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  31  :كاريكاتير
***  

  
  "سرائيلييناال"مع " وثيقة مشتركة"عباس يعلن فشل التوصل الى  .1

أعلن الرئيس الفلسطيني فشل المفاوضين الفلسطينيين واالسرائيليين في التوصـل          :  كفاح زبون  -رام اهللا   
الى وثيقة مشتركة كان من المفترض ان تعرض على اجتماع انابوليس الدولي الثالثاء المقبـل كأسـاس                 

عباس في كلمة ألقاها امام اجتماع وزراء الخارجية العـرب فـي القـاهرة،              الرئيس  وقال   .للمفاوضات
كنا نريد من مفاوضاتنا مع     "وكالة الصحافة الفرنسية على نصها من احد اعضاء وفده الرسمي،           حصلت  

اسرائيل ان نتوصل الى وثيقة مشتركة لكن مع االسف لم نتمكن من صياغتها واجمالها الن كل طرف له                  
  ".وجهة نظر ويريد تثبيت موقفه وبصراحة اسرائيل كانت تريد تحقيق مكاسب وقد رفضنا ذلك

سالمنا لن يكون بأي ثمن، سالمنا يقوم على أساس تحقيق رؤيـة إقامـة الدولـة                "قال صائب عريقات    و
 لألراضـي   1967الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء االحـتالل االسـرائيلي لعـام             

الى وثيقـة   وقال وزير األسرى في حكومة فياض، ان السلطة تريد التوصل            ".الفسطينية بما فيها القدس   
تحدد فيها نقاط االتفاق حول القضايا الجوهرية، لكنه اعرب عن اعتقاده بان الوقت غير كاف للتوصـل                 

  ".الى هذه الوثيقة
 24/11/2007الشرق االوسط 

  
  "الواقع والمستقبل...  اإلسرائيليآفاق األمن"صدر كتابه الجديد بعنوان يمركز الزيتونة  .2

: نة للدراسات واالستشارات في بيروت، اليوم، كتابه الجديد بعنـوان          أصدر مركز الزيتو   :وفا –بيروت  
  .لمؤلفه خالد وليد محمود" الواقع والمستقبل. ..آفاق األمن اإلسرائيلي"

 .والكتاب هو في أصله بحث علمي نال به صاحبه درجة الماجستير من الجامعة األردنية العام الجـاري                
" إسرائيل"لتي أسهمت في إيجاد المناخ األمني المعقد المحيط بـ          ويرصد هذا الكتاب العوامل والمحددات ا     

ويحللها، ويعمل على إبراز مصادر التهديد لالستراتيجية األمنية اإلسرائيلية، وتحديداً في الفترة الزمنيـة              
، كما يعمل على إعطاء تصور مستقبلي لمعالم استراتيجية إسرائيل األمنية واستشراف            2006-1991من  

  .امستقبله
األمنيـة وسياسـتها الحاليـة      " إسرائيل"وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى معرفة استراتيجية           

والمستقبلية، وتأثير ذلك على مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي عموماً، والفلسطيني اإلسرائيلي بـشكل             
  .لتعامل معهاخاص، حيث أن وضوح معالم السياسات األمنية اإلسرائيلية سيحدد مالمح ا

وقد قسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول، تناول الفصل         .  صفحة من القطع المتوسط    217يقع الكتاب في    
األول منها األمن اإلسرائيلي من حيث مفهومه وتطوره وأهم ثوابته ومرتكزاته، بينما تناول الفصل الثاني               

ددات داخلية؛ مثل المقاومـة الفلـسطينية،       بيئة األمن اإلسرائيلي والتهديدات المحيطة به سواء كانت مه        
والخطر الديموغرافي، أو مهددات خارجية مثل إيران وبرنامجها النووي، واإلرهاب، والجبهة الـشمالية             

  .المتمثلة بسورية وحزب اهللا
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العسكرية من حيث خصائص التسلح، والبرنـامج الفـضائي         " إسرائيل"وتناول الفصل الثالث استراتيجية     
وأمريكا، أما الفصل الرابع واألخير فتناول خيـارات        " إسرائيل"، والعالقات االستراتيجية بين     اإلسرائيلي

وقد استند المؤلف علـى المـنهج التـاريخي         . ، ومستقبل األمن اإلسرائيلي   "إسرائيل"األمن والسالم عند    
  .والمنهج التحليلي إلتمام دراسته هذه

 بات يتعرض لتحديات كبيرة، بسبب تغير البيئة الـسياسية    وتخلص هذه الدراسة إلى أن األمن اإلسرائيلي      
واألمنية واالستراتيجية في المنطقة، خصوصاً في ظل تراجع مكانة الواليات المتحـدة األمريكيـة فـي                
المنطقة، وتزايد نفوذ حركات المقاومة المسلحة في المنطقة المتمتعة ببعد شعبي واسع، وبـروز إيـران                

  .كدولة منافسة قوية
  21/11/2007لة األنباء الفلسطينية وفا وكا

  
  "مؤتمر الخريف إعدام حق عودة الالجئين بإرادة فلسطينية متفردة: "محمد المدهون .3

بمنصة اإلعدام لما   " مؤتمر أنابوليس "محمد المدهون رئيس ديوان رئاسة الوزراء المقالة،        . اعتبر د  :غزة
 األمل لماليين الالجئين الفلسطينيين فـي دول       بقي من ثوابت القضية الفلسطينية، وخاصة في طي صفحة        

التي ال زالت كما وصفها تغرد بعيداً عـن          -إن ذهاب مؤسسة الرئاسة     : "وقال في بيان رسمي    .الشتات
سرب اإلجماع الوطني، وثوابت القضية المصيرية، وان ما يجري بهذا الخصوص هو غاية في الخطورة               

إن القضية المطروحة سـتكون     : "وأشار قائالً  ".ئين إلى فلسطين  وخاصة فيما يتعلق باستحالة عودة الالج     
إعدام حق عودة الالجئين على طاولة لقاء أنابوليس، وهذا سيكون بالطبع وفق الرؤية اإلسرائيلية وعلـى                
أساس يهودية الدولة التي يتحدثون عنها ويطالبون بها، مما يكلفنا استحقاقاً باهظاً بإلغاء هذا الحـق، بـل          

، من أجل تثبيت دولة االحـتالل،       48ـتد األمر كذلك إلى طرد الفلسطينيين والعرب من أراضي ال         وقد يم 
وضرب المشروع الوطني، بما يحقق أهداف االحتالل المتمثلة في الـتخلص مـن عـرب وفلـسطيني                 

فـع  األراضي المحتلة، وعدم السماح كذلك بالعودة أو التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ألسباب ودوا            
اقتصادية وسياسية ضمن البنود التي يتم االتفاق عليها، ما يزيد عزلة الشعب وقضيته عن العالم، وهـذا                 

إن مؤتمر الخريـف    "واعتبر   ".لألسف سيكون بإرادة ورغبة فلسطينية تتفرد بالقرار والمصير الفلسطيني        
يقيمون فيها، من أجل تثبيت إلغاء      يدعو إلى توفير بيئة مناسبة للفلسطينيين الالجئين في دول الشتات التي            

حق عودتهم، من خالل العمل على توفير بعض اإلمكانيات والوسائل للتأقلم واالستقرار، وهذا ما يرفضه               
 "الجميع هنا في فلسطين، كما ويرفضه كل العقالء والشرفاء من أبناء األمة والشعب

  23/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

   كسب الوقت والتهرب من الحل"أنابوليس" من "سرائيلا"هدف : البرغوثيمصطفى  .4
مصطفى البرغـوثي ان    .اكد النائب د  : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     23/11/2007 48عربنشر موقع   

حالة الالمباالة التي يبديها شعبنا تجاه اجتماع انابوليس ناجم من احساسه بانعدام االمل بان يسفر عن أي                 
 وبان التفاوض دون كفاح يحمل خطر الخضوع لالخـرين وانـه فـي احـسن                تغيير حقيقي في معاناته   

 عاما على اوسـلو كافيـة   14االحوال ال يؤدي اال الى المراوحة في المكان دون نتائج تذكر وان تجربة      
ودعا خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا الى ضرورة وقف زحف الروايـة االسـرائيلية                 .لتاكيد ذلك 

لوعي االعالمي العالمي وتحاول التسلل الى الوعي العربـي وان تـدخل فـي العقـل                التي تسللت الى ا   
واضاف ان اسرائيل نجحت فيما يتعلـق        .الفلسطيني ووقف التراجع الفلسطيني والعربي امام تلك الرواية       

 حول معالم وثيقة يجـري  "هارتس"وقال ان ما نشرته اليوم صحيفة ، بمؤتمر انابوليس في تحقيق ما تريد  
عدادها توضح ان اسرائيل ترفض ذكر تجميد االستيطان وقرار الهاي ووقـف بنـاء الجـدار ورفـع                  ا

الحصار عن غزة وترفض ذكر ما تضمنته االتفاقات السابقة مثل اوسلو رغم عالتها وترفض المبـادرة                



  

  

 
 

  

            6 ص                                     911:         العدد                        24/11/2007السبت : التاريخ

العربية كاساس للمفاوضات وتصر على االعتراف بيهودية الدولة العبريـة وان يـسحب االميركيـون               
 .لمقترحات الخمسة التي قدموها كحل وسطا

مصطفى البرغوثي أن أنابوليس سـيكون      . أكد د  :رام اهللا من   23/11/2007 قدس برس وأضافت وكالة   
لقاء احتفاليا وأن هدف إسرائيل هو تحقيق هدفها بكسب الوقت وفرض الحل المنفـرد الـذي يتـضمن                  

  .ةخارطة جدار الفصل العنصري والدولة ذات الحدود المؤقت
  

  "أنابوليس" في ضعف الزعماء الضعاف المشاركين أ عباس: في افتتاحيتها"الجارديان" .5
من بين كل الزعماء الضعاف المشاركين، ليس هنـاك         : "كتبت صحيفة الجارديان في افتتاحيتها الرئيسية     

ث وال يحتاج الرجل لجره الى طاولة المفاوضات، كما حد        . اضعف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس     
لكنه يذهب الى انابوليس زعيما لنصف شعبه فقط، وبالنـسبة          "  .2000مع عرفات في كامب ديفيد عام       

 عليه ان يثبت ان التعامل مع اسرائيل يمكن ان ياتي           - المحبوس في سجن يدعى غزة       -للنصف االخر   
لتي يهـدف انـابوليس     ال بديل هناك لعملية السالم ا     " وتخلص افتتاحية الجارديان الى انه       ."بفوائد ملموسة 

 مليون من اهل غزة، الذين حيـل بيـنهم          1.4الطالقها مجددا، لكن ذلك ال يعني انه يمكن التغاضي عن           
  ".وبين المحادثات التي ستجري االسبوع المقبل النه تحكمهم جماعة رافضة هي حماس

  24/11/2007بي بي سي 
  

   في كيفية رفع الحصارهنية يطالب الوزراء العرب المجتمعين في القاهرة بالبحث .6
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المقـال إسـماعيل هنيـة امـس وزراء             ): د ب أ  (،  )ا ف ب  ( –غزة  

الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة ببحث كيفية رفع الحصار المفروض على الـشعب الفلـسطيني               
فـي   المستمر" عدوانها" الوزراء العرب بالضغط على إسرائيل لوقف         هنية كما طالب  .خاصة قطاع غزة  

وقال في تصريحات نقلتهـا      .األراضي الفلسطينية وليس البحث عن صيغ المشاركة في مؤتمر أنابوليس         
نحن ال نعول على مؤتمر أنابوليس ألنه يمثـل محطـة خطيـرة          " الفلسطينية لألنباء " رامتان"وكالة أنباء   

واعتبر ". ساب الحقوق والثوابت الفلسطينية   تستهدف استدراج الفلسطينيين والعرب لتقديم تنازالت على ح       
وقال إن هـذا     ".لن تتأثر بحضور أو عدم حضور أي طرف في مؤتمر أنابوليس          "أن القضية الفلسطينية    

  .المؤتمر له عالقة بأجندة أميركية إسرائيلية مشتركة وغيرمرتبط بأي أجندة فلسطينية عربية
  23/11/2007الدستور 

  
  قتاً لألجهزة األمنية في غزة لمصر أو السعودية الدويك يقترح تسليماً مؤ .7

المعتقلين باألسـر   " حماس"أكد رئيس المجلس التشريعي وعدد من نواب حركة          : وديع عواودة  -القدس  
رغبتهم في الشروع في حوار فلسطيني داخلي معتبرين إياه الحل الوحيد للمـأزق، وأبـدوا               " اإلسرائيلي"

وقال رئيس المجلس عزيز الدويك      . في سبيل استعادة الوحدة الوطنية     استعدادهم لمواقف مرنة وتنازالت   
والنواب أحمد عطون ومحمد طوطح ونايف الرجوب في حديث مطول مـع النائـب إبـراهيم عبـداهللا                  

في المستشفى التابع لسجن الرملة أمس، إنه يوافق علـى تـسليم األجهـزة              ) الحركة اإلسالمية الجنوبية  (
طرف عربي كمصر أو السعودية لمرحلة انتقالية ريثما يتم التوافق على المـسائل        األمنية في قطاع غزة ل    

" فـتح "ونقل النائب عبداهللا عن نواب حماس األسرى أنهم معنيون جدا بالحوار مـع               ".فتح"الخالفية مع   
واقترحوا االحتكام لطرف عربي يكون حكمه ملزما للطرفين في قضايا ال يتمكنان من إحـراز التوافـق                 

ومن ضمن النقاط التي شدد عليها نواب حماس عدا بناء األجهزة األمنية على قواعـد وطنيـة،                  .هاحول
 .إقامة حكومة وحدة وطنية على أساس اتفاق مكة يرأسها تكنوقراط غير محسوب على أي من الحركتين

  24/11/2007الخليج اإلماراتية 
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  سرى الى اجل غير محددن األ القرار االسرائيلي بارجاء االفراج ع يدينالعجرميأشرف  .8

 431 دان وزير االسرى اشرف العجرمي القرار االسرائيلي بارجاء موعد اطالق سراح نحو              :بيت لحم 
وعبر عن خيبة امل فلسطينية مـن قـرار          .اسيرا والذي كان مقررا االحد المقبل الى موعد غير محدد         

اد مؤتمر انابوليس ونحن ابلغنا مـن قبـل         هي خطوة غير مقبولة عشية انعق     " معا"  وقال لوكالة  ،االرجاء
  ".اسرائيل بالقرار من دون معرفة االسباب بسبب غياب التنسيق بيننا وبينهم في هذا الملف

  23/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  الفتضاح رعونة التسوية " أنابوليس"المقاومة ستتصاعد بعد : أبو مرزوق .9
المرحلة التي ستعقب   " موسى أبو مرزوق أن      .دركة حماس،    نائب رئيس المكتب السياسي لح     أكد: دمشق

مؤتمر أنابوليس، ستشهد تصعيداً ألعمال المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها في الضفة الغربية وقطاع غزة              
ضد االحتالل الصهيوني، ذلك أن أنابوليس سيفضح رعونة نهج التسوية ومغامراته المدمرة على صعيد              

لــ  ) 23/11(وقال أبو مرزوق في تصريح خاص أدلى بـه الجمعـة            .  حسب تأكيده  ،"القضية الوطنية 
فكرة مؤتمر أنابوليس طُرحت لهـدفين أساسـيين؛ األول هـو           "موضحاً أن   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "

صـيف  (أيهود أولمرت بعد هزيمته في جنوب لبنان        ) رئيس حكومة االحتالل الصهيوني   (مساندة ودعم   
  .  الثاني هو التغطية على المخطط األمريكي المتعلق باإلعداد لحرب محتملة ضد إيران، والهدف)2006

موسى أبو مرزوق عن استهجانه من اندفاعة فريق رئاسة السلطة نحو مؤتمر أنابوليس، في              . وأعرب د 
  .اتالوقت الذي تخفِّض فيه اإلدارة األمريكية والحكومة الصهيونية واألطراف الدولية من سقف التوقع

  23/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "إسرائيل"تدعو الدول العربية إلى عدم التطبيع مع " حماس" .10
دعت حركة حماس الدول العربية التي اعلنت مشاركتها على المستوى الـوزاري فـي              :  وكاالت – غزة

وقال ايمـن طـه    ".نازلت" وعدم تقديم اي إسرائيل للسالم الى عدم تطبيع عالقاتها مع     "انابوليس"اجتماع  
اال تشارك الدول العربية الن مشاركتها ستقدم هدية مجانية         "المتحدث باسم حماس ان حركته كانت تامل        

