
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إلى معابر غزة إلعادة تشغيلهاةالسلطة تنوي إعادة حرس الرئاس
  مضادات تقصف طائرات االحتالل"... عدوان أنابوليس" لـاّن تستعد"الجهاد"و" حماس"

   واألوضاع تتجه نحو الكارثةزون وقود غزة يكفي ليومينمخ
   اإلسرائيلية-مصر تعرض استضافة المفاوضات الفلسطينية 

  أسرار وخفايا حياة خالد مشعل في حوار خاص مع زوجته

بتجريـدقراراً تتخذ"سرائيلا"
حملة عسكرية واسعة النطـاق     

   على غزة
  

 ٤ص ... 

 ٣٠/١١/٢٠٠٧٩١٧الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩١٧:         العدد                        ٣٠/١١/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

    :السلطة
 ٤  وضع القطار على سكة قيام الدولة: "أنابوليس"تفاؤله بنتائج عن يعرب عباس  .٢
 ٥ لماذا تريدون إحراجنا؟.. أطلقوا عليها ما شئتم فهذه دولتكم: فنييلـ  لعباس .٣
 ٥  ما نريد دون اإلضرار بالموقف الفلسطيني"أنابوليس"حققنا في : عبد ربه .٤
 ٦    ضد إيرانأمريكاتحالف مع لجاؤوا لالعرب ": أنابوليس"في لفريق الفلسطيني  لمستشار .٥
 ٦    إلى معابر غزة إلعادة تشغيلهاةالسلطة تنوي إعادة حرس الرئاس .٦
 ٦   في الضفة الغربية"حماس"تحظر األجهزة األمنية الفلسطينية  .٧
 ٦   على الشرطة الفلسطينية"سرائيليةاال"بحر يستنكر الهجمة أحمد  .٨
 ٧  وضع اللمسات االخيرة للمخطط الهيكلي لخرائط مخيم نهر الباردتم : عباس زكي .٩

    
    :المقاومة

 ٧  مضادات تقصف طائرات االحتالل"... عدوان أنابوليس" لـاّن تستعد"الجهاد"و" حماس" .١٠
 ٧  استعدادات لعقد المؤتمر الوطني في دمشق وليس في طهران: مصادر فلسطينية .١١
 ٨   سامالفلسطينيون يتذكرون قرار التقسيم في ظل االنق .١٢
 ٨  ..قضاء على المقاومةللهدف ي "خارطة الطريق" اعتماد تعّد "الجبهة الشعبية" .١٣
 ٩   بوش وأولمرت ال يرغبان بسالم حقيقي: "أنابوليس" في انتقاده لـالمقدحمنير  .١٤
 ٩   "حماس" من أنصار ٣٩منية تعتقل األجهزة األ: الضفة .١٥
 ٩   لقاءات سرية ومعلنة مع وفود أوروبية: "حماس" .١٦
 ٩   بالوقوف وراء الحملة التشكيكية في مؤتمر أنابوليس" حماس" يتهم دحالن .١٧
١٠   مرتبطة بأجندات اآلخرين غير "حماس": المصريمشير  .١٨
١٠  ينظمون يوماً فنياً بغزة للمطالبة بالحوار"فتح" و"حماس"فنانون من  .١٩
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠   من قذيفة فلسطينية"اإلسرائيلي "نجاة رئيس األركان: يديعوت .٢٠
١٠  وسيط روسي يسعى الى اتفاق بين إسرائيل وسورية": معاريف" .٢١
١١   توصية بوقف مالحقة اولمرت في فضيحة ليئومي .٢٢
١١  والبلدات العربية مستمرة المناورات في الشمال: باراك .٢٣
١١ ٢٠٠٨ فلسطيني لن يبرم في -اإلسرائيليين يعتقدون أن اتفاق سالم إسرائيلي من  % ٨٣  .٢٤
١٢  األمم المتحدة خططت لدولة يهودية فقط ": إسرائيلي"مؤرخ  .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٢  قصى كرد على أنابوليساليهود المتطرفون زادوا من دخولهم الى األ: عزام الخطيب .٢٦
١٣  مخاوف من قيام مجندات اسرائيليات بممارسة الرذيلة في المسجد االقصى .٢٧
١٣   لخطورتها إسرائيل بوقف الحفريات في محيط األقصىتقرير متخصص يطالب .٢٨
١٣  لمواجهة حصار غزة تعلن عن فعاليات تضمنية في بريطانيااللجنة الشعبية  .٢٩
١٣  حجاج غزة يتظاهرون أمام معبر رفح للمطالبة بالسماح لهم بأداء فريضة الحج .٣٠
١٤   واألوضاع تتجه نحو الكارثةمخزون وقود غزة يكفي ليومين .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٩١٧:         العدد                        ٣٠/١١/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

١٤   يخوضون اليوم اضرابا عن الطعام الفلسطينيوناالسرى .٣٢
١٤  االسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونيةلمؤسسة مانديال حول مؤتمر  .٣٣
   

   :صحة
 ١٤  سبب المرضغزة تنعي حالتي وفاة جديدتين باللجنة الشعبية لمواجهة حصار  .٣٤
   

   : األردن
١٤  الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيرهالشعب  يدعو الى تمكين عبداهللا الثاني .٣٥
   

   :لبنان
١٥  األحزاب والفصائل لتحرك شعبي ضد نتائج مؤتمر أنابوليس .٣٦
١٥    االصطفاف العربي في أنابوليس قد يمّهد لحرب عدوانية ضد المنطقة: فضل اهللا .٣٧
١٦  لجنة دعم المقاومة في فلسطين تحذر من محاوالت شطب حق العودة .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٦  رائيلية اإلس-مصر تعرض استضافة المفاوضات الفلسطينية  .٣٩
١٧   دمشق تنفي لقاء المقداد مع باراك .٤٠
١٧ ذهبنا إلى أنابوليس لفتح باب المفاوضات: سوريا .٤١
١٧   أساس زعزعة االستقرار في المنطقة" اإلسرائيلي"االحتالل : العاهل البحريني .٤٢
١٨  العرب ال يثقون في قدرة بوش على الوفاء بوعوده: الصحف األمريكية .٤٣
١٨ قطر تتضامن مع الفلسطينيين في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني .٤٤
١٨    العرب والسلطة الفلسطينية ال تلزم الشعوبالشيخ بلحاج يعتبر التنازالت التي يقدمها حكام .٤٥
١٩   يطالب اسرائيل بوقف حفريات طريق باب المغاربة تركيتقرير .٤٦
   

   :دولي
١٩  بوش يعد عباس بالتبرع السخي من قبل المانحين في مؤتمر باريس .٤٧
١٩  واشنطن تسعى إلحياء المفاوضات المتعددة في الشرق األوسط .٤٨
١٩   موقف بوش تكتيكي لتحقيق هدف استراتيجي هو التصدي إليران: سفير أمريكي سابق .٤٩
٢٠  لضفةاإلسرائيليون تخلوا عن حلم دولتهم الكبرى ومستعدون لترك ا: مسؤول أمريكي .٥٠
٢٠   "أنابولس"يهدد بإفشال مفاوضات " حماس"تجاوز : مسؤول بريطاني .٥١
٢٠   دعونا سوريا إلى أنابوليس بعد إلحاح عربي: بوش .٥٢
٢٠  موسكو تبذل جهدها الستئناف المفاوضات بين سورية وإسرائيل .٥٣

   
    :مختارات

٢١  أسرار وخفايا حياة خالد مشعل في حوار خاص مع زوجته .٥٤
٢٦   يقبل دعوة اسالمية إلى الحوار الفاتيكانبابا .٥٥
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    :قاريرت
٢٧  فُِقدت في الجوالن" الو"اريخ وصو... أسلحة الجيش اإلسرائيلي يبيعها جنوده  .٥٦
    
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  شاكر الجوهري... !عباس يشرعن الحرب على غزة في أنا بولس .٥٧
٣٢  ماجد كيالي... الشروط اإلسرائيلية من مدريد إلى أنابوليس .٥٨
٣٤  ياسر الزعاترة... يمقراطية فلسطين في سجون االحتاللد .٥٩
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
   بتجريد حملة عسكرية واسعة النطاق على غزةاً تتخذ قرار"اسرائيل" .١

ري  ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي أن المستويين السياسي والعسك: صالح النعامي- غزة
في إسرائيل اتخذا قراراً بتجريد حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة بعد انتهاء اعمال مؤتمر 

ال خالف بين المسؤولين في الحكومة والجيش على أن "وقال عوفر شيلح، المعلق في القناة، . أنابوليس
رب بنيتها حملة عسكرية على قطاع غزة باتت محتمة للقضاء على قدرات حماس العسكرية وض

 ."التنظيمية، ووقف اطالق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الواقعة في منطقة النقب الغربي
وأضافت الصحيفة أن اسرائيل ستستغل أي عملية اطالق صواريخ تقوم بها حركات المقاومة على 

واشارت الصحيفة الى . البلدات اليهودية وتسفر عن اصابات في التبرير لشن عملية عسكرية على القطاع
أن الجيش االسرائيلي أنهى منذ وقت طويل بلورة الخطط العملياتية المتعلقة باجتياح القطاع واجرى 

وأوضحت الصحيفة أن اسرائيل  .عمليات تدريب للقوات التي من المفترض ان تشارك في هذه العملية
ليس، مشددة على أن هذا السبب لم يعد أجلت شن هذه العملية تخوفاً من ان تؤدي الى احباط مؤتمر انابو

يذكر أن وسائل االعالم االسرائيلية كشفت النقاب عن قيام الجيش االسرائيلي ببناء مدينة وهمية في . قائماً
صحراء النقب تشبه مدينة غزة، تدرب فيها اآلالف من الجنود االسرائيليين من النظاميين واالحتياط على 

معاريف قد نقلت عن مصادر امنية اسرائيلية قولها إن التنسيق "نت صحيفة وكا. كيفية اجتياح المدينة
والتعاون االمني بين الجيش االسرائيلي واجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بلغ مستويات 

بها واكدت المصادر ان التعاون االمني والعمليات التي يقوم . لم يسبق لها مثيل منذ توقيع اتفاقية اوسلو
  .الجيش في الضفة الغربية ال تعني أن قوة حماس تضاءلت

 ٣٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  وضع القطار على سكة قيام الدولة: "أنابوليس"عن تفاؤله بنتائج يعرب عباس  .٢

أعـرب الـرئيس    :  جيهـان الحـسيني    ،واشنطن نقالً عن مراسلتها في    ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
لقيـام  " على السكة "ؤله بنتائج مؤتمر أنابوليس، معتبراً أنه وضع القطار         الفلسطيني محمود عباس عن تفا    

نحـن متفـائلون    : "وقال للصحافيين مساء أول من أمس قبل مغادرته واشـنطن         . دولة فلسطينية مستقلة  
ويجب العمل اآلن لـدفع     . جئنا بهدف ونستطيع أن نقول إننا حققنا هذا الهدف        . بالنتيجة التي وصلنا اليها   

فلـسطينية  :  للتوصل إلى حل علـى أسـاس دولتـين         ٢٠٠٨واعتبر أن تحديد نهاية العام       ".لقطارهذا ا 
، على رغم المسائل المعقدة التي ستتناولها المفاوضات، مثل مصير القـدس            "واقعي"وإسرائيلية هو أمر    

ه والترتيبـات   والالجئين الفلسطينيين والمستوطنات اليهودية وحدود الدولة الفلسطينية المـسقبلية والميـا          
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وكرر  ".نحن نريد أن نبحث عن حلول     . من يريد أن يبحث عن عقبات سيجد الكثير منها        : "وقال. األمنية
". عندما تتراجع عن انقالبها في غزة، سيبدأ الحـوار معهـا          : " وقال ،"حماس"شروطه للحوار مع حركة     

ـ  .  اإلسـرائيلية  - الفلـسطينية    التي أظهرها الرئيس بوش لنجاح المفاوضـات      " الرغبة الحازمة "وأشاد ب
  ".األميركيون هم الحكم، وهو قال لنا إنهم سيكونون حكماً عادالً: "وأضاف

قال الرئيس الفلـسطيني    :  طارق عمارة  ،تونس نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١١/٢٠٠٧رويترز  وأضافت  
بة تستوجب توحيـد    يوم الخميس إن الفلسطينيين بدأوا معركة سياسية وتفاوضية في غاية التعقيد والصعو           

وقال في خطاب ألقاه امـام بتـونس         .الجبهة الفلسطينية للتوصل إلقامة دولة فلسطينية وتحقيق مطالبهم       
ومشيرا الى ان زمن المزايدت الكالمية قد ولى بال رجعة قال            ".االهم من أنابوليس هو ما بعد انابوليس      "

عة تقول ان العالم كله اقر لنـا دولـة حقيقيـة            هذا الزمن زمن الحقيقة ال الوهم والحقيقة الناص       " عباس  
لقـد خلـصنا ان     "وقال عباس ساعيا لتخفيف الشكوك من امكانية نجاح المفاوضـات            ."عاصمتها القدس 

من خالل التجربـة    "و .الدرس االهم انه في غياب التقدم على المسار السياسي ال تقدم في المسار االمني             
  ."راحة والفلسطنيين يشعرون بالقهراقول ان االسرائيليين ال يشعرون بال

 رد الرئيس عباس، امس، على ما يقـال         ):وفا( نقالً عن وكالة   ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وأوردت  
عن وضع األهل وراء الخط األخضر ومصيرهم في الحل القادم، وقال، إننا ندعم صمودهم وبقاءهم على                

م أي قدر من هذه الحقوق، بـل واجـبهم علينـا            أرض وطنهم، ولن نسمح ألي جهة أو معادلة أن تسلبه         
جاء ذلك في خطاب الرئيس، امس، في نـدوة          .دعمهم الكامل في كل ما يتطلعون إليه وما يكفل حقوقهم         

  .التضامن مع الشعب الفلسطيني، التي أقامها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس
  
 لماذا تريدون إحراجنا؟.. لتكمأطلقوا عليها ما شئتم فهذه دو: فنييلـ  لعباس .٣

، هي الجملة التي أججت المشاعر العاطفيـة  "إسرائيل هي الوطن القومي لليهود  ":  نظير مجلي  - تل أبيب 
في اسرائيل، لدى نطقها بلسان الرئيس األميركي، جورج بوش، في خطابه في أنـابوليس، واعتبروهـا                

ظهر فجأة لدى االسرائيليين مـن الفلـسطينيين، أن         فهي تتجاوب مع المطلب الذي      . التجديد األكثر أهمية  
وحكاية الدولة اليهودية طويلة، تعود الى سنين طويلة جدا قبل أنابوليس           . يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية   

وخالل السنوات الستين الماضية، دارت نقاشـات  . وقبل المسار السياسي المتجدد وحتى قبل قيام اسرائيل  
ولذلك فقـد بـدا     . من هو اليهودي؟ ولم يحسم النقاش حتى اآلن       : هم حول السؤال  ممضة بين اليهود أنفس   

غريبا ومستهجنا أن يطرح موضوع الدولة اليهودية اآلن، وبدا أغرب وأكثر اسـتهجانا بطرحـه علـى                 
  .طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين

سرائيلية، ليفني، وهـي    ولذلك فإن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، صاح في وجه وزيرة الخارجية اال           
. أطلقوا عليها ما شئتم من األسماء، فهـذه دولـتكم         : "تحاول أن تشرح له أهمية اعترافه بيهودية اسرائيل       

  )".٤٨يقصد فلسطينيي(ولكن لماذا تريدون اعترافنا؟ لماذا تحرجوننا مع أهلنا الفلسطينيين سكان اسرائيل 
 ٣٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  ما نريد دون اإلضرار بالموقف الفلسطيني"أنابوليس" حققنا في: عبد ربه .٤

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبـد           :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
أمس أن الفلسطينيين حققوا في مؤتمر أنـابوليس مـا يريـدون دون             " الوطن"ربه، في اتصال هاتفي مع      

طيني، مشيرا إلى أن العالم كله اآلن يعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية هـي               اإلضرار بالموقف الفلس  
   .المحور واألساس في حل مشكالت الشرق األوسط وأن حل القضية الفلسطينية ليس من خالل مسكنات

 ٣٠/١١/٢٠٠٧الوطن السعودية 
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   ضد إيران كاأمريتحالف مع لجاؤوا لالعرب ": أنابوليس"في لفريق الفلسطيني لمستشار  .٥
 األميركية يوم االربعاء، عن أحد مستشاري الفريـق الفلـسطيني           "نيويورك تايمز "نقلت صحيفة    :رام اهللا 

 لـيس ألنهـم     ]مؤتمر أنـابوليس   [لقد أتى العرب إلى هنا    ": المفاوض، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه      
حالف اسـتراتيجي مـع الواليـات       يحبون اليهود، أو حتى الفلسطينيين، لقد جاؤوا ألنهم يحتاجون إلى ت          

  ."المتحدة ضد إيران
  ٣٠/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
   إلى معابر غزة إلعادة تشغيلها ةالسلطة تنوي إعادة حرس الرئاس .٦

ـ     :غزة أن السلطة الفلسطينية تنوي إعادة فتح معابر قطاع غزة         " الحياة" كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل
ضائع واألفراد وتمكين نحو ألفين من حجاج القطاع من التوجه إلى األراضي            خالل أيام لتسهيل حركة الب    

ـ        إن السلطة تنوي إعادة حرس الرئيس عبـاس        " الحياة"المقدسة الداء مناسك الحج، وقالت مصادر عدة ل
دون للعمل  وأضافت أن عناصر الحرس الرئاسي سيعو     . إلى المعابر الحدودية مع إسرائيل إلعادة تشغيلها      

ورجحت أن يتم تشغيل المعابر مـدة يـومين          ".حماس"، من دون أي تدخل من       رة هيئة المعابر  تحت إم 
في األمر، فـإن أيـام العمـل سـتزداد          " حماس"أسبوعياً لفترة تجريبية، وفي حال نجاحها وعدم تدخل         

 وأضافت أن السلطة لجأت إلـى خيـار إعـادة فـتح           . وفي حال تدخلها، سيعاد إغالق المعابر     . تدريجياً
المعابر، بعدما اكتشفت أن ال طائل من وراء إغالقها وإحكام الحصار على القطاع الذي يتضرر منه نحو                 

ليست متضررة إلى الحد الـذي يجعلهـا تقبـل          " حماس"مليون ونصف المليون فلسطيني، فضالً عن أن        
الحصار الخانق  بشروط عباس للعودة إلى الحوار، عالوة على أن لدى الحركة وسائل كثيرة للتغلب على               

  .ومن بينها تهريب البضائع واألشخاص واألموال عبر عشرات األنفاق تحت الحدود مع مصر
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
   في الضفة الغربية"حماس"األجهزة األمنية الفلسطينية تحظر  .٧

 علمت القدس العربي من احد المحققين في جهاز االمن الوقائي امس بأن حمـاس             : وليد عوض  -رام اهللا   
ـ    .تنظيم فلسطيني محظور في الضفة الغربية، وعلي ذلك االساس نتعامل معها           القـدس  "وقال المحقق لـ

وبشأن عـدم اعـالن الحكومـة        . التعليمات واضحة حماس محظورة ويجب اجتثاثها من الضفة        "العربي
  .بذلكالفلسطينية عن حظر حماس في الضفة بشكل علني قال الضابط ال يوجد داع لذلك فنحن من يقوم 

وما قاله الضابط في جهاز االمن الوقائي اكده احد المواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم حيث تـم                   
احتجازه قبل ايام من قبل جهاز االمن الوقائي في بيت لحم حيث تم التحقيق معه بتهمة انتمائـه لحركـة                    

