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  " للقدس والالجئينوالوفاءالعهد "يوقعون وثيقة " حماس"هنية ونواب  .1

وقع رئـيس الـوزراء      : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    27/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
، تقطع الطريق عـن     "عهدة"البرلمانية على وثيقة    " حماس"الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، ونواب كتلة       

ال جدوى من المفاوضات في المرحلة      "وقال هنية خالل التوقيع     . الحقوق والثوابت الفلسطينية  أي تفريط ب  
وأضـاف أن   ". أنابولس"، معتبراً أن ال فائدة من لقاء        "الراهنة وال أحد يعول كثيراً على مثل هذه اللقاءات        
ية الواسعة في اللقاء،    وعبر عن أسفه للمشاركة العرب    . أية قرارات تمس بالثوابت لن تكون ملزمة لشعبنا       

كان يجب على األشقاء العرب أن يتوحدوا في مساندة شعبنا الفلسطيني ورفع الحصار عنه بدالً من                "قائالً  
  ".بحتة" إسرائيلية"اللجوء إلى هذا المؤتمر، الذي ال يشكل إال مصلحة أمريكية 

كثير من نصف شعبه، مـشيراً      خليل الحية أن عباس ذهب وهو يمثل أقل ب        " حماس"وأكد النائب عن كتلة     
" حمـاس "واتفق النائب عـن     ". انابولس"إلى رفضه التام عن التنازل عن أي حق فلسطيني، وتنبأ بفشل            

وأشار النواب خالل مراسم توقيع العهـدة،       . فاشل ال محالة  " أنابولس"مشير المصري مع الحية على أن       
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فلسطيني هو صاحب األرض وال أحـد غيـره         في باحة المجلس التشريعي بمدينة غزة، إلى أن الشعب ال         
  .مخول بالتصرف بها

نعاهد اهللا أال نقبل بأي حـل للقـضية الفلـسطينية ال يتـضمن تحريـر األرض                 "وجاء في نص العهدة     
 وأال نساوم على أي جزء من مدينة ،1948والمقدسات وعودة كل الالجئين الذين هجروا من ديارهم عام          

ها ومسجدها األقصى ومعالمها وآثارها ومقدساتها اإلسالمية والمـسيحية،         القدس بجميع أراضيها وعقارات   
 ".واهللا على ما نقول شهيد

التـي تالهـا     "عدم التفريط بالقدس والالجئين   "جاء في وثيقة    : غزةمن   27/11/2007الحياة  وأضافت  
رير مصيره  هو صاحب الحق الوحيد في تق     "أحمد بحر إن الشعب الفلسطيني      .رئيس المجلس التشريعي د   

بالكيفية التي يراها مناسبة وال تنتقص من حقوقه التاريخية شيئاً، وهو صاحب األرض التي تمتد من نهر                 
األردن شرقاً إلى ساحل البحر األبيض المتوسط غرباً، ومن الحدود المصرية جنوباً إلى الحدود السورية               

 يختزل بفعل الضغوط والممارسات اإلجرامية      اللبنانية شماالً، وحقه في هذه األرض ال يسقط بالتقادم ولن         
التي تمارس ضد شعبنا، ونؤكد على العمق العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية وأنه ال يجوز ألي كان                
أن يتنازل عن شبٍر واحد من أرض فلسطين ومقدساتها باعتبار أنها أرض وقٍف لكل المسلمين في كـل                  

 حق العودة لكل الجئ فلسطيني إلى أرضه التي شُـرد منهـا             على"وشددت على إصرار النواب      ".مكان
                   وعلى حق كلِّ أسير فلسطيني مناضل أن ينال حريته وان يعود الى أهله وذويه وربوع وطنـه، وان أي
حلول ال تضمن عودة الالجئين وعودة األسرى وعودة األرض والمقدسات هي حلول هزيلـة نرفـضها                

 شـعبنا   ةانتفاض"وبعدما أشارت إلى     ".م لمن يريد أن يفرضها على شعبنا      رفضاً باتاً وال يمكن أن نستسل     
، "على أوسلو التي تالعبت باأللفاظ، وتهاونت في الحقوق وأدخلتنا في متاهـات ال أول لهـا وال آخـر                  

إعادة إنتاج هذه المتاهات تحت مسميات ما أنزل اهللا بها من سلطان مثل خريطة الطريق أو                "اعتبرت أن   
جتماع أنابوليس لن تساهم في االستقرار ولن تستطيع خداع شعبنا الذي أنكـوى بمثـل هـذه                 مقررات ا 

المخدرات القاتلة، ألنها ال تنطوي إال على وصفة ناجعة ألمن العدو وتكريس االحـتالل علـى حـساب                  
ما يحمله لقاء أنابوليس من مخـاطر علـى شـعبنا وأمتنـا             "وحذرت من    ".أرضنا وأمننا ووحدة شعبنا   

يعني فتح باب التطبيع مع العدو بال مقابل، وإعطاء العدو ضوءاً بشرعية احتالله             "، معتبرة أنه    "يتناوقض
وعدوانه على أرضنا وشعبنا، كما يعني تكريس تمزيق شعبنا إلى مواٍل للواليات المتحدة وإسرائيل ومعاٍد               

  ".لهما
  

  وتتضمن أفقاً زمنياً تحدد سير المفاوضات وغايتها " وثيقة مشتركة" نحو :"أنابوليس" .2
" الوثيقة المشتركة "كشف مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات       :  فاتنة الدجاني وجويس كرم    -واشنطن  

ستحدد خط سير المفاوضات وغايتها، وستتضمن أفقاً زمنياً للمفاوضات سـقفه           "أن هذه الوثيقة    " الحياة"لـ
وأوضـح أن   ". م، وقضايا الحل النهـائي    نهاية والية الرئيس بوش، كما ستتضمن مرجعيات عملية السال        

ليـست جـوهر    "لكنه أضاف أنها    . المساعي مستمرة، وأن الوثيقة قد تصدر خالل المؤتمر أو في نهايته          
عندما قـال إن مفتـاح   " الحياة"، وهو أمر أكده أيضاً مسؤول في وزارة الخارجية األميركية لـ            "المؤتمر

  .وصول إلى حل الدولتينالمؤتمر هو إطالق المفاوضات النهائية لل
أي (ستصدر االثنين بمباركة األميركيين لتحدد مرجعيـة المفاوضـات          "وكان عبدربه صرح بأن الوثيقة      

وأضاف ". واإلجراءات التي ستجري وفقها المفاوضات بعد أنابوليس      ) خريطة الطريق والقرارات الدولية   
  ". غداة المؤتمر وبحضور الرئيس عباسأن المفاوضات النهائية ستنطلق رسمياً األربعاء في واشنطن

  27/11/2007الحياة 
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  بسبب اتساع الهوة"وثيقة مشتركة"شعث يستبعد التوصل الى  .3
استبعد نبيل شـعث، عـضو      : عبدالقادر فارس ،  غزة نقالً عن مراسلها في    27/11/2007عكاظ  نشرت  

ركة مع الجانب اإلسرائيلي قبل يوم      الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر أنابوليس، إمكانية التوصل إلى وثيقة مشت         
وأضاف سنحاول أن نحقق ما نريد فيما يتعلـق بالجـدول الزمنـي             . واحد من بدء أعمال مؤتمر السالم     

الواضح وتنفيذ الوقف الكامل لالستيطان اإلسرائيلي على األراضـي الفلـسطينية، وتنفيـذ االنـسحاب               
وما عدا ذلك، فإن هذا المؤتمر لـيس تفاوضـياً،          ،  2000 سبتمبر عام    28اإلسرائيلي إلى مواقع ما قبل      

 اإلسرائيلية باتجاه التوصـل     - وإنما هو العودة لجهد دولي إلعطاء دفعة النطالقة المفاوضات الفلسطينية         
  .إلى معاهدة سالم

قـال نبيـل    :  أحمد عبدالهادي  ،واشنطن نقالً عن مراسلها في    27/11/2007الوطن السعودية   وأضافت  
ـ  لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول الصيغة النهائية وهناك مجموعة من األفكـار الجديـدة               "" الوطن"شعث ل

مثل أن يعلن الجانبان عن استعدادهما للتفاوض بعد أنابوليس على أساس مرجعيات عملية الـسالم التـي      
  ".اعتمدها مؤتمر مدريد باإلضافة إلى المبادرة العربية

قـال نبيـل أبـو      :  نظير مجلي  ،أنابوليس  عن مراسلها في   نقالً 27/11/2007الشرق االوسط   وجاء في   
ردينة ان مشكلة المشاكل هي في الخالفات الداخلية في الوفد االسرائيلي وخوف أولمرت من شركائه في                
االئتالف الحاكم من اليمين المتطرف، أمثال ليبرمن، وايلي يشاي، اللذين يهددان بالخروج من االئـتالف               

ولكـن  ). الحدود والقدس والالجئـين   (جدي في بحث القضايا الجذرية للصراع       في حال حصول أي تقدم      
شعث فاجأ الصحافيين حين قال انه لن تحدث مصيبة إذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق حول الوثيقة                 نبيل  

  .المشتركة
  

  " بيان منفصل"الى "... وثيقة مشتركة"الى "... اتفاق تفصيلي"من : "أنابوليس" .4
ـ        :مد يونس  مح -رام اهللا    " اتفاق سياسي تفـصيلي   " بدأ الموقف الفلسطيني من مؤتمر أنابوليس بالمطالبة ب
الخاصة بالوضع النهائي مقروناً بجدول زمني للتطبيق، ثم تراجع الـى حـد             " القضايا الجوهرية "يتناول  

ـ            .لطـرفين منفصل لكـال ا   " بيان"القبول بوثيقة مشتركة عامة تطرح على المؤتمر، لينتهي الى القبول ب
ـ               اتفـاق  "ودأب الرئيس عباس عند بدء المفاوضات على مطالبة رئيس الوزراء االسرائيلي اولمـرت بـ

وفي لقاءاته الخاصة، كثيرا ما اعرب عباس عن خـشيته مـن تكـرار           . وجدول زمني لتطبيقه  " تفصيلي
عنـدما اخفـق    و. الذي اتسمت بغموض منح الجانب االسرائيلي فرصة لتفسيرات متباينة        " اوسلو"تجربة  

الجانب الفلسطيني في حمل الجانب االسرائيلي على التوصل الى اتفاق تفصيلي، وافـق علـى اقتـراح                 
ونقل احد مساعدي عباس عن وزيـرة       . تُقدم الى مؤتمر انابوليس   " وثيقة سياسية "اميركي بالتفاوض على    

قامت بها العام الحالي لتحريـك      الخارجية االميركية رايس قولها له في واحدة من زياراتها الثماني التي            
لماذا تريد اتفاقا تفصيليا اآلن، هل سيكون في صالحكم اآلن؟ وهل اتفاق من هذا النـوع      : "العملية السلمية 

" وثيقـة سياسـية   "وقال ان رايس نصحت عباس بالتوصل الى        ". ممكن في غضون فترة زمنية قصيرة؟     
غير ان الوفدين اللذين عمال على مـدار ثالثـة          . "انابوليس"تضع أسساً للمفاوضات التي ستنطلق عقب       

وامام تعثر التوصـل     .بسبب الشروط التعجيزية اإلسرائيلية   " وثيقة سياسية "اشهر، فشال في التوصل الى      
الى هذه الوثيقة قبل الجانب الفلسطيني عرضاً اميركيا بصدور بيان ختامي في المؤتمر يعلـن انطالقـة                 

  .المفاوضات النهائية
  27/11/2007الحياة 
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   ألنها تجاهلت منظمة التحرير"أنابوليس"ـكان يجب رفض صيغة الدعوة األمريكية ل: خالد .5
 استغرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد تجاهل اإلدارة األمريكيـة          :نابلس

ب الفلـسطينيي للمـشاركة فـي       لمنظمة التحرير في رسائل الدعوة، التي وجهتها هذه اإلدارة إلى الجان          
، وأكد في تصريح صحفي مكتوب أن القيادة الفلسطينية ارتكبت خطـًأ فادحـاً              "أنابوليس"اجتماع مؤتمر   

عندما قبلت من اإلدارة األمريكية أن توجه الدعوة إلى األخ الرئيس عباس، كرئيس للسلطة الفلـسطينية                
التي يحملها األخ الرئيس باعتبـاره رئيـساً للجنـة    وحسب، متجاهلةً منظمة التحرير الفلسطينية والصفة  

التنفيذية لمنظمة التحرير، مثلما ارتكبت خطًأ فادحاً بموافقتها على أن تكون الجهة الفلـسطينية المـدعوة                
باس والوفد المشارك في مـؤتمر      عودعا تيسير خالد     .للمشاركة السلطة الفلسطينية وليس منظمة التحرير     

الفوري والطلب من اإلدارة األمريكية تصحيح ما وقعت به من خطأ في قائمة الدول              أنابوليس إلى التدخل    
والجهات المدعوة للمشاركة باعتماد منظمة التحرير وليس السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة المخولـة             

ـ                ي والمرجعية الوطنية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، حتى ال تمـرر اإلدارة األمريكيـة ف
  .الخفاء أجندات سياسية خاصة بها على حساب الشعب الفلسطيني

   26/11/2007 قدس برس
  

  مشاركتنا بقرار عربيو .. لن يعطي شيئاً"أنابوليس"لن نفّرط و: زكيعباس  .6
 نبيـه بـري     ]اللبناني[ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، رئيس مجلس النواب          التقى  

تناولنا القضايا الراهنة سواء في فلسطين او في لبنان، على قاعـدة وحـدة              : اللقاءامس، وقال زكي بعد     
الجهد وعدم تفويت اي فرصة سواء في فلسطين او في لبنان، ومن هنا فإنني أعول كثيرا على ان يكون                   

او باتجاه ما يجـري هنـا، تقـود الـى           " انابوليس"هناك وحدة جهد كي ال تكون سواء الخطوات باتجاه          
نقلت الى الرئيس بري رسالة من الرئيس عباس بأننا نحن الفلـسطينيين لـن              : اضاف. عيات خطيرة تدا

 دولة تشارك في هذا المـؤتمر،       52هناك  . نذهب بأي ثمن، ألن هذا الموضوع هو تحريك لعملية السالم         
ـ        " ابو مازن "ونحن كما صمد ياسرعرفات والى جانبه        . ي هـي  في كامب ديفيد وعاد بطال، فإن ثوابتنا ه

شديد الوضوح في خطابه وأيضا في آلية العمل التي تتبع، وبالتالي ال يعني الذهاب الى               ) عباس(سيكون  
أنه تفريط او تطبيع ألي جهة، ألن عملية المفاوضات ستنطلق في روسيا وفي أماكن أخـرى                " أنابوليس"

 احتجاجية اآلن هي ايضا قوة      وأي مظاهر . وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية       
ضغط لنا، وال أخفي سرا اننا طلبنا من الكثير ان يخرجوا ويتظاهروا ويقولوا ان هذا المؤتمر ال يعطـي                   
شيئا، وأنا أقول أيضا ال يعطي شيئا، ولكن ال يمكن ان نسمح السرائيل بأن تستفرد بالعالم وان تبقى هي                   

  . التي تحرك الرأي العام العالمي
بهيـة  اعلن عباس زكي، اثر لقائـه النائـب   : السفير أوردت   محمد صالح ،  صيدا عن مراسلها في  نقالً  و

تأتي بقرار عربي إلعالء الصوت عالياً لمساندة القضية        " أنابوليس"الحريري أن المشاركة الفلسطينية في      
 لعملية الـسالم،    الفلسطينية، وأن المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولية فشل المؤتمر اذا لم يكن هناك تحريك            

  . ال سيما في موضوع الدولة الفلسطينية وازالة االستيطان وعودة الالجئين
  27/11/2007السفير 

  
  في الضفة"نابوليسأ"ـمنع التظاهرات المناهضة لحكومة فياض ت .7

 اعلن رياض المالكي وزير االعالم الفلسطيني امـس ان          :وكاالتال - سمر خالد    -االراضي الفلسطينية   
مة الفلسطينية قررت منع اي تظاهرات او مسيرات في الضفة الغربية تناهض االجتماع السالم في               الحكو

وقال عقب اجتماع الحكومة برئاسة وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى قررنا منع المظـاهرات              . انابوليس
 .حكومـة وغيرها، والمؤتمرات الصحافية التي من الممكن عقـدها للتحـريض علـى ال           .. واالجتماعات
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واضاف هناك اعمال تحريضية تمارس من اكثر من جهة خاصة في هذه االيام التي ينعقد بهـا مـؤتمر                   
 .انابوليس، لذلك قررنا منع هذه المظاهرات والمسيرات في اي منطقة في الضفة الغربية

  27/11/2007الرأي األردنية 
  

   في غزةمن تدهور الوضع الصحي" سرائيلا"تصريحات لرياض المالكي تبرئ  .8
 وزير اإلعـالم فـي حكومـة تـسيير          ى نف :وكاالتنقالً عن ال   27/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

األعمال الفلسطينية رياض المالكي التقارير التي تتحدث عن وجود نقص في اجهزة غسيل الكلـى فـي                 
 جهـازا   19 جهازا لغسيل الكلى وجرى اضافة       66قطاع غزة، موضحا انه يوجد في مستشفيات القطاع         

، "عدد اجهزة غسيل الكلى في قطاع غزة يغطي القطاع والضفة واالردن مجتمعة           "وقال   .متطورا أخرى 
مؤكدا ان كل ما يثار حول وجود نقص في هذه االجهزة يأتي من باب التحريض على الحكومة، ورغـم                   

مرضى في القطاع،   وتحملها مسؤولية سقوط عشرات الشهداء من ال      " إسرائيل"صدور تقارير دولية تدين     
والضفة من خالل   " اسرائيل" بعرقلة استمرار نقل الحاالت المرضية الى مستشفيات         "حماس"اتهم المالكي   

إدخال اشخاص محسوبين على الحركة ضمن الحاالت المرضية دون ان يكونوا مرضى االمر الذي ادى               
ة من اجل التحقق من كل الحـاالت        الحكومة رغم ذلك تبذل جهوداً كبير     "وتابع   .الى  وقف عمليات نقلهم    

المرضية التي بحاجة للعالج خارج القطاع من خالل هيئة الشؤون المدنية وان عمليات نقل هؤالء تـتم                 
  ".باستمرار ودون توقف

 اكد خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق االنسان          :غزةمن   26/11/2007وكالة سما   وأوردت  
كي يشعر بالصدمة النها تنم عن عدم دراية بواقع مرضى غسيل الكلـى             يستمع لتصريحات المال  "من  ان  

وقـال   "الذين يموتون في غزة نتيجة نقص وعطل االجهزة ونقص االدوية الخاصة بهم وارتفاع اسعارها             
ان تصريحات المالكي هي مشينة وغير حقيقية وان الذين زودوه بتلك           "سما   في تصريحات خاصة لوكالة   

ال يمكن للبعد السياسي الذي سيطر على حديث المالكي بـان         "واوضح   ".وا الدقة تماما  المعلومات لم يتحر  
يتجاوز الحقوق االنسانية لالالف الذين ال يتلقون عالجهم في القطاع وسط شهادات المنظمات الدولية بان               

ذ خالل  صنفا اخر مهدد بالنفا 44 صنف من الدواء مفقود من صيدليات ومشافي القطاع وان           99اكثر من   
  ".ايام
  

  قطاع غزة بات منطقة منكوبة معرضة لكوارث إنسانية بسبب الحصار: محافظ خانيونس .9
أسامة الفرا، محافظ خان يونس، أن قطاع غزة بات يمثل منطقـة منكوبـة معرضـة    .أكد د: خان يونس 

ي المصغر  لكوارث إنسانية وصحية واقتصادية وبيئية، السيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء اإلسرائيل           
وقال خالل لقائه بوفـد مـن        .القاضي بتقليص تزويد القطاع بإمدادات الكهرباء والوقود بمختلف مشتقاته        

إن القطاع يعيش حصاراً مشدداً يشمل      : جمعية أصحاب محطات البترول والغاز في مقر المحافظة، أمس        
  . بشكل أكبرجميع قطاعات وشرائح الشعب، محذراً من خطورة تدهور األوضاع اإلنسانية

 27/11/2007األيام الفلسطينية 
  

   في الضفةسلحة غير الشرعيةالسلطة تكشف عن مصادرة كميات كبيرة من األ .10
ريـاض  .دالفلسطينية بـرام اهللا     كشف وزير االعالم في حكومة تسيير االعمال         : وليد عوض  -رام اهللا   

ة غير الشرعية خالل االيام الماضية،      المالكي امس عن مصادرة االجهزة االمنية كميات كبيرة من االسلح         
 انه ال توجد اي حصانة الية مجموعات مسلحة خارج السالح الفلسطيني الشرعي المتمثـل               ىومشددا عل 

وكشف عن تفكيك االجهزة االمنية لعشرات الخاليا المسلحة التابعة لحركة حمـاس،            . في االجهزة االمنية  
التحريضية واالسلحة التي كان مخططا الستخدامها من قبل         مصادرة كميات كبيرة من المواد       ىومنوها ال 
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ان المعلومات االمنية الفلسطينية والوسـائل التحريـضية والقتاليـة التـي تـم              ى  واشار ال  .تلك الخاليا 
  . مخطط كان معدا للتنفيذ في الضفة الغربية لضرب االستقرار الداخليىمصادرتها مؤخرا تشير ال

  27/11/2007القدس العربي 
  

  األمن الفلسطيني يقتحم جمعية تعنى بالقرآن الكريم ويصادر مصاحف وحقائب مدرسية .11
 قالت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس إن العشرات من عناصر جهاز المخـابرات الفلـسطيني                :الخليل

سخ للقرآن الكريم، وقاموا بمصادرة محتوياتها بما فيها ن       " اقرأ"مقر جمعية   ) 25/11(اقتحموا أمس األحد    
يـذكر  . من القرآن الكريم وحقائب مدرسية كانت معدة للتوزيع على طلبة المدارس من العوائل المحتاجة             

  .مرخصة من قبل السلطة الفلسطينية" اقرأ"أن جمعية 
  26/11/2007 قدس برس

  
  "خيانة" فلسطين من النهر إلى البحر والتنازل عن العودة :"الجهاد"و "حماس" .12

أمـس  "الجهاد اإلسالمي "و  "حماس"نظمت حركتا   :  فتحي صباح  -غزة  من   27/11/2007 الحياة   ذكرت
التنازل عن أي مـن الحقـوق       "في مدينة غزة، حذرتا فيه من مغبة        "مؤتمراً وطنياً للحفاظ على الثوابت    "

 القيـادة   -الجبهـة الـشعبية     "وشارك في المؤتمر إلى جانب الحركتين، كل مـن           ".والثوابت الفلسطينية 
، وعدد من األكاديميين والفعاليات والهيئات، في ظل        "جبهة النضال الشعبي  "و  "نظمة الصاعقة م"و  "العامة

اللتين نظمتا مـؤتمراً    "الديموقراطية"و  "الشعبية"غياب معظم فصائل منظمة التحرير، خصوصاً الجبهتين        
  .مماثالً في غزة أول من أمس

ئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة إسماعيل      وحضر المؤتمر إلى جانب قادة الفصائل وممثلي الهيئات، ر        
رئيس "حماس"وتال القيادي البارز في حركة      . هنية، ورئيس المجلس التشريعي باإلنابة الدكتور أحمد بحر       

أرض فلسطين من البحر إلى النهر، ومـن        "وقال فيه إن    . المؤتمر الدكتور محمود الزهار بيانه الختامي     
الشمال إلى الحدود المصرية في الجنـوب هـي ملـك خـالص للـشعب               الحدود اللبنانية والسورية في     

  ".الفلسطيني، ال تُفقد بالتقادم وال يحق لشخص أو جماعة أو حكومة أو جيل أن يفرط في شبر واحد منها
 - كل فلسطين    -حق العودة لالجئين والمبعدين والغائبين إلى كل بيت وأرض في فلسطين            "وأضاف أن   

فيه، وخائن كل من يتنازل عن هذا الحق، ألنه فردي وجماعي ومدني وسياسي             هو حق مقدس ال تفريط      
حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحـتالل       "وشدد على   ". كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية كلها     

واعوانه بكل الوسائل المشروعة، وهو حق مارسته كل الشعوب المظلومة، وخائن كل من يقف في وجه                
  ".مة أو يحاربها أو يضعفها أو يتعامل مع االحتالل ضدهاالمقاو

قضية األسرى والمعتقلين هي قضية كل إنسان فلسطيني، نعمل جميعاً على إطالق سراحهم،             "واعتبر أن   
بكل الوسائل المشروعة، بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الفكري، وسيبقى األسرى فـي وجـداننا                

، معتبراً أنه   "رفض التطبيع مع العدو مهما كان الثمن الذي يقدمه        "ودعا إلى   . "وعيوننا حتى نحقق أهدافهم   
طعنة في ظهر المقاومة الباسلة، وخيانة لتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين، وندعو شعوب األمـة              "

  ".العربية واإلسالمية، خصوصاً األحزاب والحركات والمثقفين، إلى الوقوف إلى جانبنا
الوحدة الوطنية غاية مقدسة نعمل جميعاً على تحقيقها، ففيها قوتنا ومنعتنا وهذا يـستلزم              "وأشار إلى أن    

وحدة الموقف السياسي ووحدة الوسائل، وال يحق ألحد أن يشق الصف ويتحالف مع العدو أو ينسق معه                 
لفاعلـة  إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، البرنامج والوسائل، لمشاركة القـوى ا          "وحض على   ". ضدها

  ".الفلسطينية فيها، لتكون ممثلة للشعب الفلسطيني على برنامج التحرير والعودة
خريطة الطريق والمبـادرة    "وقال إن   ". رفض كل الحلول المطروحة التي تنتقص من حقوقنا       "وعبر عن   

بتنـا،  العربية ال تلبيان الحد األدنى للمطلب الوطني العام، ونرى في اعتمادها إضـراراً بقـضيتنا وثوا               
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ونطالب الدول العربية واإلسالمية بالتخلي عنها، وتبني ثوابتنا العادلة ونحذر مما يسمى بالشرعية الدولية              
  ". الصهيونية الحالية-التي هي أداة اإلدارة األميركية 

حق شعبنا في ممارسة حقوقه اإلنسانية المشروعة وفق عقيدتنا وموروثنا الحضاري وعرفنا            "وشدد على   
وندعو .  وندعو الجميع إلى حماية هذه الحقوق وتطويرها       - للمسلمين والمسيحيين    -عي والقانون   االجتما

وعبـر عـن    ". االطراف الفلسطينية إلى الجلوس والتحاور وحل المشاكل العالقة في أسرع وقت ممكـن            
لعربـي  رفض الحصار الظالم، ونؤكد أنه لن يغير من موقفنا أو يصرفنا عن ثوابتنا، ونـدعو العـالم ا                 "

واإلسالمي وقوى الخير والعدل إلى التدخل لحماية شعبنا من كوارث إنسانية بدأت تصيبه بـسبب هـذا                 
  ".الحصار

الـدكتور  "الجهاد االسالمي "وكان المؤتمر بدأ بكلمة عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر القيادي في حركة            
ي لم يتحول إلى جثة هامدة يعبث بها         المؤتمر يؤكد ان الشعب الفلسطيني ح     "محمود الهندي الذي قال إن      

سيفشل وسيتم تشييعه قريباً إلى جانب بقيـة        "ورأى أن المؤتمر الدولي     ". بوش وأولمرت وليفني ورايس   
  ".المؤتمرات واالتفاقات التي أبرمت مع االحتالل

 من القاهرة عبـر     الدكتور محمد سليم العوا كلمةً    "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين   "وألقى األمين العام لـ     
وشدد علـى   ". من يقبل بيهودية إسرائيل خائن لدينه وامته ووطنه       "دائرة تلفزيونية مغلقة، اعتبر فيها أن       

ال يجوز التفاوض على آليات عـودتهم إلـى         "حق الالجئين في العودة الى ارضهم وديارهم، معتبراً انه          
  ".أرضهم وليس على حقهم في العودة

لؤي القريوطي في كلمته إن أنـابوليس       " القيادة العامة  -الجبهة الشعبية   "كزية في   وقال عضو اللجنة المر   
تبرئة أميركا مما يحدث في افغانستان والعراق وتعطيل أي حل يعمل على تبييض الـصراع               "يهدف إلى   

وحـض الوفـد الفلـسطيني      ".  اإلسرائيلي، وهو خدمة بحتة إلسرائيل والتطبيع العربي معهـا         -العربي  
، قبل أن يستدرك ويصف الوفد      "عدم التنازل عن أي من حقوق الشعب الثابتة       "ك في المؤتمر على     المشار

  ".ال يمثل الشعب الفلسطيني"بأنه 
قال رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، في       :  حامد جاد  - غزةمن   27/11/2007 الغد االردنية    ونقلت

) 1948التي هجر الفلسطينيون منها عـام       (الدار  نموت وال نفرط بمفتاح     "كلمة مقتضبة خالل المؤتمر،     
وبعـدما   ".وال اوراق االرض، سنحمل االمانة الى اوالدنا جيال بعد جيل حتى يعيدوا فلسطين والقـدس              
اقول البناء  "اشار الى ان احد الالجئين الفلسطينيين حمله امانة عدم التفريط في حق الالجئين، تابع هنية                

  ".من فلسطين ولن نعترف بإسرائيلشعبنا ال نفرط بشبر واحد 
  

  ستة شهداء جميعهم من القسام خالل اربع وعشرين ساعة في قطاع غزة .13
واعلنت مصادر طبية فلسطينية    , ارتفعت حدة التصعيد االسرائيلي في قطاع غزة خالل الساعات االخيرة         

في شـمال وجنـوب     عن استشهاد مقاومين آخرين من كتائب القسام في تصدي لعمليات توغل اسرائيلية             
من كتائب القسام اثناء تصديه     )  عاماً 21( وأكدت المصادر الطبية استشهاد علي محمد الصوفي         .القطاع

واطلق الجيش االسرائيلي النار باتجاه عدد من        .لقوات خاصة اسرائيلية توغلت بحي النهضة شرق رفح       
واعتقالهما مع شقيقهما الثالث رمـزي      المواطنين ما ادى ايضا الى اصابة الشقيقين سعيد وابراهيم حرب           

وفي وقت سابق قصفت الطائرات االسرائيلية مجموعة تابعة لكتائـب القـسام             .واربعة مواطنين اخرين  
  .من سكان جباليا البلد)  عاما22( باربعة صواريخ ما ادى الى استشهاد المقاوم فادي عبد الستار عساف 

د عساف استشهد بصواريخ االحتالل اثناء نصبه كمينا متقـدماً          وقالت كتائب القسام في بيان لها ان الشهي       
وكانت كتائب القسام اعلنت في بيانات متالحقة عن استشهاد          .للقوات الخاصة على الحدود الشرقية لجباليا     

جـابر خليـل وغـسان العيلـة        : وهم" صيد االفاعي "ثالثة من مقاتليها خالل العملية التي اطلقت عليها         
وكانت مصادر طبية اعلنت     . مؤكدة تمكنها من اصابة ستة من جنود االحتالل بجراح         ومصعب الجعابير 
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عن استشهاد المقاوم من القسام عبد الهادي ابو الجبين متأثرا بجراح اصيب بها مطلع الشهر خالل عمله                 
  .في احد ورش التصنيع التابعة للقسام

  27/11/2007 معاوكالة 
  

  ر أنابوليس هدفه التطبيع مع اسرائيل فصائل تحذر من أن يكون مؤتمخمسة .14
عبرت خمس فصائل فى منظمة التحرير الفلسطينية اليوم االثنين عن تخوفها من ان يكـون               : ألفت حداد 

الهدف وراء مؤتمر انابوليس الذى سيعقد غدا الثالثاء فى والية ميرالند االمريكيـة هـو التطبيـع مـع                   
وعقـدت   .العدوان وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني       اسرائيل وعدم إلزامها بوقف االستيطان ووقف       

الجبهة العربية الفلسطينية واربع فصائل اخرى هي جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلـسطينية،              
فدا مؤتمرا صحفيا طـالبوا خاللـه الواليـات         "وجبهة التحرير العربية، والتجمع الديمقراطي الفلسطيني       

يازها إلسرائيل وإلزامها بالقرارات الدولية، مؤكدة على حق عودة الالجئـين         المتحدة األمريكية بوقف انح   
كما طالبت الفصائل الخمـس حركـة       . الفلسطينيين واإلفراج عن كافة المعتقلين في السجون اإلسرائيلية       

حماس بالتراجع عن خطوة الحسم العسكري لقطاع غزة تمهيدا النطالق حوار وطني جاد ومسؤول يعيد               
  .شطري الوطن وإنهاء حالة االنقسام الداخلي والتمسك بالثوابت الوطنيةاللحمة ل

  26/11/2007 48عرب
  

   عاما450ًبالسجن " حماس"االحتالل يحكم على قيادي من  .15
 450بعقوبات سجن متراكمة لمدة     "حماس"أمس على قيادي في حركة      "إسرائيلية" حكمت محكمة    :ب.ف.ا

وحكمت محكمة االحتالل في سجن عوفر القريب من رام         . دوجةعاما بسبب دوره في عملية انتحارية مز      
اهللا في الضفة الغربية، على القيادي ابو شخيدم بهذه العقوبة بسبب ضلوعه في عملية انتحارية مزدوجـة                 

  "16مـا أسـفر عـن مقتـل         ) جنوب اسـرائيل  ( واستهدفت حافلتين في بئر السبع       2004وقعت عام   
 هجومـا   16وأوضح المصدر نفسه ان ابو شخيدم ضالع أيضا في          . ح بجرو 100وإصابة نحو   "إسرائيليا

 فـي   2004نوفمبر  / واعتقله جيش االحتالل في تشرين الثاني      2004 و   2003بين   " إسرائيل"آخر ضد   
  .الخليل في الضفة

  27/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  قرارات انابوليس غير ملزمة للشعب الفلسطيني: حماس .16
قرارات مؤتمر انـابوليس غيـر      " ان   "حماس"قال فوزي برهوم المتحدث باسم       : د ب أ   ، ا ف ب   -غزة  

".  ملزمة لهذا الشعب الن الشعب لم يفوض احدا ال عربي وال فلسطيني بان يشطب اي حق من حقوقـه                  
ودعا العـرب   ".  مؤتمر اميركي اسرائيلي لن يعطي شيئا للشعب الفلسطيني       "واعتبر ان اجتماع انابوليس     

اال يوظفوا القضايا الفلسطينية باتجاه تطبيع في مصلحة المحتل االسرائيلي           "ي انابوليس الى    المشاركين ف 
اي مشروع اميركي اسـرائيلي يعـزز شـطب         " والى رفض    ،"على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية    

فـك  مواقف حازمة شـجاعة باتجـاه       "كما دعا برهوم العرب الى اتخاذ        ". الحقوق والثوابت الفلسلطينية  
لتطبيع مع المحتـل االسـرائيلي بينمـا        "واالمتناع عن العمل    " الحصار عن ابناء شعبنا وتعزيز صموده     

". القدس التى تهـود بالكامـل     " مشيرا ايضا الى قضية      ،"الشعب الفلسطيني ما زال محاصرا يخنق ويقتل      
تماع انـابوليس   مؤكدة ان نتائج اج   " رفضا قاطعا "وجددت حركة حماس امس رفضها االعتراف باسرائيل      

  .ال تمثل الشعب الفلسطيني"
  27/11/2007الدستور 
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  حلة رئاسة عباس األسوأ فلسطينياًمر": حماس" .17
سياسة عباس تعزز االنقسام واالستفراد وتقويض الحريات       "فوزي برهوم أن     "حماس"أكد المتحدث باسم    

إن مرحلة عباس   "أمس،  وقال في تصريح صحافي،     . "ولن تصب سوى في مصلحة االحتالل اإلسرائيلي      
تعزز فيها االنقسام الداخلي على مستوى األرض والشعب والقرار السياسي واقتتال داخلي أريقت خاللـه               
دماء كثيرة وقمع للحريات على رأسها حرية الصحافة واإلعالم والتعبير عن الرأي وتـدمير للتعدديـة                

وتصفية للحقوق والثوابـت الفلـسطينية،      السياسية وفرض سياسة الفرد الواحد والحزب الواحد وتفريط         
كل ذلك جـاء    "وأضاف  . "وتنسيق أمني مع المحتل لتصفية المقاومين والمجاهدين وتجريم سالح المقاومة         

نتيجة االرتهان والتعويل على مشاريع صهيوأمريكية وهمية ابتداء من أوسلو التي هندسها عباس، مروراً              
واآلن في مـؤتمر أنـابولس الـذي         "اإلسرائيلي"أمن االحتالل   بخارطة الطريق التي اعتمدها في حماية       

   ."يشرع لالحتالل يهودية الدولة العبرية، وتطبيعاً عربياَ كامالً ألول مرة مع المحتل اإلسرائيلي
  27/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  المبادرة العربية اسوأ من وعد بلفور: رمضان شلح .18

مين العام لحركة الجهاد االسالمي رمضان عبد اهللا شـلح مـؤتمر            هاجم اال :  زهير اندراوس  -الناصرة  
انابوليس، معتبرا ان هدفه جر دول عربية جديدة للتطبيع مع اسرائيل وعلى رأسها السعودية والتأسـيس                

وقـال  .  ايرانية محتملة  -لتحالف عربي امريكي اسرائيلي يوفر مظلة عربية لمواجهة امريكية اسرائيلية           
 ،ان المبادرة العربية اسوأ من رؤية بوش ومن خارطة الطريق         : خاص لـ القدس العربي   شلح في حديث    

  .وحتى من اوسلو وايضاً من وعد بلفور
بالنسبة لوعد بلفور، فقد رفضه العرب وقالوا عنه ان من          . واوضح هذا ليس مبالغة او تجنيا علي العرب       

 ارض عربية اسالمية، فالمبـادرة العربيـة        واذا كنا نؤمن بان فلسطين    .. ال يملك اعطى من ال يستحق       
تعني ان من يملك اعطى من يستحق الن العرب يعرضون هذه المبادرة عن رضي وطيب خـاطر، اي                  
ان اسرائيل بنظرهم تستحق ما وهبوه لها من فلسطين اذا استجابت لشروطهم التي ال قيمة لها امـام مـا               

هو كرنفال عربي صهيوني تحتفل فيه اسرائيل       واضاف ان ما سيجري في انابوليس       . ضاع من فلسطين  
بعيد ميالدها الستين، وتستخدمه االدارة االمريكية للتغطية علي فشل الرئيس جورج بوش وسياساته فـي               
العراق وافغانستان ولبنان وباكستان وفلسطين وكل المنطقة، واظهاره بمظهر المنتصر الذي ما زال يملك              

وقال ان انابوليس هو االخطر     .. ح الجمهوريين في االنتخابات القادمة    زمام المبادرة، وتوظيف ذلك لصال    
  . وانه يؤسس لتصفية القضية الفلسطينية بمباركة عربية وبالذات من قبل السعودية

  27/11/2007القدس العربي 
  

   تعتقل قيادياً من حماس وزوجتهقوات اسرائيلية خاصة ترتدي زي نساء منقبات .19
نت قوات االحتالل فجر امس حملة اعتقاالت في االراضي الفلسطينية طالـت            ش: وليد عوض  -رام اهللا   

مواطنا بينهم مدير مكتب المجلس التشريعي في طولكرم جمال حدايدة حيث اعتقل برفقة زوجته بعـد                14
وقالت مـصادر محليـة ان      . اقتحام بيتهما من قبل قوات اسرائيلية خاصة كانت ترتدي زي نساء منقبات           

ـ  ى حاولت اعتقال حدايدة من منزله اال انه حاول الهرب فأطلقت النار عليـه، مـا اد                القوة الخاصة   ى ال
واكد شهود عيـان     . جهة مجهولة  ىاصابته بخمس رصاصات في قدميه، واعتقلوه وزوجته واقتادوهما ال        

 جهة مجهولة بواسطة سـيارات اسـعاف        ىان حدايدة وزوجته اصيبا خالل عملية االقتحام وتم نقلهما ال         
وقالت المصادر ان حدايده     .سرائيلية عسكرية، واكد الشهود ايضا ان بقعا من الدماء وجدت في المنطقة           ا

 المحـررين   ىيذكر ان جمال حدايدة هو احد االسـر        .تطارده قوات االحتالل منذ اشهر من اجل اعتقاله       
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 عاماً  12 الـ    عام واحد وانه سبق ان اعتقل لمدة تزيد عن         ىالذي لم يمض علي خروجه من السجن سو       
  . ويعتبر من قادة حركة حماس1992وهو احد مبعدي مرج الزهور عام 

  27/11/2007القدس العربي 
  

  "البارد"لقاء حول حق العودة في  .20
لقاء في مكتب الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين فـي مخـيم البـداوي،             "اتحاد لجان حق العودة   "نظم  

، حضره ممثلو عـدد مـن الفـصائل الفلـسطينية           "ب الفلسطيني يوم التضامن العالمي مع الشع    "لمناسبة  
  .والمنظمات والهيئات االجتماعية

  27/11/2007السفير 
  

   انابوليس سيجدد التأكيد على مرجعية عملية السالم)فدا(: أمين حزب .21
براً إن مؤتمر أنا بوليس سيكون من      " "قال صالح رأفت األمين العام لحزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني          

 -دولياً واسعا لطرح وجهات نظر ومواقف األطراف المشاركة فيه بشأن سبل حل الـصراع العربـي                 
وأبدى رأفت الذي يقود فصيال فلسطينيا صغيرا، أن المؤتمر لن          . اإلسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية   

 -لفلـسطينية   يتمخض عنه سوى التأكيد مجددا على مرجعية عملية السالم، واسـتئناف المفاوضـات ا             
اإلسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي بمواكبة من اللجنة الرباعية، ويمكـن أن يـؤدي إلـى إطـالق                  
المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، واالتفاق على إنهاء هذه المفاوضات وعقد اتفاقيات سـالم              

في موسكو؛ من أجـل مواكبـة       ، وعقد جوالت أخرى للمؤتمر؛ بما في ذلك         2008نهائية قبل نهاية عام     
  .المفاوضات على جميع المسارات وتذليل العقبات التي يمكن أن تبرز

بقرار المشاركة العربية في مـؤتمر أنـابوليس         " فدا "ورحب رأفت باسم االتحاد الديمقراطي الفلسطيني       
ـ              شارك وسـيطرح   على قاعدة التمسك بمبادرة السالم العربية، وعبر عن دعمه للوفد الفلسطيني الذي سي

الموقف الفلسطيني في المؤتمر، ودعاه إلى مطالبة الدول المشاركة؛ وخاصة اإلدارة األمريكية واألعضاء             
الدائمين في مجلس األمن الدولي، لممارسة الضغط على اسرائيل، واتخاذ اإلجراءات الكفيلـة بإلزامهـا               

ة األولى من خطة خريطة الطريـق، ودعـا         بالتنفيذ الفوري لجميع االلتزامات المترتبة عليها في المرحل       
  .رأفت كذلك للحصول على ضمانات من الدول الكبرى المشاركة في المؤتمر

 27/11/2007الشرق القطرية 
  

  االستخبارات اإلسرائيلية تطالب بتجميد تطبيق الحل الدائم لعدة سنوات .22
حذر كل من رئيـسي     ،  حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت    :  برهوم جرايسي  -الناصـرة )ا ف ب  (
يوفال ديسكين وجهاز االستخبارات عاموس يدلين ورئيس أركـان جـيش االحـتالل غـابي               " الشاباك"

االعتماد على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتطبيـق اتفـاق الحـل            "حكومة إسرائيل من     اشكنازي،
ؤون األمنية والـسياسية عقـد      وزعموا، خالل اجتماع الطاقم الوزاري المقلص للش       .وفقاً للصحيفة " الدائم

ضعيف، وغير قادر على فرض سيطرة السلطة على المناطق التي ستنـسحب منهـا              "أخيراً، ان عباس    
تستمر بالمفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق، ولكن عليهـا ان          "وأوصوا الحكومة بأن     ".إسرائيل مستقبالً 

  ".درتها على أن تكون شريكةتجمد تطبيقه لعدة سنوات إلى حين تثبت السلطة الفلسطينية ق
  27/11/2007الغد االردنية 
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  أولمرت يطلب من بوش أن يطلعه على خطابه غدا .23
بعد أن أعلن مسؤول أميركي أن توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين الى بيان  :  نظير مجلي-أنابوليس

رئيس جورج بوش، مشترك لم يعد قضية حاسمة أو فاصلة، وأن األهم منها هو ما سيرد في خطاب ال
إيهود أولمرت، رئيس : صباح اليوم، لدى االفتتاح الرسمي لمؤتمر أنابوليس، سارع قادة الوفد االسرائيلي

الوزراء، ونائباه تسيبي لفني، وزيرة الخارجية، وايهود باراك، وزير الدفاع، الى االجتماع والبحث في 
وقرر الوفد أن يطلب من ،اليه في الصباحطرح هذه القضية أمام بوش نفسه في اللقاء الذي دعاهم 

الرئيس بوش أن يطلعهم على فحوى الخطاب، باعتبار أن هناك حساسيات داخلية في االئتالف 
وهرع مستشار األمن القومي األميركي، ستيف هادلي، الى . االسرائيلي الحاكم ينبغي أخذها بالحساب

  . ئيس لن يحدث مفاجآت ألحد من الطرفينوطمأنه بأن الر. أولمرت يطلب أن ال يوجه هذا الطلب
 27/11/2007الشرق االوسط 

 
  في الواليات المتحدة لن تحقق السالم مفاوضات أولمرت: نتنياهو .24

اعتبر زعيم تكتل الليكود والمعارضة االسرائيلية بنيامين نتنياهو المفاوضات التي يجريها رئيس الوزراء             
الحكومة االسرائيلية  "، الفتا الى أن     "لن تؤدي إلى تحقيق السالم    : "االسرائيلى إيهود أولمرت في أنابوليس    
إن الطـرفين   : "ونقلت االذاعة االسرائيلية عن نتنيـاهو قولـه        ".قدمت تنازالت قبل بدء عملية التفاوض     