دعوتنا موجهة الى الـدول العربيـة اال        "واضاف  ". من خالل التطبيع وستعطي مزيدا من االهمية للعدو       
، وان حماس تدعو الدول "لى حين انتهاء االحتالل يمدوا ايديهم للتطبيع مع العدو وان يبقى الصراع قائما ا         

عدم التنازل عن اي من الثوابت الفلسطينية ورفع الحصار المفروض عـن الـشعب              "العربية ايضا الى    
ال تنـتقص مـن مـساندة       "واوضحت حماس ان قرار الدول العربية المشاركة في االجتماع           ".الفلسطيني

بدوره، أعـرب    ".وقوف العرب الى جانب الحقوق الفلسطينية     الدول العربية لحركة حماس وال تقلل من        
 محمود الزهار عن أسفه إلعالن الدول العربية موافقتها على المشاركة فـي             "حماس"القيادي البارز في    

نحـن  "وقال الزهار في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية          .اجتماع أنابوليس نهاية الشهر الحالي    
تماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الموافقة على المشاركة العربية في اجتماع            نأسف بشدة لقرار اج   

 ".أنابوليس ونراه تطبيعاً مجانياً مع االحتالل اإلسرائيلي
  24/11/2007الدستور 

  
   عن تساقط مشاريع التسوية إعالناً"أنابوليس"ة يعتبر لحيخليل ا .11

 ان فـشل مـؤتمر      )النيابية" حماس"كتلة  (واإلصالح  لتغيير  اكد خليل الحية النائب عن كتلة ا      : ألفت حداد 
انابوليس بدا قبل ان يعلن عنه الفتا إلى أن هذا اللقاء يعقد متزامنا مع الذكرى التـسعين لوعـد بلفـور                     

وأشار خالل مسيرة حاشدة نظمتها حركة حماس فى خـانيونس           .المشئوم والذكرى الستين لنكبة فلسطين    
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 على المؤتمر أن هذا اللقاء يعقد في ظروف صعبة يمر بها شعبنا الفلـسطيني               جنوب قطاع غزة احتجاجا   
واوضح الحية ان مؤتمر انابوليس يأتي ليعلن عـن تـساقط كـل              .أولها الحصار الظالم على قطاع غزة     

مشاريع التسوية والتفاوض مع االحتالل ويعلن عن سقوط كل محاوالت بيع حقوق شعبنا مـشيرا الـى                 
وم به من نصبوا أنفسهم مفاوضين عن الشعب الفلسطيني، بوضع المـسجد األقـصى           رفض حماس ما يق   

وشدد على حق    .48 وقبل ذلك أراضي     67، وهم قد قبلوا التفاوض على حدود        "على طاولة المفاوضات  
 .العودة لالجئين الفلسطينيين موجها التحية للمجلس التشريعي الذي دعم هذه القضية في جلسته األخيرة

  23/11/2007 48عرب
  

   والقيادة السورية "حماس"في العالقة بين " خلل"مؤشرات على وجود : السياسة الكويتية .12
في العالقة بين القيادة السورية وحركة      " خلل"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة عن وجود       ): آكي (- دمشق

ل رئيس المكتب   حماس هذه األيام، وأشارت إلى وجود اتصاالت بين دمشق وطهران وموسكو بشأن انتقا            
وأكدت المصادر أن سـورية  . السياسي للحركة خالد مشعل من دمشق إلى إيران لفترة زمنية غير محددة           

، كانت اتخذت قراراً بإلغائه     "أنابوليس"ـمؤتمر الفصائل الفلسطينية المناهض ل    " تأجيل"ومنذ إعالنها عن    
ى حد أدنى من العالقة بين سورية والفصائل        نهائياً، وتم اإلعالن عن التأجيل ألسباب سياسية وللحفاظ عل        

وأوضحت المصادر أن إيران لم تعرض على الفصائل المنظمة للمؤتمر تمويلـه             .الفلسطينية المقيمة فيها  
  .إليران، ومازال البت بأمرها قيد البحث" زيارة طويلة"واستضافته فقط، بل عرضت على مشعل 

 الحاكم ورؤساء أحزاب من الجبهة الوطنية التقدميـة         وفي خطوة الفتة شارك مسؤولون من حزب البعث       
المؤتلفة مع البعث، في مهرجان أقيم خصيصاً إلحياء ذكرى رحيل عرفات، وشـارك فـي المهرجـان                 
مسؤولون من فتح ومن منظمة التحرير الفلـسطينية، وممثلـون عـن فـصائل فلـسطينية كالـشعبية                  

  . القيادة العامة-الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية  وغاب عنها ممثلون عن حركة حماس و،والديمقراطية
وأكدت المصادر أن مهرجان الجمعة يصب في سياق التوجه السوري تجاه االبتعاد عن حماس والتقرب               
من فتح ومنظمة التحرير، مشيراً إلى وجود استياء كبير من قبل قادة الفصائل الفلسطينية الموالية لدمشق                

  .م وتجاه مناوئيهممن الموقف السوري تجاهه
  24/11/2007السياسة الكويتية 

  
   في الضفة والقطاع "حماس" و"فتح"اعتقاالت واتهامات متبادلة بين  .13

اتهمت حركة حماس االجهزة االمنية الفلـسطينية بالـضفة          :وليد عوض واشرف الهور   ،   غزة –رام اهللا   
حركـة فـي بيـان      الواوضـحت   .  ساعة الماضية  24 من عناصرها خالل الـ      6الغربية امس باعتقال    
، ل حملتها ضد أنصار الحركة بالـضفة   االجهزة األمنية التابعة للرئيس عباس تواص      صحافي لها امس ان   

 . الجمعيات الخيرية برام اهللا للتحقيق معهن      ى انها استدعت ثالثا من النساء العامالت في إحد        ىومشيرا ال 
رها حركة حماس في غزة بشن حملة اعتقـاالت         ومن جهتها اتهمت حركة فتح الجمعة الشرطة التي تدي        
 حماس  "ميليشيا"وقالت فتح في بيان لها واصلت       . واسعة في صفوف ناشطيها في مناطق تقع شمال غزة        

  .حملة مداهمة منازل أبناء حركة فتح واختطافهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة) الجمعة(فجر 
  . ، منهم قيادات ميدانية للحركة ناشطا15ًوذكرت ان شرطة حماس اعتقلت اكثر من 

  24/11/2007القدس العربي 
  

  المقاومة تطلق عدداً من الصواريخ على المستعمرات  .14
" االسـرائيلية "واصلت فصائل المقاومة عمليات اسـتهداف المـستعمرات والمواقـع            : رائد الفي  -غزة  

صنع وقذائف الهاون، رداً على      بالصواريخ محلية ال   48،المتاخمة لقطاع غزة، داخل فلسطين المحتلة عام      
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سـرايا  "وأعلنت كتائب الشهيد احمد أبو الريش        .اليومية ضد الشعب الفلسطيني   " االسرائيلية"االعتداءات  
، مسؤوليتها عن قصف موقع صوفا العسكري بثالثة صواريخ         "فتح"التابعة لحركة   " القائد عمرو أبو ستة   

مسؤوليتها عن قصف مدينة    ،  "جيش البراق " األقصى   وأعلنت كتائب ". 2عمرو  "محلية الصنع من طراز     
  . بصاروخين من طراز براق48،داخل فلسطين المحتلة عام" المجدل"عسقالن 

وجنـود  " االسـرائيلية "، مسؤوليتها عن قصف تجمعين لآلليات العسكرية        "كتائب القسام "بدورها، أعلنت   
 .ن شمال القطاع، بنحو ثماني قذائف هـاون       في بلدة بيت حانو   " ايرز"االحتالل شمال المنطقة الصناعية     

واعلنت ألوية الناصر صالح، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة نتيف هعتسراه المحاذية لـشمال القطـاع               
" مجموعات الشهيد سـعيد حجـوج      ""كتائب المقاومة الوطنية  "واعلنت   ".2ناصر  "بصاروخين من طراز    

 المشتركة عن قصف مستعمرة سـديروت داخـل         مسؤوليتهما،  "جيش الفاتحين "وكتائب شهداء األقصى    
 . بصاروخين48فلسطين المحتلة عام 

  24/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   ال يجدي نفعا وال بديل عن الحوار"فتح" و"حماس"اإلقصاء بين : حقوق اإلنسان المصرية .15
ي تمارسـها األجهـزة     انتقد أمين عام المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان االنتهاكات المستمرة الت         : القاهرة

بحق الشعب الفلسطيني، ودعاهما معا إلى المساعدة على تـوفير          " فتح"و" حماس"األمنية التابعة لحركتي    
وأوضح أمـين    .األجواء المناسبة النطالق الحوار بينهما باعتبار الطريق األفضل لحسم الخالفات بينهما          

أن الصراع  " قدس برس "تصريحات خاصة لـ    عام المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان حافظ أبو سعدة في          
الذي نشب بين أكبر حركتين سياسيتين فلسطينيتين، قد قلص من فرص نجاح مطالب الهيئات الحقوقيـة                

  .والمدنية برفع الحصار الدولي المفروض على غزة
 23/11/2007قدس برس 

  
   الضفة الغربيةىالوضع الحالي سيؤدي لسيطرة حماس عل: اولمرت .16

 ىصرح رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود اولمرت، يوم امس، انه توصل ال           :زهير اندراوس  -الناصرة  
وقال، كمـا افـادت صـحيفة        .نتيجة انه ال يمكن الحفاظ علي الوضع الراهن بين اسرائيل والفلسطينيين          

 نتائج  ىلاالسرائيلية الجمعة، اننا منشغلون اكثر من الالزم بالوضع الراهن، ولكن ذلك سيؤدي ا            ) هآرتس(
 الضفة الغربيـة،    ى سيطرة حركة حماس عل    ىويؤدي ال . خطيرة اكثر مما يؤدي اليها مؤتمر غير ناجح       

. وفي حال عدم خلق افق سياسي فان النتائج ستكون مدمرة         . واضعاف ثم زوال التيار الفلسطيني المعتدل     
عة ومكثفة من الممكـن      النتيجة ان الفجوات التي تنشأ في مفاوضات متسار        ى قائال ان توصل ال    ىومض

  .تقليصها وبلورة اتفاق
  24/11/2007القدس العربي 

  
  ال ما ستقدمه إسرائيل.. انابوليسفي   حجم المشاركةالمهم:ليفني  .17

صرحت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بانه مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر :  محمد جمال-القدس المحتلة
رائيلي القاضي بان المؤتمر يعد نقطة انطالق للعملية السياسية انابوليس بات العالم يتفهم الموقف االس

واضافت ان نجاح هذه العملية منوط بتطبيق خطة خريطة الطريق وفقا لرؤية  .وليس نقطة انتهائها
وأكدت . الرئيس االمريكي جورج بوش بشان حل الدولتين للشعبين مع التأكيد على ضمان امن اسرائيل

كما . ا ستقدمه إسرائيل للفلسطينيين، وإنما أية دول عربية ستشارك في المؤتمرأنه ليس مهما م ليفني،
أكدت مرة أخرى أن أمن إسرائيل جزء ال يتجزأ من العملية التي ستبدأ بعد المؤتمر، والتي يشترط البدء 
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وقالت  .بها بتنفيذ المرحلة األولى من خريطة الطريق بشأن القضاء على منظمات المقاومة ونزع أسلحتها
ليفني إنه مع االقتراب من مؤتمر أنابوليس تتعزز رؤية العالم للمؤتمر بأنه يمثل بداية عملية سياسية 

وأضافت أن الموقف اإلسرائيلي بات مفهوما، والعالم يوافق عليه . إلقامة دولتين لشعبين، وليس إلنهائها
 .اليوم، على حد قولها

  24/11/2007الشرق القطرية 
  

  يد بالقرار العربي المشاركة في لقاء انابولستش" إسرائيل" .18
بإعالن الدول العربية المـشاركة فـي لقـاء         " إسرائيل"أشادت  ": ب.ف.أ" آمال شحادة،    -القدس المحتلة   

نحن نعتبـر   "وقال مارك ريغيف المتحدث باسم الخارجية       ". مهم"و" إيجابي"انابولس ووصفت القرار بأنه     
ع انابولس تشكل أمراً مهماً يمكن ان يكـون ضـمانة لنجـاح هـذه               ان مشاركة عربية واسعة في اجتما     

ونحن نأمل ان نرى انخراطاً عربياً مهماً في هذه المسيرة ومن الواضح ان الـسالم يتطلـب                 ". المبادرة
 ".أو من العالم العربي" إسرائيل"مبادرات مهمة سواء من جانب 

  24/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "سورية بعد أنابوليس"وضات مع مفا": يديعوت احرنوت" .19
اإلسرائيلية أمس، عن مصادر إسرائيلية، وصفتها بـ       " يديعوت أحرنوت " نقلت صحيفة    : الغد –الناصرة  

وقالـت الـصحيفة، إن      .، بأن استئناف العملية التفاوضية مع سورية سيتم بعد لقاء أنابوليس          "رفيعة جدا "
 في اليومين الماضيين مجددا، إلى أنه سـيتم اسـتئناف           رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود أولمرت، ألمح     

للصحيفة، إن هذه المفاوضـات سـيتم       " الرفيعة"، فيما قالت المصادر     "قريبا جدا "المفاوضات مع سورية    
وذكرت الصحيفة، إن قناة االتـصال       .من اإلدارة األميركية  " بمباركة"استئنافها بعد لقاء أنابوليس، وذلك      

 .ابين البلدين هي تركي
  24/11/2007الغد األردنية 

  
  للسياحة السياسية"...  اإلجماعمؤتمر"أنابوليس  .20

ورأى محللـو    استخفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس بالنتائج المرتقبة لمؤتمر أنابوليس،        : مهدي السيد 
ت أنه لن يحقق نتائج ملموسة، سوى ما سيحفل به من عمليـا           " يديعوت أحرونوت "و" معاريف"و" هآرتس"

  .اللتقاط للصور التذكارية للمشاركين، وللسياحة الشتوية التي سيقومون بها في واشنطن وضواحيها
مؤتمر "، الوف بن، أن باإلمكان تسمية مؤتمر أنابوليس       "هآرتس"رأى محلل الشؤون السياسية في صحيفة       

فلسطينية وفي الواليـات    الخبراء والمحللين والسياسيين في إسرائيل وفي السلطة ال       "، ألن جميع    "اإلجماع
رئيس الحكومـة   (المتحدة، يرون أنه حدث احتفالي لن يخرج منه شيء، وخصوصاً أن الجميع يرون في               

بـوش،  ) الرئيس األميركـي جـورج    (عباس و ) الرئيس الفلسطيني محمود  (أولمرت و ) اإلسرائيلية إيهود 
  ".قصير الباقي لواليتهمشخصيات ضعيفة أكثر مما ينبغي، ولن تنجح في إيجاد حل في الوقت ال

يـدخل مـؤتمر    "، بن كسبيت، ألوف بن تشاؤمه، متوقّعاً أن         "معاريف"وشارك المحلل السياسي لصحيفة     
ورأى أن  ". أنابوليس التاريخ، ال مؤسساً للسالم والمصالحة اإلقليميـة، بـل مناسـبةً اللتقـاط الـصور               

تفاقات كاملة، ولـم يبـق سـوى تـذييلها          المحادثات بين أولمرت وأبو مازن، وصلت إلى تفاهمات وا        "
، فعندما يحتاج القائد إلى اتخاذ قرار بين عمـل بطـولي قـد       )في االختبار (بالتواقيع، لكن أولمرت سقط     

يؤدي إلى خسارته للسلطة، ومواصلة التربع على الكرسي، فإنه يختار االحتمال الثاني، وهذا ما قام بـه                 
  ".أولمرت
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إلى الكلمة المرتقبة للرئيس األميركي في      " يديعوت أحرونوت " في صحيفة    من جهته، أشار ناحوم برنياع    
لن تكون سهلة على السامعين اإلسرائيليين، وخصوصاً أنه سيدعو إلى إقامـة            "وشدد على أنها    . المؤتمر

  ".، مع إمكان تبادل أراضي1967دولة فلسطينية وإنهاء االحتالل وعودة إسرائيل إلى حدود عام 
  24/11/2007األخبار 