نه اثناء التحقيق معه    وحسب ذلك المواطن الذي يعمل مدرسا حكوميا ورفض الكشف عن اسمه ا            .حماس
اكد له المحقق بان حركة حماس تنظيم محظور وال يجوز الي مواطن االنتماء اليه، ومن ينتمـي لتلـك                   

  .الحركة يعتبر مخالفا للقانون
  ٣٠/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   على الشرطة الفلسطينية"سرائيليةاال"بحر يستنكر الهجمة أحمد  .٨

أحمد بحر الهجمة اإلسرائيلية على الشرطة الفلـسطينية        .باإلنابة د  استنكر رئيس المجلس التشريعي      :غزة
وشدد خالل لقاء ضـم      .من خالل قصف موقع القوة البحرية بخان يونس وأدت الستشهاد عنصرين منها           

قيادة شرطة المرور في قطاع غزة على إن الشرطة الفلسطينية أثبتت خالل فترة قصيرة قـدرتها علـى                  
لمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة أفراد شرطة المرور الذين رفـض            إدارة األمن واألمان ل   

وأن هـذا   . غالبيتهم ترك أماكن عملهم حتى في ظل حالة االقتتال التي وقعت خالل حزيران الماضـي              
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االستهداف اإلسرائيلي يهدف للنيل من صمود الشرطة الفلسطينية والحد من دورهم الوطني فـي خدمـة                
طيني، ودورهم النضالي والبطولة في مواجهة االحتالل فأصبحوا جنبا إلـى جنـب مـع               المواطن الفلس 

  .إخوانهم المقاومين لمواجهة أي اجتياح إسرائيلي
  ٢٩/١١/٢٠٠٧ قدس برس

  
  وضع اللمسات االخيرة للمخطط الهيكلي لخرائط مخيم نهر الباردتم : عباس زكي .٩

:  فـؤاد الـسنيورة     اللبنانية  رئيس الحكومة   زيارته بعدممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي       قال  
بحثنا في قضايا مخيم نهر البارد وكل همومه، وتم وضع اللمسات االخيرة للمخطط الهيكلي للخرائط من                

 وكل المعنيين بهـدف ان تبـدأ عمليـة    "االونروا"قبل فنيي شركة خطيب وعلمي لعقد اجتماع قريب مع    
   .اعادة البناء في المخيم القديم

  ٣٠/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  مضادات تقصف طائرات االحتالل"... عدوان أنابوليس" لـاّن تستعد"الجهاد"و" حماس" .١٠

تطبيقاً "اإلسرائيلي في قطاع غزة أمس       -التصعيد العسكري   في  " حماس"رأت حركة   :  رائد الفي  -غزة  
هو تصعيد بدأت مالمحه فـي   ، و "ومقدمة الجتياح غزة واستهداف قوى المقاومة     "لمؤتمر أنابوليس   " عملياً

ـ      واتهمت  . الماضية في غارات جوية منفصلة جنوب القطاع       ٢٤استشهاد ستة مقاومين خالل الساعات ال
بمشاركة قوات االحـتالل فـي      " أجهزة أمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس      "، في بيان،  "حماس"حركة  

  ".التطبيق العملي للقاء أنابوليس"ن منطلق على المقاومة في الضفة الغربية والقطاع، م" الحرب المفتوحة"
في كون التصعيد العسكري االسرائيلي ضد المقاومة فـي         " حماس"مع  " الجهاد اإلسالمي "واتفقت حركة   

، نافـذ عـزام، إن      "الجهاد"وقال القيادي في    ". يأتي ضمن النتائج التي خرج بها مؤتمر أنابوليس       "القطاع  
بعد خيبة الشعب الفلسطيني الكبيرة من أنابوليس سواء في النتائج التـي            "التصعيد اإلسرائيلي كان متوقعاً     

ممكن أن تترتب عليه في ظل المعاناة وحال الضعف واالنقسام التي يمر بها الشعب الفلسطيني أو بسبب                 
  ".حضور الدول العربية

ـ   "كتائب القسام "وتعهدت   يذ المرحلة األولى من    لن تسمح ألي كان بتنف    "، بأنها   "حماس"، الذراع العسكرية ل
، معتبـرةً أن    "القاضية بمالحقة وضرب المقاومة وجمع سالحها     ) المرحلة األمنية (خطة خريطة الطريق    
  ".إعالن للمواجهة بيننا وبين المنفذين لها"تنفيذ هذه الخطة بمثابة 

قـاومين  وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأنه، وللمرة األولى في تـاريخ الـصراع بـين اسـرائيل والم                
الفلسطينيين في غزة، تصدت مضادات أرضية للطائرات االسرائيلية التي حلقت فوق موقع تابع للشرطة              

  .في خان يونس" حماس"البحرية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة 
  ٣٠/١١/٢٠٠٧األخبار 

  
  استعدادات لعقد المؤتمر الوطني في دمشق وليس في طهران: مصادر فلسطينية .١١

 مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى في دمشق إن الفصائل الفلسطينية فـي دمـشق               كشفت: دمشق
تستعد لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي كان متوقعا أن يعقد في األسبوع األول من شـهر تـشرين                  

ت هـذه   وكشف .الجاري بالتزامن مع لقاء أنابوليس وتم تأجيله ألسباب قيل بأنها فنية بحتة            نوفمبر/ الثاني
ـ      وطلبت االحتفـاظ باسـمها النقـاب عـن أن          " قدس برس "المصادر الفلسطينية المطلعة التي تحدثت ل

السلطات السورية أبلغت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر طالل ناجي بأنها ال تمانع قي عقد الفـصائل                
قـدس  "وعلمـت    .للمؤتمر الوطني، وأن هذا المؤتمر هو شأن فلسطيني وأن سورية ال تتدخل في ذلـك              

من هذه المصادر بأن طالل ناجي رئيس اللجنة التحضيرية يعتزم دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية              " برس
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خالل األيام القليلة المقبلة لمناقشة الموعد الجديد للمؤتمر الذي تتوقع المصادر أن يعقد إمـا قبـل عيـد                   
مقبل، أي بعد عيد اإلضحى، ولكن هـذه        ديسمبر ال /اإلضحى بفترة زمنية كافية أو في نهاية كانون أول          

  .المسألة ستحسم خالل لقاء الفصائل المنتظر عقده في األيام المقبلة
 ٣٠٥/١١/٢٠٠٧قدس برس 

  
  الفلسطينيون يتذكرون قرار التقسيم في ظل االنقسام  .١٢

 في بيان لمناسبة الـذكرى الـستين لقـرار تقـسيم            ،"حماس"شددت حركة    :رائد الفي، وكاالت   -غزة  
فلسطين هي أرٌض عربية إسالمية منذ األزل من نهرها إلى بحرهـا بقدسـها              "على أن   ، أمس،   طينفلس

، محملةً األمم المتحدة المـسؤولية الكاملـة عـن          "وأقصاها وكنائسها ومساجدها وليس لليهود فيها وجود      
وحدةٌ "ينية   أن األرض الفلسط    الحركة وأكدت.  الذي وصفته بالجائر لتقسيم فلسطين     ١٨١إصدارها القرار، 

وال نعترف بأي من القرارات الدولية الجائرة التي تـسقط الحقـوق            .. واحدة ال تقبل التقسيم أو التجزئة     
  ". والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة

وقالت الجبهة الشعبية للمناسبة ذاتها، إن االستقرار في الشرق األوسط لن يأتي إال بضمان حقوق الشعب                
النضال الوطني الفلسطيني والتـضحيات الجـسام التـي         "وأوضحت الجبهة في بيان أن      . والالفلسطيني أ 

قدمها شعب فلسطين، وبإسناد وتضامن من الشعوب العربية وقوى الحرية والتقدم في العالم، قد أثمـرت                
مـن  بعد أن أقرت األمم المتحدة بأن يكون هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نـضاله                  

لـيكن  "ودعت الشعبية إلى الوحدة من أجل تقوية يوم التضامن، قائلـة        ". أجل الحرية واالستقالل والعودة   
  ".يوماً لتعزيز وحدتنا الوطنية

فلسطين ال يمكن أن تقبل القسمة وهي أرض وقف إسالمي يتوارثها           "من جانبها، أكدت حركة الجهاد أن       
 عامـا، نقـول إن      ٦٠اليوم بعـد    "لقيادي البارز بالحركة    وقال خضر حبيب ا   ". المسلمون والفلسطينيون 

 عاما، الشعب الفلسطيني اآلن أيـضا       ٦٠فلسطين اليوم ال تقبل القسمة كما رفضها شعبنا الفلسطيني منذ           
فلـسطين سـترجع للـشعب     "وأكـد أن    ". يرفض تقسيم فلسطين، وفلسطين ال تقبل القسمة على اإلطالق        

ترفض هـذه المـؤتمرات     "وأكد أن الجهاد    ". ضنها العربي اإلسالمي  الفلسطيني وسترجع فلسطين إلى ح    
وهذه المفاوضات مع هذا العدو الصهيوني وهذه المؤتمرات لألسـف تـأتي علـى أرضـية                ) انابولس(

  ".االعتراف بهذا الكيان وكأن هذا الكيان أصبح جزءا شرعيا من أهل هذه المنطقة ومن هذه المنطقة
مية والدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية إن هذا اليوم من هذا العام يـأتي فـي               وقالت دائرة العالقات القو   

ظروف مصيرية وفاصلة، حيث أظهر بشكل استثنائي االجماع الدولي والعربي المتضامن مـع القـضية         
أن الـشعب الفلـسطيني الـذي       "وأضافت   ".الفلسطينية وحقوق شعبنا أثناء انعقاد مؤتمر أنابولس للسالم       

ركته التاريخية على األرض ما زال يتطلع من خالل الدعم العالمي والتضامني معه أن يطور               يخوض مع 
  ".هذا المشروع للوصول إلى حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ..ومةقضاء على المقاللهدف ي "خارطة الطريق" اعتماد تعّد "الجبهة الشعبية" .١٣

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، جميل مزهر، اعتماد خطـة خارطـة الطريـق كأسـاس                 
للمفاوضات القادمة يهدف للقضاء على المقاومة الفلسطينية، والوصول لفتنة داخليـة فلـسطينية، وتعـم               

 يـستجيب للحقـوق     ما تم االتفاق عليه فـي أنـابوليس ال        "الفوضى في الداخل الفلسطيني، الفتاً إلى أن        
والثوابت الفلسطينية، وسيتكرر سيناريو المفاوضات العبثية التي طالما تكررت ولم تفضي ألي شيء ولم              

، واصفاً اللقاء بالجبل الـذي تمخـض وولـد فـأراً اسـمه              "تجلب لشعبنا إال الكوارث على كافة الصعد      
وطالب مزهر، في بيان     .بأسرهاالمفاوضات، وإذا ما استمرت ستنجب أفعى تبث سمومها على المنطقة           



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ٩١٧:         العدد                        ٣٠/١١/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

ـ   ـرب نسخة منه، الفلسطينيين والعرب بالتمسك بحقهم في العـودة وإقامـة الدولـة              ٤٨وصل موقع ع
  .الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة الالجئين إلى ديارهم، وعدم الرهان على تلك المفاوضات

  ٢٩/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  وش وأولمرت ال يرغبان بسالم حقيقي ب: "أنابوليس" في انتقاده لـالمقدحمنير  .١٤

منيـر  " العميـد "انشغلت المخيمات الفلسطينية في لبنان بالموقف الذي اعلنه امس          :  محمد صالح  - صيدا
وامين سـر فـصائل     " فتح"المقدح في مخيم عين الحلوة، خالل لقاء مع عدد من االعالميين، بصفته قائد              

. ونتائجه والتوقعـات التـي سـتليه      " انابوليس"حول مؤتمر   منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا،       
اننا خبرنا المؤتمرات منذ ايام الشهيد ياسر عرفات، ونحن نعلم ان الـرئيس االميركـي               "وأعلن المقدح   

اذا كانت لدى بـوش المقـدرة   "وقال ". جورج بوش لن يعطي شعبنا شيئا وخصوصا انه في نهايه واليته         
لكيان الصهيوني المغتصب اولمرت، فيمكن اعادة رسم الخارطـه وبنـاء     فعال على الضغط على رئيس ا     

ليس اكثـر مـن    " انابوليس"لذا فاننا نعتبر ان مؤتمر      . جسور حقيقيه للسالم خالل ايام اذا لم يكن ساعات        
اننا كفلسطينين في الشتات نرى انه ال اولمرت وال بوش يملكان الرغبة في اقامـه               : "وقال. لقاء تشاوري 

   ". ...قيقي وعادل، مبني على قرارات الشرعيه الدوليةسالم ح
  ٣٠/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  " حماس" من أنصار ٣٩األجهزة األمنية تعتقل : الضفة .١٥

األجهزة األمنية الفلسطينية بتنفيذ اوسع حملـة اعتقـاالت فـي صـفوف             " حماس"اتهمت حركة   : نابلس
الضفة الغربية المختلفـة وتركـزت فـي         شخصا في محافظات     ٣٩انصارها منذ بداية االحداث، شملت      

 . لمدينة نابلسعضوان من المجلس البلدي المعتقلين بين، ومن محافظتي نابلس والخليل
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  لقاءات سرية ومعلنة مع وفود أوروبية : "حماس" .١٦

إنه " القدس امس     في اتصال هاتفي مع صوت     "حماس"قال إسماعيل رضوان الناطق باسم      :  د ب أ   -غزة  
وبال شك أن هناك لقاءات كانت لألوروبيين مع حركة حماس ومع حكومة إسماعيل هنية ، وكانت هناك                 

وحول عـدم    ".لقاءات سواء على الداخل أو الخارج ، منها ما أعلن عنه ومنها ما لم يعلن عنها أصحابها                
اطعوا أو يحاربوا، ومنها من أخذ الطابع       لم يعلن أصحابها منهم خشية أن يق      "إعالن أسباب اللقاءات ، قال      

  ".الرسمي ومنها ما له صلة في الدوائر الحكومة األوروبية أو سواء كان من المثقفين
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
   بالوقوف وراء الحملة التشكيكية في مؤتمر أنابوليس" حماس" يتهم دحالن .١٧

ح محمد دحالن بالوقوف وراء الحملة المجلس الثوري في حركة فت اتهم عضو ":البيان "-القاهرة 
معتبرا أن ذلك عمل تقليدي بالنسبة لها ، التشكيكية في مؤتمر أنابوليس، وتخوين الرئيس محمود عباس

، مذكرا بإطالقها حمالت مماثلة من قبل ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات "تخوين المعارضين"أي 
 للتفاوض بكامب ديفيد، وذلك رغم رفض الوفد واتهامه أيضا بالتنازل والتفريط حتى قبل أن يذهب

مازن ليس له باألساس  وأكد دحالن على أن الرئيس أبو .الفلسطيني برئاسته هناك أي تنازالت وطنية
الحق في التنازل عن أي شيء من تلك الحقوق والتي تعتبر خطوطا حمراء، مشددا على أنه إذا ما 

أما توجيه " واستطرد دحالن قائال.  يقول له أنت مخطئأول من" فتح"مازن منها فستكون  اقترب أبو
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واتهم دحالن إيران  ". مازن بالخيانة قبل أن تبدأ المفاوضات حتى فهو أمر ال يليق االتهامات للرئيس أبو
  . بدعمها حركة حماسبالتسبب في الحرب األهلية بين الفلسطينيين 

  ٣٠/١١/٢٠٠٧البيان 
  
  ة بأجندات اآلخرين  غير مرتبط"حماس": المصريمشير  .١٨

أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية مشير المصري على استقاللية ووحدة قرار حركة حمـاس،               : غزة
حركة حماس غير مرتبطة بأجندات اآلخرين والواقع العملي        :" وعدم ارتباطه بأي أجندة خارجية، وقال       

وقال المصري في تصريح لـشبكة      ". رسخ في كافة المحطات وحدة حماس في قرارها وصالبة مواقفها           
إن محاولة فتح النار بين عالقة حماس مع سوريا وبث السموم واألكاذيب تؤكد             :" فلسطين اآلن، الخميس    

على عمق األزمة التي تمر فيها بعض القياديات الفلسطينية التي هرولت وراء الوهم والسراب في مؤتمر                
لحقائق وتصدير األزمات إلى اآلخرين والتي ال يمكن أن         ، مضيفا أن هذه المحاوالت هي لقلب ا       "أنابوليس

  ". تنطلي على أحد 
  ٣٠/١١/٢٠٠٧فلسطين اآلن 

  
  ينظمون يوماً فنياً بغزة للمطالبة بالحوار"فتح" و"حماس"فنانون من  .١٩

نظمت مجموعة من الفنانين الفلسطينيين امس في مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة يوماً : غزة
وشملت األنشطة في هذا اليوم الذي نظم . مطالبة حركتي حماس وفتح باعتماد الحوار لحل خالفاتهمافنياً ل

الى جانب عروض فلكلورية  ، وصالت غنائية وطنية تدعو للوحدة والحوار،"لك يا طني"تحت شعار 
وقال سالمة عطا اهللا، منسق المجموعة . واوبريت شعري واوبريت مسرحي، وعروض لالطفال

، إنه وزمالءه الفنانين الذين ينتمون الى جميع ألوان الطيف الفلسطيني، وضمن ذلك "لشرق االوسطا"لـ
حركتا فتح وحماس تداعوا لتنظيم هذا اليوم للتعبير عن احتجاجهم على تواصل الوضع القائم وللمطالبة 

  .بالحوار بين الجانبين
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   من قذيفة فلسطينية"اإلسرائيلي "نجاة رئيس األركان: يديعوت .٢٠

النقاب امس،أن جابي أشـكنازي رئـيس       " يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة    :وكاالت -االتحاد   - غزة
وقالت . أركان الجيش اإلسرائيلي نجا من موت محقق إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مقاومون فلسطينيون             

شكنازي عند زيارته لكتيبة تابعة للـواء جـوالني        إن القذيفة انفجرت على بعد أمتار قليلة من أ        "الصحيفة  
وذكرت الصحيفة أن    ".ونجا من الموت بأعجوبة   .. تعمل في قطاع غزة يوم الثالثاء، لكنه لم يصب بأذى         

أنه مـع مـرور     "كبار الضباط طالبوا رئيس األركان بالقيام بعملية عسكرية برية في غزة، مشيرين إلى              
 النجاح في مثل تلك العملية بسبب حصول الفلـسطينيين علـى            الوقت سيصبح من الصعب على الجيش     

  ".خبرات قتالية وتسليح جوي
  ٣٠/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  وسيط روسي يسعى الى اتفاق بين إسرائيل وسورية": معاريف" .٢١

أفادت صحيفة معاريف أمس ان نائـب وزيـر الخارجيـة           : برهوم جرايسي  - الناصـرة - )رويترز(
بين القيادتين اإلسرائيلية والسورية، بهدف فحص إمكانية       " سرياً"ندر سلطانوف يعمل وسيطاً     الروسي ألكس 

وأضافت ان سلطانوف، الذي يشغل أيضاً منصب مبعـوث خـاص            .استئناف المفاوضات بين الجانبين   
زار خالل األشهر الماضية إسرائيل عدة مـرات،        "للرئيس الروسي فالديمير بوتين في الشرق األوسط،        
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ـ        ".إال أن زياراته بقيت شبه سرية      عدم إثـارة   "وتابعت ان هذه الزيارات واالتصاالت احيطت بالسرية ل
حفيظة الواليات المتحدة األميركية، التي قد تعترض على التدخل الروسي في المنطقـة وخاصـة فـي                 

