
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في قصف صهيوني لموقع للكتائب في دير البلح" القسام" شهداء من ثالثة
   مئات األفراد من قوات عباس يتلقون تدريباً عسكرياً في األردن":الفلسطيني لإلعالم"
  بإدارتها" حماس"والزهار يتمسك بحق ..  الضفةى عل"حماس" تحذر من سيطرة "إسرائيل"

   من غزة انطالقاً"إسرائيل" تقاتل" فتح اإلسالم": "اإلسرائيلي" "دبكا"موقع 
  طينيسلطات االحتالل ترفض إدخال مصفحات لألمن الفلس

   مليون دوالر للسلطة الفلسطينية خالل العام القادم٤٠٠الواليات المتحدة تنوي تقديم 

ن حكومـةتوتر بـي: هآرتس
فياض ومصر بـسبب إدخـال      

  حجاج غزة من معبر رفح
  

 ٤ص ... 

 ٤/١٢/٢٠٠٧٩٢١الثالثاء
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    :السلطة
 ٤   عباس يرى أولمرت ملتزماً بالجدول الزمني .٢
 ٥    لوقف تجويع غزة"اسرائيل"و الى الضغط على يدعو ..ا مع سوري"أنابوليس"قريع يبحث  .٣
 ٥  ى بحق األسررحبت واعتبرتها تمييزاًهنية حكومة و باالفراج عن األسرىعباس أشاد  .٤
 ٦  ضرورة للخروج من األزمةوولوية ملحة أالحوار الوطني : زياد أبو عمرو .٥
 ٦   مئات األفراد من قوات عباس يتلقون تدريباً عسكرياً في األردن":الفلسطيني لإلعالم" .٦
 ٦  "حماس"ـل" اإلمبراطوريات المالية" فككنا :حكومة فياض تقرر حل لجان الزكاة .٧
 ٧  قريباً".. مهرجان الوفاء"قات األولية حول أحداث اإلعالن عن نتائج التحقي: هنية .٨
 ٧   "حماس" ناشطاً من ١٩األجهزة األمنية الفلسطينية تفرج عن قيادي وتعتقل  .٩
 ٧ التشريعي يطالب الدول والجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي بإنقاذ الفلسطينيين .١٠
 ٧   الباردمخيم نهر ألف دوالر من فلسطين لكل عائلة من  .١١
    

    :المقاومة
 ٨   في قصف صهيوني لموقع للكتائب في دير البلح" القسام" شهداء من ثالثة .١٢
 ٨   ونأمل أن يشكل بداية لكسر الحصار" إنجاز كبير"خروج حجاج غزة عبر رفح : الرشق .١٣
 ٨  بإدارتها" حماس"والزهار يتمسك بحق ..  الضفةى عل"حماس" تحذر من سيطرة "إسرائيل" .١٤
 ٩  يجب أن يستند لنتائج االنتخابات" فتح"و" حماس"إعادة اللحمة بين : المصريمشير  .١٥
 ٩  نستعد لمواجهة كبرى مع االحتالل لن تكون كسابقاتها": القسام "متحدث باسم .١٦
 ٩   ال تشطب إمكانية نقل رسائل إلى شاليط"حماس"الصليب األحمر يقول إن  .١٧
 ٩  "سحما" و"إسرائيل" ترحب بأي اتصال بين "فتح" .١٨
١٠   طالل ناجي ينفي تحديد موعد لمؤتمر الفصائل في دمشق .١٩
١٠   من غزة انطالقاً"إسرائيل" تقاتل" فتح اإلسالم": "اإلسرائيلي" "دبكا"موقع  .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠  ترفض إدخال مصفحات لألمن الفلسطينيسلطات االحتالل  .٢١
١١   سنساعد في إعادة تأهيل الالجئين الفلسطينيين : أولمرت .٢٢
١١  أولمرت يأمل بفتح مكاتب ارتباط عربية مع إسرائيل .٢٣
١١   "حماس"ي وفتح حوار مع بيرتس يدعو لإلفراج عن البرغوث .٢٤
١٢  اجتياح القطاع مقابل البقاء في الحكومة: ليبرمان .٢٥
١٢  العسكرية في القطاع المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر يناقش غدا احتماالت العملية .٢٦
١٢   االتفاق التاريخي قريب جدا : يكاناسرائيل والفات .٢٧
١٢  مؤتمر موسكو مكافأة لروسيا: "معاريف" .٢٨
١٢  هزمنا إعالمياً أمام حزب اهللا": اإلسرائيلي"الناطقة بلسان الجيش  .٢٩
١٣   ساة الشعب الفلسطينيقرار التقسيم جزء من مأ: زحالقة .٣٠
١٣  الشرطة المصرية تساعد المقاومة على تهريب السالح والمال لغزة: ضباط إسرائيليون .٣١
١٣   عالجهم بمشافيهال المرضى الفلسطينيين الحصول على موافقه أمنية تلزمإسرائيل  :هارتس .٣٢
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    :لشعباألرض، ا
١٤  مصر تليه غزة قطاع حصار مسؤولية يتحمل االسرائيلي االحتالل: شاهد مؤسسة .٣٣
١٤   يطلق حملة احتجاجية ضد الحصار المفروض على قطاع غزة الديموقراطيالتجمع .٣٤
١٤   فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة٤٢را وتعتقل  أسي٤٢٩إسرائيل تطلق سراح  .٣٥
١٥   أسيرا بمحافظة جنين٦٠احتفاالت جماهيرية بتحرير  .٣٦
١٥  اسير يتفاجأ بوفاة والده يوم تحريره من سجون االحتالل .٣٧
١٥   فلسطيني خالل نوفمبر الماضي٤٠٠ف أكثر من االحتالل اختط: تقرير .٣٨
١٥  في الفترة ما بين أوسلو وانتفاضة األقصىتحرروا من األسرى  % ٩٠: دراسة .٣٩
١٦   الدفعة الثانية واألخيرة من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري صباح اليومخروج .٤٠
١٦   فلسطينيا ضحايا االنفالت االمني الشهر الماضي١٧ :الهيئة الفلسطينية المستقلة .٤١
١٦  "ركوب أقدامهم"نفاد الوقود يدفع سكان غزة إلى  .٤٢
١٧   المدينة نشأةعام علىبلدية اريحا تعلن البدء بالتحضير لالحتفال بمرور عشرة االف  .٤٣
   

   :صحة
 ١٧   شهيدا٢٩ إلى يرفع عدد الوفيات من المرضىحصار قطاع غزة  .٤٤
 ١٧  قرار دولي يجبر إسرائيل السماح لسيارات الهالل الفلسطيني بالعمل داخل الضفة والقدس .٤٥
   

   : األردن
١٧ لقاء أنابوليس مهد الطريق إلطالق عملية المفاوضات: عبداهللا الثاني .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
١٧ اجتماع في باريس للوفود العربية المشاركة في مؤتمر الدول المانحة .٤٧
١٨  قديم مبادرات جدية إلنهاء الصراعالسعودية تجدد التزامها بدعم السالم وت .٤٨
١٨  عاكف يصف عرب أنابوليس بالعجز ويدعو الشعوب لنصر الفلسطينيين .٤٩
١٨  !!السلطات المصرية تشترط موافقة الكيان الصهيوني لعبور العالقين .٥٠
١٨  البرلمان الموريتاني يطالب بقطع العالقات المدانة مع الكيان اإلسرائيليرئيس لجنة في  .٥١
   

   :دولي
١٩ الشعب الفلسطيني انتظر طويال القامة الدولة: رايس .٥٢
١٩  لعام القادم مليون دوالر للسلطة الفلسطينية خالل ا٤٠٠الواليات المتحدة تنوي تقديم  .٥٣
١٩  "السالم الشامل"اجتماع باريس يناقش اقتراح موسكو استضافة مؤتمر  .٥٤
٢٠ ال تراجع عن التزامنا بدعم عملية السالم: السفير االمريكي في مصر .٥٥

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  أسامة حسين... لغزة" صهيوعباسية"يترقبون حملة إبادة " الحمر"يون الفلسطين .٥٦
٢١  فهمي هويدي... بوثيقة قاصمة" أنابولس"هزمنا في  .٥٧
٢٥  مصطفى الفقي... القضية الفلسطينية عند مفترق طرق .٥٨
٢٧  خالد وليد محمود... مغزى الطرح والتوقيت؟) ...إسرائيل(ولة يهودية د .٥٩
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٢٨  إبراهيم حّمامي.د... صدقوا وكذبتم، هل ستكونوا لهم من الشاكرين؟ .٦٠
٣٠  هاني المصري... )٢ - ١(حكومة سالم فياض  .٦١
٣٢  ناهض حتر... و األردن في اليوم العاشرفلسطينّي .٦٢
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  من معبر رفحغزة توتر بين حكومة فياض ومصر بسبب إدخال حجاج : هآرتس .١

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية    : القدس المحتلة من   ٤/١٢/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية     نشرت  
وم الثالثاء أن توترا حصل بين السلطة الفلسطينية في رام اهللا وبين مصر، وذلك فـي                الصادرة صباح الي  

 فلسطيني بمغادرة قطاع غزة عن طريق معبر        ٧٠٠أعقاب سماح األخيرة، يوم أمس االثنين، لما يقارب         
وقالت الصحيفة إن المصادقة المصرية تـأتي        .رفح، بمصادقة مصر، إلى السعودية لتأدية فريضة الحج       

كيـرم  "الرغم من طلب السلطة من مصر عدم إتاحة المجال للمتوجهين إلى الحج إال عن طريق معبـر                  ب
وقالـت   .، من أجل إجراء عملية الفحص والتدقيق في هوية الخارجين والداخلين من قبل إسرائيل             "شالوم

 حجاجا، وإنما   الصحيفة إن السلطة الفلسطينية تخشى اآلن أن يكون بعض المغادرين إلى السعودية ليسوا            
من ناشطي حركة حماس الذين يستغلون فرصة الحج من أجل الـسفر إلـى إيـران ولبنـان للتـدريب                    

وأفادت الصحيفة أن عملية خروج الفلسطينيين من القطاع عن طريق معبر رفـح لـم يـتم                  .العسكري
فـي الـسلطة    كما نقلت عـن مـسؤولين        .تنسيقها مع إسرائيل، وإنما سمعت األخيرة عنها بعد تنفيذها        

ازدواجيـة المعـايير الـسياسية      "الفلسطينية أنهم وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لمصر بسبب ما سـمي            
  .وتقديم المساعدة لحركة حماس" المصرية

قـال مـسؤول    :  فتحي صـّباح   ،غزة نقالً عن مراسلها في   من القاهرة و   ٤/١٢/٢٠٠٧الحياة  وجاء في   
ـ    سلطة فوجئت بمرور الحجاج من معبر رفح وأتوقع أن األمر كذلك           ال"إن  " الحياة"فلسطيني في القاهرة ل

بالنسبة إلى السلطات المصرية التي شرعت في إجراء اتصاالت مع األردنيين من أجل السماح بـدخول                
الحجاج العقبة، من دون إنهاء إجراءات مرورهم من معبر رفح واعتبار األراضي المصرية ترانزيـت،               

هنية مغادرة الحجاج عبر    اسماعيل  واعتبر   ". دون تشغيل معبر رفح رسمياً     بهدف حل مشكلة الحجاج من    
ـ     . معبر خطوة على طريق كسر الحصار المفروض على غزة        ال دورها "وشكر مصر، معرباً عن تقديره ل

واشار الناطق باسم حكومة هنية طاهر النونو إلى        . ينفي العمل على رفع المعاناة عن الفلسطيني      " العروبي
  ".بذلت جهوداً حثيثة من أجل تمكين الحجاج من السفر الداء فريضة الحج لهذا العام"مة أن الحكو

  
  عباس يرى أولمرت ملتزماً بالجدول الزمني  .٢

مع الملـك   دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات أدلى بها للصحافيين عقب اللقاء              :عمان
ق في أنابوليس من أجل أن يتبلور ويتجسد مرة أخـرى           عبداهللا الثاني إلى المحافظة على الزخم الذي تحق       

وفي معرض رده على سؤال حول الدعم والتنسيق العربي أكـد عبـاس اسـتعداد الـسلطة                  .في باريس 
وفي رده على سؤال حول      ".أنابوليس"للتنسيق مع لجنة المتابعة العربية أو الوفد العربي الذي شارك في            

أولمرت أشـار فـي نهايـة       "الزمني للمفاوضات أوضح عباس أن      تصريحات اولمرت المتعلقة بالجدول     
وهذا ما نريد أن نصل إليـه       .. تصريحاته إلى أنه سيتم التوصل إلى نتيجة قبل نهاية والية الرئيس بوش           

 ".خالل العام المقبل
  ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  لوقف تجويع غزة  "اسرائيل"يدعو الى الضغط على و ..ا مع سوري"أنابوليس"قريع يبحث  .٣
  وعـن وكالـة     يوسف كركـوتي   ،دمشق نقالً عن مراسلها في    ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  

طالب أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، المجتمع الدولي وأمريكا خصوصاً بالضغط             :)أ.ب.د(
 ".ذه عقوبة مدانة ومرفوضـة    ه"ألنها تقوم بعملية تجويع وقطع للوقود عن غزة، وقال إن           " إسرائيل"على  

وأكد في مؤتمر صحافي له بدمشق بعد لقائه أمس الرئيس السوري بشار األسد ونائبه فـاروق الـشرع                  
ووزير الخارجية وليد المعلم أنه ناقش مع القيادة السورية مجمل األوضاع العامـة ومـؤتمر أنـابوليس                 

 .فلسطينيون في الثاني عشر من الـشهر الحـالي        والنتائج المترتبة عليه والمفاوضات التي سيقبل عليها ال       
وكان الشرع قد استعرض مع قريع آخر المستجدات في العملية السياسية والتفاوضية، وسبل التنسيق بين               

. التي ستعقد في موسكو خالل الشهور الثالثة المقبلـة        " أنابوليس"سوريا والسلطة في المرحلة الثانية من       
قـال فتـوح إن التنـسيق الـسوري          " الخلـيج "ـي تصريح أدلى به ل    وف .وحضر االجتماع روحي فتوح   

الفلسطيني على درجة كبيرة من األهمية، من أجل تعزيز الجهود العربية لتطوير جدول أنـابوليس بمـا                 
  .يمكن من الوصول الى تسوية شاملة

ع بعد  قال أحمد قري  :  سعاد جروس  ،دمشق نقالً عن مراسلها في    ٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأضافت  
لقائه الشرع ان السلطة الفلسطينية تدعم بشكل كامل حق سورية في استعادة مرتفعات الجوالن في اقرب                

إن هذا يساعد على أن يصبح الجهد العربي مركزا مع الفلسطينيين، وأي انجاز يتم على هذه                "وقال  . وقت
 وفي إجابة على سؤال عن إمكانية       ".هو مساعدة لنا  ) السوري االسرائيلي واللبناني االسرائيلي   (المسارات  

  ".نعم"بادئة إلعادة ربط عمليات المفاوضات على كافة المسارات، قال قريع " التنسيق الكامل"اعتبار 
  
  ى بحق األسررحبت واعتبرتها تمييزاًهنية حكومة و باالفراج عن األسرىعباس أشاد  .٤

 :وكـاالت ال  وعن  منتصر حمدان  ، اهللا رام نقالً عن مراسلها في    ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
قبل لقاء  " اإلسرائيليين"اتفقنا مع   " قائالً   ]عن األسرى [أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعملية اإلفراج      

أنابوليس على إطالق سراح المعتقلين، وكان من المفترض أن يتم هذا األمر قبل عقد اللقاء ولكن بما أنه                  
  ". نأمل أن يتبعها خطوات إيجابيةتم فإننا نعتبره خطوة جيدة 

بهـذا  "كما رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بالخطوة، لكنها اعتبرت أن التعامل مع قـضية األسـرى                
وطالب محمد المدهون   ". التمييز الخطير يعتبر خيانة للمشروع الوطني، وهو ما ال يقبله األسرى أنفسهم           

لإلفـراج  "نية في بيان صحافي، المجتمع الدولي بالتدخل        رئيس ديوان رئيس الوزراء المقال إسماعيل ه      
عن كل األسرى والمعتقلين من دون استثناء أو تمييز وعلى رأسهم أصحاب األحكام العالية والمرضـى                

، "إسـرائيل "التي تقدمها   " حسن النوايا "وحذّر مما يسمى    ". والنساء واألطفال وممثلو الشرعية الفلسطينية    
قة استخفاف متجدد بالقيادة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة على حد سواء ألنها موافقـة             في الحقي "وقال إنها   

  ".منهم لاللتفاف على وحدة شعبنا الفلسطيني وتمزيق صفه
، أن   ألقاها خالل حفل استقبال األسـرى      وأكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، في كلمة         

 .منقوصة ما دام هناك اآلالف ما زالوا قيد االعتقالالفرحة باإلفراج عن األسرى ستبقى 
أكـد أشـرف    :  يوسـف الـشايب    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية   وأضافت  
أن الشعب الفلسطيني يقف كله خلف األسرى ضد السياسات         ] وزير األسرى في حكومة فياض    [العجرمي  

ودعا العجرمي، الجانب اإلسرائيلي إلـى البـدء         التعسفية بحقهم، التي تنتهجها إدارة السجون اإلسرائيلية      
  .فوراً بعملية تفاوض، إلغالق قضية األسرى نهائياً
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  ضرورة للخروج من األزمةوولوية ملحة أالحوار الوطني : زياد أبو عمرو .٥
رة  الفلسطيني وزير الخارجية السابق زياد ابو عمـرو علـى ضـرو            النائب شدد   : جمال جمال  -القدس  

إجراء حوار وطني شامل ونبذ الخالفات والصراعات الفلسطينية الداخلية والعمل على مواجهة التحديات             
ان الحاجة االن أصبحت ملحة للذهاب الى حوار وطني شامل          " الدستور"ـوقال ل . عقب مؤتمر انابوليس  

وط الضرورية التـي    واإلطراف الفلسطينية يجب ان ترتقي الى مستوى المسؤولية وعليها ان توفر الشر           
من شأنها إنجاح الحوار دون إضاعة المزيد من الوقت تحت ذرائع وأسباب مختلفة وحـسابات خاطئـة                 

واضاف ان الحوار وعودة    ". مختلفة على حساب قضيتنا الوطنية ومعاناة الشعب وخاصة في قطاع غزة            
قية الموقف الوطني من جميـع      اللحمة والوحدة الوطنية الفلسطينية أصبحت أولوية وقضية اختبار لمصدا        

وقال اننا نأمل بعد ان انتهى هذا المؤتمر الدولي ان يتوجه التركيز على اسـتعادة                .األطراف الفلسطينية 
ولفت ابو عمـرو    . الوضع الطبيعي الفلسطيني وهو الدخول في حوار وطني جاد إلنهاء األزمة الداخلية           

.  ليست جديدة وهي مماثلة للتصريحات اإلسرائيلية      الى ان تصريحات الرئيس بوش خالل وبعد انابوليس       
وقال ان موقف بوش ليس ملزماً ويجب ان ال يكون كذلك للقيادة الفلسطينية والعالم العربي، واعتقد انه لم                  
يكن هناك أي تأكيد او تأييد ليهودية الدولة اإلسرائيلية ، مشيراً الى ان الموقف الفلسطيني كان واضـحا                  

  .وقفورافضا لهذا الم
  ٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   مئات األفراد من قوات عباس يتلقون تدريباً عسكرياً في األردن":الفلسطيني لإلعالم" .٦

 من المقرر أن يقوم المئات من أفراد أجهزة األمن الفلسطينية، الخاضعة إلمرة رئـيس الـسلطة                 :رام اهللا 
ياً، بأخذ دورة تدريب عسكري فـي       الفلسطينية محمود عباس، بموافقة سلطات االحتالل الصهيوني رسم       

