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  عملبست لجان الدائمة لى بدء مفاوضات التسوية عباس وأولمرت يتفقان ع: برعاية بوش .1

اتفـق الـرئيس    :  نظيـر مجلـي    ،أنابوليس نقالً عن مراسلها في    29/11/2007الشرق االوسط   نشرت  
الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، بحضور الـرئيس األميركـي،             
ا جورج بوش، أمس، على بدء مفاوضات التسوية الدائمة بشكل فعلي في ست لجان عمل فرعية كل منه                

القدس والالجئون والحدود واألمن والمياه واالستيطان، وذلك ابتـداء  : متخصص في موضوع محدد، هي    
ورعى بوش لقاء بين ابومازن واولمرت هو       . مع مطلع السنة المقبلة، لتنتهي في أعلى حد في نهاية السنة          

سـميا، واسـتبق     ساعة وذلك ايذانا باالنطالق الرسمي للمفاوضات المباشـرة ر         48الثالث في غضون    
وحسب هذا االتفاق، ستجرى المفاوضات في تلك اللجان،         .االجتماع الثالثي بلقائين ثنائيين مع الزعيمين     

. على أن تكون هناك لجنة توجيه عليا برئاسة رئيسي وفدي التفاوض الحاليين، أحمـد قريـع، ولفنـي                 
ديسمبر في القدس المحتلة، حيـث       / كانون األول  12وستجتمع لجنة التوجيه في أول اجتماع لها في يوم          

وباالضافة الى لجنة التوجيه العليا، سـيحافظ       . يتفقان هناك على تشكيالت اللجان وأسلوب عمل كل منها        
الرئيسان أبومازن وأولمرت على لقاءات دورية، يتابعان فيها تلك المفاوضات ويصدران بناء على ذلـك               

ستلعب الواليات المتحدة في هذه المفاوضات دور المتابع من         و. تعليماتهما للمرحلة التالية من المفاوضات    
. على بعد وليس شريكا فاعال، ولكن بوش طلب منهما أن يتوجها اليه في حالة احتياجهما الى المـساعدة                 

كما قال ان وزيرة الخارجية رايس، ستكون على أهبة االستعداد لتقديم أية مساعدة لدفع عملية التفـاوض                 
وسيكون هناك مساران آخران     . وفق الجدول الزمني المقرر، أي حتى نهاية والية بوش         بينهما وانجازها 

األول هو المسار الذي تديره الـدول       : مستقالن وغير مربوطين في مسار التفاوض على التسوية الدائمة        
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سطيني المانحة لمساعدة الفلسطينيين في بناء دولة ذات مؤسسات وسلطة قانون واعادة بناء االقتصاد الفل             
والمسار الثاني هو مـسار تطبيـق المرحلـة         . من جديد ليكون اقتصادا مخططا ومنظما، ذا آفاق للرفاه        

، والذي سيكون األميركيون شركاء فيه بشكل فاعل، بصفة مراقب ومحكم،           "خريطة الطريق "األولى من   
  .يلجأ اليه الفريقان في حالة نشوء أزمة

  .  ولفني معلنة البدء بالمفاوضات على التسوية الدائمةقريعع وكانت رايس قد ظهرت في واشنطن سوية م
ـ          ، بعـد انتهـاء     "الشرق األوسـط  "وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، ل

مؤتمر أنابوليس، ان مرحلة جديدة قد بدأت في التاريخ الفلسطيني، حيث ان مفاوضات التسوية الدائمـة                
   دون عالقة بأية شروط اسرائيلية مسبقة، ستبدأ بشكل متواصل ومن

أكـدت  :  فاتنة الدجاني وجـويس كـرم      ،واشنطن نقالً عن مراسليها في    29/11/2007الحياة  وأوردت  
التزامـات الفرقـاء    "كوندوليزا رايس في البيان الختامي لمؤتمر أنابوليس أنه كان هناك تركيـز علـى               

 المهم أن ينفذ جميع األطراف مسؤولياته فوراً لنبدأ في          ومن. والمجتمع الدولي للوصول إلى حل الدولتين     
نحن نعي أن هذه القضايا العالقة بين األطراف تمثل تحدياً كبيراً، إنما            : "وقالت ".مرحلة ما بعد أنابوليس   

حلها ليس مستحيالً، خصوصاً إذا كان هناك انخراط بناء من الدول االقليمية والمجتمع الدولي كما جرى                
  ".رفي المؤتم
أعلنت رايس ان بوش دعا     :  حنان البدري  نقالً عن مراسلتها،   29/11/2007الخليج اإلماراتية   وجاء في   

إنها اللحظة المناسبة لبـدء هـذه       "وقال بوش   ". البيت االبيض الفتتاح المفاوضات   "عباس واولمرت إلى    
ون في المنطقـة والـدعم      وأوضح أنها اللحظة المناسبة بسبب التهديد الذي يشكله المتطرف        ". المفاوضات

وقال البيت األبيض ان بوش يمكن ان يتوجـه         . الدولي لهذا الجهد إلحالل السالم، ملمحا بذلك إلى إيران        
  .أو األراضي الفلسطينية" إسرائيل"إلى 

 قالت رايس إن على العـالم التحـرك       :الوكاالتنقالً عن    و ،واشنطنمن   29/11/2007البيان  وأضافت  
الوفاء بهذه المسؤوليات بات المهمة     "وأضافت  . تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي   بشكل سريع باتجاه    

لذا فإن أنابوليس هو بداية، ولـيس       "وتابعت  ". العاجلة التي يتعين بدء القيام بها بشكل فوري بعد أنابوليس         
ال أحـد   "لى أن   ولفتت إ ". نهاية، لسلسلة من الجهود الجادة والجوهرية لتحقيق السالم في الشرق األوسط          

 ". يعتقد أن الفشل أحد الخيارات
 عاصـم   ،واشنطن و ميريالندوأنابوليس   نقالً عن مراسليها في    29/11/2007األهرام المصرية   وأشارت  

 تعهد مكتوب مـن عبـاس       ى عل أنابوليسبوش حصل قبيل عقد مؤتمر       إلى أن     توفيق ىهدوعبدالخالق  
ساسية من بينها وضع القدس ومصير أكثر من أربعـة          وأولمرت بإجراء مفاوضات جديدة حول قضايا أ      
  . وكذلك تقاسم موارد المياه والحدود،ماليين الجئ فلسطيني والمستوطنات اإلسرائيلية

  
  الضغوطوعباس فكر باالنسحاب لوال .. "التفاهم المشترك"بيان والدة متعسرة ل": أنابوليس" .2

 اإلسـرائيلي   -الفلـسطيني   " التفاهم المشترك " لبيان   الوالدة المتعسرة والقيصرية  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
شهدت مفاوضات طويلة، قرعت خاللها وزيرة الخارجية األميركية رايس الرئيس الفلـسطيني محمـود              

ـ      عباس، الذي فكّر في االنسحاب من المؤتمر،       ، أمـس   "األخبار"وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، ل
من المؤتمر الـدولي    " جعلته يفكر في االنسحاب   " الشديدة على عباس     إن الضغوط األميركية واإلسرائيلية   

عدل عن ذلك، بعدما رفض العرب دعمـه فـي          "للسالم في أنابوليس أول من أمس، لكنه أشار إلى أنه           
لكنه تلقّى اتصاالً من الملك األردني أبلغـه        " عباس قرر االنسحاب     إلى أن وأشار المسؤول،    ".االنسحاب

عبـاس رفـض   "وأوضح المـسؤول أن   ". يدعموه في االنسحاب وعليه إكمال المؤتمر      فيه أن العرب لن   
التوقيع على االشتراطات األمنية اإلسرائيلية، وخصوصاً عملية نزع سالح المقاومة، رابطاً الموافقة على             
هذه الشروط بالفعل على األرض من جانب إسرائيل وتطبيق المبادرة العربية وخريطة الطريق ورؤيـة               
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ال مفر من البقاء في المؤتمر، فقرر العدول عن         "وأضاف المسؤول إن أبو مازن أيقن أن         ".رئيس بوش ال
االنسحاب وترك الخالفات لتحل خالل اللقاءات الثنائية، في ظل الضغوط األميركية واإلسرائيلية وعـدم              

  ".وجود دعم عربي قوي له
خبايا الضغوط األميركية واإلسرائيلية علـى       "اإلسرائيلية ما سمته  " هآرتس"وفي السياق، نشرت صحيفة     

 .التي سبقت خطابات االفتتاح التي ألقيـت فـي أنـابوليس          " الطرف الفلسطيني في نصف الساعة األخير     
وقالـت  .  للتوصل إلى صيغة إعـالن مـشترك       عباسوأظهرت الصحيفة كثافة الضغوط األميركية على       

ثي الذي جرى بين بوش وأولمرت وعباس وقالـت          أخرجت عباس من االجتماع الثال     رايسإن  " هآرتس"
وطلبت من عباس الموافقه على وثيقـة       )". في إشارة للوفد الفلسطيني المفاوض    (توقفوا عن األالعيب    "له  

وهنا انضمت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني إلى المحادثة السريعة وتم التوصـل            . اإلعالن المشترك 
وجاء في الصحيفة أن بوش افتتح       .قبل إلقاء الخطابات بعشر دقائق فقط     الى اتفاق على اإلعالن المشترك      

اللقاء الثالثي بالسؤال عن مصير اإلعالن المشترك فيما لم يكن الطرف الفلسطيني قد وافق على الصيغة                
" الـسيناريو واألالعيـب  "ونقلت الصحيفة عن عضو في الوفد اإلسرائيلي المفاوض قولـه إن      . المقترحة
سياسة القبول والموافقة ومن ثم رفض مـا تـم   "ة كانت معروفة مقدماً حيث اعتمد الفلسطينيون      الفلسطيني

الوفد الفلسطيني كان يرفض فـي اليـوم        "وأضافت مصادر الوفد اإلسرائيلي المفاوض إن       ". االتفاق عليه 
واشـنطن حيـث    التالي كل ما يتم التوصل اليه في اليوم السابق، وإن هذا السيناريو عاد على نفسه في                 

 عن طورها، وقالـت لمـسؤول دائـرة         ليفنيرفض الفلسطينيون ما تم االتفاق عليه، األمر الذي أخرج          
 ".هذا ما يوجد لدينا، إما أن تقبلوا به أو اتركونا وشأننا          : المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات     

نقاشات وجداالت داخـل  "صحيفة، إلى وأدت عدم الموافقة اإلسرائيلية على المطالب الفلسطينية، بحسب ال     
الوفد اإلسرائيلي، حيث رفضت وزيرة الخارجية الذهاب الى المؤتمر من دون وثيقة إعالن مشترك خوفاً               
من أن يسجل فشالً لها، لكنها في المقابل رفضت التسوية مع الفلـسطينيين حـول القـضايا الحـساسة                   

تقادهم بضرورة التنازل عن وثيقة اإلعالن المشترك       واألساسية، فيما أعرب عدد من أعضاء الوفد عن اع        
  ".ألنها أصبحت هدراً للوقت، وفي النهاية حسم أولمرت األمر وأصدر تعليماته بمواصلة المفاوضات

  29/11/2007األخبار 
  

  "سرائيليةاال" وليس من واجبنا إعطاء مواصفات للدولة .. توجد دولتان:عباس .3
 اليوم، إن حضور الوفد الفلسطيني لمؤتمر انابوليس كـان لهـدف             قال الرئيس محمود عباس،    :واشنطن

معين ووصلنا إليه وهو إطالق المفاوضات النهائية بيننا وبين اإلسرائيليين، ولم نـأتي إلـى انـابوليس                 
للتضامن على شيء بل جئنا من اجل إطالق المفاوضات وحصلنا عليه، وورد ذلك في بيـان الـرئيس                  

وأشار إلى أن األمريكيين وعـدوا أن        . عمله المستقبلية ستتركز على ذلك     األمريكي جورج بوش وخطة   
وأضاف انه سيكون هناك مؤتمر دولي للسالم في موسـكو،           .يكونوا حكما عادال في مرحلة المفاوضات     

:  بقوله عباسوحول ما يثار عن الدولة اليهودية، أجاب         .متمنياً أن يكون حضوره نفس حضور انابوليس      
فلسطين وإسرائيل، وليس من واجبنا إعطاء مواصفات للدولة اإلسرائيلية التي يوجـد فيهـا              توجد دولتان   

  .أديان مختلفة وأعراق متعددة
   28/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  لسنا ملزمين بما يقوله بوش : صرار على إسقاط عبارة يهودية الدولةاإلعريقات يؤكد  .4

أن خطاب الرئيس االميركي في افتتاح انابوليس، لم يالق قبوال لدى السلطة            يبدو   :كفاح زبون  -رام اهللا   
خطاب قال صـائب عريقـات،      الوفي اول رد فعل رسمي على       . الفلسطينية، رغم االبتسامات العريضة   

إن الفلسطينيين ليسوا ملزمين بما يعتقده، او قاله الـرئيس          "رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير،       
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".  في خطابه، ال في ما يخص االعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي وال في قضايا أخرى               األميركي
اصرار الوفد االسرئيلي، على تضمين     "وكشف ان ما عطل التوصل الى وثيقة حتى الربع ساعة االخير،            

، "لعبـارة الوثيقة اشارة الى يهودية اسرائيل، لكن الوفد الفلسطيني كان حادا في رفض ذلك، ثم اسقطت ا               
  ".إصرار اسرائيل على االعتراف بيهودية الدولة، هو حسم وافشال للمفاوضات قبل ان تنطلق"ويرى ان 

 29/11/2007الشرق االوسط 
  

   وصفة لحرب أهلية فلسطينية"أنابوليس"نتائج : أحمد يوسف .5
ة اعتبار خارطة    أن إعاد  المقالأحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني        . اعتبر د  :غزة

الطريق كمرجعية أساسية لعملية السالم تمثل الوصفة األفضل لحرب أهلية فلسطينية علـى اعتبـار أن                
ـ     .جانبها األكبر أمني   مشاركة الرئيس عباس فـي المـؤتمر،      " قدس برس "وانتقد في تصريحات خاصة ل

 عـن الـدخول فـي       ووصف ذلك بأنه كان طعنة للفلسطينيين، ورفض يوسف اعتبار إعالن المـؤتمر           
مفاوضات فورية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إنجازا سياسيا يمكن أن يكون مـدخال لتحقيـق الحلـم                
الفلسطيني بإقامة الدولة، واعتبر أن ما تحقق فعال فقط هو التطبيع العربي المجاني مع إسرائيل، واعتبر                

 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لتنتهي قبل      تأكيد الرئيس األمريكي على أن المفاوضات التي ستنطلق فورا        
  . مجرد بيع لألوهام2008نهاية العام 

  28/11/2007 قدس برس
  

  " أنابوليس"موسى ينتقد تجاهل خطاب عباس معاناة الشعب الفلسطيني ويؤكد فشل يحيى  .6
ة في المجلس التشريعي خطاب رئـيس الـسلط       " حماس" انتقد يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة         :غزة

تصدير األوهـام   "، مؤكداً فشل المؤتمر بجدارة، معتبراً أن ما حدث هو فقط            "أنابوليس"محمود عباس في    
خطاب الرئيس عباس يظهر أنه في حالة يأس وإحباط وليس          : "وقال". وخداع الفلسطينيين واألمة العربية   

لنفسي المهزوم، وهو ما لـم  في جعبته شيء، لذا قال إن المؤتمر الفرصة األخيرة كونه يعبر عن الواقع ا          
" األقـصى " في مقابلة مع فـضائية       موسىواستهجن  ". يالحظ البتة على رئيس وزراء االحتالل أولمرت      

نحـن ضـحايا اإلرهـاب      : "امتناع عباس عن شرح الويالت التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وقال          
  ". ث عن ذلكالصهيوني واالستعمار والحصار والتنسيق األمني لكن عباس لم يتحد

  28/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  " سيأنابول"الرابح األكبر من " سرائيلا: "البرغوثيمصطفى  .7
، "أنـابولس "مصطفى البرغوثي، القيادة الفلسطينية المشاركة في       .دعا النائب د   : منتصر حمدان  -رام اهللا   

عاماً من دون ان تفضي إلى نتـائج،         14إلى التعلم من تجربة مفاوضات أوسلو التي استمرت أكثر من           
التي قال إنها نجحت في ما تسعى إليه من خالل          " إسرائيل"مؤكداً أن المستفيد الرئيسي من اللقاء ستكون        

التفافها على فكرة المؤتمر الدولي الحقيقي على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمبادرة              
الذي تحول من مؤتمر إلى مجرد اجتماع وتحت إشراف أمريكي وليس           " سأنابول"العربية، مشيرا إلى أن     

  .دولياً من دون ان يقدم مرجعية للمفاوضات وشمولية للحل أو جدوالً زمنياً إلنهاء االحتالل والصراع
  29/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ومةتغييرات في طاقم التفاوض واستقالة الحكو.. خطاب هام وشامل لعباس": المنار" .8

أن الرئيس الفلسطيني سيلقي بداية االسبوع القادم خطابا هاما وشامال، يتعرض فيه الـى              ) المنار(علمت  
كافة األمور والقضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وعلى كافة األصعدة، وسيعلن فيه مرة أخرى تمـسكه                
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وكشف مصدر فلسطيني مطلع     .بالثوابت الفلسطينية، كما سيطرح في خطابه برامج تتعلق بالبناء الداخلي         
 اكد لالدارة االمريكية ان السالم لن يتحقق في المنطقة اذا مـا واصـلت اسـرائيل                 عباسأن  ) المنار(لـ

سياسة المماطلة والتعنت، وحمل عباس اسرائيل مسؤولية اي تعثر في المفاوضات مستقبال، مجددا تأكيده              
  .على أن أي فلسطيني لن يتنازل عن الثوابت

أن الرئيس عباس سيجري تعديالت على تركيبة الوفد الفلسطيني المفاوض،          ) المنار( ثانية علمت    من جهة 
وانه سيعيد تشكيل هذا الطاقم التفاوضي برئاسة أحمد قريع، في حين سيخرج ياسر عبد ربه من الوفـد،                  

  .نبيل شعث واربعة اخرين من السياسيين واالكاديميين.وينضم اليه د
ـ    أن عباس يدرس امكانية حل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة، وأن           ) المنار(وأكد مصدر مطلع ل

  .هذه الخطوة ستكون بداية العام القادم
   29/11/2007المنار الفلسطينية 

  
  بالمسؤولية عن تفجيرات " فتح" من 4محكمة في غزة تدين  .9

لحكومة المقالة، أحكاماً بالـسجن     أصدرت محكمة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية في ا        : رائد الفي  -غزة  
، بعد إدانتهم بالمسؤولية عن عمليات تفجير عبـوات         "فتح"والغرامة المالية على أربعة من نشطاء حركة        

  .ناسفة في قطاع غزة
  29/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  على مركز الشرطة البحرية" سرائيليا" جرحى في قصف 5 شهيدان و:خان يونس .10

