
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إشارات إلى المبادرة العربية وخريطة الطريق"أنابوليس"ارتياح فلسطيني لتضمين دعوة 
  سرائيلسيجلب نجاحاً إل" أنابوليس"و... دول عربية تقدم دعما ماليا لحكومة غزة: الزهار

  "الشاباك" في الضفة جزء من األمنية األجهزة: "القسام"
  ألول مرة نجد فلسطينيين ال يودون محاربة إسرائيل: أولمرت

  ٢٠٠٨معظم األسرى المنوي اطالق سراحهم سيفرج عنهم خالل عام 
  "أنابوليس" لتنسيق المواقف قبل  اليومقمة ثالثية مصرية أردنية فلسطينية

قـانون حـق"قر ي "التشريعي"
 .. لرفعه لعباس  تمهيداً" العودة

  الجلسة غير قانونية تعد "فتح"و
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            ٢ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٤   إشارات إلى المبادرة العربية وخريطة الطريق"أنابوليس"ارتياح فلسطيني لتضمين دعوة  .٢
 ٥  "نابوليسأ" مشتركة في ربع الساعة االخير من موعد قد نتوصل لوثيقة: هعبد رب .٣
 ٥   حرب السلطة على الفلتان األمني أم المقاومة...نابلس: تحقيق .٤
 ٦  "سرائيلياال"النائب مريم صالح تتعرض لتحقيق قاسي في سجن المسكوبية  .٥

    
    :المقاومة

 ٦  سرائيلسيجلب نجاحاً إل" أنابوليس"و... دول عربية تقدم دعما ماليا لحكومة غزة: الزهار .٦
 ٧  "حماس"اجتماع أنابوليس قفز في الهواء ال يعزل : عزت الرشق .٧
 ٧   "الشاباك" من  في الضفة جزءاألمنية األجهزة: "القسام" .٨
 ٧  تنفي نيتها نقل المقاومة إلى الخارج وتؤكد أن معركتها مع االحتالل في فلسطين" حماس" .٩
 ٨  في رام اهللا لتحديد سياستها إزاء ناشطيها في غزة" فتح"تختبر نيات " حماس" .١٠
 ٨  وتنفيان إلغائه" مؤتمر دمشق"تؤكدان انعقاد " الجهاد"و" حماس" .١١
 ٨   في غزة األسبوع المقبل" أنابوليس" لمؤتمر مناهض لـ  تعدالفصائل .١٢
 ٩   إزاء استمرار حصار غزة" انفجار ال تعرف عواقبه"أبو هالل يحذر من  .١٣
 ٩    سيارة عسكرية إسرائيلية شمال بيت الهيايفجرون  فصائلةثالث .١٤
 ٩   "منظمة التحرير" تفعيل وتطوير فصائل تدعوا إلى: غزة .١٥
١٠ رات تتفق مع نصر اهللا على آلية ميدانية لمنع التوت"قوى التحالف: "لبنان .١٦
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠  ألول مرة نجد فلسطينيين ال يودون محاربة إسرائيل: أولمرت .١٧
١٠  "اللفتات الطيبة"حملته على أولمرت على خلفية يصعد ليمين اإلسرائيلي ا .١٨
١١  ها مليون دوالر لالستيطان في٥٠خصص ي :"بلدية القدس "رئيس ما يسمى بـ .١٩
١١  عباس من مغبة االعتراف بإسرائيل كدولة يهوديةيحذرمفاوض إسرائيلي سابق  .٢٠
١٢  سمح بتصدير الزهور والفراولة من قطاع غزةتاسرائيل  .٢١
١٢  المؤتمر الدولي" مخاطر"االستخبارات اإلسرائيلية تخشى  .٢٢
١٢  قُبيل المؤتمر الدولي" الجئين"مطالبات بتصنيفهم " اليهود العرب"إسرائيل و .٢٣
١٣   خوفاً من عمليات"إسرائيلي"تأهب  .٢٤
١٣  شعل بتهمة ارتكاب جرائم حربدعوى ضد م .٢٥
١٣   بسرقة أسلحة أثناء العدوان على لبنان" إسرائيلي"اتهام جندي  .٢٦
١٤  حول المشكلة الديموغرافية للفلسطينيين سجال بين خبراء إسرائيليين .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٤  "الجنسية اإلسرائيلية"المقدسيون ال يلهثون وراء : يمركز حقوق .٢٨
١٤   ٢٠٠٨معظم األسرى المنوي اطالق سراحهم سيفرج عنهم خالل عام  .٢٩
١٥   حجاج غزة متخوفون من الطواف حول معبر رفح بدل الكعبة .٣٠
١٥  صيادو خان يونس يعانون بطالة تامة لمنعهم من مزاولة عملهم .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

١٥  ةيثقون بهني% ٢٨ مقابل بعباس قطاع غزة يثقون أهاليمن % ٧٢: استطالع .٣٢
١٦  "حماس"ـ ل%١٩من الفلسطينيين يعترفون بشرعية حكومة فياض مقابل % ٤٥: استطالع .٣٣
١٦    قتلوا في االشتباكات الفلسطينية الداخلية٣٣٣: بتسيلم .٣٤
٣٥. ١٦   ون الحصار عبر االنترنتشبان غزة يتحد
   

   : األردن
١٧  على التوصل لسالم دائمعبداهللا الثاني يحث إسرائيل على تبني مواقف تساعد .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٧  "أنابوليس" لتنسيق المواقف قبل  اليومقمة ثالثية مصرية أردنية فلسطينية .٣٧
١٧  "مفاجأة سياسية"ما لم تحصل " أنابوليس"في " لن تشارك"سورية  .٣٨
١٨  عشية االجتماع الوزاري العربي" أنابوليس"في مصر تعلن مشاركتها  .٣٩
١٨   سوريا تطالب بضمانات دولية بعدم تهجير أهل الجوالن المحتل .٤٠
١٨  "حماس وفتح"لسنا بوقاً لـ ": الجزيرة"رئيس تحرير  .٤١
   

   :دولي
١٨  مؤتمر أنابوليس" جدية"واشنطن تطمئن العرب إلى  .٤٢
١٩  قبل انعقاده" أنابولس"هاجس الفشل يخيم على ... تقرير إخباري  .٤٣
١٩  نجاح انابوليس يكمن في اطالق المفاوضات القامة دولة فلسطينية: رايس .٤٤
١٩  دول مانحة تبدي توجها لزيادة حجم تبرعاتها للوكالة": األونروا" .٤٥
٢٠   من القدساً تلميذ١٣٣٩الدولية تغطي رسوم  لوكالة االميركية للتنميةا .٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  أحمد يوسف. د... اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون :ح نقولألهلنا وإخواننا في حركة فت .٤٧
٢٢   نافعىبشير موس. د... سياسات رام اهللا وأخطاء غزة تفاقم األزمة الوطنية الفلسطينية .٤٨
٢٥  أسامة أبو ارشيد ...!ويسألونك بعد ذلك كله عن ماهية أزمة فتح  .٤٩
٣٠  يوسف مكي. د... دولة مستقلة أم فرض للتطبيع؟ .٥٠
٣٢  هاني المصري... أقوى بعد سيطرتها على غزة؟" حماس"هل أصبحت  .٥١
٣٤  خافيير سوالنا... أرباح السالم في الشرق األوسط .٥٢
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  الجلسة غير قانونية تعد "فتح" و.. لرفعه لعباستمهيداً" قانون حق العودة"قر  ي"التشريعي" .١

 عقد المجلس التشريعي الفلسطيني أمـس، جلـسة مكتملـة           : غزة من ٢٢/١١/٢٠٠٧الدستور  نشرت  
روع قانون حـق العـودة، واقـراره        النصاب من خالل التوكيالت لألسرى النواب تم خاللها مناقشة مش         

بغزة، ومشاركة نواب من الـضفة الغربيـة عبـر          " حماس"بالقراءة االولى، وذلك بحضور نواب حركة       
وأكد النواب خالل مداخالتهم على أن حق العودة مقدس وال يحق ألحد التنازل عنه، مطـالبين                . الهاتف



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

أحمد بحر على   .يس المجلس التشريعي باإلنابة د    وشدد رئ  .بإقرار هذا القانون وتجريم كل من يتنازل عنه       
، منوها الى أهمية الحفاظ علـى       ١٩٤٨حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه التي هجر عنها عام            

وشدد على وحدة الشعب الفلسطيني، السيما       .الثوابت الفلسطينية وعدم التنازل عنها بأي حال من األحوال        
  .وليس، داعياً القيادة الفلسطينية إلى التمسك بالثوابت الفلسطينيةفي ظل التحضير لعقد مؤتمر أناب

أحمد بحـر عـن افتتـاح جلـسة         .أعلن د  :٢٢/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و
، ثم تال بياناً حيا في بدايته األسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية، مستنكراً ما تقوم بـه                 "التشريعي"

وحمل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن أي        .حتالل من عمل إجرامي وال إنساني بحقهم      سلطات اال 
عزيز دويك، مستهجناً في الوقت نفسه العمل الذي قامت بـه سـلطات             .خطر يهدد حياة رئيس المجلس د     

الحتالل ولفت إلى سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات ا         .االحتالل باختطاف النائب مريم صالح    
على الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص على المرضى منهم الذين يموتون موتـاً بطيئـاً بـسبب                 

 شـهيداً، مناشـداً     ١٥إغالق المعابر ومنع وصول الدواء الالزم لهم حتى وصل عدد الشهداء منهم إلى              
انية محققـة فـي     الرئيس مبارك فتح معبر رفح الحدودي إلنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من كارثة إنـس             

وجدد مطالبته الحكومة المقالة بعرض      .قطاع، وكذلك العالقين على جانبي المعبر الذين يعانون األمرين        ال
 مواطنين وإصابة العديد منهم في األحداث األخيرة التي وقعـت فـي أعقـاب               ٧نتائج التحقيق في مقتل     

  .عي في أسرع وقت ممكنمهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس عرفات بغزة، على التشري
حسن خريشة في اتصال هاتفي إن القـضية الفلـسطينية          .وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      

التي بدأت باللجوء والالجئين، يجب أن ال تنتهي إال بعودة جميع الالجئين وانتهاء اللجوء، مـشيراً إلـى                  
 السيما سري نسيبة وياسر عبد ربه الذين        التي تُحاك من قبل بعض األشخاص     " المؤامرات"وجود بعض   

مـن سـكان   % ٢٥في الضفة، و  % ٣٥من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، و      % ٦٠نسوا أن أكثر من     
  . هم الجئون١٩٤٨العام 

 قال النائب عن حماس صالح البرديـل ان         :بيت لحم من   ٢١/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية    وأضافت  
ان الجلسة ناقشت   " معا"واضاف لوكالة   .  قانون حق عودة الالجئين    جلسة التشريعي تمحورت حول اقرار    

 ،قانون حق عودة الالجئين وعملت على اعادة دراسته باعتباره حق مقدس ال يجوز الي احد التالعب فيه           
مشيرا الى انه سيتم غدا استكمال القراءة الثانية له تمهيدا لرفعه للرئيس عباس قبل انعقاد مؤتمر انابوليس                 

  . الشهر الجاري٢٧في 
اعتبر محمد حجازي النائب عن كتلة فتح البرلمانية جلسة التشريعي التي عقدت اليوم             ومن جهة أخرى،    

ووفقا للقـانون   " معا"وقال في اتصال هاتفي لوكالة       .غير شرعية وان أي قرار صادر عنها غير قانوني        
 للعام الحالي   ٧ الفتتاح الجلسة في شهر      الرئيس عباس يدعوا إلي افتتاح الجلسة ولكن لألسف دعا الرئيس         

 بناءا علي ذلك أي قرار صادر عن هذه الجلسة فهـو            ،ولكن لم يكتمل النصاب بسبب غياب نواب حماس       
  ".غير قانوني

  
   إشارات إلى المبادرة العربية وخريطة الطريق"أنابوليس"ارتياح فلسطيني لتضمين دعوة  .٢

ـ   كشف مسؤول فلسطي   : محمد يونس  -رام اهللا    أن رسالة الدعوة التي تلقاهـا الـرئيس        " الحياة"ني رفيع ل
عباس من الرئيس بوش لحضور مؤتمر أنابوليس الدولي للسالم تضمنت اعتماد مبادرة السالم العربيـة               

وقال المسؤول الذي فضل عـدم      . ، ضمن أسس ومرجعيات العملية السلمية     ١٥١٥والقرار الدولي الرقم    
ة إلى الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي طالبت بالعمل على إنهاء مفاوضات          ذكر اسمه إن الرسالة الموجه    

وكشف ارتياح القيادة الفلسطينية لصيغة الرسالة التي أكـد فيهـا           . الوضع النهائي خالل فترة والية بوش     
تبـر  واع ".التقدم باتجاه تحقيق السالم هو من أهم أولويات اإلدارة األميركية خالل العام المقبل            "بوش أن   

المؤتمر سيكون تعبيراً عن الدعم الدولي لجهودكم الـشجاعة         "بوش في الدعوة التي وجهها إلى عباس أن         



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

 -وسيكون نقطة انطالق للمفاوضات التي ستقود إلى اقامة دولة فلسطينية وتحقيق الـسالم الفلـسطيني                
وأقدم الدعم لهذه الخطـوات  شريكاً في عملية السالم "ووعد بأن يكون   ". اإلسرائيلي وفقا لخريطة الطريق   

كانت اجتماعاتكم وحواراتكم مع أولمرت مـصدر  : "وقال مخاطباً عباس". الجريئة الالزمة لتحقيق السالم  
". تشجيع لنا، واتخاذكم هذه الخطوة التاريخية ببدء المفاوضات إلقامة الدولة الفلسطينية وتحقيـق الـسالم           

  ".في هذه الجهود، وأعتقد أن الدعم الدولي ضروريإدارتي تقف إلى جانبكم وتدعمكم "إن : وأضاف
وتلقى رئيسا الوفدين التفاوضيين الفلسطيني أحمد قريع واإلسرائيلي تسيبي ليفنـي دعـوة مـن وزيـرة         

" وثيقة سياسية "الخارجية األميركية الستكمال مفاوضاتهما في واشنطن السبت المقبل بهدف التوصل إلى            
  .لتقديمها إلى المؤتمر

باس عقب لقائه العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني في عمان أمس إن الفلـسطينيين ينتظـرون                وقال ع 
  .تحديد موقف عربي مشترك من أنابوليس

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ الحياة
  
  "نابوليسأ"قد نتوصل لوثيقة مشتركة في ربع الساعة االخير من موعد : ه ربعبد .٣

 انه يمكن التوصل الى وثيقـة مـشتركة   ه عبد رب كشف عضو الوفد المفاوض الفلسطيني ياسر   :بيت لحم 
بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في الربع الساعة االخير من الموعد المقرر النعقاد مؤتمر انابوليس              

ان الدعوة التي وجهتها الواليات المتحدة للـسلطة الفلـسطينية تتـضمن            " :وقال . الشهر الجاري  ٢٧في  
 خطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية كمرجعية لعمليـة الـسالم            عناصر هامة وهي التاكيد على    

كما اكد في حديث خاص ادلى       ".واهمية التوصل الى حل سياسي ينهي الصراع وفق االسس الواردة فيها          
عبر الهاتف من واشنطن ان مؤتمر انابوليس سيكون مناسبة سياسـية ودوليـة الطـالق         " معا"به لوكالة   

 .لنهائي بشكل مكثف ومتواصل من اجل حل قضايا الخالف قبل والية الرئيس بـوش             مفاوضات الوضع ا  
ولفت الى ان نجاح او فشل مؤتمر انابوليس متوقف على ما سيتم التوصل اليه خالل المفاوضات التـي                  

كما اشار انه وفي حال غياب سوريا عن المؤتمر فلن تغيب قضية الجـوالن الن                .ستنطلق بعد المؤتمر  
 ومـزارع   ،الجـوالن  –ئيس عباس في المؤتمر سوف يتناول كل االراضي العربية المحتلـة            خطاب الر 

  . مثلما يتناول قضية فلسطين،شبعا
  ٢١/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
   حرب السلطة على الفلتان األمني أم المقاومة...نابلس: تحقيق .٤

يوم الثالث على التوالي، حـصارها لمخـيم        واصلت األجهزة األمنية الفلسطينية لل    :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 من كتائب أبو علي مصطفى، تقول السلطة انهم خـارجون عـن             ٤عين الماء في مدينة نابلس، العتقال       

وتعمـل   .القانون، وأطلقوا النار في الهواء، بينما تقول الجبهة الشعبية انهم مناضلون مطلوبون السرائيل            
ل مكثف، لفرض األمن، وتقول انها تستهدف الخـارجين عـن           السلطة في نابلس منذ حوالي الشهر بشك      
  .القانون، في اطار فرض هيبتها في الضفة

وتولي الحكومة الفلسطينية نابلس اهمية استثنائية، وتعرف انها المدينه األصعب في الضفة، وتعتبر نابلس              
 دايتون عند زيارتـه     نجاح السلطة في فرض سيطرتها، وهو ما اعلنه المنسق األمني االميركي          " بروفة"

 مرات خالل هذا الـشهر،      ٣ومثل دايتون فان رئيس الوزراء سالم فياض، زار نابلس           .نابلس قبل شهر  
، وبـصحبة   "من تسول له نفسه بتخريب خطة الـسلطة       "، محذرا   "ان نابلس اهم عنده من أنابوليس     "وقال  

 مليون  ١٥٠عن دعم المدينة بحوالي     فياض، زار المدينة كذلك القنصل األميركي العام والس، الذي أعلن           
انه مستعد لتسليم السلطة مدنا أخـرى اذا        "دوالر، في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع اإلسرائيلي باراك           

  ".ما نجحت في نابلس
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وفي نابلس ينتشر اليوم مئات من رجال الشرطة لضبط األمن في المدينـة، وتلقـوا تعليمـات مـشدده                   
، بمن فيهم مسلحو فتح، وابلغ محافظ المدينة جميع مطلوبي          "خارجة على القانون  العناصر ال "بمواجهة كل   

وتعرف السلطة ان مـسلحي فـتح،       . فتح ان اسرائيل ستوقف مالحقتهم شريطة التزامهم بوقف اي نشاط         
ـ  . العقبة األصعب امام فرض االمن، طالما ظلوا مطاردين        اننا مع ضبط   " الشرق األوسط "وقال بعضهم ل

وتريد السلطة التخلص من اي سالح آخر غيـر         ". كن من دون وقف مالحقتنا، فلن نسلم السالح       االمن، ل 
وبينما تشدد، على انها تسعى لفرض األمن، ولن تتراجـع، تقـول            . سالح رجالها، بما فيه سالح التنظيم     

ـ       "انهم جاءوا لضرب المقاومة   "حماس    فـي   "الشرق األوسـط  "، ورد محافظ المدينة جمال محيسن قائال ل
وال يبدو ان حمـاس وحـدها   ". نابلس، ال يوجد مقاومة، هذا كذب، ولن نبقي مع حماس رصاصة واحده     

التي تتهم السلطة بتنفيذ اجندة اميركية، بل حذرت الجبهة الشعبية كذلك من المساس بمقاتليها، ورفـضت                
ومـة، وهـو مـا      ما اعتبرته سعي السلطة لتطبيق خطة خريطة الطريق من خالل تفكيك منظمات المقا            

اعترف به وزير الداخلية الفسلطيني عبد الرزاق اليحيي، الذي قال انه وافق علـى تفكيـك المنظمـات                  
" سيدفعون الثمن "وكذلك فان بعض مقاتلي كتائب االقصى يشعرون بأنهم         . المسلحة ضمن خارطة الطريق   
 بحماية المدينـة مـن سـالح        ن في نابلس السلطة أوال،    ومقاتلال  ويطالب .عبر التهميش واالقصاء الحقا   

 .اإلسرائيليين قبل حمايتها من أي سالح آخر
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  "يسرائيلاال"النائب مريم صالح تتعرض لتحقيق قاسي في سجن المسكوبية  .٥

لدراسات األسرى، أن سلطات االحتالل ومصلحة السجون اإلسرائيلية منعت         " أحرار" أفاد مركز    :رام اهللا 
مريم صالح وزيرة شؤون المـرأة     .في الضفة د  " حماس" من زيارة النائب الفلسطينية عن حركة        المحامين
لدراسات األسرى أن النائب صالح تتعرض لتحقيق قاسي جدا منذ اعتقالهـا            " أحرار"وأكد مركز   . السابقة

ها النائـب  ظروف التحقيق القاسية التي تتعرض ل  "واستنكر المركز التعتيم اإلعالمي على      ). ١٢/١١(في  
الدكتورة من دولة تحاول أن تسوق نفسها على أنها من الدول الديمقراطية، وإسرائيل اليوم تعلن قـوانين                 

