
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الحالي٢٧في  "انابوليس"ولمرت يتلقيان دعوتين رسميتين لحضور أعباس و
  "انابوليس"بعد  "فتح" إلطار سياسي ضد انخططي فياض وعبد ربه ":هآرتس"

  ال يملك مقومات ليصنع سالماً في المنطقة" أنابوليس: "مشعل
   يهدف إلى بدء مفاوضات جادة"أنابوليس": مبارك وأولمرت يأمالن باتفاق خالل عام

   ينطلق نحو التطبيع مع إسرائيل"أنابوليس"قطار 
 تسأل السلطة عن مساعدات أرسلتها إلى غزة ولم تصلموسكو 

"الشعبية"ر بينالخالفات تتفجّ 
اشتباكات في جامعـة    ".. فتح"و
  "س المفتوحةالقد"
  

 ٤ص ... 

 ٢١/١١/٢٠٠٧٩٠٨األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٩٠٨:         العدد                        ٢١/١١/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥    الحالي٢٧في  "انابوليس"ولمرت يتلقيان دعوتين رسميتين لحضور أعباس و .٢
 ٥  الوضع النهائي وافق على صيغة بيانين منفصلين إلعالن بدء مفاوضاتيعباس  .٣
 ٥   معجزة" مشتركةوثيقة"التوصل الى : ادنمر حّم .٤
 ٥  "انابوليس"الحكومة المقالة تحذر من اللقاءات التحضيرية التي تسبق  .٥
 ٦   الرافضة"يليةاإلسرائ"مؤتمر أنابوليس محكوم عليه بالفشل بسبب المواقف : البرغوثي .٦
 ٦  "انابوليس"بعد  "فتح" إلطار سياسي ضد انخططي فياض وعبد ربه ":هآرتس" .٧
 ٧  "استخدامها في تفجيرات داخلية"الحكومة المقالة تعلن ضبط ألغام تم تهريبها إلى غزة لـ  .٨
 ٧   لطة الفلسطينية تطلب من بلير تسهيل تنفيذ المشروعات االقتصاديةالس .٩
 ٧  المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون مالي وفني مع الحكومة األلمانيةرياض  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧  ال يملك مقومات ليصنع سالماً في المنطقة" أنابوليس: "مشعل .١١
 ٧  سياسات عباس خيبت آمال الشعب الفلسطيني ومناصري قضيته: برهومفوزي  .١٢
 ٨   "أنابوليس"لـ تبارك عملية قلقيلية وتعتبرها رسالة للسلطة ولالحتالل و"حماس" .١٣
 ٨    للمقاومين حكومة فياضض تعّروتدينان "أنابوليس" من نتائج ران تحذّ"الجهاد" و"الشعبية" .١٤
 ٨   الوفد المفاوض يتحرك بعيداً عن اإلجماع الوطني وهو منزوع الشرعية: المصريمشير  .١٥
 ٨  تدعو السلطة ووزراء الخارجية العرب لقرارات موحدة" الديمقراطية" .١٦
 ٩   باالزدواجية في تعاملها مع األوضاع الفلسطينية" الجزيرة"أبو زهري يتهم  .١٧
 ٩ "أنابوليس"لن ننسى فلسطين ونحن على أبواب ": مارون الراس"أبو العينين يزور  .١٨
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  ألف بندقية ومليوني رصاصة لمناطق السلطةو مدرعة ٥٠أولمرت يوافق على إدخال  .١٩
١٠  باراك يطالب بتوسيع المستوطنات .٢٠
١٠  لن تندلع انتفاضة إذا فشل مؤتمر أنابوليس: أشكنازي .٢١
١٠   مظلة دولية للترحيل" إسرائيل"ن منح بركة يحذّر م .٢٢
١٠   زحالقة يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص مخاطر المفاعل النووي في ديمونا .٢٣
١١   عن القدس "التنازل"اليمين اإلسرائيلي يطلق حملة ضد  .٢٤
١١   الهاربة للغرب" اإلسرائيلية"حملة مالية الستعادة العقول  .٢٥
١١  "روبوت السبت"يهود إسرائيل يترقبون  .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١١  تجمع العودة يحذر من التصريحات االسرائيلية بحق الالجئين الفلسطينيين .٢٧
١٢  اسرائيل تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة باهظة على قاضي قضاة فلسطين .٢٨
١٢  من أألسرى المنوي اإلفراج عنهم كان يفترض تحريرهم العام القادم % ٥٦,٣: فروانة .٢٩
١٢  ل ابو الهيجاءادارة السجون ترفض عالج الشيخ الجريح جما .٣٠
١٢   فلسطينيا خالل االربع والعشرين ساعة الماضية٢٠قوات االحتالل تعتقل : جمعية نفحة .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٩٠٨:         العدد                        ٢١/١١/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

١٣  ١١٧٠٠عدد األسرى في سجون االحتالل ارتفع إلى أكثر من : تقرير .٣٢
١٣   في مخيم الفارعةاسرائيلية آخرين خالل عملية عسكرية ١١ واعتقال افلسطيني١٥إصابة  .٣٣
١٣  االطفال الفلسطينيون ضحية االحتالل والسلطة والفصائل .٣٤
١٣  االحصاء الفلسطيني يصدر بيانا حول واقع األطفال في األراضي الفلسطينية .٣٥
   

   :صحة
 ١٤  غزة والحكومة تحذر من كارثة صحية مريض يحتاجون عالجاً خارج قطاع ١٥٠٠ .٣٦
 ١٥  ازدياد حاالت االضطرابات النفسية بين أطفال القطاعتحذر من برنامج غزة للصحة النفسية  .٣٧
   

   :لبنان
١٥   الباردبلجنة تحقيق وترحيل الفلسطينيين عن مخيملحود داء الجيش تطالب عائالت شه .٣٨
١٥  بسبب فشلهم في تفكيك حزب اهللا رئيس األركان اإلسرائيلي السابق ينتقدجنبالط  .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٦   يهدف إلى بدء مفاوضات جادة"أنابوليس" :مبارك وأولمرت يأمالن باتفاق خالل عام .٤٠
١٧   أنباء عن قمة عربية خماسية في مصر لتنسيق الحضور وتغطية السلطة الفلسطينية .٤١
١٧   أحمدي نجاد يعتبر أن رعاة مؤتمر أنابوليس يهدفون إلى ربط األنظمة العربية بإسرائيل .٤٢
١٧  اغسلوا أيديكم من دماء الفلسطينيين: "اإلخوان" لنواب  البحريني وزير الخارجية .٤٣
١٧  البحرين ال تطبع مع العدو: خالد بن أحمد آل خليفة .٤٤
١٨ ال ضمانات أمريكية لنجاح مؤتمر أنابوليس: بن حلي .٤٥
١٨  الحوار العربي الياباني يدعو للتمسك بمبادرة السالم السعودية لحل القضية الفلسطينية .٤٦
   

   :دولي
١٨   ينطلق نحو التطبيع مع إسرائيل"أنابوليس"قطار  .٤٧
١٩  ة مدخل لمنطقة خالية من األسلحة النووية حل القضية الفلسطيني: بريطانيا .٤٨
١٩  السالم يتطلب عملية سياسية واضحة وتغيير واقع األرض: بلير .٤٩
١٩  خالف بين أبرامز ورايس على دعوة سورية  .٥٠
١٩  عودية يهدد إسرائيل بيع أسلحة إلى الس: نواب أميركيون .٥١
١٩  لندن تحذّر من مضاعفات القيود المفروضة على المعابر  .٥٢
٢٠   شديد البؤسالوضع في فلسطين: مسؤولة بريطانية .٥٣
٢٠   لموسكو تسأل السلطة عن مساعدات أرسلتها إلى غزة ولم تص .٥٤
٢٠   لمنعها طلبة غزة من الدراسة في الخارج" إسرائيل"تنتقد " هيومن رايتس" .٥٥

   
    :مختارات

٢١  ارصدتها في الخارج الى اكثر من الف بليون دوالردول مجلس التعاون الخليجي ترفع  .٥٦
٢١   طائرة٢٧٠دات العربية من أميركا تحقق زيادات كبيرة يدعمها شراء أكثر من الوار .٥٧
    
    



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٩٠٨:         العدد                        ٢١/١١/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :حوارات ومقاالت
٢٢  بسام الهلسه...  للقسَّامورّد .٥٨
٢٣  ياسر الزعاترة... األمن في نابلس وانطالقة خريطة الطريق .٥٩
٢٤  نقوال ناصر... إسرائيل تنسف أنابوليس دون متفجرات .٦٠
٢٨  خالد الحروب... !فن انتظار ما ال يأتي: الفلسطينيون .٦١
٢٩  سعد محيو... ووقائع علنية فلسطينية" إسرائيلي"تقرير سري  .٦٢
٣٠  صالح النعامي... !!في إثر أنطوان لحد" ّياضف" .٦٣
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  "القدس المفتوحة"اشتباكات في جامعة ".. فتح" و"الشعبية" بين رتتفّجالخالفات  .١

تفجرت الخالفـات بـين     :  أسامة العيسة  ،القدس في   نقالً عن مراسله   ٢٠/١٠/٢٠٠٧موقع ايالف   ذكر  
وأدت جملة عوامل إلى تفجـر هـذه        . جبهة الشعبية، وحركة فتح، بعد شهر عسل طويل بين الفصيلين         ال

الخالفات، أهمها إصرار السلطة الفلسطينية، على تسليم مجموعة من كتائب أبو علي مصطفى، الجنـاح               
طلب السلطة  وترفض الجبهة م  . العسكري للجبهة الشعبية في مخيم العين بمدينة نابلس، انفسهم وأسلحتهم         

التي تخوض اختبارا لفرض األمن في مدينة نابلس، برعاية أميركية، ومراقبة إسرائيلية، واعتبرت بـان               
تصرف السلطة غير مقبول، وحذرت بأن اي تعرض لمن وصفتهم بالمقاومين، قد يـؤدي الـى تبعـات     

هذا على جملة حـوادث     وأدى هذا التوتر في نابلس، إلى التحفز لدى نشطاء الفصيلين، وانعكس            . كبيرة
وقعت في أماكن أخرى، مثلما هو الحال في مدينة بيت ساحور، عندما اعتدى أشـخاص علـى ناشـط                   
محسوب على الجبهة الشعبية، وهو ما اعتبرته الجبهة يأتي ضمن خالفات اجتماعية، واتهمت حركة فتح               

حركة فتح، بتغذية الخالفـات،     واصدرت الجبهة بيانا اتهمت فيه      . بتجيير األمور السباب تنظيمية ضيقة    
 .بدال من العمل على حلها، واستنكار االعتداءات على عناصر الجبهة

 أدان عـضو    : أمين ابـو وردة    ،نابلس نقالً عن مراسلها في    ٢١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية    وأضافت
ألمنيـة علـى    المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب خالدة جرار استمرار األجهـزة ا            

تعنتها وإصرارها على اعتبار كوادر الجبهة في مخيم العين ال زالوا مطلوبين لها، رغم تـدخل القـوى                  
السياسية ومؤسسات المجتمع األهلي، وهبة أهالي المخيم الصامد لحمايتهم من بطش وجبروت األجهـزة              

  . األمنية، التي تعمل على تنفيذ المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق
واعتبرت جرار إقدام األجهزة األمنية على نصب الحواجز على مداخل المخيم وتفتيش المواطنين بحثـاً               
عن مطلوبين من خالل القوائم التي يحملونها، بمثابة ضرب لكل الجهود الخيرة التي بـذلت مـن أجـل                   

 وخيمـة مؤكـدة     وأشارت جرار إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً قد ينتج عنها عواقب           . احتواء الموقف 
  .ضرورة التمييز بين سالح المقاومة النظيف وسالح البلطجة والفلتان األمني

مواجهات عنيفـة وقعـت عـصر       أن  : بيت جاال من   ٢٠/١١/٢٠٠٧كز الفلسطيني لإلعالم     المر وذكر
ـ   ) الذراع الطالبي لحركة فتح   ( بين طلبة حركة الشبيبة الطالبية    ) ٢٠/١١( الثالثاء ي وجبهة العمل الطالب

وقال شهود عيـان    . في جامعة القدس المفتوحة فرع بيت جاال بالضفة       ) الذراع الطالبي للجبهة الشعبية   (
، إن هذه األحداث جرت على خلفية محاولة حركة         "المركز الفلسطيني لإلعالم  "من طلبة الجامعة لمراسل     

  .هزة األمنية في مخيم العينمن توزيع بيان ضد ممارسات األج" جبهة العمل الطالبي"منع طلبة " الشبيبة"
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   الحالي ٢٧في  "انابوليس"ولمرت يتلقيان دعوتين رسميتين لحضور أعباس و .٢
 الفلـسطينية  قال مسؤوالن فلسطيني واسرائيلي ان رئيس السلطة         :وكاالتال الدستور و  -رام اهللا، القدس    

ي لحضور مـؤتمر الـسالم      ورئيس الوزراء االسرائيلي تلقيا دعوتين رسميتين امس من الرئيس االميرك         
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان         . حول الشرق االوسط الذي سيعقد في أنابوليس      

ان المؤتمر الرسمي سـيكون     "وتابع   .عباس تسلم الدعوة من القنصل االميركي في القدس جاكوب واليس         
يها القاء كلمات رؤساء الوفود اي عباس وبـوش         في السابع والعشرين وبعد الجلسة الرسمية التي سيتم ف        

وخـتم ان   ". واولمرت، ستتم لقاءات ثالثية وثنائية كما ستتم لقاءات مع وزيرة الخارجية االميركية رايس            
لقاءات منفردة بين كل من عباس واولمرت من جهة والرئيس بوش من جهة ثانية ستعقد فـي الثـامن                   "

  . من الشهر الحالي" والعشرين
تلقينا دعوة رسمية من وزارة الخارجيـة االميركيـة         "ا، قالت ميري ايسين المتحدثة باسم أولمرت        بدوره

  ." للمشاركة في االجتماع الدولي المقبل في أنابوليس
  ٢١/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  وافق على صيغة بيانين منفصلين إلعالن بدء مفاوضات الوضع النهائييعباس  .٣

رة الخارجية االميركية رايس أمس في اتصاالت هاتفية مع كل مـن            اتفقت وزي :  محمد يونس  -رام اهللا   
الرئيس عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت على منح الجانبين يومين اضافيين من التفاوض فـي               

لكن مـسؤولين فلـسطينيين     . محاولة اخيرة للتوصل الى وثيقة سياسية مشتركة تُقدم الى مؤتمر انابوليس          
وقال مسؤول رفيع ان عباس وافق فـي محادثـة       .ة حقيقة للتوصل الى هذه الوثيقة     استبعدوا وجود فرص  

واشار الى ان   . هاتفية مع رايس على القاء بيان يعلن فيه كال الجانبين عن بدء مفاوضات الوضع النهائي              
  . حتى من دون التوصل الى الوثيقة السياسية المقترحة الجاري٢٧رايس اصرت على عقد المؤتمر في 

  ٢١/١١/٢٠٠٧حياة ال
  
   معجزة" مشتركةوثيقة"التوصل الى : ادنمر حّم .٤

اد المستشار السياسي للرئيس عباس ان يتوجه الطرفان االسرائيلي والفلـسطيني            توقع نمر حم   :بيت لحم 
الى مؤتمر انابوليس من دون وثيقة تعرض في المؤتمر وسيكتفي الطرفان باعالن مطالبهما وعرضـها               

 ".ستكون معجزة في ان يتوصل الجانبان الى وثيقة فيها مضمون وليس عناوين           ": ال وق ،على المجتمعين 
ان عدم التوصل الي وثيقة والذهاب الى مؤتمر انابوليس من دون اي ورقة هذا يعنـي                "وقال لوكالة معا    

الذهاب من دون وثيقة كالذي يذهب الـى االجتمـاع بمالبـسه فقـط              " : واضاف ،ان هناك مشكلة كبرى   
 اننا سنذهب الى المؤتمر وانـا لـست         ،ادوقال حم  ".وقفه وحده امال في ان يتم االستجابة لها       ويعرض م 

متشائما ولست متفائال لكننا سنذهب ونطرح رؤيتنا التي نعرضها داخل غرف االجتماع وخارجها وهـي               
لم مـن الـذي     حقوقنا المتعلقة بقضايا الحل النهائي والتي نصت عليها قرارات االمم المتحدة ونظهر للعا            

  .اليريد سالما ولن نسمح لالسرائيليين بجرنا الى اي شيء يديننا امام العالم هذه المرة
  ٢٠/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "انابوليس"الحكومة المقالة تحذر من اللقاءات التحضيرية التي تسبق  .٥

قاءات التي تجريهـا قيـادة   حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة امس من خطورة الل   :  اشرف الهور  -غزة  
. السلطة الفلسطينية في رام اهللا مع المسؤولين االسرائيليين واالمريكيين للتحـضير لمـؤتمر انـابوليس              

وذكرت ان ما يجري من لقاءات سواء بشكل علني او سري للتحضير لمـؤتمر انـابوليس والزيـارات                  
ا اكرم هنية وياسر عبد ربـه فـي الواليـات           المتتالية لوزيرة الخارجية االمريكية واللقاءات التي يجريه      
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 ان هـذه اللقـاءات      ىالمتحدة واللقاءات المتتالية مع اولمرت، لها انعكاساتها السلبية علي شعبنا، الفتاً ال           
واعتبرت الحكومة في بيـان لهـا اعقـب         . قطاعالتعطي الغطاء السياسي لجرائم االحتالل في الضفة و       

رياض المالكي عن بدء تطبيـق      .ير اإلعالم في الحكومة في رام اهللا د       اعالن وز أن  جلستها امس الثالثاء    
الجزء الثاني من خطة خارطة الطريق بشكل احادي، هو تأكيد لما قالته الحكومة سابقا من قيـام القـوي           

 مـن مخـاطر     المقالةوحذرت الحكومة   . المتحكمة في رام اهللا بتطبيق الجزء االول من خارطة الطريق         
وحذرت كذلك مما    .الخطة التي ترسخ االحتالل وتضرب المقاومة كخيار وثقافة ومنهج        استمرار تطبيق   

وصفتها مخططات بدأت تخرج للعلن، بخصوص رغبة عدد من االطراف في توجيه ضربات عـسكرية               
  .موسعة ضد قطاع غزة

  ٢١/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   الرافضة"إلسرائيليةا"مؤتمر أنابوليس محكوم عليه بالفشل بسبب المواقف : البرغوثي .٦

