
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في بيت الهيا"إسرائيلي" في قصف"  القسام"من شهداء ثالثة 
  الدويك ينفى اقتراحه تسليم المقرات األمنية لمصر أو إرساله رسالة للعجرمي

  "إسرائيلية"بقاء السلطة مصلحة ": حماس"و" فتح"نتقد توجهات ومنطلقات  تيدةدراسة جد
  اسرائيل قررت مواصلة ضرباتها ضد حماس في غزة: يستبعد محاورتها باراك

   اإلسرائيلية ضربة لمصداقية المعلومات عن ايران التقرير األمريكي:مسؤول إسرائيلي
  العالقين الفلسطينيينعلى ضرب عتدي بالقوات األمن المصرية تقتحم مطار العريش وت

  ٢٠٠٧ العام خالل آالف أسير ٥ شهيدا و٣٧١: تقرير

٣٠٠ تعتـزم بنـاء"سرائيلإ"
وحدة استيطانية جديـدة فـي      

  القدس المحتلة
  

 ٤ص ... 

 ٥/١٢/٢٠٠٧٩٢٢األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٢٢:         العدد                        ٥/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤   "بالون اختبار"للحوار معها " ائيليةاإلسر" الدعوات عّد تهنيةحكومة  .٢
 ٥  "أنابوليس"مفاوضات الوضع النهائي تبدأ مما توصلنا اليه في : قريع .٣
 ٥   "إسرائيلية"بقاء السلطة مصلحة ": حماس"و" فتح"نتقد توجهات ومنطلقات  تدراسة جديدة .٤
 ٦  رياض المالكي ينفي أية تعديالت على حكومة فياض .٥
 ٦   في غزة واسعة"إسرائيلية "حكومة هنية تحذر من عملية .٦
 ٧  رّحب بخروج حجاج قطاع غزة عبر معبر رفحتحكومة هنية  .٧
 ٧  ية تعلن إغالق عدد من العيادات الصحية بسبب نقص الوقود في غزةحكومة هن .٨
 ٧  الحكومة لن تسمح باالستغالل الحزبي لحاجة المواطنين المحتاجين: فياض .٩
 ٧  "حماس"الية لـالسلطة الفلسطينية تالحق القنوات الم... لجان الزكاة ليست األخيرة: تحقيق .١٠
    

    :المقاومة
 ٩   في بيت الهيا"إسرائيلي" في قصف"  القسام"من شهداء ثالثة  .١١
 ٩   جاهزة"فتح" مستعدة للعودة إلى الحوار متى ما كانت "حماس": الزهار .١٢
 ٩    في القاهرة"فتح"حوار مع  تنفي وجود "حماس" .١٣
 ٩  دخول الحجاج عبر معبر رفح انتصار للشعب الفلسطيني وهزيمة لمنهج التنازل :"حماس" .١٤
١٠   شاليط بزيارة األحمر عن موافقتنا للصليب أشيعال صحة لما : عبيدةأبو  .١٥
١٠   ٤٨حول أسرى القدس وعرب الـ" إسرائيل"و" حماس"هناك خالف بين : قدورة فارس .١٦
١١   والفصائل"حماس"و" فتح" تجمع "أنابوليس"ورشة عمل تناقش مخاطر ما بعد  .١٧
١١   لم يقدم الكثير للقضية " أنابوليس "الغالبية تؤكد أن: البرلمانية" فتح"ندوة تنظمها كتلة  .١٨
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢  اسرائيل قررت مواصلة ضرباتها ضد حماس في غزة: يستبعد محاورتها باراك .١٩
١٢  تحصين مكاتب أولمرت وليفني خشية اغتيالهما .٢٠
١٣  " الجرذان "ويخافون .. جنود االحتالل يشكون اآللّيات .٢١
١٣  ملم٢٠األجهزة اإلسرائيلية تعتقد أن المقاومة الفلسطينية حصلت على مدفع رشاش بقطر  .٢٢
١٣  لومات اإلسرائيلية ضربة لمصداقية المع عن ايران التقرير األمريكي:مسؤول إسرائيلي .٢٣
١٤   مليار شيكل٧,٧فائض في ميزانية الحكومة اإلسرائيلية بقيمة  .٢٤
١٤  كأسرى حرب"  حزب اهللا "بمقاتلي  محكمة إسرائيلية ترفض االعتراف .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٥  العالقين الفلسطينيينعلى ضرب عتدي بالن المصرية تقتحم مطار العريش وتقوات األم .٢٦
١٥  األقصىفي صيانة إلعاقة أعمال شرطة االحتالل اعتقلت متطوعين  .٢٧
١٥  اهالي شهداء االنتفاضة من العسكريين يعربون عن استيائهم لتجاهل مطالبهم .٢٨
١٥   ترقد في المستشفى نتيجة تعرضها للتعذيب منىاألسيرة آمنة .٢٩
١٦   ألف فلسطيني منذ انطالق انتفاضة األقصى٥٠إسرائيل اعتقلت : قراقع .٣٠
١٦  ٢٠٠٧ العام خالل آالف أسير ٥ شهيدا و٣٧١: تقرير .٣١
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١٦   قضوا في عمليات اغتيال خالل الشهر الماضي١٩ شهيداً بينهم ٣٦: تقرير .٣٢
١٦  الغربية بسبب الرواتبإضراب شامل يشل العملية التعليمية في الضفة  .٣٣
١٧  مع المشاركة في انابولسمن فلسطينيي الضفة والقطاع % ٥٤,٢: استطالع .٣٤
   

   :اقتصاد
١٧  مؤتمر المانحين في باريس خطة إصالح فلسطينيةتوقعات بأن يقر  .٣٥
 ١٧   المزيد من الوقود تستطيع استيعابهيئة البترول المستودعات : غزة .٣٦
   

   :صحة
 ١٨  قطاع غزة فتح معبر رفح الجمعة القادم للسماح بمرور مرضىتوقعات ب .٣٧
 ١٨   للمطالبة بالسماح لهم بالمغادرةرفحإعتصام لجرحى من قطاع غزة أمام معبر  .٣٨
   

   :ثقافة
 ١٨   تفتيت الوطن العربيكتابه دور إسرائيل فيحول  حمد سعيد نوفلندوة للدكتور أ .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٨     اسرائيل مسؤولية تدهور االوضاع االنسانية في غزةالجامعة تحّمل .٤٠
١٩    خاسرليس بين فتح وحماس رابح وكالهما: نقيب الصحفيين المصريين .٤١
١٩  االتحاد المتوّسطي بال جدوى في غياب الدولة الفلسطينّية: فليقة لساركوزيبوت .٤٢
   

