
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ال أحد مخول التنازل عن حقوق الفلسطينيين": نابوليسأ"مقاطعة هنية يطالب القادة العرب ب
  المقاومة هي الشرعية الوحيدة... محمد الهندي ينتقد حكومتي هنية وفياض: وكالة سما

  جدول زمني يعني توجيه مسدس للرأس: ليفني
 إزاء أنابوليس" كثير من التفاؤل: "قمة عباس ومبارك وعبداهللا الثاني

-مشروع وثيقـة فلـسطينية
صـراحة  تناول  ت ال   "سرائيليةا"

  ل النهائيقضايا الح
  

 ٣ص ... 

 ٢٣/١١/٢٠٠٧٩١٠الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩١٠:         العدد                        ٢٣/١١/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٤  زل عن حقوق الفلسطينيين التناال أحد مخول": نابوليسأ"مقاطعة هنية يطالب القادة العرب ب .٢
 ٥  "أنابوليس" الوثيقة المقترح عرضها على  مباحثاتفي أميركي -تقدم فلسطيني  .٣
 ٥  "أنابوليس"عريقات يناشد الدول العربية حضور  .٤
 ٦   الداخليالنقساملوضع حد لادرة يطالب األسرى بطرح مبأسير نائب  .٥

    
    :المقاومة

 ٦  "حماس"ال تشارك فيه " أنابوليس"لمؤتمر مناهض لـ" المبادرة"و" نيالجبهت"دعوة من : غزة .٦
 ٦    تحذر من المساس بالمقاومة وسالحها"سرايا القدس" .٧
 ٦  المقاومة هي الشرعية الوحيدة... محمد الهندي ينتقد حكومتي هنية وفياض: وكالة سما .٨
 ٧   "حماس" "انقالب" سببه عدم تنصلهم من األردنسقوط اإلسالميين في انتخابات : "فتح" .٩
 ٧    في غزةلشرطة تفجير جيب تابع ل بالمسؤولية عن"فتح" تتهم "حماس" .١٠
 ٧  في الضفة" حماس"هناك تحضيرات لفبركات إعالمية ووثائق كاذبة تنال من : أبو زهري .١١
 ٨   بسبب استقطابها لعناصر الحركة" منتدى فلسطين"و" فتح"توتر العالقة بين  .١٢
 ٨  "مؤتمر دمشق"سوريا منعت الفصائل من عقد : القدس العربي عن مصدر فلسطيني .١٣
 ٩   األونروا بخطة طوارئ لمخيم الباردتطالب" الديمقراطية" .١٤
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩   جدول زمني يعني توجيه مسدس للرأس: ليفني .١٥
 ٩  أقل من نصف ما عرض في كامب ديفيد" أنابوليس"ما يعرض على الفلسطينيين في : رامون .١٦
 ٩   بيريز يستبعد اتفاق سالم خالل والية بوش .١٧
١٠   ن الفلسطينيينفي مقابل الالجئي" يهود الدول العربية"محاولة لزج  .١٨
١٠  "فينوغراد"من الحكومة بعد نشر تقرير  "العمل"باراك يلمح إلى انسحاب حزب  .١٩
١٠  إسرائيل تنوي البدء بتقليص إمدادات الطاقة الكهربائية إلى قطاع غزة .٢٠
١٠   مفاوضات بين إسرائيل وسوريةإجراء احتمال  .٢١
١١   واشنطن تكافئ الكيان الصهيوني من نفط العراق .٢٢
١١  فضيحة جديدة في إسرائيل أبطالها رجال شرطة .٢٣
١١   باراك يزيل حواجز غير موجودة .٢٤
١٢   إسرائيل تخطط لإلستعانة بالعديد من المسلمين في بعثاتها الدبلوماسية إلغراء المصريين .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٢   تكريس لمفهوم العنصرية الصهيونية٤٨تصريحات ليفني بخصوص عرب: منظمة ثابت .٢٦
١٢   أنابوليسى عدم وجود غطاء شعبي للذاهبين إلونكد يؤا أوروبوفلسطيني .٢٧
١٣  بوفاة إمرأة مريضة بالسرطان ٤٥ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٢٨
١٣  ر رفح في العريش يعلقون إضرابهم بعد وعود بفتح معب الفلسطينيونعالقونال .٢٩
١٣   يشاركون في مسيرة ضد الحصارفي غزةالمئات من األطفال  .٣٠
١٤  مركز األسرى للدراسات يطالب الوزراء العرب إثارة قضية االسرى في انابولس .٣١
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١٤  أنابوليس مرهون بمدى استجابته اإليجابية لقضية األسرى: فراونة .٣٢
١٤  بالعنصرية في التعاطي معهم يتهمون إسرائيل ٤٨ فلسطينيوأسرى .٣٣
١٤  استشهاد فلسطيني برصاص قوات االحتالل وآخر متأثرا بجراح أصيب بها .٣٤
١٤   الدول المانحةمنة الغربية مخطط إسرائيلي لتمويل شبكة طرق استيطانية في الضف .٣٥
   

   :اقتصاد
١٥   غزة حصار جراءخسائرال مليون دوالر قيمة ١٠٠ منشأة أغلقت و٣٥٠٠: الخضري .٣٦
 ١٥  وزارة االتصاالت الفلسطينية تؤهل عددا من الشركات لبناء شبكات وتقديم خدمات االتصاالت .٣٧
   

   :لبنان
١٦   والحكومة تحّضر ملفات مشاركتها " تعيق السالم"بوليس من قرارات أنالحود يحذّر  .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٦  إزاء أنابوليس" كثير من التفاؤل: "قمة عباس ومبارك وعبداهللا الثاني .٣٩
١٧   دول عربية تعلن موقفها من حضور مؤتمر انابوليس .٤٠
١٧  العرب يشككون في نجاح مؤتمر انابوليس: لوس انجليس تايمز .٤١
١٨  التطبيع اإلسرائيلي مع السعودية هو الهدف األبرز من اجتماع أنابوليس: عبد اهللا السناوي .٤٢
١٨ األمن المصري يعثر على طن متفجرات على حدود غزة .٤٣
 ١٨   ديسمبر٥أسبوع للثقافة الفلسطينية في الجزائر  .٤٤
   

   :دولي
١٩   رفضه لحصار غزة في رسالة للخضري األمين العام لألمم المتحدة يؤكد  .٤٥
١٩  العالقات بين فرنسا وإسرائيل تشهد فترة شهر عسل: الناطق باسم الرئيس الفرنسي .٤٦
١٩  أوسلو أعادت عرفات ولكنها ماتت: المدير العام للمعهد النرويجي للشؤون الدولية .٤٧
١٩   بعقابها الجماعي للفلسطينيينيل تدفع الى المزيد من العنفاسرائ: األونروا .٤٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  عوني فرسخ... للتحرير والعودة ال للدولة أقيمت المنظمة .٤٩
٢١  عبد الستار قاسم... نظرية أمن فلسطينية .٥٠
٢٥  عمير ربابورت... حماس تتعزز في الضفة ايضا: تقدير متشائم .٥١
٢٥  مرزوق الحلبي... !غياب االستراتيجيا في اسرائيل: عشية أنابوليس .٥٢
٢٧  ليونيد ألكسندروفتش... أنابوليس وأهداف التحرك الروسي .٥٣
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  قضايا الحل النهائيصراحة تناول تال  "سرائيليةا "-  فلسطينيةوثيقةمشروع  .١
االعبرية على موقعها اإللكتروني نص مسودة ما تسميه        " هآرتس" نشرت صحيفة    : محمد سعيد  -واشنطن  
 فنـدق كبيـر فـي       صاغه مفاوضون اسرائيليون وفلسطينيون خالل لقاء عقد في       " بيان مشترك "إسرائيل  
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القدس الغربية يوم السابع عشر من الشهر الحالي، ال يتناول صراحة القـضايا الرئيـسية لمفاوضـات                 
وبالرغم من تأكيد مسؤول فلسطيني صحة النص الذي نشرته الصحيفة والمكتوب أصال             .المرحلة النهائية 

لمسؤول الفلسطيني الذي طلـب عـدم       باللغة العبرية ما يشير إلى أنه نسخة الجانب اإلسرائيلي، إال أن ا           
وشارك في االجتمـاع عـن الجانـب        . منذ يوم صياغته  " االمور حققت تقدما  "اإلفصاح عنه هويته قال     

اإلسرائيلي المستشار السياسي لرئيس الحكومة، شالوم ترجمان والمستشار السياسي لـوزيرة الخارجيـة             
وتبين أن الخالفات طالـت أيـضا       . لصالحيطال بيكر، وعن الجانب الفلسطيني صائب عريقات وزينة ا        

، فيمـا تطالـب إسـرائيل بتـسميتها         "الوثيقة المشتركة "تسمية الوثيقة حيث طالب الفلسطينيون بتسميتها       
صـعوبات  "وقال عريقات ان المشاورات بين الفريقين المكلفين صوغ الوثيقة تشهد            ".البيان المشترك "بـ

حتى فجر الخميس من دون بلوغ اتفـاق بـسبب صـعوبات            االجتماعات استمرت   "واضاف ان   ". كبيرة
وقالت الصحيفة إن التقديرات تفيد أنه لـم        ". وقد تستأنف المشاورات في واشنطن عشية انابوليس      . كبيرة

وتتركز الخالفات بين الوفدين حول      .يطرأ تغيير يذكر وال يوجد بوادر أن الطرفين تجاوزا نقاط الخالف          
. ية وتعريف القدس كعاصمة فلسطين والجدول الزمني النتهاء المفاوضـات         تعريف إسرائيل كدولة يهود   

باألزرق قبل اقتراحها   " اسرائيل"وتشمل المسودة مواقف واقتراحات الطرفين في معظم القضايا ويرد اسم           
: وتتكون الوثيقة مـن مقدمـة وأربعـة بنـود هـي           . قبل اقتراحهم " الفلسطينيين"ويرد باألخضر كلمة    

ريطة الطريق ودور المجتمع الدولي، وآلية المتابعة والمراقبة وبند يشمل اقتراح الجانبين            المفاوضات وخ 
ويعترض الفلسطينيون في المدخل على الصياغة اإلسرائيلية والتي جاء فيهـا أن حـق              . لصياغة البنود 

 تقرير المصير هو لكل شعب في منطقته، وأن إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي، وفلسطين هي وطـن                
وتعهدا من الفلسطينيين بإطالق    " بوقف اإلرهاب "فيما يطالب اإلسرائيليون في المقدمة       .الشعب الفلسطيني 

إال أن الفلسطينيين يعترضون على ذكـر كلمـة إرهـاب           . سراح الجندي االسير فى قطاع غزة شاليت      
نهم غير مستعدين   وقالوا أ ". وضع حد للتحريض والتطرف واإلرهاب والعنف     "واقترحوا الصياغة التالية    
فإن الجانب الفلسطيني لم يطرح تجميد االستيطان وإزالـة         " هآرتس"وبحسب  . للتطرق إلى قضية شاليت   

  .ولم يتطرقوا إلى الوضع في قطاع غزة. الحواجز العسكرية في الضفة
فقـد  . ومن بين النقاط الرئيسية للخالف بين الجانبين هي مسألة وضع جدول زمني النهاء المفاوضـات              

كتب الجانب الفلسطيني في الوثيقة أن الجانبين وافقا على بدء مفاوضات حسنة النية البرام معاهدة خالل                
 شهور من بدء اجتماع أنابوليس، على أال يتأخر هذا االمر إلى ما بعد إنتهاء والية الرئيس بوش االمر                   ٨

 أن موقف إسرائيل بهذا الشأن      غير . االسرائيلي - الذي يوفر حال عادال لكل جوانب الصراع الفلسطيني       
إال أن الـصياغة اإلسـرائيلية المقابلـة        ". عدم وجود إتفاق على جدول زمنـي      "كما جاء في الوثيقة هو      

، إال أنه يأتي على   "ال يوجد اتفاق حول الجدول الزمني     "تعترض على إدراج جدول زمني وتقول بوضوح        
نى على لسان أولمرت مطلع الشهر الحالي والذي       ذكر ما جاء في مؤتمر مركز سابان لسياسة الشرق األد         

  ".يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية والية الرئيس بوش"قال فيه أنه 
ويطالب الفلسطينيون في المسودة بأن تكون المفاوضات على أساس قـرارات واتفاقـات سـابقة بينمـا                 

 ويقول الجانب الفلسطينى فى الوثيقة      .الصياغة اإلسرائيلية تقول ان المفاوضات هي التي توجه االتفاقات        
المشتركة أن المفاوضات ستقوم على المرجعية والمبادىء المتفق عليها هنا وتشمل خريطة الطريق، فيما              

  ".المفاوضات ستسترشد بالمرجعية المتفق عليها لعملية السالم"يقول الجانب االسرائيلى أن 
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  التنازل عن حقوق الفلسطينيين ال أحد مخول": نابوليسأ"مقاطعة ب العرب القادةهنية يطالب  .٢

حكومة الفلسطينية  ال شدد رئيس    : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٣/١١/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
المقالة إسماعيل هنية على أن ال أحد مخوالً التنازل عن الحقـوق والثوابـت الفلـسطينية فـي مـؤتمر         
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لن يحقق شيئاً من حقوق شعبنا وتطلعاتـه        "حافيين في غزة أمس إن المؤتمر الدولي        أنابوليس، وقال للص  
وهناك معارضة واسعة الجتماع انابوليس في داخل الساحة الفلسطينية وخارجهـا،           ... وطموحه السياسي 

وتوجه هنيـة   ". وشعبنا سيعارضه سياسياً وشعبياً وإعالمياً وفي أكثر من ساحة، وعلى أكثر من مستوى            
رسالتنا إلى كل القادة العرب الذين      : "ى الزعماء والقادة العرب الذين ينوون المشاركة في أنابوليس قائالً         إل

يتحركون من أجل المشاركة في اجتماع أنابوليس، هي أوالً إعادة النظر في مبدأ المشاركة ذاتها، ألنهـا                 
ورة عدم إعطاء أي شرعية للتطبيـع       محاولة للواليات المتحدة على حساب الحقوق الفلسطينية، ثانياً ضر        

انتزاعاً آلخر  "واعتبر طلب إسرائيل االعتراف بيهودية الدولة العبرية         ".المجاني مع االحتالل اإلسرائيلي   
أننا ال نقر بيهودية هذه الدولة، ونعتبرها غاصبة        "، مشدداً على    "األوراق التي يملكها المفاوض الفلسطيني    

  ".مسك بأرضه وحقوقهلألرض الفلسطينية، وشعبنا مت
 إسـماعيل هنيـة     اعتبر:  حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٣/١١/٢٠٠٧الغد االردنية   وأضافت  

مجاملة للواليات المتحـدة األميركيـة علـى حـساب الحقـوق         "مؤتمر انابوليس   بمشاركة القادة العرب    
ـ    و". الفلسطينية رفح الحدودي المغلـق والعمـل      إعادة النظر في قضية معبر      "جدد هنية مطالبته لمصر ب

موضحاً أن الشعب الفلسطيني ال     " على اعادة فتحه أمام الشعب الفلسطيني من مسافرين وحجاج ومرضى         
  .يريد أن يبقى أمام االبتزاز والضغط اإلسرائيلي

  
  "أنابوليس" الوثيقة المقترح عرضها على  مباحثاتفي أميركي -تقدم فلسطيني  .٣

دت مصادر أمس أن الوفد الفلسطيني إلى واشنطن أحرز تقدما في محادثاتـه              أك : محمد يونس  -رام اهللا   
وأشارت إلـى أن التقـدم      . مع الجانب األميركي في شأن الوثيقة المقترح عرضها على مؤتمر أنابوليس          

التي تضم مبادرة السالم    " خريطة الطريق "حدث على محورين، األول هو مرجعية العملية السلمية وهي          
وأصـر الجانـب     .لثاني هو الجدول الزمني للمفاوضات المتمثل بنهاية والية الرئيس بـوش          العربية، وا 

الفلسطيني طيلة فترة المفاوضات على اعتبار مبادرة السالم العربية ضمن المرجعيات األساسية للعمليـة              
جئين ضمن  وضوحها في تعريف وتحديد الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حق الال          "السلمية نظراً إلى    