وري أن سلطانوف زار دمشق مرارا وتحادث مع الـرئيس الـس          "وأوضحت الصحيفة    ".المسار السوري 
بشار األسد عدة مرات على انفراد، كما نقل أجوبة على أسئلة إسرائيلية لشخصيات قيادية مختلفـة فـي                  

  ". باراكوإسرائيل من بينها أولمرت 
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  توصية بوقف مالحقة اولمرت في فضيحة ليئومي .٢٢

الحقات بحـق رئـيس الـوزراء       اوصت الشرطة االسرائيلية امس بوقف الم      :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
وقال المتحدث ميكي     .٢٠٠٥ايهود اولمرت في قضية احتمال ضلوعه في فضيحة مالية تعود الى العام             

لم تكن هناك ادلة كافية لتوجيه االتهام الـى         "روزنفلد مفندا توصيات المحققين باغالق ملف القضية ، انه          
تدخل حين  ) عاما( ٦٢ويشتبه في ان اولمرت      ."رئيس الوزراء ايهود اولمرت في قضية مصرف ليئومي       

 لمصلحة رجل االعمال االسترالي فرانك لوي الذي كان مرشـحا           ٢٠٠٥كان وزيرا للمال بالوكالة عام      
  .لشراء جزء من رأسمال مصرف ليئومي ثاني اكبر مصرف في اسرائيل

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  رةوالبلدات العربية مستم المناورات في الشمال: باراك .٢٣

أكد مكتب إيهود باراك أن التدريبات التي يجريها الجيش في منطقة الشمال مستمرة ولن              : المحتلةالقدس  
تتوقف، وأنه قبل أقل من أسبوعين فقط أجريت عملية تدريبات واسعة في بلدات في الشمال ومن بينهـا                  

وكان النائـب زكـور      .بلدات عربية، وذلك رداً على توجهات النائب العربي في الكنيست عباس زكور           
بعث قبل بضعة أسابيع برسالة احتجاج الى باراك حول قيام الجيش اإلسرائيلي بتدريبات فـي البلـدات                 
العربية، وخصوصا في قرية مجد الكروم، من دون موافقة السلطات المحلية في هذه البلدات، وبأسـلوب                

ازلهم، رافـضا أن تكـون البلـدات        يشكل رعبا لألهالي الذين يستيقظون على تحركات غريبة بجوار من         
وحول استخدام البلدات العربيـة      .العربية معسكرات تدريب للجيش استعدادا لضرب دولة عربية مجاورة        

كمعسكرات للتدريب، أكدت وزارة الدفاع أن التدريبات ال تقتصر على البلدات العربية، وإنما تشمل كـل                
ها، وأن الهدف من ذلك تنوع أسـاليب البنـاء والـسكن            البلدات بما في ذلك اليهودية على اختالف أشكال       

المختلفة والتعرف عليها من قبل الجنود المقاتلين الذين قد يصادفون مثل هذه الظروف مستقبالً، ولـيس                
وحسب تعليمات الجيش، فإن توقيت التدريبات داخل البلدات هـو           .هدفها المواجهة مع سكان هذه البلدات     

 .حا ومنتصف الليل، وأي توقيت غير هذا بحاجة الى موافقة خاصةبين الساعات السادسة صبا
  ٣٠/١١/٢٠٠٧المستقبل 

  
  ٢٠٠٨ فلسطيني لن يبرم في -من اإلسرائيليين يعتقدون أن اتفاق سالم إسرائيلي   %٨٣ .٢٤

أكدت ثالثة استطالعات رأي نشرت في وسائل االعالم االسرائيلية ان الغالبية الساحقة من : تل أبيب
ليين، ال تصدق ما جاء في الوثيقة المشتركة الصادرة عن مؤتمر أنابوليس، بأن اتفاق سالم دائم االسرائي

قالوا إنهم ال يعتقدون بأن أنابوليس % ٦٢ان " هآرتس"وبين استطالع صحيفة  .٢٠٠٨سيبرم حتى نهاية 
سرائيلية ، حسب استطالع رأي نشرته االذاعة اال%٧٢أعطى دفعة لمسيرة السالم، بينما ال يعتقد 

في استطالع نشرته % ٨٣، وارتفعت هذه النسبة الى ٢٠٠٨الرسمية، بأن اتفاقا سيبرم حتى نهاية 
وتراوحت نسبة االسرائيليين الذين يرون في مؤتمر أنابوليس فشال للحكومة ". يديعوت أحرونوت"صحيفة 

في % ٥٠و" آرتسه"في استطالع % ٤٣في استطالع االذاعة و% ٢٩االسرائيلية ورئيسها ما بين 
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لكن االستطالع أشار الى ارتفاع ملحوظ في شعبية رئيس الوزراء ايهود ". يديعوت أحرونوت"استطالع 
اليوم، حسب % ٦٦قبل أسبوعين الى % ٧٤أولمرت، حيث انخفضت نسبة غير الراضين عنه من 

ل اسبوعين قب% ١٨قبل شهر و% ١٣وارتفعت نسبة الذين يرون أنه رئيس حكومة جيد من ". هآرتس"
ان نسبة المؤيدين ألولمرت من " هآرتس"وقال استطالع . اليوم، حسب االذاعة االسرائيلية% ٢٥الى 

وأجمع معدو االستطالعات الثالثة على انه خرج . هذه األيام% ٥٨، ارتفعت الى "كديما"ناخبي حزبه 
من ذي شعبية متدنية، الى رابحا من أنابوليس على الصعيد الشخصي، حيث أنه بدأ ينتقل رويدا رويدا 

وقال أحدهم رافي سميث، ان استمرار مبادرات أولمرت سيحسن وضعه أكثر في حالة . شعبية متصاعدة
تجاوب الفلسطينيين معه، ولكن هناك عنصرا حاسما آخر يتعلق بملفات الفساد من شأنه أن يغير 

من االسرائيليين تأييدهم % ٦٢د وفي ما يتعلق بالمسار السوري أك .الصورة، الى أعلى أو الى أدنى
ما زالوا يعتقدون بأن اسرائيل يجب أال تتنازل % ٦٩للمحادثات السلمية مع سورية، على الرغم من ان 

 .عن هضبة الجوالن مقابل هذا السالم
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  األمم المتحدة خططت لدولة يهودية فقط": إسرائيلي"مؤرخ  .٢٥

إلعاد بن درور أمس، الذي يصادف الذكرى السنوية الـستين     . د" اإلسرائيلي "كشف المؤرخ : )أي.بي.يو(
، أن األمم المتحدة أعدت مخططا لتشكيل ميليشيا يهودية مسلحة ومزودة بطائرات            "قرار التقسيم "لصدور  

ويأتي كشف المؤرخ بعد اطّالعه علـى       . حربية بهدف تنفيذ قرار تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فقط         
ائق في األمم المتحدة، طوال العام الماضي، وكانت مصنفة على أنها سرية لكن األمم المتحدة أزالـت                 وث

وتوثق المواد التي اطلع عليها بن درور مداوالت اللجنـة          . مؤخرا صفتها السرية وفتحتها أمام الجمهور     
لمتحدة علـى إنـشاء وتـدريب       ، التي شكلتها األمم المتحدة، وعزم األمم ا       "قرار التقسيم "التنفيذية لتطبيق   

لكن هذه اللجنة كانت ضعيفة وفشلت فـي         .ميليشيا يهودية وتسليحها بأسلحة وطائرات حربية ومدرعات      
العبرية أمـس  " هآرتس"ونقلت صحيفة .  ولم يتم تنفيذ المخطط١٩٤٨تنفيذ مهامها مع اندالع حرب العام     

  ". مفاجئة وجدتها في األمم المتحدةأكثر مادة "عن بن درور وصفه مخطط األمم المتحدة بأنه 
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  اليهود المتطرفون زادوا من دخولهم الى األقصى كرد على أنابوليس: عزام الخطيب .٢٦

مدير أوقاف القدس الـشيخ     أن   :اف ب نقال عن   القدس المحتلة    من   ٣٠/١١/٢٠٠٧ الغد االردنية    نشرت
تطرفين اليهود الى الحرم الشريف كمجموعـات تحـت اشـراف           عزام الخطيب أكد أمس ان دخول الم      

 كما أكد   .وحراسة الشرطة االسرائيلية ازداد بشكل ملفت خالل األيام الماضية كرد على اجتماع انابوليس            
ن ثمة زيادة لزيارات اليهود الى الحرم الشريف منذ بداية مؤتمر الـسالم بنـسبة   أمصدر امني فلسطيني    

 اعالنـات   كانت قـد نـشرت  يديعوت احرونوت  وفي هذا الصدد يشار إلى أن        .يةعن االيام العاد  % ٣٥
مـن   و . تعتبر ان الرد على مؤتمر انابوليس هو الصعود الى جبل الهيكـل            ،لمجموعات يهودية متطرفة  

ن التصعيد النوعي واقتحامات اليهود اليومية للمسجد االقصى بالمئـات          أجهته، اكد الشيخ كمال الخطيب      
حراك استباقي  ، كما أنها    نتاج سريع لما حصل في انابوليس     هو   شخص واكثر،    ٦٠٠هم الى   وتصل اعداد 

  . كانون االول المقبل١٢للمفاوضات التي اعلن عنها في 
مؤسـسة األقـصى إلعمـار      أن  :  وفـا  نقال عن القدس   من   ٣٠/١١/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    وذكرت

تي باللغة العبرية يدعو المجتمع والجمهـور       المقدسات اإلسالمية، كشفت أمس، عن مضمون تسجيل صو       
العام اإلسرائيلي إلى تصعيد اقتحام المسجد األقصى من قبل اليهود، بهدف إقامـة الـشعائر والطقـوس                 

توجيه دعوة بوجوب تسريع بناء الهيكل المزعوم، وشرحاً مفصالً عـن           ، و الدينية اليهودية داخل المسجد   
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مؤسسة، أهل الداخل الفلـسطيني     الدعت   إلى ذلك فقد     .اخل األقصى مسار وكيفية أداء الطقوس اليهودية د     
  .وأهل القدس الى مزيد من التواجد المكثف وشد الرحال الى المسجد األقصى

  
  مخاوف من قيام مجندات اسرائيليات بممارسة الرذيلة في المسجد االقصى .٢٧

في القدس المحتلة عن اقتحـام      جمعية الشبان المسلمين بضاحية البريد       كشفت   :مصطفى ياسين  - القاهرة
مجندات من عناصر شرطة االحتالل النسائية المسجد األقصى، مساء كل ليلة بعد إغالق جميع أبـواب                

وأعربت الجمعية، علـى     .المسجد والتحاقهن بعناصر الشرطة في المقر الموجود في صحن قبة الصخرة          
لة داخل المسجد، وتدنيس حرمته ومكانته،      لسان رئيسها راسم عبد الواحد، عن خشيتها من ممارسة الرذي         

يضم عدداً مـن الغـرف األثريـة        هو  الفتاً إلى أن مقر الشرطة تم االستيالء عليه منذ بداية االحتالل، و           
  .التاريخية

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   لخطورتها إسرائيل بوقف الحفريات في محيط األقصىتقرير متخصص يطالب .٢٨
 الماضـي لجنة فحص تركية زارت القدس في شهر آذار         وضعته  تقرير متخصص   طالب  :  وفا -القدس  

من أجل فحص أعمال الحفريات والهدم التي تقوم بها المؤسسة اإلسرائيلية في طريق بـاب المغاربـة،                 
طريق، محذراً من مخاطر مستقبلية قد يتعرض لها المسجد األقصى بـسبب هـذه              البوقف الحفريات في    

صادر مطلعة أن التقرير يتضمن انتقادات عديدة لـسلطات االحـتالل بخـصوص             وذكرت م  .الحفريات
  .الحفريات وطمس المعالم العربية واإلسالمية في المنطقة

  ٣٠/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة تعلن عن فعاليات تضمنية في بريطانيا .٢٩

ن حملة عالمية لفك الحـصار      غزة، أ لمفروض على قطاع    قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ا     : غزة
تضم مؤسسات مناصرة للشعب الفلسطيني فـي  ، وهي   في بريطانيا امس   ها أعلن عن انطالق   ، قد عن غزة 

تبدأ فعاليات الحملة خالل األيام المقبلـة       حيث  . بريطانيا، وشخصيات اعتبارية فلسطينية وعربية وأجنبية     
عاليات والمظاهرات واالعتصامات في جميع مدن بريطانيـا، وتخـصيص          من خالل تنظيم العديد من الف     

 تهدف الى إبراز آثار الحـصار       هيو. يومين عبر الفضائيات للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر       
اإلسرائيلي على القطاع، وحشد الرأي العام العالمي تجاه رفض الحرب والعقاب الجماعي بحق مليـون               

 .ونصف مليون فلسطيني
  ٣٠/١١/٢٠٠٧لشرق االوسط ا

  
 حجاج غزة يتظاهرون أمام معبر رفح للمطالبة بالسماح لهم بأداء فريضة الحج .٣٠

تظاهر امس المئات من حجاج قطاع غزة امام معبر رفح، مطالبين بفتحه لتمكينهم من أداء فريضة                : غزة
 رأسها مـصر بالتـدخل       وهم يرتدون مالبس اإلحرام الدول العربية واإلسالمية وعلى        واناشدقد  و. الحج

 أن من المفترض أن تتوجه وفود الحجاج الى السعودية           في هذا الصدد   يذكر. السريع لتمكينهم من السفر   
كان يوسف المنسي وزير األوقاف في      قد  و. من االراضي الفلسطينية في مطلع شهر كانون االول المقبل        

قنصلية السعودية فـي القـاهرة      الات من   حكومة المقالة قد اعلن تمكن حكومته من الحصول على تأشير         ال
 حاج، مشيراً إلى أن التأشيرات حالياً موجودة فـي الـوزارة وسـيتم              ٢٢٠٠لحجاج غزة البالغ عددهم     

  .توزيعها عما قريب على الحجاج
 ٣٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
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    واألوضاع تتجه نحو الكارثةمخزون وقود غزة يكفي ليومين .٣١

 ، أن هنـاك    نائب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في قطاع غـزة           قال محمود الخزندار   :ب.ف.ا
من المحطات ال يوجـد لـديها سـوالر         % ٧٠  موضحا أن  .حاد في الوقود  النقص  بسبب ال  ،أزمة حادة 

. بعضها ال يكفي مخزونه اال ليومين     فيما  لبنزين،  ا توقفت بعض المحطات عن توزيع       في حين ،  )مازوت(
 ت سوالر يكفي لمدة ساعات من العمل فقـط فـي حـال انقطـاع التيـار                المستشفياوأشار إلى أن لدى     

  . كارثة اقتصادية وبيئية وانسانية وصحيةمما يعني أن األوضاع تتجه نحو، الكهربائي
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   يخوضون اليوم اضرابا عن الطعام الفلسطينيوناالسرى .٣٢

طعام اليوم احتجاجا علـى االعتـداءات اإلسـرائيلية          قرر األسرى خوض إضراب عن ال      : وفا -قلقيلية  
  .بحقهم، ولمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد األسير محمد األشقر في معتقل النقب

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   االسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية  لمؤسسة مانديال حولمؤتمر .٣٣
سسة مانديال لرعاية شؤون االسرى والمعتقلـين والتحـالف ضـد           مؤ  في الضفة الغربية   إختتمت: خاص

 شخصا يمثلون عدة مؤسسات حقوقيـة       ٨٠التعذيب مساء الخميس وقائع المؤتمر الذي شارك فيه حوالي          
ومختصة في قضايا االسرى والمعتقلين والفصائل الوطنية الفلسطينية ومؤسسات أجنبية أخرى وممثلـين             

 الظروف االعتقالية فـي الـسجون والمعـتقالت          المؤتمر  تناول وقد. دوليعن منظمة الصليب االحمر ال    
 تم مناقشة أحداث سـجن النقـب        ماك الصهيونية واالنتهاكات بحق االسرى واالسيرات خاصة التعذيب،      

إرسال رسالة إلى االتحاد االوروبي وتشكيل وفد من منظمات التحـالف           وأوصى المؤتمر ب  . الصحراوي
 إضافة إلـى    .ف إحتجاز االسرى الفلسطينيين والعرب في السجون االسرائيلية       ضد التعذيب لشرح ظرو   

 والمطالبة بمحاكمة المسؤولين والمتسببين فـي       ،المتابعة مع المؤسسات الحقوقية المعنية وتقديم الشكاوي      
  . إستشهاد االسير االشقر وإصابة العديد من االسرى

 ٢٩/١١/٢٠٠٧ نداء القدس
  
  غزة تنعي حالتي وفاة جديدتين بسبب المرضة حصار اللجنة الشعبية لمواجه .٣٤

استنكر الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار رامي عبده الصمت المطبـق             : ألفت حداد 
 وحذر من تصاعد عدد حاالت الوفـاة فـي صـفوف            ،تجاه جرائم االحتالل بحق المرضى الفلسطينيين     

ه بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نـداء         ووج .أصحاب األمراض المزمنة والخطيرة   
الى احرار العالم والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري والسريع للعمل على اخراج الحاالت المرضية من              

جاء ذلك بعد ان ارتفع عدد ضحايا الحصار مـن المرضـى             وقد   .القطاع وادخال المواد الطبية االزمة    
، إضافة إلى وفاة أحد     إثر إصابتها بفشل كلوي   بعد وفاة فلسطينية     ضحية،   ٢٥اع إلى   قطالالفلسطينيين في   

  .بعد أن نفذت الجرعات الدوائية من قطاع غزة بسبب الحصار،  السرطانىمرض
  ٢٩/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  تقرير مصيره الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعب  يدعو الى تمكين عبداهللا الثاني .٣٥

دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني، أمس، في الذكرى الستون لقرار تقسيم : كاالت رائد الفي، و-غزة 
، الى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه ١٩٤٧فلسطين الذي صدر عن األمم المتحدة عام 
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وأكد عبداهللا الثاني في . الطبيعي واألساسي في تقرير مصيره وتكريس استقالله على ترابه الوطني
هها الى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بول بادجي، بمناسبة اليوم رسالة وج

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف ذكرى قرار التقسيم، أن األجيال التي نشأت في 
 بقية ظل نكبة الشعب الفلسطيني، تستحق فرصتها في حياة كريمة، وفي بناء دولة مستقلة، تسهم مع

وما نشهده اليوم من قبل : "وتابع. شعوب األرض في بناء الحضارة اإلنسانية وتقدم البشرية ورخائها
إسرائيل من استمرار لالعتداءات على األرض وأصحابها، وبناء المستوطنات وتوسيعها، وفرض لواقع 

طينيين عبر اإلغالق الجدار العازل وآثاره المدمرة، وتكرار الحصار االقتصادي وتعقيد حركة الفلس
سيقودنا الى مزيد من اإلحباط، وتوالي العنف واستمرار دوامته، وال بد من إنهاء هذه المظاهر 

وجدد العاهل األردني دعوته ". واالستغناء عن هذه السياسات إذا ما أريد لشعوب المنطقة أن تنعم بالسالم
ة للسالم لوقف هذا الصراع، وإحالل السالم الستغالل الفرصة التاريخية التي تتيحها المبادرة العربي

الشامل والعادل، وضمان األمن لشعوب المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي 
 .واألساسي في تقرير مصيره وتكريس استقالله على ترابه الوطني

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  مر أنابوليساألحزاب والفصائل لتحرك شعبي ضد نتائج مؤت .٣٦