   :دولي
١٩  دعم السلطة سياسياً ومالياًفرنسا تضع خطة لمؤتمر المانحين ل .٤٣
٢٠  ٢٠٠٨دولة تعلن دعمها المالي لالونروا لتغطية موازنتها لعام  ١١ .٤٤
٢٠  "حدوث تغير عميق ومؤثر" أدى الى "أنابولس ":موراتينوس .٤٥
٢٠  "حماس"غاالوي يطرد صحافيين أمريكيين من مكتبه دفاعاً عن جورج  .٤٦

   
    :مختارات

٢٠  كوندوليزا رايس يعتنق اإلسالملأستاذ  .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠  الدويك ينفى اقتراحه تسليم المقرات األمنية لمصر أو إرساله رسالة للعجرمي .٤٨
٢٢  فهمي هويدي... هل حان أوان إسقاط نظام غزة؟ .٤٩
٢٤  احمد يوسف. د... الى السيدة رايس مع التحية .٥٠
٢٦  منير شفيق... لماذا؟" يهودية الدولة"شعار  .٥١
٢٨  حسن نافعة... أسباب ودالالت سحب مشروع القرار األمريكي في مجلس األمن .٥٢
٣٠  ماجد عزام... سطينيين وسوريةاسرائيل تعود مجدداً الى لعبة المسارات بين الفل .٥٣
٣٢  أحمد نوفل. د... أنابولس .٥٤
٣٣  خالد الحروب. د... ناضلوا بحسب النموذج الجنوب أفريقي: نصيحة أولمرت للفلسطينيين .٥٥
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 ٣٥  :كاريكاتير

***  
  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة٣٠٠زم بناء  تعت"إسرائيل" .١

: )أ ف ب    ( وعـن     برهوم جرايسي  ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ٥/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية   نشرت  
 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلـة،          ٣٠٠طرحت اسرائيل مناقصة لبناء اكثر من       

تمر انابوليس للسالم في الواليات المتحدة كما افادت مصادر رسـمية           في اول توسيع للمستوطنات منذ مؤ     
 وحدات سكنية فـي     ٣٠٧صرح مسؤول في وزارة االسكان انه تم طرح مناقصة لبناء            و .اسرائيلية امس 

   ".حار حوما) مستوطنة(
سرائيلية اإلسرائيلية أمس، على أن جميع الحكومات اإل      " السالم اآلن "الى ذلك، أكد تقرير أصدرته حركة       

في السنوات العشر األخيرة، على وجه الخصوص، تواطأت مع المستوطنين في مبادراتهم للبنـاء فـي                
وتبين من  . من سلطات االحتالل اإلسرائيلي   " ترخيص"مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، حتى من دون        

" مبنى في المـستوطنات    ٣٤٥٠تم ضبط   "، انه في السنوات العشر األخيرة،       "السالم اآلن "معطيات تقرير   
ويقول التقرير، إن قوات الجيش اإلسرائيلي هدمت        .من قيادة جيش االحتالل   " ترخيص "لم يحصل على    

فقط من هذه المباني، في حين أنها حجبت النظر كليا عن باقي المباني، التي هـي عمليـا                  % ٣ما نسبته   
ا تم بناؤه في البؤر االستيطانية في الـضفة         توسيعا اضافيا للمستوطنات القائمة، ومن بين هذه المباني، م        
  .الغربية، التي من المفروض أن تزيلها الحكومة اإلسرائيلية كليا

 صائب عريقـات رئـيس دائـرة شـؤون           إلى أن  رام اهللا من   ٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأشارت  
طات االسـتيطانية   طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف النشا     ،  المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية    

واحتج . اإلسرائيلية بما فيها النمو الطبيعي وإزالة البؤر االستيطانية كما نصت على ذلك خريطة الطريق             
 وحدات استيطانية في    ٣٠٧عريقات بشدة على مناقصة عطاء طرحتها دائرة األراضي اإلسرائيلية، لبناء           

 رسائل وجهها لألميركيين والروس واألمم      ، أي أبو غنيم، جنوب القدس، واعتبر في       "هارحوما"مستوطنة  
المتحدة وقناصل وسفراء دول غربية، أن ذلك يشكل خرقا خطيرا وفاضحا للحكومة اإلسرائيلية، بعد أقل               

هذا الخرق اإلسرائيلي الفاضح لخريطـة الطريـق        "من أسبوع على عقد مؤتمر أنابوليس، وأكد على أن          
 مؤتمر أنابوليس، وبما يشمل القيادة الفلسطينية، والواليـات         سيدمر مصداقية كافة الدول التي شاركت في      

  ".المتحدة، وباقي أعضاء اللجنة الرباعية
قـال كبيـر المفاوضـين     :  جوزيف نصر  ،القدس نقالً عن مراسلها في    ٥/١٢/٢٠٠٧رويترز  وأضافت  

 شـركات   الفلسطينيين احمد قريع لرويترز بعد ان قال وزير االسكان االسـرائيلي ان الحكومـة دعـت               
وحـث   . ان هذه محاولة لعرقلة المفاوضات     :االنشاءات لتقديم عطاءاتها لبناء عشرات المنازل والمتاجر      

وقال إن هذا انتهاك صارخ لكل ما حـدث فـي            .قريع الواليات المتحدة على التدخل لوقف هذا االجراء       
ك عملية سالم اذا استمروا في      واضاف انه يطالب اسرائيل بالغاء هذا القرار وانه لن تكون هنا          . انابوليس

اد احد مساعدي عباس ان اسرائيل تصر على مواصلة سياساتها التـي            وقال نمر حم   .نشاطات االستيطان 
واضاف ان قرار مواصلة تنفيذ مشروعات البناء سـيقوض مـصداقية            .ستؤدي الى تعويق عملية السالم    

  . بذلت في انابوليس وجهود المجتمع الدوليالواليات المتحدة كراع لعملية السالم ويقوض الجهود التي
  
  " بالون اختبار"للحوار معها " اإلسرائيلية" الدعوات عّد تهنيةحكومة  .٢

اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة في اعقاب جلستها االسبوعية امـس             : اشرف الهور  - غزة
وقـال طـاهر    .  معها بالونات اختبار   الثالثاء تصريحات بعض المسؤولين االسرائيليين المطالبة بالحوار      
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 تعتبر الحكومة تصريحات غيـورا ايالنـد رئـيس          :النونو المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي      
مجلس االمن القومي االسرائيلي وغيره من المسؤولين االسرائيليين حول الحوار مع الحكومة الفلسطينية             

 شعبنا وانهاء حالـة الحـصار       ى بوقف العدوان عل    االرض ى اثبات حقيقي عل   ىبالونات اختبار تحتاج ال   
 استتباب االمن وان اي تهدئة البد وان تكون متبادلة وفق ما نص             ىالقائمة مع تأكيدنا حرص الحكومة عل     

  .عليه برنامج الحكومة
  ٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  "أنابوليس"مفاوضات الوضع النهائي تبدأ مما توصلنا اليه في : قريع .٣

