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  والعرب في محور التطبيع... الفلسطينيون في دائرة الخطر: "أنابوليس" .1

 افتتح الرئيس   : فاتنة الدجاني وجويس كرم    ،أنابوليس نقالً عن مراسليها في    28/11/2007الحياة  نشرت  
ة تفاهمات مشتركة   االميركي جورج بوش مؤتمر أنابوليس الدولي للسالم أمس بإعالن التوصل إلى وثيق           

بين الفلسطينيين وإسرائيل تتضمن تعهداً من الجانبين بإطالق فوري لمفاوضات ثنائيـة علـى القـضايا                
، إضافة إلـى تـشكيل لجنـة        2008الجوهرية من دون استثناء في إطار جدول زمني سقفه نهاية العام            

ولوحظ أن  .  الواليات المتحدة التنفيذ   ، على أن تراقب   "خريطة الطريق "لمتابعة تنفيذ التزامات الجانبين في      
الوثيقة المشتركة موقعة باسم منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً عن الشعب الفلسطيني، وأنها تشير إلـى               

 ".تصميم الجانبين على مواجهة اإلرهاب والعنف سواء أكان من الجانـب الفلـسطيني أو اإلسـرائيلي               "
الوثيقة جـدوالً زمنيـاً والقـضايا        وتضمنت. أجل إنجازها أن بوش تدخل شخصياً من      " الحياة"وعلمت  

  .الجوهرية وتحديد آلية لمتابعة التنفيذ، وهي جميعا مطالب فلسطينية
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واعتبـر  . وفي خطابه، جدد بوش موقفه في شأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة             
يق كل طرف تطلعاته، إذ أنها سـتوفر للفلـسطينيين          أن التعاون بين الفلسطينيين وإسرائيل هو مفتاح تحق       

واعتبـر أن    .فرصة للعيش بحرية وكرامة، ما سيعطي اإلسرائيليين فرصة العيش بسالم مع جيـرانهم            
ورأى أن الوقت مناسب تماماً لبدء      ". لكنها بداية العملية وليست نهايتها    "مهمة المفاوضات ستكون صعبة،     

لفلسطينيين واإلسرائيليين مصممون على تحقيق السالم، وثانياً ألن المعركة         المفاوضات، أوالً ألن القادة ا    
، وثالثاً ألن العالم يفهم أهمية دعـم        "لن نسمح بتقديم النصر للمتطرفين    "حول مستقبل المنطقة مستمرة و      

وطالـب  . وقال إن نتيجة المفاوضات تعتمد على الجـانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي            .هذه المفاوضات 
لسطينيين بإقامة دولة مؤسسات وتفكيك بنى اإلرهاب وأن تكون مناطقهم مـصدراً لالسـتقرار، كمـا                الف

 من خالل تسوية عبر التفاوض تؤدي إلـى         1967طالب اإلسرائيليين بإنهاء االحتالل الذي بدأ في العام         
لى مطلب إسرائيل   دولة فلسطينية للفلسطينيين ودولة إسرائيلية للشعب اليهودي، وذلك في إشارة ضمنية إ           

ـ  وأضاف أن على إسرائيل أن تدعم إقامة الدولة الفلسطينية مـن خـالل إزالـة                ".يهوديتها"االعتراف ب
الحواجز غير الشرعية وتفكيك االستيطان والبحث عن طرق لتمكين السلطة من ممارسة مسؤولياتها في              

 المبادرة العربية خطوة إيجابيـة،      واعتبر أن إعادة إحياء    .مناطقها من دون تعريض أمن اسرائيل للخطر      
ودعا الدول العربية إلى العمل باتجاه تطبيع عالقاتها مع إسرائيل وإظهار بالقول والفعل بأنها تؤمن بـأن                 

وأعـرب   .إلسرائيل وطناً دائماً في الشرق األوسط، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم مؤسسات السلطة             
  .يموقراطية في لبنان ضرورية للسالم في الشرق األوسطعن دعمه الشعب اللبناني، وقال إن الد

، وشدد على   "فرصة قد ال تتكرر   " عباس أن مؤتمر أنابوليس       الرئيس الفلسطيني محمود   من جانبه، اعتبر  
كما دعا إسرائيل إلى االنسحاب     . ضرورة إقامة دولة فلسطينية والتوصل الى تسوية لكل قضايا الصراع         

محتلة، بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجوالن وما تبقى مـن األراضـي       من كل االراضي العربية ال    
 حسب ما جاء ايضاً     194اللبنانية المحتلة، وتسوية باقي قضايا الصراع، مثل قضية الالجئين وفق القرار            

أننـا علـى    "ودعا إلى اتخاذ إجراءات مباشرة وملموسة على األرض تبرهن           .في مبادرة السالم العربية   
يترجم بوقف األنشطة االستيطانية وإزالة المستوطنات      "  ال عودة عنه باتجاه السالم الشامل والكامل       طريق

. العشوائية والحواجز وإطالق األسرى وتسهيل مهمة السلطة الفلسطينية في فرض النظام وسلطة القانون            
أساسياً من أي اتفاق    كما دعا الى إزالة الجدار ورفع الحصار، وشدد على أن يكون مصير القدس جزءاً               

وتعهـد تطبيـق    . سالم بحيث تكون عاصمة للدولة الفلسطينية وبحيث يتسنى الوصول إليها لكل األديان           
  ".خريطة الطريق"التزاماته في 

وقـال إن   ". مرحبا: "وخاطب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت الحضور العربي مستخدماً كلمة         
ودعا الدول العربيـة    . ، من دون ان يتطرق الى قضية االستيطان       "ت مؤلمة تنازال"إسرائيل مستعدة لتقديم    

يسرني أن أرى في هذه القاعة ممثلـين عـن دول عربيـة             : "وأضاف. إلى تطبيع عالقاتها مع إسرائيل    
نحـن مـستعدون    : "وقال".  لقد حان الوقت لتفعلوا ذلك     ،غالبيتها ال تقيم عالقات ديبلوماسية مع إسرائيل      

سـتكون المفاوضـات ثنائيـة مباشـرة        . ة مليئة بالمخاطر من أجل تحقيق تطلعات السالم       لتسوية مؤلم 
وأعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلـى اتفـاق   . 2008متواصلة ومستمرة في مسعى إلكمالها خالل العام    

  ".دولتان لشعبين: يحقق رؤية الرئيس بوش
تعمد القول إن  إلى أن بوش وكاالتن الونقالً عواشنطن من  28/11/2007الخليج اإلماراتيـة   وأشارت  

وقال إن لجنـة التوجيـه سـتعقد أول         . الهدف من اللقاء ليس التوصل إلى اتفاق، وإنما بدء المفاوضات         
. ديسمبر المقبل في إطار اتفاق توصل إليه أولمرت وعباس قبيل اللقاء          /  كانون األول  12اجتماع لها في    

والفلسطينيين قبل تركه منـصبه فـي       " إسرائيل"للصراع بين   وتعهد ببذل كل ما في وسعه لوضع نهاية         
وحث بوش الدول العربية على دعم الرئيس عباس في صـراعه علـى             . 2009كانون الثاني عام    / يناير

  ".قوالً وعمالً" إسرائيل"تطبيع العالقات مع "كما دعاها إلى العمل تجاه ". حماس"السلطة مع حركة 
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 من دون ان يحـدد      1967نسحاب من أراض تم احتاللها عام     التعداده ل من جانبه، أعرب أولمرت عن اس     
  ".. ستتغير بطريقة كبيرة67أعتقد أن الحقيقة التي نشأت في منطقتنا في عام"وقال . حجم هذا االنسحاب

اسـتناداً إلـى    " إسرائيل"مع  " السالم والمصالحة "وأكد عباس االستعداد الفلسطيني والعربي للتوصل إلى        
 ".خطة استراتيجية شجاعة تستهدف تغيير طبيعة العالقات في المنطقة        "العربية التي وصفها بأنها     المبادرة  

من أي مـصدر    " اإلرهاب"، وبخاصة الجوانب األمنية فيها لمحاربة       "خارطة الطريق "وتعهد بتنفيذ خطة    
ما قبل ومـا    "سيفصل بين مرحلتين في التاريخ      " مفترق طرق "ووصف أنابولس بأنه    . كان وبكافة السبل  

  ".بعد أنابولس
أعمـال   إلى أن بوش افتـتح        محمد سعيد  ،أنابوليس نقالً عن مراسلها في    28/11/2007األخبار  ولفتت  

ـ مؤتمر أنابوليس  وقـال  ". إسرائيل دولة للشعب اليهودي   " بأن    في خطابه  ، وأقر بوش  "بدأنا بداية قوية  " ب
وستحافظ علـى التزامهـا بـأمن       .  بناء مؤسسات حرة   ستساعد الواليات المتحدة القادة الفلسطينيين على     "

  ".إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب اليهودي
ويـشكل  " مؤتمر ناجح "ان انابوليس   " اسوشييتد برس "قال بوش لوكالة    : 28/11/2007السفير  وجاء في   

ـ           " بداية رسم رؤية  " " ةخيـارات صـعب   "لدولتين، مضيفا انه سيتعين على اولمرت وعباس ان يقومـا بـ
واعلنت وزيرة الخارجية االميركية رايس ان      ". دولي، وخصوصا من الجوار   "ويحتاجان بالتالي الى دعم     

دعاهمـا الـى    "مفاوضات السالم ستبدأ اليوم في البيت االبيض بين اولمرت وعباس، موضحة ان بوش              
  ". البيت االبيض الفتتاح المفاوضات

 خـالل عـشاء     بوشقال  :  محمد المداح  ،واشنطن نقالً عن مراسلها في    28/11/2007عكاظ  وأضافت  
 وبعد لقـاءين منفـصلين مـع        "أنابوليس "أقامته وزارة الخارجية األمريكية على شرف المشاركين بقمة       

المتشددون واإلرهابيون يريدون الفشل لجهودنا، نسعى لتقديم رؤية ذات آمال          "رئيس عباس وأولمرت،    ال
  ".قدم والسيادةأكبر لشرق أوسط ينمو وسط الحرية والت

 لمـح   : محمد السعدي وجيفري هيلـر     ،أنابوليس نقالً عن مراسليها في    28/11/2007رويترز   وأوردت
وسئل هل يمكن للجانبين ابرام اتفاق      . أولمرت الى ان الجدول الزمني قد ال يكون قاطعا مثلما يأمل بوش           

  ."ني سأبذل كل جهد ممكنقلت ان. ال أدري"اس .بي.في غضون عام واحد فقال لشبكة تلفزيون بي
  

  " بياناً ثالثياً"أثمر " الوثيقة المشتركة"تدخل بوش إلنقاذ  .2
جمع الرئيس االميركي الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي قبل افتتاح        : جويس كرم وفاتنة الدجاني   -أنابوليس  
بـل أن يعلـن     ق" الوثيقة المشتركة "وزادت الخالفات التي اعترضت التوصل إلى       . أنابوليس أمس  مؤتمر

 نجح في اللحظات األخيرة في      بوشلكن  . ، المخاوف من عدم خروجه بأي جديد      "البيان الثالثي المشترك  "
ـ   . إنجاز البيان  ، "المساعي كانت مستمرة حتى اللحظـات األخيـرة       "إن  " الحياة"وقالت مصادر أميركية ل

فلـسطيني أبـدى تـشاؤماً إزاء       وكان الجانب ال   ".تدخل شخصياً من أجل إنجاز الوثيقة     "مضيفة أن بوش    
فرص إنجاز الوثيقة، مرده طبيعة الخالفات بين الجانبين، وقال ان استمرار هذه الخالفات سيؤدي إلـى                

أن الخالفات طاولت رفض الجانب االسرائيلي تضمين الوثيقـة         " الحياة"وعلمت  ". اجرائية"إصدار وثيقة   
، وذلك على أساس أن     1967 لالراضي المحتلة عام     جملة تفيد ان المفاوضات تهدف الى انهاء االحتالل       

التي قدمها الرئيس بوش لرئيس الوزراء االسرائيلي السابق شارون تتحدث عن تغيير            " رسالة الضمانات "
في الحدود بما يسمح السرائيل بضم المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربيـة، كمـا رفـض الجانـب                  

  . وتشكيل لجنة ثالثية لمتابعة التنفيذاالسرائيلي تحديد سقف زمني للمفاوضات،
  28/11/2007الحياة 
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  "أنابوليس"نص االتفاق بين أولمرت وعباس الذي تاله بوش في مستهل  .3
اتفق رئيس الوزراء االسـرائيلي والـرئيس الفلـسطيني امـس علـى مواصـلة             ): د ب أ  ( –أنابوليس  

وأعلن الرئيس االميركي   . على أساس دولتين  المفاوضات الرامية إلى تحقيق السالم من خالل الحل القائم          
لقد اجتمع ممثلو حكومـة     : "وفيما يلي نص هذا االتفاق الذي تاله بوش       . االتفاق في مستهل قمة أنابوليس    

دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ويمثلهما على التوالي رئيس الوزراء إيهود أولمرت ومحمـود              
ية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية في أنـابوليس          عباس بوصفه رئيس اللجنة التنفيذ    

بوالية ميريالند تحت رعاية الرئيس االميركي جورج بوش وبدعم من المشاركين في هذا المؤتمر الدولي            
نعرب عن تصميمنا على وضع حد لـسفك الـدماء والمعانـاة            : "حيث خلصا إلى التفاهم المشترك التالي     

راع بين شعبينا، إيذانا ببدء حقبة جديدة من السالم القائم على الحريـة واالمـن والعـدل        وعقود من الص  
والكرامة واالحترام واالعتراف المتبادل ونشر ثقافة السالم ونبذ العنف والتصدي لالرهاب والتحـريض             

لحـل القـائم    ولمؤازرة الهدف المتمثل في ا    ". "سواء من جانب الفلسطينيين أو االسرائيليين     ) على العنف (
على أساس الدولتين إسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سالم وأمن فإننا نوافق علـى اطـالق                  

الثنائية الصادقة على الفور بغية إبرام معاهدة سالم تتضمن حل جميع القضايا العالقة بمـا               ) المفاوضات(
نوافق علـى   ". " االتفاقات السابقة  فيها كافة القضايا الجوهرية دون استثناء حسبما هو منصوص عليه في          

االنخراط في مفاوضات فعالة ومستمرة وسوف نبذل كافة الجهود من أجل إبرام اتفاق قبل حلول نهايـة                 
ولهذا الغرض سوف تعقد لجنة توجيهية، يشترك في رئاستها كـل مـن رئيـسي وفـدي                 ". 2008عام  

ة التوجيهية بوضع خطـة عمـل مـشتركة         ستقوم اللجن . "الطرفين، اجتماعات مستمرة حسبما يتفق عليه     
وتحديد عمل فرق التفاوض واالشراف عليه من أجل حل جميع المسائل على أن يتولى كبير المفاوضين                

 12وستعقد اللجنة التوجيهية جلستها االولى فـي        . "من كال الطرفين رئاسة المفاوضات بصورة مشتركة      
وزراء أولمرت عقد لقاءات كل أسبوعين لمتابعة       سيواصل الرئيس عباس ورئيس ال     "،2007كانون االول   

يلتزم الجانبان بتنفيذ التزاماتهما    " .سير المفاوضات لكي يقدما كافة العون الالزم من أجل استمرار تقدمها          
 -على الفور طبقا لخريطة الطريق القائمة على أساس االداء للوصول إلى حل دائم للصراع االسرائيلي                

 2003 نيسان عام    30قائم على أساس دولتين والتي وضعتها اللجنة الرباعية في          الفلسطيني وهو الحل ال   
واالتفاق على إنشاء آلية أميركية وفلسطينية وإسرائيلية بقيادة الواليات الواليات المتحدة لمتابعـة تنفيـذ               

ريطـة  كما يلتزم الجانبان بمواصلة تنفيذ االلتزامات الراهنة المنصوص عليها فـي خ           . "خريطة الطريق 
ستقوم الواليات المتحدة بمهمة بالمراقبة والحكم على مدى        . الطريق إلى أن يتم التوصل إلى معاهدة سالم       

 أي شئ خالفـا     ىوما لم يتفق الجانبان عل    . "وفاء كال الجانبين بالتزاماتهما الموضحة في خريطة الطريق       
ريطة الطريق تبعـا لحكـم وتقـدير        لذلك فإن تنفيذ معاهدة السالم المستقبلية سوف يتوقف على تنفيذ خ          

  ".الواليات المتحدة
  28/11/2007الدستور 

  
   تراجع خطيريةمشاركة العربين والغير ملزم للفلسطيني" أنابوليس"ن عكل ما يترتب : هنية .4

شدد رئـيس الـوزراء      : رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    28/11/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
ماعيل هنية على أن كل ما يترتب على الدول العربية والوفد الفلـسطيني مـن وراء                الفلسطيني المقال إس  

، لن يكون ملزماً للشعب الفلسطيني وفصائله أو ألبناء األمتين العربيـة واإلسـالمية، متعهـداً                "أنابولس"
زة، واعتبر في كلمة متلف   ". بحزم ضد أي إجراءات أو سياسات تسعى للنيل من سالح المقاومة          "بالوقوف  

شرعنة الكيان الصهيوني وحصوله على اعتراف بما يسمى يهوديـة الدولـة            "أن الهدف من أنابولس هو      
إن هذا المؤتمر يهدف كذلك     : وأضاف". والتغطية على الفشل األمريكي في العراق وأفغانستان وفلسطين       

، معتبـراً أن هـذا      "منح قيادة السلطة في رام اهللا وقودا في االستمرار بعد أن انفضحت عوراتهـا             "إلى  
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وهاجم هنية ما اعتبره تفـرد جهـة        ". ليس التوقيت المناسب إلقرار أي حل للقضية الفلسطينية       "التوقيت  
 "حمـاس "فلسطينية بالقرار الفلسطيني من دون موافقة األغلبية الديمقراطية داخل فلسطين متمثلة بحركة             

ودعا هنيـة    ".ذين هم أصحاب الحق في العودة     ومن دون موافقة الماليين من أبناء الشعب في الشتات وال         
كل القوى واألحزاب والشرائح الحية في المجتمعات العربية واإلسالمية والمجتمع الـدولي إلـى إبـراز          
 .مواقفها الرافضة للتطبيع والتنازل على كل المستويات من أجل حماية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

 اعتبر إسماعيل هنية مشاركة الـدول العربيـة فـي مـؤتمر             :ةغزمن   28/11/2007الحياة  وأضافت  
خطوة من خطوات التراجع الخطيرة عن مواقف الممانعة التاريخية التي سجلتها           "أنابوليس الدولي للسالم    

النظـام  "وشـدد علـى أن      ". اجتماع خريفي ال ثمار لـه     "ووصف أنابوليس بأنه     ".ديبلوماسية هذه الدول  
الً الموافقة على أي تنازالت مصيرية، خصوصاً في قضيتي القدس والالجئين،           الرسمي العربي ليس مخو   

كل محاوالت التطبيع   "وانتقد  ". والشعوب العربية سترفض أي تنازالت، ولن تكون ملزمة لألجيال المقبلة         
المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك حضور وفود عربية للمرة األولى إلى جانب الوفد الصهيوني فـي                 

  ".تماع أنابوليساج
  

  الحكومة المقالة تعبر عن أسفها من خطاب عباس في أنابوليس  .5
 المقالة عن أسفها من خطاب الرئيس عباس بمؤتمر أنابولس واعتبـرت             الفلسطينية  عبرت الحكومة  :غزة

وقال طاهر النونو المتحدث باسـم      . إن الكلمة تضمنت عبارات مسيئة لحاضر وتراث الشعب الفلسطيني        
ة أن ما قاله الرئيس بوش حول يهودية الدولة هو تطور خطير ويمس حق العودة وأنه بات مـن                   الحكوم

 ىالواضح أن مؤتمر انابولس يهدف إلي االعتراف بيهودية الدولة والتطبيع مع الدول العربية والحفاظ عل              
لعربيـة إلـي عـدم      ودعا النونو الدول ا   ،   المنطقة ىاالحتالل اإلسرائيلي واستمرار الهيمنة األمريكية عل     

االنزالق للتطبيع وقراءة ما بين السطور في خطاب أولمرت قائال ندعو العرب التخاذ خطـوة شـجاعة                 
  . وعوادات بالتفاوضىخاصة وأن المؤتمر لم يتمخض عنه سو

  27/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  ني في تصريحات أعضاء الطاقم الفلسطي شهدت تشرذماً"أنابوليس" :إذاعة الشمس .6
ذكرت مراسل إذاعة الشمس المحلية الذي يشارك في تغطية مؤتمر أنابوليس عن وجود تشرذم وخالفات               

وقال إنه تم تنبيه نبيل شعث بعد أن أدلى بتصريحات معينـة، كمـا          .في مواقف أعضاء الوفد الفلسطيني    
 هـو فحـوى تلـك       ولم يوضح المراسل ما   . تلقى نبيل أبو ردينة تحذيرا، في حين تم إقصاء نبيل عمرو          

رئيس عباس ومسؤول المفاوضـات     الالتصريحات، موضحا أن من يمسك بزمام األمور في المؤتمر هما           
 .في منظمة التحرير، صائب عريقات

  27/11/2007 48عرب
  

  منعنا التظاهر مؤقتاً درءا للمشاكل وافتعال الفتن:  فياضحكومة .7
على لسان الناطق الرسمي باسمها في بيـان       اكدت الحكومة    : نائل موسى وعاطف ابو الرب     -محافظات  

صدر عنها امس انها اصدرت قرار منع المسيرات والتظاهرات في مختلف محافظـات الـوطن خـالل         
انعقاد مؤتمر انابوليس بهدف درء المشاكل ولمصلحة استتباب االمن واالستقرار وسيادة القانون، في ظل              

واكد الناطق الرسـمي     .مسمى معارضة انابوليس  اعالن جهات عزمها على استهداف امن الوطن تحت         
  عزم الحكومة على المباشرة باجراء تحقيق في ظروف مقتل المواطن هشام نعيم براذعية فـي الخليـل                 
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 وانها ستعمل على وضع االمور في نصابها فيمـا          ،خالل تفريق االجهزة االمنية مسيرة لحزب التحرير      
  .يخص االعتداء على الصحفيين

   28/11/2007ديدة الحياة الج
  

  شرطة في انفجار عبوة جانبية بسيارتهمال من 3إصابة : غزة .8
أكدت مصادر طبية وأمنية بوزارتي الصحة والداخلية في الحكومة المقالة، إصابة           :  فايز أبو عون   -غزة  

ثالثة من عناصر الشرطة أمس، في انفجار عبوة ناسفة جانبية أثناء مرور سيارتهم بالقرب منهـا علـى        
  .، بمحاذاة وادي غزة جنوب مدينة غزة"صالح الدين"الطريق العام 

من جهتها، أشارت وزارة داخلية الحكومة المقالة إلى أن مسلحين قاموا، أمس، بتفجير عبوة ناسفة فـي                 
  .جيب قالت إنه تابع للمقاومة، وذلك على طريق صالح الدين

 28/11/2007األيام الفلسطينية 
  

  يقرر تعليق العمل في المحاكم النظامية بمحافظات غزةمجلس القضاء األعلى  .9
 قرر مجلس القضاء األعلى تعليق العمل في المحاكم النظامية في محافظات غزة اعتبارا من يـوم                 :غزة

وأدان المجلس اقتحام مجمع المحاكم وإغالقه ومـصادرة         .امس وحتى انهاء حالة السيطرة على المحاكم      
يطرة على مكتب رئيس المحكمة العليا حيث طلبوا من قضاة المحكمة العليا في             المفاتيح بعد أن قاموا بالس    

غزة أن يتعاونوا مع ما يسمى المجلس الجديد على اعتبار أن المدعو عبد الرؤوف الحلبي هـو رئـيس                   
 موظفا بدالً من المـوظفين      20المحكمة العليا، كما استنكر ما قام به المجلس المذكور امس من إحضار             

دين سابقا، وكذلك نقل الملفات إلى مجمع محاكم غزة والسيطرة علـى جميـع مبـاني المحـاكم                  الموجو
  .النظامية في محافظات غزة

    28/11/2007الحياة الجديدة 
  

  تعهد بفتح المعابر أمام المنتجات الزراعية لغزة اعتباراً من اليومت "اسرائيل": الهباش .10
، أن جهـات    ]في حكومة فيـاض   [ود الهباش، وزير الزراعة   محم.أعلن د  :كتب حامد جاد وأيمن أبو ليلة     

إسرائيلية مسؤولة أبلغته أمس، بأنه سيتم فتح معبرين معبري كرم أبو سالم وصوفاه جنوب شرقي قطاع                
غزة، أو أحدهما اعتباراً من اليوم، للبدء بتصدير التوت األرضي والزهور وسائر منتجات المحاصـيل               

  ".جريسكو" عبر إسرائيل من خالل شركة التصديرية لألسواق الخارجية،
 28/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  "أنابوليس"لـم مسيرة حاشدة مناهضة تنظيمات فلسطينية تنظّ: غزة .11

 خرجت مسيرة حاشدة امس الثالثـاء فـي         :  اشرف الهور  -غزة   28/11/2007القدس العربي   ذكرت  
ا عدة تنظيمات فلسطينية، في مقـدمتها حركتـا         مدينة غزة مناهضة لمؤتمر انابوليس للسالم، دعت اليه       

وتجمع المشاركون الذين قدموا من شتي مناطق قطاع غزة في باحة المجلـس       . حماس والجهاد االسالمي  
وقال احمد بحر النائب االول لـرئيس       .  شعارات مناهضة لمؤتمر انابوليس    ورفع المشاركون . التشريعي

ة ها هو الشعب يقول للمجتمعين في انابوليس، نحن هنا اليوم           المجلس التشريعي في كلمة له خالل المسير      
  .نرفض التنازل عن الثوابت الفلسطينية

محمود الزهار القيادي في حركة حماس ان الجماهير التي خرجت تؤكد انها لن تفـوض احـدا                 . واكد د 
 .ديـة اسـرائيل   واكد ان حركة حماس لن تقر بيهو      . ليوقع علي وثيقة تمس القدس والثوابت الفلسطينية        

