
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتحاور مع العدو وال نتحاور مع حماس: دحالن
  قد تنفجر في أية لحظة" قنبلة موقوتة"قطاع غزة بات بفعل الحصار : أبو زهري

  في غزة"  عملية كبيرة "غوطا على أولمرت ليجيز الجيش اإلسرائيلي يمارس ض
  " إسرائيل" ضد إسقاط حق العودة واالعتراف بيهودية ٤٨أغلبية فلسطينيي الـ 

 موسى يشكّك في جدية أميركا وإسرائيل إزاء عملية أنابوليس

ال:أبو مازن بعد لقاء مبـارك
ــتكمال  ــمانات الس ــد ض توج

جديـة  "المباحثات لكن لـدينا     
  "أميركية

 ٣ص ... 

 ٢/١٢/٢٠٠٧٩١٩األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ٩١٨:         العدد                        ٢/١٢/٢٠٠٧االحد: التاريخ

    :السلطة
 ٤  المنطقة بأسرها ستكون على فوهة بركان اذا لم تنجح المفاوضات النهائية: ابو ردينة .٢
 ٥  منظمة التحرير الفلسطينية توشك على فقدان نصابها القانوني" تنفيذية" .٣
 ٥  نتحاور مع العدو وال نتحاور مع حماس: دحالن .٤
 ٥  "أنابولس"مبكرة بفعل " إسرائيلية"السلطة تعول على انتخابات  .٥
 ٦  هو نتيجة من نتائج مؤتمر أنابوليس لتصعيد اإلسرائيلي األخيرا :النونو .٦
 ٦  سابق وصفي قبهاالوزير لتثبيت االعتقال اإلداري ل .٧
 ٦  نائب من فتح يطالب حكومة فياض بحل مشكلة الرواتب .٨
 ٦  المطلوب معالجة جذرية لالنقسام الفلسطيني الداخلي: عضو التشريعي جرار .٩
 ٧  غزةاتفاق مع االسرائيليين لخروج جميع العالقين في : حسين الشيخ.١٠
 ٧  لسفارة الفلسطينية في القاهرة للمحتجزين والعالقين بالعريشمن امساعدات مالية .١١
 ٧  من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضعيفة األداء% ٥٢: رئيس ديوان الرقابة.١٢

    
    :المقاومة

 ٨   قد تنفجر في أية لحظة" قنبلة موقوتة" قطاع غزة بات بفعل الحصار :أبو زهري .١٣
 ٨   إستشهاد عنصر من سرايا القدس والجهاد تعتبر التصعيد االسرائيلي من نتائج أنايوليس .١٤
 ٨  عمها المطلق إلسرائيل عن اقتراحها لمجلس األمن يعكس دأمريكاتراجع : أبو زهري .١٥
 ٨ الشعبية تطالب مصر بالتدخل لفتح معبر رفحالجبهة  .١٦
 ٩   خالفات إيرانية سورية تربك الفصائل الفلسطينية المعارضة .١٧
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  في غزة"  عملية كبيرة "ارس ضغوطا على أولمرت ليجيز الجيش اإلسرائيلي يم .١٨
 ٩   استهدفت مصنعا إلنتاج القنابل النووية على سوريالغارة اإلسرائيليةا: الصنداي تايمز .١٩
١٠   " وثيقة استقالل اسرائيل "إلغاء توقيع الطالب العرب على يطالب بنفاع  .٢٠
١٠  إسرائيل ستطالب سورية بعشرات آالف الدونمات قرب دمشق .٢١
    

    :األرض، الشعب
١٠   " إسرائيل" ضد إسقاط حق العودة واالعتراف بيهودية ٤٨أغلبية فلسطينيي الـ  .٢٢
١١   يمنعون نشطاء سالم يهود من التضامن مع الفلسطينييننالجنود االسرائيليو .٢٣
١١    فلسطينياً الشهر الماضي ٣٤٠االحتالل يعتقل  .٢٤
١١    نيران االحتالل تحرم نصف صيادي شمال غزة من مزاولة مهنتهم .٢٥
١٢  د يضع غزة على شفير كارثةنفاد الوقو .٢٦
١٢  "فتح" أسير غالبيتهم من ٨٠٠عشرة آالف و : تقرير إحصائي .٢٧
١٢    " غزة فيوقف اإلحصاء السكاني" من تداعيات  يحذر شبانة .٢٨
١٣  غزة عبر معبري ايريز والعوجة من سكان ٢٥٠إسرائيل تسمح بخروج  .٢٩
١٣  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة تطالب االتحاد األوروبي بالتدخل السريع .٣٠
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                   ٩١٨:         العدد                        ٢/١٢/٢٠٠٧االحد: التاريخ

   :اقتصاد
١٣  يعرض إنعكاسات الحصار على االقتصاد الفلسطينيالتقرير االقتصادي العربي الموحد  .٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٥   " أنابولس"لجنة المتابعة العربية تقيِّم نتائج  .٣٢
١٥  خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الفلسطيني مباحثات مؤتمر أنابوليس .٣٣
١٥  زاء عملية أنابوليسموسى يشكّك في جدية أميركا وإسرائيل إ .٣٤
   

   :دولي
١٦   موسكو تحتفل بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني .٣٥
١٦   أنابوليس وضع مصداقية الكثيرين على المحك رغم أنه لن يغير كل شيء: بلير .٣٦
١٦  إلى مؤتمر الجهات المانحة للفلسطينيينفرنسا تدعو المعلم  .٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  بالل الحسن... الصواب والخطأ في مفاوضات أنابوليس .٣٨
١٩  حسن نافعة... طريق واحد..من السادات في الكنيست إلى عباس في أنابوليس .٣٩
٢١  وحيد عبد المجيد... ماذا سوف يلي؟... مؤتمر أنابوليس ماذا قبله .٤٠
٢٣  دنيس روس... "اليوم الذي يلي أنابوليس" .٤١
٢٥  ياسر الزعاترة... حماس والتطبيع العربي بعد أنابوليس .٤٢
٢٦  هاني حبيب... !!فسحبت واشنطن مشروع قرارها.. رفضته إسرائيل .٤٣
    

 ٢٧  :كاريكاتير
***  

  
  "جدية أميركية"ال توجد ضمانات الستكمال المباحثات لكن لدينا :  مازن بعد لقاء مباركأبو .١

الرئيس الفلـسطيني محمـود     بحث  :  صالح متولي  - القاهرة من ٢/١٢/٢٠٠٧ الشرق األوسط    ذكرت
والرئيس المصري حسني مبارك، أمس، في القاهرة نتائج مؤتمر أنابوليس في ضـوء             ) أبو مازن (عباس  

التطورات الالحقة عليه وفي مقدمتها سحب مشروع اميركي في مجلس األمن يتبنى نص اتفاق مـؤتمر                
  .نأنابوليس باعتباره مرجعية للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليي

إطالق عملية التفـاوض  "وقال ابو مازن عقب لقائه مبارك إن الغرض الرئيسي من مؤتمر أنابوليس كان              
وليس الدخول في تفاصيل، وهو ما تم االتفاق عليه بالفعل حيث سيتم تشكيل مجموعة لجـان تفاوضـية                  

اري، لبحـث كافـة     الج) كانون االول ( ديسمبر   ١٢مشتركة مع الجانب اإلسرائيلي لتبدأ مفاوضاتها يوم        
القضايا بما فيها الوضع النهائي منها القدس والالجئين والحدود والمستوطنات والمياه واالمـن، وهنـاك               

  ".لقيادة المفاوضات) أبو العالء(لجنة برئاسة أحمد قريع 
، حول القدس وتحديد    )الءات(وحول ما صرح به رئيس وزراء إسرائيل أيهود أولمرت بأن هناك ثالث             

منية لنهاية المفاوضات وتفكيك المنظمات التي يطلقون عليها إرهابية في فلسطين، تـساءل ابـو               فترة ز 
مشيرا إلى أن موضـوع     " إذا كان األمر كذلك فلماذا سيتم تشكيل لجان التفاوض حول هذه األمور           "مازن  

الفلسطيني اإلرهاب، جزء من البند األول من خطة خريطة الطريق التي تتضمن استحقاقات على الجانب               



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                   ٩١٨:         العدد                        ٢/١٢/٢٠٠٧االحد: التاريخ

وأيضا على الجانب اإلسرائيلي وأن ما هو مطلوب من الفلسطينيين سنقوم به ومـا هـو مطلـوب مـن                    
اإلسرائيليين يجب أن تقوم به إسرائيل خاصة فيما يتعلق بوقف االستيطان وإزالـة البـؤر االسـتيطانية                 

عام ) ايلول( سبتمبر   ٢٨ل  وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس والعودة إلى وضع ما قب           
 أي ما قبل انتفاضة االقصى ونحن مطلوب منا ضبط األمن وغيره من الطلبات التي نعتبر أنفسنا                 ٢٠٠٠

  ".ملتزمين بها
ال توجد ضمانات الستكمال عملية المباحثات، ولكـن هنـاك مجتمعـاً دوليـاً              "وأشار أبو مازن إلى أنه      

إلضافة إلى وجود مرجعيات دولية ودعم عربي وإسالمي قوي         ومؤسسات دولية كلها كانت تريد السالم با      
وتعليقاً على سحب الواليات المتحدة لمشروع قرار يدعم نتائج مؤتمر أنـابوليس قـال              ". وجدية أميركية 

إننا لم نطلع على المشروع وأنه يبدو أن الدول العربية لم تقبل به وكذلك األطـراف                "الرئيس الفلسطيني   
  ".كتفاء ببيان يصدر عن رئيس مجلس األمناألخرى لذا تم اال

لقد حاورنـا حمـاس أربـع أو        "وعما إذا كان الوقت قد حان لالنفتاح على حركة حماس، قال أبو مازن              
خمس سنوات وليس لدينا مانع من أن نحاورها، وأن نستمر في الحوار ألنهم جزء من الشعب الفلسطيني                 

تجاهله ولذلك نحن نعتبر هذه الحركة مهمة، وعندما تنهي         ونحن لم نتخل عن هذا الجزء من الشعب وال ن         
  ".انقالبها في غزة فنحن جاهزون للحديث معها

، )أبو مـازن  (، وموافقته   ١٩٤٨ ألف الجئ فلسطيني فقط من الجئي عام         ٢٠وحول ما تردد بشأن عودة      
 خاص بالالجئين،   لم يحدث أي اتفاق في أنابوليس على أي شيء        : دولة إسرائيل قال عباس   " يهودية"على  

ـ     دولة إسرائيل فنحن نرفض هذه التسمية، ونقول هناك دولة إسرائيل وهناك           " يهودية"وأما في ما يتعلق ب
  .دولة فلسطين، فهناك في إسرائيل يوجد يهود وغير يهود

كان هناك وهم لدى البعض بأننا كنا نريد أن نتفـاوض خـالل هـذا االجتمـاع مـع                   "وقال أبو مازن    
أن هناك محطتين بعد    "، موضحاً   "ن أو أن هناك مفاوضات أو صفقة، لكن األمر كان غير ذلك           اإلسرائيليي

اجتماع أنابوليس، األولى في باريس، والثانية في موسكو حيث سيكون هناك مـؤتمر آخـر للمراجعـة                 
  ".لمعرفة ما تم بالمفاوضات التي تبدأ خالل الشهر الجاري

" الحياة"سألت : جيهان الحسيني، نبيل غيشانعن  عمان - القاهرةمن  ٢/١٢/٢٠٠٧ الحياة وأضافت
لم : "عباس عن سحب الواليات المتحدة مشروع قرار يدعم نتائج مؤتمر أنابوليس من مجلس األمن، فقال

نطّلع على المشروع، ويبدو أن الدول العربية لم تقبله وكذلك األطراف األخرى وتم االكتفاء ببيان 
وأشاد في . وتوقف عباس في مطار عمان أمس في طريقه إلى السعودية ".يصدره رئيس مجلس األمن
ما أسعدنا هو الموقف : "وقال". اإلجماع العربي غير المسبوق في أنابوليس"تصريحات للصحافيين بـ 

وتحدث الجميع بإسلوب ايجابي لدعم القضية الفلسطينية، وللمرة (...) العربي الذي كان واحداً وموحداً 
 اإلسرائيلي هناك إجماع عربي شمل كل األشقاء أعضاء لجنة متابعة - تاريخ الصراع العربي األولى في 

  ".وهذا شيء مشرف. المبادرة العربية للسالم ومن هم خارجها
المفروض أن ال تكون هناك : ورداً على سؤال عن وجود معوقات في طريق المفاوضات، قال عباس

وعلينا دائماً أن . ضات، لكننا ال نعرف ما سيأتينا في الطريقمعوقات ألننا اتفقنا على إطالق المفاو
لكن علينا أيضاً أن نكون مصممين على السير في هذا . نحسب حساب العقبات التي ال تكون في الحسبان

  ".الخط حتى النهاية، للوصول إلى حل نهائي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
  
   على فوهة بركان اذا لم تنجح المفاوضات النهائيةالمنطقة بأسرها ستكون: ردينةابو  .٢

في الرياض، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة لفرانس برس في اتصال هـاتفي               :  وفا –عواصم  
المنطقة بأسرها ستكون على فوهة بركان اذا لم تنجح المفاوضات النهائية الفلـسطينية االسـرائيلية               "ان  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                   ٩١٨:         العدد                        ٢/١٢/٢٠٠٧االحد: التاريخ

س االدارة االميركية والمجتمع الدولي ضغوطا جدية وحقيقية علـى حكومـة            الشهر المقبل واذا لم تمار    
  اسرائيل

  ٢/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  نتحاور مع العدو وال نتحاور مع حماس: دحالن .٣

 قال مستشار االمن القومي السابق للرئيس الفلسطيني محمد دحالن إن الجميع بمن فيهم              : د ب أ   -القاهرة  
وقـال   .ة ما حدث في غزة الذي نجم عن إستيالء حركة حماس على السلطة فيهاهو نفسه يتحمل مسؤولي 

المصرية في عددها امـس إن حمـاس ال تقبـل    " المصري اليوم "دحالن في تصريحات خاصة لصحيفة      
وأضاف دحـالن، عـضو      .شريكا لها في الحكم وال تتورع عن إستخدام العنف وإنه أول من حذر منها             

ومـا  "يني عن حركة فتح، ردا على سؤال حول متى سيتم حل مشكلة القطـاع               المجلس التشريعي الفلسط  
  ".المشكلة أن تبقى حماس سنة أخرى بالحكم حتى يجرب الناس حكم حماس والحكم االسالمي

عدم إمكانية عقد حوار مع من قتل ونهب وهدد وانقلب على السلطة وإنه من الممكن البدء بالحوار                 "وأكد  
  ".لنا بقوة السالح وهي عدونا أما حماس فالمع إسرائيل التي تحت

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتضن حماس وساعدها وعرض عليها الحوار مقابـل               
وقال إن مصر تدفع ثمنا باهظا نتيجة موقفها المنطقي المتزن فـي العالقـة بـين                 .التراجع عن إنقالبها  

ت أن تجرح اليد التي تمد لها يد العون وإنها ال تقدر ما             حركتي فتح وحماس مشيرا إلى أن حماس اعتاد       
تتعرض له مصر من إنتقادات في المجتمع الدولي وتحديدا الواليات المتحدة وإسرائيل بـسبب موقفهـا                