 قال رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي احمد قريع امس في مقابلة مع              :ا ف ب   -رام اهللا   
في المفاوضات القادمة سنكون امام مرحلة جديدة او صفحة جديدة لن تكون سـهلة              "وكالة فرانس برس    

ت سـنبدا فـي المفاوضـا     "واوضح  ".وال نسير بها على طريق الورود بل فيها اشواك وفيها الغام كثيرة           
خالل االيام القادمة سنشرع في تشكيل الوفـد        "وقال قريع    ".النهائية انطالقا مما توصلنا اليه في أنابوليس      

الفلسطيني المفاوض وسيكون بيننا وبين االسرائيليين سبع الى تـسع لجـان تـشمل الحـدود واالرض                 
واضـاف   ".ها بين الجـانبين   واالستيطان والقدس والالجئين والمياه والبيئة واالمن والعالقات ممن جوانب        

سيكون لدينا لجنة عليا تتابع المفاوضات تستمع الى الوفد وتعطي توجيهاتها وقيـادة منظمـة التحريـر                 "
مجموعة متخصصين فـي االرض     "واوضح ان الوفود ستضم      ".ستكون على اطالع بكل عملية التفاوض     

نريد لموضوع الالجئين   " وقال ". القدس القدس عاصمتنا وال يوجد حل دون     "كد ان    وأ ".والمياه والالجئين 
  ". الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة١٩٤حال عادال ومتفقا عليه وفق القرار 

  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  " إسرائيلية"بقاء السلطة مصلحة ": حماس"و" فتح"نتقد توجهات ومنطلقات  تدراسة جديدة .٤

طينية جديدة أن التأزم السياسي المالزم للنظام السياسي        أكدت دراسة فلس  :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
الفلسطيني الحالي يعود إلى مرحلة ما بعد فشل اتفاق أوسلو وأنه بلغ حد المأزق في انهيـار محادثـات                   

الـسلطة  "وتفترض دراسة بعنـوان   .مهمة" إسرائيلية" "مصلحة"كامب ديفيد وترى في السلطة الفلسطينية      
 مهند مـصطفى أن تـأزم       ٤٨لباحث في مركز الدراسات المعاصرة داخل أراضي        لصاحبها ا " والمقاومة

النظام السياسي الفلسطيني وحركة التحرر الفلسطينية هو نتيجة التقاطع الحاصـل بـين حالـة التحـرر                 
فقدت خاللها الحركة الوطنية مواقع التحرر ولـم تـصل          " حالة هجينة "الوطني وحالة الدولة التي ولدت      

  . ةلحالة الدول
اتهمت فيها األولى بفرض    " حماس"و" فتح"ووجهت الدراسة انتقادات لتوجهات ومنطلقات كل من حركتي         

واعتماد المفاوضات خيارا   " إسرائيل"شروط ال يمكن أن تقبلها الثانية كاالعتراف باالتفاقات المعهودة مع           
  ".إسرائيل"ـوحيدا لحل الصراع عدا االعتراف الضمني ب

التي فوجئت بفوزها كانت ماضية باالستئثار والتفرد عنـدما         " حماس"ت الدراسة إلى أن     في المقابل أشار  
قررت الموافقة على تشكيل الحكومة بمفردها ونوهت إلى أنها تريد إلحاق اآلخرين بها رغـم حاجتهـا                 

ة وتعتبر الدراسة أن التأزم السياسي الفلسطيني ناتج ليس فقـط عـن ثنائيـة الـسلط               . الماسة لمشاركتهم 
الوطنية ومنظمة التحرير وتنوه إلى أن المأزق المالزم للنظام السياسي الفلسطيني متأثر جـدا بالثنائيـة                

  . الحزبية وبازدواجية الرئاسة ورئاسة الوزراء في ظل أزمة بنيوية عميقة
 في تهميش دور منظمة التحرير فإنها تنتقد حركـة حمـاس          " فتح"وفيما توجه الدراسة االنتقادات لحركة      

الستنكافها عن المبادرة لالعتراف بها والعمل على إعادة بنائها موضحة أن ذلك جعل الـصراع بينهمـا                 
  .يأخذ طابع الصراع على السلطة والتي تحولت هدفا للمشروع الوطني
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 العودة إلـى   أولها: وخلصت الدراسة إلى وجود ثالثة خيارات تقف اليوم أمام الحركة الوطنية الفلسطينية           
 الثانيويقضي الخيار   . كة التحرر التي تتطلب تفكيك وحل السلطة وإعادة بناء منظمة التحرير          مواقع حر 

بترك مواقع حركة التحرر الوطني وفي الوقت ذاته ترك حالة السلطة الفلسطينية والتوجه نحـو تـسوية                 
 اإلبقـاء علـى      فهـو  الثالثأما الخيار   . في ظل الظروف السياسية الحالية    " اإلسرائيلي"سياسية بالمفهوم   

الوضع الراهن بحيث تبقى سلطة فلسطينية مأزومة تتحول إلى هدف المشروع الـوطني، ويبـرز فيهـا                 
وضمن تبيان مالمح الخيار األول أوضح       . ألف موظف  ١٦٥الصراع  كصراع على السلطة التي تشغل        

نية ولكنها في الواقع اليوم     الباحث أن السلطة الوطنية جاءت كوسيلة إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطي          
انحرفت عن الهدف وباتت تسهل استمرار االحتالل بعدما أراحته من عبء المـسؤولية عـن الـسكان                 

وبشأن الخيار الثاني فقد أكدت الدراسـة أن الـذهاب لتـسوية             .المحتلين وظلت مستحوذة على األرض    
وإنهاء قضايا الحـل    " الدولة المؤقتة "ـوب" اإلسرائيلية"سياسية في المرحلة الراهنة يعني القبول بالشروط        

النهائي لعقدين أو ثالثة من خالل فرض األمر الواقع على األرض بما في ذلك قـضية الالجئـين التـي      
  .ستصبح قضية مهاجرين ورعايا أجانب
حيال الصراع مع الفلسطينيين منذ مؤتمر مدريد حتى        " اإلسرائيلية"واستعرضت الدراسة تطور التوجهات     

ارتكزت لحل الصراع على مبدأ المراحل وتأجيل القضايا المعقدة         " فلسفة أوسلو "ابولس وأشارت إلى أن     أن
وبعد فشلها حلت مكانها فلسفة جديدة تقوم على فكرة التفاوض على تـسويته              .لما سمي المرحلة النهائية   

كامب ديفيد الفتة إلى    من خالل الخوض المباشر في القضايا الجوهرية دفعة واحدة، تمثلت في محادثات             
 .أن الرؤية األولى صمدت أكثر من الرؤية الثانية التي انهارت وأدت الندالع االنتفاضة الثانية

  ٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  رياض المالكي ينفي أية تعديالت على حكومة فياض .٥

المتحدث وفلسطينية  رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في الحكومة ال       .هاجم د  : اشرف الهور  -غزة  
 امس الثالثاء صحيفة القدس العربي، بسبب نشرها خبرا تحدث عن تعديل وزاري مرتقـب فـي                 هاباسم

وقال المالكي في حديث اجرته معه االذاعة الفلسطينية الرسـمية ان       . سالم فياض .الحكومة التي يرأسها د   
واضاف نحن نعرف موقف     .ة علي االطالق   ال عالقة لها بالحقيق    "القدس العربي "هذه االنباء التي نشرتها     

ونفي ان تكون هناك نيه الجراء تعديل وزاري        . صحيفة القدس العربي من السلطة الفلسطينية وحكومتها      
وقال الرئيس عباس لم يشر ال من قريب وال من بعيد وال علنا وال سراً ولم يتحدث بشكل                  .  الحكومة ىعل

 انه من الضروري ان نعلم انه مـن اجـل           ىواشار ال . كومةمباشر او غير مباشر عن اي تغيير في الح        
اجراء تعديل وزاري في هذه الحكومة فان هناك حاجة الجراء تغييـر فـي القـانون الحـالي للـسلطة                    

  . في المناطق الفلسطينية او حل المجلس التشريعيئالفلسطينية او اعالن الرئيس عن حالة الطوار
  ٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   في غزة واسعة"إسرائيلية "ة تحذر من عمليةحكومة هني .٦

اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة، على لسان الناطق باسـمها طـاهر النونـو أن              :  حامد جاد  -غزة  
عمليات االغتيال اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تؤكد الرغبة اإلسرائيلية فـي اسـتمرار العـدوان                

طينيين للتغطية على هذه الجرائم ومقدمة لعمليات اكثر فتكـا بحـق            واتخاذ اللقاءات مع المفاوضين الفلس    
 .الفلسطينيين ما اثبت الفشل الذريع لمؤتمر أنابوليس كونه يخدم فقط األهـداف األميركيـة اإلسـرائيلية               

  وحذرت الحكومة المقالة في أعقاب اجتماع عقدته أمس من التفكير االسرائيلي الرامي لتصعيد العـدوان               
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 غزة لفرض االستسالم أو العمل على إعادة أطراف فلسطينية على ظهر الدبابات اإلسـرائيلية      على قطاع 
  .إلعادة الوضع السابق وفرض أجهزة أمنية تستأنف التنسيق األمني مع االمن اإلسرائيلي

  ٥/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  رّحب بخروج حجاج قطاع غزة عبر معبر رفحتحكومة هنية  .٧

حكومة المقالة في اجتماعها األسبوعي أمـس بموقـف         ال أشادت   :غزةمن   ٥/١٢/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
االخالقي واالنساني من قضية سفر الحجاج، وكذلك بدور المملكة العربية السعودية فـي تـسهيل               "مصر  

وطالبت بفـتح معبـر     ". اإلجراءات الخاصة بسفر الحجاج وحصولهم على األوراق والتأشيرات الالزمة        
مرضي والمسافرين الفلسطينيين بالسفر، خصوصاً أصحاب اإلقامات، ومن لديهم أسـباب           للسماح لل "رفح  

  ".مهمة جداً للسفر من طالب ورجال أعمال وموظفين معرضين لفقد أعمالهم خارج االراضي الفلسطينية
المقالة الدول العربية واإلسالمية اتخاذ موقـف       هنية  دعت حكومة    :٤/١٢/٢٠٠٧ قدس برس وأضافت  

  .لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطينيحاسم 
  
  حكومة هنية تعلن إغالق عدد من العيادات الصحية بسبب نقص الوقود في غزة .٨

 أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة إغالق عدد من العيادات والمراكز الصحية في قطاع غزة بسبب               :غزة
مـن  "وحذرت في بيان صـحافي      ،  ى تقليص دخول الوقود إلى قطاع غزة      إقدام االحتالل االسرائيلي عل   

ـ            خطورة وتداعيات إغالق العيادات الصحية،      ىمشيرة الى أن ذلك سيهدد حياة العـشرات مـن المرض
ولية أزمـة الوقـود وزيـادة معانـاة         ؤوحملت الحكومة االحتالل اإلسرائيلي مس     ".خاصة األطفال منهم  

قطاع، مؤكدة أن حكومـة     الولية أزمة الوقود في     ؤمس" حكومة فياض "ملت  قطاع، كما ح  الالمواطنين في   
فياض تتقاعس عن تسديد المستحقات المالية لشركة دور اإلسرائيلية التي تورد الوقود لقطاع غزة، فـي                
  . حين تقوم بتسديد المستحقات المالية لشركة باز اإلسرائيلية التي تورد الوقود إلى الضفة الغربية المحتلة

  ٥/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  

  الحكومة لن تسمح باالستغالل الحزبي لحاجة المواطنين المحتاجين: فياض .٩
سالم فياض رئيس الوزراء اللقاء األول للجان الزكاة المركزية الجديدة في المحافظات            . ترأس د  :رام اهللا 

جـان الزكـاة، وبـين       العتماد وتدشين ل   ]أمس[الشمالية، والذي عقد في مقر وزارة األوقاف صباح اليوم        
لـن  : وقـال  .خالله الدور الفعال لصندوق الزكاة وتوحيد لجان الزكاة في لجان مركزية في كل محافظة             

  .تتخلى الحكومة عن مسؤوليتها االجتماعية ولن تسمح باالستغالل الحزبي لحاجة المواطنين المحتاجين
  ٤/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  "حماس"السلطة الفلسطينية تالحق القنوات المالية لـ... األخيرةلجان الزكاة ليست : تحقيق .١٠

المخالفـة  " بعد إقرار قانون مكافحة تبييض األموال وإغالق الجمعيات األهليـة            : محمد يونس  -رام اهللا   
 لجنـة،  ٩٢، أقدمت السلطة الفلسطينية على حل جميع لجان الزكاة في الضفة الغربية، وعـددها             "للقانون

رياض .ويعترف الناطق باسم الحكومة د     ".حماس"لها بعدما أبعدت منها جميع المنتمين إلى        وأعادت تشكي 
ـ             ، متهماً الحركة   "حماس"المالكي بأن حل جميعات الزكاة جاء ضمن حملة للحكومة على القنوات المالية ل

اسية فـي   باستغالل لجان الزكاة غطاء لنقل مبالغ ضخمة من الخارج لتمويل نشطاتها العـسكرية والـسي              
وسلَّم رئيس الحكومة سالم فياض أمس رؤساء وأعضاء لجان الزكاة الجـدد الحـسابات الماليـة                . البالد