كل برلمانيي  " أحرار"وطالب مركز   ". جديدة تحت مسمى ذبح اإلنسان وقتل الروح في األسير الفلسطيني         
مريم صالح وفي وجه ما     .تتعرض له د  العالم وكل المؤسسات الدولية للوقوف الجاد والحقيقي في وجه ما           

  . يتعرض له خمسون نائبا ووزير مختطف
  ٢١/١١/٢٠٠٧ قدس برس

  
  سرائيلسيجلب نجاحاً إل" أنابوليس"و... دول عربية تقدم دعما ماليا لحكومة غزة: الزهار .٦

 محمود الزهار القيادي في حركة حماس خالل مقابلة خاصـة مـع             .دكشف  : من اشرف الهور   -غزة  
 العربي ان هناك دوالً عربية، ما زالت تقدم الدعم المادي للحكومة الفلسطينية المقالة التي تـديرها                 القدس

وقال الزهار في اجابته علي سؤال لـ القدس العربي عن كيفية دفع حركة حماس              . حركته في قطاع غزة   
واشار الي ان    .ه راتبا رواتب موظفيها في القطاع بالنسبة لكل من يعمل في الدوائر الرسمية نحن نوفر ل             

توفير ميزانية الرواتب لهؤالء الموظفين تتم من خالل المدخوالت المالية التي تورد للخزينة، ومن بعض               
وقال .  مليون دوالر  ٣٠الجهات المانحة، الفتاً الي ان نسبة هذه المدخوالت في السابق كانت تصل لنحو              

 مشيراً الي ان باقي االمـوال       ،لضرائب والتراخيص هناك مدخوالت تورد للخزينة، من خالل الدمغات وا       
وقال هناك دول عربية ما زالت تغطي جزءا من نفقات الحكومة            . تأتي من خالل تبرعات بعض الدول     

  .ورفض الزهار تسمية هذه الدول خوفاً من ان يشكل لها االمر حرجاً  .في غزة، بعيداً عن رام اهللا 
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 حركة حماس في غزة تفرض رسوما اضافية علي البضائع التـي            ونفي الزهار في ذات الوقت ان تكون      
تدخل القطاع، رافضاً الربط كذلك بين ارتفاع اسعار المواد االساسية وفرض الضرائب، وقال هذا اساسه               

  ) .يقصد ارتفاع االسعار(الحصار االسرائيلي 
شهر الجاري في الواليـات     وذكر الزهار ان رفض حماس لمؤتمر انابوليس للسالم المنوي عقده نهاية ال            

واعتبر ان تشقق الموقـف      .المتحدة االمريكية كون المؤتمر ال يلبي الحد االدني من المطالب الفلسطينية          
وذكر الزهار ان الجانب    . العربي واالسالمي، سيؤثر كثيراً علي النتائج التي سيخرج بها مؤتمر انابوليس          

 ان مـؤتمر انـابولس،      وأكد الزهـار  . السرائيلي ايضاً الفلسطيني يذهب النابوليس، وهو مقسم وكذلك ا      
  .سينجح فقط بالنسبة لالسرائيليين، وتابع بالقول االسرائيليون هم من سيجنون الثمار في انابوليس

  ٢٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  "حماس"اجتماع أنابوليس قفز في الهواء ال يعزل : عزت الرشق .٧

ـ     " ماسح"جدد عضو المكتب السياسي لحركة      : دمشق " قدس برس "عزت الرشق في تصريحات خاصة ل
وموقف أغلـب الفـصائل الفلـسطينية أن        " حماس"موقفنا في   "موقفهم الرافض الجتماع أنابوليس، وقال      

اجتماعات أنابوليس ال تأتي ضمن المصلحة الفلسطينية وإنما تأتي ضمن مصالح إسـرائيلية وأمريكيـة،               
 التنازالت الفلسطينية، ال سيما أنه بدا واضحا من خالل مجريات           وبالتالي نحن حذرنا من تقديم مزيد من      

 اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة أن الطرف الفلسطيني مهيأ لتقديم مزيـد مـن              -المفاوضات الفلسطينية   
 ".التنازالت، ولذلك نعتقد أن الذهاب إلى أنابوليس هو ذهاب للتفريط فـي حقـوق الـشعب الفلـسطيني                 

بل يعزل الواهمين في امكانية تحقيـق سـالم مـع           " حماس"جتماع أنابوليس ال يعزل     ا" الرشق   وأضاف
إسرائيل، ويعزل الذين يريدون التفريط في الحق الفلسطيني، وهذا ليس أول مؤتمر يعقد، فعلـى مـدار                 

  ".السنوات الماضية أثبتت التجارب أن هذه المؤتمرات لن تؤدي إلى نتائج حقيقية
 ٢١/١١/٢٠٠٧قدس برس 

  
   "الشاباك" في الضفة جزء من األمنية األجهزة: "القسام" .٨

 في بيان صحافي امس انهـا ستـشرع فـي اسـتهداف             "كتائب القسام "قالت   : من وليد عوض   -رام اهللا   
االجهزة االمنية الفلسطينية وستعتبرها جزءا ال يتجزأ من الشاباك االسرائيلي وهي الطابور الخامس علي              

 .ي اضاف قائال اننا ندعو اهالي الضفة الي سحب ابنائهم من هـذه االجهـزة                حد ما جاء في البيان الذ     
وحذرت كتائب القسام عناصر االجهزة االمنية من الوقوع في حبائل قادة االجهزة الذين وصـفتهم بــ                 

 من وصفهم بالمقاومين لتفجير االوضاع في الضفة وضـد الـسلطة            "القسام"ودعا بيان    .الساقطين وطنياً 
وشددت القسام علي ان امداد االجهـزة        .وانهاء حالة االستقرار واالمن في مقر الرئاسة برام اهللا        الوطنية  

االمنية الفلسطينية بالمدرعات والمصفحات ومئات آالف الرصاصـات يهـدف الـي تحويـل القـضية                
  .الفلسطينية الي قضية امنية 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  ى الخارج وتؤكد أن معركتها مع االحتالل في فلسطينتنفي نيتها نقل المقاومة إل" حماس" .٩

 خليل الحية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي البارز في حركة حمـاس، مـا               .دنفى  : غزة
وأكـد  . نسب إليه عبر بعض وسائل اإلعالم من أن حركة حماس سوف تنقل مقاومتها خارج فلـسطين               

ما زالـت عنـد موقفهـا بـأن         " حماس"صحيح، وأن حركة    الحية في تصريح له أن ما نسب إليه ليس ب         
   .مقاومتها ستبقى داخل فلسطين المحتلة وضد قوات االحتالل، داعياً وسائل اإلعالم إلى تحري الدقة

 ٢١/١١/٢٠٠٧قدس برس 
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  في رام اهللا لتحديد سياستها إزاء ناشطيها في غزة" فتح"تختبر نيات " حماس" .١٠

" حماس"طلبت من حركة " فتح"إن حركة " الحياة" فلسطينية لـقالت مصادر:  فتحي صباح-غزة 
الموافقة على تنظيم مهرجان إلحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في مدينة غزة في الثاني 

في القطاع طلب من قيادي بارز في فصيل " فتح"وأضافت أن قيادياً بارزاً في . عشر من الشهر الجاري
وطلب موافقتها على إقامة المهرجان في غزة وعدم عرقلته، ما وافقت عليه " حماس"ى يساري التحدث إل

الحركة على رغم التباينات في المواقف داخلها وفي حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية 
متها وحكو" حماس"أن تكون الحركة طلبت موافقة " فتح"وفي حين نفى قياديون من  .بين موافق ورافض

" حماس"وقالت المصادر إن  .على إقامة المهرجان الذي شارك فيه بضع مئات اآلالف من المواطنين
لكن . في القطاع، رداً على التعامل مع ناشطيها في الضفة الغربية" فتح"كانت قررت عدم التعامل مع 

لضفة خالل األسابيع تجاهها في ا" فتح"أن الحركة ستختبر نيات " الحياة"كشفت لـ " حماس"مصادر من 
من إقامة مهرجانات احتفالية في القطاع " فتح"وحكومتها تدرسان منع " حماس"ولفتت إلى أن  .المقبلة

المقبل، في حال منعت ) يناير(لمناسبة الذكرى الثانية واالربعين النطالقها في األول من كانون الثاني 
  .ي مدن الضفةمن االحتفال بذكرى انطالقها ف" حماس"األخيرة أنصار 

تأكيدهم أن الحكومة المقالة اتخذت قراراً " حماس"وفي سياٍق مواٍز، نقلت مصادر فلسطينية عن قادة في 
وقالت إن . بفتح تحقيق جدي في األحداث الدامية التي وقعت قبل نهاية مهرجان الرئيس عرفات في غزة

  .الحركة أكدت أنها ستحاسب كل من يثبت تورطه في األحداث
  ٢٢/١١/٢٠٠٧ ياةالح

  
  وتنفيان إلغائه" مؤتمر دمشق"تؤكدان انعقاد " الجهاد"و" حماس" .١١

سألت القدس العربي خضر حبيب احد قادة حركة الجهاد االسالمي فـي قطـاع              :  وليد عوض  -رام اهللا   
، وعن مصير مؤتمر دمشق هل تم تأجيله ام تم الغاؤه من قبل القيادة السورية استجابة لطلب عباس                ،  غزة
ال هذا المؤتمر لم يلغ وانما تم تأجيله ومستدركا حديثه بالقول حتي اذا لم ينعقد مؤتمر دمشق سـتكون                   فق

وعند سؤاله مرة اخري عن مصير مؤتمر دمشق قال حبيب           .هناك مؤتمرات في اكثر من منطقة وساحة      
  .المؤتمر لم يلغ بل اجل حتي يكون متزامنا مع مؤتمر انابوليس

بو زهري لـ القدس العربي مؤتمر دمشق مجرد واحد من مؤتمرات عديدة ستعقد             ومن جهته قال سامي ا    
وحول اذا ما منعت الفصائل الفلسطينية وعلـي رأسـها حركـة             .في الداخل والخارج رفضا النابوليس    

حماس من عقد مؤتمر دمشق المناهض النابوليس قال ابو زهري فيما يتعلق بمؤتمر دمشق تـم تأجيلـه                  
وشدد ابو زهري علـي ان اللجنـة         .ية هي من سيحدد موعد عقده في الوقت المناسب        واللجنة التحضير 

التحضيرية للمؤتمر هي من قرر ارجاء عقد المؤتمر وهي التي تدرس الوقت المناسـب حاليـا لعقـده،                  
ومتجنبا الكشف عن الدور السوري في عدم عقد ذلك المؤتمر لغاية االن خصوصا وانه كان مقررا فـي                  

ر الجاري واعلن عن ارجائه حتي يكون متزامنا مع انابوليس الذي تقرر بشكل رسمي عقـده                بداية الشه 
  .  الشهر الجاري٢٧في 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   في غزة األسبوع المقبل" أنابوليس" لمؤتمر مناهض لـ  تعدالفصائل .١٢

 أن الحركة وباالشتراك     أكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم،        :يوسف الشايب  -رام اهللا   
مع حركة الجهاد وفصائل وطنية مقاومة أخرى، شكلت لجاناً للتحضير لعقد مـؤتمر منـاهض لمـؤتمر          

، ومواز له األسبوع المقبل في غـزة، بمـشاركة مؤسـسات مجتمـع مـدني،                "أنابوليس"الخريف في   
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ار برهوم في مكالمة هاتفية     وأش .وشخصيات وطنية مستقلة، لها وزنها االعتباري على الساحة الفلسطينية        
خاصة معه أمس، إلى أن الهدف من مؤتمر غزة، التأكيد على رفض آليـات التطبيـع والتنـسيق مـع                    
االحتالل اإلسرائيلي او االعتراف به، والتأكيد على أن نتائج هذا المؤتمر لن تكون ملزمة لحركة حماس،                

تمر غزة، وأن ال أحد ممن يشاركون في هذا         وغيرها من الحركات الوطنية واإلسالمية المشاركة في مؤ       
المؤتمر من الجانب الفلسطيني مخول بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني بأكمله، كما يـدعي بعـض                

  .أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الجهاد اإلسالمي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر غزة داود شهاب،               

حضيرات جارية على قدم وساق لإلعداد للمؤتمر الوطني المناهض لمؤتمر أنابوليس، تحت عنوان             أن الت 
، مشيرا إلي أن المؤتمر سيصاحبه حملة شعبية ووطنيـة   "مؤتمر الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية     "

وجدد شهاب   .ةستحشد لها كل المؤسسات الشعبية واألهلية والرسمية والفصائل وقطاعات الشباب والمرأ          
 .التأكيد على قيام مؤتمر آخر في الخارج أعلنت الفصائل الفلسطينية عنه

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  إزاء استمرار حصار غزة " انفجار ال تعرف عواقبه"أبو هالل يحذر من  .١٣

واقبهـا إزاء  هبة جماهيرية ال تُعرف ع    "، خالد أبو هالل، من      "فتح الياسر "حذّر األمين العام لحركة     : غزة
وأكد في تصريح صحفي     ".استمرار الحصار الظالم المضروب على شعبنا المجاهد السيما في قطاع غزة          

، أن صبر الشعب الفلسطيني المحاصر      )٢١/١١( األربعاء   ،نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  
أبناء شعبنا لن يصمتوا إلى ما      في قطاع غزة آخذ بالنفاذ، وأن مرضى القطاع وذويهم وكل األحرار من             

  ". ال نهاية على سياسة القتل المبرمجة لمرضانا الممنوعين من السفر للعالج في الخارج
  ٢١/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   سيارة عسكرية إسرائيلية شمال بيت الهيا يفجرون  فصائلةثالث .١٤

 "سرايا القدس"، و"كتائب األقصى" من أعلنت مجموعة مشتركة:  ماهر إبراهيم، والوكاالت-غزة 
، مسؤوليتها عن تفجير سيارة عسكرية إسرائيلية شمال بيت "أبو علي مصطفى"الجناح، وكتائب الشهيد 
إن تفجير الجيب " :وقالت الفصائل الثالث في بيان مشترك وزع على الصحافيين. الهيا شمال قطاع غزة

نا أكدوا تدمير الجيب نتيجة هذا التفجير، وتطاير قطعه العسكري جرى بواسطة عبوة ناسفة، وإن أبطال
لقد جرى "وأضافت". في الهواء، على السلك الحدودي شمال بلدة بيت الهيا قرب مستوطنة نيسانيت

 ". إطالق النار بكثافة، بعد تفجير الجيب، وقد تم تصوير العملية، وتمكن أبطالنا من االنسحاب بسالم
  ٢٢/١١/٢٠٠٧البيان  

  
   "منظمة التحرير" تفعيل وتطوير  فصائل تدعوا إلى:غزة .١٥

دعا سياسيون ومثقفون من فصائل فلسطينية مختلفة إلى تفعيل وتطـوير منظمـة التحريـر                :حسن جبر 
وشدد المشاركون في ورشـة      .الفلسطينية باعتبارها البيت المعنوي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم        

طيط في فندق الكومودور بمدينة غزة أمس، علـى أهميـة إصـالح             عمل نظمها المركز الفلسطيني للتخ    
وطالب المشاركون بالحفـاظ علـى       .وتطوير مؤسسات المنظمة المختلفة لتقوم بدورها على أكمل وجه        

منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد ورفض كل محاوالت تجاوزها أو القفز عنها، داعين إلى إشـراك                
روا إلى أهمية العمل على تطبيق اتفاقية القاهرة ووثيقة الوفاق الـوطني،    وأشا .كافة القوى والفصائل فيها   

وكانت الورشة   .مؤكدين الحاجة إلى التمسك باألهداف الوطنية العادلة وتجاوز االنقسام السياسي الحاصل          
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التي أدارها الباحث جمال البابا، من مركز التخطيط الفلسطيني اشتملت على تقديم ثالث أوراق عمل من                
  .المبادرة الوطنية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي وقوات الصاعقة

  ٢٢/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   تتفق مع نصر اهللا على آلية ميدانية لمنع التوترات"قوى التحالف: "لبنان .١٦

مة جاهزية المقاو"تأكيده " حزب اهللا"نقل تحالف القوى الفلسطينية في لبنان عن األمين العام لـ : بيروت
الجهاد "و" حماس"وضم الوفد الذي التقى نصر اهللا ممثلين عن  ".لصد اي عدوان صهيوني محتمل

، "جبهة التحرير الفلسطينية"، و" القيادة العامة-الجبهة الشعبية "، و"جبهة النضال"، و"االسالمي
وأوضح  .، وجرى بحث المستجدات"الحزب الشيوعي الفلسطيني"و"  االنتفاضة-فتح "، و"الصاعقة"و

ان وجهات النظر كانت متطابقة حول ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية وعدم "التحالف في بيان 
والقى موقف . إقحامها في االزمة اللبنانية الداخلية باعتبار ذلك مصلحة فلسطينية اوالً ولبنانية ثانياً

انية تأييد األمين العام لحزب اهللا التحالف الرافض ألي تورط او توريط فلسطيني في االزمة السياسية اللبن
تطوير العالقة بين المخيمات الفلسطينية والجوار لمنع اي توترات "واتفق، بحسب البيان، على ". ودعمه

وتقرر ترتيب آلية للتنسيق الميداني لتحقيق هذا . أمنية وللحفاظ على السلم األهلي واالستقرار في لبنان
  ". التحالف وفصائل منظمة التحرير الفلسطينيةالهدف، على ان تشمل اآللية فصائل

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ الحياة
  
  ألول مرة نجد فلسطينيين ال يودون محاربة إسرائيل: أولمرت .١٧

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت إن حكومة االحتالل تجد للمرة األولى في الطـرف الفلـسطيني                
وأوضـح   ".اإلرهاب"ئيل وتدعم السالم وتعارض     حكومة تقول على المأل إنها ال تريد محاربة دولة إسرا         

أولمرت في لقاء عقده الليلة الماضية في منزله بالقدس مع نشطاء الجيل الصاعد في حزب كاديما، انه ال                  
يجوز إلسرائيل االمتناع عن محاورة هذه الحكومة رغم ضعفها وعدم قدرتها على فرض سيطرتها على               

: مرت وجوب بذل كل جهد مستطاع لتحريك العملية السلمية، قـائال          وأكد اول  .الضفة الغربية وقطاع غزة   
  . بحسب زعمه" إن خطر اتساع نفوذ حماس يزيد بكثير عن المخاطر الكامنة في عملية السالم

  ٢٢/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  "اللفتات الطيبة"حملته على أولمرت على خلفية يصعد ليمين اإلسرائيلي ا .١٨

صعد اليمين اإلسرائيلي حملته على رئـيس       :  أسعد تلحمي  -الناصرة   من ٢٢/١١/٢٠٠٧ ياةالح ذكرت
التي أقرتها الحكومة للرئيس الفلـسطيني      " اللفتات الطيبة "الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت على خلفية       

 فشل المؤتمر   والتقت المؤسسة األمنية بأذرعها المختلفة مع اليمين في التخويف من نتائج          . محمود عباس 
وفي التسريب عن تدريبات عسكرية لمواجهة احتمال اندالع عمليات فلسطينية مسلحة ومحاولة حركـة              

وأثار قرار أولمرت تزويد األجهزة األمنية التابعة للسلطة خمسين          .السيطرة على الضفة الغربية   " حماس"
. نق القيادة األمنية وأقطاب اليمين    ح" محاربة اإلرهاب "لتمكينها من   ) على دفعتين (مصفحة روسية الصنع    

وشكت األولى من أن رئيس الحكومة لم يستشرها قبل اتخاذ قراره وأنها تتخوف من أن تـضع حركـة                   
أو غيرها من الفصائل المسلحة يدها على هذه المدرعات في حال استولت            " الجهاد اإلسالمي "أو  " حماس"

في قطاع غزة   " فتح"ات األسلحة التي وصلت حركة      على الضفة، فتستخدمها ضد إسرائيل كما فعلت بكمي       
  .من إسرائيل والواليات المتحدة ودول أوروبية
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". دليالً آخر على االنحطاط األخالقي للحكومة     "بنيامين نتانياهو قرار أولمرت     " ليكود"واعتبر زعيم حزب    
النائـب مـن حـزب    واعتبر . ونقل عن أوساط أمنية قولها إن أولمرت يعرض أمن اإلسرائيليين للخطر      

  ".زيت لعجالت اإلرهاب"زفولون أورليف تزويد الفلسطينيين المصفحات بمثابة " مفدال"المستوطنين 
ورد مصدر قريب من رئيس الحكومة على االتهامات بالقول إن الفلسطينيين سيتلقون في المرحلة األولى               

حـال اسـتقر الوضـع األمنـي        وفي  .  مدرعة لمنطقة نابلس التي تخضع ألجهزة األمن الفلسطينية        ٢٥
وتابع أنه في حال سيطرت جهات متطرفة علـى الـضفة الغربيـة، فـإن               .  أخرى ٢٥سيحصلون على   