عن أن سلطات االحـتالل     ) ٣/١٢(وكشف مصدر أمني فلسطيني النقاب يوم االثنين        . العاصمة األردنية 
 ٧٥٠، وعـددها    )القوة الخاصـة  (على خروج الكتيبة الثانية من قوات األمن الوطني         " وافقت"الصهيوني  

وأكد المصدر أن قـوات األمـن ستخـضع    . راتعنصراً للتدريب العسكري في عّمان بعد تأجيل لعدة م        
، "إلعادة تأهيل األجهزة األمنية الفلسطينية وتطوير أدائهـا       "لتدريب مكثّف لمدة أربعة أشهر ضمن خطة        

  . وذلك في إطار دورات تدريبية تجريها أجهزة عباس في عدد من العواصم العربية واألوروبية
  ٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس"ـل" اإلمبراطوريات المالية" فككنا : فياض تقرر حل لجان الزكاةحكومة .٧

قال رياض المالكي الناطق باسم الحكومة الفلسطينية،       : رام اهللا من   ٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   نشرت  
ان قرار حل لجان الزكاة في الضفة الغربية التابعة لحركة حماس جـاء مـن    "وزير االعالم والخارجية،    

لفساد، وإنهاء االمبرطوريات المالية التي كانت تشغلها وتستغلها الحركة االسالمية من أجـل             أجل وقف ا  
وأكد في مؤتمر صحافي عقده في رام        ."تحقيق مكاسب سياسية وحزبية، وليس لخدمة الفقراء والمحتاجين       

يد، وسوف يجري   ان الحكومة قامت بإعادة تشكيل لجان الزكاة بشكل جد        "اهللا بعد انتهاء اجتماع الحكومة      
في القدس عن هذه التشكيلة، وذلك في مقر وزارة األوقاف بالقـدس بحـضور              ) اليوم(اإلعالن يوم غد    

 لجنة جـرى    ٩٢ لجنة زكاة، فيما كانت توجد في السابق         ١١وقال إنه تقرر إعادة عمل      ". سالم فياض .د
يس بشكل صوري، كما كـان      دمجها في اللجان الجديدة، ستعمل بإشراف وزارة األوقاف بشكل فاعل، ول          

 .في السابق، مشددا على أهمية عدم استغالل هذه اللجان ألغراض سياسية، في اشارة الى حماس
رياض المالكي، حركة حماس باسـتخدام      .اتهم د : رام اهللا من   ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  .شريعية السابقةاموال لجان الزكاة في تغطية حملتها االنتخابية في االنتخابات الت
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  قريباً".. مهرجان الوفاء"اإلعالن عن نتائج التحقيقات األولية حول أحداث : هنية .٨
أعلن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن حكومته انتهت من التحقيقات األوليـة             :  محمد البابا  -غزة  

الراحـل ياسـر     الـرئيس    ذكرىفي غزة لمناسبة    " فتح"حول ما جرى في غزة، خالل مهرجان حركة         
وأشار إلـى    . وستعلن نتائجها قريباً، معرباً عن أسفه لألحداث التي وقعت         -" مهرجان الوفاء " - عرفات

وقوع أخطاء، موضحاً أن وزارة الداخلية ستعمل بشكل دؤوب من أجل تالفي أية أخطـاء وتـصحيحها                 
  .ستقرار واألمن المنشودةومعاقبة المخالفين دون تمييز، وذلك إلحقاق الحق والوصول إلى حالة اال

  ٤/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  " حماس" ناشطاً من ١٩األجهزة األمنية الفلسطينية تفرج عن قيادي وتعتقل  .٩

أفرجـت الـسلطة    :  أمين ابو وردة   ،نابلس نقالً عن مراسلها في    ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
بالمقابـل،  . ، بعد انقضاء ثالثة أشهر على اعتقالـه       أحمد دولة " حماس"الفلسطينية عن القيادي في حركة      

أن األجهزة األمنية الفلسطينية اقتحمت ليل األحد قرية عقربـا شـرق مدينـة              " حماس"أفادت أوساط في    
   . من نشطاء الحركة١٩نابلس، واعتقلت 
 قال أحمد دولة، في تصريحات للـصحفيين بعـد          :نابلسمن   ٤/١٢/٢٠٠٧ قدس برس وأوردت وكالة   

في رام اهللا في ظروف صعبة جداً بعد نقله من سجن الجنيـد             " بيتونيا"فراج عنه، إنه احتجز في سجن       اإل
  .المركزي في نابلس

ناصر الدين الشاعر، وزير التربية الـسابق       . رحب د  :نابلسمن   ٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة   وجاء في   
  . ملف االعتقاالت السياسيةباالفراج عن أحمد دولة وتمنى أن يكون اإلفراج عنه مقدمة إلنهاء

  
 التشريعي يطالب الدول والجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي بإنقاذ الفلسطينيين .١٠

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني أحرار العالم إلى مزيد من بذل الجهود لرفع الحـصار              :  خاص -غزة
بحر رئيـسه باإلنابـة أن      أحمد  .عن الشعب الفلسطيني المحاصر، وأكد المجلس في بيان صحفي باسم د          

الشعب الفلسطيني يواجه حصارا شديدا من قبل االحتالل الصهيوني طال كافة مناحي الحياة األساسـية،               
 مواطنًا فلسطينيا نتيجة منع دخول األدوية ومنع سفر المرضى لتلقي العالج            ٢٨والتي أدت إلى استشهاد     

سالمية وجامعة الدول العربية ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي          ودعا البيان األمتين العربية واإل    . بالخارج
واألمم المتحدة للوقوف أمام مسئوليتهم في رفع الحصار عن الشعب الفلـسطيني، كمـا دعـا المجلـس                  

ووجـه  . التشريعي أبناء الشعب الفلسطيني لتوحيد الصفوف من أجل مواجهة الحصار الصهيوني الغاشم           
عربية والدولية المبذولة من أجل رفـع الحـصار، كمـا ثمـن المجلـس               المجلس الشكر لكافة الجهود ال    

إن عملية  : "، والتي جاء فيها   - مفوض عام األنروا   - التصريحات التي صدرت عن السيدة كارن أبو زيد       
سالم فلسطينية ال تشمل حماس لن تكون قابلةً للتطبيق، وإن هناك حاجةً لمزيد مـن الـضغط الـسياسي                   

 مدير عمليـات    -، وكذلك الدعوة التي وجهها السيد جون جنج       " حركتي حماس وفتح   لتسوية الخالف بين  
 من أجل العمل على إزالة العقوبات اإلسرائيلية غير القانونيـة علـى             -وكالة الغوث للبرلمان البريطاني   

ية الشعب الفلسطيني، والذي حذَّر من أن وكالة الغوث الدولية أصبحت عاجزةً عن تقديم المواد الضرور              
 .لالجئين الفلسطينيين بغزة

 ٣/١٢/٢٠٠٧إخوان أون الين 
  
  البارد مخيم نهر ألف دوالر من فلسطين لكل عائلة من  .١١

 جال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية على النازحين في القسم الجديد من مخيم نهـر البـارد،                  :البارد
البهم، واعداً بالقيام بما يلزم للتخفيف      واطلع على أوضاعهم المعيشية وظروف إقامتهم، كما استمع إلى مط         
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وضم الوفد ممثل المنظمة في لبنان عبـاس زكـي          . من معاناتهم وتأمين الحد األدنى من مقومات الحياة       
وعقد الوفد اثر الجولة لقـاء      . وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل        

منظمة والجمعيات وفعاليات، وغاب عنه ممثلو فصائل قـوى         في مخيم البداوي، حضره ممثلو فصائل ال      
التحالف الفلسطيني، وجرت خالله مناقشة السبل اآليلة لمعالجة العراقيل والمشاكل التي تواجه العائـدين              
إلى مخيم البارد، كما تم االتفاق على وضع آلية لتوزيع الهبة المالية، المقدمة من الشعب الفلسطيني داخل                 

محتلة، والبالغة ستة ماليين ونصف مليون دوالر أميركي، حيث تقرر دفع مبلغ ألـف دوالر               االراضي ال 
أميركي لكل عائلة من البارد، على ان تبدأ العملية بعد انتهـاء اإلجـراءات اإلداريـة فـي المـصرف                    

  . والمفترض ان تكون يوم غد األربعاء
  ٤/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  ني لموقع للكتائب في دير البلح في قصف صهيو" القسام" شهداء من ثالثة .١٢

، وذلك بعدما قـصفت طـائرات االسـتطالع         "كتائب القسام "مقاتلي  ثالثة من   ،  استشهد، فجر اليوم  : ةغز
وأفادت مـصادر فـي كتائـب       ). وسط قطاع غزة  (الصهيونية موقعاً لكتائب القسام في منطقة دير البلح         

ة القصف وقعت قرابة الساعة الثالثة فجراً، مؤكداً أن         أن عملي " المركز الفلسطيني لإلعالم  "القسام لمراسل   
الشهداء الذين ارتقوا نتيجة هذا القصف هم الشهيد القسامي سليمان الحـولي، والـشهيد القـسامي عبـد                  

  . الرحمن أبو غزة، والشهيد القسامي سمير على دقران
  ٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ونأمل أن يشكل بداية لكسر الحصار " إنجاز كبير"خروج حجاج غزة عبر رفح : الرشق .١٣

، عن تقـديره لـسماح الـسلطات        "حماس"أعرب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة        : دمشق
إنجـاز  "بعبور مئات الحجاج الغزيين ألداء مناسك الحّج، معتبراً أن هذا           ) ٣/١٢(المصرية، اليوم االثنين    

المركـز  "وقال الرشق في تصريح خاص أدلى به اليوم لـ ".  هنية كبير ألبناء شعبنا في القطاع ولحكومة     
إننا، إذ نعرب عن تقديرنا لهذه الخطوة التي اتخذتها السلطات المصرية، فإننا نتمنى             : "الفلسطيني لإلعالم 

وثّمن الرشق الدور الذي قامت     . أن تشكّل بداية لكسر الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة           
 تسيير األعمال الشرعية التي يرأسها إسماعيل هنية في تمكين الحجاج من المغادرة عبر معبر               به حكومة 

ودعا القيادي الفلسطيني الدول العربية، إلى المسارعة في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في              . رفح
 .قطاع غزة

  ٣/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بإدارتها" حماس"والزهار يتمسك بحق ..  الضفةى عل"حماس" تحذر من سيطرة "إسرائيل" .١٤
امس انه اذا قلص جيش االحتالل والمخـابرات  ) معاريف(قالت صحيفة  : من زهير اندراوس   -لناصرة  ا

. االسرائيلية نشاطهما في الضفة الغربية المحتلة، فستسقط هذه المناطق ثمرة ناضجة في يد حركة حماس              
ير راببورت ان هذا التقدير المتشائم أطلقته مصادر امنية رفيعـة           واشار المراسل العسكري للصحيفة عم    

وفضال عن ذلك، زادت الصحيفة االسرائيلية قائلة ان المصادر االمنية االسرائيلية            .المستوي في تل ابيب   
ادعت في االونة االخيرة في عدة جلسات مغلقة بأن حماس، التي ثبتت حكمها في قطاع غزة، توجد فـي                

وبموازاة ذلك، فان حركة فتح تجد صعوبة في االنتعاش من الضربة التـي             .  الضفة أيضا  ميل تعزز في  
  .تلقتها في غزة

 هذا التقرير قائال ان حركـة       ى لـ القدس العربي عل    "حماس" القيادي في    وعقب الدكتور محمود الزهار     
 قبل اسبوعين فهمـت      ان التصريحات التي نسبت اليه     ىحماس ال تريد ان تحتل الضفة الغربية، ولفت ال        
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 الدكتور الزهار انه وفق نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، التي فازت             وأوضح .بشكل خاطئ 
بها حركة حماس، فانها بموجب الدستور الفلسطيني، يجب ان تحكم الضفة الغربية، وهي ليست بحاجـة                

  . احتالل الضفة من اجل تحقيق هذا الهدفىال
  ٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  يجب أن يستند لنتائج االنتخابات" فتح"و" حماس"إعادة اللحمة بين : المصريمشير  .١٥

مشير المصري في تصريحات خاصة لــ       " حماس"عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن        قال  : غزة
  المطلوب من األطراف العربية والدولية وحتى الفلسطينية أن تحترم نتائج االنتخابـات            ...": "قدس برس "

وأي تدخل إلعادة اللحمة يجب أن يكون على قواعد وطنية ومستندة لنتائج االنتخابات الفلسطينية ولـيس                
إعادة األمور إلى نقطة الصفر، لذلك فإن أي تحرك عربي يجب أن يكون بال شروط وبـال اسـتنتاجات                   

  .، على حد تعبيره"مسبقة
 ٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
  ة كبرى مع االحتالل لن تكون كسابقاتهانستعد لمواجه": القسام "متحدث باسم .١٦

 شهيدا من كتائـب     ١٦أن الطائرات اإلسرائيلية استهدفت     " كتائب القسام "الناطق باسم   ابو عبيدة   أكد  : غزة
القسام منذ انعقاد لقاء أنابوليس، حتى اآلن دون أن تظهر أي إشارات لوقف مرتقـب لعمليـات قـصفها                   

ـ        .اع غزة الجوي المتواصل على عدة مناطق في قط       قـدس  "وكشف أبو عبيدة في تصريحات خاصة لـ
النقاب عن إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها لحماية عناصر القسام، لكنه نفى أن يكون األمر قـد                 " برس

وصل إلى حالة االستنفار العام، وحذر أبو عبيدة من أن معارك من نوع مختلف تماما ستحدث في حـال                   
باجتياح موسع ضد غزة، وأوضح أبو عبيدة أن تنسيقا كامال يتم بين كتائب             قرر الجيش اإلسرائيلي القيام     

القسام وكل الفصائل الفلسطينية الفاعلة في مختلف أنحاء القطاع تحسبا ألي اعتداء إسرائيلي بـري، وأن                
  .هذا التنسيق يشمل جماعات كبيرة من كتائب األقصى

 ٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
   ال تشطب إمكانية نقل رسائل إلى شاليط"حماس"الصليب األحمر يقول إن  .١٧

 إن آسري الجندي    ،"هآرتس"حديثه مع صحيفة    في  قال ممثل الصليب األحمر في قطاع غزة، إياد ناصر،          
اإلسرائيلي غلعاد شاليط، يظهرون مؤخرا مرونة أكبر وتفهما القتراح الصليب األحمر بإتاحـة المجـال               

ومـع ذلـك، تـابع       .مواز نقل رسالة من األخير إلى ذويه      لنقل رسالة من ذوي الجندي األسير، وبشكل        
ناصر للصحيفة اإلسرائيلية أن حركة حماس لم ترد باإليجاب على هذا االقتراح حتى اآلن، وأن رسـالة                 

وقـال إن الجديـد فـي        .ذوي الجندي األسير، التي كتبت قبل عدة شهور، ال تزال بيد الصليب األحمر            
وبحـسبه فقـد باشـر      . سرائيلي ال يشطبون مثل هذه اإلمكانية تماما      الموضوع هو أن آسري الجندي اإل     

  .الصليب األحمر االتصال مع آسري الجندي فور وقوعه باألسر
 ٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "حماس" و"إسرائيل" ترحب بأي اتصال بين "فتح" .١٨

ـ        " فتح"قال الناطق الرسمي باسم حركة       :رام اهللا  صال بـين   احمد عبد الرحمن، ان حركته ترحب بأي ات
وأشار عبد الرحمن إلى تصريح غيـورا أيالنـد مستـشار األمـن القـومي               . واسرائيل" حماس"حركة  

إننـا  : "وتعترف بهـا، وقـال    " حماس"اإلسرائيلي السابق الذي قال فيه انه يدعو إسرائيل لتتصل بحركة           
لـك أن يخفـف     وحتى االنقالبيين منهم، ألن من شأن ذ      " حماس"نرحب بأي اتصال بين إسرائيل وحركة       
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تحمل مسؤولياته فـي قطـاع   "ودعا الجانب اإلسرائيلي إلى     ".المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني     
وأكد أحمد عبد الـرحمن     ". غزة، حتى لو كان االنقالبيون فيه كسلطة أمر واقع ومتمردون على الشرعية           

ـ  "ان   لى الشرعية وهو عدم اعترافها     سوف يسقط أحد ذرائع حماس النقالبها ع      " حماس"اتصال إسرائيل ب
  ".بإسرائيل

 ٤/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  طالل ناجي ينفي تحديد موعد لمؤتمر الفصائل في دمشق  .١٩

نفى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني المقرر عقده في دمشق لمناهـضة انـابوليس،                
امـس، نقـال عـن      " السفير"لعامة طالل ناجي، ما نشرته       القيادة ا  - األمين العام المساعد للجبهة الشعبية    

دمشق أبلغت قادة الفصائل الفلسطينية المتمركزة في سوريا، موافقتهـا علـى            "مصادر فلسطينية، عن ان     
". عقد مؤتمر الفصائل المناهض الجتماع انابوليس، الذي سبق تأجيله، في الشهر االول من العام المقبـل               

غير دقيق، وال ادري من أين اسـتقى هـذا المـصدر الفلـسطيني              "الصحيفة  وقال ناجي أن ما ورد في       
معلوماته حول إبالغ دمشق للقيادة الفلسطينية استعدادها لعقد وتمويل مؤتمر الفصائل المناهض النابوليس             

بعد السؤال والتدقيق لدى كافة الفصائل الفلسطينية، تبين لي انه لم يبلغ احد من قبـل                "مضيفا  " في دمشق 
قد اجل ولم يتم إلغاؤه وعليه فـان        "وشدد على أن المؤتمر     ". لحكومة السورية بمضمون الخبر المنشور    ا

تاريخ عقده وجدول أعماله ما زاال محط نقاش وتداول بين قادة الفصائل الفلسطينية التي تعمل على عقده                 
  ". في دمشق

  ٤/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
   من غزة انطالقاً"إسرائيل" قاتلت" فتح اإلسالم": "اإلسرائيلي" "دبكا"موقع  .٢٠

قالت مصادر استخباراتية إسرائيلية بأن منظمة فتح اإلسالم، والتي تعتبر إحدى أجنحة            :  وكاالت –عمان  
تنظيم القاعدة، نشرت أمس شريط فيديو مع بيان، قالت فيه إنها بدأت العمل العـسكري ضـد إسـرائيل                   

االستخباري اإلسرائيلي، فقد تم عـرض الـشريط        " كادب"وبحسب إدعاءات موقع     .انطالقا من قطاع غزة   
القصير في جميع مواقع تنظيم القاعدة المركزية على شبكة اإلنترنت، حيث  ظهر في الـشريط إطـالق                  

، عشية انعقاد مـؤتمر أنـا       ٢٠٠٧-١١-٢٥صواريخ من قطاع غزه تجاه األراضي اإلسرائيلية بتاريخ         
ن تحليل المخابرات لألصوات التي سمعت في الشريط ظهـر          وتزعم االستخبارات اإلسرائيلية أ    .بوليس

وتدعي استخبارات االحتالل بأن لديها معلومات تشير إلـى أن سـوريا             .صوت ألحد المقاتلين الشيشان   
  .نجحت في إدخال مقاتلين من منظمة فتح اإلسالم إلي قطاع غزه بعد انتهاء حرب مخيم نهر البارد

  ٤/١٢/٢٠٠٧فراس برس 
  
  حتالل ترفض إدخال مصفحات لألمن الفلسطينيسلطات اال .٢١

أن إسرائيل أجلت إدخال الـسيارات      ،  قال موقع ميديا األمني اإلسرائيلي أمس      :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
 .والناقالت المصفحة للسلطة الفلسطينية في نابلس بعد اعتراض جهاز األمن المختص بالتسلح والـذخيرة             