  
  متهم بالتجسس إليران وحماس وروسيا" االسرائيلي "الجيش"رائد في  .21

اعتقل رائد فـي    " االسرائيلي"في فضيحة جديدة تضاف الى فضائح الجيش         : آمال شحادة  -القدس لمحتلة   
الجيش يعمل في القسم الصحي كطبيب نفسي ويدعى دافيد شامير، بتهمـة التجـسس لمـصلحة ايـران                  

ووجهت للرائد، أمس، الئحة اتهام كشف فيها أنـه          ".حماس" لمصلحة روسيا وتركيا و    ومحاولة التجسس 
عرض عبر البريد االلكتروني تقديم خدمات استخباراية اليران مستغال المعلومات السرية التـي كـشفت        
امامه عن خطط طوارئ لسالح الطب من حيث طريقة نشر قواته ومراكز التحكم وكيفية تعامل القسم مع                 

كما تشير الئحة االتهام الى انه بعـث بتفاصـيل خطـط            . دة الجبهة الداخلية وتقديم خدمات نفسية لها      قيا
 وجاء في الئحة     .إلخالء مواطنين في حال وقوع هجوم صاروخي، وتقديرات استخبارية وعمالتية عدة          

، وعرض نفـسه    تشرين الثاني توجه إلى جامعة األزهر في قطاع غزة        /االتهام انه في الثالث من نوفمبر     
وبحسب النيابة العامة فقد كان يسعى بذلك إلى بدء         ". االنضمام إلى النضال  "معني ب " إسرائيلي"كمواطن  

 ".حماس"تعاون متسقبلي بينه وبين 
  24/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   إلى أنابوليسالذهابشخصيات عسكرية تؤيد أولمرت  .22

زراء االسرائيلي ايهود أولمرت معارضة من وزراء في في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الو - تل أبيب
حكومته وقادة في حزبه، تلقى دعما مميزا من حوالي خمسمائة شخصية عسكرية كبيرة في جيش 
االحتياط االسرائيلي تناصره في المشاركة في مؤتمر أنابوليس والمفاوضات التي ستليه حول التسوية 

يشدون على يدي أولمرت ويناصرونه في الذهاب الى أنابوليس "م وجاء في بيان نشروه أمس انه  .الدائمة
لوضع قاعدة الطالق المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين وتوسيع شبكة التعاون بين اسرائيل وبين 

وقال هؤالء الضباط، انه على خلفية الصدام القائم حاليا في قطاع غزة ". القوى المعتدلة في المنطقة
هناك فرصة سانحة توجب اتخاذ خطوات جريئة لفتح آفاق سياسة "والتهديد االيراني، والتوتر مع سورية 

. لدى الشعبين، االسرائيلي والفلسطيني، جنبا الى جنب مع امكانية احراز األمن واالستقرار االقليمي
واسرائيل ملزمة في االستمرار . فالوضع الحالي من دون تسوية سياسية هو وضع خطير على الشعبين

المسار السياسي لالنفصال عن الفلسطينيين وتفضيل لغة الحوار والتعاون مع العالم العربي والمجتمع ب
 شخصية عسكرية سابقة بدءا من رتبة رائد من الجيش 480وقد وقع على هذا البيان حوالي ". الدولي

 .والشرطة والمخابرات ومديرين عامين سابقين لوزارات وقادة المؤسسة األكاديمية
  24/11/2007شرق االوسط ال

  
  نتنياهو المرشح األقوى لخالفة أولمرت وشعبية باراك تتراجع :استطالع .23

 أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكـرة فـي           ،"جورازاليم بوست "ذكرت صحيفة    -القدس المحتلة   
ل، بعد أن تزايـدت     بنيامين نتنياهو سيصبح رئيس الوزراء اإلسرائيلي المقب      " الليكود"اسرائيل، فإن زعيم    

 مقعـدا   31سيحصل على   " الليكود"وكشف استطالع للرأي عن أن حزب        .شعبيته في استطالعات الرأي   
الحاكم علـى   " كديما"في الكنيست المقبل، فيما حصل رئيس الوزراء الحالي ايهود أولمرت رئيس حزب             

 وبين استطالع للـرأي     . مقعدا، وحصل رئيس حزب العمل بزعامة ايهود باراك على عشرين مقعدا           13



  

  

 
 

  

            12 ص                                     911:         العدد                        24/11/2007السبت : التاريخ

، "كـديما "أن نتنياهو سيفوز إذا تصدرت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية الئحة مرشحي حزب              
.  مقعـدا  18 مقعدا مع احتمال انخفاض عدد مقاعد حـزب العمـل إلـى              28حيث يحصل الحزب على     

 وصفه للنتائج بأنها ليـست  وأشارت الصحيفة إلى أن رد فعل باراك على نتائج االستطالع جاء في سياق           
بذات صلة، مدعيا انه يواجه هجوما من جانب اليسار واليمين على حد سواء وان كل ما يعنيه في نهاية                   
المطاف انه مسؤول عن حياة الناس عالوة على أنه ليس بوسعه أن يسمح لنفـسه باالنـشغال بمـشاكل                   

 االستطالع يشير إلى تدهور واضح فـي        ويذكر أن . لتطورات سياسية تافهة ضد سياساته كوزير للجيش      
" شـاس "وأفاد االستطالع أن حـزب      . موقف باراك بتسجيله للمرة األولى مكانا يأتي بعد ليفني ونتنياهو         

  .المتطرف على ثمانية مقاعد" إسرائيل بيتنا"سيحصل على عشرة مقاعد، بينما يحصل حزب 
  24/11/2007المستقبل 

  
  "تنازالت"ديث مع الفلسطينيين من دون تؤيد الح" اإلسرائيليين"أغلبية  .24

نشرته صحيفة يديعوت العبريـة، امـس، أن أغلبيـة          " االسرائيلي" كشف استطالع للرأى العام      -رام اهللا 
يؤيدون التفاوض مع الفلسطينيين لكن أغلبيتهم يرفضون ما يعتبرونه تنازال للفلـسطينيين،            " االسرائيليين"

يرون ان اللقاء لن يساهم % 71منهم يؤيدون أنابولس في حين ان      % 69حيث اشارت تلك النتائج الى أن       
مع الفلسطينيين في عـام     " سالم"منهم يرون عدم امكانية التوصل الى       % 82في دفع التسوية لالمام، وان      

، ال يؤيدون تقديم المزيـد ممـا وصـفوه           "االسرائيليين"من  % 66وحسب نتائج االستطالع فإن      .2008
   .للفلسطينيين لتعزيز الرئيس محمود عباسالمبادرات الطيبة 

  24/11/2007الخليج اإلماراتية 
 

  2008من اإلنتاج حتى نهاية % 80دين إسرائيل سينخفض لنحو  .25
فعلى حـسب تقـديرات   . ما تزال معطيات االقتصاد اإلسرائيلي تبلغ عنان السماء:  خلف خلف- رام اهللا 

 – 80 إلى نـسبة     2007ل بالنسبة إلى إنتاجها في نهاية       محدثة لوزارة المالية ستنخفض نسبة دين إسرائي      
وذلك بالقياس إلـى     .  في المائة من اإلنتاج العام       80 في المائة فقط بل قد تكون نسبة الدين أقل من            82

ومعنـى ذلـك أن     . 2003 في المائة في     100 وأكثر من    2006 في المائة في نهاية      87نسبة دين بلغت    
 . في المائة قياسا إلى أنتاجها العـام  20ضا كبيرا في أربع سنين بنسبة نحو إسرائيل قد خفضت دينها خف  

األول الفوائض الكبيرة من    . وينبع االنخفاض الحاد لنسبة الدين من اإلنتاج هذا العام من سببين رئيسين             
وفـي   ) .  مليـار دوالر     2.5ما يقارب   (  مليار شاقل    11 – 10الضرائب التي تجمعت ومقدارها من      

معلومات التي نشرتها صحيفة هآرتس تنوي وزارة المالية تخصيص جزء من فوائض الضريبة لخفض              ال
لكن . ضريبة الدخل على الطبقات المتوسطة في صفقة رزمة تحديث قيمة استعمال السيارات المستأجرة            

 وعلى ذلـك سـتحول     . تسويف الكنيست إلجازة تغيير قيمة االستعمال منع خفض الضرائب المخطط له          
وسيحول جزء صغير فقط مـن      . جميع فوائض الضرائب التي تجمعت هذا العام تقريبا إلى سداد الديون          

والسبب . الفوائض كما يبدو لملء صندوق ضريبة الشراء الذي فرغ بعقب حرب لبنان الثانية، من جديد              
 في المائـة، أي     5 من    أكثر –الثاني النخفاض النسبة بين الدين واإلنتاج هو االرتفاع الحاد لنمو اإلنتاج            

وجاء إن خفض النسبة بين الدين واإلنتاج العام هـو أحـد             . في المائة  1أكثر مما توقع بداية العام بنحو       
أهداف السياسة االقتصادية العامة األهم إلسرائيل، باإلضافة إلى القضاء على التـضخم وضـبط نفقـة                

الفائدة، ويمكن الدولة من أن تكون أحسن       أن خفض الدين يخفف عبء مدفوعات إسرائيل من         . الميزانية
  .استعدادا لمواجهة أوضاع أزمة اقتصادية في المستقبل
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. من الفائدة عـن ديونهـا كـل سـنة         )  مليار دوالر  8.7( مليار شاقل    35وتدفع إسرائيل اليوم نحوا من      
ار شـاقل مـن     وبحسب التوقعات فإن مضاءلة الدين بالنسبة إلى اإلنتاج قد تؤدي إلى خفض نحو من ملي              

  . مدفوعات الفائدة في السنة القادمة
  23/11/2007موقع ايالف 

  
   مواجهة المشروع النووي اإلسرائيليفيعراة  .26

لم يجد أنصار منظمة السالم األخضر، طريقة لالحتجاج على البرنامج النـووي            :  أسامة العيسة  -القدس
بالمالبس الداخلية، خالل ندوة نظمت في      اإلسرائيلي، افضل من الظهور شبه عراة، بمالبس السباحة، او          
التحدي النـووي  (وكان موضوع الندوة  .جامعة تل أبيب، وحاضر فيها الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز 

، وبينما كان الجمهور ينتظر بدء الندوة، اقتحم النشطاء القاعة، واخذوا يهتفون ضـد              )في الشرق األوسط  
ن بجعل منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النووي، واخذوا          حيازة إسرائيل للسالح النووي، مطالبي    

نعـم  "ورفع المحتجون شعارات مثل      .بخلع مالبسهم، والسير في القاعة مع قطع صغيرة تغطي عوراتهم         
، "شرق أوسط جديد نظيفا مـن البـرامج النوويـة         "و" لتجريد منطقة الشرق االوسط من البرامج النووية      

الة هذه الشعارات وإلخراج المحتجين من القاعة، قبل لحظات من بداية كلمة            وتدخل حرس الجامعة، إلز   
سيكون من األصح تنظيم االحتجاجات في      "ولم يستطع بيريز تجاهل االحتجاجات، قائال        .بيريز في الندوة  

  . ، في إشارة إلى المشروع النووي اإليراني"طهران، وليس في إسرائيل
  22/10/2007موقع ايالف 

  
   معلم إسالمي في القدس مهددة بالحفريات اإلسرائيلية 200: ربخبراء ع .27

 حذر خبراء عرب، أمس في الجزائر، من مخاطر تدمير الحفريات اإلسرائيلية           : رابح هوادف  -الجزائر  
الحظ رائف نجم، أن الحفريات ستعصف في حـال اسـتمرارها           حيث  لآلثار اإلسالمية بالقدس المحتلة،     

وفـي ختـام اعمـال     .ي بالمنطقة، على غرار قبة الصخرة ومنبر صالح الدين     بمائتي معلم أثري إسالم   
مختصون على أن الحفريات، أحدثت أنفاقا بعضها مغطى        ال لمؤتمر األثريين العرب، ركّز      18ـالدورة ال 

 .واآلخر مكشوف تحت المعالم التاريخية والدينية بالمسجد األقصى، وهو ما يعرضـها للتـشقق والهـدم       
 أثـر   200، أن بالقدس أثراً يهودياً واحداً، مقابل         في هذا السياق    فرحان حسين الصيحاوي   وأوضح حيدر 

أفاد الباحث الجزائري عامر ولد سعد من جهته، أن القائمين على ملـف              فيما   . أثرا مسيحيا  60إسالمي و 
ق عهـدها   القدس األثري يضعون تصاميم إسالمية مضادة من شأنها إعادة طريق باب المغاربة إلى ساب             

  .والمحافظة على شكلها التاريخي
 24/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   طفال16 شهيدا بينهم 148 منذ اإلعالن عن اجتماع أنابوليس سقط :البرغوثي .28

 حزيـران   16 هجوما على الشعب الفلسطيني منـذ        1266البرغوثي أن إسرائيل شنت      مصطفى    أوضح
عدد الشهداء منذ ذلك التاريخ      وأشار إلى أن     . غزة في قطاع  571 و  الغربية  في الضفة  695الماضي منها   

 148 طفال، مضيفا أنه منذ اإلعالن عن اجتماع أنـابوليس سـقط             21 مواطنا بينهم    190حتى اليوم بلغ    
أن عـدد   في المقابل إلى      الفتا . طفال 115 بينهم   736 في حين بلغ عدد الجرحى       ، طفال 16شهيدا بينهم   

من جهـة   وأشار   .ل الفترة ذاتها بلغ أربعة بينهم ثالثة جنود قتلوا خالل اجتياحات          القتلى اإلسرائيليين خال  
 276 حـاجزا ثابتـا و     261 إلى حجم المعاناة التي خلقتها الحواجز اإلسرائيلية والتي بلغ عـددها             أخرى

 أمـا   .ضي حاجزا األسبوع الما   24حاجزا طيارا مما يفند األكاذيب اإلسرائيلية التي أطلقها باراك بإزالة           
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 3743ن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ كانون الثاني وحتى تمـوز بلـغ              حول األسرى فقد أوضح أ    
 أسيرا، بينما بلغ عدد من اعتقلتهم منـذ آخـر           256 تموز عن    21معتقال في وقت أفرجت إسرائيل في       

 20 تمـوز وحتـى      17 أن من تم اعتقاله منذ        في هذا السياق   وأضاف . أسيرا جديدا  1581عملية إفراج   
يشير إلى أن عدد من يتم اعتقالهم هو أضعاف عدد من يتم            ، مما    معتقال 1651تشرين ثاني الماضي بلغ     

  .اإلفراج عنهم
  23/11/2007 قدس برس

  
   في قطاع غزة بسبب النقص في المواد الطبية آخروفاة فلسطيني .29

 كان يعـاني مـن فـشل        فلسطيني أعلنت المصادر الطبية صباح الجمعة، في غزة عن وفاة        : ألفت حداد 
أكد الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية لمواجهـة      قد  و .كلوي، بسبب عدم تمكنه من العالج في الخارج       

الحصار خبر الوفاة، ودعا جميع وسائل االعالم والمواطنين للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد في جباليـا                
لوي تتعرض بشكل مباشر الى خطر الوفاة نتيجـة نقـص            أن حاالت الفشل الك     الفتا إلى  .منطقة الجرن 

  . جهازا66المواد الطبية وعطل أكثر من ثالثة وعشرين جهاز غسيل كلى من أصل 
  23/11/2007 48عرب

  
  مصير نحو ثالثة آالف طالبة وطالب من غزة يدرسون في الخارج مهدد بالضياع .30

ان استمرار منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي       أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنس     : نادر القصير  -رفح  
لطلبة وطالبات قطاع غزة من السفر لاللتحاق بمقاعدهم الدراسية في الجامعات والمدارس في الخـارج               

، من أجل الـسماح     االحتاللداعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلى الضغط الفاعل على سلطات           
ع بالسفر للخارج لاللتحاق بمقاعدهم الدراسية، ومنـع النتـائج           طالبة وطالب من القطا    2700ألكثر من   

ووفقا لتحقيقات المركز، وحسب مصادر في وزارة الـشؤون          .الكارثية التي تسببها على مستقبلهم العلمي     
 مواطن غزي عالقين في القطاع، وينتظرون السماح لهم بالسفر ألسباب           7500المدنية، ال يزال أكثر من      

  . والدراسة والعالجمختلفة، كالعمل 
  24/11/2007الحياة الجديدة 

  
  ضباط إسرائيليون يقومون بجولة مشبوهة داخل باحات األقصى .31

وقـد  .  ظهر الخميس باقتحام باحات المسجد االقصى المبارك       اقام حوالي ثالثين ضابطا إسرائيلي    : القدس
تشير الى تعليمات  كما يبدوهي   و .يحملون خرائط يتدارسونها فيما بينهم    كانوا  ذكرت مصادر خاصة أنهم     