 الحكومة المقالة، وأصـيب خمـسة آخـرون          في شرطة البحرية السقط شهيدان من     : رائد الفي  -غزة  
أمس، ضد موقع للـشرطة البحريـة علـى         " االسرائيلي"بجروح متفاوتة، في غارة جوية شنها الطيران        

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد الـشرطي رامـي أبـو الـروس        .ساحل مدينة خان يونس   
على الموقع بمشاركة من الزوارق الحربيـة       " إسرائيلية"تها طائرة استطالع    وعصام حمدان في غارة شن    
  .المنتشرة في عرض البحر

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تعلن تمكنها من الحصول على تأشيرات لحجاج القطاع" األوقاف المقالة: "غزة .11
الة يوسـف المنـسي، حـصول        اعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية المق         :غزة

 حاج على تأشيرات دخول المملكة السعودية، فيما لم يوضح بعد آلية خروجهم من قطـاع غـزة                  2200
وقال خالل مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الوزارة، بحضور عدد من الحجاج وأصـحاب                .المحاصر

 القنصلية السعودية في    تم الحصول على تأشيرات الحج لجميع حجاج القطاع من        "شركات الحج والعمرة،    
وحول مكرمة خادم الحرمين المتعلقـة      ". القاهرة، والجوازات موجودة لدينا وسيتم توزيعها على الحجاج       

حرمت غزة منهـا وقامـت      "  ذكر المنسي أن حكومة تسيير االعمال برئاسة سالم فياض         ، حاج 800بـ
، محمـالً   "نة بين حجاج فلـسطين    بتوزيعها حسب مزاجها الخاص وخارج القرعة إلحداث الفتنة والضغي        

وأوضح أن السفر سيكون عن طريق البر مـن          .الحكومة في رام اهللا كامل مسؤولية ما يترتب على ذلك         
وناشد المنسي الرئيس المـصري      .معبر رفح إلى نويبع فاألردن فالمدينة المنورة، ومن ثم مكة المكرمة          

 أمام وفود الرحمن في غزة ليتمكنوا مـن أداء          بما لديه من ثقل سياسي ممارسة الضغط لفتح معبر رفح         
  .فريضة الحج بعيداً عن المخاطر التي تهدد سفرهم عبر معبر بيت حانون

  29/11/2007الدستور 
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   بصواريخ طائرات االستطالع فجر اليوم بخانيونس"قسامال"من أربعة شهداء  .12

طائرات االستطالع الصهيونية    في قصف    "كتائب القسام "استشهد أربعة أعضاء من عناصر      : يونس خان
على تجمعات للمرابطين في منطقتي عبسان شرق خانيونس ومنطقة القرارة إلى الشمال الشرقي للبلـدة               

والشهداء هـم   .  ما أدى الستشهادهما على الفور     29/11في حادثتي قصف منفصلتين فجر اليوم الخميس        
  .األسطل، والشهيد هاني حسن أبو روميةعبدا هللا أمين ،  عماد خليل أبو طعمية،شاهين،عبد الكري

  29/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "اإلسرائيلي  "–والتطبيع العربي " يهودية الكيان"هدفه االعتراف بـ " أنابوليس: "الرشق .13
وصف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مضمون الكلمات التي ألقيت فـي              : دمشق

دعوة لتطبيع العالقات العربية مع الكيان الـصهيوني، ودعـوة لالعتـراف            "بأنها  " سأنابولي"افتتاح لقاء   
المركـز  "لـ  ) 28/11(وقال الرشق في تصريح خاص أدلى به اليوم األربعاء          ". بيهودية الدولة العبرية  

إن قضيتنا الوطنية تمر اآلن في منعطف خطير على ضـوء المواقـف الـسياسة               ": "الفلسطيني لإلعالم 
رة التي تتخذها رئاسة السلطة الفلسطينية، وعلى ضوء التراجع الكبير في الموقـف العربـي إزاء                المدم

قضيتنا وشعبنا والمتمثل بمشاركة ستة عشر دولة عربية في مؤتمر أنابوليس الذي تحدد سقفه المرجعيـة              
ين، وإسـرائيلية   دولتين لشعبين فلـسطينية للفلـسطيني     (األمريكية والتي عبر عنها بوش من خالل رؤيته         

يهودية الدولة التي تحدث عنها بوش تعني تهجير ما تبقى من أهلنا            "ونوه الرشق بأن     )". للشعب اليهودي 
، ونسف حق عودة الالجئين الفلسطينيين والتي هي جـوهر          1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام      

والـذي وصـف    " أنابوليس"د عباس في    وندد بالخطاب الذي ألقاها رئيس السلطة محمو      ". قضيتنا الوطنية 
إن هذه العبارة تنطوي على إساءة بالغة لتضحيات شعبنا         : "، وقال الرشق  "باإلرهاب"المقاومة الفلسطينية   

  ". ودماء شهدائنا ولعذابات أسرانا وتبرئ المجرم المحتل من جرائمه وعدوانه على أبناء شعبنا
  28/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إعالن موعد المؤتمر الوطني خالل أيام وعباس ليس أهالً للقيادة :حمدان .14

أكد أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان أن مشاورات تجري مع الفصائل لتحديد موعـد                : بيروت
" أنـابوليس   " المؤتمر الوطني خالل ايام قليلة، وأن مجمل خطاب الرئيس عباس الذي القاء أمس بمدينة               

، ودليل على انه ليس مفوضاً من الشعب الفلسطيني وأن شرعيته التنفيذيـة منتقـصة               مليء بالمالحظات 
وقال حمدان في حوار خاص أجرته شبكة فلسطين         .حين زعم بداية خطابه أنه ممثل الشرعية الفلسطينية       

مجمل الخطاب يكشف أن محمود عباس ليس مفوضـا مـن الـشعب الفلـسطيني               :" اآلن سينشر الحقا    
فيذية منتقصة، وأن الهبة الجماهيرية التي خرجت على مدار األيام القليلة الماضـية والتـي               وشرعيته التن 

  ...". عبرت عن رفضها ألنابوليس لهي خير دليل على ذلك
  29/11/2007فلسطين اآلن 

  
  عباس ال يستطيع تفكيك بنية المقاومة وأنصحه بأن ال يفعل ذلك: حواتمة .15

ـ   نايف حواتمة،   ديمقراطية  نفى األمين العام للجبهة ال    : دمشق أن ،  "قـدس بـرس   "في تصريحات خاصة ل
 اإلسرائيلية، واعتبـر أن المحـك       - قد حقق أي تقدم في مسار المفاوضات الفلسطينية          "أنابوليس"يكون  

األساسي ألي إنجاز يكمن في ما إذا كان الرئيس محمود عباس وفريقه المفاوض قادرون على الربط بين                 
ين إيقاف إسرائيل لالستيطان والجدار العازل الذي يجـري بنـاؤه علـى أرض              انطالق المفاوضات وب  

عباس بعدم اإلقدام على تنفيذ ما هو مطلوب منه أمنيا فـي خارطـة              حواتمة الرئيس   وطالب   .فلسطينية
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الطريق ألن ذلك لن يكون بمقدوره أوال وسيجعله في مواجهة شاملة مع كل الفصائل الفلسطينية المقاومة                
وأكد حواتمة أن تأكيد مؤتمر أنابوليس على خارطة الطريق مجددا هو األكيد على              .على حد تعبيره  ثانيا،  

واعتبر حواتمة أن ما جرى في أنابوليس ليس إال مجرد بيع للكالم، وقـال إن                .خارطة مزروعة باأللغام  
  .األماممؤتمر أنابوليس لم ينجز شيئا، والرئيس عباس وفريقه لم يقطع أي خطوة جديدة إلى "

 28/11/2007قدس برس 
  

   احتفال شكلي اكثر من كونه ذا مضمون"نابوليسأ": دحالن .16
 في تصريح وزعه مكتبـه علـي الـصحافيين          "فتح" القيادي في    دحالنقال محمد   :  اشرف الهور  -غزة  

وتلقت القدس العربي نسخة منه الوفد الفلسطيني المفاوض سيلتزنم فقط بما ورد فـي خطـاب الـرئيس                  
وتابع ال احد يستطيع الزامنا      . وليس بما جاء في خطاب الرئيس جورج بوش او خطاب اولمرت           عباس،

بغير ذلك او بما ال يتماشي مع المصالح الفلسطينية حيث ان القيادة والوفد المفاوض الفلسطيني اختبر في                 
مؤتمر كانت متأخرة،   وهاجم اإلدارة االمرريكية الحالية علي اعتبار ان دعوتها لل        . اكثر من مرحلة سابقة   

 .مقلالً من النتائج التي ستتمخض عن المؤتمر، بوصفه ان المؤتمر شكلي اكثر من كونـه ذا مـضمون                 
  . وعبر دحالن عن تخوفه بعد خطاب الرئيس بوش، بسبب تغاضيه عن ذكر اي قضية للحل النهائي 

  29/11/2007القدس العربي 
  

  تشيد بإصرار عباس على الثوابت الفلسطينية "فتح"و" أنابوليس " ال تعول على" الجهاد" .17
أكـد قيـادي    :  وائل بنات، أحمد حسن، وكاالت     ،دمشق – غزة  29/11/2007الوطن السعودية   ذكرت  

. بارز في حركة الجهاد  أن الشعب الفلسطيني يعتمد على نفسه في استرداد حقوقه والمحافظة على ثوابته                
إننا ال نعتمد علـى أمريكـا وال علـى          " "صوت القدس " ة  وقال خالد جرادات في اتصال هاتفي مع إذاع       

فـي  ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت    (رايس وال على    ) وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا   (
  .تحقيق حقوقنا، إنما هناك من القوانين الدينية والدولية ما يضمن لنا هذا الحق

 على التمسك بالثوابت خالل خطابه أمام مـؤتمر  يس عباس الرئأن إصرار" فتح"في المقابل، رأت حركة    
التـي  "وأوضحت في بيان أن خطاب عباس يدحض االدعاءات         . أنابوليس يدحض كافة االدعاءات ضده    

  ".يحاول البعض إشاعتها بين الناس وعبر وسائل اإلعالم أن مؤتمر أنابوليس مقدمه للتنازل عن الثوابت
الرحمن  قال أحمد عبد: لقادر فارس عبد، غزةمراسلها في عن نقالً  29/11/2007عكاظ  وأضافت

المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني واصفا خطاب أبو مازن بالخطاب التاريخي أن هذا الخطاب حدد 
وقال عبد الرحمن على الرغم من العمومية التي تحدث بها . بوضوح الموقف الفلسطيني من كافة القضايا

 الجمود التفاق على استئناف مفاوضات الوضع النهائي، إال أن هذا المؤتمر أنهىالرئيس بوش في بيان ا
 . والذي استغلته إسرائيل لبناء المزيد من المستوطنات وجدار الفصل العنصريالمستمر في عملية السالم

س من ناحيته أكد المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير أن المشاركة الفلسطينية في مؤتمر أنابولي
وعلى قاعدة استكمال  جاءت في ظل إجماع عربي نثمنه، والذي يؤسس لتفعيل العمل العربي المشترك،

وليست خطوة انفرادية بحال من  التضامن والدعم العربي المساند للشعب الفلسطيني وحقوقه وقيادته،
 .لياألحوال، وهي جزء من محاوالت متواصلة في محطات متعددة إلنهاء االحتالل اإلسرائي

  
   ترفض خطاب عباس في انابوليس وتعتبره مسيئا للمقاومة "حماس" .18

اعتبر سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس خطاب الرئيس بوش في انابوليس،            :  اشرف الهور  -غزة  
واكد ان  . وقال لقد مثل خطورة كونه يعترف بإسرائيل كوطن قومي لليهود         . بأنه دليل علي فشل المؤتمر    

وقال نحن نحذر من ان يعمـد االحـتالل الـي           . من اي نتائج يتمخض عنها المؤتمر     حركته غير قلقة،    
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وعبر عن قلق حركتـه      .التصعيد في االراضي الفلسطينية في مرحلة ما بعد انابوليس لتغطية هذا الفشل           
وقال ان هدفه الـزام الـسلطة       . من تعيين مسؤول امني لمتابعة ملف المفاوضات الفلسطيني اإلسرائيلي        

  . الواردة في خطة خارطة الطريق مقابل استمرار المفاوضاتاألمنيةق االلتزامات بتطبي
  29/11/2007القدس العربي 

  
   "خارطة الطريق"لن نسمح ألي كان بتنفيذ المرحلة األولى من : "كتائب القسام" .19

ان بتنفيـذ   نحن كقوة مقاومة لن نسمح ألي ك      "أمس،  ، في بيان،    م"كتائب القسا "قالت   :محمد ياسين  - غزة
القاضية بمالحقة المجاهدين وضـرب المقاومـة وجمـع    " المرحلة األولى من خارطة الطريق"ما يسمى   
وسنعتبر ذلك إعالنا للمواجهة بيننا وبين المنفّذين لهذه الخطة، وستكون نقمة وغضبة شعبنا بال              .. سالحها

وأوضحت أن كل الخيارات سـتبقى       ".حدود ردا على هذا العبث بدماء الشهداء وقضية فلسطين المباركة         
جريمة صهيونية متوقّعة كبادرة سوء نية تجاه شعبنا بعد مؤتمر أنـابوليس الـذي              "مفتوحة للرد على أي     

وحذرت من   ".أعطى للصهاينة المجال للبطش بشعبنا بعد أن ظهروا أمام العالم بأنهم حمائم سالم ومحبة             
ية الفلسطينية، كونه يجرم المقاومة وينعتها باإلرهاب،       خطورة مؤتمر أنابوليس على واقع ومستقبل القض      

  .ويعطي الغطاء المريح لالحتالل الستهداف كل من يرفع شعار المقاومة
  29/11/2007صحيفة فلسطين 

  
  " أنابوليس"الفصائل تواصل اإلعتصامات والنشاطات المناهضة لـ: لبنان .20

ـ  من نفذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتصاما     : صور ،  في مخيم البرج الـشمالي     "انابوليس"اهضاً ل
، بمشاركة العشرات من مناصري الجبهة وممثلين عن الفـصائل الفلـسطينية واألحـزاب              جنوب لبنان 

وتحدث في االعتصام عضو اللجنة المركزية للجبهة ابو ايهاب الذي أكد أن الهـدف الحقيقـي                . اللبنانية
ودعا عضو المكتب التنفيذي لحركة الجهاد      ،  طراف العربية للمؤتمر فرض المزيد من التنازالت على األ      

الى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام لمواجهـة تـداعيات           " ابو سامر "االسالمي في فلسطين    
  ". انابوليس"مؤتمر 

 تحـدث فيـه     ،، بيـروت  وعقدت المنظمات الديموقراطية الفلسطينية لقاء سياسيا في مخيم برج البراجنة         
الى عقد مؤتمر دولي للسالم برعاية األمم المتحدة        "المكتب السياسي للجبهة علي فيصل، الذي دعا        عضو  

واالستناد الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، التـي تؤسـس            . وليس الواليات المتحدة  
  ". لسالم شامل في المنطقة

 بيروت، بـدعوة    –في مخيم مار الياس     " نتفاضة اال -فتح  "كما عقد لقاء وطني فلسطيني في مقر حركة         
بحضور ممثلين عن القوى الفلـسطينية واللجـان        . من تحالف القوى الفلسطينية، رفضا للمؤتمر المذكور      

وأكد المتحدثون على   . الشعبية واالتحادات والنقابات والمؤسسات األهلية ووفد من رابطة علماء فلسطين         
  . ، وعدم الثقة بالوفد الفلسطيني المشاركرفض المؤتمر واستهدافاته ونتائجه

  29/11/2007السفير 
  

  تأجيل اجتماع قادة المعارضة الفلسطينية في طهران  .21
 أن االجتماع الذي    "الخليج" ـكشفت مصادر قيادية في المعارضة الفلسطينية ل       : يوسف كركوتي  -دمشق  

ة القوى والفصائل الفلسطينية المعارضة     كان مقرراً أن يعقده الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد مع قاد          
ولم توضح هذه المصادر أسباب التأجيل، واكتفت بـالقول         . اليوم الخميس قد أرجئ إلى أجل غير مسمى       
 والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية  القيـادة العامـة          "حماس"إن بعض الفصائل والقوى من بينها حركتا        
ي الوقت المحدد، وطالبت بتأجيله، على أن يتم االتفاق عليـه           والصاعقة اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة ف      
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وذكرت بعض التسريبات أن دمشق لم تكن راضية عن توقيت االجتماع، خاصة وأنها تـشارك                . الحقاً
كما أن دمشق منزعجة من المظاهرات التي انطلقت أول أمس في العاصمة اإليرانيـة              . في لقاء أنابولس  

مصادر دبلوماسية إيرانية في دمشق فضلت عدم الكـشف عـن            .ها لسوريا ضد أنابولس وتم التعرض في    
هويتها أقرت بأن المشاركة في أنابولس مسألة خالفية بين دمشق وطهران، لكنها أكدت انها لن تؤثر في                 

وأكد مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج وعضو مكتبها ماهر          .عالقات التحالف االستراتيجية بين البلدين    
  .ن الفصائل العشرة تلقت الدعوة لعقد االجتماع في طهران، وستلبي الدعوة في الوقت المناسبالطاهر أ

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

 تستنكران االعتداءات على الصحفيين والمتظاهرين في رام اهللا" حماس"و" فتح" .22
بيانين منفصلين مـا    في  " حماس"و" فتح"استنكرت حركتا   : رام اهللا  29/11/2007الشرق االوسط   ذكرت  

في رام  اهللا، في المـسيرات المناوئـة ألنـابوليس،           جرى من اعتداءات على الصحافيين والمتظاهرين،       
القرار القاضـي بمنـع     " فتح"معتبرتين ذلك تعدياً على الديمقراطية الفلسطينية وحرية التعبير، واعتبرت          

خطيراًً، وطالبت الجهات المختصة باإلعالن     المسيرات أو التجمعات الجماهيرية سابقة مرفوضة وتجاوزاً        
الفوري والعاجل بالتراجع الكامل عن هذا القرار، وإعادة األمور لنصابها بتوفير البيئة والمناخ المناسـب               

ان هذه االعتداءات   "فقالت  " حماس"اما  . للتعبير عن الرأي في واحة من الديمقراطية والتعددية الفلسطينية        
 اميركية القائمة على سياسة التنسيق األمني عـالي         -  وتطبيق المشاريع الصهيو   مبنية على أساس حماية   

 المستوى مع االحتالل اإلسرائيلي على حساب 
قال المتحـدث   :  مراسلها في الخليل، ووكاالت    يوسف الشايب عن   29/11/2007الغد االردنية   وأضافت  

قيـادة الفلـسطينية وحكومـة تـسيير        فوزي برهوم، في بيان وزع على الصحافيين، إن ال        " حماس "باسم
قائمتان على سياسات القمع وتكميم األفواه، من أجل حماية مصالحهم الشخصية           "األعمال بالضفة الغربية    