االسرائيلي والفلسطيني يبديان الضعف، والضعف االسرائيلي يتمثل بسلسلة خطوات اتخذتها الحكومة قبل            
وذكـر   ".تمر انابوليس من دون مقابل مثل االفراج عن أسرى وامداد الفلسطينيين بالذخائر           وصولها لمؤ 

الفلسطينيين يبـدون   "البرلمانية المعارضة في الكنيست االسرائيلي أن       " الليكود"نتنياهو، خالل جلسة لكتلة     
  ".الجانب الفلسطيني ال يعمل شيئا من أجل التوصل الى سالم حقيقي .أيضا الضعف

  27/11/2007ستقبل الم
  

  بيرتس يقتحم البرغوثي في سجنه .25
النائـب  "زار"ان وزير الحرب السابق عمير بيـرتس        "اإلسرائيلية"ذكرت القناة العاشرة التلفزيونية     )  وام(

والتسوية الـسياسية،   "أنابولس"األسير مروان البرغوثي مرتين بشكل سري في سجنه، وبحث معه مؤتمر            
كباراً مثل النائب اليساري حاييم جـومس يتـصدر االتـصاالت مـع       "يليينإسرائ"وأضافت ان مسؤولين    

ونقلـت القنـاة عـن زوار        .البرغوثي وكذلك الوزير بنيامين اليعازر ووزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي         
البرغوثي قولهم إن االنطباع لديهم أنه مستعد وقادر على قيادة التقدم الحقيقـي فـي المفاوضـات مـع                   

عن دهشتهم لزيارة بيرتس المفاجئة، بينما لم يتـذكره عنـدما            "إسرائيليون" مسؤولون   وأعرب". إسرائيل"
 .                       كان وزيراً للحرب وأبدى مواقف متطرفة ضده

  27/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مصدر اسرائيلي كشف عن قيام وزير خارجية قطر بزيارة سرية الى اسرائيل .26
ي وزارة الخارجية امس عن قيام رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمـد  كشف مصدر اسرائيلي ف  

 ".أنـابوليس "بن جاسم بزيارة سرية الى اسرائيل يوم الجمعة الماضي تتعلق بمشاركة سورية في مؤتمر               
االلكتروني عن مراسله في تل ابيب ان المسؤول القطـري          " الحقيقة"وقال المصدر بحسب ما نقل موقع       

هرة فور انتهاء موتمر وزراء الخارجية العرب وقصد تل ابيب حيث اجتمع على الفـور مـع                 غادر القا 
رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني اللذين كانا يجهـزان نفـسيهما               

ـ          " انابوليس"للسفر الى مؤتمر     سوري وقد اخبر المسؤول القطري المسؤولين االسرائيليين بان النظـام ال
لكنه ال يستطيع القيام بـذلك دون اشـارة الـى أن            , فهو يريد المشاركة في مؤتمر أنابوليس     , محرج جداً 



  

  

 
 

  

            15 ص                                     914:         العدد                        27/11/2007الثالثاء : التاريخ

والمطلوب تسهيل مشاركته لتبريـر  , قضية الجوالن تدرج على جدول أعمال المؤتمر بطريقة من الطرق    
عدد من خطوات حـسن     علماً ان النظام السوري بحسب المسؤول القطري أقدم على          . موقفه أمام حلفائه  

من قبيل الغاء مؤتمر الفصائل الفلسطينية المعارضة الذي كـان مقـررا   , النية التي يجب أن تقابل بالمثل  
تحـدث مـع    "فان الـوزير القطـري      , وبحسب المصدر  , عقده في دمشق بالتزامن مع مؤتمر أنابوليس      
لسوري االبتعاد عن طهران في الوقت      تريدون من النظام ا   : المسؤولين االسرائيليين بلهجة غاضبة قائال      

الذي ال تقبلون حتى مجرد االشارة الى القضية الوحيدة التي أصبحت المبرر الوحيد السـتمراره بنظـر                 
أنـتم تجردونـه مـن      . شعبه الذي يمارس عليه ضغطا غير مسبوق بما في ذلك اتهامه بالخيانة الوطنية            

أصـر  , يتـابع المـصدر   , في هذا السياق  ". ا أمر مستحيل  وهذ. ثم تطالبونه بأن يكون أنيقا    , مالبسه دوما 
الوزير القطري على أن ال يغادر اسرائيل قبل أن يبادر المسؤولون االسرائيليون لالتـصال بواشـنطن                

اسرائيل ال تمانع في االشارة الى قضية الجوالن خالل أعمال المؤتمر ولو بطريقة عـابرة        "وابالغها بأن   
  ". لكذوأن تبلغ دمشق ب, وري النظام الستحفظ ماء وجه

  27/11/2007السياسة الكويتية 
  

  ضد ايرانالعمل العسكري  "ثمن"أولمرت مستعد لتحمل  .27
ذكرت الصحف االسرائيلية ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، بات يميل أكثر الى             ): وكاالت(

ستعداده لتحمل تكاليف القيام بهجـوم      العمل العسكري ضد ايران، وذلك بسبب تردد اإلدارة األميركية، وا         
وعلى الرغم من أن اولمرت يزور الواليات المتحدة للمشاركة في مؤتمر انابوليس حول التسوية               .مماثل

الفلسطينية االسرائيلية، اال ان رئيس الحكومة االسرائيلي سيلتقي غداً األربعاء الرئيس األميركي جـورج              
عن مصدر مقرب مـن     "هآرتس"ونقلت صحيفة   . تعامل مع إيران  بوش على انفراد، للبحث في خطوات ال      

في زيارة المسؤول االسرائيلي للواليات المتحدة، فيما ذكـرت         "سيكون األهم "أولمرت، قوله إن هذا اللقاء      
باإلمكان مواجهة  "ان أولمرت أكد خالل محادثات داخلية مغلقة األسبوع الماضي، انه           "يديعوت احرونوت "

  ". ة عسكرياً ويمكن تحمل الثمن المتعلق بعملية كهذهالمشكلة اإليراني
  27/11/2007السفير 

  
  !الهزة األرضية تحذير ألولمرت من التنازل عن أرض إسرائيل: حاخامان .28

من كبار حاخامات المتدينين اليهود، ان الهـزتين األرضـيتين          '' ادمور مستيغورا ''قال الحاخام    -رام اهللا 
لرئيس الـوزراء اإلسـرائيلي أيهـود       '' إلهي''هما بمثابة تحذير    '' إسرائيل''ي  اللتين وقعتا قبل عدة أيام ف     

'' يعكوف غليو برمـان   ''وقال الحاخام   .في مؤتمر انابوليس  '' ارض إسرائيل ''اولمرت، لكي ال يتنازل عن      
ارض إسرائيل منحها اهللا للشعب اليهودي وال يحق ألي شخص أن يتنازل عـن              '' إن   "يديعوت''لصحيفة  

امس، أن إيهود   '' هاآرتس''وأكد المحلل السياسي االسرائيلي عوزي بنزيمان في صحيفة          .''زء منها أي ج 
   .أولمرت يتوجه إلى لقاء أنابوليس مكبل اليدين

  27/11/2007االتحاد اإلماراتية 
 

   ألف يهودي يصلون وراء حائط البراق طلبا لفشل انابوليس15 .29
" صلواتهم"ين المتطرف في باحة حائط البراق مساء امس وأدوا           ألف يهودي من اليم    15 تجمع   -رام اهللا   

ونظم هؤالء اليهود عقب صالتهم تظاهرة أمام منزل ايهود أولمـرت            .طلبا لفشل مؤتمر انابوليس للسالم    
وكان على رأسهم الحاخام مردخاي الياهو ورفعوا خالل التظاهرة شعارات تدعو الى ابقاء مدينة القـدس      

 م الموافقة على تقسيمهاتحت االحتالل وعد
  27/11/2007الحياة الجديدة 
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 إليجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين" إكس"منظمة ثابت الحقوقية ترفض وثيقة  .30

 التـي أوردتهـا     جديـدة الوثيقة  لل بخطورة بالغة    ، أنها تنظر  "ثابت " الفلسطينية لحق العودة   منظمةال أكدت
 -جرى إعدادها من قبـل مجموعـة إسـرائيلية          و) فانس برو - أن -إكس(حمل عنوان   هارتس، والتي ت  

 .1948تنفي حق العودة إلى الديار التي هجر منها الالجئون الفلـسطينيون فـي العـام                وهي  فلسطينية،  
هذه الوثيقة تأتي في سياق النهج التآمري على إغالق ملف الالجئين الفلسطينيين            وأشارت المنظمة إلى أن     

 قبل إنعقاد مؤتمر    ها للمشروع الصهيوني، خاصة وأنه قد جاء اإلفصاح عن        وحق عودتهم إلى األبد خدمة    
ن من شارك في إعداد هذه الوثيقة من الطرف الفلسطيني متـآمر علـى              أ وأعتبرت. أنابوليس بأيام قليلة  

حق العودة هو حق غير قابل للتـصرف وهـو          أن    كما أكدت  .قضية الالجئين الفلسطينيين وحق عودتهم    
حق غير  "كل إتفاق على إسقاط      كما أن    .ي وال يسقط بتقادم الزمن وال تجوز فيه االنابه        حق فردي وجماع  

  .باطل قانونا" قابل للتصرف
 26/11/2007  الفلسطينية لحق العودةمنظمةال

  
  أنابوليس هدفه تشريع احتالل القدس:  صالحرائد .31

وأكد أن كـل    ،  بالمشؤوموصف الشيخ رائد صالح، مؤتمر أنابوليس       : عوض الرجوب  -الضفة الغربية   
 تشير إلى تجييره من قبل المؤسسة اإلسرائيلية بهدف إضفاء شـرعية كاذبـة علـى                هالقرائن التي تسبق  

احتاللها للقدس وعلى مطلبها بتقسيم المسجد األقصى وإغالق نهائي لحق العـودة ومـن ثـم القـضية                  
ة على هجوم قريب مدمر علـى كـل        أن إسرائيل تسعى عبر المؤتمر إلى إسباغ الشرعي        كما   .الفلسطينية

قطاع غزة، الذي قد يكون بمثابة مقدمة لهجوم أوسع على صعيد الشرق األوسط قد ينال إيران أو سوريا                  
اعتبر الطرح الذي يتحدث عن تبادل األراضـي بـين إسـرائيل والـسلطة              من جهة أخرى،    و .أو لبنان 

أن تضفي شرعية على الوجود االحتاللي الباطـل        الفلسطينية بمثابة كارثة بكل معنى الكلمة ألنها تحاول         
وصف مطلب االعتراف بإسرائيل بصفتها دولة يهودية بأنه مطلـب   كما .للمستوطنات في الضفة الغربية   

  .أنه يعني تحويل الفلسطينيين في الداخل إلى رعايا مؤقتين قابلين للطرد في كل لحظة، موضحا قبيح جدا
  26/11/2007الجزيرة نت 

  
   في الوطن والشتات جهة فلسطينيةاكثر من مائة توقع من   والحقوقلثوابتوثيقة ا .32

اطلق أكثر من مئة اتحاد وائتالف ومنظمة اهلية فلسطينية في الوطن والشتات وثيقة الثوابت والحقـوق                 
تتناول كافة الحقوق الفلسطينية كحق العودة والقدس عاصمة الدولة الفلـسطينية           هي  و. الوطنية الفلسطينية 

 بالقلق الـشديد   همانطالقا من شعور  ذلك  و .لى جانب رفض االعتراف بيهودية إسرائيل، ورفض التطبيع       إ
حقوق المشروعة جراء االستهداف الواضح والممنهج من قبل اإلدارة األمريكيـة    ال الوطنية و  ةقضيالعلى  

تـي تـشهدها الـساحة      ودولة االحتالل لتصفية القضية الفلسطينية في محاولة الستثمار حالة االنقسام ال          
الفلسطينية وما نجم عنها من ضعف الجانب الفلسطيني أمام الضغوط الهائلـة التـي تمارسـها أمريكـا                  

  .وحلفاؤها عليه
  26/11/2007 48عرب

  
  مات بعد أن اضطره الحصار للوصول إلى غزة زحفاً على صدرهفلسطيني: تحقيق .33

مخاطرة ومحاولة الوصول الى غزة عبر أحد  يخشاه صالح ابو عامر، عندما قرر الوقع ما كان :غزة
 في ايار الماضي الجراء عملية يهاتوجه ال، التي كان قد األنفاق بعد أن تقطعت به السبل في مصر

غلق تسط حماس سيطرتها على القطاع بأكمله، وتب المواجهات في غزة و لتقع بعد ذلكجراحية في قلبه،
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 خشية ان يتم اعتقاله من قبل  العوجا كبقية العالقينعبر معبررفض العودة وهو كان قد . اسرائيل المعابر
 وضعه  يزدادأنخشية  اكثر من مرة أن يصل الى القطاع عبر نفق كما رفضالجنود االسرائيليين، 

 بد اال محاولة العودة عبر هوبعد أن نفدت أمواله واشتد به المرض، لم يكن امامإال أنه . الصحي تدهوراً
ادى قيامه بالزحف على صدره وبطنه ووهذا ما تم قبل يومين، . لمخاوف والمحاذيرالنفق، رغم كل ا

مات فجر ولعدة ساعات، الى تدهور وضعه الصحي، فعاد الى اهله محموالً على اكتاف بعض الناس، 
  . من وصوله من مصر فقطامس بعد يومين

  27/11/2007الشرق االوسط 
  

  نصرية ضدهم في الجامعات االسرائيلية على الممارسات العونالطالب العرب يحتج .34
نظم الطالب الجامعيون العرب في جامعة تل أبيب، مظاهرة احتجاجا على سياسة التمييـز              : رائد دالشة 

 في الجامعات اإلسرائيلية، والتي كان آخرها اإلجحاف بحـق طالبـة عربيـة              ونهاالعنصري التي يواجه  
وكذلك احتجاجا على التفوهات العنصرية وسياسـة       !. ابمحجبة تم فصلها من العمل بسبب ارتدائها الحج       

  . عاما60ًالتمييز الالحقة بالطالب العرب منذ 
  26/11/2007 48عرب

  
   يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الدوليةغزيمليون ومئتي ألف : تقرير للغارديان .35

سالم، بعض االحـصاءات    مؤتمر ال ل تها تغطي من خالل صحيفة الجارديان   أبرزت  : حيدر البطاط  - لندن
 عدد الذين يعتمـدون فـي        ذكرت أن  ، حيث  غزة عن االحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع       

من سـكان   % 85معيشتهم على المساعدات الدولية يبلغ قرابة مليون ومئتي ألف فلسطيني، يمثلون نحو             
قـد   ألف فرصة عمـل      80نحو  هناك  كما أن   . تبلغ نسبة البطالة نحو خمسين في المئة      في حين    ،القطاع
 تقدر نـسبة الفلـسطينيين الـذين        إلى ذلك فإن أرقام االمم المتحدة     . خالل االشهر الخمسة الماضية   فقدت  

 استنادا إلى الحد الذي تعتمده المنظمـة         في المئة من سكان قطاع غزة،      90يعيشون تحت خط الفقر بنحو      
ا، اما عدد الموتى من المواليد الجدد لكل ألف مولود يبلـغ            هو دوالرين واربعين سنتا للفرد يومي     و الدولية

إلـى    وحول التهريب فقد أشارت الصحيفة     . حالة موت، اكثرهم يموتون قبل وصولهم إلى عمر سنة         25
 التي تدخل إلى القطاع هي رصاص البنادق وحبوب الفياغرا، ومواد الـ تـي ان               ةهربممواد ال الهم  أن أ 

ربين قوله إنه اضطر إلى اللجوء للتهريب رغم الخطورة الشديدة النه يريـد             تي، حيث تنقل عن احد المه     
  . توفير المعيشة لعائلته

  27/11/2007بي بي سي 
  

   العسير أنابولسعن مخاض يترقبون ما سينتج أهالي غزة: تحقيق .36
الذي اتجهت انظار الشارع الفلسطيني إلى الجانب السياسي مترقبة ما سينتج عن المخاض العسير              : غزة

تعالت صرخات مطلقيه منذ اشهر طويلة حول مؤتمر انابوليس وما سيحقق للشعب الفلـسطيني، لعلهـا                
تخرجهم من بحر األزمات االقتصادية والمالية والمعيشية التي سيطرت على الساحة الفلسطينية وهـوت              

نية كافة، منهـا المؤيـد      فالمؤتمرات والفعاليات التي بدأت منذ أيام من الفصائل الفلسطي         .بها إلى الجحيم  
ومنها المعارض لمؤتمر انابوليس، تركت صدى عاليا في الشارع الفلسطيني وهـم يتـابعون مجريـات                
األمور السياسية ال سيما ان الوضع الراهن واالوضاع المعيشية من حصار وإغالق وتجويـع، مـرتبط                

تباينت آراء الفلـسطينيين     وقد   .بالشأن السياسي وخاصة معرفة مصير القضية الفلسطينية وما سيحل بها         
مؤتمر ستظل بـين    ال إن لم ينجح     القطاعن محافظات   أرأى بعضهم،   حيث  في غزة بين متفائل ومتشائم،      

 إال أن   .فكي الحصار والعدوان االسرائيلي من جانب، وبين سيطرة حماس على القطاع من جانب آخـر              



  

  

 
 

  

            18 ص                                     914:         العدد                        27/11/2007الثالثاء : التاريخ

 للحصار والقتل وهدر     فيها  تعرضوا ، حياتهم أن يستدل الستار عن مرحلة صعبة من      يأملون  ن  يالفلسطيني
  .دمرت كافة مناحي الحياة المعيشية لهمو ،الحقوق

  27/11/2007ل بالمستق
  

   من التدهور في حال فشل أنابوليسامزيدتوقعون يمن الفلسطينيين % 55 :استطالع .37
مـن  % 63أن  ،  "أوراد"أظهر استطالع للرأي نفذه مركز العالم العربـي للبحـوث والتنميـة             : رام اهللا 

أن هذا االجتماع لن يفضي ألي      % 45 عقد اجتماع أنابوليس، فيما اعتقد        الفلسطينيين قد أيدوا   المستطلعين
أن األوضاع ستتجه نحو مزيد من التدهور في حال فشل          % 55أشار ما نسبتهم     في حين    .نتائج ملموسة 

 قامت الدولة الفلسطينية المستقلة،     اعتراف الدول العربية بإسرائيل، حتى لو     % 60عارض  قد  و. أنابوليس
أن الصراع الفلسطيني الداخلي، لن يساعد الفلسطينيين في تقوية مـواقفهم خـالل             % 49في حين اعتقد    

% 24عن دعمهم لمبادرة السالم العربية كإطار تفاوضي، في حـين عبـر             % 36عبر  قد  و .المفاوضات
 خطـة خارطـة الطريـق     % 23 ي حين دعم  فعن دعمهم لقرارات األمم المتحدة كأساس للمفاوضات،        

 أن   ضـرورة  عـن % 95عبر  ، فقد   درجة أهمية القضايا المطروحة للمفاوضات     أما حول    .كأساس لذلك 
جاءت قضية المعتقلين الفلسطينيين في المرتبة الثانية،       فيما  تولى القدس أولوية لدى المفاوض الفلسطيني،       

 هاأن% 80ذكر   فقد   قضية الالجئين  أما   . بالنسبة لهم  عن أن هذه القضية تعتبر مهمة جداً      % 95حيث عبر   
 ، فيما رأى   المستوطنات قضية مهمة جداً    رأوا أن % 75كما أن   مهمة،  أنها  % 13، بينما أعتبر    مهمة جداً 

يعارضون اشتراط اإلسرائيليين تفكيك معظم     % 47أظهر االستطالع أن    فقد    إلى ذلك،  .أنها مهمة % 14
 في مقابل تحويل بعض األراضي داخل إسرائيل        ،عات االستيطانية إلسرائيل  المستوطنات مقابل ضم التجم   

وبخصوص أداء الحكومة    ومن جهة أخرى     %.30للسيطرة الفلسطينية، في حين يؤيد هذا السيناريو نحو         
يعطون حكومة  % 26من المستطلعين أداء حكومة هنية المقالة بالضعيف، مقارنة بحوالي          % 48قيم  فقد  

من % 36على  ستحصل  االستطالع أن حركة فتح     ، أظهر    أجريت انتخابات  وفي حال . ييمفياض ذات التق  
األخيرة في قطاع غزة، فقد     العنف  في ضوء أحداث     و %.14األصوات، فيما تحصل حركة حماس على       

فقط يوجهون لومهم لفتح، فـي حـين        % 7عن لومهم لحماس وقوتها التنفيذية، بالمقارنة مع        % 36عبر  
قد و .عن لومهم لقوى خارجية   % 16 عبر   بينما على حد سواء،     الحركتينمهم لكل من    عن لو % 33عبر  

لوحظ أن نسبة من يوجهون اللوم لحماس أعلى في قطاع غزة عنه في الضفة الغربيـة، إذ بلغـت فـي                     
تشير غالبية آراء المستطلعين أن اهتمامهم       إلى ذلك    . الضفة في% 30، مقارنة بحوالي    %46قطاع نحو   ال

لى قضيتي تحسين الظروف االقتصادية، وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمنـي، حيـث عبـر               منصب ع 
أن تحسين الظروف االقتصادية هي القضية التي تحتل أعلى سلم أولوياتهم، فيمـا أشـار               % 33 حوالي

أن أولويتهم القصوى هي إشاعة أجواء من االستقرار واألمن، والتي هي أساس لتحسين األحـوال               % 29
% 3 عبـر    بينماأن أولويتهم األساسية هي الخدمات التعليمية والصحية،        % 14في حين اعتبر    . عيشيةالم

أن % 67رأى  وفي هـذا الـسياق   .فقط، أن تحسين الظروف البيئية وبنية الطرق هي أولويتهم األساسية        
نـدالع انتفاضـة    األوضاع المعيشية للفلسطينيين قد اتجهت نحو التدهور منذ بدء العدوان اإلسرائيلي وا           

  .األقصى
  26/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  االحتالل ينقل عالما فيزيائيا فلسطينيا معتقال إلى المستشفى بعد تدهور صحته .38

ن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية، نقلـت عـالم الفيزيـاء           أذكرت مصادر حقوقية فلسطينية     : رام اهللا 
 وأشـارت   .ألشقر إلى مستشفى سجن الرملة، بعد تدهور حالته الصحية        الفلسطيني األسير عصام راشد ا    
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 الـصحي، إالّ أن الحـراس       هخطورة وضـع  االقرار ب رغم  و هنّأجمعية نفحة لحقوق األسرى واإلنسان      
هو أحد علماء فلسطين البارزين      يذكر أن األشقر     . فك القيود من يديه وقدميه أثناء نقله للمستشفى        ارفضو

  .اء، والمعروفين على مستوى عالمي، وحاصل على العديد من براءات االختراعفي مجال الفيزي
  26/11/2007 قدس برس

  
  الوحدات الخاصة اإلسرائيلية تختطف رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت  .39

وحدات خاصة من جيش االحـتالل اإلسـرائيلي،          إن ،قالت مصادر فلسطينية في مدينة رام اهللا       :رام اهللا 
  لـه  نـصبوا بعد أن     في الضفة الغربية،   ألحد، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت       مساء ا   اختطفت