عقدت لجنة المتابعة لألحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية اجتماعا مشتركا، امس، 
ما حصل في مؤتمر انابوليس والنتائج الخطيرة التي تمخض عنها على الصعيدين "عرضت خالله 

 -عالقة اللبنانية وضع المخيمات الفلسطينية وسبل تحصين ال"، وتداولت في "الفلسطيني والعربي
المشاركة "وأدان المجتمعون ". الفلسطينية، وكذلك المعاناة القاسية التي يعاني منها أهالي مخيم نهر البارد

اللبنانية والفلسطينية في المؤتمر التي تشكل استجابة للشروط األميركية اإلسرائيلية وال تمثل إرادة 
أي قرار أو التزام يتمخض عن هذا "، وأكدوا أن "سطينياألغلبية الساحقة من الشعبين اللبناني والفل

ورأى المجتمعون أن ". المؤتمر مرفوض جملة وتفصيال وال يلزم الشعبين الفلسطيني واللبناني بشيء
 إسرائيلية على حساب الحقوق القومية للشعب -مؤتمر انابوليس ونتائجه جاء ليحقق مصلحة أميركية "

شطب حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه وممتلكاته وتكريس الفلسطيني واألمة العربية، و
التصدي لهذا المخطط الهادف إلى تصفية القضية "ودعوا إلى ". االستيطان وتهويد كامل القدس المحتلة

الفلسطينية وتحويل الصراع من صراع عربي ضد االحتالل إلى صراع داخلي من أجل إنهاك قوى 
قوى المساومة من التفريط بالحقوق وتوقيع صك االستسالم مع العدو المقاومة والممانعة وتمكين 

أوسع تحرك شعبي عربي وإسالمي، يستنهض الشارع لمواجهة نتائج مؤتمر "كما دعوا إلى ". الصهيوني
انابوليس ويظهر مدى التصاق هذه الشعوب بقضاياها الحية وقضيتها المركزية ورفضها لكل أنواع 

زالت، ومحاوالت العزل واالستفراد والتطويع والتدجين التي تمارسها األنظمة وأشكال التطبيع والتنا
وتساءل المجتمعون عن الوعود التي أطلقت من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد ". العميلة المهترئة

  . وعن المساعدات التي جاءت من أجل ذلك
  ٣٠/١١/٢٠٠٧السفير 

  
    قد يمّهد لحرب عدوانية ضد المنطقة االصطفاف العربي في أنابوليس: فضل اهللا .٣٧

أبدى المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، خشيته من أن يكون االصطفاف العربي في مؤتمر أنابوليس 
عنصراً مساعداً في تمهيد السبيل ألجواء عدوانية إسرائيلية وأميركية ضد المنطقة العربية واإلسالمية، 

إننا نقول لبعض المسؤولين العرب الذين يتحدثون :"أضاف. ولشن حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة
عن شهرين مقبلين حاسمين لمعرفة مصير التحرك األميركي، إن عليهم أن يتعظوا من الماضي وكيف 
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أن التجربة التاريخية مع أميركا ومن خلفها إسرائيل كانت فاشلة في مدى الزمن، وكيف عمل الصهاينة 
يركية المتعاقبة على تقطيع الوقت وإضاعة القضية األساس المتمثّلة باالحتالل بالتواطؤ مع اإلدارات األم

في ثنايا القضايا األخرى لتبدو المسألة مسألة أمنية وليكون المطلوب من الفلسطينيين أن يتحركوا من 
خالل ما يضعه هذا الجنرال األميركي أو ذاك من قواعد لهم لصوغ أمنهم الداخلي من خالل متطلبات 
األمن اإلسرائيلي ولينتهي الحديث بعد ذلك ليس عن فلسطين التاريخية وأرضها، بل حتى عن القدس 

أننا "وأكد ". والالجئين وغيرها من العناوين التي بات الحديث عنها من المحرمات األميركية واإلسرائيلية
ودعا الشعوب ". ئيللم نعد نخاف على فلسطين وحدها أمام حال االنسحاق العربي الرسمي أمام إسرا

االستعداد لمواجهة المفاعيل الخطيرة لهذا المؤتمر وإعداد العدة الشعبية "العربية واإلسالمية إلى 
والميدانية لذلك، إلى جانب التخطيط اإلعالمي والسياسي الذي ال بد من أن يكون دقيقاً وشامالً وبحجم 

 علماء األمة من الطوائف والمذاهب كافة أن ويبقى على. األخطار الكبرى التي أطلقها هذا المؤتمر
يتحركوا بسرعة لتوحيد الصف الداخلي وتشكيل حركة إسالمية وعربية تكسر الطوق واألغالل الفئوية 
والمذهبية لتنطلق إلى ميدان األمة لحماية قضاياها وقيمها وآخر قالعها التي تكاد تسقط أمام تهويل 

  ". المعتدين وخوف المنهزمين
  ٣٠/١١/٢٠٠٧ السفير

  
  لجنة دعم المقاومة في فلسطين تحذر من محاوالت شطب حق العودة .٣٨

عقدت لجنة دعم المقاومة في فلسطين اجتماعها، اليوم الخميس، في بيروت وناقشت األوضاع في 
فلسطين ولبنان في ظل تداعيات ومخاطر مؤتمر انابوليس، وتوقفت عند الذكرى الستين لصدور القرار 

وأكد المجتمعون على رفض نتائج اجتماع انابوليس، ورفض ما جاء من . تقسيم فلسطين القاضي ب١٨١
إعتراف بيهودية الكيان الصهيوني وإغتصابه ألرض فلسطين، محذرين من محاوالت شطب حق العودة 

وحذرت اللجنة . ١٩٤٨وتهجير مليون وثالثماية ألف فلسطيني من ارضهم في فلسطين المحتلة منذ العام 
السلطة الفلسطينية التي تنساق وراء المطالب واالشتراطات واإلستجابة للمطالب "ان صحافي، في بي

االمريكية الصهيونية من تنفيذ الشق االمني في خارطة الطريق والذي يستهدف اجتثثاث المقاومة ونزع 
يني هو سالحها من اجل الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، معتبرة أي تفريط بحقوق الشعب الفلسط

وأكدت اللجنة تمسكها بحق العودة باعتباره حقاً فردياً وجماعياً للشعب ". خيانة للقضية واالرض والشعب
. الفلسطيني ال يسقط بالتقادم وال يملك اي شخص او جهة مهما كان موقعه التنازل عن هذا الحق المقدس

 كامل أرضنا ومقدساتنا وعودة تمسكها بخيار المقاومة كخيار استراتيجي من أجل تحرير"كما أكدت 
  ".١٩٤٨الالجئين من شعبنا الفلسطيني الى ديارهم وممتلكاتهم الي اخرجوا منها عام 

  ٢٩/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   اإلسرائيلية-مصر تعرض استضافة المفاوضات الفلسطينية  .٣٩

الوزير رئيس االستخبارات المصري "قال سفير مصر السابق في إسرائيل محمد بسيوني، إن : القاهرة
عمر سليمان التقى الوزير اإلسرائيلي السابق يوسي بيلين، األسبوع الماضي، وناقش معه مسألة 

سليمان أعرب لبيلين عن ترحيب مصر "وأضاف أن ".  اإلسرائيلية ومكان عقدها-المحادثات الفلسطينية 
ر، سواء في شرم وإذا طلب منا الفلسطينيون عقد المفاوضات في مص. بعقد هذه المحادثات في طابا

لكن ال نعرف ما هو رأي رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود . الشيخ أو طابا، فال يوجد لدينا مانع
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قدم تقريراً للرئيس مبارك عن نتائج أنابوليس، ". أولمرت

. إليها في ظل ما جرى خالل االجتماعواالتصاالت التي أجراها هناك وأهم النتائج التي يمكن التوصل 
هناك جدية من الجانب األميركي في "وقال الناطق باسم الخارجية حسام زكي إن التقرير أشار إلى أن 
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ونأمل أن تكون هناك جدية مماثلة . دفع المفاوضات إلى األمام، كما أن هناك جدية من الجانب الفلسطيني
  ".تفاق عليهمن الجانب اإلسرائيلي إلنجاز ما تم اال

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  دمشق تنفي لقاء المقداد مع باراك  .٤٠

نفت مصادر رسمية في وزارة الخارجية السورية الخبر الذي تناقلته بعض :  يوسف كركوتي-دمشق 
فيصل المقداد ووزير الحرب . وسائل اإلعالم عن لقاء سري جمع نائب وزير الخارجية السوري د

وأوضحت هذه المصادر، بأن دمشق ضد أي لقاءات سرية، وهي مع مفاوضات . اإلسرائيلي إيهود باراك
. علنية وواضحة تحت سقف قرارات الشرعية الدولية التي تضمن عودة كامل الجوالن السوري المحتل

وحول المشاركة السورية في أنابولس وما تحقق من وراء ذلك، قالت المصادر إن دمشق لم تكن لديها 
نابولس سيخرج بنتائج كبيرة، وأن السبب الرئيسي وراء المشاركة هو إسقاط الذرائع مراهنة على أن أ

األمريكية واإلسرائيلية، وهي تدرك أن الوصول إلى عملية سياسية وتفاوضية متوازنة ومثمرة يحتاج إلى 
   .جهود كبيرة من سوريا والعرب

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 فتح باب المفاوضاتذهبنا إلى أنابوليس ل: سوريا .٤١

أكدت الخارجية السورية، :  بارعة ياغي-دمشق : ٣٠/١١/٢٠٠٧الوطن السعودية ذكرت صحيفة 
حيث ، سوريا ترى في مؤتمر أنابوليس نقطة انطالق لفتح باب التفاوض على المسار السوري"أمس، أن 

وأوضحت ". نت ضئيلةإن سوريا ال يمكن أن تدير ظهرها ألية فرصة الستعادة هذه األراضي مهما كا
استعادة األراضي السورية المحتلة هي "مديرة إدارة اإلعالم في الخارجية السورية بشرى كنفاني أن 

وحول األسباب التي دفعت سوريا للمشاركة في مؤتمر أنابوليس رغم األجواء ". أولوية سورية بامتياز
استعادة األراضي السورية المحتلة بالنسبة  "التشاؤمية التي سبقت انعقاده قالت كنفاني في حديث إذاعي إن

، إلينا في سوريا أولوية وطنية بامتياز وال يمكن لسوريا إدارة ظهرها ألية فرصة مهما كانت ضئيلة
 اإلسرائيلية، وأكد على ذلك الرئيس بشار -فنحن منذ سنوات دعونا إلى استئناف المفاوضات السورية 

 ."األسد والسياسة السورية باستمرار
قال السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى : الوكاالت: ٣٠/١١/٢٠٠٧ السفير وأضافت صحيفة

 انه في نهاية يوم من الخطابات واللقاءات في انابوليس، تقدمت رايس من الوفد "اسوشييتد برس"لوكالة 
ذا كان وسئل مصطفى عما إ.  في المؤتمر"صافحتنا وشكرتنا على المشاركة"السوري، مضيفا انها 

نأمل . من ناحية المبدأ، يجب ان يخفف التوترات"المؤتمر قد أسهم في تخفيف التوتر بين البلدين، فأجاب 
وكان المتحدث باسم السفارة السورية في واشنطن أحمد سلكيني، الذي . "على الدوام في تخفيف التوتر

طوة بإحياء قضية مرتفعات الجوالن اتخذنا خ" "رويترز"شارك مع وفد بالده في المؤتمر، قد قال لوكالة 
وهدف سوريا تحقيق اتفاق سالم شامل في الشرق االوسط أثاره مشاركون دوليون رئيسيون في . المحتلة

  . "المؤتمر، والباب اآلن مفتوح امام مزيد من االجتماعات الدولية لمناقشة الجوالن
  
  قرار في المنطقة أساس زعزعة االست" اإلسرائيلي"االحتالل : العاهل البحريني .٤٢

قال العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، في رسالة وجهها الى األمين العام : وكاالت
لألمم المتحدة بان كي مون بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تناقلتها وسائل اإلعالم 

لسطينية لحوالي أربعة عقود من الزمن صار يشكل البحرينية، إن نتائج االحتالل االسرائيلي لألراضي الف
مصدراً دائماً من مصادر زعزعة االستقرار والعنف ليس فقط في األراضي الفلسطينية المحتلة، بل في 

وأضاف ان ذلك يضاعف من مناخ التوتر والتصعيد ويؤثر تأثيراً . منطقة الشرق األوسط على اتساعها
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تؤدي نتائج المؤتمر "وأعرب عن األمل في ان . واالستقرار االقليميمباشراً في مستقبل األمن والسالم 
الى انشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشريف حتى تتعايش كل دول المنطقة في 

من ناحية ثانية، دعا رئيس الوزراء الشيخ خليفة ". امن وسالم بناء على المرجعيات والقرارات الدولية
ان آل خليفة، أمس، خالل استقباله وفداً من الكونجرس األمريكي الى التخفيف من حدة التوتر في بن سلم

  .منطقة الشرق األوسط
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  العرب ال يثقون في قدرة بوش على الوفاء بوعوده: الصحف األمريكية .٤٣

يكية ان الوفود العربية عادت الى االمر" لوس انجليس تايمز"ذكرت صحيفة :  الترجمة–محمد بشير 
بلدانها وهي تشعر بانزعاج وشكوك حول تعهد الرئيس االمريكي جورج بوش بدفع عجلة عملية السالم 
وتخشى من ان اسرائيل نجحت في تحقيق انتصار في مجال العالقات العامة، بينما ترفض تقديم أي 

ونسبت الصحيفة الى المحلل . الجئين الفلسطينيينتنازالت حول القضايا الرئيسية، مثل مستقبل القدس وال
مع انه من : السياسي في مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية بالقاهرة، جمال عبدالجواد قوله

المبكي التحدث عن نتائج المؤتمر إال ان العرب دفعوا الثمن لحضورهم القمة، اذ لم يحصلوا اال على 
ان الدول العربية تلقي على : وأضافت الصحيفة. لمصداقية بصورة كافيةالوعود التي ال تحظى با

اسرائيل مسؤولية أي فشل لمؤتمر السالم، مؤكدة ان هذا االجتماع ال يعد تطبيعاً بين العالم العربي 
وكذا، تفادى جميع الوفود العربية مجرد مصافحة . والدولة العبرية حتى تقبل السالم العادل والدائم

وأشارت الصحيفة الى ان رجل الشارع العربي يشك كثيراً . ين االسرائيليين خالل قمة انا بوليسالمسؤول
في تصميم ادارة بوش المتأخر على حل النزاع العربي االسرائيلي بعد سبع سنوات من اإلهمال 

ش العام كيف تستطيع االدارة تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس بو: والتجاهل ويتساءل
 !.االخير من رئاسته والرئيس عباس واولمرت في وضع داخلي ال يحسدان عليه

  ٣٠/١١/٢٠٠٧عكاظ 
  
 قطر تتضامن مع الفلسطينيين في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني .٤٤

 جددت دولة قطر تضامنها ومساندتها للشعب الفلسطيني في سعيه : محمد جمال، وكاالت-القدس المحتلة 
جل نيل حقوقه المشروعة على أرضه وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من أ

مؤكدة ان السالم العادل والحقيقي في الشرق األوسط لن يتم سوى بقيام دولة فلسطينية حرة ، الشريف
ولة قطر لدى جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جمال ناصر البدر سفير د. سيدة مستقلة عاصمتها القدس

البرازيل باسم سفراء الدول العربية في برازيليا أمام البرلمان البرازيلي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع 
وقال السفير البدر ان التضامن اليوم وككل يوم مع فلسطين هو . الشعب الفلسطيني الذي صادف أمس

را إلى ان القضية تتخطى الحدود مشي، تضامن مع الحق والعدالة وهو ليس حكرا على فئة أو شعب
 . الجغرافية لتصل إلى حقيقة اإلنسان ووجوده وشعوره بالعدالة واإلنسانية

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الشرق القطرية 
 
  الشيخ بلحاج يعتبر التنازالت التي يقدمها حكام العرب والسلطة الفلسطينية ال تلزم الشعوب  .٤٥

 لإلنقاذ الجزائرية المحظورة أن التنازالت التي يمكن أن         أكد الرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية      :الجزائر
يقدمها حكام العرب في لقاء أنابوليس ال تلزم الشعوب العربيـة واإلسـالمية، ونفـى أن تفلـح اإلدارة                   

واعتبر بلحاج في رسالة له سـلمها،        .األمريكية في الحصول على أي مكاسب سياسية داخلية أو خارجية         
، أن لقاء أنابوليس جـاء      "تلبيس إبليس في لقاء أنابوليس    "أمس، إلى السفير األمريكي في الجزائر بعنوان        

على خلفية فشل الرئيس األمريكي في سياساته الداخلية والخارجية فأراد أن ينفض الغبار على القـضية                
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ونفى بلحاج أن يكون في لقاء أنابوليس ما         . في هذه السياسة   الفلسطينية لصرف النظر عن جوانب الفشل     
يخدم القضية الفلسطينية ال من قريب وال من بعيد، مشيرا إلى أن أهداف المؤتمر تصب في اتجاه مغاير                  
تماما جوهره تلميع صورة بوش باعتباره صانعا للسالم في الشرق األوسط، وتصفية القضية الفلسطينية،              

 .ومي األمريكي واإلسرائيلي وإكراه الحكام العرب على التطبيع مع إسرائيل، كما قـال            وخدمة األمن الق  
لقـد أكـره    "وانتقد بلحاج بشدة المشاركة العربية في لقاء أنابوليس عامة والسعودية بشكل خاص، وقال              

هـم  بوش حكام الدول العربية الذين ال سند لهم من شعوبهم على التطبيع مع إسرائيل قبـل أن تطـيح ب                   
شعوبهم الغاضبة ومن أجل المحافظة على كراسيهم يسارعون في إرضاء أمريكا وإسرائيل وبيع القضية              

  .الفلسطينية التي طالما خدموا بها أغراضهم
 ٢٩/١١/٢٠٠٧قدس برس 

  
  تقرير تركي يطالب اسرائيل بوقف حفريات طريق باب المغاربة .٤٦

تركية المؤسسة االسرائيلية بوقف الحفريات في طالب تقرير لجنة الفحص ال:  زهير اندراوس-الناصرة 
طريق باب المغاربة، كما حذر التقرير التركي من مخاطر مستقبلية قد يتعرض لها المسجد االقصى 
بسبب الحفريات االسرائيلية، فيما وجه التقرير التركي انتقدادات عديدة للمؤسسة االسرائيلية بسبب 

  .الحفريات المذكورة
 ٣٠/١١/٢٠٠٧القدس العربي 

 
 بوش يعد عباس بالتبرع السخي من قبل المانحين في مؤتمر باريس .٤٧

قالت مصادر فلسطينية أن الرئيس األمريكي جورج بوش وعد الرئيس          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   
 ديسمبر المقبل،   ١٧الفلسطيني محمود عباس بأن بالده ستبذل خالل مؤتمر باريس للمانحين والمقرر في             

سياسية مع كل الجهات المعنية من أجل التبرع السخي للسلطة الفلسطينية لسد العجز المالي فـي                مساعي  
 .ميزانية السلطة الفلسطينية وأيضا تمكينها من الوفاء بالتزاماتها وخاصة على صعيد اإلنفاق الشهري

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  وسطواشنطن تسعى إلحياء المفاوضات المتعددة في الشرق األ .٤٨

أن اإلدارة األمريكية أبلغت حكومات الدول العربية المشاركة في لقاء أنـابولس            " الخليج"علمت  : القاهرة
عزمها التحرك في أسرع وقت إلحياء صيغة التعاون اإلقليمي في الشرق األوسط التي انبثقت عن مؤتمر                