مصطفى البرغوثي، أن اجتماع أنابوليس محكوم عليه بالفشل في ظـل           . أكد النائب الفلسطيني د    :رام اهللا 
المواقف واالشتراطات اإلسرائيلية المسبقة وسياسة اإلمالءات التي تحاول إسرائيل فرضها على الجانـب        

ية لم تفلح فـي زحزحـة الموقـف اإلسـرائيلي            اإلسرائيل - وأضاف أن اللقاءات الفلسطينية    .الفلسطيني
وأضاف أن إسرائيل تـسعى إلفـشال        .الساعي إلى إسقاط القضايا الجوهرية من مفاوضات الحل الدائم        

اجتماع أنابوليس قبل انعقاده وإفراغ المفاوضات من أية قيمة أو مضمون وتحديد مالمـح الحـل علـى                  
 إلى وكيل أمني لالحتالل ونظام االبارتهايد، مشيرا إلـى          مقاسها الخاص وتحويل السلطة الفلسطينية فعليا     

  .أن معالم الفشل بدأت من هنا قبل الوصول إلى أنابوليس من خالل عدم التوصل إلى صيغة بيان مشترك
  ٢٠/١١/٢٠٠٧ قدس برس

  
  "انابوليس"بعد  "فتح" إلطار سياسي ضد انخططي فياض وعبد ربه ":هآرتس" .٧

 الساحة السياسية الفلسطينية ينشغل معظم كبار رجال السلطة بالتقديرات          في : زهير اندراوس  -الناصرة  
ونقلت صحيفة هآرتس عـن موظـف        .حول هوية الرابحين والخاسرين من فشل االجتماع في أنابوليس        

فلسطيني كبير قوله ان الحديث ال يدور عما اذا كان المؤتمر سيفشل، بل عندما يفشل، وحينهـا سـيبدأ                   
فالفهم في أنه لن    . ءىدل االتهامات، لكن الصحيفة استدركت غير أن ذات الموظف مخط         رجال السلطة تبا  

 كبار رجاالت السلطة، لدرجة أن تصفية الحسابات بدأت منـذ           ىيكون للمؤتمر نتائج ايجابية سائد جدا لد      
ـ "فـتح "ووفق المصادر الفلسطينية فان سهام النقد الالذع موجهة من قبل كبار قادة الـسلطة و       . اآلن  ى ال

 االمن والنظام في نابلس،     ىسالم فياض، الذي وفق نفس المصادر تمكن من الحفاظ عل         .حكومة د الرئيس  
 عالقات ممتازة مع االدارة االمريكية، وانه تمكـن         ى، يحافظ عل  "فتح" ان فياض، يقول قادة      ىباالضافة ال 

مر باريس االقتصادي، الذي سيعقد     من اقناع الدول المانحة بتحويل الميزانيات للسلطة الفلسطينية في مؤت         
 االبتعاد من لقاء انابوليس، مثل ابتعاده       ىواضافت المصادر قائلة ان فياض يحافظ جدا عل        .الشهر المقبل 

 تفعيل المعابر الحدودية بين اسرائيل وغزة، اذا توصلت         ىعن المياه الساخنة، وقال ان حكومته قادرة عل       
 يفـسرون هـذا     "فـتح "وقالت الـصحيفة، ان قـادة        .ي هذه القضية   اتفاق ف  ى ال "حماس"الدولة العبرية و  

ـ                   "فـتح "ـالتصريح، باالضافة الي تصريحه بأن االمن في نابلس اهم من لقاء انابوليس، وكأنـه تحـد ل
وتقول الصحيفة يخشي كبار رجاالت فتح ان يكون فياض، بالتعاون مع ياسر عبد ربه               .رئيس عباس لول

س في االنتخابات القادمة للبرلمان الفلسطيني في اطـار سياسـي جديـد،              التناف ىوآخرين، يتآمرون عل  
وتابعت المصادر  .  في البرلمان وايضا في الشارع الفلسطيني      "فتح"سيؤدي بصورة مباشرة الي اضعاف      

قائلة ان فياض وعبد ربه يعملون من وراء الكواليس القناع الواليات المتحدة االمريكية بأن اجندتهم التي                
.  هي الصحيحة، وان ما تقوله السلطة الفلسطينية في االجتماعات مع اسرائيل لـيس صـحيحا               طرحوها
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 ستطالب بعزل فياض وليس عباس،      "فتح"وحسب التقديرات الفلسطينية، فانه بعد فشل لقاء الخريف، فان          
،  عليه بعد انـابوليس    "فتح"ورجحت المصادر ذاتها ان عباس سيرضخ للضغوطات التي سيمارسها قادة           

  . انه من غير المستبعد ان يقوم باقالة فياض من منصبهىوسيقوم باجراء تعديالت في الحكومة، وحت
  ٢١/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  "استخدامها في تفجيرات داخلية"الحكومة المقالة تعلن ضبط ألغام تم تهريبها إلى غزة لـ  .٨

ـ   قالت الحكومة المقالة إنها ضبطت ألغاماً جرى تهريبها م        : غزة استخدامها في تفجيرات   "ؤخراً إلى غزة ل
وأكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة أن هناك بعض المحاوالت لضرب االستقرار األمني،              ".داخلية

  .الفتاً إلى أن الحكومة المقالة ستستمر في تطبيق الخطة األمنية لحفظ أمن وسالمة الوطن والمواطنين
 ٢١/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  سلطة الفلسطينية تطلب من بلير تسهيل تنفيذ المشروعات االقتصادية ال .٩

، امـس   فيـاض ون المرأة في حكومـة      ؤ أوضحت خلود دعيبس وزيرة السياحة وش      :)د ب أ   (-رام اهللا 
الثالثاء، أن دور توني بلير ممثل اللجنة الرباعية في منطقة الشرق األوسط، في إنجاح المشروعات فـي                 

 . المحتلة يتمثل في تذليل العقبات التي يفرضها الجانب اإلسرائيلي على الفلسطينيين           األراضي الفلسطينية 
إن مثل هذه المشاريع االقتصادية هي محددة األهداف، ونجاحها له عالقة بالتنسيق والضغط على              "وقالت  

  ". الجانب اإلسرائيلي لتقديم تسهيالت، وهنا يأتي دور توني بلير لتسهيل وتنفيذ هذه المشاريع
  ٢١/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  المالكي يوقع اتفاقيتي تعاون مالي وفني مع الحكومة األلمانيةرياض  .١٠

رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، امس، نيابة عن الحكومة، امـس، مـع يـورغ        .وقع د : رام اهللا 
الوطنية، وذلـك   راناو اتفاقيتي تعاون مالي وفني بين منظمة التحرير والحكومة األلمانية لصالح السلطة             

 ٣٧ر٥وتقسم هذه المساعدات الى قسمين وهما، تعاون مـالي وتبلـغ قيمتـه               .بمقر الوزارة في رام اهللا    
  . ماليين يورو٥مليون يورو، وتعاون فني وتبلغ قيمته 

 ٢١/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  ال يملك مقومات ليصنع سالماً في المنطقة" أنابوليس: "مشعل .١١

" بي بـي سـي    " المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لهيئة اإلذاعة البريطانية           قال رئيس : وكاالت
نحن مع أي جهد دولي سواء أكان بمؤتمر أم بغير مؤتمر، من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني ووقـف                  "

هـل سـيحقق    : لكن السؤال هو  "، مضيفاً   "شالل الدم في المنطقة وتمكين الشعب من حق تقرير المصير         
أنـا أشـك،    ... لك للشعب الفلسطيني؟ هل ألنابوليس مقومات أن يصنع السالم في المنطقـة؟           أنابوليس ذ 

والرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه يشك، بدليل ما قاله للعاهل السعودي الملك عبـد اهللا بـن عبـد                   
  ". العزيز في السعودية حيث بدا متشائماً

  ٢١/١١/٢٠٠٧السفير 
  

  آمال الشعب الفلسطيني ومناصري قضيتهسياسات عباس خيبت : برهومفوزي  .١٢
 فوزي برهوم إن السياسية التي يتبعها الرئيس محمود عباس إزاء            حركة حماس  قال المتحدث باسم  : غزة

تعامله مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي وقضاياه الرئيسية المتمثلة برفضه الحوار مـع            
سسة التشريعية والحكومة، وقمعه لمشروع المقاومة، بتجريم المقاومين        أبناء شعبه، وسعيه إلى تدمير المؤ     
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إضافة إلى تساوقه مع المـشاريع      . واعتقالهم وتعذيبهم، تلبية ألوامر إسرائيلية وحفاظا على أمن االحتالل        
وأضاف برهوم يجب على الرئيس محمود عباس أن يدرك خطـورة عواقـب هـذه               . "الصهيوأمريكية"

  .ية والخاطئةالسياسة التدمير
 ٢٠/١١/٢٠٠٧قدس برس 

  
   "أنابوليس"لـ تبارك عملية قلقيلية وتعتبرها رسالة للسلطة ولالحتالل و"حماس" .١٣

العملية الفدائية التي نُفذت شمال الـضفة الغربيـة وأدت إلـى مقتـل مـستوطن                " حماس"باركت  : غزة
 البطولية التي نفذت قرب قلقيلية      سامي أبو زهري أن هذه العملية     " حماس"إسرائيلي، وقال المتحدث باسم     

تؤكد استمرار مشروع المقاومة وفشل كل المؤامرات التي تقودها السلطة الفلسطينية في كسر مـشروع               
  .المقاومة إلى جانب فشل االحتالل اإلسرائيلي في تقويض األذرع العسكرية في الضفة الغربية

 ٢٠/١١/٢٠٠٧قدس برس 
  
    للمقاومين حكومة فياضض تعّروتدينان "أنابوليس" نتائج ران من تحذّ"الجهاد" و"الشعبية" .١٤

 النتائج التي قد تترتب على مـؤتمر الخريـف        من  حذرت الجبهة الشعبية والجهاد االسالمي      : ألفت حداد 
ودعا قياديون من الجبهة والجهاد خالل زيارة قام بها وفد من            .على القضية الفلسطينية برمتها   ) أنابوليس(

 .لجهاد في رفح رئيس السلطة أبو مازن إلى رفض الدعوة وعدم الذهاب إلى هذا اللقـاء               الجبهة لمكتب ا  
وفي ختام لقائهما أكد الطرفان على ضرورة إنهاء حالة االنقسام في الداخل الفلسطيني، والتشبث بالوحدة               

صـفاه  كما دان الطرفـان مـا و       .الوطنية كحل وحيد في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية        
ضد المقاومة محذرين من خطورتهـا  " حكومة فياض الالشرعية"التي تقوم بها من أسموها   " بالممارسات"

إلى التوقف الفوري عن مالحقة المقاومين واستهدافهم، باعتبار        " مليشيات عباس "داعين من وصفوهم بـ     
كما واتفق الطرفان    .الدوليةالمقاومة هي خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني كفلته كل الحقوق والمواثيق           

على تنظيم سلسلة من الفعاليات في محافظة رفح لرأب الصدع الفلسطيني، وتعزيز الوحـدة، وتـضافر                
 الجهود من أجل فك الحصار عن قطاع غزة، والتخفيف عن المواطنين هناك

  ٢٠/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  و منزوع الشرعية الوفد المفاوض يتحرك بعيداً عن اإلجماع الوطني وه: المصريمشير  .١٥

فـي المجلـس    " حمـاس "ممثلـة حركـة     " التغيير واإلصالح "قال مشير المصري أمين سر كتلة       : غزة
يتحـرك  " أنـابوليس "إن الوفد الفلسطيني المفاوض الذي يستعد لحضور مؤتمر الخريف في           : "التشريعي

ت تـصريحات   جـاء  ". بعيداً عن اإلجماع الوطني ودون تفويض من الشعب، وهو منـزوع الـشرعية            
وشدد النائب مشير المـصري علـى أن   . المصري خالل محاضرة ألقاها في مسجد الكنز في مدينة غزة 

الكثير من األطراف باتت موقنة أن حركة حماس أصبحت تشكل معادلة سياسـية وعـسكرية وشـعبية                 
ريخ الـشعب   الخريف يأتي في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في تا         إن مؤتمر : "وقال. يصعب تجاوزها 

  ". الفلسطيني، متزامناً مع استغالل العدو الصهيوني لحالة الضعف العامة التي تمر بها القيادة الفلسطينية
  ٢١/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تدعو السلطة ووزراء الخارجية العرب لقرارات موحدة" الديمقراطية" .١٦

لثالثي اإلسرائيلي أولمرت، ليفني، بـاراك أفرغـوا        أن ا ، في بيان،  "الجبهة الديمقراطية "اعتبرت  : دمشق
اجتماع أنابوليس الدولي من أي مضمون أساسي، برفضهم إدراج قضايا الصراع الجوهرية على جـدول     
أعمال أنابوليس وفي المقدمة القدس، الحدود، الالجئين، المستوطنات، األمن، بما حول االجتمـاع إلـى               
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ماذا يفعل وفد الـسلطة الفلـسطينية فـي اجتمـاع           " قراطيةمالدي"وتساءلت  . خطابات وصور وابتسامات  
ودعـت الجبهـة     .أنابوليس بعد أن أحبطت حكومة أولمرت جدول أعماله والسقف الزمني للمفاوضـات           

وزراء خارجية الدول العربية إلى تقديم ورقة عمل موحدة تستند إلى مبادرة السالم العربية للدول الخمس                
  .س األمن، لتحويل اجتماع أنابوليس إلى مؤتمر دولي للسالمالدائمة العضوية بمجل

 ٢٠/١١/٢٠٠٧قدس برس 
  
  باالزدواجية في تعاملها مع األوضاع الفلسطينية " الجزيرة"أبو زهري يتهم  .١٧

ـ      " حماس" الناطق باسم    قال: الدوحة أن اإلعـالم   " قدس بـرس  "سامي أبو زهري في تصريحات خاصة ل
هناك ازدواجيـة   "الفضائية يتعامل بازدواجية مع الشأن الفلسطيني، وقال إن         " الجزيرة"العربي ومنه قناة    

في تعاطي وسائل اإلعالم مع الشأن الفلسطيني الداخلي بدون استثناء، بحيث يتم التركيز علـى مجمـل                 
تفصيالت األوضاع في غزة مقابل إهمال األوضاع في الضفة الغربية، وحتى في قطاع غـزة تجـري                 

باتت جزءا من هذه االزدواجية،     " الجزيرة"تعاطي مع حدث على حساب آخر، ولألسف قناة         المبالغة في ال  
فإذا حدثت مشكلة بين إحدى العائالت والشرطة يتم تضخيم الخبر والتركيز عليه ويصبح عنوانا بـارزا                

ـ            في الخليـل للتـضامن مـع      " حماس"في نشرات األخبار، بينما عندما تقمع أجهزة أمن السلطة مسيرة ل
  ".األسرى لم تغط القناة هذه الفعالية مع أن وكاالت األنباء الدولية نشرت صورا عن المظاهرة

 ٢٠/١١/٢٠٠٧قدس برس 
 
  "أنابوليس"لن ننسى فلسطين ونحن على أبواب ": مارون الراس"أبو العينين يزور  .١٨

ـ           : بنت جبيل   دة مـارون الـراس     زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سلطان ابو العينين، بل
الـشيخ  " حزب اهللا "الحدودية على رأس وفد من المنظمة، وكان في استقبالهم مسؤول منطقة الجنوب في              

وجال الوفد برفقة قاووق في البلدة حيث استمعوا الى شرح من أحد ضباط المقاومة حـول                . نبيل قاووق 
 األهمية الجغرافية للبلدة المطلـة      ، إضافة الى  ٢٠٠٦المواجهات التي دارت في البلدة خالل عدوان تموز         

واعتبـر  . على شمال فلسطين المحتلة، التي جال ابو العينين على بعض منها عبر منظار عسكري ضخم              
ابو العينين ان هذه الزيارة تأتي لتؤكد لشعبنا اننا لن ننسى فلسطين وانها من حقنا ونحن علـى ابـواب                    

المقاومة ستبقى رأس حربة للدفاع عن لبنـان ويجـب أن           مؤتمر انابولس، وفيها رسالة الى الداخل بأن        
  . نحميها جميعا، متمنيا ان يصل اللبنانيون الى توافق في ما بينهم

  ٢١/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  ألف بندقية ومليوني رصاصة لمناطق السلطةو مدرعة ٥٠أولمرت يوافق على إدخال  .١٩

على طلب تقدمت به     لي، إيهود أولمرت،   وافق رئيس الوزراء اإلسرائي    - فلسطين برس  –القدس المحتلة   
  مدرعة عسكرية ستزودها روسيا لقوات األمـن الفلـسطينية،         ٥٠السلطة الفلسطينية بالسماح لها بإدخال      

ألغى حمالت اعتقـال    " وأعلنت مصادر أمنية أن وزير األمن اإلسرائيلي         .وسيتم نشرها في مدينة نابلس    
ولم يذكر متى ستتـسلم الـسلطة        ".يلة التي تسق مؤتمر أنابوليس    في نابلس لتهدئة األجواء في األيام القل      

وحسب مسؤولين إسرائيليين فإن أولمرت وافق أيضا على إدخـال ألـف بندقيـة               الفلسطينية المدرعات، 
ما زالوا   إال أن مسؤولين في األجهزة األمنية اإلسرائيلية،       .ومليوني رصاصة لقوات األمن التابعة للسلطة     

مـن  " الشاباك"واعتبر مسؤولون في الجيش وجهاز األمن العام         "خطوة خطيرة "ولمرت  يرون في قرار أ   
  .إمكانية وقوع تلك المصفحات بيدي فصائل فلسطينية 

  ٢١/٢٠٠٧فلسطين برس 
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  باراك يطالب بتوسيع المستوطنات .٢٠
أن اإلسرائيلية أمس، النقاب عن     " يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة   : )ا ف ب  ( برهوم جرايسي    -القدس  

باراك، كان قد طالب في جلسة حكومته األسبوعية اول من أمس، بعدم وقف البناء فـي المـستوطنات،                  
وقالت الـصحيفة، إن هـذه األقـوال         .معربا عن دعمه للمستوطنين في المستوطنات والبؤر االستيطانية       

ـ        )العمل(وزراء من حزبه    " وسط ذهول "صدرت عن باراك     د مـن   ، كونها تصدر بعد أقل من يوم واح
وقال باراك   .اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي أعربت عن دعمها للعملية السياسية واجتماع أنابوليس           