وذكرت تقارير صحافية أن اإلمـداد      . إسرائيل ستدمر كل المدرعات خالل دقائق كما فعلت في الماضي         
  .يشمل أيضاً ألف بندقية ومليوني رصاصة

قال ناطق بلسان أولمرت، انـه      : نظير مجلي  عن   تل أبيب من   ٢٢/١١/٢٠٠٧ الشرق األوسط    وأضافت
يستغرب كيف نطالب السلطة الفلسطينية بمكافحة االرهاب وفي الوقت نفسه نمنع عنهم األسلحة الالزمة              "

وأكد ان الحكومة وافقت على تزويد الـسلطة الفلـسطينية          ". فكيف يكافحون اإلرهاب؟ بالسكاكين؟   . لذلك
، )الرئيس الفلسطيني محمود عباس   (انب عدة اجراءت أخرى لتشجيع سلطة أبو مازن         بهذه األسلحة الى ج   

 أسيرا فلسطينيا وتخفيف العمليات العسكرية      ٤٣١ حاجزا في الضفة الغربية واطالق سراح        ٢٥مثل ازالة   
في الضفة الغربية واتاحة المجال لقوات األمن الفلسطينية باالنتشار فـي نـابلس وإعـادة فـتح المـدن                   

، بهدف تشجيع التجارة داخـل      )٤٨فلسطينيي  (فلسطينية في الضفة أمام المواطنين العرب في إسرائيل         ال
  .هذه المدن، وغيرها

  
  ها مليون دوالر لالستيطان في٥٠خصص ي :"بلدية القدس"رئيس ما يسمى بـ  .١٩

 ٥٠لي   أن بلديته ستوظف حـوا     ،أوري لوبيانسكي أمس  " بلدية القدس " أعلن رئيس ما يسمى بـ       :ا ف ب  
إلثبات أنهـا   "بهدف فرض أمر واقع في المدينة       ،مليون دوالر في القدس الشرقية المحتلة في العام المقبل        

وقال لوبيانسكي في مؤتمر صحافي إن هذه الميزانية سيتم صرفها على تطـوير              .، حسب تعبيره  "موحدة
ون ضمن الخارطة الهيكلية العامة     البنى التحتية واإلنارة وتطوير أماكن سياحية، إال أن هذه المشاريع ستك          

، "يؤكد أن المدينـة موحـدة     "، ستفرض أمرا واقعا على األرض،       "المشاريع التطويرية "للمدينة، وأن هذه    
اإلسرائيلية، إن بيان لوبيانسكي يعتبر استفزازا واضـحا        " السالم اآلن "وقال بيان لحركة     .على حد زعمه  

  .ةيهدف إلى عرقلة استئناف العملية السياسي
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  عباس من مغبة االعتراف بإسرائيل كدولة يهوديةيحذرمفاوض إسرائيلي سابق  .٢٠

حذر مفاوض إسرائيلي سابق الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس مـن مغبـة               : صالح النعامي  - غزة
حف اوسـع الـص   " يديعوت احرنـوت  "وفي مقال نشره في صحيفة      . االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية   

االسرائيلية انتشاراً، في عددها الصادر امس االربعاء، قال الدكتور مناحيم كالين كبير المستشارين للوفد              
 إن علـى ابـو      ٢٠٠٠) تموز(االسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين خالل مؤتمر كامب ديفيد، في يوليو           
اوسلو، ويوافقا على تأجيل بحث     مازن ورئيس وفده المفاوض أبو عالء أال يعودا الرتكاب خطيئة اتفاقية            

القضايا الرئيسية مثل القدس والالجئين والحدود والتجمعات االستيطانية، محذراً من أن ذلـك يعنـي أن                
  .تتواصل المسيرة التفاوضية الى ما النهاية

وحذر كالين، وهو أحد كبار المستشرقين اليهود السلطة من الوقوع في اسر الخطة التي بلورها مبعوث                
  .لجنة الرباعية توني بلير واالهتمام بتطوير مؤسسات السلطة والموافقة على اقامة دولة في حدود مؤقتةال

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  سمح بتصدير الزهور والفراولة من قطاع غزةتاسرائيل  .٢١
قـررت اسـرائيل الـسماح      :  برهوم جرايسي  -القدس المحتلة   من   ٢٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية    قالت
 .ير الزهور والفراولة من قطاع غزة الى الدول االوروبية، في ما يشكل عائدات مهمة للمـزارعين               بتصد

قرار السماح بمعاودة هذه الصادرات اتخذ اثر مشاورات        "وقالت وزارة الزراعة اإلسرائيلية في بيان ان        
وزيـر الزراعـة    بين وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، ولقاءات بـين              

، اي قبل يومين    )يونيو( حزيران   ١٢ومنذ   ".اإلسرائيلي شالوم سمحون ونظيره الفلسطيني محمود الهباش      
بـين  ) كـارني (من سيطرة حماس على قطاع غزة، لم يتم تصدير اي منتج بسبب اغالق معبر المنطار                

واوضح المركز   . االقتصادية لالحصاءات) بالترايد(قطاع غزة وإسرائيل، وفق مركز التجارة الفلسطيني        
 في المئة من الشركات فيه رفع نسبة البطالة         ٩٥المذكور ان حصار قطاع غزة وتوقف االنتاج في نحو          

  .في القطاع الخاص الى نحو سبعين في المئة
اإلذاعة اإلسرائيلية ذكرت أن وزيري الـدفاع والزراعـة          أن   ٢٢/١١/٢٠٠٧ الشرق األوسط    وأوردت

قا على السماح باستئناف تصدير الزهور والتوت األرضي من قطاع غزة عبر إسـرائيل              اإلسرائيليين اتف 
وأوضحت أن حجم صادرات قطاع غزة       .الى أوروبا وأسواق خارجية أخرى بما فيها األسواق الخليجية        

  .من الزهور والتوت األرضي الى الخارج يبلغ قرابة مائة مليون شيكل سنويا
  
  المؤتمر الدولي" مخاطر"خشى االستخبارات اإلسرائيلية ت .٢٢

حذّرت المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، بكل أذرعها، أمام وزراء المجلس الـوزاري المـصغر للـشؤون               
ولهذه  .األمنية، من المخاطر العديدة التي تحدق بمؤتمر أنابوليس وفرص النجاح المتدنية للعملية السياسية            

وشعبة التخطـيط فـي     ) أمان(بة االستخبارات العسكرية    وشع" الموساد"و" الشاباك"الغاية، أجرى رؤساء    
الجيش اإلسرائيلي، عرضاً مفصلًا أمس، تطرقوا فيه إلى فرص ومخاطر مؤتمر أنابوليس، والذي يمكـن           

  ".المخاطر عالية جداً، الفرص متدنية جداً: "إجماله على النحو اآلتي
 الجانب الفلسطيني حصراً، وذلك من خالل تقـدير      ويعزو قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية هذا الواقع إلى       

بحسب " مكافحة اإلرهاب "هؤالء القادة بأن احتمال أن يتمكن الفلسطينيون من اإليفاء بالمطالب األمنية، و           
  .تعبيرهم، والوصول إلى نتائج ذات مغزى، هو احتمال متدن جداً يقترب من نسبة الصفر

ير المؤسسة األمنية إلى أنه ال فرصة إلمكان اسـتعادة حركـة        وبالنسبة للوضع في قطاع غزة، يشير تقد      
وتربط المحافل األمنية اإلسرائيلية بين الواقع في غـزة         . السيطرة على غزة أو فرض القانون فيها      " فتح"

وانعدام فرص التسوية، إذ تشير تقديرات هذه المحافل إلى أنه ليس للتسوية أي فرصة فـي النجـاح أو                   
  ".حماس"زة خارج سيطرة السلطة الفلسطينية أو تحت سيطرة التحقق ما دامت غ

، أن عدم المشاركة في مؤتمر أنابوليس محفوفة بالمخاطر،         "معاريف"كذلك تعي المؤسسة األمنية، بحسب      
  .أيضاً على الضفة الغربية" حماس"وتخشى في هذه الحالة أن تسيطر 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧األخبار 
  
  قُبيل المؤتمر الدولي" الجئين"ت بتصنيفهم مطالبا" اليهود العرب"إسرائيل و .٢٣

" وثـائق "، أنّها تمتلـك     "العدل لليهود في الدول العربية    "ادعت المنظمة اليهودية،    :  فراس خطيب  -حيفا  
تثبت أن الدول العربية، وبتخطيط من الجامعة العربية، شـغّلت          "تابعة لألمم المتحدة،    " محاضر جلسات "و

ـ      ". بعد قيام دولة اسرائيل    برامج إحباط ومالحقة منظمة    االعتـراف  "وتطالب المنظمة، بطبيعة الحال، بـ
، "بمئات آالف اليهود الذين تركوا الدول العربية قادمين إلى إسرائيل، بأنّهم الجئون تماماً مثل الفلسطينيين              

ي على قضية   ، بدالً من تركيز الدعم الدول     "جئين اليهود الال"وتشدد على ضرورة لفت األنظار إلى قضية        
الوثائق الجديدة، التي يدعي مسؤول المنظمة ستينلي أورمان كشفها، عبارة عـن             ".الالجئين الفلسطينين "
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وهو يدعي أنّهـا تـضمنت      . ١٩٤٧ دول في الجامعة العربية عام       ٧محاضر جلسات دونت خالل لقاء      
دعـوات العتقـال اليهـود،       "، بينهـا  "دعوة التّخاذ خطوات بحق اليهود الذين يعيشون في تلك الـدول          "

ويضيف أورمـان    ".وحرمانهم من أمالكهم، وتشجيع أعمال عنف بحق من يقرر البقاء في الدول العربية            
مـا  "، مشيراً إلى وجود وجه شبه بين        "لم تبق حبراً على ورق    "أن القرارات التي اتّخذتها الدول العربية       

   ".ية في حينهكان على أرض الواقع وبين قرارات الجامعة العرب
إلى أنّه خالل السنوات العشر األولى لقيام إسرائيل، غادر الـدول           " معاريف"وفي السياق، لفتت صحيفة     

 ".تاركين وراءهم أمالكاً بمئات ماليـين الـدوالرات       " في المئة من السكاّن اليهود       ٩٧العربية ما يقارب    
 كوغ لتر، الذي طالب باالعتراف بهـؤالء        ويقف وراء هذه المطالب وزير العدل الكندي السابق، إيرفين        

  ".الجئون"اليهود بأنّهم 
  ٢٢/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
   خوفاً من عمليات"إسرائيلي"تأهب  .٢٤

 حالة التأهب عند مداخل المـستعمرات الكبـرى وعلـى           "إسرائيل"رفعت  :  آمال شحادة  -القدس المحتلة 
التي قتل فيها مستوطن قرب نابلس، مطلـع        الحواجز، وذلك عشية انعقاد لقاء انابولس، واعتبرت العملية         

 قبـل اللقـاء     "اسرائيل"االسبوع الماضي، بمثابة تنبيه لنوايا التنظيمات الفلسطينية بتكثيف هجماتها على           
 الى ان التنظيمات الفلسطينية تضع هذه األيام فشل اللقاء علـى            "إسرائيلية"وأشارت تقارير    .بهدف إفشاله 

ها تعمل وبالتنسيق مع جهات خارجية في مقدمها حزب اهللا لتنفيـذ عمليـات              رأس اولوياتها ولتحقيق هدف   
  . تدفعها الى عدم المشاركة في اللقاء وبالتالي افشاله"إسرائيل"نوعية تكون بمثابة ضربة موجعة ل 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  دعوى ضد مشعل بتهمة ارتكاب جرائم حرب .٢٥

إن منظمـة   : االسرائيلية امـس  '' يديعوت أحرونوت ''اللكتروني لصحيفة   قال الموقع ا   :االتحاد - رام اهللا 
اإلسرائيلية المتخصصة في جمع أشالء وجثث العمليات االستشهادية في إسرائيل، رفعت بالتعاون            '' زاكا''

المحاذية لقطاع غزة، دعوى لمحكمة العدل الدولية في الهاي ضد          '' سديروت''مع رئيس بلدية مستوطنة     
'' يـديعوت ''وبحسب  . ''ارتكاب جرائم حرب  ''خالد مشعل بتهمة    '' حماس''كتب السياسي لحركة    رئيس الم 

 إسرائيليا وجرح المئـات     ١٧٦حملتا مشعل المسؤولية عن قتل      '' سديروت''فإن المنظمة المذكورة وبلدية     
:  زهـاف  يهـودا '' زاكـا ''وقال رئيس منظمـة     . جراء العمليات االستشهادية التي وقعت داخل إسرائيل      

الموساد لم ينجح في اغتيال مشعل في األردن، وربما نستطيع اعتقاله في دولة أخرى مـن دول العـالم       ''
  .''لكبح جماحه

  ٢٢/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  بسرقة أسلحة أثناء العدوان على لبنان " إسرائيلي"اتهام جندي  .٢٦

، بعد أن كشفت الـشرطة العـسكرية عـن          "دومساعدة الع " جندياً ب  "اإلسرائيلي" اتهم الجيش    :آي.بي.يو
سرقته أسلحة وذخيرة أثناء العدوان على لبنان وقيامه بإبطال مفعول عبوات ناسـفة زرعتهـا القـوات                 

وعثرت الشرطة العسكرية في بيت الجندي على عدد من العبوات الناسفة وأعيرة             . لسرقتها "اإلسرائيلية"
مواد الناسفة وقنابل دخان وجهاز اتصال مع هوائي وبندقيـة           كيلوجرام من ال   ٥,٢نارية لمدافع رشاشة و   

  .           قناصة
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  حول المشكلة الديموغرافية للفلسطينيين سجال بين خبراء إسرائيليين .٢٧
ق أورا"في رام اهللا مؤخرا كراساً من سلـسلة         " مدار"صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية       

، تمحور حول الخالف بين خبراء الديموغرافيا اإلسرائيليين بشأن عدد الفلسطينيين في الـضفة              "إسرائيلية
 بين النفخ المتعمد    -فوبيا الديموغرافيا   "ويتضمن الكراس، الذي صدر تحت عنوان        .الغربية وقطاع غزة  
ثيين يشكالن جانبا من السجال بـين       ، ترجمة من اللغة العبرية إلى العربية لمقالين بح        "والتوقعات الواقعية 

باحثين إسرائيليين متخصصين في مجال الديموغرافيا، األول كتبه باحثون إسرائيليون وأميركيون وهـم             
بينيت تسيمرمان وروبرتا زايد ومايكل ويز، فيما المقال الثاني جاء ردا على الدراسـة األولـى وكتبـه                  

  .الباحث اإلسرائيلي سيرجيو ديال فرغوال
  ٢٢/١١/٢٠٠٧ستقبل الم

  
  "الجنسية اإلسرائيلية"المقدسيون ال يلهثون وراء : يمركز حقوق .٢٨

 نفى مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية زيـاد حمـوري مـا              :يوسف الشايب  –رام اهللا   
أوردته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بأن آالف المقدسـيين تقـدموا مـؤخرا للحـصول علـى الجنـسية                  

ئيلية، خاصة بعد إعالن مسؤولين إسرائيليين تأييدهم لالنسحاب من بعض أحياء القـدس الـشرقية              اإلسرا
ورجح الحموري أن السبب في ترويج هذه األنباء جاء إلضعاف           . المحتلة، وطرحهم خططا بهذا الصدد    

أهمية القدس  موقف السلطة الفلسطينية، وللتأثير سلبا على معنويات المفاوض الفلسطيني، الذي يشدد على             
الجنسية اإلسرائيلية ال تمنح ألي فلسطيني بسهولة،       : وقال الحموري    . بسكانها في مفاوضات الحل الدائم    

كما زعمت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، مضيفا أن سكان القدس يعانون أصال من مضايقات تهدف إلـى                
  . مكان اإلقامة والسكنسحب هوياتهم وتأخير معامالت لم الشمل، عالوة على المالحقات في 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
   ٢٠٠٨معظم األسرى المنوي اطالق سراحهم سيفرج عنهم خالل عام  .٢٩

قال أسامة الغول مدير دائرة االعـالم فـي وزارة شـؤون األسـرى ان       : جمال جمال  -القدس المحتلة   
لطات االحـتالل مـن جانـب       المعلومات اإلحصائية عن قائمة األسرى المنوي اإلفراج عنهم من قبل س          

 ، اسيرة ١٤٣ وتحت دعوات ما يسمى بمبادرات حسن النية،، ال تشمل أي أسيرة علما ان عددهن                ،واحد
 اسير، وال يوجد أي مـن اسـرى         ٣٠٠وال يوجد بها أي أسير من أسرى القدس، علما ان عددهم قرابة             

لقدامى علما ان عـددهم قرابـة       ا وال يوجد أي من األسرى       ، اسيرا ١٥١، علما ان عددهم     ٤٨فلسطينيي
  .اسيرا١٨٦بل انتفاضة االقصى وهم قرابة اسيرا، كما ال يوجد أي ممن اعتقلوا بعد اتفاقية اوسلو وق٣٦٧

استخلص من القائمة المـذكورة ان هنـاك        : "واوضح الغول في تعقيب له أمس على الخطوة اإلسرائيلية         
 هو من األسرى الذين اعتقلوا قبل انتفاضة األقـصى           المنوي اإلفراج عنهم   ٤٣١ـأسيرا واحدا من بين ال    

 وباقي األسـرى جمـيعهم مـن        ٢٠١٠ وكان ومن المقرر أن يفرج عنه عام         ١٩٩٨بعام واحد أي عام     
، ٢٠٠٨أسرى انتفاضة األقصى ونصف األسرى المنوي اإلفراج عنهم هم ممن سيفرج عنهم خالل عام               

و من المفتـرض    ٣٦ ٢٠٠٩ أسير سيتحررون عام     ٦٢..  أسيرا فلسطينيا  ٢٤٢وهم يشكلون ما مجموعه     
و متبقي لهم أربع سنوات ومن المفتـرض        ٢٠ سنوات   ٣ أي متبقي لهم     ٢٠١٠أن يفرج عنهم خالل عام      
و من المفترض أن يتحـرروا      ١٨ ٢٠١٢و سيفرج عنهم خالل عام      ٢٤ ٢٠١١أن يفرج عنهم خالل عام      

و من المفترض أن يفرج عنهم خالل       ١٠ ٢٠١٤ أعوام أي عام     ٧و سيتحررون بعد    ١٥ ٢٠١٣في عام   
 منوي اإلفراج عنهم اعتقلوا خالل هـذا        ٤٠ وأكثر من    ٢٠١٦ منوي اإلفراج عنهم عام      ٤ و ٢٠١٥عام  

وقال وزير شؤون االسرى الفلسطيني اشـرف العجرمـي ان مـصلحة الـسجون              ٢٠٠٧,العام أي عام    
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هم بداية العام القادم اما الباقون فهـم         تنتهي محكوميات  ٢٥٠ منهم   ،٤٣٢اإلسرائيلية نشرت قائمة تتضمن     
 . من ذوي األحكام الخفيفة

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الدستور 
  

  حجاج غزة متخوفون من الطواف حول معبر رفح بدل الكعبة  .٣٠
فيما تتواصل الخالفات ما بين حكومتي الـدكتور سـالم فيـاض بـرام اهللا               :  من وليد عوض   -رام اهللا   

 القطاع وامكانية ادائهم فريضة الحج لهذا العام يعيش الحجاج          واسماعيل هنية في قطاع غزة حول حجاج      
انفسهم حالة من القلق والخشية من امكانية عدم ادائهم فريضة الحج هذا العام بسبب االنفصال الحاصـل                 

وقال الحاج ابو محمد االفرنجي من قطاع غـزة لــ            .ما بين الضفة الغربية والقطاع والصراع بينهما      
ه يخشي ضياع اداء فريضة الحج عليه هذا العام بسبب كيفية خروج الحجاج من القطاع               القدس العربي بان  

واضاف االفرنجي قائال    . في ظل اغالق معبر رفح، والصراع علي الحجاج بين حكومتي رام اهللا وغزة            
واهللا خايف ان نطوف هذا العام حول معبر رفح بدل الطواف حول الكعبة ومشيرا الي ان معظم من تـم                    

كانيـة اداء تلـك الفريـضة بـسبب         تيارهم الداء فريضة الحج لهذا العام بالقرعة غير متفائلين من ام          اخ
ويعيش حجاج غزة هذا العام حالة من االرتبـاك فـي ظـل تـضارب                .زة وغ راع ما بين رام اهللا    الص

  . التصريحات الصحافية ما بين المسؤولين في رام اهللا وفي غزة
  ٢٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  يادو خان يونس يعانون بطالة تامة لمنعهم من مزاولة عملهمص .٣١

 صياداً في محافظة خان يونس من بطالة تامة، ويواجهـون ظروفـاً             ٦٨٠يعاني أكثر من     :أيمن أبو ليلة  
هؤالء الصيادون أصبحوا عاطلين عن العمـل        .اقتصادية ونفسية صعبة جداً لمنعهم من ممارسة عملهم       