  !!هأمنية إسرائيلية حول كيفية التصرف واقتحام األقصى عند حدوث مسيرات ومظاهرات داخل باحات
  23/11/2007صوت الحق والحرية 

  
  خمسة جرحى وستة معتقلين في مسيرة بلعين األسبوعية .32

شـارك  ار الفصل العنصري،    تهم االسبوعية ضد جد   خرج أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة في مسير        
وقد رفع المشاركون األعالم الفلسطينية واليافطات      . فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين     

التي تعبر عن التمسك بالثوابت الفلسطينية ورفض المستوطنات والجدار والدعوة إلى االفـراج الفـوري               
 كوحدة جغرافية واحـدة بـدون حـواجز وجـدار           عن كافة المعتقلين، ومن أجل التفاوض على فلسطين       

 تـصدى االحـتالل للمـسيرة       وقد .ومستوطنات وطرق التفافية، بعيدا عن مخططات الجزر والكنتونات       
ممـا أدى إلـى       بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطـاط،          بإمطارها
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اعتقـل  فيمـا    .متضامن إسرائيلي منهم  تظاهرين  أصيب خمسة م   كما   .إصابة العشرات بحاالت االختناق   
وقد تمكن المتظاهرون من رد قنابل الغاز التي ُألقيت          .ستة مشاركين بينهم متضامنين أجانب واسرائيليين     

  .عليهم، مما أدى إلى هرب الجنود وترك السيارات العسكرية في الموقع دون حراسة
  23/11/2007 48عرب

  
   فرصة إلطالق أسرى وتحقيق بعض التحسن االقتصاديبولسناالفلسطينيون يرون ا: تحقيق .33

يبدي الجمهور الفلسطيني الكثير من الشكوك ازاء فرص نجاح مؤتمر أنـابولس            :  محمد يونس  -رام اهللا   
 دولة هماسرائيل من المستوطنات وتعطي بحسب ما أفاد أحد المواطنين الذي لم يتصور أن تنسحب           المقبل،  

إال أنـه   .  اسرائيل وهو ما لم ولن تقبله    و الحد االدنى المطلوب التفاق سالم،       هووالقدس وتطلق االسرى،    
ن كثيرا من الفلسطينيين ال يعارض الذهاب الى انـابوليس لعـدم وجـود مـا                ، فإ ورغم الشكوك العميقة  

بـسبب أن القيـادتين     يتفاءل كثيرون بتحسن الوضع االقتصادي بعـد المـؤتمر،          فيما  . يخسرونه هناك 
 ينتج عن المـؤتمر دعـم اقتـصادي عـالمي للـسلطة          مما يدفع ألن  ،   واالسرائيلية ضعيفتين  الفلسطينية

 ومن  . بحسب ما يتوقع مواطن آخر     الفلسطينية وفتح مناطق صناعية، لكن ليس اتفاق سالم ودولة مستقلة         
ذين لـم   دأبت اسرائيل في المناسبات السياسية واالعياد على اطالق اعداد من المعتقلين ال           جهة أخرى فقد    

 في هذا الصدد،    ويقول وزير شؤون األسرى أشرف العجرمي     . تبق على نهاية فترات حكمهم سوى اشهر      
 هناك تغييرا في السياسية االسرائيلية، لكنه تغيير طفيف ولم يصل الى مرحلة التحول، مشيرا الى ان                 أن

رى، والتـي تحـرم منهـا       التحول يحدث فقط عندما تغير اسرائيل المعايير التي تضعها في اطالق االس           
 مـع   .قدامى المعتقلين والمحكومين بالسجن فترات طويلة تحت ذريعة ان ايديهم ملطخة بـدماء يهـود              

 ضمن الالئحة التي     سنوات، 9 و 3بقي على نهاية محكومايتهم بين       أسيرا ممن    127االشارة هنا أن هناك     
ارات التحول تلك، على الرغم مـن أن        تنوي اسرائيل االفراج عنها عشية المؤتمر وهو ما يعتبر من إش          

وال تشمل القائمة أي امـرأة، علمـا ان         ،  اكثر من نصف المنوي اطالقهم تنتهي محكوميتهم السنة المقبلة        
 اسيرة، كما ال تشمل أي أسير من اسـرى مدينـة            143عدد النساء الفلسطينيات في السجون االسرائيلية       

،  أسـيرا  151 وعددهم   1948رى االراضي الفلسطينية عام     ، او أيا من أس    300القدس الذين يبلغ عددهم     
ن القائمـة ال    إلى أ  العجرمي   كما أشار . وزارة شؤون االسرى في السلطة الفلسطينية     أفادت به    بحسب ما 

  . اسير367 أيا من األسرى المعتقلين قبل اتفاق اوسلو وعددهم نحو  أيضاتشمل
  24/11/2007الحياة 

  
  إلنسانية واالقتصادية كارثية في األراضي الفلسطينيةاألوضاع ا: مصطفى البرغوثي .34

البرغوثي أن الوضع في غزة يواجه كارثة إنسانية بعد إغالق القطاع كامال وتقليص الوقود              مصطفى  أكد  
من مصانع غـزة  % 85والكهرباء وفرض عقوبات جماعية مما أدى إلى تدمير االقتصاد الوطني، إذ أن     

 16ريع البناء، إلى جانب إلحاق خسائر بالتـصدير الزراعـي بلغـت             من مشا % 95أغلقت فيما توقفت    
 ألـف   450 ألف عامل فقـدوا وظـائفهم يعيلـون          70إضافة إلى أن    ،  2007مليون دوالر منذ حزيران     

يعتمـدون علـى    % 85 وأن   ،من سكان غزة يعيشون تحت خـط الفقـر        % 87وأشار إلى أن     .شخص
ممـا يـؤثر سـلبا علـى عمـل          % 47بالوقود انخفض إلى     أن تزويد القطاع     ، كما المساعدات الغذائية 

  .المستشفيات وتنقية مياه الشرب والتخلص من النفايات وتنقية مياه المجاري
  23/11/2007 قدس برس

  
  إسرائيل تمعن بإذالل الطواقم الطبية الفلسطينية: مركز حقوقي .35
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قوات اإلسرائيلية تمعن في إذالل  أن ال،مركز الميزان لحقوق اإلنسانلأكد تقرير :  خلف خلف- رام اهللا
الطواقم الطبية الفلسطينية وتعريض حياة العاملين للخطر على نحو يشكل انتهاكاً جسيماً اللتزاماتها 

 واصلت القوات اإلسرائيلية انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون  كما.القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
في األراضي الفلسطينية المحتلة، والسيما سكان قطاع غزة، حيث الدولي في التعامل مع المدنيين 

تواصل تشديد حصارها المفروض على القطاع والذي يحرم أكثر من ألف فلسطيني من حقهم في 
  .الوصول إلى المستشفيات وتلقي العالج

  24/11/2007موقع ايالف 
  

  أول دراما إذاعية تحكي قصة وفاة عرفات: اغتيال الرئيس .36
ضت إذاعة صوت األقصى التابعة لحماس دراما فلسطينية حول اغتيال ياسـر عرفـات بعـد                عر: غزة

 تهـا ن فكر أ هـا  دقيقة، قال مخرج   25وهي حلقة مسجلة مدتها      .حصاره في المقاطعة قبل ثالث سنوات     
جاءت من كون الرئيس عرفات زعيم فلسطيني وأممي معروف لم تتطرق الغتياله أي دراما فلـسطينية                

ويحكي المسلسل قصة   .  فكانت المبادرة من خالل سرد العديد من األحداث والتفاصيل الموثقة          أو عربية، 
كما سلّط الـضوء علـى    .التهديدات اإلسرائيلية واألمريكية لعرفات بعد رفضه ما قدم له في كامب ديفيد   

ـ                ومـن   .اسمحمد دحالن على اعتبار أنه كان خيارا أمريكيا بدال من عرفات، وتعهده بالقضاء على حم
  .االالفت لالنتباه في هذا المسلسل أن من كان يقوم بدور عرفات كان يجيد تقليد صوته بشكل كبير جد

  22/11/2007 قدس برس
  

  أسبوع تراثي في غزة حفاظا على الهوية الفلسطينية .37
خميس شهد أسبوع الثقافة والفنون والتراث الشعبي الفلسطيني الذي انتهت فعاليته ال          : غزة - أحمد فياض 

ثـه الثقـافي    وفي مدينة غزة إقباال كبيرا جسد شغف الشعب الفلسطيني بالتعرف على كل ما يتعلق بمور              
كمـا عقـد    .1948الذي تسبب االحتالل في بعثرته بعد تدمير القرى الفلسطينية وتشريد وقتل أهلها عام        

سطينيين، والتذكير بعـادات    عدد من الندوات التراثية والشعرية، ركز جلها على حق العودة لالجئين الفل           
وتقاليد أصحاب القرى المدمرة واالطالع على أهازيج أهلها وطريقة إحيائهم أفراحهم ومناسبات الحـزن              

  .والعزاء
 23/11/2007الجزيرة نت 

  
  "أنابولس"ترفض مشاركة لبنان في " الوفاء للمقاومة"كتلة  .38

 مشاركة لبنان في لقاء أنابولس، معتبرة أن        أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا أمس، رفضت فيه       : بيروت
أي وفد لبناني غير ذي صفة لتمثيل لبنان، كما أن ما يصدر من مواقف عن هذا الوفد أو ما يخرج بـه                      
اللقاء من مقررات والتزامات لن يلزم اللبنانيين ودولتهم بشيء على اإلطالق، ولن يكون محل ترحيـب                

كومة من هذا اللقاء، سيضاف إلـى سـجلها األسـود الرتكاباتهـا             وفي بيانها رأت أن موقف الح     . الكتلة
السياسية وغير الدستورية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا للبنـان، وتـستجيب لـسياسة الوصـاية                

  .األمريكية عليها، حسب البيان
  24/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  وأوالدها إلى األردن"فتح اإلسالم"ترحيل زوجة زعيم  .39

جرى صباح أمس ترحيل الدفعة الثالثة من عـائالت فـتح االسـالم ممـن     : رئيفة المالح -ب لبنانجنو
 االردنية حيث شملت عملية الترحيل زوجة شاكر العبسي رشدية واوالدها           -يحملون الجنسية الفلسطينية    
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طلعة لـعكاظ وذكرت مصادر امنية م. الخمسة فيما ال تزال ابنتها وفاء داخل مسجد دار االرقم في صيدا
ان عملية الترحيل للعائلتين المتبقيتين ستتم في غضون االسابيع القادمة بعد انتهاء واستكمال االجـراءات               

   . االدارية والقانونية كون االوالد يحملون الجنسية السورية
 24/11/2007عكاظ 

  
  السعودية تدحض المخاوف من التطبيع .40

اتخذت لجنة المبادرة العربية في اجتماعها في :  حميدي ابراهيم، جيهان الحسيني- دمشق ،القاهرة
القاهرة، امس، قرارا بالمشاركة على مستوى وزاري في مؤتمر انابوليس للسالم بهدف دعم الموقف 

واعلن وزير ". المقاربة الشاملة لحل الصراع وبالمبادرة العربية للسالم"وتمسكت بـ. الفلسطيني
لفيصل ان بالده ستشارك في المؤتمر من منطلق الوقوف مع االجماع الخارجية السعودي االمير سعود ا
، في حين تمسكت "ال سيوف مسلطة على أعناقنا لنقبل ما ال نريد"العربي صفا واحدا، موضحا ان 

، مضيفة ان قرارها "جوهري وليس اجرائي"سورية بادراج الجوالن على جدول اعمال المؤتمر بشكل 
وعقب االجتماع، اصدرت لجنة .  التمثيل مرتبط بالجدول النهائي للمؤتمرالنهائي من الحضور ومستوى

" على مستوى وزاري" للسالم بيانا جاء فيه انها قررت المشاركة في مؤتمر انابوليس المبادرة العربية
" في إطار المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية"و

ل في ضوء ما لمسته اللجنة من الموقف األميركي بأن يتناول جدو"و" دعم الموقف الفلسطيني"بهدف 
وفور إعالن األمير سعود الفيصل أن بالده ". أعمال المؤتمر العلمية السلمية في إطار شمولي وكامل

ستشارك بعد تردد في االجتماع تماشياً مع االجتماع العربي، أنبرى الصحافيون في توجيه أسئلتهم عن 
ية، وهي أن التطبيع يتبع التطبيع تحكمه المبادرة العرب: "التطبيع، فسعى الى دحض هذه المخاوف، قائال

، مشيرا إلى أن السعودية تحضر اجتماعات "السالم الشامل، ونحن غير مستعدين ألي عمل مسرحي
وجود إسرائيل في اجتماع دولي ال يعني تغيير الموقف "األمم المتحدة التي تشارك فيها إسرائيل، و

طع الشك باليقين عندما نذهب ونحدث إننا نق: "وتساءل ما الخشية من وجود إسرائيل، مضيفا". العربي
وعلمت الحياة، أن الجامعة ". امام اسرائيل عن حقوقنا، وليس على رقابنا سيوف مسلطة لنقبل بما ال نريد

حضور عربي مكثف "العربية تسلمت، صباح أمس، رداً أميركياً ايجابياً على الطلب العربي، بشرط 
  .ميركي أقنع الجانب العربي بالمشاركة في انابوليسوبدا أن الرد األ". وعلى مستوى عاٍل وزاري

 24/11/2007الحياة 
  

  سورية خطت نحو المشاركة في مؤتمر أنابوليس وال تزال الموافقة رهن البرنامج .41
أعلن مسؤول سوري رفيع، أن مشاركة دمشق في :  فاطمة العيساوي، سعاد جروس-لندن، دمشق 

بجدول اعمال واضح يعرض عليها ويتضمن اشارة واضحة مؤتمر انابوليس للسالم ال تزال مشروطة 
للجوالن السوري المحتل بعد وعود اميركية ايجابية بهذا الصدد، وهو شرط ال تزال سورية تتمسك به 

إال انه أكد من جانب اخر ان سورية لم تقدم حتى االن رفضا، ردا على . ألي مشاركة لها بالمؤتمر
إلدراج قضية " الديناميكية الدبلوماسية السورية تعمل بجد"بار ان دعوة المشاركة في المؤتمر، باعت

 وقال وزير اإلعالم السوري محسن بالل في .الجوالن كبند مستقل وخاص على جدول اعمال القمة
نحن ننتظر جدول االعمال، لسنا في عجلة، ما لم يكن هنالك بند واضح على "اتصال هاتفي من لندن، 
المطلوب ان يقدم االميركيون الى المؤتمر جدول "وأضاف ". الن فلن نشاركجدول االعمال حول الجو

  ".اعمال قانونيا وواضحا وان يعلن على العالم
  24/11/2007الشرق االوسط 
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  فرصة لكسر الجمود" أنابولس: "تونس .42
ه بأنه جدد وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبداهللا ترحيب بالده بمؤتمر أنابولس ووصف: آي.بي.يو

  2000وقف المفاوضات في كامب ديفيد عامالجمود الذي شهدته منذ ت فرصة الحياء عملية السالم ولكسر
  24/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  سنقابلها بالمثل " إسرائيل"أي خطوة إيجابية من : أبوالغيط .43

العبرية، " هآرتس"فة قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط في مقابلة أجرتها معه صحي: آي.بي.يو
ونشرتها أمس، إنه في حال قامت إسرائيل بخطوة إيجابية وعملت على تقدم المفاوضات مع الفلسطينيين 

وأضاف أبوالغيط ان مصر تقول .  بعد مؤتمر انابولس، فإن الدول العربية سترد بخطوات إيجابية
 سالم كامل وبعد ذلك نتقدم بوضوح، كل خطوة إسرائيلية ستقابل بخطوة وليس المطلوب منكم صنع

أنا واثق من أنه في حال تقدمت إسرائيل في عملية السالم، فإن دوالً عربية ستتحرك "وأوضح . باتجاهكم
نحوها وكل واحدة وفقاً لرؤيتها وعندما ترى دولة عربية أن هناك تحركات من جانب المغرب أو من 

  ". شكجانب البحرين، فإنها ستتحرك في هذا االتجاه من دون
  24/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  شخصيات سورية وفلسطينية تنفي أن تكون سورية منعت عقد المؤتمر الفلسطيني الوطني .44