  .كميناً ونقلوه إلى جهة مجهولة
  26/11/2007 قدس برس

  
   في مناطق مختلفة من الضفة الغربية  مواطنا فلسطينيا11قوات االحتالل تعتقل  .40

مواطنا فلسطينيا في أماكن مختلفة مـن        األحد أحد عشر     يوماعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي     : رام اهللا 
  .مدن الضفة الغربية، بحجة أنهم مطلوبين

  26/11/2007 قدس برس
   

   المبعدون إلى مخيم التنف يطالبون بتوفير مقومات الحياة لهم العراقفلسطينيو .41
 أعرب الالجئون الفلسطينيون من العراق والمعتقلون فـي مخـيم التنـف             : مخيم التنف  -ماهر حجازي   

 عن إستيائهم لتقصير المفوضية العامة لشؤون الالجئين فـي          ، السورية العراقية  على الحدود حراوي  الص
مـن  أي  حيـث لـم تقـدم إلـى اآلن           .توفير مستلزمات حياتهم الضرورية وخصوصاً في فصل الشتاء       

 من   حيث تعرض المخيم للعديد    ، الشتاء ظروف والتي تساعد الالجئ في التغلب على        ،التجهيزات الشتوية 
 من وقوع كارثة انـسانية       كما أن هناك تحذيرات    .الفيضانات والسيول واألعاصير خالل الشتاء الماضي     

العدد مرشـح   ، حيث أن    مخيمالفي المخيم جراء ترحيل المزيد من الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى            
ن أعداد الالجئين في     أ  في هذا السياق     يذكرو . الجئا مؤخرا  153، بعد ترحيل     الجئ 2000للوصول إلى   

عدد من الخريجين والجامعين من حملة الشهادات وفي مختلف         ، من ضمنهم     الجئ 500مخيم تجاوزت   ال
  .االختصاصات

27/11/2007  
  

  عيض عن استيراد الصودا بتصنيع محليلمشروبات الغازية تستمصانع انتاج ا: غزة .42
ال، إلى أن العديد من أصـحاب مـصانع    حاتم عويضة، مدير عام مكتب وزير االقتصاد المق      شارأ: غزة

بـسبب نفـاده    ) الصودا(قد استعاضوا عن غاز ثاني أكسيد الكربون        في قطاع غزة    المشروبات الغازية   
 عبر عمليات تصنيع محلية باستخدام مواد أولية        ه بانتاج ،وعدم السماح بإدخاله جراء الحصار االسرائيلي     

 وبالتنسيق   قد قامت   الوزارة  ولفت إلى أن   .ستمرار في االنتاج  متوفرة في األسواق المحلية ليتمكنوا من اال      
ـ   مع مركز الدراسات البيئية والريفية في الجامعة اإلسالمية بفحص عينات لمنتجـات              ات شركإحـدى ال

 سـالمة المنتجـات علـى       من وقد تم التثبت  .  للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية      المنتجة
  .صحة المواطن

  27/11/2007فلسطينية األيام ال
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   لتصدير السلع الفلسطينيةمصريةتسهيالت  .43

 الفلسطيني بجمعية رجال األعمال المصريين أمس إنشاء        - بحث مجلس األعمال المصري    :عادل شفيق 
 وانشاء شركة قابضة مشتركة تكون مهمتها االساسـية تنميـة التجـارة             ،منطقة تجارة حرة بين البلدين    

ل جزارين رئيس الجمعية أهمية دور رجال األعمال من الجانبين في رفع المعانـاة          وأكد عاد  .واالستثمار
  .عن الشعب الفلسطيني

  27/11/2007األهرام المصرية 
  

   في مهرجان اإلعالم العربي ةمشاركحجم ال انعكست على  الفلسطينيةزماتاال .44
الحقة التـي يعيـشها شـعب       انعكست االزمات السياسية والتوترات األمنية المت     : محمد حسن  - القاهرة

فلسطين بسبب االحتالل االسرائيلي، بشكل واضح على حجم المشاركة الفلسطينية فـي دورة مهرجـان               
ففـي حـين    . القاهرة لالعالم العربي الثالثة عشرة الذي تبدأ فعالياته في الثاني من كانون األول المقبـل              

لم تشارك فلسطين سوى    عمال،   460صل الى    دولة عربية وأجنبية بعدد من االعمال الفنية و        17شاركت  
      .بثالثة اعمال فقط، جميعها من االنتاج الخاص

  27/11/2007السفير 
  

  أنابوليس يمهد للتطبيع المجاني: إخوان األردن .45
في األردن، أمس، مؤتمر أنابوليس، فيما أعلنت النقابات " اإلخوان المسلمين"أدانت جماعة : يو بي أي

موقف "وأكدت الجماعة رفضها ألي . تصام احتجاجي بالتزامن مع بدء أعماله اليومالمهنية تنظيم اع
يسهم في تصفية القضية الفلسطينية، أو العدوان على أي بلد عربي أو إسالمي، أو أي تنازل عن حقوق 

ني أجواء مناسبة يحقق فيها العدو الصهيو"، مشيرة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في "األمة في أي مكان
يستهدف القضية الفلسطينية بأهم عناوينها ومحاورها، كحق العودة والالجئين "، وفي سياق "مكاسب كبيرة

واعتبرت الجماعة أن حضور مختلف األنظمة ". والقدس واالستقالل ووحدة الشعب واألرض والقضية
ع الكيان الصهيوني يهيء فرصة للتطبيع المجاني من دون أي كلفة م"والحكومات العربية هذا المؤتمر 

، وهي إحدى قوى المعارضة في األردن، ) نقابة 14(إلى ذلك، دعت النقابات المهنية ". المغتصب
الشعب األردني للمشاركة في اعتصام يقام ظهر اليوم أمام مبنى مجمع النقابات في عمان لالحتجاج على 

  . انعقاد المؤتمر
  27/11/2007السفير 

  
  دعو لمقاومة المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية األردنيين ت" المحامين" .46

دعت نقابة المحامين األردنيين اتحاد المحامين العرب وكافة االتحادات المهنية العربية لممارسة : عمان
وطالبت النقابة في بيان لها، . دورها في مقاومة البرامج والمشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية

" مؤتمرانابوليس تكريس لسياسة الغطرسة والعدوان"سبة انعقاد مؤتمر انابوليس حمل عنوان امس، بمنا
بالعمل ألجل وحدة الصف الفلسطيني على قاعدة التصدي للمشاريع التصفوية ووقف كافة مظاهر 

 الفلسطيني باعتبار ذلك من الخطوط الحمراء التي ال -االنقسام الداخلي ووقف هدر الدم الفلسطيني 
كما دعا البيان الذي حمل توقيع نقيب المحامين صالح العرموطي السلطة الفلسطينية الى . يجوز تجاوزها

 ودعا الحكومات العربية ،عدم الرضوخ لمطالب الكيان الصهيوني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية
اً لمواصلة سياسة العدوان لقطع عالقاتها مع العدو الصهيوني وإغالق سفاراته في العواصم العربية نظر

واكد على . وبناء المزيد من المستعمرات وارتكابه المجازر اليومية بحق أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة
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العمل لرفع الحصار الظالم المفروض على أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة وتقديم كافة أشكال "ضرورة 
 المذلة الذي تحاول ادارة الشر األمريكية فرضه من الدعم لهم بدالً من االنغراس في وحل التسويات

وطالب البيان جامعة . وفقا لما جاء بالبيان" خالل مؤتمراتها المتكررة ولن يكون آخرها مؤتمر أنابوليس
الدول العربية للتمسك بالميثاق العربي المشترك ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وعدم المشاركة بما 

تمهيداً لخلق مزيد من "واعتبر البيان ان مؤتمر انابوليس ياتي . ط بالثوابت العربيةوصفته بمؤتمر التفري
 من أزماتها وهزائمها ،المبررات النقاذ ادارة الشر األمريكية وسياساتها القائمة على الغطرسة والعدوان

وهمية مسماها المتتالية تأتي المبادرة األمريكية لعقد مؤتمر انابوليس واحتضان مفاوضات تحت ذرائع 
  ".إحياء عملية السالم في الشرق األوسط 

  27/11/2007الدستور 
  

  مشاركتنا في انابوليس عربية وقضيتنا ال تحتاج إلى تفاوض ثنائي : السنيورة .47
ـ       العرب جميعا ذاهبون الى أنـابوليس ونحـن        : "ان" السفير"قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ل

لمشاركة االجماعية معهم، ولدينا كلبنانيين ثالثة التزامات واضحة وال تتزعـزع           ذاهبون في اطار هذه ا    
أبدا، أولها وركيزتها قضية فلسطين، وثانيها االحتالل االسرائيلي لألراضي العربيـة المحتلـة، وثالثهـا               

ء وردا على سؤال عما اذا كان يمكن لمؤتمر أنـابوليس أن يـؤدي الحيـا              ". قضية الالجئين الفلسطينيين  
أنابوليس حتى اآلن، هـي     "المسار اللبناني أو الى اعادة احياء وحدة المسارين السوري واللبناني، أجاب            

أصال لسنا بحاجـة    . مكان العالن الموقف والرأي ولن ندخل في مفاوضات ثنائية مع الجانب االسرائيلي           
وبا ال يحتاج الى تفاوض بل      انهاء االحتالل االسرائيلي لمزارع شبعا وتالل كفرش      . الى مفاوضات مع أحد   

 الذي سيكون ركيـزة الخطـاب الرسـمي         1701الى التزام اسرائيلي بالقرارات الدولية وآخرها القرار        
  ...". اللبناني أمام المشاركين في المؤتمر باعتباره مرجعية الموقف الوطني اللبناني االجماعي

  27/11/2007السفير 
  

   تطبيع غير مسبوق وتستغرب مشاركة لبنان فيه"انابوليس"الجماعة اإلسالمية تعتبر  .48
ان مؤتمر انابولس لن يقـدم شـيئا        "في بيان امس    " الجماعة االسالمية "رأى المكتب السياسي ل   : بيروت

للقضية الفلسطينية، بل سيكون مناسبة للعالقات العامة، في ظل تطبيع غير مسبوق يتمثل بجلوس مندوبي               
صهيوني، مدعومين بإجماع عربي غير مسبوق ايضا على المشاركة          دولة عربية مع ممثلي العدو ال      16

في مؤتمر صهيوني  امريكي، يهدف الى مزيد من االنتهاك لحقوق شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية، عن                
ان الجماعة االسـالمية تـستغرب   "وأكد ".  طريق انتزاع اعتراف عربي بالطابع اليهودي لدولة اسرائيل     

لبنانية في هذا المؤتمر، خصوصا انه يقوم على انقاض حق العودة للفلـسطينيين، وال              مشاركة الحكومة ال  
يبحث قضية مزارع شبعا واالسرى اللبنانيين لدى العدو االسرائيلي، خصوصا ان لبنان يعاني من الفراغ               

   ."الرئاسي واالنقسام السياسي، مما يقتضي إبعاده عن المزيد من الصراعات التي ال عالقة له بها
  27/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ال نسعى لفرض شيء على إسرائيل ولكن نريد العدل:الجامعة ردا على رايس .49

قال مسؤول رفيع المستوى بالجامعة العربية قبيل توجه وفدها الى واشنطن أن :  ربيع شاهين-القاهرة 
سية العادلة فقط القائمة على العرب اليسعون الى فرض شيء على اسرائيل وانما يريدون التسوية السيا

االلتزام مقابل االلتزام، ووفقا ألسس وقواعد الشرعية الدولية التي انطلقت عليها هذه العملية منذ مؤتمر 
وكان السفير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام للجامعة يعلق في تصريحات . 1991مدريد للسالم 

 كونداليزا رايس من أن بالدها لن تقبل بفرض شيء خاصة على ماذكرته وزيرة الخارجية األمريكية
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على اسرائيل من جانب اجتماع أنابوليس، الذي تنطلق أعماله بوالية ميريالند اليوم الثالثاء ولمدة يومين 
 قضايا هي الجوالن وجنوب لبنان الى جانب 3وقال ان المؤتمر سيناقش . بمشاركة عربية ودولية واسعة

  .ي هي األساس النعقاده الفتا الى أن الجامعة أخذت وعودا أمريكية بذلكالقضية الفلسطينية الت
  27/11/2007عكاظ 

  
  نرفض التطبيع قبل السالم ولن نزور إال القدس المحررة: الفيصل .50

األمير سعود الفيصل أنه متفائل بشأن مؤتمر أنابوليس للسالم في السعودي أكد وزير الخارجية : واشنطن
 تفاؤله إلى ما أطلق عليه عزم الواليات المتحدة على المضي في هذا الطريق، وأرجع. الشرق األوسط

. واستمرار الوساطة األمريكية في مفاوضات ما بعد انعقاد المؤتمر بما في ذلك الضغط على إسرائيل
هذا يمكن أن يؤدي إلى دورة األشياء وأن يقود إلى تسوية شاملة قبل " تايم"وقال في حوار مع مجلة 

و حذر الفيصل قبل .  شهراً من اآلن13اء فترة رئاسة الرئيس األمريكي جورج بوش في غضون انقض
ساعات من وصوله إلى أنابوليس اإلسرائيليين من أنه لن يكون هناك سالم ما لم تنسحب إسرائيل من 

ء وأكد الفيصل على أنه لن يصافح رئيس الوزرا. 67األراضي العربية التي استولت عليها في حرب 
إن اليد " وقال . اإلسرائيلي إيهود أولمرت ولن يقوم بزيارة رمزية إلى القدس قبل تحريرها من االحتالل

نحن ال " وحذر الفيصل اإلسرائيليين من البحث عن استسالم قائالً". التي امتدت لنا حتى اآلن هي قبضة 
  .  محرضا على حروب مستقبليةنحن ال نحتاج لسالم يكون, نحتاج إلى فيرساي بالنسبة للعالم العربي

   27/11/2007الوطن السعودية 
  

  "الجوالن أولوية وطنية"وتبلغ مشعل وطهران أن " السالم خيار استراتيجي"سورية تؤكد أن  .51
أكدت مصادر مطلعة، أمس، عشية مؤتمر أنابوليس الدولي، أن السالم مع :  إبراهيم حميدي-دمشق 

من جميع األراضي العربية "مشددة على ضرورة انسحاب إسرائيل لسورية، " خيار استراتيجي"إسرائيل 
وقالت مصادر . لمفاوضات على جميع المسارات" نقطة انطالق"، ووجوب أن يكون المؤتمر "المحتلة

خالد " حماس"فلسطينية، إن وزير الخارجية وليد المعلم استقبل، أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة 
شرح األسباب التي دعت "وأوضحت أن المعلم . يراني في دمشق حسن أختريمشعل بعد لقائه السفير اإل

سورية إلى المشاركة في االجتماع الدولي، مركزاً على األولوية الوطنية للجوالن وأنه ال يجوز أن يعقد 
مؤتمر دولي للسالم، والجوالن مغيبة، سواء إذا كان إمكان نجاحه في إطالق مفاوضات جادة وارداً أم 

  ".  ظل مجرد منبر لطرح وجهة النظرإذا
  27/11/2007الحياة 

  
 أنابوليس محطة محورية في تاريخ النزاع: سعود الفيصل .52

قال األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إن قضايا الحل النهائي في : تركي الصهيل
. ذي يبدأ اعماله اليوم اإلسرائيلية، ستشكل محور أعمال مؤتمر أنابوليس ال-المفاوضات الفلسطينية 

، عن التفاؤل أو التشاؤم إزاء النتائج "الشرق األوسط"وتوقف وزير الخارجية السعودي في حديث لـ
ليس من شأننا التفاؤل أو التشاؤم، بقدر التعامل مع أي جهد جاد إلقرار "المتوقعة من المؤتمر، وقال 
الده بالمشاركة في أعمال مؤتمر أنابوليس، ولفت الفيصل، إلى أن قبول ب". السالم في الشرق األوسط

جاء من الحرص السعودي على دعم المواقف الفلسطينية والسورية واللبنانية، وبعد أن لمست الدول 
 . اإلسرائيلي–العربية جدية في تناول المؤتمر للمسائل الجوهرية للنزاع العربي 

  27/11/2007الشرق االوسط 
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   تشاركوا وخامنئي يتوقع فشل مؤتمر أنابوليس كنا نأمل أالّ: نجاد لعبداهللا .53

، حيث اعتبرت ان هذا اللقاء يهدف تمر انابوليسصعدت القيادة االيرانية، امس، حملتها على مؤ: وكاالت
وقال مرشد الجمهورية آية اهللا . الى التغطية على الهزائم االسرائيلية واعادة االعتبار لإلدارة االميركية

مؤتمر الخريف كما يطلقون عليه وواضح "بمناسبة ذكرى انشاء ميليشيا الباسيج، ان علي خامنئي متحدثا 
من اسمه مؤتمر فاشل، االميركيون يحاولون ان يعقدوا هذا المؤتمر للتغطية على قسم من هزائم الكيان 

من "وأضاف خامنئي ". الصهيوني المزيف والغاصب وإضفاء بعض االعتبار على مسؤولي البيت األسود
 وخاصة الشعب االيراني، ستحول لطبيعي ان يقظة الشعب الفلسطيني المرتبطة بيقظة االمة االسالميةا

في موازاة ذلك، ذكرت ". دون تحقيق األهداف المشؤومة لإلدارة االميركية من وراء عقد هذا المؤتمر
وسائل االعالم االيرانية ان الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد ابلغ العاهل السعودي عبد اهللا، خالل 

 باال يسجل اسم السعودية ضمن المشاركين في مؤتمر كان يأمل"اتصالهما الهاتفي امس األول، انه 
  ". الدول العربية يجب ان تنتبه للمؤامرات والخدع الصهيونية"، وانه اكد ان "انابوليس

  27/11/2007  السفير 
  

  "إسرائيليين"تشتري أسلحة من " حماس: "تقرير مصري لواشنطن .54
تقريرا شامال حول ظاهرة حفر األنفاق عبر بعثت الحكومة المصرية إلى اإلدارة األمريكية : القاهرة

الحدود بين مصر وقطاع غزة، ووجود السالح في القطاع، وطلبت من السفير المصري في واشنطن 
نبيل فهمي إطالع أعضاء الكونجرس على مضمونه، والطلب من وزارة الخارجية األمريكية إرسال 

ي القطاع اتهم التقرير جنود االحتالل اإلسرائيلي وفيما يتعلق بانتشار السالح ف. نسخة منه إلى األعضاء
بأنهم أكبر مورد للسالح لعناصر حركة حماس، وأشار إلى أن حصول عناصر حماس على السالح من 
الجنود اإلسرائيليين يتم عبر صفقات بيع وشراء تتم تحت أعين األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وتساءلت 

  . ائيلية لمنع هذه الصفقاتالحكومة المصرية عن الجهود اإلسر
  27/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
 ر أنابوليسمظاهرات بالجامعات المصرية تندد بمؤتم .55

اندلعت، أمس، المظاهرات الطالبية بالجامعات المصرية احتجاجا على مؤتمر :  هاني المكاوي–القاهرة 
ن المؤتمر خطوة جديدة من المهانة أكدت المظاهرات ا. انابوليس للسالم بالواليات المتحدة االمريكية

العربية والتفريط في األراضي الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية والعربية، ففي جامعة القاهرة نظم طالب 
وأساتذة الجامعة مسيرة مشتركة نددوا فيها بمشاركة الجانب الفلسطيني والدول العربية بالمؤتمر وأكدوا 

وحذرت . دة لصالح الكيان الصهيوني تحت مظلة عربيةان بوش يسعى للحصول على مكاسب جدي
مظاهرة جامعة القاهرة من تحول مؤتمر انابوليس إلى اتفاقية كامب ديفيد جديدة تدخل عددا آخر من 
الدول العربية في اتفاقيات سالم وتطبيع مع إسرائيل دون تحرير المقدسات أو حتى الحصول على دولة 

هرون انفراد محمود عباس بقرار التوجه إلى أمريكا لحضور المؤتمر رغم فلسطينية مستقلة وأدان المتظا
ان ذلك سوف يصب في صالح إسرائيل بسبب انقسام الصف الفلسطيني خاصة في ظل رفض كافة 
 .الفصائل الفلسطينية لهذا المؤتمر ورغم ذلك أصر عباس على التوجه للمؤتمر إلرضاء أمريكا وإسرائيل

  27/11/2007الشرق القطرية 
  

 ر أنابوليسمؤتمالعراق لن يشارك في  .56
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 أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي إن بالده لن تشارك في اجتماع : رياض سهيل-بغداد 
وقال وكيل الوزارة للشؤون السياسية أن العراق استلم الدعوة لحضور المؤتمر، لكنه لن . انابوليس للسالم

يتطرق عباوي إلى تفاصيل تلك االعتبارات مكتفيا باإلشارة إلى أنها تتعلق ولم . يشارك العتبارات عديدة
 .بانشغاالت المسؤولين المعنيين

  27/11/2007عكاظ 
  

  مؤتمر أنابوليس هدفه تصفية القضية الفلسطينية: في الكويت" اإلصالح االجتماعي" .57
 في مؤتمر أنابوليس، الذي اكدت جمعية االصالح االجتماعي في الكويت صدمتها من المشاركة العربية

وقالت .  نوفمبر الجاري لمناقشة مسيرة التسوية السلمية في المنطقة27دعت اليه الواليات المتحدة في 
ان هذا المؤتمر يدعو الى تصفية القضية الفلسطينية وفتح االبواب لجميع : "الجمعية في بيان لها، امس

العربية والكيان الصهيوني، كما انه خطوة نحو الغاء اشكال التطبيع السياسي واالقتصادي بين الدول 
ووجهت ". مرجعية قرارات االمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية خصوصا الالجئين وحق العودة

الجمعية نداء الى االمة العربية دوال وشعوبا لتأكيد حرمة التفريط باي جزء من فلسطين، وحرمة 
تهم المغتصبة واحقية عودة جميع الالجئين الفلسطينيين الى اراضيهم االعتراف بالكيان الصهيوني ودول

والمطالبة بحقوقهم ووقف جميع اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والوقوف امام محاوالت هذا الكيان 
في تهويد القدس واالعتداء على المسجد االقصى، وضرورة العمل المشترك على رفع الحصار عن 

ان "واضافت الجمعية في بيانها ". والعمل على تعزيز صموده ودعم مقاومته لالحتاللالشعب الفلسطيني 
جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية االنسانية الدولية مطالبة بالتدخل لوقف االعتداءات الصهيونية ضد 
م الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار العازل والمستوطنات وطرد السكان الفلسطينيين من بيوته

وختمت الجمعية بيانها بالثقة في وعي االمة وبصحوتها ووقفتها المبدئية االصيلة في اللحظة . واراضيهم
 ".الحاسمة والحرجة من تاريخ أمتنا

  27/11/2007الرأي الكويتية 
  

  أنابوليس رؤتمأوغلي يشارك في م .58
حسان أوغلي، فجر امس، الى توجه األمين العام لرابطة العالم االسالمي البروفيسور أكمل الدين ا :جدة