، وطلبـت مـن الحكومـات       مدريد، وهي مؤتمر التعاون اإلقليمي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيـا          
وكشفت مصادر مطلعة أن اإلدارة عبرت عن اعتقادها  في          . االستعداد للمشاركة فيها إلى جانب إسرائيل     

اتصاالت عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومات عشية أنابولس أن هذه الصيغة ال تعد من قبيل ما يسمى                 
ألنها " أنابولس"بي عن رفضه مقابل المشاركة في       الذي عبر الجانب العر   " إسرائيل"بالتطبيع المجاني مع    

   .وتجمدت بسبب تعطيل عملية التسوية" إسرائيل"صيغة كانت موجودة بمشاركة األطراف العربية و
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  موقف بوش تكتيكي لتحقيق هدف استراتيجي هو التصدي إليران : سفير أمريكي سابق .٤٩

طموحات الهيمنة اإليرانية وفـرت     "مارتن انديك ان    " إسرائيل"سابق ألمريكا في    اعتبر السفير ال  : ب.ف.أ
وأوضح انـديك أمـام معهـد    ". عربي موجه ضد ايران" إسرائيلي"فرصة للواليات المتحدة لبناء تحالف   

تقدم تكتيكي بهدف استراتيجي وهو التصدي للتهديـد        "بروكينغز لالبحاث ان التحول في موقف بوش هو         
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سيـسدد  "وفي كلمته في لقاء انابولس، اعتبر بوش ان نجاح المؤتمر           ". ي في العراق وفي المنطقة    اإليران
  ".ضربة قاضية إلى قوى التطرف

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  اإلسرائيليون تخلوا عن حلم دولتهم الكبرى ومستعدون لترك الضفة: مسؤول أمريكي .٥٠

أكد ستيفن هادلي رئيس مجلس األمن القومي األمريكـي،         : ء عاصم عبدالخالق، وكاالت األنبا    -واشنطن  
أن هناك ثالثة أسباب أساسية تدعو الواليات المتحدة لالعتقاد بأن هناك فرصة لتحقيق السالم في الشرق                
األوسط هذه المرة، وقال إن السبب األول والمهم هو التغيير الجذري الذي طرأ علـى تقـويم إسـرائيل                   

ومصالحها بعيدة المدى، وأضاف أن االشارات المتوافرة في هذا الصدد توضح أن            لوضعها االستراتيجي   
الرأي العام اإلسرائيلي تخلى عن طموح اسرائيل الكبرى، كما لم يعد يرغب في االحتفاظ بالسيطرة على                

أيضا ورصد هادلي السبب الثاني وهو ما اعتبره تغييرا         . الضفة الغربية وملئها بالمستعمرين اإلسرائيليين    
داخل الجانب الفلسطيني العتقاده بوجود فرصة لنجاح جهود السالم، ويرفض العنف الذي يوقع ضـحايا               

وحدد هادلي السبب الثالـث بوجـود   . من المدنيين من الجانبين ويفهم أن اقامة الدولة لن يكون باالرهاب 
  .مشاركة عربية كبيرة هذه المرة

  ٣٠/١١/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  " أنابولس"يهدد بإفشال مفاوضات " حماس"تجاوز : انيمسؤول بريط .٥١

سـتنتهي إلـى    " أنابولس"حذّر المسؤول البريطاني المعارض مايكل مور من أن مفاوضات          : أي.بي.يو
واضاف ". حماس"الفشل ما لم تتم معالجة األوضاع اإلنسانية الصعبة في قطاع غزة، والتعامل مع حركة               

ر القتصاد غزة والوضع اإلنساني المتدهور فيها يعـد إخفاقـاً رئيـسياً             إن تجاهل االنهيار المستم   "مور  
  ". سيؤدي في حال لم تجر معالجته وعلى نحو عاجل إلى انهيار مفاوضات أنابولس منذ البداية

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  دعونا سوريا إلى أنابوليس بعد إلحاح عربي : بوش .٥٢

بوش، أمس األربعاء، إن الواليات المتحدة دعـت سـوريا إلـى            قال الرئيس األمريكي جورج     : أ.ب.د
" إن.إن.سـي "وأوضح بوش في تصريحات لـشبكة       . حضور لقاء أنابولس بعد إلحاح دول عربية أخرى       

وأردنا أن نتأكد من    ... التفكير كان ألن بعض الدول العربية طلبت حضور سوريا        : "اإلخبارية األمريكية 
  ". العربيةحضور أكبر عدد ممكن من الدول

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  موسكو تبذل جهدها الستئناف المفاوضات بين سورية وإسرائيل .٥٣

 اإلسرائيلية، أمس، أن موفداً خاصاً عن الرئيس الروسي بوتين يقـوم          "معاريف"ذكرت صحيفة   : الناصرة
 متبادلة تتناول احتمـاالت     منذ فترة بزيارات مكوكية بين تل أبيب ودمشق لينقل للمسؤولين فيهما رسائل           

ولفتـت  .  اإلسرائيلي ومواقف كل من البلدين مـن الـسالم بينهمـا           -استئناف مسار التفاوض السوري     
الصحيفة إلى أن الموفد التقى شخصياً الرئيس األسد، وربما قد يكون التقى رئيس الحكومة اإلسـرائيلية                

وس يتعمدون عدم إبراز دورهم فـي جهـود         وزادت أن الر  . ايهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك     
وقالت إن الزيارة الخاطفة التي قام بها أولمرت لموسـكو قبـل            . الوساطة تفادياً إلثارة غضب واشنطن    

  .بضعة أسابيع كانت متعلقة بجهود الوساطة الروسية مع سورية
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فـي إطـار سـعي      وأشارت إلى أن هذا االستعداد الروسي لتقديم المساعدة في المسار السوري يندرج             
  .موسكو إلى زيادة تدخلها في الشرق األوسط

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  أسرار وخفايا حياة خالد مشعل في حوار خاص مع زوجته .٥٤

  !كثيرون ال يعرفون من هي أم الوليد زوجة المجاهد خالد مشعل.. في البداية* :  إيمان يس-حوار
م في الضفة الغربية، كانـت دراسـتي   ١١/٩/١٩٦٢اسمي أمل صالح البوريني، من مواليد فلسطين  ** 

، ولـدي مـن     ٥/٦/١٩٨١فـي   " أبو الوليد "االبتدائية والمتوسطة والثانوية في الكويت، وقد تزوجت من         
 سـنة نظـم معلومـات       ٢٤:  سنة هندسة كمبيوتر، وهبة اهللا     ٢٥:  أوالد، وهم فاطمة   ٤ بنات و  ٣األوالد  

 سـنة   ١٧:  سنة كيمياء سنة ثالثة، وعمـر      ٢٠:  ووليد  سنة طب أسنان سنة خامسة،     ٢٢: إدارية، ونور 
  . سنة الصف السابع١١:  سنة الصف الحادي عشر، ويحيى١٦: ثانوية عامة، وبالل

  ؟ وهل كنت تحلمين بالزواج من شخصية مشابهة أم أنها األقدار؟"أبو الوليد"كيف تعرفت بـ* 
ب العـادات االجتماعيـة لـدى األسـر         كانت كما هي حس   ) أبو الوليد (بداية معرفتي بزوجي خالد     ** 

الفلسطينية المحافظة؛ حيث حضرت والدته وأخته الكبرى لزيارتنا، وتم االرتياح من طرفهم، وبادلنـاهم              
نفس الشعور، ومن ثم تم ترتيب زيارة خالد لنا؛ حيث كان اللقاء مريحا جدا، تخللته أسئلة وحوار واضح                  

  ".أبو الوليد"من طرف 
ن رأيي حيث كان معجبا به كثيرا، وكان هذا شعور عائلتي كلها، أما أنا فرغم ارتياحي                وسألني والدي ع  

إال أنني لجأت إلى االستخارة عمالً بالسنة وليطمئن قلبي أكثر، وهو ما حصل بفضل اهللا، ثم سألنا عنـه،   
الطـرفين  وكان الجميع يشهد له بخلقه وأدبه ودينه وشخصيته المميزة، ومن هنا جرى التراضـي بـين                 

وكانت فترة الخطبة مريحةً جدا بفضل اهللا؛ حيث قربت وجهات النظر فيما بيننـا               .واالتفاق على الخطبة  
وزادت األلفة والمحبة بيننا، وقد استمرت الخطبة أربعة أشهر، وبعد ذلك تم تحديد الزواج والذي كان في                 

نا في ظل طاعته ومرضـاته، فحرصـنا أن         الكويت، وكنّا حريصين منذ البداية أن يبارك اهللا لنا بزواج         
يكون العرس إسالميا بكل تفاصيله، وهو ما بعث االرتياح لدى العائلتين، وكان الجميـع فخـورا بهـذا                  

  .الزواج، والحمد هللا رب العالمين
أما عن حلمي فأنا لم أكن أحلم على هذا النحو، ولكنني دعوت اهللا وأخلصت لـه بالـدعاء أن يرزقنـي                     

صالح الحريص على هموم أمته، وباألخص القدس وفلسطين، فاسـتجاب لـي ربـي، وبـرغم                الزوج ال 
صعوبة هذا الطريق إال أنني عاهدت اهللا أوالً ثم عاهدت زوجي أن أقف بجانبـه دائمـا فـي الـسراء                     
والضراء، وأن أكون سندا وعونًا له، فهذا دأب كل زوجة صالحة تسعى لمرضاة اهللا، وتعمل على خدمة                 

  . ومساعدته في طريق الحق والخير الذي اختاره، خاصةً أنني مقتنعة بهذا الطريق وفخورة بهزوجها
  !لماذا الندم؟

بعد مرور أعوام على هذا العهد، كيف ترين الحياة مع مجاهد مستهدف؟ أال تـشتاقين لحيـاة هادئـة                   * 
  !تتفرغين فيها ألسرتكم الصغيرة بعيدا عن صخب السياسة؟

لمت أن طريق زوجي محفوف بالمخاطر وصعب وشاق، ولكني وطَّنت نفسي أن أتحمل             منذ البداية ع  ** 
ما قد يصيب زوجي ويصيبنا من صعوبات، وأعتقد أن كل زوجة تحب أن تكون حياتها األسرية هادئةً،                 
ولكن إيماننا العميق باهللا تعالى وبقضيتنا وبضرورة الجهاد من أجل تحرير فلسطين والقدس يتطلب منـا                

  .ية بكل ما نملك، وتحمل المشاق والصعاب والصبر على هذه النوعية غير المستقرة من الحياةالتضح
وهذا اإليمان سهل لنا أمورا كثيرةً تبدو صعبةً وشاقةً، لكن حياتنا وأرواحنا رخيصة فداء لديننا وأرضـنا          

لقناعات تجعلني أنـا وعـائلتي      المباركة ولشعبنا الذي ضحى كثيرا وقدم أروع الشهداء، وهذه المعاني وا          
  .مطمئنين وراضين بكل ما يجري لنا وصابرين على هذا الطريق
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بعد هذا الجهد وهذه الصعاب، هل تدفعين بأبنائك ليسيروا على نفس الدرب؟ وهل تتمنين لبناتـك أن                 * 
  يكملن الطريق مع أزواج مثل خالد مشعل، أم أنك تشفقين عليهن؟

ئي وبناتي ليكونوا مثل والدهم؛ فهو القدوة والمثل األعلى لي ولهـم، صـحيح              بالطبع، فأنا أشجع أبنا   ** 
أنها مسئولية كبيرة ومتعبة، لكنها واجب شرعي ووطني علينا كمسلمين عامـةً وكفلـسطينيين خاصـةً،                
 ولذلك فإنني أرغب وأرحب أن يسهم أبنائي وبناتي جميعا في أداء هذا الواجب، لكنني ال أجبر أحدا منهم                 

  .على ذلك
  من منهم أكثر شبها وتأثرا بأبيه؟* 

جميع أبنائي وبناتي قريبون من والدهم، إن لم يكن شكالً فسلوكًا، ولكن أكثرهم شبها بوالـده شـكالً                  ** 
يحيى "وسلوكًا هو وليد ويحيى، ومن البنات فاطمة ابنتنا الكبرى، فيحيى كان وهو صغير يحب أن نناديه                 

، وأذكر أن يحيى عندما يشاهد والده يتحدث على شاشات التلفاز، يقف بجـوار              "عياش خالد مشعل البطل   
، ويقـرب   "عندما أكبر سأصبح مثل بابا، شوفوا بابا ما أحـاله         : "الشاشة ويقلد والده وكله فخر به ويردد      

أنت من تشبهه ولـيس هـو،       : ، فنضحك من وصفه قائلين    "أليس يشبهني؟ : "وجهه من شاشة التلفاز قائالً    
لـو  "كثيرا ما يحاول يحيى أن يتقمص شخصية والده بصورة فيها دعابة، فيرفع سماعة الهاتف ويقول                و

  ".سمحت أنا مشغول ممكن تكلمني في وقت آخر، أنا عندي اجتماع اآلن
نعود ألبي الوليد، ذلك المجاهد الذي تولى العديد من المناصب، حتى أصبح مـسئوالً فـي حركـة                    * 

للمكتب السياسي، فما هي التغيرات التي طرأت على شخصيته منذ بداية معرفتـك بـه         حماس، ثم رئيسا    
  حتى أصبح الرجل األول في حماس؟

منذ زواجنا هي شخصيته المعروفة اليوم بكل ما تحمله من عطاء وإيجابيـات             ) أبو الوليد (شخصية  ** 
ما لمسته عن كثب، علما بأنه منهمك في        وتأثير لكنها بالتأكيد تتطور وتزداد خبرةً وقدرةً مع األيام، وهذا           

هذا العمل المبارك في الحركة اإلسالمية والعمل لقضية فلسطين منذ أن عرفته فهو من مؤسسي حركـة                 
  .المقاومة اإلسالمية حماس، ولكن دوره في تلك الفترة لم يكن ظاهرا

 عنه على الـرغم مـن   وأود أن أشير إلى نقطة هامة، وهي أن زوجي خالد ظل على تواضعه المعروف  
شهرته وموقعه القيادي األول في حماس، فهذه الصفة كانت وما زالت تالزمه حتى اآلن، وهـي مبعـث       

  .السرور واالرتياح لي ولعائلته وأقربائه وكل من يعرفه
  الشهرة ومشاكلها

  حديثك عن التواضع يدفعني للسؤال عن الشهرة، هل أثرت عليكم سلبا أم إيجابا؟* 
رة لها ضريبة أي لها سلبياتها كما لها إيجابياتها؛ من إيجابياتها محبة الناس وما نلمسه منهم من                 الشه** 

تعاون وتضامن وروح طيبة تخفف من ظروفنا الصعبة كما أنها تتيح لنا التعرف على شرائح عديدة من                 
  .الناس وعمل صداقات كثيرة معهم

في الحياة اليومية بسبب الظرف الخاص لزوجي ووضعه        أما عن سلبياتها فهي تقيد الحرية في التحرك و        
األمني الحساس جدا، وقلة األوقات التي نستطيع أن نقضيها معه، وحرماننا من متعة الخروج معه كعائلة                
في أوقات اإلجازة، فزوجي عمليا ليست له إجازات، وال نستطيع كعائلة أن ننفرد معه في الخروج إلـى                  

يحـاول أن   " أبو الوليد "وف األمنية، لكننا مع ذلك راضون بأمر اهللا والحمد هللا أن            نزهة مثالً بسبب الظر   
  .يعوض عن ذلك بحسن تعامله معي ومع أبنائه وبناته وهو ما يخفِّف عنا كثيرا

  كيف واجهتم هذا الموقف العصيب؟.. من الشهرة إلى محاولة االغتيال* 
 كثيرا، رغم علمي بأن حياة زوجي مهددة على الـدوام،           حينما وصلني خبر محاولة االغتيال أقلقني     ** 

وحين علمنا في بداية األمر أنه مصاب، خشينا أن تترك هذه اإلصابة إعاقةً، فأقلقنا ذلك جـدا، خاصـةً                   
ابنتنا نور أصغر بناتنا كانت خائفة جدا أن يختطفه اليهود، ورغم صغر سنِّها إال أنها أجابـت الـصحفية        

أبي هو من تمنَّى الشهادة وطلبها، فأنا أتمنى له الشهادة التي يحبهـا،             : "جابة أذهلتها، قالت  التي سألتها بإ  
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وسأكون سعيدة بذلك، ولكن ما يقلقني أن يعتقله اليهود فيعـذبوه كمـا نـسمع ونـشاهد عـن تعـذيبهم                     
  ".للفلسطينيين

وكنت على يقين بأن اهللا سـيقف       إال أنه رغم هذا القلق فإن اهللا أعانني وألهمني الثبات، فتصرفت بهدوء،             
معنا، فأنزل السكينة على قلبي وقلوب أبنائي وعائلة زوجي، خاصةً والده ووالدته، ولكن مشكلتي كانـت                
في الحيرة، فكيف أخفف عن أهله وأقربائه وضيوفنا وقد أعانني اهللا أن أكون صابرةً ومحتـسبةَ األجـر                  

 العاجل وأن يعود لحضن أسرته بصحة وعافية، وهو ما قد           عند اهللا تعالى، مع دعائي المستمر له بالشفاء       
  .تحقق بفضل اهللا ورعايته

 على غرس مفاهيم الجهاد في نفوس       - خاصة الصعبة  -أما أبو الوليد، فهو حريص جدا في كل المواقف        
ضروري تجيبي يحيى رغـم صـغر سـنه،         : "أبنائه منذ الصغر، فمثالً بمجرد أن تماثل للشفاء، قال لي         

  ".ش هذا الجو لينشأ واعيا بطبيعة عدوناوليعي
  الشهادة مع زوجي

كثيرا ما نسمع من زوجات المجاهدين أمنية أن ينَلْن الشهادة مع أزواجهن، حتى ال يتألمن لفـراقهم؛                 ** 
  لدرجة أنهن يحرصن على مصاحبة الزوج في كل مكان، فهل هذا يحدث معك؟

لى الشهادة في سبيل اهللا، خاصةً إذا كانت صاحبة قضية          من الطبيعي أن تحرص كل امرأة مؤمنة ع       ** 
وأنا أؤمن إيمانًا عميقًا أن اآلجال بيد اهللا، وبالتالي         ! مثلنا نحن في فلسطين، فكيف إذا كانت زوجة مجاهد؟        

ليس بالضرورة أن تحصل المرأة على الشهادة مع زوجها في لحظة واحدة، وليس الدافع عنـدي لنيـل                  
و الخوف من ألم الفراق؛ ألن األمر بيد اهللا؛ فإن كُتبت لي الشهادة مع زوجي فـذلك             الشهادة مع زوجي ه   

خير أرجو اهللا أن يحققه لي وإن كتب اهللا لي العمر بعد استشهاد زوجي فسأبقى أتـابع المـسئولية عـن                     
  .أسرتي وأحتسب ذلك عند اهللا؛ فالمؤمن ال بد أن يصبر ويرضى بقضاء اهللا وقدره

  لحظات االعتقال
  كيف استقبلتم خبر اعتقال أبو الوليد؟.. من محاولة االغتيال إلى االعتقال* 

موقف اعتقال أبو الوليد كان صعبا على نفوسنا، كان ذلك أثناء عودته من إيران إلى األردن، ولـم                  ** 
ـ               ة نستطع االنتظار حتى يعود للبيت، فذهبنا جميعا الستقباله في المطار، مرت لحظات االنتظار والفرح