، وليس بإمكاننا   )الضفة الغربية المحتلة  (إنني أكن االحترام والتقدير للمستوطنين في المناطق        "في الجلسة،   
قدير للمستوطنين في البـؤر االسـتيطانية،       أن نخنقهم في كتل استيطانية، وإنني أيضا أكن االحترام والت         

وجاء ذلك، في الوقت الذي بحثـت فيـه الحكومـة تنفيـذ              ".وهناك أيضا علينا تلبية احتياجاتهم اليومية     
" العمل"وقال أحد وزراء حزب      .التزاماتها الدولية بوقف البناء في المستوطنات وإزالة البؤر االستيطانية        

  ".ليبرمان) الوزير العنصري المتطرف(ف أشد تطرفا من موقف إن باراك عبر عن موق"للصحيفة، 
  ٢١/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  لن تندلع انتفاضة إذا فشل مؤتمر أنابوليس: أشكنازي .٢١

إلى احتماالت فشل مؤتمر أنابوليس، وتأثير ذلك على الفلسطينيين، متوقعا أن ال تنـدلع               تطرق أشكنازي 
واعتبر أشكنازي أن الفلسطينيين يمـرون بمـا أسـماه           .شل المؤتمر انتفاضة في الضفة الغربية إذا ما ف      

وتوقع أشكنازي الذي شارك في جلسة       .وأنهم يتجهون لالنشغال بقضاياهم وهمومهم اليومية     " عملية تعقل "
لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أن تحاول فصائل المقاومة إفشال المؤتمر، وقال أن الجيش يستعد               

بوجه عام ال يعترض على إطالق سراح أسرى فلسطينيين،         "وأضاف أشكنازي أنه     .يناريوهاتلكافة الس 
 .ولكنه يعترض على إطالق سراح أسرى من قطاع غزة طالما لم يتم اإلفراج عن غلعاد شاليت

  ٢٠/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  مظلة دولية للترحيل" إسرائيل"بركة يحذّر من منح  .٢٢

أمس أن المداوالت الجارية بـين       " الخليج"ـ محمد بركة في تصريح ل     أكد النائب :  وديع عواودة  -القدس  
لن تثمر عن اتفاق حول أي من النقاط الجوهرية جـراء عـدم جديـة                "اإلسرائيلي"الجانبين الفلسطيني و  

إليجاد غطاء دولي لترحيـل الفلـسطينيين مـن          "إسرائيل"حكومة أولمرت في ذلك، محذراً من مساعي        
فـي   "الـشعب "وكان بركة اتهم خالل مؤتمر صحافي مشترك مع قادة حزب        .٤٨ أراضيهم المحتلة عام  

بتحريف وتشويه مصطلح الدولتين لشعبين من خالل إقفال البـاب أمـام عـودة               "إسرائيل"رام اهللا أمس    
ونوه بخطورة تـصريحات وزيـرة       .٤٨الالجئين ووضع عالمات السؤال على مواطنة وبقاء فلسطينيي         

 فيها وأوضح أن هذه التصريحات      ٤٨ليفني حول يهودية الدولة ومكانة فلسطينيي        "يليةاإلسرائ"الخارجية  
 ".اليمين"وحتى أفيغدور ليبرمان في  "اليسار"تعكس إجماعا صهيونيا يمتد من يوسي بيلين في 

  ٢١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في ديمونازحالقة يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لفحص مخاطر المفاعل النووي .٢٣

دعا النائب جمال زحالقة اليوم إلى تشكيل لجنة فحص دولية لفحص مخاطر المفاعل النووي في ديمونـا                 
وجاءت دعوة زحالقة علـى خلفيـة الهـزة    . وآثاره الكارثية في حال حدوث هزة أرضية قوية في البالد 

ال يمكن الثقة بطمأنة    : ٤٨وقال زحالقة في حديث مع عرب      .األرضية التي ضربت البالد قبل ظهر اليوم      
واتهـم زحالقـة     .السلطات اإلسرائيلية بشأن قدرة المفاعل على تحمل الكوارث والصدمات واألزمـات          

الحكومة اإلسرائيلية بإخفاء المعلومات حول مدى خطورة تسرب اإلشعاعات من المفاعل النووي، وقـال       
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يود المشع على سكان المنطقة إال أن ذلك        إنه ال يمكن أن يفهم توزيع أقراص اللوغول الذي يحمي من ال           
  .تم على خلفية وجود خطر حقيقي

  ٢٠/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  عن القدس"التنازل"اليمين اإلسرائيلي يطلق حملة ضد  .٢٤

بدأ اليمين اإلسرائيلي المتشدد أمس حملة ضد أي تنازل إسرائيلي عن األحياء العربيـة فـي                ): وكاالت(
 بقيادة المنشق السوفييتي الـسابق ناتـان تشارانـسكي          ١٩٤٨اضي  وانطلقت حملة في عموم أر    . القدس

تحت  "القدس موحدة وغير قابلة للتقسيم    "التي يرأسها والتي تنادي بالمحافظة على        "القدس واحدة "ومنظمة  
واستخدم المتطرفون وسائل اإلعالم ونشطاء متطرفون لتوزيع شرائط ذهبية اللـون،            .السيادة اإلسرائيلية 

.  ان اللون الذهبي يرمز بالنسبة لإلسرائيليين إلى القدس، في الشوارع الرئيسية في المدينـة              على اعتبار 
القدس هي قلب الشعب اليهودي، عندما يكون القلب سليماً يكـون           "وقال تشارانسكي في مؤتمر صحافي      

حذر من ان أي و". كل شيء على ما يرام، وعلينا التحرك لحماية مدينتنا من أولئك الذين يريدون تقسيمها             
تنازل عن األحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة والملحقة بإسرائيل، إلى الفلسطينيين في إطار اتفاق               

 ".  وصواريخهم"حماس"وضع األحياء اليهودية في المدينة في مرمى بنادق "سالم، من شأنه ان يؤدي إلى 
  ٢١/١١/٢٠٠٧البيان 

 
  الهاربة للغرب" رائيليةاإلس"حملة مالية الستعادة العقول  .٢٥

أمس أنها شرعت    "إسرائيل"كشفت وزارة استيعاب المهاجرين الجدد في       :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
الذين غـادروا    "اإلسرائيليين"عشية الذكرى الستين لتأسيسها في حملة واسعة إلعادة أكبر عدد ممكن من             

ولفتـت الـوزارة إلـى أن        . ألـف نـسمة    ٧٠٠م  فلسطين المحتلة وأقاموا في بلدان الغرب ويبلغ عدده       
المقيمين في الواليات المتحدة وأوروبا وأستراليا غادروا بحثا عن مستوى معيشة أفـضل،              "اإلسرائيليين"

 ٢٠وأشارت إلى صعوبة إقناعهم بالعودة منوهة إلى عودة خمسة آالف منهم كل عام مقابل مغادرة  نحو                  
 .كل عام "إسرائيلي"ألف 

  ٢١/١١/٢٠٠٧ماراتية الخليج اإل
  
  "روبوت السبت"يهود إسرائيل يترقبون  .٢٦

ويجـري  . بفارغ الـصبر " روبوت السبت "اليهود الحريديون في إسرائيل بانتظار      :  فراس خطيب  - حيفا
يطفئ النور في ساعات الليل المتأخرة، يجمع األواني بعد وجبـة الـسبت،             " جهاز انقالبي "الحديث عن   

 .باختصار، يقوم بكل ما ال يستطيع اليهودي المحافظ على تقاليد السبت فعلـه            . ويشغل المكيف الكهربائي  
وقال مندوب الشركة في إسرائيل، عاموس غورين، إن مـا يـنقص       . وتقف شركة كندية وراء المشروع    

ويجري القائمون على الجهاز مباحثات مع رجال دين يهـود          . للسبت" إدخال برنامج يهودي  "الجهاز هو   
  .ن المتوقع أن يصل الجهاز إلى األسواق خالل أشهروحاخامات، وم

  ٢١/١١/٢٠٠٧األخبار 
  
  تجمع العودة يحذر من التصريحات االسرائيلية بحق الالجئين الفلسطينيين .٢٧

ان التـصريحات االسـرائيلية     ) واجـب (أكد طارق حمود األمين العام لتجمع العودة الفلسطيني         : دمشق
لى حجم الخطر الذي يتهدد قضية الالجئين الفلـسطينيين، ممـا           األخيرة يمكن أن تعطي إشارة واضحة إ      

يعطي إشارة ال لبس فيها على نوايا التطرف والعنصرية الصهيونية للبـدء بعمليـات تهجيـر جديـدة                  
وأشار إلى أن هذه التصريحات المكثفة تؤكد على الخطوط الحمراء الصهيونية والتي تلغي             . للفلسطينيين
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حاالته ويلتزم الصمت إزاء    ي يبدو فيه الطرف الفلسطيني المفاوض في أضعف         حق العودة في الوقت الذ    
 مؤكداً أن الخطر ما عاد يتهدد الالجئين الفلسطينيين في الشتات وحسب، بل إن النوايا الصهيونية                كل هذا 

 من سكانها باتت أكثر عالنية ووضوحاً في ظل صـعود           ٤٨القديمة الجديدة لتفريغ أالرض المحتلة عام       
  .ليمين الصهيوني والتيار الموسادي المخابراتي إلى مكاتب صنع القرار في الكيان الصهيونيا

  ٢٠/١١/٢٠٠٧ )واجب(تجمع العودة الفلسطيني 
  
  اسرائيل تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة باهظة على قاضي قضاة فلسطين .٢٨

 التنفيذ لمدة ستة اشهر وفرضت      اصدرت محكمة الصلح االسرائيلية امس حكما بالسجن مع وقف        : رام اهللا 
غرامة مالية باهظة على قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي بعدما دانته بتهمتـي التحـريض ودخـول                

 هذا الحكم وطعن بصالحية المحكمـة       التميميرفض   ومن جهته    .القدس والمسجد االقصى دون تصريح    
ن هذا  أ وأعتبر.  عليها القوانين االسرائيلية    وال تنطبق  ٦٧ن مدينة القدس احتلت عام        أ مؤكدا .االسرائيلية

الحكم سياسي الهدف منه تكميم افواه الشخصيات الدينية والوطنية التـي تفـضح ممارسـات االحـتالل                 
  .االسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة والمساس بالمسجد االقصى ومحاولة الهيمنة عليه

  ٢١/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  سرى المنوي اإلفراج عنهم كان يفترض تحريرهم العام القادممن أأل % ٥٦,٣: فروانة .٢٩
أكد عبد الناصر فروانة مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، أن جميع األسـرى              : رام اهللا 

اللذين تنوي الحكومة اإلسرائيلية اإلفراج عنهم اعتقلتهم خالل انتفاضة األقصى باستثناء أسير واحد، وأن              
 أسيرا مـن المفتـرض أن       ٦٢  فيما هناك  .من المفترض أن يتحرروا خالل العام القادم       منهم % ٥٦,٣

  .٢٠٠٩يتحرروا العام 
 ٢١/١١/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  ادارة السجون ترفض عالج الشيخ الجريح جمال ابو الهيجاء .٣٠

من مخيم جنين والموجـود     ناشدت عائلة االسيرالجريح الشيخ جمال ابو الهيجاء        :  علي سمودي  - جنين
 المؤسسات الحقوقية واالنسانية التدخل النقاذ حياته ووضع حـد لماسـاة عزلـه              ،حاليا في سجن ايلون   

 يعاني من امراض جلدية بسبب العزل االنفرادي        هوافاد نجله بان   .المستمرة منذ اعتقاله قبل خمسة سنوات     
ناجمه عن اصابته برصاص االحتالل الـذي       ال في السجن عدا المضايقات النفسية وتدهور حالته الصحية       

 لعـدة عمليـات جراحيـة       تهورغم قرار اطباء مصلحة السجون بحاج     الفتا إلى أنه     .ادى لبتر يده اليمني   
  . فان ادارة السجون ترفض عالجه وتواصل عزله،ورعاية صحية مستمرة

  ٢٠/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   االربع والعشرين ساعة الماضية فلسطينيا خالل٢٠قوات االحتالل تعتقل : جمعية نفحة .٣١
 ان  ،افادت الدائرة االعالمية في جمعية نفحة للدفاع عن حقوق االسرى واالنسان          : علي سمودي  -جنين  

 مواطنا فلسطينيا من انحاء مختلفة من الضفة الغربية خالل االربع والعشرين            ٢٠قوات االحتالل اعتقلت    
  .ساعة الماضية

  ٢٠/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  ١١٧٠٠عدد األسرى في سجون االحتالل ارتفع إلى أكثر من : تقرير .٣٢
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في حكومة تسيير األعمال، أن سلطات االحتالل صعدت : غزة

في الفترة األخيرة من ممارستها القمعية ضد األسرى واألسيرات في السجون، ومراكز التحقيق 
وأوضح رياض األشقر مدير .  أسير١١٧٠٠ارتفع إلى أكثر من والتوقيف، مشيرةً إلى أن عدد األسرى 

 ٣٨٠الدائرة اإلعالمية بالوزارة، أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل شهر نشرين أول الفائت أكثر من 
 آخرين، مبيناً أن من بين المعتقلين عدد من ٢٥٠اعتقلت خالل هذا الشهر ما يزيد عن فيما مواطن، 
لسياق إلى تزايد أعداد األسرى المرضى نظراً لسياسة اإلهمال الطبي المتعمد، وأشار في هذا ا. النواب
 أسيرة بعد ١١٤أما عن األسيرات فقد ارتفع عددهن إلى  . حالة مرضية١٣٠٠ بلغ عددهم نحو حيث

وأوضح التقرير أن . اعتقال النائبة مريم صالح، ووالدة مطارد، ووالدة أسيرين، ومواطنة من الخليل
 نائباً اعتقلوا بعد عملية اسر ٣٠نائباً من المجلس التشريعي ووزيراً سابقاً قيد االعتقال، منهم  ٥٠هناك 

 طفل منذ انتفاضة ٧٠٠٠وأكد على صعيد آخر، أن سلطات االحتالل اعتقلت أكثر من . جلعاد شاليط
 أسيراً ١٩٢إلى  أن عدد شهداء الحركة األسيرة داخل السجون والمعتقالت، ارتفع لفت إلىاألقصى، كما 

  .ستشهد في سجن النقب الصحراوياكان آخرهم الشهيد محمد األشقر الذي وقد ، ١٩٦٧منذ عام 
  ٢١/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   في مخيم الفارعةاسرائيلية آخرين خالل عملية عسكرية ١١ واعتقال فلسطينيا١٥إصابة  .٣٣

، فيما جرى اعتقال احد عشر آخرين، وذلـك         مواطنا برصاص قوات االحتالل   ١٥أصيب   :محمد بالص 
وكانت قوة كبيرة من جيش االحـتالل       .  في الضفة الغربية   خالل عملية عسكرية واسعة في مخيم الفارعة      

مخيم عند ساعات الفجر االولى وسط اطالق كثيف للرصاص وقنابل الصوت وقنابـل الغـاز               الاجتاحت  
المخيم، وذلك قبل ان تعلن عبر مكبرات الصوت        عمدت الى فرض حصار محكم على        و .المسيل للدموع 

  .فرض حظر التجول عليه
  ٢١/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  االطفال الفلسطينيون ضحية االحتالل والسلطة والفصائل .٣٤

 فرع فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية      -قالت الحركة العالمية للدفاع عن االطفال      : القدس -أسامة العيسة   
 .تماد اتفاقية حقوق الطفل الدولية، بان حقوق االطفال الفلسطينيين شهدت تراجعا كبيرا           الثامنة عشرة إلع  
حيث سقط  ن السلطة الفلسطينية ال تزال عاجزة عن تأمين حماية األطفال الفلسطينيين،            وأشارت إلى أن أ   

اطق الفلسطينية   طفال فلسطينيا نتاج للفوضى األمنية وغياب سيادة القانون في المن          ٤٦ الحالي   خالل العام 
  . طفال نتاج لالشتباكات بين الفصائل الفلسطينية٢٤من ضمنهم 

  ٢٠/١١/٢٠٠٧موقع ايالف 
  

  االحصاء الفلسطيني يصدر بيانا حول واقع األطفال في األراضي الفلسطينية .٣٥
لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن صدور بيان صحفي حول            . أعلن د : رام اهللا 
من مجموع السكان المقيمين فـي االراضـي        % ٥٢,٢إلى أن   ال في األراضي الفلسطينية، مشيراً      األطف

الفلسطينية هم اطفال دون سن الثامنة عشرة، بمعنى أن ما يزيد عن نصف المجتمع الفلسطيني هم مـن                  
لـسنوات  و،  أن الشعب الفلسطيني هو شعب فتي     يشير إلى   التوزيع العمري للسكان    الفتا إلى أن    . األطفال

أما حـول الواقـع الـصحي فقـد         . كون تحت تأثير الزيادة الطبيعية المرتفعة نسبيا      يطويلة قادمة سوف    
اظهرت البيانات ان نسبة وفيات االطفال حديثي الوالدة هي االعلى بين نسب وفيات االطفال حيث قدرت                

اما على مستوى المنطقة     من كل الف مولود حي، وكانت اعلى لدى الذكور مقابل اإلناث،             ١٨,١بحوالي  
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 من كل الف مولود حـي     ١٦,٤ مقابل    غزة  من كل الف مولود حي في قطاع       ٢٠,٤ بلغت   فقدالجغرافية،  
من مجموع األطفال   % ١٠,٢البيانات ان    كما أظهرت    .٢٠٠٦-٢٠٠٥ خالل االعوام     الغربية في الضفة 

من % ٢,٩، كما تظهر ان     ٢٠٠٦م   سنوات يعانون من قصر القامة خالل العا       ٥في الفئة العمرية اقل من      
إلى ذلك فقد جاء فـي      . يعانون من الهزال  % ١,٤وكذلك  ،  هذه الفئة من األطفال يعانون من نقص الوزن       

، وشكل  ٢٠٠٦خالل العام   % ٣٦,١حوالي  بلغ  معدل الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية        البيان أن   
 بلغت معدالت الفقـر بـين األطفـال حـوالي           فيما من مجموع الفقراء،  % ٥٣األطفال الفقراء ما نسبته     

من مجمـوع الـسكان فـي       % ٢٩,٠ أن ما ال يقل عن       ٢٠٠٧تشير التقديرات لعام     إلى ذلك    %.٣٨,١
من و. عاملون% ٥,٠سنة، منهم حوالي    ) ١٧-٧(األراضي الفلسطينية هم من األطفال في الفئة العمرية         