وقال نحن هنا للتأكيد علي الثوابت الفلسطينية التي ال تتغير وال تتبدل التـي تـضم حمـاس والجهـاد                    
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االسالمي والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة وعشرات من الفصائل المقاومـة كألويـة الناصـر               
يقون العدو مـرارة الهزيمـة      وشهداء االقصي وآالف من المقاومين الذين يربضون علي ثغور الوطن يذ          

وقاطع المتظاهرون مراراً المتحدثين بهتافات مناهضة للمؤتمر والسرائيل، وهتفوا علي           .ساعة بعد ساعة  
وشدد الزهار علي تمسك حركته بحق العودة، وقال ان حق العودة حـق             . القدس رايحين شهداء بالماليين   

  . ق مكفول وال الف امم متحدة تملك التنازل عن هذا الح
محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد االسالمي في كلمته ان مؤتمر انابوليس مخصص لفتح              . واعتبر د 

وحمل الهنـدي   . باب التطبيع مع اسرائيل، مشيراً الي ان المؤتمر مؤامرة خطيرة علي الشعب الفلسطيني            
ابوليس نريد دولة تحمي الثوابت     علي المشاركة العربية في المؤتمر، بقوله نقول لمن استهوتهم االوهام بأن          

والحقوق وتحرر االرض وتحفظ قدسنا وحقوق اجيالنا اما اوهام انابوليس فهي مؤامرة لاللتفـاف علـي                
يشار الي ان الجبهـة الـشعبية القيـادة         . الحقوق والثوابت وفتح باب التطبيع امام المهرولين والمطبعين       

بية، وشخصيات اكاديمية ونقابات مهنية، شاركت حركتي       العامة، ومنظمة الصاعقة، ولجان المقاومة الشع     
  . حماس والجهاد االسالمي في المسيرة

 ألف فلسطيني من أنصار حركتـي  200شارك نحو  :  رائد الفي  -غزة   28/11/2007األخبار  وأضافت  
ؤتمر وفصائل مناهضة ألنابوليس، في مسيرة جماهيرية حاشدة، دعا إليها الم         " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"

وخالل التظاهرة في غزة، رفع آالف المشاركين األعـالم         . الوطني للحفاظ على الثوابت في مدينة غزة      
الفلسطينية والالفتات والشعارات المنددة بمشاركة الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة في المؤتمر، الذي             

  "الثوابت الفلسطينية"يستهدف النيل من 
استفتاء واضح وصريح لكل من على عينيه غبش ويساوم         "بشري بمثابة    أن هذا الزحف ال     ورأى الزهار 

أرض فلسطين كلها للمـسلمين والمـسيحيين فقـط وللـشعب           "، مشدداً على أن     "على الثوابت الفلسطينية  
 ".الفلسطيني، وال يملك رئيس وال دولة وال أمة وال جيل وال األمم المتحدة أن تتنازل عن شبر واحد منها                  

خيبر خيبر  "و" لن نعترف بإسرائيل  "، و "لبيك يا أقصى  "لمشاركين في التظاهرة شعارات مثل      وردد آالف ا  
  ".عباس خائن"و" يا يهود جيش محمد سوف يعود

  
  "أنابوليس"للفصائل اللفلسطينية تنديداً بـاعتصامات : لبنان .12

د مـن الجامعـات     نفذت الفصائل الفلسطينية والمنظمات الطالبية اعتصامات في المخيمات وعد        : البداوي
وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وإقامـة دولتـه             " انابوليس"أمس، رفضاً لمؤتمر    

  . على كامل ارضه وعاصمتها القدس
في مخيم البداوي، شـارك     " االونروا"القيادة العامة اعتصاماً أمام مكتب مدير        - ونظمت الجبهة الشعبية  
وفي نفس السياق، نفذت     وى الفلسطينية واألحزاب اللبنانية وحشد من أبناء المخيم،       فيه ممثلو الفصائل والق   

الجبهتان الديموقراطية والشعبية اعتصاماً مماثالً، رفعت خالله األعالم والفتات منتقدة للمؤتمر ومطالبـة             
ية كـذلك نظمـت الجبهتـان الـشعب       . الوفد الفلسطيني بعدم التنازل عن الحقـوق والثوابـت الوطنيـة          

والديموقراطية اعتصاما امام مدرسة اريحا في مخيم شاتيال في بيـروت، تحـدث فيـه عـضو قيـادة                   
  . ياسين رماح، فأكدا رفضهما للمؤتمر ونتائجه" الشعبية"ابو فادي شاتيال، وعضو قيادة " الديموقراطية"

  . نطقتهاوشهد مخيم عين الحلوة اعتصاما نظمه تحالف القوى الفلسطينية في مخيمات صيدا وم
 القيـادة العامـة امـام مكاتـب     -ونفذ اهالي مخيم الجليل في بعلبك اعتصاما بدعوة من الجبهة الشعبية  

حضره ممثلو االحزاب الوطنية واالسالمية وفصائل المقاومة الفلـسطينية واللجـان الـشعبية             " االونروا"
  . وطالب المدارس واهالي المخيم

  28/11/2007السفير 
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   الذي صنعها"وعد بلفور" أخطر من "إسرائيل"تراف بيهودية االع: البردويل .13
من أن مؤتمر أنابوليس أكثـر      " حماس"الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحركة      صالح البردويل   حذر  : غزة

خطورة من وعد بلفور الذي أوجد إسرائيل ألنه يشرعن ليهودية الدولة اإلسرائيلية التي تعني آليا طـرد                 
ـ    البردويلوأكد   .طينيين من ديارهم بالقدس   من تبقى من الفلس    أن " قـدس بـرس  " في تصريحات خاصة ل

مسيرة جديدة من المفاوضات الماراتونية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ستنطلق بعد أنابولس، لكنه قال              
في من الواضح أن المؤتمر سيكون بداية مفاوضات ولكنها غير جادة، ذلك أن مهمة هذا المؤتمر تتمثل                 "

إطالق مسيرة سلمية إلظهار أن اإلدارة األمريكية القادرة على صناعة الحروب يمكنها أيضا أن تـصنع                
السالم، وهي ال تفيد في ذلك إال إسرائيل من حيث تعزيز التنسيق األمني الكامل مع الطرف الفلـسطيني                  

لداخلي، فتتمكن إسرائيل من    المشارك بالمفاوضات بما يوفر عليها كثيرا من الجهد وبما يكرس االنقسام ا           
وتوقع البردويـل أن   ".تهويد القدس وإتمام الجدار ومسح الصورة السلبية عنها بدخولها إلى العالم العربي          

وكوادرها في الـضفة الغربيـة      " حماس"والسلطة موجة جديدة من المواجهة ضد قادة        " فتح"تباشر حركة   
  .، لكنه قلل من أهميتها على أرض الواقعمقابل أن تشن إسرائيل حملة عسكرية ضد قطاع غزة

 27/11/2007قدس برس 
  

  لتدعيم أجهزته األمنية لضرب المقاومة " أنابوليس"عباس يسعى في ": القيادة العامة" .14
  فـي تـصريح لـه،       القيادة العامة، أنور رجا،    - وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية     : دمشق

 واقع أطرافه المأزومة والمهزومة، التي استغلت واسـتفادت مـن           محاولة لتحسين "مؤتمر أنابوليس بأنه    
وأكد أن  ". لحظة االنقسام والتشرذم والعجز العربي، ومن وجود طرف فلسطيني مستعد للهوان والتفريط           
ذلـك أن   "المقاومة ضد االحتالل الصهيوني ستتصاعد في المرحلة القادمة بالضفة الغربية وقطاع غزة،             

ليوم هو في ذروة وعيه وفي ذروة تفاؤله رغم كل أسباب وعوامل اإلحباط التي تحاول               شعبنا الفلسطيني ا  
  ". أن تشيعها األطراف الصهيونية والمتصهينة

  27/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حق العودة مقدس تتوارثه األجيال حتى تعود: "لجان المقاومة" .15
المقاومة الشعبية اليوم، الثالثاء، تبرؤها من كل       أعلنت لجان   : ألفت حداد  27/11/2007 48عربذكرت  

وشددت اللجان في بيان لها على عودة الالجئـين          .مشروع يراد منه التنازل عن شبر من أرض فلسطين        
الذين شردوا عن وطنهم في فلسطين، مؤكدة أنه حق مقدس وال يحق ألحد التنازل عنـه، وهـو حـق                    

عتراف بيهودية ما يسمى إسرائيل المقامة ظلما على أرضـنا          اال"وأكدت أن    .تتوارثه األجيال حتى تعود   
 وخيانة لعهد الشهداء و خيانة ألسـرانا  48هو خيانة هللا ولرسوله وللمؤمنين وألهلنا الصامدين في أرض          

المعركة بيننا وبين العدو اإلسرائيلي     "وقالت إن    ".الصادمين في معتقالت العدو ينتظرون الموت البطيء      
  ".تزع حريتنا وأرضنا، وإن المقاومة هي سالحنا األمضى و خيارنا األشرفمستمرة حتى نن

أكد الناطق اإلعالمي باسم لجـان      : غزة مراسها   حكمت يوسف  عن 28/11/2007وكالة سما    وأضافت
 أن عمليات القصف التي تقوم بها ألوية الناصـر          ، في حديث إلى وكالة سما،     المقاومة الشعبية أبو مجاهد   

ـ  (،  صالح الدين  ورفـض  ،   تأتي للتأكيد على التمسك بخيار المقاومة      ،")لجان المقاومة "الذراع العسكري ل
وقد أعلنت ألوية الناصر أنها قصفت مغتصبة كفار عزة المحاذية لشمال قطاع غـزة              . لمؤتمر أنابوليس 

 قالت األلوية أنها  قصفت مغتصبة نتيف عتـسراه المحاذيـة          كما   . وذلك 2بصاروخين من طراز ناصر     
  .2لشمال قطاع غزة بصاروخين من طراز ناصر 
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  "أنابوليس"ينددون بقرار فياض منع المسيرات الرافضة لـ" الشعبية"و" الجهاد"و" حماس" .16
بشدة بما قامت به األجهـزة       نددت حركة حماس  : نابلس،  27/11/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر

س، من اعتداءات وتعديات علـى الحريـات العامـة          األمنية، الخاضعة إلمرة رئيس السلطة محمود عبا      
والمسيرات وما تعرضت له وسائل اإلعالم والصحافة من اعتقاالت واعتداءات بالضرب، وتجرئها على             

  . قتل أحد المواطنين في مدينة الخليل
إن  ":نسخة منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت الحركة في بيان صادر عنها في الضفة الغربية، تلقى           

ما تم من اعتداءات اليوم على الحريات العامة والصحافة واإلعالم، كشف عن الوجه الحقيقي لمخططات               
رام اهللا وأجهزتها األمنية، وأكد بأن المستهدف طيلة األشهر الماضية في كّل ما حدث مـن اعتـداءات                  

والثوابت الفلسطينية وكّل مـن     واعتقاالت ليس حماس كأفراد ومقدرات، ولكنه استهدافٌ مباشر للمقاومة          
  ". يعلن تمسكه بها ورفضه ألي تنازالت، حتى لو كان فتحاوياً ال يرضى بما ترضاه قبيلته في المقاطعة

، الذي ارتقى شهيداً    ) عاماً 37(لقب شهيد الدين والثوابت على المغدور هشام البرادعي         " حماس"وأطلقت  
و رافع لواء اإلسالم، ومعلن موقفه الصريح بأنّنا شعب ال          برصاص المخطط األمريكي بأيٍد فلسطينية وه     "

  ". نقبل أنابولس ونرفضه حتى لو دفعنا دماءنا ثمناً إلعالن الموقف والمبدأ
نددت حركة الجهاد باعتداءات أجهزة أمن السلطة، على المـواطنين الـذين حـاولوا              ومن جهة أخرى،    

بالضفة الغربية، وحملت من قام بإصـدار التعليمـات         " أنابوليس"المشاركة في مسيرات مناهضة لمؤتمر      
وأكدت الجهاد فـي بيـان لهـا الثالثـاء     . والقرارات بمنع هذه المسيرات المسئولية عن هذه الممارسات     

نسخة منه، على أن هذه الممارسات دليل جديد على تجاوب          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   )27/11(
  .األمنية الواردة في خارطة الطريقأجهزة أمن السلطة مع المطالب 

استنكر القياديان فـي حركـة      : سمير حمتو، ووكاالت  ،  رام اهللا، غزة   28/11/2007 الدستور   وأضافت
حماس الشيخ حسين أبو كويك والشيخ فرج رمانة قيام أجهزة األمن الفلسطينية بمنع المسيرات والفعاليات               

  . اج على مؤتمر أنابوليسالسلمية في الضفة الغربية للتعبير عن االحتج
انتقـدت الجبهـة الـشعبية      : مراسلها في غزة   كفاح زبون    عن 28/11/2007 الشرق االوسط    وأوردت

اعتـداء سـافرا    "لتحرير فلسطين بشدة قرار حكومة سالم فياض منع المسيرات، معتبرة ان القرار يمثل              
على أنها باتت تضيق ذرعاً بأية تعبيـرات        على الحقوق الديمقراطية التي كفلها القانون األساسي، وتدليالً         

يساهم في تبرير عمليات القمع اإلسـرائيلية       "وفي بيان اعتبرت الجبهة ان القرار       ". لوجهة النظر األخرى  
  ". اليومية ضد أبناء شعبنا

  
  "أنابوليس"أبو مرزوق يصل إلى طهران للمشاركة في مؤتمر مناهض لـ .17

كشفت مصادر فلسطينية موثوق بها أن نائـب رئـيس المكتـب            : أحمد شاكر ،   رائد الفي  ،رام اهللا ،  غزة
موسى أبو مرزوق وصل أمس إلى طهران للمشاركة فـي مـؤتمر الفـصائل              " حماس"لحركة   السياسي

باقي قادة الفصائل في طريقهم إلى طهـران        "وأشارت المصادر إلى أن      .الفلسطينية المعارضة ألنابوليس  
وقالت  ".القيادة العامة أحمد جبريل وقادة الجهاد اإلسالمي      -جبهة الشعبية   للمشاركة، وبينهم األمين العام لل    

مصادر فلسطينية لوكالة األنباء اإليرانية إن االجتماع لن يكون بديالً عن المؤتمر الـوطني الفلـسطيني                
اً إمكان عقده أرجئ مبدئي   "المعارض الذي جرى الحديث عنه سابقاً، والذي كان سيعقد في دمشق، إال أن              

  ".إلى وقت آخر ريثما تتبلور الصورة، وأن هذا المؤتمر سيناقش في اجتماع قادة الفصائل العشرة
  28/11/2007األخبار 
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  وضاع األإلرباكاالصوات المشككة بالقيادة تهدف  :"أنابوليس" في دفاعه عن حلسأحمد  .18
وتحرير أرضـه بجميـع     أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح احمد حلس حق شعبنا بالمقاومة            : غزة

الوسائل المتاحة واستخدام كل الوسائل لتحقيق أهدافه المشروعة والعادلـة، مـشدداً علـى أن الجانـب                 
اإلسرائيلي هو وحده المسؤول عن تعثر المحادثات ووقف عملية السالم بمواقفـه العدوانيـة وسياسـته                

قدتها جامعة األزهر بالتعـاون مـع       حلس خالل مشاركته في الندوة السياسية التي ع       وأعرب   .التدميرية
مجلس اتحاد الطلبة ومنظمة الشبيبة الفتحاوية في قاعة الشيخ محمد عواد عن أسفه الشديد من األصوات                
المشككة بطاقمنا ووفدنا المشارك في فعاليات مؤتمر السالم انابوليس وحالة اإلرباك التي افتعلتها بعـض               

عائهم بأننا كفلسطينيين مشاركين فقط من اجل التنازل والتفـريط          األطراف والفصائل لدى أبناء شعبنا واد     
وطالب حلس جميع فصائل وقيادات      .بحقوق شعبنا، متسائال هل سجل علينا في يوم من األيام أننا فرطنا؟           

  .شعبنا بالتحصن بالثقة بالنفس وان تحافظ على معنويات شعبنا والعمل على رفعها ال تحطيمها
   28/11/2007الحياة الجديدة 

  
  أولمرت يتوقع أن تبدأ دول عربية عالقات دبلوماسية مع إسرائيل فور انتهاء المؤتمر .19

قال أولمرت في حديثه مع بان كي مون، إنه يتوقع من دول عربية أن تبدأ بفتح مكاتب ممثليات لها فـي                     
ي المؤتمر مـن    وبحسب أولمرت فإن كل دولة عربية أو إسالمية تشارك ف         . إسرائيل بعد مؤتمر أنابولس   
وكان السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة قد وصل إلى الفندق الـذي نـزل               .الممكن أن تكون مؤيدة لذلك    

وأكد أولمرت أمـام     .فيها أولمرت في واشنطن، سوية مع سفير إسرائيل في األمم المتحدة داني غيلرمان            
عالقات مع إسرائيل بشكل فوري، إال أنـه        بان كي مون إنه ال يتوقع أن تعلن الدول العربية عن تطبيع ال            

كما جاء   .بمقدور هذه الدول أن تقوم بخطوات أولى في هذا االتجاه، من بينها فتح مكاتب لرعاية مصالح               
أن أولمرت طلب من بان كي مون أن يساعده في شرح هذا الموضوع أمام الدول العربية، وأن يمـارس     

  .نفوذه لتسويق الفكرة
  27/11/2007 48عرب

 
  لكيانه" شهادة حسن سلوك"بيريز يعتبر المشاركة العربية  .20

شمعون بيريز، سياسة ايران المتطرفة أحد من       " اإلسرائيلي  "اعتبر الرئيس     : القدس المحتلة  آمال شحادة    
ابرز االسباب التي دفعت الدول العربية الى المشاركة في مؤتمر انابولس، معتبرا في جولة لـه جنـوب                  

 "على قناعتها بأن      " دليل  "  "اسرائيل  " ان جلوس الدول العربية على طاولة واحدة مع            فلسطين المحتلة، 
دولة غير متطرفة وال تشكل خطرا على احد على عكس وضع ايران التي تهـدد بـسياستها                 " اسرائيل  

 حتما  إذا لم تكن المصافحة باأليدي هذه المرة فستكون        "الذي راهن على أنه       . الجميع، وفق تبجح بيريز   
وأكد بيريز في تطرقه الى الملف السوري ان المحادثات مع سوريا متواصلة وتنفـذ              ". في المرة المقبلة    

  .إيجابية وكثيرة وصلت الطرفين" رسائل سالم "بشكل خفي، زاعما وجود  
  28/11/2007الخليج اإلماراتية 

 
  إذا تحدثت عن تقسيم القدس ستعود بال حكومة: شاس ألولمرت .21

تلقى رئيس الوزراء االسرائيلي صفعة مجلجلة أمس، عندما تسلم وهو في  : نظير مجلي: أنابوليس
أنابوليس، رسالة تهديد واضحة من أحد أهم شركائه في االئتالف الحاكم، وهو حزب شاس يقول له فيها 

فلسطينيين انه إذا تحدث في مؤتمر أنابوليس ولو تلميحاً باستعداده لتقسيم القدس الى عاصمتين؛ شرقية لل
وجاء التهديد مباشرة من الرئيس   . سيعود ليجد نفسه بال حكومة- أي أولمرت -وغربية إلسرائيل، فإنه 

الروحي لحزب شاس، الحاخام عوفاديا يوسيف، الذي قال ان حزبه سيترك الحكومة في حال التزام 
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وإثر ذلك، ". ة السرائيلوحدة القدس كمدينة يهودية وعاصمة وحيدة وأبدي"أولمرت بأي حل على حساب 
وجه أولمرت تعليماته لمن بقي من رؤساء مكتبه في القدس باالتصال برؤساء حزب شاس الستيضاح 

  . األسباب التي جعلت الحاخام يوسيف يطلق هذا التهديد
  28/11/2007الشرق االوسط  

 
  بن عامي ينتقد تراجع الدور البريطاني في المنطقة .22

عشية مؤتمر انابوليس للسالم ، شلومو بن عامي وزير خارجية اسرائيل السابقاتهم :  قدر القرشي–لندن 
إن هذا بدا جليا في عدم " وقال ،بريطانيا بتراجع دورها في قضايا الشرق االوسط خالل السنوات االخيرة

تاح  مما أ،"على التعاطي في عملية السالم أو األزمة اللبنانية أو الوضع في العراق )بريطانيا(قدرتها 
وأشار بن عامي في  .للواليات المتحدة أن تصبح الالعب الرئيسي على ساحة منطقة الشرق األوسط

مناظرة خاصة باتحاد جامعة كامبريدج الى أن الدور البريطاني في المنطقة اقتصر على الجانب 
ي الشرق لقد استولت امريكا على دور بريطانيا ف:  وقال،االقتصادي والتجاري دون الحضور السياسي

 ".االوسط
 28/11/2007الشرق القطرية 

 
  فينوغراد غير ملزمة بنشر استنتاجات : المحكمة اإلسرائيلية .23

 وأقـرت   ،رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، التماسين ضد لجنة فينوغراد التي تحقق          ) يو بي آي  (
والعسكريين اإلسـرائيليين أو  أن اللجنة ليست ملزمة بنشر استنتاجات شخصية ضد المسؤولين السياسيين   

وكانت محامية الدفاع العسكري العـام العميـد        . إرسال رسائل تحذير لمتضررين محتملين من تحقيقاتها      
أورنا بن ديفيد طالبت المحكمة بإلزام اللجنة بإرسال رسائل تحذير لمتضررين محتملـين مـن التقريـر                 

بالتماس طالبت فيـه بـإلزام فينـوغراد        "  إسرائيل من أجل نزاهة الحكم في    "النهائي، فيما تقدمت اللجنة     
  .بتضمين تقريرها النهائي استنتاجات شخصية

  28/11/2007السفير   
  

  إسرائيل تبيع تركيا طائرات من دون طيار .24
 طائرات من دون طيـار، ستـستخدم فـي جمـع            10باعت إسرائيل الجيش التركي     : )ا ش ا، د ب ا     (

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصادر فـي       . في شمالي العراق  معلومات عن حزب العمال الكردستاني      
، "هـارون ماحـاتس  " طائرات من دون طيار، من طراز   10الجيش اإلسرائيلي، أمس، إن أنقرة اشترت       

في مهام المراقبة   " ماحاتس"وتستخدم طائرة    .  مليون دوالر  180موضحة أن قيمة الصفقة تبلغ أكثر من        
وكانـت   .  آالف متـر   9 ساعة متواصلة والوصول إلى ارتفاع       52ليق لمدة   واالستطالع، ويمكنها التح  

صحف تركية ذكرت إن الجيش التركي وقع صفقة مع الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تقـوم بموجبهـا                
الدولة العبرية بتزويده بعدد من طائرات االستطالع من دون طيار متطورة، بهدف جمع معلومات عـن                

  .  شمال العراق تمهيدا للقيام بحملة عسكريةالمسلحين األكراد في
  28/11/2007السفير 

  
  إسرائيل تقنع أطباء بالهجرة إليها .25

قالت مصادر إسرائيلية إنه من المتوقع حصول نقص فـي عـدد األطبـاء فـي                :  خلف خلف  - رام اهللا 
جـري المحاولـة    إسرائيل في السنوات المقبلة ولكن بدال من إيجاد شروط أفضل لألطباء اإلسرائيليين، ت            

وبحسب القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي      .إلقناع أطباء من رابطة الشعوب المستقلة للهجرة إلى إسرائيل        
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 طبيبا من دول رابطة     44التي التقت مجموعة من هؤالء األطباء خالل جولة لهم في إسرائيل تمت دعوة              
 اطالعية في إسرائيل، أمال في أن يقوموا بالهجرة         الشعوب المستقلة من قبل الوكالة اليهودية للقيام بجولة       

  .إلسرائيل
  26/11/2007موقع ايالف 

  
  مؤتمر انابولس لن يحمل إال نتائج سلبية للفلسطينيين كسابقيه: مؤسسة شاهد الحقوقية .26

في بيان لها تعقيبا على انعقاد مؤتمر انابولس، أنـه          ) شاهد(أعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان      
كانت نتيجتهـا   و،  حصلت مؤتمرات دولية وثنائية عديدة      مشيرة إلى أن  يس المؤتمر االول لهذا الغرض،      ل

 حيث تضاعفت معاناة الفلسطينيين، ولم يعد أي الجئ فلـسطيني الـى             .سلبية بالنسبة للحقوق الفلسطينية   
ايضا عمليات االعتقـال    بيته، كما أنه وبعد كل مؤتمر تتزايد عمليات االستيطان وتهويد القدس، وتتزايد             

ولفتت إلى أن الفلسطينيين بشكل عام والالجئين منهم بشكل خاص ينظرون بخطـورة             . بحق الفلسطينيين 
حق العودة، في  حين يأتي هذا المؤتمر في ظل حصار اقتصادي خانق علـى سـكان                 مصير  بالغة الى   

 أن حق عودة الالجئـين      ،ا الصدد ذوقد أكدت المؤسسة في ه    . قطاع غزة، وصمت دولي وعربي مريب     
 أن الحقـوق    مشددة على الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم حق أصيل وطبيعي، وال يسقط بالتقادم الزمني،            

وأشارت إلى أن الحصار االقتصادي الخانق على الفلسطينييين خصوصا         . الطبيعية ال تخضع للمفاوضات   
 ان   في انابولس  أن األولى امام المجتمعين    و ،في قطاع غزة، يعتبر جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة        

 في  ون معتقل وأسير يرزح   11000وذكرت بأن المؤتمر ينعقد وهناك أكثر من        . يعملوا على رفعه فورا   
فضال عن استمرار سلطات االحـتالل      . سجون االحتالل في ظروف منافية ألبسط قواعد حقوق االنسان        

  .المحتلة بشكل منهجي ومنظمبإنتهاك حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية 
  26/11/2007االنسان مؤسسة شاهد لحقوق 

  
  ال يحق للمفاوض الفلسطيني االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية: 48 غالبية من فلسطينيي .27

% 65.6أن  ،  48ي فلسطيني  بين  مركز مدى الكرمل    أجراه تبين من نتائج استطالع حول مؤتمر أنابوليس      
يعتقـدون أنـه    % 25.5فلسطيني االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مقابل       يرون أنه ال يحق للمفاوض ال     