وفي المقابل، عارض الجانب اإلسرائيلي اعتبار المبـادرة أساسـاً للمفاوضـات،            ". ١٩٤القرار الدولي   
  .هذه المبادرة" تثمين"واقترح ورود بند يكتفي فيه الطرفان بـ 

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  "أنابوليس"عريقات يناشد الدول العربية حضور  .٤

 . عريقات الدول العربية يوم الخميس أن تحضر مؤتمر أنابوليس         ناشد صائب :  محمد عبد الاله   -القاهرة  
الـسؤال اآلن   "عرب في جامعة الدول العربية بالقـاهرة        الخارجية  الوقال للصحفيين بعد اجتماع لوزراء      

كيف يكـون موقفنـا     . كيف نذهب كعرب  ) هو(ليس هو أن نذهب أو ال نذهب انما السؤال االستراتيجي           
حـضور العـرب    "وأضاف قائال    ."ز تقول للجميع اننا نسعى للسالم ونريد السالم       مستندا الى نقطة ارتكا   

لكن عريقات قال    ."من المشرق العربي  .. حضور أشقائنا من المغرب العربي    . جميعا هو يشكل رافعة لنا    
سالمنا يقوم على أساس تحقيق رؤية إقامـة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة              . سالمنا لن يكون بأي ثمن    "

 لألراضـي   ١٩٦٧سالمنا يقوم على أساس انهاء االحتالل االسرائيلي لعام         " ..تها القدس الشرقية  بعاصم
  ."الفسطينية بما فيها القدس والجوالن العربي السوري المحتل وما تبقى من االراضي اللبنانية
  ٢٣/١١/٢٠٠٧رويترز 
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   الداخليالنقساملوضع حد ل األسرى بطرح مبادرة يطالبأسير نائب  .٥
حماس محمد جمال النتشة المعتقل في عـزل سـجن أيلـون             عن حركة     الفلسطيني النائب أكد   :م اهللا را

الرملة، أن المسؤولية اآلن تقع على عاتق األسرى من أجل التحرك بمبـادرة عاجلـة تخـرج الـشعب                   
 وأوضح أن األزمة الراهنة التي تعصف بالشعب تصب في مصلحة          .الفلسطيني من حالة الشقاق الراهنة    

وأكد  .االحتالل بال شك خصوصا مع اقتراب مؤتمر أنابوليس حيث االحتالل يتوحد لمواجهة شعب مفتت             
 فالقدس والالجئـين     على ضرورة التصالح الداخلي وأنه ال مفر منه من أجل مواجهة المصاعب القادمة            

ل زيـارة   وجاءت تصريحات النتـشة خـال      .والمستوطنات والحدود وغيرها بحاجة الجتماع ال الفتراق      
  .محامية جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان لألسرى المعزولين في عزل أيلون الرملة

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ قدس برس
  
  "حماس"ال تشارك فيه " أنابوليس"لمؤتمر مناهض لـ " المبادرة"و" نيالجبهت"دعوة من : غزة .٦

المـؤتمر  " المشاركة فـي  " يموقراطيةالد"و" الشعبية" رفضت فصائل مثل الجبهتين      : فتحي صباح  -غزة  
وقـوى فلـسطينية    " الجهاد"و" حماس"بدعوة من   الذي سيعقد االثنين المقبل     " الوطني للحفاظ على الثوابت   

، وقررتا مع فصائل أخرى عقد مؤتمر شعبي آخر في مدينة غزة األحـد المقبـل تحـت                  وشعبية أخرى 
ويشارك في هذا المـؤتمر     ". تمسك بالثوابت الوطنية  لنواجه مخاطر أنابوليس باستعادة الوحدة وال     "عنوان  

  هـذه  ورفـضت .وأساتذة جامعات وشخصيات عامـة    " المبادرة الوطنية الفلسطينية  "إضافة إلى الجبهتين    
الفصائل والشخصيات المشاركة في المؤتمر، حتى ال تتحول مشاركتها إلى اصطفاف في مقابل حركـة               

 ١٤على القطـاع فـي      " حماس"سر على أنه قبول بسيطرة      ، خصوصاً في قطاع غزة، يمكن أن يف       "فتح"
  .يونيو الماضي/ حزيران

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
   تحذر من المساس بالمقاومة وسالحها "سرايا القدس" .٧

في الضفة الغربية، إن ما تقوم به أجهزة السلطة الفلسطينية هو محاولة يائسة للقضاء " سرايا القدس"ت قال
 .ربية ودولية، محذرة في الوقت نفسه من عواقب المساس بالمقاومة وسالحهاعلى المقاومة بمباركة ع

 في بيان لها رفضها لما تقوم به األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية من محاصرة "السرايا"وشددت 
واعتبرت السرايا أن ما يدور في  .لنشطاء كتائب الشهيد أبو على مصطفي في مخيم العين بمدينة نابلس

لعين وبناء علي معطيات ومعلومات دقيقة، يأتي في إطار حملة واسعة أعدتها أجهزة أمن عباس مخيم ا
لمحاربة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها بكافة السبل " دايتون"بموافقة من الجنرال الصهيوأمريكي 

لسطينية بحماية كما وطالبت السرايا في بيانها السلطة الف .حتى لو كلف ذلك قتل عدد من المقاومين
  .المقاومة والدفاع عنها بدالً من مالحقتها

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  المقاومة هي الشرعية الوحيدة...  الهندي ينتقد حكومتي هنية وفياضمحمد: وكالة سما .٨

شن القيادي في الجهاد االسالمي محمد الهندي هجوما عنيفا على حكومتي حماس المقالة وحكومـة   : غزة
وقال الهندي متـسائال فـي لقـاء        ". ان الشرعية الوحيدة الموجودة هي شرعية المقاومة         "رام اهللا مؤكدا  

تصورتم "سياسي عقدته جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين بغزة وحضره االالف من الفلسطينيين  هل               
ـ                رى في أسوأ الكوابيس أن تطلق النار مباشرة علي المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت إلحياء ذك

وهل تصورتم أن يقف وزير داخلية حكومـة        " ".الشهيد ياسر عرفات ليسقط العشرات بين شهيد وجريح؟       
رام اهللا ليجرم فصائل المقاومة ويعتبرها غير شرعية ويخرج قواته لتحاصر مقاتلي أبو علي مـصطفي                
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عتقلنا وتهود قدسنا   كل ذلك يحدث وقوات االحتالل تقصفنا وتقتلنا وتجتاحنا وت        " موضحا  " في مخيم العين؟  
وتصادر أرضنا ونذهب إلي أنا بوليس واهمين بان أمريكا ستمنحنا قدسا ودولة قابلة للحياة لمجرد أن لنا                 

وطالب الهندي الرئيس محمود عباس وحركتي فتح وحماس بوقف كل حمالت التحـريض              ".حقوق هناك 
 إن الشرعية الوحيدة في ظل االحـتالل        وتهيئة األجواء ومعالجة األخطاء والمحافظة على الثوابت معتبرا       

  .هي شرعية المقاومة
  ٦/١١/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   "حماس" "انقالب" سببه عدم تنصلهم من األردنسقوط اإلسالميين في انتخابات : "فتح" .٩

اعتبر احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح امـس ان الـسقوط              : من اشرف الهور   -غزة  
مية في االنتخابات النيابية االردنية كان سببه عدم تنصلهم من انقالب حماس فـي              المدوي للحركة اإلسال  

 سـقوط   أسـباب ووافق عبد الرحمن خالل مقابلة اجرتها معه اإلذاعة الفلسطينية علـي ان مـن               . غزة
الماضـي   يونيو/  حزيران ١٤اإلسالميين في انتخابات االردن النيابية االنقالب الذي قامت به حماس في            

  . قطاع غزةفي 
  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   في غزة لشرطة بالمسؤولية عن تفجير جيب تابع ل"فتح" تتهم "حماس" .١٠

قام مجهولون في ساعة مبكرة من فجر امس الخميس بتفجير عبوة ناسفة بجيـب               : اشرف الهور  -غزة  
. ع اصـابات  عسكري تابع للشرطة التي تديرها حركة حماس في غزة، دون ان يسفر الهجوم عن وقـو               

 االتهام للقيـادة الفلـسطينية فـي مدينـة رام اهللا            أصابع الفور وجهت حركة حماس في بيان لها،         ىوعل
وقالت ان تغاضي حركة فتح وقيادتها عن هذه التفجيرات وسكوتها عليها هـو              . بالوقوف وراء الحادث  

عت في بيانها فعليها ان تبرم      وتاب. داللة واضحة علي شراكتها في اعمال القتل للمقاومين وحافظي االمن         
  .موقفاً قبل فوات األوان 

وحذرت من العودة الي التفجيرات الداخلية واستهداف عناصرها، معتبرة ان التفجيرات محاولة لتقويض             
كذلك نددت وزارة الداخليـة      .االمن ومحاربة للمقاومة علي غرار الضفة الغربية ولكن بأسلوب العمالء         

لتي تديرها حماس بالحادثة، موجهة اصابع االتهام لمـا اسـمتها الجهـات العابثـة               في الحكومة المقالة ا   
وطالبت قيادة حركـة  . والمنفلتة بالوقوف ورائها لالخالل باالمن والنظام العام بأوامر من حكومة رام اهللا         

 فتح في قطاع غزة بـ اصدار موقف واضح وصريح من هذه التفجيرات المخلة باالمن والنظام العـام،                
  .واال سيثبت تورط هذه القيادة المباشر بهذه التفجيرات

  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  في الضفة" حماس"هناك تحضيرات لفبركات إعالمية ووثائق كاذبة تنال من : أبو زهري .١١

حذرت حماس من اي محاولة للمس بقطاعها النسوي في الضفة الغربية من قبـل              :  اشرف الهور  -غزة  
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في تصريح صحافي تلقت القدس             . طينيةاجهزة االمن الفلس  

العربي نسخة منه انها فبركات جديدة لالجهزة االمنية تستهدف تبرير الهجمة علي ابناء الحركة وجناحها               
وقال نؤكد ان اي محاوالت وفبركات الي قصص تنسج لن تفلح في مسح العار الذي                .النسوي في الضفة  

ق بهذه االجهزة من خالل استدعاء الطالبات والواعظات واقتحام مصليات وسـكن الطالبـات بحجـة                لح
وذكر المتحدث باسم حماس ان حركته وصلت الي مسمعها معلومـات            .نشاطهن الطالبي في الجامعات   

تحضير عن شروع االجهزة االمنية في الضفة الغربية، وتحديداً جهاز المخابرات العامة في نابلس، في ال              
لفبركات اعالمية جديدة تشمل شهادات مصورة ووثائق كاذبة، علي غرار ما نسجته سابقاً حول المجاهد               
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واشار الي ان هناك ضغوطات وتهديدات هائلة مورست بحق عدد من المعتقلـين مـن               . مؤيد بني عودة  
  .ه ذلكاجل االدالء بشهادات كاذبة، كاالدعاء بوجود القوة التنفيذية في الضفة وما شاب

  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  بسبب استقطابها لعناصر الحركة " منتدى فلسطين"و" فتح"توتر العالقة بين  .١٢
يعيش مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح حالة من االستنفار منذ اكثـر مـن               : من وليد عوض   -رام اهللا   
ين الستقطاب عناصر    فلسط ى بسبب وصول عشرات الشكاوي من كوادر الحركة حول سعي منتد          أسبوع

واوضح مصدر في مكتب التعبئة والتنظيم لـ القدس العربـي           .الحركة في الجامعات والمدارس الثانوية    
امس بأن منتدي فلسطين الذي يقوده رجل االعمال الفلسطيني منيب المصري يعمل منذ اسـابيع علـي                 

واكـد  . تقبلية علي حد قولـه    استقطاب عناصر حركة فتح ومناصريها بواسطة المال ووعود وظائفية مس         
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن المفوض العام لحركة فتح احمد قريع طلب من العاملين معه في                  
مكتب التعبئة والتنظيم عدم اثارة تلك القضية لغاية عودته من مؤتمر انابوليس، اال انه طلب منهم توجيه                 

  .منتدي فلسطينتعميم للجان االقليم في الضفة الغربية للتصدي ل
وحسب المصدر فان هناك متابعات متواصلة من مكتب التعبئة والتنظيم ولجان االقاليم لظاهرة استقطاب              

ويسود اعتقاد في   . طلبة الجامعات والمدارس الثانوية من قبل منتدي فلسطين من خالل االغراءات المالية           
 حركة فتح وتجنيد عناصـرها لـصالح        الشارع الفتحاوي بأن منتدي فلسطين جاء الكمال مسلسل تحطيم        

توجهاته الي جانب بحث رجل االعمال الفلسطيني منيب المصري عن موقع سياسي متقدم فـي الـساحة                 
  .السياسية الفلسطينية من خالل ترؤسه لمنتدي فلسطين

ومن جهته نفي منيب المصري لـ القدس العربي سعي منتدي فلسطين الستقطاب عناصر حركـة فـتح                 
وبشأن عمل منتدي فلسطين في صفوف       .قريبون جدا من فتح وندعم كل العناصر الجيدة فيها        وقال نحن   

الطلبة في الجامعات والمدارس الثانوية الستقطاب الطالب قال المصري هذا كالم عار عن الصحة وانـا          
اطمئن االخوة في حركة فتح بأنني سأكون زعالن اذا علمت ان احد عناصر فـتح تركهـا مـن اجـل                     

  .ضمام للمنتدي الننا لسنا حزبا سياسيا نحن قوة مجتمعية ضاغطة لتحسين االوضاع االجتماعية للناساالن
 ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  "مؤتمر دمشق"سوريا منعت الفصائل من عقد :  العربي عن مصدر فلسطينيالقدس .١٣

 العربـي امـس     كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوي في حديث لـ القدس         : زهير اندراوس  -الناصرة  
الخميس النقاب عن ان النظام الحاكم في دمشق منع الفصائل الفلسطينية المعارضة لمؤتمر انابوليس من               

واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكـشف عـن اسـمه، ان الـسلطات               .عقد اجتماع مناهض للمؤتمر   
وضـح المـصدر ان   وا .السورية رضخت للضغوطات االمريكية والعربية واالوروبية والفلسطينية ايضا  

سورية منعت الفصائل الفلسطينية من عقد المؤتمر النها ال تريد ان تسوء عالقاتهـا اكثـر مـع االدارة                   
ـ      ى ان يضغط االمريكيون عل    ىاالمريكية، كما انها تعول عل      المـسار   ى تل ابيب الحياء المفاوضات عل

 بان تكون الدولة المضيفة لمؤتمر      السوري، باالضافة الي ذلك، اكد المصدر ذاته، ان سورية ليست معنية          
وشـدد  . ضد انابوليس، خصوصا وان االدارة االمريكية وجهت لها دعوة رسمية للمشاركة في انابوليس            

المصدر في سياق حديثه ان االستياء العارم يسود قادة الفصائل الفلسطينية، ولكنهم يخشون البوح بهـذا                
  .االمر، خشية قيام سورية بطردهم من اراضيها

في حديث مع القدس العربي لقـد تقـرر          عضو المكتب السياسي لحركة حماس    أحد  وفي هذا السياق قال     
تأجيله لحين وضوح الرؤية من لقاء الخريف في انابوليس، عندما تتضح الرؤية، هـل سـينعقد مـؤتمر             
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 الخريف؟ ما هو جدول اعماله ومن هي الدول التي ستشارك فيه، في ضوء كل هذه المعطيـات سـيتم                  
  . اتخاذ قرار بشأن موعد انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني

  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   األونروا بخطة طوارئ لمخيم الباردتطالب" الديمقراطية" .١٤

ـ     :بيروت وأمينها العام في لبنان علي فيـصل علـى         " الجبهة الديمقراطية "تفقد عضو المكتب السياسي ل
 إلى الجزء الجديد من مخيم نهر البارد والمساكن المؤقتة، مطلعا على            رأس وفد من قيادة الجبهة العائدين     

أوضاع األهالي في المخيم، ومستمعا إلى شكاوى العائدين ومعاناتهم، خصوصا بعد هطول المطـر فـي                
 بوضع خطة طوارئ حقيقية تستجيب الحتياجـات العائـدين          "األونروا"وطالب وكالة   . اليومين الماضيين 