وتأتي مشاركة األمين العام . الواليات المتحدة لحضور اجتماع أنابوليس حول السالم في الشرق األوسط
في هذا االجتماع بناء على دعوة رسمية مضمنة في رسالة تلقاها من وزيرة الخارجية االمريكية 

 .كوندوليزا رايس
  27/11/2007عكاظ 

  
 عرضاً إسرائيلياً للتطبيع الدبلوماسي  البحرين تؤكد رفضها  .59

كشف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، عن أنه :  غازي الغريري-المنامة 
رفض عرضاً إسرائيلياً قدمته له نظيرته اإلسرائيلية تسيبى ليفنى، يتضمن إقامة عالقات ثنائية بين بالده 

، إنه طلب من الوزيرة االنتظار إلى ما بعد نتائج مؤتمر أنابوليس، وقال الشيخ خالد بن أحمد. وإسرائيل
وانه رفض الدخول معها في شأن ثنائي إال إذا صار هناك قرار عربي وتم التوصل إلى اتفاقية سالم 

  .اقرها العرب مع إسرائيل عندها سيتحدث عن عالقات دبلوماسية كاملة
  27/11/2007البيان  

  
  ية العالقين الفلسطينيين في معبر رفح قافلة طبية مصرية لرعا .60
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أرسلت لجنة اإلغاثة اإلنسانية في نقابة األطباء المصرية، أمس، قافلة طبية لتقديم :  حازم عبدو-القاهرة 
كما . الرعاية الصحية لنحو ألفي فلسطيني عالقين في معبر رفح ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء

تكمال مشروعاتها اإلغاثية للعالقين الفلسطينيين حيث تقوم يومياً  ألف جنيه الس200اعتمدت اللجنة 
بتوفير الوجبات الغذائية واألدوية للعالقين الذين تقطعت بهم السبل بسبب التعنت اإلسرائيلي واستمرار 

  . إغالق معبر رفح 
  27/11/2007الدستور 

  
   العالقات مع اسرائيل  يرفضزعيم المعارضة الموريتانية .61

كشف زعيم المعارضة الموريتانية، السيد أحمد ولد داداه، على :  الهيبة ولد الشيخ سيداتي-نواكشوط 
شاشة قناة الجزيرة الفضائية، النقاب عن محاولة للسفير اإلسرائيلي في نواكشوط اإلتصال به حيث سلم 

 يده مستنكرا من عليه وقدم نفسه أنه السفير اإلسرائيلي بنواكشوط فنزع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه
السفير اإلسرائيلي هذا التصرف ومحتجا عليه وكرر ولد داداه قوله إن موقفي من هذه العالقات معروف 

وانتقد ولد داداه وجود هذه العالقات معتبرا أنها تفتقر للمسوغات حيث ال توجد في موريتانيا . للجميع
مرارفتح هذه السفارة مطالبا الرئيس سيدي جالية اسرائلية وال يوجد تبادل تجاري أو مصالح تسوغ است

ولد الشيخ عبد اهللا بتعجيل عرضها على البرلمان كما وعد في برنامجه اإلنتخابي الذي انتخبه الشعب 
  . الموريتاني على أساسه

  27/11/2007الدستور 
  

  بوش يؤكد أن الواليات المتحدة لن تفرض رؤيتها في أنابولس .62
 الفلسطينية محمود عباس، مساء اإلثنين في البيت األبيض في واشنطن، قال            في بداية لقائه برئيس السلطة    

الرئيس األمريكي جورج بوش إن الواليات المتحدة معنية بتقديم المساعدة للفلسطينيين ومنحهم األمل، إال              
ساعد أنه قال إن الواليات المتحدة لن تفرض رؤيتها بشأن التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكنها ست              

  .في التوصل إلى تسوية
  26/11/2007 48عرب

  
 الجوالن ليست في أجندة أنابوليس: مسؤول أميركي .63

ـ      : واشنطن ان احتالل اسرائيل لمرتفعـات     " الشرق االوسط "قال مسؤول في وزارة الخارجية االميركية ل
وأضـاف  . مالجوالن السورية ليس مدرجا على جدول اعمال مؤتمر أنابوليس الذي يبدأ اعمالـه اليـو               

المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان المؤتمر سيركز على العالقات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وان               
الواليات المتحدة ترحب بمفاوضات في المستقبل عن العالقات بين سـورية وإسـرائيل، وبـين لبنـان                 

 .وإسرائيل
 27/11/2007الشرق االوسط 

  
  " حماس"بادئ وحوار مع مسؤول أمريكي سابق يدعو الى اتفاق م .64

يرى برنت سكوكروفت المستشار السابق لمجلس األمن القومي للرئيسين جورج          :  جويس كرم  -واشنطن  
بوش وجيرالد فورد، أن مؤتمر أنابوليس يجب أن يخوض في القضايا الجوهرية لتحقيق السالم الـدائم،                

أن السالم الشامل ليس ممكنا بسبب      ويشير الى   . رغم صعوبة الوصول الى هذا الهدف في الوقت الحالي        
قصر الوقت، ولذا يجب على المؤتمر أن يركز على أسس الحل النهائي ويتبناها بالرجوع الى قـرارات                 

ويدعو سكوكروفت الى حوار صـريح مـع        . األمم المتحدة وبمساعدة الرباعية وما توصل اليه كلينتون       
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ركي بل يؤكد أن من الممكن اجـراؤه عبـر          حماس يكون أفضل من عزلها، وال يحصره بالجانب األمي        
األمم المتحدة أو الرباعية أو مبعوثي الشرق األوسط، ويتم التفاهم من خالله على نقاط عدة بينها التوصل                 

ويشير الى أن علـى المـؤتمر   . الى وقف اطالق نار بين اسرائيل وغزة بالتوازي مع نتائج المؤتمر هذا    
لحياة اليومية للفسلطينيين واالسرائيليين، ومن المهم جداً أن يرافقه وقـف          اإلتيان بنتائج تظهر آثارها في ا     
  .عمليات االستيطان ليكسب صدقية

  27/11/2007الحياة 
  

  تشاؤم دولي واسع إزاء احتماالت نجاح لقاء أنابوليس .65
 أعربت الكثير من عواصم العالم عن تشاؤمها إزاء احتماالت نجاح لقاء أنابولس فـي تحقيـق               : وكاالت
بميريالند قد يكون   " أنابولس"ففي ستوكهولم، قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، أمس، إن           . تقدم

وتوقع أنه في حـال فـشل       . والفلسطينيين" اإلسرائيليين"بين  " آخر فرصة حقيقية للتوصل إلقامة دولتين     "
ئيس الفلـسطيني محمـود     ومن المرجح أن يختفي الر    .. سيتدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير     "اللقاء  

النمساوية في إمكانية نجاح اللقـاء،      " دي بريسه "وفي فيينا، شككت صحيفة     ". عباس من المشهد السياسي   
تعتبر مسألة حل الصراع في الشرق األوسط اختبارا صعبا للدبلوماسية وهي غالبـا مـا تـشهد                 "وكتبت  

وأكـدت أن   . ي عليه في الوقت الحالي    محاوالت عديدة لحلها ولكن الظروف لم تكن مطلقا بصعوبة ما ه          
بوش ال يتمتع بالمصداقية أو الشخصية السياسية التي يمكن معها الوثوق في إمكانيـة أن يـتمكن مـن                   

وفي اوسلو قال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتور إنه ال يتوقـع             ". الوصول إلى حل للصراع   
النرويجية لألنباء عن شـتور قولـه عـشية         " ن تي بي  إ"ونقلت وكالة   . التوصل التفاق سالم خالل اللقاء    

وفي موسكو، عبـر بـوريس دولغـوف        ". هناك أساب تاريخية تدفعني للتشاؤم    "المؤتمر الذي يشارك به     
ان االمر ال   "وقال  . الباحث العلمي األقدم في مركز الدراسات العربية، عن تشاؤمه من نتائج لقاء أنابولس            

وأضاف الخبير الروسـي أن الكثيـرين       ".   ونجاحات كبيرة في المؤتمر    يستحق انتظار تحقيق اختراقات   
   .بعد فترة توقف دامت سبعة اعوام" االسرائيلي "–ينتظرون من اللقاء استئناف الحوار الفلسطيني 

  27/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   يقدم مقترحات لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيليمدير معهد القيادة الدولية .66
انطالقًا من تجربة جنوب إفريقيا قدم مدير معهد القيادة الدولية في جامعة األمـم المتحـدة              :  بترا – عمان

الدكتور جيرام ريدي مقترحات أربعة لحّل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من شأنها أن تخلق مناخًا يمكن               
 التوصل إلى حـّل قـائم علـى    النّضال السلمي من أجل..من خالله تحقيق حّل سلمي متفاوض عليه هي       

وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة وحـّل قـضية          1967أساس االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود عام     
الالجئين الساعين إلى العودة إلى أرضهم والقبول بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية واالعتـراف              

  . األمن إلسرائيل واالعتراف بالقدس الغربية عاصمة لهابإسرائيل ضمن حدود متّفق عليها وتحقيق 
  27/11/2007الدستور 

  
  روسيا مستعدة لتنظيم مؤتمر حول الشرق األوسط   .67

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف الثالثاء فـي واشـنطن أن روسـيا              : موسكو، وكاالت 
لسطينية والمسارين السوري واللبناني مـن      مستعدة لتنظيم إجتماع في موسكو حول المسألة اإلسرائيلية الف        

اذا كانـت   "، قـال الفـروف      "انترفـاكس "وفي تصريحات نقلتها وكالة االنباء الروسـية        . عملية السالم 
الـذي  (االطراف، اعني اسرائيل وفلسطين والجامعة العربية، تؤيد ان تصبح موسكو مكانا لمتابعة العمل              

  ".لوفود وتأمين شروط العمل، فسيسرنا استقبال ا)سيبدأ في انابوليس
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  27/11/2007موقع ايالف 
  

   ألف دوالر لتنفيذ برامجها التعليمية642األونروا تحتاج الى  .68
أظهرت الميزانية البرنامجية لوكالة غوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين           :  ريما أبوالهيجاء  -عمان  

لتنفيذ البرامج التعليميـة للوكالـة فـي         الف دوالر تقريبا     642,176للعامين القادمين حاجة الوكالة الى      
 – 2008مناطق تواجد الالجئين الفلسطينيين وفق ما جاء في ميزانية برنامج التعليم في الوكالة لعـامي                

وأشار التقرير الى ان برنامج التعليم يحتوي على اربعة برامج فرعية وهـي شـعبة التطـوير                 . 2009
 دوالرا، والتعلـيم    564,484 ما مجموعـه     2009 - 2008المدرسي حيث تبلغ تقديرات حاجتها لعامي       

 دوالرا، وشـعبة تخطـيط      39,750والتدريب في المجالين التقني والمهني وتقدر حاجتها بما مجموعـه           
  . دوالرا 34,778التعليم وادارته بكلفه تقديرية تبلغ 

  27/11/2007الدستور 
  

  لصليبية  رجل دين وعالم مسيحي يعتذرون للمسلمين عن الحروب ا300 .69
 رجل دين وعالم مسيحي عن الحروب الصليبية ونتائج الحرب على اإلرهاب            300 اعتذر ما يقارب     :وام

التي أضرت بالمسلمين وتسببت بآثام وخسائر بشرية وعقائدية طالبين المغفرة من اهللا والصفح من األمة               
 عالماً ومفكراً مسلماً بعنـوان      138جاء ذلك رداً على رسالة وقعها       وقد  . اإلسالمية في جميع أنحاء العالم    

  ".كلمة سواء بيننا وبينكم"
 27/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مؤتمر أنابوليس ظاهره غير حقيقته .70

  منير شفيق
مؤتمر أنابوليس مؤتمر الخداع والغش، والدليل على ذلك أن ما يبتغيه بوش وأولمرت من ورائـه فـي                  

ينعقد من أجل إطالق مفاوضات جادة تصل إلى حـل الـدولتين            اللحظة الراهنة غير ما يدعيانه من أنه        
  .2008خالل عام 

إن كل ما هو مطلوب من الذين يتابعون تصريحات الداعين إلى المؤتمر والمشاركين فيه هو أن يتذكروا                 
خالل األشهر القليلة القادمة ما يقال اآلن عن المؤتمر وأهدافه أو عن المفاوضات الجـادة التـي يريـد                   

نجاح المؤتمر يكمن فـي إطالقـه       "وقد ادعت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس أن         . قهاإطال
  ".للمفاوضات

نعم علينا جميعا أن نتذكر ونذكّر من يعنيهم األمر بأن ما قيل ترويجا للمؤتمر أو إسنادا للمشاركة فيـه،                   
  . بمجرد انتهاء المؤتمرعن بدء المفاوضات الثنائية سيبدأ في التالشي ويذهب إلى النسيان

ولن نسمع أحدا ممن سوغوا مشاركتهم في المؤتمر ينتقد نفسه بأنه خدع بوعود بوش ورايس وأولمـرت                 
ألن المهم أن ينسى الجميع ما قاله هو وقاله غيره حول المؤتمر، وذلـك حـين يتبـين أن المفاوضـات      

  ".طبخة بحص"الموعودة 
تمر في إطالق المفاوضات الثنائية، وعندما تـستند المـشاركة          عندما تلخص كوندوليزا رايس نجاح المؤ     

إطالق هذه المفاوضات وما يعلق عليها من آمال، نكـون أمـام نتيجـة              " أهمية"الفلسطينية والعربية إلى    
محتومة ال تحتاج إلى انتظار ما سيحدث، ألن المفاوضات الثنائية مجربة منذ اتفاق أوسلو، ومجربة أكثر                

ت إدارة بوش عن رعايتها واإلشراف عليها، كما فعلت إدارة كلينتون، وكما فعلـت إدارة               بعد أن تراجع  
  ).مؤتمر مدريد(بوش األب 
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ففي التجربة األولى اعتمدت اإلدارة األميركية في عهد كلينتون على عدم فرض أي شيء على الحكومة                
  .اإلسرائيلية حتى لو تباين الرأي بينهما في قضية تفصيلية

ة جورج دبليو بوش فقد تركت األمر كله للمفاوضات الثنائية فقط، ومثلها فعل من وافقوا علـى                 أما إدار 
خريطة الطريق التي أسقطت كل المرجعيات عمليا، أو أخضعتها لنتائج المفاوضات، أي لما توافق عليه               

  .الحكومة اإلسرائيلية، فالحديث عن مرجعيات هنا مجرد قنابل دخان
ات وتعثرت حتى اضطر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى إلـى              ولهذا توقفت المفاوض  

موت العملية السلمية، ثم تراجع عن ذلك، وها هو ذا يتراجع عن كل الشروط التي تحـدث                 "اإلعالن عن   
  ".إطالق المفاوضات"عنها للمشاركة في مؤتمر أنابوليس ويقبل المشاركة تحت هدف واحد فقط هو 

ات يعني رهن األمر كله للمفاوض اإلسرائيلي، ثم ليطرح المفاوض الفلـسطيني علـى              إطالق المفاوض 
  .األجندة ما يشاء، فالمفاوض اإلسرائيلي سيطرح بدوره ما يشاء

وهذا يعني أن ال أهمية لالختباء وراء الحجة القائلة بأن القـضايا الجوهريـة سـتطرح علـى جـدول                    
لي معروف، وال حاجة إلى تجديد المفاوضات لمعرفة ما هـو           المفاوضات الثنائية، ألن الموقف اإلسرائي    

معروف، بل من السذاجة أن ال يطرح المفاوض اإلسرائيلي شروطا أخرى مثل االعتراف بأن إسـرائيل                
  . حقهم في أرض وطنهم الذي سيصبح لليهود فقط48مما يلغي حق العودة، ويفقد عرب . دولة لليهود

لسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فيـاض موافقـان علـى    وقد صرح أولمرت بأن الرئيس الف     
من دون أن ينفيا ذلك أو يؤكداه، بل جرت الموافقة على المشاركة في مؤتمر أنـابوليس                " يهودية الدولة "

  .في ظل هذا التصريح
وباختصار ال يستطيع أحد أن يجادل في كيفية موقف المفاوض اإلسـرائيلي، وال فـي أن المفاوضـات                  

هي إلى الدوران في مكان واحد أو الفشل الذريع أي العودة إلى توقف المفاوضات مع أول مناسـبة،                  ستنت
  ".من يتجاهل المجرب عقله مخرب"و

أما المصير اآلخر الذي ينتظر الوعود الخلب حول إطالق مفاوضات جادة ماضية إلى الفشل والتالشـي                
  .ء مؤتمر أنابوليس وتداعياتها، فهو سرعة األحداث التالية النتها2008خالل عام 

فالمنطقة كلها تقف على براميل بارود، وجميع األزمات التي تولدت عن الحروب العدوانية التي شـنتها                
إدارة بوش خالل السنوات الست الماضية بصورة مباشرة كأفغانستان والعراق، أو بصورة غير مباشرة              

ها تأجيج االنقسامات الداخلية، وربما الحروب األهليـة  كفلسطين ولبنان أو بالوكالة كالصومال، وإلى جانب     
  .في فلسطين ولبنان والعراق والسودان والصومال، قابلة لالنفجار أو متجهة إليه

ومع أول تفجير جديد تتوارى المفاوضات إلى الخلف، على أن األهم يكمـن فـي اإلعـداد األميركـي                   
  .اإلسرائيلي لحرب عدوان على إيران

. ا ما وقعت سوف تتجاوز من حيث حدتها وخطورتها وتداعياتها كل ما سبقها من حروب              وهذه الحرب إذ  
فكيف تبقى وعود مؤتمر أنابوليس وما سيطبق من مفاوضات مجربة وهمية خادعة محكوم عليها بالفشل               

  بعد ذلك؟
خر ينتظره  هذا من دون التذكير بتجارب المفاوض الفلسطيني الذي كان يجد أمامه بعد كل تنازل تنازال آ               

  .ويصعب عليه ابتالعه ولو إلى حين
ومع ذلك يظل الحكم الفصل في مصير المفاوضات وما ستؤول إليه على الضد من كل الوعود التي تقدم                  

  .اآلن، إنما هو المستقبل ليس البعيد بل القريب خالل بضعة أشهر
ارة بوش أو على حكومـة      إذا كان مصير المفاوضات بكل هذا الوضوح واليقين فهل يخفى ذلك على إد            

فكالهما يعلمان أن إطالق مفاوضات جادة مجرد طمأنـة السـتدراج المـشاركة الفلـسطينية               . أولمرت
  .والعربية
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وإذا كان األمر كذلك فالمقصود هو المؤتمر نفسه وليس المفاوضات، ألن إطالق مفاوضات جادة لـيس                
  . التلفيقبحاجة إلى عقد مؤتمر بهذا الحجم وبهذه السرعة وبكل هذا

والدليل على ذلك المفاوضات التي أشرفت عليها إدارة بيل كلينتون، غيـر أن األعجـب هـو انطـالق                   
المفاوضات الثنائية قبل مؤتمر أنابوليس من أجل تأمين انعقاده ليعود بدوره فيؤمن إطالقها، وقد انطلقت               

  .إذا كان المقصود إطالقها بعد المؤتمر
ليس بحاجة إلى المؤتمر ما دامت الرغبة متوفرة لدى أولمـرت وبـوش             وبدهي أن إطالق المفاوضات     

ومحمود عباس، وهو ما سيدعمه كل من ذهبوا إلى المؤتمر محرجين، خاصة أنه ال داعي إلى اإلحراج                 
  ".مفاوضات جادة"الذي تسببه المشاركة في مؤتمر هدفه الوحيد المعلن هو إطالق 

وما يتوخاه بوش وأولمرت منه غير إطالق مفاوضات ليست بحاجة          وبهذا يتأكد أن المؤتمر مقصود لذاته       
  .إليه لتنطلق، وهذا يعني أن ثمة هدفا حقيقيا يراد للمؤتمر أن يحققه غير إطالق المفاوضات

تمـوز  /لو راجعنا مسار عقد المؤتمر منذ اقتراحه من قبل الرئيس األميركي جورج دبليو بوش في يوليو               
تراحا مرتجال، وقد تبين الحقا أنه لم يدرسه جيدا، ولم يستشر المعنيين به قبـل               الماضي، لوجدنا أمامنا اق   

  .إطالقه
وعندما طرح على بعض الدول العربية، مرورا بمجلس الجامعة العربية تبين أن المؤتمر بال أجندة، ولم                

  . حينهيحدد موعده وال مكانه، فحتى إطالق المفاوضات الثنائية لم يذكر هدفا وحيدا للمؤتمر في
وبالمناسبة عندما أثير كل ذلك لم تجب إدارة بوش وال حكومة أولمرت بعد أن تبنته بأن الهدف يكمن في                   

  .إطالق مفاوضات جادة
بـأن يخـرج بنتـائج      ) بعض الفلسطينية (فهذا الهدف أعلن عنه المتصاص المطالبة العربية والفلسطينية         

ـ      . لفلسطينيةوبأن يحدد إطارا زمنيا لقيام الدولة ا      " ملموسة" حـل  "وقد ارتبط االقتراح بتحقيق وعد بوش ب
  ).يوم كان يعد للحرب على العراق" (الدولتين

 إلى اليوم والجهود كلها منصبة للـضغط علـى الـرئيس الفلـسطيني،          -تموز/يوليو-ومنذ ذلك التاريخ    
  ".نتائج ملموسة"ى واألطراف العربية المعنية، من أجل التخلي عن اشتراط اإلطار الزمني أو التوصل إل

وبالفعل بدأ مسلسل التراجع ممثال بداية في إعالن الرئيس الفلسطيني على لسان وزيـر اإلعـالم فـي                  
اإلقرار بالحاجة إلى تبادل األراضي واإلقرار بأن تكون        : "تضمن أولها " مبادئ ستة "حكومة سالم فياض    

  ".القدس الغربية عاصمة للدولة العبرية
ن برنامج الحد األدنى الذي تتبناه حركة فتح وهو إقامة الدولة في حدود مـا قبـل                 وهذا يعني التراجع ع   

 ألن تبادل األراضي يتضمن التنازل عن أهم أراضي الضفة الغربية واألجزاء األكبر من              1967حزيران
  .القدس الشرقية، وعن الحدود وعمقها من أراض ستضم إليها، فضال عن التنازل عما تحتها من مياه

، وذلـك   1948إلى تبادل مستوطنين بسكان فلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام          " مبدأ التبادل "متد  وقد ي 
  .مقابل رمال من صحراء النقب

أما اإلقرار بأن القدس الغربية عاصمة لدولة الكيان الصهيوني فهو ما لم تجرؤ عليه بعد أية دولة غربية                  
وهو تنازل خطير عن ثابت فلسطيني عربي وإسالمي، وحتى         بما فيها الواليات المتحدة األميركية نفسها،       

  .عن قرارات دولية
ثم وصل التنازل إلى حد الموافقة على اقتراح أولمرت بإصدار بيان مشترك يستند إليـه إلعـالن عقـد                   
مؤتمر أنابوليس، ولكن حتى هذا البيان بما سيمثله من عمومية وغموض، تأخر التوصل إليه فأعلن عـن           