، بينمـا رأى    أنه ال يحق للمفاوض الفلسطيني التنازل عن حق العـودة         % 78.9كما يرى   . يحق له ذلك  
، فيما  أنه ال يحق للمفاوض الفلسطيني تقديم تنازالت بشأن القدس        % 81ورأى  . أن ذلك من حقه   % 12.2

أنه ال يحق للمفاوض الفلسطيني القبول بضم مـدن         % 73 وقد أعتبر أيضا   .التنازلحق  % 10.6أعطاه  
، فيما أيـد هـذا الحـق        وقرى في المثلث إلى السلطة الفلسطينية مقابل ضم كتل إستيطانية إلى إسرائيل           

، قبلهـا   %8رفضهم لعملية الضم، وفي حين أكد علـى قبولهـا           % 72.1وفي هذا السياق أكد     %. 17.5
أن الذهاب الى المـؤتمر دون توافـق        % 26.1إلى ذلك أعتبر    . أنهم اليعرفون % 10ا أفاد   ، بينم 10%

أن ذلـك يخفـضها     % 22.5 بينما اعتبـر  داخلي يخفض سقف المطالب ويزيد التنازالت بدرجة عالية،         
أن ذلـك ال يغيـر   % 28.7 في حين أعتبر بدرجة قليلة،رأوا أن ذلك يحدث % 11.3بدرجة متوسطة، و  

بأنّه يجب عليهم المطالبة بتغيير     % 46.7بالنسبة لتعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية، فقد رأى           أما .شيئا
بأنهم % 26.3أنه ال يجب عليهم المطالبة، وأجاب       % 27.5تعريف اسرائيل كدولة يهودية، في حين قال        

ار تعريـف الدولـة     وعما اذا كان من الممكن تحقيق المساواة للمواطنين الفلسطينيين في اط           .ال يعرفون 
 .ذلـك انه يمكن تحقيـق     % 31.3أنه ال يمكن تحقيق المساواة، في حين أجاب         % 60.8باليهودية أجاب   

يرون ان الحـل األنـسب      % 42.8وعن الموقف من حق العودة لالجئين الفلسطينيين وتحقيقه، فتبين أن           
انه يجـب   % 18.5 بينما يرى    لقضية الالجئين هو منحهم حق العودة الى ديارهم في الداخل وتعويضهم،          
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ان الحل األنسب هو عودة جـزء مـن         % 8 فيما رأى . منحهم الخيار بين العودة الى ديارهم والتعويض      
في . وتعويضهم حسب شروط يتم االتفاق عليها في المفاوضات       ) خاصة ذوي الظروف الصعبة   (الالجئين  
العربية الموجودين فيها وتعويـضهم،     أن الحل األنسب هو توطين الالجئين في الدول         رأوا  % 6 حين أن 

وعن دور العرب في الداخل في المطالبة        .ان الحل األنسب هو بالتعويض المادي فقط      % 5.8 بينما أعتبر 
 المطالبة الفعالة بتحقيق حق العودة، في حين        يهمأنه يتوجب عل  % 66.9الفعالة بتحقيق حق العودة، أجاب      

  .أنه ليس عليهم فعل ذلك% 26.7 عتبرأ
  27/11/2007 48ربع

  
   أنابولس يدعمون مشاركة عباس في مؤتمر فلسطينيونمثقفون واعالميون .28

 اعتبرت مجموعة من المثقفين واالعالميين الفلسطينيين في قطـاع غـزة خـالل              :اشرف الهور  -غزة  
. ةن المشاركة في مؤتمر انابولس، مناسبة العادة االهتمام بالقضية الفلسطيني         ، أ مؤتمر صحافي عقد امس   

التنظيمات الفلسطينية ومؤسسات العمل االهلي بـالوقوف       هم،   الذي تحدث نيابة عن    ، حسن الكاشف  طالبو
 من خالل تثبيت مواقفه بالتمسك بالحقوق والثوابت في الحرية والعـودة            المؤتمروراء الوفد المشارك في     

 ، فإنهم فد الفلسطيني المشارك  مؤتمر ولم يتنازل ابو مازن والو     الفشل   وأشار إلى أنه في حال       .واالستقالل
  . استقبال االبطالونستقبليس

  28/11/2007القدس العربي 
  

  تمنع بالقوة تظاهرات ضد مؤتمر انابولسفي رام اهللا الشرطة الفلسطينية  .29
شرطة الـسلطة الفلـسطينية     أن  : ب.ف.أنقال عن   رام اهللا    من   28/11/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت

حيـث  زب التحرير أمس في رام اهللا في الضفة الغربية ضد مؤتمر انـابولس،               ح دعا إليها منعت مسيرة   
وكانت األجهزة األمنية منعت في وقت سابق تظـاهرة         . استخدمت العيارات النارية في الهواء والعصي     

دعت إليها مؤسسات مناصرة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل وتعمـل ضـد جـدار الفـصل                 
 تعليمات بمنع أي تجمعات او تظاهرات       همديلن  أشرطة  ال  في   ضابطلسياق، أشار    وفي هذا ا   .العنصري

بثت قناة الجزيرة الفضائية تقريراً مصوراً يظهر الشرطة وهي تنهال          ومن جهة أخرى فقد     . في هذا اليوم  
  .على مراسلها بالضرب ما أدى إلى نقله إلى المستشفى

عن مقتل  أعلنت  مصادر فلسطينية   أن  : ألفت حداد ه   نقال عن مراسلت   27/11/2007 48عربوأورد موقع   
مواطن فلسطيني فى مدينة الخليل بالضفة الغربية أثناء تفريق أجهزة األمن الفلسطيني لمسيرة معارضـة               

من جهة اخرى قال شهود عيان ان االجهزة االمنية اعتقلت ما            و .لمؤتمر انابوليس نظمها حزب التحرير    
  .فريق تظاهرة رام اهللا فلسطينيا اثناء ت30يزيد عن 
نقابـة الـصحفيين    أن   :رام اهللا   مراسـلها فـي     نائل موسى  عن 28/11/2007الحياة الجديدة   وذكرت  

استنكرت امس اعتداء عناصر في الشرطة وأجهزة أمنية على صحفيين خالل تغطيتهم فعاليات مناهضة              
تحدثت عن تعرض نحو     أنباء قد    قد كانت و . وطالبت بكشف الفاعلين وتقديمهم للقضاء     ،لمؤتمر انابوليس 

 صحفيين للضرب بعد مشادات واحتكاك مع الشرطة واألجهزة التي انتشرت بكثافة لتنفيذ قـرار منـع                 5
 .التظاهرات

  
   انابولس  بفشل مؤتمرالفلسطينيون يجمعون على القناعة: تحقيق .30

طيني، بين متفائل اختلفت وجهات نظر وآراء المواطنين في الشارع الفلس: غزة –عبدالقادر فارس 
ومع . نابولس، وسط الخالفات السياسية القائمة ما بين حركتي فتح وحماساومتشائم إزاء نتائج مؤتمر 
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مؤتمر، ألنهم التأكيد أغلبية الذين رصدت آراءهم في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يشبه القناعة بفشل 
 البعض فإنفلسطينية، وال بأميركا راعية له، ال يثقون بإسرائيل شريكاً لسالم ال ينتقص من الحقوق ال

أبدى تفاؤله، متمنيا أن يكون عقد المؤتمر بداية حقيقية للعودة إلى مفاوضات سالم جادة، يمكن معها 
ذهبت فيما . اتخاذ إجراءات على األرض للتخفيف على المواطن الفلسطيني، والخروج من المأزق الحالي

ات تجاه ما سيفضي إليه المؤتمر من نتائج، في ظل التعنت توقعالراء إلى خفض سقف المعظم آ
 نيالفلسطينيفي حين أعتبر البعض أن . اإلسرائيلي الرافض لالعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية

رفضوا المشاركة، وسيحاصر محمود عباس، كما حوصر ياسر عرفات من سيتهموا بإفشال المؤتمر لو 
نية مجددا، وربما يتم القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية جملة، قبله، وستشتعل األراضي الفلسطي

  .هذا ما تسعى إليه إسرائيل إلنهاء القضية الفلسطينيةحيث أن 
  28/11/2007عكاظ 

  
   مريضا 23 إلى  على قطاع غزةارتفاع عدد ضحايا الحصار .31

سرائيلي المفروض علـي    أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إرتفاع عدد ضحايا الحصار اإل         : ألفت حداد 
 ثالثة وعشرين حالة بعد وفاة ثالثة مرضى اليوم بعد معانـاتهم الطويلـة مـن مـرض                  ىقطاع غزة ال  

ان العدد مرشح لإلرتفاع بسبب وجود حـاالت  بحسب ما أفادت المصادر التي أوضحت    ، وذلك السرطان
  .مرضية أخرى خطيرة تحتاج للسفر للخارج لتلقى العالج

  28/11/2007 48عرب
  

  االعتقال اإلداري اإلسرائيلي سيف مسلط على رقاب المعتقلين .32
 يعيشون أوضاعا نفسية صعبة حيث باتوا       هم أن  االسرائلي، أفاد األسرى في سجن عوفر     :رام اهللا المحتلة  

يخشون السيف المسلط على رقابهم والمسمي باالعتقال اإلداري الـذي تـستخدمه سـلطات االحـتالل                
 فـي رسـالة لمركـز       واوأكد .يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات األسرى وذويهم      الصهيوني في محاولة    

االعتقال اإلداري على العشرات من المعتقلين خـالل هـذا          ب حكمتمحكمة عوفر   أن  سرى للدراسات   اال
 أغراضـهم دون    يسجن تنفذ العديد من الحمالت العدوانية المتالحقة، ورم       الأفادوا أن إدارة    كما  الشهر،  

  .بررسبب أو م
  28/11/2007الوطن العمانية 

  
   أشقاء شرق رفح بعد إصابة إثنين منهم بجروح3قوات االحتالل تعتقل  .33

 بعد أن أصابت     من آل حرب،   اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح الثالثاء، ثالثة أشقاء       : ألفت حداد 
ت منزلهم في منطقة النهضة شـرق        فُقد والدهم أثناء العملية، بعد أن داهم       كمااثنين منهم بجراح مختلفة،     

الصحفية هاجر حرب شقيقة المعتقلـين مؤسـسات حقـوق    وقد ناشدت  .محافظة رفح جنوب قطاع غزة    
اإلنسان ومنظمة الصليب األحمر الدولية بضرورة العمل على اإلفراج عن أشقائها ومتابعـة أمـورهم،               

  .البحث عن والدها المفقودو
  27/11/2007 48عرب

  
   آخرين خالل العام الجاري279 طفالً فلسطينياً وجرح 49حتالل قتل اال: ورشة عمل .34

أجمع المشاركون في ورشة عمل عقدت، في رام اهللا لمراجعة ما قامت به اليونسيف في العام : رام اهللا
الماضي لصالح األطفال والنساء الفلسطينيات، وذلك بمشاركة حكومية، على ارتفاع شدة العنف التي 

الل اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، ليصل عدد األطفال يمارسها االحت
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وفي المقابل أشاروا إلى أن عشرة أطفال .  آخرين279 طفال، فيما جرح 49الشهداء برصاص االحتالل 
من و.  الماضي في االقتتال الداخلي التي شهدتها األراضي الفلسطينية أولأيضا قتلوا خالل شهر كانون

ذكرت ورقة وزعت خالل الورشة أن طفال فلسطينيا من بين كل عشرة يعاني من قصور جهة أخرى، 
 أن المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعليم في حينأن نصف األطفال يعانون من فقر في الدم، كما في النمو، 

سبة الذين انتقلوا  بلغت نبينما، 2007في العام % 91 إلى 2000في العام % 96األساسي قد انخفض من 
 أن ،ومن جانبه أكد وزير شؤون األسرى والمحررين أشرف العجرمي. فقط% 74إلى المرحلة الثانوية 

 طفل أدخلوا إلى مراكز التحقيق والمعتقالت اإلسرائيلية منذ اندالع انتفاضة األقصى، 5500أكثر من 
  . طفالً في سجون االحتالل حتى اليوم330الفتا إلى وجود 

  27/11/2007 وفا - االنباء الفلسطينيةوكالة
  

  من نازحي مخيم البارد يعتقدون بوجود أزمة مع المحيط اللبناني% 84 :استطالع .35
أجرى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات استطالعاً للرأي عن نازحي مخيم نهر البـارد             : فداء عيتاني 

اسية عن أحداث نهر البارد، الجهـة       من يتحمل المسؤولية األس   : حول موقفهم من مواضيع مختلفة، منها     
التي يجب أن تتولى اإلشراف على عملية إعادة اإلعمار، تقويم أداء فصائل منظمة التحريـر والتحـالف    

نتـائج  ال وقد أظهـرت  . الفلسطيني، األزمة بين أبناء نهر البارد ومحيطهم اللبناني، وموضوعات أخرى         
ية عما جرى في مخـيم البـارد، ومـن بعـدها الفـصائل              تحميل الفلسطينيين للحكومة اللبنانية المسؤول    

 ومن جهة أخـرى يـرى     . النسبة األدنى من المسؤولية   » فتح اإلسالم «تنظيم  تحمل  في حين   الفلسطينية،  
 فيما تنال  هي من يجب أن يشرف على عمليات إعادة إعمار المخيم،            األنروا المستطلَعين أن    من% 70.4

، بينما الفصائل الفلسطينية ال تحصل إال على نسبة ثقـة تبلـغ             يام بذلك للق% 26.6 الحكومة اللبنانية ثقة  
سؤال آخر عن تقويم أداء فصائل منظمة التحريـر، حيـث           يأتي  هذا الجانب من انعدام الثقة      وفي   %.3

فصائل التحـالف   مع االشارة إلى أن     . جيدة جداً أنها  % 2.3 ىيربينما  في خانة السيئ،    % 77.7يصنفها  
من % 63يمني  ومن جهة أخرى    . منظمة، وإن كانت قد سجلت نسباً أعلى بقليل       ال عن واقع    ال تشذ كثيراً  

النازحين النفس بالعودة سريعاً إلى مخيمهم، رغم تأكيد أغلبية مطلقة أن االنقسام الفلسطيني سينعكس سلباً               
 أما حول العالقة مـع      .عمار األزمة السياسية اللبنانية في إعاقة عملية إعادة اإل        بينما تشترك على العودة،   

يرى نصفهم أن هذه األزمة مفتعلة،      فيما  أن هناك أزمة مع الجانب اللبناني،       % 84يرى  المحيط اللبناني ف  
يعبـر عـن الموقـف الـسياسي         ومن جهة التعبير عن أفضل من        .والباقون يرونها إما مؤقتة أو عميقة     

 في هـذا    %11.7 على    حماس بينما حصلت ،  حدبال أ % 63.3جواب  فكان  للفلسطينيين في مخيم البارد،     
أما من القوى السياسية اللبنانيـة،      .  بثماني نقاط، وبعدها الجبهة الشعبية بسبع       التي تلتها   فتح  مقابل ،الشأن

من الفلسطينيين أن ال أحد من القـوى اللبنانيـة          % 40من التأييد، بينما يرى     % 40 حزب اهللا    فقد حصد 
 أن مسؤولي منظمة التحرير يعملـون لمـصلحة         فقط% 15 خرى رأى من جهة أ  و .يمثل وجهة نظرهم  

  .من أجل ذلكأن هؤالء المسؤولين ال يعملون % 85الشعب الفلسطيني، بينما يعتقد 
  28/11/2007األخبار 

  
   نهر البارد بلبنان لم ينتظموا بعد في مدارسهم الفلسطينيون فيطالبال: تحقيق .36

 فلسطينية من الجئي مخيم نهر       طالب وطالبة  9000يزيد عن   ا  ال زال م  : مخيم البداوي  -محمد أعماري 
في عطلة قسرية، رغم أن الثلث األول من الموسم الدراسي يشرف على االنتهـاء،               ،البارد شمالي لبنان  

 آخرين ممن لم يبلغوا بعد سن الدراسة وأرغمتهم الظروف القاسية علـى             2000إضافة إلى ما يزيد عن      
فئـة مـن طـالب       .الوقت الذي يمضيه أقرانهم في رياض األطفال      ، في   بداويأن يمضوا بأزقة مخيم ال    



  

  

 
 

  

            19 ص                                     915:         العدد                        28/11/2007األربعاء : التاريخ

ألونروا في مدينة طرابلس مـع بدايـة الموسـم          ل فقط تمكنوا من العودة إلى ثالث مدارس تابعة          المخيم
الثانوية، حتـى ال تـضيع مـنهم         أو    بعد أن شفع لبعضهم كونهم في نهاية المرحلة اإلعدادية         ،الدراسي
ا اآلخرون فلم تحمل الدفعة األولى منهم الحقائب الدراسية إال يوم أمس، ومازالت الغالبيـة               أم .شهاداتهم

 ومن جهته يقول .العظمى تنتظر أن تجد لها فصوال دراسية تتعلم فيها شيئا في ما تبقى من شهور الموسم          
دها لتجاوز هذا   ن الوكالة تبذل قصارى جهو    أ ،محمد خالد مدير ومنسق عمليات األونروا في شمال لبنان        

وأوضح أن األونروا حـصلت علـى        . بالعمل على تعويض الطالب ما فاتهم من الموسم        اعداالتأخير، و 
 طالب، واستأجرت مدرسـتين فـي       3600بقعة أرض أقامت عليها مدرستين بالبناء الجاهز ستستوعبان         

 فيما تجدر االشارة    .أن يكون كل الطالب داخل المدارس خالل أسبوع       حيث من المفترض    مخيم البداوي،   
، مما سيكون هناك ضـرورة      وكثرة العدد إلى أن هناك هاجسا يؤرق اهالي الطالب، يتمثل بقلة المدارس           

توقيت على ثالث مراحل تنتهي آخرها ساعة بعد صالة العشاء، في مدارس تبعد بعـضها عـن                 التقسيم  ل
  .المساكن بكيلومترات

 28/11/2007الجزيرة نت 
  

   والقدس الغربية مدمن مخدرات في الضفة10،000ضافة إلى متعاط باإل 60،000 .37
لهيئة لعالج وتأهيل مدمني      قسم الدراسات واألبحاث   -  قالت نشرة أصدرتها دائرة البرامج المهنية      :القدس

نها تعمل على نشر التوعيـة واإلرشـاد علـى          أ ،المخدرات والكحول في فلسطين عامة والقدس خاصة      
مساندة المراكز والجمعيات التي تعمل في مجال اإلرشاد والعالج والتأهيـل           مختلف األصعدة ومساعدة و   
مـن مجمـوع المجتمـع      % 55قرابـة   يشكلون   الشباب    وأشارت إلى أن   .وإعادة االندماج في المجتمع   

 60،000 بلغت نسبة المتعـاطين      ، حيث إال أن نسبة المدمنين والمتعاطين في ازدياد مستمر       . الفلسطيني
 مدمن على صعيد الضفة والقدس وذلك حسب إحصائيات دائرة اإلحـصاء  10،000 إلى  متعاط باإلضافة 

 يشكل المتعاطون للمخدرات في      في حين  .واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ومؤسسات المجتمع المدني      
  .من مجموع سكانها% 2,8 القدس وضواحيها

  27/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 
  

  "  المقدسلدراسات بيت"بيان صنعاء " .38
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "لدراسات بيت المقدس "بيان صنعاء "
  البيان الختامي للمؤتمر األكاديمي الدولي األول للدراسات االجتماعية واإلنسانية 

  التعريف بأركان الحقل المعرفي الجديد في العالم العربي: البعد األكاديمي والمعرفي لبيت المقدس
 وزير التعليم العالي والبحـث العلمـي فـي          –صالح على باصرة    / تاذ الدكتور تحت رعاية معالي األس   

 20الجمهورية اليمنيـة فـي      /  عقد في رحاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء         –الجمهورية اليمنية   
 البعـد األكـاديمي     – المؤتمر األكاديمي الدولي األول للدراسات االجتماعية واإلنـسانية          2007نوفمبر  
 والذي نظمه مركز    –التعريف بأركان الحقل المعرفي الجديد في العالم العربي         : في لبيت المقدس  والمعر

البحوث اإلجتماعية واإلنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالجمهورية اليمنية، ومركز دراسـات بيـت             
عـرب وممثلـيهم،    المقدس بمعهد آل مكتوم بجامعة أبردين بالمملكة المتحدة،وحضره عدد من السفراء ال           

وعدد من رؤساء الجامعات اليمنية، وعدد من العلماء واألكاديميين والبـاحثين مـن المملكـة المتحـدة،      
وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة األردنية الهاشمية، وفلسطين، وجمـع            

 داخل الجمهورية اليمنية والذين اكتظت      غفير من العلماء واألكاديميين والباحثين والطالب والطالبات من       
  .بهم قاعة المؤتمر
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وهذا المؤتمر المشترك عن الجانب األكاديمن والمعرفي لبيت المقدس في عاصمة الجمهوريـة اليمنيـة               
هو األول من نوعه في المنطقة العربية،بل ان مناقشة البعد األكاديمي المعرفي لبيت المقـدس               ) صنعاء(

 خارج أوروبا من حيث الطرح األكـاديمي البعيـد عـن التوجهـات الـسياسية                كان األول الذي يطرح   
كما إنه بأتي ضمن الخطة اإلستراتيجية الجديدة لهذا الحقل المعرفي الجديد وأولوياتها، والمتثلة             . والحزبية

وهدف المؤتمر كان تحقيـف الرسـالة      . نقل الحقل العرفي لدراسات بيت المقدس إلى العالم العربي        " في  
المزدوجة للحقل المعرفي الجديد في المساهمة في تحقيق الوعي الحضاري الملتزم وبناء سقف معرفـي               
وتأصيل عمل أكاديمي مميز عن بيت المقدس، ونشجيع البحث العلمي وتهيئة واحتضان الطاقات البحثية              

وتثبيتـا  . كاناتهـا العربية والمسلمة والعالمية المختصة والمهتمة ببيت المقدس ومساعدتها في إطـالق إم      
التـي تمكـن مؤسـس الحقـل        " المرجعية األكاديمة المعرفية الخضارية الجديدة لبيت المقدس      " ألركان  

من خالل جملة   ) 2007-1994( المعرفي الجديد وطلبته من تأسيسها في السنوات الثالث عشر الماضية           
لمتكامل عن بيت المقدس وفي إطار      من النشاطات والفعاليات األكاديمية المتميزة، وضمن برنامج عملة ا        

التعريف بهذا الحقل المعرفي الجديد في المنطقة العربية ولنشر المعرفة عن بيت المقدس فـس المنطقـة                 
  .العربية

فمن المؤسف ان العرب والمسلمين على الرغم من حبهم للمسجد األقص ولبيت المقدس، فإن حبهم هـذا                 
وال . والتمحيص وغير مبني على منظومة معرفية متكامـة       هو حب عاضفي تنقصه المنهجية في البحث        

 قد وصلنا إلى درجة التخمة من دغدعة العواطـف واإلنحيـاز            – في القرن الواحد والعشرين      –شك أننا   
العاطفي، واإلنتصار باإلنفعال واإلثارة، أو البكاء على األطالل،  أو اإلدانة والرفض الـشامل المتـشنج                

 ال توجد جامعة عربية أو مسلمة تدرس هذا الحقل المعرفي           – كذلك   –لمؤسف  ومن ا . بالخطب الحماسية 
والذي تمنح فية " Islamic Jerusalem Studies"الذي يعرف في العالم الغربي بدراسات بيت المقدس 

من جامعة أبردين العريقة في المملكة المتحدة، أو حتى تطرحة مساقاً يتيماً  درجتي الماجستير والدكتوراة
رس في الجامعات العربية والمسلمة لطلبة البكالوريوس على الرغم من نص بيان دندي الذي صدر في                يد

ختام الندوة الدولية األولى للدراسات اإلسالمية، التي نظمتها رابطة الجامعات اإلسالمية ومعهد آل مكتوم              
ابطـة الجامعـات    تعـزز ر  "  م علـى أن      2004 مارس   18للدراسات العربية واإلسالمية في دندي في       

ليكون مساقاً إجبارياً في    " دراسات بيت المقدس    " اإلسالمية بشكل عملي تطوير الحقل المعرفي الجديد ل         
  ".مناهج كل الجامعات اإلسالمية

/ وفي الجلسة الختامية التي خصصت للنقاس العام، أجمع المؤتمر على الدعوة التي أطلقها البروفيـسور                
 في حقل   – مؤسس الحقل المعرفي الجديد لدراسات بيت المقدس         –) المقدسي ( عبد الفتاح محمد العويسي   

 والتـي   – الذي سبق الجلسة األولى للمـؤتمر        –اإلفتتاح الرسمي لمركز البحوث اإلجتماعية واإلنسانية       
 صاحب المواقـف    – رئيس الجمهورية اليمنية     –فخامة األخ الرئيس على عبداهللا صالح       " توجه بها الى    

 – مركز قوة العرب والمسلمين وعزتهم       –ة واإلسالمية المشرفة، وفي مقدمتها قضية بيت المقدس         القومي
 – ومن خالل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنيـة             –إلصدرا توجيهاته الكريمة    

منيـة  بتدريس مساق دراسات بيت المقدس كمساق إجباري على جميع طلبـة وطالبـات الجامعـات الي               
  :كما خرج المؤتمر بتوصية واحدة تتمحور في األتي" . الحكومية والخاصة

توجيه توصية  إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية بالحاجة الماسة إلـى                 .1
طرح مساق دراسات بيت المقدس كمساق إجباري على جميع طلبة وطالبات الجامعات اليمنية الحكومية              

 .صةوالخا
توجية توصية  إلى اتحاد الجامعات العربية بالحاجة الماسة إلى طرح مساق دراسات بيت المقـدس                 .2

 .كمساق إجباري على جميع طلبة وطالبات الجامعات في الوطن العربي
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كما دعا المؤتمر إلى اإلستفادة من الكتب األكاديمية المعرفية الى أنتجها الفريق البحثـي لهـذا الحقـل                  
للمؤرخ العربـي الفلـسطيني     " تقديم بيت المقدس  " جديد، وبشكل خاص الكتاب الهام والمميز       المعرفي ال 
الذي كتبه بداية باللغة اإلنجليزية ونشره الناشر األكـاديمي         ) المقدسي( عبد الفتاح العويسي    / البروفيسور