أن سياسية السلطة وحكومة سالم فياض قائمة على أساس قمع الحريـات وتكمـيم              "وأكد   ".واإلسرائيلية
وحد من أجل حماية مصالحهم الشخصية فقط وحمايـة         األفواه وترسيخ سياسة الرجل األوحد والحزب األ      

إن الـشعب   " في خانيونس حماد الرقب      "حماس"بدوره، قال الناطق اإلعالمي باسم       ".االحتالل اإلسرائيلي 
إن حكومـة   "وأضاف، في بيان،     .في الضفة على أيدي قوات األجهزة األمنية      " الفلسطيني لن يغفر إهانته   

موازيا للغطرسة الصهيونية في التعامل مع شعبنا الفلسطيني، دون أدنـى           تسيير األعمال أصبحت جناحا     
  ".احترام للشيوخ والنساء والعلماء واألطفال الذين تعرضوا لإلهانة والضرب

  
  "مسار أنابوليس"لسوريا متابعة " يسهل"أولمرت  .23

ده ألن يباشـر    أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهـود أولمـرت اسـتعدا         : ) رويترز -لؤي أبو هيكل    (
سابقين أظهـروا   ) إسرائيليين(ثالثة رؤساء حكومة    "مع سوريا، مشيراً إلى أن      " محادثات سالم جوهرية  "

سهلت األمـور  "وأضاف أن حكومته ". استعدادهم لالنسحاب الكامل من الجوالن أو من النسبة األكبر منه   
، معتبـراً أن    "ضجة، والسوريون علمـوا بـذلك     دائماً للتكلّم بجدية مع السوريين عندما كانت الظروف نا        

  ألنابوليس هو حضور سوريا والعديد من الدول العربية" اإلنجاز العظيم"
  29/11/2007األخبار 

  
  أولمرت ينسف السقف الزمني": أنابولس"توابع  .24

نسف اولمرت وعدد من وزرائه ما قال مسؤول فلسطيني إنه اإلنجاز الوحيـد             :  حنان البدري  -عواصم  
لقاء أنابولس وهو الجدول الزمني، في وقت رفضت السعودية ومصر والجامعـة العربيـة أي تطبيـع                 ل

وأعلـن اولمـرت ووزراء     . ، بينما عينت واشنطن رقيبا أمريكيا على المفاوضـات        "إسرائيل"مجاني مع   
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 آخرون، بعد ساعات على إعالن الرئيس األمريكي جورج بوش عن إطالق مفاوضات بين            " إسرائيليون"
وأعـرب  .  أن ذلك قد ال يتحقق     2008،والسلطة الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق سالم خالل عام       " إسرائيل"

 كمـا   2008،وزير الشؤون االستراتيجية افيجدور ليبرمان عن شكوكه في التوصل إلى تسوية قبل نهاية            
غيـر  " "أنابولس" في   اعتبر آفي ديختر وزير ما يسمى األمن الداخلي أن الجدول الزمني الذي تم تحديده             

قولها إن اولمـرت ال ينـوي       " إسرائيلية"العبرية عن مصادر سياسية     " معاريف"ونقلت صحيفة   ". واقعي
  . التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين قبل انقضاء سنوات عديدة

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   أنابوليس فاقت التوقعاتحق التصويت المتساوي يعتبر نهاية إلسرائيل ونتائج: أولمرت .25
ولخـص نتـائج    . اعتبر أولمرت أن في حال فشل حل الدولتين فخيار الدولة الواحدة يعني نهاية إسرائيل             

وقال أولمرت في حديث مع صحيفة هآرتس ملخـصا          .مؤتمر أنابولس بأنه استجاب ألكثر من التوقعات      
ونقف أمام صراع على نمط جنوب أفريقيا أي        سيأتي يوم يتفجر فيه حل الدولتين،       : " فيه مؤتمر أنابوليس  

وحينما يحصل ذلـك دولـة إسـرائيل        . حق تصويت متساو للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة        
 -المنظمات اليهودية التي كانت مركز قوتنا في أمريكا ستكون أول من يخرج ضـدنا             : واضاف". منتهية

ج الديمقراطية وتمنح حـق التـصويت المتـساوي لكـل           وسيقولون إنهم ال يستطيعون تأييد دولة ال تنته       
مؤتمر أنابوليس لبى   : واعتبر أولمرت أن مؤتمر انابوليس فاق التوقعات بالنسبة إلسرائيل، وقال          ".سكانها

 يعفينا من المصاعب في المفاوضـات، التـي         الأكثر مما يمكننا تعريفه كتوقعات إسرائيلية، ولكن ذلك         
  ". كثيرا من الصبر والحكمةستكون صعبة ومعقدة وتتطلب

  29/11/2007 48عرب
  

  لبنان هو االمتحان الحقيقي لبوش: ليبرمان .26
قال  ليبرمان، في حديث بثّه التلفزيون اإلسرائيلي، أمس، إن الموضوع األهم في خطـاب                : مهدي السيد 

، يكمـن   "د جيداً وهو ما لم يلتفت إليه أح     "الرئيس األميركي جورج بوش خالل افتتاحه لمؤتمر أنابوليس،         
االمتحان الحقيقي واألول بالنسبة إليه ليس أنابوليس وليس أبو مـازن،           "في معرفة سيد البيت األبيض أن       

وأضـاف ليبرمـان أن      )".الجمهورية اللبنانية (بل لبنان وكيف ستنتهي المعركة فيه، ومن سيكون رئيس          
".  خسرنا وأن اإليـرانيين قـد انتـصروا        خسارة بوش للبنان ستكون إشارة إلى كل العالم العربي بأننا         "

، فإن الفرنسيين سيخسرون أيضاً، لذلك فـإن كـل الـدول            )في لبنان (إذا خسر األميركيون    "وأوضح أنه   
" العربية التي تنتظر ما ستؤول إليه األمور، تراقب الوضع وهي برأيي تنتظر خاتمة المعركة في لبنـان                

  .لتتخذ موقفها األخير
  29/11/2007األخبار 

  
  "أنابوليس"هجوم عسكري غير مسبوق على قطاع غزة بأوامر من أولمرت وباراك بعد  .27

ذكرت مصادر مطلعة أن أولمرت ووزير حربه ايهود باراك، اتفقا على إعطاء الضوء األخضر للجيش               
بالهجوم على قطاع غزة، بعد انتهاء أعمال لقاء انابوليس، حيث سيكون المستوى العسكري والمـستوى               

وقالت المصادر أن قيادة الجيش ستصدر      . ي الصهيوني أكثر حرية في اتخاذ قرار باجتياح القطاع        السياس
التعليمات للقوات بتنفيذ الهجوم مع أول عملية مسلحة، أو إطالق صاروخ ضـد أهـداف فـي الكيـان                   
الصهيوني، وأن المواجهة ستكون غير مسبوقة في القطاع، وكشفت المصادر أن الوحـدات العـسكرية               
المكلفة بتنفيذ الهجوم على قطاع غزة بدأت عملية انتشار جديد وسريع حول القطاع، وأشارت المـصادر                

  . إلى أن بعض الدول والجهات تجري اتصاالت مع تل أبيب في محاولة لوقف اإلستعدادات الحربية
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  29/11/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   غير واقعي2008إسرائيل تعتبر سالم  .28
بدأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت التسويف قبل أن يجف حبر وعود : والوكاالت -عواصم 

مؤتمر أنابوليس، فمع انطالق مفاوضات الوضع النهائي على المسار الفلسطيني في واشنطن أمس، 
كشفت مصادر مطلعة عن ان أولمرت ال ينوي التوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين قبل عدة 

كما اعتبر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر الجدول الزمني الذي حدده المؤتمر غير  .سنوات
الذي تم التوصل إليه أول من أمس، والقاضي ببذل أقصى جهد ممكن من " التفاهم المشترك"واقعي، رغم 

 . 2008أجل التوصل إلى تسوية قبل نهاية 
 29/11/2007البيان 

   
  نابوليس عبارة عن خطابات جميلة سمعنا مثلها في الماضيأ: محللون إسرائيليون .29

كان االنطباع السائد في مقـاالت أبـرز المحللـين اإلسـرائيليين حـول              : برهوم جرايسي  - الناصرة
خطابـات جميلـة    "وأنه عبارة عن    " لم يغير شيئا  "، الذي عقد أول من أمس، أن هذا اإلجتماع          "أنابوليس"

إذا أردنا إثباتا على أنه     "ول المحلل السياسي في صحيفة هآرتس ألوف بن         ويق ".سمعنا مثلها في الماضي   
لم يتغير أي شيء في العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية، فقد لمسناه في وثيقة التفاهمات المشتركة التي تـم                 

تم بعد ضغط معتدل مارسته وزيـرة الخارجيـة         "مضيفاً ان ذلك    " توقيعها، قبل دقائق من بدء اإلجتماع     
تراجع عـن   "وأوضح أن في الوثيقة       ".األميركية كونداليزا رايس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس       

رفض إسرائيل السابق للحديث عن إرهاب إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كذلك التراجع عن رفـض               
  ".إسرائيل لوضع جدول زمني لمفاوضات الحل الدائم

على األغلب فإن غالبية اإلسرائيليين     "شمعون شيفر   "  أحرنوت يديعوت"بدوره أوضح المحلل السياسي في      
على كل كلمة في خطاب الرئيس األميركي جورج بوش، فقد كرر مرتين القـول    ) تأييداً(كانوا سيوقعون   
، والطلبات التي وجهها إلسرائيل كانت هامشية مقابل ما طلبـه           )وطن الشعب اليهودي  (إن إسرائيل هي    
  ".من الفلسطينيين

أن اإلعالن عن   "أليكس فيشمان   " يديعوت أحرنوت " في الجانب العسكري، فيعتقد المحلل العسكري في         أما
بدء مسار تفاوضي حول الحل الدائم مع جدول زمني، يدفع الجهاز األمني اإلسرائيلي إلى وضعية غيـر                 

ات عـسكرية   تلزمها بالمناورة ما بين مسار سياسي يستوجب تحرك       "وأضاف ان هذه الوضعية      ".محتملة
موزونة، وبين أزمة أمنية صعبة تشمل توقعات لسلسلة عمليات تفجيرية ومحاوالت لتخريـب العمليـة               

  ".السياسية
  29/11/2007الغد االردنية 

  
  انشاء ادارة اسرائيلية للتفاوض مع الفلسطينيين .30

 اإلسـرائيلية   -ية  انطلقت في تل أبيب امس اعمال اللجنة الفنية الفلـسطين         : جمال جمال  -القدس المحتلة   
المشتركة بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات حيث قدم الوفد الفلسطيني قضية تمكين السلطة مـن إدارة                  

 ،حزم الطيف الترددي الخاصة بها والالزمة لتشغيل شركات الهاتف الخلوي والنطاق العريض واالنترنت            
وذكـرت   .طيني مـن أداء دوره الحقيقـي      وكيفية حماية المشغلين الفلسطينيين وسبل تمكين البريد الفلس       

مصادر اسرائيلية انه من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء االسرائيلي على انشاء ادارة للتفاوض مـع                
وكان الطاقم المساعد للمفاوضات برئاسة نمرود بركان الذي يترأس         .  فريق عمل  14الفلسطينيين ستضم   

م سلسلة توصيات لوزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي قبـل          قسم البحوث السياسية في وزارة الخارجية قد قد       
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 مسألة تمت التوصـية     14وبموجب عمل الطاقم تم تحديد      . مؤتمر انابوليس تمهيداً النطالق المفاوضات    
 قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينـة ان           ،من جانبه . ببحثها في إطار فرق عمل منفردة     

واضـاف ان   . تنفيذ االتفاق الفلسطيني االسرائيلي قبل اجراء استفتاء فلسطيني       الفلسطينيين لن يذهبوا الى     
 مشددا على انه ليس مهما ما يقوله البعض في فتح او حماس             ،السلطة ستلتزم بما يقوله الشعب الفلسطيني     

  .  المهم ما يقوله الشعب ،او في غير ذلك من التنظيمات
  29/11/2007الدستور 

  
   اسيرا فلسطينيا االحد445سراح اسرائيل تقرر اطالق  .31

ابلغت سلطات االحتالل االسرائيلي السلطة الوطنية الفلسطينية امس بأنها قررت          : وليد عوض  -رام اهللا   
. اطالق سراح االسري الذين كان مقررا اطالق سراحهم قبل انعقاد مؤتمر انابوليس يوم االحـد المقبـل                

امس انه تم ابالغ الجانب الفلسطيني بأنه تقـرر اطـالق           واعلن ناطق باسم مصلحة السجون االسرائيلية       
 اسيرا كان قرارا اتخذ باطالق سراحهم سابقا كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلـسطيني               445سراح الـ   

 اسيرا فلسطينيا من معتقل عـوفر       445وقال المتحدث االسرائيلي انه سيتم االفراج عن         . محمود عباس 
  .د المقبل بموجب قرار اتخذته الحكومة االسرائيلية مؤخرابمنطقة رام اهللا صباح االح

  29/11/2007القدس العربي 
 

  من يهود اسرائيل يعتقدون بأنه لن تطلق مفاوضات مع الفلسطينيين% 60 .32
مـن مـواطني    % 60 أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي أمس أن أكثر مـن            : )د ب أ   (- تل أبيب 

لن يتم الشروع في مفاوضات مع الفلسطينيين، بعد اجتمـاع انـابوليس وأن     إسرائيل اليهود يعتقدون بأنه     
من المشاركين في االستطالع، الذي أجراه      % 65وأعرب حوالي    .األوضاع في المنطقة ستشهد تصعيدا    

، عن تأييدهم لقيام دولة فلسطينية إلى جانـب دولـة           )صوت إسرائيل (معهد رافي سميث بناء على طلب       
إنهـم  % 46وفيما يتعلق بالقدس المحلتة، قـال        .نح حق العودة لالجئين الفلسطينيين    إسرائيل من دون م   

يوافقون على نقل األحياء العربية من المدينة لسيطرة فلسطينية في الوقت الذي تبقى فيه األحياء اليهودية                
  .تحت سيطرة إسرائيل

مـن  % 43، فيمـا أيـد      عن استعدادهم ألن تخضع األماكن المقدسة لسيطرة دوليـة        % 30كما أعرب   
  . مع الحفاظ على بعض الكتل االستيطانية67المشاركين في االستطالع انسحاب إسرائيل إلى حدود 

  29/11/2007الغد االردنية 
  

  مؤتمر أنابوليس حدث استعراضي: سفير إسرائيلي سابق .33
ر مؤتمر أنـابوليس    وصف السفير االسرائيلي السابق في ألمانيا آفي بريمو       :  د ب أ     -) ألمانيا(هامبورغ  

فـي المقـام االول،     " حدث إستعراضي "للسالم في الشرق االوسط الذي إستضافته الواليات المتحدة بأنه          
وقال بريمور الذي يشغل حاليا منصب مدير مركز الدراسات االوروبية في            .معربا عن تشككه في جدواه    

صـدق لـدى أولمـرت والـرئيس        جامعة هيرتسيليا في تصريحات لشبكة ألمانية امس إن ثمة رغبة و          
 "وأوضح السفير الـسابق    ".ولكنهما ال يحصالن على الدعم الداخلي     : "الفلسطيني محمود عباس وأضاف   

 ماذا  ،أولمرت يعرف إنه لو تجرأ على تنفيذ أي شيئ سيفقد إئتالفه أما عباس فهو يعيش في حرب أهلية                 
لسالم في أجواء مريحة ولكنه أكد أن هـذه         وأضاف أن من الجيد أن يتم الحديث عن ا         ".يمكنه أن يفعل؟  

ليست نتيجة، مشيرا إلى اللقاءات الدورية التي جمعت بين أولمرت وعباس ولم تخرج حتى االن سـوى                 
  .بالقليل
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  29/11/2007الدستور 
  
  

  السعودي" التجاهل"رصد إسرائيلي لـ  .34
ا يمكن وصفه التجاهل اإلسرائيلية أمس، على م" يديعودت أحرونوت"ركزت صحيفة : القدس المحتلة

عندما بدأ أولمرت : "وكتبت . السعودي إلسرائيل داخل جلسة مؤتمر انابوليس للسالم أول من أمس
جميعهم، باستثناء واحد هو . خطابه وضع كل وزراء الخارجية حول الطاولة السماعات على آذانهم

ليس ألنه يفهم . ء بقيتا عاريتينأذناه، تحت الكوفية الحمرا: "وأضافت". السعودي األمير سعود الفيصل
حتى عندما يكون رئيس  .العبرية بل ألن هذه كانت طريقة السعوديين للتظاهر بموقفهم من دولة إسرائيل

وعندما أنهى أولمرت كلمته رد "... الوزراء اإلسرائيلي يطلق بشائر السالم، فأنهم يرفضون االستماع
األمير السعودي هو اآلخر قرب كفيه الواحدة من . عليه وزراء الخارجية حول الطاولة بالتصفيق

اللعبة . وفقط من جلس قريبا منه رأى بأنهما ال تلمسان الواحدة األخرى. األخرى في إشارة كياسة
  . الصغيرة للسعوديين عبرت عن تناقض واحد، ليس هو األكثر اقالقا، في يوم كله تناقضات
  29/11/2007البيان 

  
  "نجاح"فوا أنابوليس بأنه من فلسطينيي الداخل عر% 3وين ائيلياإلسرمن % 17: استطالع .35

فقط % 17 أن   ،أظهرت نتائج استطالع للرأي أجرته صحيفة هآرتس بالتعاون مع معهد ديالوغ يوم أمس            
فقط من فلـسطينيي    % 3من الجمهور اإلسرائيلي يعتبر أن مؤتمر أنابوليس حقق نجاحا، في حين اعتبر             

من الجمهور اإلسرائيلي يؤيد إبـرام      % 53ويشير االستطالع إلى أن     ". نجاحا"تبر  الداخل أن المؤتمر يع   
  .اتفاقية مع الفلسطينيين إلنهاء الصراع

من الجمهور عن رضاهم من     % 22وأشار االستطالع إلى أن شعبية إيهود أولمرت في تصاعد وأعرب           
ويتبـين مـن    .سـتطالعات سـابقة  بالمقارنة مع ا% 7أدائه وبذلك يكون قد سجل ارتفاعا بنسبة حوالي        

االستطالع أن مصوتي كديما والعمل وميرتس واألحزاب العربية ومن عرفوا نفسهم كمصوتين لحـزب              
كما أشار االسـتطالع إلـى أن أن   . أركادي غايدماك هم أغلبية المؤيدين التفاقية التسوية مع الفلسطينيين     

  .منهم% 46من مصوتي الليكود يؤيدون االتفاقية ويعارضها % 47
  29/11/2007 48عرب

 
    االحتجاجات ضد انابولس في الخليل جريحاً في تشييع شهيد60 .36

اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين في مدينـة الخليـل وقـوات االمـن               : منتصر حمدان  -رام اهللا   
مدينة، الالفلسطينية في اعقاب تشييع جثمان احد الضحايا الذين سقطوا خالل قمع وتفريق المتظاهرين في               

