
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وعقد مؤتمر مماثل في موسكو" أنابوليس"واشنطن تقترح لجنة متابعة لـ : مصادر عربية
  إلى االحتالل لديهنقل محاضر التحقيقاتياألمن الفلسطيني : "حماس"أسرى من 

 من عناصرها عدداً وتعتقل "حماس"ـلصحفياً  تمنع مؤتمراً  في الضفةاألجهزة األمنية
 "حماس" و"فتح" لعقد صلح بين  سودانيةمبادرة

 لوحة تكرِّس تهويد القدس تصدرت لقاء عباس بأولمرت األخير دون اعتراض

 فلـسطينية-ةوثيقة إسرائيلي 
 لحل قضية الالجئين وتعويضهم

 
  ٣ص ... 

 ٢٥/١١/٢٠٠٧٩١٢األحد 
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    :لطةالس
 ٦  في واشنطن مفاوضات وثيقة التفاهم واالسرائيليون سيستأنفونالفلسطينيون  .٢
 ٦  عباس يتشاور مع محمد السادس في طريقه للمشاركة في أنابوليس .٣
 ٦  ولةذاهبون إلى انابولس لتسريع إقامة الد: فياض .٤
 ٧   المفاوضات لن تكون سهلة وبسيطة ألنها تمس قضايا مصيرية:عريقات .٥
 ٧   عودنا اإلسرائيليون على الخروج من مأزق السالم:نبيل عمرو .٦
 ٧  األخير دون اعتراضلوحة تكرِّس تهويد القدس تصدرت لقاء عباس بأولمرت  .٧
 ٧   يطلع السنيورة على آفاق أنابوليسعباس زكي .٨
 ٧  من عناصرها عدداً وتعتقل "حماس"ـلصحفياً  تمنع مؤتمراً  في الضفةاألجهزة األمنية .٩
 ٨  الب آخر لحماس في الضفة الغربيةلن نسمح بانق: اليحيىعبد الرزاق  .١٠
 ٨  صواريخ المقاومة ستبقى رسالة إنذار لإلسرائيليين: أحمد يوسف .١١
 ٨  الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماع البرلمانات العربية بدمشقالمجلس  .١٢
 ٩   التنفيذية لمنظمة التحرير اميل جرجوعيوفاة عضو اللجنة .١٣
 ٩  السلطة الفلسطينية تناشد مؤسسات حقوقية إدخال أغطية لألسرى مع فصل الشتاء .١٤
 ٩  فلسطين تحصل على مدار فضائي إلطالق قمر صناعي .١٥
 ٩  تعتقل مجموعة من فتح متورطين في تفجير جيب للشرطةالداخلية في غزة  .١٦
 ١٠  ف ضابط في األمن الوطني شمال غزةاختطا .١٧
١٠  وزير األوقاف يعتمد التشكيلة الجديدة للجان الزكاة .١٨
    

    :المقاومة
١٠  الضفة لن يسكت رغم قمع أجهزة عباسصوتنا في ": حماس" .١٩
١٠  "أي تفويض وطني ألحد بالدخول في مفاوضات عقيمة"ليس هناك : مشعل .٢٠
١١ الفلسطينيون لن يعطوا ثقتهم لرافضي المقاومة: "الشعبية" .٢١
١١   أنابوليس قرار وزراء الخارجية العرب المشاركة فينتقد ت"الشعبية" .٢٢
١١  مؤتمر شعبي للفصائل في غزة رفضاً الجتماع أنابوليس .٢٣
١١  دارة المفاوضاتدعو لتشكيل مرجعية فلسطينية عليا إلت" الديمقراطية" .٢٤
١٢   إلى االحتالل لديهنقل محاضر التحقيقاتياألمن الفلسطيني : "حماس"رى من أس .٢٥
١٢  تخفيف معاناة المزارعين الفلسطينيينالعمل ل ب"حماس"عباس والمجدالوي يطالب  .٢٦
١٢  " اإلعالميةة األقصىشبك"جزء من  ك تتحضر إلقامة مدينة إعالمية في غزة"حماس" .٢٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢   الشرطة ترجئ توجيه االتهام إلى أولمرت بالفساد   .٢٨
١٣  لحضور مؤتمر انابوليسولمرت يتوجه إلى الواليات المتحدة ا .٢٩
١٣   يشهد تسوية   لن٢٠٠٨عام : هآرتس .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٣  مؤتمر في شفاعمرو يدعو إلى التمسك بالثوابت ورفض االعتراف بيهودية الدولة .٣١
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١٤  استشهاد شقيقين قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة .٣٢
١٤  صيادا فلسطينيا قبالة شاطيء غزةاالحتالل يصيب  .٣٣
١٤  الغربية في الضفة  اسرائيليحتى الموت على حاجزفلسطيني ضرب ُمسن  .٣٤
١٤  لجنة تخفيف الثلث اإلسرائيلية تؤجل النظر في قضية األسير حسام خضر .٣٥
١٤  جسم مشبوه في غزة ومجهولون يعتدون على جمعية خيريةجرح شاب ب .٣٦
   

   :صحة
 ١٥   غزة بعد منعه من العالج في الخارجحصارمسن فلسطيني ينضم إلى قافلة شهداء  .٣٧
   

   :ثقافة
 ١٥  رفمخرجة فلسطينية تكسر حاجز الصمت بشأن القتل فى قضايا الش .٣٨
   

   :األردن
١٥  نابوليسأع اأردنية إسرائيلية للتباحث في ترتيبات اجتماتصاالت  .٣٩
   

   :لبنان
 ١٥  على قاعدة اإلجماع العربي" أنابوليس "إلى لبنان .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦ وعقد مؤتمر مماثل في موسكو" أنابوليس"واشنطن تقترح لجنة متابعة لـ : مصادر عربية .٤١
١٦  "حماس" و"فتح" لعقد صلح بين  سودانيةمبادرة .٤٢
   

   :دولي
١٦  سيالواليات المتحدة ال تنوي الضغط على إسرائيل في أنابول .٤٣
١٧  واإلسرائيليينجنوب أفريقيا تأمل في التوسط بين الفلسطينيين  .٤٤

   
    :حوارات ومقاالت

يرات مؤتمر باريس لدعم السلطة  حول تحضالمبعوث الرئاسي الفرنسيحوار مع  .٤٥
١٧  الفلسطينية

١٩  ياسر الزعاترة... ابوليسالعرب إذ يبلعون شروطهم لحضور أن .٤٦
٢٠  ألفارو دي فاسكونسيلوز... "سيأنابول"شبح حماس في  .٤٧
٢٢  أسعد عبد الرحمن. د... الدولة اليهودية في عيون قيادات إسرائيلية .٤٨
    

 ٢٣  :كاريكاتير
***  

  
  لحل قضية الالجئين وتعويضهم فلسطينية -سرائيلية وثيقة إ .١
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 فلـسطينية،   –وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة إسـرائيلية         " هآرتس"تناولت صحيفة   : هاشم حمدان 
  .تنفي حق العودة إلى الديار التي هجر منها الالجئون

ت الفلـسطينية، وبعـد     وكتب عكيفا إلدار أن صائب بامية، المستشار االقتصادي لالتحاد العام للـصناعا           
في تل  " الكرياه"توقيفه على حاجز قلنديا، الثالثاء الماضي، وصل من رام اهللا إلى بوابة وزارة األمن في                

 أمام  االثنانوعرض  . أبيب، ودخل سوية مع البروفيسور أرييه أرنون إلى مكتب الجنرال عاموس غلعاد           
ولس، ملفا ضـخما يتـضمن اقتراحـات لحلـول          ممثل وزير األمن في طاقم المفاوضات التمهيدية ألناب       

  . اقتصادية لقضيتي الالجئين الفلسطينيين والقدس-سياسية
الذي وضـع نتيجـة لمناقـشات المجموعـة     )  بروفانس- آن-إكس(واعتبرت الصحيفة الملف المذكور   

تفكيـك   الدولية، هو محاولة إسرائيلية فلسطينية نصف رسمية أولى من أجـل             - الفلسطينية -اإلسرائيلية
وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حـل مـسألة        . حاجز حق العودة إلى مركبات اقتصادية، وعرض حلول عملية        

  . ألف دوالر لكل الجئ٢١-١٤ مليار دوالر، بمعدل ٨٥-٥٥حق العودة تصل إلى 
ـ              وبحـسبه  ". إنقاذ السالم "ومنذ أن عاد بامية إلى الضفة الغربية شارك في عدد من المبادرات والجهود ل

إن مفتاح السالم هو تقسيم البالد إلى دولتين بموجب خطوط الرابع من حزيران، مع تعديالت حدوديـة                 ف
متفق عليها، ما يعني التنازل عن بيته في يافا مقابل تعويض مالئم يـتم تحديـده مـن قبـل مختـصين        

  ..."محايدين
 قبل شهرين كمراقب فـي  وتضيف الصحيفة أن القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، الذي شارك      

أن هذه الوثيقـة هـي      " هآرتس"اجتماع مغلق في باريس، والذي عرضت فيه الوثيقة، قد صرح لصحيفة            
وفي حال الوصول إلى الحديث عن الحل الدائم، فإن         . ورقة عمل من المفضل أن يقوم الطرفان بدراستها       "

  ".هذه الورقة سوف تساعد طاقمي المفاوضات لمعرفة ما هو ممكن
أما المستشار االقتصادي لرئيس الحكومة، البروفيسور منوئيل تراختنبيرغ، الذي شارك فـي االجتمـاع              

وبحـسبه  . المذكور، فقد صرح للصحيفة بأنه أحس للمرة األولى بأن مشكلة الالجئين ليست بهذه الفظاعة             
شة البدائل، فمن الممكـن     فإذا كان بإمكان اإلسرائيليين والفلسطينيين الجلوس براحة في غرفة واحدة لمناق          

ليست في المعطيات االقتصادية، وإنمـا      " إكس"وأضاف أن أهمية وثيقة     . مناقشة مواضيع مشحونة أكثر   
بمجرد قدرة الطرفين على ترجمة لغة اإلجحاف والحقوق التاريخية إلى لغة اقتصادية عملية، على حـد                

  .قوله
نوات، البروفيسور زيلبر بنحيون، وهـو يهـودي         س ٥وعلم أنه قد بادر إلى تشكيل هذه المجموعة، قبل          

وتم تمويل نشاط المجموعة من قبل االتحاد األوروبي والبنك الدولي وجهات           . فرنسي من مواليد المغرب   
في بيـت لحـم،     " داتا"ومعهد الدراسات   " بيرس للسالم "من مرساي وجنوب فرنسا، بالتنسيق مع مركز        

  .في مرساي" بول سزان"وجامعة 
 في المجموعة هيئات رسمية، مثل االتحاد األوروبـي والبنـك الـدولي ووزارة الخارجيـة                وقد شارك 

الفرنسية، كما شاركت مؤسسات عامة ومكاتب حكومية إسـرائيلية وفلـسطينية كمـراقبين، بـدون أن                
يشاركون في صياغة التفاهمات، وإنما ساعدوا في الحفاظ على اتصال بـين الطـرفين والبحـث عـن                  

  .ي مكن بلورة أرضية مشتركة فيهاالمجاالت الت
 ١٩٩٣ بجعل عملية السالم منـذ       أخطئواوكانت نقطة االنطالق للمجموعة هي أن إسرائيل والفلسطينيين         

ولذلك فإن المشاركين في المباحثات قد تبنوا       . على أساس تدريجي، بدون اتفاق أو مناقشة النتائج النهائية        
  .لى خطوط االتفاق الدائم، ومن ثم مناقشة طرق تحقيقهاالتفاق ع": الهندسة إلى الوراء"طريقة 

 قد وصـل    ٢٠٠٦واستندت الوثيقة إلى معطيات نسبت إلى االنروا تشير إلى أن عدد الالجئين في العام               
 مليون في مخيمات اللجوء، غالبيتهم في األردن وسورية ولبنـان           ١,٣ مليون الجئ، من بينهم      ٤,٤إلى  
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 ألف الجئ فـي     ٥٥٠ مليون الجئ، منهم     ١,٧ويعيش في مناطق السلطة     . والضفة الغربية وقطاع غزة   
  .المخيمات

