والكاريزما
 لكـن النتيجـة أننـا       ،الفلـسطينية " فوضى التـصريحات  " تفسر ظاهرة    ، واحتماالت شتى  ،أسباب عديدة 

 نجد أنفسنا حائرين في معرفة الشوط الفعلي الذي تم قطعه في الطريق إلى أنابوليس مـؤتمرا                 ،ينكمراقب
 بل ويطاول بعض المسئولين في بعض عواصم الجوار     ، وهو شعور ال ينتابنا وحدنا على ما يبدو        ،ووثيقة

 لمفاجـأة  ويتحـسبون " 2أوسـلو  " وأنهم قلقون مـن    ،"أمرا ما "الذين يسربون لصحفهم بأن عباس يخفي       
  .المفاجآت

  19/11/2007الدستور 
  

  المفارقات والتناقض في الوضع األمني الفلسطيني .60
  ديفيد أغناتيوس

لـن يكـون    : إليكم نبوءة تتسم بالحذر قبل مؤتمر أنابوليس للسالم الذي سيعقد في األسابيع القليلة المقبلة             
". لخريطة الطريق للـسالم   "الغربية وفقا   الفلسطينيون مستعدين للوفاء بتعهداتهم بتوفير األمن في الضفة         

 وال التجهيـزات والمعـدات الالزمـة        ، السلطة الفلسطينية ال تملك القوى البشرية وال التدريب        ،ببساطة
  . للحفاظ على النظام في األراضي الفلسطينية

ن اإلسرائيليين   ألن الفلسطينيين لم يقوموا ببناء قواتهم األمنية أل        ،جزئيا: لماذا الوضع كذلك؟ الجواب هو    
 كما كـان التـصور      ،كما أنهم لم يقوموا بتدريب هذه القوات أو تجهيزها بالمعدات         . لم يسمحوا لهم بذلك   

األمـن هـي    .  ألن الواليات المتحدة قصرت في تقديم التمويل الالزمة        ،المطروح وفقا لخريطة الطريق   
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لسطينيون قادرين على توفير أمن يمكن أن       لن يكون أي اتفاق سالم فاعال إال إذا كان الف         . الكلمة السحرية 
 يقدم الناس المساعدة لهذه الفكرة بالكثير من الكالم بدال من مساعدة            ،لكن حتى اآلن  . يثق به اإلسرائيليين  

  . الفلسطينيين على بناء قوات تتمتع بالمصداقية والثقة
 فإنـه يجـب     ،ي خيبة األمل  وإذا كان لمؤتمر أنابوليس أن يكون شيئا يتعدى كونه مجرد تجربة أخرى ف            

مؤتمر الـسالم هـذا   . على األميركيين واإلسرائيليين والفلسطينيين أن يواجهوا هذه المشكلة بشكل مباشر 
إذا .  لكن هذه التوقعات غير واقعية وال يمكن الوفاء بهـا          ،يعقد وهو يفترض مقدما توقعات تتعلق باألمن      

نيون المزيد من المسؤولية فيما يتعلق بالقـضاء علـى          كان اإلسرائيليون يريدون حقا أن يتحمل الفلسطي      
 فعليهم أن يسمحوا لهم بالحصول على السالح وتـدريبهم علـى كيفيـة              ،اإلرهاب والحفاظ على النظام   

 وهو أمر ال يريـده      ، لكن البديل هو احتالل إسرائيلي دائم      ،هناك الكثير من المخاطرة في ذلك     . استعماله
  . أحد

 يدرك أن اإلسرائيليين يريدون دليال على االمن في مقابل          ، سالم فياض  ،ني الجديد رئيس الوزراء الفلسطي  
 أكبر  ، قام هذا الشهر بنشر ثالثمائة رجل من قوات األمن الوطني في نابلس            ،لذلك. إنشاء دولة فلسطينية  

حتى لكن  .  كما تطلب إسرائيل   ،وهو يريد من هؤالء الرجال فرض النظام      . مدن الضفة الغربية وأصعبها   
  : على سبيل المثال.  يعرقل اإلسرائيليون جزءا من هذه الجهود،اآلن