قدم وزيـر   إلى ذلك فقد    .  اصابة بين قوى االمن والمواطنين     60 األمر الذى ادى الى وقوع       .امس االول 
الرزاق اليحيى اعتذارا لصحافيين كانوا يحتجـون علـى قمـع            الداخلية في حكومة تسيير األعمال عبد     

  .ن تحقيقا يجري في األحداثأ أشار إلىالمسيرات، و
  29/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الغربية السلطة على زمالئهم في الضفة ةصحفيو غزة ينددون باعتداء أجهز .37

شارك عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين والشخصيات والمثقفين في اعتصام دعت إليـه كتلـة               : غزة
الصحفي الفلسطيني في مدينة غزة للتضامن مع الصحفيين الذين تعرضوا العتداءات على أيدي األجهزة              
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 حسن أبو حشيش    وصفو. نابولسامنية في الضفة الغربية، خالل تغطيتهم لفعاليات مناهضة لمؤتمر          األ
 بالليلة الـسوداء فـي تـاريخ الـصحافة           االعتداءات وكيل مساعد وزارة اإلعالم في حكومة هنية ليلة       

العالمي ألبـرز   الفلسطينية، مؤكدا أن ما جرى يعد جريمة متزامنة مع التغطية الحية التي يبثها اإلعالم               
طالب مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان عصام يونس من جهتـه      فيما   .قضية تمس بالثوابت الفلسطينية   

  .بالتحقيق الجاد والفاعل في الحادث، وذلك لخطورة االعتداء
 28/11/2007 قدس برس

  
   بعد غزة  الغربيةخطر الحصار يتهدد الضفة: الخضريجمال  .38

للجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على لسان رئيسها جمال الخـضري، مـن            حذرت ا :  رائد الفي  -غزة  
انتقال الحصار اإلسرائيلي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مؤكداً أن هناك إجراءات احتاللية تستهدف               

ودعا خالل مؤتمر صحافي أمس، األمتين العربية واإلسالمية         .المواطنين بالضفة، خاصة إغالق المعابر    
ستويين الشعبي والرسمي إلى تفعيل دورهم في األيام المقبلة بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن              على الم 

أن الحصار المشدد على غزة سيؤدي خالل األيـام          الفتا إلى    .مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم     
   .لمرضىالمقبلة إلى سقوط المزيد من المرضى الضحايا، في ظل تدهور الحال الصحية لمئات ا

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

   احتجاجاً على استمرار الحصار في غزةاعتصام حاشد على معبر العودة .39
شارك مئات المواطنين في اعتصام حاشد أمام معبر العودة الحدودي برفح، صباح أمـس،               :محمد الجمل 

هنيـة التابعـة لهـا،      مبية وال  وجهتها الجبهة الديمقراطية وعدد من األطر العماليـة والـشبا          ةتلبية لدعو 
عبـد   وقـد شـدد      .معبرالومؤسسات أهلية، رفضاً للحصار المفروض على قطاع غزة، وللمطالبة بفتح           

كتب السياسي للجبهة رفض تحويل معبر رفح ألي معبر آخر، مطالبـاً فـي              مالحميد أبو جياب عضو ال    
عبر، وتسهيل حركة تنقـل  معلى جانبي الصري، بالعمل على إنهاء معاناة العالقين      مالوقت ذاته الرئيس ال   

  .صريةمالفلسطينيين من وإلى األراضي ال
  29/11/2007األيام الفلسطينية 

  
   أسير في النقب يعانون من انتشار األمراض ونقص المالبس ورداءة الطعام 480 .40

لألقسام أفادت محامية جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان خالل زيارتها يوم أمس : نابلس
 أسيرا داخل أقسام عملت إدارة مصلحة السجون على 480الجديدة في سجن النقب الصحراوي، أن هناك 

 14وأكدت أن هناك . 5 أسرى، علما أنها ال تتسع ألكثر من 10إنشائها مؤخرا، يقبع في كل غرفة 
 هذا السياق إلى أن  أشارت فيكما. أسيرا يعانون من اإلصابة بمرض السكابيوس وانتشار الطفح الجلدي

االسرى يمنعون من الخروج للفورة إال ساعة واحدة فقط طيلة اليوم، عدا عن قلة الطعام ورداءته وقلة 
 أن شرطة السجن يدخلون إلى هذه األقسام للتفتيش أثناء الليل، ويقومون بتقييد األسرى مضيفة. المالبس

  .وهم نائمون من اجل ذلك
  29/11/2007تقرير االسرى 

  
  الحتالل اإلسرائيلي يجدد االعتقال اإلداري ألقدم أسير فلسطيني إداريا .41

استنكر مركز أحرار لدراسات األسرى، تجديد االعتقال اإلداري بحق األسير وليد خالد حـرب              : رام اهللا 
لـم يمـضي علـى      حيث  من منطقة سلفيت في شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثانية على التوالي،             
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عاما، منها خمس   12 بعد أن أمضى في سجون االحتالل        ، أشهر 10االعتقال اإلداري سوى    خروجه من   
  .سنوات في االعتقال اإلداري

  28/11/2007 قدس برس
  

  الحكم على فتاة من أم الفحم بالسجن بتهمة االتصال مع ناشطة من حزب اهللا .42
جن الفعلي لمدة ثالث سنوات بعد      حكمت المحكمة المركزية في حيفا، على طالبة جامعية من ام الفحم بالس           

 تعرفت عليها في الجامعـات      ،زميلة لها في الدراسة   ذلك  أن ادانتها باالتصال بعميل اجنبي، والمقصود ب      
 وقد كانـت    .، السجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين      ذلكوفرض القضاة على الطالبة، اضافة الى        .األردنية
واتهمتها األجهزة األمنية باالتصال مع عميلـة لحـزب اهللا     قد اعتقلت في نهاية حزيران الماضي       الطالبة  

هذه األيام، بشكل خاص، فقد     في  نه  أو حسين،   ب قال المحامي حسين أ    هذا الصدد وفي   .وتقديم خدمات لها  
 .تضاعف مستوى العقوبات عدة مرات بالمقارنة مع سنوات السبعينيات والثمانينيات وأوائل التـسعينيات            

 شهور على مخالفات أمنية مماثلة، فإنها تصل اليوم إلى          6-3لتي كانت تصل إلى     أن العقوبات ا  موضحا  
  . سنوات10حد 

  28/11/2007 48عرب
  

    ضمن فعاليات رفض الخدمة المدنية االسرائيليةانطالق الخيمة الفنية المتنقلة في ترشيحا .43
 يقودها االئتالف الـشبابي     ضمن الحملة المناهضة للخدمة المدنية اإلسرائيلية التي      :  حسن مواسي  -حيفا  
ـ        هذه  ضد   ، ينظم االئـتالف وجمعيـة      48الخدمة، وبالتعاون مع لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني ال

 بلدنا، وبمشاركة مع حركة شباب ترشيحا، يوم غد أمسية فنية ثقافية، كأولى فعاليـات               -الشباب العرب   
ـ ي الفعاليات التـي  أنمنسقة االئتالف الشبابي،  قالت ريم حزان    ومن جهتها   . الخيمة الفنية المتنقلة    ونقوم

 هموأجدادهم   الذي قام به آباؤ    هم ونضال هم وتشويه هويت  همضد محاولة السلطة اإلسرائيلية لتهميش    هي  بها،  
 في الجيش وال تريد  همالسلطة فهمت بأنها ال تستطيع وال تريد دمج       موضحة أن    حتى اليوم،    48منذ العام   
 قررت اقامة هيئة عليا     ، أن لجنة المتابعة العليا     في هذا السياق   يذكرومما  . أقلية قومية  ك ةمكانال همإعطاء

ـ          لمواجهة فرض الحكومـة اإلسـرائيلية       48مكونة من قيادات األطر واألحزاب الفاعلة بين فلسطينيي ال
  . الخدمة المدنية على الشباب العرب

  29/11/2007الدستور 
  

  عتذار عن الحروب الصليبيةالاة رسالرابطة علماء فلسطين ترحب ب .44
 رجل دين مـسيحي عـن الحـروب         300قدمه نحو   الذي  عتذار  ال با نرحبت رابطة علماء فلسطي   : غزة

اعتبـر   و .الصليبية، وما شهده العقد الحالي من نتائج الحرب على اإلرهاب، التي أضـرت بالمـسلمين              
ة بادرة طيبة يجب تعزيزها واسـتثمارها   هذه الوثيق، أنرابطة في غزة  الالدكتور مروان أبو راس رئيس      

 اعتبرهـا   ، كما أنه  في الشراكة السياسية والشراكة الدينية في بيت المقدس واألماكن المقدسة في فلسطين           
 أثقلت التحالفات السياسية من الدول      ، حيث في هذا الوقت بالذات   ، خصوصا   مهمة جدا وإن جاءت متأخرة    

  . االسرائيلي لفلسطين والدعم الكامل على حساب شعب فلسطينالمحسوبة على النصرانية مع االحتالل
  28/11/2007وكالة معاً اإلخبارية 

  
  يطالبون بعرض أي اتفاق سياسي على الشعب الفلسطيني لالستفتاء عليه% 77.67 .45
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أظهر استطالع للرأي أجراه مركز االستطالعات والبحوث التنموية واالستراتيجية بجامعة األزهر           : غزة
مـن  % 66.67بالتعاون مع مركز القدس نت للدراسـات واإلعـالم والنـشر االلكترونـي، أن               بغزة،  

أظهـر االسـتطالع أن      كمـا    . يحملون حماس مسؤولية ما جرى في قطاع غزة من أحداث          ينالفلسطيني
، أن  %54.67اعتبـر   فيمـا   يرون أن ما تقوم به القوة التنفيذية ال يخدم القضية الفلـسطينية،             % 57.33
، فيما أعتبر في المقابـل       حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة جاء بتوجيهات خارجية          انقالب
تأييدهم إلجراء انتخابـات    % 49.33 أبدى    إلى ذلك  .أن االنقالب جاء بقرار فلسطيني مستقل     % 45.35

سـيعطون أصـواتهم    % 54.8نحـو   ، وفي حال أجريت إنتخابات رئاسية فإن        رئاسية وتشريعية مبكرة  
 ،لمرشح قائمـة فلـسطين    % 4.4سيعطون أصواتهم لمرشح حماس، و    % 13.7رشح فتح، في حين أن      لم

 أما االنتخابات التشريعية إن أجريت فـإن        .لمرشح قائمة الطريق الثالث   سيعطون أصواتهم   % 2.9بينما  
أنهم سـيعطون أصـواتهم   % 15.3سيعطون أصواتهم لمرشحي قائمة حركة فتح، في حين أفاد   % 51.7
بينمـا  ،  %4.2ي قائمة حماس، ويأتي مرشحي قائمة فلسطين المستقلة في المرتبة الثالثة بنـسبة              لمرشح
وفي سؤال حول الواقع االقتصادي      ومن جهة أخرى     %.3.5مرشحي قائمة أبوعلي مصطفي على      حصل  

 من أن الوضع االقتصادي السياسي والعسكري الحالي الذي يمـر         % 88واألداء الحكومي، أفاد ما نسبته      
به قطاع غزة واألراضي الفلسطينية يهدد الحالة المعيشية لألسرة الفلسطينية وهذا يعود إلـى الحـصار                

عن رضاهم لقيام الـسلطة المركزيـة بواجباتهـا تجـاه           % 53عبر ما نسبته     في حين    .المفروض عليه 
عب عن نجاح الحكومة في رفع الحصار االقتصادي عن الـش         % 49.67 أعلن   كمامواطني قطاع غزة،    

، أن تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية يعود إلى األزمـة          %52.33اعتبر   وفي المقابل    .الفلسطيني
عن عدم نجاح حماس في كسر الحصار       % 50.67في الوقت الذي عبر فيه      ،  قطاعالاألخيرة التي شهدها    

أن % 57.67  أشـار   كما .االقتصادي وفي تلبية حاجيات المواطن األساسية وبشكل خاص في قطاع غزة          
سؤال حول إمكانيـة    ال من جهة أخرى ولدى   و .قطاع لم يكن جيداً   الأداء حماس السياسي واالقتصادي في      

 ذلـك ال يـصب فـي         أن على توقيع هدنة معتبرين   % 53.33 اعترض   ،توقيع حماس هدنة مع إسرائيل    
 هأن% 46.67أعتبر  فقد  أما بخصوص انابوليس،     .ذلكعلى  % 46.67المصلحة الوطنية، في حين وافق      

أن حالة االنقـسام الـداخلي تعـد أحـد     % 61.33 ورأىلن يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،    
يـرى  فـي حـين     األسباب التي لن تخدم المفاوض الفلسطيني لتحقيق األهداف والمصالح الفلـسطينية،            

على الـشعب الفلـسطيني     ، أن أي اتفاق فلسطيني إسرائيلي يخرج عن المؤتمر يجب عرضه            77.67%
% 66.33فيما يتعلق بإطالق الصواريخ محلية الصنع نحو إسرائيل، طالب ما يزيد عن              و .لالستفتاء عليه 

  .ومعاناة المواطن الفلسطيني وقف إطالقها، والبحث عن وسيلة أخرى، كي ال تزيد من الحصار
  28/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  اء انابولس انطالقة مهمة النهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية لق: عبد اهللا الثاني .46

اعتبر الملك عبداهللا الثاني أن اللقاء الدولي للسالم في الشرق األوسط الذي بدأ أعماله فـي                :  بترا –عمان  
ـ               اء انابولس بالواليات المتحدة أمس االول بمشاركة عربية ودولية واسعة يشكل انطالقة مهمة وجادة إلنه

وأكد خالل استقباله    .االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية بحلول نهاية العام القادم وضمن إطار زمني محدد           
امس عضوي مجلس الشيوخ األمريكي السناتور دانيال انوي والسناتور تيد ستيفنز أهمية اإلبقـاء علـى                

علـى كافـة المـسارات التفاوضـية        الزخم الذي وفره اللقاء لتحقيق السالم العادل والدائم في المنطقة و          
  .باالستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق

  29/11/2007الدستور 
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  تحدد شروطها النفتاح حيال اسرائيل ترفض يهودية الدولة والسعودية  .47
ـ     جدد وزير الخارجية السعودي سعود الفيص     :  ا ف ب   -  عز الدين سعيد   -انابوليس    ىل الذي توجـه ال

انابوليس، التأكيد ان تطبيعا عربيا مع اسرائيل ال يمكن ان يتم قبل انسحاب اسـرائيلي مـن االراضـي                   
وذكر بأن مبادرة السالم العربية التي وضعت الـسعودية اسـسها وتـم تفعيلهـا فـي                  .العربية المحتلة 

 .نسحابها من االراضي المحتلـة     تطبيع العالقات مع اسرائيل ولكن بعد ا       ىمارس الماضي تنص عل   /آذار
وعدد سلسلة من االجراءات التي يجب علي اسرائيل اتخاذها العطاء فرصة للمفاوضات مع الفلسطينيين              

) المـستوطنات العـشوائية   (مثل تجميد كل النشاطات االستيطانية وتفكيك المواقع المتقدمة         ،  بعد انابوليس 
واضاف جئنا لـدعم اطـالق       .حواجز ورفع الحصار   ووقف بناء الجدار ورفع ال     ىواالفراج عن االسر  

. محادثات جدية ومتواصلة بين الفلسطينيين واالسرائيليين تتناول كل القضايا االساسية للوضـع النهـائي             
من جهتـه،    و .هذه المفاوضات يجب ان يليها اطالق المسارين السوري واللبناني في اقرب وقت ممكن              

واضـاف فـي تـصريح       . الجبير ان التطبيع يأتي بعد الـسالم         اكد السفير السعودي في واشنطن عادل     
ال يمكـن للفلـسطينيين وال للـدول        ،   تصريح بوش حول الطابع اليهودي السرائيل      ى عل اً رد ،لصحافيين

  .  اساس ديني ى ان تقبل بقيام دولة علىالعربية االخر
   29/11/2007القدس العربي 

  
   طريق استئناف المفاوضاتمؤتمر أنابوليس خطوة مهمة على: أبو الغيط .48

وصف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، مؤتمر أنابوليس بأنه خطوة هامة على طريـق               : لندن
وقـال أبـو الغـيط فـي         .استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول موضوعات التسوية النهائية       

بعد مشاركته بمـؤتمر أنـابوليس، أن       تصريح للصحفيين عند توقفه في لندن في طريق عودته إلى بالده            
وأضاف، أن مصر حرصت في اتصاالتها مع الجانب         .المؤتمر قدم دعماً معنوياً وسياسياً مهماً للطرفين      

األمريكي قبل انعقاد المؤتمر على تأمين مشاركة كل الدول العربية، والمهم أن مصر نجحت في تـأمين                 
وأوضـح أن الوثيقـة      .لسوري واللبناني عنصران أساسيان   مشاركة سوريا ولبنان باعتبار أن المسارين ا      

المشتركة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي صدرت عن مؤتمر أنابوليس تؤكد على سـعي الطـرفين               
  .م2008للتوصل إلي اتفاق سالم بحلول نهاية عام

   28/11/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  جوالن في انابوليس حول الدبلوماسياسجلت نصرا سوريا  .49
 قال مسؤول سوري يوم االربعاء ان مؤتمر السالم في الشرق األوسط عـزز جهـود سـوريا               :واشنطن

وفي أول تعقيب    .الستعادة مرتفعات الجوالن مع انه لم تعقد مباحثات مباشرة مع اسرائيل خالل االجتماع            
 المتحدث الرسمي باسم الـسفارة      رسمي سوري على مؤتمر انابوليس بوالية ماريالند قال أحمد سلكيني         

  .السورية في واشنطن ان دمشق سجلت نصرا دبلوماسيا بتركيزها األضواء الدولية على قضية الجوالن
  29/11/2007رويترز 

  
  67 يشترط للتطبيع االنسحاب حتى حدود وزير الخارجية السوري .50

اد، خالل كلمته أمام المؤتمر      اشترط نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقد       :رويترز، أ ف ب، سانا    
 1967الدولي في أنابوليس أول من أمس، انسحاب إسرائيل من كل األراضي العربيـة المحتلـة عـام                  
  .لتطبيع العالقات معها، مشيراً إلى أن االحتالل اإلسرائيلي هو سبب التوترات في الشرق األوسط

  29/11/2007األخبار 
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  تطبيع السالم الشاملعمرو موسى وابو الغيط يؤكدان شرط ال .51
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان التطبيع مـرتبط بانـسحاب             :  حنان البدري،  -عواصم  

 "يهودية الدولة "ووصف المطالبات إلسرائيلية ب   . 1967يونيو عام   /إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران     
 موسى على المواقف اإلسـرائيلية بالتأكيـد        ورد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو       ."المفتعلة"ب  

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامتـه         . على أن العرب ليست لديهم نية في إجراء تطبيع مجاني         
وقـال إن الوثيقـة   . في واشنطن أن العرب ملتزمون بالنص الخاص بالتطبيع الوارد في المبادرة العربية           