 ١٩٤٨بتصريح مبدئي بأن حال بعيد المدى، متفقا عليه وعادال لقـضية الجئـي              " وثيقة إكس "وقد بدأت   
، وهو القـرار الـذي      ١٩٤يجب أن يستند إلى قرارات األمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة              

وجاء أن الحل الذي تقترح المجموعة يتنـاول سـواء           .١٩٤٨ديسمبر من العام    / كانون الثاني صدر في   
فمن جهة يـستطيع    . المطالبات الفردية أو االعتبارات الجماعية للطرفين، ويقترح طريقة للتسوية بينهما         

ـ                    ين الالجئون أن يختاروا مكان سكن ثابت، ومن جهة أخرى فإن تطبيـق الخيـار مـرتبط باالتفـاق ب
  .األطراف، ومرتبط بسيادة الدول ذات الصلة، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين

المالي لتطبيق حل متفق عليه لقضية الالجئـين        / وتابعت الوثيقة أنه بنظرة أولى فإن المقياس االقتصادي       
 ويـتم    سنوات، ١٠يبدو خياليا، ولكن بالمقارنة مع البدائل، ومع األخذ بعين االعتبار أن ذلك سيمتد على               

 مليار  ٨٥-٥٥تغطية بمساعدات دولية سخية، فإن المهمة تصبح ليست مستحيلة، حيث تصل تكلفتها إلى              
فبدون حل يضع حد لمعاناة الالجئين ومكانتهم الخاصة لـن يكـون            . دوالر، بحسب حسابات المجموعة   

  .هناك نهاية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني الذي يؤثر على استقرار المنطقة كلها
 ٤ويسوق الكاتب في هذا السياق أن االنتفاضة األولى قد كلفت االقتصاد اإلسرائيلي أضرارا تصل إلـى                 

دوالر في كل سنة من سنواتها األولى، في حين تكلف الحرب على العراق، على سـبيل المثـال،                   مليار
  . مليار دوالر شهريا٢٠دافعي الضرائب األمريكيين أكثر من 

، فـإن أعـضاء     ٢٠٠٠ها الرئيس األمريكي كلينتون على الطرفين في العام         وبموجب الخطة التي عرض   
توطينهم في أمـاكن جديـدة،      : المجموعة يقترحون أن يكون بإمكان الالجئين أن يختاروا بين عدة بدائل          

 إلى منطقة   العودةترميم أماكن السكن الحالية وتوطينهم فيها، تعويض بواسطة األموال أو الممتلكات، أو             
  .حويلها إلى فلسطين في إطار تبادل مناطق مع إسرائيليتم ت

، فكل الجئ يستطيع االختيار بين البدائل، ويتم االتفاق على إطار زمنـي إلنهـاء               "وثيقة إكس "وبحسب  
وتكون هذه الوكالة مسؤولة عن خيـارات       . العملية، تحت مراقبة وكالة دولية يتم تشكيلها خصيصا لذلك        

  . ين الدولتين الذي يضع القيود على االنتقال من مكان إلى آخر بالتنسيقالالجئين ويكون االتفاق ب
 مليار دوالر، وتتعلق بعدد الالجئـين الـذين يختـارون هـذه             ١٩-٨وجاء أن تكلفة التوطين تصل إلى       

 مليار دوالر، وهي أيضا متعلقة بعدد الالجئين        ١٤-١٠أما تكلفة الترميم والتطوير فتصل إلى       . اإلمكانية
  . يختارون هذه اإلمكانيةالذين

أما بالنسبة للتعويض عن الممتلكات التي خلفها الالجئون في ديارهم، فيوجد لـدى إسـرائيل والـسلطة                 
فكل دونم في يافا أو بيت في حيفا مـسجل فـي            . الفلسطينية واألمم المتحدة معلومات مفصلة بهذا الشأن      

  .وثائق رسمية
ك، ومن هنا يقترح معدو الوثيقة أن تقوم لجنة مختصين دوليـين    إال أن المشكلة هي في تقدير قيمة األمال       

وبحسب المعايير االقتصادية للمجموعة    . بإجراء فحص والمصادقة على الدعاوى المتوقعة بشأن األمالك       
أما إعادة األمالك فسوف يتم دراستها في الحـاالت         .  مليار دوالر  ٣٠-١٥فإن المبلغ الكلي يتراوح بين      

يها تعويض كامل ومقبول، وأن تكون األمالك قائمة بشكل يجعل إعادتها إلى أصـحابها              التي ال يعرض ف   
  .عملية ومعقولة

 مليار دوالر، من أجل التعـويض       ٢٢إلى ذلك، فإن المجموعة توصي بإقامة صندوق رابع، يحتاج إلى           
حصل على  فكل الجئ مسجل ي   . عن عملية اللجوء، بدون أي عالقة بدعاوى األمالك أو الخطط األخرى          

  . آالف دوالر للفرد٥مبلغ واحد يصل إلى 
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تقسيم المدينة بحيـث يكـون الحـد        :  سيناريوهات ممكنة للتسوية   ٣أما بالنسبة للقدس فإن الوثيقة تضع       
السياسي حدا قائما على األرض، أو مدينة مفتوحة تكون الحركة مفتوحة بـين جزئيهـا أمـام النـاس                   

  .ث تكون المنطقة المفتوحة، مثل البلدة القديمة، أصغروالبضائع، أو مدينة نصف مفتوحة بحي
 مع  ١٩٦٧حد سياسي على طول خطوط      : وتقترح المجموعة عدة إمكانيات بشأن مكان الحدود في القدس        

تعديالت طفيفة، وإخالء األحياء اليهودية من شرقي المدينة، ما عدا الربع اليهودي في البلدة القديمـة، أو                 
، أو دمج بين اإلمكانيتين بحيث تبقى       )معادلة كلينتون (جغرافي بين اليهود والعرب     حدود تعكس التقسيم ال   

  .األحياء اليهودية في القدس الشرقية تحت السيادة اإلسرائيلية، في حين يتم إخالء األحياء األخرى
 وفي  .وبحسب الوثيقة، تكون في القدس منطقة تجارة حرة، األمر الذي يسهل تطبيق حل المدينة المفتوحة              

 .د الجمارك والضرائب بشكل موحد على البضائع من دول ثالثةيمنطقة التجارة الحرة يتم تحد
٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب  

  
   في واشنطن مفاوضات وثيقة التفاهم واالسرائيليون سيستأنفونالفلسطينيون  .٢

ـ            : كفاح زبون  -رام اهللا    ل الـى    رغم اعالن محمود عباس من القاهرة عن فشل فريقي التفاوض بالتوص
وثيقة مشتركة، اال ان الطرفين حسب مصادر فلسطينية واسرائيلية سيـستأنفان اليـوم فـي واشـنطن                 
مفاوضات وثيقة التفاهم المفترض تقديمها الى مؤتمر انابوليس بعد يومين، في محاولة اخيرة لجسر الهوة               

إلى ذلك  . لخالفات الجوهرية  الطرفين، وسط شكوك فلسطينية كبيرة بامكانية تجاوز ا        هماالكبيرة بين مواقف  
 اقتنع خالل المباحثات بأن الفجوات بين الطرفين قابلة للجسر وصـوال            عباس أن   ،قالت هآرتس امس  فقد  

اقنع أولمرت بأن فكرة التسوية االنتقالية مع دولة فلسطينية مؤقتة ليست            وهو قد    .الى تحقيق اتفاق نهائي   
المقابل، وافـق   فيما في   . ث مباشرة عن التسوية الدائمة    عملية، ويجب شطبها من جدول األعمال، والحدي      

  .الفلسطينيون على طلب إسرائيلي للفصل بين االتفاق وتنفيذه
  ٢٥/١١/٢٠٠٧ وسطالشرق األ

  
  عباس يتشاور مع محمد السادس في طريقه للمشاركة في أنابوليس .٣

إلى الواليـات المتحـدة      في المغرب في طريقه      هن توقف أعباس  محمود   أعتبر:  محمد األشهب  -الرباط  
ع لجنة القدس قريباً بعـد مـؤتمر        اجتما ، مشيرا إلى إمكانية   مناسبة للتشاور في كل مرة يتطلبها الموقف      

 أن  أوضـح موقف المفاوض الفلـسطيني،     لإضعاف الخالفات الداخلية بين حماس وفتح        وحول   .أنابوليس
 سبعة أشهر لتحقيـق الـسالم،       اللمن خ فرصة تاريخية،   ، وأن هناك    المعارضة مشروعة في أي مكان    

  .معتبراً أن هذا الرهان يشكل أهم الضغوط التي يتعين مواجهتها
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
 ذاهبون إلى انابولس لتسريع إقامة الدولة: فياض .٤

 خالل زيارة مفاجئة قام بها إلى مدينة نابلس لالطالع علـى            ،أكد سالم فياض  : وكاالت - غزة   ،رام اهللا 
 أن السلطة الفلسطينية تهدف مـن وراء مـشاركتها فـي لقـاء              ،لة الثانية من الخطة األمنية    تنفيذ المرح 

أكد رئيس ديـوان الرئاسـة       ومن جهته    .انابولس، إلى تسريع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس       
فـي   انابولس سوف يؤثر سلبا في كل مشاريع اإلصالح والتنميـة             فشل الفلسطينية، رفيق الحسيني، أن   

 التوقعات بنجـاح    ضرورة واقعية أشار وزير التخطيط سمير عبداهللا إلى       في حين   . األراضي الفلسطينية 
. من جانبه محمود عباس، والوفد المفاوض بعدم المـشاركة فـي اللقـاء              طالب أحمد بحر    فيما .المؤتمر

لماذا ال تستجيبون لنـداء     وتساءل غاضبا عن المشاركة العربية بالمؤتمر، قائال إذا استجبتم لنداء أمريكا            
  .مرضى قطاع غزة الذين يتساقطون يوميا؟
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  ٢٥/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 

 
  المفاوضات لن تكون سهلة وبسيطة ألنها تمس قضايا مصيرية:عريقات .٥

الجهد الجدي يأتي بعد إطالق المفاوضات في مؤتمر أنابوليس، عبـر إلـزام             "اعتبر صائب عريقات أن     
المفاوضات لـن   " ولفت إلى أن     ."لي احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة       الجانب اإلسرائي 

يسعون إليجاد آلية   "موضحا أنهم   . "تكون سهلة وبسيطة، ألنها تمس قضايا مصيرية للفلسطينيين وللعرب        
ية عربيـة   اك آل ن هناك اتفاقا بالجامعة العربية على أن تكون هن        أ" لفت إلى و. "دولية لمتابعة هذه القضايا   
  ."لمتابعة الموقف المشترك

  ٢٥/١١/٢٠٠٧ وسطالشرق األ
  
   عودنا اإلسرائيليون على الخروج من مأزق السالم:نبيل عمرو .٦

ن كل االحتمـاالت واردة     أ" ، قال نبيل عمرو في حديث للتلفزيون الفلسطيني امس        : كفاح زبون  -رام اهللا   
عودنـا  " موضـحا، لقـد   واضـاف   . " أنـابولس  في ما يخص تهرب اسرائيل من تطبيق نتائج مـؤتمر         

ن تصريحات وزير   أ السياق،   ذكر في و ."اإلسرائيليون على الخروج من مأزق السالم بتغيير داخلي معين        
 كانت واضحة وجليـة رداً علـى كـل الـذين             حول المشاركة في انابولس،    الخارجية السعودي باألمس  

ن الموقف السعودي أدى إلى تحسين      أ الفتا إلى  نية،ة الفلسطي لقضيليشككون في الموقف السعودي الداعم      
  .صورة ومضمون الدعوة

  ٢٥/١١/٢٠٠٧ وسطالشرق األ
  

  لوحة تكرِّس تهويد القدس تصدرت لقاء عباس بأولمرت األخير دون اعتراض .٧
المرافقة لمحمود عباس، مكان االجتماع األخير الذي جمعه        " الرسمية"أثار دخول الكاميرا    : القدس المحتلة 