هـم  )  سـنة  ١٧-٧(طفال العاملين في الفئة العمرية      من األ % ٤,٣ناحية أخرى أشارت البيانات إلى أن       
 وقـد   .بـين اإلنـاث   % ١,٠بين الذكور و  % ٧,٥ملتحقون بالمدرسة، أما على مستوى الجنس فقد بلغت         

، ثم التجـارة والمطـاعم والفنـادق        %٤١,٨في قطاع الزراعة، بواقع     قد تركز   لوحظ أن عمل األطفال     
ين فـي قطـاع     ل، في حين بلغت نسبة العام     %١٣,٧تحويلية  ، ثم التعدين والمحاجر والصناعة ال     %٣٤,٠
ارتفع عدد األطفال في ريـاض األطفـال فـي العـام الدراسـي               أما الواقع التعليمي فقد      %.٦,٥البناء  
 تشكـل اإلنـاث مـا نـسبته        ١٩٩٦/١٩٩٧ مقارنة مع العام الدراسي      %١٣,٠، بمقدار   ٢٠٠٦/٢٠٠٧
لبيانات إلى أن جميع مؤسسات التعليم فـي مرحلـة          وتشير ا . هممن مجموع % ٥١,٧والذكور  % ٤٨,٣

 أمـا   . منها تشرف عليهـا وزارة التربيـة والتعلـيم         ٤رياض األطفال يديرها القطاع الخاص باستثناء       
 إلى أن عدد طلبـة المـدارس فـي األراضـي الفلـسطينية للعـام الدراسـي                   فتشير إحصاءات التعليم 

 .%٤٩,٩اً وطالبة، تشكل اإلناث منهم مـا نـسبته           مليون طالب  ١,٠٨ قد بلغ ما مجموعه      ٢٠٠٦/٢٠٠٧
ولديها جهـاز   )  سنة ١٨اقل من   (أظهرت البيانات أن نسبة األسر التي لديها أطفال         وعلى صعيد آخر فقد     

، في حين ارتفعت نسبة األسـر       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بين العامين   % ٢٦,٣حاسوب قد ارتفعت بنسبة مقدارها      
 %.٨٣,٩ويتوفر لديها خدمة اإلنترنت بنـسبة مقـدارها         )  سنة ١٨ اقل من (الفلسطينية التي لديها أطفال     

، ثم يلي ذلـك     %)٥١,٤( كان البيت أكثر مكان يستخدم فيه األطفال الحاسوب          ٢٠٠٦العام  في   وتبين أن 
  %).٧,٠(، ثم بيوت األصدقاء %)٢٩,٥(المدرسة 

 ٢٠/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  

  غزة والحكومة تحذر من كارثة صحية  مريض يحتاجون عالجاً خارج قطاع١٥٠٠ .٣٦
توفيت أمس بعد معاناة طويلـة       في قطاع غزة،     قالت مصادر فلسطينية إن مواطنة    :  فتحي صباح  -غزة  

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي منحها التـصاريح الالزمـة       ، بعد رفض    مع مرض ألم بها في الغدة الدرقية      
منذ تشديد الحـصار اإلسـرائيلي علـى        مواطنا   ١٥ وبوفاتها أرتفع عدد الضحايا إلى    . للخروج للعالج 

نعيم أمس من االنعكاسات الخطيرة للحـصار المحكـم علـى األوضـاع             باسم  حذر  ومن جهته   . القطاع
 مريض يحتاجون عناية صحية في مستـشفيات        ١٥٠٠الصحية في القطاع، خصوصاً أن هناك أكثر من         

ا بسبب الحصار المشدد، بعد نفاد أنواع كثيرة من          مريضاً فلسطينياً توفو   ٤٤ مشيرا إلى أن    . خارج غزة 
وأكد أن ما بـين      .األدوية لدى وزارة الصحة ومستشفيات القطاع، ومنعهم من السفر للعالج في الخارج           

 ٣٠٠ مريض يحتاجون إلى السفر شهرياً للعالج في الخارج، فضالً عـن وجـود نحـو    ٧٠٠ إلى  ٦٠٠
 جهـازاً لغـسيل الكلـى لـدى وزارة          ٦٩ر إلى أن هناك     وأشا .مريض في حاجة ماسة وعاجلة للعالج     

تجـاوزت مـدة    منها   منها معطلة بسبب منع إسرائيل إدخال قطاع غيار إلصالحها، وثالثة            ٢٠الصحة،  
 أن مخزون الوزارة من األدوية في تناقص مستمر،          قائال، وأضاف. صالحيتها وقد تتعطل في أي لحظة     

 صنفاً على وشك النفاد،     ١٣٨فدت من مخازن الوزارة، في حين أن         صنفاً من األدوية ن    ٨٥الفتاً إلى أن    
ولفـت إلـى أن      . صنفاً من األدوية الخاصة بالمرضى النفسيين على وشك النفاد أيـضاً           ١٢إضافة إلى   
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مخزون غاز النيتروز الالزم لغرف العمليات يكفي فقط لمدة أسبوعين، مشدداً على ضرورة توفير هـذا                
 أن مخزون الوزارة من الوقود والغـاز        وبين في هذا السياق   . نقاذ حياة المرضى  الغاز في شكل عاجل إل    

 في المئة فقط، وهي كمية تكفي لتشغيل القطاع الـصحي الحكـومي أقـل مـن                 ٢٠الطبيعي يصل إلى    
  .أسبوعين

  ٢١/١١/٢٠٠٧الحياة 
  

  القطاعازدياد حاالت االضطرابات النفسية بين أطفال تحذر من برنامج غزة للصحة النفسية  .٣٧
 برنامج غزة للصحة النفسية بمناسبة الذكرى السابعة لليوم العالمي لحماية األطفال مـن مـن                حذر :غزة

ترتكبها قـوات االحـتالل     التي  نتهاكات لحقوق اإلنسان    المجازر وا الجرائم و الاألثر العميق الذي تخلفه     
اد حـاالت االضـطرابات النفـسية       ازدي مشيرا إلى    .اإلسرائيلي بحق األطفال األبرياء والمدنيين العزل     

  . الناجمة عن الصدمة وغيرها من االضطرابات النفسية لدى األطفال والمدنيين
 ٢٠/١١/٢٠٠٧ قدس برس

  
   البارد بلجنة تحقيق وترحيل الفلسطينيين عن مخيملحود عائالت شهداء الجيش تطالب  .٣٨

تحقيق دولية لمعرفة مالبسات حرب نهر      العماد اميل لحود إلى إنشاء لجنة       اللبناني  دعا رئيس الجمهورية    
وأكد أن المجرمين الذين اعتدوا على الجيش اللبناني يجب أن          . البارد والجهات التي تقف وراء المجرمين     

ينالوا جزاءهم وتنزل بهم أشد العقوبات، الفتا إلى أن كثيرين من الذين اعتدوا على العسكريين وقاتلوهم                
 ٢٠٠٥ وأطلـق سـراحهم عـام        ٢٠٠٠,الذين اعتدوا على الجيش عام      في مخيم نهر البارد هم أنفسهم       

مواقف الرئيس لحود جاءت خالل استقباله في قصر بعبدا امس وفـدا يمثـل عـائالت                . ألسباب سياسية 
شهداء الجيش في مواجهات نهر البارد، تحدث باسمهم خليل سمعان، الذي قدم إلى رئـيس الجمهوريـة                 

إقامة نصب لشهداء نهر البارد في مكـان استـشهادهم وتـسمية            : برزهامطالب باسم عائالت الشهداء، أ    
إحدى ثكنات الجيش باسم الشهداء، وتحديد يوم في السنة لتكريمهم، وترحيل الفلسطينيين عـن المخـيم                 

 كذلك طالـب  . وإعفاء العائالت من دفع الضرائب والرسوم ألن أفرادها دفعوا ضريبة الدم عن كل لبنان             
وتبنى لحود مطالب العائالت ال سيما لجهة تشكيل لجنـة          . "فتح اإلسالم "علنية لمسلحي   إجراء محاكمات   ب

  . تحقيق دولية وأكد أنه سيتابع موضوع عائالت الشهداء العسكريين وحاجاتهم إليفائهم حقهم
  ٢١/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  بسبب فشلهم في تفكيك حزب اهللا رئيس األركان اإلسرائيلي السابق ينتقدجنبالط  .٣٩

أن لقـاء جمـع بـين       " معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى    "قالت مصادر عالية المستوى في      : حقيقةال
. النائب اللبناني وليد جنبالط ونائب رئيس األركان اإلسرائيلي السابق موشي كابلينسكي الشهر الماضـي             

م المؤتمر الـسنوي  وأوضح المصدر أن اللقاء تم برعاية إدارة المعهد التي رتبت محاضرة لكل منهما أما            
لمؤسسي المعهد، حيث تحدث كابلينسكي عن حرب الصيف الماضية بين إسرائيل وحزب اهللا والـدروس       

وقـال  ". الصراع من أجل الحرية والديمقراطية في لبنـان       "المستخلصة منها، بينما تحدث جنبالط حول       
 ٢٠٠٧أكتـوبر  / األول  تـشرين  ١٩المصدر إن اللقاء بين كابلينسكي وجنبالط حصل بعد ظهر يـوم         

وبحسب المصدر الذي يعمل في الهيئة اإلدارية للمعهـد،  . لحوالي ساعة، بعد أن أنهى جنبالط محاضرته   
وجه نقدا قاسيا للجنرال كابلينسيكي خالل اللقاء بسبب فشل الجيش اإلسرائيلي فـي تفكيـك               "فإن جنبالط   

لقد خـضتم   " فإن جنبالط قال لكابلينسكي      وطبقا ألقوال المصدر  ". حزب اهللا خالل حرب الصيف الماضي     
ستة حروب ضد العرب انتصرتم فيها جميعها رغم أنها كانت ضد دول وجيوش وكان العـرب جميعـا                  
ينتظرون هزيمتكم فيها، أما الحرب التي كنا ننتظر أن تنتصروا فيها، وكان قسم كبير من الشارع العربي                 



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                    ٩٠٨:         العدد                        ٢١/١١/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

 ال يتجاوز عدد أقرادها قـوة حـرس         )حزب اهللا (شيا طائفية   يتمنى لكم فيها النصر، فقد هزمتكم فيها ميلي       
وفي النهاية تركتم مستودعات أسلحتها سالمة بين يديها لكـي          . جمهوري في بلد عربي من الدرجة الثانية      

في جميع  (...). تقتلنا بها ألنكم لم تدخلوا إلى الجنوب وتدمروا أوكارها ومستودعاتها وهذا خطأكم القاتل              
. قة ضد لبنان كنتم تدخلون وتبقون أشهرا وسنوات، رغم أن الدخول لـم يكـن ضـروريا                حروبكم الساب 

بصراحة أنا ال أفهم كيف يفكر قادتكم؟ هل أنتم متواطئون          . وحين كان الدخول ضروريا أحجمتم عن ذلك      
وكان كابلينسكي قد أكد في محاضرته المـشار إليهـا علـى أن إسـرائيل               ". ؟!مع حزب اهللا على قتلنا      

ستدخل قوات برية أكبر إلى لبنـان فـي الجولـة           "خلصت الدروس والعبر من الحرب السابقة، وأنها        است
القادمة من أجل تدمير مستودعات حزب اهللا ومراكز تدريبه، وربما تبقى أسـابيع أو أشـهرا إذا دعـت          

  ". الحاجة إلى ذلك
  ٢٠/١١/٢٠٠٧موقع الجمل 

  
   يهدف إلى بدء مفاوضات جادة"ابوليسأن": مبارك وأولمرت يأمالن باتفاق خالل عام .٤٠

توافق :  جيهان الحسيني-شرم الشيخ، واشنطن، بروكسيل : ٢١/١١/٢٠٠٧الحياة ذكرت صحيفة 
الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت خالل لقائهما في شرم الشيخ، امس، 

ادة للبحث في القضايا االساسية، وأمال على ان الهدف من مؤتمر أنابوليس هو تدشين مفاوضات سالم ج
  .في التوصل إلى نتائج مرضية في غضون عام

أتطلع : "حدد مبارك توقعاته من مؤتمر انابوليس، وقال في مؤتمر صحافي مع اولمرت عقب لقائهما
مخلصاً إلى نجاح اجتماع أنابوليس في إطالق مفاوضات سالم جادة تتناول قضايا الوضع النهائي في 

نجاح هذه المفاوضات في "واعرب عن امله بـ".  زمني محدد ووفق آلية للمتابعة متفق عليهاإطار
ورفض التكهنات بفشل ". إلحراز تقدم مماثل على باقي المسارات"، وبأن يمهد المؤتمر "غضون عام

ناً من جانبه، قال أولمرت ان أنابوليس سيكون تدشي. المؤتمر، على رغم إقراره بوجود بعض الصعوبات
للمفاوضات وليس نهايتها، وسيتناول كل القضايا الرئيسية من أجل التوصل إلى إقامة دولتين، معربا عن 

لن يتم تنفيذ "لكنه كرر موقفه بأنه ". ٢٠٠٨إمكان التوصل إلى نتائج مرضية خالل السنة "االمل في 
، في اشارة "الدولة الفلسطينيةاالتفاق الذي يمكن التوصل إليه إال بتنفيذ خريطة الطريق، وغزة جزء من 
في الضفة " االرهاب والعنف"الى المرحلة االولى من الخريطة والتي تطالب السلطة الفلسطينية بمكافحة 

واعلن مبارك ان المبادرة العربية للسالم ستشكل مرجعية الجتماع انابوليس، في حين علّق . وقطاع غزة
مبادرة سيكون لها دور مهم في إحراز تقدم في القضية ليس هناك شك في أن هذه ال: "أولمرت قائالً

على استعداد لزيارة "وردا على سؤال، قال مبارك أنه . "الفلسطينية بل وتحقيق السالم في المنطقة بأسرها
كما دافع عن الجهود التي تبذلها مصر لمنع تهريب ". إسرائيل إذا ساعد ذلك في حل القضية الفلسطينية

تم تحديد برنامج عمل "ى غزة عبر االنفاق الحدودية، في حين قال أولمرت أنه األسلحة من مصر إل
  ".مشترك بين أجهزة االستخبارات المصرية واإلسرائيلية من أجل منع دخول اإلرهابيين من قطاع غزة

:  نظير مجلي، صالح متولي- تل ابيب، شرم الشيخ :٢١/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط وأضافت صحيفة 
أولها أن يعمل الرئيس مبارك على :  طلب لقاء مبارك لكي يبحث معه في خمس قضاياكان أولمرت قد

اتخاذ موقف ايجابي ازاء مؤتمر أنابوليس، في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيلتئم غدا في 
وثانيها أن يجدد المصريون . القاهرة، وأن تشارك في المؤتمر سورية وأكبر عدد من الدول العربية

وثالثها التعاون األمني الثنائي لوقف عمليات التهريب . ود إلطالق سراح الجندي االسير جلعاد شليطالجه
عبر سيناء، خصوصا تهريب األسلحة والمسلحين عبر األنفاق، ورابعها إعطاء دور بارز لمصر في 

لمصري لما فيه  ا-المفاوضات المستقبلية للتسوية الدائمة، وخامسها تحسين أجواء السالم االسرائيلي 
 .مصلحة البلدين ومصلحة السالم بين اسرائيل وسائر الدول العربية
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  أنباء عن قمة عربية خماسية في مصر لتنسيق الحضور وتغطية السلطة الفلسطينية  .٤١

عن دبلوماسي عربي، أن مصر وجهت دعوات الى قادة كل " يونايتد برس انترناشونال"نقلت  :الوكاالت
 واألردن والسلطة الفلسطينية، للمشاركة في القمة المصغرة في شرم الشيخ غداً من السعودية وسوريا

وشدد الدبلوماسي . الخميس، موضحاً أن القاهرة ال تزال تنتظر ردوداً على دعوتها من الدول المعنية
العربي على ان مصر تسعى لبلورة موقف عربي موحد من مؤتمر أنابوليس، يستند إلى إدراج مبادرة 

الم العربية كأحد أسس أي مفاوضات مستقبلية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى ان مبارك الس
  . يسعى لعقد هذه القمة ليضغط على إسرائيل والواليات المتحدة إلدراج المبادرة العربية

  ٢١/١١/٢٠٠٧السفير 
  
   العربية بإسرائيل أحمدي نجاد يعتبر أن رعاة مؤتمر أنابوليس يهدفون إلى ربط األنظمة .٤٢

رأى الرئيس محمود احمدي نجاد لدى استقباله، امس، وزير خارجية سورية وليد :  أحمد أمين-طهران 
كما اشار الى مؤتمر انابوليس، وقال ان ". ان اميركا والكيان الصهيوني في طريقهما لالنهيار"المعلم، 

وان هدف رعاته ربط كل االنظمة العربية لن يعود سوى بالضرر على الشعب الفلسطيني، "هذا المؤتمر 
بدوره قال ". بالكيان الصهيوني، لكن من شأن اتحاد الدول المسلمة في المنطقة احباط كل هذه المخططات

ان الزعماء في سورية وايران يسعون لتحقيق االمن والسالم واالستقرار في المنطقة بعيدا عن "المعلم، 
ان المؤتمر اذا ما لم يضع موضوع الجوالن المحتل "ليس، قال المعلم وحول مؤتمر انابو". تدخل االجانب

 ".على جدول اعماله فسورية لن تشارك فيه
  ٢١/١١/٢٠٠٧الرأي الكويتية 

  
  اغسلوا أيديكم من دماء الفلسطينيين": اإلخوان" البحريني لنواب  وزير الخارجية .٤٣

ب، أمس، إثر هجوم حاد من نائب كتلة تفجرت الجلسة األسبوعية لمجلس النوا:  محمد األحمد-كتب 
المنبر االسالمي ناصر الفضالة على وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خالل 
مناقشة المقترح برغبة بوقف كافة أشكال التطبيع واالتصال بجميع أنواعه وأشكاله بين المملكة والكيان 

يغسل يده سبع مرات، ومرة بالتراب، "وتجاوز الفضالة في هجومه على الوزير ليطالبه بأن . هيونيالص
بل اغسلوا أيديكم أنتم يا نواب من دماء : "، مما أثار غضب الوزير الذي رد قائال"لتتطهر يده من النجاسة

في اشارة إلى " م أصولالفلسطينيين، ال تتمسكوا بالقشور وتتركون الجوهر، هذا الكالم مرفوض، للكال
  ".اإلخوان المسلمين"نواب كتلة المنبر 