 ألي من الحقوق الفلسطينية، وإن كانت لم تعط الفلـسطينيين           التي توصل إليها الطرفان ال تشكل ضررا      
وكشف موسى عن قيام الوفود المشاركة بمـن فـيهم          . شيئاً، مضيفاً أن هذه الوثيقة تفتح الباب للتفاوض       

وأضاف أن الجانب العربي أصر على ضرورة       . الدوليون، بالتأكيد على ضرورة وقف بناء المستوطنات      
للمفاوضات المفتوحة، موضحا أن المدة ستكون من اآلن حتى نوفمبر، تـشرين  وضع إطار زمني، تجنباً    

  .الثاني من العام المقبل، ليس فقط للمسار الفلسطيني وإنما للمسارين اللبناني والسوري
 29/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  الملك السعودي أكّد لي أن الرياض ال تعترف بإسرائيل  : نجاد .52

ال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، امـس، ان          ق :يترز، يو بي آي، د ب أ      مهر، أ ب، أ ف ب، رو      
ال تعترف بإسـرائيل ولـن تـضيع        " أن الرياض    ، خالل المحادثة الهاتفية   ،الملك السعودي عبد اهللا أبلغه    

ودعا نجاد الى استفتاء شعبي في الدول العربية حول التأييد الذي تحظى بـه              ". حقوق الشعب الفلسطيني  
في السياسة سيدركون   " حتى أغبى الناس  "اركة المسؤولين العرب في مؤتمر انابوليس، الذي رأى أنه          مش

  .ال يمكن للنظام الصهيوني أن يدوم"واعتبر نجاد، خالل اجتماع حكومي، أنه . أنه فشل
  29/11/2007السفير 

  
 برلمان البحرين يقر حظر التعامل مع إسرائيل  .53

االقتراح بقانون مقدم من كتلة الوفاق      ) البرلمان(ر مجلس النواب البحريني     أق:  غازي الغريري  -المنامة  
بحظر كافة أشكال التعامل مع الكيان اإلسرائيلي، والذي يحظر التعامل أو إقامة أي اتصاالت أو عالقات                
من أي نوع كانت أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الـصهيوني بـصورة                    

فضال عن حظر السفر من وإلى الكيان أو إقامة أي اتـصاالت             .و غير مباشرة أو حتى تمويلها     مباشرة أ 
أو لقاءات مع الهيئات أو األشخاص الذين ينتمون له، مع حظر عقد أي اتفاقيات أو بروتوكـوالت أيـا                   

ن بالـسجن   وتنص المادة الخامسة من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانو             .كانت طبيعتها 
 .لمدة ال تقل ثالث سنوات وال تتجاوز عشر سنوات

  29/11/2007البيان 
  

 السعودية توقع اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء مركز تقني ومهني لفقيرات فلسطين .54
وقعت المملكة العربية السعودية أمس اتفاقية مـع برنـامج األمـم المتحـدة              :  مساعد الزياني  -الرياض

فلسطين، وذلك لتمويل مشروع إنشاء مركز تدريب تقني ومهني للنساء الفقيرات           للمستوطنات البشرية في    
 . مليون دوالر1.59وذوي االحتياجات الخاصة في محافظة الخليل بالضفة في فلسطين بقيمة تتجاوز 

  29/11/2007الشرق االوسط 
  

  هدف انابوليس الخفي وقف النفوذ االيراني" نيويورك تايمز" .55
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، ان هناك هدفاً غير معلن خلف الستار في انابوليس، وهو وقف النفوذ             "ورك تايمز نيوي"اعتبرت صحيفة   
لقد أتى العرب   "ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري الفريق الفلسطيني المفاوض         . اإلقليمي المتزايد إليران  

ستراتيجي إلى هنا ليس ألنهم يحبون اليهود، أو حتى الفلسطينيين، لقد جاؤوا ألنهم يحتاجون إلى تحالف ا               
وقال السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة دان غيلرمان للـصحيفة ان           ". مع الواليات المتحدة ضد إيران    

  إنه أملنا بأن العالم العربي سيفهم أخيرا ان المشكلة اإلسـرائيلية الفلـسطينية             . هذه قمة آمالنا ومخاوفهم   "
  

مي وإيران، أي ما يصفونه بالتهديد الفارسي،       ليست الجوهر ويمكن حلها، وان خوفهم من التطرف اإلسال        
  ".هو الذي أتى بهم إلى هنا

  29/11/2007السفير 
  

  نشطاء مصريون ينظمون قافلة إلى رفح للمطالبة بفك الحصار عن غزة  .56
أعلن نشطاء ونقابيون وسياسيون مصريون عن تنظيم قافلة إلى نقطة الحـدود المـصرية مـع                 :القاهرة

رفح المصرية في تظاهرة شعبية سلمية الستنكار ما وصفوه باسـتمرار اعتقـال             األراضي المحتلة عند    
المـساهمة  "مليون ونصف المليون عربي مسلم في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة واسـتنكار               

وقال مشاركون فـي     . في هذا الحصار برفض فتح المعابر أمام العالقين الفلسطينيين في سيناء           "المصرية
إنها ستنطلق صباح غد الجمعة من أمام مقر نقابة المحامين وسط القـاهرة لتلتقـي بقوافـل    تنظيم القافلة  

أخرى قادمة من مدينتي اإلسماعيلية والقنطرة، مشيرين إلى أن المشاركين في القافلة  وهي الرابعة مـن                 
 الجميـع أن    نوعها  متمسكون بأال تهدأ حركتهم حتى يفتح معبر رفح أمام العالقين الفلسطينيين، ويعلـم              

   .الناس تموت بالعشرات في غزة من قلة العالج بسبب موقف الحكومة المصرية الرافض لفتح معبر رفح
  29/11/2007الخليج اإلماراتية 

  
  لالجئين الفلسطينيين الحق في العودة الى ديارهم  : الفاتيكان .57

وغ سياسـة الفاتيكـان تجـاه       اعتبر الكاردينال ريناتو مارتينو، الذي يرأس اإلدارة التي تـص         : رويترز
وقال مـارتينو، ردا علـى      . الالجئين، امس، ان لجميع الالجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى وطنهم          

الالجئون الفلسطينيون مثلهم مثل أي الجئين في العالم لهم حق في العـودة             "سؤال حول مؤتمر أنابوليس،     
ان للفلسطينيين حقا في العودة إلـى ديـارهم داخـل           ولم يوضح مارتينو ما إذا كان يقصد        ". إلى وطنهم 

  األراضي المحتلة أم إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام في المستقبل 
  29/11/2007السفير 

  
 بوش يحذر من جيل متشدد حال فشل أنابوليس  .58

الم ، انه مدرك لخطر الفشل في محادثات الس       "أسوشيتدبرس"قال الرئيس جورج بوش في مقابلة مع وكالة         
بين الفلسطينيين وإسرائيل، محذراً من ان هذا من شأنه ان يفرخ جيالً من الراديكاليين والمتشددين، لكنه                

من جانبها قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس في مقابالت          . قال ان األمر يستحق المحاولة    
الرغبـة الجـادة    : ي بعده من مفاوضات   تلفزيونية إن ما يبعث على التفاؤل من مؤتمر أنابوليس وما سيأت          

باإلضافة إلى الحضور العربي الكبير الـذي شـاهدناه فـي           . عند كل من عباس واولمرت للتحرك قدماً      
  .  المؤتمر

  29/11/2007البيان 
  

  بوش يؤكد تعهده بالدفاع عن اسرائيل اذا هاجمتها ايران .59
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هده ان تدافع الواليـات المتحـدة عـن         كرر الرئيس االمريكي جورج بوش، يوم االربعاء، تع       : واشنطن
وقال ". محو الدولة اليهودية من على الخريطة     "اسرائيل اذا هاجمتها ايران التي كان رئيسها قد حث على           

لقـد  "ان في أعقاب مؤتمر قمة للسالم في الشرق االوسـط،           .ان.بوش، في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي      
وقال ." أرجو أال يحدث ذلك   "واضاف قوله   ." ذا هاجمتها ايران  سنساند حليفتنا اسرائيل ا   .... أوضحت أننا   

. بوش انه يحمل على محمل الجد مختلف تصريحات الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد عن اسـرائيل     
وكان احمدي نجاد شكك في وقوع محارق النازي لليهود وهو واحد من عدة تصريحات أثارت انتقادات                

  .دولية
  29/11/2007رويترز 

  
  جزء من مصالحنا القومية  اإلسرائيلي-تحقيق السالم الفلسطيني : اشنطنو .60

مع بدء المباحثات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تنفيـذا لإلعـالن          : توفيق ى هد -واشنطن  
بين  أعلنت الواليات المتحدة أنها تعتبر تحقيق السالم         ،رك الصادر عنهما في مؤتمر أنابوليس للسالم      تالمش

مجددة عزمها الذي ال يتزعزع     .. الطرفين جزءا من مصالحها القومية التي يجب السعي لضمان إنجازها         
لتحقيق هذا الهدف وأعلنت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية أن لقاء الرئيس األمريكي جورج              

حمود عباس في البيـت     بوش مع كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني م           
  .األبيض أمس هو لتدشين المفاوضات الثنائية رسميا

  29/11/2007األهرام المصرية 
  

  ميركل تحذر من التفاؤل الساذج بالمؤتمر وتجدد التزام ألمانيا بأمن إسرائيل .61
م حذرت المستشارة األلمانية انجيال ميركل من النظر الى مؤتمر أنابوليس للـسال           :  مازن حسان  -برلين  

بنوع من التفاؤل الساذج، واعتبرته فرصة تحيي األمل من جديد في تحقيق السالم الدائم بين الفلسطينيين                
واإلسرائيليين وأكدت المستشارة األلمانية، في كلمتها أمام البرلمان األلماني، دعم بالدها للجهود الراميـة              

 التزام ألمانيا بضمان أمن واستقرار ووجود       الى التوصل الى حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية، مؤكدة       
  .دولة إسرائيل

  29/11/2007األهرام المصرية 
  

   مبادئ عامة لتحقيق السالم بالمنطقة5الصين تطرح  .62
طرحت الصين خمسة مبادئ أساسية عامة لتعزيـز الـسالم فـي الـشرق              :  مراسل األهرام  -انابوليس  

وقال يانج جيه   .  النزاعات األخرى بين إسرائيل وجيرانها     األوسط، وضمان قيام الدولة الفلسطينية وتسوية     
تشي وزير الخارجية الصينية، في كلمته أمام مؤتمر انابوليس، إن المبدأ األول هـو احتـرام التـاريخ                  

وأشار الى أن الشعب الفلسطيني لم يحقق حلمـه         . وإدراك كل طرف الهتمامات ومخاوف الطرف اآلخر      
وطالب الوزير الطرفين بإجراء مفاوضـات      .  عاما 60 أن إسرائيل قائمة منذ    بإقامة دولته حتى اآلن برغم    

حول قضايا الوضع النهائي وحل القضايا المتعلقة بالحدود والالجئين والمياه، واقامـة دولـة فلـسطينية                
وأوضح يانج تشي أن المبدأ الثاني هو       . مستقلة تقوم على أساس خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية        

العنف والمبدأ الثالث هو دفع محادثات السالم قدما واستئنافها على المسارين السوري واللبناني وقـال       نبذ  
إن المبدأ الرابع هو اعطاء األولوية للتنمية، وأضاف أن المبدأ الخامس هو بناء توافق وتعزيـز عمليـة                  

  . دفع عملية السالموتعهد بأن توفر حكومته المزيد من المساعدات للفلسطينيين من أجل. السالم
 29/11/2007األهرام المصرية 
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  الفروف يعرب عن ارتياحه لنتائج أنابوليس ويعلن أن اللقاء المقبل في موسكو .63
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن ارتياح بالده لنتائج مـؤتمر            :  رائد جبر  -موسكو  

ن اللقاء المقبل في موسكو علـى أن يراعـي   أنابوليس، وأعلن أن األطراف المجتمعة اتفقت على أن يكو        
واعتبر الفروف، الذي كان يتحـدث إلـى الـصحافيين       .  اإلسرائيلية -توقيته سير المحادثات الفلسطينية     

الروس في الطائرة التي أقلته عائداً إلى موسكو، أن اجتماع أنابوليس كان ناجحاً وإيجابياً، ولفت إلـى أن                
ميركي جورج بوش لعقد اللقاء منذ إطالقها الصيف الماضي، مشيراً إلى           موسكو أيدت مبادرة الرئيس األ    

  .أن روسيا ترى أن النتائج التي تحققت مفيدة
  29/11/2007الحياة 

   
  تحذر من خطورة الوضع في غزة " الصحة العالمية" .64

 قطـاع   أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق للتقارير الواردة من         :  مصطفى ياسين  -القاهرة  
غزة وتفيد بتزايد رفض منح تصاريح سفر المرضى الذين يحاولون مغادرة القطاع من أجل الحـصول                
على رعاية طبية متخصصة في البلدان المجاورة، محذرة من الوضع الصحي في غـزة حيـث تـشير                  

 مريضا قدموا طلبات للحصول على إذن بالسفر ألسباب صـحية           4074 من أصل    713التقارير إلى أن    
كما تشير التقارير أيضا إلى أن نـسبة المرضـى الـذين            .  وقد رفض طلبهم   2007يونيو  / منذ حزيران 

فـي  % 7.10رفض طلبهم للمرور من المعابر تجاوزت الضعف منذ فرض هذه القيود إذ ارتفعت مـن                
 شخصا قضوا نحبهم فـي غـزة منـذ          12أكتوبر وأن   / في تشرين األول  % 9.22يونيو إلى   / حزيران
   . إما بسبب تأخر عبورهم نقاط التفتيشأكتوبر،

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  كثير من التشاؤم وقليل من األمل" انابوليس: "صحف بريطانية .65
استمراراً لالهتمام الذي اولته الصحافة البريطانية النابوليس تساءل روبرت فيـسك احـد             : أحمد سليمان 

مشيرا الى ان انابوليس ال يختلـف       " الم نكن هنا من قبل؟     "ابرز الكتاب الصحفيين في صحيفة االندبندنت     
.  االسـرائيلي  -كثيرا عما سبقه من مؤتمرات سالم عنيت بالتوصل الى حل سلمي للصراع الفلـسطيني             

يقول الكاتب انه حتى كلمات القادة الفلسطينيين واالسرئيليين حول وقف دائرة العنف وسفك الدماء، قـد                
ويضيف فيسك الى ان لجانـا      . محمود عباس حيث قالها من قبل اسحاق رابين       تكررت تقريبا على لسان     

ويواصل انتقاداته لنتـائج انـابوليس   . سابقة مثل اللجنة الثالثية التي تمخض عنها اللقاء لم تسفر عن شئ  
مشيرا الى انه كي تنتهي الدماء في الشرق االوسط فإن واشنطن في حاجة الى دور كـل مـن سـوريا                     

صحيفة التـايمز   .  ان ما يفعله الرئيس االمريكي جورج بوش هو مواصلة تهديد كال البلدين            وايران، اال 
  . اتفقت مع االندبندنت في نقدها لهشاشة مؤتمر انابوليس لكنها رأت فيه بعض االمل

  29/11/2007بي بي سي 
  

  " إسرائيل"خبير روسي يستبعد إقناع الفلسطينيين باالعتراف بـ .66
شدد الخبير الروسي يفغيني ساتانوفسكي رئيس مركز دراسات الشرق االوسـط           :  كريم المظفر  -موسكو

على ضرورة عدم جواز نسيان أن ما من أحد قادر علـى إقنـاع الفلـسطينيين بـاالعتراف النهـائي                    
أو بأنها دولة يهودية أو على إرغام الالجئين الفلسطينيين على التخلي عن حقهم في العودة،               " إسرائيل"بـ

ـ      والزعماء سوف ُيقتلون مثلما قتل كل من عمل أو        " إسرائيل" الفلسطينيون الذين سيوقعون اتفاقية مقبولة ل
أراد أن يعمل ذلك سابقا مشيرا الى ان الرئيس الراحل ياسر عرفات كان يدرك هذه الحقيقة كما يـدركها                   

   ".حماس"عباس وزعماء 
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  حين سيوفر مليارات الدوالرات لمشاريع فلسطينيةمؤتمر باريس للمان: بلير .67
أكد مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير على أهمية مؤتمر باريس للمانحين الذي            :  محمد سعيد  -واشنطن  

وقال إن حجم األموال التي سيتعهد بتقـديمها المـانحون   . سيعقد في السابع عشر من كانون االول المقبل    
وقال بلير في مقابلة مع صحيفة القدس فـي         . دة مليارات من الدوالرات   للشعب الفلسطيني ستصل إلى ع    

واشنطن إن هناك عددا من المشاريع االقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي سيجري تمويلها من الـدول         
  .المانحة في شمال غزة وأريحا وترقوميا وستوفر آالف الوظائف للفلسطينيين

  29/11/2007القدس الفلسطينية 
  

  عملية سالم ال تشارك فيها حماس لن تكون قابلة للتطبيق: ألونرواا .68
قالت مديرة األونروا كارين أبو زيد، يوم االربعاء، ان هناك حاجة لمزيد من الضغط السياسي               : بروكسل

. لتسوية الخالف بين حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحماس التي تسيطر على قطاع غـزة                
مر صحفي، ما اذا كانت ترى ان عملية سالم ال تشمل حماس ستكون قابلة للتطبيـق                وسئلت، خالل مؤت  

ال اعتقد انها قابلة للتطبيق على االطالق واعتقد ان هذا هو ما يقوله الفلسطينيون انفسهم بما فـي                  "فقالت  
  ."ذلك السلطة الفلسطينية في رام اهللا بالضفة الغربية

  28/11/2007رويترز 
  

  إبريل أقسى الشهور.. اصفد وحيفا وطبري .69
أكد مؤرخ فلسطيني أن عدم التنسيق بين السكان العرب في فلسطين قـد              : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

أضعفهم وساعد الحركة الصهيونية على تحقيق أهدافها باحتالل قراهم ومدنهم وفـي تهجيـرهم بـشكل                
  .واسع

بوع الفائت حول نكبة قضاء صفد شـمال   مصطفى عباسي في محاضرة قدمها في الناصرة األس       . ولفت د 
فلسطين إلى أن هذا القضاء، الثاني في أقضية فلسطين من ناحية مساحته امتأل بالسكان وعـج بالحيـاة                  

  . قرية فيه، إضافة لمدينة صفد ذاتها93وأشار إلى وجود 
، القـوات   "البلماح" حينما بدأت تتعرض لهجوم      1947وأشار عباسي إلى أن نكبة قضاء صفد بدأت عام          

التي نشطت كتيبتها الثالثة في المنطقة، موضحا أنه أينما حّل قائـدها        " الهجاناة"الضاربة التابعة لعصابات    
  .موشيه كيلمان وقعت مجزرة

 18/4/1948في المحاضرة حول النكبة قرأ الكاتب حنا أبو حنا شهادة شفوية عن سقوط مدينة طبريا في                 
أيلول أم كلها كانـت     / أيار أم سبتمبر  / نيسان أم مايو  / ر؟ أهو إبريل  ما أقسى الشهو  : وما لبث أن تساءل   