حيث تنّبه الفلسطينيون إلى لوحة جدارية      . أولمرت، بدايات ضّجة في الساحة الفلسطينية، بدأت بالتفاعل       ب
وتتضمن مـشهداً لمدينـة     . منسوجة حرص طاقم أولمرت على ما يبدو على تصدير قاعة االجتماع بها           

ـ              سلطة الفلـسطينية   القدس الشريف يحمل إشارات تهويدية بارزة، بينما بدا االرتياح على محّيا رئيس ال
ويتوقع أن تثير هذه المشاهد حرجاً لرئيس السلطة والمقّربين منه، خاصة في التوقيت الحـالي               . ومرافقيه

  .الذي يسبق بأيام قليلة انعقاد مؤتمر أنابوليس
  ٢٥/١١/٢٠٠٧قدس برس 

  
   يطلع السنيورة على آفاق أنابوليسعباس زكي .٨

 موضوع إعادة اإلعمار  واالستعدادات لمؤتمر أنابوليس    ة  استعرض عباس زكي لدى زيارته فؤاد السنيور      
 الـرئيس الفلـسطيني إلـى      تطمينـات نقل  أشار إلى أنه    و. اإليواء الموقت قضية   و في مخيم نهر البارد   

 أن مؤتمر أنابوليس سيكون نقطة انطالق ومدخال إلى موقف عربي موحد لتعزيـز التـضامن                ،اللبنانيين
  .والمشاركة الفعلية

  ٢٥/١١/٢٠٠٧اللبنانية المستقبل 
  

  من عناصرها عدداً وتعتقل "حماس"ـلصحفياً  تمنع مؤتمراً  في الضفةاألجهزة األمنية .٩
األجهزة األمنية الفلسطينية مؤتمراً صحفياً لحركة حماس كان مقرراً عقده في منعت : وكاالت - غزة

إن الحركة كانت على ": فةوقال الشيخ حسين أبو كويك أحد قيادات حماس في الض. مسأرام اهللا ظهر 
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وشك عقد مؤتمر صحفي في رام اهللا للحديث عن مخاطر قمة أنابوليس في ظل حالة االنقسام الفلسطينية، 
لكنها فوجئت بمنع األجهزة األمنية لهذا المؤتمر، ومنع الناطقين باسم الحركة من دخول مقر وكالة 

 وأكد أبو كويك أن األمن الوقائي قام باحتجازه رامتان بدعوى عدم حيازتهم على تصاريح لعقد المؤتمر،
مع الشيخ فرج رمانة في أعقاب وصوله إلى مكان المؤتمر ونقل إلى مقر قيادة األمن الوقائي في رام 

 .اهللا
مس، أنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين ممن يشتبه أذكرت مصادر أمنية فلسطينية، من جهة أخرى و

م، وذلك ضمن تطبيق الحملة األمنية والقضاء على ما وصفته بالفلتان خالل بالنظابقيامهم بعمليات لإل
حركة بعملية النددت قد و. إن من بين المعتقلين الخمسة عناصر من حماس: وقالت المصادر .األمني

االعتقال، معتبرة أن استمرار األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة فياض، في عمليات 
  . هو إال محاوالت الستهداف الحركة في الضفةاالعتقال، ما

  ٢٥/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  

  لن نسمح بانقالب آخر لحماس في الضفة الغربية: اليحيى عبد الرزاق  .١٠
أكد وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى أمـس، أن أجهـزة األمـن              : يوسف الشايب  -رام اهللا   

ر انقالبها الذي نفذته ضد السلطة الشرعية في قطاع غزة ونقله للضفة            الفلسطينية لن تسمح لحماس بتكرا    
 .الغربية، كما نفى الشائعات التي تتحدث عن تعهد السلطة الفلسطينية إلسرائيل بحل الميليشيات المسلحة             

 منوها إلى أنها وضعت على ثـالث مراحـل،          ،كشف أمس، عن تفاصيل الخطة األمنية الفلسطينية      قد  و
المرحلة الثانية إلـى    تهدف   في حين  إلى إنهاء ظاهرة المطاردين وظاهرة فوضى السالح،         هاتهدف أوال 

 المرحلة الثالثة في بنية وهيكليات األجهزة       على أن يعاد النظر في    فرض النظام والقانون وتعزيز األمن،      
  .األمنية ووزارة الداخلية

  ٢٥/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 
  

  قى رسالة إنذار لإلسرائيليينصواريخ المقاومة ستب: أحمد يوسف .١١
حذر أحمد يوسف، في لقاء مطول أجراه معه المكتـب اإلعالمـي            :  سمير حمتو ووكاالت االنباء    -غزة  

غيهـا واسـتكبارها فـإن        من أنه إذا استمرت إسرائيل فـي        الفلسطيني، لألمانة العامة لمجلس الوزراء   
 وأشار إلـى    .يهاكة وتشكل خطرا حقيقيا عل    الصواريخ محلية الصنع يمكن أن تتطور في فترة زمنية وشي         

ربما ال تـشكل،    ها  إلى أن من جهة أخرى    ن صواريخ المقاومة ستبقى رسالة إنذار لإلسرائيليين، مشيرا         أ
  .اآلن ، تهديدا إلسرائيل

 ٢٥/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  الوطني الفلسطيني يشارك في اجتماع البرلمانات العربية بدمشقالمجلس  .١٢

يشارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني فـي اجتمـاع األمنـاء العـامين              : الدين نادية سعد    -عمان  
 الذي يـرأس  وقال مدير عام المجلس      .للبرلمانات العربية الذي يبدأ أعماله اليوم ولمدة يومين في دمشق         

م ن المجتمعين سيناقشوا مقترحات تتعلق بتعديل الميثـاق والنظـا         أ ،الوفد الفلسطيني عبد الرؤوف العلمي    
سـتتركز حـول تعزيـز روح    ه، التي  الداخلي لإلتحاد، وذلك بإضافة مادتين للنظام تتركزان حول أهداف        

الوحدة العربية على طريق الوطن العربي الموحد والكبير من أجل استعادة ما أستلب من أرض والحفاظ                
وب العربية في وجه    تعزيز روح الصمود والمقاومة لدى الشع     ، و على األرض العربية بما فيها وما عليها      

  .الطامعين
  ٢٥/١١/٢٠٠٧ردنية الغد األ
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  وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اميل جرجوعي .١٣
 توفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية وعـضو المجلـس             : ا ف ب   -القدس المحتلة   

وقالـت   . اثر نوبـة قلبيـة     ٧٣ التشريعي اميل جرجوعي مساء الجمعة في مدينة القدس عن عمر يناهز          
ن جثمانه سينقل اليوم الجراء مراسم تشييع رسمية في المقاطعة بمدينـة رام اهللا فـي موكـب                  أ تهارمل

  .وعرض عسكري، ومن ثم سيعاد الى مدينة القدس
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  السلطة الفلسطينية تناشد مؤسسات حقوقية إدخال أغطية لألسرى مع فصل الشتاء .١٤

لبت وزارة شؤون األسرى في السلطة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العمـل علـى              طا: غزة
وأوضح باسم نعيم أن السجون، غير مجهـزة        . إدخال أغطية وحرامات للمعتقلين مع دخول فصل الشتاء       

ـ                ات الستقبال فصل الشتاء، وتعاني من الرطوبة، مما يعمل على إشاعة أمراض مثل األنفلـونزا والتهاب
  .الصدر

  ٢٥/١١/٢٠٠٧قدس برس 
  

  فلسطين تحصل على مدار فضائي إلطالق قمر صناعي .١٥
 صدر قرار من االتحاد الدولي لالتصاالت مؤخراً، يضمن حق فلسطين فـي             : يوسف الشايب  -رام اهللا   

ي فلـسطين الوأكد مدير عام وزارة االتصاالت  .امتالك مدار فضائي إلطالق أول قمر صناعي خاص بها   
، أن مشروع القرار تبنته حوالي أربعين دولة عربية وإفريقية ودول عدم االنحياز وأميركا              يوانمحمود د 
،  الفلسطيني  إلى أن هذا اإلجراء سوف يكون له انعكاسات إيجابية على قطاع االتصاالت            أشارو. الالتينية

ة إلـى الجانـب     وعلى توفير كل المستلزمات والمتطلبات التي تقدمت بها وزارة االتصاالت منـذ فتـر             
اإلسرائيلي حسب اتفاق أوسلو، حيث ستوضع على بنود جدول األعمال، وسيتم التعامـل معهـا حـسب                 
األولوية التي ترتئيها السلطة الفلسطينية، من خالل اجتماعات مكثفة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي             

  .لالتفاق حول هذا الموضوع
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  في غزة تعتقل مجموعة من فتح متورطين في تفجير جيب للشرطةالداخلية  .١٦

 وزارة الداخلية في حكومة تسيير األعمال       نأ: من غزة  ٢٥/١١/٢٠٠٧ الفلسطيني لإلعالم    ذكر المركز 
أنها اعتقلت مجموعة من األشخاص المحسوبين على حركة فتح، أدينوا بتفجير عبوة في              علنتأفي غزة،   

وقد طالبت الوزارة قيادة فتح بغزة بإصـدار موقـف          . ينية غرب مدينة جباليا   جيب تابع للشرطة الفلسط   
كما بينت الـوزارة مـن      . واضح وصريح حول هذه التفجيرات، وإال سيكونون في دائرة االتهام المباشر          

جهة أخرى أنها تمكنت من الكشف عن خيوط من يقف خلف تفجير عبوة تجاه موقـع شـرطة التفـاح                    
  .ةوالدرج في مدينة غز

ما يعرف بالجهاز العـسكري     إلى أن    : غزة من   ٢٥/١١/٢٠٠٧ الغد األردنية     مراسل حامد جاد وأشار  
تبنى في بيان له المسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة محلية الـصنع داخـل غرفـة                قد  السري لحركة فتح    

  .مهجورة قرب مركز للشرطة التابعة للحكومة المقالة شرق مدينة غزة
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   األمن الوطني شمال غزةف ضابط فياختطا .١٧

 في األمن الوطني من أبراج      ا اختطفوا ضابط  ن حماس  قال شهود عيان، إن عناصر م      : وفا -بيت حانون   
  .العودة في بيت حانون شمال قطاع غزة، وهو من كوادر حركة فتح، ونقلوه إلى جهة غير معلومة

  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  دة للجان الزكاةوزير األوقاف يعتمد التشكيلة الجدي .١٨
 اعتمد وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ جمال بواطنة التشكيلة الجديدة للجان الزكـاة فـي              : رام اهللا 

 والتي ضمت نخبة من رجاالت المال واالصالح والقضاة والعلماء، وتم إتبـاع            ، الضفة الغربية  محافظات
وستتبع هذه الخطوة    .اف بالعيزرية مباشرة  قرى القدس وضواحيها الدارة صندوق الزكاة في وزارة األوق        

التشكيلة الجديدة للجان الزكاة في محافظات قطاع غزة والتي جمدت حساباتها واستثنيت الشيكات التـي               
  .تحمل تواقيع المخولين من قبل الوزير في القطاع

  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  صوتنا في الضفة لن يسكت رغم قمع أجهزة عباس": حماس" .١٩

إقامـة  منـع الحركـة مـن       بقرار حكومة فياض واألجهزة األمنية التابعة لها        حماس  نددت حركة   : ةغز
 ". للجهود اإليجابية التي بذلت في األسابيع األخيـرة        ةطعن"، واعتبرت ذلك    في الضفة مؤتمرها الصحفي   

 عـن   ، خالل مؤتمر صحفي عقد في غزة مساء الـسبت         ،فوزي برهوم " حماس"وأعرب المتحدث باسم    
الصمت اإلعالمي والتكتيم الغريب من وسائل اإلعالم المحلية والعربية         "استغراب حركته واستهجانها من     

  ".على ما حدث
بدوره تال أيمن طه المتحدث باسم حماس، خالل المؤتمر الصحفي، نص البيان الذي منعت الحركة مـن                 