  .  المتزن
  ٢/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  منظمة التحرير الفلسطينية توشك على فقدان نصابها القانوني" تنفيذية" .٤

كشفت مصادر فلسطينية رسمية، عن وجود مخاوف حقيقية من فقدان اللجنـة             :نتصر حمدان  م -رام اهللا   
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، النصاب القانوني لعقد اجتماعاتها بعد وفاة عضو اللجنـة التنفيذيـة               

 القوى  ان حالة من النقاش والجدل تدور في اوساط       " الخليج"اميل جرجوعي مؤخرا، موضحة في حديث ل      
والفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير بشأن تسريع عقـد اجتمـاع المجلـسين المركـزي                

واكثر ما يثير المخاوف     .والوطني لبحث امكانية اجراء انتخابات جديدة ألعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة         
ية الذين يصل عددهم حاليا إلى      بشأن فقدان النصاب القانوني هو كبر سن العديد من اعضاء اللجنة التنفيذ           

 عضوا، واعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الذين توفوا، هم الرئيس الراحل ياسر            ١٨ عضوا من اصل     ١٣
  .عرفات، فيصل الحسيني، ياسر عمرو، اميل جرجوعي، وسليمان النجاب

  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "أنابولس"ل مبكرة بفع" إسرائيلية"السلطة تعول على انتخابات  .٥

كشف الناطق الرسمي باسم حركـة فـتح والمستـشار الـسياسي للـرئيس               : منتصر حمدان  -رام اهللا   
الفلسطيني، احمد عبد الرحمن عن أن الجانب الفلسطيني يعول على إمكانية ان تقود نتائج لقاء انـابولس                 

.  ذلك إجراء انتخابات مبكرة    بما في " إسرائيل"إلى إحداث تغييرات دراماتيكية في الساحة السياسية داخل         
هذا االستنتاج الذي توصل إليه األمريكيون والعالم متأخراً خمـس سـنوات يـسبب              "وقال عبد الرحمن    

وسيفرض نفسه على الحكومة الحالية فيها المقيدة بقيود اليمـين المتطـرف المتمثـل              " إلسرائيل"إزعاج  
  ).زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو(س وتهديدات بوزير التهديد االستراتيجي افيجدور ليبرمان وبحزب شا
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وبالتالي التـسريع فـي إجـراء       " اإلسرائيلي"وتابع أن الحراك السياسي الدولي سوف ينتقل إلى الداخل          
انتخابات نيابية جديدة كما حصل بعد مؤتمر مدريد حيث سقطت حكومة اسحق شامير وسـقط الليكـود                 

ا الى نشوء وضع دولي جديد سوف يشكل عامل ضغط أساسياً           وجاء اسحق رابين رئيساً للحكومة، مشير     
وأضاف إن  . والقوى السياسية فيها، وإال ستصبح دولة منبوذة على نحو لم يسبق له مثيل            " إسرائيل"على  

  .بوش يجب قيام دولة فلسطينية) جورج(على لسان الرئيس " انابولس"العالم قال في 
  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  هو نتيجة من نتائج مؤتمر أنابوليس لتصعيد اإلسرائيلي األخيرا :النونو .٦

اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة، على لسان الناطق باسـمها طـاهر النونـو أن              :  حامد جاد  -غزة  
التصعيد اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة هو نتيجة من نتائج مؤتمر أنابوليس، موضـحة أن الـشعب                 

وقال النونو التصعيد اإلسرائيلي يهدف إلى زيـادة الـضغط           .اراً وتمسكاً بحقوقه  الفلسطيني سيزداد إصر  
  .على المواطنين الفلسطينيين لتهيئتهم للقبول باإلمالءات األميركية االسرائيل

  ٢/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  سابق وصفي قبهاالوزير ل االعتقال اإلداري لتثبيت .٧

 عوفر اإلسرائيلي تثبيت قرار االعتقـال اإلداري الـصادر           قررت المحكمة العسكرية في معتقل     :أ.ب.د
وقال مركز أحـرار لدراسـات      . بحق الوزير الفلسطيني السابق والقيادي في حركة حماس وصفي قبها         

األسرى الفلسطيني في بيان إن قبها والذي أمضى ستة شهور في االعتقال اإلداري تم تجديـد اعتقالـه                  
وذكر محامي المركز أن المحكمة لم يكن لديها أي مواد جديدة وأنها             .اري الشهر الج  ٢٤للمرة الثانية في    

وعـرض علـى ذات   . اكتفت بالقول إن قبها يشكل خطرا على أمن المنطقة وال إمكانية لإلفـراج عنـه       
المحكمة المهندس النائب عبد الرحمن زيدان ووزير األشغال السابق الذي تم تأجيل النظر فـي قـضيته                 

  . الشهر المقبلحتى السادس من 
  ٢/١٢/٢٠٠٧  اإلماراتيةالبيان 

  
  نائب من فتح يطالب حكومة فياض بحل مشكلة الرواتب .٨

جدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح أشرف جمعة امس مطالبتـه              :  د ب أ   -غزة  
ع غـزة ،    لحكومة تسيير األعمال بالضفة الغربية بإعادة صرف رواتب الموظفين المقطوعة فـي قطـا             

إن الحكومة الفلسطينية تقـوم بجهـد       "وقال جمعة في بيان صحفي       .موضحاً أن حالتهم بدأت تزداد سوءا     
، موضحاً أن أبناء حركة فـتح       "كبير من أجل حل العديد من القضايا المتعلقة بشؤون المواطن الفلسطيني          

  .خاصة يعانون من مشكلة الرواتب معاناة كبيرة جدا
  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  المطلوب معالجة جذرية لالنقسام الفلسطيني الداخلي: عضو التشريعي جرار .٩

 عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة ،صرحت خالدة جرار:  القدس المحتلة-  جمال جمال
بان األولوية الفلسطينية اليوم هي تثبيت صمود الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة، محذرة "، الشعبية

ان المطلوب " الدستور"وقالت في تصريحات خاصة ل  . اإلسرائيلي عقب مؤتمر انابوليسمن التصعيد
ن مؤتمر انابوليس نجح في تمرير األجندة إ"وتابعت  .هو حل االنقسام الفلسطيني الداخلي ومعالجته جذرياً

ولية للقضية، و تثبيت المرجعية الدأما من حيث تحقيق األهداف الفلسطينية، أاألميركية واإلسرائيلية، 
واكدت جرار ان هذا المؤتمر شكل وللمرة األولى في هذه . وتطبيق قرارات الشرعية الدولية فقد فشل
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العملية وضوح رؤية الرئيس األميركي جورج بوش للدولتين وما يقصده من الوطن القومي، وهو يهودية 
 والمشروع الصهيوني الذي الدولة اإلسرائيلية وهو الوطن القومي اليهودي، وهذا هو جوهر الفكر

" ومضت تقول ."يضرب في مضمونه الحقوق األساسية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة
حتى اليوم، يدل على ...ن الحديث عن عملية مفاوضات تعيد سيناريو مفاوضات مدريد وأوسلو وطاباإ

سنبقى ندور في " وقالت". رغم ما مروا بهان الفلسطينيين لم يقيموا ولم يعيدوا حساباتهم بشكل صحيح 
  ."كبر من الثمن الذي دفعناه في السنوات السابقةأحلقة مفرغة من المفاوضات غير المجدية وندفع ثمنا 

  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  اتفاق مع االسرائيليين لخروج جميع العالقين في غزة: حسين الشيخ .١٠

دنية الفلسطينية ان الجانب االسرائيلي وافق على خـروج         اكد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشئون الم       
كافة العالقين في قطاع غزة من طلبة واصحاب اقامات ومصالح خارج قطاع غزة مشيرا الى ان االيـام                  

وقـال   .القادم ستشهد حراكا في هذا الموضوع وان غدا االحد سيشهد خروج الدفعة االولى من العـالقين             
اليوم ان القضية تتعلق بجميع فئات الشعب الفلسطيني وليس بفئة معينة           " سما"الشيخ في تصريحات لوكالة     

وان المحادثات مع الجانب االسرائيلي في منتهى التعقيد النها تشمل العديد من النواحي سـواءا الحجـاج                 
مين نبذل جهودا كبيرة لتا   "وتابع   .المرضى والطلبة والمزارعين والتجار وكافة الفئات المجتمعية في غزة        

خروج مرضى السرطان واالمراض الخطيرة الى خارج القطاع للعالج وتاخذ هذه القضية جهدا واولوية              
  ".كبيرة منا في الوقت الحاضر اضافة الى القضايا االخرى

  ١/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  لسفارة الفلسطينية في القاهرة للمحتجزين والعالقين بالعريشمن ا مالية مساعدات .١١

 جنيه مصري على    ٥٠٠قامت السفارة الفلسطينية في القاهرة بتوزيع       :  محمد أبوعيطة  -  القاهرة -سيناء  
كل محتجز، وتسديد المبالغ المستحقة لعدد من الفنادق والشاليهات التي أقام بها مئات العالقين الفلسطينيين               

  .على حدود مصر مع قطاع غزة خالل الشهر الماضي
  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضعيفة األداء% ٥٢: ديوان الرقابةرئيس  .١٢

قال الدكتور محمود أبو الرب نائب رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية في السلطة الفلسطينية، إن أداء                
واضاف ان ديوان الرقابة قيم نظام الرقابة الداخليـة         . من المؤسسات الفلسطينية الرسمية ضعيف    % ٥٢

وفي برنـامج   . اداؤها متوسط % ٢٢من المؤسسات فقط اداؤها ممتاز، و     % ٦سسات، وتبين أن    في المؤ 
الذي نظمته وزارة االعالم الفلسطينية في مدينة نابلس امس، قال ابو الرب ان ترتيب              " حوار مع مسؤول  "

ة، جهاز االحصاء المركزي، سلطة النقـد، محافظـة غـز         : المؤسسات الخمس االولى في االداء كالتالي     
اذ تبين ان ديوان الرقابة     " مذهلة"واشار ابو الرب الى أن نتائج التقييم كانت         . وزارة المالية، وزارة العمل   

، مشيراً الى أنه تـم      %٢٢في االداء، بينما ديوان الرئاسة على       % ١٩نفسه لم يحصل سوى على عالمة       
ي طلب مـن ديوانـه تطبيـق        الذ) ابو مازن (عرض هذه النتائج على الرئيس الفلسطيني محمود عباس         

  .توصيات ديوان الرقابة
وأكد أبو الرب ان هناك مبالغة في تقدير حجم الفساد في السلطة، رغم ان الفساد موجود، مشيرا الى ان                   
اسرائيل كانت معنية بالترويج للفساد بهدف القول ان الشعب الفلسطيني يعج بالفساد، وهو غير قادر على                

 ان الخطة االستراتيجية للديوان كان من المفترض ان تكتمل مع نهايـة العـام               وقال. ادارة شؤونه بنفسه  
الجاري، اال ان الظروف األخيرة أدت الى تأخير استكمال الخطة، لكن يتوقع ان تستكمل فـي منتـصف               
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وحول ملفات الفساد، اوضح ابو الرب ان دور الـديوان ينحـصر فـي              . العام المقبل اذا توفرت االرادة    
توصيات واداء النيابة العامة والمحاكم، مشيرا الى ان الفترة السابقة تميزت بالفوضى والفلتـان              متابعة ال 
  .االمني

  ٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

  قد تنفجر في أية لحظة " قنبلة موقوتة"قطاع غزة بات بفعل الحصار : زهريأبو  .١٣
ار إغالق المعابر، ال سيما  من أن استمرحماس،نبه الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم : غزة

معبر رفح سيقود إلى انفجارات غير محسوبة العواقب، ودعا األطراف المعنية إلى التحرك بجدية إلنهاء 
نحن في حماس نؤكد أن قطاع غزة بات بفعل الحصار قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر : وقال. هذا الملف

  . عبر قبل فوات األوان وانفجار األمرفي أي لحظة، وعلى أرباب الحصار االستدراك وفتح الم
  ١/١٢/٢٠٠٧  لإلعالم المركز الفلسطيني

  
   عنصر من سرايا القدس والجهاد تعتبر التصعيد االسرائيلي من نتائج أنابوليس إستشهاد .١٤

قالت إن الجانب الفلسطينية مصادر في وزارة الصحة أن : غزةمن  ٢/١٢/٢٠٠٧الحياة نشرت جريدة 
لجانب الفلسطيني بوجود شهيد شرقي المقبرة الشرقية في جباليا، واستطاعت طواقم االسرائيلي أبلغ ا

وأعلنت سرايا القدس أن الشهيد هو أحد . اإلسعاف والطوارئ إخالء جثمان الشهيد وثالثة جرحى آخرين
   .عناصرها، مشيرة إلى أنه كان بصحبة مجموعة من السرايا كانت في مهمة جهادية

 الناطق باسم ،أبو حمزةأن : غزة من حامد جادنقالً عن مراسلها  ٢/١٢/٢٠٠٧ية الغد االردنوأوردت 
من تنفيذ االحتالل لتهديداته باجتياح غزة، معتبراً أن ذلك ضوء أخضر ومؤامرة  رحذّ، سرايا القدس

أن نتائج أنابوليس حملت في طياتها دعم التصعيد  واعتبر .كبيرة على الشعب للقضاء على مقاومته
  .ائيلي ضد المقاومة في غزة والضفةاإلسر

  
   عن اقتراحها لمجلس األمن يعكس دعمها المطلق إلسرائيلأمريكاتراجع : زهريأبو  .١٥

قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، إن التراجع األمريكي عن المشروع المقترح : ألفت حداد
ئيلي يعكس عدم جدية اإلدارة لمجلس األمن لدعم لقاء أنابوليس بناء على رفض االحتالل اإلسرا

إن هذا يجعل استمرار مراهنة : "وأضاف في بيان له .األمريكية ودعمها المطلق لالحتالل اإلسرائيلي
مشروع للوقال إن رفض إسرائيل  ".البعض على الموقف األمريكي المنحاز وغير النزيه أمراً غريباً

، مشيراً ٢٠٠٨ل إلى اتفاق سالم قبل نهاية العام يكذب كل االدعاءات اإلسرائيلية حول رغبتها في التوص
إلى أن ما حدث ينسف لقاء أنابوليس من جذوره، ويؤكد أن كل ما جنته قيادة السلطة من اللقاء هو 

  .األوهام ليس أكثر
  ١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  الشعبية تطالب مصر بالتدخل لفتح معبر رفح   الجبهة .١٦

 لتحرير فلسطين جميل مزهر، الرئيس المصري بالتدخل لفتح طالب القيادي في الجبهة الشعبية: د ب ا
وقال مزهر في . معبر رفح الحدودي أمام العالقين وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ أشهر بسبب الحصار

بيان صحافي إنه يتوجب على الرئيس المصري أن يأخذ موقفا جديا والتدخل لدى المجتمع الدولي لفتح 
وأعرب عن رفضه تحويل قضية المعبر إلى أزمة مع . ريان الرئيسي للقطاعالمعبر الذي يعتبر الش

  . الجانب المصري
  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   سورية تربك الفصائل الفلسطينية المعارضةإيرانيةخالفات  .١٧
زعمت مصادر فلسطينية أمس أن خالفات إيرانية سورية تعيق عقد اجتماع الفصائل الفلـسطينية              : د ب أ  
 فيما تجري بين طهران ودمشق اتصاالت مكثفة مـن أجـل إيجـاد              ،شر المعارضة لمؤتمر أنابوليس   الع