 أن هذه الناقالت من المتوقع أن توجه ضـد الجـيش اإلسـرائيلي              أن التخوف جاء من   "وأضاف الموقع   
ونقل صوت إسرائيل عن الناطق بلـسان        ."بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل   وتتسبب في مواجهات أليمة     

إسرائيل قـررت تأجيـل     "مكتب التنسيق واالرتباط في الضفة الغربية المحتلة، شلومو درور قوله، بأن            
 سيارة مدرعة روسية الصنع، وعزت السبب لطلب الفلـسطينيين تزويـدهم            ٢٥نية  تسليم السلطة الفلسطي  

إن الجانب اإلسـرائيلي أبلـغ الـسلطة الوطنيـة          "فيما قال مصدر أمني رفيع المستوى        .برشاشات ثقيلة 
الفلسطينية رفضه دخول المصفحات الفلسطينية إلى الضفة الغربية برشاشاتها وكامل عتادها، ما ترفضه             
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وأكد المصدر أن إسرائيل تريد دخول المصفحات بدون رشاشاتها، وبالتالي           ". األمنية الفلسطينية  األجهزة
يصبح ال قيمة لها من الناحية العسكرية، رافضا ان تكون هذه المصفحات مخصصة للدخول إلى مدينـة                 

ذه المـدرعات  أن ه"وأضاف المصدر  .نابلس وأنها ستنتشر في كافة المحافظات التي تحتاج الدخول إليها 
هي هدية من الحكومة الروسية للشعب الفلسطيني لدعم سيطرة األجهزة األمنية على بسط األمن والقانون               

 منها كدفعة أولى إلى مدينة أريحا،       ٢٥ مصفحة، وسيسمح بدخول     ٥٠في األراضي الفلسطينية، وعددها     
ة لرجال األمن الفلـسطيني سـتكون       ، مشيراً إلى أن تدريبات عسكري     "بعد االتفاق مع الجانب اإلسرائيلي    

 .على كيفية استعمال هذه المدرعات في مدينة أريحا قبل استعمالها من قبل رجال األمن الفلسطيني
  ٤/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  سنساعد في إعادة تأهيل الالجئين الفلسطينيين: أولمرت .٢٢

الالجئين الفلسطينيين في اشارة نادرة     " اعادة تأهيل "وعد اولمرت االثنين بان تشارك اسرائيل في        : القدس
وقال اولمرت امام البرلمان بمناسبة الـذكرى       . الى هذه القضية الشائكة في النزاع االسرائيلي الفلسطيني       

 علـى قـرار تقـسيم فلـسطين، ان          ١٩٤٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩الستين لتصويت االمم المتحدة في      
ولم يقدم اولمرت المزيد من      ".ستساعد في اعادة تأهيل الالجئين    ستشارك في االلية الدولية التي      "اسرائيل  

سنفعل ذلك بحـسن نيـة      "وقال  " حسن الجوار "التفاصيل لكنه اوضح ان اسرائيل ستتصرف من منطلق         
  ".وليس والعياذ باهللا بدافع الشعور بالذنب، ولكن السباب انسانية بحتة ومن باب حسن الجوار
  ٤/١٢/٢٠٠٧إيالف 

  
   ل بفتح مكاتب ارتباط عربية مع إسرائيل يأمأولمرت .٢٣

اجتماع أنابوليس فتح نافذة قد تؤدي فـي        "اعتبر أولمرت أن     : عبد الرؤوف أرناؤوط  - القدس - رام اهللا 
وقال في بيان    ".نهاية المطاف إلى مسيرة من التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية معتدلة تناشد السالم             

 تفتتح هذه الدول عقب لقاء أنابوليس مكاتب لرعاية مـصالحها فـي             إنني آمل في أن   "صدر عن حكومته    
إسرائيل ليصار إلى إرساء الروابط االقتصادية الثنائية حيث إنني على علم باهتمام بعض هذه الدول فـي               

لقاء هام يشكل معلَماً في المسيرة الجارية بيننا وبـين الفلـسطينيين            " وأشار إلى أن أنابوليس    ".هذا األمر 
 إننا نوشك بعد سبع سنوات من الجمود على إعادة إطالق عملية التفاوض سعياً التفاق الوضع الدائم                 حيث

  مع الفلسطينيين الذي يتناول جميع القضايا المحورية
   ٤/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  "حماس"بيرتس يدعو لإلفراج عن البرغوثي وفتح حوار مع  .٢٤

ودراسـة  " حمـاس " السابق، عمير بيرتس الى فتح حوار مـع          "االسرائيلي"دعا وزير الحرب     - رام اهللا 
النائب مروان البرغوثي، مؤكدا ان االفراج عن البرغـوثي          " فتح"امكانية االفراج عن االسير القيادي في       

في السلطة اضافة الى دوره في خلق التـوازن مـع حركـة             " المعتدلين"يشكل دعما للرئيس الفلسطيني و    
وحـسب   .الى اجراء مفاوضات معها حول وقف اطالق النار وتبادل االسرى         التي دعا بيرتس    " حماس"

فإن بيرتس التقى خالل الفترة االخيرة االسير البرغـوثي مـرتين داخـل             " يديعوت احرونوت "صحيفة  
زنزانته في معتقل هداريم وخرج بانطباع بأن البرغوثي رجل سالم، ووفقا للصحيفة فإن اقوال بيـرتس                

ن حزب العمل ومسؤولين حزبيين كبار بحجة ان اقواله تلحق ضررا كبيـراً ب              أثارت غضب وزراء م   
   .وانه يصرح بها فقط من اجل ايجاد فارق بينه وبين وزير الجيش الحالي ايهود باراك" اسرائيل"

  ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  اجتياح القطاع مقابل البقاء في الحكومة: ليبرمان .٢٥
 حزبه في الحكومة االئتالفية االسرائيلية، بشن الجيش االسـرائيلي عمليـة             ربط ليبرمان، بقاء   -القدس  

وقالت صحيفة معاريف ان ليبرمان يدفع بشدة في اتجاه الخروج           .عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة     
بحملة عسكرية شرسة ضد قطاع غزة، مشيرة الى ان مثل هذه الحملة في غزة ستمنع انسحاب ليبرمـان                  

   .من الحكومة االسرائيلية، وهو ما اعلنه ليبرمان صراحة أولمرت"  ئيل بيتنااسرا "وحزبه 
  ٤/١٢/٢٠٠٧القبس الكويتية 

 
  العسكرية في القطاع المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر يناقش غدا احتماالت العملية .٢٦

ضاع األمنيـة   يترأس اولمرت غداً جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية لبحث األو           
وقال مصدر سياسي اسرائيلي كبيـر       .في محيط قطاع غزة واحتماالت القيام بعملية عسكرية في القطاع         

انه يتوجب على الجهات االمنية االسرائيلية المختصة عرض حلول محتملة حول كيفية خـروج القـوات            
لية لم تلتزم بعد بارسال قوة      وأضاف المصدر ان اي جهة دو      .االسرائيلية من القطاع بعد مثل هذه العملية      

  .عسكرية الى قطاع غزة لضمان األمن والنظام هناك
 ٤/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  االتفاق التاريخي قريب جدا: اسرائيل والفاتيكان .٢٧

نقلت وكالة انسا االيطالية لالنباء عن سفير اسرائيل لدى الكرسي الرسولي عوديد بـن حـور                : الفاتيكان
التفاق ثنائي معلـق منـذ      " التاريخي"من االبرام   " قريبان جدا "ين، ان اسرائيل والفاتيكان     قوله مساء االثن  
نحن قريبـون   "وقال السفير االسرائيلي خالل مناقشة اجريت في جامعة حبرية في روما            . سنوات طويلة 

قتصادي من  والنص الذي يجرى التفاوض في شأنه هو الجانب اال         ".جدا من االبرام التاريخي لهذا االتفاق     
، لتسوية الوضع القـانوني والـضريبي للمتلكـات الكنـسية           ١٩٩٣اتفاق اساسي وقع بين الدولتين في       

  .واالنشطة التجارية للطوائف المسيحية في االراضي المقدسة
  ٤/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

 
  مؤتمر موسكو مكافأة لروسيا": معاريف .٢٨

المقرر عقده بداية العام المقبل     " مؤتمر موسكو "كشفت معلومات إسرائيلية أمس عن أن       : )أ ب، أ ف ب    ( 
لروسيا لنجاحها في استدراج سوريا إلى مؤتمر أنابوليس األسبوع الماضي، مشيرة إلـى             "  مكافأة "جاء  

أمس إن المؤتمر   " معاريف"وقالت صحيفة    .خالفات بين موسكو وتل أبيب على طبيعة المؤتمر المرتقب        
، مشيرة إلى أن من     "لى جهودها المبذولة لمشاركة سوريا في أنابوليس      مكافأة ع "المكمل في موسكو يأتي     

ـ               صـياغة  "المتوقّع قريباً البدء بمشاورات بين جهات أميركية وروسية وإسرائيلية في محاولة منهـا لـ
خالفـات فـي    "وكشف مسؤولون إسرائيليون أّن هناك       ".مضامين متفق عليها للمؤتمر المكمل ألنابوليس     

أبيب وموسكو على مضامين المؤتمر، بحيث يفّضل الروس تخـصيص جلـسة للـشأن              بين تل   " الرأي
 االسرائيلي، فيما يفضل اإلسرائيليون بحث الموضوع السوري تحت العنوان العـام للمـؤتمر        -السوري  

  .، ما يشبه إلى حد كبير ما كان في أنابوليس"سالم إقليمي في الشرق األوسط"
  ٣/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  هزمنا إعالمياً أمام حزب اهللا": اإلسرائيلي"ان الجيش الناطقة بلس .٢٩

اعترفت الناطقة االعالمية سابقا باسم الجيش االسرائيلي ميري ريغيف، في شهادتها امام لجنـة               :رام اهللا 
اعتقـد  : "وقالت في الشهادة التي نشرت أمس      .٢٠٠٦فينوغراد، بفشل الحرب االعالمية في حرب تموز        
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أعتقد ... نت الصور المسيطرة خالل ثالثة أسابيع هي مشاهد الصواريخ التي تتساقط          بأننا اخطأنا، فقد كا   
الخطأ مرده الى ان الوحدة االعالمية في الجـيش لـم تـدخل             "ورأت ان    ".أننا أخطأنا بذلك خطأ فادحاً    

والحظـت ان    ".مراسلين الى لبنان منذ اليوم االول للحرب من اجل نقل إنجازات الجيش بروح التضامن             
كانت "انضمام المراسلين إلى القوات اثبت نجاحه وان التقارير التي نقلها مراسلون يرافقون قوات الجيش               

التي بثت في وسائل االعالم وخصوصاً تذمر       " ة التقارير السلبي  "، في مقابل    "تحض على التضامن معه   
يكـون  " ز إعـالم وطنـي    جهـا "واقترحت اقامة    ".حزب اهللا "جنود االحتياط وفي مقابل إعالم او دعاية        

شخصاً لديه معرفـة  "يكون " ناطق إعالمي وطني  "، وتعيين   "مسؤوال عن المعنويات الوطنية في االزمات     "
  امنية ويغزو شعره اللون االبيض كي يمنح الشعور باالبوة

  ٤/١٢/٢٠٠٧النهار 
 
  قرار التقسيم جزء من مأساة الشعب الفلسطيني: زحالقة .٣٠

 عاما على قرار    ٦٠جمال زحالقة الجلسة االحتفالية في الكنيست بمرور        . د  وصف النائب  :القدس المحتلة 
لم توافق في أي يوم من األيام على هـذا القـرار،            " إسرائيل"وقال إن   . التقسيم بأنها رياء وتلون وكذب    

طع وقال زحالقة الذي قـا     .موضحا أن القيادة الصهيونية أخذت منه بنداً واحداً وهو إقامة الدولة اليهودية           
الجلسة، هو وبقية النواب العرب، إن الكنيست يحتفل بقرار التقسيم رغم أنها قامت باحتالل مناطق أوسع                

 ألف فلسطيني من بيوتهم، رغم أن القـرار نـص           ٨٠٠بكثير من تلك التي نص عليها القرار، وهجرت         
 أكذوبة موافقتها على    الفتا إلى أنها نشرت على مدى عقود طويلة       . على المحافظة على حقوق الفلسطينيين    

   .القرار
  ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  الشرطة المصرية تساعد المقاومة على تهريب السالح والمال لغزة: ضباط إسرائيليون .٣١

نقلت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي عن ضباط كبار في جيش االحتالل قولهم إن أفرادا                - غزة
على الجانب المصري من محور صالح الدين يقومون بمساعدة الفصائل          في الشرطة المصرية منتشرين     

وذكر الضباط اإلسرائيليون بأن لـديهم       .الفلسطينية في تهريب أسلحة وأموال وأشياء أخرى لقطاع غزة        
  .معلومات مؤكدة عن وجود تعاون بين أفراد الشرطة المصرية وفصائل المقاومة في عمليات التهريب

  ٤/١٢/٢٠٠٧ اإلخبارية شبكة فلسطين اليوم
  
  عالجهم بمشافيهالالمرضى الفلسطينيين الحصول على موافقه أمنية  تلزمإسرائيل  :هارتس .٣٢

االسرائيلية  أن المستشفيات اإلسرائيلية داخل الخط األخضر، لن         " هآرتس"ذكرت صحيفة    :القدس المحتلة 
للعالج لديها إال بعد الحصول علـى       تمنح المرضى الفلسطينيين الراغبين بالعالج في إسرائيل تحويالت         

 وطبقا للسياسة الجديدة، فإن المستشفيات ملزمة بتقديم         .الموافقة األمنية من الجهات اإلسرائيلية المختصة     
أسماء المرضى الفلسطينيين الراغبين في العالج لديها، الى منسق األنشطة الحكوميـة فـي األراضـي                

شئون المدنية بين الحكومة والجيش اإلسرائيلي والمنظمات الدوليـة         المحتلة، أو الوحدة المكلفة بتنسيق ال     
وزعـم مـسئول     .والسلطة الفلسطينية، إلجراء الكشف األمني عليهم وبعد ذلك منحهم الموافقة أو عدمها           

ـ    ، أن هذا اإلجراء يهدف الى منع محاوالت من جانـب منظمـات             "هآرتس"بوزارة الصحة اإلسرائيلية ل
دائيين لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل تحت غطاء الحاجـة للعـالج فـي المستـشفيات               فلسطينية إلرسال ف  

اإلسرائيلية، أن السياسية الجديـدة     " أطباء من أجل حقوق االنسان    "من جانبها إعتبرت منظمة      .اإلسرائيلية
لذلك تشكل عقبة أخرى أمام المرضى الفلسطينيين تحول دون تلقيهم العالج الذي يحتاجونه في إسرائيل،               
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، ووزيـر الجـيش اإلسـرائيلي       "يعكوف عزرا "قامت بإرسال عدة رسائل الى وزير الصحة اإلسرائيلي         
  .إللغاء هذه اإلجراءات الجديدة" إيهود باراك"

  ٤/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  مصر تليه غزة قطاع حصار مسؤولية يتحمل االسرائيلي االحتالل: شاهد مؤسسة .٣٣

، أن حصار قطاع غزة نـوع مـن أنـواع العقـاب             "شاهد"االنسان  أعتبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق     
الجماعي، وهو انتهاك صارخ التفاقية جنيف الرابعة ويمثل جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة، كمـا               
يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق االنسان، ألنه ال يزال محتال من الناحية القانونية، وهـو مـا يرتـب                   

تتحمـل مـسؤولية قانونيـة       كما أعتبرت أن مصر   . ى دولة االحتالل وهي اسرائيل    مسؤوليات جمة عل  
واخالقية تجاه السكان المدنيين في القطاع، خصوصا لجهة مساهمتها الفعالة في إغالق معبر رفح امـام                

وأشارت إلى أن ما تتذرع به مصر من أن فتح المعبر واغالقه هو نتاج اتفاق دولي، ال                 . السكان المدنيين 
يمكن قبوله أمام االثار االنسانية القاسية على السكان المدنيين، كما أن االتفاقيات الدولية التي ال تحتـرم                 

ودعت في هذا السياق وسائل االعالم للتركيز علـى الظـروف االنـسانية             . باطلةتعتبر  حقوق االنسان   
  . يخضع لالحتاللالقاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أنه ال يزال فعال

  ٣/١٢/٢٠٠٧) شاهد (االنسان لحقوق الفلسطينية المؤسسة
  
   يطلق حملة احتجاجية ضد الحصار المفروض على قطاع غزة الديموقراطيالتجمع .٣٤

 الى البدء بالتحضير إلطالق حملة احتجاجية ضـد          داخل الخط االخضر،   دعا التجمع الوطني الديمقراطي   
كمـا أقـّر تـصعيد      .ضد جرائم اإلحتالل التي ترتكب يومياً هناك      الحصار المفروض على قطاع غزة و     

حملته لشرح خطورة قبول أو فرض اإلعتراف بإسرائيل كدولة اليهود على الشعب الفلسطيني وقياداتـه،               
لما لذلك من أبعاد خطيرة على الالجئين الفلسطينيين وعلى المواطنين العرب الفلسطينيين داخـل الخـط                

  .األخضر
  ٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة٤٢ أسيرا وتعتقل ٤٢٩إسرائيل تطلق سراح  .٣٥

 ٢٠ أسيراً فلسطينياً،    ٤٢٩في الوقت الذي أطلق فيه سراح       :  غزة - رام اهللا    -يوسف الشايب وحامد جاد     
  األسـرى  وكان.  فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة     ٤٢منهم من قطاع غزة، اعتقلت سلطات االحتالل        

 قد وصلوا صباحا إلى حاجز بيتونيا عند مدخل رام اهللا بالضفة الغربية، وتوجهوا إلى مقـر               المفرج عنهم 
وفـي غـزة وصـل      . المقاطعة حيث كان في استقبالهم المئات من ذويهم، وعدد من القيادات الفلسطينية           

وام من اصل مـدة حكمـه   االسرى وغالبيتهم من ذوي االحكام المنخفضة عدا اسير واحد امضى ستة اع      
 عبر معبر بيت حانون شمال القطاع ومن ثم نقلتهم حافالت الى مقر اللجنـة التنفيذيـة                 ، عاما ١٥البالغة  

الى ذلك عبر ذوو االسرى خالل اعتصامهم االسبوعي أمام مقر اللجنـة      . لمنظمة التحرير في مدينة غزة    
 العدد القليل لالسرى المفرج عنهم من القطاع        الدولية للصليب االحمر في مدينة غزة عن خيبة املهم من         

ن غالبية المفرج عنهم لم يتبق لهم فترات طويلـة          أمنتقدين ما وصفوه بالتمييز في اختيار االسرى سيما و        
  .في السجون االسرائيلية

  ٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
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   أسيرا بمحافظة جنين٦٠احتفاالت جماهيرية بتحرير  .٣٦
 بر الشهداء أول محطة يتوجه إليها األسرى المحررون بعد وصـولهم لمدينـة            كانت مقا : علي السمودي 

 معتقال  ٦٠، قبل أن يتوجهوا إلى منازلهم، وسط احتفاالت جماهيرية لمناسبة إطالق سراح أكثر من               جنين
 رسالة االسرى للقيـادة الفلـسطينية تؤكـد علـى           د أكد أحدهم أن   وق .محافظة من سجون االحتالل   المن  

مرار العمل بكل السبل لكسر المعايير االسرائيلية واالفراج عن جميع االسرى دون شرط او              ضرورة است 
 لألسرى الذين تم اإلفراج عـنهم أي كـان          ،من جهته بارك مركز األسرى للدراسات واألبحاث       و .تمييز