نفت مصادر إعالمية سورية وفلسطينية رسمية األنباء التي ترددت عن أن دمشق قد أشارت : دمشق
 الذي كانت تعد له ردا على مؤتمر للفصائل الفلسطينية المقيمة في سورية بعدم عقد المؤتمر الوطني

أنابوليس، واعتبرت إشاعة هذه األخبار تعبيرا عن أماني جهة سياسية محددة وال أساس لها على أرض 
  .الواقع

  23/11/2007قدس برس 
  

 السعودية وروسيا تعززان جهودهما لدفع عملية السالم في الشرق األوسط .45
يز جهودهما المشتركة لدعم عملية السالم وتحقيق أكدت السعودية وروسيا على أهمية تعز: موسكو

االستقرار في منطقة الشرق األوسط، معتبرتين أن الحل العادل والشامل للنزاع العربي اإلسرائيلي المبني 
على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يشكل األساس القوي لالستقرار في المنطقة، األمر الذي 

 .الدوليينسيسهم في دعم السلم واألمن 
  24/11/2007الشرق االوسط 

  
 المنظمات الدولية مسؤولية االعتداءات االسرائيلية على المقدسات .46

 ، الذي عقد أخيرا بالقاهرة،طالب مؤتمر االتحاد العام لألثريين العرب:  أغاريد مصطفى-القاهرة 
ائيلية في مدينة القدس بضرورة الوقف الفوري لكل أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات االحتالل االسر

المحتلة، وأوصى المؤتمر بدعم مشروع الضمانة الدولية الخاصة بالمسجد األقصى وفقا للمواثيق الدولية 
 االعتداءات االسرائيلية الوحشية ، في بيانه الختامي،وشجب المؤتمر. التي تجرم التعدي على المقدسات

فورا لحماية المقدسات االسالمية والمسيحية، وأكد على آثار فلسطين، وطالب منظمة اليونسكو بالتدخل 
المؤتمر ضرورة قيام اتحاد األثريين العرب لتوثيق اآلثار العربية المهددة بالخطر في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وحمل المنظمات الدولية المهتمة بالتراث مسؤولية األضرار التي تتعرض لها 

 .قالمقدسات في فلسطين ولبنان والعرا
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  24/11/2007الرأي الكويتية     
 

  تقنياً في الغارة على سوريا" إسرائيل"واشنطن ساعدت : تقرير .47
حـول تقـديم    " افييـشن ويـك   "التعليق على ما اوردته مجلة الطيران       " إسرائيل"رفضت  : القدس المحتلة 

مـا سـاعد   عن أجهزة الـدفاع الجـوي الـسوري    " االسرائيلي"الواليات المتحدة معلومات لسالح الجو  
" اسرائيل"وتدعي المجلة ان    . على التسلل الى المجال الجوي السوري قبل شهرين وتنفيذ الغارة         " اسرائيل"

تمكنت من ضرب محطة رادار في تل االبواد، بمحاذاة الحدود التركية، قبل تنفيذ الغارة وذلك من خالل                 
الدفاع الجوي السوري شلت كليا وذلك      وحسب المجلة فإن منظومة     . تداخل وسائل الكترونية بقنابل دقيقة    

بمساعدة بث موجات بشدة عالية للغاية كما أن منظومة االتصاالت التنفيذية للجيش الـسوري شوشـت                
   .بوسائل مختلفة

  24/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  حملة انتخابات الرئاسة االميركية تتجاهل النزاع العربي االسرائيلي  .48
 زغبي رئيس المعهد العربي االميركي ان الحمالت االنتخابية االميركية          رأى جيمس :  ا ف ب   -واشنطن  
ـ  ورأى ان الرئيس المقبل سواء كان جمهوريا او        . حول الملف االسرائيلي الفلسطيني   " صمت قاتل "تتسم ب

سيضطر الى مواجهة المسألة شأنه شأن جميـع الرؤسـاء          "ديموقراطيا، وسواء بارادته او بغير ارادته،       
ويشكك المرشحون الجمهوريون في فرص نجاح اجتماع انابوليس، غير انهم يحرصـون            ". قوهالذين سب 

وقال عمدة نيويورك السابق المرشح للرئاسة رودولف       . في المقابل على عدم الخوض في تفاصيل النزاع       
ال يمكـنكم   "جولياني، الذي طرد الزعيم الفلسطيني التاريخي الراحل ياسر عرفات من حفل موسـيقي،              

لـيس مـن    "انـه   " فورين افيرز "واعتبر في مقالة نشرتها مجلة      ". لتفاوض مع من يريد قتلكم وتدميركم     ا
 ان تساعد في قيـام دولـة اخـرى سـتؤيد            ،مصلحة الواليات المتحدة في وقت تواجه مخاطر ارهابيين       

  .حسب ادعائه" االرهاب
  23/11/2007الدستور 

  
  ظر معجزة وروسيا تتمنى النجاح ألنابولسباريس تأمل دوراً إيجابياً وألمانيا ال تنت .49

لمؤتمر أنابولس في إعادة    " دوراً إيجابياً جداً  "أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها تأمل         :ب.ف.ا
وقالت المتحدثة باسم الوزارة باسـكال انـدرياني فـي مـؤتمر            . إحياء عملية السالم في الشرق األوسط     

مر دور إيجابي جداً في متابعة عملية السالم، وسنتوجه إلى أنـابولس            نأمل أن يكون لهذا المؤت    "صحافي  
وفي برلين قالت متحدثة باسم الخارجية األلمانية إن وزير الخارجية األلماني فرانك فـالتر              ". بهذا األمل 

وأضافت المتحدثة ان شتاينماير يرى في الوقت نفـسه         . من مؤتمر أنابولس  " معجزة"شتاينماير ال ينتظر    
  .فرصة بأن يسهم المؤتمر في إعادة تحريك المفاوضات من جديد حول إقامة دولة فلسطينيةثمة 

 24/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أنابوليس تلك المدينة التي شاركت في صنع تاريخ أميركا: تقرير .50
 تـشهد    لن يكون مؤتمر السالم في الشرق األوسط األسبوع المقبل في أنابوليس، المرة األولى التي              :أ ب 

فيها هذه المدينة أحداثاً سياسية مهمة، إذ وقّع فيها دبلوماسيون منذ قرون اتفاقات سـالم كبـرى عديـدة                   
 رسمياً معاهـدة    1783 أقر الكونغرس عام     هاففي .وأرسوا المعالم المدنية والديموقراطية للدولة األميركية     
كانون األول من العام نفـسه، شـهدت         24وفي  . باريس للسالم، التي أنهت الحرب الثورية مع بريطانيا       

 جورج واشنطن المنتصر في الحرب من قيادة الجيش القاري، في عالمة تـدّل علـى أن                 ةالمدينة استقال 
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بعدها أصبحت أنابوليس العاصمة األميركية      .المدنيين هم من سيحكمون أميركا، ال الجنراالت أو الملوك        
تشريعية في البالد، حيث كان الكونغرس يجتمع تحـت القبـة           األولى في زمن السلم وأحد أقدم المواقع ال       

 أنهى دور المدينة فـي الـسياسية        1784 عام   هارحيل الكونغرس عن   إال أن    .الخشبية لعاصمة ماريالند  
 كيلومتراً شرقي واشنطن، ال تزال تنظر إلى نفسها علـى أنهـا             50 التي تبعد نحو     وهي هالكن .الوطنية

إذ .  سنة بسبب خـالف دينـي      300ي الواقع أتت إلى الوجود قبل أكثر من         وهي ف . مكان حّل الخالفات  
تأسست ماريالند ملجًأ لإلنكليز الكاثوليك في القرن السابع عشر، وجعلت عاصمتها األولى فـي مدينـة                

وبعد سيطرة البروتستانتية على إنكلتـرا ومـستعمراتها، انتقلـت           .سانت ماري ذات الغالبية الكاثوليكية    
  . لالبتعاد عن تأثير الكثلكة1694يالند إلى أنابوليس، ذات الغالبية البروتستانتية، عام عاصمة مار

  24/11/2007األخبار 
  

  كيف تستعصي المقاومة الفلسطينية على محاوالت االستئصال؟ .51
  عدنان أبو عامر

ا فـي   تتزايد األحاديث مؤخرا عن خطط وبرامج تهدف للقضاء على بنية المقاومة الفلـسطينية، السـيم              
الضفة الغربية بعد إخفاق الكثير من الخطط عن وضع حد لتمدد المقاومة، فكرا وبنية وتجهيزا، في قطاع                 

  ". آفي ديختر"حسب تعبير وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي " ضاع"غزة الذي 
ومع ذلك، فإن هناك الكثير من المعوقات والعقبات التي تحول عمليا جـون تنفيـذ هـذه المخططـات                   

برامج، خاصة وأن مسيرة المقاومة قد حققت إنجازات وتأثيرات غير مسبوقة، في مقدمتها نجاحها في               وال
االستمرارية طيلة هذه الفترة، على الرغم من البطش اإلسرائيلي واختالل ميـزان القـوى لمـصلحته،                

 المباشـرة فـي     والتعقيدات الذاتية والموضوعية المعروفة، وبالنظر للتأثيرات المادية المباشـرة وغيـر          
االحتالل، فضال عن التأثيرات المعنوية التي لحقت بجيش االحتالل والمستوطنين مـن حيـث زعزعـة              

  . األمن الشخصي والعام
وقد تميزت حركة حماس كبرى فصائل المقاومة، وعملياتها العسكرية الناجحة، بعدد مـن الخـصائص               

حللين العسكريين لإلقرار بالتطور الذي وصلت إليـه        المعنوية والمادية، العسكرية واألمنية، مما دفع بالم      
قوى المقاومة، واقترابها من درجة الجيوش المنظمة، فاألعداد الكبيرة للمقاتلين، وامتالكهم ألنواع متعددة             
من األسلحة وبكميات كبيرة، إضافة لتكوين أجهزة استخبارية وإعالمية وهندسية، يعزز ما أظهرته مـن               

لوب الكر والفر، ونقل المعركة ألرض العدو من خالل تكامل منظومة الـصواريخ             جاهزية عالية في أس   
والقذائف المضادة للدروع، مما أسفر في النهاية عن تحقيق هدفها المتمثل بانسحاب إسرائيلي قسري من               

  . قطاع غزة
  : و التاليويمكن تحديد خصائص المقاومة التي تشكل عقبات كأداء أمام مخططات القضاء عليها على النح

تكمن قيمة هذه الميزة في كونها المنبع والمحرك لكل الخصائص األخـرى،            :  روح التضحية العالية   -1
ألنها روح اإلرادة الجياشة التي تدفع بالمقاوم للحرص على طلب الشهادة طريقاً للوصول إلـى هدفـه،                 

ت وقدرات المحتل، ومع ذلـك      حيث نفذ المقاومون عملياتهم تحت ظروف قاسية، وأدركوا مسبقاً إمكانيا         
كانت استعداداتهم القتحام الصعوبات ومواجهة الجيش المحتل كبيرة، مما دل علـى الحالـة المعنويـة                

ها كم على   ": يوحنان تسوريف "المرتفعة التي تمتعوا بها، وللداللة على هذه الروح، قال الجنرال احتياط            
نات قادة جيشنا، فإن هذه الحركة من المفترض أن         سبيل المثال حركة حماس، لو تتبعنا تصريحات وتطمي       

تكون غابت عن الوجود، ألن الجيش لم يترك أي عنصر منها إال واعتقله، ومن استطاع أن يغتالـه لـم                    
يقصر في ذلك، لكننا نفاجأ بأن حماس فاجأت الجميع بقدراتها على مواصـلة المقاومـة بـشكل يثيـر                   

  ! اإلعجاب
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ال يخفى أن قيمة هذه الخاصية، تشير إلى أنه يجب التركيـز            : مل الدعائي  السرية وعدم النزوع للع    - 2
والعمل، ودفعت بغالبية المقاومين لتجنب أخذ الصور وهم مكشوفو الوجوه خالل فترة مطاردتهم، وعـدم   
الظهور في استعراضات عامة، والعمل بصمت دون ضجيج، مما أعطاهم القوة واالسـتمرارية، ومـن               

التي تمتعوا بها، إجراءات التخفي والتمويه التي قاموا بها، ومنهم من مضى علـى              أروع صور السرية    
 كم، ممن أتقنوا فنون التمويه      40مطاردته أكثر من عشرين عاما داخل قطاع غزة الذي ال يتجاوز طوله             

  . والسرية لدرجة أربك فيها االحتالل وعمالؤه
اومون بقدرة فائقة على تنفيـذ الهجمـات العـسكرية،          تمتع المق :  االحتراف القتالي في إتقان الهجوم     - 3

واالنسحاب المنظم دون خسائر، رغم عدم تدربهم في كليات عسكرية، أو من خالل دورات فـي هـذه                  
الدولة وتلك، مما أزعج جيش االحتالل، حيث اعترف ضباط كبار بدقة إتقان تخطيط هذه العمليات، إلى                

خطيط والتنفيذ من عملية ألخرى، وقد أجبر مستوى االحتـراف          جانب قناعتهم بأنها تتحسن من حيث الت      
، وهي من ألوية النخبة في جـيش االحـتالل بالمـستوى            "جفعاتي"القتالي للمقاومين أن يشيد قائد كتيبة       

لم يعودوا يأتوننا مباشرة مثلما     : العسكري الذي وصلت إليه كتائب القسام وبتطور مستواها القتالي، قائال         
 بل يحاولون القراءة السليمة التجاه عملياتنا، وبالتوازي تبعث حماس بخالياها إلى األمام،             كان ذات مرة،  

  . للخطوط الخلفية لالنتشار اإلسرائيلي بهدف تنفيذ عمليات هناك
حيث شهدت مسيرة المقاومة تكثيفا غير مـسبوق فـي تنفيـذ العمليـات              :  الكثافة الكمية والنوعية   - 4

 أسبوع دون تنفيذ عملية عسكرية نوعية في الحد األدنى، وكل هـذه العمليـات               العسكرية، فال يكاد يمر   
  . اتسمت بنوعية محددة، وهي تكتيك الكمين والهجوم والمواجهة التي تعتمد على األسلحة الرشاشة

ولعله من المفيد هنا اإلشارة إلى أهمية هذا النمط من العمليات، كونه يترك للمقاوم الحرية الكبيـرة فـي                   
تحرك ومفاجأة المحتل بتوجيه الضربة، وهو نمط يحتاج لعامل الرصد وبث العيون والمراقبة الدقيقـة               ال

للموقع، لذلك يستغرق الرصد فترة طويلة إلى أن تأتي اللحظة الحاسمة لتنفيذها، ممـا دفـع المـسئولين                  
دها الجيش لم تعـد     الوسائل التي يعتم  "العسكريين إلطالق صيحات الخطر والخوف، وفيها إشارة إلى أن          

  ". تكفي، ألنه يواجه حرب عصابات فعلية على غرار ما واجهه في بيروت
شكلت العمليات الموجهة لألهداف العـسكرية البحتـة،        :  استهداف دوريات الجيش وجنود الحراسة     - 5

نـود  ذروة التحدي الذي أعلنته قوى المقاومة،وعلى رأسها حماس لدولة االحتالل، ألنها استهدفت قتل ج             
جندي أمام جندي، وأصابت مواقع الجيش العسكرية بإرباك شـديد،          : عسكريين، أي تحد عسكري بحت    

  ووجهت له انتقادات الذعة، بسبب عدم مقدرته على حماية نفسه، فكيف سيحمي باقي اإلسرائيليين؟ 
لـى  تحول الجنود في ميـادين المواجهـة، مـن صـيادين إ           " إليكس فيشمان "ووصف المعلق العسكري    

لقد هوجمت العديد من الحواجز العسكرية، فقتل الجنـود         : مصطادين، كالبط في مرمى النيران، متسائال     
وجرحوا، فما الذي فعله الجيش بهذا الصدد؟ من الواضح أنه ال يستخلص العبر من الحوادث، وبالتـالي                 

  ! فإن طريقة عمله تشهد على عدم استيعابنا لهذا الواقع الكابوس
التحقيقات التي تجريها المؤسسة العسكرية بعد نجاح كل عملية للمقاومة تـستهدف جنـودا              وتكاد تجمع   

ومواقع عسكرية، أن من أهم أسبابها التخطيط المميز واإلعداد والرصد المسبق، بل تحديد نقاط الضعف               
ـ               سقطون في النظام األمني للموقع العسكري، ثم استغالل عنصر المفاجأة الذي يربك الجنود، ويجعلهم ي