ا بعدما بدأ موسم الشتاء حيث يدخل الماء إلى داخل المساكن والبيوت األخرى مـن               والنازحين، خصوص 
دون شبابيك وأبواب حتى اآلن، والطرقات يغمرها الوحل، داعيا الوكالة إلى اإلسراع في معالجـة تلـك                 

  .المعاناة من أجل تخفيفها على األهالي وتثبيتهم في منازلهم
 ٢٣/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  جدول زمني يعني توجيه مسدس للرأس: نيليف .١٥

بحث قضايا الجـوهر     "اسرائيل"تسيبي ليفني رفض     "اإلسرائيلية"بررت وزيرة الخارجية     :القدس المحتلة 
مستقبال، واعتبرت أن االستجابة للمطلب الفلسطيني بجدول زمني ملـزم          " تكبيل يديها "قبيل انابولس بعدم    

وأوضحت أن   .نسبة لها إجراء تفاوض وسط توجيه مسدس نحو رأسها        يعني بال  "انابولس"للمفاوضات بعد   
في قطاع غزة مـن دون أي       "المتطرفين"ستقوم بموازاة التفاوض مع القيادة المعتدلة  بمحاربة          "إسرائيل"

وتطبيق التزاماتهـا    "مكافحة اإلرهاب "مشيرة إلى أن  السلطة الفلسطينية ستمتحن في قدرتها على           . قيود
حتى لو توصلنا التفاق مع الفلسطينيين سنضعه جانبا حتى تنضج السلطة           "وأضافت   .طريقفي خارطة ال  

ودعت ليفني العـالم العربـي      . ، حسب تعبيرها  "الفلسطينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على األرض      
الجـانبين،  للمساهمة في إنجاح المسيرة بواسطة التطبيع  وقالت إنه عندما يتم التوصل إلى اتفاقات بـين                 

   .حتى على قضايا أصغر، فإن دعم الدول العربية المعتِدلة يعتبر أمرا حاسماً
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  أقل من نصف ما عرض في كامب ديفيد" أنابوليس"ما يعرض على الفلسطينيين في : رامون .١٦

دة كالمية مع باراك فـي جلـسة        أكد القائم بأعمال رئيس الحكومة اإلسرائيلية رامون خالل مشا         :القدس
هو أقل  " أنابوليس"على الفلسطينيين في    ) إسرائيل(مجلس الوزراء أول من أمس األربعاء، أن ما تعرضه          

يجب أال نتهم بالفشل في أنابوليس ألننا       : "وقال باراك في الجلسة    ".كامب ديفيد "من نصف ما عرض في      
إن هناك من يجلس معنا حول الطاولة مـن         : "رامون، قال لم نقدم ما يكفي للفلسطينيين، وفي تلميحه إلى         

لو عرضنا على الفلسطينيين نصف المواقف التـي        : " ورد رامون  ".يساعد على أن توجه لنا تهم التعنت      
" عرضت في كامب ديفيد، لكُنَّا وصلنا إلى أنابوليس مع وثيقة تشتمل على اتفاق حول القضايا الجوهريـة                

  ".ما عرض في كامب ديفيد، سوف تتهم بالتعنت) إسرائيل(ض في كل مرة ال تعر"مضيفا 
  ٢٣/١١/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

 
  بيريز يستبعد اتفاق سالم خالل والية بوش .١٧

استبعد الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز في مقابلة نشرتها صـحيفة يابانيـة امـس              :  ا ف ب   -طوكيو  
ية الرئيس االميركي جورج بوش في كـانون        التوصل الى اتفاق سالم في الشرق االوسط قبل انتهاء وال         
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 لكن ذلك مـستحيل     ،من الممكن نظريا التوصل الى اتفاق خالل رئاسة بوش        "وقال بيريز    ٢٠٠٩,الثاني  
". ال احد يتوهم بشأن نتيجة المؤتمر لكنه سيكون بداية لمفاوضـات سـالم جديـدة              "وتابع بيريز    ".عمليا

  . ا اساسية مثل وضع الالجئين الفلسطينيين بعد المؤتمرورجح اجراء محادثات اكثر اهمية حول قضاي
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  في مقابل الالجئين الفلسطينيين" يهود الدول العربية" لزج محاولة .١٨

تسعى حركات يهودية يمينية الى تقويض أي مفاوضات بشأن حق عـودة             : امال شحادة  -القدس المحتلة   
 مع أعضاء يهود في الكونجرس االمريكي على جعل مسألة يهـود            الالجئين الفلسطينيين وتعمل بالتنسيق   

وواشـنطن بطـرح     "االسـرائيلية "الدول العربية عنصرا بارزا في لقاء انابولس، ويطالبون الحكومـة           
موضوعهم خالل المؤتمر وتضمينه في البيان الختامي لتكون االنطالقة في المعركة على مصير هـؤالء               

  .ة أي مفاوضات حول حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة اليهود ووضع قضيتهم بموازا
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

 
  "فينوغراد"من الحكومة بعد نشر تقرير  "العمل"باراك يلمح إلى انسحاب حزب  .١٩

ألمح رئيس حزب العمل اإلسرائيلي ووزير الدفاع ايهود باراك امس إلى احتمال انسحاب حزبه               )ي ب ا  (
، التي تحقق في حـرب لبنـان        "فينوغراد" أولمرت في حال حمل التقرير النهائي للجنة         من حكومة ايهود  

عنـدما يـصدر التقريـر      : "وقال باراك لإلذاعة اإلسرائيلية    .الثانية، أولمرت مسؤولية الفشل في الحرب     
علن في وكان باراك قد أ   ".الكامل سنقرأ التقرير وسنعمل بالشكل المناسب وبموجب ما قلته في سدوت يام           

الماضـي أن  ) يونيـو (بعد فوزه برئاسة حزب العمل وتعيينه وزيرا للدفاع في حزيران           " سدوت يام "بلدة  
أولمـرت مـسؤولية    " فينوغراد"حزب العمل سينسحب من الحكومة في حال حمل التقرير النهائي للجنة            

يلت مـا زالـت سـارية       األقوال التي ق  "وشدد باراك امس على أن       .فشل إسرائيل في حرب لبنان الثانية     
  ".المفعول لكن علينا قراءة التقرير والقيام بالخطوة الصحيحة لصالح دولة إسرائيل

  ٢٣/١١/٢٠٠٧المستقبل 
 
  إسرائيل تنوي البدء بتقليص إمدادات الطاقة الكهربائية إلى قطاع غزة .٢٠

يل تنوي تقليص في رده على المحكمة العليا، أعلن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز أن إسرائ
ديسمبر عن طريق تقليص التيار / إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بدءا من الثاني من كانون األول

وبحسب النيابة العامة فقد أنهى الطاقم الخاص في جهاز األمن عملية التأكد  .الكهربائي بشكل تدريجي
وجاء أنه سيتم تحذير الفلسطينيين . من أن تقليص التيار الكهربائي لن يؤدي إلى المساس بسكان القطاع

وقالت النيابة العامة إن  .بشأن تقليص إمدادات الطاقة الكهربائية قبل أسبوع من موعد بدء عملية التقليص
وادعت أن جهاز األمن ملتزم بعدم . جهاز األمن ملتزم بمتابعة تأثير تقليص التيار الكهربائي على السكان

  .اع غزةالتسبب بكارثة إنسانية في قط
  ٢٢/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  مفاوضات بين إسرائيل وسوريةإجراء احتمال  .٢١

ذكرت صحيفة هآرتس امس الخميس ان وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهـود بـاراك             :  يو بي آي   -تل أبيب   
التقي قبل ستة أسابيع في تل أبيب السفير األميركي السابق في دمشق وتل أبيب إدوارد جيرجيان وبحث                 

وبحسب الصحيفة، فإن بين المواضيع      .جراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وسورية      معه احتمال إ  
التي تناولها باراك مع جيرجيان كان موقف اإلدارة األمريكية من سورية وموقف األخيرة مـن عمليـة                 
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وأقرت مصادر في مكتب باراك انعقاد اللقاء لكنهـا رفـضت اإلفـصاح عـن                .مفاوضات مع إسرائيل  
  . التي تم التباحث فيهاالمواضيع

  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   تكافئ الكيان الصهيوني من نفط العراقواشنطن .٢٢
دراسـة   "إسـرائيل "، أمس، أن واشنطن طلبت من       "إسرائيلية"كشفت مصادر    :القدس المحتلة، واشنطن  

ذا المـشروع   واعتبرت المصادر أن ه   . إمكان ضخّ النفط من العراق إلى مصافي التكرير في مدينة حيفا          
وفيمـا يعـد    . أمريكية للكيان نظراً لدعمه الدائم الذي يبديه الحتالل العراق         "مكافأة"المقترح يعد بمنزلة    

إشارة إلى توجه قوي العتماد قوات االحتالل في العراق على العشائر لتحسين الوضع األمني في البلـد                 
قد ذكرت أن مسؤوالً     "اإلسرائيلية" "آرتسها"وكانت صحيفة    المحتل، عقب نجاح تجربة محافظة األنبار،     

إلى مسؤول رفيع المـستوى فـي        "المكافأة"وجه رسالة في شأن     ) البنتاجون(في وزارة الدفاع األمريكية     
وبحسب الرسالة فإن األنبوب سينقل النفط من كركوك، حيث ينتج نحـو            ". اإلسرائيلية"وزارة الخارجية   

   .األردن ليصل بعدها إلى الكيانمن النفط العراقي، عبر الموصل و% ٤٠
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

 
   جديدة في إسرائيل أبطالها رجال شرطةفضيحة .٢٣

في قضية جديدة منع نشر تفاصيلها وشغلت جهازا من المفترض أن يكون مؤتمنا             :  حسن مواسي  -حيفا  
ة لـواء الـشمال فـي       على تنفيذ القانون في اسرائيل، كشف النقاب أمس، عن تورط عناصر من شرط            

التورط بأعمال اجرامية، فاعتقل أربعة من أفراد الشرطة، اضافة الى شخص، وطلبـت النيابـة تمديـد                 
وكانت النيابة العامة اإلسرائيلية قدمت الى المحكمـة         .اعتقالهم حتى انتهاء اإلجراءات القانونية في حقهم      

 شرطة الـشمال وشـخص نـسبت الـيهم           أمس، الئحة اتهام ضد أربعة من عناصر       ،المركزية في حيفا  
اتهامات عدة من بينها إعداد السالح وحمله ونقله من دون ترخيص واساءة األمانة والتعامل مـع مـواد                  

وجاء في الئحة االتهام أن األربعة وهـم أصـحاب          .خطرة كان في اإلمكان أن تعرض الجمهور للخطر       
يين من الشمال، وقـاموا بتركيـب متفجـرات         رتب في الشرطة اإلسرائيلية تنظموا من اجل تصفية جنائ        

وإدخال حبات من الرصاص داخل أنبوب لتقوية حدة االنفجار وقاموا بزرع متفجرات أسفل سيارة أحـد                
المستهدفين واآلخر على نافذة مستهدف آخر الذي انفجر على نافذته فاحدث أضرارا في المنزل في حين                

  .لم ينفجر األخر لخطأ فني
  ٢٣/١١/٢٠٠٧المستقبل 

 
   يزيل حواجز غير موجودةباراك .٢٤

نقل دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، عن            : أمين أبو وردة   -نابلس  
عن فضيحة تكشف تورط إيهود باراك بالكـذب، وتقديمـه           " محسوم ووتش  -نساء ضد الحواجز  "حركة  

أزالتها علما بأنها لم تكن      "إسرائيل"لقة، ادعى بأن    قائمة وهمية إلى كوندوليزا رايس، بأسماء حواجز مخت       
 حاجزا ومعيقا ترابيا فـي      ٢٤ومما جاء في تقرير الحركة أن باراك تعهد لرايس بإزالة            .موجودة أصال 

 حاجزا ادعى   ٣٣مداخل البلدات الفلسطينية، وبأن جيش االحتالل وفي أعقاب هذا التعهد قام بنشر أسماء              
 المدعاة لم تكن موجودة أصال، وبأن       ٣٣ حاجزا من هذه الحواجز ال     ١٦ التقرير أن    ويبين .إزالتها نهائيا 

 حواجز مما تبقى كانت أزيلت قبل أشهر عدة وبأن حاجزين اثنين بقيا قائمين ما يعني أن االحتالل لـم                 ٨
   .يزل عمليا إال ثالثة حواجز، إال أنه وبالمقابل أقام أربعة حواجز

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  إسرائيل تخطط لإلستعانة بالعديد من المسلمين في بعثاتها الدبلوماسية إلغراء المصريين .٢٥

كشف مصدر بارز في الجامعة العربية لـ القدس العربي عـزم إسـرائيل              : حسام أبو طالب   -القاهرة  
ية التابعة لها في    خالل المرحلة المقبلة االستعانة بمسلمين يحملون جنسيتها للعمل ضمن البعثات الدبلوماس          

وأشار نفس المصدر إلـي أن اختيـار حـسن كعيبـة      .مصر والدول التي لها عالقات معها في المنطقة  
القنصل اإلسرائيلي الجديد في اإلسكندرية يأتي كأول تجربة في األسلوب الجديد الذي تعتزم تـل أبيـب                 

ها وبين تطبيع العالقـات علـي   استخدامه من أجل كسر الطوق الشعبي المفروض عليها والذي يحول بين   
وقد فوجيء المصريون بأن القنصل الجديد إلسرائيل مسلم ويدعي         . كافة المستويات مع الشعوب العربية    

حسن ويقوم بزيارات لألماكن الدينية األثرية وقد قام بزيارة مسجد المرسي أبو العباس أربع مرات خالل                
لعشاء وحاول إقامة حوار بعدها مـع عـدد مـن رواد             صالة ا  ىأسبوع آخرها كان يوم الثالثاء حيث أد      

المسجد وقام بتعريفهم بنفسه، لكن أحدهم ويدعي الحاج عبدالستار المندي تاجر عطارة طلـب منـه أن                 
وتعتـزم   .يؤدي الصالة في مكتبه بالقنصلية وذلك كي ال يتعرض لمواقف محرجة من قبل رواد المسجد              

فع بعدد يصل لخمسة أفراد من المسلمين الحـاملين للجنـسية           تل أبيب حسب نفس المصدر السابق ان تد       
 أمل أن ينجحوا في إقامة عالقـات مـع          ىاإلسرائيلية للعمل في القسم اإلعالمي في سفارتها بالقاهرة عل        

المصريين خاصة الصحافيين منهم والذين يقاطعون أي نشاط تقوم به الـسفارة منـذ إقامـة العالقـات                  
  .١٩٧٩ إقامة السفارة عام الدبلوماسية بين البلدين

  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
   تكريس لمفهوم العنصرية الصهيونية٤٨تصريحات ليفني بخصوص عرب: منظمة ثابت .٢٦

التصريحات التي ذكرتها ليفني في خطابها أمام الجمعيـة          "ثابت"المنظمة الفلسطينية لحق العودة     اعتبرت  
 أثناء مؤتمر صحفي جمعها مـع وزيـرة         يهالعام وأكدت عل  العامة لألمم المتحدة في وقت سابق من هذا ا        

ن إقامة الدولة الفلسطينية لن تكون الحـل القـومي          أ والتي قالت فيها      مؤخرا، الخارجية الفرنسي كوشنير  
تنـذر  . فقط للعرب في غزة والضفة الغربية، وليس فقط لالجئين الفلسطينيين، بل أيضاً لعرب إسـرائيل              

 ٤٨تهدد وجود فلسطينيي العـام  ، كما أنها جئين الفلسطينيين وحقهم في العودة  بمنعطف خطير لقضية الال   
حق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين متجـذر فـي       أكدت المنظمة على أن     في هذا السياق    و. على أرضهم 

ال يـسقط  ومستمد من القانون الـدولي  هو العودة حق غير قابل للتصرف، و  ، كما أن حق     أعماق التاريخ 
 هـذه   أنثابت   وأعتبرت   . باطل قانونا  هال يخضع للمفاوضة أو التنازل، وكل إتفاق على إسقاط        بالتقادم و 