ال يريـدون إغـضاب     "وأشارت إلى أن قادة الفـصائل       . صيغة توافقية على موعد ومكان عقد االجتماع      
دمشق وال طهران بسبب دور كل واحدة منهما في حياة ومكانة هذه الفصائل، ولكي ال تظهر الفـصائل                  
كما لو أنها ليست صاحبة قرار مستقل، ولضرورة التنسيق بين العاصمتين وإظهار التوازن من أجل عدم                

وكشفت عن أن ثمانية من الفصائل المقيمة       ". إعطاء االنطباع بترجيح كفة طهران على دمشق أو بالعكس        
 حركتا حمـاس    في العاصمة السورية دمشق وافقت على الذهاب لعقد االجتماع في طهران ومن أبرزها            

والجهاد اإلسالمي، في حين رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التي يتزعمها أحمد  
التي تعرف بطالئع حرب التحرير وهي الجناح العـسكري لحـزب البعـث             (جبريل، ومنظمة الصاعقة    

لجانـب اإليرانـي أبـدى    ولفتت إلـى أن ا     . عقد االجتماع في طهران   ) الفلسطيني ويرأسها محمد خليفة   
انزعاجه واستياءه من الفصائل التي لم تلب دعوته بسرعة لعقد اجتماعها في طهران األسبوع الماضـي                

وأوضحت أن قـادة الفـصائل      . بخاصة أن الدعوة كانت موجهة من أعلى المستويات السياسية اإليرانية         
لثالثة الماضية بخصوص هذا الموضوع أنـه       أجابوا المسؤولين اإليرانيين الذين اتصلوا بهم خالل األيام ا        

البد من التشاور مع دمشق قبل تلبية الدعوة والسيما في هذه الظروف الحساسة بغية عـدم إظهـار أي                   
  . خالفات على السطح بين الجانبين السوري واإليراني

  ٢/١٢/٢٠٠٧  اإلماراتيةالبيان 
  
  في غزة" ة كبيرةعملي"الجيش اإلسرائيلي يمارس ضغوطا على أولمرت ليجيز  .١٨

رغم أن العمليات الحربية االسرائيلية في قطاع غزة أدت، منذ مطلع السنة الـى              : نظير مجلي : تل أبيب 
ويمارس الـضغوط علـى القيـادة       .  فلسطينيا، يحاول الجيش االسرائيلي توسيع هذه العمليات       ٢٥٠مقتل  

وتمتنع الحكومة، حتى اآلن عن     . ممكنالسياسية، لكي تجيز له القيام بعملية حربية كبيرة في اسرع وقت            
ذلك، وتطلب من الجيش البحث عن وسائل حربية محدودة حتى ال تدمر المسيرة السياسية التي انطلقـت                 

وحسب أقوال سربتها مصادر عسكرية عليا، فإن قيادة الجيش فـي المنطقـة الجنوبيـة،                .في انابوليس 
يوم الخميس الماضي حول األوضاع فـي قطـاع         تباحثت مع رئيس األركان، الجنرال غابي اشكنازي،        

فقالت له ان هناك حربا يومية مع التنظيمات العسكرية الفلسطينية هناك، حيث ان المـسلحين مـن                 . غزة
كتائب عز الدين القسام، ، ومن لجان المقاومة الشعبية ومن حركة الجهاد ، يحتفظون بكميات هائلة مـن                  

 النار على الجنود االسرائيليين المرابطين وراء الحدود أو علـى           األسلحة وال يفوتون أية فرصة الطالق     
  .البلدات اليهودية في النقب الغربي

  ٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  

   استهدفت مصنعا إلنتاج القنابل النووية على سوريا اإلسرائيليةلغارةا: الصنداي تايمز .١٩
قول فيه إن خبيرا نوويا إسـرائيليا   نشرت صحيفة الصنداي تايمز تقريرا مطوال ت      :  ضاحي حسن  - لندن

بارزا أبلغها بأن الغارة اإلسرائيلية استهدفت بالفعل مصنعا إلنتاج القنابل النووية كانت كوريا الشمالية قد               
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور أوزي      . زودت دمشق به، وقد أسفرت الغارة عن تدمير المنشأة بالكامل         

أبيب وأحد مؤسسي مفاعل ديمونة النووي، قوله إنه يعتقـد بـأن المـصنع              إيفين، األستاذ في جامعة تل      
وتقول الـصحيفة إن     . السوري كان يعالج البلوتونيوم في مرحلة تمهيدية لصنع ما سماه بالقنبلة النووية           

جميع الحكومات المعنية، بما فيها الحكومة السورية، فرضت تعتيما كامال على الغارة خوفا من أن يؤدي                
ر في النهاية إلى اندالع حرب بين البلدين، وبالتالي وضع حد لعملية السالم فـي الـشرق األوسـط                   األم
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وتدمير المفاوضات البالغة الحساسية التي تجريها الواليات المتحدة إلزالة األسلحة النووية فـي كوريـا               
  .الشمالية

  ٢/١٢/٢٠٠٧بي بي سي 
  

  "يقة استقالل اسرائيلوث"إلغاء توقيع الطالب العرب على نفاع يطالب ب .٢٠
دعا النائب العربي سعيد نفاع وزيرة المعارف اإلسرائيلية يولي تـامير إلـى              :  حسن مواسي  -الناصرة  

ـ       إلقامة دولة إسرائيل على ارض فلسطين ، والتي بموجبهـا           ٦٠إلغاء حملة وزارتها بمناسبة الذكرى ال
وطالب ". وثيقة االستقالل اإلسرائيلية  "ما تسمى   طالب المدارس الثانوية العرب التوقيع على       " إجبار"سيتم  

نفاع في رسالة الى تامير بايقاف حملة جمع تواقيع طالب المدارس الثانوية العـرب ، مـشيرا الـى إن                    
الحملة ليست فقط عملية سياسية ومؤذية ، حتى من ناحية تربوية وإنسانية ، لكنها ايضا مخالفة ممنوعـة                  

   ".األهلية القانونية ووالية األمر"ون قانونيا ، وذلك استنادا لقان
  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   ستطالب سورية بعشرات آالف الدونمات قرب دمشقإسرائيل .٢١

 مصادر في تل أبيب، أمس، عن ورقـة سـرية كانـت تنـوي               تكشف:  سعاد جروس تل أبيب   : دمشق
. هـذه المفاوضـات   الحكومة االسرائيلية طرحها خالل مفاوضات السالم مع سورية، عندما تجري مثل            

وهذه الورقة عبارة عن مطلب اسرائيلي رسمي باستعادة أراض تدعي انها أراض يهودية بيعت للحكومة               
منطق غيـر مقبـول وغيـر       "ووصفت مصادر سورية رسمية ذلك بانه        .االسرائيلية قرب مدينة دمشق   

الخوض في مثل هكـذا   "، وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن سورية تربأ بنفسها عن              "معقول
، وهذا يحـصل    "نوع من االبتزاز  "واعتبرت مصادر سورية أخرى متابعة أن هذه الطروحات         ". ترهات

عادة بين األطراف المتصارعة، وطرح قضية من هذا القبيل اآلن ليس منه فائدة، واستباق األمور بطرح                
باإلضافة إلى  " ية التي تحتلها إسرائيل   األراضي العرب "قضايا فرعية وليس أساسية، فالمسألة األساسية هي        

وحسب المصادر االسرائيلية، فإن مساحة هـذه        . لتحل هذه القضايا أوالً   . مسألة المياه والحدود وغيرها   
 الفـا   ٥٢ آالف دونم تقع في منطقـة الجـوالن، و         ٦ ألف دونم، منها     ٥٩األرض االجمالية تبلغ حوالي     

وتعتبر المنطقة األولـى    .  كيلومترا من دمشق   ٥٣ع على بعد     دونما تقع في منطقة حوران التي تق       ٣٢٩و
والقطعة الثانيـة   . أراضي زراعية، ولكن توجد فوقها قرى مثل كوكب أبو قبلية وسحم الجوالن وجولين            

وقال .  دونما والبقية أرض برية    ٢٣١ الفا و  ٢٨مقسمة الى جزأين، الجزء االول أرض زراعية مساحتها         
سجلت االرض باسمها قبل انتقالها الـى ملكيـة دائـرة اراضـي             " فايكا"م  مصدر في شركة يهودية باس    

اسرائيل، ان هذه األرض كان قد امتلكها الثري اليهودي المشهور، البارون روتشيلد، فـي مـرحلتين ـ    
وقد سجلها روتشيلد في حينـه فـي دائـرة األمـالك            . ١٩٣٣ والثانية في سنة     ١٩٣٠األولى في مطلع    

ثم سجلها علـى اسـم      . ١٩٤٢ودفع عنها الضرائب حتى سنة      . باسمه الشخصي السورية بشكل رسمي    
  ".فايكا"شركة يهودية باسم 

  ٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  "إسرائيل" ضد إسقاط حق العودة واالعتراف بيهودية ٤٨ الـأغلبية فلسطينيي  .٢٢

ماعيـة التطبيقيـة     المركز العربي للدراسات االجت    -أجرى مركز مدى الكرمل      : أمين أبووردة  -نابلس  
 حول قـضايا حـق العـودة لالجئـين          ٤٨استطالعا حول رأي الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة عام         

لنقل قرى في المثلث الى     " اسرائيل"كدولة يهودية وخطط    " اسرائيل"الفلسطينيين واالعتراف الفلسطيني ب     
نتائج االستطالع حول لقاء أنـابولس      وتبين من    .منطقة نفوذ السلطة الفلسطينية مقابل بعض المستعمرات      
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كدولـة  " اسرائيل"من فلسطينيي الداخل يرون أنه ال يحق للمفاوض الفلسطيني االعتراف ب            % ٦٥،٦ان  
مـن  % ٧٨،٩ال يعرفـون، كمـا يـرى        % ٨،٩يعتقدون أنه يحق له ذلـك، و      % ٢٥،٥يهودية، مقابل   

.  ضد تقديم تنـازالت بـشأن القـدس        يعتقدون أنهم % ٨١المشتركين أنهم ضد التنازل عن حق العودة و       
ايضا انهم ضد القبول بضم مدن وقرى في المثلث الى السلطة الفلسطينية مقابل ضم كتـل                % ٧٣وأجاب  

  ".اسرائيل"استيطانية الى 
  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الجنود االسرائيليون يمنعون نشطاء سالم يهود من التضامن مع الفلسطينيين .٢٣

لجنود االسرائيليون، أمس، مجموعة من نشطاء السالم اليهود قرب مدينة الخليـل فـي              طارد ا : تل أبيب 
جنوب الضفة الغربية وذلك لمنعهم من الوصول الى قرية طوبا والتضامن مع أهلها الفلسطينيين الـذين                

 ، التي "تعايش"وبادرت الى هذه المظاهرة حركة       .يتعرضون لالعتداءات من قبل المستوطنين في المكان      
 النشطاء من أجل التعايش الـسلمي المـشترك بـين االسـرائيليين             ٤٨تضم يهودا وعربا من فلسطينيي      
وغاية المظاهرة هي التضامن مع سكان قرية طوبا، الواقعة جنـوب           . والفلسطينيين واقامة السالم العادل   

راضيهم وأراضـي   ، المقامة على أ   "حفات معون "الخليل، الذين يشكون من اعتداءات اليهود في مستوطنة         
ويشكو أهالي طوبا من أن اليهود في هذه المستوطنة، وهم من القادمين الجـدد مـن                 .البلدات المجاورة 

الواليات المتحدة، يمنعونهم من الدخول الى أراضيهم الزراعية ويغلقون في وجوههم الطريـق الـسهلة               
ى أرضه سوية مع زوجته وأوالده      وكلما يرون مزارعا متوجها ال    . والقصيرة الموصلة الى هذه األراضي    

للعمل في األرض، يتصدون لهم ويقذفونهم بالحجارة ويعتدون عليهم بالـضرب ويـضطرونهم للعـودة               
  . وتغيير الطريق

  ٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   فلسطينياً الشهر الماضي٣٤٠ يعتقلاالحتالل  .٢٤

 األسـرى واإلنـسان، أن قـوات         أفادت الدائرة اإلعالمية في جمعية نفحة للدفاع عن حقـوق           -نابلس  
وأضـافت أن   . تشرين الثاني الماضـي   / فلسطينيا خالل شهر نوفمبر    ٣٤٠اعتقلت  " االسرائيلي"االحتالل  

قوات االحتالل ال تزال تواصل المداهمات واالقتحامات للمدن والقرى والمخيمات على الرغم من جميـع            
اء مختلفة من الضفة وغزة، واستنكرت جمعية نفحة        التعهدات القائمة، ففي كل ليلة هناك اعتقاالت في أنح        

قيام مصلحة السجون بتأجيل اإلفراج عن صفقة األسرى إلى غد االثنين، علما بأن الصفقة كانـت مـن                  
جانب واحد ولم يستشر فيها احد من الفلسطينيين، واعتبرت الجمعية هذا التأجيل بمثابة تالعب بأعصاب               

  .أهالي األسرى
  ٢/١٢/٢٠٠٧ة الخليج اإلماراتي

  
   االحتالل تحرم نصف صيادي شمال غزة من مزاولة مهنتهمنيران .٢٥

جعلت االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق صيادي شمال غزة مزاولـة            :عيسى سعد اهللا  
وتواصـل زوارق   .المهنة بالنسبة لمعظم الصيادين مهمة صعبة ومستحيلة، وفي الغالب عديمة الجـدوى    

التي تجوب المياه قبالة شواطئ المحافظة التي يبلغ طولها ستة كيلو متـرات إطـالق النـار،                 االحتالل  
وقلـصت تلـك     .بذريعة حماية الحدود ومنع قوارب الصيد من االقتراب من الحدود الـشمالية للقطـاع             

، كما يوضح محمد موسى أحد أبرز الـصيادين         %٨٠اإلجراءات واالعتداءات دخل الصيادين بأكثر من       
اك منذ عشرات السنين، مؤكدا أن قوات االحتالل تمنع الصيادين من االقتراب لمسافة كيلـو متـرين                 هن

بالقرب من الحدود، وهي المنطقة التي تعتبر األغنى باألسماك على طول الشريط الـساحلي لمحافظـة                
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ـ  ٤٠٠وكان يعمل في المنطقة قبل تشديد الحصار واإلجـراءات اإلسـرائيلية نحـو               .شمال غزة  ياد  ص
يستخدمون قوارب المجداف، لكن هذا العدد تقلص ليصل اآلن إلى النصف، بسبب المنع والمخاوف مـن                

  .اعتداءات االحتالل
  ٢/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  نفاد الوقود يضع غزة على شفير كارثة .٢٦

ـ               : رائد الفي  -غزة   حاب بدأت مالمح أزمة الوقود في الظهور في قطاع غزة، مع تهافت الـسكان وأص
السيارات والمنشآت على شركات ومحطات البترول للتزود بكميات إضافية واحتياطية من الغاز والبنزين             

وأعلنت شركة بهلول للبترول كبرى شركات قطاع غزة عن انتهاء مادة الـسوالر مـن               . والكاز األبيض 
صـحاب المنـشآت    وأبدى المواطنـون وأ   . محطاتها، فيما توشك مادة البنزين على النفاد خالل ساعات        