رفضت إسرائيل السماح لقوات األمن الفلسطينية باستخدام السترات الواقية التي منحتها لهـم الحكومـة               
  . اعترض اإلسرائيليون بأن الدرع يمكنه اعتراض الرصاص اإلسرائيلي. البريطانية

ينين رخصة للعمل على مدار الـساعة فـي نـابلس لمالحقـة الجماعـات               رفضت إسرائيل منح الفلسط   
  . وأشار اإلسرائيليون إلى حاجتهم إلدارة عمليات ضد اإلرهاب في أوقات المساء. اإلجرامية هناك

 التـي تقـع     ،"المنطقة ب " رفضت إسرائيل السماح للقوات الفلسطينية بالدخول إلى قرى في           ،بشكل عام 
وقد حـدث   .  لمالحقة العصابات اإلجرامية التي تستخدم تلك المناطق كمالجئ        ،ليةتحت السيطرة اإلسرائي  

  .استثناء واحد قبل عدة أيام
الترخيص المتعلق بتوسيع برنامج العفو عن أعضاء مليشيا كتائب شهداء األقصى غير واضـح بـشكل                

 يقضي بـالتخلي عـن       والذي ،فقد وافق ما يزيد على مائة فلسطيني على االتفاق الذي طرح سابقا           . عام
 لكن اإلسرائيليين لم يسمحوا بـإطالق       ،مرت التسعون يوما  . أسلحتهم والبقاء في معسكرات لتسعين يوما     

عنـدما  . سراح الرجال وهم يدرسون القضية باعتبار أن كل شخص هو حالة تدرس على أسس منفصلة              
ا من ثالثة أطراف فيمـا       اعتبرت تعاون  ،2003أعلن الرئيس بوش خريطة الطريق في شهر نيسان عام          

كما جرى االتفاق   : " كان التصور تبعا للخطة هو     ،في المرحلة األولى  .  الذي لم يتجسد أبدا    ،يتعلق باألمن 
وفـي  ".  استئناف خطة التعاون األمني مع الواليت المتحدة من أجل إعادة بناء القوات وتـدريبها                ،سابقا

يستأنف تدريجيا التعاون األمنـي بـين قـوات األمـن           " تتعهد الوثيقة بأن     ،إطار تلك الجهود المشتركة   
  ".  وقوات جيش الدفاع اإلسرائيلية، التي أعيد بناؤها وتدريبها،الفلسطينية

 ، مكتب التنيسق األمني التابع للواليات المتحـدة 2005 أنشأت إدارة بوش في عام      ،لتنفيذ خريطة الطريق  
.  شغل هذا المنصب الجنرال كيث دايتـون       ،2005ام  ومنذ أواخر ع  . وهو يقدم تقارير لوزارة الخارجية    

 ذلـك ألن    ،لكن المكتب لم يتسلم سوى مؤخرا القليل من المـال مـن الكـونغرس للقيـام بمـسؤولياته                 
  .  لم يخصص التمويل الالزم، الذي ال يثق بالفلسطينيين،الكونجرس

 مليـون دوالر    86يص   عندما أقنعت إدارة بوش الكونغرس بتخـص       ، تدفق التمويل في شهر آب     ،أخيرا
 شخص من قوات األمن     700 مليونا لتدريب وتجهيز فرقة من       25وهذا المبلغ يتضمن    . لألمن الفلسطيني 

 لن يتخرج هؤالء الجنود قبل      ،ولسوء الحظ .  ويبدأ التدريب الشتاء الحالي    ،الوطني الفلسطيني في األردن   
 دوالر إلعادة بناء مراكز التدريب      وتتضمن الخطة األخرى األخرى تخصيص تسعة ماليين      . عدة أشهر 
 وأمواال لتـدريب حـرس الرئاسـة        ، وستة ماليين دوالر إلنشاء وزارة داخلية فلسطينية قوية        ،في أريحا 
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يريـد  .  لن تظهر فوائد ذلك قبل عدة أشهر       ، وبسبب إضاعة الكثير من الوقت     ،لكن. الفلسطينية في مصر  
 إال أنهـا يجـب أن تكـون قـوات ينظـر إليهـا               -ب  فياض بناء قوات أمنية قوية يمكنها وقف اإلرها       