الثاني ليستعاض عنه ببيانين منفصلين     / تشرين نوفمبر  21تشرين الثاني، في    / نوفمبر 27ر في   عقد المؤتم 
  .في حالة اإلخفاق في التوصل إليه في األيام المتبقية
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والسؤال لماذا كل هذه العجلة؟ وكيف، مرة ثانية، يعقد مؤتمر على وعد المفاوضات التي ستنطلق منـه                 
ة السابقة أن تخرج ببيان مشترك شكلي ملفق يحافظ على ماء الوجه            في حين لم تستطع المفاوضات الجاد     

  .حتى اللحظة األخيرة قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس
هنالك تفسير سريع لهذه العجلة ولهذه األيام القليلة بين عقده واإلعالن عنه، هو تجنب اندالع المعارضـة   

  .الشعبية العربية والفلسطينية ضد المشاركة فيه
ما هو الهدف الحقيقي لبوش وأولمرت من المؤتمر ما دامت          : سير األهم فيرتبط بالسؤال األساسي    أما التف 

  حجة إطالق مفاوضات جادة إنما هي ذريعة واهية ومفضوحة؟
 يلحظ أن اإلعداد لحرب عدوان على إيران أصـبح          2007من يتابع السياسات األميركية منذ مطالع عام        

  .ي األشهر القليلة المتبقية لوالية جورج دبليو بوشيحتل رأس أجندتها وأولوياتها ف
وهذا قرار متخذ من قبل المحافظين الجدد وحكومة شارون قبل العدوان على العراق، بل دار نقاش أيهما                 

  .يفضل أن يكون األسبق) العدوان على العراق أو العدوان إيران(
 إيران ارتفعت إلى موقع األولوية فـي        إذا صحت مجموعة الدالئل والتقديرات التي ترى أن الحرب على         

اإلستراتيجية األميركية فهذا يقضي بالضرورة، أن تخضع كل السياسات األميركية األخرى لخدمة هـذه              
األولوية، مما يؤكد أن الهدف من مؤتمر أنابوليس، حين يصبح مطلوبا لذاته، وعندما يصبح هدفه المعلن                

ه كل هذه العجلة وكل هذا التلفيق، هو خدمة حرب العدوان           ، خاصة عندما تصحب   "إطالق مفاوضات جادة  "
  .على إيران، أي خدمة أولوية اإلستراتيجية األميركية اإلسرائيلية في هذه المرحلة

ولكن السؤال هو كيف يخدم الحرب على إيران من دون أن يتطرق إليها ويبـدو تركيـزه كلـه علـى                     
  الموضوع الفلسطيني؟

لمرت أن يكون اآلن مستقيال وأن تكون الدولة العبرية في حالة انتخابات، ألن             بداية، يفترض في إيهود أو    
أولمرت متهم بالمسؤولية عن فشل الجيش اإلسرائيلي في عدوانه على لبنان ونزول هزيمة عسكرية بـه                

  .على يد المقاومة بقيادة حزب اهللا
ية األولى عنه، األمر الـذي كـان        وجاء تقرير لجنة فينوغراد ليؤكد هذا الفشل ويتهم أولمرت بالمسؤول         

  .1973يفرض وفقا لألعراف اإلسرائيلية أن يستقيل فورا كما فعلت غولدا مائير في حرب أكتوبر 
وكانت التهمة لحكومتها بالتقصير ال بتحمل المسؤولية األولى، وهي من اآلبـاء المؤسـسين فكيـف ال                 

  يستقيل أولمرت والحالة هذه؟
ى بقائه، وعدم الدخول في مرحلة انتخابات جديدة، وذلك مـن أجـل قـرار               الجواب يكمن في الحاجة إل    

الحرب ضد إيران وهذا ما فرض على نتانياهو وباراك وحتى ليفني السكوت على بقائه في حين أن كال                  
  .منهم يتحفز للحلول مكانه

  .دوهو ضعيف متهاٍو يحتاج إلى إسنا% 3أما أولمرت الذي أبقي عليه فقد هبطت شعبيته إلى 
واألمر كذلك بالنسبة إلى الرئيس األميركي بوش الذي تداعى بدوره في الوقت الذي يعـد فيـه لحـرب                   

  .جديدة
من هنا جاء اقتراح عقد مؤتمر على نحو مؤتمر أنابوليس ليدعم أولمرت بالدرجة األولـى، السـيما إذا                  

  .خطت السعودية خطوة تطبيعية باتجاهه
اه ويستضيفه، ويجعل منه تظاهرة دوليـة مـن حولـه وحـول             وهو يدعم أيضا الرئيس بوش حين يرع      

  .أولمرت ليبدو قادرا وناجحا وهو الذي الحقه الفشل في عين الرأي العام األميركي من دون نجاح واحد
ولهذا كان ال بد من اللجوء إلى االحتيال باستخدام االنكباب إليجاد حل للقضية الفلـسطينية مـن خـالل                   

ين أن الهدف الحقيقي ال عالقة له بالتوصل إلى حـل الـدولتين وال إطـالق                إطالق المفاوضات، في ح   
  .مفاوضات جادة



  

  

 
 

  

            31 ص                                     914:         العدد                        27/11/2007الثالثاء : التاريخ

فالمؤتمر يراد منه دعم أولمرت وبوش وإخراجهما من عزلتهما وإخفاء وصمة إخفاقاتهمـا المتكـررة،               
  .وبهذا يصبحان أفضل وضعا في اتخاذ قرار الحرب ضد إيران

اج حول الهدف الحقيقي للمؤتمر، بالنظر إلى عقده ليوم واحد فقـط            وأخيرا وليس آخرا، يتأكد هذا االستنت     
، بل لنصف يوم بعد أن يلقي كل من بوش وأولمرت وعبـاس وكونـدوليزا رايـس                 27/11/2007في  

  .واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خطبهم
وضـات والثانيـة     دقيقة، إحداها لـدعم المفا     90وهذا النصف سيوزع على ثالث جلسات مدة كل منها          

  .لالقتصاد وإصالح المؤسسات الفلسطينية، والثالثة عامة تتناول الحل الشامل
وبهذا ال يبقى للمشاركين غير وقت سريع يجعل مشاركتهم شكلية وهم أقرب إلى أن يكونوا شـهود زور                  

هـذه  ألن . على تظاهرة أريد منها دعم أولمرت وبوش وليس إطالق مفاوضات لما يسمى حل الـدولتين       
  .األخيرة قنبلة دخان ال أكثر

  25/11/2007الجزيرة نت 
  

  الغائب الوحيد عن أنابوليس .71
  نقوال ناصر

همـا  " حماس"طبقا للدعوة األميركية المعلنة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة اإلسالمية            
  . ثر منهما تمثيال لهالجهتان الوحيدتان غير المدعوتين إلى مؤتمر، مخصص لقضية شعب ال يوجد أك

وليس إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لحضور      " السلطة الفلسطينية "وإذا كان توجيه الدعوة األميركية إلى       
 اإلسـرائيلي للقيـادة الفلـسطينية       – الجاري هو آخر مظاهر االبتزاز األميركي        27مؤتمر أنابوليس في    

قيادة للدعوة واإلجماع أو شبه اإلجماع العربـي علـى          النتزاع المزيد من تنازالتها، فإن استجابة هذه ال       
  . االستجابة لها أيضا، إنما يمثل أحدث مظاهر الرضوخ الفلسطيني والعربي لهذا االبتزاز

وإذا كان يمكن افتراض حسن النية أو الغفلة في تجاهل القيادة الفلسطينية والقيادات العربيـة لمـا لهـذه                   
أبدا افتراض حسن النية أو الغفلة في اإلدارة األميركية التي طالما سـعت           المسألة من أهمية فإنه ال يمكن       

مع دولة االحتالل اإلسرائيلي وطالما سعت إلـى        " إنهاء النزاع "إلى انتزاع توقيع فلسطيني وعربي على       
تزوير إرادة الشعب الفلسطيني لهذا الغرض ألنها تدرك جيدا أن أي ممثل شرعي ووحيد لهذا الشعب ال                 

  . ه أبدا منح توقيع كهذا في ظروف تشبه الظروف التي ينعقد فيها مؤتمر أنابوليسيمكن
وبينما تقود قيادة منظمة التحرير في الداخل صراعا سياسيا ضاريا، انفجر صراعا دمويا في قطاع غزة                

ن وما زال يثير جدال وطنيا ساخنا، في إطار ثنائية االستقطاب بين حركتي فتح وحماس، للدفاع عن كـو                 
المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي وقع اتفاقيات االعتـراف المتبـادل وحـل                
الصراع بالتفاوض مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، نجد هذه القيادة نفسها تتغاضـى فـي تـساهل مثيـر                  

سطينية وليس باسم   لالستغراب عن توجيه الدعوة األميركية لها لحضور مؤتمر أنابوليس باسم السلطة الفل           
  ! منظمة التحرير

وهذه ليست مسألة شكلية أو في األقل ينبغي أال تكون شكلية بالنسبة إلى قيادة المنظمة فإذا كانت واعيـة                   
لها وتغاضت عنها من باب الدهاء السياسي فنعم األمر، إذ كما يقول المثل العربي رب ضارة نافعة ألن                  

 أنابوليس تعفي منظمة التحرير ومن تمثله حسب القانون الدولي من           مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر    
أي التزامات يوقعها أو يتعهد بها وفد السلطة إلى المؤتمر أما إذا لم تكن واعية لها فهذا أمـر ال ينبغـي                      

  . المرور عليه مرور الكرام
ه في بيـان باسـم وزارة       ، الذي أصدر  "اإلعالن عن مؤتمر أنابوليس   "فطبقا لقائمة المدعوين الواردة في      

ولـيس  " السلطة الفلسطينية "الخارجية األميركية سين ماكورماك، الناطق باسم الوزارة في الجاري، فإن           
  . منظمة التحرير الفلسطينية هي المدعوة إلى المؤتمر
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وض بويل، المستشار القانوني للوفد الفلسطيني المفـا      . وقد وجه األستاذ في القانون الدولي فرانسيس إيه       
إلـى  "نـداء   ) 1993 إلـى    1991في الفترة مـن     (ولرئيس هذا الوفد الراحل الدكتور حيدر عبد الشافي         

 الجاري طالبهم فيه بلفت أنظار الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العـالم             23في  " أصدقائي الفلسطينيين 
  : إلى هذه المسألة وقال في ندائه

وهي ... باستثناء منظمة التحرير الفلسطينية   ... جميع في العالم  يبدو أن الواليات المتحدة قد دعت عمليا ال       "
ولهـذا  . الوحيدة التي تملك السلطة حسب القانون الدولي للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين            

ف، وال تملك السلطة الفلـسطينية أي       .ت.ياسر عرفات اتفاق أوسلو باسم م     . ف.ت.السبب، وقع رئيس م   
ون الدولي للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، ناهيك عن دولة فلسطين التي تمثل اللجنة             تفويض طبقا للقان  

وعليه فإن وفد السلطة الفلسطينية هذا إلى مؤتمر أنابوليس لـيس           ... حكومتها المؤقتة . ف.ت.التنفيذية لم 
ـ         ن دولـة  له أي سلطة قانونية طبقا للقانون الدولي إلبرام أي شيء باسم الشعب الفلـسطيني، ناهيـك ع

  ". فلسطين
ـ " وعد"وفي مقابل     إسرائيلية سقفها الزمني نهاية واليـة       -مفاوضات سالم فلسطينية    " إطالق"أميركي ب

م، ووعد آخر ما زالت دمشق تنتظر تأكيدا أميركيـا لـه،            9يناير  /الرئيس جورج بوش في كانون الثاني     
لذي تنظمه وترعاه واشـنطن فـي       بوضع هضبة الجوالن السورية المحتلة على جدول أعمال المؤتمر ا         

ـ    27أنابوليس يوم     وزير خارجية إلى مؤتمر يعـدهم فقـط         16إرسال  " اإلجماع" الجاري، قرر العرب ب
بالدوران في حلقة مفرغة جديدة من التفاوض عبر مسارات ثنائية على جزئيات حقوق ثابتة في قرارات                

إطار األمم المتحدة وفي حظيرة دولة أميركية       للشرعية الدولية مطلوب تنفيذها ال التفاوض حولها خارج         
  .كانت طوال الستين عاما المنصرمة مسئولة مباشرة عن استمرار الصراع ال جزءا من حله

إن المشاركة العربية في مؤتمر أنابوليس بالمالبسات والظروف التي ينعقد فيها، تعني من ناحية موافقـة                
ا، ربما إال بانتهاء والية بوش، وتعني من ناحية أخـرى           على الدخول في مفاوضات مفتوحة ال نهاية له       

موافقة على ما لم تحرص ال تل أبيب وال واشنطن على إخفائه من خططهما ونواياهما المعلنة، لتـصفية                  
الوضع القائم في قطاع غزة بالقوة العسكرية، إن لزم األمر في حال عدم نجاح الحصار الخانق والتجويع                 

  . الحالة القائمة هناك حالياالبطيء في إنهاء هذه 
فقرار المشاركة ال يعود على العرب إال بوعد إسرائيلي بالموافقة على الدخول فـي مفاوضـات، كـان                  

السالم كخيار  "العرب يسعون إليها، ويكاد الفلسطينيون الرسميون منهم، يستجدونها بعد أن اختاروا جميعا             
إلسرائيلي، التي تسعى إلى مفاوضات مفتوحة ال نهايـة         لهم في الصراع مع دولة االحتالل ا      " إستراتيجي

م، وكانت تنتظر التوسل العربـي للتفـاوض        1948لها، وتصر على أن تكون ثنائية المسارات منذ عام          
م، أنه سـيجلس فـي مكتبـه    1967األسبق موشى دايان، بعد احتالل عام  " دفاعها"معها منذ أعلن وزير     

  . العرب يطلبون فيها التفاوضمنتظرا اتصاالت هاتفية من القادة 
  :  إسرائيلية تتحقق–أهداف أميركية * 

لكن الحليفين اإلستراتيجيين األميركي واإلسرائيلي قد حققا مجموعة من األهداف من وراء القرار العربي              
بالمشاركة، دفعت الناطقين الرسميين باسميهما إلى إعالن غبطتهما وترحيبهما في اليوم نفسه الذي اتخـذ               
وزراء الخارجية العرب باإلجماع قرارهم بالمشاركة في القاهرة يوم الجمعة الماضي، بعد يـومين مـن                

  . االجتماعات
 وهو في الحقيقة تجاوز قائم فعال، حتى لو وجهت الدعوة           -لقد كان تجاوز منظمة التحرير في أنابوليس        

 الدعوات غير المستجابة لتفعيـل      باسم المنظمة وليس باسم السلطة، ألسباب أضحت معروفة، ليس أقلها         
، وبالتـالي تغييـب أي ممثـل        "حماس" بعد القفز على حركة المقاومة اإلسالمية        -هذه المنظمة ودورها    

حقيقي للشعب الفلسطيني، هو أول األهداف التي حققها الحليفان، كما أن قرار المشاركة العربي، ثانيـا،                
سعت اإلدارة األميركية جاهدة إليها لتحسين      " داخلية"مة  ضمن نجاح مؤتمر أنابوليس كمناسبة عالقات عا      
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وضع رئيسها الذي انخفضت شعبيته انخفاضا قياسيا نتيجة إخفاقات مغامراته العسكرية والـسياسية فـي               
  . العراق ولبنان وأفغانستان وفي مواجهة إيران

ول المواجهة مع إسرائيل،    وهذا القرار ثالثا، استدرج قوى عربية رئيسية، في الخليج بخاصة، من غير د            
 –إلى الموافقة على الجلوس ألول مرة على طاولة واحدة مع دولة االحـتالل، وهـذا هـدف أميركـي                    

إسرائيلي رئيس في مجال تطبيع العالقات العربية مع إسرائيل، بالرغم من تصريح أمين عـام جامعـة                 
، كما قـال وزيـر      "مصافحات" لم تتم    ، وحتى لو  "ال يعني التطبيع  "الدول العربية عمرو موسى، بأن ذلك       

تسعى إلى تأجيله، ليظـل     " دول المواجهة "خارجية العربية السعودية األمير سعود الفيصل، وهو ما كانت          
  . ورقة بيدها، تطالب تل أبيب بدفع ثمن لها قبل الحصول عليها

نقسام الفلسطيني قبل   أما الموافقة على المشاركة من دول عربية تصدرت جهود الوساطة، إلنهاء حالة اال            
التفاوض، مثل العربية السعودية، راعية اتفاق مكة للوحدة الوطنية الفلسطينية، وقطر وسوريا، فقد حققت              

 –للحليفين اإلستراتيجيين موافقة عربية ضمنية على استمرار حالة االنقسام الفلسطينية، كشرط إسرائيلي             
قائم في قطاع غزة بعد أنـابوليس، باعتبـار تـصفيته           أميركي مسبق للتفاوض، تمهيدا لتصفية الوضع ال      

شرطا أيضا لنجاح أي مفاوضات مستقبلية وشرطا لتمكين القيادة الفلسطينية المفاوضة من الوفـاء بأيـة                
  . التزامات توقع عليها وتتمخض عن هذه المفاوضات

 نجـاح إلسـتراتيجيتهما     ثم إن المشاركة السورية في المؤتمر، إن تأكدت، تحقق للحليفين، خامسا، بداية           
الهادفة إلى فك التحالف السوري اإليراني، من وجهة نظرهما على األقل، وفصل دمشق عـن طهـران                 
تدريجيا، إلضعاف النفوذ اإلقليمي اإليراني المتزايد، الذي تستخدمه طهـران إمـا لـصد المخططـات                

اإلقليمية بدءا من العراق، وربما كانت      األميركية العدوانية أو للتفاوض عليه مع واشنطن، القتسام الهيمنة          
الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العربي السوري وليد المعلم إلى العاصمة اإليرانية مؤخرا، تستهدف               

  . طمأنة الحلفاء اإليرانيين حول نتائج أي مشاركة سورية محتملة في مؤتمر أنابوليس
ن والديمقراطيين حول العراق برئاسة جـيمس بيكـر         وكانت المجموعة الحزبية المشتركة من الجمهوريي     

ولي هاملتون قد أوصت اإلدارة األميركية في العام الماضي باالتصال مع سوريا وإيران، للتفاهم حـول                
للمـشاركة  " تـسهيالتها "العراق، ويبدو أن إدارة بوش قد أخذت بهذه التوصية على طريقتها، كما تـدل               

  .  اإليراني حول العراق-ولة الرابعة المرتقبة للحوار األميركي السورية في أنابوليس، وكذلك الج
كما أن المشاركة العربية الواسعة في مؤتمر أنلبوليس، تقرب الدول العربية، التـي تـصنفها واشـنطن                 

مع إسرائيل، التي تسعى اإلدارة األميركية إلى إنشائها فـي          " جبهة المعتدلين "، خطوة جديدة من     "معتدلة"
  . وسط لمواجهة إيران، مما يحقق للحليفين هدفهما السادسالشرق األ

إن ما يجنيه العرب، وخصوصا الفلسطينيون منهم، من أنابوليس، ال يسوغ قرار حكوماتهم بالمـشاركة               
فيه أمام شعوبها، خاصة في ضوء ما سيجنيه الحليفان اإلسرائيلي واألميركي من المؤتمر، وقد كان قرار                

ا في ضوء فشل الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، كما أبلغ الرئيس محمود عباس            المشاركة مستهجنا أيض  
وزراء الخارجية العرب، في التوصل إلى وثيقة مشتركة، يقدمانها إلى المؤتمر كخريطة طريق، ترسـم               
معالم ومسالك المفاوضات الموعودة، فإذا استحال على الجانبين إنجاز هذه الوثيقة، بالرغم من لقـاءات               

مايو الماضي،  / لقمة الدورية كل أسبوعين بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء إيهود أولمرت منذ أيار              ا
فكم سيحتاج الجانبان من الوقت إلنجاز االتفاق على القضايا الرئيسية للوضع النهـائي خـالل الـشهور                 

  األربعة عشر المتبقية من والية الرئيس بوش؟ 
حول األسباب الحقيقية التي دفعت إلى المشاركة العربية، بعـد إعـالن            وتزداد حيرة الرأي العام العربي      

رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع، أنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات في هذه الفترة، بـسبب                 
استحالة التوصل إلى اتفاق، وإعالن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس فـي األسـبوع الماضـي عـن                 

إلى اتفاق سالم خالل والية نظيره األميركي بوش، فهل يالم المراقب إن استنتج بعـد               التوصل  " استحالة"
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ذلك بأن قرار المشاركة العربية لم يكن له ما يسوغه، سوى العجز العربـي عـن مقاومـة الـضغوط                    
  األميركية، ورضوخ صناع القرار العربي لهذه الضغوط؟ 

  لمن؟ ... فرصة تاريخية* 
، التي أبلغ الرئيس عباس قادة الدبلوماسية العربية بأن أنابوليس تمثلهـا إلقنـاعهم             "الفرصة التاريخية "إن  

بالمشاركة، هي كما تشير كل الدالئل فرصة تاريخية فعال، لكن لألميركان واإلسرائيليين وليس لعـرب               
  . فلسطين بخاصة وللعرب بعامة

كاسحة ألغام لفتح بوابات االعتـراف      وهذا يقود إلى تسليط األضواء حول الدور الفلسطيني في العمل، ك          
والتطبيع، وعقد معاهدات السالم التي كانت مغلقة عربيا وإسالميا وعالميا أمام دولة االحتالل اإلسرائيلي              
منذ تبادلت منظمة التحرير االعتراف مع إسرائيل كمنظمة ال كدولة، كما يسلط األضواء علـى العجـز                 

ـ       العربي الذي ساهم في محاصرة المقاوم        ، "عدو لنفسه "الفلسطيني، حتى أوصله إلى لعب دوره الراهن ك
، وحثته على االنتقال إلـى      "عبر الحدود "الفلسطيني  " الكفاح المسلح "عندما رفضت كل العواصم العربية      

العـرب، خـشية اتهامهـا      " هـانوي "أرض الوطن، وعندما فعل ذلك، رفضت أي منها القيـام بـدور             
 الوقت الحاضر حتى االستضافة السياسية ألي قيادة فلـسطينية، تفكـر            ، قبل أن ترفض في    "اإلرهاب"بـ

حتى بلجوء سياسي إليها، لتحسين موقفها التفاوضي بعد أن وصلت مفاوضات السالم إلى طريق مسدود،               
ألن دولة االحتالل بعد سبعة عشر عاما من هذه المفاوضات، ما زالت تصر على االستسالم الفلسطيني،                

  . إلى السالم مع الشعب الفلسطينيوال تسعى فعال 
ويبدو عرب فلسطين وعرب الجامعة العربية كمن يدور في حلقة مفرغة، عندما يرمي كل منهم الكـرة                 

 إسرائيلية، يشاركون جميعا فيهـا      –في ملعب اآلخر لتسويغ المشاركة في ما يشبه لعبة كراسي أميركية            
  . روج أحدهم من اللعبةبحماس، خشية أن يقود الدوران حول الكراسي إلى خ

في الذهاب إلى أنـابوليس،     " مترددة"في أنها كانت    " ال تخفي سرا  "فالرياض على سبيل المثال، تقول إنها       
إنـه حقـا    . على الذهاب، كما صرح األمير سعود الفيصل      " لوال اإلجماع العربي  "وأنها ما كانت لتذهب     