 تكريس لمفهوم التطرف والعنصرية الصهيونية اإلحاللية القائمـة علـى سـرقة             ما هي إال  التصريحات  
ونية األرض وطرد الشعب وإستجالب ماليين اليهود إلى فلسطين، وتأكيداً على الثوابت الحمراء الـصهي             

صمت المفاوض الفلسطيني عن    في هذا السياق     ةستهجن م .التي ال تعترف بحق العودة للشعب الفلسطيني      
  .مثل تلك التصريحات

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ منظمة ثابت
  

   أنابوليس ى عدم وجود غطاء شعبي للذاهبين إلونكد يؤ أوروباوفلسطيني .٢٧
لتحذير من أن مؤتمر أنـابوليس؛ هـو        شددت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا على ا       : بروكسيل

. شعب الفلسطيني وااللتفاف على خياراته المستقلة ومـشروعه الـوطني         المحاولة جديدة لتقويض حقوق     
مؤتمر وما سبقه مـن لقـاءات ومفاوضـات       الأن حكومة االحتالل تسعى لتوظيف      وا في بيان لهم     وأشار

شعب الفلـسطيني، عـالوة علـى       الهاكاتها بحق   ومشاورات متالحقة؛ لصالح التغطية على جرائمها وانت      
 في هذا الصدد عـدم    واوأكد. استغالل تلك اللقاءات بهدف تكريس االنقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية         
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وجود غطاء شعبي أو سند من شرعية فلسطينية يخوالن أياً كان الذهاب إلى أنابوليس باسم فلـسطين أو                  
 بالحمالت  وانددكما  . لشعب الفلسطيني قطعاً  لن قرارات أو مواقف غير ملزم       ن ما قد يتّخذ م    كما أ شعبها،  

الساعية الستئصال المقاومة واستهداف المقاومين، ورفض نهج الوكالة األمنية عن االحتالل مع التحذير             
ض من أن التنسيق المتواصل لبع     البيان   وحذّر. يشعبالنسيج  ال الوطنية و  ةقضيالمن عواقبه الوخيمة على     

المتنفذين الفلسطينيين مع حكومة االحتالل، مع تجاهل المعاناة اإلنسانية المفروضة على قطـاع غـزة؛               
يحملهم وزر الشراكة في هذه المأساة والصمت عليها أو حتى التواطؤ معها، خاصة مع إعـالن قطـاع                  

يني يعترف بمـا يـسمى      كما حذّر من االستدراج إلى المطالبات النتزاع موقف فلسط        . غزة كياناً معادياً  
يهودية دولة االحتالل، الفتاً االنتباه إلى ما تضمره تلك المطالبات من إرادة تكريس استبعاد حق العـودة                 

ومضت المؤسـسات والتجمعـات     . ١٩٤٨الفلسطيني وتهديد مصير أبناء الداخل الفلسطيني المحتل سنة         
طيني جامع، على أرضية الثوابت والحقـوق       الفلسطينية إلى التشديد على أولوية إطالق حوار وطني فلس        

والمصالح الفلسطينية العليا، مع االستناد إلى الشرعيات الفلسطينية المقررة، واحترام نتـائج االنتخابـات              
مطالبتها بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصالح       مجددة  . التشريعية والمجلس التشريعي المنتخب   

  .ية وتمثيلية سليمةمؤسساتها على أسس ديمقراط
 ٢٢/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بوفاة إمرأة مريضة بالسرطان ٤٥ارتفاع عدد ضحايا حصار غزة إلى  .٢٨

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن استشهاد مواطنة من سكان حي الشعف شـرق مدينـة                : غزة
 .قطاع لتلقي العالج  الها من مغادرة    غزة، متأثرة بمرض السرطان الذي تعاني منه منذ عدة شهور، ومنع          

 على قائمة الضحايا من المرضى الذين فقدوا حياتهم منذ إحكـام الحـصار              ٤٥ ـتعتبر الضحية ال  هي  و
  . مريضاً خالل األسابيع القليلة الماضية١٦على القطاع قبل ستة أشهر بينهم 

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

 ر رفحلقون إضرابهم بعد وعود بفتح معبفي العريش يعالفلسطينيون العالقون  .٢٩
قرر العالقون الفلسطينيون في مطار العريش المصري تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي : فاطمة صابر

حيث  .بدأوه قبل سبعة أيام، بعد تلقِّيهم وعودا من السفارة الفلسطينية والجانب المصري بحلِّ أزمتهم
يان الصهيوني على فتح معبر رفح يوم األحد المقبل، والسماح لهم  تم االتفاق مع الك قد بأنهاأبلغو

 كانت قد سحبت وعودقد أن السفارة الفلسطينية علما أنه كان قد تردد . بالدخول إلى األراضي الفلسطينية
ن عودة أربعة من الطالب إلى البالد اضم، والتنسيق لهم بالخروج للعريش بحلِّ األزمة، أوقطعتها سابقا 

 ٢٣توفير مبلغ مالي من السفارة لـ، و يدرسون بها؛ بعد تعذر دخولهم لزيارة ذويهم في قطاع غزةالتي
 خيمة واذوي العالقين على الجانب اآلخر في رفح الفلسطينية، نصب يشار في هذا الصدد أن .عالقًا

 .احتجاجا على غلق المعبر واستمرار تعليقهم في مطار العريش منذ أربعة أشهر اعتصام
  ٢٢/١١/٢٠٠٧إخوان أون الين 

  
   يشاركون في مسيرة ضد الحصارفي غزةالمئات من األطفال  .٣٠

شارك المئات من اطفال قطاع غزة امس، في مسيرة حاشدة لمناسبة يـوم الطفـل               :  محمد البابا  -غزة  
شاركت في تنظيمها وزارة الثقافة وعدد من رياض االطفال في غزة حيث ألقـى عـدد مـن                  . العالمي
طالب المشاركون اطفال العـالم بالتـدخل        فيما   .كين كلمات بينوا فيها آثار الحصار على االطفال       المشار

  .لرفع الحصار عنهم ليتمكنوا من نيل ابسط حقوقهم
  ٢٣/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  مركز األسرى للدراسات يطالب الوزراء العرب إثارة قضية االسرى في انابولس .٣١

ت رسالة إلى وزراء خارجية لجنة مبادرة السالم العربية دعاهم فيها لتبنـي             وجه مركز األسرى للدراسا   
موقف موحد من قضية األسرى الفلسطينيين والعرب الموجودين في السجون اإلسرائيلية قبيـل مـؤتمر               

ودعا رأفت حمدونة مدير المركز إلثارة هذه القضية اإلنسانية واألخالقيـة والقوميـة ضـمن               . أنابوليس
التقرير المنتظر تقديمه حول نتائج المباحثات والمشاورات الجارية مع الحكومة اإلسـرائيلية،            الجلسات و 

كما طالب المركز بضرورة تواجد وزير األسرى والمحررين أشـرف          . فيما يتعلق باإلعداد لهذا المؤتمر    
  .العجرمى أثناء عرض التقرير الفلسطيني لشرح معاناة األسرى وعذابات أهاليهم 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ سرى للدراساتمركز األ
  

  أنابوليس مرهون بمدى استجابته اإليجابية لقضية األسرى: فراونة .٣٢
اعتبر الباحث عبد الناصر فروانة، أن مقياس نجاح مؤتمر أنابوليس مرهون بمدى اسـتجابته اإليجابيـة                

ساندة األسـرى   ودعا إلى ضرورة إطالق حملة لم      .لقضية األسرى، كمقدمة أساسية لتقدم العملية السلمية      
وإبراز معاناتهم، وإظهار مدى أهمية هذه القضية بالنسبة للشعب الفلسطيني وللعمليـة الـسلمية، ومـن                
الناحية األخرى إظهار نوايا إسرائيل الحقيقية واستمرار احتجازها ألكثر من أحد عشر ألف أسير، بينهم               

ين عاماً، إضـافة لمئـات المرضـى         أسيراً أمضوا أكثر من عشر     ٧٣ أسيراً من قبل أوسلو، منهم       ٣٥٧
والنساء واألطفال، والعشرات من النواب والوزراء السابقين والقادة السياسيين، واستمرارها في التمـسك             

  .بمعاييرها وشروطها الظالمة والمجحفة
  ٢٢/١١/٢٠٠٧أمين 

  
  بالعنصرية في التعاطي معهم يتهمون إسرائيل ٤٨ فلسطينيوأسرى .٣٣

 إلى عدد من المسؤولين االسرائيليين يشكون ، برسائل٤٨من فلسطينيي أمنيا  سجينا ١٣ بعث: تل أبيب
 ٧قاتل و قاتل رابين، ، مشيرين فيها إلى أنالتمييز العنصري الذي تمارسه ادارة السجون االسرائيليةفيها 

ون مدانعلما أنهم  ،يتم التجاوب مع طلباتهم بشكل سريع وايجابيحيث فلسطينيين يعامالن أفضل منهم، 
  .بتهم اخطر من تهمهم

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  استشهاد فلسطيني برصاص قوات االحتالل وآخر متأثرا بجراح أصيب بها .٣٤

أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية العثور على جثمان شهيد مصاباً بعدة رصاصات أطلقها : ألفت حداد
أعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء ا  فيم.جنود االحتالل عليه قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة

 اصيب بها في توغل لقوات اسرائيلية خاصة شرق كان قد بجراحه ان فلسطينيا توفى متأثرأاالربعاء 
  .قطاعالبلدة خزاعة بمدينة خانيونس جنوب 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   الدول المانحةمنمخطط إسرائيلي لتمويل شبكة طرق استيطانية في الضفة الغربية  .٣٥
، مناهضة لالحتالل اإلسرائيلي أمـس    الوروبية  األكشفت حركة يكفي احتالل     :  محمد ابو خضير   - دسالق

عن حملة إسرائيلية تهدف الى ترسيخ االحتالل من خالل تثبيت وتشريع المستوطنات التي تمت إقامتهـا                
يل في سباق مع    ن إسرائ أحركة  الديفيد سولينسكي الناشط في      وأشار   .٢٠٠١في الضفة الغربية بعد العام      

كمال بناء الجدار الفاصل في الضفة والقدس الشرقية المحتلة وكذلك العمل على بناء شبكة مـن                إلالزمن  
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الطرق المخصصة للمستوطنين توفر لهم حرية التحرك في كافة أرجاء الضفة الغربية واقتطاع مساحات              
وأشار إلى المبـالغ     .لفلسطينيينواسعة منها دون ان يتعرضوا للمقاومة أو الخطر من أصحاب األرض ا           

 مليار دوالر على مدار السنوات الخمس الماضية التي اسـتثمرتها الحركـة             ١١الضخمة التي تزيد عن     
ن تدفع الدول المانحة الى تمويل بنـاء        أإسرائيل تحاول    كما لفت إلى أن      .ذلكاالستيطانية اإلسرائيلية في    

، استخدام طرق شقتها على أراض فلـسطينية مـصادرة        شبكة طرق خاصة بالفلسطينيين بعد منعهم من        
 ولكن الفلسطينيين أمام الحاجة للتحرك والتواصل يضطرون الـى          ،الفكرةرفضت  الدول المانحة   علما أن   

التأقلم وشق طرق ترابية ثم تعبيدها كي يتمكنوا من العيش دون صـدامات مـع الحـواجز العـسكرية                   
 في ازديـاد ولـيس تناقـصا كمـا           االسرائيلية أن عدد الحواجز    وأشار في هذا السياق إلى     .اإلسرائيلية

  .حاجزا ٥٦١ حسب االحصائيات الرسمية هايزعمون وان عدد
  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  غزة حصار جراءخسائرال مليون دوالر قيمة ١٠٠ منشأة أغلقت و٣٥٠٠: الخضري .٣٦

ن أية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعب :صالح النعامي - غزة
قال إن رجال و .قطاع بسبب الحصار المفروض عليه منذ ستة اشهرالجميع مناحي الحياة شلت في 

 مليون دوالر بسبب منع اسرائيل إدخال ١٠٠األعمال الفلسطينيين تكبدوا خالل هذه الفترة خسائر بقيمة 
ل الغت مشاركة غزة في الكود الجمركي االمر الذي  الى أن اسرائيمشيرا. البضائع التي يستوردونها

وذكر أن الحصار ادى الى اغالق . موادأية قطاع لن يستطيع أن يستورد أو يصدر اليعني أن احداً في 
 الف شخص الى جيش ٦٥ منشأة صناعية وتجارية واقتصادية، األمر الذي ادى الى إضافة ٣٥٠٠

تجميد رأس مال جميع رجال االعمال والتجار، األمر الذي الى الحصار دى أ كماالعاطلين عن العمل، 
ن مشاريع أ أوضحوفي ما يتعلق بقطاع اإلنشاءات،  .مس بمصداقيتهم أمام الشركات العالمية والبنوك

 أن إسرائيل  من جهة أخرى،اوضحكما . توقفت بسبب الحصارقد  مليون دوالر ٢٥٠انشائية بقيمة 
 قطاع غزة بشكل كبير، مشيرا الى أن آثار هذه المشكلة لم تظهر قلصت كميات الوقود الموردة الى

 الكثير من القطاعات الحيوية ستنهار ، علما أنبشكل سريع بسبب الشلل الذي تعاني منه مرافق الحياة
 مليون ٥٠بلغت ، قد  خسائر القطاع الزراعيكما بين في هذا الصدد أن .تماماً سيما القطاع الصحي

ن اسرائيل ال تسمح بتوريد معظم ألك في امكانية افتتاح الفصل الدراسي القادم شكفي حين . دوالر
أن المسيرة التعليمية في الجامعات معرضة لخطر كبير الفتا إلى . المواد، وضمنها الورق والقرطاسية

  طالب٥٠٠الى أن هناك  مشيرا .بسبب توقف استيراد الحواسيب والتجهيزات الالزمة للعملية التعليمية
 اسرة من المفترض ان تكون قد ٤٠٠٠يدرسون في الخارج عالقون في القطاع، الى جانب ان هناك 

  .غادرت القطاع للعودة الى اماكن سكنها، الى جانب وجود الف عالق على الحدود المصرية الفلسطينية
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  بكات وتقديم خدمات االتصاالتوزارة االتصاالت الفلسطينية تؤهل عددا من الشركات لبناء ش .٣٧

أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في حكومة هنية أن وزارته قامت بتأهيـل               :غزة
عدد من الشركات الفلسطينية لبناء شبكات اتصاالت السلكية ثابتة ذات نطاق عريض، وتقـديم خـدمات                

تكمال إجراءات فتح سوق االتصاالت الفلـسطيني  ذلك في إطار العمل على اسوالربط الفقري باالنترنت،    
  .للمنافسة الحرة والنزيهة وبصورة منهجية ومنظمة وبالرغم من كافة المعوقات والمصاعب التي تواجهها

 ٢٢/١١/٢٠٠٧ قدس برس
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  الحكومة تحّضر ملفات مشاركتها و" تعيق السالم"بوليس من قرارات لحود يحذّر أنا .٣٨
ي، الذي تنتهي واليته اليوم، اميل لحود المشاركين في المؤتمر الدولي للسالم حذر الرئيس اللبنان: بيروت

تعيق الجهود المبذولة "الذي تستضيفه مدينة أنابوليس األميركية، الثلثاء المقبل، من اعتماد قرارات 
 عن مصدر لبناني أن الحكومة بدأت" فرانس برس"، فيما نقلت وكالة "لتحقيق السالم العادل والشامل

وطلبت الرئاسة اللبنانية من وزارة . تحضير ملفات مشاركتها في المؤتمر، لكنها لم تتخذ قراراً بعد
إبالغ سفراء الدول المعنية بالمؤتمر الدولي للسالم، موقف لبنان المبدئي تجاه األخطار "الخارجية، أمس، 

لة لتحقيق عيق الجهود المبذوالمحدقة، في حال توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى اعتماد قرارات ت
وشددت ". استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية"وأشارت إلى أن الطلب يأتي ". السالم العادل والشامل

التمسك بمبدأ حق العودة لالجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضه، "الرئاسة في طلبها على موقف لبنان 
 صراحة على رفض التوطين، والتذكير من مقدمة الدستور اللبناني التي نصت) ط(انسجاماً مع المادة 