هنـاك هـدف يجـب أن       . الفلسطينيون باعتبارها قواتهم أكثر مما هي قوات فرضتها أميركا أو إسرائيل          
إذا كان الناس جديين حيال توفير      .  لكنه لن يصبح حقيقة عندما يعقد مؤتمر أنابوليس        ،يشترك فيه الجميع  

  .  فيجب أن نتيح للفلسطينين أن يتعلموا القيام بالعمل،قبليةاألمن في الدولة الفلسطينية المست
  "واشنطن بوست"

  19/11/2007الدستور 
  

  صراعات إسرائيلية داخلية تفشل مؤتمر أنابوليس قبل انعقاده .61
  حلمي موسى

لم يعد السؤال المهم لدى المتابعين للمباحثات اإلسرائيلية الفلسطينية حول مؤتمر أنابوليس هو هل سيعقد               
األمـور  . المؤتمر أم ال؟ كما لم يعد مهماً االستفسار عن قدرة المؤتمر على تحقيق نتـائج عمليـة أم ال                  

ولكـن  . إذا كانت اإلدارة األميركية تريد مؤتمراً فإن بوسعها عقـده         : صارت أوضح من أي وقت مضى     
 عقد المؤتمر وال تحـدد      مثلما تستطيع إعالن الحرب وال تستطيع تحديد نتائجها النهائية فإنها هنا تستطيع           

  . نتائجه
وإسـرائيل الرسـمية،    . اإلسرائيلي أو الفلـسطيني   : فالنتائج تتحدد بشكل أساس لدى واحد من الطرفين       

إنها تريد من مؤتمر أنابوليس أن يحقق لها ليس السالم وإنمـا تطويـع              : العتبارات كثيرة، قالت كلمتها   
وهي هنـا   . كأمر واقع وإنما كقناعة وجدانية وبأثر رجعي      إرادة الفلسطينيين ودفعهم لقبول إسرائيل ليس       

تريد من الفلسطينيين اإلقرار بأن إسرائيل دولة يهودية، بحيث تنفي أي حق للفلـسطينيين بتـاريخ تلـك                  
  . األرض أو بالعودة إليها

ولم تخف وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني الطموح الكامن في هـذا المطلـب، وهـو تجريـد                  
فدولة إسرائيل هي دولة اليهود ودولـة       .  من حق الوجود   ،48هم في مناطق    فلسطينيين الباقين في أرض   ال

وبالتالي ليس المقصود فقط منع حق العودة عن الالجئين الفلـسطينيين وإنمـا             . فلسطين هي دولة العرب   
  . توفير األساس لطرد من تبقى من الفلسطينيين على أرضهم في الدولة العبرية

 -قع أن المطالب التعجيزية اإلسرائيلية تقع في دائرة يرى الـبعض أنهـا مفاوضـات إسـرائيلية                  والوا
فرئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت الذي أوحى برغبته في تحقيق السالم الشامل مـع              . إسرائيلية

ـ                 ة شـركائه   الفلسطينيين، يعرف أنه ال يستطيع التحرك خطوة واحدة إلى األمام قبـل أن يـضمن موافق
وقد سبقه شركاؤه إلى الكنيست بتقييد حركته في المفاوضات بالتشدد في موضـوع القـدس               . االئتالفيين

  .  عضوا80ً عضو كنيست بل أيضاً أغلبية 61وإقرار أنها ال تحتاج فقط الستفتاء وأغلبية 
هو الـثمن   "ابوليس  من الحظوا أصالً أن مؤتمر أن     "وثمة في إسرائيل كالدكتور حاييم شاين، في معاريف         

الحرب التي الى   . السياسي االكبر الذي تضطر دولة إسرائيل الى دفعه عقب الفشل في حرب لبنان الثانية             
. األبد ستذكر كنقطة الفصل، بالنسبة للمكانة السياسية والعسكرية لدولة اسرائيل فـي الـشرق االوسـط               