برصاص المهاجمين في معارك يثبت فيها المقاتلون قدرات عسكرية تفوق وحـدة كاملـة مـن جنـود                  
  . االحتالل

فقد حققت غالبية العمليات التي نفذتها قـوى المقاومـة          :  الدقة في التخطيط والتنفيذ وإصابة الهدف      - 6
اسية والعسكرية عامالً كبيراً فـي      نتائجها العسكرية المرجوة، بحيث شكل اختيار الهدف من النواحي السي         

نجاحها، واستطاع المقاومون اختراق كافة اإلجراءات والحواجز األمنية التي اتخذها االحتالل، للحيلولـة             
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دون تنفيذ عملياتها العسكرية، ومما يدل على دقة العمليات من حيث التخطيط والتنفيذ وإصابة األهداف،               
  . ت قوات االحتالل مقابل وقوع إصابات قليلة في صفوف المقاومينالخسائر البشرية العالية التي أصاب

، أنها ترسم صورة قاتمة لمـستقبل       "عاموس مالكا "وفي تعقيبه على تصاعد عمليات حماس، أكد الجنرال         
األمن اإلسرائيلي، مشيرا لقدرة المقاومة على تعلم واستنباط العبر من كل عملية تقوم بها، فـضال عـن                  

جيد لالحتياطات األمنية، وعملها الدائم في محاوالت حثيثة وعنيـدة لتفـادي أثـر هـذه                دراستها بشكل   
االحتياطات، وتشكل في كثير من األحيان تحديا كبيرا للعسكرية اإلسرائيلية، بكل ما أوتيت من إمكانيات،               

  . ال يمكن مقارنتها مع إمكانيات المقاومة
  22/11/2007مجلة العصر 

 
  !  يةفلسطين" عصر ليمونة" .52

    نقوال ناصر
في أحدث مثال على أن من يصنعون القرار األميركي واإلسرائيلي باتوا ينظرون إلى القيادة الفلـسطينية                

 تقدم نائبان أميركيان بمشروع قرار غيـر ملـزم          ،المفاوضة كليمونة ناضجة تماماً للعصر حتى النهاية      
، بتحريض ودعـم مـن      )758ارجية برقم   أحيل في األسبوع الماضي إلى لجنة الشؤون الخ       (للكونغرس  

 يحث الرئيس محمود عباس على إلغاء ما ال يقل عـن عـشرة              ، اإلسرائيلية –جماعات الضغط اليهودية    
التي يقودها، وتقود بدورها المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي كشرط          " فتح"بنود في ميثاق حركة     

 العربي الموسع، الذي ترعاه واشنطن فـي     –اللقاء الدولي   لعقد تسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل        
  . الجاري27أنابوليس يوم 

دعمها الكامل لمـشروع القـرار، وأثنـت علـى النـائبين            " زوا"وأعلنت المنظمة الصهيونية األميركية     
 فـي   ،، مورتون كالين  "زوا"شيلي بيركلي لتقديمه، وقال رئيس      " الديموقراطية"روي بلنت و  " الجمهوري"
محمود عباس التبرؤ فعلياً وعملياً بشكل فوري من ميثاق فتح قبل الـدعوة إلـى               " يان منشور إن على     ب

  ."صهيونياً"البنود المستهدفة " اجتماع مع حركة فتح من أجل إلغاء
إن تجربة تعديل ميثاق منظمة التحرير سابقة تجعل تكرارها مع ميثاق فتح أمراً واقعياً، تمامـاً كمـا أن                   

لقيادة الفلسطينية السابقة إلى دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد لذاك الغرض فقـط بعـد               مبادرة ا 
تجاهل طويل لمطالبات أعضائه وغيرهم من الطيف الوطني لعقده هو أيضا سابقة تجعل مبادرة القيـادة                

  . طول تغييب النعقادهالحالية إلى دعوة المؤتمر الحركي لفتح لالنعقاد لهذا الغرض أمراً واقعياً كذلك بعد
وفي الحالة المحتملة الثانية كما في الحالة األولى كانت قيادة المنظمة قد أقدمت في ممارساتها الـسياسية                 
على ما ينتهك العديد من البنود األساسية في الميثاقين على مسؤوليتها الالحقة أمـام المجلـس الـوطني                  

يونية بتعديل الميثاقين المجمدين عملياً منذ عقود من الزمن         والمؤتمر الحركي، وبالتالي فإن المطالبة الصه     
ال تعدو كونها ممارسة تستهدف المزيد من الضغط على القيادة النتزاع المزيد من تنازالتها مـن جهـة،             
وإحراجها أمام قواعدها من جهة ثانية، وتفجير المزيد من أسباب الفتن الداخلية من جهة ثالثة، من أجـل                  

الوحدة الوطنية إلضعاف الصف الفلسطيني في المفاوضات السياسية والمقاومـة لالحـتالل            زيادة تفتيت   
  .على حد سواء

كشرط مـن   " التبادلية"والمثير لالستغراب أن المفاوض الفلسطيني الذي صم آذان مواطنيه بالحديث عن            
ـ                 ائق العنـصرية   شروطه للتفاوض مع دولة االحتالل لم وال يبادر إلى مطالبـات مماثلـة لتعـديل الوث

االستئصالية للكثير من القوى السياسية والحزبية اإلسرائيلية الممثلة فـي الكنيـست، وفـي الحكومـات                
وزعيمه أفيغدور ليبرمان،   ) إسرائيل بيتنا (المتعاقبة، والتي يمثل أبرزها في حكومة إيهود أولمرت الحالية          

 التفاوض الفلسطيني جميعهم تكرار الحجـة        ويحلو لرموز  .الذي يشغل حقيبة وزير الشؤون اإلستراتيجية     
في الشأن الداخلي اإلسرائيلي، بينما يتدخل هذا اإلسرائيلي يومياً في          " يتدخلون"المقيتة الممجوجة بأنهم ال     
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على القادة الفلسطينيين اسـتخدامها، إذ      " يجب"كل صغيرة وكبيرة فلسطينية وحتى في مفردات اللغة التي          
بحذافيرها على المفاوضـين الـذين      " نبذ اإلرهاب "سطينية بعد مثال إمالء عبارة      لم يغب عن الذاكرة الفل    

  .    أبرموا اتفاق أوسلو
ويجد الرئيس عباس موقفه التفاوضي أمام امتحان وطني صعب، يضطر فيه إلـى إثبـات أن المرونـة                  

نازالت االستراتيجية  التفاوضية التكتيكية المفرطة ال تعني أن المفاوض الفلسطيني ليمونة يسهل عصر الت           
منها وفق األهواء  واألمزجة السياسية لإلسرائيليين والصهاينة المنتشين بتفـوقهم العـسكري الكاسـح،               

  .والمحميين بالدعم االستراتيجي األميركي لهذا التفوق
إن اإلفراط في المرونة التفاوضية، الذي اضطر المفاوض الفلسطيني إلى التنازل عن شروطه جميعهـا               

باً التي سبق له إعالنها للذهاب إلى أنابوليس، بدءاً من المطالبة بإعالن مبـادئ أو وثيقـة أو بيـان                    تقري
 إسرائيلي ملزم يحدد سقفاً زمنياً وآليات وضمانات للتفاوض على قضايا الوضع النهائي، قاد              –فلسطيني  

 إسرائيلي يحاصر   – أميركي   هذا المفاوض إلى الذهاب إلى أنابوليس كمن يساق طوعاً أو كرهاً إلى كمين            
 لكن الشهيد الراحل حينهـا أثبـت أن         ،فيه حصاراً يذكر بحصار ياسر عرفات في كامب ديفيد عام ألفين          

  .المفاوض الوطني هو جوزة عصية على الكسر، وليس ليمونة سهلة العصر
المنظمـة   هـو الـذي يـشجع        ، الذي يثير خشية وطنية واسعة من التفـريط        ،وهذا اإلفراط في المرونة   

الصهيونية األميركية وقريناتها ومحركيها في تل أبيب والخانعين لها فـي واشـنطن إلـى االسـتهتار                 
بالمفاوض الفلسطيني واستضعافه إلى حد التعامل معه كليمونة ينبغي االستمرار فـي عـصرها حتـى                

  . كما يعتقدون،اإلنهاك فاالستسالم
قواهم السياسية الدعم متجاهالً أنـه هـو نفـسه المعـول            وال يفتأ المفاوض الفلسطيني يناشد مواطنيه و      

األساسي في هدم أي دعم كهذا، ألنه يصر على التفاوض على قاعدة االنقسام الوطني، ال بل على قاعدة                  
تعميق هذا االنقسام إلى حد اإلصرار على استئصال اآلخر تلبية ألحد الشروط الرئيسة التـي يـشترطها                 

ة ملزمة للمفاوضات، غافالً عن حقيقة أن هذا االنقسام هو نقطـة ضـعفه              شركاؤه في التفاوض كمرجعي   
  .األساسية

وهذا االنقسام الوطني سابق على تورط أو توريط حماس في عملية أوسلو ومؤسساتها، وهـو االنقـسام                 
الذي غيب وجمد المرجعيات المؤسسية للمنظمة وفتح من أجل تمرير أوسلو، وهو انقسام خلقته أوسـلو                

 التي يطالب الصهاينة اآلن بإلغاء ميثاقها، وفي صفوف منظمة التحرير قبـل             ، أوالً داخل فتح ذاتها    نفسها
ـ     .أن يتبلور مؤخراً إلى استقطاب بين حماس وبين فتح         حـسمها  "حمـاس أو    " انقـالب " أما التـذرع بـ

حـداً ليـسوغ    للمكابرة في األخطاء التي تكاد تهدد بالتحول إلى خطايا فإنه لـم يعـد يقنـع أ                " العسكري
  .االستمرار في نهج تفاوضي عقيم، لم يعد بحاجة إلى أنابوليس أو غير أنابوليس إلثبات فشله

يـوم  " فلسطين"أحمد يوسف أن أختلف معه في نقطتين في مقاله المنشور في صحيفة             . لذلك ليسمح لي د   
 ، سياسية –في ظاهرها    –لم تكن إشكالية العالقة بين حماس وفتح        : "الخميس الماضي، عندما كتب يقول    

ـ    ،"بل أمنية  ما كان له أن يكون لو لم تكن إشكالية العالقـة بـين             " تمرد األجهزة األمنية  " ألن ما وصفه ب
  . وهذه هي النقطة األولى،"أمنية"في األساس ال " سياسية"الحركتين 

ألن هـذا التعمـيم      ،أما النقطة الثانية فهي تعميمه غير الدقيق بأن اإلشكالية هي بين حماس وبين فـتح              
يتجاهل حقيقة االنقسام السياسي داخل فتح نفسها حول أنابوليس، وقبلها حول مشروع أوسلو، ويتجاهـل               

 واألمثلة  الحديثة وافرة     ،أن فتح ذاتها ممثلة بتيار رئيس فيها كانت السباقة في معارضة أنابوليس وأوسلو            
ا التفاوضي ونتائجها بل وحتى مفاوضيها، وهـو        على المعارضة العلنية لرموز هذا التيار ألوسلو ونهجه       

التيار الذي عارض تعديل ميثاق منظمة التحرير، وسوف يعارض بالتأكيد أي تعديل لميثاق فتح قبـل أن                 
تعارضه حماس أو غيرها، وهو أيضا التيار الذي يمثل رصيداً استراتيجياً للوحدة الوطنية التي سـتثبت                

  .مالذ الوحيد للخالص الوطنياألشهر القليلة المقبلة أنها ال
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 24/11/2007صحيفة فلسطين 
  
  

  "لطيفاً جداً" ستطلب من مؤتمر أنابوليس أن يكون "سرائيلإ" .53
  ماجد عزام

الماضي عـن مـؤتمر دولـي       ) يونيو(منذ صباح اليوم التالي إلعالن الرئيس جورج بوش في حزيران           
مة للتخفيض من سـقف التوقعـات لـدى       للسالم في الشرق األوسط باشرت اسرائيل حملة منهجية ومنظ        

وقبل الخوض في طبيعـة الموقـف االسـرائيلي         . الفلسطينيين والعرب او المجتمع الدولي في شكل عام       
في مطلـع   ) والية ميريالند األميركية  (والتوقعات او االهداف من مؤتمر السالم الذي يعقد في أنابوليس           

 من سلسلة خفض سقف التوقعات جـاءت مـن البيـت            األسبوع المقبل، ال بد من اإلشارة الى ان خطوة        
: األبيض صباح اليوم التالي إلعالن بوش عن المؤتمر، إذ قال الناطق باسم البيت األبيض طوني سـنو                

هذا ليس مؤتمر سالم كبيراً، فمثل هذا التعريف طموح اكثر مما ينبغي، سيكون لقـاء، وإذ يوجـد مـن                    
  .ا ليس واقعياًيحاول رسم ذلك كمؤتمر للسالم كبير فهذ

ومستفيدة من الموقف األميركي شرعت الحكومة االسرائيلية في حملة لتخفيض سقف التوقعـات، وفـي               
الرئيس محمود عباس طالب باتفاق     . المحصلة األولى جرى الجدال حول الوثيقة التي ستصدر عن اللقاء         

د أولمرت الى إعالن مبادئ     إطار يضمن حلوالً مفصلة وجداول زمنية محددة وواضحة، بينما أشار ايهو          
  .على طريقة اتفاق أوسلو، أي اعالن مبادئ تحتاج كل جملة فيه الى اتفاق مفصل حولها

وعندما قبل الطرف الفلسطيني إعالن مبادئ يضع ولو في شكل عام الخطوط العريضة للحل النهـائي،                
 بيـان ختـامي او وثيقـة        غير أولمرت موقفه فطالب ببيان مصالح قبل ان ينتقل الى الحديث عن مجرد            

  .سياسية مختصرة قدر اإلمكان وربما في صفحة واحدة فقط
الجانب الفلسطيني الذي وافق تحت ضغط موازين القوى واألزمة الداخلية لم يمانع من خروج المـؤتمر                

القدس والحدود والالجئـون والدولـة      : بوثيقة سياسية شرط ان تتضمن حلوالً لقضايا الحل النهائي الست         
ألمن والمياه، وإن خلت من جدول زمني للتفاوض وللتنفيذ، لكن الجانب االسرائيلي أصر على وثيقـة                وا

سياسية عامة وغامضة ال تضع أي حلول بل تكتفي بعرض المشاكل او القضايا على الحوار والنقـاش،                 
لفـضفاضة  وطبعاً جاء هذا األمر بعيد تمنع ورفض ألي نقاش للقضايا النهائيـة، وجـاءت الموافقـة ا                

والغامضة مشفوعة بربط تنفيذ أي اتفاقات او تفاهمات بالعودة الى خريطة الطريق وتحديداً البنـد األول                
فيها الذي يطالب الطرف الفلسطيني بتفكيك البنى التحتية للمقاومة ونزع سالحها ومنـع أي عمليـات او                 

الستيطان وتفكيـك البـؤر االسـتيطانية       فعاليات لها ضد اسرائيل، بينما يلزم هذا البند اسرائيل بتجميد ا          
" السالم اآلن" بحسب حركة    – 2001) مارس(العشوائية وفق المصطلح االسرائيلي والتي اقيمت بعد آذار         

وإعـادة فـتح    ) سبتمبر( أيلول   28 وانسحاب الجيش االسرائيلي الى ما وراء خطوط         – 100يبلغ عددها   
  . المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية

 فاسيغالس، مستشار رئيس الوزراء السابق آرييل شارون، صرح مرة ان خريطة الطريق تطالـب               دوف
بتحول الفلسطينيين الى فنلنديين، وحتى يتحقق ذلك لن يطالب أحد اسرائيل بـأي شـيء ال فـي الـشق                    

ى انهـا   السلطة الفلسطينية لم تمانع من العودة الى خريطة الطريق لكنها أشارت ال           . السياسي وال األمني  
قامت بتنفيذ المطلوب منها، خصوصاً في الضفة الغربية، غير انها قوبلت مرة أخرى بالتعنت االسرائيلي               

 في المئة مما هو مطلوب، منها بحسب تعبير وزيـر الـدفاع             1الذي يعتبر ان السلطة لم تنفذ وال حتى         
رائيل أي اتفاق بتنفيذ السلطة     االسرائيلي في جلسة الحكومة االثنين الماضي، ليس هذا فقط بل ربطت اس           