أطفالهم، بعد أن منعهم االحتالل من الصيد لمسافات كبيرة فـي بحـر خـان               وال يستطيعون توفير قوت     
 عمليات إطالق النار العشوائية والكثيفة من        وتسبب .يونس، لتشديد الخناق عليهم وزيادة معاناتهم اليومية      

وأشـارت   .قبل سالح البحرية اإلسرائيلية، في غرق عدد من القوارب واعتقال وإصابة من على متنهـا              
 صياد مسجلين في النقابة، متعطلين عن       ٨٠٠ في نقابة الصيادين بخان يونس إلى وجود أكثر من           مصادر

وذكـرت أن    .العمل ويعيشون ظروفاً حياتية قاسية للغاية بعد أن حرموا من مهنتهم التي يعتاشون منهـا              
ـ                اطئ الصيادين في منطقة المواصي يواجهون إجراءات إسرائيلية خانقة تحول دون وصـولهم إلـى ش

  .البحر، مشيرة إلى استمرار الحصار البحري على ساحل بحر خان يونس
  ٢٢/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  ةيثقون بهني% ٢٨ مقابل بعباس قطاع غزة يثقون أهاليمن % ٧٢: استطالع .٣٢

 لالستشارات التي تتخذ من مدينـة  األدنىكشف امس احدث استطالع للرأي نفذته شركة الشرق        : رام اهللا 
من اهالي القطاع يعتبـرون     % ٨٣ اهللا في الضفة الغربية مقرا لها حول االوضاع في قطاع غزة أن              رام

% ٥اعتبروا انـه تحـسن و     % ١٢ مقابل   ،أن الوضع العام تراجع وساء بعد سيطرة حماس على القطاع         
أما  ).من فتح % ٩٣ و   ،من حماس % ٣٩يؤيد ذلك   (أكدوا أن الوضع االقتصادي لم يطرأ عليه اي تغيير          

 ،أنه تحسن % ٣,٤ ،من االهالي يعتبرون أن الوضع قد تراجع      % ٩٣,٥عن الوضع االقتصادي فتبين أن      
مـن أصـحاب    % ٨٧وأظهرت النتائج أن     .أكدوا أن الوضع االقتصادي لم يطرأ عليه أي تغيير        % ٣و

لمحـالهم  المحال التجارية والمصانع يواجهون مصاعب جمة في توفير المواد الخام والمـواد التجاريـة               
وبين االستطالع الذي اجري عبر      .نتيجة ألغالق المعابر والحصار المفروض على القطاع      , ومصانعهم  

 ٣٩١ على عينـة عـشوائية مكونـة مـن           ، تشرين الثاني الجاري   ١٥-٨الهاتف في الفترة الواقعة بين      



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

زة يعانون من   من سكان غ  % ٧٠مستطلعا من كال الجنسين، موزعين في محافظات القطاع المختلفة أن           
ومـع اسـتمرار تـردي األوضـاع         .يعانون من نقص في األدويـة     % ٨٢ و   ،نقص في المواد الغذائية   

 مـنهم   ،من أهالي القطاع يعيشون تحت خط الفقـر       % ٦٩ ارتفعت معدالت الفقر لتصل الى       ،االقتصادية
  .يعيشون في فقر شديد% ٤٠

يثقون بإسـماعيل   % ٢٨ مقابل   ،رئيس عباس من أهالي القطاع يثقون أكثر بال     % ٧٢وحسب النتائج فأن    
  .هنية
مـن أنـصار حركـة      % ٠حيث أن   ( من األهالي يثقون ثقة عالية برئيس الوزراء سالم فياض          % ٤١و

  ).من أنصار فتح يثقون به% ٦٦مقابل , حماس يثقون ثقة عالية بفياض
  ٢١/١١/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  "حماس"ـل% ١٩ة حكومة فياض مقابل من الفلسطينيين يعترفون بشرعي% ٤٥: استطالع .٣٣

 الذي أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسـات        ،لرأياأظهر استطالع    : محمد جمال  -القدس المحتلة   
، حيـث قامـت     ٢٠٠٧ نوفمبر   ١٧-١٥المسحية في جامعة النجاح الوطنية خالل الفترة الواقعة ما بين           

يعتبرون أن حكومـة    % ٤٥ان حوالي   ،  لمسح كامالً جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا ا        
حل % ٥٥فيما أيد   , اعتبروا حكومة هنية فهي الحكومة الشرعية     % ١٩سالم فياض تمثل الشرعية مقابل      

 شخـصاً ممـن بلغـت     ١٣٦٠بلغ حجم عينة االستطالع      و .أبو مازن للتشريعي واجراء انتخابات مبكرة     
وقد تم توزيع هذه االستمارة في الضفة الغربيـة         . االنتخاب سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق        ١٨أعمارهم  

  .وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية.  شخص٥٠٠ شخصا وفي قطاع غزة على ٨٦٠على 
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
   قتلوا في االشتباكات الفلسطينية الداخلية ٣٣٣: بتسيلم .٣٤

لحقوق االنسان سريت ميخـال     " بتسيلم االسرائيلية  "قالت الناطقة بلسان منظمة   :  د ب أ   -القدس المحتلة   
خالل لقاء صحفي أمس إن عدد القتلى الفلسطينين في االشتباكات الفلسطينية الداخلية ارتفع هـذا العـام                 

ونقلت االذاعه العبرية عن الناطقة قولها ان عـدد القتلـى فـي              . قتيال ٣٣٣بشكل كبير حيث وصل إلى      
 قتيال فيما يعتبر أعلى رقم      ٣٣٣ إلى والتي لم تنته بعد وصل       ٢٠٠٧ي عام   الصراع الفلسطيني الداخلي ف   

 .٢٠٠٠للقتلى منذ بداية االنتفاضة الثانية في أيلول من العام 
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
٣٥. ون الحصار عبر االنترنت شبان غزة يتحد  

االنترنـت فـي   أطلقت مجموعة من الناشطين الشبان في قطاع غزة منتدى على شـبكة      :  د ب أ   -غزة  
 مليون نسمة ويواجه انهيارا اقتصاديا غيـر        ١،٥محاولة لجلب مساعدات لهذا القطاع الفقير الذي يقطنه         

ويحمل المنتدى، الذي يعتبر األول من نوعه في هذا المجـال، اسـم             . مسبوق جراء الحصار اإلسرائيلي   
المـساهمة فـي   "لمنتدى إنه يستهدف   ويقول عماد الحاج القائم على ا     ". أفكار ومبادرات لمقاومة الحصار   "

كسر الحصار بكافة األساليب والوسائل الممكنة، وهو رسالة للعالم، وملتقـى لتنـسيق أفكـار الـشباب                 
  ".الفلسطيني ونظرائهم في العالم

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الدستور 
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  عبداهللا الثاني يحث إسرائيل على تبني مواقف تساعد على التوصل لسالم دائم .٣٦
 حث الملك عبداهللا الثاني إسرائيل على الدخول في مفاوضات          :بو صبيح ونادية سعدالدين    مؤيد أ  -عمان  

 .جادة وتبني مواقف إيجابية تساعد على التوصل إلى حل يفضي إلى سالم دائم وشـامل فـي المنطقـة                  
وأوضح بيان أصدره الديوان الملكي بعد مباحثات أجراها الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في               

سيكثف المشاورات واالتصاالت مع القادة العرب خالل األيام المقبلة         "عمان أمس، أن الملك أكد على أنه        
وجدد الملك تأكيده على دعـم      . "لبلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني في اللقاء الدولي بانابوليس         

لجانب اإلسرائيلي إلنجـاح    األردن لجهود لسلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى تفاهمات واضحة مع ا          
لقاء انابوليس وبما يؤسس إليجاد حلول دائمة لقضايا الوضع النهائي، استنادا إلـى قـرارات الـشرعية                 
الدولية ومبادرة السالم العربية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة علـى كامـل األراضـي                 

  .مني محددالفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار ز
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  "أنابوليس" لتنسيق المواقف قبل  اليومقمة ثالثية مصرية أردنية فلسطينية .٣٧

أن قمة ثالثية تضم الرئيس المصري، والعاهل األردني، ورئيس السلطة " البيان"علمت : القاهرة
العربية قبل أيام من انعقاد وذلك في إطار تنسيق المواقف  .الفلسطينية ستعقد اليوم الخميس في مصر

مؤتمر أنابوليس للسالم، وسط سعي مصري إلدراج مبادرة السالم العربية كأحد أسس أي مفاوضات 
 .مقبلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

  ٢٢/١١/٢٠٠٧البيان 
 
  "مفاجأة سياسية"ما لم تحصل " أنابوليس"في " لن تشارك"سورية  .٣٨

أمس إن دمشق تنتظر نتائج " الحياة"ادر سورية رفيعة المستوى لـ قالت مص:إبراهيم حميدي -دمشق 
االتصاالت النهائية في شأن وضع قضية الجوالن المحتل على جدول أعمال المؤتمر الدولي للسالم، 

لكنها . خالل االجتماع الوزاري العربي في القاهرة اليوم" موقف موحد"وإمكان اتفاق الدول العربية على 
وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية  ".شارات المتوافرة حتى اآلن عن المؤتمر سلبيةاإل"أفادت أن 

أن القائم باألعمال األميركي مايكل كوربون سلم صباح أمس رسالة الدعوة من وزيرة " الحياة"لـ
الخارجية االميركية رايس إلى مدير إدارة المراسم في الخارجية السورية عبداللطيف دباغ باعتباره قناة 

وقالت إن رسالة الدعوة وجهت إلى سورية . االتصال الوحيدة بين السفارة األميركية والحكومة السورية
ولفتت إلى أن الرسالة التي لم تكن موقعة وليست  .بصفتها عضواً في لجنة تفعيل مبادرة السالم العربية
المبادرة "ي مع ذكر لـعلى المسار الفلسطين" سيركز"مطبوعة على ورق رسمي، تتحدث عن أن المؤتمر 

مع سرد للدول المشاركة بما في " تحقيق السالم الشامل"، بهدف "٣٣٨ و٢٤٢العربية والقرارات الدولية 
وعلم أن  .مرتين" السالم الشامل"وأشارت إلى أن رسالة الدعوة ذكرت عبارة ". األطراف الفاعلة"ذلك 

ميركي على لسان نائب وزيرة الخارجية ولش إلى وفي حين أشار الجانب األ. جدالً ثار في شأن الرسالة
بحيث يمكن للجانب السوري أن يثير "  دقيقة٩٠جلسة للسالم الشامل مدتها "أن مؤتمر أنابوليس سيتضمن 

ما لم تكن قضية الجوالن على "قضية الجوالن، فإن دمشق ال تزال ملتزمة موقفها من أنها لن تشارك 
  ".أجندة المؤتمر

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ الحياة
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  عشية االجتماع الوزاري العربي" أنابوليس"في مصر تعلن مشاركتها  .٣٩
 استبقت مصر اجتماع وزراء خارجية دول لجنة المبادرة العربية للسالم الذي يعقد اليوم :شرم الشيخ

، بإعالن قبولها المشاركة في المؤتمر، في خطوة يتوقع "أنابوليس"من المشاركة في " موقف موحد"لتحديد 
وفي وقت رفضت مصادر في الجامعة العربية التعليق على الموقف  . تؤثر على االجتماع العربيأن

، اعتبر الناطق باسم الرئاسة المصرية "كي ال تتوتر األجواء قبل اجتماع وزراء الخارجية"المصري 
 العربية اجتماع الوزراء العرب ليس التخاذ موقف موحد إزاء مشاركة الدول"السفير سليمان عواد أن 
بل لبلورة موقف عربي مشترك مما هو مطروح في المؤتمر وما سيسفر ... في أنابوليس أو مقاطعته

عنه من نتائج، وتقويم التحضيرات له، وتحديد األهداف التي يتوقع الجانب العربي تحقيقها من هذا 
أبو الغيط  مصرية أنوأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ال ".االجتماع دعماً لشعب فلسطين وقضيته

وقال الناطق الرئاسي المصري إن تمثيل بالده . سيتوجه األحد إلى واشنطن للمشاركة في أعمال المؤتمر
  ."سيكون على مستوى وزير الخارجية ألنه اجتماع على المستوى الوزاري وليس قمة"

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ الحياة
  
  محتل سوريا تطالب بضمانات دولية بعدم تهجير أهل الجوالن ال .٤٠

طالب وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد بضمانات دولية ضد أي خطـوة تتخـذها                : دمشق
سلطات االحتالل اإلسرائيلي مثل تهجير المواطنين السوريين في الجوالن المحتلة، بعد حـصولهم علـى      

وذكـر  . ورية لهم جوازات سفر سورية بموجب قرار الرئيس األسد على منح الرقم الوطني والهوية الس            
في تصريحات لصحيفة الثورة السورية ان هذه الضمانات تعني تعزيز وضع األهل القانوني في الجوالن               

 .في مواجهة سلطات االحتالل، وتخفيف أعباء الحياة ومشقات التعامل االداري والقانوني
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  " وفتححماس"لسنا بوقاً لـ ": الجزيرة"رئيس تحرير  .٤١

جزءاً من مؤامرة   " الجزيرة"أحمد الشيخ بشدة أن تكون      " الجزيرة"نفى رئيس التحرير في قناة      : وكاالتال
 ]المتحدث باسـم حمـاس    [اتهامات سامي أبو زهري   " وقال   .لتقديم صورة مغلوطة عن الشأن الفلسطيني     

 بأول، ونحن ال نستطيع أن نكـون        مردودة عليه، ألننا نتعامل مع األخبار الفلسطينية أوال       " الجزيرة"لقناة  
ـ      ، نحن لنا سياستنا التحريرية وننقل ما يحدث في غزة وفي الـضفة             "حماس"بوقاً لسامي أبو زهري أو ل

نحن بوضوح لسنا جزءاً من      ..." الشيخ   قال، و "أو أرضاهما " فتح"أو  " حماس"بمهنية سواء أغضب ذلك     
 المتوفرة لدينا بصرف النظر عمن أسرته أو أغضبته هذه          وإنما ننقل األخبار  " فتح"وال جزءاً من    " حماس"

  ".األخبار من الطرفين
لكن الشيخ أكد في المقابل أن مساحة الحرية المتاحة للعمل في غزة أوسع بكثير مـن تلـك الممنوحـة                    

ة،  الفلـسطيني  -وانتقد الشيخ ما آلت إليه العالقات الفلسطينية         .للصحفي بأن يعمل فيها في الضفة الغربية      
ال شك أن الجبين يندى لما يحدث في فلسطين من اقتتال، فهذا مؤلم جدا ولكن ما باليد حيلة تلـك                    "وقال  

  ".هي األخبار ونحن ننقلها بحياد ومهنية
  ٢٢/١١/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  مؤتمر أنابوليس" جدية"واشنطن تطمئن العرب إلى  .٤٢

مسعاها إلعادة إطالق المفاوضات بين " جدية"لدول العربية إلى سعت الواليات المتحدة أمس إلى طمأنة ا
الفلسطينيين واإلسرائيليين في المؤتمر الدولي للسالم الذي تستضيفه في مدينة أنابوليس األسبوع المقبل، 

جهد جدي للغاية في الطريق إلى إطالق "وأكدت أنه . بهدف تأمين أوسع مشاركة عربية ممكنة
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واتصل الرئيس جورج بوش مساء اول من أمس هاتفياً بخادم الحرمين  ".لدولتينالمفاوضات نحو حل ا
الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، لمناقشة المؤتمر بعد ساعات من توجيه الدعوات لحضوره 

 دولة، بينها السعودية وسورية ومصر واألردن ولبنان، إضافة إلى دول إسالمية وعربية أخرى ٤٢إلى 
  .واألمم المتحدة والجامعة العربية واالتحاد األوروبي

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ الحياة
  
  قبل انعقاده" أنابولس"هاجس الفشل يخيم على ... تقرير إخباري .٤٣

وب قطار السالم في الشرق األوسط متأخرة سـت          يرى خبراء ان الواليات المتحدة قررت رك       :ب.ف.ا
 .سنوات في حين يداهم الوقت الرئيس األمريكي جورج بوش في محاولته ترك بصماته علـى التـاريخ                

يقول بروس ريدل المسؤول السابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية والمستـشار الـسياسي               
 رغم قيامها بعدة جوالت في المنطقة هذه السنة لم تواظب           الرئاسي السابق ان وزيرة الخارجية األمريكية     

ويرى أنها أهملت القيام  بالجهود الدبلوماسية المكثفة والمتواصلة المطلوبة لسد الهوة             .على متابعة الملف  
العملية ولـو متـأخرة     " فإن   "تستحق الثناء "وزيرة رايس   اللكنه يضيف ان    . القائمة بين مواقف األطراف   

 في عهد كلينتـون ان      "اسرائيل"ويقول مارتن انديك السفير األمريكي السابق إلى         ."بها كليا افضل من غيا  
بوش بدد التقدم الذي احرز في عهد كلينتون عبر رفضه البقاء ملتزما في عملية التـسوية فـي الـشرق                  

. "الموضوعأنها مأساة ان بوش بات يدرك اآلن في نهاية واليته أهمية            "ويعتبر   .٢٠٠١االوسط بعد عام    
مسائل الوضـع   "ويضيف ان على بوش ان يتجاوز التصريحات الداعمة لقيام دولة فلسطينية والولوج في              

  . مثل القدس والالجئين"النهائي
 ان ثمة انقـسامات فـي الجـانبين الفلـسطيني          "انترناشونال كرايسيس غروب  "ويقول روبرت مالي من     

وقال انديك خالل   . "األزمات في العراق وإيران وباكستان    منشغلة كذلك في    "، وادارة بوش    "اإلسرائيلي"و
 مـشددا علـى ان      "الخوف من الفشل هو الحافز الرئيسي لكل المعنيـين        "ندوة في بروكينغز انستيتوس     

 التي سيطرت على قطاع غـزة وايـران التـي           "حماس"واعتبر ان حركة    . "التحادث افضل من الحرب   "
  .ي حال فشل المبادرة األمريكية األخيرةتدعمها سيكونان الفائزين االكبرين ف

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  نجاح انابوليس يكمن في اطالق المفاوضات القامة دولة فلسطينية: رايس .٤٤

نجاح اجتماع انابوليس هو في     ''قالت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس ان        : وكاالت/ عواصم  
سرائيليين والفلسطينيين القامة دولة فلسطينية وايجاد حل يقـوم علـى           الواقع اطالق المفاوضات بين اال    

من جهة اخرى قال دبلوماسيون غربيون كبار امس ان رباعي الوساطة في الـشرق االوسـط                 .''دولتين
 تشرين الثاني الجاري قبل يوم من المؤتمرالدولي وقال الدبلوماسـيون ان            ٢٦سيجتمع في واشنطن يوم     

  .اطة سيعقد على مستوى رفيعاجتماع رباعي الوس
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  دول مانحة تبدي توجها لزيادة حجم تبرعاتها للوكالة": األونروا" .٤٥

إن دوال مانحة أبدت توجها أمس بزيادة حجم تبرعاتها         ) األونروا( قالت وكالة    : نادية سعد الدين   -عمان  
وأوضح مدير اإلعالم في األونروا مطر       .الذي تشهده حاليا  " السيئ"إلى الوكالة، في ضوء الوضع المالي       

 التي  بعض الدول المانحة أبدت توجها بزيادة حجم تبرعاتها للوكالة من دون تحديد قيمة المبالغ             "صقر أن   
ـ   ".سيصار إلى تقديمها   أن تلك الدول أعربت عن ذلك التوجه خالل مؤتمر الدول          " الغد"وأضاف صقر ل
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وال يوجد من بـين تلـك الـدول         . المانحة والمضيفة لالجئين الذي اختتم أعماله أول من أمس في عمان          
وتتعـرض   .حين لألونـروا  الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان التي تدرج في خانة كبار المان          

 مليـون دوالر،    ١٠٠األونروا إلى أزمة مالية خانقة ببلوغ العجز في تمويل ميزانية العام المقبل حوالي              
 مليـون دوالر،    ٥٤٢ مليون دوالر للعام الحالي، فيما تقدر ميزانية العام القادم بقرابـة             ٨٨مقارنة بنحو   

  .ر مليون دوال٤٩٦بينما بلغت العام الحالي حوالي 
  ٢٢/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
   من القدساً تلميذ١٣٣٩الدولية تغطي رسوم  لوكالة االميركية للتنميةا .٤٦

 ٨٠٠إنهـا قـدمت   ) USAID(قالت الوكالة االميركية للتنمية الدولية    : عبد الرؤوف أرناؤوط     -القدس  
 مدرسـة،   ٢٨ على    طالبا من منطقة القدس، موزعين     ١٣٣٩ألف دوالر لتغطية الرسوم المدرسية لنحو       