نيسان الذي يخرج الليلك من األرض      / قاسية؟ ولفت إلى أن الشاعر األمريكي تي إس إليوت اختار ابريل          
  ".األرض الخراب"كما يقول في قصيدته الجميلة .. الموات

نيسان شهر والدة الربيع والحياة، ونوه      / ابريلوأوضح أبو حنا أن إليوت في قصيدته يتحدث عن قساوة           
وأيار بالنسبة لفلسطين حيث    / نيسان مايو / بأنها والدة صعبة لكنها تثمر عما هو مفيد بعكس قساوة ابريل          
  .تمخضت عنهما زالزل ونكبة عمرها ستون عاما لم تنته بعد

رية الخصاص التي سقطت في     وقدم المؤرخ أربع عينات من احتالل قرى قضاء صفد وتهجيرها أوالها ق           
 من سكانها، وأقيمت على أنقاضها مستوطنة       12 بعدما ارتكبت مجزرة فيها راح ضحيتها        18/12/1947

  ".هجوشريم"
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ولفت عباسي إلى أن القرية لم تنج من التهجير رغم عالقات صداقة بين مختار القريـة كامـل حـسين                    
  .رجل يهودي اتهم أهالي الخصاص بهاستغلت قتل " البلماح"فاعور مع اليهود، وأوضح أن 

 بعـدما اختارهـا     14/2/1948في  " البلماح"أما قرية سعسع فقد سقطت هي األخرى مبكرا حيث احتلتها           
القائد الصهيوني ييغئال ألون لموقعها االستراتيجي الموصل إلى الجليل الغربي وإلى لبنان ولبعدها عـن               

المبادرة وتكريس حالة الدفاع عن النفس لدى العـرب         سائر القرى في قضاء صفد، ومن أجل أخذ زمام          
  .عالوة على الرغبة في إثبات قوة الصهيونية

عباسي استنادا لشهادات ووثائق األرشيف الصهيوني أن الكتيبة الثالثة انطلقت ليال من قاعدتها             . وروى د 
الكثيرين وهم نيام قبل     منزال وقتلت    20في جبل كنعان متخطية الكثير من القرى العربية وقامت بتفجير           

أن تعود لقاعدتها تحت جنح الظالم، معتبرا ذلك تعبيرا صارخا عن ضعف الفلسطينيين وقلـة حيلـتهم                 
  .وقتذاك
عباسي قرية الحصينية، وهي قرية جزائرية سكنها قادمون من المغرب العربي في القرن الثامن              . وقدم د 

وقال إن كيلمان إياه هاجمها في الثاني عشر مـن          ) ..هناك قرى جزائرية في فلسطين    (عشر، مثاال ثالثا    
 بعد اتهام أهاليها بزرع لغم فكانت أول قرية عربية تسقط فيما كانت طبريا المدينـة                1948آذار  / مارس

  . وتبعتها حيفا بفارق يوم19/4/1948الفلسطينية األولى التي سقطت 
 فيه أهالي القرية بجمع ما لديهم من أسـلحة          قد أنذرت " البلماح"وعرض عباسي بيانا باللغة العربية كانت       

بعد حادثة اللغم نضجت    "والتجمع في وسط القرية خالل ربع ساعة واقتبس كيلمان الذي قال في مذكراته              
فـشاهدت  "أياالت هشاحر   " قناعتي باحتاللها وفي ذلك اليوم نظرت إليها عبر شرفة أحد منازل مستوطنة           

  ".بيوتها قد تهدمت عدا بيت واحد
في قرية عين الزيتون في السفوح الغربية لمدينة صفد كان الهجوم األعنف حيث كان كيلمان يـدعوها                 و
  .قبيل احتاللها بعد فشل هجوم قام به على قرية النبي يوشع" قرية القتلة"

وروى المؤرخ، وهو ابن عائلة مهجرة من صفد وتربطه صلة قرابة مع الـرئيس محمـود عبـاس أن                   
أيار في ساعات الصباح وارتكبت واحدة مـن        / هجاناة شنت هجوما في الفاتح من مايو      القوات الضاربة لل  

أكبر المجازر في تاريخ النكبة، الفتا إلى أن كيلمان أراد تفجير منازل عين الزيتون والقرية المجـاورة،                 
" لياإلسـرائي "وأشار عباسي إلى أن المـؤرخ      . بيريا، في وضح النهار كي يرى أهالي صفد ما ينتظرهم         

 رجال لم   70لم تكتف بعمليات ثأرية بل أسرت       " البلماح"أن  " تصحيح خطأ "بيني موريس قد أكد في كتابه       
  .يعرف مصيرهم

نتيفة بن يهودا أن الكتيبة الثالثـة جمعـت األهـالي           " البلماح"كما اقتبس ما كتبته ضابطة المتفجرات في        
  .فيما طلب كيلمان تصفيتهم خالل ساعتينوقيدتهم ورمتهم في وادي الليمون أسفل القرية الجبلية 

نتيجة القتل تكون بحر من الـدماء بـل   "وتستذكر بن يهودا وقائع المجزرة التي شهدتها بأم عينيها فتقول    
  ".شهدت حمام دم قبل أن يدفنوا الجثث في عين الورد المجاورة

رب وقلة تنظيمهم، الفتا    عباسي إلى أن أحداث عين الزيتون تدلل هي األخرى على ضعف الع           . وأشار د 
  .إلى استنكاف حامية صفد المجاورة وجيش اإلنقاذ عن دعمها

ونوه عباسي بقيام الحركة الصهيونية بتطهير القرى العربية الواقعة شمال بحيرة طبريـا وحتـى بلـدة                 
  .الجاعونة ضمن عملية عسكرية عرفت بالمكنسة

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
 

  ين مدريد وأنابوليس من اتَّصالفصل المقال في ما ب .70
  عزمي بشارة
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احتاجـت  . ومضت فكرة بوش العبقرية بعقد مؤتمر للسالم بال معنى مثل برق صيفي ال يعقبـه مطـر                
ولم تخطر  . اإلدارة االميركية إلى حدث سياسي يثبت أن سياستها في المنطقة العربية لم تمن بفشل ذريع              

تكرار مؤتمر مدريـد للـسالم الـذي        : ترحته وزيرة خارجيته  ببال الرئيس األميركي فكرة أفضل مما اق      
 بيكر في المنطقة العربية منذ حرب       -فلسبب ما تعتبر سياسات بوش      . هندسه جيمس بيكر في عهد والده     

والمؤتمر على األقل يأتي بالعرب الـى       . الكويت قصة نجاح يسعى الجمهوريون إلى تقليدها والتذكير بها        
فمنذ فترة تبنى العرب الرسميون     . المبراطورية اهتمامها لقضية فلسطين مجددا    واشنطن ممتنين إلعارة ا   

مكانـة مرتفعـة أو     " تبوؤ القضية الفلسطينية  "، و   "العملية"و  " عملية السالم : "وحواشيهم مفاهيم من نوع   
ير ، فضالً عن تعـاب    "إعطاء دفعة للجهود الديبلوماسية   "منخفضة على جدول أعمال اإلدارة األميركية، و        

"... قد تهمل اميركا عملية السالم وتنشغل عنها بأمور أخرى        "، والتخويف بعبارات مثل     "رؤيا بوش "مثل  
المشترك بين هذه التعابير والعبارات أنها تفترض نسيانا شامال ومتكـررا لماضـيها ذاتـه وال يتعـب                  

 والعمليـة واالهتمـام     مروجوها من انفضاح أمرها في كل مرة، وأنها تهمش المضمون وتقدس الـشكل            
أما أسئلة مثل لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وما هي السياسة األميركية أصال؟            . والمكانة على األجندة األميركية   

  .فتبدو تساؤالت طفولية ساذجة بأعين من احترفوا هذه التعابير
حالـة  ولكن األحداث التاريخية، كما عقب كارل ماركس علـى          . صحيح ان المؤتمر هو حدث بحد ذاته      

نابليون الثالث، تكرر نفسها مرتين، فإذا انتهت في األولى كمأساة، تنتهي في الثانية إلى مهزلة، أو إلـى                  
لقد انتهى مدريد إلى فصل المسارات العربية الذي أعقبته مأساة أوسلو، التـي بقيـت               . بالعربية" مسخرة"

ومن أيام التحضير األولـى     .  بدأ كمهزلة  أما مؤتمر أنابوليس فقد   . القضية الفلسطينية رهينتها حتى يومنا    
. تبين أنه اجتماع وليس مؤتمراً، ثم تبين أنه لقاء، وأخيرا اتضح أنه افتتاح لعملية تفاوض سـوف تتلـوه                  

كم مرة سوف تفتتح عمليات التفاوض؟ وكـم        . وماذا كان مؤتمر مدريد؟ كان ايضا افتتاحا لعملية تفاوض        
ات من التوراة، منمنمة بآيات قرآنية، كم مرة سوف يذكر سيدنا           مرة سوف تلقى خطابات مرصعة باقتباس     

، أو أبونا ابراهيم وأبناؤه إسحق وإسماعيل في قاعـات بـاردة أعـدت              "أبراهام أبينو "ابراهيم الخليل، و  
خصيصا للخطابات والوفود الجالسة على شكل مثلث يجلس رأسه على طاولة المفاوضات فيما تتثـاءب               

وبوفود وصحافيين وصـحافيات يقـابلون بعـضهم        . اصا للتوتر على اتفه نكتة    قاعدته أو تضحك امتص   
بعضا، وينتظرون جميعا ال شيء، محولين في أحاديثهم لتمضية الوقت خطابا شبلونيا ممالً إلى خطـاب                

ومـاذا فعـل    . ، أو ركيك او سميك؟ وهو في النهاية اجتماع خطابي تتلوه مفاوضات           "متماسك"مؤثر أو   
ما . ومألت إسرائيل المناطق المحتلة بالمستوطنات إبان التفاوض      . يد حتى اليوم؟ فاوضوا   العرب منذ مدر  

وفكـرة  . الحاجة اذاً الفتتاح جديد؟ ليس لدى كاتب هذا المقال معلومات عن حاجة تفاوضية الفتتاح جديد              
جدية حـول   يقولون إنه في هذه المرة ستكون مفاوضات        . المؤتمر لم تأت من األطراف المتفاوضة طبعاً      

وبالنسبة إلى ما سوف نشهد في األشـهر        . إنه إذاً افتتاح المرحلة الجدية في المفاوضات      . دولة فلسطينية 
ويفنـد  . ، هكذا يِعد المفاوض الفلسطيني نفسه     "لعب عيال "الثمانية القادمة كانت المفاوضات حتى اللحظة       

ق، مؤكداً انه غير ملزم بجدول مواعيـد        أولمرت هذا الوعد انه خالل ثمانية أشهر سوف يكون هناك اتفا          
  .ايا كانت لالنتهاء من مفاوضات الحل الدائم

لم يتفق الفلسطينيون واإلسرائيليون المتفاوضون على القدس وال على الحدود وال على إزالة المستوطنات              
يني وعربـي   كافة، أما بالنسبة الى حق العودة فقد قطعوا شوطا ال بأس به في التمهيد لتخٍل رسمي فلسط                

مثل يهودية الدولة الى موضـوع تفاوضـي مثـل بقيـة            "  موضوع -ال  "عن ممارسته، وذلك بتحويل     
  .الموضوعات، اقصد مثل القدس والالجئين والحدود والمستوطنات

التـي  " رؤيـا شـارون  "وهي ليست أمرا مختلفا على اإلطالق عن       ". رؤيا بوش "وهنالك شبه اتفاق على     
مقايضة الحقوق الفلسطينية كافة، التي اعتبرت مرة غير قابلة للتصرف، بكيـان            وال تعني سوى    . سبقتها

سياسي فلسطيني تحكمه بعد عمر طويل نخبة سياسية فلسطينية بموجب اتفاق سالم مع إسرائيل بعـد ان                 
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، ولن  1967لن تكون هذه الدولة الفلسطينية على حدود        ". مكافحة اإلرهاب "تكون قد وفت بالتزاماتها في      
افق قيامها عودة الفلسطينيين الى ديارهم، ولن تفكك قبل قيامها او بعده كتل االستيطان الكبرى، ولـن                 تر

تمارس سيادة على القدس العربية، وربما تمنح جنسيتها لسكان القدس العرب، بمعنـى انهـم سـيكونون              
هـذه تفـسيرات    . دسةمواطنين فيها ومقيمين في إسرائيل، كما ستمنح امكانية الوصول الى االماكن المق           

  . شارون-عملية لرؤيا بوش 
ولكن االفتتـاح الجديـد هـو       . على كل حال كان باإلمكان ممارسة هذه الرؤيا المشتركة في المفاوضات          

حاجة أميركية واحتفالية لبوش والحزب الجمهوري وبلير ورايس الذين أنجزوا أخيراً مـؤتمراً للـسالم،               
  .بنانيون في لبنان والعراقيون في بلدهم كابوساً ال رؤيافيما يعيش الفلسطينيون في غزة والل

لم ُيبن هذا المؤتمر على توق الواليات المتحدة الى إنجاز على المستوى المعنوي فقط، بل تجاوز ذلـك                  
فهؤالء دعموا الموقف األميركي من القضايا كافة وفي        . إلى ضرورة االنتباه الى وضع المعتدلين العرب      

خالفوها الرأي منذ ان توقفت عن التدخل في شؤونهم الداخليـة مـع نهايـة مرحلـة                 كل مناسبة، ولم ي   
عمليـة  "علـى مـستوى     " يبل الريق "ولكن آن األوان ان تقدم لهم الواليات المتحدة ما          . المحافظين الجدد 

م فأولمرت رفض مبادرة الـسال    . ولكنهم وجدوا انفسهم من جديد يسايرونها بدالً من أن تسايرهم         ". السالم
العربية، ولم يتعاون في تقديم مبادرات نيات حسنة، وتواطأ معه رأيه العام الذي يـرفض حتـى بحـث                   
غالبية قضايا الحل الدائم، وإن كان الرأي العام نفسه يؤيد الذهاب الى أنابوليس كما يؤيد التفـاوض مـع                   

تمر دعماً لألنظمة المؤيدة    وبدل أن يشكل المؤ   .  في المئة  70-65سورية والفلسطينيين بغالبية مشابهة أي      
وقد استمعوا في القاهرة الى رئيس السلطة الفلـسطينية         . للتسوية باتت مجرد المشاركة مصدر حرج لهم      

ولكنهم يعرفون جـديا أن الـسلطة رهينـة         . وهو يتحدث عن مناسبة وفرصة تاريخية ال يجوز تفويتها        
لى إسرائيل من فكرة العودة الى حكومة وحـدة       التفاوض والمكرمات اإلسرائيلية، وأنه يهرب إلى األمام إ       

  .وطنية فلسطينية
لقد بني المؤتمر على الخـالف والـصراع الـداخلي      . وهنا ننتقل الى ما أنجز فعالً قبل ان يعقد المؤتمر         

وقبل هذا الشقاق كانت إسرائيل قد جمدت ما يسمى بالعملية السلمية، واشـترطت ان              . الفلسطيني الداخلي 
. لكي تقبل إسرائيل بمجـرد الكـالم معـه        " حماس"سلطة وسلطته عن مجرد الحديث مع       يتخلى رئيس ال  

، "حماس"أصبحت لدى إسرائيل شروط حتى للحديث مع السلطة، وكان أولها وقف الحوار أو التعاون مع                
وقد اثبتت السلطة نفسها هنا في تلبية هـذا الـشرط           . أي مع جزء واسع من شعبها الواقع تحت االحتالل        

الى درجة جلب العـالم كلـه الـى مـؤتمر           " حماس"ت إطراءات إسرائيلية على موقفها الحازم ضد        ونال
أنابوليس كشاهد زور على مفاوضاٍت لم تبدأ، وإن بدأت فليس هنالك ما يضمن نجاحها، وذلك لتـشجيع                 

هميـة،  ال شك انهـم يـشعرون بأ      . مكانة المعتدلين الفلسطينيين  ) بلغة المجتمع المدني  (وتعزيز وتمكين   
. وبعضهم متأكد أنه يسمع رفرفة جناحي التاريخ وهو يحلق حول انابوليس، فالفرصة تاريخية كما قيـل               

كم يصبح اإلنسان مهما إذا قبل شروط إسرائيل، وكم تتقن الواليات المتحدة وإسرائيل عملية منحه هـذا                 
  .كان هذا هو اإلنجاز األول!! الشعور باألهمية

اعلنت إسرائيل في مناسبات عدة وعلى لسان ناطقين عدة ان          . بدأ الحديث عنه للتو   أما اإلنجاز الثاني فقد     
أما شرط التقدم في التفاوض فيكمن فـي تنفيـذ الفلـسطينيين            . الشرط للحديث مع الفلسطينيين قد تحقق     

وبناه التحتيـة، أي ضـرب      " اإلرهاب"حصتهم من التزامات خريطة الطريق، وهي الكامنة في مكافحة          
وكان هذا الشرط المتضمن فـي خريطـة        . مة والقضاء عليها أوالً في الضفة الغربية، ثم في غزة         المقاو

الطريق موضع خالف مستمر مع ياسر عرفات، خصوصاً أن إسرائيل تريد من الطرف الفلـسطيني ان                
لشرط، وقد حيت إسرائيل السلطة الفلسطينية على موافقتها على هذا ا         . يثبت نفسه لينال إعجابها، ثم نرى     

  .وهي تدعوها اآلن لتنفيذه
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وأصبح المفـاوض الفلـسطيني اضـعف فـي         . أنجزت إسرائيل هذا كله حتى قبل ان تبدأ المفاوضات        
المفاوضات وحتى أمام الرأي العام اإلسرائيلي نتيجة االنشقاق الحاصل على الساحة الفلسطينية ونتيجـة              

عندما كان  . ية لحسن نياتها ولنجاح التفاوض معها     معرفة إسرائيل بارتهان جزء كبير من القيادة الفلسطين       
الموقف الفلسطيني موحداً أو شبه موحد اشترطت إسرائيل للكالم مع الفلـسطينيين حـصول االنـشقاق                

وعندما حصل االنشقاق أخذت تدعي ان السلطة وقيادتها ضعيفة وال تستطيع ان تسيطر علـى               . الداخلي
  .ا تنازالت جديةاألرض ميدانياً وال تستحق أن تقدم له

يكمن اإلنجاز الثالث واألخير في فك ارتباط العرب بقضية فلسطين وعدم وجود مالحظات لديهم، تاركين               
فهم معها في ضعفها    . األمر لسلطة فلسطينية ضعيفة إلى درجة تحول القضية إلى مسألة إسرائيلية داخلية           

لن يكونوا فلسطينيين اكثـر     "ف، وهم طبعاً    تنتج عن هذا الضع   " واقعية"يفهمونه ويفهمونها ويدعمون كل     
صحيح انهم يستغلون كل أزمة تطرأ على المفاوضات للتدليل على صـمود الطـرف              ". من الفلسطينيين 