فكر العربي بالقـاهرة    ، ثم ترجم إلى اللغة العربية ونشرته دار ال        2005لمعهد آل مكتوم في بريطانيا عام       
، كأحد الكتب   2008 إلى اللغة الفرنسية والماليزية وسيتم نشرهما في عام          – كذلك   –، وترجم   2006عام  

  .الرئيسة في تدريس هذا المساق المشار اليه
   الجمهورية اليمنية-صنعاء 

   م 20/11/2007
 

  ة رؤية الدولتيناألردن يؤكد استعداده لدعم الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لترجم .39
أكد وزير الخارجية الدكتور صالح الدين البشير، أن لقاء أنابوليس الدولي للسالم يمثل محطة : أنابوليس

هامة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وفرصة تاريخية لتحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط 
 استعداد األردن لبذل كل ما في وسعه لدعم كما أكد. التي عانت طويال من الظلم والكراهية والعنف

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على مدى األشهر القادمة لترجمة رؤية الدولتين إلى واقع ملموس خالل 
العام المقبل، وتطلعه للتنسيق الكامل مع جميع األطراف خالل األشهر المقبلة للتوصل لحلول عادلة 

وقال الدكتور البشير، في . التي تمس أمن األردن بشكل آني ومباشرودائمة لقضايا الوضع النهائي، و
الكلمة التي ألقاها امس أمام لقاء أنابولس الدولي للسالم، أن عبداهللا الثاني بذل جهدا فاعال وموصوال مع 
جميع األطراف من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن وسالم جنبا إلى جنب مع دولة 

محذرا من أن الفشل في تحقيق األهداف المرجوة سيؤدي الى عواقب وخيمة تزيد من حدة .. ئيلإسرا
النزاعات في المنطقة وتعمق من حالة عدم االستقرار وتغذي التطرف، مما يشكل تهديدا خطيرا لألمن 

  . والسلم العالميين
  28/11/2007الدستور 

  
   الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه بالعودة تدعو للتمسك بالحقوق" العليا ألحزاب المعارضة" .40

توقفت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية في اجتماعها األسبوعي المنعقد في حزب : عمان
عند العديد من القضايا المحلية والدولية واعتبرت ان لقاء انابولس الدولي الذي " حشد"الشعب الديمقراطي

يأتي في سياق محاولة فرض نتائج العدوان االميريكي الصهيوني على دعت اليه االدارة االمريكية، 
فلسطين والعراق وترسيم هذه النتائج من خالل كسب التأييد الفلسطيني والعربي واالسالمي، بهدف 

 االسرائيلية من مأزقها بفعل هذه السياسات العدوانية والتي أدت الى احتالل -اخراج االدارة االمريكية 
وقالت ان هذا اللقاء ياتي كمحاولة الستحداث مرجعية جديدة . غانستان، باالضافة الى فلسطينالعراق واف

تفرضها االدارة االمريكية بديلة عن قرارات الشرعية الدولية، وتؤدي الى محاوالت تصفية القضية 
سرائيلية في ضم الوطنية الفلسطينية عبر تثبيتها وعد بوش الشبيه بوعد بلفور المشؤوم تلبية للمطامع اال

، وفرض الحل األمني 194القدس والمستوطنات وشطب حق العودة لالجئيين الفلسطينيين حسب القرار 
حسب المطالب االسرائيلية باقامة الدولة الفلسطينية المؤقتة، مما سيهدد المصالح الوطنية العليا للشعبين 

هة أي محاوالت للتطبيع العربي وأكدت ان هذه المخاطر تتطلب رفض ومجاب.الفلسطيني واالردني
المباشر وغير المباشر مع دولة االحتالل، خاصة وان أحد االستهدفات الرئيسية لهذا اللقاء في انابوليس 

 ويتطلب رفض المطالب والضغوط ،هو خلق حالة من التطبيع مع جيمع االقطار العربية واالسالمية
ا تنطوي عليه من بعد عنصري وتطهير عرقي واستهداف االسرائيلية لالقرار بيهودية دولة االحتالل، لم

وان ذلك . 1948 وتهئية الظروف لطرد الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة منذ عام،شطب حق العودة
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يتطلب التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني والتي ال تنازل عنها والمتمثلة في 
 استناداً الى 1948الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها التأكيد على حق العودة لالجئين 

، واعتبار حق العودة حقا جماعيا وفرديا مقدسا وال يمتلك أحد أي تفويض بالتنازل عنه، 194قرار 
والعمل النضالي المتواصل من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع األراضي 

سطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وازلة جميع المستوطنات ورحيل قطعان المستوطنين وهدم وازالة الفل
جدار الفصل العنصري واطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين، واعتبار ذلك كله شرطا ملزماً عربياً 

  . وفلسطينياً الية تسوية او حل
  28/11/2007الدستور 

  
  ؤكد ضرورة التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين النقابات واالحزاب السياسية ت .41

نفذت النقابات المهنية واالحزاب السياسية، امس، اعتصاما امام مجمع النقابات :  ايهاب مجاهد-عمان 
للسالم في الشرق االوسط معتبرين أنه يهدف " انابوليس"المهنية للتعبير عن معارضتهم النعقاد مؤتمر 

ال للتطبيع مع العدو "ورفع المشاركون في االعتصام شعارات ". الصهيونيالعدو "الى التطبيع مع 
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب ". ال لتصفية القضية الفلسطينة"و" حق العودة، مقدس"و" الصهيوني

إن مؤتمر أنابوليس محاولة مكشوفة التمام "المهندسين وائل السقا في كلمة النقابات في االعتصام 
سياسية على صعيد المنطقة لتمرير االستحقاقات المستقبلية لتصفية القضية الفلسطينية، وتقسيم الترتيبات ال

العراق، وتفتيت لبنان، وتوطين الالجئين، والتآمر على عناصر القوة والمنعة في االمة المتمثلة في 
إن النقابات "واضاف السقا ". المقاومة التي أحبطت وما تزال تحبط مشاريع الهيمنة الصهيوامريكية

المهنية األردنية وهي تدين مؤتمر أنابوليس والمشاركة العربية الرسمية فيه، لترفض ما ينتج عنه من 
تنازالت كارثية ما زلنا نعاني منها منذ بدأت هذه المؤتمرات في كامب ديفيد ومدريد وأوسلو ووادي 

هي القضية المركزية ألمتنا، وأن ال شرعية تؤكد أن القضية الفلسطينية "واكد ان النقابات المهنية ". عربة
للكيان الصهيوني على أرض فلسطين من البحر إلى النهر، وهو كيان معاد استيطاني عنصري قام على 
االغتصاب والقتل والتدمير وان الجهاد والمقاومة هما السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وال مكان 

  ". للمفاوضات والتنازالت
  28/11/2007الدستور 

  
  نتمسك بالحل الشامل الذي يضمن قيام دولة فلسطينية: "أنابوليس"ممثل لبنان في  .42

أكد طارق متري وزير الثقافة اللبناني، مساء اليوم، تمسك بالده بالحل الشامل والعادل الـذي               : أنابوليس
ل إلقائه كلمة   وقال مترى خال   .يضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة ومستقلة عاصمتها القدس          

لبنان في مؤتمر انابوليس بوالية ميرالند األمريكية، إن مشاركة بالده في المؤتمر جاء لتأكيـد التزامـه                 
بالموقف الذي اتخذ باإلجماع في اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية والتعبير عن التضامن مع الشعب               

وأوضح بـان    .1967راضي التي احتلتها عام     الفلسطيني، وعلى ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة األ       
 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لمزارع شبعا وتالل كفرشوبا        هاهناك أيضا قضايا حيوية تخص لبنان من أهم       

والجزء الشمالي من قرية الغجر إطالق السجناء والمعتقلين اللبنانيين تسليم خـرائط األلغـام األرضـية                
للخروقات اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية أرضا وبحرا وجوا فضال عـن          والقنابل العنقودية وضع حد نهائي      

  .التعدي على حق لبنان في استخدام ثروته المائية
   27/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  "انابوليس"في  مشاركة حكومة السنيورة يهاجمحزب اهللا  .43
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واتهم حسن فضل اهللا، أحـد نـواب        . ليس انابو جدد حزب اهللا رفضه مشاركة لبنان في اجتماع       : بيروت
تفرد بمعزل عن الشعب في مؤتمر التطبيع مع        "الحزب في البرلمان، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه         

  ".تدعمه"خدمة للواليات المتحدة التي " كيان العدو الصهيوني في أنابوليس
   28/11/2007الوطن السعودية 

  
  

  المحتلة شرط للتطبيعانسحاب إسرائيل من األراضي : موسى .44
قال السيد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع : واشنطن

وأشار الى , أنابوليس، أن الجانب العربي ال يقبل األصوات اإلسرائيلية التي تنادي بخفض سقف التوقعات
وعدم , ضي وعدم االبطاء في المفاوضاتأن المطلوب من مؤتمر أنابوليس هو أن يتفادي أخطاء الما

وانسحاب إسرائيل من جميع , االخالل بالمسار الوحيد للتسوية القائم على اقامة الدولة الفلسطينية
, بما في ذلك القدس والجوالن وما تبقى من األراضي اللبنانية تحت االحتالل, األراضي العربية المحتلة

ستعداد القامة عالقات طبيعية مع إسرائيل طبقا لمبادرة السالم وعندئذ فقط تكون الدول العربية علي ا
وأعلن موسى أن الجانب العربي حصل على تأكيدات بأن جميع قضايا التسوية النهائية ستطرح . العربية

التي ستنطلق فور انتهاء أعمال هذا المؤتمر وهي ,  اإلسرائيلية-على طاولة المفاوضات الفلسطينية 
هناك , وفي هذا االطار,  واألرض والمياه واألمن ونرجو أن يكون ذلك صحيحاالقدس والالجئين

تمهيدا لالنسحاب الكامل من , 2000 سبتمبر28ضرورة لعودة إسرائيل الي األوضاع التي كانت عليها في
والسماح باستئناف المؤسسات الفلسطينية في القدس لنشاطاتها ووقف , 1967األراضي التي احتلتها عام

  .واالفراج عن األسرى والمحتجزين الفلسطينيين, الحائط والحفريات هناكبناء 
  28/11/2007األهرام المصرية 

  
  أبو الغيط ينفي تسابقاً عربياً للتطبيع  .45

 في لقاء محدود مع صحافيين ،قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط:  حنان البدري-انابولس 
 محاوالتها للتركيز على الدفع باتجاه موقف عربي متساهل عرب، ان واشنطن لم تتوقف عن استمرار

وأضاف ". دولة يهودية"حيال التطبيع السياسي واالقتصادي مع اسرائيل وتمرير اعتراف عربي بالكيان 
بمعنى ان . اآلن، اال مقابل اجراءات" اسرائيل"من المؤكد ان الدول العربية لن تقوم بأي تطبيع مع "
بتوقيع " اسرائيل" االستيطان، فعندها سيتخذ الجانب العربي خطوة ما، واذا قامت اذا أوقفت" اسرائيل"

اتفاقاً وأنجزت تنفيذه حقيقة، فإن ذلك سيقابل بخطوة " اسرائيل"اتفاق، فستقابله خطوة عربية، واذا نفذت 
ولة، ورداً على سؤال حول اعتراف عربي باسرائيل دولة يهودية، وخطر تكريس مثل هذه الد ".عربية

، ونعترف بأن 1948 في المائة من ساكني فلسطين المحتلة 20هناك اقلية عربية تمثل "قال ابو الغيط 
هناك اغلبية اسرائيلية، لكن األهم، هناك قضية الالجئين، فكيف تحسم في اطار ما يسمى الدولة اليهودية؟ 

لدول العربية نحو تطبيع مع وأعرب أبو الغيط عن شكوك في ان تنطلق ا ".على ذلك نتحفظ على األمر
  .اسرائيل في ظل غياب التزام الكيان بالتسوية

  28/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ال خطوات تطبيعية قبل اتفاق سالم نهائي: سعود الفيصل .46
أكد وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أن : واشنطن: 28/11/2007 الحياة ذكرت صحيفة

ات تطبيعية مع إسرائيل قبل توصلها إلى اتفاق سالم نهائي يضع حداً للنزاع بالده لن تتخذ أي خطو
 اإلسرائيلي، مشدداً على أن مبادرة السالم العربية ما زالت هي اإلطار للتسوية، وهي تنص -العربي 
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على أن التطبيع يأتي بعد السالم الذي لن يتحقق قبل انسحاب إسرائيلي كامل من األراضي العربية 
وقال في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مقر السفارة السعودية . 1967لة في العام المحت

لم نأت هنا لعروض : "وقال. في واشنطن، إنه لن يصافح رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت
الم فإننا مسرحية، بل جئنا للقيام بعمل جدي نحو تحقيق السالم، وعندما يتم ذلك وتمتد إلينا اليد بالس

ولفت إلى ان رسالة الدعوة للمشاركة في المؤتمر تضمنت إشارة واضحة إلى أن ". سنصافحها عند ذلك
  .الهدف من المؤتمر هو التعامل مع المواضيع الصعبة المتعلقة بتسوية الوضع النهائي

لكي تضع  حان الوقت   "وقال الفيصل، في كلمته امام المؤتمر،       : 28/11/2007السفير  وأضافت صحيفة   
يجب علـى اسـرائيل     " مضيفا   "اسرائيل ثقتها في السالم بعدما راهنت على الحرب لعقود من دون نجاح           

والعالم ان يدركا ان السالم واالحتفاظ باراض عربية محتلة، امران متعارضان ومن المستحيل التوفيـق               
اصـلة بـين الفلـسطينيين      جئنا لدعم اطالق محادثـات جديـة ومتو       "وتابع  . "بينهما وال يمكن ان يتحققا    

  . "واالسرائيليين تتناول المسائل الجوهرية وقضايا الحل النهائي
  

  ال يمكن القبول بالحديث عن طابع يهودي لدولة إسرائيل: السفير السعودي في واشنطن .47
 أكد السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير أن : أحمد عبدالهادي، الوكاالت- واشنطن، أنابوليس

وردا على سؤال . بالحديث عن طابع يهودي لدولة إسرائيل" ينيين والدول العربية ال يمكنهم القبولالفلسط"
حول تعليقه على تعهد الرئيس بوش في خطابه االفتتاحي لمؤتمر أنابوليس بالحفاظ على أمن إسرائيل 

" مليون فلسطينيالفلسطينيين ال يقبلون ذلك وهناك مليون ونصف ال"، قال الجبير إن "كدولة يهودية"
ال يمكن للفلسطينيين وال للدول العربية األخرى أن تقبل بقيام دولة على أساس "يقيمون داخل إسرائيل و

أننا سمعنا أشياء "وردا على سؤال حول ما إذا كان متفائال أم ال بمؤتمر أنابوليس، أكد الجبير  ".ديني
التحدي الذي يواجه "واعتبر أن ". وسة على األرضإيجابية ولكننا نأمل أن تترجم الكلمات إلى أفعال ملم

  .من خالل مصالحة وطنية بين حركتي فتح وحماس" الشعب الفلسطيني اآلن هو تحقيق وحدته
   28/11/2007الوطن السعودية 

  
 مؤتمر آنابوليس كالم فارغ: البرلمان المصري .48

البرلمان المصري مؤتمر وصف الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في : القاهرة
المؤتمر نمطي جدا ويعتبر مؤتمرا "وقال في اجتماع اللجنة امس، إن ". كالم فارغ"أنابوليس بانه 

معرباً عن أسفه ان الوقت " للعالقات العامة، اسوة بسلسلة المؤتمرات االخرى التي تعد الستهالك الوقت
وأصدرت اللجنة بيانا أعربت . الى المؤتمروقال إن الشارع المصري ينظر بريبة . في صالح اسرائيل

فيه عن قلق وتخوف المصريين من عقد مؤتمر أنابوليس بينما تسعى الواليات المتحدة الى تجميل 
  .صورتها في المنطقة، وتضع أمن اسرائيل فوق كل اعتبار

  28/11/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  الشيء يدعو إلى التفاؤل: مسؤول عربي .49
من الصعب ان تؤتي العملية "عن مسؤول عربي يشارك في المؤتمر " وكالة فرانس برس"نقلت : وكاالت

، بنتائج وال شيء يدعو الى التفاؤل والعرب عموما يشعرون )امس(التفاوضية، التي اعلن عنها اليوم 
مرحلة اشترط التفاهم المشترك الذي اعلنه الرئيس بوش تطبيق اي اتفاق سالم بتنفيذ ال"مضيفا " بخيبة امل

االولى من خريطة الطريق اي تفكيك الشبكات االرهابية في االراضي الفلسطينية وهو ما يعني الدخول 
لم يستطع تنفيذ الشق " وتابع ان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ". في حرب مع حركة حماس

لم "م المشترك موضحا ان هذا التفاه" االمني في خريطة الطريق فكيف يتمكن عباس االن من ذلك
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يتضمن حتى التزاما واضحا كما كان يريد العرب بإنهاء المفاوضات قبل نهاية والية بوش وانما تحدث 
  ". عن بذل اقصى جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف

  28/11/2007  السفير 
  

  " أنابولس"مئات اآلالف في الدول العربية يهتفون ضد  .50
التقت مئات اآلالف :  وكاالت-غزة، دمشق، طهران : 28/11/2007 الخليج اإلماراتية ذكرت صحيفة

من الحناجر الفلسطينية الغاضبة في لبنان واألردن ومصر، تعبيراً عن االحتجاج الشعبي على انعقاد لقاء 
أنابولس األمريكي، وعن الرفض القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، محذرين من خطورة المشاركة 

د المرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران آية اهللا علي خامنئي، أمس، أن من جانبه، أك. العربية فيه
الشعب الفلسطيني يحظى بدعم أصحاب الضمائر الحية واألحرار في العالم، مشيرا إلى أن حماة الكيان 

في أنابولس، " أمريكي-الصهيو"الصهيوني انتهكوا حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرا عقد مؤتمر التسوية 
وقال رئيس البرلمان اإليراني حداد عادل إن اإلدارة األمريكية أهدرت . وذجاً صارخا لهذه الخروقنم

وأضاف أن مفتاح الحل بأيدي الفلسطينيين . ماء وجه الشعب األمريكي بسبب دعمها لالحتالل الصهيوني
لفلسطينية في سوريا تحركات مناهضة للقاء أنابولس وشهدت بعض المخيمات ا. وليس بأيدي أنابولس

ويتم التحضير لمجموعة فعاليات جماهيرية . بمشاركة المئات من الطلبة ومؤيدي فصائل المعارضة
وفي لبنان، نفذ . للتأكيد على أن الوفد الفلسطيني المفاوض غير مخول التحدث باسم الشعب الفلسطيني

. جات في بعض المخيمات استنكارا للقاء، مؤكدين عدم التزامهم بنتائجهمئات الالجئين الفلسطينيين احتجا
.  شخصا تلبية لدعوة الجبهتين الشعبية والديمقراطية120ففي مخيم عين الحلوة في الجنوب، اعتصم نحو 

 وفي القاهرة. كما شهد مخيم البداوي في شمال لبنان سلسلة اعتصامات أقامتها القيادة العامة والديمقراطية
نظم العشرات من أعضاء جماعة المحامين الناصريين واللجنة المصرية لمكافحة االستعمار والصهيونية 
تظاهرة، بنقابة المحامين وسط العاصمة احتجاجا على المشاركة العربية في أنابولس، مرددين الهتافات 

شخصيات األردنية، اعتصاما وفي عمان، نفذ المئات من النقابيين والحزبيين وال. المعادية للقاء وأهدافه
وحرق المعتصمون الغاضبون األعالم . أمام مجمع النقابات المهنية رفضاً واستنكاراً للقاء انابولس

، وقال "أوسلو"الصهيونية، وهتفوا عبارات مناهضة ورافضة للقاء األمريكي، الذي وصفوه باألخطر من 
عتبار ألولمرت بعد الهزيمة التي ألحقها به حزب اهللا نقيب المهندسين وائل السقا إن هدف اللقاء إعادة اال

  .العام الماضي
 ،في تجمع حاشد في ساحة اإلرادة :غانم السليماني: 28/11/2007الرأي الكويتية وأضافت صحيفة 

 وأنهوا التظاهرة التي "الموت إلسرائيل" ندد المتظاهرون بمؤتمر أنابوليس ورفعوا شعارات ،أمس
وقال النائب  .ب والشخصيات السياسية والنسائية بحرق علم إسرائيل وداسوا عليهحضرها عدد من النوا

ما أسخف وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس التي طلبت من العرب عدم التدخل "ناصر الصانع 
 في قرارات الفلسطينيين بشأن مؤتمر أنابوليس، ولقد صدمنا صدمة كبيرة بهذه الوقاحة األميركية التي

ترغب في تحجيم العرب وجعل قضية فلسطين خاصة بالفلسطينيين والعرب والمسلمون ليس لهم دخل 
المؤتمر يهدف إلى تفكيك الفلسطينيين وضرب المقاومة اإلسالمية "وأضاف ان  ."بالشأن الفلسطيني

 وتكون لتكون القدس يهودية وتحظى باعتراف دولي وعربي وان تدير إسرائيل األماكن المقدسة) حماس(
 ."لها السيادة، وهذا األمر لن يحصل بوجود الشرفاء والمقاومة اإلسالمية الباسلة

  
  ومطالبة شعبية إسقاطه عربيا" أنابوليس"لمشاركة اليمن في مؤتمر  استنكار .51

مشاركة اليمن في " اللجنة اليمنية لمقاومة االستسالم والتطبيع مع العدو الصهيوني"استنكرت  :صنعاء
واعتبر المهندس حاتم أبو حاتم رئيس اللجنة،  .بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي" بوليسأنا"مؤتمر 



  

  

 
 

  

            26 ص                                     915:         العدد                        28/11/2007األربعاء : التاريخ

تراجعا عن المناصرة والدعم الذي تقتضيها واجبات األخوة العربية واإلسالمية للشعب "المشاركة اليمنية 
ولى وال عالقة له مؤتمر تطبيعيا بالدرجة األ" أنابوليس"نحن نرى في مؤتمر  " وقال أبو حاتم ".الفلسطيني

بحل عادل لقضية فلسطين، وهو مؤتمر يجيء لتصفية مبدأ عودة الالجئين إلى وطنهم فلسطين المحتل 
 ". منفذي مخطط تصفية القضية الفلسطينية  ، وبالتالي فإن من يشارك فيه يعد جزءا من1948منذ عام 

مؤتمر وكل من شارك فيه، رضوخا وأكد إدانة الرأي العام اليمني لمشاركة حكومة بالدهم في هذا ال
وحذر أبو حاتم من النتائج  .لسيدهم بوش حسب تعبيره، لتغطية هزائمه المتالحقة في العراق وأفغانستان

التي سيخرج منها المؤتمر التي قال إنها بالتأكيد ستكون مضادة لتوجهات األمة وتطلعاتها في العيش 
 محمود عباس وال فريقه المفاوض أي حق في التوقيع على ال يملك"وقال حاتم أبو حاتم  .الحر والكريم

أي اتفاق مع العدو الصهيوني، أو يتنازل عن حق العودة، وال تعد سلطته ممثلة للشعب الفلسطيني، بعد 
والجهاد " حماس"أن أثبتت األحداث أن الممثل الحقيقي للفلسطيني هو مشروع المقاومة التي تمثله حركة 

إن حق "واختتم تصريحه بقوله  ".قية فصائل المقاومة المسلحة ضد الكيان الصهيونيواللجان الشعبية وب
عودة الالجئين، ال يخص فصيل فلسطيني بعينه، بل وال يخص الفلسطينيين، إنما هو حق لكل األجيال 
الفلسطينية والعربية واإلسالمية، وليعلم المشاركون وفي المقدمة حكومة اليمن أنهم ارتكبوا جريمة 

، على "عظيمة في المشاركة بهذا المؤتمر الخياني، وهو يدل على مرحلة الخريف من عمر هذه األنظمة
  .حد تعبيره

 27/11/2007 قدس برس
  

  خطة تحرك عربية بعد انابوليس: الجامعة .52
أكد مصدر دبلوماسي مسؤول في الجامعة العربية ان الجامعة لمست جدية  : ربيع شاهين-القاهرة 

لتعاون مع كل ملفات النزاع العربي اإلسرائيلي خالل جميع االتصاالت السابقة، رغم إعطاء أمريكية في ا
واستغرب تصريحات مستشار األمن . اإلدارة األمريكية أولوية للقضية الفلسطينية باعتبارها لب الصراع

  . انابوليسالقومي األمريكي ستيفن هادلي حول نفيه نفي إدراج هضبة الجوالن على جدول أعمال مؤتمر
  28/11/2007عكاظ 

  
  المشاركة تأتي دعماً لألشقاء الفلسطينيين: الخرافي يشيد بعدم مشاركة الكويت والعطية .53

اشاد رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي بعدم مشاركة دولة الكويت بمؤتمر :  كونا- شوقي محمود 
غاية في ذاته وليس خطوة "ن المؤتمر انابوليس المقام في الواليات المتحدة األميركية وذلك خشية ان يكو

من جهة . محذراً العرب من أن يكونوا شهود زور على نتائج المؤتمر, "اليجاد سالم عادل في المنطقة
أخرى رد األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية على الهجوم الذي شنته إيران ضد 

مؤكدا أن هذه المشاركة تأتي في إطار المبادرة العربية , ليسالمشاركة الخليجية والعربية في مؤتمر أنابو
  .للسالم ودعماً لألشقاء الفلسطينيين في موقفهم التفاوضي

  28/11/2007السياسة الكويتية 
  

  "الفاشل والمفتعل"عاكف وصف مؤتمر أنابولس بـ .54
تمر أنابوليس محمد مهدي عاكف، أمس، مؤ" اإلخوان المسلمين"وصف المرشد العام لجماعة : د ب أ