انهـا  " الوكالة االميركيـة  "وذكرت   .وذلك من خالل برنامج صندوق المنح االميركية الذي تموله الوكالة         
 ماليـين دوالر، وذلـك لنحـو        ٣منحت، من خالل برنامج صندوق المنح الدولية، حتى اآلن ما يقارب            

وفـي نهايـة   .  ومدينـة غـزة    مدرسة تقع في القدس ورام اهللا وبيت لحم واريحا         ١٠٠ طالبا في    ٦١٢٠
 ألـف   ٩٥٠ ماليين و  ٣ منحة دراسية بقيمة     ٨٢٠٠ سوف يتم منح ما مجموعه       ٢٠٠٨البرنامج في اذار    

  .دوالر لتغطية نفقات الرسوم الدراسية
  ٢٢/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون :ألهلنا وإخواننا في حركة فتح نقول .٤٧

  أحمد يوسف. د
ا طالت شهور القطيعة والخالف كلما أحسست بحجم التشظي وتداعياته علـى مـستقبل مـشروعنا                كلم

الوطني، فاللغة التي يتم التعبير بها عن المواقف ال تبقي للود قضية، وأخشى في ظل هذه التعبئة الخاطئة                  
أن ننـشغل   ) ئيلإسـرا (وهذا ما تريده    .. أن تبقى رسائلنا لشارعنا الفلسطيني في الضفة والقطاع مدمرة        

بأنفسنا ونستبيح حرمات بعضنا البعض، وننكأ جراحا ال تندمل، ألن هناك مـن يـستمرئ نـزف الـدم          
أتمنى أن ينهض العقالء والمخلصون من شعبنا وأمتنـا،         .. الفلسطيني بعدما كسرنا كل خطوطه الحمراء     

ريقه باآلالف من خيرة شباب     ويتحركوا لحماية مشروع المقاومة والتحرير، الذي دفعنا من أجله وعلى ط          
  .  فلسطين ورجالها

  عمادة مشروعنا الوطني: فتح وحماس
إن استمرار الصراع قائما بين فتح وحماس، وهما الحركتان اللتان تمـثالن نـبض اإلجمـاع الـوطني                  

لألسف، بدأت معضلة الخـالف     .. الفلسطيني، حيث ال يمكن ألي طرف منهما أن يتجاهل الطرف اآلخر          
عندما لم تسلم فتح بفوز حماس، وعملت على عرقلة جهودها في تحقيق اإلصالح والتغيير الـذي                تتعاظم  

وعدت به الشارع الفلسطيني، حيث عانت حكومة حماس من تمرد حركة فتح وكوادرها داخـل أجهـزة                 
لتـي  السلطة األمنية والمدنية، وظلت سياسة المناكفة هي ديدن الحركة، ولم تمنح الحكومة الفلـسطينية ا              

شكلتها حماس فرصة اللتقاط األنفاس، حتى حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق مكة برئاسـة                
إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح بستة وزراء، وبمنصب نائب رئيس الوزراء، لـم تـسلم هـي                  

  .مقيتاألخرى من المناكفات السياسية، والتجاوزات األمنية، وتداعيات االصطفاف الحزبي ال
حيث كان تمرد األجهـزة     ..  سياسية، بل أمنية   - في ظاهرها    -لم تكن إشكالية العالقة بين حماس وفتح        

األمنية وعدم انصياعها وتعاطيها مع األوامر الصادرة لها من وزير الداخلية تقف خلف كـل المـشاكل                 
ام، وتعزيـز سـلطة األمـن       لضبط النظ " القوة التنفيذية "واألحداث الدامية، األمر الذي استوجب تشكيل       

وفي مساعيها للدفاع عن هيبة الحكومة، أمام تغول بعض قيادات األجهزة األمنية من أمـراء               .. والقانون



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

 -الحرب، وأصحاب األجندات الخارجية، وقع الجميع في الخطأ وارتبكت بعض الخطايا، وغدا الطريق              
  .   ممهدا الستباحة الدم والمحرمات-بعد ذلك 

ومة العاشرة آثرت حركة فتح عدم الدخول مع حركة حماس في أية شراكة سياسية، وكانـت                خالل الحك 
رهاناتها على فشل حماس في إدارة شؤون الحكم لغياب التجربة، وقلة الطاقات المؤهلة مـن كوادرهـا،                 

 في  أن تمضي قدماً، وتتكيـف        - برغم كل التعقيدات التي وضعت في طريقها         -ونجحت حركة حماس    
وف الحصار الذي فرضه العالم عليها، وتتخطى عقبة العزلة السياسية بالتواصـل مـع عمقهـا                مع ظر 

العربي واإلسالمي، ونجاح بعض وزرائها ونوابها ومسؤوليها الكبار في زيارة العديـد مـن العواصـم                
  .األوروبية

 وتقدمنا ببرنـامج  لقد نجحنا في حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة في تخطي عقبة البرنامج السياسي،            
تفويضاً بالتحرك السياسي إليجاد مخرج ينهـي       ) أبو مازن (مشترك حفظ للمقاومة حقها، وأعطى للرئيس       

وبدأنا وضع األسس لشراكة سياسية حقيقية، وكان هناك جهدا مصريا برعاية الوزير عمـر              ... االحتالل
لخارجية في األجهزة األمنية عمدوا إلى      إال أن أصحاب األجندات ا    .. سليمان يتحرك لتعزيز هذه الشراكة    

قطع الطريق أمام التوافق الوطني، وعملوا على تخريب اتفاق مكة، وذلك بتفجير الوضع الداخلي إلظهار               
عجز الحكومة وإفشالها، وإعادة األوضاع لما كانت عليه من الفوضى والفلتان األمني، التي سادت عهود               

  .ما قبل وصول حركة حماس للحكم
 تشكل حالة تمرد، لـم يجـِد        - من وجهة نظر حماس      - التجاوزات التي تقوم بها األجهزة األمنية        كانت

معها أي جهد أو تفاهمات حاولت الحركتان والحكومة التوصل إليها، حيث استمرت عمليات االسـتهداف         
ـ           " احيـة عمليـة استئـصال جر    "لكوادر حركة حماس وقيادييها دون توقف، األمر الذي استدعى القيام ب

كان ال بد من التخلص منها حتـى        " غدة سرطانية "لعناصر هذا التيار داخل األجهزة األمنية، والذي شكل         
  .يستقر الوضع، ويتنفس شعبنا الصعداء

، التـي   "أم المعـارك  "كانت عملية المداهمة لمقر األمن الوقائي بمنطقة تل الهوى واالستيالء عليه بمثابة             
 في معظم أرجاء القطاع، حيث انسحب الجميع من مواقعهم دون الـدخول             حسمت باقي المواجهات سلمياً   

لقد أدركت الغالبية من حركة فتح بأن المعركة ليست معهم، بل هي مـع بعـض                ... في مواجهات تذكر  
لقـد انتهـت    ... العناصر التي اختطفت الحركة، وحاولت إغراقها في مواجهات دموية مع حركة حماس           

 قليلة، وذلك بعد أن هربت العناصر التي كانت تغذي الصراع وتحشد للحـرب              المواجهة في غضون أيام   
وكان قرار الحكومة بإصدار العفو العام عن الجميع، والدعوة إلى احترام التعدديـة الـسياسية،               .. األهلية

لى  باألمن واألمان، ونحن نتطلع إ     - نسبيا   -واليوم، تنعم غزة    .. وضمان حرية التعبير والعمل اإلعالمي    
عودة الجميع إلى الصف الوطني، والعمل في ضوء شراكة سياسية حقيقية عمادها حركتي فتح وحماس،               

  .من أصوات الناخبين% ٩٦بما تشكالنه من ثقل يصل إلى 
إن حركة حماس وحكومة إسماعيل هنية ما زالتا تناديان بالحوار، وتدعوان األخوة فـي حركـة فـتح                  

ء كل قضايا الخالف، والتعجيل باستعادة وحدتنا الوطنية فـي إطـار            للجلوس على طاولة التفاوض إلنها    
  .مفهوم الشراكة السياسية، وحماية مؤسسات الشرعية الدستورية

ونحن في الحكومة مازلنا نأمل أن تلقى هذه الدعوة المخلصة تجاوبا من طرف الـرئيس أبـو مـازن،                   
  .واألخوة في حركة فتح

  المطلوب رؤية من خارج النفق 
 -لشرعية الرئيس محمود عباس، وإن كان البعض يطلـق          ) الحركة والحكومة (يتنكر أحد في حماس     لم  

 بعض التصريحات الحادة، أو يحاول التهجم على الرئيس في محاولة للرد على بعض المواقـف           -أحيانًا  
 المـصالح   والسياسات التي تظهر وكأنها خارج السياق الوطني في تعدياتها على حقوقنا وثوابتنا، وتمس            

  .العليا لشعبنا وقضيتنا
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أن يتـصرف كـرئيس     ) أبو مازن ( حين القول إننا كنا نتطلع للرئيس        -  بعض الشيء     -قد أكون مثاليا    
للشعب الفلسطيني وليس كقائد لحركة فتح، وأن يعالج األمور بحكمة رجل تجاوز السبعين، ولديه خبـرة                

 تصرف بانفعال وعصبية، وأخـذت      - لألسف   - سياسية في العمل الفلسطيني تخطت نصف قرن، لكنه       
قضية ما حدث في غزة أبعادا شخصية جعلته يفقد توازن الرؤية، وتصدر منه تصريحات وكلمـات مـا                  

  .تعودنا سماعها منه، وال تعكس طبيعة سمته وهدوئه المعهود معنا
 تعاملنا األخالقي معـه     لقد كنا ننتظر منه أن يتروى في معالجة األمور، ويأخذ وقائع األحداث في سياق             

قبل وبعد االنتخابات، وحرصنا الحقيقي على الشراكة السياسية، والتداول الـسلمي للـسلطة، وأال يـدفع                
بالعالقة إلى تهديد جوهر وحدتنا وتخريب نسيجنا االجتماعي، وزعزعة متانة واستقرار شعرة معاويـة،              

بث بها، ألننا في نهاية األمر ال بـد أن نجلـس            التي حاولنا أن نقطع دابر كل من يحاول إضعافها أو الع          
  .على طاولة الحوار لنقول ونأخذ كل ما لنا أو علينا

 أال يغلق باب الحوار بين    - وإن اختلفنا معه     -مطلوب منه باعتباره رئيسا لشعبنا      ) أبو مازن (إن الرئيس   
فمشروعنا .. رفقاء درب وسالح   أبناء وطن واحد، وعائلة واحدة، و      - كنا وما زلنا     -فتح وحماس، ألننا    

تتربص بنا جميعا الدوائر، وتلعب على حبل خالفاتنا لتأجيج نار          ) إسرائيل(في مقاومة االحتالل لم ينته، و     
  .الخصومة، وجعل بأسنا بيننا شديد

أن يفكر مليا فيما يتوجب عمله من أجل الحفاظ على          ) أبو مازن ( أتمنى على الرئيس     - وما زلت    -كنت  
لتذكره .. تماسك شعبه، ولملمة شعث فصائله وأحزابه، حتى يغادرنا ونحن صف واحد ال ثلمة فيه             وحدة و 

  .أجيال فلسطين بكلمات طيبة لها معنى وأثر
 تذكر أن الوطن فوق الجميع، وأن من األكرم لك أن تخلع عبـاءة الـسلطان                - يا سيادة الرئيس     -عليك  

على أطالل كرسٍي لوطن محتل، تبدو فيه كالرجل الـذي          لتظلل وحدته، فهذا خير لك وأنفع من الجلوس         
  ..!! فقد ظله

 بلغة الجمع ما تمنيته أنت لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، ومـا تمنـاه              - يا سيادة الرئيس     -وسأقول لك   
  .أن يصلح اهللا حالكما، وأن يهديكما جميعا إلى صراطه المستقيم: لك

أنتمـا  .. قكما يقع عبء إنقاذ سفينة الوطن من الغرق والضياع         صاحبا الزمان، وعلى عات    - اليوم   -أنتما  
من ستُحمله األجيال كامل المسؤولية الوطنية والدينية عن هالك هذا الشعب، أو بعثه من رماد المرحلـة                 

  .عفيا كالعنقاء
ار من  وبانتظ..  ليس بطوالت نفتخر بها، بل أحداثٌ نستوعبها ونتعلم منها         - يا صاحبا الزمان     -فالتاريخ  

  . يبدأ منكما بالسالم، يبقى شعبنا يقلب البصر وهو حسير
  ٢٢/١١/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

 
  سياسات رام اهللا وأخطاء غزة تفاقم األزمة الوطنية الفلسطينية .٤٨

   نافعىبشير موس. د
في الوقت الذي يواصل الرئيس أبو مازن ورئيس وزرائه في الضفة الغربية سياستهما الضارة بالمصالح               

لسطينية الوطنية، تواجه حماس في قطاع غزة أزمة متفاقمة، تساهم عناصر نافذة مـن الحركـة فـي               الف
 فياض باعتقال المئات من أعضاء ونشطين       -في رام اهللا، تقوم حكومة عباس       . صناعة معظم عناصرها  

  . حماس، ومن ال تستطيع اعتقاله لهذا السبب أو ذاك، تتركه للقوات اإلسرائيلية لتقرير مصيره
وقد عملت حكومة رام اهللا على إغالق العشرات من الجمعيات الخيرية، ليس فقط بهدف إضعاف وجـود     
حماس في الضفة الغربية، بل أيضاً، وهذا هو األفدح، لتجعل السلطة الملجأ الوحيد لعشرات اآلالف مـن               

 التهديـد، وإغـراءات     وباستخدام. األسر الفلسطينية التي تعاني أعباء ظروف حياة أقرب إلي االستحالة         
العودة إلي الحياة الطبيعية، والحوافز المالية غير المسبوقة، التي توفرها المساعدات االمريكيـة، تتعهـد               
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سياسياً، وبـالرغم   . سلطة رام اهللا مشروعاً لتجريد قطاعات واسعة من النشطين الفلسطينيين من سالحهم           
زال قيادة السلطة ترفض التفـاوض إلنهـاء اإلشـكال          من التدخالت العربية والفلسطينية المتعددة، ما ت      

إن كانت إجراءات السلطة المتالحقة في الضفة مبادرات حسن نية للتمهيد           . االنقسامي بين الضفة والقطاع   
 اإلسرائيلي أقدم على مـا يمكـن        -للقاء أنابوليس، فليس ثمة طرف مفاوض في تاريخ الصراع العربي           

  .م فلسطينيو رام اهللاإضعاف موقعه التفاوضي كما يقد
فبعد شهور على اقتالع سلطة منظمات األمن وهيمنتهـا         . بيد أن الوضع في قطاع غزة ليس أفضل حاالً        

على القطاع وأهله، تخرج إدارة حماس من أزمة لتقع في األخري، من السيطرة على مؤسسات السلطة،                
المسلحة مع عناصر حركة الجهاد،     إلي االشتباك حول صالة الجمعة خالل شهر رمضان، إلي الصدامات           

، )التي ال تفتقد إلي الحكمة وحسب، بل وللواقعيـة أيـضاً          (إلي تصريحات السيطرة على الضفة الغربية       
. وصوالً إلي اعتقال المئات من الفتحاويين وإطالق النار على مظاهرة إحياء ذكري وفاة الرئيس عرفات              

ست الصعداء عندما نجحت قوات حماس في إطاحة دولة         ليس ثمة شك في أن أغلبية أهالي قطاع غزة تنف         
. الماضي، بالرغم مما صاحب الحدث من اشتباكات دموية وضـحايا         ) يونيو(األمن الوقائي في حزيران     

وقد أظهر أهالي القطاع قدرة وشجاعة في مواجهة الحصار الذي أطبقته علىهـم الـسياسة االمريكيـة                 
ولكن الواضح  .  االنقالب على إدارة حماس    ىراد منه دفع الناس إل    واإلجراءات اإلسرائيلية، والذي كان ي    

، لـيس رغبـة مـن       )كما في الضفة أيضاً   (اآلن أن حماس خسرت الكثير من التأييد الشعبي في القطاع           
الفلسطينيين في عودة حكم بارونات أجهزة األمن إلي غزة، وال دعماً لسياسة حكومـة رام اهللا، ولكـن                  

 ارتكبتها إدارة حماس، لعجزها عن التحول إلي قوة وطنية جامعة، ولفقدان وضوح             لسلسلة األخطاء التي  
  .الخطوة القادمة بعد خطوة السيطرة على القطاع

ربما يجد البعض في سلسلة األخطاء التي شابت إدارة حماس لقطاع غزة دليالً على أن أحداث حزيـران     
الحقيقة، أنه مهما كانت أخطـاء      . عكاساً لعقلية انقالبية  كان يمكن تجنبها، وأنها بالفعل ليست إال ان       ) يونيو(

فإن أحداً ال يجب أن يتجاهل الظروف التي أدت إلـي انفجـار األوضـاع فـي     ) يونيو(ما بعد حزيران  
الذي أوصل األمور إلي ما وصلت إليه هو السلطة األمنية السابقة، مجموعة المتنفذين التي هالها               . القطاع

وقد اتبعـت تلـك المجموعـة سياسـة         . تشريعية وتحول حماس إلي شريك في الحكم      نتائج االنتخابات ال  
استنزاف بطيئة، اعتقدت أنها ستصل في النهاية إلي تدمير مكتسبات اإلسالميين الفلسطينيين وإطـاحتهم،              

الصدامات التي انفجرت في الصيف     . ٢٠٠٦) يناير(وعودة األمور إلي ما كانت علىه قبل كانون الثاني          
بدون هزيمـة مخطـط   . ضي بين حماس ودولة األمن الفلسطينية كانت النتيجة الطبيعية لتلك السياسة        الما

ما عزز من موقف حماس آنذاك أن الرئيس        . االستنزاف كانت أوضاع القطاع ستسير من سيئ إلي أسوأ        
ساسـي  محمود عباس سارع إلي إجراء انقالب دستوري كامل في رام اهللا، معطالً العمـل بالقـانون األ                

ومطيحاً بالقوانين المنظمة لعمل السلطة، حتي تلك التي كان طالب بها في عهد الراحل ياسر عرفات، أو                 
وفي الوقت الذي رفض فيه التفاوض مع قيـادة حمـاس، أظهـر اسـتعدادات               . تلك التي أقرها شخصياً   

لسياسة ال تتحرك بقـوة     ولكن ا . مضاعفة للتقارب مع اإلسرائيليين، حتي قبل اإلعالن عن لقاء أنابوليس         
الثوابت وحسب، بل وبسلسلة من متغيرات الظرف الموضوعي، والخيارات الذاتية، والتـدافع المـستمر              

الماضي أن حماس تقـف أمـام واحـد مـن أكبـر             ) يونيو(وقد كان واضحاً في حزيران      . للقوي أيضاً 
ألمنية المتسلطة كان سيأخذها إلـي      االمتحانات التي واجهتها، وأن نجاحها في إيقاع الهزيمة بالمجموعة ا         

  .مزيد من النجاح، أو إلي خسارة فادحة
كان االعتقاد الـسائد    . لم تتصرف إدارة حماس خالل الشهور التالية لحسم الوضع في القطاع كما ينبغي            

في أوساط حماس ان معيار النجاح في القطاع، وبالتالي الطريق إلجبار الرئيس عباس علـى التفـاوض                 
لقد كان واضحاً منذ البدايـة أن قيـادة         . بل القطاع وظرفه الجديد، هو الصمود ضد الحصار       حول مستق 

السلطة والقيادة اإلسرائيلية، على السواء، ستعمالن على تجويع أهالي قطاع غزة، وتحويل حياتهم اليومية              
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التـي تعهـدتها    ما لم يتوقعه كثيرون ربما كان بشاعة الحصار وحملة التجويع، السيما تلك             . إلي جحيم 
حكومة فياض؛ ولكن فكرة الصمود بمعناه المادي المعيشي هي التي احتلت رأس جدول أولويات قيـادة                

وأصبح السعي لتوفير أموال الدعم والمساعدات ورواتب الموظفين ورجـال األمـن،       . حماس في القطاع  
حماس حققت نجاحات ملموسة في     وليس ثمة شك أن     . الذين قبلوا التعامل مع اإلدارة الجديدة، الهم األكبر       

. هذا المضمار، ساعدتها تقاليد الصمود والصبر والثبات التي تميز بها أهالي القطاع والفلسطينيون عموماً             
ولكن التركيز الكبير على تعزيز عوامل الصمود المادي والوقوف في وجه سياسات وإجراءات الحصار،              

بكيفية إدارة الخالف مع عباس وفياض، ولكن، وهذا هـو          غيب األولوية السياسية، ليس فقط فيما يتعلق        
  .األهم، في كيفية التعامل مع األعباء السياسية إلدارة شؤون مجتمع فلسطيني بالغ التسييس والتعدد