  ٢١/١١/٢٠٠٧األيام البحرينية 
  
  البحرين ال تطبع مع العدو: خالد بن أحمد آل خليفة .٤٤

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن لقاءه بنظيرته اإلسرائيلية بنيويورك لم يكن لقاء 
ن لجنة مبادرة السالم المنبثقة عن جامعة الدول العربية، في إطار مداوالت ثنائياً، بل كان بتكليف م

، مؤكداً خالل جلسة مجلس النواب، أمس، "وقد بينا وجهة النظر العربية"الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
. اًأن البحرين ال تطبع مع العدو الصهيوني، ولن تطبع، موضحاً أيضاً أن االتصال مع العدو ليس تطبيع

وذكر الوزير أن هناك قضايا ال حياد عنها، وهي قضايا جدار الفصل العنصري، والالجئين، وأن 
اللقاءات التي تجري بين األعداء ليست وليدة اللحظة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شعب يواجه الدبابات 

قف مكتوفي األيدي أم اإلسرائيلية، وأن القدس تواجه تغيير الهوية ويحفر تحت المجلس األقصى، فهل ن
وأكد الوزير أن عدم اإلعالن عن االجتماع جاء بسبب عدم حب الظهور في . نسعى لحل هذه األزمة؟
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هناك تطبيع : "وأكد قائالً. اإلعالم، وأردنا توصيل رسالة إليهم ولم يتم الحديث عن أية عالقات ثنائية
لشامل، موضحاً أن مكتب مقاطعة إسرائيل كامل مع إسرائيل، ولكن بعد أن تعود األرض ويحل السالم ا

أغلق نظراً لمصلحة البحرين، حيث أن اتفاقية التجارة الحرة تدخل على البحرين مبلغ بليون ونصف 
  ".دوالر، وأن الشعب البحريني بطبيعته سيقاطع هذه البضائع

  ٢١/١١/٢٠٠٧األيام البحرينية 
  
 ال ضمانات أمريكية لنجاح مؤتمر أنابوليس: بن حلي .٤٥

اعلن السفير احمد بن حلى االمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة :  مراد فتحي-القاهرة 
العربية ان هناك بعض الدول العربية طلبت حضور االجتماع الوزاري للجنة مبادرة السالم العربية، 

ث عشرة في بلورة الذي يعقد بعد غد، وذلك للمساهمة برأيها مع باقي الدول العربية االعضاء الثال
وحول ما إذا . الموقف العربي الجماعي فيما يخص الرؤية العربية لمؤتمر السالم الدولي في انابوليس

كانت الجامعة العربية تلقت تطمينات من الجانب االمريكي لنجاح المؤتمر، قال بن حلي ليست هناك اي 
 االجتماع حتى اآلن هما سلطنة عمان وقال ان هناك دولتين عربيتين ستشاركان في. ضمانات حتى اآلن

  .موضحا ان عضوية لجنة المبادرة مفتوحة لمن يريد المشاركة من الدول العربية. واإلمارات
  ٢١/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  الحوار العربي الياباني يدعو للتمسك بمبادرة السالم السعودية لحل القضية الفلسطينية .٤٦

ايا فلسطين والعراق والضغوط التي تمارس لتجزئته وإيران فرضت قض:  داليا عاصم-اإلسكندرية 
وملف االنتشار النووي واإلرهاب الدولي نفسها على الدورة الخامسة للحوار العربي الياباني الذي 

وفيما يتعلق بالمحور السياسي، قال وزير خارجية اليابان . انطلقت فعالياته، أمس، بمكتبة اإلسكندرية
إن فلسطين تبقى قضية أساسية، والموقف العربي بهذا الخصوص سلمي وواقعي ا تارو ناكاياماألسبق 

يتمثل في المبادرة السعودية التي تبنتها جامعة الدول العربية مؤكدا أن التسوية السلمية النهائية ستكون 
عقيد السبيل الوحيد لتغيير األوضاع إلى األفضل الفتا إلى أن الشقاق بين حركتي فتح وحماس زاد من ت

وأشار عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السعودي الزامل إلى أنه يجب . فرص تحقيق السالم
إتباع نهج السالم عبر رؤية واضحة تتمثل في دولتين مستقلتين آمنتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم 

د إطارا لتنفيذها عبر مؤكدا أن اجتماع أنابوليس يجب أال يسعى فقط للوصول إلى هذه الرؤية، بل ان يوج
 .جدول زمني محدد

 ٢١/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
 
   ينطلق نحو التطبيع مع إسرائيل"أنابوليس"قطار  .٤٧

بعد أسابيع من الترقب، ارسلت الواليـات المتحـدة امـس،           : أب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، أ ش أ          
طيني محمود عباس، دعوات الـى      باإلضافة الى رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلس        

مجموعة من الدول العربية الرئيسية بما في ذلك سوريا والسعودية، للمشاركة في مؤتمر انابوليس المقرر              
 دولةً، توحي بأن    ٤٠ تشرين الثاني الحالي، علما ان الئحة المدعوين، المكونة من أكثر من             ٢٧عقده في   

  . دول العربية وإسرائيلالمؤتمر قد يتحول الى مسعى للتطبيع بين ال
  ٢١/١١/٢٠٠٧السفير 
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  حل القضية الفلسطينية مدخل لمنطقة خالية من األسلحة النووية : بريطانيا .٤٨
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية، في منطقة الشرق االوسـط،           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

بصورة تلقائية فـي جعـل منطقـة الـشرق          ان حل القضية الفلسطينية حال عادال يساهم        "جون ويلكس،   
ان تنامي المخاطر على المنطقة في ظل ازدياد الرغبة في          "واضاف  ". االوسط خالية من السالح النووي    

امتالك االسلحة النووية للعديد من الدول، يحتم ضرورة العمل من اجل حل القضية الفلسطينية بـصورة                
  ".لذي يفتح المجال لجعل المنطقة خالية من السالح النوويعادلة ووفق قرارات الشرعية الدولية االمر ا

  ٢١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  السالم يتطلب عملية سياسية واضحة وتغيير واقع األرض: بلير .٤٩

أكد المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   
 أمور تتمثل في عملية سياسية واضحة       ٣لسالم الشامل في الشرق األوسط يتطلب       توني بلير، أن تحقيق ا    

لتطبيق حل الدولتين، وبناء القدرات ومؤسسات الحكم الفلسطينية، وتغيير الحقائق على األرض بـصورة              
بق وأشار رئيس الوزراء البريطاني السا    . ال تتناقض مع عملية بناء الدولة وإنما تعززها وتدفعها اقتصاديا         

إلى أن هناك ربطاً ما بين مؤتمر أنابوليس السياسي ومؤتمر باريس االقتصادي،            " الوطن"خالل حوار مع    
  .مضيفا أن جهود اللجنة الرباعية من أجل تحسين وضع الفلسطينيين بدأت تؤتي ثمارها

   ٢١/١١/٢٠٠٧الوطن السعودية 
 
  خالف بين أبرامز ورايس على دعوة سورية  .٥٠

أكدت مصادر ديبلوماسية غربية أن هناك خالفا بين اليوت ابرامـز مستـشار             :  جويس كرم  -واشنطن  
الرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس على توقيت مؤتمر أنابوليس، وأن األول دعـا               

  .إلى تأجيله الى ما بعد االنتخابات اللبنانية لتحديد كيفية التعاطي مع الحكومة السورية
  ٢١/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  بيع أسلحة إلى السعودية يهدد إسرائيل : نواب أميركيون .٥١

عبر نواب اميركيون في رسالة إلى الرئيس االميركي جورج بوش، أمس، عن قلقهم من بيـع                 :ا ف ب  
وحـذر  .  مليار دوالر  ٢٠السعودية قنابل موجهة باألقمار االصطناعية، في إطار خطة لبيع أسلحة بقيمة            

سالة، من انه في حال وصلت هذه التكنولوجيا إلى أياد سيئة فان ذلك سـيلحق                نائبا اميركيا، في الر    ١٨٨
واعتبر النـواب فـي رسـالتهم أن بيـع          . ضررا بالقوات االميركية في الشرق األوسط ويهدد إسرائيل       

يجب أن يتم بضمانات مرفقة بشروط صارمة       ) جي دي ايه ام   (السعودية ذخائر لهجمات مباشرة مشتركة      
نغرس، وان يخضع لتقارير نظامية، ودعوا إلى مراقبة مشددة من قبل الكـونغرس لعمليـة               يبلغ بها الكو  

وكتب النواب إن السعودية ما زالت رسميا فـي حالـة           . البيع، والى إجراء مشاورات مكثفة مع إسرائيل      
وأضافوا أن مجموعـات سـعودية تواصـل        . حرب مع إسرائيل، اكبر ديموقراطية في الشرق األوسط       

يدة التطرف الوهابي في العالم، وهي عقيدة معادية لالميركيين نواجهها في ميادين القتال فـي               تصدير عق 
  . الحرب الشاملة على اإلرهاب

  ٢١/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  لندن تحذّر من مضاعفات القيود المفروضة على المعابر  .٥٢

توب أمام مجلـس العمـوم      قال وزير الخارجية البريطاني دايفيد ميليباند، في بيان مك        :  رائد الفي  -غزة  
، إن الوضع اإلنساني في قطاع غزة يستمر في إعطاء مسببات للقلق، وحذّر مـن أن القيـود                  )البرلمان(
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المفروضة على الحركة والمداخل في قطاع غزة والضفة الغربية لهـا مـضاعفات أمنيـة واجتماعيـة                 
وأكّـد الـوزير    . الحكومة اإلسـرائيلية  واقتصادية خطيرة تتطلب التفاتة عاجلة من السلطة الفلسطينية و        

البريطاني أن بالده تتفهم المشكلة األمنية التي تواجهها إسرائيل وتدين الهجمات الصاروخية التي تعرض              
حياة اإلسرائيليين للخطر، لكنّها تشدد بالتوازي على أنّه من اإللزامي أن يكون الرد منسجماً مع القـانون                 

  . للمدنيين األبرياءالدولي وال يسبب معاناة
  ٢١/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
   شديد البؤسالوضع في فلسطين: مسؤولة بريطانية .٥٣

كتبت شيرلي وليامس، الرئيسة السابقة لفريق الليبيـراليين الـديمقراطيين فـي مجلـس              : محمد القشتول 
الوضـع فـي    اللوردات، رسالة إلى الجارديان تعلق فيها على مقال نشر بهذه الصحيفة، و تقول فيها إن                

وتقول كاتبة الرسالة إن الضفة الغربية الخاضـعة لحكـم          . فلسطين هو أشد بؤسا مما ذكره كاتب المقال       
مناطق معزولة كانت تحشر فيها سلطات األبارتايد فـي جنـوب           " ( بانتوستانا"حركة فتح، لم تعد سوى      

لكن "وأضافت وليامس   . رائيليينمعزوال بسبب الحواجز و المد االستيطاني اإلس      ) أفريقيا المواطنين السود  
ويعني ". الكارثة اإلنسانية تهدد قطاع غزة وذلك بعد أن أغلقت مصر معبر رفح و إسرائيل معبر صوفا               

 ٧٠هذان اإلجراءان، حسب كاتبة الرسالة، أن المساعدات اإلنسانية المخصصة للقطاع ستنقص بنـسبة              
، "اإلرهابيين" انهياره، مصدرا خصبا لتجنيد      وتقول شيرلي ويليامس إن قطاع غزة سيصير، في حال        %. 

. ويستند تخوف كاتبة الرسالة إلى إحصائيات تذكرها في سياق الحديث         . أكبر من أي مكان آخر في العالم      
منهم يعيشون تحت    % ٨٤من سكان القطاع عاطلون عن العمل، و       % ٥٠وتتحدث هذه األرقام عن أن      

تحاد األوروبي وبريطانيا، من أجل إدراج قضية غزة على سـلم           وتوجه الكاتبة نداء إلى اال    . معدل الفقر 
ليس لدي وقـت    : "وتختم وليامس رسالتها بالقول   . أولويات مؤتمر أنابوليس، المقرر عقده األسبوع القادم      

ال ينبغي لنا أن نترك مليونا و       . لحماس، ولكن إذا تطلب األمر الحديث إلى حماس في هذه المسألة فليكن           
  ." ص فريسة للمجاعة ألف شخ٤٠٠

  ٢١/١١/٢٠٠٧بي بي سي 
  
  موسكو تسأل السلطة عن مساعدات أرسلتها إلى غزة ولم تصل .٥٤

أكد رئيس الهيئة العامة الروسية للرقابة والتفتـيش سـيرغي ستيباشـين، فـي     :  كريم المظفر-موسكو  
لضفة الغربيـة، أن    معرض اشارته الى محادثاته مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في رام اهللا با             

اسئلة قد نشبت لدى الهيئة نحو السلطة الفلسطينية بصدد مصير المساعدات االنسانية الروسية، وقـال إن                
وأنه من دواعي األسـف ان  " حماس"روسيا أرسلت مساعدات انسانية للفلسطينيين في غزة وليس لحركة         

ر ستيباشين الى ان لدى روسيا اسـئلة        وأشا. هذه المساعدات التي وصلت الى رام اهللا لم تصل الى غزة          
تقـديم  " إسرائيل"معربا في غضون ذلك عن امله في ان يتسنى لـ           " اسرائيل"نحو السلطة اكثر مما نحو      

  .العون في مسألة ايصال المساعدات االنسانية الروسية الى هدفها
  ٢١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   غزة من الدراسة في الخارجلمنعها طلبة" إسرائيل"تنتقد " هيومن رايتس" .٥٥

 ٦٧٠لمنعها نحـو    " إسرائيل) "هيومن رايتس ووتش  (انتقدت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان      : آي. بي. يو
طالباً في قطاع غزة وعلى نحو تعسفي من التعليم الجامعي في الخارج ورفض منح تـصاريح خـروج                  

ة في دول مثل مصر واألردن وألمانيا       لشباب وشابات يحتاجون الى مغادرة غزة لاللتحاق ببرامج جامعي        
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس وزعه مكتبها في لندن ان الطالب            . وبريطانيا والواليات المتحدة  
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 طالب من غزة لديهم جنسية أجنبية أو إقامة دائمـة أو تـصاريح عمـل أو                 ٦٤٠٠من بين ما يقدر ب      "
يونيو الماضـي   / هم قيد الحصار في غزة منذ حزيران      تأشيرات طالب أو تم قبولهم بجامعات بالخارج و       
  ".عندما استولت حماس على السلطة في غزة بالقوة

  ٢١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ارصدتها في الخارج الى اكثر من الف بليون دوالردول مجلس التعاون الخليجي ترفع  .٥٦

اتها في شأن نمو الطلب في الفتـرة        خفضت وكالة الطاقة الدولية أمس في شكل حاد توقع        : الكويت، لندن 
، معتبرة ان اقتراب النفط مـن مئـة دوالر للبرميـل أبطـأ              ٢٠٠٨ وبداية عام    ٢٠٠٧المتبقية من عام    

 ألـف   ٧٠٠وأكدت ان من شأن هذا التراجع ان يخفض الحاجة لخام اوبك بما يـصل الـى                  .االستهالك
 ألف برميل في األشهر الثالثة األولـى        ٣٠٠ى  برميل يومياً في الربع االخير من هذه السنة وبما يصل ال          

خفضت توقعات نمو الطلب على النفط في الربع االخير بحـوالى           فقد ان وبصفة عامة،    .من السنة المقبلة  
 ورغم ذلـك    . الف برميل يومياً   ٢٠٠ بما يزيد عن     ٢٠٠٨ الف برميل يومياً وفي الربع االول من         ٩٠٠
النفطية أصبحت من الفاعلين المهمين في االقتصاد العالمي بفضل         رأى خبراء ان دول الخليج العربية       فقد  

وأتاح سعر برميل النفط الذي يقترب من مئة دوالر تعزيز مالية دول مجلـس               .العائدات النفطية المجزية  
وأدت هذه العائدات الهائلة الى ازدهار       .التعاون الخليجي الست التي توفر ربع الطلب العالمي على النفط         

 كبير ترجم على االرض بمشاريع عقارية ضخمة في حين ال تنفك االرصدة االجنبيـة لـدول                 اقتصادي
دول التـي ال يزيـد   هذه الكسبت قد و .من االحتياط العالمي من النفط، تتضخم% ٤٠مجلس التي تملك    ال

 بليـون دوالر    ١٥٠٠ و ١٢٠٠، ما بـين     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ مليون نسمة بين عامي      ٣٥تعداد سكانها عن    
وتحـت   .ما رفع ارصدتها في الخارج الى اكثر من الف بليون دوالر، بحسب تقديرات دوليـة              عائدات  

تأثير اسعار النفط ارتفع الناتج االجمالي للدول الست بنحو سبعة في المئة في السنوات االخيرة ويتوقـع                 
 بليون  ٧١٢ الى   ٢٠٠٣ باليين دوالر في     ٤٠٦ارتفع الناتج االجمالي من     حيث  . ان يتواصل هذا التوجه   

 ٨٨٣ و ٢٠٠٧ بليون دوالر في     ٧٩٠، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع ان يبلغ          ٢٠٠٦دوالر في   
  .٢٠٠٨بليون دوالر في 

  ١٤/١١/٢٠٠٧الحياة 
  

   طائرة٢٧٠الواردات العربية من أميركا تحقق زيادات كبيرة يدعمها شراء أكثر من  .٥٧
قات شراء الطائرات التجارية التي حصلت عليها       أعطت التزامات وتأكيدات صف   :  محمد خالد  -واشنطن  

بوينغ من العديد من شركات الطيران العربية في معرض دبي للطيران دفعة قوية للمبـادالت التجاريـة                 
العربية األميركية ال سيما واردات الدول العربية التي سجلت في الشهور التسعة األولى من العام الحالي،                

 ٢٠ في مكتب االحصاءات األميركي، زيادات غير مسبوقة راوحت بـين            بحسب قسم التجارة الخارجية   
ففي الـشهور   .  األميركية -وتلعب الطائرات دوراً حيوياً في التبادالت التجارية العربية          . في المئة  ٦٧و

 بليـون دوالر    ٣,٧التسعة األولى من العام الحالي بلغت قيمة المشتريات العربية من الطائرات األميركية             
 فـي المئـة مـن مبيـع الطـائرات      ٥,٥ في المئة من إجمالي الواردات العربية من أميركا و     ١٤ تشكل