وقال عاكف، ". سوى القضاء على القضية الفلسطينية"، معتبراً أن ال جدول أعمال له "الفاشل والمفتعل"بـ
عقد هذا المؤتمر يدل بشكل قاطع على أن األنظمة العربية ليست لها "، إن "الحوار"في مقابلة مع فضائية 

اإلسالمية، ولذلك فقد هرول العرب، بمن فيهم نظرة حقيقية وثاقبة للواقع المر الذي تمر به األمة 
وأشار عاكف إلى أن ". السعودية، للتعاون مع الصهاينة ظنا منهم أنهم سوف يحصلون على شيء
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عصابات صهيونية استوطنت أرض فلسطين وقتلت أبناءها بعدما "جماعته تنظر إلى اليهود على أنهم 
لي فال جدوى من عقد مثل هذه المؤتمرات التي لن يأتي جرفت األرض، ولم تترك شيئا إال ولوثته، وبالتا

تكون الشعوب العربية مازالت حية وقادرة على التغيير "، معرباً عن أمله في أن "من ورائها شيء
  ". واإلصالح على الرغم من األنظمة المستبدة التي ال سياسة لها غير القمع الذي تتعامل به مع شعوبها

  28/11/2007السفير    
  
  
  

  خطوة إلدخال المنطقة في المجهول" أنابوليس: "العريانعصام  .55
نفى عضو في المكتب القيادي لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر أن تكون مرحلة ما بعد  :القاهرة

وتوقع العضو  .أنابوليس أكثر أمنا من ذي قبل، واعتبر أن أنابوليس أدخل المنطقة برمتها في المجهول
ماعة اإلخوان المسلمين عصام العريان، أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا نوعيا في القيادي البارز في ج

واضح : "حركة المقاومة الفلسطينية ردا على عملية الفصل القسري بين الشعوب العربية وحكامها، وقال
تماما أن الشعوب العربية غير مقتنعة بجدوى المفاوضات، خصوصا بعد تجربة أوسلو وقبلها مدريد، 
وأن العدو الصهيوني غير راغب في سالم حقيقي حتى لو كان مرحليا وإنما هو يريد الحصول على كل 
شيء من دون أن يقدم شيئا، ولذلك تبدو الصورة اآلن كما لو أن الحكام العرب ومعهم أمريكا في جانب 

ل محطة إلطالق والشعوب في جانب آخر، ومع أنه ال أحد يعرف ما الذي سيكون بعد أنابوليس الذي يمث
المفاوضات من جديد، لكنني أتوقع أن الرد الشعبي سيكون مزيدا من المقاومة ومزيدا من االنقسام 

هو هل ستقبل بما قام به الرئيس " فتح"وأوضح العريان أن المطلوب من حركة  ".الداخلي الفلسطيني
أما ما " فتح"لمطروح على حركة هذا هو السؤال المهم ا"محمود عباس وفريقه في أنابوليس أم ال؟ وقال 

بعد أنابوليس فهو مجهول على الرغم من أنه ليس بعيدا عن نجاح أمريكا التي فرضت سياسة الفوضى 
  .في المنطقة منذ غزوها ألفغانستان والعراق

 27/11/2007 قدس برس 
  

 لحماية التراث في فلسطين" اليونسكو" الثقافة العرب يدعون وزراء .56
اتفق وزراء الثقافة العرب على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لحماية  :وعاتي جالل ب-الجزائر 

التراث الثقافي في مدينة القدس حفاظا على هويتها العربية بتقديم الدعم المالي للمؤسسات العاملة فيها 
وأكد . ثقافيةلتوثيق وصون التراث المعماري للمدينة المقدسة والحفاظ على نسيجها االجتماعي وهويتها ال

الوزراء، في التوصيات الختامية لمؤتمرهم االستثنائي، مساء امس االول، على مواصلة العمل لتنفيذ 
، بشأن إسقاط موقع القدس من القائمة 2007قرار القمة العربية التي عقدت في مدينة الرياض في مارس 

مة اليونسكو لتسجيلها كموقع إسرائيلي في التمهيدية اإلسرائيلية المقدمة إلى مركز التراث العالمي في منظ
وقرر المؤتمر تكليف الدول العربية الخمس األعضاء في لجنة التراث العالمي . قائمة التراث العالمي

وهي مصر واألردن والبحرين وتونس والمغرب، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
في لجنة التراث، بالعمل على استصدار قرارات للوقف الفوري لكافة والدول الصديقة للعرب " االليسكو"

الحفريات التي تقوم بها اسرائيل في الحرم القدسي الشريف كذلك كافة األعمال غير المشروعة التي تقوم 
وأوصى المؤتمر بتكليف األمين العام لجامعة الدول العربية والمدير  .بها سلطات االحتالل في القدس

لكسو بمخاطبة مدير منظمة اليونسكو لتأكيد الموقف العربى القوي والراسخ تجاه خطورة العام لال
 .االنتهاكات االسرائيلية للمعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بالقدس والرفض العربي لها

 28/11/2007عكاظ 
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  طهران تجدد هجومها ضد أنابوليس .57
جددت طهران هجومها على أنابوليس : اني، جويس كرم فاتنة الدج-غزة، طهران , أنابوليس

واعتبر وزير دفاعها مصطفى محمد نجار أن الهدف الحقيقي من وراء عقد المؤتمر . والمشاركين فيه
" تشكيل جبهة جديدة من العرب وإسرائيل في مواجهة إيران، وترميم األضرار التي لحقت بأميركا"هو 

  ، "فاشل وضد الفلسطينيين"كومة اإليرانية غالم حسين إلهام إن المؤتمر وقال الناطق باسم الح. في المنطقة
  

وأكد أن طهران ستجمع قادة الفصائل الفلسطينية المناهضة ". ال ممثلين للشعب الفلسطيني فيه"معتبراً أن 
  .للمؤتمر الدولي في اجتماع خالل أيام

  28/11/2007الحياة 
  

  والقواعد األمريكية في المنطقة" إسرائيل"إيران تعلن تطوير صاروخ يطال  .58
أعلنت إيران، أمس، انها طورت صاروخاً عابراً جديداً يبلغ مداه ألفي :  وكاالت-طهران، موسكو 

وأكد . وكذلك إلى القواعد األمريكية في المنطقة" إسرائيل"كيلومتر  ما يعني أنه قادر على الوصول إلى 
ان " عاشوراء"ي أعلن عن صنع الصاروخ الجديد باسم وزير الدفاع اإليراني مصطفى محمد نجار الذ

  ".ال تريد مهاجمة أي دولة، ولكن في حال تعرض أراضينا لهجوم فسندمر المعتدي بقوة"إيران 
  28/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الذي فشل في مهمته" دايتون"بدال من " جيمس"بوش يعين الجنرال  .59

اإلسرائيلي بان الرئيس األمريكي جورج بـوش وفـور    " ديبكاتيك  "ذكرت مصادر أمريكية خاصا لموقع      
قائد في قوات المارينز ليتـولي منـصب        ) جيمس  الجونس  ( انتهاء مؤتمر أنا بوليس قرر تعين الجنرال      

وقد تولي جيمس في الماضي منصب نائب قائد القيادة          . تنفيذ خارطة الطريق     ىرئيس لجنة اإلشراف عل   
وعمل نائبـا   , وقائد القوات األمريكية التي عملت في البوسنة ومكادونيا         , ركةاألمريكية األوروبية المشت  

وذكرت المصادر األمريكية بان تعين جيمس تـم  بعـد أن             .لمدير التخطيط والسياسة في قيادة المارينز     
فشل المبعوث األمريكييين إلسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في مهاماتهم اعتبارا مـن فـشل مهمـة                

 2002 والجنرال ووزير الخارجية األمريكية كولن باول في عـام           2000نرال انتوني زيني في عام      الج
وحسب المصادر األمريكية فالمبعوثين الثالثة فـشلوا فـي          .2005ومهمة الجنرال كيث دايتون في عام       

ن ذلك وقـع     محاربة اإلرهاب الفلسطيني فبدال م     ىمهمتهم األساسية وهي انشاء قوات فلسطينيه قادرة عل       
  . قطاع غزه وباقي مدن الضفة الغربيةىالعكس وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية سيطرت عل

  27/11/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

 المشاركون في أنابولس .60
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكيـة فـي بيـان إن الـسلطة                :واشنطن  حنان البدري   

ويمثل اللجنـة الرباعيـة الدوليـة       . تتمثالن في لقاء أنابولس على أعلى مستوى      ” ئيلإسرا”الفلسطينية و 
للوساطة في الشرق األوسط الرئيس األمريكي وأعلى ثالثة مسؤولين في االتحاد األوروبي واألمين العام              

  دولة عربية واألعـضاء    15وتشارك  . لألمم المتحدة ووزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للجنة       
 دول من مجموعتي    7في لجنة متابعة مبادرة السالم العربية واألمين العام للجامعة العربية في المؤتمر و            
 22، إضافة إلى    )فيتو(الثماني الصناعية الكبرى والدول الكبرى في مجلس األمن التي تمتلك حق النقض             

  .دولة غربية وآسيوية وإفريقية وأمريكية وإسالمية، فضالً عن مراقبين
  28/11/2007لخليج اإلماراتية ا
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   في باريس وموسكو3 و2أنابولس : وزير الخارجية الفرنسي .61

أعلن وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير، أمس، ان اجتماعي متابعـة دوليـين الجتمـاع               : ب.ف.ا
  .2008ديسمبر وفي موسكو في بداية /  كانون األول17أنابولس سيعقدان في باريس في 

  
 إن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف اقترح تنظيم اجتماع في موسكو حول المسار              وقال كوشنير 

  .                      من عملية السالم ربما بنهاية يناير" اإلسرائيلي"السوري  
  28/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
 مؤتمر أنابوليس خطوة مهمة لتحريك السالم: شتاينماير وسوالنا .62

اكد فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية األلماني أن تحقيق السالم في الـشرق  : مكرمعهود  -برلين 
األوسط ووضع حجر أساس لهذا السالم هو السبب الرئيسي النعقاد مؤتمر أنابوليس مشيرا الـى الـدور                 
األوروبي الذى ينطوي على دعم المؤسسات الدستورية والكيان االقتصادي للشعب الفلسطيني وأعـرب             
عن ترحيبه بمشاركة الجامعة العربية ولجنة المبادرة العربية للسالم في المؤتمر مشددا على ان ذلك يدل                
على مصداقية الجانب العربي الشريك في عملية السالم في تحمل المسؤولية الموكلة اليه، وأشار الى أن                

قبلة األمر الذي يستدعي دعما     الفلسطينيين واإلسرائيليين سيواجهون تحديات كبيرة على مدى الشهور الم        
من جانبه قال الممثل األعلى لسياسة االتحاد االوروبـي الخارجيـة خـافيير             . كبيرا من المجتمع الدولي   

سوالنا أن التشاور المستمر بين عباس واولمرت، خلق جوا من التفاهم والتفاؤل باتجاه التوصل الى حـل   
واشار .  تحقيق خيار الدولتين بناء على القرارات الدولية       سلمي في النزاع العربي االسرائيلي والعمل على      

الى أن اللجنة الرباعية الدولية تقوم بدور مهم وفعال الى جانب الدور العربي الذى تقـوم بـه الجامعـة                    
 .العربية ولجنة مبادرة السالم العربية

  28/11/2007عكاظ 
  

  ينلفلسطينيل تمساعدا النتمكن من تقديمل نجاح انابوليس ىنتمن: بريطانيا .63
أكد غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني، في مؤتمره الصحافي الـشهري           :  سمير ناصيف  -لندن  

امس الثالثاء، ان بريطانيا تتوق الى تقديم المساعدات الى الفلسطينيين، وانه يتمنـي ان يطلـق مـؤتمر                  
سـرائيلية االساسـية، وهـي     اال-انابوليس بداية لمفاوضات تؤدي الى معالجـة القـضايا الفلـسطينية      

  . المستوطنات والقدس والالجئين ليصبح هذا االمر ممكناً
  28/11/2007القدس العربي 

  
  المفاوضات المباشرة سبيل قيام الدولة الفلسطينية: إيطاليا .64

أقر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اإليطالية ماسيمو داليما، بأن          :  مصطفى محمود عبداهللا   -روما  
ع أنابوليس لن يفرز نتائج استثنائية، معربا عن اعتقاده قبل انضمامه إلى الوفد اإليطالي المـشارك                اجتما

في االجتماع، بأن مجرد انعقاده يعد بمثابة نجاح بفضل الحضور الدولي الواسع، خاصة العربي، مشددا               
 يسمح بوالدة الدولة    على أن هدف االجتماع هو إطالق المفاوضات المباشرة في سبيل الوصول إلى اتفاق            

الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، مشيرا إلى أنه ال يدري إذا ما كانت ستصدر وثيقة مشتركة، لكن المهـم                  
هو انطالق مسيرة السالم، كما اعتبر داليما أن الواليات المتحدة تحلت بجسارة ملفتة، حينما دعت إلـى                 

تماما أنها أول من سيتوجب عليه دفع الثمن لقاء         هذا االجتماع مخاطرة بمصداقيتها وصورتها، وهي تعلم        
  .فشل محتمل في العالم العربي، الذي يشارك في سبيل منح المصداقية للمبادرة األمريكية
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  28/11/2007األهرام المصرية 
  

  نجاح المفاوضات صعب ما لم تلتفت إلى الحصار على غزة: األمم المتحدة .65
ين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية جون هولمز عـن          أعرب وكيل األم  :  راغدة درغام  -نيويورك  

ال أدري إن   ": وقال.  على غزة  "وقف تضييق الخناق االقتصادي   "أمله في أن يدعو اجتماع أنابوليس إلى        
كان ذلك التمني واقعياً ألنابوليس، لكنني أتصور أن األمين العام سيحضر بصفته عـضواً فـي اللجنـة                  

وشـدد علـى   . "أن إحدى النقاط التي سيطرحها في االجتماع هي مصير أهالي غزةالرباعية، وأنا متأكد  
وقال إن األمم المتحـدة     .  ألن الوضع اإلنساني في غزة خطير      "ضرورة لفت االنتباه أكثر إلى ما يحدث      "
تبذل قصارى جهدها كي تؤمن عبور البضائع الى غزة قدر المستطاع، ألن األمر ليس تحت سيطرتنا إذ                 "

اط العبور تخضع لمراقبة وتضييق ونحاول لفت أنظار العالم إلى ما يحدث للناس في غزة، وكذلك،                أن نق 
وفـي  . "الوضع في الضفة الغربية أيضاً قاتم     "وأشار إلى أن    . "نناشد حكومة اسرائيل مباشرة لتفعل شيئاً     

ثر علـى النـاس     الجدار الفاصل أ  "، قال إن    "الوضع في الضفة ليس بسوء الوضع في غزة       "حين أكد أن    
ومن يعيشون قرب الجدار يعانون من مشاكل       . الذين تقع أراضيهم بين الجدار وبين الخط األخضر القديم        

 في المئة من سكان الـضفة الغربيـة التـي           40كبرى تؤثر في حياتهم ومصدر عيشهم، أي أنها تمس          
  ."يين دخولهاصادرت أراضيها المستوطنات والجدار ومناطق محمية أخرى ال يمكن للفلسطين

  28/11/2007الحياة 
  

  الرباعية الدولية تعرب عن دعمها الكامل لمؤتمر انابوليس .66
لمـؤتمر  " دعمها الكامل "اعربت اللجنة الرباعية حول الشرق االوسط عن        :  د ب أ   ، ا ف ب   -واشنطن  

. ي واشنطن السالم المقرر في انابوليس بالقرب من واشنطن، وذلك في بيان صدر اثر اجتماعها االثنين ف              
واضـاف ان اللجنـة     ". اللجنة الرباعية تعرب عن دعمها الكامل لمؤتمر انـابوليس        "وجاء في البيان ان     

تشيد بااللتزام الذي عبر عنه القادة االسرائيليون والفلسطينيون باطالق مفاوضات ثنائية لقيـام             "الرباعية  
واوضـح ان هـذا     ".  فلسطيني -ئيلي  دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق سالم اسرا         

يعكس نتيجة شهر من العمل من قبل االطراف ومن قبل اللجنة الرباعية وخصوصا الحوار بـين                "االمر  
وبالنـسبة  ". اللجنة الرباعية وبعض اعضاء لجنة المتابعة في الجامعة العربية لتوسيع دائرة الدعم للسالم            

 منتصف كانون االول في باريس، اشارت اللجنـة الرباعيـة         للمؤتمر الدولي المقبل للمانحين الذي سيعقد     
  ". ارساء اسس دولة فلسطينية قابلة للحياة ومزدهرة"الى ان هذا المؤتمر سيتيح 

  28/11/2007الدستور 
  

  "اإلسرائيلي"حملة بريطانية اليوم للمطالبة بإنهاء االحتالل  .67
ية تنظيم حملـة، فـي البرلمـان اليـوم          أعلنت مجموعة من المنظمات والجماعات البريطان     : يو بي أي  

وطالبـت  . لألراضـي الفلـسطينية   " اإلسـرائيلي "األربعاء، من أجل السالم والمطالبة بإنهاء االحـتالل         
المنظمات الحكومة البريطانية، أمس، بإنهاء الحصار االقتصادي والسياسي فـوراً عـن قطـاع غـزة،                

في الضفة الغربيـة    " إسرائيل"ر الشرعي الذي تبنيه     واحترام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار غي       
بالتقيد بالقانون الـدولي    " إسرائيل"كما دعت الحكومة البريطانية إلى إلزام       . والقدس ومحاسبتها على ذلك   

وإنهاء التوسيع المستمر لمستوطناتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هناك حالياً نـصف        
وطالبت المنظمـات الحكومـة     . يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية     " ائيليإسر"مليون مستوطن   

البريطانية أيضاً باالعتراف بالشخصيات المنتخبة ديمقراطياً من قبل الشعب الفلسطيني والمـساعدة فـي              
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تذويب الخالفات بين حركتي فتح وحماس وإخالء سبيل السجناء السياسيين لـدى الطـرفين وبخاصـة                
         .األطفال

  28/11/2007الخليج اإلماراتية 
  
  
  

  مليونا دوالر للسلطة الفلسطينية إلعادة بناء قدراتها األمنية: الحكومة البريطانية .68
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس، عن نية بالده تقديم نـصف مليـار               : عمان

حملة دبلوماسية لتشجيع دول أخرى لتقديم تبرعـات        دوالر لدعم السلطة الفلسطينية، وأن بريطانيا ستعد        
 وأشار .2008للسلطة خالل مؤتمر أنابوليس، ومؤتمر الدول المانحة الذي سيتم عقده مطلع العام المقبل              

 رئـيس    إلـى أن  ) 27/11(ويلكس، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة األردنية عمان اليوم الثالثاء            
عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة مليوني دوالر لبناء قدرات قوات األمـن            الوزراء البريطاني أعلن أيضاً     

  .الفلسطينية والدولة
  27/11/2007قدس برس 

  
  معلومات عن انقالب محتمل يكرر أحداث غزة :إسرائيل الى أنابوليس وعينها على الضفة .69

ها تثير قلقاً لـدى جميـع       الغيوم الملبدة التي يعقد مؤتمر انابوليس في ظل       :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
فاسرائيل التي فرضت جـدول أعمالـه       . أطراف المؤتمر، في ظل التوقعات المتضاربة للفترة التي تليه        

بالءاتها التي تضمن لها عدم التطرق الى نقاش قضايا الحل، تدرك مسبقاً ان انابوليس لن يتجاوز كونـه                  
عيد الى األذهان الفترة التي سـبقت انتفاضـة         انطالقة لمفاوضات ترسم أجهزتها األمنية حولها صورة ت       

  .األقصى وفي احسن األحوال الوضع الذي تعيشه غزة منذ االنقالب الذي نفذته حماس
في هذه األثناء، وبعيداً من الضوضاء اإلعالمية يجري الجيش االسرائيلي تدريبات عسكرية على كيفيـة               

ي حال تدهورت األوضاع بعد فشل انابوليس، في        إعادة احتالل الضفة الغربية، وليس فقط قطاع غزة، ف        
انقالباً في الضفة الغربية، على غرار ما       " حماس"ظل أبحاث أجهزة األمن وتقاريرها التي تتوقع ان تنفذ          

وأحد األهداف التي وضعتها أجهزة األمن على رأس برنامجها إعادة مالحقة عـدد             . فعلته في قطاع غزة   
 170شملهم اتفاق المطلوبين وبموجبه قـررت اسـرائيل إسـقاط أسـماء             من الشبان الفلسطينيين الذين     

تجاه رئيس السلطة الفلسطينية،    " بادرة حسن نية  "فلسطينياً من قائمة المطلوبين لديها، ضمن ما تطلق عليه          
" حمـاس "ويدعي تقرير لجهاز األمن العام ان عدداً ممن شملتهم قائمة العفو يتعاونون مع              . محمود عباس 

حديث اسرائيل عن تدهور األوضاع في الضفة الغربية        .  الى نشاطهم المسلح الذي يهدد اسرائيل      وعادوا
والمعلومات التي تتحدث عن قيام بعض قادتها بشراء بيوت خـارج           " فتح"ال يبدو غريباً في ظل مواقف       

  .انقالباً في الضفة وسيطرت عليها" حماس"الضفة الغربية لضمان الهرب اليها في حال نفذت 
السيناريو الذي تضعه أجهزة األمن نابع من دراسة خاصة أجرتها وحدة عسكرية شـكلها الجـيش فـي                  
أعقاب االنقالب في قطاع غزة، وخرجت باستنتاج يناقض األجواء التي تسعى القيادتان الـسياسية فـي                

  .نإسرائيل والسلطة الفلسطينية الى بثها وتتحدث عن فرصة سانحة لتحقيق اتفاق بين الطرفي
  العمليات العسكرية في الضفة مهمة استخباراتية

قبل الخوض في نشاط الوحدة التي أجرت الدراسة في الضفة ال بد من اإلشارة الى أن أحد اسـتنتاجاتها                   
فالمعطيات التي جمعتها اسرائيل من الضفة،      . يتعلق بمالحقة المطلوبين الذين قررت إسرائيل العفو عنهم       

  . استغلوا االتفاق ليعودوا الى النشاط العسكري وهذه المرة في شكل أوسعتظهر ان عدداً من هؤالء
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وفي تقويمه لالتفاق قال التقرير انه منذ البدء بتطبيقه تابعت األجهزة األمنية اإلسرائيلية عن كثب نـشاط                 
 وقد فحص هذا االختبار مدى اسـتيفائهم لاللتزامـات التـي          . مجموعة المطلوبين المشمولين في االتفاق    

ان اإلنجـازات التـي     "ويتابع التقريـر    . أخذوها على عاتقهم وفي مقدمها االمتناع عن أي نشاط إرهابي         
فعملية جمع األسلحة التي أدارتها أجهزة األمن الفلسطينية نفذت فـي           . حققتها السلطة الفلسطينية محدودة   

  ".اتفاق المطلوبين"في صورة بطيئة ولم يتم تطبيقها على جميع المطلوبين، بما في ذلك المشمولين 
وبموجب تقرير جهاز األمن فإن قسماً من       . اتفاق المطلوبين ينفذ على مراحل، المرحلة األولى منه انتهت        

المطلوبين الذين سلموا أسلحتهم واستوفوا التزاماتهم سينتقلون إلى المرحلة الثانية التي يتم خاللها مـنحهم    
أما القسم اآلخر من    .  حدة طبقاً لخطورة أعماله في السابق      العفو العام، بحيث يتم فحص كل مطلوب على       

ولم يستوفوا جميع االلتزامـات، كمـا يقـول التقريـر، فهـؤالء             " اإلرهاب"المطلوبين الذين تخلوا عن     
  ".استمروا في اإلرهاب، عادوا ليكونوا هدفاً ألجهزة األمن"سيستمرون في فترة التجربة فيما الذين 

 خرج بها الخبراء العسكريون في الوحدة التأكيد على ضـرورة تـشديد العمـل               ومن االستنتاجات التي  
فقد كشف ان عمليـات     . ولكن بأسلوب جديد لم تمارسه إسرائيل من قبل       . االستخباراتي في هذه المنطقة   

االغتيال واالعتقاالت التي تنفذها اسرائيل في الضفة ال تقتصر على مالحقة المطلوبين مـن التنظيمـات                
وقد نفـذت العمليـات وحـدة       . في مدن الضفة  " حماس"ينية المسلحة إنما على دراسة مدى تغلغل        الفلسط

خاصة جديدة في الجيش لم يطلق عليها اسم وال رقم، ألن عملها موقت وقد ينتهي مع حدوث تغيير جدي                   
هـذه  وضـمن مهمـة     . واما سالم يحسم مصير الدولة الفلسطينية     " حماس"فإما انقالب تنفذه    . في الضفة 

ولتحقيق ذلك تضم الوحدة الى جانب الجنـود        , الوحدة أيضاً بناء بنك معلومات حول شخصيات فلسطينية       
طاقماً من عشرين مترجماً يجيدون العربية واالنكليزية، تمت مضاعفة اعدادهم مرتين منذ بداية العمـل               

  .وطاقماً آخر مؤلفاً من رجال االقتصاد
براء للوحدة هو ضمان معرفة المستندات التي يحصل عليها الجنود          والدوافع األساسية لضم مترجمين وخ    

في أثناء عملياتهم العسكرية في الضفة، وضمن استنتاجات الوحدة التي أعدت الدراسة عن وضع الضفة               
تستغل الجمعيات اإلنسانية والخيرية لتحقيق أهداف سياسية وفرض سيطرتها على األراضي           " حماس"ان  

  .الفلسطينية
مات تتحول في ما بعد الى وثائق يستند اليها لتنفيذ أي خطة او نشاط عسكري، ومن جهة أخـرى                   المعلو

ادعاءات الوحـدة   . تكون بمثابة أدلة تستخدم في المحاكم االسرائيلية ضد األشخاص الذين سيتم اعتقالهم           
تية متينة فـي    تقيم بنى تح  " حماس"العسكرية ان ما حصلت عليه خالل مداهمة الجمعيات تؤكد ان حركة            