تمأل عيوننا، واالبتسامة ترتسم على شفاهنا، وفجأةً تحولت هذه الفرحة إلى صدمة قاسية، وفوجئنـا بـه                 
ينزل من الطائرة تقتاده الشرطة األردنية مقيد اليدين هو وإخوانه، فبالرغم من إغالق مكاتب حماس فـي   

  .ال، إنما توقعنا أن يكون هناك تضييقاألردن قبل أيام من عودة أبو الوليد، إال أننا لم نكن نتوقع االعتق
وهنا واجهتني مشكلة حقيقية؛ فاألوالد ما زالوا صغارا وما يعرفونه أن والدهم مجاهـد ومناضـل، وأن                 
الشرطة ال تالحق إال المجرمين وال تحبس إال اللصوص فقط، فكيف يفعلون ذلك مع والدهم المجاهـد،                 

يعية وما يشاهدونه بأعينهم من ظلم وإساءة للمناضلين، وبالفعل         مما شكَّل صدمةً لديهم بين مفاهيمهم الطب      
: بدأت أالحظ تأثُّر األوالد وخاصةً ابنتنا نور، وكأن نظراتها تسألني ما الذي يحدث، ولسان حالها يصرخ               

  !!حتى يسجنوا والدي" إسرائيل"أبي مجاهد وصاحب حق، ونحن في بلد عربي وليس في 
باهللا، واستحضرت ما عاهدته عليه سبحانه، فصبرت وحرصت علـى أن            استعنت   - ورغم األلم  -لكنني

أخفف عن أوالدي بعد والدهم، فالحياة ال تسير على وتيرة واحدة، وال بد لنا أن نتكيف، وأحمـد اهللا أن                    
أعانني على القيام بهذا الدور، فقد كنت أشعر بمعية اهللا لنا في كل لحظة؛ مما زادني قوة، فاسـتطعت أن            

حتويهم جميعا، وأن أكون قدوةً لهم، فقد وجدوني قويةً صابرةً محتسبةً فانعكس ذلك عليهم، وحقيقة فـإن          أ
اهللا قد أكرمنا بهذا االمتحان، الذي أشعر أننا قد نجحنا فيه، فقد كانت فرصةً لنا لنقترب أكثر من أهلنا في                    

يناه من إبعاد ومحاولة اغتيال واعتقـال،       فلسطين، لنشاركهم ولو جزءا بسيطًا مما يقدمونه، فرغم ما عان         
  .إال أنني أرى معاناتهم أكبر، ونحن نتعلم منهم

  كيف واجه الموقف؟.. وأبو الوليد* 
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كان حريصا على رؤية األوالد جميعهم في كل زيارة، ليعايشوا ما يعانيه أبناء شعبنا األسـرى فـي          ** 
اء، كما حرص على أن يكون قدوة لنا ويعلمنـا،          سجون اليهود، ويشاركوهم مشاعرهم األسر، وفقد األحب      

اصبروا، احتسبوا  : حتى وهو في هذا الموقف، فما زلت أذكر كلماته التي ما زال صداها يتردد في أذني               
وسـام  ) زي السجن األزرق(األجر، نحن أصحاب حق ولن نرضخ، السجن للرجال، والزي الذي أرتديه    

 وزادتنـا صـمودا     - بعد عون اهللا عز وجل     -أمدتنا بالعون شرف لي وإلخواني، هذه الكلمات هي التي        
  .وفخرا بهذا القائد

فبالرغم من حزنهم الشديد لرؤية والدهم في هذا المكان وبهذه المالبس، إال أنهم كـانوا               .. واألوالد أيضا 
عيناهـا  ينتظرون الزيارة بفارغ الصبر، وأذكر أن فاطمة التي كانت بمجرد أن تراه بهذه المالبس تنهمر      

 فمنذ أول لحظة في     - سنوات ٣ وكان عمره    -بالدموع حتى تخنق كلماتها، وكذلك باقي األوالد، أما يحيى        
الزيارة يجلس في حضن والده ويعانقه وال ينطق كلمةً واحدةً، حتى إذا جاء موعد انتهاء الزيارة يبكـي                  

 السجانين رقَّ لحالـه وحـاول أن        بشدة ويتعلق بمالبس والده ورقبته، رافضا العودة معنا، حتى إن أحد          
إذن اسـكت   : نعم، فقال السجان  : ما رأيك يا يحيى أن تبيت مع بابا الليلة، فأجابه يحيى          : يخفف عنه قائالً  

  .ال، ال أريد منك شيًئا، أنت سجنت بابا: وسأعطيك شيكوالته، فصرخ يحيى في وجهه
  ل أسرتك وأسرة أبو الوليد لهذه الحياة؟ما مدى تقب.. مطاردة وإبعاد ومحاولة اغتيال واعتقال* 

على العكس تماما مما يظن البعض، فكما قلت لك منذ البداية نحن نعلم طريقنا، وقد باركت األسرتان                 ** 
هذا الزواج، لكن هذا ال يمنع من قلق األسرتين وانزعاجهما البالغ من هذا االعتقال الظـالم البـنهم، إال                   

  .ا بالدعاء هللا تعالى بالفرج القريبأنهم صبروا واحتسبوا وتضرعو
  وماذا عن الجيران والمعارف؟ * 
الجميع بفضل اهللا وجدت منهم التضامن والتعاطف معنا ومع قضيتنا، كما لمست سخطهم البالغ على               ** 

  .ما قامت به حكومتهم بحق هؤالء المجاهدين، واعتزازهم البالغ بهؤالء القادة وثناءهم عليهم
  قلقبين السعادة وال

أنت زوجة المجاهد خالد مشعل وبالتأكيد مرت عليك لحظات قلق وخوف، كما كانت هنـاك لحظـات                 * 
  شعرت فيها بالسعادة فهل تذكرين لنا مواقف من الحالتين؟

الموقف الذي أسعد فيه كثيرا بأني زوجة أبو الوليد هو حين أراه يتحدث بخطابه القوي للجمـاهير،                 ** 
لقدرة على التأثير في الناس، ورفع روحهم المعنوية، واإلصرار علـى طريـق             حيث نلمس فيه القوة وا    

الجهاد والتمسك بحقوق شعبنا، وما يظهره من محبة ومشاعر جياشة تجاه شعبنا الفلسطيني، بـل اتجـاه                 
عامة الناس، وأسعد أيضا عندما أرى طريقته في التعامل مع الناس بتواضع وتبسط، كل ذلـك يجعلنـي                  

  .وسعيدةً بأنني زوجتهفخورةً به 
ورغم صعوبة الظروف التي عشتها مع زوجي خاصة في السنوات األخيرة، لكنني بفضل اهللا تعالى لـم                 
أشعر أبدا في أي موقف بالندم وال بالضيق من هذه المسئولية الكبيرة المفروضة علينـا، إنمـا أصـبر                   

  .وأتحمل وأحتسب األجر عند اهللا وأقف إلى جانب زوجي بقوة
  ماذا عن القيود التي تفرضها عليك هذه الظروف؟و* 

أكثر القيود المفروضة علينا هي القيود األمنية، ولكن ألنها أمور اضطرارية وال بد منها من أجـل                 ** 
أمن وسالمة زوجي؛ فإنني أصبر عليها وأتكيف معها، وفي ذات الوقت أشارك بهذه الحالة أخواتي فـي                 

ن وأوالدهن ظروفًا أصعب من المطاردة والمالحقة وعدم االسـتقرار،          فلسطين الالتي يعشن مع أزواجه    
  .وهذه بالطبع ضريبة هذا الطريق الذي اخترناه وأجرنَا على اهللا تعالى

  ألم تحرمك هذه الضغوط من الحياة االجتماعية والصداقات؟* 
ب حصرهم، ونحـن    على العكس تماما، ألسرتنا بفضل اهللا عالقات واسعة، وأصدقاء كثيرون، يصع          ** 

  .وهللا الحمد نحمل كثيرا من مشاعر المحبة للناس ونلمس لديهم نفس المشاعر
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  تربية األبناء
  وكيف أثرت هذه القيود على تربية األوالد؟* 

عندما كان أوالدي صغارا لم يعلموا في البداية طبيعة عمل والدهم؛ بسبب أن دوره في ذلك الوقـت                  ** 
  . بتكتم وسريةلم يكن ظاهرا وكان يتصرف

ومع مرور األيام وبروز دوره السياسي في منتصف التسعينيات ثم انتخابه رئيسا للمكتب السياسي بدأوا                
يعرفون حقيقة دور والدهم كقائد وحجم األعباء عليه، وهذا زادهم فخرا به وحبا له، وأبو الوليد بطبيعته                 

بد أن تظل مكتومة، وعود أوالده على ذلك، وهو         يحافظ على سرية عمله وعلى األمور التي يرى أنه ال           
يضع البيت في الجو العام لعمله حتى نستشعر معه المسئولية ونتكيف مع هذا الجو، لكنه ال يتحدث معنا                  
في خصوصيات عمله، وهو دائما يوصينا ويوصي أوالده بعدم الحديث عما ال ينبغي الحديث عنه مـن                 

  .أبيهم قائدا ومسئوالًخصوصيات البيت التي تتعلق بكون 
عندما كان األوالد صغارا، هل كانوا يفتخرون مثالً على زمالئهم أنهم أبناء قائد مشهور؟ وهل تسبب                * 

  هذا في بعض المشاكل في المدرسة أو مع الجيران، وكيف واجهت هذا األمر؟
لتفاخر على زمالئهـم،    فقد حرصنا منذ الصغر على أن نربيهم على التواضع، وذلك لم يدفعهم ل            .. ال** 

بل كانوا يتصرفون بصورة طبيعية، خاصةً أن والدهم عودهم على ذلك، وكان يشدد عليهم ضـرورة أن                
يظلوا متواضعين وأن يتصرفوا مع زمالئهم بكل تواضع ومحبة ودون ترفُّع على أحـد، والحمـد هللا أن                  

ئمة على ذلك، ال سيما أنهم يجدون أن هذا هو          أوالدي تصرفوا دائما بهذه الطريقة وعالقاتهم مع الناس قا        
  .الجو السائد في بيتنا من والدهم ومنِّي

  فما أهم النقاط التي حرصت عليها في تربيتهم؟* 
أهم النقاط التي أحرص عليها في تربية أوالدي هي الحرص على العبـادات واألخـالق الحميـدة                 ** 

مانة، إضافة إلى حثهم على أن يكونوا قدوةً حسنةً لغيرهم،          وااللتزام في السلوك ونظافة اليد واللسان واأل      
وأن يكونوا على مستوى المسئولية باعتبارهم أبناء خالد مشعل، كما أعمق لديهم روح اإليمان والتوكـل                

  .على اهللا والعمل لقضيتهم والحرص على االنضباط والكتمان بحكم خصوصية البيئة التي يعيشون فيها
  هل لديه الوقت لمشاركتك في هذا الدور؟.. وأبو الوليد* 

له دور كبير في تربية أبنائه رغم ضيق وقته وكثرة انشغاالته، نعم أنا أقوم بدور               " أبو الوليد "زوجي  ** 
كبير في تربيتهم ألخفِّف عنه عبء ذلك، وهو يعتمد علي في ذلك كثيرا، ولكنه حريص على دوره فـي                   

 والحوار معهم، خاصةً أنه يحبهم كثيرا وهم مرتبطون بـه ويحبونـه             متابعة أحوال أبنائه وحل مشاكلهم    
جدا؛ فهو قدوتهم والمثال الذي يقتدون به، خاصةً أنه يتعامل معهم بتبسط ولين واستيعاب وحرية النقاش                

  .ديمقراطي جدا في بيته" أبو الوليد"واألخذ والعطاء ويعطيهم الثقة والطمأنينة، أي باختصار 
   الخفيةالجوانب

  من هو خالد مشعل الذي ال يعرفه الناس؟* 
 إنسان رائع بكل معنى الكلمة؛ فهو طيب الخلق، لطيف المعشر، حنون جدا معـي               - حفظه اهللا  -خالد** 

ومع أوالدي، وباألخص والدته ووالده وباقي عائلته، فهذا الشيء يريحني جدا ويعوضني ويعوض األوالد              
وطبيعة عمله الذي يحتاج منه إلى قوة وحزم وجهد شـاق           " أبو الوليد " انشغال   عن انشغاله الدائم، وبرغم   

في مواجهة العدو الصهيوني، إال أن زوجي لين متبسط معي ومع أوالدي، يشاركنا فـي كـل أمورنـا                   
الصغيرة والكبيرة، وهو أب حنون يمازح أوالده ويالعبهم ويدخل السرور على قلوبهم وقلوبنـا جميعـا                

  .ا عن حبه ويظهر ذلك جليا بتعابير وجهه وابتسامته المريحةويعبر لن
ال أعتقد أنه يوجد في هذه الدنيا من يحب بناته وأوالده وعائلته كمـا              : "مقولة يرددها دائما على مسامعنا    

 ، وهو برغم انشغاله الدائم إال أنه يساعدني كثيرا في تربية أبنائه والسؤال عنهم وعن دراستهم               "أحبهم أنا 
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وعبادتهم ومشاكلهم، ويحاول بكل جهده أن يساعدهم على حلها بأسلوبه السهل وخبرته الكبيرة، كما أنـه                
  .مرِح جدا وصاحب نكتة كما يقولون، وأوالده عموما أخذوا عنه هذه الصفة

  وكيف يتعامل مع األزمات والمواقف الحرجة؟ وماذا يفعل عند الغضب؟* 
خالل السنوات التي عشتها معه أراه دائما يتصرف عند حـل أي            " لوليدأبو ا "من خالل تجربتي مع     ** 

مشكلة في البيت أو في عمله بهدوء وعقالنية وتوازن واستيعاب اآلخر وعدم التعجل وطـول الـنفس،                 
وأشعر أنه قادر على احتواء أي مشكلة تعرض له، ومن طبيعته أن يشجع أوالده وبناته أن يـصارحوه                  

  .بكل شجاعة
 حفظه  -د الغضب، فنحن نقدر مسئولياته وكثرة همومه، فنتركه يهدأ وال نثقل عليه أكثر، كما أنه               أما عن 

  . يرضى بسرعة، فهو طيب وحنون ومتسامح ألقصى الحدود-اهللا
ذكرت في حديثك أن أبو الوليد ال يتحدث معكم في خصوصيات عمله، وأنتم أال تحـاولون مـشاركته            * 

  تخفيفًا عنه؟
ال يتحدث عن خصوصياته في العمل، وبالتالي ال يشركني فـي أخـذ             " أبو الوليد "قًا أن   كما قلت ساب  ** 

  .قراراته تجاه العمل إنما يكتفي بوضعي ووضع عائلته في الجو والهم العام
لكنني من خالل متابعتي لما يحدث من تطورات وانهماك زوجي في عمله أستشعر همومه وأبـادر مـع                  

 عنه وإلى إبداء ما لدينا من مالحظات ومقترحات حول الحركـة والقـضية              أوالدي وبناتي إلى التخفيف   
أبـو  (وهو يستمع لنا بشكل جيد ويتجاوب معنا؛ على سبيل المثال في كثير من األحيان عنـدما يـستعد                   

إللقاء محاضرة أو كلمة جماهيرية أو مقابلة تلفزيونية فهو يسألني ويسأل أوالده وبناته عما لـدينا                ) الوليد
  .أفكار ومقترحات وعن القضايا التي نشعر أن عامة الناس يسألون عنها أو لديهم شبهات حولهامن 
  ماذا تقول فيها؟".. أبو الوليد"كلمة توجهها أم الوليد لـ* 

سر على بركة اهللا في هذا الطريق المبارك الذي اخترته          ": أبو الوليد "باختصار شديد كلمتي لزوجي     ** 
حديات والمخاطر، وأنا وعائلتك معك دوما في السراء والضراء وفـي الحلـوة             مهما كانت الصعاب والت   

  .والمرة
  وكلمة لبناتك وبنات المسلمين؟ * 

انظرن إلى حال العالم اإلسالمي المحزن والمؤلم جدا بسبب ضعفه وانقـساماته وهيمنـة              : أقول لهن ** 
عدوان وظلم، ندعو اهللا تعالى أن يغيـر        األعداء عليه، وانظرن إلى ما تعانيه بعض شعوبه من احتالل و          

  .هذا الحال إلى حال أفضل خاصةً في فلسطين والعراق وفي كل بالد العرب والمسلمين
من لك األثر في صالح المجتمع أو فساده، كيف ال وأنـت مربيـة               يا.. حاملة األمانة .. تها الفتاة أنت أي 

م دينك، واعتزي بحجابـك الجميـل ولباسـك         تمسكي بتعالي ! األجيال وصانعة الرجال ونصف المجتمع؟    
المحتشم، وال تتشبهي بالراكضات وراء الموضة، وابتعدي عن التميع؛ فهذا ال يليق بمـسلمة، والتزمـي                
بشرع ربك؛ ففيه الخير والفالح في الدنيا واآلخرة، وكوني مساهمةً مثل الرجال في قضايا أمتك، وليكن                

ري إخوانك المجاهدين في كل مكان وخاصـة فـي فلـسطين            لك دورك المؤثر فيها، ومن ذلك أن تنص       
  .والعراق

  ١٦/١٠/٢٠٠٧إخوان أون الين 
 
   يقبل دعوة اسالمية إلى الحوار الفاتيكانبابا .٥٥

الشرق األوسط والحوار مع العالم اإلسالمي، هما الموضوعان اللـذان يـشغالن            :  عرفان رشيد  -روما  
 فبعد أقل من شهر على لقائـه مـع الملـك عبـداهللا بـن                .البابا بنديكتوس السادس عشر في هذه الفترة      

 وبعد أربعة أيام على دعوته المؤمنين في العالم، إلى الصالة من أجل أن يتكلـل              ،عبدالعزيز في الفاتيكان  
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 شخصية مسلمة فـي     ١٣٨مؤتمر أنابوليس بالنجاح، أطلق مبادرة مهمة في قبوله الدعوة التي عرضتها            
   .ماضي للقاء والحوارالعاشر من تشرين األول ال

  ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  فُِقدت في الجوالن" الو"وصواريخ ... أسلحة الجيش اإلسرائيلي يبيعها جنوده .٥٦

عندما أعلن الرئيس المصري حسني مبارك ان إسـرائيل هـي مـصدر             :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
لسياسيون والعسكريون اإلسـرائيليون    السالح الذي يصل الى التنظيمات الفلسطينية في غزة التزم القادة ا          

بل خففوا من حدة االتهامات الموجهة الى مصر في شأن تقديمها الدعم والتسهيالت للتنظيمـات             . الصمت
وهذا ليس صدفة إذ ان المحكمة اإلسرائيلية كانت تبحـث فـي            . الفلسطينية لتهريب األسلحة عبر الحدود    

مهم النيابة العسكرية بسرقة أسلحة من معسكرات الجـيش         ذلك اليوم في لوائح اتهام قدمت ضد جنود تته        
وبيعها للفلسطينيين، ليصل عدد لوائح االتهام التي بحثت المحاكم اإلسرائيلية فيها خالل هذه الـسنة الـى        

 الئحة، وهو رقم اعتبره عسكريون ضوءاً أحمر يعكس جانباً خطيراً من وضـع الجـيش ونفـسية                  ٣٥
  .الجنود

ة من معسكرات الجيش اإلسرائيلي ليست جديدة بل انها رائجة ومتناميـة ويكمـن              وظاهرة سرقة األسلح  
خطرها في سهولة تنفيذها واتساعها المتواصل وتحولها مهنة مربحة للجنود، وقد اهتدت إليهـا المافيـا                