جـاز ال   أن اإلفراج عن أي أسير فلسطيني وعربي ان       معتبرا  انتمائهم وفترة محكومياتهم وأماكن سكناهم،      
 أن هذه الخطوة االسـرائيلية      ،مركز رأفت حمدونة  الأكد مدير    في حين    .يمكن رفضه أو التقليل من شأنه     

 حيـث أن    ،أحادية الجانب لن تسوق للعالم حقيقة اسرائيل التى تتهرب من أي استحقاق ألي عملية سالم              
قائمة موضحا أن   عقود متتالية،   الكل يدرك أن السجون مليئة باألسرى الذين لهم اآلن ما يقارب من ثالث              

االفراج تؤكد اصرار اسرائيل على عرقلة كل ما من شأنه التقدم فى عملية الـسالم، وتكـشف الوجـه                   
  .الحقيقى لنواياها

  ٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  اسير يتفاجأ بوفاة والده يوم تحريره من سجون االحتالل .٣٧
. اة والده في يـوم إطــــالق سـراحه         بوف  المفرج عنهم  فوجئ أحد األسرى  :  محمد يونس  -رام اهللا   

ن والـده   أ ، شهراً في السجن   ١٨ الذي افرج عنه بعدما أمضى       ،وقالت عائلة نظمي الشرباتي من الخليل     
  .توفي يوم أمس قبل ساعات من إطالق سراحه

  ٤/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  

   فلسطيني خالل نوفمبر الماضي ٤٠٠االحتالل اختطف أكثر من : تقرير .٣٨
ن أكثـر مـن نـصف عـدد         أ شئون األسرى والمحررين في حكومة تسير األعمال،         قالت وزارة : غزة

ـ   الذين أفرجت عنهم السلطات الصهيونية مؤخراً، لم يتبق لهم سوى شهور قليلة النتهاء              ٤٤٠األسرى ال
، أن سلطات االحتالل اختطفت خالل شهر نوفمبر الماضي نحو          لهاوأضافت في تقرير    . مدة محكوميتهم 

في حين أن   فلسطينياً، موضحة أن من بين المختطفين ثالثة أعضاء في المجلس التشريعي،             مواطنا   ٤١٠
 ٤٨ عامالً فلسطينياً، اختطفوا داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام           ١٩٥  من هذا العدد ال يشمل أكثر    

 إلـى   رةرياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزا      كما أشار    .بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل     
 عملية اقتحام ومداهمة، لمختلف القـرى       ٧٥٥سلطات االحتالل نفذت خالل الشهر المنصرم أكثر من         أن  

 أكثر من   ه صعد من سياسة التمديد اإلداري بحق األسرى، حيث أصدرت محاكم          فيما ،والمدن والمخيمات 
  .  أسيرا٨٢ً مددت االعتقال اإلداري ألكثر من كما حكماً إداريا جديداً، ٧٠

  ٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في الفترة ما بين أوسلو وانتفاضة األقصىتحرروا من األسرى  % ٩٠: دراسة .٣٩
 أكد الباحث المتخصص بقضايا األسرى ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبـد              :غزة

من األسـرى فـي     % ٩٠ حّررت   أن العملية السلمية واالتفاقات السياسية     في دراسة له،     الناصر فروانة، 
 مـسيرة العمليـة الـسلمية ومجمـل         ت الدراسـة  استعرضقد  و .الفترة ما بين أوسلو وانتفاضة األقصى     

اإلتفاقيات الموقعة بسلبياتها وايجابياتها، بدءاً من إعالن المبادئ في اوسلو ومروراً باإلتفاقيات المختلفـة،       
 أن إطـالق سـراح األسـرى        توأوضح .معتقلينوما تضمنته من فقرات ونصوص تتعلق باألسرى وال       

بالعادة يتم، إما بانتهاء فترة التوقيف أو فترة الحكم، أو ضمن عملية تبادل، أو في اطار عملية سياسـية                   
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، ٢٠٠٤وكشف فروانة أن عملية التبادل ما بين حكومة اإلحتالل وحزب اهللا في              .وما يسمى حسن النوايا   
 إال أنها   ، معتقل ٤٣١ األسرى وذويهم، رغم أنها تضمنت إطالق سراح         شكلت خيبة أمل بالنسبة لعموم    قد  

جاءت وفقاً للشروط والمعايير اإلسرائيلية المجحفة وغالبيتهم العظمى كانت قد شارفت محكومياتهم على             
وأوضح أنه وحين التوقيع على اتفاق إعالن المبادئ في أوسلو، كان عدد األسرى والمعتقلـين                .اإلنتهاء
تبقى مـنهم  في حين أنه قد      ا،أسير ١٢٥٠ همعتقل، وحينما اندلعت انتفاضة األقصى، كان عدد       م ١٢٥٠٠

وأكد فروانة أن تلك اإلفراجات لم تكن مجرد أرقام فحسب، بل شملت المئات              . أسير فقط  ٥٤٠لغاية اآلن   
 فتـرات   ممن كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة أو لمرات عدة، وعدد من األسرى ممن أمـضوا               

، وامتدت لتشمل العديـد مـن   ٤٨طويلة في األسر، كما وشملت عددا محدودا من أسرى القدس ومناطق         
وفي هذا السياق انتقـد      . غزة  وقطاع  الغربية العرب، باإلضافة طبعاً ألسرى من الضفة      الدوريات أسرى

، ٤٨األسرى من منـاطق     فروانة بشدة تلك اإلتفاقيات التي تجاهلت بالمطلق قضية األسرى المقدسيين و          
مما كرس المنطق اإلسرائيلي في التعامل معهم، الذي يعتبر أن سجنهم واألحكام الصادرة بحقهم هو شأن                

بـين فـي دراسـته، أنـه        من جهة أخرى    و .داخلّي وأن قوانينها تنطبق عليهم مثلهم مثل باقي مواطنيها        
سطيني المكلف بمتابعة قضية األسرى كـان متذبـذباً         واستناداً لإلتفاقيات السابقة فإن موقف المفاوض الفل      

ولم يكن ثابتاً، وسار بشكل متعرج وليس تصاعدي، مما يخلق انطباعاً بأن الطـاقم المفـاوض الخـاص            
  .باألسرى تحديداً لم يكن ثابتاً، وأن قضية األسرى لم تحظى بنفس األولوية بشكل عام في كل اإلتفاقيات

  ٣/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  

   الدفعة الثانية واألخيرة من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري صباح اليومخروج .٤٠
 حاج فلـسطيني    ١٢٠٠أكدت مصادر فلسطينية ان السلطات المصرية سمحت صباح اليوم بعبور           : غزة

  الدفعة الثانية واالخيرة التي سيسمح لها بالعبور عبر معبـر          ، وهي من قطاع غزة عبر معبر رفح البري      
  . ومن ثم إلى الديار الحجازية المصريةنقلهم إلى مدينة نويبعيتم س و.رفح

  ٤/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  

   فلسطينيا ضحايا االنفالت االمني الشهر الماضي ١٧ :الهيئة الفلسطينية المستقلة .٤١
اكات حقوق  أفادت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، في تقريرها الشهري المتعلق بانته           :رام اهللا 

ن الشهر الماضي شهد تراجعا ملحوظا في االنتهاكات فـي منـاطق الـسلطة              أالمواطن، الصادر أمس،    
 مواطنا جراء حوادث االنفالت األمني      ١٧حيث أنها رصدت مقتل     . الفلسطينية مقارنة بالشهر الذي سبقه    

 آخرين قتلوا في قطاع غزة،      ١٢ منهم قتلوا في الضفة و     ٥والمبالغة في استخدام القوة واالقتتال الداخلي،       
  . حالة قتل وقعت في شهر تشرين أول الماضي٣١وذلك مقارنة بـ

 ٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

  " ركوب أقدامهم"نفاد الوقود يدفع سكان غزة إلى  .٤٢
رفضت شركات البترول والغاز في قطاع غزة مجدداً، أمس، استالم كميات الوقود الـواردة مـن                 :غزة

وقالت شركات الوقـود، التـي      .  ال تزال أقل بكثير من احتياجات القطاع       هارائيلية، كون شركة دور اإلس  
أغلقت أبوابها في جميع مدن وبلدات القطاع، إنها ستتكبد خسائر فادحة فـي حـال أصـرت الـشركة                   

وبدت حال من الـشلل تـصيب        .اإلسرائيلية على تزويد القطاع بكميات محدودة من الوقود والمحروقات        
   في غزة، مع اضطرار أصحاب سيارات األجرة إلى وقف سياراتهم وعدم مزاولة العمـل، فيمـا                 الحياة
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فضل كثير من السكان السير مشياً على األقدام لقضاء احتياجاتهم اليومية، وسط مخاوف مـن اسـتمرار                 
  .األزمة لمدة طويلة

  ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   المدينة نشأةتفال بمرور عشرة االف عام علىبلدية اريحا تعلن البدء بالتحضير لالح .٤٣
اجمعت المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي في اريحا على اهمية التحـضير الجيـد وتجنيـد كافـة                 
االمكانات والجهود للخروج بحدث استثنائي وغير تقليدي لالحتفال بمرور عشرة االف عام علـى نـشأة                

  .٢٠١٠مدينة اريحا والذي يصادف في العام 
  ٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ربع

  
   شهيدا٢٩ إلى يرفع عدد الوفيات من المرضىحصار قطاع غزة  .٤٤

أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء اإلثنين، بوفاة مواطن فلسطيني من سكان قطـاع غـزة               : ألفت حداد 
، على الرغم من أنه كـان قـد         جراء منعه من السفر للخارج لتلقي العالج من فشل كلوي حاد يعاني منه            

وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء الحـصار اإلسـرائيلي وإغـالق            .تصريح بالخروج للعالج  حصل على   
  . ضحية٢٩معابر قطاع غزة الى 

  ٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  قرار دولي يجبر إسرائيل السماح لسيارات الهالل الفلسطيني بالعمل داخل الضفة والقدس .٤٥
ن الحركة الدولية للصليب والهالل أ، قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني: القدس - فلسطين اليوم

األحمر اتخذت قراراً يجبر االحتالل اإلسرائيلي على السماح لسيارات إسعاف الجمعية وأطقمها بحرية 
  .الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة

  ٤/١٢/٢٠٠٧نشرة عين على فلسطين 
  
   الطريق إلطالق عملية المفاوضات لقاء أنابوليس مهد: عبداهللا الثاني .٤٦

أكد العاهل االردني عبد اهللا الثاني أن لقاء أنابوليس مهد الطريق أمام الفلسطينيين :  محمد الدعمة- عمان 
واإلسرائيليين، إلطالق عملية مفاوضات جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق 

وان الملكي االردني، ان عبد اهللا الثاني أكد خالل المباحثات التي وقال بيان للدي. صيغة حل الدولتين
أجراها، اليوم، في الديوان الملكي الهاشمي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تكثيف الجهود 
الستثمار الفرصة اإليجابية التي وفرها اللقاء الدولي للسالم الذي عقد مؤخرا في الواليات المتحدة، 

لعربي والدولي، لتحقيق تقدم فعلي وملموس في العملية السلمية، وصوال إلى السالم العادل والدعم ا
وأكد العاهل االردني ضرورة أن تؤدي المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين . والشامل في المنطقة

طاع، كما أكد دعم إلى إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على األراضي الفلسطينية في الضفة والق
األردن الكامل للمفاوض الفلسطيني خالل المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى حل عادل يعيد الحقوق 

  . المشروعة كافة للشعب الفلسطيني
 ٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
 اجتماع في باريس للوفود العربية المشاركة في مؤتمر الدول المانحة .٤٧

فير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية أن أعلن الس : مراد فتحي- القاهرة 
الوزارية المشاركة في مؤتمر الدول المانحة لدعم االقتصاد الفلسطيني الذي سيعقد  رؤساء الوفود العربية
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 من الشهر الحالي قبيل انطالق المؤتمر في ١٦في باريس سيعقدون اجتماعا تنسيقيا لهم في باريس يوم 
  . من ديسمبر الجاري١٧ة الفرنسية فيالعاصم

  ٤/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  السعودية تجدد التزامها بدعم السالم وتقديم مبادرات جدية إلنهاء الصراع .٤٨

جبارة الصريصري وزير النقل وزير الثقافة واإلعالم بالنيابة، لوكالة األنباء السعودية .أوضح د: الرياض
 التأكيد على التزام السعودية بدعم السالم في المنطقة، ومن ذلك عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد

تقديمها العديد من المبادرات الجدية إلنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل، إلى جانب ما قدم من مبادرات 
لتحقيق تقدم بهذا الشأن من دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها األمم المتحدة، مبدياً 

طلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال مؤتمر أنابوليس بإنجاح وجدية واستمرارية انطالقة المفاوضات بين ت
وشدد المجلس مجدداً على مرجعية . الفلسطينيين واإلسرائيليين وأن تتناول جميع قضايا الحل النهائي

 المبادرة العربيةالمفاوضات في كافة مساراتها وهي قرارات مجلس األمن ذات الصلة وخارطة الطريق و
 ٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  عاكف يصف عرب أنابوليس بالعجز ويدعو الشعوب لنصر الفلسطينيين .٤٩

أكد المرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف أن العرب والفلسطينيين الذين : القاهرة
 ١٩٤٨يين الالجئين وعرب شاركوا في مؤتمر أنابوليس عادوا صفر الدين بالنسبة لحقوق الفلسطين

واعتبر عاكف، في تصريح صحفي، أن المشاركة العربية في أنابوليس لم  .والدولة الفلسطينية والقدس
تقابلها أي بادرة حسن نية من إسرائيل، وحمل مرشد اإلخوان الواليات المتحدة وإسرائيل مسؤولية 

: ربي من الحصار ووصفه بالعجز، وقالوانتقد المرشد العام الموقف الع .استمرار الحصار على غزة
إن الذين هرولوا إلى أنابوليس من السلطة الفلسطينية والحكومات العربية يعانون من العجز والشلل "

وعدم القدرة على فعل أي شيء تجاه الحصار فتراهم صامتين مكتوفي األيدي ال يحركون ساكنا وال 
وأهاب المرشد  ".في قطاع غزة وفي الضفة أيضايتحرك فيهم إحساس إنساني نحو ما يحدث ألهلهم 

بالشعوب العربية واإلسالمية أن تتحرك لنجدة إخوانهم في فلسطين بكل ما يستطيعون من إمكانيات وأن 
ال يغمض لهم جفن أو يهدأ لهم بال حتى تصل جهودهم ومشاركاتهم وتبرعاتهم إلى أهل فلسطين، 

  .كوماتهم بنصرة إخوانهم في فلسطين بكل السبل والوسائلوخاصة في غزة، وأن ال يكفوا عن مطالبة ح
 ٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
  !!السلطات المصرية تشترط موافقة الكيان الصهيوني لعبور العالقين .٥٠

في انتكاسة جديدة تضاف النتكاسات الحكومة المصرية في تعاملها مع العالقين  :فاطمة صابر
 بإعالن عدم وجود أي مانع لديهم في فتح ، اليوم،لمصريةالفلسطينيين بمطار العريش، قامت السلطات ا

  !! معبر رفح الحدودي، ولكن بعد موافقة الكيان الصهيوني على عبور العالقين
 ٣/١٢/٢٠٠٧إخوان أون الين 

  
  رئيس لجنة في البرلمان الموريتاني يطالب بقطع العالقات المدانة مع الكيان اإلسرائيلي .٥١

ارز في األغلبية الحاكمة، ورئيس لجنة الدفاع والعدل في البرلمان طالب القيادي الب: نواكشوط
الموريتاني، النائب سيدي محمد ولد محم، السلطات الموريتانية بقطع العالقات التي وصفها بأنها مدانة 

وانتقد بشدة مسار المفاوضات العربية مع الكيان الصهيوني، وقال ان تلك المفاوضات لم . مع إسرائيل
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ئا من أوسلو إلى أنابولس، وان ما تنجزه المقاومة الفلسطينية الصامدة على األرض هي ما تحقق شي
  .سينتزع الحقوق العربية المشروعة

  ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الشعب الفلسطيني انتظر طويال القامة الدولة: رايس .٥٢

لشعب الفلسطيني انتظر طـويال     قالت وزيرة الخارجية األميركية كونودليزا رايس، اليوم، ان ا        : واشنطن
. القامة الدولة داعية الى تقدم في المرحلة االولى من مسار المفاوضات بعد اسبوع على مؤتمر انابوليس               

في حل النزاع الفلسطيني االسرائيلي مشيرة      " دوامات من انعدام االمل   "وقالت رايس ان المنطقة مرت في       
الالجئـين  " محنـة "حيـال   " قلـق كبيـر   "واعربت عن   .  مفي جهود السال  " تقدم اولي "الى الحاجة الى    

وتوجه الوفـد   ". يعيشون في ظروف صعبة وهذا االمر يغزي فقط اليأس والعنف         "الفلسطينيين قائلة انهم    
المنظم لهذه المبادرة مع الوزيرة ابو دقة ورايس الى البيت االبيض لالجتماع مع الرئيس بوش الذي قال                 

واضاف ان على   ". عد الحكومة الفلسطينية على توفير االمل ال سيما الى الشباب         تسا"لهم ان هذا المبادرة     
تساعد على تطوير المجتمـع المـدني       "الواليات المتحدة التأكد ان معونتها المالية الى الشعب الفلسطيني          

  ".الذي هو جزء رئيسي من تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسالم
  ٣/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   مليون دوالر للسلطة الفلسطينية خالل العام القادم٤٠٠الواليات المتحدة تنوي تقديم  .٥٣

اعلنت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايـس ان الواليـات المتحـدة تنـوي زيـادة                : بيت لحم 
. دم مليون دوالر في العـام القـا       ٤٠٠المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بحيث ستبلغ هذه المساعدات         

واضافت ان هذه الزيادة تحتاج الى مصادقة الكونغرس الذي ال يزال يناقش هذا الموضوع، واعتبرت في                
كلمة القتها في مؤسسة اسبين االقتصادية االمريكية الليلة الماضية ان هذه المساعدات ستوفر للفلسطينيين              

 بان حجم هذه المساعدات قـد بلـغ         ويشكل هذا المبلغ ارتفاعا حادا علما     . فرصا كبيرة للتقدم االقتصادي   
  .العام الماضي خمسين مليون دوالر فقط

  ٤/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
   "السالم الشامل"اجتماع باريس يناقش اقتراح موسكو استضافة مؤتمر  .٥٤

كشف تقرير، أعده مسؤول الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبـي خـافيير            :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
 المقرر على هامش مؤتمر الدول المانحة في باريس سيحدد دورها           "أن االجتماع المقبل للرباعية   سوالنا،  

 اإلسرائيلية، وموقفها من االقتراح الروسي عقد اجتماع متابعة في موسـكو            -في المفاوضات الفلسطينية    
على رغم أن   ": يها عل "الحياة"وجاء في التقرير نتائج مؤتمر أنابوليس واطلعت        . "مخصص للسالم الشامل  "

للواليـات  : األطراف المعنية تريد دوراً أكبر للواليات المتحدة، فإنها تريد أيضاً متابعة متعددة األطراف            
تطبيق خريطة الطريق، لكن تبقى اللجنة الرباعية بمثابـة القـوة الدافعـة             ) متابعة(المتحدة دور مهم في     

وعلـم أن   .  في العملية  "طراف العربية على االنخراط   األساسية للحفاظ على التقدم، إضافة إلى تشجيع األ       
 مشرفة على آليـة المتابعـة       "الرباعية"وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس وافقت على أن تكون          

خالل االجتماع الذي عقد بين أعضاء اللجنة عشية مؤتمر أنابوليس، غير أنها ما لبثت أن طلبـت مـن                   
وأشار سوالنا إلى أن تعيـين مبعـوث        . ث عن آلية المتابعة لما بعد المؤتمر       في الحدي  "التقشف"األعضاء  
الموفد األمني األميركي الجنـرال     (يهتم بالشؤون االستراتيجية واإلقليمية، لن يكون على حساب         "أميركي  