من خـالل إقنـاع مؤسـسي هـذه         " حماس"قد أقامتها سيطرت عليها     " فتح"فجمعيات عدة كانت    . الضفة
  .او من خالل القوة في أعقاب االنقالب الذي نفذته في غزة" حماس"واالنضمام الى " فتح"الجمعيات بترك 

الخدمات االجتماعية واالقتصادية   اإلسرائيليون يدعون ان هذه الجمعيات معروفة باسماء توحي انها تقدم           
ويدعي أحـد   . للفلسطينيين وبهذه الطريقة نجحت في الحصول على مئات ماليين الدوالرات في كل سنة            

التقارير االسرائيلية ان الدعم يأتي الى هذه الجمعيات من دول عربية مثل البحرين وسورية واإلمـارات                
كما يدعي اإلسـرائيليون    . ات المتحدة األميركية وسويسرا   والسعودية وأيضاً من دول أجنبية ومنها الوالي      

  .ان إيران تمد هذه الجمعيات بأموال طائلة
وفي تحليل أولي للمستندات التي ضبطت في هذه الجمعيات، يتضح، كما يقول تقرير جهاز األمن، انهـا                 

  .حةالى جانب تمويل صفقات شراء أسل" تنظيمات إرهابية"دعمت ما تطلق عليها إسرائيل 
ويقول ان  . ولتأكيد جهاز األمن على صحة استنتاجاته هذه يقارن وضع الضفة بما حصل في قطاع غزة              

بعضاً من الشخصيات البارزة التي تدير االنقالب في قطاع غزة غير معروفة إلسرائيل، بمعنـى أنهـا                 
بعـض هـذه    وبحسب إسرائيل فان    . عملت تحت غطاء الجمعيات الخيرية حتى مهدت الطريق لالنقالب        
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وذلك " حماس"الشخصيات برزت من خالل ظهورها كناشطة في أحزاب أخرى تناقض بسياستها حركة             
  .لغض الطرف عنها

تعتبر مركزاً مهماً وأساسياً لحماس وداعماً لمساعدتها       "وتلحظ خطة أجهزة األمن في الضفة المساجد التي         
سنوات االخيرة في الضفة الى ان وصلت       وتشير الى تضاعف عدد المساجد خالل ال      ". في إحداث انقالب  

سـالح خطيـر    "وهـذا   " حمـاس " منها شيوخ من حركة      900 مسجد يؤم المصلين في      1600اليوم الى   
  ".تستخدمه حماس لنجاح انقالبها في الضفة عندما يتخذ القرار

  27/11/2007الحياة 
  

  رسالة مفتوحة للرئيس محمود عباس .70
  محمد المدهون. د

   عباس السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهفخامة الرئيس محمود
أنت اليوم في أنابوليس كرئيس للضفة المحتلة فقط هكذا أرادوا لك أن تذهب إلى هناك بعد أن إنفرط عقد                   
حكومة الوحدة الوطنية ذات البرنامج السياسي المشترك لكافة القوى الفلسطينية حتى ال تستطيع محاورة              

  وة وعلى رأسها وحدة شعبنا الفلسطيني  االحتالل وأنت تمتلك أوراق الق
  فخامة الرئيس

 كانـت محاولـة إلنـشاء الدولـة         2000وحتى حدوث االنتفاضة عـام      1994كما تعلم فإن فترة أوسلو      
ورغم ذلك كان هناك إخفاقات أدت إلى تراجع وتيرة بناء الدولة، وذلك بـسبب              . الفلسطينية ذات السيادة  

 تحبذها مع تغييب للمؤسسات وتوقيع االتفاقات بانفراد واختطاف القـرار           التفرد بالقرار واألبوية التي ال    
مع قناعـة   , عالوة على كون السلطة الفلسطينية حالة استثنائية حيث ما زالت تحت االحتالل           ,  الفلسطيني

عالوة علـى الـنهج     , إسرائيلية بأن هذه األرض التي سيقوم عليها حكم ذاتي هي أرض إسرائيل الكبرى            
ني في سياسة القضم المتدرج والطموح اإلسرائيلي إلقامة كيان تابع لها مع إسـتمرار سـيطرة                الصهيو

وقد كان للدعم الالمحدود من قبل اإلدارة األمريكيـة         . اإلحتالل على الحدود الدولية والتجارة وغير ذلك      
ياتية دور عظيم في    سياسياً واقتصاديا من خالل تغطية جميع نفقات األعمال العسكرية واالستيطانية والح          

  .عالوة على ربط جميع المعونات الدولية للسلطة بقضايا األمن اإلسرائيلي, فشل هذه المرحلة
التي استطاعت ونجحت في تطبيقها على األرض، وهي خلق         " إسرائيل"ومن هنا فإن تصادم النوايا؛ نية       

 استقالل اقتـصادي ومـع معـدل        ليس فقط دولة تابعة متفرقة بمعنى أنها دولة بال حدود وال سيادة وال            
في معظم المناطق، ونية السلطة في االستقالل وإقامة        % 70ومعدل فقر يزيد عن     % 62للبطالة يزيد عن    

نواة الدولة وتجسد هذا تماما في كامب ديفيد حيث تقرر شطب كل ما أنجزته السلطة وشطب كل معـالم                   
  .السيادة كما شاهدنا خالل االنتفاضة

  :فخامة الرئيس
ما سيعرض عليك في أنابوليس تحقيق تواصل مواصالتي بين قطاع غزة وبين كانتونات الضفة الغربية،               

 14(بما يضمن باألساس األمن للكيان الصهيوني وبما يحقق رؤية بوش ورسالة الـضمانات الـشهيرة                
القائمة " ئيليةاإلسرا"التي طمأن فيها بوش شارون أن ال يتم المساس بالمستوطنات الكبرى            ) 2004أبريل  

حاليا والتي يسميها بوش التجمعات السكانية، وكذلك منع أي محاولة لفرض أي خطة بديلة عن خارطـة                 
  ".األمر الذي يعني شطب جميع القرارات الدولية وعدم االستناد لها في أي حل نهائي. "الطريق

وقد اتضح  ) ئين والحدود والمياه  القدس والالج (في أنابوليس سيتم الشروع  للقضاء على القضايا المؤجلة          
ذلك مسبقًا من خال ل موافقتكم على الحفاظ على يهودية إسرائيل، األمر الذي يترتب عليه تهجير أهـل                  

من مساحة الضفة   % 38 وإذا حدثت أي عودة لالجئي لبنان وسورية، فستكون عودتهم إلى            ،قرى الجليل 
ضفة نفسها، والذي سيحصل لجميع القرى والمدن التي        مع العلم أنه سيكون هناك تهجير داخل ال       . الغربية
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تقع في المنطقة الغربية من الضفة، وخاصة طولكرم وقلقيلية، وينبغي هنا أن نشير إلى مشروع حاولـت               
رايس تسويقه ويتولى المهمة اآلن توني بلير، الذي بلور خطة أمنية ظاهرها اقتصادي وستطرح أمـامكم   

  .في مؤتمر الخريف
قناة البحرين، منطقة األغوار    (صادر الطبيعية، والمشاريع اإلستراتيجية في الضفة الغربية        وبخصوص الم 

بين مصر وإسرائيل،   –السياحية والزراعية، محطات توليد الطاقة، المناطق الصناعية الضخمة اإلقليمية          
 من أي كثافـة     المطلقة وخالية " اإلسرائيلية"وبين األردن وإسرائيل سوف تبقى في مناطق تحت السيطرة          

  ).سكانية
  :فخامة الرئيس

" إسـرائيل "ما سيعرض عليك دولة يهودية استيطانية متواصلة جغرافيا وإقليميا مع دول الجوار تـسمى               
 كانتونات تفصلها المحاور الثالثة، ستشكل حظائر مغلقة للعمالة الرخيـصة           3ودولة فلسطينية مكونة من     

يق ما طبق على غزة من حصار مـع ضـرورة علمـك أن              ، وسيتم تطب  %80بمستوى فقر ال يقل عن      
المعركة مفروضة على غزة فرضا بعد المؤتمر وما هذا الحصار المتشدد يوما بعد يوم إال مقدمة لعملية                 

كما أن توالي االجتياحات واالغتياالت المركزة في نابلس والتركيز عليها من قبل كيث دايتون              . عسكرية
نفصال أحادي الجانب يطبق بعد المؤتمر مباشـرة لتـدمير المدينـة وبنيتهـا              واألجهزة األمنية، يمهد ال   

  .االقتصادية كما يحصل في غزة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها تماما
  :فخامة الرئيس

) مصر واألردن وحتى العراق   (وإلنجاح المشروع األميريكي، فإنه يجب أن تشارك جميع الدول اإلقليمية           
، وقد توضـحت بعـض إرهاصـات        "2020إسرائيل  "اضح من خالل مخطط     في هذا المشروع، وهو و    

  .المشروع بالشراكة المتوسطية التي يدعو لها ساركوزي بقوة
إن هذا المؤتمر وبجميع محاوره وأطرافه ورغم مراهنات كثيرة إسرائيلية وغربية على فشل هذا المؤتمر               

تكون إال نقمة على المشروع الفلسطيني وعلـى        في تحقيق األهداف التي تدعيها أمريكا إال أن نتائجه لن           
آخر ورقة سالم في الشرق األوسط تسقط فـي         "القضية الفلسطينية وأن هذا المؤتمر كما نعته البعض أنه          

وبالتالي فإن تبعات ذلك خطيرة وهذا يعني وبشكل واضح أن حرب ما ستقوم قائمتها بعد               " خريف أمريكا 
 التي سيتم ضربها فإن قطاع غزة أحد األقـاليم المـستهدفة علـى          المؤتمر وبعيدا عن األطراف األخرى    

  .طريق تصفية القضية الفلسطينية
أخي الرئيس حذار أن تكون طرفاً يمر عبره المشاريع اإلسرائيلية واألمريكية مقابل فتات سينقلب عليـه                

  .اإلحتالل في لحظة واحدة
  والسالم عليكم

  28/11/2007فلسطين اآلن 
  

  ادم اعظم الق: انابوليس .71
  عبد الباري عطوان

نستغرب تركيز الكثيرين علي فشل مفاوضات اللحظة االخيرة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي فـي              
التوصل الي وثيقة مشتركة تحدد اطار المفاوضات الثنائية التي ستنبثق عن مؤتمر انابوليس، فالخطـاب               

 هو المرجعية والوثيقة، وما ورد فيه مـن افكـار           الذي القاه الرئيس االمريكي جورج دبليو بوش اصبح       
  .ومواقف حسمت نتيجة هذه المفاوضات قبل ان تبدأ

اخطر ما جاء في هذا الخطاب هو اعالن الرئيس بوش، وامام سبعة عشر وزيـر خارجيـة ومـسؤول                   
 قـومي   عربي، ان الواليات المتحدة االمريكية ملتزمة التزاما مطلقا بان اسرائيل دولة يهودية، ووطـن             
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لليهود جميعا، وهذا يؤسس لمستقبل مظلم ليس بالنسبة الي ستة ماليين الجئ فلسطيني فقط، وانما لمليون                
  .ونصف المليون آخرين يعيشون داخل ما يسمي بالخط االخضر

 زمن الحروب الصليبية والدول الدينية التي ازدهـرت         ىفالرئيس بوش المتعصب دينيا يريد العودة بنا ال       
 الوسطي، وارتكبت مجازر دموية مرعبة في حق كل من خالفها في الدين او المذهب، ومـا          في العصور 

  .الديمقراطية االوروبية الحالية اال رد فعل علي هذا التاريخ المظلم
 اقامة دولة عنصرية خاصة بهم يتـذكرون جيـدا ان العنـصرية             ىوال بد ان اليهود الذين يصرون عل      

ي أديا الي الهولوكوست، وان اعالن ملكـة االنـدلس األولـي ايـزابيال              االلمانية والتعصب للجنس اآلر   
 مجازر في حق المسلمين واليهود الـذين        ىوزوجها فرناندو الثاني، اسبانيا دولة مسيحية كاثوليكية قاد ال        

رفضوا التخلي عن دينهم، واالنخراط تحت المظلة الكاثوليكية، ولم يجد اليهود مالذا آمنا لهم اال في كنف                 
  . وجه الخصوصىالعرب في دول المغرب العربي عل

نستهجن هذا الطرح العنصري من رئيس دولة تتكون من انصهار مختلف االديان واالعـراق وااللـوان                
ونستغرب ان ال يعتـرض     . والثقافات في بوتقة المساواة والتعايش والفرص المتكافئة والحكم الديمقراطي        

 هذا الطرح العنصري الذي يعيـدنا       ى انظمة حكمهم ومجتمعاتهم عل    االوروبيون الذين يتفاخرون بعلمانية   
  . العصور الوسطي وحزام العفة وغزو اراضي الغير بهمجية غير مسبوقةىال

 لهذا الطرح العنصري بقوة في كلمته، وذكّر        ى لو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تصد        ىكنا نتمن 
وائل ظلوا وألكثر من مئة عام يتحـدثون عـن علمـانيتهم            زميله ايهود اولمرت بأن رواد الصهيونية األ      

  .والنموذج االشتراكي لدولتهم وتسامحها مع الغير
اولمرت خصص الجزء االكبر من خطابه للحديث عن االرهاب الفلسطيني، ومعاناة االسـرائيليين مـن               

الهامة للحديث عـن    جرائه طوال االعوام الماضية، ولكن السيد عباس لم يستغل هذه الفرصة االعالمية             
معاناة الفلسطينيين اليومية من االرهاب االسرائيلي، وعن وجود مليون ونصف مليون فلسطيني من ابناء              

  .شعبه يتضورون جوعا تحت حصار وحشي في قطاع غزة
 لو ان السيد عباس وقف وقفة شجاعة، ووضع خطابه االنشائي المكتوب بطريقة باهتة وغيـر                ىكنا نتمن 

 عن لقاءاته الثمانية مع اولمرت وكيف انها لم تحقق مليمترا واحدا من التقدم علي وثيقـة                 مؤثرة، وتحدث 
فقد كان السيد عباس مجامال ويتعامل مع االسـرائيليين         . او بيان مشترك بسبب تعنت الزميل االسرائيلي      

  .وكأنهم اصدقاء، بينه وبينهم سوء فهم بسيط يمكن تطويقه بسهولة
باس يؤكدون في تصريحاتهم االعالمية، وما اكثرها هذه االيام، بأن اي اتفاق يتم             المقربون من الرئيس ع   

هذا كالم جميل، ولكنه يكشف نوايا      .  الشعب الفلسطيني في استفتاء شعبي حر      ىالتوصل اليه سيعرض عل   
وممارسات تنقضه كليا، وتثبت عكسه، فاذا كان ابناء الشعب الفلسطيني ال يستطيعون تنظـيم مظـاهرة                

مية في رام اهللا او الخليل او نابلس يعبرون فيها عن معارضـتهم لمـؤتمر انـابوليس، ويواجهـون                   سل
بالرصاص الحي ناهيك عن هراوات قوات القمع المسلحة من قبل االحتالل، والممولة امريكيـا، فكيـف                

تطلعون اليه  سيستطيع هذا الشعب ان يعبر عن رأيه في اي استفتاء علي اتفاق يقدم لالسرائيليين كل ما ي                
  .من تنازالت

اسرائيل خرجت فائزة من هذا المؤتمر الذي يتمثل نجاحه في انعقاده، فقد ظهرت امام العالم كدولة وديعة                 
محبة للسالم ال تملك اكثر من ثالثمئة رأس نووي، وتحتل ارض الغير بالقوة، وتحتجز اكثر مـن احـد                   

  .حاكمات قانونية االقل نسبة كبيرة منهم دون اي مىعشر الف اسير عل
التطبيع الذي يتطلع اليه ايهود اولمرت وكل القادة االسرائيليين اآلخرين تحقق كليا او جزئيا، وهذه هـي                 

 في تاريخ المؤتمرات التي يتم التحكم فيها بالتغطية االعالمية، وال يسمح للمصورين بنقـل               ىالمرة االول 
جلس الي جانب من، وكيف كانت طاولة االجتمـاع،         فلم نعرف من ي   . الوقائع حية علي الهواء دون رقابة     

ولكن ما الحظناه من اللقطات القليلة ان وزراء الخارجية العرب كانوا يقفون كتفا بكتف مع ايهود باراك                 
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وزير الدفاع االسرائيلي، وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية، ومن غير المنطقـي وفـي قاعـة                
  .نه لم تحدث مصافحات او ابتسامات او حتي لقاءات جانبيةصغيرة ضيقة كالتي شاهدناها ا

وزراء الخارجية العرب والسيد عمـرو      . المشاركة العربية في هذا المؤتمر كانت فضيحة بكل المقاييس        
 مؤتمر انعقد من اجل تفريغ      ىموسي امين عام الجامعة العربية كانوا مجرد كومبارس، او شهود زور عل           

  .وهرها والتنازل عن اهم ما فيها وهو حق العودة لالجئين الفلسطينيينالقضية الفلسطينية من ج
 عربية مشتركة لتدمير بلد عربي      -الرئيس جورج بوش األب حقق سابقة تكوين جبهة عسكرية امريكية           
 والرئيس بوش االبن يمهد لتحقيق      ،اسمه العراق وقتل مئات اآلالف من ابنائه تحت شعار تحرير الكويت          

 اسرائيلي تحت مظلة امريكية لتدمير بلد اسالمي آخر اسـمه           - وهي تكوين تحالف عربي      سابقة اخطر، 
  .ايران

ال نستغرب مشاركة دول عربية معتدلة في مؤتمر يؤسس لمثل هذا التحالف الجديد، ولكننـا نـستغرب                 
مشاركة سورية احدي الدول المستهدفة من انشائه، وهي التي كانت من اكثـر االصـوات المعارضـة                 

  .نابوليس والعرب المشاركين فيهال
 ذلك، ولكنهـا قطعـا سـتفقد        ىال نعتقد ان المشاركة السورية في انابوليس ستعيد الجوالن، وان كنا نتمن           

سورية الكثير من مصداقيتها امام الكثيرين من العرب وربما السوريين انفسهم، في وقت هي بحاجة اليها                
  .هة استهدافها اسرائيليا وامريكيا بل وعربيا ايضا خيار التعبئة لمواجىاذا قررت اللجوء ال

يبدو ان نموذج افواج الصحوة العشائرية الذي نجحت الواليات المتحدة في اقامته في العراق، واستخدمته               
في شق صفوف المقاومة، واغراقها في حرب استنزاف داخلية دموية يبعدها عن هدفها االساسي وهـو                

فاالموال االمريكية بدأت تعطي    .  وشك ان يتكرر في فلسطين المحتلة      ى عل مقاومة االحتالل وقواته، بات   
  .ثمارها، فالرئيس محمود عباس تعهد في كلمته بمحاربة االرهاب الفلسطيني دون هوادة في االيام المقبلة

  28/11/2007القدس العربي 
  

  لقاء أنابوليس واحتماالت التسوية بين الهزل والجد .72
  حسن نافعة

فناشط السالم اإلسرائيلي المعروف    . شكوك في جدية لقاء أنابوليس على الجانب العربي وحده        ال تقتصر ال  
نكتة في  " تحت عنوان    counterpunch من الشهر الجاري نشر في       19يوري أفنيري كتب مقاالً بتاريخ      

  :، بدأه كالتالي"the joke in Annapolisأنابوليس 
 ولدت فكرته، شأنها في ذلك شأن مبـادرات سياسـية أخـرى             فقد. مؤتمر أنابوليس نكتة، لكنها سخيفة    "

وألنه تعين على الرئيس بوش إلقـاء       . كثيرة، في سياق عملية أقرب ما تكون الى الهزل منها إلى الجدية           
خطاب أريد له أن يوحي بالجدية ويساعد على إلهاء الناس عما يجري في العراق وأفعانستان، فقد تفتـق                  

" لقـاء "البحث عن فكرة بسيطة سهلة البلع وباعثة على التفاؤل، عن فكرة عقـد              ذهن معاونيه، في سياق     
وال يخفى على أحد أن تجمعـاً كهـذا مقبـول           . بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  " العملية"دولي يعيد إحياء    

ومرحب به، يثير اهتمام عدسات التلفزيون ويتيح فرصة اللتقاط العديد من الصور، ويساعد على إطالق               
نحن نجتمـع، إذن فـنحن      : عنان األمل والتفاؤل، ولو إلى حين، وكأن لسان حال اإلدارة األميركية يقول           

  ".موجودون
، اختتم الكاتب   "لقاء أنابوليس "وبعد تحليله لألسباب التي تدعوه الى االعتقاد بأن ال فائدة ترجى من وراء              

  :اإلسرائيلي الشهير مقاله قائال
 للتوقيـع علـى إعـالن       1948عام  ) مايو( أيار   14ية اليهودية في فلسطين في      عندما اجتمع قادة الجال   "

االستقالل واكتشفوا عدم وجود وثيقة جاهزة للتوقيع، فما كان منهم إال أن راحوا أمام الكاميرات والتاريخ                
  ".يوقعون على ورقة بيضاء، وهو ما أخشى أن يتكرر في أنابوليس



  

  

 
 

  

            37 ص                                     915:         العدد                        28/11/2007األربعاء : التاريخ

ولدت في جو هزلي أو عبثي من النوع الـذي          " لقاء أنابوليس " فكرة   ليس من المستبعد، ابتداء، أن تكون     
فبعد كل ما تسببت به إدارة بوش مـن مـآٍس فـي العـراق              . يصفه يوري أفنيري في مقاله المشار إليه      

وأفغانستان ولبنان وفلسطين، لم يعد مستبعدا أن تقدم على أي مبادرة أو مقامرة من أي نوع، مهما بلغت                  
غير أن ذلك ال يعني أبدا أن لقاء أنابوليس هو مجرد فقاعـة سـتنفجر وينتهـي أثرهـا                   . درجة عبثيتها 

ومفعولها بمجرد أن تطفئ كاميرات التلفزيون أضواءها ويشد رجال اإلعالم رحالهم بعيدا عـن مكـان                
التي فبصرف النظر عن حقيقة الدوافع التي تقف وراء قرار اإلدارة األميركية، إال أن المبادرة               . االنعقاد

أطلقتها تحولت إلى آلية قابلة للحركة والتفاعل مع واقع يتحرك على األرض وأصبحت لها بالتالي دينامية                
  .ذاتية خاصة بها قد تفضي إلى نتائج لم تخطر اصال على بال من أطلقها

 )يوليـو ( تمـوز  16للتدليل على هذه النقطة يكفي أن نتذكر حيثيات الخطاب الذي ألقاه جورج بوش يوم   
فكل كلمة وردت فيه، وكما سبق أن أكدنا في مقال نشر على هذه الـصفحة       . الماضي وأطلق فيه مبادرته   

، كانت تشير إلى افتقاد المبادرة التي أطلقهـا ألي مقومـات            "بوش واالحتيال في الوقت الضائع    "بعنوان  
لمؤتمر المستهدف وكأنـه    ففي هذا الوقت بدا ا    . للنجاح واحتمال عدم انعقاد المؤتمر الذي تدعو له أصال        
في المنطقة، كما يحلو    " المعتدلين"و  " المتطرفين"مجرد محاولة مكشوفة لتعميق االستقطاب بين محوري        

لـم  " المتطرفين"وبينما سعت اإلدارة األميركية الى عزل وحصار محور         . لإلدارة األميركية أن تسميهما   
. عم مواقعه ومواقفه سوى السراب واألوهام الخادعة      شيئا يمكن أن يستعين به لد     " المعتدلين"تقدم لمحور   

ومع ذلك فقد راحت قوة الدفع الذاتية التي تمتعت بها المبادرة من خالل تفاعلها مع حقائق الواقع علـى                   
فبعد تردد وممانعة، حسمت الدول     . األرض، تتجه باألوضاع نحو منعطف آخر غير متوقع بعض الشيء         

رت الحضور والمشاركة، وبعد رفض ومعارضة وتمنع، عكـست سـورية           أمرها وقر " المعتدلة"العربية  
مواقفها وتوجهاتها، وقررت بدورها حضور المؤتمر بعد أن حصلت على ضمانات بـإدراج موضـوع               

  .الجوالن رسميا على جدول أعماله
حين  دولة ومنظمة عالمية وإقليمية،      55سيكون لقاء أنابوليس بدأ بالفعل، في حضور ممثلين عن حوالي           

ورغم صعوبة التكهن بما يمكن أن يسفر عنه المؤتمر مـن نتـائج، إال أن               . يطالع القارئ هذه السطور   
قراءتي الشخصية لتطور األحداث حتى اآلن تسمح لي باستخالص ثالثة استنتاجات أعرضها على النحو              

  :التالي
ألميركية والرغبة في تجنب    أن قرار األطراف العربية بالمشاركة عكس ثقل الضغوط ا        : االستنتاج األول 

تحميل هذه االطراف مسؤولية فشل المؤتمر، بأكثر مما عكس قناعة حقيقية باحتماالت نجاحه أو بوجود               
  .فائدة ترجى من وراء المشاركة فيه

أن موازين القوى القائمة ال تسمح بتحقيق اختراق حقيقي ورؤية الـضوء فـي نهايـة                : االستنتاج الثاني 
 بسيط وهو أن المواقف األميركية واإلسرائيلية من قضايا الحل النهائي ما تزال كمـا               النفق، وذلك لسبب  

ومن المستبعد جدا في الوقت نفسه قبول أي طرف عربي، بما في ذلك السلطة الفلسطينية،               . هي لم تتغير  
ف على صعيد آخر ال تبـدو األطـرا       . للرؤى والتصورات اإلسرائيلية أو األميركية المطروحة للتسوية      

فالـسلطة  . الرئيسية المعنية بالقضية في وضع يسمح لها باتخاذ قرارات صعبة تتطلبها عمليـة التـسوية    
الفلسطينية ضعيفة، بسبب أحداث غزة، وليس بوسعها حتى مجرد االدعاء بأنها تمثل كـل الفلـسطينيين،       

، "حزب اهللا " مع   2006والحكومة اإلسرائيلية ضعيفة، بسبب هزيمتها في مواجهة الصيف العسكرية عام           
وليس بوسعها تقديم أي تنازالت، واإلدارة األميركية ضعيفة، بسبب الصعوبات التي تواجهها في كل من               