ير وتشير تقـار  . وبات معروفاً ان التنظيمات الفلسطينية المسلحة هي اكثر الجهات المستفيدة         . اإلسرائيلية
الجيش الى ان كميات ضخمة من األسلحة التي خرجت من مخازن الجيش اإلسرائيلي وصلت الى غـزة                 

ولم يعد سراً ان    . وطولكرم ونابلس وجنين، واستخدمت ضد أهداف إسرائيلية، ونفذت بواسطتها عمليات         
  .ى عملياتهااتساع الظاهرة أتاح للتنظيمات الفلسطينية المسلحة، خالل السنوات الماضية، رفع مستو

وبموجب معطيات الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي فقد سرقت خالل السنوات األربع األخيرة، حتى نهاية              
 قنبلة هجومية والبقية قطع مختلفة أبرزهـا صـواريخ          ١١٨٦ قطعة سالح منها     ٢٣٤٥الشهر الماضي،   

  .إضافة الى عشرات اآلالف من رصاصات البنادق" الو"
 قطع سـالح، فيمـا      ٣٠٧ فقد سرقت خالل األشهر الستة األولى من هذه السنة،           وبموجب هذه المعطيات  

 ألف رصاصة بندقية    ٢٤ وما ال يقل عن      ١٠٩٨وصل عدد قطع السالح التي سرقت السنة الماضية الى          
سرقت من معسكر للجيش فـي      " الو" قنبلة يدوية، إضافة الى خمسة صواريخ        ٢٧٥ ملمتر و  ٥,٥٦بقطر  
  .قعة على الحدود الشماليةالوا" شمورا"بلدة 

 في المئة في سرقة المدافع الرشاشة والبنادق الرشاشة مـن           ٥٠وسجلت السنوات الماضية ارتفاعاً بنسبة      
مـن الـسنة    ) يناير(وسجلت اكبر سرقة للسالح األكثر خطورة في شهر كانون الثاني           . ١٦ -طراز أم   

أم " بندقية   ٣٢دة المنطقة الوسطى، وسرقت منه      الماضية، حيث اقتحم مخزن للسالح في قاعدة نقليات لقيا        
  . قاذفات قنابل٨و" ١٦

أما أبرز واخطر هذه الصفقات فقد نفذت قبل ثالث سنوات بسرقة طائرة بال طيار وبيعهـا للتنظيمـات                  
الفلسطينية، لكن االستخبارات، وكما أعلنت في حينه، علمت بأمر هذه الصفقة مبكراً وأحبطتها من خالل               

  .ما أدى الى قتل بعضهم" حماس"ائرة بين أيدي عناصر تفجير الط
  اكبر عملية سرقة

العديد . الغالبية العظمى من السرقات ينفذها جنود، وهذا ما يؤكده محققو الشرطة العسكرية وقيادة الجيش             
من هؤالء الجنود ما زالوا يقضون فترة محكوميتهم في السجن وهناك من ينتظر محاكمته، ولم يـضبط                 

وفي هذه األثناء ما زالت الشرطة العسكرية تحقق في عملية سرقة نفـذت قبـل               .  نفذ السرقات  بعض من 
هـذه العمليـة   . شهر من دون ان تصل الى خيط يوصلها الى منفذيها أو الطرف الذي اشترى األسـلحة             

ش فـي   وما يقلقهم هو تنفيذها في منطقـة تـدريبات الجـي          " األكثر تعقيداً وتركيباً  "اعتبرها قادة الجيش    
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الجوالن، وهي المنطقة التي تشهد تعزيزات عسكرية وحالة تأهب متواصـلة ووجـوداً مكثفـاً للجنـود                 
وأكد المحققون ان جميع األدلـة      ". الو" صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز       ١٥العملية شملت   . والضباط

  .ةالمتوافرة تشير الى أن منفذي السرقة جنود ممن شاركوا في التدريبات العسكري
ويتوقع الجيش ان تصل الصواريخ التي سرقت من الجوالن الى العالم السفلي حيث ان وزنهـا الخفيـف    
والدقة الكبيرة جعلتها سالحاً مطلوباً في صراعات المافيا اإلسرائيلية، اذ سبق ان استخدمت في حـوادث                

ال ان تـصل الـى      لكن بعض الضباط ال يستغرب احتم     . سابقة من خالل إطالقها على سيارات الخصوم      
التنظيمات الفلسطينية، فمثل هذه الصواريخ تساعد عناصر هذه التنظيمات في مواجهـاتهم مـع جنـود                

  . االحتالل، حيث يمكنهم التنقل والهرب بسرعة وهم يحملون هذه الصواريخ
  رقم سري يساعد في ضبط األسلحة

ى التأكيد ان أسباب الظاهرة تكمـن       الناطقون الرسميون باسم الحكومة اإلسرائيلية وجيشها يحرصون عل       
وفي تبريرهم لها يقولون إن الغالبية الساحقة من المتورطين في عمليات           . في األوضاع المالية المتدهورة   

السرقة هم من الجنود الفقراء، الذين ال يجدون القوت في بيوتهم، فيلجأون الى اسهل الطرق للثـراء، إذ                  
  .فعة ومغريةان األسعار التي تعرض لكل قطعة مرت

ويضيف بعضهم ان جنود الجيش اإلسرائيلي هم جزء ال يتجزأ من المجتمع الذي يعيش نصف مواطنيـه              
 في المئة من جنود     ٣٠وان حوالي . ومعظمهم ال يتقاضون الحد األدنى من األجر الشهري       . على حالة فقر  

 وتوجهوا الى الخدمة لمـدة      الجيش هم من االحتياط، يخسرون أماكن عملهم لمجرد انهم امتثلوا لألوامر          
ويؤكد عسكريون ان هؤالء هـم المرشـحون عـادة          ". شهر في السنة، فيتحولون الى عاطلين من العمل       

  .لسرقة األسلحة واالتجار بها
لكن القضية المالية والضائقة والعوز ليست كل شيء، كما قال احد الضباط، فهناك ما هو اخطر في هذه                  

صحيح انه ليس كل مـن يـسرق        . ائيليين، أال وهو بيع األسلحة للفلسطينيين     الظاهرة، بالنسبة الى اإلسر   
لكن كل من يتاجر في بضاعة يعرف انه فـي نهايـة            . سالحاً من الجنود اإلسرائيليين يبيعه للفلسطينيين     

  .المطاف يشجع العمليات الفلسطينية ضد شخصيات ومواقع إسرائيلية
في البداية أردت شراء    : "ياسة اإلسرائيلية المسؤولية، قائالً   ويشرح ضابط عن هذه الظاهرة وقد حمل الس       

فتوجهت الى أحد أصدقائي الذي أنيطت به مهمـة حراسـة مخـازن             . مسدس من دون ترخيص رسمي    
فلما احضر المسدس وناولته المال، كشف لي انه اخـذ مـسدسين وانـه              . السالح وطلبت منه مساعدتي   

ى اإلقدام على خطوة شبيهة، وطلبت منه ان يـوفر لـي قطعـة              عندها تشجعت عل  . يحتفظ بالثاني لنفسه  
واصـبح  . وقمت بالضغط عليه ومالحقته حتى أصبحت الـسرقة صـنعته         . سالح أخرى، فوعدني خيراً   
لو كانت هناك سياسة صحيحة في إسرائيل، لما اضـطر          : "وأضاف الضابط . ينفذها في شكل شبه يومي    

  ".مل بكل شيءذلك الجندي الى سرقة السالح، فهو فقد األ
والى حين تنفيذ سرقة السالح من الجوالن، الشهر الماضي عالجت قيادة الجيش الظـاهرة مـن خـالل                  

واتخذت إجراءات عدة لمواجهة الظاهرة     . تحويل الملفات الى الشرطة العسكرية لمحاكمة الجنود المتهمين       
بتوحيدها وقررت إلغاء نظام الخزن     منها إعادة نظام تخزين األسلحة، فأغلقت الكثير من المخازن وقامت           

  .للسيارات العسكرية حيث ال تبقى المدافع الرشاشة عليها وفرضت حراسة مشددة على الحراس
لكن رئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، أسرع الى جعل الموضوع على رأس اهتمامات الجيش واتفق               

. عن تدهور ألخالق الجيش اإلسـرائيلي     على خطة تمت بلورتها انطالقاً من ان الظاهرة خطيرة وتعبير           
 مسارات األول يركز على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع تنفيذ السرقات مـن              ٣الخطة تنفذ عبر    

خالل تهديد الجنود وإجراء تحقيقات متواصلة تشمل جميع أفراد الوحدة، والمسار الثـاني يهـدف الـى                 
يش من دون تنسيق مسبق واالطالع عن كثب علـى          مفاجأة الجنود بزيارات تفتيش داخل معسكرات الج      

أما المسار الثالث فيركز على التحقيقات مع األطراف التي أهملت الحراسـة            . مدى قيام الحراس بواجبهم   
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وهذه تكون تحقيقات جنائية تنفذها الشرطة العسكرية ما يعني تقديم لوائح اتهـام جنائيـة ضـد الجنـود               
  .الحراس

وفي محاولـة لتحـذير     . يام الضباط بنشاطات وحمالت على وحدات الجيش      وتشمل خطة الجيش أيضاً ق    
األطراف التي قد تشتري أسلحة ولتسهيل عملية ضبط هذه األسلحة تقرر وضع رقم سري على كل قطعة               

  .سالح
وقلق الجيش اإلسرائيلي ال يكمن فقط بوصول هذه األسلحة الى التنظيمات الفلسطينية أو المافيا إنما مـن                 

هذا الجانب يركز عليه الجيش عند تبريـره        .  العودة الى إنعاش هذه التجارة على الحدود الشمالية        احتمال
وضمن ما يسعى إليـه     . على بلدة الغجر وإبقائها منطقة عسكرية مغلقة      " الطوارئ"قرار مواصلة فرض    

ي مـن جنـوب     الجيش منع العودة الى الوضع الذي عاشته الحدود الشمالية ما بين االنسحاب اإلسـرائيل             
فالمعطيات التي تشملها تقارير الجيش خـالل       . ، السنة الماضية  )يوليو(، وحرب تموز    ٢٠٠٠لبنان، عام   

السنوات األربع األخيرة تتحدث عن كميات كبيرة من األسلحة التي يتوقع الجيش ان تكون قد وصلت الى                 
الت المحاكم اإلسرائيلية تبحث    وما ز . حزب اهللا مقابل حصول الجنود أو التجار على أموال أو مخدرات          

في بعض الملفات التي حققت فيها الشرطة قبل الحرب على لبنان في شأن بيـع أسـلحة عنـد الحـدود                  
  .الشمالية

ما يلفت في هذه الملفات تنفيذ صفقات األسلحة وبيعها من خالل إدارة مجموعات تطور عملها من مجرد                 
  .لومات وبعض المواد واألجهزة الى حزب اهللابيع األسلحة الى شبكات تجسس كانت تنقل المع

واليوم وفي ظل التقارير اإلسرائيلية التي تتحدث عن عودة حزب اهللا الى الحـدود الـشمالية واحتمـال                  
تعزيز وجوده في هذه المنطقة يعود الجيش ليضع مسألة تهريب األسلحة عبـر هـذه المنطقـة ضـمن                   

  . اهتماماته
  إسرائيلاألسلحة المتداولة في " بورصة"
   دوالر٢٠٠٠:  بندقية-
   دوالر٢٠٠:  قنبلة يدوية-
   دوالر١٠٠٠:  ملمتر٩ مسدس -
   دوالر١٥٠٠:  مدفع ثقيل-
   دوالر٢٥٠٠:  بندقية تصويب-
   دوالر٤٢٠٠:  جهاز تفجير يشغل بواسطة جهاز الكتروني عن بعد-
   آالف دوالر٨ جهاز تفجير يشغل بهاتف نقال -
  . ثابتاً لهال سعر" الو" صاروخ الـ -

 ٣٠/١١/٢٠٠٧الحياة 
  
  ..!عباس يشرعن الحرب على غزة في أنا بولس .٥٧

  شاكر الجوهري
  تفويض واشنطن بتطبيق خارطة الطريق تحت اشرافها في حالة اختالف الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  ..! اهللامفاوضات مع اسرائيل دون ضمانات، وتلويح باستخدام القوة إلعادة قطاع غزة إلى سلطة رام
  .هذا هو عنوان اإلنجاز الذي تحقق في أنا بولس

غياب الضمانات يتبين من خالل متابعة الكلمات التي ألقيت خالل الساعات الثالث التي استغرقها اللقاء،               
الذي منح أخيرا إسم مؤتمر، واإلعالن المشترك الذي صدر في نهاية مخـاض طويـل عـن الوفـدين                   

  .الفلسطيني واإلسرائيلي
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عالن اقتصر على بضع فقرات، لم يكن متاحا اإلتفاق على غيرها، وخال من أيـة خطـوات عمليـة                   اإل
  .اجرائية، وهذا ما كان متوقعا

  :أهم ما ورد في اإلعالن
تكرار التعبير عن العزم علي وضع حد الراقـة الـدماء والمعانـاة وعقـود مـن النـزاع بـين                   : أوال

  .إلخ..الشعبين
  .لمتبادل، والحديث عن ثقافة السالمتكرار اإلعتراف ا: ثانيا
اإلرهاب والتحريض، سواء صـدرا عـن الفلـسطينيين أو عـن            "تكرار الحديث عن التصدي لـ      : ثالثا

  ".االسرائيليين
  .تكرار الحديث عن اقامة دولتين، اسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا الي جنب في امن وسالم: رابعا
ضات ثنائية بنوايا طيبة من أجل التوصل الي اتفاق سالم يتـضمن            الموافقة علي البدء فورا بمفاو    : خامسا

  .حال لجميع المسائل العالقة بما فيها القضايا االساسية بدون استثناء، مثلما نصت عليه االتفاقات السابقة
ديـسمبر، كتـاريخ لعقـد أول       / كـانون أول   ١٢هذه ترجمت في التطبيق العملي إلى تاريخ        " فورا"لكن  

  ..!ة المتابعةاجتماعات لجن
، كما نص علـى ذلـك       ٢٠٠٨وهذا مؤشر ال يدعو للتفاؤل بإمكانية اإللتزام بإنهاء المفاوضات مع نهاية            

  .اإلعالن
ربما يكون الجديد الوحيد، أو األهم هو اإلتفاق على تشكيل لجنة متابعة تضع خطـة عمـل مـشتركة،                   

  .من الطرفين وتشرف علي عملهاوتشكل فرق تفاوض في جميع المسائل برئاسة ممثل كبير عن كل 
أما مواصلة عباس واولمرت لقاءاتهما كل اسبوعين فال تبشر بشيئ ذي بال في ضوء التجربة الـسابقة،                 

  .وإن نص اإلعالن على استمرار الالءات حتى تحرز تقدما
يسير ، سيقول اولمرت أنه     "ال مواعيد مقدسة  "بكل سهولة، كما أعلن اسحاق رابين، الشريك في اسلو أن           

  ..!على خطى رابين لهذه الجهة
يتعهد الطرفـان بالـشروع فـورا فـي     "ولعل أخطر ما ورد في اإلعالن المشترك هو الفقرة التي تقول    

االضطالع بالواجبات التي تمليها علي كل منهما خارطة الطريق، التي نصت علي حـل دائـم للنـزاع                  
) ابريـل ( نيـسان    ٣٠ اللجنة الرباعيـة فـي       االسرائيلي الفلسطيني علي اساس دولتين، مثلما وضعتها      

ذلك أن خارطة الطريق تنص في مرحلتها األولى على نزع سالح، وتفكيك منظمات المقاومـة               "..٢٠٠٣
  ..!الفلسطينية، باعتبارها منظمات ارهابية

 وأريد أن أؤكد في هذا السياق على أننا سـوف         : "وها هو عباس يؤكد في الكلمة التي القاها في أنا بولس          
نواصل العمل وفق ما تمليه علينا خطة خارطة الطريق، والتزاماتنا فيها، لمكافحـة الفوضـى والعنـف                 

  ".واإلرهاب ولتوفير األمن والنظام وحكم القانون
إن حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل بدون كلل أو تردد وفـي            "وال يتردد عباس في متابعة القول       
هذا الهدف النبيل الذي يمثل مصلحة وطنية فلسطينية بالدرجة األولـى،           ظروف بالغة الصعوبة، لتحقيق     

إن شعبنا يميز   "زاعما  "..قبل أن يكون استحقاقاً سياسياً تفرضه االتفاقات الموقعة أو خطة خارطة الطريق           
  ".تماماً بين التشديد على خطر اإلرهاب وبين استخدامه كغطاء إلبقاء الوضع القائم كما هو عليه

تشكيل "ء ما ورد في كلمة عباس تبرز خطورة اإلتفاق الذي نص عليه اإلعالن المشترك على                وفي ضو 
خاصـة  "..هيئة اميركية فلسطينية اسرائيلية بقيادة الواليات المتحدة تكلف متابعة تطبيق خارطة الطريـق            

بموجب خارطة  ويتعهد الطرفان أيضا االستمرار في االضطالع بواجباتهما الحالية         "وأن بقية النص يقول     
وستقوم الواليات المتحدة باإلشراف علي تطبيق الطـرفين        . الطريق الي حين التوصل إلي معاهدة سالم      
  ".تعهداتهما بموجب خارطة الطريق وتقويمه
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أي أن الطرفان سيبدآن في تطبيق نصوص الخارطة المتعلقة بواجباتهما الخاصة بنزع اسلحة، وتفكيـك               
فإن لم يتفقـا علـى المعاهـدة، يواصـل          ..!  قبل التوصل إلى معاهدة سالم     فصائل المقاومة الفلسطينية،  

واذا لم يتفق الطرفان علي خالف ذلك، فإن تطبيق معاهدة السالم المقبلة سيكون             "اإلعالن المشترك قائال    
  "..!خاضعا لتطبيق خارطة الطريق تحت اشراف الواليات المتحدة

  ؟..ماذا يعني ذلك
 المتحدة صالحية تطبيق الخارطة بمعرفتها، وبواسطة ادواتها المباشرة، بما في           هل يعني اعطاء الواليات   
  !؟..ذلك األدوات العسكرية

في هذا السياق فقط يمكن فهم ما قاله عباس في كلمته، دامجا المهمات المطلوبة من اسرائيل، بما يفكـر                   
تفـاوض بخطـوات مباشـرة      وعلينا أن ندعم هذا ال    "يقول عباس   ..باتخاذه من خطوات بشأن قطاع غزة     

وملموسة على األرض تثبت أننا نسير في طريق ال ارتداد عنه نحو السالم التعاقدي الـشامل والكامـل،                  
وبما يشمل وقف كافة النشاطات اإلستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وإعادة فتح مؤسـسات القـدس              

 سراح األسرى وتسهيل مهمـة سـلطتنا فـي          المغلقة، وإزالة البؤر اإلستيطانية، ورفع الحواجز وإطالق      
  ".فرض النظام وسيادة القانون

فـي فـرض النظـام      "وعباس هنا ال يربط بين الزام اسرائيل بما يطالبها به، وبين تسهيل مهمة سلطته               
  ".وسيادة القانون

لمرحلـة  في غزة متصل بالتزاماته الواردة في ا      " فرض النظام وسيادة القانون   "أي أنه قد يخبرنا غدا أن       
  ..!األولى من خارطة الطريق

وهذا يعني أن شن الحرب على غزة هو الخطوة األولى على طريق الزام اسـرائيل باإلنـسحاب مـن                   
  ..!األراضي الفلسطينية المحتلة

ولنا هنا أن نتوقف أمام قضايا الحل النهائي كما تحدث عنها عباس، وكما تحدث عنها اولمرت لنقـارن                  
  .م استخدامهمابين النصين اللذين ت