م افتقاده، عندما يتعلق األمر بدعم أحد شـعوبه         إجماع عربي، بحاجة إلى جهابذة من الباحثين لفك طالس        
  ! ضد االحتالل، وطالسم تجليه عندما يتعلق األمر بالتفاوض على السالم مع المحتلين

وفي أحدث مثال على أن من يصنعون القرار األميركي واإلسرائيلي باتوا يستخدمون اإلجماع العربـي               
ة ناضجة تماما للعصر حتى النهاية، تقدم نائبان أميركيـان          للتعامل مع القيادة الفلسطينية المفاوضة كليمون     

أحيل في األسبوع الماضي إلى لجنة الـشؤون الخارجيـة بـرقم            (بمشروع قرار غير ملزم للكونغرس      
 اإلسرائيلية، يحث محمود عباس على إلغاء مـا         –، بتحريض ودعم من جماعات الضغط اليهودية        )758

، التي يقودها وتشرف بدورها على المفاوضات مع دولـة          "فتح"ة  ال يقل عن عشرة بنود في ميثاق حرك       
الموسـع فـي    "  العربي –الدولي  "االحتالل اإلسرائيلي كشرط لعقد تسوية مع منظمة التحرير قبل اللقاء           

  .  الجاري27أنابوليس يوم 
بين دعمها الكامل لمـشروع القـرار وأثنـت علـى النـائ           " زوا"وأعلنت المنظمة الصهيونية األميركية     

، مورتون كاليـن، فـي      "زوا"شيلي بيركلي لتقديمه، وقال رئيس      " الديمقراطية"روي بلنت و  " الجمهوري"
محمود عباس التبرؤ فعليا وعمليا بشكل فوري من ميثاق فتح، قبل الـدعوة إلـى               "بيان منشور، إن على     

  ". صهيونيا"البنود المستهدفة " اجتماع مع حركة فتح من أجل إلغاء
عديل ميثاق منظمة التحرير، سابقة تجعل تكرارها مع ميثاق فتح أمرا واقعيا تماما، كمـا أن                إن تجربة ت  

مبادرة القيادة الفلسطينية السابقة للدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لذاك الغرض فقـط، بعـد                
مبادرة القيـادة   تجاهل طويل لمطالبات أعضائه وغيرهم من الطيف الوطني لعقده، هو أيضا سابقة تجعل              

الحالية إلى دعوة المؤتمر الحركي لفتح لالنعقاد لهذا الغرض، أمرا واقعيا كـذلك بعـد طـول تغييـب                   
  . النعقاده
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وفي الحالة المحتملة الثانية، كما في الحالة األولى، كانت قيادة المنظمة قد أقدمت في ممارساتها السياسية                
ي الميثاقين على مسؤوليتها الالحقة أمـام المجلـس الـوطني           على ما ينتهك العديد من البنود األساسية ف       

والمؤتمر الحركي، وبالتالي فإن المطالبة الصهيونية بتعديل الميثاقين المجمدين عمليا منـذ عقـود مـن                
الزمن، ال تعدو كونها ممارسة تستهدف المزيد من الضغط على القيادة، النتزاع المزيد من تنازالتها من                

ام قواعدها من جهة ثانية، وتفجير المزيد من أسباب الفتن الداخلية من جهة ثالثة، مـن                جهة وإحراجها أم  
أجل زيادة تفتيت الوحدة الوطنية إلضعاف الصف الفلسطيني في المفاوضات السياسية وفـي المقاومـة               

  . لالحتالل على حد سواء
، كشرط من   "التبادلية"ديث عن   والمثير لالستغراب، أن المفاوض الفلسطيني الذي صم آذان مواطنيه بالح         

شروطه للتفاوض مع دولة االحتالل، لم يبادر إلى مطالبات مماثلة لتعديل الوثائق العنصرية اإلستئصالية              
للكثير من القوى السياسية والحزبية اإلسرائيلية، الممثلة في الكنيست وفي الحكومات المتعاقبة، وأبرزهـا      

، وزعيمه أفيغدور ليبرمان، الذي يشغل حقيبـة وزيـر    "رائيل بيتنا إس"في حكومة إيهود أولمرت الحالية،      
  . الشؤون اإلستراتيجية

في الشأن  " يتدخلون"ويحلو لرموز التفاوض الفلسطيني جميعهم، تكرار الحجة المقيتة الممجوجة، بأنهم ال            
ة، وحتـى فـي     الداخلي اإلسرائيلي، بينما يتدخل هذا اإلسرائيلي يوميا في كل صغيرة وكبيرة فلـسطيني            

على القادة الفلسطينيين استخدامها، إذ لم يغب عن الذاكرة الفلسطينية بعد، مثال            " يجب"مفردات اللغة التي    
  . بحذافيرها على المفاوضين الذين أبرموا اتفاق أوسلو" نبذ اإلرهاب"إمالء عبارة 

ثبـات أن المرونـة     ويجد الرئيس عباس موقفه التفاوضي أمام امتحان وطني صعب، يضطر فيه إلـى إ             
التفاوضية التكتيكية المفرطة، ال تعني أن المفـاوض الفلـسطيني ليمونـة يـسهل عـصر التنـازالت                  
اإلستراتيجية منها، وفق األهواء واألمزجة السياسية لإلسرائيليين والصهاينة، المراهنين علـى تفـوقهم             

  . وقالعسكري الكاسح والمحميين بالدعم اإلستراتيجي األميركي لهذا التف
إن اإلفراط في المرونة التفاوضية الذي اضطر المفاوض الفلسطيني إلى التنازل عن شـروطه جميعهـا                
تقريبا التي سبق له إعالنها للذهاب إلى أنابوليس، بدءا من المطالبة بإعالن مبـادئ أو وثيقـة أو بيـان                    

قضايا الوضع النهائي، قاد     إسرائيلي ملزم، يحدد سقفا زمنيا وآليات وضمانات للتفاوض على           –فلسطيني  
 إسـرائيلي،   –هذا المفاوض إلى الذهاب إلى أنابوليس، كمن يساق طوعا أو كرها إلى كمـين أميركـي                 

يحاصر فيه بشكل يذكر بحصار ياسر عرفات في كامب ديفيد عام ألفين، لكن الشهيد الراحل حينها أثبت                 
  . نة سهلة العصرأن المفاوض الوطني هو جوزة عصية على الكسر، وليس ليمو

وهذا اإلفراط في المرونة، الذي يثير خشية وطنية واسعة، هو الذي يشجع المنظمة الصهيونية األميركية،               
وقريناتها ومحركيها في تل أبيب، والخانعين لها في واشنطن، إلى االسـتهتار بالمفـاوض الفلـسطيني                

ها حتى اإلنهـاك فاالستـسالم، كمـا        واستضعافه، حد التعامل معه كليمونة ينبغي االستمرار في عصر        
  . يعتقدون

وال يفتأ المفاوض الفلسطيني يناشد مواطنيه وقواهم السياسية، الدعم، متجاهال أنه هـو نفـسه المعـول                 
األساسي في هدم أي دعم كهذا، ألنه يصر على التفاوض على قاعدة االنقسام الوطني، ال بل على قاعدة                  

صرار على استئصال اآلخر تلبية ألحـد الـشروط الرئيـسية التـي             تعميق هذا االنقسام، إلى درجة اإل     
يشترطها شركاؤه في التفاوض كمرجعية ملزمة للمفاوضات، غافال عن حقيقة أن هذا االنقسام هو نقطـة                

  . ضعفه األساسية
وهذا االنقسام الوطني سابق على تورط أو توريط حماس في عملية أوسلو ومؤسساتها، وهـو االنقـسام                 

يب وجمد المرجعيات المؤسسية للمنظمة وفتح من أجل تمرير أوسلو، وهو انقسام كرسته أوسـلو               الذي غ 
نفسها أوال داخل فتح ذاتها، التي يطالب الصهاينة اآلن بإلغاء ميثاقها، وفي صفوف منظمة التحرير، قبل                

  . أن يتبلور مؤخرا إلى استقطاب بين حماس وفتح
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ـ   للمكابرة في األخطاء، التي تكاد تهدد بالتحول إلـى         " مها العسكري حس"حماس أو   " انقالب"أما التذرع ب
خطايا، فإنه لم يعد يقنع أحدا، ليسوغ االستمرار في نهج تفاوضي عقيم، ما عاد بحاجة إلى أنـابوليس أو                   

  . غير أنابوليس إلثبات فشله
  26/11/2007مجلة العصر 

  
  مؤتمر المراوغين ينعقد في مدينة المؤامرة األمريكية  .72

  محمد صالح المسفر . د
قد يستغرب البعض عنوان هذه الزاوية مؤتمر المراوغين واستعير عبارة األمير سعود الفيـصل وزيـر                

. خارجية السعودية عندما قال في مؤتمر صحافي في القاهرة أنهم ذاهبون إلي المؤتمر لقطع الشك باليقين               
  لعرب ليس مراوغا؟ هنا من يجرؤ أن ينكر أن الرئيس بوش ملك ملوك ورؤساء ا

من ينكـر أن دوال     .  بتهمة الكذب  - أمريكا   -وقد أدانته مؤسسات بالده اكبر دولة ديمقراطية في العالم          
عربية كبيرة ومتوسطة الكبر كذبت على مواطنيها بأنها لن تذهب إلي ذلك المؤتمر الملعـون وقـرروا                 

من يستطيع أن ينكر أن شيخ المفاوضين       . الذهاب في آخر لحظة تحت ذرائع غير مقبولة وليست عقالنية         
 -الفلسطينيين المهزومين وجوقته قالوا في واشنطن باألمس هناك تقدما في المفاوضات وإال لما كنا هنا                

 في الوقت الذي قال السيد عباس أمام اجتماع وزراء خارجية الدول العربيـة فـي                -يعني في واشنطن    
أي تنازل بل ثبتوا على إنكار حقنا المـشروع الـذي نطالـب بـه               القاهرة ان االسرائيليين لم يقدموا لنا       

إنما يجري ليس مفاوضات بل انه يهدف إلي إطـالق          : مستشار األمن القومي األمريكي السيد هادلي قال      
مفاوضات في الوقت الذي يصرح عرب أمريكا أنهم ذاهبون للمفاوضات من اجل الحل النهائي، تقـول                

ة من اجل تحقيق السالم وال يجوز أن نبقي دون تحريك لعملية السالم يجب              وفود عرب أمريكا انها ذاهب    
أن نقطع الشك باليقين األمريكان يقولون وما أكثر ما يقولون ان الهدف من المؤتمر هـو حـشد الـدعم                    

وزيـرة  . الدولي لحل النزاع في الشرق وذلك من اجل تنمية اقتصادية للشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته             
سرائيل تقول إن العالم في مؤتمرهم هذا يتحدي الراديكالية أي حركة حماس وإيران وتقول جئنا               خارجية إ 
  .  بهدف إطالق عملية السالم التي من شأنها أن تستمر بعد المؤتمر- أمريكا -إلي هنا 

ن هل من ينكر هذه األكاذيب التي تمارس علىنا نحن العرب من األمريكان ومن قياداتنا التي كنا نـراه                 
  . علىها في الدفاع عن حقوقنا وسيادة أراضينا

النقطة الثانية في عنوان هذه الزاوية هي مدينة المؤامرة بالنسبة لنا نحـن العـرب المـسلوبة حقـوقهم                   
وإرادتهم، من حقنا أن نقول عن المدينة التي سينعقد فيها مؤتمر المؤامرة على حقوق الشعب الفلـسطيني           

المؤامرة، وليعرف العرب أن هذا المؤتمر ينعقد في مقر األكاديميـة البحريـة             بشهادة عربية، إنها مدينة     
نا في العراق مـن هـذه       يالتي تخرج جنودها وطياروها وحامالت الطائرات األمريكية وقادة الحرب عل         

األكاديمية، هم جنود األسطول السادس الذين دمروا لبنان في الخمسينيات من هذا القرن وكـذلك حقبـة                 
 في عالمنا العربي فهي نذر شر شيطاني        ىإن مآسي خريجي هذه األكاديمية ال تعد وال تحص        . نياتالثماني

  .يقع علىنا نحن العرب
أما المدينة أنابوليس فهي المدينة التي شهدت بيع أول شحنة من العبيد استوردت من نهـر غامبيـا فـي                 

دينة التي تحمل ذكريات أول إنـسان اسـود         أفريقيا على باخرة اللورد ليجونييه، القبطان ديفيز، إنها الم        
ـ ما أخشاه أن يباع الفلسطيني وقـضيته فـي ت         . كونتا كونتي الذي بيع في مزاد علني في تلك المدينة          ك ل
  .المدينة بأبخس االثمان، وشهود عقد البيع هم العرب

ريكيـة ان تكـسر    على الوفود العربية ان كانت ذاهبة لصناعة السالم في مدينة المؤامرة االم     ىكنت اتمن 
الحصار االسرائيلي على قطاع غزة وتدخل المؤن الطبية والغذائية وتفتح كل بوابات المعابر بين غـزة                
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كنت اتمني كغيري مـن الماليـين       . وسيناء والسماح بدخول العالقين من الشعب الفلسطيني على الحدود        
  . ن عنها في كل محفلالعرب ان يقف حكامنا العرب ولو مرة واحدة مع قضايا امتهم مدافعي

الجيش االسرائيلي ووفد حكومته ذاهب للتفاوض او الستسالم العرب قام بغـارات علـى قطـاع غـزة                  
وخطف وقتل العديد من المدنيين االبرياء، كما قامت القوات االسرائيلية باجتياح رام اهللا وقتلت وخطفت               

بل الذي سمعناه هو    . ج على تلك االعمال   من االهالي العديد من الناس ولم نسمع كلمة اعتراض او احتجا          
  . ان السلطة الفلسطينية ستقوم باجتثاث حماس من الضفة والقطاع

العرب يسكتون بـل يتعـاون بعـضهم مـع االسـرائيليين            ! ؟ اين العرب و اين اسرائيل اين      !!با للهول 
مـسلحة وتفـتح    واالمريكان على اجتثاث حماس والجهاد وتزويد سلطة عباس بالدبابات والمـدرعات ال           

الحدود العربية لمرور هذه الدبابات والسالح الفتاك لسلطة عباس في رام اهللا للنيل من حماس والجهـاد                 
وبقية الفصائل المناضلة ويمنع الدواء والغذاء والكساء والماء والكهرباء عن سكان قطاع غزة والعـرب               

  .مشاركون في هذا الحصار الظالم
امريكا في الوطن العربي النيل من مقاومة الظلم والعـدوان وستتكـسر            لن تستطيع جحافل    : آخر القول 

  .نصالهم تحت اقدام المقاومة الوطنية في العراق ولبنان وفلسطين واهللا معهم
  27/11/2007القدس العربي 

  
  والفرصة األخيرة.. مؤتمر أنابوليس .73

  أحمد الحيلة
ج التي يمكن أن يسفر عنها المؤتمر العتيد، بعدما         تتجه األنظار اآلن إلى أنابوليس في ترقب وانتظار النتائ        

بحضور جميع الدول العربيـة التـي دعيـت مـن قبـل اإلدارة              ) 22/11القاهرة  (حسم العرب موقفهم    
  ..األمريكية

وإذا أردنا الدخول مباشرة في محاولة استشراف النتائج عبر استقراء  المعطيات والوقائع، فإنـه يهمنـا                 
تعد بمثابة  " إسرائيل"من جوهر المؤتمر، وذلك ألن      " اإلسرائيلي"تعراض الموقف   بداية وقبل كل شيء اس    

المفاوض األقوى، بامتالكها القوة الفارضة لذاتها على أرض الواقع في فلسطين، إضافة إلى كونها الدولة               
  ..المحظية لدى اإلدارة األمريكية

  :ننا نلحظ التاليوفي استعراض سريع لمجمل مواقف قيادات الكيان الصهيوني، فإ
، لكنه سـيكون بدايـة      ..ال أحد يتوهم بشأن نتيجة المؤتمر     : "رئيس الدولة بيريز، أوضح موقفه بالقول      •

من الممكن التوصل إلى اتفاق خالل رئاسة بوش، لكن ذلـك مـستحيل             "مضيفاً  " لمفاوضات سالم جديدة  
  )22/11، والدستور األردنية 25/11يديعوت أحرونوت " (عملياً

إن مؤتمر أنـابوليس    : "قال) 28/10(الوزراء ايهود اولمرت في اجتماعه بالحكومة اإلسرائيلية        رئيس   •
) 12/11(وفـي   " لن يحدث اختراقاً في جدار التسوية السياسية، وهو مجرد مظلة النطالق المفاوضـات            

على : "أيضاًقال  ) 14/11(، وفي   "لست ملزماً بأي جدول زمني لتنفيذ اتفاق نهائي مع الفلسطينيين         : "قال
الفلسطينيين االعتراف بيهودية دولة إسرائيل كأساس للمفاوضات التي تنطلق بعد مؤتمر أنابوليس، وهذه             

  "مسألة ال يمكن التراجع عنها
وزيرة الخارجية، ورئيسة الوفد اإلسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني،  بررت رفـض إسـرائيل بحـث                 •

مستقبالً، معتبرة أن االستجابة لجـدول زمنـي ملـزم          "  يديها تكبيل"قضايا الجوهر قبيل أنابوليس بعدم      
للمفاوضات بعد أنابوليس يعني إجراء إسرائيل مفاوضات وسط توجيه مسدس نحو رأسها، مشيرة إلـى               

وتطبيق التزاماتها في خارطة الطريق،     " مكافحة اإلرهاب "أن السلطة الفلسطينية ستُمتحن في قدرتها على        
 التفاق مع الفلسطينيين سنضعه جانباً حتى تنضج السلطة الفلسطينية وقـدرتها            حتى لو توصلنا  : "مضيفة

" إلى المساهمة في إنجاح المسيرة بواسـطة التطبيـع   "داعية العرب   " على الوفاء بالتزاماتها على األرض    
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ل أنه ليس مهماً ما ستقدمه إسرائيل للفلسطينيين وإنمـا مـشاركة دو           "مؤكدة  ) 23/11الخليج اإلماراتية   (
  )24/11الشرق القطرية " (عربية في المؤتمر

سبتمبر الماضي أن محمـود     / وزير الدفاع والشريك الرئيس في الحكومة ايهود باراك اعتبر في أيلول           •
، واصفاً اللقـاءات بـين      "أضعف من أن يستطيعا تنفيذ بنود االتفاق في حال توقيعه         "عباس وسالم فياض    

، مؤكداً في ذات الوقت على أن الضرورات األمنية إلسـرائيل           "واءه"الفلسطينيين واإلسرائيليين بمجرد    
تتطلب عدم االنسحاب من الضفة الغربية قبل خمس سنوات، وهي المدة التي يراهـا ضـرورية حتـى                  
يتمكن فيها الجيش من التوصل إلى حل تكنولوجي لمعالجة مشكلة الصواريخ التي تهدد أمن إسرائيل بما                

  .ية الصنعفيها الصواريخ الفلسطين
" متشائمون" يقف الفلسطينيون    - والتي ليست بحاجة إلى تفسير       -السابقة  " اإلسرائيلية"إزاء تلك المواقف    

 خاصة  - حسبما جاء على لسان الرئيس عباس أثناء زيارته للرياض مؤخراً            -من نتيجة انعقاد المؤتمر     
، في الوثيقة   ..القدس، والالجئين والسيادة  بعدما رفض اإلسرائيليون مطالبهم بإدراج قضايا الحل النهائي ك        

، وبعدما رفض اإلسرائيليون تحديد سقف زمني للمفاوضات، األمر الـذي           ..المشتركة التي لم يتفق عليها    
أفشل محادثات الطرفين المكثفة قبيل انعقاد أنابوليس، مما ترك الباب مفتوحاً دون تحديد ماهية الوثيقة أو                

ذي يمكن أن يصدر عن المؤتمر، ما عدا االتفاق على أن المؤتمر يعـد فرصـة                ال.. الورقة أو البيان أو   
  . النطالق المفاوضات على المسار الفلسطيني

أثناء لقاءاتهم على مستوى القمة، وفـرق       " اإلسرائيليون"ماذا كان يفعل الفلسطينيون و    : وهنا يثور السؤال  
  !التفاوض؟ ألم يكونوا يتفاوضون؟

ضاً، وإنما مجرد محاولة لالتفاق على أجندة التفاوض التي لم يتفق عليها الطرفـان،         وإذا لم يكن ذلك تفاو    
فهـل  .. والتي استمرت لنحو خمسة أشهر من العمل المكثف وبحضور وزيرة الخارجية األمريكية رايس            

، قبيـل رحيـل     ..يعقل أن يتفق الطرفان على حل نهائي ألعقد المسائل كالقدس، والالجئين، والحدود، و            
  !؟2008) يونيو(وش، وباألدق قبيل دخول الواليات المتحدة سباق االنتخابات الرئاسية في حزيران ب

وإذا كان واقع المؤتمر يدعو إلى التشاؤم، وهذا أقل ما يقال فلسطينياً، فمـا سـر حـرص األمريكـان                    
يئـات الدوليـة   على عقد المؤتمر وبحضور حشد ضخم من الدول العربية واألجنبية واله      " اإلسرائيليون"و

  ! دولة وهيئة؟ أيعقل أن كل هذا الحشد لمجرد إطالق مفاوضات؟) 50(التي وصل مجموعها نحو 
في تقديرنا أن انعقاد مؤتمر أنابوليس في ظل انقسام الفلسطينيين، وعجز العرب يعد فرصـة للـصهاينة                 

  :إلنجاز وتحقيق جملة من المكاسب على النحو التالي
 دولـة   16ر إلحداث مزيد من التطبيع مع عدد من الدول العربية؛ فحضور نحـو              استثمار المؤتم : أوالً

عربية في لقاء احتفالي وتظاهرة سياسية كبيرة من هذا الحجم سيعد فرصة لمد جـسور العالقـة بـين                   
والعرب، حتى وإن أحجم البعض عن المصافحة المباشرة أمام الكاميرات، فاللقاء بحده األدنى             " إسرائيل"

التطبيـع  "، وبتدشين مرحلة جديدة عنوانهـا       "إلسرائيل"ذابة ولو جزء من جليد المقاطعة السياسية        كفيل بإ 
  "..األرض بوابة السالم والتطبيع"بدالً من " بوابة السالم

وهذا ما كررته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي لفني في أكثر من مناسبة، وإال فبماذا نفسر حـرص                 
  .حضور أكبر عدد من الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعوديةاالحتالل وواشنطن على 

، )2006تمـوز   (مساعدة ايهود اولمرت في أزمته الداخلية، بعد هزيمته في لبنان الصيف الماضي             : ثانياً
، وبال شك فإن مؤتمراً كأنابوليس، سيمثل دفعة        "اإلسرائيلي"فالرجل متهم بالضعف والمسؤولية عن الفشل       

ية ألولمرت الذي سيحظى باهتمام الحضور، وسيكون في بؤرة اإلعالم الدولي والمحلي في صورة              إيجاب
  ..صانع للسالم