ـ          . للجان القديمة المحلولة    لجنـة   ٩٢وعمدت الحكومة إلى مركزة عمل لجان الزكاة الجديدة، إذ دمجت ال
  . لجنة فقط١١في 
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ـ        ، متمثلة في إغالق الجمعيـات األهليـة        "حماس"وجاءت الخطوة األولى في استهداف القنوات المالية ل
وتبعها إقرار قانون مكافحة غسيل األمـوال       .  جمعيات ١٠٣والتي بلغ عددها    " المخالفة للقانون "والخيرية  

الذي يمنح السلطة حق تتبع القنوات المالية لألفراد والمؤسسات والتحقق من مصادرها ووجهتها وأوجـه               
ثة في قرار حل جمعيات الزكاة وتجميد حساباتها وتشكيل لجـان بديلـة             وجاءت الخطوة الثال  . استخدامها

  .مستقلة لتولي أعمالها
، إذ اسـتخدمتها أوالً كغطـاء   "امبراطوريـات ماليـة  "حوَّلت هذه اللجان إلى   " حماس"ويقول المالكي إن    

  .لتهريب المال من الخارج، وثانياً كوسيلة لالستقطاب السياسي
لنقل المساعدات الخارجية، هي لجان الزكاة والجمعيات       " حماس"ت تستخدمها   ورصدت السلطة ثالث قنوا   

الخيرية، والتجار والمستوردون، واألنفاق، إضافة إلى قناة رابعة أغلقت مع إغالق معبر رفح وهي نقـل              
  .االموال بواسطة حقائب المسافرين من نشطاء الحركة

. ي الضفة، لكن بقيت قناة واحدة في غزة هي األنفـاق ويقول المالكي إن المصادر المالية للحركة أقفلت ف       
 مليون دوالر شهرياً من التهريب عبر األنفاق في قطاع غزة،           ٣٥ و ٣٠تجني بين   " حماس"ويشير إلى أن    

  .سواء من تهريب السلع والبضائع أو تهريب األموال
لمستفيدين مـن فقـراء     لدينا عشرات اآلالف من ا    : "وقال مسؤول في إحدى لجان الزكاة التي جرى حلها        

وأيتام نجمع لهم المال من الداخل والخارج، واآلن فإن لجان الزكاة ستخسر هذه المصادر ألن النـاس ال                  
اقترحنا على السلطة أن نتشارك في لجـان الزكـاة، لكنهـا            : "وأضاف". يثقون في السلطة كما يثقون بنا     

  ".رفضت، ونحن نعتقد أن الخاسر األكبر هم المحتاجون
بح بعض هذه اللجان مؤسسات مالية ضخمة، مثل لجنة زكاة نابلس التي أقامت مصنعاً لأللبان كـان          وأص

عبدالرحيم الحنبلـي إن اللجنـة      .ويقول رئيس اللجنة المقال د    . األول النتاج الحليب المبستر في فلسطين     
. والمرضـى  يتيم، إضافة إلى مئـات الطـالب         ٣٢٠٠كانت تقدم مساعدات شهرية لثالثة آالف أسرة و       

  . ألف دوالر٣٥٠ و٢٠٠وأضاف أن قيمة المساعدات الشهرية التي تقدمها اللجنة للمحتاجين تتراوح بين 
وقال مسؤول  . أن لدى الحركة وسائل ال تعرفها السلطة لنقل األموال من الخارج          " حماس"ويؤكد قادة في    

 يمدهم اهللا بوسائل بالغة     -اس   يقصد نشطاء حم   -هؤالء الشيوخ   : "كبير في الحركة فضل عدم ذكر اسمه      
الذكاء في نقل األموال من الخارج، وقد فشلت أميركا وإسرائيل وأجهزة استخباراتهما في الوصول إليها،               

وحسب تقـديرات متقاربـة،      ".لذلك ستعجز السلطة عما عجزت عنه االجهزة األكثر خبرة وقدرة ودهاء          
والر على حكومتها في غزة وعلى أجهزتها العـسكرية         تنفق شهرياً أكثر من ثالثين مليون د      " حماس"فإن  

وتحصل علـى بعـضها مـن       . وتحصل الحركة على غالبية هذه األموال من إيران       . واألمنية ونشطائها 
  .تبرعات من الجاليات المسلمة في مختلف دول العالم، خصوصاً في الخليج العربي وجنوب شرق آسيا

وتقـول الـسلطة   ". حماس" ورام اهللا بتهمة نقل أموال لحركة     واعتقلت إسرائيل أخيراً صيارفة من القدس     
  .إنها ستالحق شركات تجارية وصيارفة يشتبه في قيامهم بأنشطة مماثلة

وقال مسؤول كبير   . بانقالب األخيرة في قطاع غزة    " حماس"ـوتربط السلطة حربها على القنوات المالية ل      
ال من الخـارج لتمويـل نـشاطات حمـاس والجهـاد          كنا على الدوام نعلم عن تهريب األمو      ": "فتح"في  

اإلسالمي، وحتى مجموعات في كتائب شهداء األقصى وغيرها، ولم نفكر يوماً في اعتراض ذلك، لكـن                
عندما قامت حماس بانقالبها على السلطة في غزة، فإنها تجاوزت كل الخطوط الحمـر، وجعلـت كـل                  

ة، وعندما تتراجع حماس عن انقالبها في غزة ستعود         المسألة سياسي "واعتبر أن   ". إجراء ضدها مشروعاً  
أما وهي تمعن في االنقالب، وتهدد بنقله إلى الضفة، فإننا سنحاربها بكل            . إلى حضن الشرعية الفلسطينية   

  ".الوسائل، ولن نسمح لها بأن ترفع رأسها، ألننا إذا فعلنا، نكون كمن يضع األفعى في عبه
  ٥/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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   في بيت الهيا"إسرائيلي" في قصف"  القسام"من  شهداءثالثة  .١١
 واصيب اخرون في غارة اسرائيلية بقذائف المدفعية استهدفت مجموعة من            مقاومين  استشهد ثالثة  :غزة

وقالت مصادر طبية ان سـيارات       .المواطنين في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة، صباح اليوم االربعاء          
 وايـاد   ، وسعيد النجار  ،محمد علي صبح  : شهداء ممزقة والشهداء هم   االسعاف عثرت على جثامين ثالثة      

 فيما اصيب المواطن علي سليمان صبح ووصـفت         "كتائب القسام " وجميعهم حسب انباء أولية من       ،عزيز
  .جراحه بالخطرة جدا

  ٥/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  اهزة ج"فتح" مستعدة للعودة إلى الحوار متى ما كانت "حماس": الزهار .١٢

أن أجواء الحوار التي بدأت تسود المنطقة سـواء فـي        " حماس "محمود الزهار القيادي في   . دأكد  :  غزة
لبنان أو في الخليج، تؤكد بالملموس أن العنجهية األمريكية والقوة قد فشلت في فرض أي حلول ال تنسجم                  