عندما وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على "وأشارت إلى أنه . بمبادىء وقرارات الشرعية الدولية
، ربطت هذا القبول بضرورة تعاون إسرائيل في ١٩٤٩قبول إسرائيل في هذه المنظمة الدولية في العام 

بمبادرة السالم العربية التي أقرها مؤتمر "وأكدت تمسك لبنان ". تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين
القمة العربية في بيروت، وطالب إسرائيل باالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة حتى خط 

، واألراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وضمان رفض كل ١٩٦٧يونيو / الرابع من حزيران
  ". الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفةأشكال التوطين الفلسطيني

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  إزاء أنابوليس" كثير من التفاؤل: "قمة عباس ومبارك وعبداهللا الثاني .٣٩

أكد الرئيسان المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس والعاهل األردني عبداهللا : شرم الشيخ
سالم الذي تستضيفه مدينة أنابوليس األميركية، الثالثاء المقبل، معتبرين أنه الثاني تفاؤلهم إزاء اجتماع ال

يفتح الطريق أمام تحقيق السالم، فيما عقد وزراء خارجية لجنة مبادرة السالم العربية لقاء تشاورياً حول 
الثالثة وكان الزعماء . أنابوليس، أمس، وسط جدل في شأن الهدف من اجتماع يعقدونه في القاهرة اليوم

عقدوا، أمس، قمة ثالثية في منتجع شرم الشيخ، وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد 
في إطار التنسيق المستمر، للوصول إلى موقف عربي موحد يساهم في إيجاد حل نهائي "إنها تأتي 

وأعرب .  ركزت على أنابوليسواستبق مبارك وعبداهللا الثاني القمة بجلسة ثنائية". للقضية الفلسطينية
األمل في أن يسفر أنابوليس عن إطالق مفاوضات "عواد في مؤتمر صحافي عقب القمة الثالثية عن 

علينا أن ننتظر االجتماع الذي دعا إليه : "وقال". جادة لعملية السالم وفق أجل زمني محدد وآلية للمتابعة
القمة الثالثية أكدت تطابق "، مشيراً إلى أن "عنهاالرئيس األميركي جورج بوش والنتائج التي سيسفر 

وجهات النظر تجاه أنابوليس، وأنه يفسح مجاالً لكثير من التفاؤل بأن يأتي محققاً لتطلعات الشعب 
 اإلسرائيلية حول -وفي ما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية ". الفلسطيني والعربي إزاء عملية السالم

من اآلن وحتى اجتماع أنابوليس ال يستطيع : " تقديمها إلى المؤتمر، قال عوادالمرتقب" الوثيقة المشتركة"
: هناك فرضيتين"وأضاف أن ". أحد أن يؤكد إن كان الجانبان سيتوصالن إلى ورقة سياسية مشتركة أم ال

إما أن نصل إلى االجتماع بوثيقة سياسية مشتركة متفق عليها، أو أن يطرح كل جانب موقفه بقوة 
، ونأمل في أن يتوصل الجانبان إلى وثيقة سياسية مشتركة، فمن األفضل أن يصال إلى أنابوليس ووضوح

العرب سيشاركون في مؤتمر أنابوليس للتعبير "وأشار إلى أن ". بوثيقة تبعث األمل في مفاوضات جادة
ن يحققه وعلينا أن ال نقفز إلى استنتاجات أو نضع انطباعات مسبقة عما يمكن أ. عن وجهة نظرهم

ما تضمنه خطاب الدعوة الذي وجهه الرئيس بوش "وأوضح أن التفاؤل مبعثه ". االجتماع ألنه لم يعقد بعد
إلى الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي وتحدث فيه عن أن الهدف من اجتماع السالم هو 
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ق آلية للمتابعة لمراجعة ما إطالق مفاوضات جادة وبحسن نية بين الجانبين تتم في أجل زمني محدد ووف
من المقرر أن تعقد "وأعلن أن ". يتوصل إليه الجانبان في المشاورات وتقديم العون لتذليل الصعاب

اجتماعات الحقة عقب مؤتمر أنابوليس تتم في عواصم عربية ودولية لعرض التقدم المحرز في 
  ".ة تذليلها اإلسرائيلية ومناقشة العقبات ومحاول-المفاوضات الفلسطينية 

من جهة أخرى، أعلنت الجامعة العربية أن السفير األميركي في لبنان جيفري فيلتمان سلم األمين العام 
للجامعة عمرو موسى دعوة رسمية من وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس للمشاركة في مؤتمر 

فر عنه مناقشات وزراء خارجية الدول انتظاراً لما ستس"لكنها لم تعلن موقفها من المشاركة . أنابوليس
موسى سيشارك في "غير أن مصادر في الجامعة قالت، إن ". أعضاء لجنة متابعة المبادرة العربية للسالم

  ".المؤتمر وسيتوجه األحد إلى الواليات المتحدة لحضور االجتماعات التحضيرية التي تعقد االثنين
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  ا من حضور مؤتمر انابوليس دول عربية تعلن موقفه .٤٠

أفادت تصريحات لولي العهد السعودي االمير سلطان بن عبد العزيز نقلتها : عواصم، رويترز، أ ف ب
محطة تلفزيونية، امس، أن المملكة لم تستبعد احتمال المشاركة في مؤتمر عن السالم في الشرق االوسط 

عن ولي العهد قوله خالل زيارة لموسكو " الخباريةا"ونقلت محطة تلفزيون . مع اسرائيل االسبوع المقبل
وقال مسؤولون سعوديون ان المملكة ستحضر اذا . ان مشاركة المملكة ستعتمد على الظروف الجارية

كان هناك جدول أعمال يعالج بوضوح القضايا االساسية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية الى جانب 
  .اسرائيل

ي بن عبداهللا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان  اعلن يوسف بن علو،وفي مسقط
وقال . ان بالده ستشارك في المؤتمر الدولي للسالم في الشرق االوسط الذي دعت اليه الواليات المتحدة

  ".مجرد الدعوة الى عقد مثل هذا االجتماع ينبغي ان ينظر اليه بايجابية وبتفاؤل"بن علوي، ان 
 مصادر سورية رفيعة المستوى إن القيادة السياسية وبعد تلقيها الدعوة لحضور مؤتمر  قالت،في دمشق

وأكدت المصادر التي طلبت عدم . أنابوليس تدرس اآلن كيفية المشاركة والحضور أو عدم الحضور
الشيء الثابت هو أن القرار السوري ال يزال على "كشف هويتها خالل تصريحات لوكالة األنباء أن 

هو أن تًدعى "وأضافت المصادر أن هناك شرطا ثانيا ".  من ضرورة إدراج الجوالن في المؤتمرموقفه
  ".سوريا كطرف أساسي وليس من بين المشاركين الدوليين أو كعضو في اللجنة العربية

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  العرب يشككون في نجاح مؤتمر انابوليس: لوس انجليس تايمز .٤١

" لوس انجليس تايمز"أكدت صحيفة :  الترجمة، الوكاالت، القاهرة–ع شاهين محمد بشير، علي حسن،ربي
االمريكية ان عددا من المحللين والمراقبين العرب يشكون في فرص نجاح المؤتمر واهتمام واشنطن 
المفاجئ المتجدد في عملية السالم خصوصا بعد ضياع عدة سنوات والتردد وعدم الجدية من قبل ادارة 

وا ان االدارة االمريكية ال تملك ال االرادة السياسية وال الرغبة في ارغام اسرائيل على واوضح. بوش
 مشيرين الى ان المملكة العربية السعودية والدول ١٩٦٧االنسحاب من االراضي التي احتلتها عام 

ء اتصاالت العربية االخرى التي ال تعترف بالدولة العبرية قلقة من ان المؤتمر قد يكون محاولة الجرا
والتقاط الصور مع االسرائيليين بهدف الدعاية، وذلك قبل ان تلتزم الدولة العبرية بمقايضة االراضي 

ونسبت الصحيفة الى منظمة حل االزمات الدولية قولها ان الطرفين الفلسطيني . العربية المحتلة بالسالم
 على االهداف او القواعد التي تحكم واالسرائيلي يستعدان لبدء عملية السالم بدون اتفاقيات اساسية
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المحادثات، ما يضفي سحبا من الشك على المؤتمر ناهيك عن مواقف الضعف التي يوجد فيها الالعبون 
 .الرئيسيون الثالثة بوش وعباس واولمرت الذين ال يحظون بدعم شعبي محلي كبير في بلدانهم

  ٢٣/١١/٢٠٠٧عكاظ 
 
  يلي مع السعودية هو الهدف األبرز من اجتماع أنابوليسالتطبيع اإلسرائ: عبد اهللا السناوي .٤٢

المصرية من أهمية النتائج التي يمكن أن تسفر عنها الجهود " العربي"قلّل رئيس تحرير صحيفة  :القاهرة
العربية المكثفة في شرم الشيخ، واعتبر أن الموقف العربي الراهن من مؤتمر أنابوليس ليس هو 

بحث عن أفضل السبل للخروج بأقل الخسائر الممكنة من هذا المؤتمر، بما المشاركة من عدمها، بل ال
يحفظ هذه األنظمة في حد ذاتها، وأشار إلى أن الهدف األساسي من مؤتمر أنابوليس هو التطبيع 

على صعيد آخر استبعد السناوي إمكانية أن يؤدي فشل اجتماع أنابوليس إلى .  اإلسرائيلي-السعودي 
أشك في أن "، وقال "فتح"و" حماس" الفلسطيني ممثال في الحوار بين حركتي -فلسطيني عودة الحوار ال

، ذلك أن الحوار ممنوع ليس بقرار "فتح"و" حماس"يؤدي فشل أنابوليس إلى عودة الحوار بين حركتي 
 إسرائيلي، وسيناريو إمارة في غزة وكانتون في الضفة هو السيناريو -فلسطيني بل بقرار أمريكي 

قرب للقضاء على القضية الفلسطينية، لكن إذا تحرك الشعب الفلسطيني، وقد تعودناه مبادرا، لفرض األ
، على حد "إرادة الحوار والوحدة والديمقراطية والمقاومة فإن األمور وقتها ستختلف من دون شك

   .تعبيره
  ٢٢/١١/٢٠٠٧قدس برس  

  
 األمن المصري يعثر على طن متفجرات على حدود غزة .٤٣

عثرت أجهزة األمن المصري، أمس، على نحو طن من المتفجرات داخل مخزن :  يسري محمد- رفح
وقالت مصادر أمنية مصرية إن دورية كانت تقوم بعملية تفتيش روتينية . سري على الحدود مع غزة

شديدة " تي إن تي" كيسا بالستيكيا مملوءة بمادة ٢٨على الحدود عثرت على المخزن ووجدت بداخله 
. وأضافت أن المتفجرات كانت معدة للتهريب في طريقها إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر أنفاق. نفجاراال

  . وتابعت انه يبدو أن المخزن استخدم عدة مرات من قبل في تخزين المتفجرات ولفترة طويلة
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   ديسمبر ٥أسبوع للثقافة الفلسطينية في الجزائر  .٤٤

، هو العنوان الجامع للعروض المسرحية والسينمائية، "سبوع الثقافي الفلسطيني في الجزائراأل: "رام اهللا
والموسيقية، والمعارض الفنية والتراثية، والندوات واألمسيات األدبية، التي تنظمها وزارة الثقافة في 

والعاشر من  ، في الفترة ما بين الخامس ٢٠٠٧العاصمة الجزائرية عاصمة الثقافة العربية للعام 
إبراهيم أبراش، وزير الثقافة، الذي ينظم األسبوع قال في لقاء مفتوح معه . د. كانون األول القادم/ديسمبر

إنه يشدد على أهمية هذا األسبوع، لنقل صورة مغايرة للشعب الفلسطيني للجمهور العربي، للتأكيد على 
ويشارك في األسبوع الثقافي . عكس السياسةأن الثقافة والفنون قادرة على توحيد الفلسطينيين، على 

الفلسطيني في الجزائر، فنانون وكتاب وأدباء وفرق فنية تمثل جميع القطاعات الجغرافية الفلسطينية، في 
الضفة الغربية، وقطاع غزة، وداخل الخط األخضر، والشتات، وهو ما يرى فيه أبراش تجسيداً للوحدة 

، وتأكيداً على الدور الحيوي للثقافة والفنون "انقالب غزة"سالم لتداعيات الوطنية، وتأكيداً على عدم االست
والتراث الشعبي في تعزيز الهوية الفلسطينية، والحفاظ عليها من أية مخاطر داخلية، وخارجية، وقبلها 

  .مخاطر االحتالل اإلسرائيلي، الساعي دوماً إلى طمس هذه الهوية، وسرقة الكثير من رموزها
  ٢٣/١١/٢٠٠٧إلماراتية الخليج ا
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  األمين العام لألمم المتحدة يؤكد في رسالة للخضري رفضه لحصار غزة   .٤٥
أكد األمين العام لألم المتحدة بان كي مون، خالل رسالته تضامنية رداً على رسالة أرسلها جمـال                 : غزة

رفـضه  الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الشهر الماضي بخصوص حصار غزة، على             
لإلجراءات الصهيونية بحق قطاع غزة، وشدد على استمراره وتواصله مع جميع األطـراف وخاصـة               
اللجنة الرباعية إليجاد حلول آلثار حصار غزة، مؤكداً على حق سكان قطاع غزة في العـيش بحريـة                  

ألمم المتحدة  وشدد مون على أن ا    . والتنقل عبر المعابر وممارسة الحياة االقتصادية والصحية دون إعاقة        
  . ستواصل تقديم المساعدات للقطاع، وأنها ستعمل إلنهاء الحصار المفروض على غزة والمرفوض

  ٢٢/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  العالقات بين فرنسا وإسرائيل تشهد فترة شهر عسل: الناطق باسم الرئيس الفرنسي .٤٦

لفرنسي نيكوال ساركوزي ان العالقات بين فرنـسا        اعتبر دافيد مارتينون الناطق باسم الرئيس ا      : ب.ف.أ
وقال مارتينون في باريس أمام المجلس التمثيلـي        . في الوقت الراهن  " شهر عسل "تشهد فترة   " إسرائيل"و

شهر العسل ليس كلمة كافية لوصف وضع العالقات بين فرنـسا           "للمؤسسات اليهودية في فرنسا االربعاء      
وتابع النـاطق باسـم     ". ١٩٦٧ عدنا إلى الفترة التي كانت قائمة قبل عام          لدينا الشعور بأننا  ". إسرائيل"و

فخور جدا وسعيد جدا بذلك، ألنه يسمح لنا بالتأثير بشكل اكبر لدفع األمور إلـى               "االليزيه ان ساركوزي    
كصديق وليس إعطاءها الـدروس     " إسرائيل"التعامل مع   "وقال ان الرئيس يعتبر انه ينبغي اآلن        ". األمام

  ".          ستمراربا
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  أوسلو أعادت عرفات ولكنها ماتت: المدير العام للمعهد النرويجي للشؤون الدولية .٤٧

أكد المدير العام للمعهد النرويجي للشؤون الدولية المساعد السابق ألمين عام األمم            : حاوره أسعد العزوني  
ند أن اتفاقيات أوسلو مكنت الزعيم الفلسطيني الراحل عرفات وغالبية          المتحدة للشؤون االنسانية يان إيجال    

وقال في حوار علي هامش اجتماعات ممثلـي الـدول المانحـة             .مقاتليه وأسرهم من العودة الى الوطن     
والمضيفة لالجئين الفلسطينيين إن االحتالل والمستعمرين وقاتل رابين ونتنياهو وعمليات تفجير المطاعم            

وأضاف أنه يستغرب من عدم منح الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس             . أسهموا بقتل أوسلو   والباصات
وحول شرط اسـرائيل الجديـد       .جائزة نوبل للسالم ذلك أنه وأحمد قريع أسهما في االتفاق بشكل واضح           

ـ                 ا وهو االعتراف بها كدولة يهودية أوضح المسؤول الدولي السابق أنه ال يجوز تقديم إسرائيل على، أنه
  .دولة يهودية كما أنه يعارض الصبغة الدينية ألي دولة

  ٢٣/١١/٢٠٠٧الراية القطرية 
  
  اسرائيل تدفع الى المزيد من العنف بعقابها الجماعي للفلسطينيين: األونروا .٤٨

في غزة، أوضاع الشعب الفلسطيني     " األونروا"عرض جون غينغ، مدير عمليات      :  سمير ناصيف  -لندن  
وصا في غزة، على اثر سياسة العزل التي تمارسها اسرائيل ضد القطاع وسكانه،             الخطيرة انسانيا، خص  