تح إلى تغليب المصلحة الوطنية     رئيس عباس وحركة ف   الحماس  فيه  ودعت   .إعالنه خالل مؤتمر رام اهللا    
  .والعودة للحوار الجاد والبناء للخروج من األزمة التي تشهدها الساحة الفلسطينية
حركة، واإلفـراج عـن     الكما دعا البيان عباس إلى إصدار تعليمات واضحة بعدم مالحقة واعتقال أبناء             

 أن عدد   ت حماس بينو .هات السياسية في   تصاعد حمالت االعتقاال   اًستنكر، م المعتقلين السياسيين في الضفة   
معتقل سياسي، عالوة على آالف  ) ١٠٩٠( بلغ   هاالذين اعتقلتهم أجهزة السلطة منذ ستة أشهر من عناصر        

االستدعاءات حتى وصل األمر إلى استهداف الفتيات واقتحام سكن الطالبات في جامعة النجاح الوطنيـة               
  .الحركةتحت ذريعة مشاركتهم في نشاطات 

ن هدف االحتالل السعي لالعتـراف بيهوديـة الدولـة          إ قائلة،  "أنابوليس"ا حذرت من أهداف مؤتمر      كم
لى التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، محذرة مـن        عوشددت   .وإحداث تطبيع مع عمق الدول العربية     

على أبناء الـشعب  عودة التعاون األمني مع االحتالل واستغالل االحتالل المؤتمر للتغطية على اعتداءاته            
 .طينيالفلس

  ٢٤/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  "أي تفويض وطني ألحد بالدخول في مفاوضات عقيمة"ليس هناك : مشعل .٢٠

أي " لـيس هنـاك       أنه رأى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل       :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
المعطيات الموضوعية غير متوفرة    "اعتبار أن   ، على   "تفويض وطني ألحد بالدخول في مفاوضات عقيمة      
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لكي تشير إلى تغيير جوهري في الموقفين األميركي واإلسرائيلي وااللتزام األميركي بالمرجعيات التـي              
تنازالً " مؤتمر أنابوليس، معتبراً أنه يشكل       "مقاطعة"وحض الدول العربية على     . "تطالب بها الدول العربية   
  ."مجانياً من دون أي مقابل

غيـاب إرادة   "وقال مشعل في رسائل وجهها إلى القادة العرب، إن التئام االجتماع الدولي يأتي في ظـل                 
 وراء عقده في هـذه      "دوافع أخرى "، معتبراً أن هناك     "أميركية جادة لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني     

اإلعداد للتصعيد العـسكري    اللحظة، في إشارة إلى اعتقاده أن االجتماع يأتي في سياق استهداف إيران و            
ظل انقسام فلسطيني وفي ظروف غير متكافئـة بـين الطـرفين،    "ضدها، الفتاً إلى أن المؤتمر يأتي في      
  ."إضافة إلى عدم وجود إجماع فلسطيني

  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
 الفلسطينيون لن يعطوا ثقتهم لرافضي المقاومة: "الشعبية" .٢١

 خالدة جرار أمس أن الشعب الفلسطيني لن النائبهة الشعبية  أكدت عضو المكتب السياسي للجب:أ.ب.د
 .يعطي الثقة ألي مساوم على حقوقه وثوابته، وال لمن يسعى لضرب مقاومته

المداخل األمنية لمعاجلة الوضع الفلسطيني وإنهاء االحتالل هو منهج أثبت "وقالت جرار في بيان إن 
طراف فلسطينية توافق وتؤكد على مبادرات تنتقص من  من محاوالت إسرائيلية إليجاد أةحذر م."فشله

هذا الحق هو جوهر القضية الفلسطينية ضد معادلة يهودية الدولة، وإن الشعب " قائلة إن ،حق العودة
وسيالحق كل من يحاول أن يمس بهذه الحقوق، ألنها ليست ملك ، سيقف ضد هذه المحاوالت وسيرفضها

بعقد مؤتمر دولي يكون تحت رعاية األمم المتحدة وليس الواليات وطالبت جرار . "ألحد من القيادات
 .المتحدة كما هو بالنسبة لمؤتمر أنابوليس لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

  ٢٥/١١/٢٠٠٧  اإلماراتيةالبيان
  
   أنابوليسنتقد قرار وزراء الخارجية العرب المشاركة في ت"الشعبية" .٢٢

قرار وزراء الخارجية العرب بالموافقة على المشاركة فـي مـؤتمر            انتقدت الجبهة الشعبية بشّدة      :دمشق
بـرفض التطبيـع    ،   السبت ،في تصريح صحفي أصدره مكتبها السياسي      أنابوليس، مطالبة الدول العربية   

  ".المجاني مع إسرائيل ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني النتزاع كامل الحقوق الوطنية
  ٢٤/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مؤتمر شعبي للفصائل في غزة رفضاً الجتماع أنابوليس .٢٣

الديمقراطية وحركة الجهاد اإلسالمي والمبادرة     و الشعبية   تين عقد قياديون من الجبه    : فتحي صّباح  -غزة  
نـابوليس  أ أعلنوا فيه عزمهم عقد مؤتمر شعبي مناوئ الجتماع          ،الوطنية مؤتمراً صحافياً في غزة أمس     

رباح مهنا إن المؤتمر الشعبي بعنوان       وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية     . في مدينة غزة اليوم   
المـؤتمر  "وأضـاف أن  . "نابوليس باستعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنيـة ألنواجه مخاطر   "

  ."يهدف إلى التمسك بالثوابت الوطنية واستعادة الحقوق الوطنية
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  دارة المفاوضاتدعو لتشكيل مرجعية فلسطينية عليا إلت" يةالديمقراط" .٢٤

تـشكيل  ل دعت الجبهة الديمقراطية الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر               : عمان
 إلدارة كـل    ،مرجعية وطنية عليا مشتركة من الفصائل التي وقعت إعالن القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني            

فاوضية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وحق الشعب           العمليات السياسية والت  
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وطالبت الجبهة في رسالة مفتوحـة وجهتهـا للـرئيس          . الفلسطيني في الدولة وعاصمتها القدس والعودة     
 إلـى   - وثيقة الوفاق الوطني     -عباس بدعوة الفصائل والشخصيات التي وقعت برنامج الوحدة الوطنية          

يأخذ بها الوفد الفلسطيني إلى اجتماع أنابوليس       " ورقة عمل قواسم وطنية مشتركة    "شترك لبلورة   اجتماع م 
  .الدولي

  ٢٥/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
   إلى االحتالل لديهنقل محاضر التحقيقاتياألمن الفلسطيني : "حماس"أسرى من  .٢٥

ن أدلـوا بهـا     أ سبق   ن جميع محاضر التحقيقات واألقوال التي     إ حركة حماس    منقال أسرى   : ألفت حداد 
  .خالل اعتقالهم لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية نقلت إلى مكاتب التحقيق لدى االحتالل

االعتقاالت االنتقائية من قبل قوات االحتالل لعناصر معينة من أبنـاء           "إلى  ت حماس في بيان لها      أشارو
حقيق معهم في سجون االحتالل على إفـاداتهم         حيث يرتكز الت   ،حماس فور خروجهم من سجون السلطة     

تخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر في أقوالهم التي        الودعت عناصرها    ".لدى األجهزة األمنية الفلسطينية   
 معتبرة أن عليهم التعامل في الجانب المعلوماتي مع محققي السلطة كمـا             ،يدلون بها لدى األجهزة األمنية    
  .ون االحتالليتعاملون مع العصافير في سج

  ٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  تخفيف معاناة المزارعين الفلسطينيينالعمل ل ب"حماس"عباس والمجدالوي يطالب  .٢٦

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب جميل المجدالوي الرئيس أبـو مـازن              : ألفت حداد 
مزارعين وتخفيـف األعبـاء     بتخصيص جانب من اللقاءات التي تتم مع اإلسرائيليين لصالح ال          وحكومته
  . عليهم بسبب إغالق المعابر وعمليات التجريف المستمرة لمزارعهم وأشجارهمةالمفروض

حكومة المقالة في غزة بتقديم خطوات إغاثية عاجلـة مـن خـالل شـراء               الكما طالب حركة حماس و    
 الـوفير، واألجهـزة     محاصيل المزارعين ومنتجاتهم، مؤكداً أن حماس تستطيع فعل ذلك ألن لديها المال           

  .والمؤسسات القادرة على استيعاب الكثير من المنتجات
  ٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  " اإلعالميةشبكة األقصى"جزء من  ك تتحضر إلقامة مدينة إعالمية في غزة"حماس" .٢٧

أصـداء لإلنتـاج الفنـي      "أعلنت حركة حماس عن انطـالق مـشروع مدينـة           :  صالح النعامي  - غزة
 قبل تطبيق خطة فك     "نافيه ديكاليم "ام على األرض التي كانت قائمة عليها مستوطنة         ، وهي تق  "واالعالمي
ـ   هي أ المدينة  و. االرتباط دارتهـا  إ، التي يرأس مجلـس      "قصى اإلعالمية شبكة األ "حد المشاريع التابعة ل

شبكة األقصى من عدة مؤسـسات،      تتكون  و. النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي فتحي حماد        
 والمحطـة   ،"قـصى األ"، وفـضائية    "صـوت األقـصى   "، فهي تضم إذاعة     "صداءأ"لى مدينة   إضافة  باإل

ـ    واخيـراً تـم    . "األقصى للتدريب اإلعالمـي   "، ومركز   "مرئية األقصى "التلفزيونية األرضية المعروفة ب
م إس  رسال األخبار العاجلة عبـر رسـائل اإل       إ لألنباء والتي بدأت عملها في مجال        "شهاب"تدشين وكالة   

  .سإ
  ٢٥/١١/٢٠٠٧ وسطالشرق األ

  
 الشرطة ترجئ توجيه االتهام إلى أولمرت بالفساد .٢٨

ذكرت تقارير إذاعية أمس، أن الشرطة اإلسرائيلية قررت االنتظار إلى ما بعد مؤتمر  :د ب أ، تل أبيب
ام إلى السالم في الشرق األوسط الذي سيعقد في الواليات المتحدة، لتصدر توصية بشأن توجيه االته
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وتحيط الشكوك بأولمرت بشأن تدخله في بيع حصة  .رئيس الوزراء ايهود اولمرت حول مزاعم فساد
ثاني اكبر مصرف في إسرائيل لصالح اثنين من رجال '' لومي''مسيطرة تملكها الدولة في مصرف 

عاءات بالفساد  وتعد القضية حلقة في سلسلة من االد٢٠٠٥األعمال أثناء توليه وزارة المالية في عام ،
 . تالحق رئيس الوزراء

٢٥/١١/٢٠٠٧  اإلماراتيةاالتحاد  
  
  لحضور مؤتمر انابوليسولمرت يتوجه إلى الواليات المتحدة ا .٢٩

 الواليات المتحدة إلىولمرت مساء السبت أ ايهود اإلسرائيلي توجه رئيس الوزراء :ألفت حداد ووكاالت
 جورج بوش عشية األمريكياالثنين في واشنطن الرئيس ويلتقي اولمرت  .انابوليسللمشاركة في مؤتمر 

ولمرت أ  وأجرى.األمريكية كلم من العاصمة أربعيناستضافته المؤتمر الدولي في انابوليس على مسافة 
 بينهم وزيرة األجانب الواليات المتحدة مشاورات هاتفية مكثفة مع عدد من المسؤولين إلىقبل التوجه 

 اآلمال للحد من إسرائيلوفيما سعت  . العامةاإلذاعةوليزا رايس على ما ذكرت  كونداألمريكيةالخارجية 
 الوضع القائم في النزاع إبقاء أنالمعلقة على مؤتمر انابوليس رحبت في الوقت نفسه بانعقاده محذرة من 

  .عليها" خطر" الفلسطيني على حاله اإلسرائيلي
٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب  

  
  ية لن يشهد تسو٢٠٠٨  عام:هآرتس .٣٠

ن العام المقبل لن يشهد تحقيقاً للتسوية الدائمة بين إسرائيل إ: أمس اإلسرائيلية'' رتسآه''قالت صحيفة 
والفلسطينيين، وأكد محلل الشؤون السياسية في الصحيفة ألوف بن، أن السبب في عدم تحقيق ذلك يعود 
لكون إسرائيل تشعر بأنها قوية بما يكفي كي تواصل سيطرتها على المناطق الفلسطينية المحتلة واإلبقاء 