ـ      .وتطلعات شعوب المنطقة   قاب عـن أن أجـواء      الن" قدس برس "وكشف الزهار في تصريحات خاصة ل
الحوار الذي حدث في لبنان يعكس قناعـة بـالتخلي عـن            "، وقال إن    "حماس"الحوار هذه قد ال تستثني      

العنجهية المستقوية بأمريكا، وحضور إيران لقمة الدول الخليجية يصب في ذات السياق، وهناك إشارات              
ئيس عباس في القـاهرة إلـى هـذه         ، حيث أشار الر   "حماس"عن أن هذا المناخ قد ال يستثني الحوار مع          

أي معلومـات عـن     " حمـاس "وعما إذا كانت لديهم في       ".االمكانية، لكن إذا تم استثناؤنا فنحن صابرون      
ليست لدينا معلومات مؤكدة، ولكن نحن      "، قال الزهار    "فتح"إمكانية عودة الحوار مع قادة السلطة وحركة        
جاهزة للحوار ومصر مـستعدة  " فتح"تيجي، ومتى ما كانت   لم نغير ولم نبدل، فالحوار هو خيارنا االسترا       

  .، على حد قوله"الستضافة الحوار فنحن جاهزون للبدء في الحوار فورا
 ٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس

  
   في القاهرة "فتح" تنفي وجود حوار مع "حماس" .١٣

كـة  نفت حركة حماس يوم امس، علمها بوجود أية حوارات تجرى أو ستجرى في القاهرة مع حر                :غزة
وأكـد اسـماعيل رضـوان،       .فتح، مشيرة الى أن حركة حماس لم تدع ألي حوار في القاهرة او غيرها             

الحوار الوطني ورأب الصدع الداخلي، خاصة بعـد        "الناطق االعالمي باسم حماس، حرص الحركة على        
ية من أجـل  الفشل الواضح في انابوليس للملمة الجراحات ووحدة الصف الفلسطيني وتمكين الجبهة الداخل  

مقاومة هذه المشاريع التصفوية واالبتزاز الذي تمارسه االدارة األمريكية، وكذلك لرفض كل الـضغوط              
وأضاف ان حركة حمـاس قـد أعلنـت          ".التي تمارس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني للتنازل عن الثوابت        

 وتمكـين الجبهـة     استعدادها ألي حوار فلسطيني دون أي شروط مسبقة ألجل توحيد الصف الفلسطيني           
الداخلية، ولكن المشكلة في طرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة سالم فياض وحركـة فـتح                

  .التي مازالت ترفض الحوار مع حركة حماس
  ٥/١٢/٢٠٠٧الوطن الكويتية 

  
  دخول الحجاج عبر معبر رفح انتصار للشعب الفلسطيني وهزيمة لمنهج التنازل :"حماس" .١٤

 صالح البردويل الناطق باسم كتلة حركة حماس في         .داعتبر  : غزة،  ٥/١٢/٢٠٠٧ن  فلسطين اآل ذكرت  
المجلس التشريعي، دخول حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري انتصار كبيـر للـشعب الفلـسطيني                 

 مصري تحديا للـشروط المذلـة التـي         -ولصموده، مشيرا إلى أن خروج الحجاج عبر معبر فلسطيني          
وأكد البردويل في تـصريح     . م، وفي مقدمته االحتالل الصهيوني وأعوانه في رام اهللا        يفرضها العالم الظال  

خاص لشبكة فلسطين اآلن، أن هذه الخطوة تعكس العمق العربي للشعب الفلسطيني، ولحركـة حمـاس،                
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لقـد  :" معبرا عن امتنانه وشكره لجمهورية مصر التي استقبلت الحجاج الفلسطينيين بكل حفـاوة، وقـال   
مصر نموذجا من خالل المشاعر الفياضة، التي عبر عنها الضباط المصريون، فلقد رأينا دموعهم              قدمت  

  ". وهم يرون حجاج القطاع المحاصرون يفك عنهم الحصار ويخرجون من قلب المعاناة إلى الحج 
علمنا أن هناك غضب فـي رام اهللا ممـا          :" وبخصوص استياء حكومة رام اهللا من مصر قال البردويل          

دث وغضب على الطرف المصري مما حدث فهم حريصون كل الحرص أن يضغطوا علـى قطـاع                 ح
  ."غزة حتى االستسالم

اعتبر سامي أبو زهري المتحدث : رام اهللا عن كفاح زبون من ٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط  وأضافت
 أن يؤسس باسم حماس، أن سفر الحجاج عبر رفح يمثل اختراقاً مهماً للحصار، وهي سابقة مهمة يمكن

إن الحركة تثمن "وقال أبو زهري للمركز الفلسطيني لإلعالم . عليها إلعادة افتتاح المعبر بشكل دائم
تؤكد على عمق العالقة بين "، مشدداً على أن هذه البادرة "الدور المصري واستجابته لعالج هذه القضية

من المغرضين عن وجود قطيعة بين حماس والقيادة المصرية وهو ما ينافي المزاعم التي رددها البعض 
تمثل نجاحاً لحركة حماس وحكومة تسيير األعمال الشرعية "وأشار إلى أن هذه الخطوة   ."الجانبين

برئاسة إسماعيل هنية في اعتماد معبر رفح كمعبر فلسطيني وطني وفشل كل الرهانات على تحويل 
 ."نيةالمعبر الفلسطيني إلى معابر بديلة تخضع للسيطرة الصهيو

  
   شاليط بزيارة األحمر عن موافقتنا للصليب أشيعال صحة لما : عبيدةأبو  .١٥

نفت كتائب القسام امس الثالثاء، ما ذكر عن موافقتها للجنـة الدوليـة للـصليب                :اشرف الهور  -غزة  
ـ        .االحمر بزيارة الجندي االسرائيلي االسير في غزة جلعاد شليط         ي وقال ابو عبيدة الناطق باسم القسام ف

وتابع ال علم لنا     .اتصال مع القدس العربي هذا الكالم غير صحيح علي االطالق، ونحن ننفيه نفياً مطلقاً             
وعن سؤال لـ    . باالصل بهذه األنباء العارية عن الصحة تماماً، اال من خالل وسائل االعالم الصهيونية            

، قال ابو عبيـدة كانـت هنـاك         القدس العربي عن عروض من هذا القبيل تلقتها الفصائل اآلسرة لشليط          
وتابع لكن نحن رفضنا كل هذه العروض ألسباب أمنية،          .عروض سابقة، خالل الفترة االولي ألسر شليط      
 ملف شليط، قـال     ىوعن آخر التطورات التي طرأت عل     . وابلغنا الوسطاء الذين تقدموا بالعروض بذلك     