، سيوسع هـوة    ..عقد المؤتمر وتظاهر االحتالل بالحرص على إجراء مفاوضات للوصول إلى حل          : ثالثاً
سياسـة االحـتالل بمـد      الخالف الفلسطيني الداخلي، واالنقسام الحاصل بين الضفة والقطاع، من خالل           
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كيف سيكون المشهد عنـدما     : ، وهنا نتساءل  "..المتطرفة"لغزة  " العصا"، ومد   "المعتدلة"لرام اهللا   " الجزرة"
يقدم الطرف الفلسطيني المفاوض على تنفيذ التزامه بالبند األول من خارجة الطريق الذي يـنص علـى                 

  ونزع السالح؟) المقاومة(محاربة اإلرهاب 
، والتهيئة لضربة عسكرية محتملة إليـران؛       ..ع رصيد الرئيس األمريكي جورج بوش المأزوم      رف: رابعاً

فالحضور المكثف للمدعوين سيلمع من صورة بوش المشوهة بفعل إخفاقاته في العـراق، وأفغانـستان،               
، ويمنحه فرصة لحشد الرأي العام العربي والدولي خلف ضربة عـسكرية محتلمـة              ..وأمريكا الالتينية 

وذلك محاكـاة لـصورة     . لمشروع النووي اإليراني الذي يمثل هدفاً مشتركاً لكل من واشنطن وتل ابيب           ل
مشابهة جرت في التسعينات من القرن الماضي، عندما استفاد األمريكان من تحريك الملـف الفلـسطيني    

  ..سياسياً، في حشد العرب والمنطقة خلف ضربة عسكرية للعراق
، ..سنا على جناح التفاؤل، ونقول بأن المؤتمر سيمهد لمفاوضات حقيقية وجديـة           وإذا أردنا أن نحمل أنف    

المعـارض؛ حيـث يـشير آخـر        " اإلسرائيلي"هل يستطيع ايهود اولمرت تجاوز الداخل       : فإننا نتساءل 
بأن أغلبية اإلسرائيليين يرفضون مـا يعتبرونـه تنـازالً          ) 23/11يديعوت أحرونوت   (استطالع للرأي   

من اإلسرائيليين يرون أن لقاء أنابوليس لن يساهم في دفع التسوية إلى األمام، في              % 71 فـ   للفلسطينيين،
من اإلسرائيليين تقديم مزيد من التنازالت مما وصفوه بالمبادرات الطيبـة           % 66الوقت الذي يرفض فيه     

لقـدس أو   من اولمرت عـن ا    " بتنازالت"، فكيف سيكون األمر إذا تعلق       ..لتعزيز الرئيس محمود عباس   
  ..يهودية الدولة أو

يأتي هذا االستطالع في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع والشريك الرئيس عن حزب العمل في الحكومة                 
حزب العمل سينسحب من الحكومة     " بأن   - الطامح والمتطلع لرئاسة الوزراء      -اإلسرائيلية ايهود باراك    

"  اولمرت مسؤولية فشل إسرائيل في حرب لبنان الثانيـة         "فينوغراد"في حال حمل التقرير النهائي للجنة       
 -، وإذا أدركنا أن لجنة فينوغراد ذاهبة علـى األرجـح            ) نقالً عن اإلذاعة اإلسرائيلية    23/11المستقبل  (

 في إدانة رئيس الوزراء أولمرت وتحميله المسؤولية، فإنه بال          -استناداً لتقريرها المبدئي الذي نشر سابقاً       
  ".إلسرائيل"ك ضربة قاضية لمسار المفاوضات المرتبط بتقلبات السياسة الداخلية شك سيعد ذل

إذن فرص نجاح مؤتمر أنابوليس، وكذلك نجاح المفاوضات السياسية من بعده، جد ضعيفة إن لـم تكـن                  
ورغم إدراك الجميع لحساسية الوضع، وبأن مؤتمر أنابوليس يعد بمثابـة الفرصـة األخيـرة               . مستحيلة

، وبأن فـشله سـيعني انفـالش        ..، والفرصة األخيرة للرئيس عباس المؤمن بأحادية المفاوضات       "للسالم"
 وهو مـا ال يرغبـه       -األوضاع األمنية، وجنوح الفلسطينيين إلى خيار المقاومة كبديل حاضر ومتوثب           

 بجيـب   ، إال أن الجميع يدرك أيضاً بأن الحل والمفتاح السحري للسالم لـيس            -المجتمعون في أنابوليس    
هم  أضعف من أن يفرضوا أو يقدموا حـالً يرضـي            ) بوش، أولمرت، وعباس  ( أحد، فالرؤساء الثالث    

  .وهذا ما يجعل من أنابوليس فرصة أخيرة فاقدة للحل. جميع األطراف
27/11/ 2007  

  
  أنموذجاً " انابولس... "ماراثون المبادرات الدبلوماسية .74

  خالد وليد محمود
 انطلقت في السنوات القليلة الماضية في محاولة إلحياء عملية السالم المجمـدة             عدد من مبادرات السالم   

، )إسـرائيل (في الشرق األوسط، وتسابقت العديد من الدول األوروبية إضافة إلـى اإلدارة األمريكيـة و              
بطرح مبادرات سالم إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، وتوزعت هذه المبادرات ما بين مبادرة سـالم               

وما زال  مؤتمر دولي للسالم مطلبا فلسطينياً        . الخ...وروبية، إلى مبادرة إسرائيلية، فخطة سالم أميركية      أ
وعربياً، فما دامت منظمة التحرير وكل الدول العربية تقريباً قبلت خيار التسوية السلمية كآلية السـتعادة                

  .األراضي العربية المحتلة
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 لعقد مؤتمر أنابولس بنهاية الشهر الجاري، وبدت األنظار تتجه          اآلن، وكما هو معروف يجري االستعداد     
لهذا المؤتمر الذي يشتد الجدل، ويتعمق الخالف، وتكثر األسئلة حوله،  فلسطينياً وعربياً ودولياً، عن ما                
الذي سيخرج به هذا المؤتمر؟ وما هو الممكن الذي سوف يتمخض عنه، بهذه التركيبة وبهـذا الترتيـب                  

  .والتوقيتوالتحضير 
ما يعتقده المراقبون وما يقرأ من مقاالتهم وتحليالتهم يشير بأن مؤتمراً كهذا يعتبر بمثابة ملهاة، وإضاعة                

وهناك مـن يبـدو متفـائالً       . للوقت، في الوقت الذي يرى فيه آخرون بأنه لقاء عالقات عامة، ليس إال            
حلي إلقامة دولة فلسطينية وعاصـمتها      بتوقعاته بأنه توقيت مناسب للخروج بصيغة تؤطر ولو بشكل مر         

  !سيكون مناسبة الحتساء وجبة سمك لذيذة ليس اال" انابولس"القدس، بينما هناك من من يرى بأن 
في ظني أن هذا المؤتمر، تحديداً، هو مؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة التي عقدت، وأبرزها كامب                

 بالذات، سيخصص لبلورة أوضاع ومواقـف واتجاهـات،         ، بينما هذا المؤتمر وبهذا التوقيت     2000ديفيد  
  . وليس مطلوباً منه نجاح أو فشل فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، أو اإلسرائيلي العربي

هذا المؤتمر يعتزم بلورة صورة وجود قوى االعتدال وقوى الشر في الشرق األوسط، ويأتي ذلك توقيتاً                
ران وحلفائها في الشرق األوسط، وبين نفوذ الواليات المتحدة وحلفائها في           في سياق صراع النفوذ بين إي     

  .الشرق األوسط
أحسب أن هذا المؤتمر جاء ليقول إن الواليات المتحدة ال تزال قادرة على ترتيب هذا اللقـاء الـدولي،                   

 -نية  وبهذا الحجم والزخم، وبالتالي قدرتها على وضع اإلطـار الـالزم لـسير المفاوضـات الفلـسطي                
  .اإلسرائيلية، مستقبالً، وهذا اإلطار هو إطار خارطة الطريق معدلة

، متضمناً جلـستين    27/11قد ينعقد هذا المؤتمر، وبالتحديد الزمني الذي تروج له وسائل اإلعالم، وهو             
 عربي، تشارك به السعودية، ولقاء عام يؤكـد الخطـوط           - فلسطيني   -رئيستين، إحداهما لقاء إسرائيلي     

يضة لما ورد في خارطة الطريق، إضافة إلجـراءات تعزيـز الثقـة بـين الطـرفين الفلـسطيني                   العر
  .واإلسرائيلي

وعوداً على بدء، نقول ونكرر أن احتماالت نجاح المؤتمر الموعود فـي تحقيـق االهـداف  الوطنيـة                   
تي شردوا منها تبدو    الفلسطينية كإقامة الدولة المستقلة  وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين إلى ديارهم ال           

المفاوضين الفلسطينيين لمتاهـات إعالنـات المبـادئ،    ) إسرائيل(معدومة، وما نتمناه فعالً هو  أال تجر         
وأوراق التفاهم التي تعيد المفاوضات لنقطة الصفر، وأال يخضعوا للتهديدات المبطنة التـي تقـول بـأن                 

 كارثة على الفلسطينيين، نعم نضال الـشعوب        المؤتمر هو الفرصة األخيرة، وإن لم ينجح فسيكون األمر        
ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل االستقالل غير مقيد بفرصة أخيرة، فالفرصـة األخيـرة هـي نيـل                  

  !!االستقالل وإعالن الدولة، فهل نحن فاعلون؟
  :تالياً أهم مبادرات السالم التي قدمت لحل الصراع العربي االسرائيلي 

  المبادرة اإلسرائيلية
 خطـة سياسـية جديـدة       2007في مطلع يناير    " عمير بيرتس "ن جهته، أطلق وزير الدفاع اإلسرائيلي       م

تبني المبادرة السعودية، إدارة مفاوضات على تسوية دائمة        : وأساسها" خريطة الطريق الجديدة  : "عنوانها
تس على ثالثة   مع الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في غضون سنتين ونصف، تتركز خطة بير            

المرحلة األولى، التي   . وتتضمن الخطة ثالث مراحل   . محاور رئيسة، سوريا ولبنان والمناطق الفلسطينية     
تستغرق نصف سنة، تكرس الستقرار وتصميم لواقع أمني واقتصادي جديد يتـضمن إعـادة الجنـدي                

طانية غير قانونية أقيمت بعد     اإلسرائيلي األسير جلعاد شليت، تحرير سجناء فلسطينيين وإزالة مواقع استي         
وفي المرحلة الثانية تبدأ مفاوضات على مبادئ التسوية الدائمـة وعلـى توسـيع الـسيادة                . 2001آذار  

باستئناف المفاوضات مع الرئيس أبو مـازن أو مـع أي           ) إسرائيل(وخالل هذه المرحلة تقوم     .الفلسطينية
التي يتفق عليها، تعرض علـى مـؤتمر متعـدد          جهة رسمية فلسطينية تقبل بشروط الرباعية والمبادئ        
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هدف المفاوضات يكون الوصول الى حل الدولتين وفقاً لرؤية الرئيس األمريكي           . الجنسيات يمنحها دعمه  
) أ(إلى مكانـة أراضـي      ) ب(كما يقترح بيرتس نقل كل مناطق       . بوش، وعلى أساس المبادرة السعودية    
 المرحلة الثالثة تجري مفاوضات تفـصيلية علـى التـسوية           في. خضوعاً لتفكيك البنى التحتية لإلرهاب    

  . الدائمة تنبع من المبادئ التي اتفق عليها في المرحلة الثانية، وفي ختامها تقوم دولة فلسطينية
  الخطة األمريكية والدولة المؤقتة

منطقـة، تقـوم    هذه الخطة حملتها وزيرة الخارجية األمريكية  كونداليزا رايس في جولتها األخيرة إلى ال             
على عدة مراحل، تبدأ بتعزيز مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وجه حركة حمـاس، وخلـق                 
أجواء تتيح التقدم في االتصاالت بين الفلسطينيين، وتنتهي بمفاوضات بـين الـرئيس محمـود عبـاس                 

ـ               )إسرائيل(و ضاً مـن قبـل     ، تقوم في أعقابها دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وهذا الطـرح لقـي رف
  .الفلسطينيين على حد سواء

   "15+ مدريد "مؤتمر 
عقد في مدريد من العاشر الى الثاني عشر من الشهر الجاري مؤتمر دولي إلحياء ذكرى المؤتمر الدولي                 

 في مدريد، ومهد الطريق البرام اتفاقيات اوسلو، وجـاء هـذا    1991حول الشرق األوسط الذي نظم في       
، وتقييماً لمسيرة التسوية بعد ذلك، ولكنه كان من         1991قاد مؤتمر مدريد للسالم عام      المؤتمر تذكيراً بانع  

 اإلسرائيلية حيث شارك في المـؤتمر الـذي   -ناحية أخرى نوعاً من إطالق محاكاة للمفاوضات العربية       
ـ       ) عاماً 15مدريد بعد   (يعقد بمبادرة خاصة تحت عنوان       ا ، شخصيات أوروبية وعربية وإسـرائيلية بينه

  .مشاركون في المؤتمر السابق
إلى البحث في تحريك عملية السالم بدعم دولي وجـاء لتحقيـق أربعـة              " 15+ مدريد  "ويهدف مؤتمر   

 اإلسرائيلي، قادرة على مناقـشة نقـاط        -أن جميع األطراف المعنية بالنزاع العربي       : أهداف، هي أوالً  
، 2002ل طرف في ضوء المبادرة العربية للعـام         تحديد توقعات وعناصر اهتمام ك    : ثانياً. الخالف بينها 

، تقـديم نمـوذج     :ثالثـا . الخاصة بـالعراق  ) األميركية(والمبادرات األخرى بما فيها نتائج تقرير اللجنة        
تحفيز التعاون بين المسؤولين الحاليين والسابقين ونـشطاء        : رابعاً). بين األطراف (للمفاوضات الرسمية   

  .المجتمع المدني
  األوروبيةالمبادرة 

 جاءت المبادرة األوروبية للسالم، وعرفت بالمبادرة المشتركة        2006وفي منتصف نوفمبر تشرين الثاني      
، وحاولـت أن تراعـي مـا        1991والتي انطلقت من أسس مؤتمر مدريد       ( اإلسبانية الفرنسية اإليطالية    

وقف فـوري إلطـالق     : استجد من تطورات، من خالل تقديم اقتراحات وآليات تضمنت خمس نقاط هي           
النار، وتشكيل حكومة فلسطينية تحظى باعتراف دولي، وتبادل لألسرى، ومفاوضات، وعقد مؤتمر دولي             

وما أن تم اإلعالن عن هذه المبادرة حتـى  . للسالم، وإرسال قوات دولية للفصل، وخاصة في قطاع غزة    
  .ن الرئاسة الفلسطينيةبينما قوبلت هذه  المبادرة  بترحيب م) إسرائيل(رفضتها أميركا، و

وكانت قد قدمت كالً من الصين وروسيا مبادرات  لدعم العملية السلمية في المنطقة إال أن أياً من تلـك                    
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن      ). إسرائيل(المبادرات لم تحظ باهتمام ال من اإلدارة األمريكية وال من           

مريكية التي تقوم عملياً بتحديد منهج المفاوضـات وقـضاياه،          أزمة السالم كامنة في الواليات المتحدة األ      
وآلياته وتوقيتاته ومواعيده التي لم تكن مقدسة أبداً، فهل ستحاول إدارة بوش أن تصلح ما أفـسدته فـي                   

  !المبادرات السابقة؟
  27/11/2007صحيفة فلسطين 
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 رياء مؤتمر أنابوليس .75
  ديدييه بيليون

   باريس-قات الدولية واالستراتيجية المدير المساعد لمركز العال
 اإلسرائيلية، يبدو أن إدارة جورج دبليو بوش -بعد سبع سنوات طويلة من تلكؤ مسيرة السالم الفلسطينية 

وقد تعددت اللقاءات في سبيل هذا اللقاء الذي سينعقد، كما . تريد أن تطلق مبادرة تستحق هذه التسمية
 الواضح أن كوندوليزا رايس ال توفر وقتها وال طاقتها من اجل ومن. يفترض، قبل آخر الشهر الجاري

  . تنفيذه
ويعتقد أنها قد فرضت أصالً على القادة اإلسرائيليين فكرة اللقاء نفسها، ذلك انّهم يعترضون تقليديا على 

  . كل ما منه أن يشابه من قريب أو من بعيد مؤتمرا دوليا حقيقيا
ها أن ترفض بكل بساطة مثل هذه المبادرة، ومع ذلك كلّفت نفسها لكن حكومة ايهود أولمرت ال يمكن

عناء تدقيق القول إن األمر ال يتعلّق من وجهة نظرها بمؤتمر حقيقي للسالم، وإنما فقط بنقطة انطالق 
  .  الفلسطينية-هدفها تحديد إطار العالقات الثنائية اإلسرائيلية 
تصر هدف انابوليس على إعداد وثيقة مشتركة توافق عليها كما أن مسؤولي الدولة العبرية يريدون أن يق

تم ان اإلرادة . المجموعة الدولية والدول العربية التي تتمنى الوصول إلى حل سلمي مع إسرائيل
  . واضحة للعيان، وذلك دون التطرق إلى عمق الملفات" صورة عائلية"اإلسرائيلية باختزال اللقاء إلى 
وأشار " دفع ثمن السالم"وسى انه ينبغي على إسرائيل أن تكون مستعدة لـ ولهذا السبب صرح عمرو م

وطالب بتوقيف بناء الجدار " تثبت جديتها"سعود الفيصل من جهته انه ينبغي على الدولة العبرية أن 
  .الفاصل وحركة التوطين قبل مؤتمر انابوليس

حاحاً وإعالن دولة فلسطينية قابلة للحياة وقدر محمود عباس انه قد حان وقت معالجة المسائل األكثر إل
هكذا يبدو ان التباين بين . مع القدس الشرقية عاصمة لها، على أن تعيش بسالم وأمان إلى جانب إسرائيل

   .المقاربتين كبير إلى درجة جعل الوصول إلى اتفاق باطل سلفا
م، ولو رمزيا، االعتراف بدولة ال شك أن القادة اإلسرائيليين ال يستبعدون انه سيكون عليهم ذات يو

  .1993 وبدرجة اكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1967هذا المنظور يثير قلقهم المستمر منذ عام . فلسطينية
ولذلك يدخلون في سباق محموم من اجل تعزيز االستيطان الذي يرمي إلى تجزئة وتقطيع أوصال 

   .ق وضع ال يمكن الرجوع عنهالمنطقة الصغيرة التي تمثلها الضفة الغربية وبالتالي خل
 أكتوبر بمصادرة أراض حول أربع قرى فلسطينية بغية توسيع كبير 31هكذا أمر الجيش اإلسرائيلي يوم 

للمستوطنات شرقي القدس، وذلك بهدف خلق استمرارية أرضية إسرائيلية بين مستعمرة معال ادوميم 
  .ونهر األردن

كذلك شرعت تل أبيب، متجاهلة القانون الدولي، بعملية . نوبنفس الوقت قطع الضفة الغربية إلى شطري
وتعزيز الحصار عبر تقليص كبير للكهرباء " كيان معاد"جديدة للعقاب الجماعي عبر اإلعالن أن غزة 

وما يزيد من خطورة الوضع هو أن القرارات الخاصة بمصادرة األراضي جاءت في . والمحروقات
   .الفلسطينيون واإلسرائيليون من اجل التحضير الجتماع انابوليسالوقت الذي يلتقي فيه المفاوضون 

المناورة واضحة وهي أن السلطات اإلسرائيلية تسعى إلى تسريع واقع األمر القائم قبل االجتماع المعني 
 . وبحيث يتم االنطالق من الوضع الذي جرى خلقه أثناء المفاوضات

مثّل لدى إسرائيل بتحقيق اكبر قدر من المشاريع في هذه الطريقة تشكل جزءاً من إجراءات أوسع تت
وكانت عمليات مصادرة األراضي قد جرت . الضفة الغربية قبل نهاية المدة الرئاسية لجورج دبليو بوش

بينما كان المفاوضون الفلسطينيون يؤكدون أن الخط الجديد لموقع مرور الحاجز الذي أقامه اإلسرائيليون 
 . راضي الفلسطينية من خط الترسيم السابقيقضم مناطق أكثر من األ
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.  بالمئة في التخطيط األول9 بالمئة من الضفة الغربية إلسرائيل بدال من 12ذلك أن الخط الجديد يضم 
وحسب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية فإن أكثر من ثلث الضفة الغربية أصبح محتال 

 مليون فلسطيني في حالة إضافة القدس 2.5 مقابل 450000بالمستوطنات وبلغ عدد المستوطنين 
  . الشرقية

إن مثل هذه الخطة تذكّر بالفخ الذي جرى نصبه للرئيس الراحل ياسر عرفات أثناء قمة كامب دافيد في 
إن اإلسرائيليين وبمساعدة الواليات المتحدة سيعملون على جعل محمود عباس . 2000شهر يوليو عام 
فإما أن يصادق على الخريطة التي يتم تقديمها له وإما انه سيبدو هو .  الواقع الجارييوافق على األمر

  . للسالم" ال"الذي قال 
فهل يمكن للرئيس محمود عباس رفض أن يكون ضحية الرياء؟ انه قد يستطيع ذلك إذا طالب قبل 

 يستطيع ذلك أيضاً إذا شرح الذهاب إلى انابوليس بنص يعالج المسائل الجوهرية التي ينبغي حلّها؛ وقد
وبهذا يكون قد طرح مالمح مؤتمر حقيقي للسالم وأكّد موقعه . أنه ال يمكن عقد االجتماع دون حماس

  . كصانع إعادة بناء وحدة شعبه
اما االتحاد األوروبي الذي يبدو خافت الصوت وفاقدا للمصداقية أكثر فأكثر بسب انحيازه لواشنطن فإنه 

 إذا استعاد استقالله وطور مبادرات بنّاءة ترمي إلى احترام القانون الدولي والقرارات قد يستعيد الثقة
  . 1967العديدة لألمم المتحدة التي تطالب إسرائيل بالعودة إلى حدود 

 2000وقد ينبغي على الدول األعضاء في الجامعة العربية من جهتها المطالبة بنقاش خطة السالم لعام 
 فهي تشكل اليوم احد أكثر الوثائق تقدما من اجل استئناف المفاوضات 2007ا عام والتي جرى تحديثه

على أسس واقعية، والهدف بكل األحوال هو عدم ترك اإلسرائيليين والفلسطينيين وحدهم في مواجهة 
  . غير متكافئة وزادت حدة عدم تكافئها بسبب مواقف الواليات المتحدة

جورج دبليو بوش يبدو كتضليل يراد منه الدفع إلى االعتقاد انه يتم إن مؤتمر انابوليس كما يتصوره 
التقدم نحو السالم بينما تدل جميع العناصر المتوفرة في الواقع على عدم وجود أية إرادة لدى المسؤولين 

وكما نرى لم تتوفر لألسف الشروط إلحراز أي تقدم مهم لحل . اإلسرائيليين إلعطاء فرصة للسالم
 .  الفلسطيني-سرائيلي النزاع اإل

  27/11/2007البيان 
  

  :كاريكاتير .76
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  27/11/2007الدستور األردنية 