مما يعني قطع المزيـد مـن       (وذلك بعد اعالن الحكومة االسرائيلية عن سياسة اعتبار غزة كيانا معاديا            
، وذلك في ندوة نظمتها مؤسسة التعاون الفلسطينية باالشـتراك مـع المجموعـة              )الحاجات الحيوية عنه  

ودعا غينغ، وهو ايرلندي الجنـسية،      . لمانية البريطانية من األحزاب المختلفة المعنية بشؤون فلسطين       البر
إلى توعية المجموعة الدولية بخطورة الوضع وخصوصا أنها تدعو إلى مواجهة األزمة االنسانية التـي               

زة بادرة هامة وفي    ورأى في زيارة الوفد البرلماني البريطاني المشترك إلى غ        . نشبت وستزداد في غزة   
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وأكد غينغ أن وضع سكان غزة االنساني الحالي أسوأ مـن           . محلها حيث رأى النواب الحقيقة بأم أعينهم      
  .أي وضع وصل اليه القطاع في تاريخه، فالناس هناك بالكاد يقتاتون قوتهم اليومي

  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  للتحرير والعودة ال للدولة أقيمت المنظمة .٤٩

  سخعوني فر
بات عند المتولين عملياً شؤون منظمة التحرير الفلسطينية متقدم لـديهم           " الدولة"لم يعد خافياً أن موضوع      

على سائر الثوابت الوطنية، مع أنه لم يكن من جملة الثوابت التي تأسست على االلتزام بها المنظمة غداة                  
والذي . غزة لم يكونا محتلين يومذاك     وذلك على الرغم من أن الضفة الغربية وقطاع          ١٩٦٤،إقامتها سنة 

يذكر أنه عندما كلف مؤتمر القمة األول أحمد الشقيري، ممثل فلسطين لدى الجامعة يومـذاك، حـددت                 
مهمته باالتصال بالدول األعضاء والشعب الفلسطيني بغية الوصول إلى القواعد السليمة لتنظيم الـشعب              

الـذي  " الميثاق القـومي  "وقد جاء   .  وطنه وتقرير مصيره   الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير      
 خلواً من أي ذكر إلقامة دولة في الـضفة والقطـاع،            ١٩٦٤أقره المجلس الوطني الفلسطيني األول سنة       

برغم أن الضفة كانت وديعة لدى األردن، والقطاع كان مداراً من قبل مصر دون أن يكون لهـا سـيادة                    
  .عليه

نزوالً عند أحكام األمر الواقع، وإنمـا عـن إدراك واٍع           " الميثاق القومي "لة في   ولم يأت غياب ذكر الدو    
لطبيعة الصراع مع المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني، ومعرفة بتـاريخ الحـراك الـوطني              

  ٢٧/١/١٩١٩فالمؤتمر الوطني األول، الذي عقـد بالقـدس مـا بـين             . الفلسطيني منذ انطالقته األولى   
أكد الوحدة العربية، واعتبار فلسطين جزءاً ال يتجزأ من سوريا، وأن تكون سوريا  ومـن                 ٤/٢/١٩١٩

والمـؤتمرون، وإن كـان     . جملتها فلسطين  مستقلة ومتحررة من جميع أنواع النفوذ والحماية األجنبيتين          
صة مـستحيل   أصحاب التوجه القومي محدودين بينهم، إال أنه لم يفتهم إدراك أنهم بقدراتهم الوطنية الخا             

  .عليهم تقديم االستجابة الفاعلة في مواجهة الحركة الصهيونية المدعومة من بريطانيا
 وفي تحد لسلطة االحتالل، رفع الحاج أمين الحـسيني          ١٩٢٠،وفي مظاهرة موسم النبي موسى في ربيع      

بلت الجمـاهير   فاستق. أيها العرب هذا ملككم   : صورة الملك فيصل بن الحسين  ملك سوريا يومذاك  هاتفاً          
. المحتشدة أمام بلدية القدس كلمته بالهتاف معلنة التزامها القومي وحرصها على االرتباط بالعمق السوري             

 يتـضح أن ذكـر      ١٩٢٩،وحين تقرأ مقررات المؤتمرات الوطنية السبعة، التي توالى عقدها حتى سـنة           
ي أجمعت على رفـض وعـد بلفـور         الدولة المستقلة عن عمقها العربي غاب عنها تماماً، في الوقت الذ          

وكذلك هو األمر في بيانـات األحـزاب التـي          . وصك االنتداب، وداومت المطالبة بحق تقرير المصير      
برزت على المسرح مطلع ثالثينات القرن الماضي، إذ أكدت جميعها  عدا حـزب الـدفاع المعـارض                   

  .الشارع الفلسطينيالتزامها بالوحدة العربية انسجاماً مع المناخ العام السائد في 
 وانعكس ذلك علـى ميثـاق منظمـة    ١٩٦٧،وعندما شاع المنطق القطري في الوطن العربي غداة نكسة        

، لم يرد ذكر الدولة في الميثاق       "الميثاق الوطني " ليصبح   ١٧/٧/١٩٦٨التحرير الفلسطينية، الذي عدل في      
 التوجه القطري، المتحفظ غالبيتهم     وذلك على الرغم من أن قرار المنظمة بات في عهدة أصحاب          . المعدل

ولم يكن ذلك من قبيل بقاء القديم على قدمه، وإنما ألن الميثاق المعدل             . على الفكر والعمل القومي العربي    
نص على اعتماد الكفاح المسلح سبيالً للتحرير والعودة، والدولة في هذه الحالة مرهونة بتحقيق التحريـر      

في مقررات المجالس الوطنية الفلـسطينية إال بعـد         " الدولة"م يأت ذكر    ول. المنصوص عليه في الميثاق   
  .اعتماد برنامج النقاط العشر، وااللتزام، وإن من غير إعالن، بنهج التسوية

وفي كل تجارب التحرر الوطني كان التحرير سابقاً إلقامة الدولة، وإن أقامت بعض التجـارب حكومـة                 
يرة من النضال حين غدا التحرير قاب قوسين أو أدنى، كمـا فـي              منفى فقد جرى ذلك في المرحلة األخ      
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نحـن لـسنا    : " خطب الشقيري قائالً   ١٩٦٦،والذي يذكر في هذا السياق أنه في العام       . التجربة الجزائرية 
وأضاف موضحاً استحالة أن تقوم في الضفة الغربيـة دولـة تمتلـك             " طالب حكم ولكننا طالب تحرير    

  .ا يمكن إقامته مسخ دولةمقومات الحياة، وأن كل م
وكان ذلك يوم لم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة محتلين، وال كانت المستوطنات والطـرق االلتفافيـة                 

وال كـان القطـاع     . وجدار العزل العنصري تحتل ما يجاوز نصف مساحة الضفة وتمـزق أوصـالها            
 االلتـزام بالثوابـت الوطنيـة       وال كان ميثاق المنظمة قد مسخ بشطب كل المواد التي تؤكـد           . محاصراً
أو كان العمق القومي العربي مخترقاً على النحو        . وال كانت الوحدة الوطنية تعاني الذي تعانيه      . والقومية

وإذا . أو كانت االدارة األمريكية مهيمنة على مقدرات األمم المتحدة ومجلس األمـن           . الذي هو عليه اليوم   
اوز كونها مسخاً، وكذلك كانت الحال فلسطينياً وعربياً ودولياً،          ال تج  ١٩٦٦كانت الدولة في الضفة سنة      

التي يتحدث عنها الذين أدمنوا تقديم التنازالت في مفاوضاتهم بعد كل الذي جرى             " الدولة"فما هو مستوى    
  !!.خالل العقود األربعة الماضية؟

عتبار ذلك فرعاً عن حقه في      وال خالف مطلقاً أن من حق الشعب العربي الفلسطيني أن تكون له دولة، با             
. غير أنه لما يزل بعيدا عن امتالك مقومات تمكينه من فرض إرادته في تقرير مـصيره               . تقرير المصير 

وتحقيق طموحه بالدولة رهن بتقدمه على طريق تحرير ترابه الوطني المحتـل، ودون ذلـك توظيـف                 
عن ثوابته الوطنيـة، بتمريـر صـفقة        لطموحه المشروع بأن تكون له دولة في استكمال عملية التنازل           

هي دون المسخ بكثير،    " دولة"التنازالت الفلسطينية والتطبيع العربي في لقاء أنابولس، مقابل اإلعالن عن           
خريطـة  "وفق اشـتراطات    " إسرائيل"الغاية منها تسخير إمكانات وقدرات القائمين عليها في حماية أمن           

وأن يتم ذلك باسم المنظمة فتلك      . لتفريط فيما تبقى لهم من حقوق     ، تحسباً من ردة فعل من يراد ا       "الطريق
هي الخديعة الكبرى، ألن المنظمة إنما أقيمت بقرار وطني فلسطيني وقومي عربي للتحريـر والعـودة                

  .وليس لدولة دون المسخ
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  نظرية أمن فلسطينية .٥٠

  عبد الستار قاسم
الدفاع عن نفسها وتحمي أرضها من االعتداءات والبقاء محترمة نظرية أمنيـة            تضع الشعوب التي تريد     

. تسير على هديها في ترتيب برامجها العسكرية والمخابراتية واالسـتخبارية والمجتمعيـة واالقتـصادية        
نظرية األمن حيوية ألنها تشكل األسس لمختلف اإلجراءات التي من شأنها أن تصون الـشعب واألمـة                 

وإذا كان لدولة أن تطور قدراتها الدفاعية في مختلف مجـاالت           . ل واالحترام والكبرياء الوطني   واالستقال
  .الحياة فال بد من وجود منطلقات نظرية تستند علىها

أسوق العدو الصهيوني هنا مثاال من حيث أن لديه نظرية أمنية واضحة وذات مبادئ مترابطة تشكل كال                 
العتماد على الذات أوال، والعمل باستمرار على التحرر من مـساعدات           ينطلق العدو من مبدأ ا    . متكامال

الغير حتي ال تكون إسرائيل تحت رحمة أحد؛ ويقول بأن اإلنتاج هو أساس البناء، وال بد مـن تطـوير                    
تنص النظرية األمنية اإلسرائيلية على أن المعلومات ركن أساسي في البناء           . االقتصاد وبالتحديد الزراعة  

 ويجب توفير مختلف اإلمكانيات من أجل جمع المعلومات المتعلقـة بالعـدو، وأيـضا بتطـوير                 األمني،
القدرات الذاتية؛ وتقول بأن الحرب االستباقية هي األفضل وذلك إلنهاك العـدو قبـل أن يـستقوي، وإن                

  .الحرب يجب أن تدور دائما على أراضي العدو؛ وإلي غير ذلك من مبادئ وأسس
من معادلة الصراع، ومن المفروض من الناحية العلمية والعملية أننا طورنا نظريـة             نحن الطرف اآلخر    

نحن العرب ال نملك نظرية أمنية، ونحن شعب فلسطين لم نطـور            . أمنية خاصة بنا، لكن ذلك لم يحصل      
إننـي مواكـب   . نظرية خاصة، وال يبدو أننا حاولنا أو حتي انتبهنا إلي ضرورة وجود مثل هذه النظرية            
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اما لتطورات الوضع األمني الفلسطيني، ولم أسمع يوما رئيسا أو مسؤوال أمنيا أو قائدا فصائليا يتحدث                تم
  .عن نظرية األمن، ولم أقرأ لعسكريين أو مناضلين شيئا من هذا القبيل

وفق نظريـة األمـن،     . النظرية األمنية ضرورية من أجل وضع استراتيجية العمل على مختلف الصعد          
تصون االجتماعيون ترتيب األوضاع االجتماعية وفق خطط بعيدة المـدي، وكـذلك يفعـل              يستطيع المخ 
واألهم أن الفصائل تستطيع االستفادة من هكذا نظرية وتخطط أوضاعها األمنية ونشاطاتها            . االقتصاديون

  .العسكرية واألمنية وفقها، وكذلك يفعل المسؤولون األمنيون
 الشأن، وأفضل االنتقال إلي محاور أساسية في نظرية أمنية يمكن أن            ال أريد أن أطيل حول تقصيرنا بهذا      

  :تتطور
هذا مبدأ حيوي وأساسي بالنـسبة      . ال أمن بدون االعتماد على الذات، وخاب من اعتمد على غيره          : أوال

بناء علىه، ال بد لنا إال أن نفكر فيما نعمل لكي نـصل             . لكل شعوب األرض، وليس فقط لشعب فلسطين      
من يضع هذا المبدأ، يقيم     . ا الوضع، ونفكر في وسائل وأساليب سد النقص بأقل األضرار الممكنة          إلي هذ 

قدراته وطاقاته وموارده القائمة والممكنة من النواحي المادية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والنفسية،            
  .الخ

االستمرار في التسول، ولـم نـسمع       في اتفاق مكة، اتفق الفصيالن الكبيران في الساحة الفلسطينية على           
  .كلمة واحدة حول ما يجب أن نفعله من أجل االعتماد على الذات

في ظل العدوان أو الكوارث والمصائب، ال يوجد ما هو أجدي من التماسك االجتمـاعي وتطـوير             : ثانيا
خطيط باتجاه ترسيخ   كان من األجدي لنا الت    . مفاهيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل والتكافل والتضامن      

أواصر الترابط االجتماعي والمحبة والتعاطف داخل المجتمع، وذلك من اجل تطوير مجتمع يـستطيع أن               
مما أراه في الساحة الفلسطينية، يبدو أننا عملنا ضد هـذا المبـدأ وفـضلنا التفـسخ                 . يمتص الصدمات 

  .في مواجهة العدواالجتماعي وتطوير الروح العائلية القبلية التعصبية مما أضعفنا 
يجـب الحـرص علـى التميـز        . المقوم األخالقي في غاية األهمية لمن أراد أمنا لمجتمعه وشعبه         : ثالثا

األخالقي بحيث يبقي الضمير اإلنساني حيا ومتحفزا دائما من أجل اإليثار والوفاء والصدق واإلخـالص               
تدهور أخالقيا أو المعاني من االنحطـاط       المجتمع الم . في العمل والقيام بالواجب والدفاع عن الحق، الخ       
لألسف نحن ال نملك نظرية في األخالق، ويصعب أن         . يجد نفسه بسهولة تحت سطوة اآلخرين وهيمنتهم      

  .نجد قائدا فلسطينيا يعرف في نظرية األخالق
يل على  أكبر دل . القوة أخالقية أوال، وإذا توفر السالح دون وجود أخالقيات السالح فإن السالح ال يصمد             

ودليل آخـر   .  حيث كان العرب أكثر عددا وعدة من إسرائيل، لكنهم ولوا األدبار           ١٩٦٧ذلك هزيمة عام    
  .من واقعنا الفلسطيني المؤلم حيث تكثر البنادق ويقل الحصاد

السرية أساسية في العمل الفلسطيني، ومن المفروض أن يرضع الفلسطيني حليب السرية لكي يقي              : رابعا
الشعب الفلسطيني في كافة أمـاكن تواجـده محاصـر         . ع اتقاء شر األعداء ورد اعتداءاتهم     نفسه ويستطي 

أجهزة أمن  . باألعداء، وهم يجمعون عنه المعلومات ويرصدون ويخططون ويضربون ويقتلون ويشردون         
نحـاء  إسرائيل والبلدان العربية واألوروبية وأمريكا ترقبنا وتراقبنا، وأجهزة أمن دول كثيرة في مختلف أ             

العالم تجري خلفنا وتتحسس أخبارنا وأحوالنا من أجل إبقائنا مشردين بعيدين عن وطننـا، ومـن اجـل                  
  .تمكين إسرائيل

نحن مكشوفون كالكف المفتوح أمـام      . يبدو أننا الثورة الوحيدة في العالم الني تناضل عبر شاشات التلفاز          
 أمننا وضد مصالحنا ونساعد العـدو بتتبعنـا         نحن نعمل اآلن ضد   . العدو، ويندر جدا جدا أن نحتفظ بسر      

  .وضربنا



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ٩١٠:         العدد                        ٢٣/١١/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