ب  ألسـبا  "ناجحاً"واعتبر مؤتمر أنابوليس    . "دايتون الذي سيبقى في عمله مركزاً على البعد األمني        ) كيث
 وإطالق المفاوضـات    "الحضور العربي الوزاري  " إسرائيلية و    -عدة، بينها التوصل إلى وثيقة فلسطينية       
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العملية ال تزال هشة وتقدم المفاوضات سيكون أساسياً إذا مـا           "بإطار زمني محدد، قبل أن يحذر من أن         
  ."أريد لنتائج أنابوليس أن تتمتع بالصدقية

  ٤/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
 ال تراجع عن التزامنا بدعم عملية السالم: مريكي في مصرالسفير اال .٥٥

أكد السفير األمريكي بالقاهرة ريتشارد رون انه ال تراجع في الموقف األمريكي أو             : ربيع شاهين القاهرة  
وقال، عقب لقاء مـع وزيـر الخارجيـة         . أي التزام حيال دعم عملية السالم والتسوية السياسية بالمنطقة        

 الغيط، انه ناقش مع الوزير ترتيبات وخطوات ما بعد اجتمـاع انـابوليس واألفكـار                المصري احمد ابو  
وأكد انه لم يناقش مع وزير الخارجية المصري مسألة المشروع الذي تقدمت بـه              . المطروحة بهذا الشأن  
وقال اننا نناقش اآلن موضوع المفاوضات الفلسطينية واإلسـرائيلية التـي مـن         . بالده الى مجلس األمن   

 . ديسمبر الجاري وسبل دفعها لتسهيل التوصل الى اتفاق للسالم بين الجانبين١٢المقرر ان تنطلق 
 ٤/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

 
  لغزة" صهيوعباسية"يترقبون حملة إبادة " الحمر"الفلسطينيون  .٥٦

  أسامة حسين
من ذلك  يتداول واحد ونصف مليون فلسطيني محاصر في قطاع غزة خبر تسلم االونروا أكياس بالستيك               

النوع المستخدم في تجميع الجثث واألشالء، التي يشيع استخدامها عقب حروب اإلبادة والتطهير العرقي              
  . لمنع انتشار األوبئة في األرض المحترقة

فهل يفعلها االحتالل الصهيوني، ويستمر في حصار القطاع إلرهاقه جوعاً وعطشاً، وهو المتحكم فيمـا               
وقود، ليحاكي األنموذج األمريكي في إرهاق العراق بالحصار، واجتياحه بعد          ينقل إليه من غذاء ودواء و     

ذلك، في محاولة منه إلسقاط التجربة على غزة، ولكن هل يتحمل االحـتالل فـاتورة مغامرتـه التـي                   
  ! يستنزفها األمريكان في أرض الفرات على يد المقاومة؟
ركات المريبة، إذ سـيكونون معرضـين إذا تـم          الغزاويون يؤكدون أنهم المستهدفون من وراء هذه التح       

% ٨٥اجتياح القطاع للقتل واالعتقال والحصار وتقسيم المدن، وربما حظر التجول، مع اإلشارة إلـى أن               
  . منهم الجئون يعيشون في ثمانية مخيمات موزعة على طول القطاع

اصرين، تعني أن القطاع قـرأ مـا        والخبر، وإن لم يتأكد حتى اآلن، فإن داللة تداوله بين الغزاويين المح           
" عبـاس "، ويتوقع اجتياحا عسكريا واسع النطاق في أية لحظة، يجر فـي ذيلـه               "آنا بوليس "بين سطور   

، الذي يلح اليمـين     "الناتو"وسلطته، التي حازت على ايزو محمية صهيونية أمريكية، وربما يشارك حلف            
ف في إضفاء الطابع الدولي على القضاء على        الصهيوني على مشاركته، حيث تتلخص وظيفة قوات الحل       

، الذي تمثله حركة حماس، التي تدعمها إيران معنوياً، وتهيئة الظروف فـي القطـاع ليعـود                 "اإلرهاب"
  . محموالً على أعناق دبابات االحتالل" مشاته"عباس و

 المحاط بالسياج    كيلومتر مربع، هي مساحة القطاع     ٣٦٠اجتياح القطاع، يعني ببساطة التوغل في مساحة        
األمني والمستوطنات، ويحده من الغرب البحر، ومن الجنوب الشريط الحدودي مع مصر، ألجـل هـذا                

، للتباحث حول إرسال    "آنا بوليس "جرت االتصاالت األمريكية األوروبية مع الصهاينة من وراء كواليس          
  . ى القطاعقوات من حلف الناتو في أعقاب تنفيذ االحتالل حملة عسكرية واسعة عل

، إن تم تنفيذها، ستعوقها أدغال وأحراش قطاع متخم         )أو االجتياح الصهيوني  (العسكرية  " انابوليس"حملة  
بالسالح الخفيف والوسائل القتالية األخرى المصنعة محليا، مثل األلغام والعبوات التي تشكل رأس حربة              

 وغيرها من الوسائل، التـي سـتكبد        ٧وبي  في المواجهة، إلى جانب القنابل اليدوية وقذائف أر بي جي،           
خسائر فادحة يحسب لها ألف حساب، فأهل القطاع ليسوا هنوداً حمراً، يـسهل             " عباس"الصهاينة ومشاة   
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، كما أن المقاومة الفلسطينية لهـا أنيـاب         "عباس"طحنهم تحت عجالت اآللة العسكرية الصهيونية ومشاة        
  . األيدي الصهيونية، وقد أعدت لكل سؤال جواباًوقواطع حادة، ال زالت آثارها واضحة على 

وبدأت الصحافة الصهيونية القريبة من دوائر االستخبارات ترفع الغطاء عن الطبخة العسكرية المزمـع              
، "نحوم برنيع "تنفيذها، وتتحسس ردود الفعل، فنشرت يديعوت احرنوت مقاالً استعرضت فيه على لسان             

أن موقف عباس المتحمس الجتياح غزة، هو الذي أسـهم فـي حـسم              كبير المعلقين في الصحيفة، إلى      
  ". أنابوليس"أولمرت لقراره بشن الحملة، بعد انتهاء أعمال مؤتمر 

يمكننا اآلن، وبقراءة بسيطة ألوراق قادة االحتالل العسكريين وتسريبات الصحافة الصهيونية، أن نتكهن             
 على أعداد الضحايا المـدنيين،      - معتاد   -احتجاج دولي   بأن األسلوب المرجح تنفيذه في االجتياح لتفادي        

األمريكية العاملة بالعراق، ويعتمد على تقسيم القطاع وعـزل المدينـة أو            " بالك ووتر "أسلوب عصابات   
المنطقة المستهدفة، واالقتحام من بيت إلى بيت، إلى حين تحقيق معظم أهداف الحملة، ثم االنتقـال إلـى                  

اضحا أن هذا الشكل من الخطط، سيكون له تأثير أمني عسكري بالدرجة األولـى،              منطقة ثانية، ويبدو و   
  . وقد ال يسترعي االهتمام العالمي واإلعالمي بشكل كبير

يتبقى أن نعرف أن الهدف المعلن من جانب المحتل لهذه العملية، هو وقف صداع صـواريخ المقاومـة،                 
لقطاع، التي صنفها االحتالل، كيانا معاديـا، يـسري         في ا " حماس"والقضاء على البنية العسكرية لحركة      
  . عليه ما يسري على أطراف الحروب

إال أن تصفية المقاومة المتشابكة جغرافياً مع كيان االحتالل الصهيوني، يعد الهدف األمريكـي األكثـر                
زة سنمار علـى    إلحاحا، قبيل الدخول مع إيران في معركة تقليم أظافر نووية، وتسليم النظام اإليراني جائ             

جهده، الذي يفاخر به في احتالل أفغانستان والعراق، وضمان أن تكون الذراع الصهيونية هي األطـول                
  . في المنطقة العربية، التي باتت تشكل الكعكة المجانية ألطراف المجتمع الدولي

م، ويستحيل إعادته   الواليات المتحدة تسعى إلغالق الملف النووي اإليراني، قبل أن يخرج مارده من القمق            
مرة أخرى، لكنها تأخذ في إستراتيجيتها جنودها المبعثرين في الخليج، والتي تحجب الصواريخ اإليرانية              

  !! الشمس عن وجوههم
أما الكيان الصهيوني، فيقرأ الموقف من الداخل، فإشعال فتيل الحرب مع إيران، يعني تصاعد المقاومـة                

محتلة، وال يستبعد دخول أطراف أخرى على خط النار، على رأسهم           المشتعلة من زمن داخل األراضي ال     
  . شرق أوسط جديد" معجنة"، الحليف الشيعي األكثر إستراتيجية إليران، عندها تبدأ مالمح "حزب اهللا"

  ٣/١٢/٢٠٠٧مجلة العصر 
  
  بوثيقة قاصمة" أنابولس"هزمنا في  .٥٧

  فهمي هويدي
ا الظن به ورفضوا المراهنة عليـه، ألن حـصيلته جـاءت    رجاء الذين أساءو" أنابولس"لم يخيب مؤتمر   

  .كارثية بالنسبة للفلسطينيين ومهينة للعرب أجمعين
)١(  

خالل األسابيع التي سبقت المؤتمر ظل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يشدد على أنه لن يـذهب                 
لفـصل العنـصري ورفـع      إلى أنابولس قبل إعالن أولمرت تجميد االستيطان ووقف البناء في جـدار ا            

وقال في أكثر من مناسبة وتصريح إن مـشاركته فـي المـؤتمر             . الحواجز العسكرية في أرجاء الضفة    
مشروطة أيضاً بالتوصل إلى وثيقة مبادئ تحدد مسبقاً مصير القضايا األساسية فـي الـصراع، القـدس                 

  .والالجئون والحدود والمستوطنات واألمن
ها صداها في أكثر من بلد عربي، فقد قرأنا تصريحات قوية صدرت من             هذه المشاركة المشروطة كان ل    

أكثر من عاصمة تحدثت عن ضرورة االنطالق في المؤتمر من مرجعيات واضحة ترتكز على قواعـد                
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، بحيث يظل األساس هو العـودة       ٢٤٢القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وقرار مجلس األمن رقم          
 الخاص بعودة الالجئين، ومبادرة الـسالم       ١٩٤يق قرار األمم المتحدة رقم      ، وتطب ١٩٦٧إلى حدود عام    

العربية التي تحدثت عن األرض مقابل السالم، ونبهت تلك التصريحات المعلنة إلى أن خريطة الطريـق                
التي أطلقتها اإلدارة األمريكية ينبغي أن تظل مجرد آلية للتنفيذ وليست مرجعية، كما أفاضت في الحديث                

قبل الذهاب إلى المؤتمر، وفي مقدمتها وقـف بنـاء          " إسرائيل" االستحقاقات التي ينبغي أن تفي بها        على
أثناء االنتفاضـة عـام     " إسرائيل"المستوطنات وإعادة فتح المقار الفلسطينية بالقدس الشرقية التي أغلقتها          

  .الخ.. فة، وإلغاء أو الحد من نقاط التفتيش التي تعوق حركة الفلسطينيين بالض٢٠٠٠
ومن بين ما أعلنته دمشق كشرط للذهاب إلى المؤتمر، أن مشاركتها معلقة على إدراج موضوع احـتالل                 
هضبة الجوالن على جدول أعماله، وأعلن رسمياً أثناء اجتماع وزراء الخارجية العـرب األخيـر فـي                 

  .القاهرة، أن دمشق تلقت وعداً باالستجابة لمطلبها
ة بالتشدد في المواقف والمطالب، تحدث أبو مازن مراراً عن أن المؤتمر فرصة             في هذه األجواء المسكون   

لن تتكرر إلحالل السالم في الشرق األوسط، وسار في الركب نفر من الكتاب الذين ما برحوا يبـشروننا                  
بفجر السالم الذي الح، وأمله الذي حل بعد طول انتظار، وإرهاصات اليسر التي تجلـت بعـد سـنوات      

الذي صارت األمة العربية على مشارفه، بعـد ذلـك التـصعيد فـي             " العبور الجديد "ط والعسر، و  اإلحبا
  االشتراطات والتعبئة اإلعالمية المتفائلة، ما الذي حدث؟

)٢(  
  :حدث الكثير أثناء المؤتمر وبعده، من ذلك مثالً

عربية تم تجاهله وذهب    أن كل ما أعلن من شروط سواء من جانب أبو مازن أو المتحدثين في العواصم ال               
وأبومازن الذي قال إنه لن يذهب ولن يوقع إال إذا حـدث كـذا              . الجميع من دون أن يلبي أي شرط منها       

 أن الرجل حين تردد     ٢٨/١١ذكرت في عدد    " هآرتس"حتى ان صحيفة    . وكذا ذهب راضياً ووقع مرغماً    
به، فإن وزيرة الخارجية األمريكية وبخته      بعدما اكتشف أنها تجاهلت مطال    " وثيقة التفاهم "في التوقيع على    

، وحين طلب أحمد قريع رئـيس الوفـد         "أقلعوا عن هذه األالعيب والمناورات ويجب أن نتفق اآلن        "قائلة  
نهرته " اإلسرائيلية"الفلسطيني المفاوض إدخال تعديل على الوثيقة يحفظ ماء الوجه، فإن وزيرة الخارجية             

فكانت النتيجة أن رئيس الوفـد الفلـسطيني وقـع          . ما هو، أو تتركونا وشأننا    إما أن تقبلوا البيان ك    : قائلة
  .صاغراً

وكل مـا قالتـه إن الطـرفين        . حين أعلنت وثيقة التفاهم فإنها لم تستجب ألي مطلب فلسطيني أو عربي           
فـاً  ال دخل للعرب بها وليـسوا طر      (وافقا على البدء فوراً في مفاوضات ثنائية        " اإلسرائيلي"الفلسطيني و 

للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية عـام       " ببذل الجهد "لحل جميع القضايا العالقة دون استثناء، مع التعهد         ) فيها
وستشكل منهما لجنة متابعة لهذا الغرض، من مهامها تنفيذ الواجبـات التـي تمليهـا خريطـة                 . ٢٠٠٨

بالتـالي  . زام بالخريطة المذكورةللتثبت من االلت" إسرائيلية"الطريق، كما ستشكل هيئة أمريكية فلسطينية        
أبـو مـازن وأولمـرت      (فإن الوثيقة لم تضف جديداً حين تحدثت عن إطالق مفاوضات حاصلة بالفعل             

كما أنها لم تشر إلى أية مرجعية للمفاوضات        ) اجتمعا تسع مرات، ويلتقيان بصورة منتظمة كل أسبوعين       
ومن ثم تم تجاهـل مبـادرة الـسالم    . لنسوى خريطة الطريق، التي ذكرت خمس مرات في النص المع         

العربية، التي كانت الدول العربية قد أعلنت أن االلتزام بمرجعيتها شرط لمشاركتها في المؤتمر، وهـي                
  .صفعة للعرب تلقاها الجميع في صمت

وحتى تستحكم المفارقة وتستكمل اإلهانة، فإن الهيئة التي ستشرف على تطبيق خريطة الطريـق سـوف                
ابط أمريكي كبير هو الجنرال جيم جونز الذي كان يوماً ما مسؤوالً عن التنسيق االسـتراتيجي    يرأسها ض 

  ".اإلسرائيلي"بين الجيش األمريكي والجيش 
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، وهو ما تـم تجنبـه فـي وثيقـة     "دولة يهودية"بأنها " إسرائيل"رغم االعتراض الفلسطيني على وصف  
أيهود أولمرت تحدثا فـي خطابيهمـا       " اإلسرائيلي"زراء  التفاهم، إال أن كالً من الرئيس بوش ورئيس الو        

صراحة عن يهودية الدولة، األمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لنفي وطرد العرب الموجـودين فـي                 
  .، في حين يغلقه تماماً في وجه الالجئين الفلسطينيين"إسرائيل"

أولمرت حقق انجازاً كبيراً في المـؤتمر       أن  " اإلسرائيلي" اعتبرت القناة الثانية في التلفزيون       ٢٨/١١في  
وأن الوثيقة التي أعلنها الرئيس بوش جاءت ملبية لمطالب الجناح اليمينـي المتطـرف فـي الحكومـة                  

بشيء، وفي اليوم ذاته نقلـت      " إسرائيل"فضفاضاً ال يلزم    " إعالن نوايا "، حيث لم تكن سوى      "اإلسرائيلية"
حفاوتهم باإلنجاز الذي حققته بالدهـم  " إسرائيليين"عن مسؤولين " معاريف"النسخة العبرية لموقع صحيفة  

في المؤتمر، وقالوا إن تشديد البيان على اعتبار خريطة الطريق مرجعية وحيدة للمفاوضـات يعنـي أن                 
  .عملية التفاوض سوف تستمر إلى ما ال نهاية

تهديـداً  " األهرام" اعتبرتها   بعد المؤتمر حتى أعلن عن ثالث الءات      " إسرائيل"لم يكد أولمرت يصل إلى      
بنسف الوثيقة التي لم يكن قد جف مدادها بعد، حيث صرح لوسائل اإلعالم بأنه ال مجال للتفاوض حول                  
القدس، وليس هناك التزام بموعد نهائي للمفاوضات، ولن يكون هناك اتفاق قبل القضاء على كـل أثـر                  

  ".اإلرهاب"للمقاومة التي وصفها بأنها ضمن خاليا 
بإدراجه لم يكن التزاماً بقدر مـا       " الوعد"وضوع الجوالن تم نسيانه، ولم يعد إلى ذكره أحد، ويعني أن            م

أريد بها جذب سوريا لحضور المؤتمر، لإليحاء بأن كل العرب كانوا شهوداً على ما يجري               " جزرة"كان  
  .فيه
)٣(  

فية الصورة التـي احتـل أولمـرت    في خل" كومبارس"بعدما أطيح بالمبادرة العربية، وتحول العرب إلى        
صدارتها متكئاً على بوش في حين سار وراءهما أبومازن، فإن الفلسطينيين خرجوا مكبلين بكارثتين من               

  :العيار الثقيل هما
ومن ثم إسقاط المرجعيات األخرى بمـا       . اإلقرار في وثيقة التفاهم بمرجعية خريطة الطريق دون غيرها        

ة، األمر الذي ارتهن القضية كلها باإلرادة األمريكية، وال تنس أن الحكم في             في ذلك قرارات األمم المتحد    
وللعلـم فـإن    ". اإلسرائيليين"صار أمريكياً أيضاً، وله خلفية تنسيق مع        " إسرائيلي"أي خالف فلسطيني      

 معنية بالمرحلة األولى دون غيرها، التي تقضي بوقف العنف        " إسرائيل"الخريطة تتضمن ثالث مراحل، و    
والتحريض عليه، مع عودة التنسيق األمني بين الطرفين، وهو ما يعني إنهاء المقاومة وقمع معارضـي                

بتحـسين  " إسرائيل"وفي المقابل تطالب   . ومالحقة الجميع من خالل التنسيق األمني     " إسرائيل"االستسالم ل 
واالنسحاب مـن   )  كما هو    بمعنى اإلبقاء على الوضع الراهن    (وتجميد االستيطان   (!) أحوال الفلسطينيين   

وجـدير بالـذكر أن األمـريكيين       ).  بطبيعـة الحـال    ٦٧وليس عام    (٢٠٠٠المناطق التي احتلت عام     
متفقون على أن تنفيذ االلتزامات خاصة في هذه المرحلة األولى، يجب أن يكون تتابعيـاً               " اإلسرائيليين"و

تقوم أوالً بواجباتها في الخطة، وإذا ما نجحـت         وليس تبادلياً، بمعنى أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن          
  .في الوفاء بالتزاماتها" إسرائيل"في ذلك يأتي دور