ولكن بسهولة أو بصعوبة، مع أو من دون تأنيب ضمير، قبلـوا علـى              . الفلسطيني وعدم تنازله بسهولة   
  .أنفسهم دور العرابين لهذه المفاوضات

االساس وليس الترويج أن مجرد الجلوس في أنابوليس هو تطبيع، فجميع هذه الوفود شاركت في               هذا هو   
ولم يعقب المشاركة تطبيع بالضرورة، بل مسارات منفردة ما زال بعضها يراوح في             . مدريد في الماضي  

سرائيل منـذ   أما الطرف الوحيد الذي طبع عالقاته مع إ       . وتم التوصل الى اتفاق سالم مع األردن      . مكانه
  .مؤتمر مدريد ومن دون اتفاق سالم فعلي فهو منظمة التحرير الفلسطينية

أما سورية فيبدو أنها قررت المشاركة في أنابوليس بسبب الحال العربية التي سوف تتركها معزولة فـي                 
النظام الرسمي العربي في حال مقاطعتها، وربما تشارك كدليل على فشل الحصار الغربـي المفـروض                

وهي تعلم أنه ال ضمان إطالقا أن تؤدي مشاركتها هذه الى استعادة هضبة الجـوالن حتـى لـو                   . ليهاع
المشكلة في الحضور انه انسجم في الموقف العربـي الـذي يتـرك             . ذكرت على جدول أعمال المؤتمر    

ائيل، للسلطة الفلسطينية بوضعها الحالي القائم على الضعف الداخلي والخارجي مسار التفاوض مع إسـر             
  .كما أنه سهل على آخرين الحضور بالتأكيد

  29/11/2007الحياة 
  

  زفة أنابوليس إذ تطلق خريطة الطريق .71
  ياسر الزعاترة

 فقد اعتقدنا أن بوسع السيد بوش الغارق في         ، لم نتوقع أن تكون اللعبة بهذا المستوى من البؤس         ،بصراحة
 أن يقـدم    ،ضد أعداء الدولة العبرية في إيـران       والمصمم على حرب جديدة      ،مستنقع العراق وأفغانستان  

 ورقة من لـون تلـك       ،الكبيرة منها والصغيرة  : للرئيس الفلسطيني الذي جاء ومعه مندوبو الدول العربية       
  .األوراق التي طالما قدمها اإلسرائيليون خالل عقود من دون أن تعني شيئاً في سياق التطبيق

 والسبب هو   ،االكتفاء ببيان ثالثي محبط للفلسطينيين والعرب      وجرى   ،لكن السيد بوش لم يتمكن من ذلك      
 وهذا األخيـر    ، كان عليه أن ال يحرج حبيبه أولمرت       ،أن المؤتمر الذي أعد من أجل تجميل وجهه الكالح        

  .ال يمكنه تقديم شيء يصعب الدفاع عنه في وجه المزايدة التي تزدحم بها الساحة اإلسرائيلية
الفلسطيني إلى شعبه هو القول بأنه لم يقدم أية تنازالت خالل كلمته في المؤتمر              كل ما سيعود به الرئيس      

 وهو قول صحيح لو كانت كلمته هي المرجع وليس البيـان            ،)بمنطق ما يسمى الشرعية الدولية بالطبع     (
 ومن يستند إلى سطوة االحتالل والـدعم األمريكـي والـدولي           ،الثالثي وقبله الوقائع المرة على األرض     

  .ختلف عمن يعلن منذ زمن بعيد التخلي عن ورقة الضغط الوحيدة لديه ممثلة في المقاومةي
 ،"اإلرهـاب "لقد أعلن الرئيس الفلسطيني التزامه بتنفيذ البند األول من خريطة الطريق ممثالً في محاربة               

كر أن ذلك كان جزءاً     وإذا قيل إن البند المذكور يتضمن وقفاً لالستيطان فعلينا أن نتذ          . الذي هو المقاومة  
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 فكانت النتيجة أن غول االستيطان قد التهم من األرض الفلـسطينية خـالل تلـك        ،من اتفاق أوسلو أيضاً   
  . المرحلة أكثر مما التهمه خالل عقود

 كما هو حال التخلي عن حـق        ،وال تسأل بعد ذلك عما قدمه الطرف الفلسطيني من تنازالت قبل المؤتمر           
 وكما هـو حـال      ، مع االعتراف بالقدس الغربية بوصفها إسرائيلية      ،حل المتفق عليه  العودة تحت الفتة ال   

 بما يعنيه ذلك وضع أهم أراضي الضفة الغربية على قدم المساواة مع             ،الموافقة على مبدأ تبادل األراضي    
  . ذات المساحة في صحراء النقب

 بما يعنيه من شطب لحـق       ،يهودوفي حين تحدث بوش في كلمته عن إسرائيل بوصفها الوطن القومي لل           
 فقد أشار أولمرت بدوره إلى كتاب الضمانات الذي قدمه بوش إلـى             ،48 إلى جانب تهديد عرب      ،العودة

 كما أكـد  ،48 والذي أكد على رفض حق العودة لالجئين إلى األراضي المحتلة عام     ،2004شارون عام   
  . على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة

 اللهم سوى دولة غامـضة      ،أنابوليس ببيان ثالثي ليس فيه أي التزام لصالح الفلسطينيين        هكذا انتهت زفة    
المواعيـد غيـر    " بما يذكرنا بحكاية     ، مع حديث عن االنتهاء من المفاوضات نهاية العام القادم         ،المالمح
  .في أوسلو" المقدسة

 خريطة الطريق سيعني أن على       فانطالق المفاوضات على قاعدة    ،هكذا تلقى الكرة في المرمى الفلسطيني     
 في وقت سـيكون التـسامح هـو         ،السلطة أن تقمع المقاومة بمختلف أطيافها كي تحقق شروط التفاوض         

لكن الشعب الفلسطيني الذي يـدرك تمـام اإلدراك أن          . عنوان التعاطي األمريكي مع الطرف اإلسرائيلي     
 لن يقبل االنقالب علـى      ،2000 عام   رحلة العبث الجديدة لن تؤدي إلى عرض يشبه عرض كامب ديفيد          

 مـا  ، وما جرى في شوارع الضفة الغربية أول أمس يؤكد ذلك          ،مسار المقاومة من أجل تجريب المجرب     
 سواء  ، وإنما في القطاع أيضاً    ، ليس في الضفة فحسب    ،يعني أن على السلطة أن تنفذ برنامجها بقوة القمع        

  .ح الضوء األخضر الجتياح إسرائيلي أم عبر من،تم ذلك عبر حصار خانق وعبث أمني
 بينما تساند قوى التسوية والتراجـع       ،زفة انابوليس وما بعدها هي نتاج معادلة مختلة لصالح اإلسرائيليين         

 لكنها معادلة لن تلبث أن تتغير على إيقاع الفشل األمريكـي التواصـل فـي العـراق                  ،فلسطينياً وعربياً 
  .ران وتالياً في الحرب ضد إي،وأفغانستان

 29/11/2007الدستور 
  

  دفاعاً عن أنابوليس .72
  مخلص برزق

رغم الرأي الرافض والمناهض له والذي عبر عنه مئات اآلالف في ساحة الجنـدي المجهـول بغـزة،                  
وعبرت عنه غالبية آراء الشارع العربي المستطلعة وعلى الرغم من الجو العام المتشائم الذي خيم عليـه            

 المراقبين والمحللين السياسيين والكتّاب والمتابعين بل ومن المشاركين فيه أنفـسهم            قبل وأثناء انعقاده من   
إال أنني أجد نفسي مدفوعاً للدفاع عن مؤتمر أنابوليس وبيان محاسنه التي ال ينبغـي أن نتجاهلهـا فـي                    

  ..خضم األصوات المنددة به
ومفصالً هاماً في مسارها كونـه يـأتي        يأتي مؤتمر أنابوليس عالمة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية          

ثمرة واضحة لسياسة أميركية في المنطقة سعت إلى إجهاض برنامج المقاومة الذي تقوده حركة المقاومة               
اإلسالمية حماس من خالل محاوالت عديدة أعقبت ذلك التتويج التاريخي من جموع شعبنا لحركة حماس               

  ..يعيبانتخاب نوابها ممثلين عنه في المجلس التشر
كان ملفتاً للنظر تشكل جبهة مناهضة الستالم حماس زمام القياد لشعبنا الفلـسطيني اجتمـع فيهـا كـل                   
المتضررين من فوزها الساحق في االنتخابات وجمعها بذلك بين شرعية المقاومة وشرعية االنتخابـات              

الـصهاينة  الديمقراطية، جبهة ضمت محمود عباس ودحالن والكثيرين من حركـة فـتح إلـى جانـب                 
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واألمريكان إضافة إلى دول عربية وغربية لم تتوان لحظة ولم توفر وسيلة من الوسائل أو محاولة مـن                  
محاوالت اإلطاحة بالحكومة الفلسطينية الشرعية التي شكلتها حركة حماس دون أن تفلـح بـذلك رغـم                 

  .ان لهولهفظاعة ما خططوا له ودبروا وكادوا ألجله مما تزول الجبال منه وتشيب الولد
يأتي هذا المؤتمر محاولة أخيرة من اليائسين البائسين المبلسين المحبطين المذهولين من صـبر حمـاس                

  ..وثباتها ورسوخها وتماسكها وتجذرها والتفاف الشعب واألمة حولها
ومن هنا فإنني أسجل أن هذا المؤتمر قد أزاح غشاوات غطت أعين الكثيرين حول نوايا عباس والفريق                 

حيط به ومدى انسجامهم مع أعداء شعبنا وأمتنا صهاينة وأمريكان وضلوعهم في تنفيـذ المخططـات                الم
الصهيوأمريكية الرامية إلى تركيع شعبنا وإخضاعه وإذالله وتجريده من كافة حقوقه وثوابته بدءاً بحـق               

ة غيـر منقوصـة     العودة لالجئين وحقه في مقاومة االحتالل وحقه في أرضه وقدسه وانتهاء بإقامة دول            
  ..السيادة على كامل تراب فلسطين

أزال أنابوليس الغشاوة التي تضافرت معظم وسائل اإلعالم العربية واألجنبية مرئية ومسموعة ومقروءة             
على تثبيتها على أعين المشاهدين من خالل تغطية عوراء لألحداث تمرر جرائم أجهزة عباس األمنية في                

 عن ممارساتها الوحشية الهمجية بحق شعبنا األعـزل هنـاك، وتغـض             الضفة الغربية المحتلة وتسكت   
الطرف عن مجرد اإلشارة لما يجري من تعاون وثيق وتنسيق كامل بين تلك األجهزة وقوات االحـتالل                 

تغطية إعالمية تتسم بالنفاق الواضح لصالح حكومة ال شرعية انقلبت علـى خيـار شـعبنا                . الصهيوني
وإفساداً في مقدرات البالد والعباد ولم تكتف بوضع يديها في يد اليهود بل إنهـا               الفلسطيني وعاثت فساداً    

خطت خطوات أبعد من ذلك بتحريضه على حصار شعبنا في غزة وتشديد الخناق عليه وتأليـب الـدول                 
  .العربية والغربية ضده

الحرية الواسـعة   اتسمت تلك التغطية اإلعالمية بالجحود والنكران والطعن في الظهر فجعلت من ساحة             
التي وفرتها لها الحكومة الشرعية في غزة وسيلة القتناص الفرص للصيد في الماء العكر من خالل قلب                 

  ..الصور ولي الحقائق وإيصال الصورة مجزوءة لتعطي إيحاءات خاطئة وانطباعات غير صحيحة
 الفصل أوالً وأخيراً واستطاع     ومع انعقاد مؤتمر أنابوليس بدا واضحاً أن الشارع الفلسطيني سيكون الحكم          

أن يجهر بكلمته مدوية عالية بتلك الحشود الهائلة التي صرخت بملء حناجرها ال للتفريط بحق العـودة                 
والقدس وال لالعتراف بالكيان الصهيوني أو التطبيع معه أو أي شيء من الخزعبالت التـي يحـاولون                 

  ..مع الصهاينة المحتلينفرضها على شعبنا كخارطة الطريق أو تبادل األراضي 
أعطى شعبنا الفلسطيني رأيه في استفتاء جماهيري معمد بالدماء التي سالت في خليل الرحمن وبدا للعالم                
الوجه القبيح لتلك الفئة المارقة المتحكمة في رقاب شعبنا والتي سامته سوء العذاب دهـراً طـويالً مـن                   

لمتوضئة وتضع حداً لممارساتها اإلجرامية التي لم يـسلم         الزمن في غزة الصامدة قبل أن تطالها األيدي ا        
منها درة شعبنا وصفوته من المجاهدين والمرابطين أو أئمة المساجد والشيوخ اآلمنين وال سـلمت مـن                 

  ..بطشهم نساؤنا العفيفات الطاهرات
 هراوة الظلم   أظهر أنابوليس لقنوات فضائية حاولت جاهدة الظهور بمظهر الحيادية أنها ليست بمنأى عن            

الغليظة التي يرفعها أتباع عباس في وجه كل مخالف لهم وأن صمتها عن الجرائم التـي ارتكبـت فـي                    
  !!الضفة الغربية المحتلة وجريمة حصار غزة وتجويع أهلها لم يكن ليشفع لها عند أولئك
 يفعلـه االحـتالل     في يوم أنابوليس ظهر الوجه الحقيقي لحكومة فياض اليهودايتونية والتي فعلت ما لـم             

بتكميمها لألفواه ومنعها حق التعبير عن الرأي بالقوة التي أمدها بها الجنرال كيث دايتون وأرفـدها بهـا             
وما درى أولئك أن فعلهم ذلك سيرسخ شعور أهل غزة بأنهم ينعمون بما هو أغلى من المـاء                  . أولمرت

حة ذلك الكابوس الذي يجـثم اآلن علـى         والهواء والغذاء في مقابل تشوق أهل الضفة وتعطشهم إلى إزا         
صدورهم وهم األباة الذين تابعوا الشيخ الشهيد عز الدين القسام في جهاده وناصروه ونصروه في حياتـه    

وهم األعزاء الذين التفوا حـول الـشيخ        ..  في أحراش يعبد بجنين    19/11/1935وبعد مماته شهيداً في     
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اليهود حتى ارتقى إلى العال وهو صائم في مثل هذا اليـوم            الشهيد فرحان السعدي وهو يقارع اإلنجليز و      
  ..27/11/1937قبل سبعين عاماً بالتمام والكمال عندما شنقه اإلنجليز وهو ابن الثمانين يوم 

إنهم الرجال الذين نصروا المجاهد الشهيد عبد القادر الحسيني الذي خضبت دماؤه أرض القسطل دفاعـاً                
بطال الذين انتفضوا في كل مدينة وبلدة وقرية وحـارة ضـد االحـتالل              وهم األ .. عن القدس وفلسطين  

وسطروا أروع مشاهد البطولة رجاالً ونساء، شيوخاً وأطفاالً وقدموا لنا نماذج فريدة ونجوم ساطعة فـي                
  .سماء المجد ألمتنا وقمم سامقة متألقة كان الشهيد المهندس يحيى عياش واحداً منها

حضاً فقد أتاح ألهل الخليل بشكل خاص وجنين وقلقيلية وطولكرم ورام اهللا ونابلس             لم يك أنابوليس شراً م    
بشكل عام رؤية نتائجه وثماره مبكراُ من خالل رؤية المنافحين عنه والمدافعين عن باطلـه بالرصـاص      

 وال أرى إال أن تلك األجهـزة الحمقـاء الغبيـة المجرمـة            .. الحي والهراوات الغليظة واأللسنة البذيئة    
بارتكابها لجريمة القتل واستفزازها ألهلنا في الخليل قد حشرت نفسها في عش الدبابير وعرضت نفـسها            

  ..للغضب الخليلي الذي لم يترك المجرم جولدشتاين يغادر مسرح جريمته إال جثة منتنة عفنة
د في ذكرى قيـام     إنه أنابوليس الذي كان من منافعه أنه أضاف لنا معلومة هامة من التاريخ تفيد بأنه عق               

، وغاب عن منظميـه     1095 نوفمبر عام    27الصليبيين بتدشين حمالتهم في مجمع كليرمون بفرنسا يوم         
كما هي قرارات أنـابوليس التـي ستـصلنا مـن وراء            -أن تلك الحمالت التي قدمت من وراء البحار         

 األيوبي الذي تفتخر حركة      كان مصيرها الفشل الذريع على يد القائد التقي النقي صالح الدين           -المحيطات
  . المقاومة اإلسالمية حماس بوراثة نهجه الجهادي ورفع رايته المطرزة بعبارة التوحيد الخالدة
  28/11/2007فلسطين اآلن 

  
  بيع حق العودة .73

  محمد السعيد إدريس. د
ولة عربية مـن   د16بأيام ثالثة فقط، وبعد أن اطمأن قادة الكيان الى مشاركة      " أنابولس"قبيل بدء اجتماع    

  .بينها سوريا عادوا مجدداً الى لغة فرض الشروط
) أبـوعالء (في بداية االعداد لهذا االجتماع بلقاءات وفدي التفاوض الفلسطيني برئاسـة أحمـد قريـع                

برئاسة تسيبي ليفني نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، وضعت ليفني أخطر الشروط            " اإلسرائيلي"و
" اإلسـرائيلي "ا وزيرة الخارجية األمريكية راعية المؤتمر وهو شرط أن يسبق األمن            التي دعمتها وأيدته  

قيام الدولة الفلسطينية، وأال تكون هذه الدولة مصدراً ألي تهديد لهذا األمن، وان تتوافق مع متطلباته، أي                 
  ".اإلسرائيلي"ان تكون أهم وظائفها حماية األمن 

ه المرة ما جاء على لسان ليفني نفسها من اشتراط إبعاد الدول العربية             هذ" اإلسرائيلية"الجديد في الشروط    
ليفني التي رحبت بمشاركة الدول العربية في اجتماع أنـابولس          ". اإلسرائيلية"عن المحادثات الفلسطينية      

" اإلسـرائيليين "في المحادثات التي ستجرى بين   ) العربية(يجب أال تشارك تلك الدول      "استدركت قائلة انه    
إما أن تكون مشاركة هذه الدول فـي االجتمـاع ديكـوراً لتجميلـه     : والفلسطينيين، بما يعني أحد أمرين    

واألمريكيـة  " اإلسرائيلية"والتغطية على سلبياته والضغط على الفلسطينيين للقبول بالمطالب واالمالءات          
ن مشاركة الدول العربية لـيس      وتحمل بعض االعباء المالية واألمنية التي قد تنتج عن االجتماع، وإما ا           

المقصود منها إال تجديد مطالب التطبيع، المهم أال يتدخل العرب في مسار المحادثات وعزل المفـاوض                
  .1991الفلسطيني عن أي مصادر للقوة تماماً كما حدث في مؤتمر مدريد للسالم عام 
" إسرائيل"ضات اضافية بين    شرط آخر عرضه ايهود أولمرت رئيس حكومة الكيان قال فيه بأن أي مفاو            
كدولـة للـشعب    " إسـرائيل "والفلسطينيين بعد اجتماع أنابولس ستعتمد على اعتراف الفلسطينيين بدولة          