 اإلسالمية تعاني من تشظي المرجعية، ولكن الوضع الفلسطيني هو األكثر تأثراً            -كل المجتمعات العربية    
قط لما أوقعته النكبة واللجوء واالحتالل من تقويض لالجتماع، ولكـن أيـضاً ألن              من هذه الحالة، ليس ف    

الشخصيات والقوي السياسية التي نجحت في      . التعددية السياسية الفلسطينية هي في الغالب تعددية مسلحة       
ىا إلـي   قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، من الحاج أمين الحسيني إلي عرفات، ومن الهيئة العربية العل             

حركة فتح، ارتبط دورها وموقعها وتأثيرها بقدرتها على التحـدث باسـم عمـوم الجماعـة الوطنيـة                  
الفلسطينية، بأن يكون برنامجها هو برنامج التيار األغلب من الشعب، وبأن تتسع دائرتها ألكبر عدد من                

ياسية العربية عموماً، ومـشكلة     وهذه كانت دائماً مشكلة القوي اإلسالمية الس      . القوي والتيارات الفلسطينية  
القوة الفلسطينية الرئيسية ال تتحول تلقائياً إلي القوة القائدة، ألن تتأهل قوة            . حماس على وجه الخصوص   

سياسية ما لقيادة المشروع الوطني الفلسطيني البد أن تفكر، أن تسلك، أن تتحدث، وأن تعمل باعتبارهـا                 
. وطني االستيعابي األوسع، باعتبارهـا مظلـة الـشعب الكبـري          كذلك، باعتبارها القوة ذات اإلطار ال     

والواضح، على األقل منذ الفوز في االنتخابات التشريعية، أن تيارين يتنازعان توجه حمـاس وسـلوكها                
  . تيار وطني إجماعي، يدرك متطلبات الدور والموقع، وآخر فئوي، محدود األفق: وخطابها السياسي

، مثالً، كان ال بد من تضميد جراح الجميع، وإعـالن ضـحايا االشـتباكات    )يونيو(بعد أحداث حزيران    
ووسط الجدل الذي أثارته األحداث داخـل صـفوف         . بكافة انتماءاتهم شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية     

حركة فتح، كان ال بد من العمل على احتضان جناح الحركة في القطاع، وتوفير األجـواء الـضرورية                  
وفي ذكري الرئيس عرفات، الذي استشهد وهـو يواجـه معارضـة            . م والبناء الداخلي لفتح   إلعادة التقيي 

مريرة من ذات القوي التي حاولت تدمير حكومة الوحدة الوطنية، كان ال بد أن تكون المناسبة في قطاع                  
وحتي إن تبين أن ثمـة محـاوالت        . غزة والضفة مناسبة وطنية جامعة، وليست مناسبة فتحاوية وحسب        

بـدون  . خلق حالة من االضطراب، لم يكن جديراً بقوة رئيسية أن يستفزها كل تصرف صغير أو كبير               ل
ذلك، تتحول إدارة حماس في القطاع إلي إدارة قمعية، ال تنتهي من صدام مـع هـذا الفـصيل أو تلـك                     

  . المجموعة حتي تنتقل إلي صدام جديد
 السلطة والحكم مباشرة لقوي األمن الوطني، ال أن         قبل ذلك كله، كان ال بد من البداية أن تسلم مؤسسات          

 إن رفضت قوي األمن الوطني التعاون، فقد كان ممكنـاً تـشكيل       ىتخضع لسيطرة عناصر حماس؛ وحت    
هيئة وطنية من الوجهاء وأهل الرأي المستقلين، لتصبح هي المشرف على مؤسسات الـسلطة الرسـمية                

باختصار، من اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة إليضاح حقيقة أن         كان ال بد،    . حتي ينتهي الظرف االستثنائي   
األحداث فرضت على الجميع، وأن ال نية لالنقالب على السلطة الفلسطينية أو فرض هيمنة فئوية علـى                 

. هذه هي السياسة الصحيحة، بغض النظر عن رد فعل رام اهللا، واسـتعداد الـرئيس للتفـاوض                . القطاع
ي أن يخسر الطرف المنتصر في األحداث زمام المبادرة، وأن يصبح أسـير  بخالف ذلك، كان من الطبيع 

  .انتظار محاوالت المصالحة العربية، أو وصول طريق تسوية أنابوليس إلي حائط مسدود
سياسات حكومة رام اهللا، من جهة، وأخطاء إدارة حماس في غزة، من جهة أخـري، تـدفعان الوضـع                   

مهما حققت مفاوضات التمهيد ألنابوليس فهي لن تأتي لمصلحة         . ضعفالفلسطيني إلي مزيد من التأزم وال     



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

الطرف الفلسطيني؛ إذ لماذا يجب على اإلسرائيليين التعامل بجدية كافية مع رئيس ال يرأس كل شـعبه،                 
المفارقة الـصارخة فـي     . ومع سلطة منقسمة على نفسها، وقوي سياسية فلسطينية متصارعة فيما بينها          

 فياض أنها تستهدف إيقاع الهزيمة بقوة فلسطينية رئيسية، بينمـا تتفـاوض             -عها عباس   السياسة التي يتب  
بأدب وصبر وأناة مع دولة االحتالل، وأنها تدعو إلي إسقاط حماس، بينمـا تتخـذ فـي الـضفة مـن                     

ومهما حققت إدارة حمـاس فـي       . اإلجراءات ما يكفل تسهيل مهمة المحتلين، نجح لقاء أنابوليس أو فشل          
ن صمود في مواجهة الحصار، فإن من الضروري رؤية التكلفة الفادحة لتجربة المـشاركة فـي                غزة م 

السلطة منذ ما بعد االنتخابات التشريعية، ومن ثم االنفراد بها في قطاع غزة خـالل الـشهور الخمـسة                   
  . وهي تكلفة فادحة ليس لحماس وحسب، بل وللقضية الوطنية ككل. الماضية

. ياسية ما هو أبدي مقدس؛ السياسة الصحيحة هي السياسة التي تحقـق المـصلحة             ليس في الخيارات الس   
وإن كانت المصلحة يوماً تتمثل في المشاركة في االنتخابات التشريعية وفي حكومة وحـدة وطنيـة، إن                 
كانت المصلحة دفعت إلي وضع نهاية لدولة بارونات األمن في قطاع غزة، فإن المصلحة اآلن هي على                 

ثمة أولويات وطنية اليوم أهم بكثير من المحافظة على         . ي الخروج نهائياً من آلة السلطة والحكم      األرجح ف 
  . السلطة والحكم

 ٢٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  !ويسألونك بعد ذلك كله عن ماهية أزمة فتح  .٤٩

  أسامة أبو ارشيد
ـ    ىما كشفت عنه فضائية الجزيرة من تقديم المندوب الفلسطيني لد          دة، ريـاض منـصور،      األمـم المتح

مشروع قرار يصنف حركة حماس كـ ميليشيات فلسطينية خارجة عن القانون ؟ فـي أفـق اعتبارهـا                  
بل إن المفاجئ هو أن ال تكون سـلطة محميـة           . إرهابية دوليا في مرحلة تالية، لم يكن باألمر المفاجئ        
  .مقاطعة رام اهللا على هذه الدرجة من اإلسفاف واالبتذال

مرة وعبر هذه الصفحة بالذات عن أن ما تم ما في قطاع غزة من بسط للـشرعية بقـوة                   لقد كتبت غير    
القانون، كان تحصيل حاصل لمقدمات منطقية قادت إلي هذه النتيجة الطبيعية، والتي تقول إنه من حـق                 

ـ                  ل من ينتخب ديمقراطيا أن يحكم باسم الشرعية، وإن من يخرج على الشرعية بقوة السالح ال يتم التعام
معه بقوانين الحريات المدنية وحقوق اإلنسان، وإنما بفرض النظام قسرا وبقوانين الطوارئ، وهذا هو ما               

وهي لو لم تفعل ذلك وعجزت عن فرض النظام         . فعلته الحكومة الفلسطينية، برئاسة السيد إسماعيل هنية      
قة كون الضفة الغربية ال زالت      أما حقي . واألمان لكان ينبغي أن تعزل بقوة القانون وباسم الشرعية أيضا         

خارج نطاق الشرعية، فالسبب واضح وهو أن ثمة احتالال يؤمن الحماية واالسـتقرار لحكومـة غيـر                 
ومن هنا نفهم تصريح رئيس الشاباك اإلسرائيلي قبل أشهر قليلة مـن أن الـسلطة               . شرعية في رام اهللا   

ب انسحاب الجيش اإلسرائيلي من الضفة الغربية        لم تعد تطل   - سلطة محمية مقاطعة رام اهللا       -الفلسطينية  
خوفا من تكرار أنموذج قطاع غزة، رغم فارق الظروف وإمكانيات حماس ما بين قطاع غزة والـضفة                 

بالمناسبة فإن هذا التصريح يوضح إصراري على استمرار استخدام مصطلح سـلطة محميـة              (الغربية  
 قناعة كاتب هذه السطور في أن موقفه ليس مبنيـا علـى             أقول هذا الكالم انطالقا من    ). مقاطعة رام اهللا  

انحياز لطرف ضد طرف آخر، كما أنه ليس عائدا لحسابات وانتماءات سياسـية وإيديولوجيـة، يـصر                 
فمبني اإلشكالية هنا أن من ينال التفويض الشعبي يحكم         . البعض على ترديدها كلما كتبت في هذه المسألة       

كان ذلك الطرف حماسا أم فتحا، أما الطرف الخاسر فله الحق بالمعارضة            باسم الشرعية الشعبية، سواء أ    
الديمقراطية حتي تأتي به االنتخابات القادمة، هذا إن أتت بـه أصـال، ومـن يخـرق قواعـد اللعبـة                     

  . الديمقراطية، سواء أكانت حماس أم فتح يتم ردعه بقوة القانون



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                    ٩٠٩: لعدد        ا                        ٢٢/١١/٢٠٠٧الخميس : التاريخ

الي من السطور، نعود مرة أخري إلي حكايـة منـدوب           بعد هذه الالزمة االستهاللية الضرورية لفهم الت      
فحسب مستندات ووثائق حصلت علىها الجزيرة قبـل        . سلطة محمية مقاطعة رام اهللا لدي األمم المتحدة       

أسبوع تقريبا، فقد قدم هذا األخير مشروع قرار للجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي منتـصف الـشهر                   
لصواريخ الفلسطينية مـن قطـاع غـزة ويـساويها بالعـدوان            الماضي، يدين في فقرتين منه إطالق ا      

اإلسرائيلي، ويدعو إلي اعتبار سيطرة حركة حماس، عبر حكومتها الفلسطينية الـشرعية، علـى أنهـا                
وكأن هذه الميليشيات ؟ حسب زعم ريـاض منـصور ومـن            . سيطرة لـ ميليشيات خارجة عن القانون     

من مقاعد المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطيا،      % ٧٠ ورائه سلطة محمية المقاطعة ؟ لم تحصل على       
في حين يتمتع رئيس وزرائه في حكومة المحمية ؟ سالم فياض، بدعم لـم يتجـاوز فـي االنتخابـات                    

؟ وبالتالي لم ينجح من كتلته العتيدة سوي هو والـدكتورة           %٢,٥؟ بـ   ٢٠٠٦التشريعية ذاتها مطلع عام     
؟ هذا مع االفتراض المفـرط      %١,٢٥يبقي له في أحسن األحوال      حنان عشراوي، قبل أن تنفصل عنه، ل      

  ! بحسن النية من أنه يتمتع بشرعية وشعبية العشراوي
وما كادت الجزيرة تنشر هذا الخبر، حتي قامت الدنيا علىها ولم تقعد من قبل حكومة محمية مقاطعة رام                 

ولكـن  . ا الجزيرة بكل نقيصة وخسيـسة     اهللا ومن ورائها حركة فتح، واللتين أنكرتا صحة الوثيقة واتهمت         
وألن الحقيقة دائما أمضي أثرا وأرسخ حجة، فقد فضح المستور مـع كـشف الجزيـرة عـن الوثـائق                    

وجـه الغرابـة، ان     . وبالصور، والتي زودها بها، كما قالت الجزيرة، مصدر عربي في الجمعية العامة           
ي األمم المتحدة، كما جري علىه العرف       منصور هذا لم يعرض مشروع القرار على المندوبين العرب ف         

. الديبلوماسي، بل إنه سعي أوال لتأمين دعم أوروبي له، على أساس أن األمريكي واإلسرائيلي مضمونان              
وفي الحقيقة إنه لو جري الكشف عن مضمون مشروع القرار من دون كشف مقدمه لما شك مراقب إنه                  

م انحيازها التاريخي ضد الشعب الفلسطيني فإنها لـم         إما مشروع أمريكي أو صهيوني، ألن أوروبا ورغ       
  . تصل هذه الصالفة بعد في التخندق في المعسكر اإلسرائيلي

هذا كان عن وجه الغرابة، أما وجه الفجاجة في األمر، فهو ما كشفه محضر االجتماعات الصادر عـن                  
المندوب الفلسطيني الـذي ضـاق      بعثة الجامعة العربية لدي األمم المتحدة، كما نشرته الجزيرة، من أن            

ذرعا باعتراضات مندوبي مصر وسورية واألردن وليبيا والسودان والتي تركزت على نقطتين، األولـي              
تقديم مشروع قرار دون الرجوع إلي المجموعة العربية عمال بالعرف السائد بين المجموعـة العربيـة،                

 العالم على فصيل وتهييئ األجـواء لتوصـيفه          الفلسطيني واستعداء  -والثاني تدويل الخالف الفلسطيني     
هذه الصياغة بطريقة غير ديبلوماسية وجافة أحيانا ؟ مـشيرا          ) أي منصور (حاول تبرير   .. إرهابيا دوليا 

  !!.إلي أنه ال يأبه بالموقف العربي وانه مهتم فقط بالدعم األوروبي لمشروع القرار
ة في آخر المطاف، حيث اتفق على إدخال عبـارة          صحيح أن المندوبين العرب نجحوا في تعديل الصياغ       

االستيالء غير القانوني على مؤسسات السلطة بدال من استيالء مليشيات خارجة عن القانون إال أن ما لم                 
فـأن يتـصدي    . يشر إليه أحد هو ذلك التحول الخطير داخل بعض جيوب وجحور الساحة الفلـسطينية             

 سورية واألردن والسودان وليبيا فحسب، بل وحتي مصر، فإن          مندوب سلطة محمية رام اهللا لمندوبي ال      
فمعـروف أن رمـوز     . هذا يستلزم قراءة جديدة، حيث أن دالالتها خطيرة جدا وأبعد مما يتوقع البعض            

سلطة فتح يغضبون الدنيا كلها وال يغضبون مصر، وهم حريصون دائما على ودهـا، باإلضـافة إلـي                  
فـأبو مـازن    . أن األشهر األخيرة شهدت تحوال واضحا في هذه المقاربة        إال  . المملكة العربية السعودية  

ينسق يمينا وشماال لمؤتمر أنابوليس القادم، إن عقد، ويتجاهل دور مصر، والتي كان حظها منه أخيـرا                 
وهو كان قبل ذلك قـد رفـض        . زيارة تلطيفية، وذلك لكي يطلع الرئيس المصري على آخر التطورات         

ية إلعادة لحمة الشعب الفلسطيني بعد بسط الشرعية في قطاع غـزة منتـصف              وساطات مصر والسعود  
إذن، أبو مازن ومن ورائه حركة فتح وبعض الطفيليات التي ركبـت قافلـة              . الماضي) يونيو(حزيران  

الفتنة، باتوا يرون في أنفسهم كارادورا ؟ أو ممرا، لتمديد النفوذ األمريكي اإلسرائيلي إلي قلـب الجـسد                  
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 وبالتالي فهم لم يعودوا بحاجة ماسة إلي العمق العربي، حتي الرسمي المتقاعس منه، حيـث أن                 العربي،
وهذا هو أخطر ما في األمر، أن يخرج جـزء مـن            .  إسرائيلية جديدة تظلهم اآلن    -ثمة مظلة أمريكية    

ي أفضل من   فصائل العمل الفلسطيني القضية من عباءتها العربية، وإن كانت مهترئة، ولكنها مع ذلك تبق             
 اإلسرائيلية المسمرة ؟ والتي تقتل من يتلفع بها من الفلسطينيين باسـتنزاف دمـائهم               -العباءة األمريكية   

  . عندما تغرز مساميرها في أجسادهم
ال بد من االعتراف وبدون رتوش وال مساحيق بأن حركة فتح تحولت إلي سمـسار للقـضية مكـشوف                

أما حكاية عباءة الشرعية التاريخية، فقد أضحت حجة        . ل وال وجل  الوجه ويتقاضي عمولته علنا دون خج     
لقد كثر الحديث عن أن حركـة       . استباقية ألي شكوك تثار حول فتح ودورها في الساحة الفلسطينية اليوم          

حسنا، فأين هي تلـك الفئـة الـصالحة         . فتح مخطوفة من قبل زمرة منسلخة عن تاريخ وتراث الحركة         
؟ ولماذا تصر على عدم نفض األتربة واألدران عن جسد          !لماذا ال تعبر عن نفسها    ؟  !والوطنية داخل فتح  

؟ هذا التقييم القاسي ال يعني أن فتحا عـدمت شـرفاء            !حركتها المثقل بوطأة أصحاب الوالءات الخارجية     
ووطنيين، ولكنهم مغيبون طوعا وصامتون عن ما يجري باسم حركتهم من تدمير للقضية الفلـسطينية،               

  .نعم، هم مدانون أيضا... الي فهموبالت
في األسبوع الماضي احتفلت حركة فتح بالذكري الثالثة لوفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفـات،               

أبو مازن وأمام نصبه التذكاري في رام اهللا أكد مواصـلة       . والذي كان أيضا الزعيم التاريخي لحركة فتح      
ان ممن شارك جماهير فتح المحتشدة إلحياء ذكـري ياسـر           أيضا محمد دحالن ك   . طريق الزعيم الخالد    

 حركة فتح المحسوب على هذه األخيرة عنون إحدي تقاريره          -موقع صوت فلسطين    . عرفات في رام اهللا   
ـ         ) ١١/١١( دحالن يختطف االضواء في مهرجان     : عن إحياء الذكري الثالثة لوفاة عرفات في رام اهللا ب

طالبت جماهير حركة فتح المشاركة فـي مهرجـان         :  وجاء في تقريرها   .تأبين الشهيد الرمز أبو عمار      
إحياء الذكري الثالثة لرحيل الشهيد الرمز أبو عمار القائد الفتحاوي محمد دحـالن بالبقـاء علـى أرض                 

وقال شهود عيان ممن حضروا المهرجان برام اهللا إنه منذ لحظة           ... الوطن وتحرير غزة من االنقالبيين    
ي المهرجان علت الزغاريد وتدافعت الجماهير بكل فئاتها للوصول إليه وهـم يهتفـون              دخول دحالن إل  

وأضاف الشهود إن دحالن لقي ترحيبا كبيرا من جماهير فتح التي طالبته بالبقاء علـى أرض                ... باسمه
  . الوطن ليمارس دوره القيادي في فتح مجددين له العهد على الوقوف خلفه مهما كان الثمن 

حيب الذي يلقاه أشخاص مثل أبي مازن ودحالن في صفوف حركة فتح ويوم إحياء ذكري وفـاة                 هذا التر 
ياسر عرفات أمر مشبوه، ويعيد مرة أخري التأكيد على أن حركة فتح أصبحت، فضال عن كونها اليـوم                  

ر سمسارا للقضية، متلونة في قناعاتها وتخضع في والءاتها للقوي فيها ومن يملك قرار اإلعطـاء وقـرا            
فمن المعروف، أن أبا مازن ودحالن كانا الرمزين األساس لحصار عرفـات فلـسطينيا بعـد أن                 . المنع

أبو مازن حرد في بيته ورفض أن يقابل عرفـات بعـد أن             . حوصر إسرائيليا وأمريكيا وغربيا وعربيا    
أما . المنصب؟ أي بعد أقل من ستة أشهر على توليه          ٢٠٠٣) سبتمبر(أعفاه من رئاسة الوزراء في أيلول       

سبب إعفاء عرفات له، فكان أن أبا مازن جاء لرئاسة الوزراء رغما عن الختيار الذي تذرف فتح اليـوم               
الدمع على ذكراه، وتعاهد بالبيعة لـ خليفته أبي مازن، والذي كان تـولي الـوزارة بتهديـد أمريكـي                   

ي تبكيه اليوم جماهير فتح مع      إسرائيلي وبعض عربي، وذلك بهدف نزع الصالحيات من القائد الرمز الذ          
وذات األمر ينطبق على دحالن، والذي أراد أن يسلخ قطاع غـزة            . من سعوا لالنقالب علىه في األمس     