ـ      ابو عبيدة المفاوضات متوقفة وال يوجد بها اي جديد، وال           ان  ىسبب بذلك االحتالل االسرائيلي، مشيراً ال
  . ملف شليط اصبح في طي الكتمان

  ٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
 
   ٤٨حول أسرى القدس وعرب الـ" إسرائيل"و" حماس"هناك خالف بين : قدورة فارس .١٦

كشف رئيس لجنة المفاوضات في السلطة الوطنية قدورة فارس، أمس أن صفقة تبادل األسـرى               : القدس
ال تنم عن خالف حول عدد المطالب باإلفراج عنهم إنما نتيجة الخـالف             " إسرائيل"و" حماس"ين حركة   ب

ترفض " اسرائيل"أن  " الخليج"وأوضح فارس ل     . وبعض القادة البارزين   ٤٨حول أسرى القدس وأراضي     
ك باعتقـال   مثلما تتمـس  " إسرائيليين"حتى اآلن إطالق سراح أسرى الداخل والقدس العتبارهم مواطنين          

األسرى عبد اهللا البرغوثي وحسن سالمة وإبراهيم حامد وعبد الناصر عيسى وغيرهم من كبـار قـادة                 
ورجح فارس أن يتم اإلفراج عن النائب األسير مروان البرغـوثي         .أياديهم بالدماء " تلطخ"بحجة  " حماس"

بير مـن األسـرى     وردا على سؤال رجح فارس أن يصر حزب اهللا على تحرير عدد ك             .ضمن الصفقة 
 .عالوة على سمير القنطار وسائر األسرى اللبنانيين" إسرائيل"الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل مع 

  ٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ٩٢٢:         العدد                        ٥/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

  والفصائل" حماس"و" فتح" تجمع "أنابوليس"ورشة عمل تناقش مخاطر ما بعد  .١٧
ع المنتدى اإلعالمي بالجامعة، أمـس،      نظمت كلية اآلداب والحضارات بجامعة فلسطين، بالتعاون م       : غزة

زاهـر كحيـل رئـيس      . ، بحـضور د   " دعوة الستشراف الغد   -ماذا بعد انابوليس    "ورشة عمل بعنوان    
حسين أبو شنب عميد الكلية، وإسماعيل رضوان ممثالً عن حركة حماس، وحازم أبو شنب              . الجامعة، ود 

رباح مهنا عن الجبهة الشعبية، ورمزي      . دعن حركة فتح، وخالد البطش عن حركة الجهاد اإلسالمي، و         
رباح عن الجبهة الديمقراطية، ووليد العوض عن حزب الشعب، وجميل شحادة عـن جبهـة التحريـر                 

  .العربية، وعدد من المثقفين ورجال اإلصالح
إذا "، معتبـراً أنـه      "حماس"و" فتح"وقال كحيل، إن حل المشكالت الراهنة في غزة يبدأ بحل األزمة بين             

، وفي الوقت نفسه    "نت الخطوة األولى يجب أن تبدأ من حماس فإنه يضمن ذلك ألن حماس تريد الحل              كا
  .أعلن التزامه بالشرعية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس

نظرة حماس للمؤتمر واضحة، فالمؤتمر لم يلتزم بجداول زمنية، وال توجـد هنـاك              "وقال رضوان، إن    
، مشيراً إلى أن الطرف األميركي غير جدي في تنفيذ بنود خارطـة             "٢٠٠٨ عام   حوارات ستنتهي خالل  

  .وأكد أن حركة حماس ملتزمة بالشرعية الفلسطينية وعدم االعتراف بإسرائيل .الطريق
من جهته، قال رباح إنه يجب اإلعالن عن بدء المفاوضات ووضع الحل الدائم ووقف أعمال الحفر تحت                 

ون مرجعية المفاوضات مرجعية سياسية مشتركة، وااللتـزام بوثيقـة الوفـاق            المسجد األقصى، وأن تك   
  ..الوطني، وحق العودة كثابت وطني ال نزاع عليه وال خالف

كمؤتمر بل الخلل فـي التوقيـت، وإن مدخالتـه كانـت            " انابوليس"وقال البطش، إن الخلل ال يكمن في        
  ! لدينا حكومتين والشعب جائع في غزةإن: أين غزة من هذا المؤتمر؟ مضيفا: خاطئة، وتساءل

انابوليس مكسب سياسي واستحقاق للقـضية الفلـسطينية بـالعودة          "من جهته، اعتبر حازم أبو شنب أن        
فتح لن  "إن  : وقال .، مؤكداً أن الرئيس عباس لم يقدم أي تنازالت للجانب االسرائيلي          "لطاولة المفاوضات 

، مؤكداً أنها ال تتنازل عن حقها في المقاومة بأشكالها          "حق العودة تفرط بالثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها      
  ".ال حلول مع حماس إال بعد التراجع عن االنقالب العسكري"وشدد على أنه  .وتتمسك بالثوابت الوطنية

إن الجبهة الشعبية لم تبد أي قبول لمؤتمر انابوليس، ألنه أكد على تطبيق خارطـة الطريـق   "وقال مهنا،   
منية وتفكيك البنية التحتية للمقاومة تحت مـسمى اإلرهـاب، والتأكيـد علـى يهوديـة الدولـة                  وخطة أ 

إن فلسطين اليوم تدفع ثمن استحقاق كبير، وهـو         "وأضاف   ".اإلسرائيلية، وهذا خطر على دولة فلسطين     
سـبيل  تقوم بواجبها في    " حماس"هل  : ، وتساءل "التفكك الفصائلي واالنقالب الخطير الذي حصل في غزة       

انابوليس نقطة انطالق للبحث الجدي من أجـل القـضية          "واعتبر شحادة أن     مشروع الوحدة الفلسطينية؟  
، مؤكـداً أن  "الفلسطينية، مع األخذ بعين االعتبار أن الموقف األميركي منحاز بالكامل للطرف اإلسرائيلي       

  .الحكومة اإلسرائيلية غير جادة في تقديم مستلزمات الحل الفلسطيني
  ٥/١٢/٢٠٠٧يام الفلسطينية األ

  
  لم يقدم الكثير للقضية  " أنابوليس"الغالبية تؤكد أن : البرلمانية" فتح"ندوة تنظمها كتلة  .١٨

البرلمانية في رام اهللا، امس، بمشاركة حشد كبير مـن          " فتح"أظهرت ندوة نظمتها كتلة      :حسام عز الدين  
، تباينـات واضـحة إزاء       في منظمة التحرير   سابقين، واعضاء السياسيين، من مختلف الفصائل ووزراء      

وأوصى عدد من المشاركين فـي النـدوة         .مؤتمر انابوليس ان كان لصالح القضية الفلسطينية او ضدها        
ودعـا   .بتقييم دور وأداء اللجنة العليا للمفاوضات واعادة تشكيلها، وفق مبدأ الشراكة السياسية الحقيقيـة             