الصناعية تخوفهم من وقوع كارثة إنسانية وبيئية في جميع قطاعات الحياة، فـي حـال تنفيـذ سـلطات                  
االحتالل قرارها القاضي بتقليص كميات الوقود والكهرباء التي تضخها للقطاع المحاصر منذ أكثر مـن               

   .خمسة أشهر
  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "فتح"غالبيتهم من   أسير٨٠٠ و عشرة آالف: إحصائيتقرير  .٢٧

 أسير  ٩٨٠٠، أن   "حسام"أكد مركز األسرى لإلعالم التابع لجمعية األسرى والمحررين          -القدس المحتلة   
أمني من الفلسطينيين والعرب يقبعون في سجون االحتالل، إضافة إلى أكثر من ألف معتقل داخل مراكز                

فصيلي شامل أعده المركـز حـول أعـداد األسـرى           جاء ذلك في تقرير إحصائي ت      .التوقيف والتحقيق 
 .الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقالت حسب ما هو موثق لدى سـلطة الـسجون اإلسـرائيلية               

حسب ما هو موثق لـدى مـصلحة الـسجون          ) ٩٨٠٠(وحسب التقرير فإن عدد األسرى األمنيين يبلغ        
 أسيراً مـن    ٨٤٦٩، إضافة إلى    ١٩٤٨ضي عام    أسيراً من القدس ومن عرب أرا      ٤٧٠اإلسرائيلية، منهم   
إن االنتماء التنظيمي لألسرى على النحـو       " حسام"وقال    . أسيراً من قطاع غزة    ٧٦٢الضفة الغربية ، و   

 من حركة الجهـاد اإلسـالمي،       ١٣٧٠ من حركة حماس، و    ٢٥٤٦ أسير من حركة فتح و     ٤٨٠٠: التالي
وأشار إلـى أن هنـاك     . ذوو انتماءات مختلفة   ٥٥٤ جبهة ديمقراطية و   ١٢٠ من الجبهة شعبية، و      ٤٦٠و

   أسير داخل المعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيق ولم يتم شملهم في التقرير اإلحصائي١٠٠٠أكثر من 
  ٢/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

 
  "وقف اإلحصاء السكاني في غزة" من تداعيات  يحذرشبانة .٢٨

، لؤي شبانة، من تداعيات قـرار الحكومـة          حذر رئيس جهاز االحصاء المركزي  الفلسطيني       -رام اهللا   
المقالة برئاسة اسماعيل هنية، بفرض تشكيل لجنة وطنية في القطاع لالشراف ومتابعة انجـاز التعـداد                
السكاني في غزة، مؤكدا أن مثل هذا التدخل السياسي في موضوع مهني بات يهدد بوقف مواصلة تنفيـذ                  

في المرحلة االولى علـى انجـاز االحـصائيات فـي المبـاني             المرحلة الثالثة من التعداد والذي اشتمل       
من "وقال شبانة    .والمنشآت التجارية في القطاع في حين توقف التعداد السكاني بعيد قرار الحكومة المقالة            

الواضح انه ال توجد أية أسباب مهنية في التدخل بموضوع التعداد بل إن األمر يشير الى أسباب سياسية                  
، موضحا ان جهاز االحصاء لن يتمكن من انجاز عمله في ظل غياب االجواء المهنيـة                "وقفت وراء ذلك  

  .في القطاع بسبب ذلك القرار
  ٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   من سكان غزة عبر معبري ايريز والعوجة٢٥٠إسرائيل تسمح بخروج  .٢٩
ياً وافقت إسرائيل على مغادرتهم  فلسطين٢٥٠أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أسماء : غزة

 اإلسرائيلية، ضمن -غزة اليوم عبر معبري ايريز في شمال القطاع، والعوجة على الحدود المصرية 
وقال رئيس الهيئة حسين الشيخ إن الجانب  .دفعة أولى تشمل مرضى وطالباً وعاملين في الخارج

طلبة الجامعات وأصحاب إقامات العمل في اإلسرائيلي وافق على خروج كل العالقين في قطاع غزة من 
وأضاف في تصريحات ". ستشهد حراكاً في هذا الموضوع"الخارج والمرضى، الفتاً إلى أن األيام المقبلة 

في منتهى التعقيد ألنها تشمل "المحلية لألنباء، أن المحادثات مع الجانب اإلسرائيلي " سما"نقلتها وكالة 
  ".المرضى والطلبة والمزارعين والتجار وكل الفئات المجتمعية في غزةفئات كثيرة، سواء الحجاج أو 

  ٢/١٢/٢٠٠٧ الحياة
  

  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة تطالب االتحاد األوروبي بالتدخل السريع .٣٠
تلقى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري رسالة تضامنية ترفض الحصار 

ة من ليونيداس تيزابسيدس رئيس وحدة العالقات الخارجية في المفوضية األوروبية، المفروض على غز
رداً على رسالة أرسلتها اللجنة الشعبية دعت فيها للتحرك السريع لفك حصار قطاع غزة وشرحت 

وقال ليونيداس تيزابسيدس في رسالته إن االتحاد األوروبي مهتم جداً  .خاللها آثار الحصار المدمرة 
وضع في قطاع غزة، ولدى ورود تقارير بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ستقلل وقود القطاع، أثارت بال

المفوض فيريرو فالدنر الموضوع لدى اجتماعها مع رئيس وزراء االحتالل إيهود أولمرت ووزير 
 من جهته، جدد الخضري دعوته للمفوضية األوروبية للتدخل السريع لوقف .الحرب إيهود باراك 

التدهور الناتج عن حصار غزة، وتقليص كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة، وآثاره السلبية 
الصحية واالقتصادية واإلنسانية "وأكد الخضري على أن وضع غزة كارثي على شتى الصعد  .المدمرة 

 ".والزراعية، ويتطلب ذلك ممارسة ضغوط كبيرة على االحتالل إلنهاء حصاره الظالم
  ١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  يعرض إنعكاسات الحصار على االقتصاد الفلسطيني العربي الموحد االقتصادي التقرير .٣١

قتصادي إجمالي المساعدات المقدمة من الدول العربية إلى الـشعب          إقدر تقرير   :  أحمد محسن  -أبوظبي  
لدعم الموازنـة   الفلسطيني وغالبيتها العظمى من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك تلك الموجهة              

 ١ ،٢من إجمالي الدعم الدولي البالغ      % ٣٣ ،٥ مليون دوالر تشكل ما نسبته       ٤٠٠ ،٢الفلسطينية بحوالي   
 وجهت جميعها ألنشطة اإلغاثة إضافة لتمويل اإلنفاق الجـاري          ٢٠٠٦مليار دوالر خالل العام الماضي      

  .للموازنة السيما لتغطية جزء من الرواتب
 الذي سيصدر قريباً أن الدول العربية والمؤسـسات         ٢٠٠٧دي العربي الموحد لعام     وأكد التقرير االقتصا  

والصناديق المالية واالقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك مدعوة لمواصـلة ومـضاعفة             
ووفقاً للمسودة األولية للتقريـر فقـد تعـرض االقتـصاد            .جهودها المبذولة لتنمية األراضي الفلسطينية    

 وتـشكيلها للحكومـة     ٢٠٠٦لسطيني لتحديات كبيرة إثر فوز حركة حماس في االنتخابات مطلع عام            الف
وأعلن العديد من الجهات المانحة الرئيسية عن وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، وفرضت            . الفلسطينية

مالي إلى حساب   قيوداً مشددة على تعامل البنوك والمصارف مع السلطة الفلسطينية عبر حظر التحويل ال            
  . الخزينة الموحدة للسلطة الفلسطينية

 كما أوقفت إسرائيل تحويلها للعوائد الجمركية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو               
. من اإلنفاق الجاري للموازنة الفلسطينية    % ٦٠ مليون دوالر شهرياً، والتي تكفي وحدها لتمويل نحو          ٥٥

الحصار المالي المتخذة من قبل األطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى تفـاقم وضـع               وأدت إجراءات   
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االقتصاد الفلسطيني، فانخفض الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية وتراجع الدخل القومي اإلجمالي            
 البالغ نحـو  وقد تزايد عجز الناتج المحلي اإلجمالي عن تغطيته لالستهالك اإلجمالي . وحصة الفرد منهما  

 ونسبة  ٢٠٠٥ في المئة عام     ١٣٩ ،٦ مقابل بلوغه نسبة     ٢٠٠٦ في المئة من الناتج المحلي عام        ١٤٦ ،٦
، مما يشير إلى تزايد القصور في قدرة الناتج المحلي اإلجمالي على توليد             ١٩٩٩ في المئة عام     ١١٧ ،٨
  .  الفلسطينيدخار محلي يسهم في تمويل االستثمارات المطلوبة لتنمية االقتصادإ

كما تراجعت اإليرادات العامة بسبب عدم تحويل العوائد الجمركية المستحقة للسلطة الوطنية الفلـسطينية              
كذلك انخفضت نسبة تغطية اإليرادات الجاريـة       .. مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة بشكل كبير        

  .٢٠٠٦ في المئة عام ٢٠٤ إلى ٢٠٠٥م  في المئة عا٦٣ ،٩إلى النفقات الجارية للموازنة العامة من 
، متجـاوزة   ١٩٦٧وقد ارتفعت معدالت الفقر لمستويات لم يمر بها االقتصاد الفلسطيني منذ احتالل العام              

 والذي اعتبر حينها أسوأ عام لالقتصاد الفلسطيني، حيث قـدر           ٢٠٠٢معدالت التدهور التي شهدها العام      
 في المئة، في حين قدرت تقارير إحصائية أخـرى   ٧٤ر بحوالي   البنك الدولي نسبة السكان تحت خط الفق      
  . في المئة٨٠نسبة السكان تحت خط الفقر بأكثر من 

 ماليـين    ٣،٩٥  نحو ٢٠٠٦وبلغ عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في نهاية عام             
ـ  ٣ ،٣٣، أي بنمو بلغت نسبته      ٢٠٠٥ ماليين نسمة عام     ٣ ،٨٣نسمة مقابل    وقـد اسـتمر    . ي المئـة   ف

 في المئـة فـي العـام        ٤ ،١٥انخفاض معدل النمو السكاني في األراضي الفلسطينية، حيث تراجع من           
   .٢٠٠٥ في المئة في العام ٣ ،٣٩ إلى ٢٠٠٠

 إال إنه بالرغم من هذا التراجع يبقى ذلك المعدل مرتفعاً بالنسبة للمعدالت العالميـة وخاصـة بالنـسبة                  
الفلسطيني الذي يعاني من تشوهات عديدة في بنيته الهيكلية، ومن تراجع معدالت نموه             لنموذج االقتصاد   

واعتماده على الخارج لتمويل اإلنفاق القومي وسد فجوة الموارد، إضافة إلى سياسات الحصار والتضييق              
  .التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين

 ٢٠٠٦ ألفا فـي عـام       ٨٧٢طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى         وارتفع حجم القوى العاملة الفلس    
وقـد ازداد إجمـالي عـدد    .  في المئـة ٥ ،٤ محققاً بذلك معدل نمو بلغ  ٢٠٠٥ ألفا في عام     ٨٢٧مقابل  

 في  ٥ ،٢، أي بنمو نسبته     ٢٠٠٦ ألف عامل في     ٦٦٦ إلى   ٢٠٠٥ ألف عامل في عام      ٦٣٣العاملين من   
  .المئة

يجة الحصار المالي بحيث لم تتمكن السلطة الوطنية من إيجاد وظائف كافية تواكـب              كما تفاقم الوضع نت   
  حيث ارتفع من. الزيادة في قوة العمل الفلسطينية، ناهيك عن حجم البطالة القائم

 في المئـة فـي      ١١، ٨ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٦ في المئة في عام      ٢٣، ٦ إلى   ٢٠٠٥ في المئة عام     ٢٣، ٥
  .١٩٩٩العام 

ات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية التي تعرض لهـا االقتـصاد الفلـسطيني خـالل سـنوات                وأدت سياس 
االنتفاضة، إلى تراجع األهمية النسبية لدور قطاعات اإلنتاج في التوظيف لـصالح القطاعـات الخدميـة            

رات والقطاع غير المنظم، وهي السمة التي لم تتأت نتيجة لزيادة قدرات النشاط الخدمي، بل لتراجع قـد                
  . القطاعات اإلنتاجية

كما تزايد نصيب االقتصاد المحلي في توظيف العمالة الفلسطينية على حساب االقتصاد اإلسرائيلي نتيجة              
للقيود اإلسرائيلية المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين في إسرائيل والتي بلغت نسبتها في سـنوات               

  . ١٩٩٩ ألف عامل في العام ١٣٥ددها إلى عديدة نحو ثلث العمالة الفلسطينية، حيث وصل ع
، ١ في المئة من إجمالي عدد العاملين، مقابـل          ٩٠، ٥ ما نسبته    ٢٠٠٦واستوعب االقتصاد المحلي عام     

المـستوطنات  «، في حين تراجعت نسبة العمالة في االقتصاد اإلسـرائيلي           ٢٠٠٥ في المئة في عام      ٩٠
 في المئة في    ٩، ٩ة إضافة للمناطق داخل الخط األخضر من        اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطيني    

  .٢٠٠٦ في المئة في عام ٩، ٥ إلى ٢٠٠٥عام 



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                   ٩١٨:         العدد                        ٢/١٢/٢٠٠٧االحد: التاريخ

 على قطاعات االقتصاد المحلي، وهي الزراعة، الصناعة،        ٢٠٠٦وقد توزعت العمالة الفلسطينية في عام       
 في  ١١، ٥في المئة و   ١٢، ٣ في المئة و   ١٥، ٥البناء والتشييد، الخدمات والفروع األخرى بنسب بلغت        

  . في المئة على التوالي٦٠، ٧المئة و
  ٢/١٢/٢٠٠٧  اإلماراتيةالبيان  

  
  "أنابولس"لجنة المتابعة العربية تقيِّم نتائج  .٣٢

أكد عمرو موسى ان أعضاء لجنة متابعة المبادرة العربية يعملون حاليـا علـى تقيـيم نتـائج        : )أ.ب.د(
 الجانب العربي يترقب حدوث تقدم في مفاوضـات التـسوية           وقال في تصريحات صحافية إن     ".انابولس"

خالل األسابيع المقبلة ومن خاللها سيتضح ما إذا كان هناك تقدم أم ال، مشيرا إلى أهمية االجتماع الـذي                   
اعتقد أنها فترة كافية التخاذ خطوات      "وقال  . ستستضيفه روسيا بعد ثالثة شهور لمتابعة سير المفاوضات       

واعتبر موسى مشاركة سوريا في اللقاء وتضمين        ".ها الحكم على حدوث تقدم من عدمه      سياسية يمكن بعد  
جدول األعمال  للمسارين السوري واللبناني إلى جانب تخصيص جلسة في المؤتمر للمـسار الـسوري                

 الجانـب   خطوة إلى األمام الحتماالت حدوث حركة على هذا المسار، وشدد علـى انتبـاه             " اإلسرائيلي"
وأكد حـرص وجديـة      . العربي إلى عدم االنزالق في الدوران في حلقة مفرغة من دون حدوث أي تقدم             

وحول  ".إسرائيل"الواليات المتحدة على دفع التسوية معربا عن أمله في ان تكون هناك جدية مماثلة من                
قرار بيهودية الدولة فليـسموا     ليس دورنا اإل  "قال موسى   و،  "يهودية الدولة "ب  " اإلسرائيلي"رؤيته للطرح   