وفي هذه الحالة فإن السلطة الفلسطينية تصبح ملزمة بإعالن حرب مفتوحـة علـى فـصائل المقاومـة،       
 المعقول الحاصـل    وهو المشهد العبثي وغير   . من خالل التنسيق األمني معهم    " اإلسرائيليين"بالتعاون مع   

وقد بدأت أولى حلقاته في نابلس، حيث قامـت األجهـزة األمنيـة الفلـسطينية               . اآلن في الضفة الغربية   
بمالحقة عناصر المقاومة وتجريدها من سالحها، قبل الـذهاب إلـى           " اإلسرائيلية"بالتعاون مع األجهزة    

" اإلسرائيلية"مر عند ذلك الحد، ألن القيادة       ولم يقف األ  . تأكيداً اللتزام السلطة بخريطة الطريق    " أنابولس"
" التحرير"قامت بتزويد السلطة ببعض الدبابات الروسية والبنادق والذخيرة، لتعزيز قدرتها وإنجاح مهمة             

  .الجديدة التي بدأت في النهوض بها
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نية فـي ظـل     هذا التحول المثير دفع بعض الباحثين الى المقارنة بين ممارسات األجهزة األمنية الفلسطي            
لتعزيز مصالحها  " إسرائيل"حكومة سالم فياض وبين جيش لبنان الجنوبي الذي قاده انطوان لحد، وانشأته             

وقد أشار إلى هذه المقارنة الدكتور غسان الخطيب الذي تولى عدة مناصب وزارية في              . األمنية في لبنان  
ومـن هـؤالء العقيـد      " إلسـرائيليين ا"حكومات أبومازن، في مذكرة أعدها بالتعاون مع بعض الباحثين          

وفي سياق حديثه   . المتقاعد داني رشيف الذي كان من بين الذين أشرفوا على تشكيل جيش لبنان الجنوبي             
القوتين العسكريتين دربتا وجهزتا من جانب قوات       "على المقابلة بين الحالتين اللبنانية والفلسطينية قال إن         

ليس لمواجهة عدو خارجي، وهو ما يهدد شرعية أجهـزة األمـن            أجنبية لمواجهة أجنحة في مجتمعها و     
  ".الفلسطينية ألن المجتمع سينظر إليها باعتبارها تخدم العدو األول للفلسطينيين

 ودعا فيها إلـى     ٢٠٠٢الكارثة الثانية تمثلت في تبني الوثيقة لما سمي برؤية بوش، التي أطلقها في عام               
وأخرى عربية لتستوعب الفلسطينيين ومصممة بحيـث       ) خالصة لليهود  ("إسرائيلية"إقامة دولتين إحداهما    
وهو ما أعلن عنه صراحة شمعون بيريز ورددته وزيـرة الخارجيـة            " اإلسرائيلية"تتوافق مع المصالح    

من ثم فهذه   . أيلول الماضي / تسيبي ليفني في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في نيويورك خالل سبتمبر           
، إذ هـي حـسب      "اإلسرائيلي" لها بالحلم الفلسطيني، ألنه أريد لها أن تكون حارسه للحلم            الدولة ال عالقة  

رؤية بوش ليست مستقلة ذات سيادة، ولكنها كيان هالمي حدوده مؤقتـة، منقـوص الـسيادة ومنـزوع                  
" اإلسـرائيلي " التي يؤيد األمريكيون الموقـف       ١٩٦٧بل إنها ليست على األرض المحتلة عام ،       . السالح

ومن أسف أن أبومازن تحدث أكثر من مرة عـن أنـه يريـد أن               . لرافض للعودة إلى ما وراء حدودها     ا
 ٤ كيلومترات مربعة، ولم يربط ذلك بحدود        ٦٢٠٥مساحة الضفة وغزة المقدرة ب    " إسرائيل"يستعيد من   

عنـى  وألمح هو وبعض أركان السلطة إلى القبول بمبدأ تبادل األراضـي، الـذى ي             . ٦٧حزيران  / يونيو
 ٢٠٠ مستوطنة يسكنها نصف مليون شخص، إضـافة إلـى           ١٥٠(االبقاء على المستوطنات في الضفة      

. ، مقابل اعطاء الفلسطينيين مساحة مماثلة في أي مكان آخر في صحراء النقـب مـثال               )بؤرة استيطانية 
هر الـصراع،  وخطورة هذه الفكرة تتمثل في أمرين، أولهما ان القبول بمبدأ تبادل األراضي التي هي جو   

والثـاني ان   . لليهود وحـدهم  " إسرائيل" لتبقى   ١٩٤٨يفتح الباب لتبادل السكان، ومن ثم طرد فلسطينيي         
األمـر  . من هذه المياه  % ٧٠من مياه الضفة، أقامت المستوطنات من فوق        % ٨٥التي تسرق   " إسرائيل"

ـ    . بتلك المياه " إسرائيل"الذي يعني استمرار استئثار      املين فـي الدولـة الفلـسطينية       واجتماع هـذين الع
" رؤية بوش "وهو ما يجعل    . من شأنه أن يسهم في االجهاز على القضية الفلسطينية وتصفيتها         " المزعومة"

  .معادلة في خطورتها لوعد بلفور، الذي به بدأت الكارثة الكبرى
)٤(  

 قد الحت، ومن ثم تبـدأ       أخشى ما أخشاه أن تبتلع الدول العربية الطعم المخدر، وتتوهم أن بشائر السالم            
وهو احتمـال لـيس بعيـداً، ألن    . ، ظناً منها أن الحل قادم في الطريق ال ريب        "إسرائيل"في التطبيع مع    

حتى قرأنا  ". إسرائيل"التي رفضتها   ) ٢٠٠٢(بعض العرب طرقوا هذا الباب بعد إعالن المبادرة العربية          
قبل شهرين، وبرر لقاءه بأنه كان يحدثها       " سرائيلإ"تصريحاً لوزير خارجية خليجي التقى وزيرة خارجية        

في المبادرة العربية، كما أن وفداً يمثل الجامعة العربية زار تل أبيب ألول مرة فـي تـاريخ الجامعـة،                    
وإذا كان ذلك قد حدث في ظل المبادرة المرفوضة، فاحتمال حدوثه أكبر بعـد              ". المبادرة"بدعوى شرح   

ال أعرف إن كان الدعاء يمكـن أن        . تي كانت الوفود العربية من بين شهودها      إعالن الوثيقة المشبوهة، ال   
يجدي في منع وقوع هذه الكارثة أم ال، ولكن ال بأس من المحاولة، ألنه في ما يبدو لم يعد لها مـن دون                       

  .اهللا كاشفة
  ٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  القضية الفلسطينية عند مفترق طرق .٥٨
  مصطفى الفقي

دالئل كافة في األعوام األخيرة إلى أن الصراع العربي اإلسرائيلي يدخل مراحل متقدمة تقترب به               تشير ال 
من لحظة فارقة تقرر فيها األطراف المعنية مواقف مختلفة تخرج بذلك الصراع الطويـل مـن الـدائرة                  

 السنوات  المغلقة التي ظل الحديث في إطارها لعقود عدة، خصوصاً أن هناك تطورات جذرية طرأت في              
األخيرة أعطت مؤشرات لقرب النهاية، ولكن أي نهاية تلك؟ هذا هو السؤال المطـروح الـذي نحـاول                  

  :اإلجابة عنه واضعين في االعتبار المظاهر التالية
 أن القضية الفلسطينية تدخل طور التفكيـك، وال أقـول إن      - بكثير من الحذر والقلق      - إننا نستشعر    -١

كنني أستطيع أن أقرر بضمير مستريح أن وضع الفلسطينيين سيئ للغايـة وأنهـم              ذلك تمهيد للتصفية، ول   
ويكفي أن نتـذكر أن حـال االنقـسام         . قدموا لإلسرائيليين جزءاً كبيراً من أحالمهم على طبق من فضة         

الماضي ال يزاالن يمـثالن     ) حزيران(الرسمي واالقتتال الداخلي اللذين بلغا ذروتهما منذ منتصف يونيو          
 وذلـك بـدءاً مـن       ٢٠٠٠ز مظاهر انهيار القضية الفلسطينية والتداعيات التي لحقت بها منذ عـام             أبر

وإحكام قبضة إسرائيل على األراضي التـي بـسطت الـسلطة           " المقاطعة"محاصرة الرئيس عرفات في     
الفلسطينية نفوذها عليها بعد اتفاق أوسلو وتصاعد االنتهاكات اإلسـرائيلية بـشكل غيـر مـسبوق فـي               
األراضي الفلسطينية المحتلة واغتيال قيادات المقاومة مرورا بهدم المنازل ومصادرة األراضي، وصوالً            

  .إلى قتل األطفال والنساء
 إنني أظن مخلصاً أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من تحديد إطار لوحدتهم الفكرية واالتفاق على أرضـية                 -٢

 وتبددت فيها الجهود وتبعثرت اآلمال ولعلي أدعي هنا أن          مشتركة بالنسبة لقضيتهم التي طال عليها األمد      
تقود نضالهم في السنوات المقبلة تكون فاعلة وقـادرة علـى          " كاريزمية"الفلسطينيين بحاجة إلى شخصية     

وأنـا  . فهم المتغيرات الدولية واإلقليمية مع االرتباط بالثوابت القومية واألماني الوطنية في الوقت ذاتـه             
. عرفات كان لديه شيء من ذلك رغم كل ما أثير حول قيادته مـن مالحظـات وانتقـادات         أزعم هنا أن    

ولست أشير بذلك إلى قيادة حالية بعينها، فأنا أظن أن الجميع يحاول، ولكن القضية العادلة للفلـسطينيين                 
عـن  ينقصها محامون أكثر براعة، خصوصاً إذا نظرنا إلى الجانب اإلسرائيلي المغتصب والذي يـدافع               

قضية ظالمة ولكن على يد محامين بارعين، فالعدالة وحدها لم تعد تكفي في عالمنا الذي ال ينتصر للحق                  
  .وال يلتزم بالقانون ولكنه يتعامل بمنطق القوة في المجاالت كافة

  إن انتقال الدولة الراعية إلسرائيل من بريطانيا إلى فرنسا ثم إلى الواليات المتحدة األميركية أدخـل                -٣
بدوره القضية الفلسطينية في نفق مظلم وجعل من القوة األعظم في عالمنا المعاصر داعماً مطلقاً للدولـة                 
العبرية ومبرراً لكل جرائمها ومانعاً عنها أي محاولة لإلدانة في الظروف كافة، وهو أمر يستفز المشاعر                

  .ويعطي إحساساً باليأس أحياناً واإلحباط دائماً
هية الديبلوماسية هنري كيسينجر قبل عقود عدة عن األسـلوب الـذي يـراه لحـل                 إن ما طرحه دا    -٤

المشكالت الدولية المزمنة ومنها القضية الفلسطينية ال يزال هو الخلفية التي تقف وراء سيناريو األحداث               
 أدخل عامل الزمن كبعد أساسي للتخفيف من حـدة          - أي كيسينجر  -فهو. في الصراع العربي اإلسرائيلي   

طالب األطراف وتعنت بعضهم، ورأى أن ترك األمور تجري وفق سياق طويل من الزمن قـد يـؤدي                  م
إلى الحل فقد تخف حدة مواقف بعض األطراف ويتجه البعض اآلخر إلى نوع من التهدئة والقبول باألمر                 

ة الصراع  الواقع، لذلك يرى كيسينجر أن ترك المشكلة المزمنة وإغالق ملفها لسنوات عدة مهما كانت حد              
وتطبيـق هـذه    . يؤدي إلى كسر الجمود فيها وقبول األطراف أو بعضهم لما كانوا يرفضونه من قبـل              

النظرية على السياسة األميركية تجاه القضية الفلسطينية أمر واضح لكـل متـابع لتطوراتهـا المعقـدة                 
  .ومراحلها المتداخلة
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رهاق، بل إنني أدعي أن الشعوب العربيـة         إن أطراف الصراع العربي اإلسرائيلي دخلوا مرحلة اإل        -٥
ولعلي أطرح هنـا    . ذاتها بدأت تدرك أن أي حل يقدم الحد األدنى من مطالب الفلسطينيين سيكون مقبوالً             

سؤاالً حول ما يشعر به العرب حالياً تجاه القضية الفلسطينية وهل هو ذاته ما كانوا يشعرون بـه قبـل                    
ت في القضية أن طموحاتهم ال تزال على الدرجة نفسها من التشدد،            عقود عدة؟ وهل يعني تمسكهم بالثواب     

أم أن درجة من المرونة طرأت على معظم األطراف العربية وبعض الفصائل الفلـسطينية، فمـا كـان                  
مرفوضاً باألمس أصبح احتمال قبوله وارداً اليوم، وتلك فلسفة الحياة وعبرة التاريخ، فطول مدة الصراع               

شجعها على قبول تسوية قد ال تكون مثالية لكل طرف، ولكنها ترضي الحـد األدنـى                ينهك األطراف وي  
  .لديهم، فالدول والنظم والحكومات تقبل أقصى المتاح وال تتمسك بالمستحيل

 إن العام األخير في عمر اإلدارة األميركية، أي إدارة، هو عام محاولة التجميل والخروج من مـأزق             -٦
يات المتحدة األميركية التي تورطت بشكل غير مسبوق فـي المقبـرة العراقيـة              فالوال. السنوات السابقة 

تحاول اآلن تحسين الصورة والقيام بجهد إعالمي كبير لإليحاء بأن طرح الـدولتين المـستقلتين قابـل                 
للتطبيق في القريب العاجل وهو ما نتحفظ عليه عشرات المرات، ال ألن الفلسطينين في أسوأ أوضـاعهم                 

ولكن ألنهم ال يثقون كثيراً بالمواقف األميركية التي عرفوها على امتداد تاريخ القضية، واإليحاء              فحسب،  
بأن المسألة الفلسطينية عند مفترق طرق إنما يعني أن الفرصة هذه المرة مختلفة عن الفرص المقبلة، وما                 

  .بر العقود الماضيةأكثر ما سمعنا هذا الكالم من الغرب عموماً واإلدارة األميركية خصوصاً ع
 يجب أن نعترف بشجاعة أن المواقف العربية ليست موحدة تجاه مستقبل القضية الفلسطينية، فهنـاك                -٧

من يرى أن الفلسطينيين في حاجة إلى خفض سقف مطالبهم العادلة بسبب الظـروف الدوليـة المعقـدة،        
 االستراتيجية في المنطقـة بـين   وهناك من يدعو إلى إرجاء الدخول في حل نهائي في ظل تفاوت القوى          

العرب وإسرائيل، وهناك فريق ثالث يشعر أن القضية الفلسطينية استهلكت الكثير من جهـده وإمكاناتـه                
وأنه لم يعد قادراً على مزيد من العطاء فانصرف إلى قضايا أخرى، أو دخل في دهاليز شؤونه الداخلية                  

دعم بالطبيعة الحلول الواقعية ويستعجل الوصول إلـى        وهذا الفريق ي  . وانكفأ على نفسه بصورة ملحوظة    
تسوية بأي ثمن من أجل الدخول في شرق أوسط مختلف يسمح لبعض نظمه باالستمرار والتواصل مـع                 

  .بعضها على امتداد المنطقة العربية كلها
 مرات عدة سواء كان ذلك فـي كمـب ديفيـد          " غرفة الجراحة " إن القضية الفلسطينية دخلت من قبل        -٨

األولى أو مؤتمر مدريد أو محادثات أوسلو أو كمب ديفيد الثانية وغيرها الكثير، ولكنها تدخل هذه المرة                 
وقد أثخنتها الجراح وأرهقتها السنون مع غياب القيادة التاريخية وتمـزق           " مسرح العمليات في أنابوليس   "

 الفلسطينية التي تـسيل بأيـد       األوضاع الداخلية إلى جانب الصراعات بين الفصائل حتى أصبحت الدماء         
فلسطينية أكثر من تلك التي تسيل بأيد إسرائيلية، وهو ما يعني أن الداخل الفلسطيني أكثـر سـوءاً مـن                    

وهذه نقطة جديرة بالتأمل والدراسة ألنها تحتاج إلى عالج         . ظاهر القضية ذاتها أمام الرأي العام العالمي      
  .لسطينيين على الطريق الصحيحعاجل يرأب الصدع ويداوي الجراح ويضع الف

 إن الذي حدث في السنوات األخيرة يضع العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً أمام مسؤولية كانت               -٩
تستوجب الدعوة إلى عقد قمة عربية خاصة قبل مؤتمر أنابوليس تحضرها تركيا وإيران بصفة مـراقبين                

 بن عبدالعزيز وتبنتها قمة بيروت منذ سنوات عـدة          إلعالن أن المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبداهللا       
هي السقف النهائي للموقف العربي وأن من المستحيل تقديم تنازالت جديدة، كما أن التطبيع المجاني ليس                

إنني أعلم أن مثل هذا األمر لم يعد ممكناً اآلن وقد فات أوانه ولكننا كنا نأمل أن يـصل الرشـد                     . وارداً
  .ذا القرارالعربي إلى مثل ه

 إن قوى كثيرة في العالم في مقدمها معظم دول االتحاد األوروبي وكذلك األمر بالنسبة الى الـصين            -١٠
والهند ودول آسيوية وإفريقية والتينية ال تزال عند موقفها الداعم بشكل عام للقضية الفلـسطينية، وكـل                 

ي السنوات األخيرة لـم يحقـق هدفـه    تراجع جرى على تلك المواقف نتيجة سطوة اإلعالم اإلسرائيلي ف        
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كامالً إذ ال يزال الجميع يدرك عدالة القضية والمصاعب التي واجهتها والحساسيات الدينية والتاريخيـة               
التي أحاطت بها والدماء التي سالت من أجلها باعتبارها أكثر المشكالت الدولية صعوبة وأشدها تـأثيراً                

  .على األمن والسلم الدوليين
ارات عشرة أردنا منها أن نؤكد حقيقة ال يجب الهروب منها ولو إلى األمـام ونعنـي بهـا أن                    هذه اعتب 

القضية الفلسطينية ال تزال تحتاج إلى رعاية دولية ال تنفرد فيها الواليات المتحدة األميركية بـالقرار ألن               
ن يحسمها مؤتمر   القضية أكبر من أن تتصرف بها دولة حتى ولو كانت هي القوة األعظم، وأخطر من أ               

حتى ولو كان هو مؤتمر أنابوليس، وأهم من أن ينظر إليها على أنهـا مجـرد أرض محتلـة يجـري                     
إنها مواجهة حادة بـين     . تحريرها، ذلك انها تعكس تاريخياً الصراع بين حضارتين، والصدام بين ثقافتين          

  .  العدل والقوة، بين الحق والطغيان، بين المقاومة واالحتالل
  ٤/١٢/٢٠٠٧ الحياة

  
  مغزى الطرح والتوقيت؟) ...إسرائيل(يهودية دولة  .٥٩

  خالد وليد محمود
ـ   ) إسرائيل(طرحت   قبل أي تقدم قد يحرزه االجتماع الدولي       " يهودية الدولة "شرط اعتراف الفلسطينيين ب

في أنابوليس، وقبل صوغ  اي وثيقة تعرض على االجتماع ليجري على اساسها التفاوض، مع العلـم أن                  
، وبتقدير مراقبين، ما هو إال شرط فارغ من مضمونه، لكنه خطر في منظومة العمل لعقد                "يهودية الدولة "

 إسرائيلية تليه؛ ذلك ان قرار التقسيم الصادر عن االمم المتحدة           –االجتماع وفي اي مفاوضات فلسطينية      
كانـت فلـسطين تحـت      وقتذاك  .  يقول بتقسيم فلسطين دولتين واحدة لليهود واخرى للعرب        ١٩٤٧عام  