عن نفوذ عرفات في أفق إقصائه، وحرك ضده المظاهرات وشتمه علنا أكثر من مرة، بل ومـدد نفـوذه     
متحالف مع عرفات فـي تلـك المرحلـة،         إلي األجهزة األمنية في الضفة الغربية على حساب غريمه ال         
أبو مازن ودحالن لم يزورا عرفـات إال     . جبريل الرجوب، رئيس األمن الوقائي في الضفة الغربية سابقا        

يوم أقلته الطائرة األردنية إلي عمان، ومنها إلي فرنسا ليتوفي فيها، رغم أن القائد الرمز تحايل علىهما                 
  !!. للجلوس معه مرارا في أيامه األخيرة
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إن حال فتح وعرفات، كحال ذلك الرجل في الجاهلية قبل اإلسالم، والذي كان يعبد صنما صـنعه مـن                   
ال . طبعا، ألن إعادة صناعة الصنم أو الرمز أمر سهل متي ما اقتضت الضرورة            . عجوة، فلما جاع أكله   

 حياته ألنه رفض    شك أن عرفات كان قائدا بمزايا خاصة، وال شك أن الرجل دفع حياته صامدا في آخر               
تقديم تنازالت لم يتردد أبو مازن في تقديمها عندما كان رئيسا للوزراء في قمة العقبة التي جمعتـه فـي                    

.  مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون، برعاية أمريكية أردنيـة           ٢٠٠٣) يونيو(حزيران  
مم وصناعة الرجال من الدرجة الثالثـة أو        ولكن هذا ال ينفي أن عرفات بأسلوبه الذي قام على شراء الذ           
وإال فمن صنع عباس، ومن صنع دحالن،       . الرابعة من حوله، هو أحد أهم أسباب األزمة الفلسطينية اليوم         

إلي آخر هذه القائمة من الصفوف الخلفية التي تبوأت         .. ومن جاء بياسر عبد ربه أو بأحمد عبد الرحمن؟        
! ني الفلسطيني، وهم فيهم من فيهم من انقالبيي األمس على القائد الرمز             السيادة والريادة في القرار الوط    

؟ وماذا يشفع لعرفـات     !في الماضي شفع لعرفات تمسكه بثوابت شعبه، ولكن أولئك ماذا يشفع لهم اليوم            
اليوم في أنه فرض أمثال هؤالء على الشعب الفلسطيني رغما عنه؟ وحتي عندما أراد أن يتدارك بعض                  

إن حركة فـتح وقيادتهـا   .  سياساته السابقة عاجلوه قبل أن يداويهم فكان أن انتكبت القضية بهم     الخلل في 
 لم ينعقد لها مؤتمر آخر لتجديـد الـدماء فـي            ١٩٨٩فمنذ المؤتمر العام الخامس للحركة عام       . شائختان
فيذيـة األعلـى    األدهي من ذلك أن كثيرا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، السلطة التن            . عروقها

وما . للحركة، تحولوا إلي موظفين لدي رئيس السلطة، أبو مازن، والذي هو أيضا عضو في هذه اللجنة               
مثال هاني الحسن عضو اللجنة عنا ببعيد، وذلك عندما تجرأ وتحدث ضد تيار دايتون في قطاع غـزة،                  

هذه هـي حركـة فـتح    .  بها فكان مصيره اإلقالة من موقع مستشار الرئيس فضال عن البهدلة التي قرع           
أما من  . اليوم، حركة تحول قادتها ورموزها إلي موظفين عند نظير لهم، ولكنه مقبول إسرائيليا وأمريكيا             

رفض ذلك منهم، فلن يكون حاله أفضل من فاروق القدومي، الشخصية التاريخية الفتحاوية، والذي همش               
، كما في مثال رياض المالكي، وزير خارجية        دوره وموقعه لصالح قيادات طارئة من فتح ومن خارجها        

فعرفـات رحمـه اهللا     . وهنا أصل إلي النقطة األخيرة في هذا المقال       . سلطة محمية مقاطعة رام اهللا اليوم     
مارس لعبة خطيرة في حياته أال وهي تبزير شخصيات هامشية وإعطائها دورا أكبر من حجمهـا ومـن       

هدف عرفات من مثل تلك     . من أولئك مثال ياسر عبد ربه     . ولوجيقدراتها ومن انتمائها الفصائلي واإليدي    
وهذه الـسياسية   . السياسة في السابق كان يتمثل بإحاطة نفسه بمن ال يخشي منهم ومن أطماعهم مستقبال             

حركة فتح وقياداتها اليوم، تعلموا ذات األسلوب من عرفات، ولكنهم          . ثبت فشلها اليوم كما أوضحنا سابقا     
 حصاد تجربة الرجل المريرة، عندما كان بعض أولئك من أوائل من انقلب علىـه حيـا                 لم يتعظوا من  

فرياض منصور مثال، مندوب حكومة محمية مقاطعة رام اهللا لدي األمم المتحدة، لـيس              . وعلى إرثه ميتا  
طوان حسب األستاذ عبد الباري ع    (من حركة فتح وإنما هو من الجبهة الديمقراطية حاليا أو سابقا، ال يهم              

فهو مقرب من ياسر عبد ربه وجماعة فدا ؟ كحال رياض المالكي، وزير خارجية حكومـة المحميـة ؟                   
رياض منصور هذا، صـاحب مـشروع       . والذي فصل من الجبهة الشعبية في تسعينيات القرن الماضي        

دونيسي  اإلن -قرار الميليشيات الفلسطينية الخارجة عن القانون هو نفسه الذي عارض المشروع القطري             
الماضي العتبار قطاع غزة منطقة منكوبة وضرورة       ) أغسطس(المشترك في األمم المتحدة في شهر آب        

  .رفع الحصار عنه
؟ دعيـت إلـي     ٢٠٠٦أسابيع قليلة بعد فوز حركة حماس الكاسح في االنتخابات التشريعية مطلع عـام              

طلب إلي حينها أن أتكلـم  . حدثمحاضرة مشتركة مع منصور في نيويورك لمناقشة خلفيات وتداعيات ال         
 دقيقة تقريبا، قدمت خاللها تحليال سياسيا لما حدث دون اتخاذ مواقف، ولكـن مـا فاجـأني أن                   ١٥لمدة  

الرجل بدأ حديثه بهجوم كاسح على حماس والتشكيك بفوزها عبر استحضار لعبة األرقام، كما أنه حـذر                 
ب الفلسطيني جـراء قـراره الـديمقراطي        من تداعيات فوز حماس واحتماالت فرض حصار على الشع        

 دقيقة للحـديث دون مقاطعـة، وعنـدما         ٣٥فوجئت من وقع الصدمة، خصوصا وأنه أعطي مدة         . الحر
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اعترضت جاءني جواب مدير الجلسة أشد مرارة عندما قال بأن السفير يمثل الشعب الفلسطيني، أما أنـا                 
الحديث لنفس المدة، فوجئت بمنـصور      وحينما رفضت وأصررت على     !! فأمثل وجهة نظر طرف واحد    

، ولذلك فمـن    )رغم أنه كان ال يتحدث إال بوجهة نظر فتح        (يعيد ذات الحجة بأنه يمثل الشعب الفلسطيني        
ه بالقول بأن تفويضه الشعبي قد سحب يـوم ظهـرت نتيجـة             يحقه أن يتحدث أكثر، فكان أن رددت عل       

يومها أخذت حقي كـامال فـي       !. نده تفويض من قبل   االنتخابات التي لم تعجبه، هذا أصال إذا ما كان ع         
ولم يكن هدفي حينها مـن ذلـك        . الحديث ألعيد الكثير من األمور إلي سياقها الحقيقي من وجهة نظري          

نصرة وجهة نظر الطرف الثاني حماس ضد الطرف الذي تبناه منصور فتح ؟ بقدر ما كـان هـدفي أن                    
ن فيهم من يهود أمريكيين إن هذا الرجل ال يمثل بعثة           أقول لمن حضر من العرب وبعض األمريكيين بم       

هذا قبل تشكيل حماس الحكومة وقبل      (فلسطين، خصوصا وأنه أوضح أن قراراته تأتي من عباس فحسب           
، بل هو يمثل بعثة فئة تسلبطت على قرار فلسطين، وهو الموقف الذي ال أزال أحمله إلـي                  )أي خالفات 

  .اليوم
عية من الرجال من الصفوف الخلفية الذين تُبِزرهم فتح وتبلي بهم قضية فلسطين،             المثال الثاني لهذه النو   

هذا الرجل كان األسبوع الماضي هنـا فـي         . وزير أوقاف حكومة محمية مقاطعة رام اهللا، جمال بواطنة        
واشنطن في زيارة رسمية ضمن وفد ديني فلسطيني مسلم رسمي بدعوة من سيناتور أمريكـي سـابق،                 

تقوا مسؤولين في وزارة الخارجية األمريكية وغيرها، كما أنهم أجروا نقاشات مع رجـال ديـن                حيث ال 
 وثيقة تمهيدية مؤطرة دينيا     ىيهود من الدولة العبرية ومسيحيين من األراضي المحتلة، بهدف التوصل إل          

ي جلسة مـع    على أي حال، تلقيت دعوة ألشارك في واشنطن ف        . لمؤتمر أنابوليس القادم  - على ما يبدو   -
رجال الدين المسلمين من األرض المحتلة، ومن ضمنهم كان قاضي قـضاة فلـسطين، الـشيخ تيـسير                  

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

وصـدمت عنـدما    . تميمي، ولكن لديه شيء آخر ليقوله     فبدأ حديثه بالقول بأنه متفق مع ما قاله الشيخ ال         
وجدت الرجل يأتي لنا في واشنطن بخالفات الساحة الفلسطينية، متعلال في تقديمه لهذا الحـديث الـشاذ                 

 خارج السياق، بادعاء غير صحيح من أن الصحافة األمريكية تزعجه كثيرا حول ما وصـفها                ىوالذي أت 
واستمر الرجل في حديثـه ليتحـدث   . من حماس في الضفة الغربيةبـ إشاعات عن فصله ألئمة مقربين    

عن قصور الحركات اإلسالمية سياسيا، وكأن فضيلته منظر سياسي أو أنـه مـاوردي القـرن الواحـد                  
 أن تحدث عن االنقالبيين في غزة وفظائعهم بحـق          ىبقيت صامتا مؤثرا أن ال أقول شيئا إل       !!. والعشرين

جت عن صمتي، وقلت له مخاطبا أمام من حضر إننا لم نجتمع لنسمع عن              فكان أن خر  . الشعب والقضية 
خالفات الشعب الفلسطيني وإنما عن كيفية خدمتنا كعرب ومسلمين أمـريكيين لقـضية فلـسطين، كـل                 

وأضفت بما أنك تصر على الحديث عن انقالبيـي         . فلسطين، بغض النظر عن خالفات فصائلها الداخلية      
؟ وكيف يكـون المفـوض بــ        !ا كيف تنقلب الحكومة الشرعية على نفسها      غزة فهل يمكن أن تشرح لن     

وقلت له إنك قلت فـي      . من األصوات انقالبيا في حين يكون أصحاب الكسور العشرية شرعيين           % ٧٠
؟ وذكرته بأنـه يـوم      !بداية كالمك بأن حكومتكم حكومة خدمات ال سياسية، فلماذا تتحدث بالسياسة اآلن           

الة الجمعة في الضفة الغربية مع أبو مازن في مقر المقاطعة كبادرة حـسن              صلي بعض قادة حماس ص    
سائال إياه إذا كان هذا هو دور العلمـاء، إن          . نية، خطب هو متحدثا عن االنقالب و االنقالبيين في غزة         

  ؟!كان هو منهم
 فقال  غضب الرجل وقال بأن حماس أطلقت الرصاص على أرجل الناس في غزة، فسألته أين رأيت هذا؟               

على شاشات التلفزة، قلت له لن أخوض معك في صحة هذا اإلدعاء، ولكن كيف تشهد على ما لم تـر،                    
ه وسلم علم أحد الصحابة أن يشهد فقط على ما تيقن منه عندما أشار إلي الشمس                يوالرسول صلي اهللا عل   

وهو يعـيش فـي     واستغربت أن الرجل يشهد على ما حدث في قطاع غزة           . على مثل هذا فأشهد     : وقال
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 ما يجري من فظائع ترتكبها حركة فتح في الضفة الغربية أمام عينيه بحـق               ىالضفة، في حين أنه ال ير     
  . األمر هكذاىغضب الرجل واشتكي مني وانته!. قيادات وكوادر حركة حماس

 ال  تلكم عينة ممن بزرتهم فتح ليكونوا في الواجهة، كما سالم فياض، والذي تقول بعض التقـارير إنـه                 
ذلكم غيض من فيض    .. يحترم عباس وال فتح على أساس أن قرار تعيينه رئيس وزراء هو قرار أمريكي             

من سقطات حركة فتح وانحرافها عن خطها الذي انشئت على أساس منه، وبعد ذلك يتـساءلون لمـاذا                   
ي عرفـات   ؟ حتي في احتفالهم بذكر    !؟ ولماذا تتقلب بين األزمات    !خسرت االنتخابات أمام حركة حماس    

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

م ينتهوا إال وقد تـسببوا      ، ول )فتح لم يتحدث عن ملف وفاة عرفات رغم أنهم يصرون على أنه مات غيلة             
  !!.بسفك أرواح سبعة فلسطينيين وعشرات الجرحي، ويسألونك بعد ذلك كله عن ماهية أزمة فتح 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  دولة مستقلة أم فرض للتطبيع؟ .٥٠

  يوسف مكي. د
كي، جـورج   لم يتحدد حتى كتابة هذه السطور الموعد النهائي الجتماع أنابولس الذي دعا الرئيس األمري             

، والتوصل إلـى حـل نهـائي وعـادل          "اإلسرائيلي"بوش النعقاده، بهدف مناقشة الصراع الفلسطيني         
للصراع، وفقا لخارطة الطريق والمبادرة العربية، وعلى أساس وجود دولتـين فـوق أرض فلـسطين                

ـ           . التاريخية دس، وقـضايا   وقيل أيضاً، إن المؤتمر سيناقش قضايا عديدة كأوضاع الالجئين، ومصير الق
  .الحدود والمياه، والعالقة بين الكيان الصهيوني والدولة الفلسطينية المرتقبة، وقضايا أخرى ذات عالقة

واألمريكية على السواء، التي أثيرت في األيام األخيرة،  ال تشي بأن            " اإلسرائيلية"التصريحات والمواقف   
فالوسيط األمريكـي، أعطـى     . د طريقها إلى النور   أياً من الوعود األمريكية التي قدمت للفلسطينيين ستج       

وعودا كثيرة من قبل، خالل أكثر من ثالثة عقود، وتكشف للجميع أن الوسيط لم يكن نزيها في مجمـل                   
  .لقد كان تحيزه للجانب اإلسرائيلي فاضحا دوماً. المبادرات التي طرحت من قبله

ففـي أبريـل    . ن مغايراً لـسابقاتها مـن اإلدارات      لم يكن موقف اإلدارة األمريكية الحالية، في هذا الشأ        
، ارييل شارون   "اإلسرائيلية" وجه الرئيس األمريكي، جورج بوش رسالة إلى رئيس الحكومة           ٢٠٠٤،عام

أبلغه فيها التزام إدارته برؤية لحل الصراع على أساس دولتين فوق أرض فلـسطين التاريخيـة، وفقـا                  
في ضوء الحقائق علـى األرض ومـن ضـمنها التجمعـات             ":وقد جاء فيها ما نصه    . لخارطة الطريق 

الكبيرة، فإنه ليس من المنطقي توقع أن تكون نتائج مفاوضات الحل النهـائي هـي               " اإلسرائيلية"السكانية  
 حيث وصلت جميع جهود التفاوض السابقة إلى نفـس النتيجـة            ١٩٤٩،العودة إلى حدود خط الهدنة عام     
ي اتفاق للحل النهائي سوف يتم فقط على قاعدة تغييرات متفـق عليهـا              تلك، إن المنطق يحتم توقع أن أ      

  ".تعكس هذه الحقائق
. يالحظ أن هذا النص جاء منسجماً مع األربعة عشر تحفظاً التي وضعها شارون على خارطة الطريـق                

إلى إن االنسحاب   . واعتبرتها ملغاة " الشرعية الدولية "وقد ضربت تلك التحفظات عرض الحائط بقرارات        
وفي ذات الـسياق، تـم      .  بموجب هذا النص أصبح شيئاً من الماضي       ١٩٦٧،حدود الرابع من يونيو عام    

إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين، تحت مقتضيات سياسة األمر الواقع كما يراها الرئيس بوش وقادة               
  .الكيان الصهيوني

المقترح هو تقديم دعم أمريكي سياسي جديـد        هذه المقدمات تجعلنا نميل إلى أن الهدف الحقيقي لالجتماع          
للكيان الصهيوني، بإجبار المجتمع الدولي على المصادقة على رسالة بوش آنفة الذكر لتكون بمثابة وثيقة               

على غرار وعد بلفـور، دليـل ذلـك هـو الوثيقـة             " وعد بوش "تاريخية يمكن أن نطلق عليها مجازا       
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، لم تختلف في نصوصها مـن   "اتفاق مبادئ " أسابيع تحت عنوان     التي تم تسريبها قبل بضعة    " اإلسرائيلية"
  .حيث الجوهر عن رسالة بوش

: بالنسبة ألولمرت فإن برنامجه لحل الصراع مع الفلسطينيين يختزله تصريحه إثر فوزه برئاسة الوزارة             
ـ        ". إننا سنضطر القتطاع جزء من أرض األجداد ليعيش عليها جيراننا         " سفا وهو ما اعتبر فـي حينـه ن

لكنه في وقت   . وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية   " اإلسرائيليين"التفاقيات أوسلو ولالعتراف المتبادل بين      
 إلى  ٢٠شاملة قبل   " إسرائيلية"الحق تراجع عن هذا البرنامج أمام الكنيست مستبعداً أية تسوية فلسطينية              

في نفس الوقت، كـرر     ". مؤتمرا للسالم "س   سنة مقبلة، ونافيا في نفس الوقت أن يكون اجتماع أنابول          ٣٠
، إيهود باراك نفيه إمكانية حدوث أي انسحاب لقوات االحـتالل مـن الـضفة               "اإلسرائيلي"وزير الدفاع   

  .  سنوات على األقل٥ و٣الغربية قبل استكمال بناء درع مضادة للصواريخ خالل فترة تتراوح بين 
لمطلوب هو إصدار بيان نوايا، وهو أقل بكثير من بيان          وقبل شهر من هذا التاريخ، صرح أولمرت بأن ا        

. بأية ضمانات عملية أو تنازالت سياسية للفلـسطينيين       " اإلسرائيلية"مبادئ، وذلك لكي ال تلتزم الحكومة       
ومن جهة أخرى، حذرت وزيرة الخارجية األمريكية، كوندوليزا رايس في زيارتها األخيرة للمنطقة، من              

تمر، معتبرة خروجه بإعالن نوايا خطوة إيجابية على طريق التوصل إلى حل سـلمي              التفاؤل بنتائج المؤ  
  .للصراع

سربت إلى وسائل اإلعالم الغربية، ونشرت في صحيفة        " وثيقة"ولعل من المهم في هذا السياق، التنبه إلى         
 سـرية   البريطانية مؤخراً ضمن تقرير كتبه عوزي مانهايمي تحدث فيه عن تحركـات           " الصنداي تايمز "

أمريكية في واشنطن قبل نهاية العام الحالي تضغط فيها         "  إسرائيلية"فلسطينية    " كامب ديفيد ثانية  "لتنظيم  
" اإلسـرائيلي "اإلدارة األمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تدعمه دول عربية ينهي الصراع الفلسطيني                

 بينما تحـتفظ إسـرائيل      ١٩٦٧لة عام   من أراضي الضفة الغربية المحت    % ٩٥مقابل دولة فلسطينية على     
  ".إسرائيلية"الباقية في القدس وتتم مبادلتها بأراض % ٥بال

وفي هذا السياق أيضاً، ينبغي أن يوضع بالحسبان، مدى التزام الصهاينة باالتفاقيات التي يوقعون عليها،               
إرييل شارون وأولمـرت،    مسؤولون صهاينة، ك  " موتها"والفشل الذي آلت إليه اتفاقيات أوسلو التي أعلن         

كمـا ينبغـي أن يـضعوا       . ومسؤولون عرب من ضمنهم أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسى          
باألراضي " اإلسرائيلية"مضاعفة عدد المستوطنات    : باالعتبار الحقائق التي خلفها االحتالل على األرض      

 مكشوفة داخل كانتونات معزولة عن       وتحويل بقية المناطق إلى سجون     ١٩٦٧،الفلسطينية التي احتلت عام   
  .بعضها، ومفصولة عن مدينة القدس، الحاضرة الروحية والتاريخية لفلسطين