 اذا أرادت سالم فـال مـانع لـدينا مـن     -" إسرائيل"أنفسهم ما يشاؤون وما نعرفه ان هناك دولة اسمها     
".                     التطبيع معها طبقا لمبادرة السالم العربية ولشروط معينة وغير هذا من األوصاف فهم أحرار فيه

  ٢/١٢/٢٠٠٧ية الخليج اإلمارات
  

   يبحث مع الرئيس الفلسطيني مباحثات مؤتمر أنابوليسالحرمينخادم  .٣٣
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز في الرياض مساء أمس، محمود               : الرياض

 خالل  وجرى .عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية          
االستقبال بحث تطورات عملية السالم في المنطقة حيث قدم الرئيس الفلسطيني عرضا لخادم الحـرمين               
الشريفين عما تم من مباحثات خالل اجتماعات مؤتمر أنابوليس للسالم الذي عقد أخيرا فـي الواليـات                 

ود الدولية المبذولة في هذا     وقد أعرب الملك عبد اهللا عن أمله في أن تثمر جميع الجه            .المتحدة األميركية 
الشأن عن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة علـى ترابـه الـوطني                 

  .وعاصمتها القدس
  ٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  موسى يشكّك في جدية أميركا وإسرائيل إزاء عملية أنابوليس .٣٤

و موسى في جدية األميركيين واإلسرائيليين إزاء شكك األمين العام للجامعة العربية عمر: القاهرة 
لكنه أعرب عن . العملية التفاوضية التي أطلقها مؤتمر أنابوليس الدولي للسالم على المسار الفلسطيني

هناك شكوكاً في جدية "واعتبر أن  .أمله في إعادة إحياء المفاوضات على المسارين السوري واللبناني
: وقال".  وكذلك جدية الجانب األميركي في دفع األمور نحو التزام إسرائيليالجانب اإلسرائيلي ومداها،

نحن نتوقع أن نلمس جدية ألن اجتماعات مثل أنابوليس ال تعقد لمجرد االنعقاد ولكن لحل المشاكل "
دي  ودورنا مع الجانب األميركي والمجتمع الدولي كله هو نزع الالءات اإلسرائيلية ألنها سلبية تؤ،القائمة

وكشف أنه  ".إلى تعقيد الموقف والوصول إلى نقطة قد تكون أخطر من التي بدأنا عندها في أنابوليس
اتصل باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس األمن بعدما طرحت أميركا مشروع قرار 
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ا رئيس لجنة مبادرة دولي يدعم عملية أنابوليس قبل أن تسحبه، وأكد أنه اتفق مع السعودية باعتباره
يجب أن يتضمن االشارات والصياغات المضبوطة "السالم، على أن أي بيان أو قرار من مجلس األمن 

لكنه ". التي تؤدي إلى دفع الحركة إلى األمام في ما يتعلق بمواضيع المفاوضات والمستوطنات وغيرها
  ".يان من مجلس األمنمشروع القرار سحب وانتهى الموضوع إلى فكرة إصدار ب"أضاف أن 

  ٢/١٢/٢٠٠٧ الحياة
  

  موسكو تحتفل بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني .٣٥
 أقامت األكاديمية الدبلوماسية الروسية بموسكو فعالية للتضامن بمناسبة اليوم العالمي للتضامن            -موسكو  

روسية وجامعة الدول   مع الشعب الفلسطيني ، وذلك بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة ، ووزارة الخارجية ال             
، وبحضور عدد كبير من المسؤولين الروس والدبلوماسيين العرب ، ورجال الصحافة واإلعالم              العربية

وذكرت إدارة الصحافة واإلعالم في وزارة الخارجية الروسية ، إنه تجـري فـي موسـكو                 .والمهتمين
رعاية مركز األمم المتحدة اإلعالمي     مختلف الفعاليات المكرسة لهذه الذكرى ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ب           

 .وسفارة فلسطين وبعثة الجامعة العربية في موسكو واألكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجيـة الروسـية   
وألقى نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر ياكوفينكو كلمة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى الشعب              

 .ال الذي كرس لهذه المناسبة في مقر األكاديمية الدبلوماسية الروسية         الفلسطيني وقيادته خالل حفل االستقب    
كما توالت الكلمات المعبرة والتضامنية مع الشعب الفلسطيني والتي دعت المجتمع الدولي إلى الوقـوف               

  .بجانب الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه وإقامة دولة فلسطينية حرة
  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   الكثيرين على المحك رغم أنه لن يغير كل شيءمصداقيةوليس وضع أناب: بلير .٣٦

في واشنطن ، إن هناك عـددا        "الدستور "قال بلير في مقابلة خاصة مع مراسل      : محمد سعيد  -واشنطن  
من المشاريع االقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي سيجري تمويلها من الدول المانحة في شمال غـزة                

وأعرب عن اعتقاده بإن مؤتمر أنابوليس الذي عقد         .، ستوفر آالف الوظائف للفلسطينيين    وأريحا وترقوميا 
يوم الثالثاء الماضي وشارك فيه شخصيا لن يعمل على تغيير كل شيء ، ولكنـه عمليـة تـم إطالقهـا                   

 إنني متفائل إذا جرى االلتزام بـه إذ أن مـصداقية الكثيـرين            "وقال   .وتستغرق وقتا باجتماعات متابعة   
وعزا بلير تفاؤله في جانب منه إلى وجود قيادة فلسطينية مختلفـة ، قـائال                ".أصبحت اآلن على المحك   

لدينا االن قيادة فلسطينية جديدة ، ومن المفيد االقرار بأن الرئيس محمود عبـاس جـاد فـي المـضي                    "
وعلينـا   .مـضي قـدما   بالتفاوض حتى النهاية ، وهنا اريد ان اشير الى انني فوجئت بقدراته االدارية لل             

كمجتمع دولي دمج الحقائق على االرض بالوقائع السياسية كي نصل الى ماهية القضية والتي تبدو فـي                 
وعليه ، ينبغي علينا جميعا دعم ذلك اقتـصاديا وهنـا           . اللحظة الراهنة بعيدة كل البعد عن حل الدولتين       

اليا يتركز على بنـاء قـدرات فلـسطينية         يتخذ مؤتمر باريس المقبل اهمية استثنائية ، ومجال نشاطي ح         
  ."إلعادة سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم لجهة األمن وتغيير الواقع على األرض بالنسبة للفلسطينيين

  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  فرنسا تدعو المعلم إلى مؤتمر الجهات المانحة للفلسطينيين .٣٧

سا وجهت دعوة إلى وزير الخارجية السوري أن فرن " الحياة "علمت  : الرياض، القاهرة، عمان، باريس
 كانون االول ١٧وليد المعلم لحضور مؤتمر الجهات المانحة للفلسطينيين الذي تستضيفه باريس في 

  .الجاري) ديسمبر(
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  .إن الدعوة وجهت على أساس أن دمشق شاركت في مؤتمر أنابوليس " الحياة "وقال مصدر فرنسي لـ 
  ٢/١٢/٢٠٠٧ الحياة

 
  والخطأ في مفاوضات أنابوليسالصواب  .٣٨

  بالل الحسن
أعتقد أن حالة غير عقالنية سادت الوسط السياسي الفلسطيني والعربي، عنـد مناقـشة قـضية مـؤتمر                  

ذهب المؤيدون إلى حد القول بأن هذا المؤتمر هو أكبـر إنجـاز يتحقـق لـصالح القـضية                   . أنابوليس
ؤتمر كارثة ستودي بالحد األدنـى مـن المطالـب          الفلسطينية، وذهب المعارضون إلى حد القول بأن الم       

وما أن وضعت القضية في هذا السياق، حتى أصبح النقاش مستحيال، وتحول حـين              . الوطنية الفلسطينية 
  .يجري إلى نقاش غير مجد

لقد اختلط على المتناقشين غياب الثقة الكامل بالموقف األميركي واإلسرائيلي، وسحبوا ذلك على الموقف              
ي والعربي، بينما كان من األجدى تحديد الثوابت الفلسطينية والعربية، وتحديد ما هو مرفـوض               الفلسطين

وربما يفيد  . في المواقف األميركية واإلسرائيلية، والتنبيه لشراك الخداع الموضوعة في ثنايا المفاوضات          
  .هنا أن نحدد النقاط التالية

ولـدينا  . خرب المفاوضات بين العرب وإسـرائيل  ـ إن الموقف األميركي هو الخلل األساسي الذي ي ١
تم الشاهد األول في عهد وزير الخارجية هنري كيـسنجر، حـين تعهـد        . على ذلك شاهدان ال يدحضان    

، أن ال يقدم على أي اقتراح أو مبـادرة إال           ١٩٧٣إلسرائيل رسميا أثناء مفاوضات حرب تشرين األول        
ذلك أصبح الدور األميركي رسميا داعمـا إلسـرائيل ضـد           بعد التشاور مع إسرائيل واالتفاق معها، وب      

وتم الشاهد الثاني في عهد الرئيس جورج بوش        . العرب، وأثر ذلك على كثير من المفاوضات التي جرت        
ـ       ، وتعهد فيه برسالة رسمية موجهـة       ٢٠٠٤في العام   » وعد بوش «االبن، حين قدم إلسرائيل ما يسمى ب

، ١٩٦٧حـدود   : دعم موقف إسرائيل من ثالث قضايا تفاوضية هي       إلى رئيس الوزراء آرييل شارون، ب     
ثم أضاف إلى ذلك تعهدا رابعا، فـي رسـالة          . وبقاء المستوطنات الكبرى، وعودة الالجئين الفلسطينيين     

  .منفصلة، يتبنى يهودية الدولة اإلسرائيلية
بإنشاء دولـة  ) ٢٠٠٢منذ عام  (لقد نسف هذا الموقف األميركي أساس التفاوض، ونسف تعهد بوش نفسه            

  .فلسطينية، وقرر سلفا حدود ومضمون دولة غير قابلة للحياة
وقد كان حريا بالمتشككين الفلسطينيين والعرب، وهم محقون بتشككهم، أن يركزوا علـى هـذا التعهـد                 

وعـد  «األميركي، وأن يطالبوا بإلغائه، وبخاصة بعد أن استند إليه إيهود أولمرت في كلمتـه، ووضـع                 
أما الذي جرى فهو شن حملة على الوفد الفلسطيني         . أساس من أسس التفاوض بالنسبة إلسرائيل     ك» بوش

واتهامه بالتنازل، وشن حملة على الموقف العربي واتهامه بالتطبيع، وهي اتهامات ينقضها ما ورد فـي                
 ، وما ورد في الموقف السعودي كما حدده وزيـر الخارجيـة سـعود             )أبو مازن (خطاب محمود عباس    

لقد تحولت المعركة إلى معركة سياسية بيننا، بدل أن تكون معركة سياسـية             . الفيصل في مؤتمر صحافي   
  .مع أميركا وإسرائيل

.  ـ ال يعني هذا أن الموقف الفلسطيني والعربي كان ممتازا، فقد انطوى على تراجعات ال تبشر بخير ٢
ـ  لقد بدأ أبو مازن مفاوضاته مع أولمرت قبل المؤتم        : فمثال يتنـاول  » اتفاق تفاوضي تفصيلي  «ر مطالبا ب

ثم تراجـع  . القضايا التفاوضية الخاصة بالوضع النهائي، ومرجعياتها، وعلى أساس جدول زمني للتطبيق        
ـ   عامة تذكر قضايا الحل النهائي فقط، ثم تراجع ثانية نحو القبول ببيـان             » وثيقة مشتركة «نحو القبول ب

أميركية ـ إسـرائيلية ـ    ( إلى المؤتمر فقد وافق على وثيقة ثالثية أما حين ذهب. منفضل لكال الطرفين
ال يرد فيها ذكر لقضايا الحدود والقدس والالجئين والمياه، بينما هي واردة بالتحديد في اتفـاق                ) فلسطينية

وهذا ما دفع أبو مازن إلى تضمين كل ما تراجع عنه فـي خطابـه الرسـمي فـي                   . ١٩٩٣اوسلو عام   
يمثلون وزنا كبيرا داخل المـؤتمر، ولـو انهـم          ) ومعهم الدول اإلسالمية  (كان العرب   : ومثال. المؤتمر
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اجتمعوا، وأصدروا بيانا موحدا، يؤكد بنود مبادرة السالم العربية، ويؤكد مطالب الفلسطينيين المحـددة،              
مـا كـان    ومطالب سوريا ولبنان المحددة، ويطالبون المؤتمر بأن يعتبر ذلك قاعدة رسمية للتفـاوض، ل             
  .بإمكان األميركيين تجاهل مطلبهم، ولتحدد إطارا للتفاوض ال تستطيع إسرائيل أن تتجاهل وجوده

 ـ وثمة قضايا أخرى تتعلق بتفاصيل المفاوضات، تشكل مساسا كبيرا بالمفاوض الفلسطيني والعربي،  ٣
تبـادل  «بالتحديـد قـضية    نـذكر منهـا     . بينما أصبح االستناد إليها شائعا في المواقف الرسمية والعلنية        

  .»النسب المئوية«، وقضية »األراضي
، ومن ضمن مواقف فلسطينية أخرى ٢٠٠٠في قمة كامب ديفيد ـ  » تبادل األراضي«لقد طرحت قضية 

تتمسك بالقدس والمياه والسيادة وحق العودة، وتم بعد فشل القمة إزالة كل تلـك القـضايا عـن طاولـة                    
ـ          ولكن األميركيين و  . المفاوضات تبـادل  «اإلسرائيليين احتفظوا ببند واحد وحيد منها هو البند المتعلق بـ
ـ         . »األراضي . »تبـادل األراضـي   «تجاهلوا قضايا القدس والمياه والسيادة وحق العودة، وتمسكوا فقط ب
إلغاء مبدأ االنسحاب من األراضي التي احتلت       : لعبة إسرائيلية محبوكة هدفها   » تبادل األراضي «وأصبح  

، والسيطرة على مدينة القـدس      )من المستوطنين % ٨٠(، وتكريس بقاء المستوطنات الكبرى      ١٩٦٧عام  
ويتعامل المفاوض الفلسطيني مع هذه القضية الخطيرة بخفة ملفتة         . التي تحاصرها المستوطنات المذكورة   

بة بأن يشمل   للنظر، أو بنوع من التشاطر غير المجدي، بينما يتطاول المفاوض اإلسرائيلي إلى حد المطال             
وقد آن للمفاوض الفلسطيني أن يعمل جادا للخروج من         ). الترحيل والترانسفير  (١٩٤٨التبادل فلسطينيي   

شباك هذه اللعبة، معلنا أنه يرفض مبدأ التبادل، وأنه يطالب باالنسحاب الكامل لالحتالل حسب القـانون                
مع اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بـشؤون       الدولي، وأنه يطالب بإزالة المستوطنات التي يتناقض وجودها         

االحتالل األجنبي، والممنوع عليه أن يحدث تغييرا ديمغرافيا في البلد الذي يحتلـه، وأن يقـول للعـالم                  
صراحة أن بقاء المستوطنات يعني سرقة المياه الفلسطينية، ألن تلك المستوطنات أنشئت عن عمد فـوق                