واقلية من  ) مسلمين ومسيحيين ودروزاً ويهود   (االنتداب البريطاني، وكانت غالبية سكانها من الفلسطينيين        
وجاء تعبير يهودية الدولة تأكيداً لقرار التقسيم وترجمة لوعد وزير خارجية بريطانيـا             . المهاجرين اليهود 

لهم في فلسطين في  صـك  " اقامة وطن قومي"د حق   ، الذي منح اليهو   ١٩١٧آنئذ آرثر جيمس بلفور عام      
  .االنتداب

 ليهودية دولـة    -في مؤتمر انابوليس  –من هذا المنطلق؛ فإن ترويج الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش           
ليس اختراعاً جديداً جاء به بوش، غير أن الحقائق على األرض تقـول إن إيمـان اإلدارات                 ) إسرائيل(

ـ  ) إسرائيل(ة  األمريكية جميعها بيهودي   فقد جاء في نص اإلعالن الـذي       .نفسها) إسرائيل(سبق اعترافها ب
ـ        تم تبليغ هذه الحكومة    : "، ما يلي  )إسرائيل(أصدره الرئيس األمريكي األسبق هاري ترومان لالعتراف ب

لك قد تم إعالنها في فلسطين، وقد تم طلب االعتراف بها من قبل الحكومة المؤقتة؛ لـذ               " دولة يهودية "أن  
هـاري  "للدولة اليهوديـة الجديـدة    " حكومة أمر واقع  "تعترف الواليات المتحدة بالحكومة المؤقتة بصفتها       

  ١٩٤٨ مايو ١٤ترومان 
ليست إال دولة يهودية، وجاء ذلك متـسقًا        ) إسرائيل(بالتالي؛  كانت أمريكا تدرك منذ اللحظة األولى أن          

، حيث عّرف قادة الـصهيونية األوائـل        ١٩٤٨ مايو   ١٤، والموقَّع في    )إسرائيل(مع إعالن تأسيس دولة     
هـي للـشعب   ) إسرائيل(وشددت الوثيقة على أن السلطة والسيادة في       . بوضوح كدولة يهودية  ) إسرائيل(

إن هذا الحق هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي لكي يكـون سـيد   : "ومما جاء في هذا اإلعالن    . اليهودي
، وتواترت في اإلعالن عبارات تؤكد هذه النقطة؛        " في سيادة دولهم   مصيره، شأنه في ذلك شأن كل األمم      

الدولـة  "،  "الشعب اليهودي يبنـي وطنـه القـومي       "،  "في بالده الخاصة به   .. الشعب اليهودي : "كمقوالت
شـعب يهـودي   "، "الشعب اليهودي في إقامة دولتـه    "،  "حق الشعب اليهودي في تأسيس دولته     "،  "اليهودية

  ".سيد
أمر كان واضحاً لـدى أمريكـا ومؤسـسي         ) إسرائيل(إن اإليمان بيهودية    : لك؛ يمكن القول  وبناء على ذ  

الكيان الصهيوني منذ اللحظة األولى، غير أن اعتراف الفلسطينيين ومن ورائهم الدول العربية بذلك لـه                
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 التـداعيات   تنتظر اللحظة المناسبة لطرح هذا األمر عليهم، وتتمثل تلك        ) إسرائيل(تداعيات كثيرة، جعلت    
حـل  "ومن أجل ذلك؛ كانت فكـرة       ".  ومن ثم ترحيلهم   ٤٨إسقاط حق العودة، والتضييق على عرب       "بـ

، )إسرائيل(دولة يهودية، وأخرى فلسطينية؛ فالهدف من وراء ذلك الحل هو تأكيد يهودية دولة              " الدولتين
على اإلسـرائيليين مـستقبالً     وتأكيد االنفصال عن الفلسطينيين لقطع الطريق على العالم حتى ال يفرض            

  .خيار الدولة الواحدة، في وقت يكون فيه الميزان الديموغرافي في فلسطين لصالح الشعب الفلسطيني
ـ       مبدأ مـن يحاربـه فقـد       " الدولة اليهودية "تريد أن تجعل من     ) إسرائيل(وال يقف األمر عند هذا الحد، ف

الذي ) ٢٠٠٤عام   (Nightline المسائي نايت الين     حارب السامية، ففي إحدى حلقات التقرير التلفزيوني      
هل من العداء للسامية أن تنتقد سياسات       : ، طرح مقدم البرنامج السؤال التالي     ABC-TVيقّدم على شبكة    

" التـشهير "تجاه الفلسطينيين؟، فأجاب ضيف البرنامج، وكان رئيسا  لرابطة مكافحـة            ) إسرائيل(حكومة  
دولة ذات سيادة، وانتقاد سياساتها مسموح به بطبيعة الحال، لكنه حذر مـن أن              ) إسرائيل(إن  ): اليهودية(

  .معارضة مبدأ الدولة اليهودية سيكون تجاوزا للخطوط، وعداء محضا للسامية
بأن هاجس يهودية الدولة يتزايد الترويج لـه وبقـوة داخـل النخـب الحاكمـة                : وعود على بدء، نقول   

" الـرواد األوائـل   "بدو أن تراجع طموحات المشروع الصهيوني االول و       وي) إسرائيل(والمسيطرة  داخل    
الذين أكدوا على يهودية الدولة العبرية ، والذين لم يترددوا في إطاحة شعارات التحرر القـومي وبنـاء                  
الدولة الديمقراطية على مذبح التمسك بالهوية اليهودية للدولة،باتت تجد صداها اليـوم عنـد االحـزاب                

االسرائيلية بمختلف تالوينها، وكذلك  قطاعات واسعة من المؤسسة السياسية والعسكرية وحتـى     السياسية  
يهوديـة دولـة    "ويبدو الهدف من طرح هذه الفكرة اليوم هو تكـريس وترسـيخ             . األكاديمية اإلسرائيلية 

بـدعم مـن    ، أي أنها دولة لليهود وليس لمواطنيها بما يكرس في الواقع تعريفها العنصري،              )"إسرائيل(
 ٢٠٠٣) حزيران(اإلدارة االمريكية والمحافظين الجدد الذين يتزعمهم جورج بوش، الذي قال  في يونيو              

وها هو اآلن يكررها مرة ثانيـة       " كدولة يهودية مفعمة بالحيوية   ) إسرائيل(أمريكا ملتزمة بقوة بأمن     "بأن  
  ! في أنابلويس

ـ   بينما يبقى الرفض الفلسطيني ومن ورائه الرفض ال        كـسد  ) إسـرائيل (دولة  " يهودية"عربي  االعتراف ب
لألبواب والنوافذ امام  مقاربة إسرائيلية لحل قضية الالجئين الفلسطينيين، وكذلك معظـم قـضايا الحـل                 

  ! النهائي االخرى
  ٤/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين  

  
  صدقوا وكذبتم، هل ستكونوا لهم من الشاكرين؟ .٦٠

  إبراهيم حّمامي.د
مسؤول األول واألخير عن اغالق معبر رفح وتحويل قطاع غزة لـسجن كبيـر هـو                قلنا وكررنا أن ال   

عصابة محمية المقاطعة في المنطقة السوداء من رام اهللا المحتلة، وحاورنا وناقشنا وعبر كل الوسـائل،                
بل وتحدينا أن يخرج اي فرد من أفراد هذه العصابة ليطلب من مصر فتح المعبر رسمياً حتـى يخلـوا                    

هم من األمر الذي طالما تبجحوا به، وواجهنا االتهامات واالدعاءات بعد تناول موضوع المعبـر               مسؤوليت
 من خالل برنـامج االتجـاه       ٢٤/٠٧/٢٠٠٧ودور عصابة المقاطعة في حلقة خصصت لهذا األمر يوم          

  .المعاكس على قناة الجزيرة الفضائية
 قطاع غزة معبر رفـح الحـدودي مـع          خبر مفرح للقلب ومدمع للعين هوعبور الفوج األول من حجيج         

جمهورية مصر العربية في طريقهم ألداء مناسك الحج في الديار المقدسـة، عبـروا دون تـدخل مـن                   
االحتالل أو أذنابه وبشكل مباشر كّرس حقيقة أن المعبر هو باألساس فلسطيني مصري، وفي رد مباشر                

ـ          ه ال حـج هـذا العـام إال مـن خاللهـم،             وعملي على ادعاءات حكومة عّباس وابواقها والتي قالت أن
وبشروطهم، وبالطريق الذي حددوه، بل زادوا على ذلك في بيان أصدرته هيئة الحج والعمرة التابعة لهم                
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، وبأسلوب ال يليق بهئية دينية مفترضة، أنهم الصادقون األمينون وغيرهم كـاذب          ٢٠/١١/٢٠٠٧بتاريخ  
ترحب بأية جهة تستطيع إدخال الحجاج عبر معبر رفح البـري           أن الهيئة   :مخادع، فقال بيانهم في بداياته    

متمنين أن تكون هذه الجهة صادقة وقادرة علي ذلك وليس من باب االدعاءات الكاذبة لتخدير الجمهـور                 
وتزييف وعيه وخاصة أن موعد السفر سيكون بعد اقل من اسبوعين وستتضح الحقيقة حينها كالـشمس                

  ".الساطعة
أمام إصرار غزة علي عدم تسليم الجوازات ورسوم الحجاج من اجل إتمـام             : "هاياتهوأضاف بيانهم في ن   

المعامالت الالزمة سعت الهيئة للبحث عن حلول بديلة حتى ال يحرم أهالي غزة من الحج وقـد ذللـت                   
الهيئة كل العقبات لسفر حجاج غزة عبر معبر ايرز وحيث أن الهيئة تتعامل مع شعبنا بشفافية ووضـوح       

ن كذب وخداع فإنها تعلن أنها ال تستطيع نقل الحجاج عبر معبـر رفـح نتيجـة لتعنـت الجانـب                     وبدو
اإلسرائيلي ولدينا موافقة عبر ايرز فقط ومن يستطيع فتح معبر رفح للحجاج وإخـراجهم مـن خاللـه                  
سنكون له من الشاكرين فرصيدنا هو الصدق وهذه قدراتنا ومن أراد أن يكذب علي شعبه فهـذا شـأنه                   

" سرعان ما سيكتشف هذا الشعب الفرق بين الغث والسمين والصادق من الكاذب واهللا ولينا ونعم الوكيل               و
.  

تحد واضح وثقة زائدة بالمحتل سيدهم، وتثبيط واحباط ألهلنا في القطاع، وها نحن اليـوم أمـام حقيقـة             
 سيلتزم عّمال حكومة    عبور حجيج بيت اهللا الحرام عبر معبر رفح، ترى من الكاذب ومن الصادق؟ وهل             

عصابة المقاطعة بوعدهم ويكونوا من الشاكرين؟ أم أن الصدمة ألجمتهم كما ألجمت غيـرهم، وجعلـتهم                
  يتهمون الحجيج اآلمنين الملبين عبر مواقعهم الصفراء بإثارة الفوضى على المعبر؟

  :باختصار نقول
بة المقاطعة ليست أهالً وال أمينـة علـى         عبور الحجيج اليوم يؤكد أن هيئة الحج والعمرة التابعة لعصا         •

الحجيج ألنها وببساطة شديدة قد أعلنت افالسها وفشلها في البيان المذكور ورفعت يـدها بالكامـل، إمـا              
  .تقصيراً وهذا في أحسن الظن، أو امتثاالً لالحتالل وأوامره وهذا أغلب الظن

ه هو ذريعة من يتواطـأ مـع المحتـل          إن اغالق المعبر وبحجة التنسيق األمني ورفض االحتالل فتح         •
  .لحصار شعبنا، وما تصريحات فّياض والمالكي وجمال نزال وعبد ربه عنا ببعيدة

االدعاء بأن دخول الحجيج كان بطلب وتنسيق من محمود عباس حتى ال يحرموا مـن أداء المناسـك                   •
نفسهم بدور وهمي لهـم، هـي       وابعاداً لهم عن المناكفات السياسية، واضافة لكونه نكتة يمنّي أصحابها أ          

  .دليل ادانة آخر أنه من يقف وراء االغالق
دخول الفوج األول يثبت بشكل ال مجال للشك فيه أن المعبر هو شأن فلسطيني مصري بحت، ويجـب                   •

  .أن يبنى عليه لفتحه بشكل رسمي وكامل
  .اهللا الحرامعبور المرضى والطالب وأصحاب المصالح واألسر ال يقل أهمية عن عبور حجاج بيت  •
حتى ال ننسى أصحاب الفضل من الذين صدقوا وعدهم، علينا بتوجيه التحية لوزارة األوقاف في غزة،                 •

صالح الرقـب وكيـل الـوزارة،       . يوسف المنسي وزير األوقاف والشؤون الدينية، ود      . وعلى رأسهم د  
ح، وكذلك لوكاالت السفر    لدورهم واصرارهم على أنه ال حج من القطاع هذا العام إال من خالل معبر رف              

  .في قطاع غزة التي تعاملت مع األمر بكل مهنية
واألهم هو أن نتوجه بالشكر لمصر على فتح المعبر اليوم، راجين أن تقوم بـالخطوة األكبـر وهـي                    •

اعالن فتح المعبر رسمياً وبشكل كامل وعلى مدار الساعة، واستكمال حريـة قطـاع غـزة المحاصـر          
لمعبر، مستذكرين أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يعد أكثر من مليون             والسجين عبر اغالق ا   

ونصف لم يشأ يوماً أن يحرج مصر أو ينتقص من دورها، والتزم واحترم الحدود الفاصلة بين األهـل                  
على جانبيه، وكله أمل أن يدخل مصر من بوابتها التي نقش عليها من قرآننا الكريم من سورة يوسـف،                   

  "ادخُلُواْ مصر ِإن شَاء اللّه آمنين: " ٩٩اآلية 
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مهما تآمرت عصابة محمية المقاطعة، ومهما نسقوا وتعاونوا لن يكسروا ارادة شعبنا، لكن مؤامراتهم هي               
  .التي ستتكسر على صخرة صمود وارادة واصرار هذا الشعب العظيم

م محمية المقاطعة في المنطقة السوداء مـن        صدقوا وكذبتم، وأوفوا وغدرتم، وأعزهم اهللا وأخزاكم يا حكا        
  .حج مبرور وذنب مغفور رام اهللا المحتلة، فهل لديكم رد أو اعتذار أو شكر؟

  ٣/١٢/٢٠٠٧الحقائق 
  
  )٢ - ١(حكومة سالم فياض  .٦١

  هاني المصري
م قبل أن أتطرق إلى فكرة التعديل أو التغيير الحكومي التي طفت على السطح بعد أنابوليس، سأتوقف أما                

حصيلة عمل الحكومة الثانية عشرة، حكومة سالم فياض، بعد أن مضى على وجودها في الحكـم مـدة                  
  .كافية للحكم لها أو عليها

ال يمكن تقييم عمل الحكومة دون التعرف على إخفاقاتها وإنجازاتها إزاء التحديات الكبرى التي واجهتها،               
  .وحددتها لنفسها وفقاً لبرنامجها

ذي وقفت الحكومة أمامه هو مواجهة تبعات ونتائج االنقالب الذي أقدمت عليه حماس في              التحدي األول ال  
غزة، والعمل على إعادة األمور الى ما كانت عليه، ومعالجة االحتياجات األساسية للمـواطنين هنـاك،                

ه يمكـن أن  لقد أخفقت الحكومة أمام هذا التحدي ألن. باإلضافة الى تحمل كافة المسؤوليات المترتبة عليها  
يكون أكبر من قدرتها على مواجهته، كما أنها لم تضع خطة كفيلة الستعادة الوحدة السياسية والجغرافيـة                 

على الحكومة أن تـضع خطـة     . بين الضفة وغزة، بل تركت األمر كله تحت رحمة االنتظار والمجهول          
لحة والـسياسة، أو عبـر      خطة تقول إن الوحدة يمكن أن تتم عبر الحوار والمـصا          . لتحقيق هذا الهدف  

من دون وجود خطة نجـد      . انتفاضة داخلية شعبية ضد سلطة األمر الواقع في غزة، أو عسكرياً أو أمنياً            
أن االنقسام يتواصل ويتعمق، وما قامت به الحكومة على صعيد سـد االحتياجـات األساسـية وتحمـل                  

جهة قامت بـدور مـشكور بالوفـاء        مسؤولياتها كان محل قبول ومعارضة واجتهادات متباينة، فهي من          
بمسؤولياتها إزاء تلبية االحتياجات األساسية وتوفير الرواتب، ومن جهة أخرى، قامت بـإجراءات غيـر        

.  ألف موظف لعدم استكمال االجراءات القانونية أثناء تعيينهم        ٠٣حكيمة مثل قطع الرواتب عن أكثر من        
اءات الرامية إلى محاصرة ومقاطعة سلطة األمر الواقع،        إال أن هذا اإلجراء فسر سياسياً في سياق االجر        

في حين انه أصاب عشرات اآلالف من العائالت بأضرار تتعلق بلقمة عيشهم، وليس ذنب الموظف الذي                
تقاضى رواتب أثناء حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنية، وأصبح له حق مكتسب بالراتب، ان يقطـع    

ال بد من التفريق بين محاسبة حماس وسلطة األمـر          . يير األعمال راتبه في ظل حكومتي الطوارئ وتس     
  . مواطن فلسطيني مقيمين في غزة٥،١الواقع، وبين ضرورة أن ال يطال هذا الحساب 

لقد قامت الحكومة بأعمال كثيرة للتخفيف من الحصار المفروض على غزة، إال أنها تعرضـت لحملـة                 
بر تم بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة، وان المعابر ستفتح فوراً          ظالمة من إسرائيل أساسها أن إغالق المعا      

لم تستطع الحكومـة أن     . إذا طلب الرئيس أبو مازن أو رئيس الحكومة سالم فياض أو كالهما هذا األمر             
تسوق سياستها المخالفة لالدعاءات اإلسرائيلية، بدليل أن هناك أوساطاً فلسطينية وعربية ودولية، بعـض              

 أنصار وأصدقاء السلطة، مقتنعة بأن السلطة، أو جزءاً منها على األقل، مشترك في الحصار               أطرافها من 
ولعل طلب الحكومـة مـؤخراً      . المفروض على غزة، أو أنها تراهن عليه إلعادة األمور ما كانت عليه           

لـشرعية فـي    واستعادة ا . استالم المعابر يفند هذا االنطباع، سواء إذا استجابت اسرائيل له أو لم تستجب            
بما في ذلك في غزة     " االرهاب"غزة مهمة ال يمكن الهرب منها طويالً، فحكومة أولمرت وضعت اجتثاث            

  !!.شرطاً لتقدم المفاوضات
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التحدي الثاني الذي تصدت له الحكومة بنجاح الفت للنظر، هو معالجة األوضاع األمنية المترديـة فـي                 
مـن حـق الـسلطة،      .  سيطرة السلطة وغياب سيادة القانون     الضفة وحالة الفلتان غير المسبوقة، وفقدان     

ولعل ضبط حركة السير والحياة التـي     . والحكومة تحديداً أن تفخر باالنجاز الذي حققته على هذا الصعيد         
أخذت تدب في المحاكم وسوق العقارات ونجاح الخطة األمنية في نابلس، شواهد بارزة على إنجـازات                

  .الحكومة
يمكن القفز عنها طويالً، تكمن في أن السلطة تتصرف في مسألة األمن الداخلي، وكـأن               المعضلة التي ال    

االحتالل غير موجود، وكأنه ال يلحق أضراراً فادحة باألمن الداخلي، ما أوجد حالة غريبة تتـولى فيهـا        
 األمنية العامـة،    األجهزة األمنية الفلسطينية النظام العام في النهار، بينما يتولى جيش االحتالل المسؤولية           