حل جميع قضايا الصراع األخرى وخاصة قضية الالجئين الفلسطينيين من كافة جوانبهـا             "عباس تحدث   
علينا أن نبدأ غداً عملية تفاوض شاملة وعميقة، حول جميع قضايا           ".."السياسية واإلنسانية الفردية والعامة   

  ".لمستوطنات واألمن والمياه وغيرهاالوضع النهائي، بما فيها قضايا القدس والالجئين والحدود وا
قضايا القدس  "، قال إن اسرائيل مستعدة لتقديمها، مشيرا إلى         "تنازالت مؤلمة "أما اولمرت فقد تحدث عن      

قافزا من فـوق    "..المستوطنات واألمن والمياه  "مسقطا، وبالتأكيد ليس سهوا، قضايا      "..والالجئين والحدود 
  ".تطبيع عالقاتها مع اسرائيل "ذلك إلى مطالبة الدول العربية إلى

أي أن اولمرت يريد أن تظل المستوطنات، كما جدار الفصل، تتلـوى فـي بطـن الكيـان الفلـسطيني                    
ويريد أن يظل األمن في الكيان الفلسطيني المنتظر مهمة اسرائيلية، كما هو اآلن، وأن تظـل                ..! المنتظر

  ..!المياه الجوفية الفلسطينية ملك إلسرائيل
 مثل هذا الكالم الذي صدر عن اولمرت يتناقض بشدة مع منطوق، وروح مبادرة السالم العربيـة                 بالطبع

إلـى أن هـذا     "التي وظفت من أجل تسويغ الذهاب إلى أنا بولس، خاصة ون عباس يشير في خطابـه                 
موعـة  الحضور المميز والمشاركة الواسعة من الدول العربية واإلسالمية الشقيقة، واللجنة الرباعية ومج           

الدول الصناعية الكبرى واألعضاء الدائمين في مجلس األمن والعديد من الدول األوروبيـة واألسـيوية               
تأكيد على أن مبادرة السالم العربية،      "معتبرا ذلك الحضور    "..الهامة ودول عدم االنحياز والدول األفريقية     

ستهدف تغيير طبيعة العالقـات  لم تكن خطوة ذات أهداف غير محددة، بل هي خطة استراتيجية شجاعة ت   
  ".في المنطقة وافتتاح عهد جديد فيها

  ؟..ماذا لو طبقت اسرائيل اولمرت نظرية عدم قدسية المواعيد مرة أخرى
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هذا يعني بكل بساطة أن اإلدارة األميركية التي ستخلف ادارة بوش هي التي ستكون مفوضـة بتطبيـق                  
خاضعا لتطبيق خارطة الطريـق تحـت اشـراف الواليـات     "معاهدة السالم المقبلة، األمر الذي سيكون   

  "..!المتحدة
هل يضمن الرئيس الفلسطيني منذ اآلن ماهية المواقف التي ستلتزم بها اإلدارة األميركية المقبلـة اتجـاه                 

  ؟..الحل النهائي للقضية الفلسطينية
ل في ذالت الخطاب     لقد ضمنت اسرائيل على ألقل أن عباس يعتزم خوض معركة في غزة، وها هو يقو              

وإلى شعبي وأهلي في قطاع غزة، أقول لكم إنكم في القلب والفؤاد، وإن ساعات الظالم سـوف تـزول                   "
أمام اصراركم وإصرارنا جميعاً على وحدة شعبنا في الضفة والقطاع كوحدة جغرافية وسياسية واحدة ال               

وبالقطع فإنه يعني أنهما    ".. ينتصران انفصام لعراها، وإن معاناتكم سوف تنتهي، وإن الحق والسالم سوف         
  ..!!سوف ينتصران على منطق المقاومة ورفض اإلعتراف بإسرائيل، القائم في غزة

٢٨/١١/٢٠٠٧  
  
 الشروط اإلسرائيلية من مدريد إلى أنابوليس .٥٨

  ماجد كيالي
ولي ، وصوالً إلى المؤتمر الد)١٩٩٣(، مروراً باتفاق أوسلو )١٩٩١(منذ إطالقها من مؤتمر مدريد 

، شهدت عملية )في الواليات المتحدة األميركية(المزمع عقده في أواخر الشهر الجاري في أنابوليس 
 .  اإلسرائيلي، العديد من الشروط اإلسرائيلية-التسوية للصراع العربي 

، )في ظل قيادة حزب الليكود برئاسة اسحق شامير(مثالً، بالنسبة لمؤتمر مدريد، كانت شروط إسرائيل 
 : ورها هذا المؤتمر، تضمنت التاليلحض
 فصل المسارات الثنائية عن بعضها، أي عدم الربط بين المسارات السورية والفلسطينية واللبنانية -١

 . واألردنية
 .  رفض وجود وفد فلسطيني مستقل؛ بحيث تم تضمين الوفد األردني للمفاوضات شخصيات فلسطينية-٢
، وبين مسار المفاوضات )المتعلق باألراضي المحتلة(الثنائية  عدم الربط بين مسار المفاوضات -٣

 ). المتعلقة بقضايا التعاون اإلقليمي وحل قضية الالجئين(المتعددة 
 .  عدم وضع جدول زمني للمفاوضات-٤

وكما هو معروف، ففي حينه تمت االستجابة لهذه الشروط، والنتيجة كانت معروفة، حيث ماطلت 
 عالقة بالمفاوضات، بمساريها الثنائي والمتعدد األطراف، بحيث أن المسار إسرائيل في كل ما له

 . التفاوضي الذي اشتق من مؤتمر مدريد لم يعد له أي وجود يذكر
في التفاوض حول توقيع اتفاق أوسلو، كانت إسرائيل فرضت على الفلسطينيين العديد من االشتراطات، 

 : أهمها
تقالية ومدتها خمس سنوات، تتضمن إنشاء سلطة وطنية، وأخرى ان:  فصل التفاوض إلى مرحلتين-١

الالجئين والقدس والمستوطنات والحدود والترتيبات األمنية : نهائية تتعلق بالمفاوضات على قضايا
 . والمياه، وهي لم يتم تحديد موعد النتهائها وتطبيقها

لثقة بين الطرفين في المرحلة  تأجيل التفاوض حول قضايا الحل النهائي بدعوى خلق إجراءات ل-٢
 . االنتقالية، وبدعوى حساسية الوضع الداخلي في إسرائيل

 التمسك باعتبار أن مرجعية المفاوضات هي المفاوضات نفسها، بمعزل عن أي مرجعية دولية أو -٣
 . قانونية

لقضايا  تخلي الفلسطينيين نهائياً عن وسائل المقاومة والعنف وسلوك طريق المفاوضات لحل ا-٤
 . الخالفية والصراعية بين الجانبين
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 ربط الفلسطينيين بمالحق اتفاقات أمنية واقتصادية ومالية تكبل السلطة الفلسطينية وتعمق اعتماديتها -٥
 . على إسرائيل

المحصلة أن إسرائيل، وبعد ستة أعوام من هذه االتفاقية لم توف باالستحقاقات المطلوبة منها في المرحلة 
 بالمئة من األراضي الفلسطينية المحتلة، وعززت من بناء ٢٧لية، إذ أنها لم تنسحب سوى من االنتقا

 . المستوطنات، ولم تتح للكيان الفلسطيني النمو، وقيدت المعابر الداخلية والخارجية
، )٢٠٠٢(، ثم معاودة إسرائيل احتالل المدن الفلسطينية )٢٠٠٠(وكانت النتيجة اندالع االنتفاضة 

، وبعدها تم االستعاضة عن هذا )في ظل حكومة شارون( لتقويضها اتفاقات أوسلو جملة وتفصيالً وصوالً
، بهدف تحرير )٢٠٠٥(المسار بطرح خطة االنسحاب األحادي الطرف، وهو ما تم تنفيذه في قطاع غزة 

 إسرائيل من عبء السيطرة على مليون ونصف فلسطيني فيها، من النواحي األمنية والسياسية
 . واألخالقية

 اإلسرائيلية، من أنابوليس طالعتنا إسرائيل -اآلن، وبمناسبة الدعوة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية 
 : بطرح المزيد والمزيد من الشروط الخطيرة والمعقدة والمجحفة، ومن دون مقابل حقيقي، وضمنها

كشرط مسبق لالعتراف بالدولة  دعوة الفلسطينيين لالعتراف بطابع إسرائيل كدولة يهودية، -١
 . الفلسطينية كوطن للفلسطينيين

ومن الواضح أن هذا الشرط الفريد من نوعه، يستهدف تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، باعتبار 
الدولة الفلسطينية هي المكان المطلوب لممارستهم حق العودة، واألنكى أنه يحمل في طياته مخاطر 

 الفلسطينيين من مواطني إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية، بدعوى أنها وطنهم ، أي ترحيل"الترانسفير"
 ". إسرائيل بيتنا"القومي، كما يطالب افيغدور ليبرمان زعيم حزب 

أو على األقل إخراج هؤالء الفلسطينيين من نطاق المواطنة اإلسرائيلية، واعتبارهم مجرد مقيمين بحقوق 
 . بي ليفني وزيرة خارجية إسرائيلمدنية، على ما طرحت مؤخراً تسي

 انتزاع اعتراف عربي وفلسطيني خصوصاً بشأن اعتبار قيام دولة فلسطينية هو بمثابة نهاية للصراع -٢
ومعنى ذلك أن قيام الدولة الفلسطينية هو . ونهاية للمطالب الفلسطينية، في مجال الصراع مع إسرائيل

قصة، ال أن يفتح الباب على مطالبات أخرى في المستقبل، من بالنسبة إلسرائيل ينبغي أن يكون نهاية ال
مثل عودة الالجئين، أو التعويض عن المآسي التي تسببت بها إسرائيل للفلسطينيين وفي الدول العربية 

 . المجاورة، وبالنسبة للحدود والمياه وغير ذلك من المسائل
ة الفلسطينية، مع االستعداد النفتاح إسرائيل  تفسير حق العودة لالجئين بحصر عودة هؤالء إلى الدول-٣

 . على إمكان النظر بتقديم مساهمة بهذا الشأن تتمثل بعودة بعض الالجئين إلسرائيل ألغراض إنسانية
 اعتبار أن قبول إسرائيل للتسهيل على الفلسطينيين في األراضي المحتلة، واستعدادها لالعتراف بقيام -٤

ترافق مع فتح الدول العربية المجال لتطبيع عالقاتها مع إسرائيل، بالتزامن مع دولة فلسطينية، ينبغي أن ي
 . الخطوات المتحققة وليس بعدها

 ربط تقديم أي استحقاقات بشأن عملية التسوية بضمان أمن إسرائيل؛ وهذا هو المقصد من طرح -٥
الفلسطينية بمكافحة اإلرهاب ، مجدداً، السيما أن هذه الخطة تفترض قيام السلطة "خريطة الطريق"خطة 

تجميد (، مقابل تنفيذ إسرائيل لما هو مطلوب منها في المرحلة األولى )بالمصطلحات اإلسرائيلية(
 ). االستيطان ورفع الحواجز األمنية وفتح المؤسسات في القدس

 الفلسطينية  فوق كل ذلك فإن إسرائيل تعتبر انعقاد مؤتمر أنابوليس مجرد فاتحة الستئناف المفاوضات-٦
 .  اإلسرائيلية، وفقط، بمعنى أنها ترفض البحث في إصدار وثيقة تحدد نتيجة المفاوضات-

وهي رفضت أساساً أن يبحث هذا المؤتمر حالً لقضايا القدس والالجئين والمستوطنات والحدود 
وبالخصوص بعد والترتيبات األمنية والمياه، على أن يتم البحث في هذه األمور بعد انتهاء المؤتمر، 



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ٩١٧:         العدد                        ٣٠/١١/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

تطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق، التي تفترض على السلطة الفلسطينية االلتزام بوضع حد 
 ). أو مكافحة اإلرهاب بالمصطلحات اإلسرائيلية(للمقاومة 

 رفض إسرائيل االلتزام بأي جدول زمني إلنهاء المفاوضات، أو لتطبيق النتائج التفاوضية التي يمكن -٧
 . التوصل إليهاأن يتم 

هكذا فإن مختلف المعطيات تشير بضرورة تخفيض مستوى التوقعات من مؤتمر أنابوليس، وعدم 
المراهنة عليه تماماً، ألن إسرائيل مازالت في الحقيقة غير ناضجة بعد لعملية التسوية، برغم كل 

ه، إضافة للتصريحات التقديمات الفلسطينية، وهذا ما تؤكده تصريحات إيهود أولمرت ووزيرة خارجيت
 . الصادرة عن إيهود باراك زعيم حزب العمل، والشريك الرئيسي في االئتالف الحكومي

أيضاً يمكن االستنتاج من قائمة الشروط الموضوعة بأن إسرائيل غير راغبة أو غير مستعدة للذهاب 
 : بعيداً في التسوية، انطالقاً من الحقائق التالية

تفاوض مع نفسها، أكثر من التفاوض مع الفلسطينيين، فإيهود أولمرت يبدو  ان إسرائيل تواصل ال-١
السيما العمل والليكود وشاس (وكأنه يزايد على منافسيه من داخل حزبه كاديما، وفي األحزاب األخرى 

 ). وإسرائيل بيتنا
ي ال تعتبر نفسها  ان إسرائيل مازالت تنكر اآلخر أي الفلسطينيين، وال تنظر إليهم نظرة متكافئة، وه-٢

 ! أصالً دولة محتلة، فكيف يمكن تصور عملية تفاوضية تجري على خلفية هكذا عقلية؟
 ان الضغوط الدولية واإلقليمية، وهي ليست على الدرجة المناسبة من القوة واإلصرار، تشجع -٣

 التي تضطر إسرائيل على التمسك بروح الغطرسة والعنت، بمعنى انها لم تصل إلى الدرجة المناسبة
 . إسرائيل لحسم أمرها في تنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها في عملية التسوية

إن الثمن الداخلي الذي تدفعه إسرائيل الستمرار االحتالل واستمرار العنت ليس بالكلفة التي تضرها  -٤
 . يةإلنهاء االحتالل، السيما في ظل الضعف والتفتت والتخبط الحاصل في الساحة الفلسطين

 ٢٩/١١/٢٠٠٧البيان 
  
  ديمقراطية فلسطين في سجون االحتالل  .٥٩

  ياسر الزعاترة
الـدكتورة مـريم    (مؤخراً اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني نائبة المجلس التشريعي عن حركة حماس            

مريم صـالح هـي     . ، في ذات الوقت الذي اعتقلت فيه خالد طافش، وهو من نواب حماس أيضاً             )صالح
لى التي تعتقل منذ انتخابات المجلس التشريعي مطلع العام الماضي، ما يعني، وقياسـاً علـى                النائبة األو 

سميرة الحاليقة ومنى منصور، زوجة الشهيد      (مسلسل اعتقال النواب الرجال، أن نائبتي حماس األخريين         
والنساء هـو   والحال أن اعتقال نواب حماس من الرجال        . هما برسم االعتقال أيضاً   ) القائد جمال منصور  

بمثابة رفع للعبء عن كاهل السلطة التي لم تعتقل أحداً منهم كما هو حال المئات الذين اعتقلـتهم منـذ                    
الحسم العسكري في قطاع غزة منتصف حزيران الماضي، رغم استيائها من نشاط بعضهم فـي سـياق                 

يـشار  .  وعناصرها الدفاع عن المعتقلين وفضح الممارسات التي تجري بحقهم وبحق مؤسسات الحركة          
هنا إلى أن مديرة مكتب النائبة مريم صالح قد استدعيت من قبل سلطات االحتالل ولم تعتقل، لكن األمن                  
الفلسطيني بادر مباشرة إلى اختطافها، وكان السؤال الذي وجه إليها، لماذا لم يستمر اعتقالك مـن قبـل                  

العتيدة رهن االعتقال لمن طالته يد االحتالل مـن         اإلسرائيليين؟ هكذا تغدو ديمقراطية السلطة الفلسطينية       
رموزها المصممين على مقاومته، فمن بين جميع نواب حماس السبعة واألربعين في الضفة الغربية لـم                

هكذا تفتضح عبثية الديمقراطية الفلسطينية التي      ). امرأتان وثالثة رجال  (يتبق سوى خمسة خارج السجن      
ض العتبارات وتبريرات مختلفة، إذ ما قيمة ديمقراطية ال تسير من دون            نادى بها كثيرون وصدقها البع    

رضا االحتالل عن مسارها وعناصرها، وما أن تغدو عبئاً عليه حتى يحولها إلى هباء منثـورا؟، إنهـا                  
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ديمقراطية صيغت على أساس مشروع أوسلو الذي كان عليه أن يؤبن المقاومة ويخلّص االحـتالل مـن             
 حتى عاد االحـتالل     ٢٠٠٠ان، وما إن رفض الفلسطينيون خاتمته في كامب ديفيد عام           عبء إدارة السك  

باستثناء ما انسجم معه من     : إلى المدن والقرى من جديد، وأحال تلك الديمقراطية ومؤسساتها إلى خراب          
ية في  مفرداتها وعناصرها، فهنا ثمة نائب يتحرك ببطاقة الفي آي بي، وهناك آخر يقبع في زنزانة انفراد               

  .سجن هداريم أو عزل النقب
كيف يمكن لسلطة احتالل أن تمرر صيغة تخدم أعداءها، وكيف صدق بعض المخلـصين أن بوسـعهم                 
المشاركة في عملية سياسية يمكن للمحتل أن يعبث بها كيف يشاء، وقد رأينا كيف تحول نواب حمـاس،                  

المتبدد، وبعد أن تبين أن حركتهم ليـست        صاحبة األغلبية إلى أسرى في غضون أيام عشية عملية الوهم           
ما جرى يؤكد اسـتحالة الجمـع بـين         . في وارد بيع القضية من أجل سلطة بائسة أو حكومة أكثر بؤسا           

المقاومة وبين مشروع سلطة قامت في أساسها على خدمة برنامج االحتالل وليس جعل وجوده مكلفاً كما                
 وعندما استدعيت حماس للمشاركة في االنتخابات، لم يكن         هو منطق المقاومة في كل التجارب التاريخية،      

التـي ورثـت   " األغلبية"ذلك إال من أجل أن تشكل األقلية بصرف النظر عن حجمها، ولكي يكون بوسع         
وعندما جـاءت   . ياسر عرفات أن تمضي في مسار أوسلوي جديد ال مقاومة فيه وال بنادق وال رصاص              

ربمـا وفرتهـا    : قالب على كل شيء، ودائماً بذرائع جديدة ومبتكـرة        النتيجة خالف ما رتّبوا جرى االن     
نتعاطف مع أحبتنا النواب األسرى، ونتمنى لو كان بوسـعنا          . حماس نفسها باجتهاد خاطىء هنا أو هناك      

فعل شيء غير الكتابة عنهم، لكننا ال نفضلهم على إخوتهم اآلخرين في سجون االحتالل وسجون السلطة،               
 كانوا مجتهدين في خيارهم دخول االنتخابات، من دون أن يستبعدوا أبداً خيـار االعتقـال                فيما نعلم أنهم  

 أسـيراً   ٤٤٠بقي أن نشير من باب المفارقة إلى ما يقال عن إطالق            . الذي جربه أكثرهم مراراً قبل ذلك     
تى اآلن يزيد   كحوافز قبل قمة أنابوليس، وذلك عبر التذكير بأن عدد من اعتقلوا منذ أول شهر أكتوبر وح               

  . شخص،،٥٠٠عن 
  ٣٠/١١/٢٠٠٧الدستور 
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