  .ها إلى إسرائيل يعني ضم المياه معهاآبار المياه في الضفة الغربية، وضم
منها أن مساحة األراضي    . »تبادل األراضي «ولقد بدأنا نسمع أخيرا طروحات غير مقبولة، هدفها تبرير          

وال بد مـن أن     . ، وأننا ال نقبل إال باسترجاع مساحة مماثلة       )كذا( هي   ١٩٦٧الفلسطينية التي احتلت عام     
األرض التي احتلت معروفة ومحددة، واالنـسحاب اإلسـرائيلي         يصبح هذا الطرح مرفوضا فلسطينيا، ف     

إن أراضي األوطان هي أراض مقدسـة، وهـي         . يعني االنسحاب من تلك األرض ال من أرض أخرى        
  .دائما ليست مجرد مساحات

من ذلـك  . وبدأنا نسمع مؤخرا طروحات تحاول تسهيل قبول المواطن الفلسطيني بنظرية تبادل األراضي         
واللعبة هنا هي فـي     . »%٢ال يمكن أن نقبل تبادال لألراضي يزيد عن نسبة          «رية تقول   تصريحات عنت 

فهذه المساومة ليـست    ... ال  . ، واالستنتاج بعد ذلك أن المساومة بسيطة      )٩٨(مقابل رقم   ) ٢(وضع رقم   
 إننا نسأل ما هي نسبة مساحة مدينة القاهرة من نسبة مساحة مصر؟ وهل يمكن في ظـرف                . بسيطة أبدا 

% ٢؟ ونحن نـسأل أليـست نـسبة         %١ما قبول مبادلتها بأرض في النقب مثال ألن المبادلة ال تتجاوز            
المعروضة من قبل إسرائيل تشمل مدينة القدس وما حولها؟ وهل يمكن التفريط بالقـدس ومنطقتهـا ألن                 

  من نسبة الضفة الغربية؟% ٢نسبتها ال تتجاوز 
تنتهي، وأن يكون للمفاوضات أساس فلسطيني ـ عربي واضـح،   إن هذه التالعبات التفاوضية ال بد أن 

  .، والذي يجري القبول به رسميا، ثم يجري تجاوزه عمليا)االنسحاب الشامل(أساسه المبادرة العربية 
وبنقاش من هذا النوع، ندخل في صلب القضايا، ونعرف إذا اتفقنا حول ماذا اتفقنا، ونعرف إذا اختلفنـا                  

  .ونركز حمالتنا ضد الخصم ال ضد أنفسناحول ماذا اختلفنا، 
 ٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  طريق واحد.. في الكنيست إلى عباس في أنابوليسالساداتمن  .٣٩
   حسن نافعة

تابعت باهتمام وقائع الجلسة االفتتاحية لمؤتمر أنابولس وحاولت اإلصغاء جيدا إلى الخطابات التي ألقيت              
لكن ما إن انتهى الرئيس الفلسطيني      .  في انطالقة جديدة نحو التسوية     لعلي أعثر فيها على ما يحيي األمل      

محمود عباس من إلقاء خطابه حتى تذكرت على الفور ذلك الخطاب الشهير الذي ألقاه الـرئيس أنـور                   
وعلى الرغم من طول المسافة الزمنية التي تفصل بـين          . السادات في الكنيست منذ ثالثين عاما بالضبط      

وهي أن العرب لم يتعلموا شـيئا ولـم         : ن المقارنة البسيطة بينهما تفضي إلى نتيجة واحدة       الخطابين إال أ  
يستفيدوا شيئا من أسلوب إسرائيل في إدارة الصراع ، وأنهم ما لم ينتبهوا وتستيقظ عقولهم وضـمائرهم                 

ئيل فلن يمر وقت طويل حتى يكتشفوا أن قضيتهم صفيت وأنه لم يعد أمامهم سـوى أن يـسلموا إلسـرا                   
قد ال يجد البعض وجها للمقارنة بين خطـاب         . مفاتيح الهيمنة على المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج،        

 وخطاب محمود عباس في أنابولس في نـوفمبر عـام           ١٩٧٧أنور السادات في الكنيست في نوفمبر عام        
لـسادات فـي    فخطاب الـرئيس ا   . وقد يكون ذلك صحيحا من حيث الشكل والقدرة على التأثير         ،  ٢٠٠٧

الكنيست كان ، من حيث الشكل ، قطعة أدبية رائعة امتألت بصور ومعان روحيـة ودينيـة وأخالقيـة                   
وألن العالم كله كان ما يزال يعيش حالة ذهول انتابته منذ اإلعالن عن مبادرة اعتبرهـا                . موحية ومؤثرة 

 أن يشد خطـاب الـسادات       البعض حدثا يشبه نزول أول إنسان على سطح القمر ، فقد كان من الطبيعي             
  .انتباه الجميع ، وهو لم يكن متاحا عند إلقاء عباس لخطابه في أنابولس،

ومع ذلك بدا التطابق واضحا بين مضمون الخطابين والرسالة التي سعى كـل منهمـا لتأكيـدها وهـي                   
 فـي   الحرص على سالم شامل ودائم وعادل وعدم االستعداد ألي تسويات منفردة أو جزئية أو تفـريط               

ففي الكنيـست قـال     . غير أنه ثبت أن الكالم شيء أما الفعل فشيء آخر مختلف تماما           . الحقوق والثوابت 
إنني لم آتي إليكم هنا في القدس لكي أعقد اتفاقا منفردا ، ألن أي اتفاق منفرد بين                  "١٩٧٧:السادات عام   

.. دائم والعادل في المنطقة كلهـا     مصر وإسرائيل أو حتى بين دول المواجهة وإسرائيل لن يحقق السالم ال           
ولم آتي إلى هنا لكي أعقد معكم سالما جزئيا ينهي حالة الحرب في هذه المرحلة ثم نرجـىء المـشكلة                    

ولم آتي إلـيكم    .. برمتها إلى مرحلة ثانية ، فليس هذا هو الحل الجذري الذي يصل بنا إلى السالم الدائم               
قواتكم من األرض المحتلـة ، ألن االنـسحاب مـن األرض            تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تجلوا         

 أمر بديهي ال نقبل فيه الجدل ، وال رجاء فيه ألحد أو من أحد ، وال معنى ألي حـديث                     ٦٧المحتلة بعد   
القـضية  "وبعد أن أكـد علـى أن        ". عن السالم الدائم والعادل وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة         

راع ، وأنه ال طائل من عدم االعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامـة              الفلسطينية هي جوهر الص   
  : ، طرح السادات تصوره للسالم الدائم والعادل على النحو التالي" دولته وفي العودة

  ١٩٦٧، انهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض العربية التي احتلت عام - ١
قه في تقرير المصير ، بما في ذلك حقه فـي إقامـة              تحقيق الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني وح      - ٢

  . دولته المستقلة
  . حق كل دولة في المنطقة في العيش في سالم داخل حدودها اآلمنة عن طريق إجراءات يتفق عليه- ٣
 إلتزام كل دول المنطقة بإدارة العالقات فيما بينها طبقا للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في ميثاق                - ٤

  .لمتحدةاألمم ا
وربما يكون من المفيد أن نذكر الجميع هنا بأن الرئيس الـسادات لـم يتحـدث                .  إنهاء حالة الحرب   - ٥

  ".تطبيع العالقات مع إسرائيل"صراحة في خطاب الكنيسيت عن 
غير أن ما قاله السادات في الكنيست أمام عدسات التليفزيون شيء وما جرى وأملتـه مـوازين القـوى                   

وألن إسرائيل كانت تدرك جيـدا      .  الواقع في ذلك الوقت كانت شيئا آخرا مختلفا تماما         السائدة على أرض  
فهـي  . أن السادات ذهب إلى القدس بدون أوراق حقيقية ، فلم تكن على استعداد ألن تقدم له هدايا مجانية                 
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راق التـي   تعلم أن السادات لم يهتم حتى بالتشاور المسبق مع الدول العربية حـول مبادرتـه ، وأن األو                 
صنعت نصر أكتوبر ، والمتمثلة في العمل العسكري المنسق مع سوريا وفي تضامن عربـي مـشترك                 
تجلى على أروع صوره في استخدام جماعي للنفط كسالح سياسي ، كانت قد تبددت كلها وذهبت أدراج                 

اح االقتصادي مـن    الرياح ، بل وكانت الجبهة الداخلية المصرية نفسها قد بدأت تهتز بسبب سياسة االنفت             
ناحية واآلثار االرتجاعية الناجمة عن الطفرة النفطية األولى من ناحية أخرى ، وهو ما ظهر بوضـوح                 

من خالل مقابلة   (وألن السادات كان يعلم يقينا      . التي اندلعت في يناير من نفس العام      " انتفاضة الخبز "أثناء  
أن إسرائيل ليس لديها ما     )  قبل مبادرة القدس   جرت بين مبعوثه حسن التهامي وموشى دايان في المغرب        

تقدمه لمصر سوى معاهدة صلح منفرد ، فلم يكن غريبا أن يقدم على هذه الخطوة ، بل ويقـوم بتطبيـع                     
 سـنة   ٣٠وهاهو محمود عبـاس ، وبعـد        . العالقات مع إسرائيل حتى قبل أن تكمل انسحابها من سيناء         

دس ، يكاد يكرر ذات المشهد بحذافيره في الخطاب الذي ألقـاه         بالتمام والكمال من خطاب السادات في الق      
استعداد استراتيجي لالنسحاب   "في الجلسة االفتتاحية للقاء أنابوليس ، حيث طالب إسرائيل بأن يكون لديها             

 بما فيها القدس الشرقية ، وكذلك من الجوالن الـسوري           ٦٧من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة عام       
ال من األراضي اللبنانية ، وحل جميع قضايا الصراع األخرى ، خاصة قـضية الالجئيـنن                وما بقي محت  

 كمـا أكـدت عليـه       ١٩٤الفلسطينيين من كافة جوانبها السياسية واالنسانية الفردية والعامة وفق القرار           
متعددة في  مبادرة السالم العربية وبمشاركة الدول العربية الشقيقة التي تستضيف الالجئين وتحمل أعباء             

  ".هذا النطاق
وال جدال في أن عباس استهدف من تضمين خطابه فقرة كهذه تأكيد عدم نيته في التنازل عن أي ثوابت                   

وألن عبـاس لـم   . ومرة أخرى الكالم شيء والقدرة على تحقيقه شيء آخـر        . تتعلق بحقوق الفلسطينيين  
، فربما يكون بوسعه االدعاء بأن وراءه       يذهب إلى أنابوليس وحيدا مثلما فعل السادات حين ذهب للقدس           

غير أن هذا النوع من االدعـاءات هـي         . عمقا عربيا وإسالميا يحمي ظهره ويدعم من موقفه التفاوضي        
  . مجرد أضغاث أحالم

فالكل يدرك أن العالم العربي ، والذي لم يكن ضعيفا وممزقاوعاجزا في اي يوم من األيام مثلما هو عليه                   
والكل يدرك أيضا أن شرعية أبو مازن نفسه في         . واقع إلى أنابولس مثلما يساق القطيع     اآلن ، سيق في ال    

لذا لم يكن   . تمثيله للفلسطينيين تثير شكوكا لها ما يبررها في ظل االنشطار القائم حاليا بين الضفة وغزة              
ه لم يتردد في    غريبا أن يعامل الرئيس بوش ضيوفه من العرب والمسلمين باستهانة واحتقار إلى درجة أن             

  ". دولة يهودية"أن يعلن أمامهم جميعا وبوضوح تام التزام الواليات المتحدة بأن تصبح إسرائيل 
 ، وأن يـضمن لكـل       ٦٧فكيف يكون بوسع عباس أن يستعيد السيادة على القدس الشرقية بحدودها عام             

 في وقت تطالبه إسـرائيل      ١٩٤راغب من الالجئين الفلسطينيين حق العودة إلى دياره وفقا لنص القرار            
دولـة  "وتعلن الواليات المتحدة التزامها بالعمل على أن تجهل من إسرائيل           " يهودية"باالعتراف بها كدولة    

  .؟"يهويدية
ال يحتاج الباحث الجاد إلى جهد كبير ليكتشف أن نهج التفكير الذي قاد السادات منذ ثالثين عامـا إلـى                    

ورغم أن خبـرة األعـوام      . ه عباس والحكام العرب اليوم إلى أنابولس      الكنيست هو ذات النهج الذي يقود     
دائمـة  "الثالثين الماضية تؤكد أن الحركة الصهيونية لم تكن في أي وقت من األوقات جـاهزة لتـسوية                  

بالمعنى الذي يتحدث عنه الحكام العرب ، وأنها ماضية في طريقها ال تلوي على شيء إلقامـة                 " وعادلة
ة الكبرى لتكون بمثابة الوكيل الوحيد المعتمد للواليات المتحدة األمريكية في المنطقـة ، إال          دولتها اليهودي 

أنه ما تزال هناك شريحة من النخبة في العالم العربي تعتقد أن إسرائيل ليست هي المسؤول عـن تعثـر           
دة ، مثلمـا    جهود التسوية ، وأن فرصا كثيرة للتسوية أتيحت في الماضي لكن العرب أهـدروها كالعـا               

وليسمح لي هؤالء أن اختلف معهم جذريا وأن أؤكد مرة أخرى علـى             . سيهدرون الفرصة المتاحة حاليا،   
أنه لم تتح فرصة حقيقية لتسوية أهدرها العـرب ، اللهـم إال إذا كـانوا يقـصدون تـسوية بالـشروط                      
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 مقومات الدولة الكبرى ، فلم      وألن إسرائيل لم تكن جاهزة من قبل لتسوية دائمة قبل اسكتمال          . اإلسرائيلية
تكن مواقفها السابقة حول التسوية سوى مواقف مرحلية تعرف بالضبط كيف تتجاوزها حين تتـاح لهـا                 

ورغم أن قناعتي لم تتزعزع بأن حكامنا العرب أساؤوا إدارة الصراع مع إسرائيل ، لكن ليس                . الفرصة
 ، ولكن ألنهم لم يدركوا بمـا يكفـي خطـورة            )لم تتح في الواقع قط    (ألنهم أهدروا فرص تسوية دائمة      

وفي تقديري أن حال العـالم      . المشروع الصهيوني ، وبالتالي لم يعدوا في مواجهته ما استطاعوا من قوة           
فالتسوية الدائمة والعادلة ليست ممكنة     . العربي سيظل ينتقل من سيء إلى اسوأ إلى أن يدرك هذه الحقيقة           

  .  على العرب أن يسعوا لتحقيقها أوالإال في ظل موازين قوى متكافئة
  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  ماذا سوف يلي؟... مؤتمر أنابوليس ماذا قبله .٤٠

  وحيد عبد المجيد
تكمن أهمية مؤتمر أنابوليس الذي عقد الثلثاء الماضي، في أنه قد يكون بداية تغيير ما في التفاعالت 

ر في مسار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الخاصة بالصراع على الشرق األوسط، على نحو ربما يؤث
  .وإمكانات تسويته

فالصراع الذي عقد المؤتمر من أجل إطالق عملية جديدة لتسويته أصبح مرتبطا بالصراع األوسع على 
المنطقة، وربما غدا متغيرا تابعاً، وليس المتغير المستقل إذا استعرنا اللغة المستخدمة في دراسة 

  .الحكومات المقارنة
إذا صح ذلك، فمن الطبيعي أن تتأثر المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي أطلقت في أنابوليس بالحالة و