بضعفها أكثر مما ينبغي، مما يمنعها من التنازل عن حق '' فتح''نات، بينما تشعر حركة على المستوط
  .العودة، وهو وضع ال يمكن معه التوصل إلى اتفاق

، ألن جميع الخبراء والمحللين ''مؤتمر اإلجماع''بـ'' نابوليسامؤتمر ''ورأى بن أن باإلمكان تسمية 
سطينية وفي الواليات المتحدة، يرون أنه حدث احتفالي لن يخرج والسياسيين في إسرائيل وفي السلطة الفل

منه شيء، معتبراً أن الالمباالة الجماهيرية في إسرائيل، وتجاهل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية للمؤتمر، 
 في الوقت نفسه، أن المؤتمر لن يساهم في حده األقصى إال في تعزيز وأوضحيظهران تأكيداً للفشل، 

نابوليس، وهو اوتساءل بن عن السبب الذي يدفع أولمرت إلى  .توية إلى واشنطن وضواحيهاالسياحة الش
ولمرت، وال أبوش دعا ''إن :  أنه ال جدوى من المؤتمر، وأجاب على تساؤله بالقول-كما الجميع-يعلم 

ع إضافةً إلى أن إلسرائيل مصلحة في الحوار مع جيرانها وتقليص االحتكاك م'' ال''يقال لبوش 
مشّدداً على '' ، واألمل بقدوم أيام أفضلاألوكسجينكما أن من المفيد منح حكم محمود عباس . الفلسطينيين

السبب األكثر دفعاً إلسرائيل للمشاركة في المؤتمر، هو أنها معنية بإقامة جبهة دولية ضد إيران ''أن 
 .''ومؤيديها في المنطقة

  ٢٥/١١/٢٠٠٧اإلماراتية االتحاد
  
  شفاعمرو يدعو إلى التمسك بالثوابت ورفض االعتراف بيهودية الدولةمؤتمر في  .٣١

أجمع المتحدثون في مؤتمر العدل واإلنصاف الذي عقده التجمع الـوطني           : رائد دالشة وحسن عبد الحليم    
الديمقراطي، في شفاعمرو، بالتعاون مع أوساط وطنية وشعبية أخرى على ضرورة التمـسك بالثوابـت               

لتفريط بها، ودعوا المفاوضين العرب والفلسطينيين إلى رفض مطلـب االعتـراف            الفلسطينية ورفض ا  
   .بيهودية الدولة الذي يهدف إلى تصفية حق العودة والمس بمكانة فلسطينيي الداخل
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حذر المتحدثون في المؤتمر من السياسة األمريكية التي تعمل على تقسيم الفلسطينيين إلـى معتـدل                كما  

  .ه الحقيقي للصراعومتطرف، مغيبة الوج
  ٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  استشهاد شقيقين قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة .٣٢

استشهد صباح السبت فلسطينيان برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من معبر بيت            : ألفت حداد 
ة منـع   وأفاد شهود عيان أن الشقيقين كانا متوجهين إلى أرضهما بهدف محاول           .حانون شمال قطاع غزة   

  . قبل الوصول الى االرضاستشهداقوات االحتالل من الوصول إلى أرضهم لتجريفها، لكنهما 
  ٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   غزة يصيب صيادا فلسطينيا قبالة شاطئاالحتالل .٣٣

ن قوات خفر السواحل اإلسرائيلية أطلقـت األعيـرة         أ أعلنت مصادر طبية فلسطينية      : حامد جاد  -غزة  
 ما ادى الى اصابته بجروح خالل ممارسته لمهنته قبالة الشاطئ الـشمالي             فلسطيني، النارية باتجاه صياد  

  .لغزة
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
 الغربية في الضفة  اسرائيليحتى الموت على حاجزفلسطيني ضرب ُمسن  .٣٤

ضه ، قتل مساء أمس، جراء تعرا فلسطينياقالت مصادر طبية وشهود عيان، إن مسن :وكاالت - رام اهللا
  .للضرب الشديد على يد جنود الجيش اإلسرائيلي في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية

  ٢٥/١١/٢٠٠٧االتحاد االماراتية 
  

  لجنة تخفيف الثلث اإلسرائيلية تؤجل النظر في قضية األسير حسام خضر .٣٥
من  أفاد تيسير نصر اهللا عضو المجلس الوطني ومنسق لجنة التـضا           : رومل شحرور السويطي   -نابلس  

مع األسير حسام خضر بأن لجنة تخفيف الثلث اإلسرائيلية عقدت جلسة خاصة لها في محكمة سجن بئر                 
السبع للنظر في قضية خضر المعتقل في السجون اإلسرائيلية منذ ما يقارب الخمس سـنوات بحـضور                 

 جلـسة   مبعوث إتحاد البرلمانيين األوروبيين صدقات كادري الذي حضر من بريطانيا خصيصاً لحضور           
جهاز المخابرات اإلسرائيلية إخالء سبيل خضر بحجة أنه ما زال يـشكل خطـراً           وقد عارض    .المحكمة

 لإلتحـاد مـن أجـل       معاناة االسرى الفلسطينيين  وعد المبعوث األوروبي بنقل     من جهته   و. على المنطقة 
  .همإصدار قرارات دولية لتحسين ظروف

  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  مشبوه في غزة ومجهولون يعتدون على جمعية خيريةجرح شاب بجسم  .٣٦

 بجراح جراء انفجار جسم مشبوه شرق مخـيم البـريج وسـط    فلسطينياصيب شاب  :  حامد جاد  -غزة  
 فيما أضرم مجهولون النار في مبنى تـابع للجمعيـة األهليـة للخـدمات               ،قطاع غزة ليل الجمعة السبت    

  . تدمير أكثر من نصف المبنىاالجتماعية جنوب القطاع فجر أمس، ما ادى الى
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الغد األردنية 
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   غزة بعد منعه من العالج في الخارجحصارمسن فلسطيني ينضم إلى قافلة شهداء  .٣٧

 مريضاً توفوا بسبب الحصار اإلسـرائيلي الخـانق         ١٧فلسطيني أمس إلى الئحة تضم       انضم مسن  :غزة
 لمـريض االحتالل اإلسرائيلي رفضت الـسماح ل     وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات       .على قطاع غزة  

  .قطاعالبالسفر إلى الخارج لتلقي العالج غير المتوفر في 
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  مخرجة فلسطينية تكسر حاجز الصمت بشأن القتل فى قضايا الشرف .٣٨

 مساء الجمعة الـصمت حـول        بثينة خوري  شابةالفلسطينية  المخرجة  ال كسرت   : علي سوافطة  -رويترز
في  دقيقة قصصا حقيقية لجرائم قتل       ٥٣ بعرضها لفيلم وثائقي يتناول على مدار        ،وع جرائم الشرف  موض

 في منطقـة يحتـل   ايا القضحدىعرض مراسم لوقائع الصلح العشائري الفلسطيني إل     كما ي  .هذا المضمار 
، يـة والفرنـسية   ترجم الفيلم لإلنجليز  قد  و .فيها القضاء العشائري مكانة بارزة إلى جانب القضاء المدني        

وستشارك مخرجته به في مهرجان دبي الشهر القادم إضافة إلى أنه سيتم عرضه في عدد مـن الـدول                   
التقارير الصادرة عن منظمات حقـوق اإلنـسان فـي االراضـي             يشار في هذا السياق إلى أن        .العربية

 بسبب الدفاع عـن     ٢٠٠٧ أن ما بين عشرين إلى خمسين امرأة قتلن منذ بداية عام             تشير إلى الفلسطينية  
 ويستفيد المتهم بجرائم القتل هذه من فقرة في قانون العقوبات المعمول به فـي األراضـي          ،شرف العائلة 

 إن  ،قال علي الخشان وزير العدل فـي حكومـة فيـاض           وفي هذا الشأن     .الفلسطينية تخفف عنه العقوبة   
ف في قانون العقوبات لعقوبة القتـل       الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون يتضمن حذف العذر المخف         

  .في جرائم الشرف
  ٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  ع انابوليساأردنية إسرائيلية للتباحث في ترتيبات اجتماتصاالت  .٣٩

الترتيبات الجاريـة حاليـا     "ولمرت خالل اتصال هاتفي في      أاهللا الثاني و    الملك عبد  األردنيبحث العاهل   
 خـالل االتـصال     أكداهللا    فان الملك عبد   األردنيللديوان الملكي   وبحسب بيان   ". لعقد اجتماع انابوليس    

 عملية تفاوضية شاملة وواضحة المعالم تعـالج        إلطالقضرورة البناء على الفرصة التي يوفرها اللقاء        "
 األرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة علـى        إلى وتؤدي   اإلسرائيلي -مختلف جوانب الصراع العربي     

 أجـواء  استثمار فرصة تحقيق السالم التي يوفرها اللقاء والعمل على تعزيز            أهمية "أكدما  ك". الفلسطينية
 الـسالم  إلحالل المفاوضات وصوال إلنجاح في المرحلة المقبلة واإلسرائيليالثقة بين الجانبين الفلسطيني  

  ".األوسطالعادل والشامل في منطقة الشرق 
٢٥/١١/٢٠٠٧النهار اللبنانية   

  
  على قاعدة اإلجماع العربي" أنابوليس "إلى لبنان .٤٠

وزير الخارجية بالوكالة طارق متري لدى مغادرته بيروت للمـشاركة فـي اجتمـاع              وقال وزير الثقافة    
 العربـي والتـشديد علـى       اإلجماعتشارك الحكومة اللبنانية في اجتماع انابوليس على قاعدة         : "انابوليس

 التزامها  األخيرة والتي أكدت قمة الرياض      ٢٠٠٢وت في العام    مبادرة السالم العربية التي أطلقت في بير      
 المشاركة اللبنانية تأتي من دون أوهام لتؤكد على حقـوق لبنـان الوطنيـة الكاملـة                 إن: "أضاف و ".بها

 . والحقوق العربية وحقوق الشعب الفلسطيني
٢٥/١١/٢٠٠٧المستقبل اللبنانية   
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 وعقد مؤتمر مماثل في موسكو" أنابوليس" لـ واشنطن تقترح لجنة متابعة: مصادر عربية .٤١

الواليات المتحدة عرضت على "كشف مصدر دبلوماسي عربي في الرياض، رفض نشر اسمه، عن أن 
وقال . "الدول العربية التي ستشارك في االجتماع تشكيل لجنة متابعة للملف الفلسطيني اإلسرائيلي

لواليات المتحدة لألطراف العربية تتضمن عقد مؤتمر الترتيبات المقترحة التي أبلغتها ا"المصدر إن 
مشابه في موسكو في شهر يناير المقبل، سيبحث في المسارات السورية واللبنانية إضافة إلى المسار 

 .  "الفلسطيني
 دولة ومنظمة تحت رعاية ٤٠وأضاف أن الترتيبات المقترحة لالجتماع الذي سيحضره ممثلون عن 

تشكيل هيئة متابعة من بعض أعضاء اللجنة الرباعية " بوش تتضمن أيضاً الرئيس األميركي جورج
 . "ولجنة المتابعة العربية لمتابعة سير المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية

الواليات المتحدة، األمم (وأوضح أن أعضاء هذه اللجنة سيتم اختيارهم من بين ممثلي اللجنة الرباعية 
وكشف . ولجنة المتابعة العربية المكلفة نشر مبادرة السالم العربية) وروبيالمتحدة، روسيا واالتحاد األ

ستوزع على كل األطراف في المؤتمر رسالة بوش إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود "عن أنه 
تعتبر رسالة ضمانات أميركية "، مشيراً إلى أن هذه الرسالة "اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس

 عملية السالم ستكون مرجعيتها أن بوش على مبدأ إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية وعلى يؤكد فيها
  . "قرارات الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية

 ال يريدون اللقاء مع احـد مـن         أنهم لواشنطن   أكدواالسعوديين   "أن ومن جهة أخرى ذكر المصدر نفسه     
 أنال بالمصادفة وال بالترتيب، ولذلك اتفق ضمن الترتيبات البروتوكولية للمؤتمر على             اإلسرائيليالوفد  

 ". مختلفةأبواب قاعة االجتماع من إلىتدخل الوفود 
٢٥/١١/٢٠٠٧  اإلماراتيةالبيان  

  
  "حماس" و"فتح" لعقد صلح بين  سودانيةمبادرة .٤٢

 و  "فتح"م طرح مبادرة صلح بين حركتي        الحاكم في السودان أمس أنه يعتز      "حزب المؤتمر الوطني  "أعلن  
وقال مستشار الـرئيس الـسوداني مـصطفى         . خالل اجتماع وفدين من الحركتين في الخرطوم       "حماس"

 برئاسة رئيس كتلة الحركة في المجلـس        "فتح"عثمان إسماعيل في تصريح صحافي عقب لقائه وفداً من          
مع وفدين من الحركتين ستُناقش خالله تفاصـيل         ستطرح خالل لقاء     المبادرة"التشريعي عزام األحمد إن     
وأشار إلى أن محادثاته مع وفـد       . " العالقين على الحدود العراقية    نالفلسطينيياستضافة السودان لالجئين    

الخيارات المطروحة إليواء الالجئين الفلسطينيين، إضافة إلى مشاركة السودان في اجتماع           " تناولت   "فتح"
  ."أنابوليس للسالم

٢٥/١١/٢٠٠٧اة الحي  
  
  سيالواليات المتحدة ال تنوي الضغط على إسرائيل في أنابول .٤٣

ن الرئيس األمريكي   بأ مسؤولين في اإلدارة األمريكية       الصادرة أمس عن   "واشنطن بوست "صحيفة  نقلت  
 بإسرائيل، بكل ما يتصل     باالرتباطالحرب على اإلرهاب تمنحه  الشعور       "بوش قد صرح لهم بأن      جورج  
وأنه ال يزال متشككا بشأن استعداد الفلسطينيين لتنفيذ المطلوب منهم من أجل اسـتكمال اتفاقيـة                باألمن،  
وتعتقد العناصر ذاتها أن التقارب بين رئيس الواليات المتحدة وإسرائيل سوف يؤدي إلى عـدم               . "السالم

ولـه إن   عن مسؤول كبيـر ق    " واشنطن بوست "ونقلت صحيفة   . الضغط على إسرائيل خالل المفاوضات    
وأضاف المصدر نفسه أنـه إذا أراد       . اإلسرائيليين يثقون بالرئيس األمريكي، وهم ال يعرفون من سيخلفه        

  .اإلسرائيليون تنفيذ شيء ينطوي على مخاطرة، فإنهم سيفعلون ذلك في فترة والية بوش
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٢٤/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب  
  
  واإلسرائيليينجنوب أفريقيا تأمل في التوسط بين الفلسطينيين  .٤٤

 جنوب أفريقيا ستحضر    إن أمس" سي.بي.ايه.اس" قالت وزارة الخارجية لراديو      : رويترز –هانسبرغ  جو
وسـتمثل وزيـرة الخارجيـة نكوسـازانا         . التي ستعقد في أنابوليس    األوسطمحادثات السالم في الشرق     

 الـسالم   دالميني زوما جنوب أفريقيا في القمة التي ستعقد على مدى يوم واحد بهدف استئناف محادثات              
 جنوب أفريقيا تأمـل     إن لإلذاعةوقال روني مامويبا المتحدث باسم الخارجية       . بعد توقف دام سبعة أعوام    

وأضـاف   . والفلـسطينيين  اإلسرائيليينفي استخدام سجلها في سد الفجوات بين الفرقاء في التوسط بين            
فـي حـل سـلمي للـصراع         اإلسهام جهود جنوب أفريقية في      إطارستشارك الوزيرة في المؤتمر في      "

 ."اإلسرائيليالفلسطيني 
٢٥/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة   

  
  رات مؤتمر باريس لدعم السلطة الفلسطينيةي حول تحضالمبعوث الرئاسي الفرنسيحوار مع  .٤٥

 ماذا تم حتى اآلن؟..بداية، حبذا لو تضعنا في صورة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر باريس" : األيام"
تمر باريس سيعقد في السابع عشر من كانون األول وهو إعالن رسمي، وقد كنا ننتظر بداية مؤ: دوكين

 .اإلعالن عن مؤتمر انابوليس من اجل أن نعلن رسميا عن موعد هذا المؤتمر
التحضيرات شملت أمورا عديدة، أوالً، هناك التحضيرات التي تتم هنا في األراضي الفلسطينية وهي 

نمية واإلصالح والجاري العمل عليها منذ بعض الوقت، وكان من المهم وضع الخطة الفلسطينية للت
إعدادها قبل المؤتمر بما يسمح للمانحين للتعقيب عليها، وثانياً أن يقوم المجتمع الدولي بشكل عام 

لقد تم تحقيقها تحت قيادة، وأنا بهذه المناسبة أريد أن .. والمؤسسات المالية الدولية بشكل خاص بتبنيها
سمير عبد اهللا تحت قيادة رئيس الوزراء .يد بكل الطواقم الفلسطينية التي قادها وزير التخطيط دأش
سالم فياض، ألن هذه الوثيقة، التي ما زالت نسخة مسودة، تم إعدادها بالوقت وهي ورقة جيدة .د

 .وطموحة إال أنها أيضا واقعية
ات ثنائية مع االتحاد األوروبي والمفوضية وشملت التحضيرات زيارات إلى مناطق مختلفة لعقد اجتماع

األوروبية، حيث إن االتحاد األوروبي هو المانح األكبر للفلسطينيين، ولذا يجب العمل معه عن قرب، 
وهناك أيضا كما نعلم اآللية الدولية المؤقتة التي بدأت عملها العام الماضي، وقد ساهمت إلى حد كبير في 

هذا يشمل أيضا اللقاء مع المانحين الغربيين األساسيين ويشمل  .فلسطينيالتخفيف من معاناة الشعب ال
 .الواليات المتحدة

ما لم نقم به حتى اآلن أو أننا بدأنا به للتو هو تجنيد المانحين العرب، عندما قلت إن العمل بدأ للتو 
ون احد رؤساء المؤتمر فأقصد بذلك الزيارات التي قام بها مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، الذي سيك

إلى جانب فرنسا والنرويج، إلى السعودية واإلمارات العربية، فمن المهم تجنيد المانحين العرب مسبقاً، 
 .فهم لديهم األموال وأيضا هم معنيون على األرجح بما يحدث في األراضي الفلسطينية

ق النقد الدولي والبنك الدولي التحضيرات ستشمل في بداية كانون األول نقاشات في مجلس إدارة صندو
 .حول البرنامج نفسه، وعلى األرجح ستشمل اجتماع خبراء يسبق المؤتمر نفسه

 كل ما هو ممكن قبل أنجزنابذلك، انه طريق طويل ولكن التحضيرات جارية على قدم وساق، وقد 
 دولة، يمكن دعوتها إلى معرفة التاريخ الدقيق لمؤتمر انابوليس، وقد طلبنا من السفراء الفرنسيين في كل

 . بشرح مؤتمر باريس وقد تم هذا أيضا بحيث ال تفاجأ أي دولةيبدؤواباريس، أن 
 
 كم هو عدد الدول المنوي دعوتها للمشاركة في هذا المؤتمر؟" : األيام"
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" انابوليس" دولة ومنظمة وهذا عدد كبير، علماً بأن عدد المشاركين في ٩٠القائمة طويلة وتشمل : دوكين
 ٢٧ دولة ومنظمة، وهذا عائد إلى حقيقة أن جميع الدول األوروبية ستشارك الـ ٥٠سيكون قرابة الـ 

 ٧٠باعتبار أن أوروبا هي المانح األكبر للفلسطينيين، ونحن نتوقع مشاركة جميع المدعوين وهي تشمل 
 .دولة والباقي هم منظمات دولية ونحن ننوي دعوة جميع صناديق الدعم العربية

 على أي مستوى ستكون المشاركة في هذا المؤتمر؟" : األيام"
انه اجتماع وزاري وينوي الرئيس الفرنسي أن يفتتح ويختتم المؤتمر وربما إما االفتتاح أو : دوكين

االختتام ولكنه سيكون هناك، أما وزير الخارجية برنارد كوشنير فسيشارك في رئاسة المؤتمر ممثالً عن 
 .لمشاركة يجب أن تكون بالتأكيد على المستوى الوزاريفرنسا، ولذا فان ا

 الدعوة إلسرائيل ستكون وزارية أم انه ستتم دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي اولمرت؟" : األيام"
الرئيس الفرنسي سيوجه الدعوة إلى نظرائه بما في ذلك رؤساء عرب، ولكن مع ذلك فإننا نتوقع : دوكين

 . وزارية وأيضا ال يمكن استبعاد مشاركة أعلى من ذلكأن مشاركة بعض الدول ستكون
 هل سيشارك الرئيس محمود عباس في هذا المؤتمر؟" : األيام"

هذا ما نأمله، وبالتأكيد فستوجه له الدعوة، وحينما كان وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير : دوكين
 .انه لن يأتيقبل أسبوع فانه أثار الموضوع مع الرئيس عباس الذي لم يقل 

 ما هي الرسالة التي توجهها فرنسا من خالل رئاستها واستضافتها لهذا المؤتمر؟" : األيام"
الرسالة واضحة، فنحن كفرنسا نريد أن نساعد في بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، سياسياً هذا : دوكين

ألسس القتصاد حقيقي، وهذا ما سيتم في انابوليس والمفاوضات التي ستليها، أما نحن فنريد أن نضع ا
سيتم في باريس، ومن المؤكد أن مشاركة الرئيس الفرنسي هي تعبير واضح على تصميم فرنسا على 

 .دعم الشعب الفلسطيني
 كيف تقيم المؤشرات من قبل الدول المانحة لتقديم الدعم المالي في هذا المؤتمر؟" : األيام"

 إعداد البرنامج الفلسطيني أولهماأمران سبقا تجنيد األموال، فقد كان هناك ..المؤشرات جيدة : دوكين
وهذا ما تم وهو جيد وقد كان تصميمه من قبل الفلسطينيين أنفسهم، بالطبع، بمساعدة مؤسسات دولية 

 .وباالستماع إلى مالحظات الدول، أما األمر الثاني وضوح عقد مؤتمر انابوليس والنتائج المتوقعة له
ومع ذلك فان " انابوليس"ل كبير في موضوع تجنيد األموال وسنقوم بذلك بعد نحن لم ندخل بشك

المؤشرات، بدون الدخول في التفاصيل الدقيقة، هي ايجابية علما بأن هناك مانحين نجري معهم اتصاالت 
 .اآلن مثل الدول العربية وغيرهم، وعلينا انتظار المؤشرات منهم، ولكن أنا واثق من النتيجة

الدعم لن يكون : قول أيضا انه إضافة إلى الدعم المالي فإننا نود أن نقوم بأمرين وهما، األوليجب أن أ
فقط للميزانية والمصاريف التشغيلية وإنما يشمل الدعم لمشاريع تطويرية، والفكرة هي أن المانحين 

 بإمكانناا نود أن يكون يمكنهم أن يتعهدون بدعم الميزانية وأيضا بعض المشاريع، أما األمر الثاني فهو أنن
اإلعالن، خالل المؤتمر، عن عدد من القرارات المحددة، وال تطلب مني اآلن أن أفسر ما اعني بذلك، 
والغرض منها التأكيد ليس فقط أننا نمنح األموال وإنما نتخذ قرارات محددة نوفر من خاللها عناصر 

ء ما مع وللقطاع الخاص، وهو أمر ندرسه، ولذا االقتصاد الحقيقي، ومنها على سبيل المثال أن نقوم بشي
 .فان الفكرة هي ليست فقط التعهد بأموال وإنما أيضا اتخاذ قرارات حقيقية يكون لها تأثير