أمـا  . العراق وأفعانستان، فضال عن أن حركتها تبدو مقيدة بسبب اقتراب انتخابات الرئاسة األميركيـة             
ل أي شـيء لتغييـر واقـع االحـتالل          الدول األخرى، عربية كانت أم غير عربية، فليس بمقدورها فع         

  .اإلسرائيلي على األرض أو لتخفيف معاناة الفلسطينيين
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أن اإلدارة األميركية لن تسمح بفشل صريح ومعلن للمؤتمر، وبالتالي فلن يكون أمامها             : االستنتاج الثالث 
ـ                سمح من مخرج سوى تغطية عجزها بمفاهيم غامضة توحي بنجاح المؤتمر في إطالق مفاوضات لن ي

اي أن مجرد بدء عملية تفاوضية جديدة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين          . لها هذه المرة بأن تضل طريقها     
حول قضايا الحل النهائي سيتم تصويره كاختراق أو نجاح يتعين اغتنام الفرصة التـي يتيحهـا والبنـاء                  

  .عليها
كيف ستتعامل األطراف   : ح كالتالي غير أن السؤال الذي يتعين طرحه، إذا صحت هذه االستنتاجات، يصب          

المختلفة، خصوصاً العربية، مع القواعد الجديدة للعبة في المرحلة المقبلة وانعكاساتها علـى التطـورات               
في تقديري أنه يتعين التمييز بين أطراف ثالثة أعتقد أن مـصالحها            . المحتملة ألزمات المنطقة المفتوحة   

، "المعتدلـة "السلطة الفلسطينية، والدول العربيـة      : ختلفة، اال وهي  ستتباين في المرحلة المقبلة بدرجات م     
  .وسورية

 فالسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تبدو الطرف األكثر استعداداً لالنخراط في لعبـة تحكمهـا                -1
، وفقا للتعبير المفضل لدى االدارة األميركية، والبدء في أي نوع من المفاوضـات              "بناء"قواعد غموض   

 إسرائيل حتى ولو كانت بال جدول زمني أو مرجعيات واضحة تختلف عن المرجعيات الفـضفاضة                مع
فالسلطة الفلسطينية لم تعد تملك في يدها أي أوراق أخرى في           ". قرارات الشرعية الدولية  " و   242للقرار  

ك فليس مـن    ومع ذل ". حماس"الوقت الحاضر سوى البدء في عملية تعتقد أنها ستدعم موقفها في مواجهة             
الواضح بالضبط شكل وطبيعة الصياغات التي ستلجأ إليها الواليات المتحدة إلقناع الـشعب الفلـسطيني               

  .بجدية العملية التفاوضية التي سيطلقها مؤتمر أنابوليس هذه المرة
أن  والدول العربية المعتدلة تبدو في وضع ال يسمح لها بتقديم غطاء سياسي يمكن للسلطة الفلسطينية                 -2

، خصوصا في غياب ضمانات دوليـة حقيقيـة تؤكـد أن            "حماس"تتكئ عليه في مواجهتها المتوقعة مع       
المفاوضات المقبلة ستفضي إلى نتائج قابلة للتسويق شعبيا بأقل الخسائر الممكنة وقابلة للتنفيذ كذلك خالل               

 مع ما قد يـسفر عنـه        ومن السهل تصور أن هذه الدول ستحاول التكيف       . فترة زمنية وجيزة أو معقولة    
مؤتمر أنابوليس، أياً كانت نتائجه، مع االستعداد التام لالنقالب عليها كلياً عند أول منعطـف أو أزمـة،                  

  !خصوصا حين تكتشف أنها لم تحصد مما قدمت سوى قبض الريح
 فمـن غيـر المتوقـع أن تقبـل        .  وأخيرا ففيما يتعلق بسورية يبدو موقفها بالغ الحساسية والغموض         -3

االنخراط في اللعبة الجديدة ما لم تحصل على التزام إسرائيلي بالشروع في مفاوضات حول الجوالن تبدأ                
من النقطة التي كانت قد توقفت عندها منذ سبع سنوات، وعلى ضمانات بأن المفاوضات المتوقعة ستؤدي                

وهنا تتجلـى تحديـدا     . 1967عام  ) يونيو(حتما وفي النهاية إلى االنسحاب إلى خط الرابع من حزيران           
فالواقع أنه سيصبح بوسع سورية، في      . طبيعة المأزق الذي سيواجهه المؤتمر بسبب مشاركة سورية فيه        

حالة رفض الواليات المتحدة وإسرائيل تقديم الضمانات المطلوبة، أن تقول حينئذ أنها سعت مخلصة لمنح               
ل، ما سيتيح لها التنصل والتبرؤ من كل ما تحقق          السالم فرصة جدية لم تغتنمها الواليات المتحدة وإسرائي       

وال جدال في أن موقفا كهذا سيشكك في صدقية ما تحقق فـي   . في انابوليس حتى على المسار الفلسطيني     
  .المؤتمر

وعلى أي حال فمن الواضح تماما أن سورية تدرك جيدا أن الواليات المتحدة وإسرائيل تبذالن كل ما في                  
وربمـا ال   ". حمـاس "و  " حزب اهللا "ران وفك التحالف الذي يربطهما معا بكل من         وسعهما لسلخها عن إي   

يكون لدى سورية ما يمنع، نظريا على األقل، من فك هذا التحالف إذا حصلت على ضمانات مؤكدة بأنها                  
وألنها تبدو واثقة تماما أنها لن تحصل من أحد على ضمانات           . ستستعيد الجوالن كامالً في نهاية المطاف     

من هذا النوع، فقد بدت واثقة من أن حضورها ومشاركتها في مؤتمر أنابوليس يصبان في مصلحتها ألن                 
ذلك يجنبها، من ناحية، االتهام بالتسبب في إفشال المؤتمر، ويتيح لها، من ناحية أخرى، متابعة ما يجري                 

بب لها مـشكالت    ويرى البعض أن مجرد حضور سورية ومشاركتها في انابوليس قد يس          . فيه عن قرب  
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وبعـض الفـصائل    " الجهـاد "و  " حمـاس "و  " حـزب اهللا  "كبيرة مع حلفائها اإليرانيين، وربما ايضا مع        
ومع ذلك فهي تبدو واثقة من صالبة تحالفاتها وقدرتها على الصمود، وتبدو مطمئنة             . الفلسطينية األخرى 

يس يدخل فـي إطـار المنـاورات        إلى إدراك حلفائها أن قرارها بالحضور والمشاركة في مؤتمر أنابول         
  .التكتيكية ومقتضيات اإلدارة الرشيدة لألزمة

ومع ذلك فال يجوز أن نستبعد من تحليلنا كليا احتمال قيام الحكومة اإلسرائيلية باتخـاذ قـرار مفـاجئ                   
ومنظمـات المقاومـة    " حـزب اهللا  "باالنسحاب من الجوالن إذا قبلت سورية فك تحالفها مـع إيـران و              

وال جدال في توفر العديد من الدوافع لحض إسرائيل على اتخاذ قرار من هذا النوع، نظريـا                 . يةالفلسطين
فمن شأن هذا القرار أن يضمن إلسرائيل، من ناحية، تأييد سورية ألي حل تراه أو تفرضـه                 . على األقل 

مهيدا لتوجيه  على المسار الفلسطيني، كما سيفسح المجال، من ناحية أخرى، أمام محاوالت عزل إيران ت             
غير أن قـرارا    . ضربة عسكرية لمنشآتها النووية، وهو الهدف الذي يبدو أن إسرائيل لم ولن تتخلى عنه             

كهذا قد يضع سورية في مأزق ال تحسد عليه، ألنه يعرض مصالحها االستراتيجية في المنطقـة لخطـر                
 أنه سيظل مستهدفا من جانـب       وألن النظام السوري الذي يقوده تيار قومي، يدرك بحسه الغريزي         . كبير

اإلسرائيليين واألميركيين، فمن الطبيعي أن تساوره شكوك عميقـة حـول حقيقـة النيـات األميركيـة                 
لذا فاألرجح أن ال تميل سورية الى التفريط بـسهولة بحلفائهـا الطبيعيـين مقابـل                . واإلسرائيلية تجاهه 

  .احتماالت تبدو، حتى هذه اللحظة، مجرد أضغاث أحالم
ياً كان األمر فسيكون قبول إسرائيل إجراء مفاوضات حول الجوالن من النقطة التـي كانـت توقفـت                  وأ

ولذلك يمكـن أن    .  بمثابة اختبار حقيقي لمدى جديتها في البحث عن تسوية في المنطقة           2000عندها عام   
 قد يـؤدي إلـى      ففشل المؤتمر . نقول بثقة إن المنطقة بعد مؤتمر أنابوليس ستختلف عما كانت عليه قبله           

التعجيل بانفجار األوضاع كلها في المنطقة، ونجاح المؤتمر في إطالق عملية تسوية حقيقية قد يساهم في                
إعادة ترتيب أوضاع المنطقة على نحو مختلف عما كانت تطمح إليه الواليـات المتحـدة فـي سـياق                   

ية لتغطيـة عجزهـا وفـشلها       أما إذا استمرت المحاوالت األميركية الرام     . مشروعها لشرق أوسط كبير   
وعلى . بصياغات غامضة ومناورات تكتيكية، فلن يؤدي ذلك إال إلى تأجيل انفجار يبدو أنه قادم ال محالة               

ونأمـل أن   . أي حال فال تتوافر أي ة أدلة توحي بأن لقاء أنابوليس يتيح فرصة لتسوية حقيقية للـصراع                
  !نكون مخطئين

  28/11/2007الحياة 
  

  خطر على إسرائيل.. لدائم مع أبو مازن اتفاق السالم ا .73
  بنيامين نتنياهو

يمكن أن نقول انه بخالف قول آبا ايبان عن الفلسطينيين، لم تُضع اسرائيل             . شعب اسرائيل يطلب السالم   
مع ذلك ال يجوز ان يجعلنا الشوق الى السالم ال نميز بين الـسالم              . قط أية فرصة لمحاولة تحقيق السالم     

  .م الوهميالحقيقي والسال
يجـب  . شرط اساسي أول للسالم الحقيقي هو وجود شريك حقيقي يستطيع ويريد جلب شعبه الى السالم              

على قيادة مسؤولة في اسرائيل ان تتأكد في البدء من انه يوجد في الجانب الثاني عنوان مسؤول، وثقـة                   
اسرائيل الحيوية، وعليها   يجب ان تصر القيادة المسؤولة على األمن وعلى مصالح          . وصلب لصنع السالم  

ال تفي حكومة اولمرت بأي واحد مـن هـذه الـشروط            . ان تطلب مصالحات متبادلة من الجانب الثاني      
  .االساسية

من اجل الوصول الى انـابوليس      . ليس السؤال هل نمضي الى انابوليس بل كم كلفتنا بطاقة الدخول هناك           
 مصفحة الى الفلـسطينيين وألـف       25ونقل  " ينالمخرب"وافقت حكومة اولمرت على اطالق سراح مئات        
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هـل  . بندقية ونحو من مليوني رصاصة اليهم، وذلك بخالف توصية الجيش االسرائيلي والجهات االمنية            
  .يشك أحد في من سيقع هذا السالح في يديه والى من سيوجه في الغد؟

نذ االن فـصاعدا لـن      تخلت حكومة اولمرت أيضا عن مطالب األمن كما تظهر في خارطة الطريق؛ فم            
المسلحة التي تتجول بال عـائق فـي منـاطق الـسلطة            " االرهابية"يكون أبو مازن ملزماً بحل القوات       

  .الفلسطينية
اذا كانت الحكومة قد تخلت عن كل هذا من اجل الوصول الى انابوليس فقط، فما الذي ستتخلى عنه بعد                   

م، وماذا ستعطي السوريين النهم تفضلوا بارسال       ذلك؟ ماذا ستعطي حكومة اولمرت السعوديين لمشاركته      
ال : ما الذي حصلت عليـه اسـرائيل؟ والجـواب     : نائب وزير خارجيتهم الى المؤتمر؟ ونضيف ونسأل      

  .شيء
ففي مؤتمر كامب ديفيد الثاني ايضا اعطى ايهود باراك كـل           . جدير بنا ان نتعلم من التجربة على االقل       

فتاك بدل سـالم    " ارهاب"حصلنا على   ". ارهاب المنتحرين " سوى   شيء، ولم تحصل اسرائيل على شيء     
  .حقيقي النه لم يكن لنا شريك حقيقي، والن التفاوض تم على نحو بال خبرة وفاشل

إن التوقيع مع أبو مازن الضعيف على االتفاق الدائم يشبه بناء مبنى متعدد           . هذا هو الوضع بالضبط اليوم    
  .لمبنى علينا إن آجال أو عاجالسينهار هذا ا. الطوابق بال أسس

وان . يجب على حكومة مسؤولة ان تجري تفاوضا بحزم، وبتصميم وبفخر         . يمكن أن يكون االمر مغايرا    
تقدم على نحو عملي تطويرا اقتصاديا للفلسطينيين الذين يريدون السالم وان تشجعهم في مقابل ذلك على                

لة تحافظ على األمن، وتصر على المشاركة وتفرق        الحكومة المسؤو . بناء مؤسسات حكم وقضاء مستقرة    
  .تفريقا حسنا بين السالم الحقيقي والسالم الوهمي

  "يديعوت"عن 
 28/11/2007األيام الفلسطينية 

  
  المعارضة المجهضة.. حماس وأنابوليس .74

  عريب الرنتاوي
ا فـي المجلـس     المهرجانات الخطابية والعرائض الطويلة والعريضة التي وقعها قادة حماس وأعـضاؤه          

 حتى وإن انضمت إليها حركة الجهاد ومنظمة الصاعقة التي          ، لن تقدم أو تؤخر    ،التشريعي ضد أنابوليس  
 فكل ما نجـم عـن هـذا         ، منذ أكثر عشرين سنة على أقل تقدير       ،لم نسمع بها ولم يأت أحد على ذكرها       

 تبدأ عادة بعبـارات مـن       ،ر ولم يحظ بأكثر من جملة واحدة في نشرات األخبا         ، لم يبرح مكانه   ،الحراك
 وفي خاتمة التقرير حول أنـابوليس      ، تقال على عجل   ،..."على صعيد آخر  " أو   ،..."من ناحية ثانية  : "نوع

  .والمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
 ،كما أن تهديدات الحركة وتأكيداتها بأن ما سينجم عن أنابوليس لن يلزم الشعب الفلسطيني فـي شـيء                 

 فـإن توصـل     ، بل وهي ال تساوي الحبر الـذي تكتـب فيـه           ،"لزوم ما ال يلزم   "سياق  تندرج أيضا في    
 ، بما فيهـا سـوريا     ، وبشهادة خمسين دولة ومنظمة    ،الفلسطينيون واإلسرائيليون إلى اتفاق في أنابوليس     

 فلن يكون بمقدور الحركة وال حليفاتها من المنظمات الفلسطينية األقـل نفـوذا أن تـدير                 ،حليفة حماس 
 ، تشرع في رحلة تكيف صعبة مع االتفاقيات الجديـدة         ، وستجد هذه األطراف نفسها من جديد      ،ها له ظهر

  .  مع االتفاقيات القديمة ومقتضياتها وهياكلها ومؤسساتها،بعد أن كانت قد تكيفت واقعيا وعمليا
" زيالمـؤتمر المـوا   " وبدرجة أقل ضجيجا في دمشق التي رفضت استضافة          ،وما يجري في قطاع غزة    

 ينهض شاهدا على الكيفية التي قيدت بها حماس نفسها          ،لمؤتمر أنابوليس بخالف النفي الفصائلي المتكرر     
 وأضعفت من قدرتها على الفعـل والتـأثير        ، والطريقة التي أطلقت بها الحركة النار على أقدامها        ،بنفسها

  .والتحرك الجاد والمنطقي والمؤثر
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حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة برئاسة إسماعيل        :  السيناريو التالي   أن نتخيل  ،ولنا في هذه المناسبة   
 وتمسك بتالبيب الغالبيـة فـي المجلـس         ، حماس تحتل مركزا حاسما في تشكيلة مجلس الوزراء        ،هنية

   ما الذي كان سيحصل؟، ، وتحظى بالقدر ذاته من الشعبية والجماهيرية،التشريعي
 لما كـان    ، وإن هو فعل   ،كان ليطلق مبادرة في تموز الماضي ابتداء       أن الرئيس جورج بوش ما       ،أحسب

 أقله لـبعض وزرائهـا ونوابهـا والشخـصيات     ،بمقدور المجتمع الدولي أن يستمر على تجاهله لحماس       
 تمادى في غيه واستمر في حصاره السياسي        - أي المجتمع الدولي     - وإن هو    ،المعتدلة المحسوبة عليها  
 أن يقفزا من فـوق ومـن   ، والرئيس عباس، لما كان بمقدور السلطة الفلسطينية،المضروب على الحركة 

 ، ولكانت الحركة اليوم   ، ولكانا أخذا بنظر االعتبار بعض من تحفظاتها على أقل تقدير          ،خلف ظهر حماس  
  .في قلب المعمعة بدل أن تكون على حوافها وأطرافها البعيدة كما هي عليه اآلن

 ،بالحركة كان حلقة في سلـسلة متـصلة       "  دحالن -تيار دايتون   "بأن تحرشات    ،قد يقول قائل من حماس    
 ولذلك فإن ما حصل في الرابع عشر مـن حزيـران   ،كانت ستصل حتما إلى حلقتها الحالية في أنابوليس   

 فحماس أدخلت نفسها بنفسها في جوف زجاجة        ، والحقيقة أن المسألة ليست كذلك أبدا      ،كان قدرا ال راد له    
 ال علـى    ، فما عاد لها من هوامش حركة ومناورة كثيـرة         ،على فوهتها " السدادة"ومها تثبيت   وأحكم خص 

 ولم تبـق    ، وال حتى دمشق وبيروت المشاركتان في أنابوليس       ، وال في الضفة الغربية    ،األرض في غزة  
  .أمام الحركة سوى طهران وعباءة المرشد واحمدي نجاد

 ، بعد أن يفقدهم أدواتهم وأسـلحتهم      ،ينتهي بها التطرف بأصحابه   نحن أمام أنموذج دال على الكيفية التي        
 ويغلق عليهم المنافذ التي يتسرب      ،ويجردهم من هوامش المناورة والمساحات المخصصة لحرية التحرك       

  .منها الهواء الطلق والنسيم العليل
  28/11/2007الدستور 

  
  "!أنابوليس"ما وراء مؤتمر  .75

  عبد المنعم سعيد
استثناء مـن هـذه     " انابوليس"كبير إطار استراتيجي واسع يجرى فيه، وال يعد اجتماع          لكل حدث دولي    

القاعدة، فيخطئ من يظن أن المجتمعين جاءوا فقط لتسهيل التفاوض حـول قـضايا الوضـع النهـائي                  
 اإلسرائيلية، أو للبحث في سبل إقامة دولة فلسطينية حقيقية تصلح لتطبيق حـل الـدولتين؛                -الفلسطينية  

وبدون الدخول في كثيـر     . استراتيجية أكثر اتساعا  " أجندة" جاءوا من أجل     - باإلضافة إلى ذلك     -نما  وإ
أولهما يخص الواليات المتحدة األمريكية ومعركتهـا       : من التفاصيل، فإن االجتماع يحده إطاران آخران      

ها تخص الحركة الوطنية     في الشرق األوسط والمتعددة األبعاد؛ وثاني      - والمصيرية بالنسبة لها     -الكبرى  
وربما بعد التحليل لن يكون مستغربا أن تبدو المعركتان         . الفلسطينية بعد ستة عقود من الهزيمة والشتات      

  .متصلتين، بل انهما معركة واحدة في نهاية األمر حول شكل الشرق األوسط ومستقبله دوال ومجتمعات
هو من لمس النقطة األولى في مقال له نشر مؤخرا          وربما كان المحلل السياسي اإلسرائيلي، يوسي ألفر،        

هي " أنابوليس"األمريكي حينما قال إن اإلطار االستراتيجي الذي يجري فيه اجتماع           " فوروارد"في موقع   
الحرب األمريكية العامة على اإلرهاب واألصولية اإلسالمية، وعند اختصارها إلى دول فإنهـا تـصير               

ومن وجهة نظره فإن الواليات المتحدة، ومعها إسرائيل،        . ق وأفغانستان إيران وسوريا والنصر في العرا    
أخطأتا عندما ذهبتا إلى المسار الفلسطيني لتحقيق األهداف االستراتيجية العظمى ألنه أقـل المـسارات                
عرضة للنجاح حيث الفلسطينيون مقسمون، وعباس ال يمتلك حوال وال قوة، والنصر مؤكد لحركة حماس               

 هو  - والكالم ال يزال للمحلل اإلسرائيلي       -ولذلك فإن البديل    . نتخابات أو عند حمل السالح    سواء في اال  
سوريا التي تملك أوراقا في لبنان والعراق وفلسطين، وهى تواقة في نفس الوقت الستعادة الجوالن التـي      
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قعـة  سوف تكون ثمنا بسيطا يدفع من أجل فصل دمشق عن طهران، وضرب حزب اهللا وحماس في وا                
  .واحدة

والحقيقة أنه يبدو أن ذلك كان هو التفكير اإلسرائيلي األولى بالنسبة للخطوة القادمة فـي التعامـل مـع                   
 اإلسرائيلي من النافذة السورية وليس الفلسطينية ألنها األسهل واألقل تعقيدا، وفـوق             -الصراع العربى   

 -ولكن الواليات المتحدة    . ق عليه بحزم وقسوة   ذلك كله توجد قيادة سياسية قادرة على تنفيذ ما يتم االتفا          
 كان لها رأى آخر، وهى أنها ليست على استعداد للدخول في            -أو إدارة الرئيس بوش على وجه التحديد        

لعبة جديدة لتوازن القوى في المنطقة تجذب فيها سوريا من داخل الحلف الراديكالي ألن دمشق يوجد بها                 
ولذلك فإنها منعـت    . حرب الباردة حتى ولو كانت له سلوكيات معتدلة أحيانا        نظام راديكالي ينتمي أليام ال    

إسرائيل من فتح باب المفاوضات مع سوريا وطالبتها بالتركيز على النافـذة الفلـسطينية فـي خطـوة                  
استراتيجية كبيرة خالفت كل ما اعتقدته وعملت على أساسه إدارة بوش طوال السنوات الست األولى من                

الخيار األمريكي هنا كان في الحقيقة هو دعم قوى االعتدال فـي مواجهـة              . البيت األبيض وجودها في   
القوى الراديكالية، وكان جزءا من ذلك استراتيجية التصعيد المحسوب داخل العـراق، والـذي أعطـى                

جـزءا  للقبائل السنية، وخلق الجسور بين جماعات المجتمع المدني السنية والشيعية؛ كما كانت             " التمكين"
فقـد أدركـت إدارة     . من تغليب االستراتيجية على التاريخ في ما يتعلق بالمسألة الديمقراطية في المنطقة           

بوش أن التحول الديمقراطي ما هو إال عملية تاريخية كبرى ترتبط بالفكر والمؤسـسات ونمـو الطبقـة      
ن حيث خسارة تأييد الدول     الوسطى، كما أدركت أن ثمن إشهارها من قبل المحافظين الجدد كان فادحا م            

العربية المعتدلة؛ بينما كان الهدف االستراتيجي هو النصر في معارك محددة متعلقة بمسارح محددة فـي                
هنا فإن إدخال سوريا في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل هو أجحاف بقوى االعتـدال              . العراق وأفغانستان 

وبالمقابـل  .  الفلسطينية، والجبهة العراقية أيـضا  في وقت تجري فيه المناطحة على جبهة لبنان، والجبهة        
  .للدول العربية المعتدلة لكى تحسم معركتها اإلقليمية لصالحها" تمكين"هو " أنابوليس"فإن بدء اجتماعات 

اإلطار االستراتيجي الفلسطيني ليس بعيدا عن هذا اإلطار العام حتى ولو كان واقعا على مستوى قطـر                 
الف بين فتح وحماس اآلن ال يختلف كثيرا عن الخالف الذي يجري في مصر بين               فالحقيقة أن الخ  . واحد

الحزب الوطني الديمقراطي وجماعة اإلخوان المـسلمين، وجبهـة التحريـر الجزائريـة والحركـات               
ولكن . والجماعات اإلسالمية المختلفة في الجزائر، واألمثلة بعد ذلك كثيرة ومتعددة بتعدد األقطار العربية            

هو ترجمة لذلك الخط الفاصل بين رؤية للدولة ككيان اجتمـاعي           " أنابوليس"منا هنا هو أن اجتماع      ما يه 
لتحقيق سالم ورفاهية مواطنيه، والنظرة إلى الدولة باعتبارها حقيقة نضالية أو جهادية ذات رسالة مـن                

علـى مهمـة الكيـان    هنا فإن الخالف ليس فقـط  . نوع أو آخر لمواطنيها أحيانا وللعالم في كل األحيان   
وفي الحالة الفلـسطينية فإنـه يـصعب        . االجتماعي، وإنما النظرة إلى الزمن، والمكان، وحقوق اإلنسان       

تحديد سبب واحد لهذا الخالف الذي يبدو أنه يعكس في بعض من جوانبه طبيعة الخالف بين غزة حيث                   
لى استوعبت أكبر نـسبة مـن       األو. تسود وتحكم حماس، والصفة الغربية حيث تسود وتحكم حركة فتح         

من الالجئين، والثانية   ) مليون1.4(الالجئين الفلسطينيين رغم مساحتها الصغيرة، فثالثة أرباع سكان غزة          
. 1950عرف حتى الجئوها رحابة الدولة عندما جرى ضمها إلى األردن ومنح مواطنيها الجنسية عـام                

ي تل المسؤولية سوف تعمل فتح علـى نجـاح          ولكن االختالف األكبر ظل دوما في الرؤى، وعلى جانب        
فالمعركة ليست حول فلسطين بقدر ما هـي        . بينما لن يغمض لحماس جفن حتى يفشل      " أنابوليس"مؤتمر  