. التي سيكون عليها الصراع على الشرق األوسط في الشهور المقبلة، ومدى االستقطاب أو السيولة فيه
 في األسبوعين اللذين سبقا ومن هنا أهمية اإلشارات األولية، التي بدت خالل اإلعداد للمؤتمر وخصوصا

التئامه، بشأن ازدياد معدالت السيولة في العالقات اإلقليمية والتفاعالت الدولية اإلقليمية في الشرق 
  .األوسط على أكثر من مستوى

فقد حدث تغير جزئي ومحدود في المقاربة األميركية لسورية، ولم تكن مراجعة جدول أعمال المؤتمر، 
. ن على نحو تجاوز فكرة االكتفاء بإشارة عابرة إليها، هي التغير الوحيد الذي حدثوإدراج مسألة الجوال

فقد سبقه قبول واشنطن تفويض باريس في إدارة أزمة االستحقاق الرئاسي اللبناني بمنهج يختلف عما 
. كان فريق رئيسي في إدارة بوش يميل إليه، وهو االستمرار في محاصرة دمشق والسعي إلى عزلها

 آذار ضدها إلى إبداء ١٤لمنهج الفرنسي اعتمد التواصل مع سورية واقناع األطراف األكثر تشددا في فا
  .مرونة، بما في ذلك عدم اللجوء إلى خيار انتخاب رئيس جديد بنصاب النصف زائدا واحدا

رجة ما وقد يكون هذا التغير مرتبطا برغبة فريق في إدارة بوش في السعي إلى كسب سورية وإبعادها بد
لكن الواقعيين في تلك اإلدارة يعرفون أن هذه الرغبة ليست أكثر من . عن إيران لعزل األخيرة وإضعافها

  .أمنية دونها ثمن كبير البد من دفعه على صعيد السياسة األميركية تجاه الصراع العربى اإلسرائيلي
ة في حدوده الضيقة هذه في المدى ولذلك سيظل التغير الذي بدأ يحدث في السياسة األميركية تجاه سوري

  .المنظور إلى أن يحسم الخالف داخل إدارة بوش في شأن كيفية التعاطي مع التحدي اإليراني
لكن هذا التغير، في حدوده هذه، يخلق تداعيات قد تدفع إلى ازدياد السيولة في التفاعالت اإلقليمية على 

 األردنية، وطي - ، التحول في العالقات السورية ومن ذلك، مثال. نحو ربما يؤثر في حسم ذلك الخالف
فقد . صفحة سنوات أربع من التوتر الذي بلغ حد إعالن عمان كشف أسلحة مرسلة عبر الحدود السورية

  .فتحت زيارة الملك عبد اهللا الثاني إلى دمشق صفحة جديدة بين البلدين
 السورية مقارنة بما كانت -  المصرية واقترن ذلك أيضا بازدياد ملموس في معدالت وطابع االتصاالت

ولم يقتصر ذلك على . عليه منذ أن تصاعد الخالف في بداية الحرب اإلسرائيلية األخيرة على لبنان
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وكان نجاح هذه الجهود . الجهود التي قامت بها القاهرة لضمان مشاركة دمشق في مؤتمر أنابوليس
  .العالقات المصرية السوريةمؤشرا على إمكان تسييل الدماء مجددا في شرايين 

غير أن هذا التطور سيكتسب أهمية مضافة إذا انعكس على مسار العالقة بين الرياض ودمشق في 
األسابيع أو الشهور القليلة المقبلة، وأثر بالتالي على القمة العربية المقبلة التي ستعقد في دمشق وتتسلم 

  .لعربية السعوديةفي بدايتها سورية الرئاسة الدورية من المملكة ا
ولم تكن مشاركة سورية في مؤتمر أنابوليس، على هذا النحو، أمراً روتينياً وال مرتبطاً بمسألة الجوالن 

فحين يشتد االستقطاب اإلقليمي، ال تكون هذه المسألة هي المحدد الرئيسي لخيارات دمشق، التي . وحدها
يكتسب » الممانعة«قاتها مع إيران وتحالف أظهرت في أكثر من محك خالل العامين األخيرين أن عال

  .أولوية قصوى في لحظات تصاعد االستقطاب
لذلك فعندما تقرر المشاركة في مؤتمر ترفضه حليفتها األولى، وباقي أطراف هذا التحالف، فهذا يعني أن 

  .الوضع يتجه إلى ازدياد السيولة على حساب االستقطاب
التاريخ لن « الرئيس اإليراني يقول عن المشاركين فيه إن فقد ذهبت دمشق إلى أنابوليس، بينما

وبالرغم من أن أحمدي نجاد . ومع ذلك ربما تفيد مالحظة أن الخطاب اإليراني لم تشتد حدته. »يرحمهم
لم يوفر لسانه المنطلق دوما وحنجرته التي ال تكل أبدا، إال أنه حرص في ما يبدو على وضع سقف 

م ترصد له كلمة جارحة من النوع الذي أصبح معتادا منه، وإنما ركز في فل. لهجومه على المؤتمر
األغلب األعم على الموضوع، ولم يلجأ إلى اتهامات رخيصة من نوع الخيانة أو الكفر، بل ضبط في 

هذا المؤتمر وأي شيء ينبثق منه لن يكون «أحد تصريحاته وقد تطرق إلى فكرة جيدة عندما قال إن 
  .»ن حقوق الفلسطينيينمثمرا ما لم يضم

، الذي اتسم بإفراط في الحماس كالمعتاد، لم يتجاوز بدوره سقفا معينا في »حماس«كما أن خطاب حركة 
وبدا محمود الزهار القيادي األكثر تشددا في الحركة هادئا . الهجوم على المؤتمر والرئيس محمود عباس

الماضي، بالرغم من أن الحدث هو من ) يويون(في منتصف حزيران » موقعة غزة«للمرة األولى منذ 
  .في معظم األحيان بكثير من الحدة» حماس«النوع الذي تعامل معه متشددو 

وربما يعود ذلك إلى أن السيولة المتوقعة في تفاعالت الصراع على الشرق األوسط ال ترتبط فقط 
منع «هذا التحالف إلى مؤتمرا تنظمه القوة التي يسعى » الممانعة«بحضور طرف رئيسي في تحالف 

  •على المنطقة» هيمنتها
وفي ظل ازدياد هذه السيولة، يبدو أن احتمال نشوب حرب جديدة فى إطار الصراع على المنطقة، بعد 

فالواليات المتحدة ليست . ٢٠٠٧، يتراجع اآلن بعد أن كان بلغ ذروته في صيف ٢٠٠٦حرب صيف 
خل إدارة بوش في هذا الشأن ال تتجه نحو حسم سريع جاهزة لضربة عسكرية ضد إيران، والخالفات دا
كما أن براعة إيران في المناورة السياسية تساعدها في . في ما لم يبق لهذه اإلدارة من وقت غير القليل

تعويم ملفها النووي، وتبقي األمل قائما لدى دول أوروبية رئيسية كما للوكالة الدولة للطاقة الذرية في حل 
  .سلمي

 أن احتمال ضرب إيران يتراجع، بالرغم من أنه يظل قائما، فربما يكون مؤتمر أنابوليس بداية وإذا صح
تغير باتجاه استعادة قضية فلسطين شيئا من أهميتها التى فقدتها في السياسة األميركية خالل السنوات 

ن خالل تحالف غير وفي هذه الحال، يمكن أن يزداد دور الدول العربية المعتدلة، ولكن ليس م. األخيرة
واقعي ضد المحور اإليراني السوري، وإنما عبر تحررها من السعي األميركي إلى دفعها في هذا 

وعندئذ يكون مؤتمر انابوليس اقترن بتفاعالت معاكسة لما تصوره كثير ممن ناصبوه العداء، . االتجاه
  .وهو أنه يستهدف تعبئة المعتدلين العرب ضد إيران
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يناريو، ستكون لهؤالء المعتدلين حرية حركة أوسع، بمنأى عن الموقف الذي وجدوا وإذا صح هذا الس
أنفسهم فيه خالل الشهور األخيرة بين أميركا وإيران، وعلى نحو قد يمكّنهم من القيام بدور أكبر في دعم 

  .إمكانات إحراز تقدم في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
  ٢/١٢/٢٠٠٧ الحياة

 
 " يلي أنابوليس الذياليوم" .٤١

  دنيس روس
» يو إس تـودي   «نشر الموقع اإللكتروني لمعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى نقالً عن صحيفة            : الجمل

األمريكية الشهيرة، مقاالً كتبه دنيس روس خبير اللوبي اإلسرائيلي ومبعوث السالم األمريكـي الـسابق               
  ".وم الذي يلي أنابوليسالي"للسالم في الشرق األوسط، وقد حمل المقال عنوان 

  :يقول روس
 بلداً ومنظمة يجتمعون في أنابوليس الشرق األوسط، وذلك للتحدث، نظرياً، حول            ٥٠حالياًَ، ما يقرب من     

وأقول نظرياً ألن نائب وزير الخارجية السوري سوف تكـون لـه            .  الفلسطيني –دعم السالم اإلسرائيلي    
الدائم يتضمن مطالباتهم بمرتفعـات     " الحل الشامل "ريين على أن     أجندة تتعلق بتشديد السو    –أجندة مختلفة   

. م، هي التي يمكن أن تؤدي إلى أي إمكانيـة للـسالم           ١٩٦٧ حزيران   ٤الجوالن واالنسحاب إلى حدود     
والمندوبون العرب اآلخرون بالتأكيد سوف يقومون بتأييد ودعم الطلب السوري، ويجب عدم االستغراب             

  .ذلك يشكل القاسم المشترك األدنى بين العرب في مثل هذه التجمعات الكبيرةطالما أن االعتقاد في 
لما كان حجم االجتماع يجعل من السهل للعديد من الممثلين العرب الحضور وجعل هذا التجمع يشبه إلى                 
 قدر كبير األمم المتحدة، ويقلل ظهور وبروز التعامل مع إسرائيل، وما تزال هناك قيمة في إظهار الدعم                

وسوف .  الفلسطينية وهو موضوع أنابوليس    –والتأييد الدولي الستئناف ومعاودة عملية السالم اإلسرائيلية        
لن يؤدي إلى إنتاج أو إحداث أي اختراق مفهومي إزاء السالم، وسوف لن يكون بمثابة ملتقى للتفـاوض                  

، وسوف لن يقدم أي أفق      "فقط مجرد التصريحات واألحاديث هي وحدها الممكنة في مثل هذه الترتيبات          "و
للحل السياسي للصراع الذي قامت وزيرة الخارجية كوزندوليزا رايس بوضعه باعتباره هدفها الرئيـسي              

  .في كانون الثاني
وبدالً من ذلك، فهو يمثل عملية سياسية وليس إنهاء سياسياً للعبة، التي تحاول إدارة بوش إطالقها والبدء                 

  .فمن الممكن اعتبار هذا أمراً وتطوراً مستحسناً" الالعملية سالم"وام من  أع٧وبعد ما يقرب من . فيها
  :ال اتفاقات بعد* 

فالمندوبون العرب جاؤوا   . طالما أنه، ال مؤتمر أنابوليس وال المفاوضات لهما قاعدة مشتركة متفق عليها           
فحتى . ية للمحادثات التالية  يحملون التوقعات، وليس التفاهمات إزاء المبادئ الرئيسية أو المحددات الرئيس         

اإلسرائيليون والفلسطينيون ما زال يتوجب عليهم االتفاق حول المواجهات الحقيقيـة الواقعيـة المتعلقـة               
األمريكية للسالم؟ هل هي قرارات مجلس األمن الدولي؟ هل هي          " خارطة الطريق "هل هي   : بالمحادثات

ية كاملة مع إسرائيل بعـد االنـسحاب إلـى حـدود     مبادرة السالم العربية التي طرحت عالقات دبلوماس      
  م واالتفاق حول قرار عادل إزاء الالجئين الفلسطينيين؟١٩٦٧

اسألوا المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وسوف يخبـرونكم بـأنهم لـم يتفقـوا حـول أي أسـس             
اضـحة لهـؤالء    وإذا كانت هناك أي إستراتيجية لما سوف يأتي الحقـاً، فإنهـا ليـست و              . للمفاوضات

وهكذا إذا كان أنابوليس يبدو باعتباره مجرد حدث دولي وليس إطالقاً فعلياً ألي             . المشاركين في االجتماع  
  عملية، فما الذي يجب أن يتضمنه بحيث يشكل بداية جديدة صحيحة؟

ف بادئ ذي بدء يجب أن يضع المؤتمر بياناً يدرك بوضوح الخطوات التالية، فالرئيس بوش بال شك سو                
، وسوف تكون مهمة رايس في      "الدولتين"يقدم حديثاً يطرح فيه مرة ثانية رؤية من أجل التوصل إلى حل             
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نهاية االجتماع أن تحدد ما الذي سوف يتم التفاوض حوله؟ ومن الذي سوف تتم مفاوضته؟ وحـول أي                  
  مسائل؟ وعلى أي مستويات؟ ووفقاً ألي جدول؟

مر، سوف تكون المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي المتعلقـة          ولكنها باألساس حددت بأنه بعد المؤت     
ـ        –بالقدس، والالجئين، والحدود، واألمن والمياه       المرحلة "هذه القضايا هي التي يتوجب حلها فيما عرف ب

 وذلك في أثناء القيام بتنفيذ االلتزامات المنصوص عليهـا فـي            -من خارطة الطريق إلى السالم    " الثالثة
  .ويبدو ذلك حسناًَ ولكنه سوف لن يحدث مطلقاً. لى من خارطة الطريقالمرحلة األو

التزامـات  . م وقد ظلت في حالة احتضار منذ ذلك التـاريخ         ٢٠٠٣يعود تاريخ خارطة الطريق إلى عام       
تجميد اإلسرائيليين لكل أنشطة االستيطان وإزالة الحـواجز والعوائـق أمـام حركـة              –المرحلة األولى   

 أصـبحت تعنـي     -الفلسطينيين في تفكيك البنيات التحتية اإلرهابية وإصالح مؤسساتهم       الفلسطينيين وبدء   
فكل طرف وكل جانب يحدد التزاماته ضمن الحد األدنى وفي نفس الوقـت             . أشياء مختلفة لكال الجانبين   

  .يحدد التزامات الطرف اآلخر ضمن الحد األقصى
مع المفاوضات حول الوضع النهائي، وتم إنجاز القليل        إذا ربطت الوزيرة تنفيذ التزامات المرحلة األولى        

هذا، وحتى عملية تعيين    . من االلتزامات، فإن ذلك سوف يؤثر بالضرورة على مفاوضات الوضع النهائي          
مسؤول أمريكي لكي يشرف على المفاوضات، وهو مسؤول ال يلبي المواصفات والمعايير المطلوبة، فإنه              

  .رة بتحديد معيار لألداء يتم وضعه كأساس يلتزم به كل جانبسوف يفشل إال إذا قامت الوزي
  :قائمة عمل كوندوليزا رايس* 

سوف لن تكون قائمة الواجبات والعمل صحيحة إال إذا أخذت في االعتبار بوضوح المصاعب والعراقيل               
 أن تعلن أنه بعد     وعلى الوزيرة . التي يمكن أن تواجه كال الجانبين في القيام بتنفيذ الواجبات وااللتزامات          