 بليـون دوالر،  ٥,٨األميركية بينما بلغت قيمة هذه المشتريات العربية في الفترة نفسها من العام الماضي     
في هذا الـسياق     و . في المئة من مبيع الطائرت األميركية      ١٠ في المئة من الواردات العربية و      ٢٤ شكلت
 بليون  ٢٦,٦بلغت  قد  القيمة اإلجمالية للواردات العربية في الشهور التسعة األولى من العام الجاري            فإن  

  وبإضافة قيمـة الـصادرات     .  في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي        ١٠دوالر بزيادة مقدارها    
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 لكن الفائض التجاري العربي     . بليوناً ٧١ميركية نحو    بلغ حجم المبادالت التجارية العربية األ      ، فقد العربية
  . بليونا١٨ً باليين دوالر منخفضاً إلى ٣وللمرة األولى منذ نهاية التسعينات تراجع أكثر من 

  ١٤/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
   للقسَّامورّد .٥٨

  بسام الهلسه
لف قـوى وتيـارات     أكثر شخصية حظيت بتقدير واحترام مخت     " عز الدين القسام  "قد يكون الشيخ الشهيد     

 ، أو يسارية  ، أو ماركسية  ، أو قومية  ،وطنية:  سواء كانت  ،الحركة الوطنية الفلسطينية المسلحة المعاصرة    
عبـدالقادر  "الشهيد الكبير   " جيش الجهاد المقدس  "وربما ال يدانيه في هذه الحظوة سوى قائد         . أو إسالمية 
 ومع انطالق الثـورة الفلـسطينية       ،١٩٤٨بة عام م  فبعد فترة التشتت واالنقطاع التي تلت النك      ". الحسيني

 بعث وإحياء التراث الكفاحي المسلح للشعب الفلسطيني ضـد          ، ُأعيد من جديد وبقوة    ،١٩٦٥المسلحة عام   
في العام  " هبة البراق "شهداء  : وُأعيد االعتبار لرموزه وقادته   . االنتداب البريطاني والعصابات الصهيونية   

) م١٩٣٩ -م  ١٩٣٦(وأبطـال الثـورة الكبـرى       )  عطا الزيـر   ، حجازي  فؤاد ،محمد جمجوم  (١٩٢٩م
 ، وحسن سالمه  ، وعبدالرحيم الحاج محمد   ،الشيخ فرحان السعدي  ): م١٩٤٨ -م  ١٩٤٧(والمواجهة عامي   

 تبوأ مكانة   ،الساحلية" جبلة" ابن بلدة    ،السوري األصل " القسام"لكن الشيخ   ...  وأبو ديه وغيرهم   ،وأبو درة 
ـ  ،ميعمميزة بين الج   الذي قام به في شق طريق جديد لكفاح الحركـة الوطنيـة            " الدور الريادي " تمثلت ب

الفلسطينية التي كانت أحزابها وهيئاتها العديدة قد بددت قواها في أشكال النضال السلمي الشرعي العلني               
و الرئيس   وفي عدم حسم خيار المواجهة مع العد       ،...) المظاهرات ، العرائض ، المؤتمرات ،االحتجاجات(

 وفي التركيز على المـدن وإهمـال      ، وفي الطابع االرتجالي العفوي للنضال     ،)االحتالل البريطاني (آنذاك  
لألحزاب ) الحمائلي( وفي الطابع العائلي والعشائري      ،الريف الذي كان سكانه يشكلون غالبية الفلسطينيين      

  .والقيادات
 السورية التي شارك فيها في منطقـة الـساحل ضـد            قد وعى تجربة إخفاق المقاومة    " الشيخ القسام "كان  

 ونقل معه هذا الوعي إلى فلسطين التي لجـأ إليهـا            ،)م١٩٢٠ -م  ١٩١٩(االحتالل الفرنسي بين عامي     
 واستقر في   ،فراراً من الفرنسيين الذين أصدروا بحقه حكماً باإلعدام والحقوه بعدما رفض التعاون معهم            

 ،وكمـأذون شـرعي   " االستقالل"ومن موقعه كخطيب في جامع      . شماليعلى الساحل الفلسطيني ال   " حيفا"
بهدوء وصبر عمله الطويل في بناء نواة تنظيم سري مسلح ضم إليـه العناصـر الجـادة                 " القسام"باشر  

: ومع تحديده الواضح لهـدف النـضال      . والمخلصة من أبناء الحرفيين والفالحين المهاجرين لمدينة حيفا       
 ، فقد عين بوضوح إتجاه الضربة الرئيسة نحـو االحـتالل البريطـاني            ،االستقاللتحرير فلسطين ونيل    

وإذ كان يعرف   . العامل األهم آنذاك في السيطرة على فلسطين وتقديمها لليهود الصهاينة إلقامة دولة فيها            
مه إلـى    فقد وزع عناصر تنظي    ،هي أقوى سالح في يد الضعفاء الذين يواجهون عدواً متفوقاً         " السرية"أن  

 وقسمهم بحسب قابلياتهم إلى المهمات التي يتعين عليهم إنجازها في مرحلة اإلعداد             ،خاليا صغيرة العدد  
 قسم لالتصال   ، قسم لالستخبارات  ، قسم للتدريب  ،قسم للتزود بالسالح وشرائه ونقله وتخزينه     (والتحضير  

العه على خبرة الثورة السورية     وفي ضوء إط  ...).  قسم للدعوة والتحريض والتعبئة    ،السياسي الخارجي 
 كـان مـصمماً علـى       ، ومالحظته لخصائص وسمات الوضع الفلسطيني     ،)م١٩٢٧ -( ١٩٢٥الكبرى  

 لتجنب التخبط والتبعثر واالرتجال الذي وسم العمـل الـوطني           ،استكمال االستعدادات قبل مباشرة العمل    
د الهائل للهجرة اليهودية إثـر صـعود         وتفاقم الوضع مع التزاي    ،لكن ضغط االحتالل  . الفلسطيني بطابعه 

 وحمية بعض عناصر التنظيم الذين تعجلـوا        ، وتمادي العصابات الصهيونية   ،النازية إلى الحكم في ألمانيا    
 أدت إلى إثارة انتباه سلطات االحتالل وعمالئها الذين أخذت شـكوكهم            ،اإلنطالق فقاموا بعمليات مسلحة   

 فقد لجـأ    ،وإذ الحقته قوات االحتالل البريطاني    .  للخروج المبكر   مما حدا به   ،تحوم حول الشيخ وجماعته   
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المعركة التـي   ) م١٩٣٥ - ١١ -( ١٩ ليخوض فيها في     ،"جنين"في منطقة   " يعبد"ومن معه إلى احراج     
لكن استشهاده كان بمثابة الشرارة التي اشعلت وقود الغضب الـشعبي           . استشهد فيها ومعه عدد من رفاقه     

 والوسـيلة التـي يجـب       ،لذي كان يبحث فقط عن الطريق الذي ينبغي الـسير فيـه            وا ،المتأجج أصالً 
 فقـد   ،وإذا كان موت البعض نهاية لهم     . وهو ما دل عليه القسام بدمائه ودماء رفاقه الزكية        .. استخدامها

 ،عه عبر عنها الموكب الكبير الذي سار في تـشيي ،كان استشهاد القسام بداية ووالدة جديدة للكفاح الوطني 
في أطول  ) م١٩٣٦ ابريل   -في نيسان   ( وهو ما سينفجر بعد أربعة شهور فقط         ،والصدى الواسع لمأثرته  
ووفـاء  ...  وفي اندالع الثورة المسلحة التي عمت فلسطين       ،)استمر لستة شهور  (إضراب عرفه التاريخ    

اما كلماتـه الحاسـمة     ". شيخ" حمل العديد من قادة الجهاد الفلسطينيين لقب         ،للشيخ وتكريماً له واقتداء به    
 فلم تـزل    ،التي حرض بها رفاقه على المقاومة والقتال عندما حاصرهم اإلنجليز وطلبوا إليهم االستسالم            

  ".نصـر أو استشهـاد.. هـذا جهـاد: "وضاءة حية ترددها األجيال
  ٢١/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  األمن في نابلس وانطالقة خريطة الطريق .٥٩

  ياسر الزعاترة
 كتجربة ينبغي أن تمتد إلـى       ،اً بدأت قوة من األمن الفلسطيني عملها في مدينة نابلس خالل النهار           مؤخر

 ، هكـذا بـالنص    ، وقد أخبرنا محافظ المدينة أنه سيسحق حركة حماس        ،مناطق أخرى من الضفة الغربية    
 ، تابعة لحمـاس  فيما تحدث مدير المخابرات عن إحباط مخطط لالستيالء على المدينة من قبل قوة تنفيذية             

 إلى جانب اقتحام مبنى طالبات فـي        ،وذلك في أعقاب السخط الذي عم المدينة بسبب مسلسل االعتقاالت         
 ومن ثم إعالن العثور على مواد تحريضية وبيانات وشعارات          ،جامعة النجاح ومداهمة غرفهن وتفتيشها    

  ".حماسية"
 إذ اعتقل من المدينة وجوارها      ،ضد حركة حماس  مدينة نابلس بالحملة األكثر شراسة      " تتمتع"منذ أسابيع   
 وكان الفتاً أن عـدداً مـن        ، فيما أفرج عن بعضهم اآلخر     ، بعضهم ما يزال رهن االعتقال     ،مئات الشبان 

  .المفرج عنهم قد جرى اعتقالهم مباشرة من قبل قوات االحتالل
 يتعلق األول بـالرد     ،اسيان والضفة الغربية بشكل عام بعدان أس      ،لما يجري في مدينة نابلس بشكل خاص      

 فيما يتذرع بالحيلولة    ، وهو رد يكتسي الطابع الثأري     ،على الحسم العسكري الذي نفذته حماس في القطاع       
  .دون تكرار ما جرى في الضفة الغربية

 والذي ال يقل أهمية فيتعلق بتطبيق البند األول من خريطة الطريق الذي وافق الطـرف                ،أما البعد اآلخر  
 ،ي الرسمي على تطبيقه كمقدمة ضرورية لمسلسل التفاوض الجديد الذي سيعقب مؤتمر أنابوليس            الفلسطين

 بدليل تسليم األمن في نـابلس       ، إذ كان سينطلق في كل األحوال      ،وإن لم يكن مرتبطاً بالمؤتمر في األصل      
  .م دايتون نع، والذي جاء كجزء من خطة يشرف عليها الجنرال األمريكي دايتون،للشرطة الفلسطينية

 إلى جانـب    ،معلوم أن اإلسرائيليين يمنحون األولوية لمسألة األمن ويربطون بها أي تقدم في المفاوضات            
 ومعلـوم أيـضاً أن      ، وإزالة لبعض الحواجز   ، مثل اإلفراج عن معتقلين وأموال     ،أي منح وحوافز أخرى   

رائيليين مقابل المزيد من خطوات      وعلى قاعدة المزيد من األمن لإلس      ،مسلسل أوسلو قد بدأ بذات الطريقة     
 ١٩٩٤ وقد تابعنا فصول المسلسل المذكور منـذ العـام           ،إعادة االنتشار للجيش اإلسرائيلي في المناطق     

  .وكيف أطاح بمعظم خاليا المقاومة ورموزها في قطاع غزة والضفة الغربية
 إذ يـدخل    ،ليه في التـسعينات    وهو هذه المرة أكثر قسوة مما كان ع        ،اآلن يبدأ المسلسل من مدينة نابلس     

 ، إلى جانب التحذير من تكرار ما جرى في القطاع كما أشرنا من قبـل              ،على الخط هنا ذلك البعد الثأري     
وعلى هذه القاعدة تجري تعبئة عناصر األمن بالقول لهم إنهم سيكررون معكم هنا ما فعلوه مع إخـوانكم                  

  .في القطاع إن تسامحتم معهم
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 فهذا التركيز على حركة حماس في هذه المرحلـة ال بـد أن              ، كافياً بمرور الوقت   على أن ذلك لن يكون    
 ،)وقع شيء من ذلك بالفعل    ( ال سيما الجهاد والجبهة الشعبية       ،تتبعه مطاردة لمن تبقى من قوى المقاومة      

 ، ويرفضون بالتالي تسليم أسلحتهم    ،فضالً عن بعض من يصرون على مسار المقاومة من كتائب األقصى          
 فهذه ال بأس بوجودها ألنها تساهم في بث اإلحباط ومن ثـم             ،للهم إال إذا كانت للزعرنة والفلتان األمني      ا

  .القبول بمسارات سياسية مجربة
 وإعـادة   ، ففي مقابل حرص السلطة على تسلم اإلدارة األمنية للمدن         ،هو إذن مسلسل ما يزال في بدايته      

 سيبادر اإلسرائيليون إلى ابتزازها بالكامـل       ،نتفاضة األقصى األوضاع إلى ما كانت عليه عشية اندالع ا       
 فكيف حين تحرص على استهداف الـسياسي واالجتمـاعي          ،في سياق مطاردة رجال المقاومة وخالياها     

  . بما ينطوي عليه ذلك من عسكرة للمجتمع برمته،واالقتصادي لحماس
 بل يضيف إلى ذلـك      ، األبرار فحسب  ما يجري ال ينطوي على أخطاء بحق المجتمع الفلسطيني ورجاله         

  .تكراراً لمسار سياسي مجرب ومعروف النتيجة أيضا
  ٢١/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  إسرائيل تنسف أنابوليس دون متفجرات .٦٠

  نقوال ناصر
عشية انعقاد لقاء أنابوليس، يبدو المحتل اإلسرائيلي حريصا جدا على أن يزود المعارضين لالجتماع من               

الفلسطينيين، بذخيرة تحريضية متفجرة لنسف اللقاء سياسـيا وإعالميـا، دون أي            العرب، وفي مقدمتهم    
  . حاجة إلى متفجرات حقيقية إلفشاله، كما تروج وسائل إعالم إسرائيلية

وتندرج في هذا السياق تصريحات وزيرة خارجية دولة االحتالل تسيبي ليفني يوم األحد الماضي، بـأن                
، بالمساواة في دولة لكـل مواطنيهـا أو         "عرب إسرائيل "توفر حال لمطالب    الدولة الفلسطينية المأمولة، س   

بالحكم الذاتي لألقلية القومية العربية فيها، وهي التصريحات التي أثارت حركة احتجاج، تتسع يوميا فـي           
م، ألنها تنذر بتحول دعوات وزير الـشؤون اإلسـتراتيجية أفيغـدور            ١٩٤٨أوساط عرب فلسطين عام     

مع " التبادل السكاني "، لإلبعاد الجماعي لمليون وربع المليون عربي، تحت يافطة          "الترانسفير "ليبرمان إلى 
  . الدولة الفلسطينية المرجوة، إلى سياسة رسمية للحكومة اإلسرائيلية

وتكشف تصريحات ليفني هذه هدفا إستراتيجيا ثانيا في أولويات دولة االحتالل اإلسرائيلي، وكان رئـيس               
سابق شارون السادر في غيبوبته قد كشف الهدف اإلستراتيجي األول عندما سـوغ موافقتـه               الوزراء ال 

حـق  "العلنية ألول مرة على إقامة دولة فلسطينية، بالقول إنها ستحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين بمنحهم               
  . طينية، الذي ما يزال يمثل العقبة األكبر في طريق السالم مع العرب إلى الدولة الفلس"العودة

وتمثل قضية الالجئين الفلسطينيين وقضية األقلية القومية العربية في إسرائيل همان إستراتيجيان يؤرقان             
قادة االحتالل اإلسرائيلي ألن بقاء هذه األقلية وعودة هؤالء الالجئين هما التهديد اإلستراتيجي، حتى دون               

ية في فلسطين، ومن هنـا مطالبـة رئـيس          حرب، لنجاح مشروع الحركة الصهيونية إلقامة دولة يهود       
كشرط " دولة يهودية "الوزراء اإلسرائيلي أولمرت بتجديد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل ك         

  . مسبق للدخول في مفاوضات مع قيادة المنظمة تقود إلى نجاح لقاء انابوليس أواخر الشهر الجاري
 تكاد ترسم مالمح الدولة الفلسطينية المرجـوة عربيـا          إن تصريحات ليفني، وقبلها تصريحات شارون،     

وفلسطينيا، كمشروع إسرائيلي إستراتيجي أمني، يخلَص دولة االحتالل من همين إستراتيجيين، بتحويلها            
م، وكذلك عرب فلسطين، الذين     ١٩٤٨إلى مخيم كبير لالجئين في العالم، من خالل استيعاب الجئي عام            

ناصا من منحهم جواز سفرها دون حقوق جنـسيتها، بانتظـار فرصـة سـانحة             لم تجد دولة االحتالل م    
للتخلص منهم، ومن الواضح أنها تجد اآلن في أنابوليس مثل هذه الفرصة السانحة لتضرب عـصفورين                

  . فلسطينيين بحجر واحد



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                    ٩٠٨:         العدد                        ٢١/١١/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

 فكان حري    التي ال يمكن ألي عربي قبولها،      -وتأمل دولة االحتالل أن تقود مثل هذه المطالب التعجيزية          
 إلى إفشال اللقاء حتى لو انعقد، وبالتالي التنصل من أية التزامات قد تترتب علـى                -بالعربي الفلسطيني   

نجاحه من منظور أميركي، حيث تريد واشنطن الجتماع أنابوليس أن ينجح، ليس لذاتـه، بـل لتحقيـق                  
المعتـدلين  " مبادلتـه بـدعم      الهدف األصلي الذي سعت اإلدارة األميركية من خالل اقتراح عقده، وهو          

لمشرع احتاللها المتعثر في العراق، ودعم خططها العدوانية ضد إيـران وسـوريا، كعقبتـين               " العرب
أخيرتين أمام الهيمنة األميركية الكاملة على إقليم الشرق األوسط، وخصوصا على القلب العربـي لهـذا                

  . اإلقليم
يضية ضد لقاء أنابوليس من المتطرفين اإلسرائيليين       ولم يحصل المعارضون العرب على ذخيرتهم التحر      

ـ             " أنصار الـسالم  "فقط، بل وممن يصنفون في أوساط مناصري العرب للتسوية السياسية مع إسرائيل، ب
، الذي يشن منـذ     ")مبادرة جنيف "الشريك اإلسرائيلي في    (اإلسرائيليين، مثل يوسي بيلين     " المعتدلين"من  

 دون انعقاد اللقاء، بحجة أن الذهاب إلى أنابوليس دون االتفاق على القـضايا              أيام حملة إعالمية للحؤول   
  . ، الذي تمثله أنابوليس في رأيه"مفترق الطرق"الجوهرية، سيقود إلى أن تُحشر تل أبيب في 