بما يعني انهاء حق العودة نهائياً، ألنه بهذا االعتراف لـن           " دولة يهودية خالصة  "اليهودي، أي ان تكون     
  .باعتراف السلطة الفلسطينية" ية خالصةيهود"يكون ألي فلسطيني حق العودة في دولة أضحت 
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بمشاركة غامضة ومريبة   " إسرائيلية"لذلك بدأ تسريب نتائج بعض الدراسات التي أجريت من فرق بحثية            
ركزت على ايجاد حلول عملية للقضايا الجوهرية الخالفية وعلى األخص حـق            " الفلسطينيين"من بعض   

  .العودة والقدس
مركـز بيريـز    " بالتعاون مع    2002تأسست عام   " A1Xمجموعة  "ت اسم   احدى هذه الفرق البحثية حمل    

للدراسات واألبحاث في بيت لحم وقدرت تكلفة تسوية قضية الالجئـين           ) DATA" (مركز داتا "و" للسالم
 ألـف دوالر لكـل      21 ألف دوالر و   14 مليار دوالر، أي بمعدل      85 مليار دوالر و   55بما يتراوح بين    

" البيع"حق العودة ال يتجاوز هذا الثمن لكل الجئ فلسطيني، والمطلوب اآلن هو             الجئ، بما يعني ان بيع      
  ".جيروزاليم بوست"ألن هذا هو الحل كما تراه هذه المجموعة وفق ما نشرته صحيفة 

 ويحملون الجنـسية    1948لم تتحدث الخطة عن مستقبل الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الكيان منذ عام             
هل سيتم تحويلهم الى الجئين جـدد       " دولة يهودية خالصة  " مشروع تحويل الكيان الى      ضمن" اإلسرائيلية"

  وطردهم من أماكن معيشتهم أم ماذا؟
األمريكي الذي لم يحدد دور الدول العربية فيه، هـل       "  اإلسرائيلي"مثل كل هذه األفكار هي معالم السالم        

هو أن يتحول الوطن الى سلعة تباع وتشترى        " لإسرائي"سيكون تمويل بيع الوطن أم ماذا؟ ما تعمل عليه          
  .ضمن عملية تزييف تاريخية غير مسبوقة لالستيالء جهاراً نهاراً على األوطان

  29/11/2007الخليج اإلماراتية 
  

  المعنى واإلخراج: أنابوليس .74
  محمد أبو رمان

 وبعيداً عن كل ما قيـل       .ال يوجد ما يدفع إلى سقف توقعات عاٍل، وربما منخفض، لنتائج ملتقى أنابوليس            
 الفلسطينية فإن ما تم اإلعالن عنـه        -إعالمياً عن نجاحات تم تحقيقها في المفاوضات السرية اإلسرائيلية        

  . مؤخراً ال ُيمثِّل أية خطوة إلى األمام في قضايا الحل النهائي المعقدة والحساسة
لى تقديم تنازالت مؤلمة وحساسة، تُعتبـر       فضالً عن ذلك؛ إذا كان المفاوضون الفلسطينيون أكثر جرأة ع         

، فإن أولمرت أضعف من أن يقدم شيئاً ملموساً للفلسطينيين، في سياق وضعه السياسي              "محرمات"بمثابة  
من الفلسطينيين بهدف إفشال جهـود      " تعجيزية"واألصوات اإلسرائيلية األخيرة تتحدث عن مطالب     . الهشّ

  . أولمرت
هم نحو التسوية السلمية بعد قمة الرياض األخيرة وقدموا المبـادرة العربيـة             العرب الذين نشّطوا جهود   

وشكّلوا لجنة لتسويقها، حتى داخل األوساط اإلسرائيلية، عادوا وتناسوا المبادرة وما تضمنته، وال أحـد               
زة، بـل   المطروحة مع إسرائيل، من حيث الكلفة والجـائ       " الصفقة التاريخية "منهم يعلِّق آماالً تُذكر على      

حصلت إسرائيل في أنابولس على جزء من الجائزة دون أن تدفع قرشاً واحداً، او مقابل وعود وضمانات                 
  ! ستُغسل بالماء البارد خالل السنوات القادمة

العربي نفسه قبل أنابولس أمام خيارين أحالهما مر؛ إما عدم الذهاب إلى هنـاك              " االعتدال"وجد معسكر   
، وإما الذهاب دون تحقيق الحدود الدنيا       "معسكر االعتدال "كلفة عالية وكبيرة على     مع ما يتضمنه ذلك من      

  . من توقعاتهم ومطالبهم السابقة، مع التفكير بمخاطر اإلخفاق وتداعياته السلبية الكبيرة
ر ، وتجذّر وتصد  "الممانعة"فعدم انعقاد انابولس يعني تالشي أفق العملية السلمية، وتعزيز دعاوى معسكر            

في الشارع العربي، جراء حالة اإلحباط وخيبات األمل من األميركيين ومن األوضـاع             " الغاضبة"القوى  
  . االقتصادية واإلقليمية بصورة عامة

ومن ناحية ثانية؛ فإن عدم الذهاب إلى أنابولس سيعزز من مخاطر تدهور الوضع الفلسطيني، وسُيضعف               
كة حماس، حتى في داخل الـضفة الغربيـة، كمـا تتوقـع             سلطة الرئيس محمود عباس في مواجهة حر      

  . المصادر األمنية اإلسرائيلية
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ومن ناحية ثالثة؛ فإن إسرائيل هي المستفيد األول والرئيس من عدم انعقاد هذا الملتقى، إذ تمضي عملية                 
 االستيطان على قدم وساق في خلق واقع جديد يضيف أوراق قوة وضغطا لـصالح اإلسـرائيليين، مـع                 

الذي يلغي المعنى الجغرافـي اإلسـتراتيجي للدولـة الفلـسطينية        " الجدار العنصري "االستمرار في بناء    
المفترضة، وكذلك يعزز من رهانات فريق كبير من السياسيين اإلسرائيليين على االنقـسام الفلـسطيني               

الجانـب  ودوره في إضعاف فرص إقامة الدولة أو خلق سيناريوهات أقـل كلفـة إسـتراتيجية علـى                  
  . اإلسرائيلي

في المقابل؛ قرر العرب الذهاب إلى أنابوليس دون وجود أية آمال حقيقية في الوصول إلى اتفاق نهـائي                  
ويكمـن هـاجس معـسكر      . ، بعد حّل معضالت الوضع النهائي     "دولة فلسطينية "أو جدول واضح إلقامة     

  .  وأكثر تأثيراً من عدم الذهاب ابتداء، الذي سيكون أشد وطأة"ثمن الفشل"االعتدال العربي الرئيس في 
فالفشل يعني تالشي الفرصة األخيرة لعملية التسوية في عهـد اإلدارة األميركيـة الحاليـة، وسيـستثمر      

معسكر الممانعة هذا الفشل بصورة أكبر وأقوى من عدم انعقاد الملتقى ابتداء .  
م، يعنـي ضـربة     2000) 2كامب ديفيد   (د فشل   م، بع 2007ووفقاً لتقديرات المحللين، فإن فشل أنابولس       

، ولن تكون أية جهود أميركية ودولية جديدة قبـل عـام            "التسوية السلمية "أخرى موجعة كثيراً في رأس      
م، مع مالحظة أن السنوات القادمة ربما تكون حاسمة وتحمل في جعبتها عواصف إقليمية شـديدة                2010

  . كفيلة بتحريك المياه الراكدة
األميركية من جهتها معنية بانعقاد أنابوليس وتجنب إعالن فشله، فهـي تعـد وترتـب األوراق                اإلدارة  

اإلقليمية تمهيداً للتعامل بصورة حاسمة وأكثر جدية مع الملف اإليراني، وكي تساعد الحلفاء واألصـدقاء               
ـ     " تسكين"العرب، وتُجنّبهم اإلحراج، ال بد من        ة، بـأي صـورة     الوضع الفلسطيني خالل المرحلة القادم

  . كانت، سعياً النتزاع ورقة أخرى من أوراق النفوذ اإليراني
 على حد   –" لعبة البقاء "ليس من مصلحة أولمرت، أيضاً، إعالن فشل المؤتمر، ويحاول االتكاء عليه في             

  .  في مواجهة خصومه، ومحاوالت اإلطاحة به-تعبير الزميل حسن البراري
رجات أنابولس؛ ليس هنالك أمل في الوصول إلى اتفاق نهائي وال إلى            إذن؛ ثمة معادلة واضحة تحكم مخ     

لذلك سيكون  . إحراز تقدم حقيقي في القضايا المحورية، في المقابل ال مجال إلعالن فشل المؤتمر رسمياً             
وتسويق الوعود والضمانات المكتوبة والشفوية، وربما نسمع       " شراء الوقت "حّل هذه المعادلة بإستراتيجية     

وديعـة  " عـن    - أيـضاً    -للمؤتمر، وقد نسمع    " ضحالة المضمون السياسي  " ذلك بكثافة تغطي على      عن
  . وغيرها من قصص، جميعها ستتالشى أمام تعقيدات الواقع وتحوالته في المستقبل" بوش

وإمعاناً في اإلخراج اإلعالمي والتسويق السياسي للمؤتمر، سيكون هنالك أضواء جانبية باهرة، كالحديث             
عن مشاريع اقتصادية وتوفير فرص عمل، وتسهيل اإلجراءات األمنية بحق الفلسطينيين، وتشكيل لجـان              
متابعة لألزمات التي قد تعصف بالمفاوضات في المرحلة القادمـة، ورعايـة أميركيـة مباشـرة لهـذه       

  .. المحادثات
لمؤتمر الدولي، تالشت مبكـراً،     يؤكد مسؤول أردني رفيع أن كثيراً من اآلمال العربية التي ُعلّقت على ا            

، يمكن أن يبنى عليها مستقبالً خطوات قادمة، وتُجنِّـب          "ورقة"وأصبح المطلوب أن يتم الخروج ولو بأية        
  . األطراف المختلفة كلفة إعالن الفشل، وتُبقي الباب مفتوحاً في المستقبل ألية آفاق جديدة

المرحلة األولى مـن خارطـة   " على أرض الواقع هو ويذهب هذا المسؤول إلى أن ما يمكن تطبيقه حالياً  
؛ أي انسحاب إسرائيلي من األراضي التي أعادت احتاللها بعد فشل المفاوضات مقابـل تعهـد                "الطريق

  . فلسطيني بتدمير البنية التحتية للمنظمات اإلسالمية المعادية للمسيرة السلمية
ال يستطيع مـؤتمر    :"ألميركية، هنري كيسنجر، بقوله   المالحظة السابقة يؤكدها كاهن السياسة الخارجية ا      

أنابولس أن يكون نهاية شوط العملية السلمية؛ بل يجب أن يكون باألحرى أرضية لمرحلة جديدة تبعـث                 
إذ لو طلـب    .لكن يجب أال تسير وفق التقويم السياسي األميركي       . على األمل تستمر مع الحكومات المقبلة     
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اء كان العرب أو اإلسرائيليين أو األميركيين أكثـر ممـا يـستطيعون             من أي طرف في المفاوضات سو     
  ". تحمله فإن هناك خطرا من وقوع فشل أكبر لها

ـ     سوى أوهام لتمريرهـا     - ولن يسوقوا    -من أنابوليس، لكنهم لن يشتروا      " خُفَي حنين "لن يعود العرب ب
  ! ةعلى الرأي العام العربي في سياق اإلحماء لمعركة إيران القادم

 - بحثاً عن مخرج من الـراهن البـائس          -يكمن مأزق االعتدال العربي في أن األبواب التي يطرقونها          
  . مغلقة

  28/11/2007مجلة العصر 
  

  الخشية من اآلتي .75
  حلمي موسى
. تعلن إسرائيل، صبح مساء، أنها تريد السالم مع الفلسطينيين ومع العرب أجمعـين ومـع كـل العـالم                  

. في ما إذا كانت صادقة في رغبتها هذه أم ال، وإنما في اشتراطاتها لتحقيـق الـسالم                والمشكلة ال تكمن    
وهي أوال وقبل كل شيء، ترفض فكرة الحق العربي سواء أكان يتعلق بعودة الجئين أو حتى بحق إقامة                  

ية عن  وال يقل أهم  . دولة قابلة للحياة، فضال عن رفض هذه الدولة إال إذا كانت مشروطة ومقيدة السيادة             
  . ذلك أن إسرائيل، وبدعم أميركي صريح، ترفض القرارات الدولية وترفض أيضا التفسير العالمي لها

وفي عالم القطب الواحد الذي باتت ترى فيه اإلدارة األميركية مصالحها في المنطقة فقط عبـر العـين                  
لحق الفلسطيني في إقامة    فهي تريد السالم وتقر با    . اإلسرائيلية، غيرت إسرائيل بعض الشيء من خطتها      

دولة، بل وصارت تعترف بمعاناة الالجئين الفلسطينيين، ولكن ال معنى للحق الفلسطيني والعربي، حتـى            
  . بالمفهوم اإلسرائيلي، إال إذا جاء ضامنا ومطمئنا للحق اليهودي في أرض الميعاد

عهد إيهود أولمرت، باشتراط كل     وتجلى التغيير اإلسرائيلي في عهد أرييل شارون، وهو يتعمق اليوم في            
ـ          وهكذا نـشأت   ". محاربة اإلرهاب "تحرك إسرائيلي نحو العملية السياسية بفعل أمني فلسطيني متواصل ل

التي كانت التعبير األوضح عن الرغبة اإلسرائيلية في تجريد         " خريطة الطريق "فكرة المرحلة األولى من     
  . لوطنية والمقاومة، قبل أي تراجع إسرائيليالوحدة ا: الفلسطينيين من أهم عاملين لقوتهم

ظلت في كل محادثات أنابوليس ومـا قبـل أنـابوليس           " خريطة الطريق "وبرغم أن المرحلة األولى من      
وبعدها حجر الرحى وبوابة المتاهة، إال أن أنابوليس أضاف إليها جديدا، لم يكن سوى اشتراط أي اتفاق                 

  .  غزة من أيدي حماسمع السلطة بقدرتها على استعادة قطاع
وبديهي أن من يعرف الموانع اإلسرائيلية واألميركية للحوار بين رئاسة السلطة في رام اهللا وبين حماس،                

ومعروف أن االقتتال الفلـسطيني  . يريد أن تأتي استعادة غزة ليس عبر طاولة الحوار وإنما عبر االقتتال         
 أهدافهم من اتفاق أوسلو، وهدفا معلنا لخطة الفـصل           الفلسطيني كان هدفا مستترا لإلسرائيليين، ضمن      -

  . وهو هدف متجدد في أنابوليس
وال ينبغي ألحد أن ينسى، في هذا السياق، قولين مشهورين يحددان غالبا مفهوم القيادة اإلسرائيلية عـن                 

 أنـه   األول قول رئيس الوزراء اإلسرائيلي االسبق اسحق شامير لدى انعقاد مؤتمر مدريـد            . المفاوضات
والثاني قـول مـدير مكتـب شـارون         . سيفاوض الفلسطينيين عشرات السنين من دون أن يعطيهم شيئا        

، أن إسرائيل لن تتنازل عـن األرض        "خريطة الطريق "المحامي دوف فايسغالس، أثناء المفاوضات على       
  . قبل أن يتحول الفلسطينيون إلى اسكندنافيين
ت تتخذ صورة أخرى اليوم، في ظل سيطرة حماس على غزة           ويعرف اإلسرائيلي أن مثل هذه االشتراطا     

ولذلك فإن هذه االشتراطات باتت تـضع الفتحـاويين         . وبعد الجرح الذي يتعمق يوميا بين فتح وحماس       
إذا كنتم تريدون استمرار سيطرتكم في الضفة وتحقيق هدف الدولـة،           : وأنصار السلطة أمام خيار واحد    

  . فعليكم محاربة حماس
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في أن الدولة وإقامتها هدف مشروع للغالبية الساحقة من الفلسطينيين، ولكن ليس علـى جثـث            وال ريب   
وهذا يعني أن القضية الفلسطينية تدخل اليوم مفترقا حاسما، ليس باتجاه الحل وإنمـا              . أبنائهم من الجانبين  

  . باتجاه تصعيد الخالف الداخلي
ليين نوعا من الجدل البيزنطي حول أسبقية البيضة        كانت في نظر اإلسرائي   " خريطة الطريق "فاشتراطات  
. ، أسبق مـن الدجاجـة     )األمن هنا (وفرضت إسرائيل في الماضي رأيها القائل بأن البيضة         . أم الدجاجة 

وهي تصر اليوم على منع أي انحراف عن هذا الرأي، بتعزيز فكرة وجوب سيطرة السلطة على القطاع                 
  . ومة منه، قبل تنفيذ أي اتفاقومنع إطالق الصواريخ وعمليات المقا

والواقع أن قيـادة    . المشكلة الحقيقية اليوم ليست ما يرمي إليه اإلسرائيليون، وإنما ما سيفعله الفلسطينيون           
السلطة في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وحتى في عهد الرئيس محمـود عبـاس، حاولـت قـدر                   

ولكن يبدو أن مبـررات المنـاورة       . دف اإلسرائيلي استطاعتها بلورة موقف مناور يحول دون تحقيق اله       
وثمة في صفوف فتح والعديد مـن       . تبددت، بعد الشرخ الدموي بين حماس وفتح إثر السيطرة على غزة          

قوى السلطة األخرى من بلغت لديه كراهية حماس لدرجة التحريض على مقاتلتها باسم الرد على انقالبها                
  . ووحشية قمعها

 أن آتي األيام يحمل في ثناياه خطر تطور االقتتال الفلسطيني وبلوغه مستوى أشـد               وال معنى لذلك سوى   
وقد يستغل البعض عجز حماس عن إدارة شؤون حيـاة النـاس فـي              . سوءا من كل ما رأيناه حتى اآلن      

إذ مـن المتوقـع أن تبـدأ        . القطاع وذهاب بعض تياراتها إلى التصعيد مع إسرائيل، لتحقيق هذا الهدف          
 بعمليات مكثفة ضد خاليا حماس وبعض أجهزتها التنفيذية، بهدف شل قدرتها علـى مواصـلة                إسرائيل

  . إطالق الصواريخ أو العمليات أو حتى استمرار التصعيد العملي واللفظي
ولهذا السبب هناك حاجة ألن يدرك العقالء في فتح وحماس هذا المنزلق وان يسعوا لتجنبه، إما بالحوار                 

وقد يكون مفضال أن    . ث عن طريقة أفضل إلدارة النزاع بينهما بشكل يمنع سفك الدماء          المباشر أو بالبح  
تقدم قيادة حماس على إعالن مبادرة تقبل بتحكيم عربي وبالعودة إلى صندوق االنتخاب لتحديد الشرعية               

  . الواحدة، بدل تقسيمها
     29/11/2007السفير 
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