تعهداتها ليس في الضفة الغربية فقط وإنما في قطاع غزة أيضاً، وهو شرط يبدو تعجيزيـاً فـي الواقـع          
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الفلسطيني الحالي، فاسرائيل تطالب الرئيس محمود عباس وحكومته بإنجاز ما عجزت هي عن تحقيقـه،               
  .صواريخ على المستوطناتوالمقصود طبعاً وقف عمليات المقاومة ووقف إطالق ال

 وللتذكير فقـط وصـفها ذات       –وبعدما وافقت السلطة الفلسطينية نظرياً على العودة الى خريطة الطريق           
 عادت اسرائيل لتطرح مسألة يهوديـة       -مرة المحلل االسرائيلي ناحوم برنياع بأنها صيغت بأيد ليكودية          

فاوضات حول الوضع النهائي، وهذا يعني تنازالً       الدولة وضرورة إقرار السلطة بهذا األمر كمدخل ألي م        
، كما  1948فلسطينياً مجانياً ومبكراً عن حق عودة الالجئين الى المدن والقرى التي شردوا منها في العام                

 للحصول على حقـوق المواطنـة       1948يؤثر سلباً في نضاالت الفلسطينيين في االراضي المحتلة عام          
  .يل لتتحول الى دولة ديموقراطية لكل مواطنيهاونزع الصفة العنصرية عن اسرائ

 –قبل ذلك وبعده، أصر أيهود أولمرت على اعتبار مؤتمر انابوليس نقطة انطالق للمفاوضات الفلسطينية               
االسرائيلية من دون تحديد النتائج وطبيعتها وال نقطة النهاية كما أراد الرئيس محمود عبـاس ومعظـم                 

 الى اللقاء كمؤتمر دولي يناقش القضايا النهائية ويضع حلـوالً لهـا مـع              المسؤولين العرب الذين نظروا   
  .جداول زمنية مفصلة وملزمة

طبعاً، ال يمكن الحديث عن الموقف االسرائيلي من مؤتمر أنابوليس من دون نظرة الى مواقف الثالثـة                 
ووزير الدفاع زعـيم    الكبار في الحكومة، رئيس الوزراء أيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني            

أولمـرت بحـث مـن      . حزب العمل ايهود باراك، الذين يمتلكون تصورات ورؤى مختلفة تجاه المؤتمر          
البداية عن لقاء عالقات عامة يحتل عناوين الصحف ويزيد من شعبيته المنهارة ويبين مزايـاه كقائـد او                 

لفساد المثارة حوله وكذلك تقرير     رجل دولة يمتلك أجندة وجدول أعمال، وفي الوقت نفسه يطمس قضايا ا           
وأولمرت اعتمد القاعدة االسرائيلية    . 2006فينوغراد النهائي حول األداء خالل حرب لبنان الثانية صيف          

التقليدية انه كلما توسعت قضايا الفساد والمشاكل الداخلية ليس أمام القائد سوى الى الخروج الى الحـرب                 
 –تسوية، وهو الذي ال يستطيع بعد حرب لبنان تبني الخيـار األول             او الذهاب الى المفاوضات وعملية ال     
 لجأ الى الخيار الثاني على طريقة معلمه آرييل شارون باحثاً عـن             -قاربه على استحياء في قطاع غزة       

صور لقاءات مع بعض الزعماء العرب إلثبات صوابية نهجه السياسي، وفي الوقت نفسه الزعم بتحقيـق   
  .التطبيع مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية، خصوصاً تلك المهمة والمؤثرة: هما عجز عنه أسالف

وإذ يبحث أولمرت عن حملة عالقات عامة في لقاء دولي يطيل مدة بقائه فـي سـدة الـسلطة كـرئيس                     
حكومة، فإن موقف وزير الخارجية تسيبي ليفني يبدو مختلفاً بعض الشيء، فهي التي صاغت الخطـوط                

نامج كديما السياسي وصاحبة القول ان االنسحاب من بعض مناطق الضفة يعتبـر تطبيقـاً               العريضة لبر 
لأليديولوجيا الصهيونية وليس تنازالً او انحرافاً عنها، وهي طالبت دائماً بمنح الفلسطينيين أفقـاً سياسـياً           

االقتصادية مثل  وحتى دولة، وتعتبر ذلك مصلحة حيوية السرائيل شرط التركيز على القضايا المرحلية و            
وتعتقد ليفني أيضاً بأن من     . االسرى وحرية الحركة للمواطنين والبضائع والمشاريع الصناعية المشتركة       

الممكن التوصل مع الفلسطينيين الى ما تسميه اتفاق ربط بتهيئة االوضاع عبر القضايا المرحلية، كـذلك                
السرائيلي العام الذي ال يثق بالرئيس محمود       عبر العودة الى خريطة الطريق، لكن ليفني اسيرة للموقف ا         

عباس وال يعتبره شريكاً مالئماً وقادراً على تنفيذ أي اتفاق او تفاهم قد يتم التوصل اليـه، مـن دون أي                     
وأوضح الـرئيس عبـاس     . مراجعة للمسؤولية االسرائيلية عن الوضع في الضفة والقطاع في شكل عام          

 بالتنسيق مع ايهـود  – على العودة الى خريطة الطريق هي ايضاً وحكومة سالم فياض ان ليفني المصرة 
 صاحبة فكرة ضرورة اقرار الفلسطينيين بيهودية اسرائيل، ما يعني تفجير المفاوضات وافراغها             –باراك  

  .من مضمونها
أمر آخر يستحوذ على تعاطي ليفني مع مؤتمر أنابوليس، هو موقفها الشخصي من ايهود أولمرت، فهـي             

ة محتملة لزعامة كديما ورئاسة الوزراء تعتبر ان أولمرت غير جدير بمنصبه وانه سـاقط حتمـاً                 كوريث
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 – من وجهة نظر ليفني      –سواء بسبب قضايا الفساد او بسبب تقرير فينوغراد النهائي، وبالتالي ال داعي             
  .اً بالضرر عليهالمساعدته في تحقيق أي إنجاز سياسي أو ديبلوماسي لن يفيده في أي حال وقد يعود ايض

مختلف نسبياً عن موقف ليفني، فباراك غير مقتنع بفتح أي آفاق مع السلطة             " مستر أمن "موقف باراك او    
الفلسطينية ال في السياسة وال في غيرها، وهو يعتقد بأن الرئيس محمود عباس ورئيس حكومتـه سـالم                  

د األمني، وهو في جلساته الخاصة      فياض غير قادرين على تحقيق أي شيء إلسرائيل، خصوصاً في البع          
يشيد على المستوى الشخصي بأبي مازن وفياض، ولكن يرى المشكلة في كونهما غير متمرسين وحتـى                
غير راغبين في الضغط على الزناد، والمقصود بالطبع قمع المعارضين بالقوة المسلحة، كما ان بـاراك                

اسعة من الضفة الغربيـة إال بعـد تطـوير          يزعم ان ليس في مقدور اسرائيل االنسحاب من مساحات و         
منظومة صاروخية مضادة للصواريخ، ويعتقد بأن الخطوات االسرائيلية يمكن ان تتم في شـكل أحـادى                

  .وفق قاعدة الالشريك التي ينسبها لنفسه
 وزير الدفاع االسرائيلي باراك وزميلته وزيرة الخارجية ليفني يتفقان على أن أولمرت ميت سياسياً وانه              

يرى باراك انها ستجرى في النصف الثاني من عام         (راحل ال محالة وان المنافسة في االنتخابات المقبلة،         
ستكون مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو، وهذا قد يفسر المواقف اليمينية األخيرة لبـاراك            ) 2008

ة اكثر من مواقـف افيغـدور       بأنها متشدد ) 21/11االربعاء  " (يديعوت احرونوت "التي وصفها رفاقه لـ     
  .ليبرمان

ولفهم أشمل للموقف االسرائيلي تجاه مؤتمر السالم، ينبغي إلقاء نظرة على مواقـف ورؤى الـشريكين                
ايلـي يـشاي طالـب وزيـرة        " شاس"، فزعيم   "اسرائيل بيتنا "و  " شاس"اآلخرين في االئتالف الحكومي     

واعتبـر ان مجـرد     . لقضايا االقتصادية والمعيشية  الخارجية االميركية كوندوليزا رايس بالتركيز على ا      
أما . من الحكومة وبالتالي انهيار االئتالف    " شاس"طرح قضية القدس للنقاش في أنابوليس ستعني خروج         

، أفيغدور ليبرمان فيجدد مشروعه الخاص بشطب حق العودة والقدس مـن ملـف              "اسرائيل بيتنا "زعيم  
لطة، يشمل التخلص من جزء كبير من المواطنين الفلـسطينيين     المفاوضات وتبادل أراض وسكان مع الس     

، وكل ذلك يرتبط بتهيئة األرضية االقتصادية واألمنية وحتـى الثقافيـة        1948في األراضي المحتلة عام     
واأليديولوجية للفلسطينيين باعتبار ان الديموقراطيات ال تتنازع وهي تفضل دائماً الوصول الـى حلـول               

  . والحواريةعبر الطرق السلمية
 بحسب التعبير البليـغ والـشهير       -بما ان اسرائيل ال تملك سياسة خارجية بل تملك سياسة داخلية فقط             

 فإن مؤتمر أنابوليس لن يكون اكثر من منصة إللقاء الخطابات وتبادل الصور ومحطة              -لهنري كيسنجر   
ض، خصوصاً القدس والضفة،    من محطات كسب الوقت والمناورة لتكريس سياسة األمر الواقع على األر          

عن الـرئيس جـورج بـوش       " هآرتس"غير ان اكثر ما يلفت النظر عن مؤتمر السالم الكالم الذي نقلته             
أعدك بأن يكون هذا حـدثاً لطيفـاً   : "الذي قال ألحد سائليه عن ماهية المؤتمر وجوهره ) 18/10/2007(

  ".جداً
من دون تقديم أي تنـازالت او إرجـاع أي مـن            حدث لطيف جداً    . ذلك بالضبط ما يريد االسرائيليون    

  .الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني
  24/11/2007الحياة 

  
  "أنابوليس" في "حماس"شبح  .54

  ألفارو دي فاسكونسيلوز
  ألفارو دي فاسكونسيلوز مدير معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية في باريس

بهة الدبلوماسية للمشكلة اإلسـرائيلية الفلـسطينية بمثابـة تطـور           كانت عودة الواليات المتحدة إلى الج     
ويبدو أن الجهود التي    . وهو التطور الذي سعت دبلوماسية االتحاد األوروبي إلى جلبه في النهاية          .محمود
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تبذلها وزيرة خارجية الواليات المتحدة كونداليزا رايس لدفع عملية السالم إلى األمـام أثنـاء سـنواتها                 
فإذا ما كتب لهذه الجهود النجاح، لن يتذكرها العالم هـي وإدارة            .  في منصبها هي جهود صادقة     األخيرة

بوش بمأساة العراق التي ال تنتهي فحسب، بل وأيضاً بإسهامها هي واإلدارة األميركية جدياً فـي جلـب                  
  .السالم إلى الشرق األوسط

األوسط المقرر انعقاده فـي أنـابوليس       ولكن هل من الممكن أن يكون النجاح من نصيب مؤتمر الشرق            
بوالية ماريالند؟ أجل، قد ينجح إذا ما أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية واالتفـاق علـى                  

ولكن مما يدعو لألسف أن حدوث أمر كهذا ليس من          . تمديد الهدنة بدعم من حضور عسكري دولي قوي       
ن وضع العوامل الداخلية الفلسطينية في الحـسبان        ويكمن السبب وراء هذا التشاؤم في العجز ع       .المرجح

  .على نحو جاد
إن الحاجة إلى إشراك كافة القوى الفلسطينية في أي مفاوضات سالم في المستقبل تشكل واحدة من أهـم                  
النقاط التي تم التوصل إليها في المؤتمر األوروبي األميركي الذي انعقد مؤخراً بتنظيم من معهد االتحـاد        

البد وأن تشكل حماس جزءاً من أي حل دائم للقضية الفلسطينية، ليس فقـط     . للدراسات األمنية األوروبي  
ألنها فازت بالحكم في انتخابات ديمقراطية، بل ألنها أيضاً تسيطر على قطاع غزة ولها نفوذ حقيقي فـي             

 قد تكون راغبـة     فضالً عن ذلك، فبينما تشير هدنة حماس الطويلة مع إسرائيل إلى أنها           . الضفة الغربية 
في هجر العنف إذا ما استُخِدم معها القدر الوافي من اإلقناع،إال أنها قد تشكل مصدراً رهيبـاً لإلزعـاج                   

  .والمتاعب إذا ما استمر استبعادها من عملية السالم
ما زالت االحتماالت قائمة،وإن كانت بعيدة وغير مرجحة،في أن يذهب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود              

مرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أنابوليس وهمـا يحمـالن معهمـا خطـة قويـة                  أول
 مع بعض التعـديالت البـسيطة، وتعـويض         1967تقسيم القدس، والعودة إلى ما وراء حدود        (متماسكة
في هذه الحالة، سوف يغادر     . عالوة على جدول زمني لتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية        ) الالجئين

  .اس أنابوليس وهو في موقف أقوى يسمح له بالتفاوض مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنيةعب
إال أن تبني أي استراتيجية تسعى إلى تدمير حماس كقوة سياسية، فلن يؤدي إال إلى تصعيد حدة األزمـة                   

عها شـبه   بتحويل حماس إلى كتلة من الجماعات العنيفة المسلحة،األمر الذي من شأنه أن يجعل الحوار م              
  .مستحيل

. لفرض الحل من جانبها   " المعتدلة"كان هنري كيسنجر قد اقترح مؤخراً انتظار ما يسمى بالدول العربية            
مما ال شك فيـه أن مـشاركة        . إال أن هذه االستراتيجية تتجاهل العديد من الحقائق الفلسطينية واإلقليمية         

 تهدف إلى عزل حماس بالكامـل البـد وأن          الدول العربية أمر ضروري وأساسي، ولكن أي استراتيجية       
تؤدي في النهاية إلى انقسام الفلسطينيين،األمر الذي سيفرض بالتالي مشكلة خطيرة بالنـسبة للحكومـات               

ولقد أدركـت   .العربية، التي تواجه معارضة داخلية قوية من جانب األحزاب اإلسالمية التي تساند حماس            
ة حين دعت إلى اتفاق مكة الذي أسفر عن تشكيل أول حكومة وحدة             المملكة العربية السعودية هذه الحقيق    

  .وطنية بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية
فضالً عن ذلك فإن أي محاولة جديدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد تفوز بتأييـد الـرأي العـام فـي                     

يل فـي أعقـاب حـرب       ومن الجدير بالذكر أن استطالعات الرأي العام التي جرت في إسرائ          . إسرائيل
من السكان في إسرائيل يؤيدون الدخول في مفاوضات مع حكومـة           % 76 في لبنان تشير إلى أن       2006

  .وحدة وطنية فلسطينية تضم حماس
قد ينجح مؤتمر أنابوليس في التوصل إلى التزام راسخ بإشراك كافة القوى السياسية الفلسطينية الرئيسية               

 أن يقترن ذلك بالتوصية بتعهد كافة أطراف الـصراع بهجـر كـل              في أي مفاوضات سالم قادمة، على     
وهذا من شأنه أن يزيح العقبة الرئيسية التي تمنع إعادة بنـاء حكومـة الوحـدة الوطنيـة                  .أشكال العنف 
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والتوصل إلى مثل هذا االتفاق من شأنه أيضاً أن يوفر الشرعية الشعبية القوية التي سـيحتاج                . الفلسطينية
  .نيون على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى أي تسوية حقيقيةإليها الفلسطي

إن إنهاء العنف يشكل أيضاً أهمية كبرى فيما يتصل بتحسين حياة الناس وتوليـد الثقـة بـين الـشعبين                    
إن . الفلسطيني واإلسرائيلي، وضمان دعم المفاوضات من جانب اإلسرائيليين والفلسطينيين على الـسواء           

األول الذي يشغل عامة اإلسرائيليين، وكذلك الفلـسطينيين،ومما ال شـك فيـه أن دعـم                األمن هو الهم    
وهذا هو السبب الـذي يجعـل       .األحزاب السياسية اإلسرائيلية للمفاوضات يتوقف على الضمانات األمنية       

 مسألة إنهاء العنف أكثر إلحاحاً وأهمية من االعتراف الفوري بدولة إسرائيل،وهو المطلب الـذي لبتـه               
  .حماس بالفعل من خالل الممارسة العملية