من طموح وطني إلى    " إعالن االستقالل "ويأمل المفاوض الفلسطيني في أن يكون أنابوليس مدخال لتحويل          
يوميا هذا األمل، تجاهال يثبـت      " تغتال"اقعة على األرض، متجاهال كل الحقائق اإلسرائيلية التي         حقيقة و 

أن هذا المفاوض تائه في وهم، ال يبدو أن الفشل الذي يكاد يكون مؤكدا في أنـابوليس، سـيكون كافيـا                     
  . ليجعله يصحو من وهمه على الواقع المر

في تصريحاته ومواقفه، وهو يبدي مرونة مفرطـة تتجـاوز          وبينما يظهر المفاوض الفلسطيني متناقضا      
الخطوط الوطنية الحمراء في حرصه على إنجاح لقاء أنابوليس، الذي يجري التخطيط لعقـده، ليتـزامن                

/  كـانون األول     ٢٩ فـي    ١٨١بالمصادفة أو عمدا مع الذكرى الستين لصدور قرار تقسيم فلسطين رقم            
ئيلي حملة تصعيد ميداني وسياسي، تكتيكي وإستراتيجي، إلـى حـد           م، يقود نظيره اإلسرا   ١٩٤٧نوفمبر  

التهديد بإفشال المؤتمر، قبل أن يبدأ، بهدف انتزاع تنازالت فلسطينية في القـضايا العالقـة، قبـل بـدء                   
المفاوضات عليها، محوال المؤتمر إلى مناسبة للعالقات العامة، وكما عبر عنه أحد المعلقين اإلسرائيليين،              

قبل انعقاده، كما كتب يوسي فيرتر في الصحيفة العبريـة          " اغتيال أنابوليس "يجري اآلن في إسرائيل     بأنه  
  . هآرتس

 ١٥فـي   " وفـا "إن التناقض بين عنوان خبر نشرته باللغة اإلنكليزية وكالة األنباء الفلسطينية الرسـمية              
السالم القائم علـى    "لقول إن   الجاري، وبين نص الخبر، عندما نسب العنوان إلى الرئيس محمود عباس ا           

الـسالم  "، بينما نسبت مقدمة الخبر لعباس القول إن         "العدل فقط هو الذي يحقق السالم لفلسطين وإسرائيل       
إن هذا التناقض عكس حالة التخبط التي يجد المفـاوض          ... ، هو الذي يحقق ذلك،      "القائم على الظلم فقط   

، وبين األمل والوهم، وهو تخبط لم ينتقل لحسن الحظ إلـى            "ؤلالتفا"و" التشاؤم"الفلسطيني فيها نفسه بين     
شعبه، الذي صقلته التجربة، فأصبح يعرف تماما كيف يفرق بين الطموح الوطني الواقعي وبين الواقعية               

  . السياسية الغارقة في الوهم
 بينهـا إال    وانعكس هذا التخبط بين التفاؤل والتشاؤم في تصريحات الرئيس الفلسطيني نفسه، ال تفـصل             

ففي يوم الجمعة الماضي، أبلغ عباس الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، تـشاؤمه إزاء فـرص                 . بضعة أيام 
نجاح أنابوليس، على ذمة سفيره في الرياض جمال الشوبكي، وذلك بعد أربعة أيام فقط من التفاؤل الذي                 

، وشاركه في الوصـف     "صة تاريخية فر"أبداه في العاصمة التركية أنقرة، عندما كرر قوله إن أنابوليس           
  . نفسه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس

  :  مرونة فلسطينية وتصعيد إسرائيلي-
، سـواء كانـت     "الفرصة"هذه  " اغتيال"والمراقب ال يسعه إال أن يسجل كيف تسعى إسرائيل متعمدة إلى            

 التي يحاول المفاوض الفلسطيني من      تاريخية أم أخيرة، إذ بالرغم من التنازالت التكتيكية واإلستراتيجية،        
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خاللها، إثبات مرونته وحرصه على إنجاح مساعي السالم عبر بوابة أنابوليس، فإن نظيره اإلسـرائيلي               
يقابلها بتصعيد إسرائيلي ميداني تكتيكي، يتمثل في مواصلة االعتداءات واالغتياالت وعمليات االجتيـاح             

اد إلعادة اجتياح قطاع غزة بعد مؤتمر أنابوليس، وبتـصعيد          العسكري، وإستراتيجي، يتمثل في االستعد    
سياسي ال يأبه بأية مرونة أو حرص مماثلين، تكتيكيا بإثارة المزيد من العقبات أمام نجـاح أنـابوليس،                  
وإستراتيجيا بمحاولة فرض نتائج مسبقة لقضايا الوضع النهائي، من خالل طرح شروط جديدة للـدخول               

  . ل انتزاع اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيلفي عملية التفاوض، مث
وكان القرار الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة األولى األسبوع الماضي بتعديل قانون قديم يجيز إجراء               

 صوتا، هـو    ٨٠ صوتا لينص مشروع القانون الجديد على أغلبية         ٦١أي تغيير في وضع القدس بأغلبية       
  . أنابوليس باستباق أية نتائج يمكن أن تتمخض عن المفاوضات فيها" يالالغت"أحدث التكتيكات أإلسرائيلية 

حل عادل ومتفق   "إن تجديد االعتراف الفلسطيني بإسرائيل، ليشمل يهوديتها، يحسم مسبقا إذا ما تحقق أي              
لقضية الالجئين الفلسطينيين، ويهدد مصير مليون وربع المليون عربي فلسطيني مـن الـصامدين              " عليه

، كما أنه يمثل ذروة االستهتار      )الترانسفير(م، بالتمهيد لإلبعاد الجماعي لهم      ١٩٤٨ضهم منذ عام    فوق أر 
بمبادرة السالم العربية التي نصت على ذلك، ويمثل أيضا استهتارا بالدول العربية التي تسعى إسـرائيل                

  . إلى التطبيع معها في أنابوليس، لكنها تنتهك مبادرتها للسالم قبل ذلك
ة بائع وهم السالم اإلسرائيلي مليئة دائما بوسائل االبتزاز، ففي منتصف الـشهر الجـاري شـنت                 وجعب

المجمد حقـا منـذ     (المنظمة الصهيونية األميركية حملة لكي تلغي حركة فتح التي يقودها عباس ميثاقها             
  ! كشرط مسبق لذهاب إسرائيل إلى أنابوليس) ثالثين سنة

 الحصول على ما تريد أوال ثم تعد بدفع الثمن آجال يتضح بصورة أكثر              وأسلوب إسرائيل هذا في محاولة    
ـ    يوم " الجروزالم بوست "السالم الفلسطيني، فعلى سبيل المثال ذكرت صحيفة        " شريك"جالء في ابتزازها ل

" مبادرات حسن نيـة   "الجمعة الماضي أن المؤسسة العسكرية أوصت حكومة إيهود أولمرت، بعدم تقديم            
سطيني، مثل تطبيق االلتزامات اإلسرائيلية بموجب المرحلة األولى مـن خريطـة الطريـق              للجانب الفل 

الخاصة بتجميد االستيطان أو إطالق سراح أسرى فلسطينيين أو تخفيف الحواجز، التي تحد من حريـة                
حركة الناس والبضائع، قبل لقاء أنابوليس، وفي الوقت نفسه أوصت باإلصرار علـى تطبيـق الجانـب                 

قبل الذهاب وهو ما يحدث فعال اآلن من خالل التنسيق األمنـي            " الخريطة"طيني اللتزاماته بموجب    الفلس
  ). نهارا لألمن الفلسطيني وليال لقوات االحتالل كما في مدينة نابلس(

لقد راقب المواطن الفلسطيني بمشاعر اختلط فيها األلم والغضب كيف تحولت الذكرى الـسنوية الثالثـة                
سر عرفات إلى مناسبة دموية لتعميق االنقسام الوطني، بينما كان ينبغي استثمار هذه المناسبة              الستشهاد يا 

لتوحيد الصف الوطني حول السبب المباشر لحصار الزعيم الراحل، ثم استشهاده، وهو الغدر التفاوضي              
 خطـأ   م، التي يصر المفاوض الفلسطيني اآلن علـى تكـرار         ٢٠٠٠به في قمة كامب ديفيد أواخر عام        

 أميركي جديد في أنابوليس، لكي يلـدغ المفـاوض          -الذهاب إليها بالذهاب إلى كمين تفاوضي إسرائيلي        
ويبدو أن تسعير حدة االنقسام الفلسطيني، ال هدف له سوى صرف أنظـار             . نفسه من الجحر ذاته مرتين    

  . لمفاوض الفلسطينيالرأي العام الوطني عن الكمين التفاوضي الجديد، الذي ينساق أو يساق إليه ا
 األميركي، الذي نصب له في كامب  - وعدم وجود انقسام فلسطيني لم ينقذ عرفات من الكمين اإلسرائيلي         

وعلى األرجح، فإن االنقسام الفلسطيني الحالي يهدد القيـادة الفلـسطينية ومعهـا             . ديفيد قبل سبع سنوات   
 الذهاب إلى الكمين الجديد، بالرغم من وعيها        القضية الوطنية برمتها بعواقب وخيمة، إذا ما أصرت على        

المعلن بمخاطر ما هي مقدمة عليه، ألن االنقسام الفلسطيني هو الحجة األقوى التـي يلقيهـا المفـاوض                  
اإلسرائيلي في وجه نظيره الفلسطيني، ليتهمه بالضعف، تمهيدا التهامه بالعجز عن الوفاء بأية التزامـات            

ي يتنصل اإلسرائيلي من استحقاقات دولية لعملية سالم، يصر حلفاء االحتالل           يوقع عليها في أنابوليس، لك    
  . اإلسرائيلي على إحياءها ألسباب، أصبح من المعروف أن ال عالقة لها بالسالم
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  :  المفاوض الفلسطيني يكرر أخطاءه-
لي جديد، بينمـا   والخطأ األكبر الذي يكرره المفاوض الفلسطيني، هو الموافقة على الذهاب إلى مؤتمر دو            

لم تف إسرائيل بعد بالتزاماتها التي وقعت عليها أو تعهدت بها للجانب الفلسطيني في مؤتمرات مماثلـة                 
  . سابقة

م، تعرض عرفات لضغوط خارجية أميركية وأوروبية وعربية وضغوط داخليـة           ٢٠٠٠في صيف عام    
ذهاب إلى كامب ديفيـد لبحـث قـضايا         أكبر منها، من فريق بلغ التزامه بالتفاوض حد اإلدمان، لدفعه لل          

الوضع النهائي، قبل أن ينفذ االحتالل اإلسرائيلي التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو االنتقالية، فقد كان على               
الجانب اإلسرائيلي تنفيذ المرحلة الثالثة إلعادة انتشار قواته المحتلة في الضفة الغربية قبل الشهر السابع               

ل من تنفيذها بالهروب إلى األمام، إلى بحث قضايا الوضع النهائي في كامب             م، لكنه تنص  ١٩٩٩من عام   
ديفيد، وما كان ينبغي الذهاب إلى هناك للتوقيع على اتفاقات جديدة قبل االنتهاء من تنفيذ ما تم التوقيـع                   

  . وكان هذا االستحقاق اإلسرائيلي وما يزال برسم التنفيذ. عليه مسبقا 
لفلسطيني نفسه يريد تكرار الخطأ نفسه بالذهاب إلى كمين أنابوليس الجديد، قبل            وها هو فريق التفاوض ا    

أن ينفذ الجانب اإلسرائيلي ما سبق أن تعهد به للرئيس عباس بإعادة انتشار قوات االحتالل إلى مواقعهـا        
ـ            ٢٠٠٠سبتمبر  /  أيلول   ٢٨قبل   ه م، وهو المطلب الذي طالما أعلنه المفاوض الفلسطيني قبـل أن يطوي

النسيان مع غيره من المتطلبات، التي كان يعلنها هذا المفاوض كشروط لنجاح أنابوليس، مثـل الـسقف                 
، والوثيقة التفصيلية التي ستقدم إلى المؤتمرين، والضمانات الدولية للتنفيـذ وآلياتـه             )ستة أشهر (الزمني  

لى مؤتمر تـشوب مرجعياتـه      وغير ذلك، مما تنازل عنه هذا المفاوض تكتيكيا في تهالكه على الذهاب إ            
  . اإلستراتيجية مطاعن وطنية، يكاد يجمع الطيف الفلسطيني بألوانه كافة على التحذير منها

إن تفاصيل عملية السالم، التي أغرق بها التحالف األميركي اإلسرائيلي العرب عامة والفلسطينيين منهم              
أهمها أن هذه العملية تجـري فـي ظـل          خاصة، قد غيبت عن وعيهم العام حقائق إستراتيجية أساسية،          

اختالل ساحق لموازين القوى لصالح هذا التحالف، وأن هذه العملية لم تبدأ إال بعد ضمان التفوق الساحق                 
، أو  )العراق(، أو تدمير قوى أخرى      )مصر(لهذا التحالف، بعد إخراجه لقوى عربية أساسية من الصراع          

، أو تحييـد قـوى      )السعودية والجزائر (رئيسية رابعة داخليا    ، أو إشغال قوى     )سوريا(حصار قوى ثالثة    
، أو بتهديد القـوى الباقيـة   )األردن وموريتانيا والكويت(خامسة بربطها بطريقة أو بأخرى بهذا التحالف     

دول الخلـيج   (هذا التحـالف    " حماية"اإلرهاب الدولي أو بالبعبع اإليراني، لكي ال تستغني عن          " بعبع"بـ
  ). العربية

ا الحقيقة المغيبة األهم، فهي أن الحليفين اللذين يعتمدان استخدام القوة العسكرية أو التهديد بهـا كـأداة                  أم
رئيسة في السياسة الخارجية، ال يمكنهما اعتماد الوسائل والحلول السياسية والدبلوماسية إقليميا وعالميـا              

يمكنه أن يصنع إال سالما مبنيا علـى        لتسوية الصراعات والمنازعات الدولية، وأن من يصنع الحرب ال          
نتائج حروبه، وأن من مارس الغزو واالحتالل في العراق ال يمكنه أن ينهي االحتالل في فلسطين، وأن                 
من دعم االحتالل اإلسرائيلي، تمويال وتسليحا وحماية سياسية ودبلوماسية طوال ستين عاما، إنما يفتقـد               

  . ل دون ضمان مكاسبهكل مصداقية وأهلية إلنهاء هذا االحتال
وهذه الحقائق األساسية التي يغيبها صانع القرار العربي عن جمهوره، ألنه اختار السالم مـع الحليفـين                 

ـ  ، لم تغب عن الحركة الشعبية األميركية المناهضة للحرب، التـي دعـى             "خيار إستراتيجي "المحتلين ك
، الذي يعقـده  "اجتماع السالم المزيف"ي أثناء  من الشهر الجار٢٧ائتالفها مؤخرا إلى تنظيم مظاهرة في  

، "متى انعقد هذا االجتمـاع    "الرئيس بوش في األكاديمية البحرية بمدينة أنابوليس في والية ميريالند، أو            
  . كما جاء في بيان لالئتالف

، "اجتماع سـالم  "بوش على عقد    " يتجرأ"لشعوب الشرق األوسط ولكل محبي العدل أن        " إنها إهانة بالغة  "
بينما تواصل واشنطن احتاللها للعراق وإثارتها لالضطرابات في المنطقة، وقد انكشف زيف هذا اللقـاء               
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، كما قال البيـان، الـذي       "لقاء ليوم واحد  "العتيد إلى مجرد    " مؤتمر سالم الشرق األوسط   "بعد أن تقلص    
لشعب الفلسطيني، وفـي    محاولة فرض تنازالت جديدة على ا     "خلص إلى أن الهدف من لقاء أنابوليس هو         

الوقت نفسه محاولة تطبيع عالقات حكومات عربية مع إسرائيل بينما تستمر تل أبيب في عدوانها الشامل                
  ". اإلعداد لحرب جديدة"، وأن الهدف من اللقاء هو "على الشعب الفلسطيني

  ٢٠/١١/٢٠٠٧مجلة العصر 
 
  !فن انتظار ما ال يأتي: الفلسطينيون .٦١

  خالد الحروب
جرائر حكاية مؤتمر أنابوليس الفارغة من المضمون أنه أجل مواجهة األجندة الفلسطينية األكثـر              إحدى  

الكل ينتظر، لكن الكـل ال يعـرف مـا هـو            : إلحاحاً وأدخل الفلسطينيين في حالة من انتظار المجهول       
 أن اليـوم    المنتظر؟ أتاح مؤتمر أنابوليس مسوغاً لتبرير االنتظار، رغم أن جميع المنتظـرين يـدركون             

ومع ذلك يتمترس الجميـع بحبـل       . الالحق على إنعقاد المؤتمر لن يختلف عن اليوم السابق على إنعقاده          
الحكومة الفلسطينية في رام اهللا صارت أول من يدرك عبثية المؤتمر القادم، ألنها هـي وألن                . االنتظار

لي الذي يحوم حـول هـدف       رموزها هم أكثر المطلعين على عنت وعجرفة وعنجهية الطرف اإلسرائي         
ورغم إدراكهـا، أي    . إستراتيجي رئيسي هذه األيام هو تكريس االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة           

  !الحكومة إلنعدام المعنى والمضمون من هذا المؤتمر فإنها تمارس فن االنتظار، وتنتظر
ت الوضع الفلسطيني في    حركة حماس، وبعد خطيئة الحسم العسكري الذي قامت به في حزيران، وورط           

ماذا . مأزق أضاف شلالَ إضافياً على ما كان فيه من شلل تنتظر هي األخرى، وال أحد يعرف ماذا تنتظر                 
تنتظر حماس كي تقدم مبادرة تصحح بها ما قامت به؟ بعيداً عن التسويغ والتبرير وسرد تفاصيل الفلتان                 

حماس وعبر  .  يكون بصب طوفان أخطاء فوقه     األمني الذي سبق الحسم العسكري، فإن تصحيح الخطأ ال        
الحسم العسكري ربما حلت مشكلة التنظيم وما كان يتعرض له من تهديد، لكنها فاقمت مـشكلة الـوطن                  

  .وعرضته لتهديدات جمة، إنقسامية وغيرها
الفلسطينيون انتظروها كي تحاسب نفسها، ثم تفاجأوا بها إذ وجدوها تمـارس            . حركة فتح بدورها تنتظر   