حيث تقوم دوريات االحتالل بأعمال المداهمة واالعتقال واالغتيال واالقتحام في الليل وفي جميع أنحـاء               
  .الضفة

في خدمة االحتالل، وهذا أمـر ال       " إدارة مدنية "وإذا استمر الحال على هذا المنوال، ستتحول السلطة إلى          
االجراءات الممكنة دون تأخير، ولكن كجزء مـن خطـة          نعم لألمن الداخلي، ولكل     . يمكن السكوت عنه  

متكاملة سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية، تهدف الى توفير مقومـات الـصمود فـي وجـه                 
. االحتالل، شريطة أن تتضمن مقاومة االحتالل من أجل التخلص منه بأسرع وقـت وأقـل التـضحيات                

 القادرة على تحقيق األهداف الوطنية، ألنه ال يمكن الجمع بين           والمقاومة المقصودة، هي المقاومة المثمرة    
وما يجعل أهمية للخطة المتكاملة أن المحاوالت التي بذلت قبـل أنـابوليس،             . المقاومة المسلحة والسلطة  

وخالله وبعده، لم تثمر بوقف العدوان واالستيطان والجدار وتقطيع األوصال وال بإطالق عمليـة سـالم                
ل المفاوضات بحاجة الى مقاومة تسندها وتزرع لها األرض حتـى تـستطيع أن تحـصد،            جدية، ما يجع  

فالمفاوضات في ظل االختالل الفادح بموازين القوى ودون مرجعية واضحة وال ملزمة ستؤدي إما الـى                
  .الخضوع أو إلى مفاوضات عبثية تدور حول نفسها

دة االستقرار لميزانية الحكومـة، ورفـع الحـصار    التحديان الثالث والرابع يتعلقان بالحصار المالي وإعا 
السياسي وانهاء حالة المقاطعة، ونستطيع القول إن الحكومة حققت انجازات مبهرة على هـذا الـصعيد،                
والدليل تدفق الوفود األجنبية على أراضي السلطة، وتوقيع االتفاقيات مع السلطة لمـساعدتها، وانتظـام               

إن هذا االنجاز على أهميته يبقى شكلياً، ويبدو        . تع به القضية الفلسطينية   الرواتب، والزخم الذي عادت تتم    
ثمناً لالنقسام واستمراره، وإذا لم يترافق هذا اإلنجاز أو يؤدي إلى عملية سالم جادة قادرة علـى إنهـاء                   

  .االحتالل وتحقيق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، فإنه سيصل بنا إلى ما ال تحمد عقباه
حدي الخامس الذي واجه الحكومة وأخفقت به اخفاقاً كبيراً هـو التخفيـف عـن المـواطنين جـراء                   الت

فقد استمر العدوان   . االجراءات االسرائيلية المتواصلة والمعاناة اليومية التي تطال كافة مكونات المجتمع         
 لقـد ازدادت    والحصار واالستيطان والجدار واالغتياالت واالعتقاالت وخنق غزة وفصل القـدس، بـل           

 حاجزاً وفقاً للتقارير اإلسرائيلية والدولية، وال يغير من هذه الحقيقة كثيراً ان اسرائيل بدأت               ٨٤الحواجز  
بإعطاء تصاريح عمل أو تنقل لكبار الشخصيات والتجار، ولم شمل لدفعات من المواطنين المقيمين داخل               

 مع العلم أن هذا االفراج تم وفقـاً للمعـايير           وطنهم دون أرقام وطنية، واإلفراج عن دفعات من األسرى        
اإلسرائيلية، وفي المقابل، اعتقلت سلطات االحتالل خالل هذه الفترة، أعداداً أكثر بكثيـر مـن المفـرج                 

  .عنهم
التحدي السادس واألخير الذي تصدت له الحكومة هو السعي لتقديم حالة حكم استثنائية جديـدة المعـالم                 

. ة تعتمد مبادئ وأساسيات الحكم الرشيدة واالنفتاح والديمقراطية واإلدارة السليمة         واألدوات، شفافة وجريئ  
ورغم كل المحاوالت الحميدة التي قامت بها الحكومة على هذا الصعيد، إال أنهـا تبقـى مـشروخة ألن                   
الحكومة وجدت وولدت في ظروف استثنائية، وبقرارات استثنائية أخذت قوة القانون، وتعرضـت هـذه               

ولم تنل الحكومة الثقة من المجلس التـشريعي الغائـب          . رارات الجتهادات متباينة جداً حول قانونيتها     الق
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والمغيب، وليست مسؤولة أمامه، لذا، ال توجد آليات رقابة ومحاسبة ومساءلة دستورية للحكومة، التـي               
لة من المستقلين فقـط،  وما يزيد الطين بلة ان الحكومة ضعيفة كونها مشك       . هي مسؤولة فقط أمام الرئيس    

وبمشاركة كتلة واحدة صغيرة من كتل المجلس التشريعي، ما يعني أن حركة فتح هي التي وفرت الدعم                 
وفتح تشعر اآلن، أكثر من السابق، خصوصاً بعد النتائج المخيبة لآلمال فـي           . والحماية والغطاء للحكومة  

وهـذا  . وما تخفق به تتحمل المسؤولية عنه فتح      انابوليس، بأن ما تنجزه الحكومة يحسب لها، ولرئيسها،         
  .وهذا سيكون موضوع مقالنا القادم. ربما جعل العد العكسي لتغيير أو تعديل الحكومة يبدأ

  حماس والتعداد الوطني للسكان والمساكن
كان لم أفهم حتى اآلن السبب أو األسباب التي دفعت حماس لمنع تنفيذ المرحلة الثانية للتعداد الوطني للس                

فجهاز االحصاء، جهاز وطني، والتعداد العام للسكان والمساكن، عمل وطني مـن            . والمساكن من التنفيذ  
الطراز األول وله فوائد ال تحصى، وال يجب ادراجه ضمن االستقطاب السياسي لصالح هذا الطـرف أو                 

كن إلنجـاح هـذه     الواجب الوطني، يفرض على الجميع رغم الخالفات واالنقسامات بذل كل ما يم           . ذاك
التعداد الوطني ال يكتمل دون غزة، فغزة هي أحد أجنحة الـوطن            . الحملة والمساعدة على تحقيق أهدافها    

  .الذي ال يمكن أن يطير دونها
وإذا كانت حماس تريد من جهاز اإلحصاء اعترافاً بسلطتها سلطة األمر الواقع حتى تسمح لـه بإنجـاز                  

وإذا كانت تريد شيئاً آخر، أقل مـن االعتـراف          .  الجهاز على تحقيقه   الحملة، فهذا كثير وأكبر من قدرة     
أما أن تركـب حمـاس رأسـها،    . بسلطتها فعليها أن توضح ما تريد، وإذا كان بالمستطاع يجب أن يلبى     

ألـيس  . فالعناد كفـر  . وتستمر في تعطيل الحملة في غزة، فهذا ضار لحماس وللوطن والشعب والقضية           
  .كذلك؟

 ٤/١١/٢٠٠٧طينية األيام الفلس
  
  فلسطينّيو األردن في اليوم العاشر .٦٢

  ناهض حتر
امتـدت المرحلـة األولـى طـوال عقـدي          . مّرت عالقة الفلسطينّيين في األردن، بثالث مراحل كبرى       

الخمسينات والستينات، مرحلة وحدة الضفّتين، وفيها لعب الفلسطينّيون دوراً تقدمياً أساسياً فـي تطـوير               
فقد زّودوها بالكوادر التربوية واإلدارية والفنية والمهنية التي كان المجتمع الفلسطيني قـد  . البنية األردنية 

وكان دور الفئات الفلسطينية المتمّدنة في األردن غيـره فـي دول            . راكمها في فترة االنتداب البريطاني    
ألنّهـا طـّورت التجـارة      الخليج، أّوالً، ألنها اندمجت في الدولة والمجتمع من خالل المواطنة، وثانيـاً،             

  .والخدمات، وثالثاً، ألنّها اشتبكت مع مجتمع حّي ناهض كان قد كّون حركته الوطنية والثقافية
وهنا بالذات، لعب الفلسطينّيون دورهم األهم، حين قّدموا كوادر سياسية ونضالية مدربة أسهمت نوعيـاً،               

وعلى كل هذه   . الثقافية واألدبية الحديثة في البالد    بتأسيس األحزاب التقّدمية والصحافة الجديدة والحساسية       
  .المستويات، كان دور الفلسطينّيين مماثالً لدور المسيحّيين األردنّيين، أي إنه كان داخلياً وعضوياً

في المقابل، أسهمت وحدة الضفتين بانتشال فلّاحي الضفّة الغربية المضطهدين من العائالت االقطاعيـة،              
م وإشغال مواقع قيادية في الدولة ومؤّسساتها المدنية والعسكرية، وهو ما لـم يكـن               ومنحهم فرص التعلي  

لقد اعتمدت حكومات وصفي التل في الستينات على أبنـاء          . متاحاً ألبناء الفالحين الفلسطينيين في السابق     
ن وحدته،  الفالحين في الضفتين من أجل تفكيك القوى القديمة وتحديث الدولة واالقتصاد والمجتمع وضما            

إنشاء القطاع العام الصناعي والخدماتي وتوسيع نطاق التعليم الجـامعي          (في نسخة أردنية من الناصرية      
  ...).واإلصالح الزراعي وخطط التنمية وتوزير أبناء الفئات الشعبية

 -وعلى رغم العديد من األساطير المنتشرة عربياً، بسبب الدعاوى الفتحاوية، كان المجتمـع األردنـي                
ـ    لكـن سـقوط الـضفة      . ، في طريقه إلى االندماج في دولة موّحدة وحديثة        ٦٧الفلسطيني، قبل حرب ال
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الغربية وضرب البنى العسكرية األردنية من قبل إسرائيل، ومناخ الهزيمة والبحث عـن بـديل، سـمح                 
. منفـصلة ، بإعادة استقطاب فلسطينّيي األردن على أساس هوية         "فتح"للتيارات الفلسطينوية، وخصوصاً    

وهنا بدأت المرحلة الثانية التي تمّيزت بالصدام بين الدولـة األردنيـة وفلـسطينييها، وامتـدت طـوال                  
  .السبعينات وأوائل الثمانينات

 في االستقطاب الفلسطينوي، وضعت المنظّمات الفلسطينية نفسها مسبقاً في مسار           - ونجاحها   -بدعوتها  
ي الذي كان يميل لمصلحتها، لم تكن تستطيع االسـتيالء علـى            فرغم ميزان القوى الداخل   . هزيمة حتمية 

وقد انقسمت الحركة الوطنية على أسـاس الهـويتين المنفـصلتين،           . السلطة في البالد باسم الفلسطينّيين    
وفـي المحـصلة،    . وجرت عملية استقطاب واسعة في صفوف األردنيين، بما في ذلك القوى التقدميـة            

 ومحرومـة مـن ضـباطها وجنودهـا         -نسبياً وذات تجهيزات ضـعيفة      استطاعت قوات نظامية قليلة     
حسم المعركة مع المنظمات، في غضون أسـبوعين مـن           -" فتح"الفلسطينّيين الذين انضموا جماعياً إلى      

  .١٩٧٠شهر أيلول 
هل كانت هناك ضرورة تنبع من صلب حاجات المقاومة ضّد إسرائيل، تستدعي تفكيك المجتمع والحركة               

فبالعكس، كانت العشائر األردنية توفّر الحاضـنة       . والجيش في األردن، على أساس هويتين؟ كال      الوطنية  
االجتماعية والغطاء السياسي للمقاومة، وكان أكثر من نصف الشباب المنخرطين فـي العمـل المـسلّح                

تكتب وقصة هذه الحرب لم     (أردنّيين، وكان الجيش الموحد يخوض حرب استنزاف حقيقية ضّد إسرائيل           
  .١٩٦٨، وخصوصاً بعدما استعاد ثقته بنفسه بعد تمكنه من صّد العدوان اإلسرائيلي في آذار )حتى اآلن

ومرتبطـة  " المظلومية"شكّل فلسطينّيو األردن في عقد السبعينات قاعدة معارضة جماعية تجمعها مشاعر            
عمليـات التـي اسـتهدفت    لكن محور نشاطها الـسياسي، بعـد وقـف ال    . بالقيادات الفلسطينية في لبنان   

الشخصيات والمؤسسات األردنية في النصف األول من السبعينيات، كان يدور حول الصراع بين النظام              
  .األردني ومنظمة التحرير الفلسطينية على كرسي المفاوضات مع إسرائيل

ضة في سياق   ، األكثر نفوذاً في صفوف فلسطينّيي األردن آنذاك، تلك المعار         "فتح"بمعنى آخر، استخدمت    
التحشيد السياسي وراءها، ولذلك لم تؤّد نشاطات المعارضة تلك أي دور في تدعيم المعارضة االجتماعية               
والسياسية المحلية التي كانت تتأّسس في األوساط األردنية، وأّدى تراكم نشاطها إلى انفجار سلسلة مـن                

  .تسعينات وخالل عقد ال١٩٨٩الهبات االجتماعية السياسية، ابتداء من 
، نقطـة انطـالق     ١٩٨٢كانت هزيمة المنظمات الفلسطينية أمام العدوان اإلسرائيلي على لبنـان، عـام             

إذ لم يعد أمام آالف     . للمرحلة الثالثة من عالقة الفلسطينّيين باألردن، باتجاه المصالحة مع النظام األردني          
م في األردن، بينما انتـشرت عقليـة        في لبنان، سوى البحث عن ترتيب أوضاعه      " التجربة"العائدين من   

وكفّ فلسطينّيو األردن عن القيام بـدور المعارضـة       . الخالص الفردي واستخدام رابطة الهوية اقتصادياً     
ولم يتراجع هذا االتجاه االنعزالي والسلبي لدى انطالقة االنتفاضة الفلسطينية األولـى، عـام              . الجماعية
 بأن الوطنّية الفلسطينية انتقلت مـن الـشتات إلـى           -ره فعلياً    له ما يبرّ   -بالعكس، نشأ شعور    . ١٩٨٧

وعندما أقّر النظام األردني بهذه الحقيقة، واتخذ إجراءات فّك االرتباط مـع الـضفة              . األراضي المحتلة 
في التفاوض مع إسرائيل، اعتبر المئات من الناشطين من فلسطينيي          " المنظمة"الغربية، والتسليم إذن بحقّ     

 أّن الصراع مع النظام األردني قد انتهى بصورة         - وبعضهم في تصريحات أو كتابات منشورة        -األردن  
في المقابل، بدأ يتكّون اتجاه قوي للمصالحة والبحث عن         . إيجابية، من جهة أّن مطلبهم األساسي قد تحقّق       

عميقة علـى خلفيـة     ترتيب أوضاع فلسطينيي األردن داخلياً، بالتفاهم مع النظام الذي دخل أزمة سياسية             
  .تحّول االتجاه العام بين األردنّيين إلى المعارضة

 التي انفجرت في الريف األردني      ١٩٨٩لم يشارك فلسطينيو األردن على أي مستوى في انتفاضة نيسان           
وفي صفوف العشائر، وكادت تطيح بالنظام الذي تنّبه، في لحظة الخطر، إلى المفارقة القائمة، مكتشفاً أّن                

 فلسطينيي األردن، باتجاهاتها التصالحية والميركنتيلية، تشكّل قاعدة اجتماعية بديلة، تفتّ في عـضد              كتلة
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معارضة العشائر وتؤّمن الدعم لالنتقال من نظام القطاع العام والرعاية االجتماعية إلى نظام الخصخصة              
  ".االستثمار"وحرية التجارة و

األولى هي أن أقساماً واسعة من فلسطينّيي األردن هم         : توضيحولئلّا يحدث لبس هنا، نشير إلى نقطتين لل       
ولكنهم يتمتّعون بهامش معقول من القدرة على المناورة االجتماعية، بسبب التحويالت مـن             . من الفقراء 

وتشير المعطيات المصرفية إلى أّن حجم التحـويالت الماليـة          . األقرباء العاملين في الخليج والمغتربات    
ومن المتوقّع أن يكون مثلها على      ) ٢٠٠٦( اآلتية إلى األردن، تناهز ملياري دوالر        -فردية   ال -السنوية  

 -أّما النقطة الثانية، فتتعلّـق بالثقافـة االجتماعيـة          . األقّل دخل إلى البالد مباشرة في جيوب المغتربين       
فئـات الرأسـمالية     إذ يميل فلسطينّيو األردن الذين يـشكّلون معظـم عناصـر ال            -بوصفها رؤية للعالم    

ـ       وهذه الرؤية ال تتحقّق    . والبحث عن فرص اإلثراء   " بزنس"والبرجوازية الوسطى في البالد، إلى ثقافة ال
  .واقعياً بالنسبة للجميع، ولكنّها تحكم السلوك الجماعي

، حين كان رصاص األمن يتصّدى للمتظاهرين في المعاقل العشائرية األردنية في            ١٩٩٦في انتفاضة آب    
وب البالد، جال رئيس الوزراء آنذاك على المخّيمات، حيث استقبل بحفاوة جماهيرية أرادت أن تبعث               جن

، الـذين يمثّلـون     "اإلخوان المـسلمون  "في الوقت نفسه هّدد     . برسالة صريحة إلى النظام بقصد التحالف     
ـ         إذا اقتربـت   " يهمقطـع أيـاد   "شرائح متوّسطة وشعبية من فلسطينّيي األردن، المعارضين األردنّيين، ب

وكان هؤالء يدافعون عن التحالف القائم وقتها، بـين الملـك حـسين             . االحتجاجات من العاصمة عّمان   
  ".حماس"و

عبد اهللا الثاني ، بـدالً      ) الملك(، عّد التيار العريض من فلسطينيي األردن توريث األمير          ١٩٩٩وفي عام   
وقـد أظهـر ملـك األردن       . مع الوطنّيين األردنّيين  من عّمه األمير حسن، انتصاراً داخلياً في الصراع         

 التي جرى تقديمها كشخصية     -الشاب، المؤمن باقتصاد السوق، والمتزوج من فلسطينية هي الملكة رانيا           
 حساسية مزدوجة وذكية إزاء االنقسام الداخلي من حيث تأكيده من جهة على الوطنية األردنيـة                -عالمية  

واهتمامه بالجيش، ومن جهة أخرى إطالقه إشارات إجتماعية وتشجيعه         " طةالسل"ورفض الكونفدرالية مع    
وهي نخب تكّونت   . على توطيد التحالف االقتصادي واالجتماعي والسياسي مع النخب الفلسطينية الجديدة         

  .في القطاع الخاص أساساً
وكان .  السياسة الداخلية  على هذه الخلفية، طّورت السلطات األردنية آليات الستخدام الكتلة الفلسطينية في          

آخرها وأهّمها نقل عشرات آالف األصوات من المخيمات إلى الدوائر االنتخابية في كل أنحاء البالد، ما                
وليس . مكّنها من ضرب الزعامات التقليدية والعشائرية واإلسالمية معاً، ومنع اليسار من إمكان المنافسة            

في الحكومة األردنية   " التنمية السياسية "صر، بالذات، حقيبة    من قبيل الصدفة إذن، منح الفتحاوي كمال نا       
  .الجديدة

ما هي اآلليات المضادة التي من شأنها إعادة ادماج فلسطينيي األردن في الحركـة الوطنيـة والتقدميـة                  
 اإلسرائيلي لتـصفية    -األردنية، في مواجهة حكم األقلية األوليغارشّية والكمبرادور والمشروع األميركي          

قضية الفلسطينية في األردن وعلى حسابه؟ هذا السؤال مطروح على اليسار األردني، ويمثّل، بالنـسبة               ال
  .إليه سؤال وجوده

  ".النمور في اليوم العاشر"العنوان مقتبس من رواية زكريا تامر  •
  ٤/١٢/٢٠٠٧األخبار 
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  :كاريكاتير .٦٣
  

  
  ٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 