نحن ال نستطع تحقيق توازن عسكري مع إسرائيل        . خلق حالة من توازن الرعب بيننا وبين العدو       : خامسا
بسبب ظروفنا، لكنه من الممكن إقامة نوع من توازن الرعب من حيث أن المقاومة تملك عادة قدرة على                  

  .ية أكثر بكثير مما يملك الجيش النظاميالمباغتة والمناورة التكتيك
يجب عدم إنهاك الناس بمزيد     . التمييز بين الحياة المدنية للفلسطينيين والمقاومة دون الفصل بينهما        : سادسا

من المصائب من خالل تجيير الحياة المدنية الفلسطينية لصالح فصيل باسم المقاومة، ويجب تنسيق الحياة               
. قاومة مع اتخاذ االحتياطات األمنية التي تجنب الناس دفـع األثمـان الباهظـة             المدنية بطريقة تخدم الم   

جمهور الناس سيدفع ثمنا بالتأكيد، لكن يجب أن يكون الهدف باستمرار إخراج الحيـاة المدنيـة بقـدر                  
  .اإلمكان من دائرة الصراع الدموي

 كل مكان، وربـط كـل فئـات         تطوير برامج من شأنها التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في         : سابعا
ثقافة ضفاوي وغزاوي ومخيمجي    . الشعب الفلسطيني بشبكة واحدة من القيم األخالقية والثقافية والفكرية        

  .وفالح ومدني، الخ، يجب أن تختفي
نحن اآلن نتمتع بنسبة ال بأس بها من العمـالء والجواسـيس            . ال رحمة بالعمالء ألنهم كالسرطان    : ثامنا

نـا  يهؤالء يثيرون الفتن وينقلون األخبـار ويفـسدون عل        . ويات، وقد ربينا أغلبهم بأيدينا    على كافة المست  
هذه مسألة مرتبطة أساسا بالتسيب األمني المتغلغل في الفـصائل وخاليـا النـضال              . حياتنا ومخططاتنا 

  .الوطني
 المقاومـة أن    على السياسي أن يترك المقاومة وشـأنها، وعلـى        . الفصل بين السياسي والمقاومة   : تاسعا

أنهـك  . تطور برامجها وتقوم بمهامها بمعزل عن السياسي والتطورات السياسية في اإلقلـيم والمنطقـة             
  .ها، وحولها في كثير من األحيان إلي حالة استهزاء وتندريالسياسي المقاومة وساوم عل

  مواجهة األزمة األمنية القائمة حاليا
النفالت األمني في الشارع الفلسطيني، وحول الصراع الدموي         أن تخيب توقعاتي حول تفاقم ا      ىكنت أتمن 

لقد تقدمت باقتراحات ومـشاريع     . بين فتح وحماس، لكن المعطيات الموضوعية أكبر بكثير من التمنيات         
أمنية كثيرة عبر الزمن، لكنني لم أجد أذنا صاغية حتي من جمهور الناس الذين يطلبون حال كلما بثـوا                   

  :دد هنا اقتراحي إلحالل األمن الداخلي الفلسطيني، وألخصه بالتاليأج. همومهم األمنية
 اعتبار كل سالح علني بما فيه سالح المهرجانات واألفراح والجنازات سالحا خائنا، ويجب التعامل               -١

تقـوم جميـع وسـائل اإلعـالم        . معه على هذا األساس من قبل جميع الناس والفصائل وقوي الشرطة          
  .ة إعالمية واسعة ومكثفة ضد كل سالح علني عدا سالح الشرطة الفلسطينيةالفلسطينية بشن حمل

  . سالح المقاومة ليس سالحا علنيا، وقوته في سريته- ٢
الـسالح  .  السالح المرخص إسرائيليا ليس سالحا وطنيا ويجب التخلص منه بطريقـة أو بـأخري              - ٣

فق اتفاق أوسلو وما تبعه مـن اتفاقيـات،         المرخص إسرائيليا هو السالح الذي سمحت إسرائيل بإدخاله و        
  . وذلك السالح الذي تم تزويد األجهزة األمنية به بعد ذلك بمعرفة إسرائيل ورعايتها

.  حل األجهزة األمنية الفلسطينية عدا جهاز الشرطة، وحل القوة التنفيذية التي أقامتها حركة حمـاس               - ٤
ن األمن الوطني الفلسطيني، وال تستطيع مواجهة كتيبـة         األجهزة األمنية الفلسطينية ال تستطيع الدفاع ع      

  .إنها أجهزة علنية، ومن السهل على إسرائيل استهداف العناصر التي تري فيها عدوا. صهيونية
 البحث عن أعمال إنتاجية ألعضاء األجهزة األمنية المحلولة مع اإلبقاء على رواتبهم الحالية وذلـك                - ٥

  .محفاظا على لقمة خبز عائالته
 إقالة قادة جهاز الشرطة األساسيين على مستوي الضفة والقطاع وعلى مستوي المحافظات، وتعيين              - ٦

قادة وطنيين مستقلين ال عالقة لهم بالفصائل الفلسطينية؛ كما أنه يجب تعيين محـافظين مـن الـوطنيين                  
حكومة، ويصادق علىها من    التوصية بتعيين هؤالء تتم بالتوافق بين رئاسة السلطة ورئاسة ال         . المستقلين

  .قبل المجلس التشريعي بعد تفحص السجالت الشخصية
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يحظر على الفصائل التدخل    . في الضفة والقطاع  ) الداخلي( تكون الشرطة مسؤولة عن األمن المدني        -٧
باألمن المدني الفلسطيني إال إذا طلبت قيادة الشرطة ذلك بكتاب خطي يوضح األسباب الموجبـة لـذلك،                 

  .تماما مجال ومدي التدخل المطلوب، والمكان والزمان المطلوب فيهما التدخلويحدد 
  . مسؤولية مرافقة رئيس السلطة ورئيس الوزراء وغيرهما تقع على عاتق الشرطة فقط- ٨
  . ال يحق ألي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة حتي لو كان على مستوي الحرس الشخصي- ٩
 لضبط عناصرها وإعادتها إلي ممارسـة النـشاطات التـي تعهـدت              تتعاون الفصائل مع الشرطة    -١٠

إذا رغبت بعض الفصائل أن تتخلي عن المقاومة فإن علىهـا إلقـاء الـسالح               . بممارستها نحو التحرير  
  .والتحول إلي أحزاب سياسية واالنخراط في الحياة المدنية

فصائل بالترتيب فيما بينها إلقامـة       يكون األمن الوطني من صالحية فصائل المقاومة، وتقوم هذه ال          -١١
الفصائل المقاومة ال تتدخل بالحيـاة      . غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوي السياسي        

المدنية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا، لكن من حقها أن يتم ترتيب األوضاع المدنية بطريقة تخدم                 
  .عملية مواجهة االحتالل وهدف التحرير

  . محاصرة تجار السالح ومحاسبتهم-١٢
  . إقامة جهاز قضاء يستجيب لمتطلبات العدل وإقامة الميزان-١٣
  . تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في االقتتال الذي جري في قطاع غزة-١٤
  . إشراك جمهور الناس في حراسة المتطلبات األمنية الفلسطينية-١٥
  . طينية بإرادة فلسطينية حرة وبمعزل عن القوي الخارجية تتم الترتيبات األمنية الفلس-١٦
ه الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم ليكون البوصـلة         ي يصار إلي وضع ميثاق فلسطيني يجمع عل       -١٧

  .التي يهتدي بها الجميع ويحاسب وفقها الجميع
النقاط أعاله تقضي   . وجودهاال حل لمشاكل الشعب الفلسطيني األمنية إال بمعالجة األسباب التي أدت إلي             

  .على األسباب، والمقال أدناه يوضح هذه األسباب
   اإلسرائيلي-الخطر األمريكي 

تقوم أمريكا اآلن بالتعاون مع إسرائيل بتقديم العون األمني والعسكري لحكومة الضفة الغربيـة، ويقـوم                
  .لألجهزة األمنيةدايتون بالتحديد بأعمال الوصاية على الفلسطينيين ويقدم التوجيهات 

الشعب في الضفة الغربية يريد     . ما يقوم به األمريكيون خطير جدا ألنه يخدم في النهاية األمن اإلسرائيلي           
القضاء على الفلتان األمني، ويعبر عن ارتياحه مع كل إجراء يتم اتخـاذه ضـد الزعـران واألشـقياء                   

األمر لتبرير االنصياع للمتطلبـات األمنيـة       وحرامية السيارات، لكن من المفروض أال يتم استخدام هذا          
يضع األمريكيون واإلسرائيليون بـسياساتهم األمنيـة       . اإلسرائيلية ومالحقة سالح المقاومين الفلسطينيين    

. الداعمة لحكومة الضفة المجتمع الفلسطيني أمام خطر جديد سيقود حتما إلي تـصادم داخلـي عنيـف                
ن والفلتان األمني خطيرة جـدا وال يقـصد منهـا خيـر الـشعب               الطريقة التي تتم فيها مواجهة الزعرا     

  .الفلسطيني ومصلحته
إنني أدرك تماما ضعف المقاومة الفلسطينية وعدم جدية العديد من الذين يقولون عن أنفـسهم مقـاومين،              

مالحقة سالح المقاومة عبارة عن دعـم مباشـر إلسـرائيل،           . لكن هذا ال يعني مالحقة سالح المقاومين      
الحل هو البحث عن سبل االرتقاء بالمقاومة، ولـيس مالحقتهـا           . رة عن إضعاف للشعب الفلسطيني    وعبا

  .األولي أن نقاوم اإلرهاب الصهيوني واإلرهاب األمريكي. تحت حجة مقاومة اإلرهاب
  ٢٣/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
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  حماس تتعزز في الضفة ايضا: تقدير متشائم .٥١
  عمير ربابورت

 فستسقط هـذه المنـاطق ثمـرة       –مخابرات االسرائيلية نشاطهما في يهودا والسامرة       اذا قلص الجيش وال   
هذا التقدير  . ناضجة في يد حماس، التي ستسيطر عليها مثلما فعلت قبل بضعة اشهر فقط في قطاع غزة               

  . المتشائم أطلقته أمس محافل امنية رفيعة المستوى
وظهرت .  االمني قبل مؤتمر أنابوليس    – السياسي   وجاءت هذه االقوال في نقاش اجراه المجلس الوزاري       

أمام المجلس محافل رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس االركـان غـابي اشـكنازي ورئـيس شـعبة                   
وكرر الرجالن تقدير جهاز االمن، الذي طرح منذ بـضعة اسـابيع،            . االستخبارات اللواء عاموس يدلين   

وفضال عن ذلك، فقد ادعت محافل االمن       .  متدنية –اق  وبموجبه فان فرص مؤتمر أنابوليس لتحقيق اختر      
حماس، التي ثبتت حكمها في قطاع غزة، توجد في ميـل           "في االونة االخيرة في عدة منتديات مغلقة بان         

وبالمقابل، فان حركة فتح تجد صعوبة في االنتعاش من الضربة التي تلقتها فـي              . تعزز في الضفة أيضا   
مخابرات كل ليلة ضد منظمات االرهاب في الضفة، سيكون بوسع حمـاس            اذا لم يعمل الجيش وال    . غزة

االنتصار على فتح في الضفة أيضا والسيطرة على هذه المنطقة، التي تبعد مسافة بضع كيلو مترات من                 
  .، كما شرحت محافل االمن"القدس ومركز البالد

لوسطى جرى فيها التدرب على اعادة      على هذه الخلفية، انتهت أمس مناورة كبيرة اجرتها قيادة المنطقة ا          
  . احتالل مراكز المدن في المناطق في حالة فقدان الشرطة الفلسطينية السيطرة عليها

، اجريت الول مرة بعد بضع سنوات لم تُجر فيها مناورة       "صيف تحذيري "المناورة، التي اطلق عليها اسم      
السرائيلي التصدي لمظاهرات جماهيرية واسعة     فمثال، كان مطلوبا من قيادات الجيش ا      . كبرى في القيادة  

في المدن الفلسطينية، مع استئناف مكثف لعمليات اطالق النار علـى المحـاور، مـع تـسلل مخـربين        
للمستوطنات والقواعد العسكرية، مع اختطاف وبالطبع ايضا مع محاوالت تنفيذ عمليات انتحاريـة فـي               

  .المدن االسرائيلية
منطقة الوسطى، فان هذه المناورة ايضا مثل كل المناورات الـسابقة انتهـت             وحسب مصادر في قيادة ال    

  .بنجاح تام
  معاريف

  ٢٢/١١/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  !غياب االستراتيجيا في اسرائيل: عشية أنابوليس .٥٢

  مرزوق الحلبي
تغيـر  التجربة اإلسرائيلية تتّسم راهنا بما هو مثير في مستويات عدة رغم أن االنطباع العام أن ال شيء                  

أو يتغير بدليل أن السياسات اإلسرائيلية الخارجية تجاه العرب والمسألة الفلسطينية ثابتة على هذا النحـو                
ومع هـذا بإمكاننـا أن      . أو ذاك، وكذلك الخطاب المتداول إسرائيليا وإن شهد تغيرات طفيفة أو موسمية           

الداخل والخارج اإلسرائيليين وعلى    نشير إلى وجود متغيرات جذرية في هذه التجربة تركت أثرها على            
  .السياسات في المساحتين

لعّل أبرز ما يمكن أن نشير إليه في الوضع اإلسرائيلي الراهن هـو غيـاب االسـتراتيجيا أو الخيـار                    
وهي حالة مستمرة منذ اغتيال رئيس الحكومة الضالع في مسار أوسلو التفاوضي، اسـحق              . االستراتيجي
عنى أن النخب المتنفّذة تعدم الخيار االستراتيجي وإن كانت في جزء منها تؤشّـر              بم.  عاما ١٢رابين قبل   

ومن نتائج ذلك أن النخب تلك لم تستطع إدارة الحرب األخيرة على لبنـان أو     . بقوة على اتجاهات محددة   
ص كما أنها تبدو عاجزة عن استثمار ما هو متاح من فر          . االستفادة من تفوق إسرائيل العسكري المطلق     

. لها بفعل التدخل والرعاية الدوليين إلحداث انفراج في حالة الصراع مع الفلسطينيين والعـرب عمومـاً               
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فرغم ما تأكّد من مصادر إسرائيلية وعربية وغربية عن وجود اتفاق شبه نهائي مع النظام السوري بشأن                 
 لكنها ال تفعـل شـيئا يـذكر        الجوالن، إال أن النخب في إسرائيل تراوح مكانها تنشد السالم في مفهومها           

إسـرائيلية فـي   " اسـتراتيجية وطنيـة  "أما في الشق الثاني فإن غياب . هذا في شقّ من سلوكها  . لتحقيقه
. السنوات األخيرة دفع النُخب اإلسرائيلية أكثر فأكثر إلى االنخراط في المشاريع االستراتيجية األميركيـة             

ا لتحقيق مصالح أميركية في المنطقة، مرة بتأجيل تحركات         وقد ألفت هذه النخب نفسها تناور وتبذل جهد       
تفاوضية مع سورية أو الفلسطينيين، ومرة أخرى بتأجيل مبادرات عسكرية لئال تختلط األوراق األميركية              

ويمكننا أن نرى إلى ما حصل في هذا الباب على أنه تنازل من             .  في العراق ومنطقة الخليج، مثال     -أكثر  
لية عن مشاريعها الوطنية لصالح التبعية للمشاريع األميركية التي احتدمت إبـان واليتـي       النخب اإلسرائي 

وقد رأينا في هذه الفترة بالذات اتساع مكانة المركز اليهودي فـي أميركـا الـشمالية فـي                  . بوش اإلبن 
تخابـات  بل نكاد نجزم بأن الوضع السياسي في إسرائيل، في مـستوى نتـائج االن          . المشاريع اإلسرائيلية 

وتحديد السياسات الخارجية، تحدد بتدخّل مباشر من الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية وعبر عالقات              
وقد جاء هذا التدخّل عبـر ثـالث        . هذه الجاليات باألوساط المتنفّذة في أروقة الحكم في الواليات المتحدة         