فالرئيس عباس ورفاقه قرروا الـسير إلـى     . حول روحها ومستقبلها، وال يبدو أن أحدا سوف يوفر جهدا         
كان فيه السالم شقيا، ألن دوام الحال البائس ليس فقـط  آخر الشوط حتى ولو كانت فيه تنازالت مؤلمة، و      

من المحال، ولكن استمراره سوف يضمن وجود وضع فلسطينى تسيطر عليه منظمات دينية لـيس هـو                 
هل تختلف المعركـة    . الوضع الذي حارب من أجله الوطنيون وليس الحالة التي سقط من أجلها الشهداء            

ل حتى عن المعركة العربية التي ال يريد أحد اإلعالن عنهـا بـأن              األمريكية عن المعركة الفلسطينية، ب    
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الخطوط الفاصلة قد تكون في المفاوضات حول القدس والالجئين والحـدود، ولكـن المعركـة خـارج                 
المفاوضات لن تقل ضراوة حيث الخطوط الفاصلة بين الراديكالية واالعتدال، والدولة المدنيـة والدولـة               

ل الحياة والعمل من أجل الموت، وأن تكون الدولة في العالم المعاصر أو تكون في               الدينية، والعمل من أج   
  !عالم الماضي؟ واإلجابة أن المعارك قد تكون جد مختلفة، ولكن المسرح االستراتيجي بالتأكيد واحد

  28/11/2007الشرق االوسط 
  
  
  

  !!قائمة سوداء لكل من يتنازل عن حقوق األمة وثوابتها .76
   صالحسليمان. د. أ

أكتب هذا المقال وعربنا يشدون رحالهم إلى أنابوليس يمنون نفوسهم بمـشاهدة طلعـة بـوش البهيـة،                  
 دولة عربيـة وافقـت علـى        14ويبرهنون له على خضوعهم ألوامره وتبعيتهم له، وقد أثار حزني أن            

ـ                ع قـضية   الذهاب إلى أنابوليس حتى اآلن، ويجرى إغراء سوريا لتلحق بهم، ولكنها تـشترط أن توض
الجوالن على جدول األعمال، وقد يوافق بوش على ذلك فتجتمع النظم العربية ممثلة بوزراء خارجيتهـا                

  !ولكن على ماذا؟.... في ضيافة بوش للتصفيق
  احتمال الفشل

حاولت أيها القراء الكرام طوال األيام الماضية أن أبحث لكم عن تصريحات المـسؤولين اإلسـرائيليين                
أن أحلل ما تنشره الصحف األمريكية في محاولة الستكشاف ما يمكن أن يحمله لنا الغـد،                واألمريكيين و 

  .أو ما يمكن أن يفاجئنا به مستر بوش
لكن معظم التصريحات والمعلومات التي حصلت عليها تؤكد أنه ليس هناك ما يمكن أن يشير إلى تحقيق                 

  .سالم
المنطقية التي يمكن الخروج بها من تحليل التصريحات        الفشل قد يكون هو االحتمال الوحيد، وهو النتيجة         

  .اإلسرائيلية
من أهم ما يمكن أن يلفت النظر تصريح حاييم رامون القائم بأعمال رئيس الحكومة اإلسرائيلية حيث أكد                 
أن ما تعرضه إسرائيل على الفلسطينيين في أنابوليس هو أقل من نصف ما عرضته عليهم فـي كامـب                   

  .ديفيد
من  % 70ا إلى عرض باراك الذي قدمه لياسر عرفات في كامب ديفيد لوجدنا أنه ال يزيد على                 وإذا عدن 

إنه ال يريد أن يموت بيد      : مساحة الضفة الغربية بدون القدس، ويومها رفض أبو عمار هذا العرض قائال           
  .أحد من شعبه

غتياله الـذي تـم بمـؤامرة       وستظل األمة كلها تقدر لعرفات هذا الموقف الشجاع،وتطالب بالتحقيق في ا          
  .إسرائيلية مع مجموعة من الخونة الذين تعرفهم األمة جيدا، وسوف يأتي قريبا يوم الحساب

  !!.وإذا صح تصريح حاييم رامون فإن السؤال الذي يبرز جليا هو لماذا يذهب العرب إلى أنابوليس؟
  اإلسرائيليون ال يتوقعون نجاحا

ريحات السياسيين التي قد تخفي أكثر مما تعلن، فإن الشعب اإلسـرائيلي   إذا حاولنا أن نبتعد قليال عن تص      
 % 71ال يتوقع لمؤتمر أنابوليس أن يحقق نجاحا، ففي استطالع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قـال                

من العينة التي أجريت عليها االستطالع إنهم ال يتوقعون أن يتوصل المؤتمر إلى اتفاقيـة سـالم أو أن                   
  .ع بين العرب وإسرائيلينهى الصرا



  

  

 
 

  

            44 ص                                     915:         العدد                        28/11/2007األربعاء : التاريخ

من اإلسرائيليين في هذا االستطالع إخالء أية مستوطنة في الضفة الغربيـة، كمـا أكـد                % 55ورفض  
من اإلسرائيليين يرون أن إسرائيل يجب أال تحاول التوصل إلى حلول وسط بشأن              % 70االستطالع أن   

  .السيطرة على مدينة القدس
كالت فإنه في الوقت الذي كان فيه محمود عبـاس يتفـاوض مـع            وبمناسبة القدس التي تشكل أكبر المش     

أولمرت للتوصل إلى بيان مشترك يشكل أساسا للمفاوضات في أنابوليس اعتمدت الحكومة اإلسـرائيلية              
ميزانية ضخمة لتهويد القدس الشرقية تحت شعار تطوير القدس الموحدة، وتشمل هذه الميزانية إحاطـة               

دية تشكل أمرا واقعا ال يمكن تجاوزه في أيـة مفاوضـات، باإلضـافة إلـى                القدس بكتل استيطانية يهو   
  .استمرار الحفريات تحت المسجد األقصى

كما أن أولمرت لم يتورع عن توجيه إهانة لصديقه عباس والوفد الفلسطيني الذي يرافقـه حيـث تعمـد                   
، وإنهـا عاصـمة إسـرائيل       دعوتهم إلى الغذاء تحت الفتة تؤكد السيطرة اإلسرائيلية على مدينة القدس          

  .األبدية
هل يعني ذلك إمكانية أن يقبل عباس ما رفضه أبو عمار، وأن يقبل اتفاقية سـالم ال تتـضمن تحريـر                     
القدس، لكي تكون عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وهذا يشكل أهم ثوابت النضال الفلسطيني، وأهم نقاط               

إن كل هذه المؤشرات تدل علـى أن        .... اهاته السياسية االتفاق بين الشعب الفلسطيني بكل فصائله، واتج      
  .فلماذا يسرع العرب الخطى إلى أنابوليس. إسرائيل تريد إخراج القدس من المفاوضات

  الترانسفير الجديد
قبل أن يذهب أولمرت إلى أنابوليس طالب الفلسطينيين بأن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل، وهذا يعنـي                

  .وربما يكون ذلك من أهم ما يخطط له أولمرت.... طأنها دولة لليهود فق
االعتراف بيهودية دولة إسرائيلية، وفي الوقت نفسه التوصل إلى حل الدولتين يمكن أن يؤدي إلى تنفيـذ                 

. المخطط اإلسرائيلي بترحيل مليون وربع المليون من الفلسطينيين الذين تمسكوا بالبقاء علـى أرضـهم              
  .فهل يقبل عباس ذلك. ة الجئين جديدة تضاف إلى المأساة الحاليةوهكذا يمكن أن تتشكل مأسا

 وهو ما عرف بمخطـط الترانـسفير،        48هناك حديث في إسرائيل منذ زمن طويل عن ترحيل عرب ال          
  .فهل جاء زمن تنفيذ المخطط

 هل في ضوء ذلك يبدو احتمال فشل مؤتمر أنابوليس قويا، وهو ما يتوقعه معظم المحللين حتى اآلن، لكن           
  .يمكن أن تسمح أمريكا بالفشل

هناك ما يؤكد أن مؤتمر أنابوليس ليس هدفه حل مشكلة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن هدفه                
األساسي حشد التأييد العربي لضرب إيران، وفي الوقت نفسه إعطاء الشرعية للوضـع القـائم، وإبقـاء                 

ساسية وهي القدس والالجئون إلى مرحلة أخرى ال تـأتي  الحال على ما هو عليه، وتأجيل كل القضايا األ 
وأن كل ما يمكن أن يصدر عن المؤتمر هو بيان مشترك يؤكد تمسك إسرائيل والسلطة الفلـسطينية             . أبدا

  .بالسعي إلى تحقيق السالم، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى حلول للمشكالت
  احتمال النجاح

غم من كل األدلة والبراهين على أنه االحتمال األقرب للواقع يمكـن            لكن التركيز على احتمال الفشل بالر     
  .أن يسبب لنا مفاجأة قاسية، والبد أن ندرس احتماالت النجاح، وكيف يمكن أن يتحقق

إن أمريكا في حاجة لتحقيق انتصار، وهي سوف تضغط لتحقيقه ألنه الوسيلة الوحيدة لمعالجة أزمتها في                
جتها لما يطلق عليه ديفيد بروكس التوافق العربي اإلسرائيلي ضد إيران، ولقد            العراق، وباإلضافة إلى حا   

  .خططت ليكون أنابوليس هو المكان الذي يتم فيه حشد هذا التوافق
لذلك فال يمكن أن نتصور أن أمريكا قد أرغمت النظم العربية على إرسال مندوبيها إلى أنابوليس ليشهدوا            

  .على الفشل ويصفقوا له
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لى ذلك أن تصريحات عباس تشير إلى احتمال وجود نوع من االتفاق بين إسـرائيل والـسلطة                 يضاف إ 
  .الفلسطينية وأن أنابوليس هو المكان الذي سيتم فيه إعالن المفاجأة غير المتوقعة

فعباس عبر عن تفاؤله قبل أن يرحل إلى أنابوليس، وأشار في اجتماع وزراء الخارجيـة العـرب فـي                   
  . أنابوليس فرصة تاريخية على العرب أن ينتهزوها قبل أن يرحل بوشالقاهرة إلى أن

وبالرغم من أنه صرح بأنه لم يتم التوصل إلى بيان مشترك مع الجانـب اإلسـرائيلي، فـإن الـصور                    
التلفزيونية التي تظهر الحب والود بين عباس وأولمرت تشير إلى غير ذلـك، فـال معنـى لألحـضان                   

  !!.ذا لم يكن هناك اتفاقوالقبالت بين الرجلين إ
  .2008أما أولمرت فقد صرح لجريدة الجيروزاليم بوست بأن اتفاقية سالم سيتم التوصل لها قبل نهاية 

هناك تصريح آخر ألولمرت نشرته جريدة األهرام قال فيه إن بقاء الوضع القائم في النزاع اإلسـرائيلي                 
ه يخشى من سيطرة حماس على الضفة الغربية بعد         الفلسطيني على حاله يعتبر خطيرا على إسرائيل، وإن       

  .سيطرتها على غزة
كما قال أولمرت لجريدة هاآرتس إن ضعف أو زوال التيار الفلسطيني المعتدل الذي يقوده أبـو مـازن                  

  .بمثابة كارثة بالنسبة إلسرائيل
طـة الطريـق    وفي الجانب الفلسطيني فإن تصريحات وزير داخلية عباس عن االلتزام بما تتضمنه خري            

والعمل على تفكيك المقاومة الفلسطينية ونزع أسلحتها يمكن أن يشير إلى أن هناك اتفاقا قد تم التوصل له                  
  .وسيجرى إعالنه في أنابوليس

إذا أضفنا إلى ذلك أن هناك إشارات في الصحافة اإلسرائيلية حول وجود وثيقة مشتركة تم التوصل لهـا                  
  !!.ة، وأن الفجوة بينهما قد ضاقتبين إسرائيل والسلطة الفلسطيني

وأولمرت أشار إلى تلك الفجوة لكنه قال إنها تحتاج إلى مفاوضات مكثفة حتى يمكن تضييقها والتوصـل                 
  .إلى اتفاق

وما تسرب عن ترتيبات المفاوضات في أنابوليس توحي بأن شيئا ما يجرى الترتيب إلعالنـه، فبـوش                 
اس وأولمرت، ثم تجرى مفاوضات منفـصلة بـين الوفـدين           سوف يعقد أوال اجتماعين منفصلين مع عب      

فلماذا سيذهب الجميع إلى أنابوليس إن لـم        ... اإلسرائيلي والفلسطيني ليذهب الجميع بعدها إلى أنابوليس      
  .يكن ذلك هو المكان الذي سيجرى فيه االحتفال باإلعالن عن التوصل إلى حل

وزاليم بوست يوم األحد الماضي وقبل المؤتمر بيومين        ما يعزز هذا االحتمال هو ما نشرته جريدة الجير        
 مليون رصاصة إلى السلطة الفلسطينية بهـدف        2 سيارة مدرعة و   25حول قرار يهودا أولمرت بإرسال      

  .تقوية محمود عباس
وقالت الجيروزاليم بوست إن الحكومة اإلسرائيلية ترى أن مصلحة إسرائيل تكمن في تقوية عباس فـي                

  .مواجهة حماس
ضافت الجيروزاليم مالحظة تبدو مهمة في هذا السياق أن هذا الشهر يشهد الـذكرى الثالثـين لزيـارة                  أ

السادات للقدس وأضافت هل تنتظر النظم العربية حتى تحتفل بصفقة السالم دون أن تقوم بعمل حقيقـي،                 
  .وتظل تطالب إسرائيل بتقديم التنازالت

نات غير القانونية، ولكن يجب أن تدرك النظم العربية أن حكومة           إن إسرائيل تنفذ التزامها بإزالة المستوط     
إسرائيل لن تتمكن من تنفيذ التزامها إذا كانت ضعيفة، ولذلك البد أن تقوم النظم العربية باتخاذ خطـوات          

  .جادة لتحقيق السالم
  تقوية إسرائيل وعباس

لحكومة اإلسرائيلية وسلطة محمود    من خالل ذلك يتضح أن الهدف األساسي لمؤتمر أنابوليس هو تقوية ا           
  !!كيف؟... عباس
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من المؤكد أن هذا الهدف ال يمكن أن يتحقق دون التوصل إلى اتفاقية سالم، ولكن ماذا يمكن أن نتوقـع                    
  !.في هذه االتفاقية؟

إن السلطة الفلسطينية قد أعلنت بالفعل تخليها عن حق العودة على لسان رئيس وزراء عبـاس المعـين                  
  .ض حين أكد أن هذا الحق ال يمكن أن يتم تنفيذه بدون موافقة إسرائيلسالم فيا

  .أما القدس فإن ما نتوقعه هو أن يتم ترحيل هذه المشكلة إلى مفاوضات قادمة لن تأتي أبدا
ويتم بعد ذلك إعالن االتفاق على أساس قيام دولة فلسطينية ويجرى تفكيك بعض المستوطنات على مدى                

  .ء العالم بمظاهرات المستوطنين الغاضبينزمني طويل مع إلها
ويتم إلزام الجانب الفلسطيني بتفكيك قوى المقاومة ونزع أسلحتها لضمان أمن إسرائيل في مقابل تـدفق                

  .المعونات واألموال واألسلحة واستخدام األموال في تيسير حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية
أة، فإن هناك إمكانية لحل مشكلة الجوالن في مقابل أن تقوم           وعلى الجانب السوري الذي تمت دعوته فج      

  .سوريا بطرد المنظمات الفلسطينية التي تتبنى خيار المقاومة
وتقوم النظم العربية بتطبيع عالقتها بإسرائيل باعتبار أن العدو الرئيسي قد أصبح إيران وليس إسرائيل،               

  .توصل إلى حل لها في مفاوضات قادمةوأن الدولة الفلسطينية قد أقيمت، والقدس سيتم ال
  .هذا هو أقصى ما يمكن أن يتم التوصل إليه في اتفاقية السالم التي سيجرى إعالنها في أنابوليس

  .هذه االتفاقية إن تم التوصل إليها فإنها ستكون على حساب الحقوق العربية، وستشكل كارثة جديدة لألمة
ن العربي لتشكيل قائمة سوداء تنشر فيها أسـماء كـل مـن             لذلك أدعو كل الصحفيين األحرار في الوط      

يشارك في هذه االتفاقية، أو يتخلى عن حقوق األمة وثوابتها، وأهمها التحرير الكامـل للقـدس وحـق                  
  .العودة

وألننا نمثل األمة ونلتزم بالوفاء بحق امتنا في المعرفة، فإننا يجب أن نكشف ألمتنا الحقائق عن كل الذين                  
...  نسج خيوط المؤامرة على أمتنا، واتفقوا مع األعداء على التخلي عن حقوقهـا وثوابتهـا               ساهموا في 

  .ويجب أن نبدأ في العمل لنشر ثقافة المقاومة وإعداد الجيل القادم لتحرير القدس
هناك مؤامرة يجرى نسج خيوطها في أنابوليس ال تقل خطورة عن سايكس بيكو، ووعد بلفور وهدنة عام                

  . مؤامرة لتحقيق مصالح إسرائيل وأمريكا على حساب حقوق الفلسطينيين وثوابت األمة، وهي1948
لذلك أدعو كل المفكرين والصحفيين والكتاب لمقاومة تلك المؤامرة وكـشف أبعادهـا وتوعيـة األمـة                 

  .بخطورتها
  28/11/2007الشرق القطرية 

  
  أي مستقبل لدعوة أولمرت وبوش للدولة اليهودية؟ .77

  عوني فرسخ
مضى للتصعيد بأن دعا    " الجيش الذي ال يقهر   "يواري أولمرت أزمات حكومته وتداعيات سقوط أسطورة        ل

محاوال استغالل وهن النظام اإلقليمي العربـي ومـأزق         " . دولة يهودية "العتراف دولي وعربي بالكيان     
ش وقابلو الـدعوة    والذي يتجاهله أولمرت وبو   . ادارة الرئيس بوش الذي اعلن تأييدها في لقاء انابولس          

 أن  ، وال تفطن له النخب العربية المهرولة للصلح والتطبيـع         ،العنصرية الصهيونية على جانبي األطلسي    
 وإنمـا   ، وال هي أولى االستجابات األمريكية لذلك      ،هذه ليست الدعوة األولى للتطهير العرقي في فلسطين       

  . عة ومقاومة الشعب العربي الفلسطيني  كما تواصل إفشالهما بفعل ممان،هما دعوة واستجابة توالتا
وتتضح . جمع بين الفكر العنصري واالرتباط العضوي باإلمبريالية        " الدولة اليهودية   "فهرتزل في كتيبه    

ولم يقـف  عنـد التوصـية        . عنصريته بتجاهله كون فلسطين عامرة بشعب غني الموروث الحضاري          
دعا له وإنما طالب بتسخير المواطنين العرب في التمهيـد          باعتماد العنف في تنفيذ التطهير العرقي الذي        
إذا ما انتقلنا إلـى منطقـة فيهـا         : فهو يقول في يومياته     . لالستيطان الصهيوني قبل تهجيرهم القسري      
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  فسوف استخدم سكان البالد قبل ترحيلهم من أجل القضاء علـى             ،حيوانات متوحشة لم يعتد عليها اليهود     
قد اعتمدت دعوته كأساس لالستراتيجية التي صاغها مؤتمر بازل الصهيوني سـنة            ول" . هذه الحيوانات   

1897 .   
 كان القادة الصهاينة يتساءلون علنـا إذا كـان   1911ويذكر المؤرخ الصهيوني ولتر الكور انه في العام  

أراض  حيث باستطاعتهم  شـراء       ،بالمستطاع إقناع عرب فلسطين بالهجرة إلى البالد العربية المجاورة        
.  بل وفكر الصهاينة في أن يقوموا هم بـشرائها لهـم             ،جديدة بثمن ما يبيعونه من أراضيهم في فلسطين       

 % 8.45 لم يكن الصهاينة يجاوزون      1917وذلك ما تجلى فشله بدليل انه عندما أصدر بلفور وعده سنة            
  . من أراضيها  % 1.83من سكان فلسطين وال تجاوزت حيازتهم 

 بعث الرئيس ويلسون موفديه كنج وكرين لتقصي الحقائق في          1919سلم في باريس سنة     وأثناء مؤتمر ال  
 قدما تقريرا بان المـواطنين العـرب        18/8/1919 – 10/6وبعد جولة في ربوعها ما بين       . بالد الشام   

 وأنه إذا رفـض مـؤتمر       ، ويطالبون بالوحدة السورية وباالستقالل التام     ،يجمعون على رفض وعد بلفور    
 صاحب دعوة   ،ولكن الرئيس .  وال الفرنسي    ، ال اإلنجليزي  ،م ذلك فإنهم يفضلون االنتداب األمريكي     السل

 والتزم بتوصية قسم االستخبارات في الوفـد األمريكـي لمـؤتمر            ، تجاهل تقرير موفديه   ،تقرير المصير 
قامة دولة يهوديـة   الذي أوصى بأن المصلحة األمريكية تقتضي أن يتبنى الوفد األمريكي للمؤتمر إ      ،السلم

وعليه دعمت إدارة   .  وان تكون بريطانيا الدولة المنتدبة عليها        ، منفصلة عن جوارها العربي    ،في فلسطين 
ويلسون صك االنتداب الذي حدد مهمة بريطانيا كدولة منتدبة بوضع فلسطين فـي ظـروف اقتـصادية                 

  " .الوطن القومي اليهودي"وإدارية تؤمن إقامة 
 يهودية كمـا هـي      1935وعدتنا بريطانيا أن تكون فلسطين سنة       : " مان في مذكراته    ويذكر حاييم وايز  
 ولـم   ،من سكان فلـسطين    % 28 لم تجاوز نسبة الصهاينة      1935إال انه في سنة     " . بريطانيا إنجليزية   

كنتيجـة  .  بما في ذلك أمالك الدولة التي منحتهم إياها سلطة االنتـداب             ،من األرض  % 4تتعد حيازتهم   
تشدد الشعب العربي الفلسطيني في مقاومة اإلجراءات البريطانية بتيسير الهجـرة الـصهيونية وبيـوع               ل

  .  وتصدي طالئعه للسماسرة وباعة األرض ،األراضي
 تضمن القسم الذي خصـصته      ، 1937وبموجب قرار التقسيم الذي أوصت به لجنة بيل البريطانية سنة           

فيما تضمن ما خصصته للعرب عشرة      . من أراضيه    % 75 ألف مواطن عربي يملكون      325للصهاينة  
ما يعني عمليا تهجير العرب طوعـا أو        . ومع ذلك دعا القرار لتبادل السكان       . آالف مستوطن صهيوني    

غير أن الثورة العربية    . كرها من ديارهم لتوفير النقاء العنصري للكيان الصهيوني الذي أوصت بإقامته            
  .  مشروع التقسيم األول  أفشلت1937 – 1936الكبرى 

:  يقـول    ، المسؤول اإلداري عن إنشاء المستعمرات االسـتيطانية       ، كتب جوزيف وتيز   1940وفي العام   
 وإننا لن نصل إلى هدفنا في أن نصبح         ،البد أن يكون واضحا فيما بيننا انه ال مكان للشعبين في هذا البلد            "

 أو على األقل    ،ولذا فان الحل الوحيد هو فلسطين     . د  شعبا مستقال طالما أن العرب موجودون في هذا البل        
وليس هناك من سبيل إال تهجير العرب إلى        .  بال عرب    – يقصد بدون شرق األردن      –فلسطين الغربية   
  " .  وتهجيرهم جميعا بحيث ال تبقى قرية واحدة أو قبيلة واحدة ،البالد المجاورة

 وقـد تبنـى دعوتـه     ،تهجير عرب فلسطين الى العراق    وكان الرئيس االمريكي هوفر قد دعا الى تنظيم         
يسعد الصهيونيين ان يتعاونوا في تحقيقه مع الـدول         "معلنا انه   " مجلس الطوارىء االمريكية الصهيوني     "

 بتشجيع العرب على الهجـرة      1944كما أن حزب العمال البريطاني طالب سنة        " . الكبرى ومع العرب    
  . جرة إليها من فلسطين وتشجيع اليهود على اله

 طالبـا أن تعلـن      ، أبرق حاييم وايزمان للرئيس ترومـان      1948وعشية انتهاء االنتداب البريطاني سنة      
وبعد إحدى عشرة دقيقة    .  اعترافها الفوري بها     ، التي مكنت من تأسيس الدولة اليهودية      ،اإلدارة األمريكية 
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أعلمـت  : "ي للرئيس ترومان قـائال      من صدور البيان الصهيوني بإعالن الدولة صرح السكرتير الصحف        
 واعترفت الواليات المتحدة بالحكومة المؤقتة كسلطة       ،هذه الحكومة أن دولة يهودية قد ُأعلنت في فلسطين        

  " . أمر واقع لدولة إسرائيل الجديدة
من المواطنين العرب لم تكن الدولة التي اعترف بها الـرئيس األمريكـي              % 65وبرغم النكبة وتهجير    

مما  % 20وهم اليوم يقاربون     . 1949من سكانها سنة     % 11  إذ كان العرب يشكلون       ،ة خالصة يهودي
يعني تفوق نسبة تكاثرهم على تزايد نسبة االستيطان الصهيوني برغم تهجيـر ماليـين اليهـود خـالل                  

لـسطيني  فضال عن أنهم  باتوا أكثر اعتزازا بانتـسابهم الـوطني الف           . السنوات التي أعقبت قيام الدولة      
 وأشد عزمـا    ، وأكثر قدرة على المقاومة والصمود في أرض آبائهم وأجدادهم         ،وانتمائهم القومي العربي  

  . واستعدادا للدفاع عن حقوقهم المشروعة 
وكـل  . وعلى مدى المائة والعشر سنوات التي أعقبت مؤتمر بازل توالت خيبات الطموح الـصهيوني               

 لدى القوى الحية فلسطينيا وعربيا أقوى وافعل من أي          ، والصمود المؤشرات تدل على أن إرادة الممانعة     
مما يؤشر الستحالة   . يوم مضى منذ بدايات الصراع مع الغزاة الصهاينة ورعاتهم على جانبي األطلسي             

  .تحقق التطهير العرقي الذي يريده أولمرت وأقرته اإلدارة األمريكية
28/11/2007 
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