يات المتحدة في كل ما يتعلق بسلوكها فـي         فاسرائيل التي كانت ركيزة هامة واساسية في اعتبارات الوال        
إذ ظهرت اسرائيل في حرب لبنان كنمر مـن ورق          . منطقتنا، فقدت مكانتها في اعقاب الفشل في الحرب       

  ". وكدعامة متهاوية
وبوسع كل مراقب لمجريات المفاوضات التمهيدية لمؤتمر أنابوليس مالحظة أن أولمرت اضطر لتـسليم              

وقد أضعف هذا التعيين من احتماالت التوصل إلـى         . مه الحزبي تسيبي ليفني   قيادة المفاوضات إلى خص   
وكانت الضحية األولى لهذا التعيين التعهد بعدم مناقشة القضايا الجوهرية كالقدس           . اتفاق مع الفلسطينيين  

ثم جاءت التراجعات األخرى من جانب أولمرت لباراك تارة بخـصوص           . والحدود في مؤتمر أنابوليس   
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، وألفيغدور ليبرمان بالتشدد في اشتراط االعتراف بيهودية الدولة ولحركـة           "بوادر حسن نية  "ديم  عدم تق 
  . شاس بإبعاد موضوع القدس عن القمة

ويمكن تلمس هذا الفشل في     . وهكذا نشأت كل الظروف لإلعالن عن فشل أنابوليس قبل أن يعقد المؤتمر           
وكثيرون يرون فـي هـدوء      . ئتالف الحكومي وخارجه  الهدوء الذي يسم مواقف القوى اليمينية داخل اال       

حركة شاس وإسرائيل بيتنا دليالً على أن أنابوليس وبصرف النظر عن المستوى اإلعالمي الذي سيحتله               
  . وعن اإلعالن الذي سيصدر عنه بات فاشالً

 الـشارات   ومن الجائز أن تغيير زعيم حركة ميرتس، يوسي بيلين، لموقفه من المؤتمر يشكل واحداً من              
انابوليس بصيغته المتبلورة هو فـشل معـروف مـسبقاً،        "فقد أعلن قبل أيام أن      . البارزة حول هذا الفشل   

من االفضل مواصلة المفاوضات على مـسائل       . سيضعف المعسكر الفلسطيني البراغماتي ويعزز حماس     
ب قيـادة اسـرائيلية     اللباب من عقد مؤتمر فارغ، يشارك فيه سفراء عرب بدل أصحاب القرار، الى جان             

  ". تفضل ليبرمان على اختراق حقيقي للسالم
كما أن اإلعالن عن مشاركة إيهود باراك في المؤتمر، وهو المتشكك األول فيه، يوفر دليال آخر على أن                  
المؤتمر فاشل، وأنه يذهب إلى هناك فقط بعد أن تراجع أولمرت عن أفكاره األولية بالتغيير الجـوهري                 

  . ائيل في المفاوضاتفي مواقف إسر
وإذا شاء المرء أن يبحث عن شارات أخرى لهذا الفشل فسوف يجده في تفاصيل الخالف الـدائر بـين                   

وبحسب صحف إسرائيلية فإن تسيبي ليفني أفلحت في        . طاقمي المفاوضات حول صيغة اإلعالن المشترك     
قاء تأسيسي يدشـن لمـسيرة ولـيس        أن تجند الى جانبها االميركيين في المطالبة بتحويل أنابوليس الى ل          

. وتتباهى ليفني بأنها أدخلت مطلب تطبيق خريطة الطريق قبل أي تنفيذ على االرض            . تصريحاً جوهرياً 
إما الوصول الى أنـابوليس دون مطالـب عاليـة          : وعموماً فإن ليفني تضع الفلسطينيين حالياً أمام خيار       
  . كتئاب والعودة الى خريطة الطريق دون مفاوضاتواعتباره بداية مسيرة، أو الغرق من جديد في اال

وأخيراً فإن وزيرة الخارجية األميركية نفسها التي رأت في مؤتمر أنابوليس حلمها لتحقيق إنجاز تاريخي               
فالمؤتمر لم يعد في نظرها مناسبة لتحقيق السالم وإنما فرصة لتحريك العملية            . باتت تقلص من التوقعات   

  . السلمية
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