بعد خسارة االنتخابات أمام حماس لم يطـر أي مـن           . االنتظار هي األخرى، لكن انتظار المجهول أيضاً      
رؤوس فتح الكبيرة التي يعرف ناس كثيرون أنها تسببت في الفشل، وخسرت فتح أن تستعيد صدقيتها في                 

 التي يعرف   وبعد خسارة المعركة مع حماس في قطاع غزة لم يطر أي من رؤوس فتح الكبيرة              . الشارع
وخسرت فتح  . ناس كثيرون أنها كانت السبب في تدهور األمور ووصولها إلى ما وصلت إليه في القطاع              

  !مرة ثانية فرصة أن تسترد موقعها وصدقيتها عند جماهيرها، وآثرت خيار االنتظار
 اإلطفائيـة   الفصائل والتيارات والشرائح الفلسطينية التي كانت في الماضي تقوم على أقل تقـدير بـدور              

فتصلح ذات البين، وتصل بين فتح وحماس، سرعان ما دب اإلحباط في أوساطها أيضاً، وبعد ان قامـت                  
أما الشعب الفلسطيني المكلـوم     . بمحاوالت خجولة، صعدت هي األخرى لتقعد فوق كثبان رمل االنتظار         
  . االنتظار المرهقبأبنائه وقياداته، فهو أول المنتظرين وأكثر الفزعين مما سيؤول إليه هذا

لكن في الالوعي السياسي لجميع هذه األطراف لعب مؤتمر أنابوليس فـي األشـهر القليلـة الماضـية،                  
فقد خلق وهماً، أو فاصالً زمنياً، تمكن من خالله من تجميد الحركـة             . ومازال، الدور االنتظاري المدمر   

الداخلي الفلسطيني، وقطع الطريـق علـى       السياسية، وشل أية مبادرة داخلية أو إقليمية لتحريك الوضع          
لم يتوقف ذلك المؤتمر على تخليق ذلك الوهم االنتظاري فحسب، بل أهم            . سيره نحو الترسخ واالستدامة   

منه وأخطر حمل هدفاً أساسياً وكبيراً وهو ترسيخ االنقسام الضفاوي الغزاوي، واستثماره عبر التعامـل               
  .ناسي قطاع غزة ومن فيهمع السلطة الفلسطينية في رام اهللا وت
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إسرائيلي أمام أبـو مـازن      -وهكذا ومنذ تاريخ اإلعالن عن نية عقد المؤتمر العتيد وضع شرط أمريكي           
وألحق ذلك الـشرط بتهديـد      . وحكومة سالم فياض ينص على عدم قبول إجراء حوار مع حركة حماس           

ألمريكي الغربي اإلسرائيلي علـى     ا" االنفتاح"واضح ينص على أنه في حال تم فتح مثل ذلك الحوار فإن             
الفلسطينيين سوف ينتهي، وتعود األمور إلى ما كانت عليه أيام حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة حماس                

المعنى العملي لذلك تـأخير أي تحريـك        . قبلها، حيث الحصار والتضييق السياسي والدبلوماسي والمالي      
ولتعمل هذه الـشهور علـى      .  تأخيره، لعدة شهور إضافية    لألجندة الفلسطينية الداخلية، وهو ما ال يمكن      

ترسيخ الوضع االنقسامي وخلق وقائع جديدة على األرض، فتفرك إسرائيل يديها بأنها تخلصت من قطاع               
غزة كما كانت دوماً تحلم وتخطط، وبأنها قصمت ظهر المشروع الوطني الفلسطيني عبر قطع الجغرافيا               

مقابل االنصياع لعدم الحوار مع حماس تكون المكافأة        . ى نصفين متخاصمين  والديموغرافيا الفلسطينية إل  
: على ذلك التأخير هي عقد المؤتمر، إن عقد، وال يهم ماذا سيناقش وال ماذا سيتضمن أو ما ينـتج عنـه        

  .المهم هو االنعقاد بحد ذاته
 الفشل فيه أو الواصلين إليـه       والغرابة في سياسة كهذه يسبقها فشلها، والغرابة في عقد مؤتمر كهذا يكون           

من المدعوين، وأول الجالسين في صدر قاعة اإلجتماعات، أنها تتم ويتم التعامل معها وكأنهـا سياسـة                 
أنابوليس مؤتمر صورة وإعالم ومصافحات، ال عالقة له بالتفاوض أو التقدم خطـوة             . حقيقية ال صورية  

و مجرد االنعقاد، حتى تقول لنفسها أوالً ثم لغيرها أنها          ما تريده الواليات المتحدة من ورائه ه      . بأي اتجاه 
ما تزال تشتغل على الملف الفلسطيني، وأنها لم تغرق كلية في الملف العراقي الملتهب أو اإليراني الذي                 

تريد واشنطن، ربما، أن تقدم بين يدي حربها القادمة ضد إيران صدقية مؤتمر             . يشي بااللتهاب هو اآلخر   
  !نيين بصور أمام كاميرات التلفزيون قبل أن يغادروا عائدين مصدومين من نتيجة االنتظاريرشو الفلسطي

ما ال يريد كثيرون سماعه هو أن حالة االنتظار المصطنعة هذه هي للهروب من القضية الملحـة األهـم      
ليس . دوهي إعادة اللحمة الوطنية، والحوار مع حماس واالتفاق على أجندة وطنية وبرنامج سياسي موح             

هناك من حل على صعيد داخلي غير الحوار بين فتح وحماس، إال إن كان لدى أي منهما النية الكاملـة                    
" مهـرب "وما دام الحوار هو الحل الـذي ال         ! والمبيتة والقدرة الفائقة للقضاء على األخرى قضاء مبرماً       

ف ولألطراف التي لها مصلحة في      منه، فلماذا يتم تأخيره ولماذا يترك للزمن واألحداث وألصوات التطر         
هذا االنقسام، وسوى ذلك كثير، أن تعمل عملها في حقن مزيد من العفن في هذا الوضع المتعفن؟ إن كان                   

لكن في ذات الوقت هذا ال يخفف من        . لدى أي طرف من األطراف حل غير الحوار فليأت به وليطرحه          
عليهـا أن تتوقـف عـن       . قوم بإصالح ما خربته   مسؤولية حماس وال يقلل من إلحاح الطلب عليها بأن ت         

االنتظار هو اللعبة الخطـرة اآلن، التـي تـستغلها          . االنتظار، كما على فتح، وكل األطراف الفلسطينية      
إسرائيل لتستمر في شطب بنود الوجود الفلسطيني بندا بنداً، وآخرها ما يتضمنه مـن شـطب المطالبـة                  

  !هود في العالمباعتراف فلسطيني بأن إسرائيل دولة للي
  ٢١/١١/٢٠٠٧لشرق القطرية ا

  
  ووقائع علنية فلسطينية" إسرائيلي"تقرير سري  .٦٢

  سعد محيو
 "إسرائيلية"روح ياسر عرفات التي تم استحضارها مؤخراً في ذكرى غيابه، تجعلنا نستحضر معها وثيقة               

تمـوز  / يوليـو  ١٥ي  سرية خطيرة سربت خطوطها الرئيسية عشية وفاة الرئيس الفلسطيني، وبالتحديد ف          
  .الماضي

 في وقت مبكر انهيـار      "توقعت"هذه الوثيقة، التي وضعتها وزارة الخارجية ووقعت في خمس صفحات،           
أجـزاء  " لمحاولة ملء الفراغ، واندالع اضـطرابات فـي          "حماس"السلطة الفلسطينية، وتحرك إسالميي     

 واسـعة   "إسـرائيلية "ت عسكرية   وهي أوصت بشن عمليا   . ، على حد تعبيرها   "أخرى من الشرق االوسط   
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النطاق في قطاع غزة، إذا ما خرجت المجموعات االسالمية، بقيادة حماس من معاقلهـا فـي مخيمـات                  
كما شددت على ضـرورة رفـض دفـن         . "الالجئين لمحاولة السيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية      

  .الرئيس عرفات في القدس حين وفاته
ولم يدفن فـي    ) أو اغتيل بالسم  (فعرفات مات   .  هذه تحققت كلها تقريباً    "ئيليةاإلسرا" "يوم اآلخرة "توقعات  
هذا يجب أن يطرح علـى      . وحماس انقضت على السلطة في غزة     . والسلطة الفلسطينية انهارت  . القدس

، أم انها كانت في الحقيقة      "اإلسرائيلية" للوزارة   "توقعات"هل كانت هذه مجرد     : الفلسطينيين السؤال الكبير  
  تخطيطات سقطوا هم ضحيتها بالجملة أو المفرق، ال فرق؟

. العوامل الخارجية لعبت دوراً كبيراً بالفعل في كل ما جرى منذ وفاة عرفـات             : الدافع لهذا السؤال مقنع   
 "اإلسـرائيلية "فإدارة بوش قصمت ظهر السلطة الفلسطينية حين سحبت عنها الغطاء وسـمحت للقـوات         

وحكومة شارون أكملت المهمـة     . مؤسساتها االمنية والسياسية وبناها االقتصادية    باجتياح مناطقها وتدمير    
  .بشن حرب ال هوادة فيها عليها

فنخبـة  . بيد أن الدور الكبير للعوامل الخارجية ال يعني أن مسؤولية العوامل الداخلية ليست كبيرة أيضاً              
لبيئة االقليمية  الدوليـة مـع مجـيء         أوسلو فشلت في إدراك معنى التغييرات الكبيرة التي طرأت على ا          

كما فشلت أيضاً في التحضير لمرحلة ما بعد اتفاقات         . شارون والمحافظين الجدد األمريكيين إلى السلطة     
أوسلو، برغم إدراكها أن المحافظين القدماء في تل أبيب والمحافظين الجدد في واشنطن قرروا نسف هذه                

  .االتفاقات من أساسها
 ١١، لم تدرك طبيعة هذه المتغيرات، فواصلت عملياتها االستـشهادية بعـد أحـداث               ، بدورها "حماس"و

 من استنفار جزء ال بأس به       "اإلسرائيليين" في أمريكا، األمر الذي مكّن األمريكيين و       ٢٠٠١أيلول  /سبتمبر
منفـرد  وهي توجت هذه األخطاء باسـتيالئها ال      . من الرأيين العامين األوروبي والدولي ضد الفلسطينيين      

  . الراهنة لفلسطين"األفغنة"على السلطة في غزة، ما أسفر في النهاية عن 
 يراهن على هذه الموبقات الداخليـة الفلـسطينية،         "اإلسرائيلية"هل كان التقرير السري لوزارة الخارجية       

  ؟"أجزاء أخرى في الشرق االوسط"حين توقّع مع رحيل عرفات اضطرابات تبدأ في فلسطين وتنتشر إلى 
  !حتماً

  ٢١/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  !!في إثر أنطوان لحد" فّياض" .٦٣

  صالح النعامي
  !!بدت الصورة واضحة وجلية

حكومة سالم فياض تستنسخ تجربة جيش لبنان الجنوبي الذي كان يقوده العميل أنطوان لحد، والذي انهار                
وجد ثمة فرق بين ما كانـت تفعلـه         ال ي . ٢٠٠٠بعد انسحاب جيش االحتالل من جنوب لبنان في العام          

فهناك تكامل فـي    . القوات اللحدية وبين ما تعكف عليه حالياً األجهزة األمنية التابعة لحكومة سالم فياض            
أنشطة القمع التي تقوم بها هذه األجهزة وجيش االحتالل ضد حركات المقاومـة العاملـة فـي الـضفة                   

فلو أخذنا مدينة نابلس على سبيل      . ين الطرفين واضحة تماماً   الغربية، بحيث تبدو معالم التقاسم الوظيفي ب      
المثال التي أعلنت حكومة فياض أنها ستكون المدينة األولى التي ستُطبق فيها الخطة األمنية لوجدنا أنـه                 
في الوقت الذي يقوم فيه جيش االحتالل بحمالت االعتقال في أحياء من المدينة ضد نـشطاء المقاومـة،                  

ادعاءات حكومة  . كومة فياض بحمالت مماثلة في أحياء أخرى من المدينة في نفس الوقت           تقوم أجهزة ح  
فياض أن أجهزتها األمنية تتعرض للمسلحين المسؤولين عن حالة الفلتان األمني في المدينة، تم نسفها من                

فيـذاً اللتـزام    إن هذه الحملة تأتي تن    : قبل وزير الداخلية في هذه الحكومة عبد الرزاق اليحيى الذي قال          
. السلطة الفلسطينية للحكومة اإلسرائيلية بتفكيك األذرع العسكرية لحركات المقاومة في الـضفة الغربيـة     
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ليس هذا فحسب، بل إن اليحيى يفاخر بأن السلطة أقدمت على ما أقدمت عليه ضمن تنفيذها اللتزاماتهـا                  
المقاومة وجمع سـالحها ومحاربـة      التي تفرض على السلطة تفكيك حركات       " خارطة الطريق "في خطة   

  .التحريض ضد إسرائيل في المؤسسات الدينية ووسائل اإلعالم ومناهج التدريس
الالفت أنه حتى أكثر المقربين من أبو مازن باتوا يقرون أن حكومة سالم فياض تعيد تجربة جيش لبنان                  

 يقول الدكتور غسان الخطيب     -يينأعدها بالتعاون مع عدد من الباحثين اإلسرائيل       -الجنوبي؛ ففي مذكرة    
بلغنا حالة تذكّر الكثيرين بجيش لبنان الجنوبي،       : "الذي تولى عدة مناصب وزارية في حكومات أبو مازن        

ومثال على ذلك الوضع فـي نـابلس        . الذي أنشأته إسرائيل لتعزيز مصالحها األمنية في احتاللها للبنان        
ياتها األمنية، ولكن فيما تسمح إسرائيل بتعزيـز الـشرطة          حيث تريد السلطة الفلسطينية استئناف مسؤول     

وبوسع مثل هذا الوضع أن يزيد فـي إفقـاد          .. الفلسطينية في نابلس، يواصل جيشها توغالته في المدينة       
  .على حد تعبير الخطيب". السلطة صدقيتها في عيون شعبها وتشجع المقارنة مع جيش لبنان الجنوبي

يؤكـد أن   " الخطيب"الذي شارك في إعداد المذكرة مع       ) داني ريشف ( المتقاعد   الباحث اإلسرائيلي والعقيد  
) ريشف(شهادة  . هناك تشابهاً كبيراً بين األجهزة األمنية التابعة لحكومة سالم فياض وجيش أنطوان لحد            

تكتسب أهمية خاصة؛ ألنه كان من الضباط اإلسرائيليين الذين أشرفوا على تشكيل جيش لبنان الجنـوبي                
  .ي حينهف

إن األجهزة األمنية التابعة ألبو مازن تعاني من بعض أعراض ظهرت في حينه فـي               ): "ريشف(ويقول  
إن القوتين العسكريتين دربتا وجهزتا من جانب قوات أجنبيـة          "): ريشف(ويضيف  . "جيش لبنان الجنوبي  

لمسوغ المحلـي، فإنـه     ومهما كانت صدقية ا   . لمواجهة أجنحة في مجتمعها وليس لمواجهة عدو خارجي       
أن شرعية أجهزة عباس تتساوى بالضبط مع       ) ريشف(ويؤكد  ". يتقوض عندما تعمل لمصلحة قوى أجنبية     

شرعية جيش الميلشيات اللحدية؛ إذ يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني سينظر إلى أجهزة أبو مازن علـى                 
  ".  األولعدو الشعب الفلسطيني"أساس أنها أجهزة غير شرعية؛ ألنها تخدم 

الالفت أن مزاعم أبو مازن بأن استهداف حركات المقاومة في الضفة الغربية يـأتي ضـمن مـشروع                  
، ال يصدقها حتى فيـاض      "أنابوليس"سياسي تسعى السلطة إلنجازه عبر التفاوض مع إسرائيل في مؤتمر           

محكـوم  " أنابوليس"نفسه، الذي قال في لقاء مع عدد من محرري الصحف الفلسطينية مؤخراً أن مؤتمر               
، فإن كـل الـدالئل تؤكـد أن         "أنابوليس"وحتى بدون أن يصدر فياض حكمه على        . عليه بالفشل الذريع  

بل على العكس، فإسـرائيل تفـرض       . إسرائيل لن تسمح ألبو مازن بالحصول على أي إنجاز مهما كان          
لسلطة مسبقاً بـأن إسـرائيل      المزيد من اإلمالءات التعجيزية على أبو مازن، مثل مطالبتها بأن تعترف ا           

دولة يهودية، وهذا يعني ضمناً ليس فقط تنازل السلطة عن حق العودة لالجئين، بل تبني مواقف اليمـين                  
 من أرضهم وإرغامهم؛ فاإلسرائيليون يـرون أنـه         ٤٨المتطرف اإلسرائيلي الداعي إلى طرد فلسطينيي       

لك تقر بحق إسرائيل في اتخاذ كـل الخطـوات          عندما تعترف السلطة بأن إسرائيل دولة يهودية، فهي بذ        
 حـسب  –التي من شأنها الحفاظ على التفوق الديموغرافي لليهود، وأبرز الضمانات لتحقيق هذا الهـدف         

 من أراضيهم، وهـذا     ٤٨ إسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين وانتزاع فلسطينيي         –الرؤية اإلسرائيلية   
  .جية اإلسرائيلية تسيفي ليفنيما عبرت عنه بشكل صريح وزيرة الخار

الالفت أنه في الوقت الذي يحاول فيه أبو مازن تسويغ عمليات القمع التي يأمر بارتكابها ضد حركـات                  
، فإن األوساط السياسية والحزبيـة      "أنابوليس"المقاومة في الضفة الغربية، بالرهان على مخرجات مؤتمر         

لفلسطيني الذي سيغادر إلى المؤتمر خـاوي الوفـاض،         والصحافية في إسرائيل تجمع على أن الجانب ا       
حتى لو قـدم    : "لدرجة دفعت المعلق اإلسرائيلي حنان كريستال أن يعيد عبارته التي يكررها دائماً، وهي            

أبو مازن رؤوس قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي على طبق من فضة إلسرائيل، فإنه لن يحـصل                 
  ".على أي إنجاز مقابل ذلك
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 حكم المؤكد أن قدرة أبو مازن وفياض على مواصلة سياستهما الحالية ستكون محـدودة جـداً؛                 بات في 
فـي  " ميليشيا لحد "فالشعب الفلسطيني الذي أطاح بكل التشكيالت العميلة لن يسمح بإعادة استنساخ تجربة             

  . الضفة الغربية
  ٢١/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  :كاريكاتير .٦٤

  
  ٢١/١١/٢٠٠٧ ردنيةالدستور األ