خابـات اإلسـرائيلية بـدعم مرشـحين أو          التدخّل المباشر في جوالت االنت     -أوال  : قنوات أساسية وهي  
 من خالل تحريك أوساط البيت األبيض ومجلسي النواب والشيوخ في اللعـب بالـسياسة               -ثانيا  . أحزاب

 من خالل دعم مراكز بحث وباحثين إسرائيليين        -ثالثا  . اإلسرائيلية والتأثير على قيادات حزبية وسياسية     
والداللة أن الكنيست خسر من مكانته في تحديد السياسات         . وحلقات التشاور وصنع السياسات في إسرائيل     
 تُعقد بمبادرة مؤسسات بحثيـة أكاديميـة تـأني          mus;ndلصالح مؤتمرات دورية ذات طابع اقتصادي       

جعل لهذه الحلقات الفاعلة في صنع القـرار فـي          , أموالها من صناديق أميركية أصحابها متمولون يهود      
 بداللة أن الخطاب المهيمن فيها خطـاب يمينـي اقتـصاديا وصـقري              إسرائيل أجندة أميركية واضحة   

  "!مسيرة السالم"حصل هذا غداة اغتيال رابين الذي استطاع أن يشيع خطاب التفاوض و. عسكريا
فقد راكمت إسرائيل قوة عسكرية هائلة في قدرتها التدميرية لكنها          . وقد نشأ وضع فيه من المفارقة الكثير      

هذا، بينما كانت الحالة اإلسرائيلية في الماضي معكوسـة         . راتيجية الستخدام هذه القوة   فقدت الرؤية االست  
 صاحبة مشروع سياسـي وصـاحبة       - الصهيونيون األوائل    -فقد بدت النخب اإلسرائيلية     . على نحو ما  

  .وقد نجحت من وجهة نظرها. رؤية متكاملة كرست لتحقيقها كل موارد البلد والمجتمع
 -بـل أن مـشروع الدولـة        . تغيرات في التجربة اإلسرائيلية في المستوى االستراتيجي      وال تنحصر الم  

المجتمع بدأ بالتداعي منذ قررت النخب في أواسط الثمانينات الذهاب في خيار الخصخصة والعزوف عن               
 تحت  وبمعنى ما اختارت هذه النُخب،    . دولة الرفاه وضمان شبكة أمان اجتماعية اقتصادية للفئات الفقيرة        

تأثير المنظومة االقتصادية العولمية، أن تتنازل عن رعاية الدولة للمجتمع وبنائه وتكريس تضامن أبنائه              
وهنا كان ال بـد مـن طغيـان         . لصالح قوى السوق وإطالق العملية االقتصادية من أي ترشيد أو تدخّل          

تألّق وتحقيق الذات الفردية والجمعية     فإذا كانت الرموز اإلسرائيلية للنجاح وال     ". األمني"على  " االقتصادي"
مرت طيلة عقود عبر اإلنجازات في المجال العسكرية وعبر الميل الجمعي إلى البطولة العسكرية، فـإن                

كمـا إن   . هذه الرموز قد تبدلت وسعى الجميع إلى تحقيق الطفرة االقتصادية وتحقيق الـذات اقتـصاديا              
ى إلى فقدان المنظومة العسكرية للمهارات البشرية التي انتقلت إلى          السعي وراء الحياة الطيبة والمرفّهة أد     

وهنا نشأ قطاع كامل من أربـاب العمـل والمنتجـين ينـافس            . القطاع االقتصادي تبحث عن حراك فيه     
انحسرت التحـويالت المباشـرة     (المؤسسة العسكرية على الصدارة، ليس في االستئثار بالموارد فحسب          

، بـل فـي قيـادة       )يادة في التحويالت والتقديمات الحكومية للمنتجين والشركات      لتمويل األمن لصالح ز   
حاضرا بقوة فـي قـرارات الحـرب        " االقتصادي"وصار  . المجتمع وصنع القرار فيه وتحديد السياسات     

  .والسلم وإن لم يتحول بعد إلى وجهة نظر متكاملة
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إال أن النخب   .  في مستوى المشاريع األميركية    أشرنا في ما سبق إلى ارتباط إسرائيل بالعولمة وإفرازاتها        
في إسرائيل بدت أكثر حماسا للعولمة ومفاعيلها من نُخب في أوروبا مثال من حيـث ارتهـان النظـام                   

فالمجتمع الذي قام على بناء الهوية الجمعية لمجتمع المهاجرين اليهود          . السياسي اإلسرائيلي لهذه المفاعيل   
ة ومقدراتها وسيادتها وسلطتها، يشهد سيرورة تفكك منظوماتـه القديمـة           من خالل تكريس موارد الدول    

وفقد البرلمان من كونه مصدر جميع السلطات       ) تغيرت طريقة االنتخابات مرتين في عقد ونصف العقد       (
وجرت أول محاولة جدية منذ قيام الدولة لوضـع دسـتور متكامـل             . في الدولة لصالح مؤسسات جديدة    

ليا اإلسرائيلية حربا عليها منذ أواسط التسعينات توجها وزير القضاء الحالي باقتراح            وشهدت المحكمة الع  
إصالح في الجهاز القضائي يفضي إلى تقييد حق هذه المحكمة في نقد ومقاضاة الـسلطة التـشريعية أو                  

ة العسكرية بين   هذا، فيما انفتحت في الحياة العامة نقاشات قديمة أولها مسألة توزيع عبء الخدم            . التنفيذية
قطاعات المجتمع اإلسرائيلي وآخرها مكانة العرب الفلسطينيين مواطني إسرائيل في إطار تسوية محتملة             
وعالقتهم بالدولة اليهودية في غياب التسوية، مرورا بتفجر أزمة جهاز التربية والتعليم علـى مراحلـه                

شّح لالتساع منذ شهر ونـصف الـشهر،   وتواصل إضراب نقابات المعلمين والمحاضرين الجامعيين المر   
ومعاودة السجال حول يهودية الدولة وديموقراطيتها ومكانة المؤسسات الفوق قومية مثل الوكالة اليهودية             

وكالة يهودية عالمية أوكلت إليها ملكية األرض في فلسطين بعد مصادرتها أو وضع             " (كيرن كييمت "والـ
كلها مؤشرات على خصخصة التجربة اإلسرائيلية ودخولها حالـة         ). اليد عليها من أصحابها الفلسطينيين    

  .السيولة الزائدة في كل حقول الحياة واستحقاقاتها
وهذا بالتحديد ما يصعب على النخب اإلسرائيلية اآلن بقياداتها ورموزها الذهاب باتجاه قرارات مصيرية              

" مـزاج الـسالم   "بحاثا دورية، ترصد    في المستوى السياسي االستراتيجي، هذا علما بأن استطالعات وأ        
اإلسرائيلي، تشير بشكل منهجي إلى وجود غالبية إسرائيلية راغبة في مواصلة مـسار التفـاوض مـع                 

وهو مزاج مأسور دائما في الهاجس األمني الـذي تعبـر عنـه             . الفلسطينيين والعرب تطلعا إلى تسوية    
وهي .  يقولونها وفي كل مناسبة    -" وا لنا األمن أوال   اضمن"القيادات اإلسرائيلية بتصريحاتها واتصاالتها،     

تعكس في العمق رغبة في تحقيق األمن أكثر مما تعكس اشتراطا أو إمالء أو غطرسة، كما يعتقد بعض                  
ومن هنا أهمية المبادرة العربية المنطلقة من بيروت        . وهو الحاصل بفعل المتغيرات اآلنفة الذكر     . العرب

لتي تضمن اقتران طرح االستحقاقات العربية كاملة على إسرائيل بطرح ضمانات           والمارة عبر السعودية ا   
استراتيجية عربية  . ولو إلى فُسحة  " األمني"عربية ودعم دولي تساعد اإلسرائيليين على الخروج من أسر          

  .شاملة وواضحة من شأنها أن تحرك التاريخ هذه المرة باتجاه انفراج عربي
  ٢٣/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  وليس وأهداف التحرك الروسيأناب .٥٣

  ليونيد ألكسندروفتش
الدور الروسي في الشرق األوسط ينمو تدريجيا وبشكل مطرد، وقد كانت إسرائيل هي العائق الرئيسي 
أمام نمو هذا الدور ألنها على يقين أنه لن يكون أبدا لصالحها حتى ولو لم يكن ضدها بشكل قاطع، لقد 

لعربي اإلسرائيلي أن تكون موسكو في صف العرب طالما واشنطن في شاء القدر منذ بداية الصراع ا
  .  صف إسرائيل

هذا على الرغم من أن عالقات روسيا بالعرب ال تقارن بأي شكل من األشكال بعالقات إسرائيل 
بالواليات المتحدة األميركية، ولكن هذا أمر ال يجب البحث فيه اآلن بعد أن تغيرت األوضاع والسياسات 

  . يديولوجيات وأيضا المصالحواأل
حيث من الخطأ الكبير اآلن التعامل مع روسيا على أنها االتحاد السوفييتي السابق، ومصالح روسيا في 
الشرق األوسط لم تعد مثل ما كانت في الزمن السوفييتي، ولروسيا اآلن مصالح كثيرة مع جميع دول 
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كون لروسيا أيضا توجهات سياسية في الشرق األوسط المنطقة بما فيها إسرائيل، ولكن هذا ال يمنع أن ي
  . ال تقبلها واشنطن وال تل أبيب، والحرب في العراق خير مثال على ذلك

كما أن الموقف من إيران واضح للجميع، ولكن موسكو حريصة في الشرق األوسط على خلق توازن في 
لمنطقة التي أصبحت مصدرا لصداع القوى بين كل األطراف سعيا لتحقيق األمن واالستقرار في هذه ا

  . حاد وشبه مزمن للمجتمع الدولي كله
عندما تساعد روسيا دولة في الشرق األوسط وتعطيها السالح للدفاع عن نفسها فإنها ال تسعى فقط 
إلثبات وجودها بقدر ما تسعى للحد من تصعيد أألزمات في المنطقة، هذا التصعيد الذي تجيد واشنطن 

  . مصالحها، وعادة ما يأتي على حساب مصالح الكثيرين اآلخرين بما فيهم روسيا نفسهاتكريسه لخدمة 
عندما أيدت موسكو حركة حماس ودعت قادتها لزيارة روسيا مطلع العام الماضي لم تكن تقصد من ذلك 
استفزاز إسرائيل وأميركا بل كانت تريد تكريس مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعب 

طيني في اختيار القيادة التي يريدها وبشكل ديمقراطي، وكانت موسكو تعلم جيدا أن محاصرة الفلس
حماس وعزلها وحرمانها من ممارسة عملها كحكومة منتخبة بشكل ديمقراطي إنما كان سيؤدي بالقطع 

  . إال نفاد صبر حماس وانفجارها، وهذا ما حدث
افع به عن نفسها إنما كانت تدعم بذلك مبدأ عدم وعندما دعمت موسكو دمشق وقدمت لها السالح لتد

االعتداء على سيادة الدول وخرق حدودها، وهو ما تفعله إسرائيل مرارا وتكرارا مع سوريا بغاراتها 
العسكرية غير المبررة عليها، هذه الغارات التي تستهدف ليس فقط أمن سوريا بل أيضا إرادتها وقرارها 

  . السياسي
ل للتقرب من روسيا تطلب عونها في قضايا شائكة ال تستطيع واشنطن أن تحسمها، اآلن تعود إسرائي

ومنها الملف النووي اإليراني، وأيضا قضية السالح الروسي الذي أصبح متواجدا بشكل فعال في أيدي 
من ال تحبهم إسرائيل، وتخشى تل أبيب استمرار هذا الحال حتى يأتي اليوم الذي تجد فيه فصائل 

ة العربية بمختلف أطيافها في فلسطين ولبنان وغيرهما تملك من السالح ما تستطيع به أن تهدد المقاوم
  . أمن إسرائيل بشكل كبير

 مع حزب اهللا اللبناني، ولهذا تسعى إسرائيل اآلن للتقرب من ٢٠٠٦وهذا ما حدث في حرب صيف 
على ما يبدو أن تل أبيب قد موسكو بشكل ملحوظ بهدف التفاهم والتنسيق معها حول هذه القضايا، و

تنازلت أخيرا مرغمة على إعطاء الدور الروسي بعض الفاعلية في الشرق األوسط، ولكن على ما يبدو 
  . أيضا أن موسكو تريد المزيد

وقد زار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف إسرائيل في منتصف نوفمبر، وقيل ان 
يين بعض األمور المتعلقة بمؤتمر أنابوليس المزمع عقده قريبا بين سلطانوف ذهب ليبحث مع اإلسرائيل

إال أن هناك معلومات تفيد أن المسؤول الدبلوماسي الروسي ذهب ليبحث مع . العرب واإلسرائيليين
المسؤولين اإلسرائيليين موضوعا آخر أكثر أهمية يتعلق بعقد مؤتمر خاص بقضية الشرق األوسط في 

  . سكوالعاصمة الروسية مو
وهي الفكرة التي كان قد طرحها الرئيس الروسي فالديمير بوتين عندما زار الشرق األوسط في ربيع 

وجاء الرفض اإلسرائيلي في إطار اإلصرار . ورفضت إسرائيل حينذاك االقتراح الروسي. ٢٠٠٥
  . اإلسرائيلي على االستعانة بالوسيط األميركي وحده في الحوار مع الفلسطينيين

ن موسكو التي ال تريد أن تكون عملية السالم في الشرق األوسط وقفا وحكرا على واشنطن، قامت بيد أ
بتطوير الفكرة وأضافت لها بعض المغريات للجانب اإلسرائيلي، حيث اقترحت موسكو أن تقوم بدور 

لدفاع ايهود وساطة في تسوية النزاع بين سوريا وإسرائيل، السيما وان كثيرين في إسرائيل أمثال وزير ا
باراك باتوا يقولون إن سياسة الضغط األميركية تجاه سوريا سوف تؤدي إلى دفع سوريا إلى أحضان 

  . إيران
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وان األفضل إلسرائيل أن تحاول التوصل إلى اتفاق مع دمشق قبل أن تستفحل األوضاع وتجد نفسها أمام 
تمارس مع دمشق سياسة االحتواء من تحالف سوري إيراني ال طاقة لها به، أي أن إسرائيل تريد أن 

اآلن حتى تضمن حيادها في المستقبل في أي نزاع مع إيران قد يصل إلى دخول إسرائيل بجانب 
  . واشنطن في صدام عسكري مع طهران

وربما لهذا يتوقع البعض أن يوافقوا في إسرائيل اآلن على أن تتوسط موسكو بين بالدهم وسوريا، 
  . على عالقات وثيقة مع سوريا تجعلها محل ثقة من النظام السوريخاصة وأن موسكو تحافظ 

ولم يكن سوى عائق واحد يعرقل عقد المؤتمر السوري اإلسرائيلي في موسكو وهو عدم رغبة واشنطن 
في التخلي عن دورها، دور الحكَم العالمي، أو تقليله بالتنازل عن جزء منه لصالح أي كان وخصوصا 

 ما يبدو أن الواليات المتحدة أيضا قد فهمت هذه المرة أنها قد تضطر لقبول االقتراح روسيا، إال أنه على
  .الروسي

وبات معلوما مثال أن . والسبب هو أن واشنطن واجهت صعوبات كثيرة في التحضير الجتماع انابوليس
ض الجتماع سوريا وحركات المقاومة اإلسالمية الفلسطينية عقدتا العزم على تنظيم مؤتمر مواز مناه

  . انابوليس في دمشق بمشاركة القوى المناوئة إلسرائيل
وهناك معلومات مفادها أن موسكو تمكنت من إقناع دمشق بالعدول عن هذه النية، فيما تمكن يفغيني 
بريماكوف رئيس الغرفة التجارية الصناعية الروسية ومبعوث الرئيس بوتين الشخصي من إقناع الرئيس 

وفي المقابل تأمل دمشق في أن تضمن الواليات . د بإرسال مندوبه إلى انابوليسالسوري بشار األس
المتحدة وروسيا وإسرائيل عقد المؤتمر الخاص بتسوية النزاع السوري اإلسرائيلي في موسكو والذي قد 

  . يمثل أول خطوة تخطوها سوريا نحو استرداد مرتفعات الجوالن
 ٢٣/١١/٢٠٠٧البيان 

  
  :كاريكاتير .٥٤
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