ولذا، فانه بعد إضافي يشمل مشاريع ذات التأثير السريع مثل المشاريع التي أعلن عنها توني بلير قبل 
 . الدفاع اإلسرائيلي باراكفياض ووزير.يومين مع رئيس الوزراء د

 كما هي األموال التي تطلبون اإلعالن عنها خالل مؤتمر باريس؟" : األيام"
ما زلنا نناقش هذا األمر وسيكون هذا واضحاً حين االنتهاء من الصيغة النهائية للخطة : دوكين

 .الفلسطينية، ولكن يمكن القول انه يمكن تحقيقها
  ومؤتمر باريس"انابوليس"ال نربط بين نتائج 
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هناك من يقول انه في حال خروج بنتائج سلبية من " انابوليس"في تحليل الصلة ما بين باريس و" : األيام"
 إلى أي مدى هذا الربط حقيقي؟..مؤتمر انابوليس، فهذا سيؤثر سلبا على مؤتمر باريس والعكس صحيح

 نجاح مؤتمر باريس وإنما أيضا نحن كفرنسا نفضل نجاح مؤتمر انابوليس ليس فقط من اجل: دوكين
هو مهم بالنسبة لنا، ليس ألننا ننظم المؤتمر في " انابوليس"لصالح الشعب الفلسطيني، ولذا فان نجاح 

 .باريس بعد أسبوعين وإنما من اجل صالح الشعب الفلسطيني
 الحد األدنى في ومؤتمر باريس بمعنى أننا لم نقل أن نتائج" انابوليس"ثانياً، نحن ال نربط بين نتائج 

ستكون ضرورية لمؤتمر باريس، ولذا فحتى لو كانت النتائج اقل من التوقعات فإننا سنعقد " انابوليس"
 .مؤتمر باريس ألن هناك حاجة ملحة لمساعدة فلسطين

 يتعامالن أنهماأما وقد قلت ذلك فان هناك بالطبع بعض الروابط بين المؤتمرين، ومنها أن الرابط األول 
 .واقتصاديا في باريس" انابوليس"هوم واحد وهو بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيا في مع مف

وفي باريس أيضا، ففي باريس كانت الفكرة أن " انابوليس"الربط الثاني هو األمن، فاألمن سيتم بحثه في 
 وسيادة القانون نشمل في خطة اإلصالح الفلسطينية إصالح األجهزة األمنية إضافة إلى الحكم الرشيد

 .وباريس" انابوليس"وغيرها، ولذا فانه مسألة مشتركة في 
الصلة الثالثة هي إلى حد ما، غزة، فمؤتمر باريس هو مؤتمر لفلسطين وليس فقط للضفة الغربية، 

بشأن غزة له تأثيره على الخطة الفلسطينية في باريس ولكن خطة " انابوليس"وبالطبع فان ما سيحدث في 
 . الفلسطينية تشمل بوضوح غزةاإلصالح

الصلة الرابعة هي التأثير على تجنيد أموال المانحين، فمن الممكن أن بعض المانحين سيكونون مترددين 
اعتقد أن هذا سيكون خطأ "..انابوليس"في التعهد عن أموال في باريس إذا لم يكونوا سعداء بالنتائج في 

ولهذا فإننا " انابوليس"نحن غير راضين عن :  أن يقولوا مثالسيكون من الخطأ لهؤالء المانحين..حقيقياً
هو بداية عملية وهو خطوة أولى، أضف إلى ذلك " انابوليس"لماذا؟ كلنا يعرف أن .. لن نساهم في الكثير

 .فمن الذي سيعاني من خفض الدعم في باريس؟إنها ليست الدول الغربية وإنما الشعب الفلسطيني
فان الشعب الفلسطيني هو الذي " انابوليس"والحديث عن عدم الرضا عن نتائج لذ القدوم إلى باريس 

هناك ربط ونحن ال ننكره، ولكن لنعمل من اجل : سيدفع الثمن، ولذا فان رسالتي إلى جميع المانحين هي
  .بناء أسس اقتصاد حقيقي في باريس حتى لو كانت النتائج في انابوليس اقل من توقعات البعض

٢٥/١١/٢٠٠٧لسطينية األيام الف  
 
  العرب إذ يبلعون شروطهم لحضور أنابوليس .٤٦

 ياسر الزعاترة
تحت وطأة الموقف العربي الرسمي المتراجع أمام الضغوط األمريكية، اضطر عمرو موسى، األمين 
 العام للجامعة العربية إلى استخدام اللغة الدبلوماسية لتبرير الموقف رافضاً اعتبار المشاركة العربية في

عندما يوافق المصريون ثم يتبعهم السعوديون، فيما  .أنابوليس لوناً من التطبيع المجاني مع الدولة العبرية
يسبقهم كثيرون قبل ذلك، سيكون من الصعب على عمرو موسى شق عصا الطاعة والتمرد على مثل 

، "تاريخي"عبة باحتفال ، وال ندري هل سنتابع نسخة أخرى من سيناريو أوسلو يوم بدأت الل"اإلجماع"هذا 
ثم ما لبث العرب أن استيقظوا على موجة تطبيع رهيبة اضطروا إلى مواجهتها بتنسيق بين القاهرة 

ما يعنينا هنا هو أن جميع الشروط العربية والفلسطينية لحضور المؤتمر قد  والرياض ودمشق بعد ذلك؟،
بامتياز " تطبيعي"ائب لحضور مؤتمر جرى إسقاطها ، وها إن وزراء الخارجية العرب يحزمون الحق

سيطلق مسلسل مفاوضات جديدا على شاكلة أوسلو، ولكن بأفق سياسي أسوأ بكثير، إذ يدرك الجميع أن 
 لن يتوفر في خاتمة الرحلة الجديدة ٢٠٠٠ما عرض على الفلسطينيين في قمة كامب ديفيد، صيف العام 

ة البداية ستنطلق مع ختام االحتفال ومصافحات التي ال يدري أحد متى تنتهي، وإن علموا أن شار
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مرجعية المؤتمر األساسية هي خريطة الطريق وعمادها ممر إجباري ال يفضي إال إلى الدولة  .المدعوين
. المؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجدار من الضفة الغربية، والتي تشكل المرحلة الثانية من الخريطة

فلسطينيون إال بعد أن يمنحوا اإلسرائيليين من األمن واألمان ما يكفي لشطب لكنها دولة ال يصل إليها ال
في الطريق إلى أنابوليس قدم إيهود أولمرت  .المقاومة من قاموسهم واعتقال أو اغتيال أشرف رجالهم

 أسيراً ينهي معظمهم محكومياتهم خالل ٤٤٠للفلسطينيين رشوة بائسة تتمثل في الموافقة على إطالق 
أما  .م القادم، مع العلم أن عدد من اعتقلوا منذ مطلع شهر تشرين األول الماضي يزيد عن هذا الرقمالعا

حكاية تجميد االستيطان التي أعلن عنها، فإليكم هذه الشهادة بشأنها من جدعون ليفي، الصحفي 
د االستيطان إسرائيل وقعت على سلسلة من االلتزامات بتجمي: "يقول الرجل ".هآرتس"اإلسرائيلي في 

البناء جّمد في ثالث مستوطنات فقط طوال أربعين عاماً من االحتالل رغم . التي لم تفكر أبداً بالوفاء بها
 ".ليس هناك سبب ألن تتصرف إسرائيل بصورة مختلفة هذه المرة. كل االلتزامات والتعهدات للقيام بذلك

 برفض حضور المؤتمر في حال الفشل في إقرار كل ذلك لم يكن كافياً كي تنفّذ قيادة السلطة تهديداتها
وثيقة تتضمن معالجة لقضايا الوضع النهائي وجدوالً زمنياً للتنفيذ، بل وصل األمر بمسؤوليها حد مناشدة 

في ضوء ذلك كان من الطبيعي أن يهاتف جورج بوش الزعماء العرب  .الدول العربية حضور المؤتمر
في (سطينيين أكثر من الفلسطينيين، وإن من مصلحتهم حضور المؤتمر ليقول لهم إن عليهم أال يكونوا فل

، فيما نعلم أن المحاور العربية الرئيسة ال تملك هذه األيام ترف الرفض، هي التي )سياق التهديد بالطبع
، رغم مخاوفها )إيران(تعلم أن السيد األمريكي يعد العدة للهجوم على خصمها األلد في هذه المرحلة 

كتبنا ها هنا عن حكاية النجاح والفشل لمؤتمر أنابوليس، وقلنا إن اإلجابة  .ة من تداعيات المعركةالكبير
تعتمد على المعيار المستخدم، والحقيقة أن مجرد انعقاد المؤتمر بما ينطوي عليه من موجة تطبيع جديدة 

المقاومة، هو نجاح من وتهيئة األجواء لضرب إيران، مع إطالق مسيرة مفاوضات عبثية تبدأ بمطاردة 
وجهة نظر الدولة العبرية، ومصيبة على الفلسطينيين والعرب، حتى لو أيقنا بأن مصير المسيرة الجديدة 

  .لن يختلف عن سابقتها، أي الوصول إلى الجدار المسدود والعودة إلى خيار المقاومة من جديد
٢٥/١١/٢٠٠٧الدستور   

  
 "سيأنابول"شبح حماس في  .٤٧

كونسيلوز ألفارو دي فاس  
 الفلسطينية بمثابة تطور "اإلسرائيلية"كانت عودة الواليات المتحدة إلى الجبهة الدبلوماسية للمشكلة 

ويبدو أن الجهود التي . وهو التطور الذي سعت دبلوماسية االتحاد األوروبي إلى جلبه في النهاية. محمود
ع عملية السالم إلى األمام أثناء سنواتها تبذلها وزيرة خارجية الواليات المتحدة كوندوليزا رايس لدف

فإذا ما كتب لهذه الجهود النجاح، لن يتذكرها العالم هي وإدارة . األخيرة في منصبها هي جهود صادقة
بوش بمأساة العراق التي ال تنتهي فحسب، بل وأيضاً بإسهامها هي واإلدارة األمريكية جدياً في جلب 

 .السالم إلى الشرق األوسط
 هل من الممكن أن يكون النجاح من نصيب مؤتمر الشرق األوسط المقرر انعقاده في أنابولس   ولكن

بوالية ماريالند؟ أجل، قد ينجح إذا ما أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية واالتفاق على 
ن ولكن مما يدعو لألسف أن حدوث أمر كهذا ليس م. تمديد الهدنة بدعم من حضور عسكري دولي قوي

ويكمن السبب وراء هذا التشاؤم في العجز عن وضع العوامل الداخلية الفلسطينية في الحسبان . المرجح
 .على نحو جاد

إن الحاجة إلى إشراك كافة القوى الفلسطينية في أي مفاوضات سالم في المستقبل تشكل واحدة من أهم 
لذي انعقد مؤخراً بتنظيم من معهد االتحاد النقاط التي تم التوصل إليها في المؤتمر األوروبي األمريكي ا

بد وأن تشكل حماس جزءاً من أي حل دائم للقضية الفلسطينية، ليس فقط  ال. األوروبي للدراسات األمنية



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ٩١٢:         العدد                        ٢٥/١١/٢٠٠٧األحد : التاريخ

ألنها فازت بالحكم في انتخابات ديمقراطية، بل ألنها أيضاً تسيطر على قطاع غزة ولها نفوذ حقيقي في 
 إلى أنها قد تكون راغبة "إسرائيل" فبينما تشير هدنة حماس الطويلة مع فضالً عن ذلك،. الضفة الغربية

في هجر العنف إذا ما استُخِدم معها القدر الوافي من اإلقناع، إال أنها قد تشكل مصدراً رهيباً لإلزعاج 
 .والمتاعب إذا ما استمر استبعادها من عملية السالم
 "اإلسرائيلي"غير مرجحة، في أن يذهب رئيس الوزراء ما زالت االحتماالت قائمة، وإن كانت بعيدة و

إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أنابولس وهما يحمالن معهما خطة قوية 
 مع بعض التعديالت البسيطة، وتعويض ١٩٦٧تقسيم القدس، والعودة إلى ما وراء حدود (متماسكة 
في هذه الحالة، سوف يغادر .  المستوطنات في الضفة الغربيةعالوة على جدول زمني لتفكيك) الالجئين