  :المحادثات مع الطرفين فإنها سوف تقوم بثالثة أشياء
  .تقديم تعريفات وتحدديات لما  يمكن أن يعتبر إيفاء بااللتزامات• 
 فلسطينية، للعمل من أجـل تنفيـذ هـذه          - أمريكية، وإسرائيلية    –تحديد وتشكيل مجموعات إسرائيلية     • 

  .االلتزامات
  . برفع التقارير لها على األقل خالل فترة شهر واحدأن تقوم هذه المجموعات• 

إزاء قضايا ومسائل الوضع النهائي، فإن على الوزيرة رايس أن تعلن بأنه سوف تكون هناك مجموعات                
. ، الالجئين، الحدود، األمن والميـاه     )القدس(أورشليم  :  فلسطينية حول مواضيع وقضايا    –عمل إسرائيلية   

وعلـى  . ولى لهذه المجموعات خالل فترة أسبوعين من انتهـاء المـؤتمر          وسوف تكون االجتماعات األ   
وزراء الخارجية في كل طرف أن يكونوا مسؤولين عن تنظيم وتنسيق مجموعات العمل وتقديم التقارير               
حول التقدم المحرز أو المشاكل والعراقيل التي تواجه مجموعات العمل، وأن يتم تـسليم هـذه التقـارير      

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، كـل         بشكل مشترك إلى  
وعلى الزعماء أن يكونوا مستعدين من أجل تقديم الموجهات مـع بعـضهم الـبعض               . أسبوعين أو ثالثة  

  .، طالما أن إحراز التقدم هو المقصود)واتخاذ القرارات إذا كان ذلك ضرورياً(
ظاهره أمراً يتميز باآللية الميكانيكية، فإن ثمة شيئاً واحداً يمكن أن يكـون             برغم أن كل ما سبق يبدو في        

األطراف سوف تنتهي من مساوماتها الخشنة حول الوسائل العالجية الطويلة المدى، طالما أن هذا              : يقينياً
لتاريخيـة  وال شيء من هذا القبيل يمكن أن يؤمن النجاح وذلك آلن التسوية ا            . األمر لم يحدث منذ البداية    

الذين يواجهـون معارضـة حقيقيـة وكوابحـاً         ) أولمرت وعباس (يجب أن يتم القيام بها بواسطة القادة        
وليس " الدولة"ولكن، طالما أن أنابوليس قد تم ترتيبه ليكون مجرد فعل يتعلق بمهنة شأن               .وعراقيالً هائلة 

مر أنابوليس كان يحمل شيئاً يختلـف       ، فإن ما سيحدث الحقاً سوف يتمثل في أن مؤت         "المرحلة"بمهنة شأن   
  ).انتهى مقال دنيس روس( .عما يشّف عنه حالياً

  ١/١٢/٢٠٠٧موقع الجمل 
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  حماس والتطبيع العربي بعد أنابوليس .٤٢

   ياسر الزعاترة
من أهم الملفات التي سنكون في انتظار معرفة الجديد بشأنها بعد أنابوليس كل من ملف التطبيع وملـف                  

ماس في قطاع غزة في ضوء انطالق المفاوضات على قاعدة خريطة الطريق التي             التعاطي مع وضع ح   
  .ينص بندها األول على محاربة اإلرهاب والتحريض فلسطينياً مقابل وقف االستيطان إسرائيليا

بالنسبة لملف التطبيع يمكن القول إن التقدم العربي في اتجاه الدولة العبرية سيختلف كما هو شأنه دائمـاً                  
دولة وأخرى ، وبالطبع بحسب قدرة كل منها على الرفض والممانعة ، األمر الذي يخـضع بـدوره                  بين  

  .لحسابات نظامها السياسي ، ال سيما ما يتصل بالمواقف الشعبية الداخلية
يشار هنا إلى أن عدداً من الدول العربية لم توقف عالقاتها مع الدولة العبريـة ، حتـى بعـد انتفاضـة                      

 كان ذلك في العلن ، كما هو حال موريتانيا ، أم في السر كما هو حال العديد من الدول                    األقصى ، سواء  
الخليجية والمغاربية ، لكن ما يريده أولمرت هذه األيام يتعدى بعض النشاطات واللقـاءات والتبـادالت                

نحـو اسـتثنائي    التي تعززت على    " الكراهية"إنه يريد تطبيعاً في العلن يكسر قاعدة         .االقتصادية السرية 
  .هنا سيتفاوت النشاط العربي بين دولة وأخرى. خالل سنوات انتفاضة األقصى

وفي حين استبعدت الكاميرات في احتفال أنابوليس كي ال نتابع المصافحات واالبتسامات بـين العـرب                
ونظرائهم الصهاينة ، فقد الحظ مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسـرائيلية أن وزيـر الخارجيـة                

والوفد المرافق له لم يضعوا سماعات الترجمة على آذانهم عندما بدأ أولمـرت             ) سعود الفيصل (السعودي  
  .في إلقاء خطابه ، خالفاً لآلخرين ، األمر الذي فسر كنوع من التشدد المقصود

أياً يكن األمر ، فنحن إزاء مشهد يشبه مشهد ما بعد أوسلو ، وفي حين هرول كثيـرون نحـو الدولـة                      
عبرية في ذلك الوقت ، فقد تشدد آخرون في ربط التقدم في التطبيع مع التقدم في المفاوضـات ، لكـن                     ال

واقع الحال يقول إن الوضع العربي منتصف التسعينات كان أكثر عافية بكثير مما هو عليـه اآلن ، مـا                    
  .يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من األسوأ

عاطي مع حركة حماس في قطاع غزة ، وهنا ينهض أوالً احتمال إعادتها             الملف الثاني األهم هو ملف الت     
من خالل اجتياح إسرائيلي ، لكن مشكلة هذا الخيار تكمن في ردة الفعل الفلسطينية              " الشرعية"إلى حضن   

  .هو الذي لن يمر بسهولة كما تشير مختلف التقديرات: والعربية عليه
لحركة عبر تعزيز الحصار ومعه االنفالت األمني في الـداخل ،           االحتمال الثاني هو السعي إلى إسقاط ا      

األمر الذي ال يمكن استبعاده ، والمساران معاً قادران إذا تواطأت معهما بعض الدول العربية على إسقاط                 
، لكن مشكلة هذا الخيار تتمثل في ثمنه الباهظ ، وكذلك الوقت الذي قد يـستغرقه ،                 " الحماسية"الحكومة  
  .ذلك ما قد يجره من تبعات على من يتولون كبرهوتبعاً ل

ثمة مسار ثالث هو مسار الحوار من أجل استعادة الوحدة الداخلية ، ولكن على قاعدة المضي في برنامج                  
التفاوض الذي انطلق في أنابوليس ، وهنا تكمن المصيبة في حال مررت حماس بضغط من فرعها فـي                  

، ومن أجل عدم التخلي عن الحكومة خشية مسار         " ار لباب الدار  الحق العي "غزة هذا المسار تحت شعار      
  .فتحاوي انتقامي في حال النجاح في إقصاء الحكومة بطرق أخرى

هذا المسار يمكن أن يدعم عربياً ، فيما يمكن السكوت عليه أمريكياً ، لكنه مسار بائس سيؤكد من جديـد                    
السبب هو تمريره لرحلة عبث جديدة معروفة النتـائج      خطأ دخول االنتخابات ، وتالياً تشكيل الحكومة ، و        

، لكن موافقة حكومة حماس على أمر كهذا ال تعني أن عناصر الحركة ، ومعهم آخرون مـن فـصائل                    
المقاومة سيقبلون به ، ما يشير إلى أن األفق سيبقى مفتوحاً على احتماالت كثيرة قد تتضح أكثـر علـى                    

  .لحالية والمتوقعة القادمة في المنطقةإيقاع مصير المغامرات األمريكية ا
  ٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  !!فسحبت واشنطن مشروع قرارها.. رفضته إسرائيل .٤٣

  هاني حبيب
في خطوة نادرة الحدوث، سحبت الواليات المتحدة مشروع قرار كانت قد تقدمت به الى مجلـس االمـن        

انابوليس، ليس من عـادة واشـنطن ان        بدعم المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية التي انطلقت من مؤتمر         
تتراجع حتى تحت ضغط الحلفاء عن مشاريع قرارات تتقدم بها الى مجلس االمن، وانفردت في كثير من                 
االحيان بالتقدم بمثل هذه المشاريع، رغم معارضة بعض الحلفاء االوروبيين، لكن هذه المرة، تراجعـت               

غير رسمية علـى مجلـس االمـن، والـسبب،          واشنطن وسحبت مشروع قرارها الذي طرحته بصورة        
 دعماً واسعاً وتأييداً مباشراً     - قبل ان تسحبه   -معارضة اسرائيل لهذا المشروع الذي حشدت له واشنطن         

من كل اعضاء مجلس االمن ورئيسه الحالي المندوب االندونيسي والممثل العربي الوحيد مندوب دولـة               
 يـشيد بالـدعم الهائـل       - قبل ان يسحب المشروع    - زاد   قطر، ما جعل المندوب االميركي زلماي خليل      

لمشروع القرار، خاصة من قبل مندوبي فرنسا والصين و قطر وأندونيسيا، لكن خليل زاد تبخـر مـن                  
المواجهة بعد ان اضطر بتعليمات من حكومته الى سحب المشروع الذي اجهد نفسه في اقنـاع اعـضاء                  

ت اميركية مسؤولة في تبرير سحب بالدها لهذا المشروع،         مجلس االمن بقبوله ودعمه، وانبرت شخصيا     
االمر الذي تسبب بحرج كبير للمندوب االميركي في مجلس االمن والواليات المحدة نفسها التي اضطرت               
الى سحب مشروعها بعدما حصلت على موافقة كل االطراف المعنية في مجلس االمن بدعمه والوقـوف                

  .من خلفه
ع بكل قوة، ما ادى بطبيعة الحال الى سحبه من مجلس االمن، وتبرر الدولـة               اسرائيل عارضت المشرو  

العبرية اعتراضاتها بأن هذا المشروع، مع انه غير رسمي، يؤدي الى دور تلعبه المنظمة الدولية في امر                 
ي، المفاوضات الثنائية الفلسطينية االسرائيلية، وإسرائيل تفضل بياناً رئاسياً عوضاً عن قرار غير رسـم             

والموقف االسرائيلي غير مفاجئ على االطالق، اذ ان الدولة العبرية رفضت في كل االحيان ان تلعـب                 
االمم المتحدة دوراً مباشراً في العملية التفاوضية على كافة المسارات، وأصرت علـى الـدوام ان دور                 

عم المفاوضات الثنائية مـع     االمم المتحدة، وحتى الحلفاء، بمن فيهم وعلى رأسهم الواليات المتحدة، هو د           
الفلسطينيين دون تدخل مباشر او غير مباشر في المفاوضات، وعندما ارادت الواليات المتحدة ان تمـنح                
مؤتمر انابوليس ونتائجه الهزيلة بعض القوة التي قد يمنحها مشروع القرار المشار اليه، تصدت اسرائيل               

  . لالرادة االسرائيلية علناًللواليات المتحدة، التي اضطرت بدورها لالنصياع
الواليات المتحدة ليست الوحيدة التي اصيبت بحرج كبير من وراء تراجعها عن مشروع القرار، بـل ان                 
كافة الدول االعضاء في مجلس االمن، التي اعربت عن دعمها المطلق لمشروع القرار، باتت ايضاً فـي                 

 يرى النور وبعدما سوقت المشروع بحيـث        وضع حرج وصعب بعدها تبين لها انها دعمت مشروعاً لن         
باتت تدافع عن اهميته وضرورة صدوره عن مجلس االمن لتفاجأ بأن واشنطن قد سحبت المشروع بعدما                

  .اعترضت اسرائيل التي ادعت ان واشنطن لم تطلع االطراف المعنية حوله
 مع اخـتالف    -قف مشابه   والالفت ان المندوب الفلسطيني في االمم المتحدة رياض منصور، كان له مو           

 لماذا؟  - اذ انه اعتبر ان ما حدث في انابوليس ال يستحق قراراً من مجلس االمن              -االسباب بطبيعة الحال  
ألن ذلك سيدخلنا في مناقشات حول بنود قد يؤدي التوافق عليها الى تراجع عن قرارات               : "يجيب منصور 

  ". جزته القرارات السابقةقوية سابقة للمجلس، ونحن ال نريد ان نخفض سقف ما ان
وال شك ان االسباب التي عرضها المندوب الفلسطيني وجيهة للغاية، لكنها مقلقة بالغ القلـق، اذ ان فـي                   
هذه االقوال اعترافاً ضمنياً بأن ما سينتج عن المفاوضات الثنائية مع اسرائيل، هو اقل بكثير من قرارات                 

ي يفضل عدم اقحام االمم المتحدة لالبقـاء علـى قراراتهـا            االمم المتحدة التي يخشى عليها منصور الذ      
 االسرائيلي، اذ ان تبني مجلس االمن للمفاوضات الثنائيـة الفلـسطينية            -الصادرة حول الصراع العربي   
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االسرائيلية التي انطلقت من مؤتمر انابوليس، قد يشير الى تبني نتائج هذه المفاوضات التي يعلم الجميـع                 
قف ادنى وربما بكثير عن سقف قرارات االمم المتحدة ذاتها، وهـو اعتـراف بـأن                انها ستكون ذات س   

المفاوضات الثنائية ال تتماشى مع قرارات االمم المتحدة ذات العالقة، وإال لما كانت هذه الخـشية مـن                  
  .مشروع قرار صادر بشكل غير رسمي عن مجلس االمن

 الفلسطينية في نفس    - للمفاوضات الثنائية االسرائيلية   مع ذلك، فإن االمم المتحدة تحاول ان تسجل اختراقاً        
الوقت الذي تسحب فيه الواليات المتحدة مشروعها المشار اليه، فقد عين االمين العام لالمم المتحدة بـان                 
كي مون، الدبلوماسي الهولندي روبرت سيري منسقاً خاصاً لعملية السالم في الشرق االوسـط، ليكـون                

كان احد العاملين على دبلوماسية هادئة بـين عـامي          " سيري" للجنة الرباعية الدولية     مبعوث االمين العام  
 والتي ادت الى حوار فلسطيني اسرائيلي تكلل باتفاق اوسلو، خاصة عندما كانت هولنـدا               ٢٩٩١-٦٨٩١

  .تتولى رئاسة االتحاد االوروبي الدورية في ذلك الوقت
 االسرائيلية، فقد تمثل فـي تعيـين        -فاوضات الثنائية الفلسطينية  اما االختراق الثاني لالمم المتحدة في الم      

الروسي فالديمير غورياييف مديراً تنفيذياً لسجل االمم المتحدة لالضرار الناشئة عن بناء الجدار العـازل               
في االراضي الفلسطينية المحتلة، وهو جسم تابع لالمم المتحدة ومقره فيينا، اال ان هذين االختـراقين ال                 

كالن في واقع االمر اختراقاً حقيقياً لدور الواليات المتحدة التي تقود من الناحية الفعلية مجلس االمـن                 يش
وتهيمن على قراراته، حتى وهي تتراجع عن مشروعها، فإن ذلك مدعاة للتأكيد على ان واشـنطن هـي                  

يل التـي كانـت وراء      الالعب االساسي صاحب القرار النهائي، الذي ال وصاية عليه من احد، اال اسرائ            
  .اضطرار واشنطن سحب مشروع قرارها في اللحظات االخيرة
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