والحقيقة أن الفلسطينيين كانوا يفضلون دومـاً       . يتعين على قوات حفظ السالم الدولية أن تعزز هذه الهدنة         
وجود قوات عسكرية دولية، كما تحرك اإلسرائيليين أيضاً في هذا االتجاه حين قبلـوا بتواجـد القـوات                  

ويتعين على األوروبيين أن يتفقوا     . طاع غزة عند حدود رفح مع مصر      األوروبية في جنوب لبنان وفي ق     
  .على توفير مثل هذه القوة

والتحـدث بـدون     في النهاية، يتعين على األوروبيين أن يستمروا في االضطالع بـدورهم التقليـدي،            
ـ  . بما في ذلك حمـاس     -اعتبارات إيديولوجية مع كافة األطراف المعنية بالمأساة الفلسطينية          ذه هـي   ه

ولكن إذا كان لمؤتمر أنابوليس     . بالتحديد المهمة التي يتمنى األميركيون سراً أن يضطلع بها األوروبيون         
أن ينجح في إعادة عملية السالم إلى مسار ناجح، فالبد وأن تتوصل حكومات االتحاد األوروبي أوالً إلى                 

  .موقف موحد من هذه القضية
  

  24/11/2007الغد األردنية 
  

   الوطنية ومعضالتها الداخلية"حماس"هوية  .55
  عبد اهللا ربحي

انتصار حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية ومشاركتها اصال في اللعبة السياسية ثـم اسـتيالؤها               
على غزة فتحت الباب أمام جدل قديم جديد في الصراع العربي االسرائيلي عموما والصراع الفلـسطيني                

 الهجرات اليهودية لفلسطين ومنذ ثورة البراق لم يكن النفس الجهـادي هـو              االسرائيلي خاصة، فمنذ بدء   
الدافع الكبير لثوار فلسطين بل كان مجرد رافد من الروافد العديدة لمنطلقات النضال الفلسطيني، فالساحة               
السياسية الفلسطينية ومنذ العشرينيات شهدت والدة حزب شيوعي وأحزاب علمانية متعددة وظهر قـادة              

يحيون للثورة الفلسطينية الكبرى، وقبيل النكسة وبعدها كانت النظريات القومية واليسارية والماركسية            مس
منطلقات نظرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش والديمقراطية بقيادة نـايف حواتمـة               

كـار اليـسارية    وكالهما مسيحي وكذلك ظهرت حركة فتح بمحتواها الوطني المحض وضمت جميع االف           
حين كان  . والقومية والوطنية الفلسطينية واالخوانية مادام الجميع وقعوا تحت ذات الظلم ولهم ذات الهدف            

يجابه أي فلسطيني بسؤال حول هوية نضاله كان يقول ان الملحد والجهادي لديهما مصلحة واحدة وهدف                
لسجاالت الفكرية والفلسفية للثورة تختفي     واحد ويشتركان في انهما اخرجا بالقوة من االرض لذلك كانت ا          

تحت غطاء سميك من الكوارث التي طحنت الجميع في كافة المنافي التي احتضنت الثورة وهذه المنافي                
ايضا كان لها تأثير غير اصيل في اعتناق بعض التيارات الفلسطينية تحت ضـغط المـضيف لفلـسفات       

 االرض مشابهة لظروف اي من الثورات فـي العـالم،           نضالية ما كانت لتعتنقها لو كانت ظروفها على       
القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر قال لي مرة ان مقاتلي الجبهة ذات الفكـر الماركـسي كـانوا                   

  .يغتسلون بنهر االردن ويصلون ركعتين وينطقون بالشهادة قبل التوجه الية عملية
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انتموا للجبهة الشعبية وفتح سابقا ولم يـشدهم الخطـاب          الذين انتموا لحماس في الثمانينيات والتسعينيات       
الديني االخواني لحماس بقدر ما وجدوا فيها حركة مؤثرة وجادة في مقاومة االحتالل االسرائيلي خاصة               

  .في الداخل بعد ان تشتت باقي الحركات
ابات دون ان يتبنى موقف الرئيس أبو مازن منذ البداية تلخص في قوله ال يمكن الحد المشاركة في االنتخ           

أوسلو وينتمي للعملية السياسية التي افرزت الكيان الفلسطيني ولكن محمد دحالن صاحب الحملة االمنية              
الشرسة على حماس في عام ستة وتسعين وعدوها االول في غزة حتى رحيله االسبوع الماضي ال يؤمن                 

حة حاجة فلسطينية وحجته في ذلك فيها       بفكر حماس وال بمستقبلها السياسي ويعتبر ان اقصاءها عن السا         
بعض المنطق فهو ال يريد ان تعود النظرية النضالية الفلسطينية الى المربع االول الذي انطلقت منه فتح                 
سابقا وتخلت عنه بحكم التجارب وتغير الظروف الدولية وتنطلق منه حماس اآلن وهو ازالة اسرائيل من                

 تفاخر بكونها جـزءا  - وفقا لتصريحات اسماعيل هنية سابقا -حركة الوجود وعالمية الجهاد كون قادة ال  
من حركة االخوان المسلمين وقد برز الخطاب الجهادي للحركة عبر اعالمها وبعض مـسؤوليها الـذين                

  .طغى خطابهم االيديولوجي احيانا على حنكتهم السياسية
ته على نجاح هذا الدور خاصة بعد       قرار زعيم حماس خالد مشعل دخول الحركة للملعب السياسي ومراهن         

الفوز بانتخابات التشريعي ومخاضات الحوار العسيرة لتشكيل حكومات اتحادية ونبرة التحدي التي ظهر             
بها البراز مرونته السياسية لم تكن موضع اجماع داخل الحركة فحتى بعد فوز حماس اصدر احد قادتها                 

مشعل نوى تحويل حماس الى     .  المشاركة في االنتخابات   فتوى يحرم فيها الترشح أو    ) أحمد نمر (في غزة   
تنظيم يمثل كل الشعب الفلسطيني، ولكن ما اعتبرت تنازالت عرضته النتقـادات مـن جانـب الجنـاح              

 وخاصة سعيد صيام صاحب القوة التنفيذية ومحمود الزهار صاحب الكلمة العليا في             ،المتشدد في حماس  
السياسية التي تحرك مشعل بناء عليها، ولم يتأثروا ايضا من حقيقـة             هؤالء تجاهلوا الضرورات     .القسام

أن نهجه العملي قد بدأ يرسخ في أذهان األسرة الدولية واالعتراف بأن حمـاس هـي حركـة سياسـية                    
  .مشروعة مستعدة للتسوية السياسية على أساس مبدأ الدولتين لشعبين

دية العقائدية الصلبة التي امنـت تماسـكها وشـعبيتها          وهنا تبرز المعضلة الحقيقية لحماس فنواتها الجها      
واستمراريتها وهي النواة الرافضة للتسويات السياسية اصطدمت بالنهج الذي بدأ يميـل اليـه مؤسـس                
الحركة احمد ياسين والقائد عبد العزيز الرنتيسي سابقا ومشعل وهنية الى حد ما حاليا وهو النهج الـذي                  

توافقا فلسطينيا تحت سقف اوسلوا، أو مبدأ الدولتين على االقل وهكذا اضطر            يؤمن للحركة قبوال دوليا و    
  .هنية ومشعل لالنحناء للقواعد مفضلين وحدة الحركة وتماسكها على اي اعتبار آخر

  24/11/2007الوطن القطرية 
  

  "إسرائيل"نحن ويهودية  .56
  احمد الطيبي. د

إسرائيل بل وفي المجتمع اليهودي أينما تواجد، تلك        ؟ قائمة حتى اليوم في      "من هو يهودي  "ما زالت جدلية    
الجدلية الدائرة بين الدين والقومية لم تحسم بعد ولن تحسم قريبا كما يبدو وهـي احـد أسـباب تـشوه                     

مكانة األقليـة العربيـة والمـواطنين       : الديموقراطية اإلسرائيلية التي تعاني من نتوءات عدة أبرزها أوال        
 احـتالل   :جدلية الدين والدولة وقضايا وقوانين األحوال الشخـصية، ثالثـا         : ياالعرب داخل إسرائيل ثان   

  . انعدام دستور للدولة وغيرها:إسرائيل لألراضي الفلسطينية ورابعا
تحاول إسرائيل حتى أالن التعويض عن انعدام الدستور فيها بما يسمى قوانين أساسية وهي احـد عـشر             

  .لقوانين العادية طبقا لقرارات محكمة العدل العلياقانونا تعتبر أكثر أهمية وسطوة من ا
يهودية قبـل   : انظر النص ".( دولة يهودية وديمقراطية  "وينص قانون أألساس على تعريف إسرائيل بأنها      

 عامـا واختلفـت حتـى       22جاء ذلك التعريف بعد نقاش جرى في الكنيست قبل أكثر من             ).ديمقراطية
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وكـان القـرار خـالل     " دولة الشعب اليهودي  " أو "دولة يهودية " يفاألحزاب اإلسرائيلية هل يكون التعر    
ذي الطابع الديني والقومي معا حسب "دولة يهودية   " البند السابع أ على      1985التصويت على القانون عام     

بان إسرائيل هي دولة اليهـود أينمـا        "تفسير أصحاب االقتراح فيما يذكر بما قاله بن غوريون قبل عقود            
اك قيمتان في هذا التعريف،القيمة االثنية والعرقية والقومية من جهة والديموقراطية من جهـة               هن ."كانوا
  .أخرى

فالديموقراطية تـستند أساسـا إلـى       .لقد عملنا مرارا وتكرارا على كشف التناقض الصارخ بين القيمتين         
ي دولة، بشكل عرقـي     أ،المساواة كأحد شروطها بين مواطني الدولة بينما ترسيخ االعتراف بهوية الدولة          

 ،وأكثر حقوقـا  " أفضل"أو قومي أو ديني وهنا القصد اليهودية أو اليهود، يجعل اليهودي في هذه الدولة               
  .فكيف نقبل بذلك؟؟.طبقا للقانون، من غير اليهودي وتحديدا العربي حتى لو كان مواطنا في نفس الدولة

راف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية لها حقوق        الحركة العربية للتغيير طرحت فكرا أخرا يطالب باالعت       
ووصـفها بديمقراطيـة متعـددة      "بدولة كل قومياتها  "فردية وجماعية على حد سواء عبر تعريف إسرائيل       

  .الثقافات مع انتهاج سياسة المشاركة المدنية الكاملة إال إن االقتراح اسقط كما متوقعا مرارا وتكرارا
 التمييز العنصري القائم في كل مجاالت الحياة في هذه الدولة ضد كـل              إن هذا التعريف إلسرائيل يرسخ    

ما هو عربي ويبقى زمام األمور بمجموعة األغلبية المبنية على القاسم القومي والعرقي وليس على قـيم                 
  .ديمقراطية تكون رابطا يجمع هذه األغلبية

الذي تقوم من خالله إسـرائيل      "غرافيالبعد الديمو "وهذا هو التفسير للطرح العنصري المستمر لما يسمى       
ومؤسساتها السياسية واألمنية واألكاديمية بعملية عد رقمي للعرب في إسرائيل بل أن هناك من يعلق في                
كل مرة تنجب فيها سيدة فلسطينية طفال وكان الزواج أو الحمل لدينا هو مؤامرة ضد الحركة الصهيونية                 

  .أو أنه مؤامرة ضد كيان الدولة ذاتها
من جهة أخرى تنأى إسرائيل بنفسها عن االعتراف بمسئوليتها عـن نـشوء قـضية الالجئـين وتلقـي           
بالمسئولية على كل العالم وتحديدا على الفلسطينيين أنفسهم لكي ال تعترف بأي بعد قانوني أو أخالقي أو                 

 إلى ديارهم أو     وما بعده لكي ال تسمح اثر ذلك بعودة الالجئين         1948تاريخي أو سياسي عما جرى عام       
  .حتى االعتراف بحقهم في العودة

أما المحاولة األخيرة لحكومة إسرائيل عبر رئيس وزرائها ايهود اولمرط ووزيرة خارجيتها تسيبي ليفني              
اشتراط عقد مؤتمر انابوليس أو االتفاق على حل دائم بقيام الوفد الفلسطيني باالعتراف بإسرائيل كدولـة                

  . يقال عنه انه خطير من جهة وسخيف من جهة أخرىيهودية فهو طلب اقل ما
فالدول هي التي تقرر هويتها وتعريفها في مؤسساتها البرلمانية أو القانونية ومع األسف فعلت إسـرائيل                

والكنيست هي المكان لتغيير هذا التعريف أو التعامل معه إلى جانـب             .ذلك في الكنيست قبل سنوات عدة     
ال عالقة ألي طرف خارجي وتحديدا للمجتمع الدولي بذلك وأي           .محاكم المحلية اإلعالم والرأي العام وال   

محاولة إلدخال المجتمع الدولي ستؤدي بالموقف الفلسطيني إلى الضعف والخسارة الن هـذا المجتمـع               
انظر موقف الرئيس األمريكي جورج بوش بل أيضا         .الدولي منحاز تماما للموقف اإلسرائيلي حول ذلك      

على المجتمع الدولي أن يقدم ضمانات أمنية إلبقاء الطـابع          " الذي قال    2006نو برودي عام    موقف روما 
  ."اليهودي لدولة إسرائيل 

وهناك بعد أخر لهذا المطلب اإلسرائيلي وهو المزاوادات الداخلية بـين أقطـاب الحكومـة واألحـزاب                 
 ليبرمان أو أيهود بـاراك هـذا        وكيف ال يتبنى   . من جهة وليفني من جهة أخرى      تبين اولمر . المختلفة

المطلب بل أن االثنين يذهبان أكثر من ذلك ويطالبان العرب والفلسطينيين باالعتراف بإسـرائيل كدولـة                
إن بعض هؤالء الساسة يحضرون لليوم الذي ستفشل فيـه المفاوضـات حيـث              !!! يهودية وصهيونية   

ن األحزاب والساسة اإلسرائيليين يتعـاملون      أمام الفلسطينيين خاصة وا   " بطوالته"سيسوق كل واحد منهم     
ولن يكون اليوم بعيدا حين سنسمع مطلبا من احـد           .مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية إسرائيلية داخلية      
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وهو النشيد الوطني اإلسرائيلي أو علـى       "هتكفا  " السياسيين اإلسرائيليين بضرورة تبني الفلسطينيين لنشيد     
أو مثال إلزام الفلسطيني بقبول المقولة الصهيونية       ..! لفلسطينية بإدخاله لمنهاجها  األقل بان تقوم المدارس ا    

كل شيء جائز في ميزان القوى المختل هذا وفـي عـالم            .."شعب بال ارض ألرض بال شعب       " المقرفة  
أصيب بمعيار أخالقي مزدوج يجعل من الضحية جالدا ومن قوى االحتالل ضحية تحتاج إلـى تطمـين                 

اصة إذا كان المفاوض اإلسرائيلي ما زال متخوف في داخله من ال أخالقية طرد الفلسطينيين               وحماية وخ 
  .من بلدهم ونشوء مسألة النزوح والتشرد

في أحد لقاءات الوفدين المفاوضين طلبت الوزيرة تسيبي ليفني من األخ احمد قريع أبو عالء رئيس الوفد                 
وحسنا فعـل   . إن األمم المتحدة قررت ذلك في قرار التقسيم       الفلسطيني االعتراف بيهودية إسرائيل قائلة      

وهو كـالم لـم     ... لنطبقه ولكل حادث حديث    181أبو عالء عندما أجابها على الفور تعالي لنعود لقرار          
الحـل القـومي لكـل      " حتى جاء تصريحها الخطير بأن الدولة الفلسطينية هـي          ..يعجبها بطبيعة الحال  

بمعنى ان ليفني تريد دولة يهودية خاليـة مـن          " !! طنين العرب في اسرائيل   الفلسطينيين بمن فيهم الموا   
  .العرب وهذا هو احد اهم دوافعها لطرح موضوع يهودية الدولة

ولكنهـا طبقـا لتفـسيري      !! إن إسرائيل التي تعرف نفسها بأنها يهودية وديموقراطية هي فعال كـذلك             
  !.ا هو الفرق كله في جملة واحدةوهذ.ديموقراطية تجاه اليهود ويهودية تجاه العرب

  23/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  :كاريكاتير .57
  

  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     911:         العدد                        24/11/2007السبت : التاريخ

  24/11/2007الحياة الجديدة 