 .عباس أنابولس وهو في موقف أقوى يسمح له بالتفاوض مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية
إال أن تبني أي استراتيجية تسعى إلى تدمير حماس كقوة سياسية، لن يؤدي إال إلى تصعيد حدة األزمة 

عات العنيفة المسلحة، األمر الذي من شأنه أن يجعل الحوار معها شبه بتحويل حماس إلى كتلة من الجما
 .مستحيل

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

الدول العربية أمر ضروري وأساسي، ولكن أي استراتيجية تهدف إلى عزل حماس بالكامل البد وأن 
تؤدي في النهاية إلى انقسام الفلسطينيين، األمر الذي سيفرض بالتالي مشكلة خطيرة بالنسبة للحكومات 

ولقد أدركت . ساند حماسالعربية، التي تواجه معارضة داخلية قوية من جانب األحزاب اإلسالمية التي ت
المملكة العربية السعودية هذه الحقيقة حين دعت إلى اتفاق مكة الذي أسفر عن تشكيل أول حكومة وحدة 

 .وطنية بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية
 في ٢٠٠٦ في أعقاب حرب "إسرائيل"ومن الجدير بالذكر أن استطالعات الرأي العام التي جرت في 

 يؤيدون الدخول في مفاوضات مع حكومة وحدة "إسرائيل"من السكان في % ٧٦ى أن لبنان تشير إل
 .وطنية فلسطينية تضم حماس

قد ينجح مؤتمر أنابولس في التوصل إلى التزام راسخ بإشراك كافة القوى السياسية الفلسطينية الرئيسية 
راف الصراع بهجر كل في أي مفاوضات سالم قادمة، على أن يقترن ذلك بالتوصية بتعهد كافة أط

وهذا من شأنه أن يزيح العقبة الرئيسية التي تمنع إعادة بناء حكومة الوحدة الوطنية . أشكال العنف
والتوصل إلى مثل هذا االتفاق من شأنه أيضاً أن يوفر الشرعية الشعبية القوية التي سيحتاج . الفلسطينية

 .وصل إلى أي تسوية حقيقيةإليها الفلسطينيون على طاولة المفاوضات من أجل الت
  إن إنهاء العنف يشكل أيضاً أهمية كبرى في ما يتصل بتحسين حياة الناس وتوليد الثقة بين الشعبين 

. والفلسطينيين على السواء" اإلسرائيليين"، وضمان دعم المفاوضات من جانب "اإلسرائيلي"الفلسطيني و
، وكذلك الفلسطينيين، ومما ال شك فيه أن دعم "ئيلييناإلسرا"إن األمن هو الهم األول الذي يشغل عامة 

وهذا هو السبب الذي يجعل .  للمفاوضات يتوقف على الضمانات األمنية"اإلسرائيلية"األحزاب السياسية 
، وهو المطلب الذي لبته "إسرائيل"مسألة إنهاء العنف أكثر إلحاحاً وأهمية من االعتراف الفوري بدولة 

. يتعين على قوات حفظ السالم الدولية أن تعزز هذه الهدنة. ل الممارسة العمليةحماس بالفعل من خال
 أيضاً "اإلسرائيليين"والحقيقة أن الفلسطينيين كانوا يفضلون دوماً وجود قوات عسكرية دولية، كما تحرك 

رفح مع في هذا االتجاه حين قبلوا بتواجد القوات األوروبية في جنوب لبنان وفي قطاع غزة عند حدود 
 .ويتعين على األوروبيين أن يتفقوا على توفير مثل هذه القوة. مصر

في النهاية، يتعين على األوروبيين أن يستمروا في االضطالع بدورهم التقليدي، والتحدث بدون 
هذه هي بالتحديد . اعتبارات أيديولوجية مع كافة األطراف المعنية بالمأساة الفلسطينية  بما في ذلك حماس

ولكن إذا كان لمؤتمر أنابولس أن ينجح . همة التي يتمنى األمريكيون سراً أن يضطلع بها األوروبيونالم



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ٩١٢:         العدد                        ٢٥/١١/٢٠٠٧األحد : التاريخ

في إعادة عملية السالم إلى مسار ناجح، فالبد وأن تتوصل حكومات االتحاد األوروبي أوالً إلى موقف 
 .موحد من هذه القضية

 . مدير معهد االتحاد األوروبي للدراسات األمنية في باريس
٢٥/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   

  
  الدولة اليهودية في عيون قيادات إسرائيلية .٤٨

أسعد عبد الرحمن. د  
، ومع اضطرار الحكومة اإلسرائيلية إلى إنهاء الحكم العسكري الذي كان مفروضا على             ١٩٦٦منذ العام   
حـو االنـصهار فـي      ، حاولت المؤسسة الحاكمة استخدام شتى الوسائل لتدجينهم ودفعهم ن         ٤٨فلسطينيي  

ارييـل  (، ال سـيما كلمـات       ٢٠٠٠ومن يتابع مؤتمرات هرتزيليا المتعاقبة منذ العام        . الكيان اإلسرائيلي 
وقد اعتمد هـؤالء الحقـا      . يكتشف أن القادة اإلسرائيليين الحاليين يجاهرون بـ يهودية دولتهم        ) شارون

تلك الرسـالة التـي     ). شارون(ى   إل ٤/٦/٢٠٠٤على تعهدات الرئيس بوش ضمن رسالة الضمانات في         
تؤيد فيها اإلدارة األمريكية موقف إسرائيل بعدم االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، ورفض              

/ ، وكذلك موقفها بضم التجمعات االستعمارية     ١٩٦٧يونيو   /إسرائيل االنسحاب لحدود الرابع من حزيران     
أن تكون إسرائيل دولة خالـصة  ) بوش(ن أهم ما تضمنه تعهد    ولربما كا . االستيطانية اليهودية في الضفة   

دولة ديمقراطية فلسطينية توجد فـي سـالم   : ، أن٢٠٠٣لليهود دون غيرهم، وهو الذي كان قد قال، في         
  .كامل مع إسرائيل ستحقق أمن واستقرار دولة إسرائيل كدولة يهودية 

ضمن اإلشارة إلى الطابع اليهـودي للدولـة         بصياغة دستور إلسرائيل ال يت     ٤٨ومع مطالبات فلسطينيي    
، أصيب قادة الدولة    )للشعب اليهودي (على اعتبار أنه ال يمكن التوفيق بين ديمقراطية الدولة وكونها دولة            

إيهـود  (وها قـد جـاء      . الصهيونية بالفزع واعتبروا هذه المطالب تداعيات بالغة الخطورة على الدولة         
دا استعداد الدولة الصهيونية تقديم تنـازالت مؤلمـة مقابـل التـسليم             راميا بحمله الخبيث مؤك   ) أولمرت

واالعتراف بيهودية دولة إسرائيل، واضعا حدا ألية محاوالت جادة للمفاوضات، ومستجيبا الشـتراطات             
أول رئـيس حكومـة إسـرائيلي ال يطالـب العـرب،            ) أولمرت(وبذلك يكون   . المتطرفين في إسرائيل  

  .ب، وال بحق إسرائيل في الوجود فقط، بل وكذلك االعتراف بها كدولة يهوديةباالعتراف بإسرائيل فحس
على العرب وبخاصـة الفلـسطينيين      (هي  يحمله الخبيث كأمر بد   ) أولمرت(وفي الوقت الذي يطرح فيه      

فهنـاك مجموعـات حزبيـة      . ينقسم اإلسرائيليون أنفسهم حـول يهوديـة الدولـة          ) التعامل معه كواقع  
واألمر هنا ال   . إسرائيل ال تعتبر الدولة اإلسرائيلية دولة يهودية، بل دولة لكل مواطنيها          وأيديولوجية في   

 ذلك أنه يتعداهم وصوال إلى المجموعات االثنية والدينية واليسارية التـي ال             ٤٨يقتصر على فلسطينيي    
 تنـزع عـن     وهؤالء لطالما احتجوا على مثل هذه التوجهات بل رفضوها كونهـا          . تؤمن بيهودية الدولة  

إسرائيل صفة الديمقراطية التي تتغنى بها على الدوام، إضافة إلى كونها تجسد العنصرية التي تضع أحد                
  .األديان فوق الجميع

لم يصبح قانونا بعد، إال أنه يكشف حقيقة ال يمكننا التغاضي عنها            ) أولمرت(ومع أن الموقف الذي أعلنه      
 بيهودية إسرائيل، يسعى إلفشال المفاوضات مع الفلـسطينيين  أال وهي أنه، من خالل اشتراطه االعتراف 

وممـا  !! عبر إظهار ضعف السلطة غير القادرة على تقديم تنازالت مؤلمة شبيهة بتلك التي سيقدمها هو              
بذلك يتبنى موقفا إسرائيليا عاما، عبر عنه زعماء حكومته علـى  ) أولمرت(يفاقم من خطورة األمر كون     

مئيـر  (و) أفيجـدور ليبرمـان   (و) ايهود بـاراك  (ووزير الدفاع   ) تسيبي ليفني (ه  رأسهم وزيرة خارجيت  
الـذين  ) سلفان شـالوم  (عالوة على غيرهم من القادة السابقين ومنهم وزير الخارجية األسبق           ) شطريت

أجمعوا على ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كـ دولة يهودية كشرط أساسي غير قابل لألخذ               
إيتامـار  (و) إيلئيـل شـاحر   (ى صعيد مختلف، وفي مقال نشر في صحيفة هآرتس ، يقـول             عل!! والرد
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لقد كنت أعتقد لسذاجتي أن نظرية العرق األرقى اختفـت          : نقال عن متخصص في علم السكان     ) عنبري
حتى في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفـصل         . من العالم ولكن يبدو أنها متأصلة بشدة في دولة إسرائيل         

ال يوجد في أي مكان في العالم قانون عنصري         !! ي، لم يكن هناك قانون جنسية كما في إسرائيل        العنصر
) غيرشون باسـكن (أما . مثله، أو مثل قوانين إدارة األراضي اإلسرائيلية والصندوق التأسيسي إلسرائيل           

أخذنا إلى مـا وراء     علينا أن نجد ونعيد تنشيط يهودية إسرائيل التي ت        : فيقول، في مقال بعنوان حديث له     
إال أن هذه هي كـذلك إحـدى التحـديات          . الكنيس والصالة والحالش كما تفسرها اليهودية األرثوذكسية      
وبالمثل، يتوجب على الصهيونية الجديـدة      . الرئيسية إلسرائيل الحديثة ونقطة محورية للصهيونية الجديدة      

كثر، بإيجاد تعريف جديد لإلسرائيلية التي تعمـل        أن تهتم، اآلن، وبالتأكيد في فترة ما بعد السالم وبشدة أ          
) ابراهام بورغ (وختاما، علينا أن ال ننسى      . وقتا إضافيا على اشتمال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل         

، )لليهود في العالم  (رئيس الكنيست سابقا، ورئيس الوكالة اليهودية سابقا، الذي طالب بإلغاء قانون العودة             
تعريف : إسرائيل كدولة يهودية، باإلضافة إلى الحصول على جواز سفر أجنبي، حين قال           وإلغاء تعريف   

وقضية الدولة اليهودية لم يعـد      .. إسرائيل على أنها دولة يهودية وأنها بداية الخالص أمر قابل لالنفجار          
.. ني أنها متفجرة  فتعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية سيكون المفتاح لنهايتها، دولة يهودية تع           . مقبوال

فهو يمنح اإلحساس   .. أما الحديث عن الدولة اليهودية الديمقراطية، فذلك جميل و يساروي و نوستالجي             
أحد مكونات الديناميت سريع االشتعال     (ولكن الدولة اليهودية الديمقراطية هي نيتروجليتسيرين       .. باالكتفاء

  ).لهالقادر على إضرام النار في المشروع الصهيوني بكام
٢٥/١١/٢٠٠٧الرأي األردنية   

  
  :كاريكاتير .٤٩

  

  
  ٢٥/١١/٢٠٠٧الشرق األوسط 