، ليفنـي التـي     "اإلسرائيلية"واألسوأ من ذلك بكثير، هو التصريحات الخطيرة األخيرة لوزيرة الخارجية           
" يهـودا والـسامرة  "م في أراضـي  تحدثت فيها عن الدولة الفلسطينية المقترحة، وقالت إنها يمكن أن تقو      

  .١٩٤٨وغزة، الفتة إلى أن دولة كهذه يمكن أن تستوعب الالجئين، والفلسطينيين في أراضي 
وهكذا، وضمن ما هو متوفر على أرض الواقع، فإن أقـصى مـا يطمـح لـه الطرفـان األمريكـي،                     

اً علـى أرض الواقـع، ال       من االجتماع المرتقب، هو إنجاز سياسي إعالمي ال يغير شـيئ          " اإلسرائيلي"و
إن كليهما يتطلع إلى استثمار حالة      . يتعدى صدور بيان مقتضب مبهم يتحدث عن السالم والحل والدولتين         

وسـيكون  . االنقسام الفلسطيني الراهنة لتحقيق مكتسبات سياسية، تغطي فشلهما الذريع في العراق ولبنان           
ولعـل  . ني مع دولة االحتالل بغطـاء فلـسطيني       من شأن هذا المؤتمر، استدراج العرب إلى تطبيع مجا        

اإلدارة األمريكية تستثمر هذا المؤتمر للتغطية على مشاريع أخرى يتم اإلعداد لها في الخفاء، فقد عودتنا                
. ، كغطاء في كل مرة تخطط فيها لحرب بالمنطقـة         "اإلسرائيلية"على استخدام مؤتمرات السالم العربية        

مر أيضا، إضفاء الشرعية علـى قـضم البقيـة الباقيـة مـن اسـتحقاقات                وسيكون من نتائج هذا المؤت    
الفلسطينيين، وإقناع القادة العرب بالقبول بالتطبيع مع الصهاينة، بحجة أن العرب ليس بوسعهم أن يكونوا               

لقد بدأت نتائج االجتماع تتكشف للفلسطينيين منـذ اآلن، وقبـل           . فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم    
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فقد نصح الدكتور صائب عريقات، كبير مفاوضي الوفد الفلسطيني، بعـدم رفـع سـقف               .  انعقاده موعد
  .التوقعات بنتائج المؤتمر القادم

نتائج قمة عباس  بوش، جاءت هي األخرى، لتؤكد عبثية لقاء أنابولس، وأنه لن يتعـدى التفـريط فـي                    
ى تجديد الـرئيس األمريكـي التـزام        ولم تتمخض هذه القمة عن شيء سو      . المزيد من الحقوق العربية   

واشنطون بحل يتضمن قيام دولتين فشلت إدارته خالل واليتين له في تحقيقه، دون أي التزام بآليـات أو                  
علـى  " أبومـازن "لقد انتهى ذلك اللقاء بتحريض أمريكي سافر لقيـادة          . جدول زمني أو ضمانات للتنفيذ    

إنه يثمن محاربة الـرئيس     : "ث قال بوش بالحرف الواحد    تسعير االنقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، حي      
ومن جهة أخرى، لم يسفر لقـاء عبـاس          ". الفلسطيني للمتطرفين الذين ال يشاركونه وجهة النظر نفسها       

  .أولمرت التنسيقي مطلع هذا األسبوع عن شيء، وأعلن الجانب الفلسطيني فشله
سـتبدو  . لفلسطينية أي هامش للمناورة، مع قيادة حماس      المؤكد أن نتائج اللقاء المرتقب لن تترك للسلطة ا        

قيادة السلطة أمام الكل، الهثة وراء سراب التسوية، على نقيض موقف حماس المتمسك بعروبة القـدس                
وقد بدا واضحا أن الصهاينة واألمريكيين هم الذين يشجعون على بقاء حالة االنقسام بـين               . وحق العودة 

نحهم حرية أكثر في التصرف باألراضي المحتلة، والتعلل، بضعف الـسلطة           الضفة والقطاع، ألن ذلك يم    
  ".اإلسرائيليين"الفلسطينية، وعدم قدرتها على تنفيذ أي اتفاق تتوصل له مع 

، "اإلسرائيلية"وإذا ما أخذنا في االعتبار الفترة الزمنية المتبقية للرئيس األمريكي، بوش ورئيس الحكومة              
والتي لن تتجاوز العام، بعد صدور نتائج اللقاء القـادم، علـى أكثـر تقـدير،                أولمرت في سدة الحكم،     

وموازاتها مع نتائج االتفاقيات والمعاهدات السابقة، وكيف اعتادت كل إدارة جديدة تتسلم سدة الحكـم أن                
را تتنكر لالتفاقيات والمعاهدات التي عقدتها اإلدارات التي سبقتها، متى ما كانت تمنح العرب ولـو نـز                

يسيرا، سيتبدى لنا حجم عبثية وكارثية لهاثنا نحو الوهم، وسيكون علينا، أن نبدأ رحلـة أخـرى نحـو                   
  .، سرعان ما يتكشف عن هدر وتفريط بالحقوق وبالثوابت"يحسبه الظمآن ماء"سراب، 

التفريط، ما سنشهده في لقاء انابولس لن يكون احتفاالً بالدولة الفلسطينية المستقلة، بل خطوة أخرى نحو                
  .وفرض التطبيع مع العدو الغاصب، بقوة األمر الواقع

  ٢٢/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  أقوى بعد سيطرتها على غزة؟" حماس"هل أصبحت  .٥١

  هاني المصري
الحشد الجماهيري غير المسبوق والذي قدر بمئات اآلالف، وفق معظم المراقبين والمحللين، يفترض ان 

  .، ويدفعها لمراجعة سياستها قبل فوات األوان"حماس"ة يدق كل جرس االنذار لحرك
خالل اشهر عدة من االخطاء والخطايا ما دفع معظم المواطنين الى اإلعراب عن " حماس"ارتكبت 

ولو كانت هناك . رفضهم سلطة االمر الواقع التي اقامتها في غزة، وبهذا الشكل الذي فاق كل التوقعات
يوم ) نوفمبر( تشرين الثاني ١٢في غزة او لمنظمة التحرير لكان يوم " فتح"قيادة قوية ومتماسكة لـ 

  ".حماس"سقوط سلطة 
او تعبيراً عن " فتح"كل المشاركين في المهرجان التذكاري للرئيس ياسر عرفات لم يفعلوا ذلك حباً بـ 

الحجم الذي حصلت فقد ذهبوا بهذا الحجم، الذي يفوق كثيراً . الحنين لعودتها وعودة سلطتها الى القطاع
في االنتخابات االخيرة، وفاء لياسر عرفات، الذي يفتقده الشعب الفلسطيني اكثر واكثر مع " فتح"عليه 

مرور الزمن، والدليل ان ذكرى رحيله االولى لم تشارك بها سوى آالف قليلة، وانا اذكر كم شعرت 
  .في مهرجان الذكرى السنوية االولى" المقاطعة"بالخيبة وأنا في 
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وفي الذكرى الثالثة جاء الطوفان الجماهيري في غزة، وحشد . وجاءت الذكرى الثانية وكان الحشد اكبر
في ذكرى رحيله مثلما خدمها في " فتح"لقد خدم ياسر عرفات . ال بأس به في رام اهللا وبقية مناطق الضفة

  .ات سلطة األمر الواقعكما ذهب مئات اآلالف الى المهرجان ثانياً كرهاً بسياسات وممارس. حياته
فهذه السلطة بررت قيامها بأنها جاءت كخطوة اضطرارية ودفاعاً عن النفس في وجه االنقالب الذي 

" الخياني "-وأن حربها محصورة بالتيار االنقالبي .  دايتون-من قبل مجموعة دحالن " حماس"يدبر ضد 
رت بسرعة شديدة حتى أصبحت الحرب لكن األمور تطو. نفسها" فتح"وليس ضد حركة " فتح"في حركة 

" الجهاد االسالمي"برمتها، ثم ضد فصائل منظمة التحرير، ولم تسلم العائالت وحركة " فتح"ضد حركة 
  .من هذه الحرب

وأكثر ما يميز سلطة األمر الواقع في غزة سرعة وخفة اتخاذها قرارات االعتقال واطالق الرصاص 
  .لتعرض للصحافيين والمؤسسات االعالميةومنع الصالة في الساحات العامة، وا

ولم تمنع نشاطاتها " فتح"صحيح ان هذه السلطة ابقت على مكاتب القوى األخرى بما فيها حركة 
وتحركاتها كلياً، ولكنها ضاقت ذرعاً بهذه النشاطات لدرجة انها لم توفر حتى بعض االعراس من المنع 

  ".حماس"حركة وتهاجم " فتح"ألنها تردد اغاني تمجد حركة 
ال تستطيع ان تتحكم بقطاع غزة بمفردها، ألن هناك قوى " حماس"مكمن الخلل االساسي يظهر في ان 

" حماس"كما أن ما قامت به . التي ال يزال لها وزن كبير ال يمكن تجاهله" فتح"اخرى، خصوصاً حركة 
ى قطاع غزة، ما جعل الحياة اعطى ذريعة اضافية لسلطات االحتالل لتشديد الحصار المفروض اصالً عل

وما ستدفع ". حماس"بكل مستوياتها اسوأ بكثير عما كانت عليه بالسابق، وهذا تتحمل مسؤوليته حركة 
  .ثمنه غالياً اذا استمرت على عنادها

كتائب "لتبرير ما وصفته خطوة اضطرارية بعد ان استطاعت " حماس"لقد انتفت الدوافع التي قدمتها 
، لو ان ما قامت به "حماس"كان بمقدور . التنفيذية حسم االمر في قطاع غزة لصالحهاوالقوة " القسام

" خطر"خطوة اضطرارية، ان تبادر في اليوم الثاني الى اعادة مقرات السلطة الى الشرعية، اذ لم يعد 
ئاسة ما انفكت تقول انها تعترف بالسلطة الشرعية بر" حماس" دايتون ماثالً في غزة، و -تيار دحالن 

على االنفراد بالسلطة في " حماس"لكن اصرار حركة ! اذاً الخطوة ليست اضطرارية. الرئيس ابو مازن
قطاع غزة يدل داللة قاطعة ان هناك تياراً في الحركة يعتقد ان ما جرى في قطاع غزة تحرير ثان له، 

، ثم ١٩٦٧حتلة في العام وانتصار على التيارات العلمانية، وخطوة على طريق تحرير بقية األراضي الم
ال يفوت فرصة اال " حماس"وما يبرهن على ذلك، ان محمود الزهار احد ابرز قادة ! بقية فلسطين

انه " حماس"يستغلها لتأكيد ان ما جرى ليس خطوة اضطرارية وانما جزء من مخطط يعتقد هذا التيار في 
المر كذلك ما معنى ان يقول الزهار إن ما اذا لم يكن ا. سيمكنه اذا نجح من فك عزلتها وبسط سيطرتها

وال يكفي ان يعتبر موسى ابو مرزوق نائب . حدث في غزة سنّة، وإنه يمكن ويجب ان يتكرر في الضفة
ان تصريحات زميله في القيادة خطأ، ألن الزهار كرر هذه " حماس"رئيس المكتب السياسي لـ 

امة دولة فلسطينية في الضفة وغزة ألنها هي مستعدة إلق" حماس"التصريحات مرة أخرى بقوله ان 
  .الغالبية وهي تمثل السلطة الشرعية

واستمرت من بعده في التحكم بقطاع غزة ينفي عنها الشرعية ويجعل " حماس"ان االنقالب الذي قامت به 
. يةلذا ال معنى هنا عن حديث الزهار عن الغالب. ما قامت به غير قانوني وال يمت للديموقراطية بصلة

  وهل استمرت هذه الغالبية ام ال؟ هذا ما ستجيب عليه نتائج االنتخابات القادمة اذا جرت؟
لم تُمكن من الحكم بعد ان حصلت على الغالبية بسبب الحصار والمقاطعة الخارجية " حماس"صحيح ان 

 وصحيح ايضاً ان بعض. وعدوان سلطات االحتالل، خصوصاً ضد رئيس واعضاء المجلس التشريعي
ولكن صحيح ايضاً ان ". حماس"االوساط الفلسطينية شاركت في هذا الحصار ووظفته في معركتها ضد 

في الحكم لم تدرك حجم المسؤولية التي اصبحت ملقاة عليها، ولم تدرك انها في الحكم غيرها " حماس"
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ولو . ع الثمنخارج الحكم، وان التزامات السلطة التي اوجدتها ليست امراً يمكن تجاهله من دون دف
انني اريد ان ألغي اتفاق اوسلو وما ترتب عليه، واريد ان اعتمد : بعد فوزها وقالت" حماس"جاءت 

اكتفت " حماس"المقاومة كخيار اساسي او وحيد، لهان األمر، ألنها كانت بذلك تنسجم مع نفسها، ولكن 
ادت ان تحكم من دون برنامج واضح بإبداء االحترام التفاق اوسلو وعلقت المقاومة الى إشعار آخر، وار

وهذا ساعد اعداءها عليها، ألنها بدت متعطشة للسلطة وال تتمتع بالحكمة وتردد بصورة مملة حقها في 
اقوى بعد ان سيطرت على " حماس"الحكم وكأن الحق وحده يمكن ان يسود، والمهم اآلن، هل اصبحت 

  اقل؟" اني الخي-االنقالبي "هل اصبح خطر االتجاه . قطاع غزة
المسيطرة في قطاع غزة مشغولة بكيفية وقف اطالق " حماس"هل اصبحت المقاومة بخير ام ان 

  !الصواريخ على غزة او مقايضتها بفتح المعابر، أكثر من اي شيء آخر؟
فصيل فلسطيني اساسي ال يمكن تجاهله داخلياً وخارجياً، ويمكن اعتبار ما حدث صفحة سوداء " حماس"

والمخرج يكمن في التراجع . الدروس والعبر" حماس" اذا استخلص الجميع وخصوصاً حركة يمكن طيها،
عن االنقالب واالعتراف بالشرعية واجراء مراجعة شاملة من الجميع لمسيرة السلطة والمنظمة 

فاالنقسام، كما تدل التحضيرات الجتماع أنابوليس، ال يمكن ان يكون منصة . والمفاوضات والمقاومة
وكل من يراقب الشروط . ول على حل وطني، او لتحقيق ما عجزنا عن تحقيقه ونحن موحدونللحص

المتالحقة والتعجيزية التي تقدمها حكومة اولمرت يدرك اننا مطالبون بأن ندفع ثمن االنقسام ال ان نكافأ 
  !كما يتصور البعض" حماس"عليه، وال على القطيعة مع 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ الحياة
 
   في الشرق األوسطأرباح السالم .٥٢

  اخافيير سوالن
بوصفي مناصرا دؤوبا لجهود إنهاء النزاع المستمر في الشرق األوسط، منذ ستين عامـا، فـإن لـدي                  
إحساسا عميقا من التفاؤل بشأن التحضير النهائي لالجتماع الدولي، المزمع عقده في أنابوليس بالواليـات           

 منطقة الشرق األوسط، وأنا على يقين بأنـه علـى           لقد عدت من رحلتي األسبوع الماضي من      . المتحدة
ويجب على الجميع بذل قصارى     . الرغم من صعوبة األمر، فإنه من الممكن بدء عملية السالم مرة أخرى           

  .جهدهم إلنجاح هذا االجتماع
لقـد دار حـوار     . إنه بعد أعوام من النكسات والركود واأللم، ستكون هناك ديناميكية جديدة في التحرك            

سي جاد بين الرئيس الفلسطيني عباس محمود ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت، حيـث أوضـحا               سيا
 اإلسرائيلي، وقد توصال إلى حل      -عزمهما على بدء التفاوض بشأن القضايا الجوهرية للنزاع الفلسطيني          

ا بدعم تلك   عالوة على ذلك، أظهرت واشنطن التزامه     . إقامة دولتين، وهو ما كان الغرض من محادثاتهما       
المفاوضات الثنائية دعما كامال، وعليه ستقوم بعقد اجتماع دولي في أنابوليس بغرض بدء عملية جديـدة                

وال تحظى تلك المبادرة بتأييد اللجنة الرباعية الدولية واإلتحاد األوروبي، بوصفه           . إلقامة دولة فلسطينية  
إنه يلزم علينـا اقتنـاص تلـك        .ول العربية عضوا في الرباعية فحسب، بل أيضا تحظى بتأييد جامعة الد         

إن النزاع العربي   . الفرصة وعلى كافة األطراف حشد قواهم للعمل بشكل بناء على إنجاح هذا االجتماع            
.  اإلسرائيلي هو من أقدم النزاعات في المنطقة، وإنني أرى أنه أخطرها وأهمها ويعد قلب مـشكالتها                -

 الثمن غاليا وثمن اإلخفاق لن يكون في العودة للوضع الـراهن            وال نستطيع أن نخفق اآلن وإال فسيكون      
مرة أخرى، وإنما سيعني القهقرى للخلف، وهذا سيؤدي إلى تفاقم التعصب واإلرهاب والتطـرف، ممـا                

ولدينا مخططات تمهيدية لتسوية دائمة، ونجد أن النقاط المرجعية لتسوية دائمة           . سيعرضنا جميعنا للخطر  
يجب أن تستند الى أساس األرض مقابل السالم، وإلى القرارات ذات الصلة بمجلـس              وهي  : وعادلة جلية 

األمن التابع لألمم المتحدة، ومبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق، واالتفاقات السابقة التي توصل لها              
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جتمـاع  ينبغـي أن يكـون ا     . وما نود أن نراه اآلن هو انتهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية         . األطراف
أنابوليس الدولي نقطة انطالق للمفاوضات الثنائية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، حول قضايا األوضـاع             

ما بعد اجتماع   "وتأتي مرحلة   . النهائية، كخطوة أولى نحو الوصول التفاق سالم شامل إلنهاء هذا النزاع          
روري إرساء عملية متابعة قويـة      في نفس درجة أهمية االجتماع نفسه، حيث سيكون من الض         " أنابوليس

وعلى إسرائيل والفلسطينيين إظهار التزامهم لحل      . باشتراك المجتمع الدولي تحت رعاية الرباعية الدولية      
على إسرائيل أن   . إقامة دولتين، من خالل اتخاذ التدابير العاجلة الالزمة لتمهيد الطريق إلنهاء هذا النزاع            

وعلى الفلسطينيين أن يظهروا عزمهم وقدرتهم علـى تـولي          . لمحتلةتجمد سياسة االستيطان لألراضي ا    
  . مسؤولية إقامة دولة فلسطينية، بما في ذلك الحق الشرعي الستخدام القوة

واالتحاد األوروبي على استعداد لالضطالع بتلك المسؤولية لدعم العملية السياسية الموثوق بهـا، وهـو               
. لدولية وكشريك إستراتيجي لألطراف المعنية وللمنطقة ككـل       مشترك بالفعل كعضو مؤثر في الرباعية ا      

. ويتولى األطراف، وهي الدول العربية والرباعية الدولية والمجتمع الدولي ككل، مسؤولية هـذا النجـاح           
ولالتحاد األوروبي نصيب أكبر في تلك المسؤولية وهو يعد لدعم العملية السياسية عـن طريـق زيـادة        

كـذلك، سـيلعب االتحـاد      .  في عملية بناء القدرات الفلسطينية والتنمية االقتصادية       إسهامه الفعلي الكبير  
األوروبي دورا مهما في مساعدة السلطة الفلسطينية على مهمة موازنة مواردها المالية وسيواصل تشجيع              

عمليـة  أنشطة القطاع الخاص وكذلك اإلدارة المالية العامة، باإلضافة إلى أنه سيكون العبا أساسيا فـي                
تقديم الدعم العملي ألجندة اإلصالح الطموحة لرئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من خـالل العمـل                

ويقوم االتحاد األوروبي بتشجيع كافة الالعبـين فـي         . بشكل وثيق مع توني بلير ممثل الرباعية الدولية       
لي الذي سيعقد في باريس في      وسيكون مؤتمر المانحين الدو   . مشاركة العبء والقيام بأدوارهم بشكل فعال     

  .ديسمبر القادم في غاية األهمية
ومع زيادة التطلعات لحل النزاع، يقف االتحاد األوروبي على أهبة االستعداد لمساعدة كافة األطراف في               
المنطقة على التشارك في أرباح السالم، ويستمر في العمل مع إسرائيل لتحسين العالقات الثنائية بـشكل                

ذل قصارى جهده لالرتقاء بالتعاون اإلقليمي الذي يهدف إلى عملية إعادة التأهيل، في ما بعد               ملحوظ مع ب  
وتتوافر لدينا مكونـات دفـع      . فض النزاع، والتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة واألمن اإلقليمي       

وإنني آمل  .  الساحة إرساء عملية سياسية واقتصادية وحقائق جديدة على      : عجلة السالم لألمام وتتمثل في    
  . وكلي ثقة من أنه لن يطول الوقت قبل أن أرى أرباح عملية السالم الناجحة في زياراتي القادمة للمنطقة
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