  .الستيطان واطالق سراح االسرى كشرط الطالق المفاوضاتالمشاركون الى التمسك بقضية وقف ا
اسهم في نفض الغبار عن ملف القـضية الفلـسطينية          "وعبر عدد قليل عن اعتقادهم بأن مؤتمر انابوليس         

إن مؤتمر انابوليس لم يقدم     : ، وقال آخرون  "٢٠٠٠التي تركت منسية على رف المجتمع الدولي منذ العام          
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ة، بل ان نتائجه انشأت أخطاراً كبيرة على القضية الفلسطينية، لم تكن موجودة في              شيئاً للقضية الفلسطيني  
البرلمانية بصياغة التوصيات التي طرحها المشاركون، وتقـديمها        " فتح"وتم تكليف رئاسة كتلة      ".السابق

ة الغايـة مـن   البرلمانية عزام االحمد، اوضح في بداية الندو" فتح"وكان رئيس كتلة     .الى القيادة السياسية  
جدول زمني غيـر محـدد،       ، من حيث  "غير واضحة تماماً  " "انابوليس"عقدها، مشيراً الى ان النتائج بعد       

 .مرجعية غير واضحة، باالضافة الى ان موقع مبادرة السالم العربية مـن الطـرفين غيـر واضـحة                 
امـام  " انـابوليس  "إن أول تصريح لرئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت اثر عودته مـن           : واضاف
من جهته، اظهر ناصر القدوة معارضة واضـحة         ".نجحنا في شطب بحث قضايا الحل النهائي      "حكومته  

لما جرى في مؤتمر انابوليس، مشيراً في هذا السياق الى ان المؤتمر خرج في اقـل انـواع االتفاقيـات            
يتخذ أي موقـف بـشأن االسـتيطان        انه لم   " انابوليس"ما لم يحدث في     : وقال القدوة    .االعالن المشترك 

، "سـخيف "االسرائيلي، وإن االدعاء باننا سنتوصل الى حل لالستيطان خالل المفاوضات هـو ادعـاء               
  .واثبتت التجارب ان اسرائيل كانت تحاول على الدوام القفز عنه

بنقله القضية  بدوره، اعتبر احمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم فتح، ان مؤتمر انابوليس حقق نجاحاً               
  .الفلسطينية من حالة التهميش التي عانتها طوال السنوات الخمس الماضية الى صدارة االجندة الدولية

  ٥/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  اسرائيل قررت مواصلة ضرباتها ضد حماس في غزة:  يستبعد محاورتهاباراك .١٩

ي ان بالده قررت مواصلة ضرباتها ضد       اعلن ايهود باراك وزير الجيش االسرائيل      : اشرف الهور  -غزة  
، منوهاً الي اقتراب موعد تنفيذ هجوم واسـع ضـد           ىحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية االخر     

ونقلت االذاعة االسرئيلية عن باراك قوله الجيش سيواصل العمليات التي تنفـذها وحداتـه               . قطاع غزة 
واعلـن   .  ناشطاً   ٢٧اليام العشرة االخيرة حيث قتلت      الخاصة في قطاع غزة والتي اثبتت فعاليتها في ا        

وقال كل يوم يمر يقربنا مـن       . باراك عن اقتراب موعد تنفيذ الدولة العبرية لعملية اجتياح واسعة للقطاع          
 ذلك فقد استبعد باراك في سـياق حديثـه اجـراء اي             ىعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، ال       

اس، وذلك رداً علي دعوات بعض المسؤولين االسرائيليين وخاصـة مـن            حوار بين حكومته وحركة حم    
وقال انا لست شريكا لهـذا الـرأي،         . حزب العمل الذي يرأسه باراك طالبوا خاللها التحاور مع حماس         

وفـي  . فالوقت لم يحن بعد لمحاورة حماس، واآلن ما يجب فعله هو محاربة منفذي النشاطات االرهابية                
 االسرائيلي االسير في غزة جلعاد شليط، اكتفي باراك بالقول االتصاالت لم تتوقـف              شأن قضية الجندي  

  . لالفراج عنه ، دون اعطاء اي معلومات اضافية
  

  ٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  

  تحصين مكاتب أولمرت وليفني خشية اغتيالهما .٢٠
األمن الداخلي اإلسـرائيلي     أنهى جهاز     :عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت  : رام اهللا، القدس المحتلة، غزة    

ليفني خوفا على حياتهما بعد إعالن انطالق مفاوضات        وأخيرا عمليات تحصين لمكتب أولمرت      " الشاباك"
الـشاباك قـرر    "إن  " معاريف"وقالت صحيفة   . الحل النهائي مع الفلسطينيين إثر مؤتمر أنابوليس الدولي       
في األيام الماضية عملية تحصين مكتب أولمرت       تشديد الحراسة على كل من أولمرت وليفني، واستكملت         

داخل الكنيست بإضافة وسائل أمنية أخرى، كتغيير زجاج المكتب بزجاج مـصفح مـضاد للـصواريخ                
  الشاباك يعمل على نقل مكتب ليفني لمكان آخـر داخـل        " وأضافت". والرشاشات الثقيلة واألسلحة الخفيفة   
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 سيتم وضع المكاتب في منطقة معزولـة بالكنيـست مـع            الكنيست يكون قريبا من مكتب أولمرت، حيث      
  .نصب كاميرات وأجهزة فحص أمنية

  ٥/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  "الجرذان"ويخافون ... جنود االحتالل يشكون اآللّيات .٢١

بعد عام ونصف عام على نهاية عدوان تموز، يرى عناصر من جنود االحتيـاط              : فراس خطيب  -حيفا  
ونـشرت  ". لم يتعلم شـيئاً   "دون خدمتهم العسكرية عند الحدود الشمالية، أنَّ الجيش         اإلسرائيليين، ممن يؤ  

أمس شهادات لجنود احتياط عادوا من المعسكرات وكشفوا عن وجود آليات عـسكرية             " معاريف"صحيفة  
. معطوبة قد تؤدي إلى فشل حملة عسكرية، ونقص في معدات االتصال وشروط معيشية وصحية صعبة              

وترى الصحيفة أن اإلخفاقات تبدأ      ".ننام ونحن نغطي وجوهنا خوفاً من أن تعضنا الجرذان        "وقال أحدهم   
وتـشير  ". جرذان وفئران على مقربة من أسرة الجنود، وتنتهي بقلة سيطرة على العمليات العسكرية            "بـ  

ري للحـدود   إلى أنه قبل أيام، انطلقت ثالث آليات عند الحدود الشمالية في أعقاب إنذار بـاختراق سـو                
اإلسرائيلية، إلّا أن األولى توقفت بسبب عطب في المحرك، وتوقفت الثانية لبضع دقائق نظراً لخلل فـي                 

   .الضوء، بينما وصلت سيارة قائد الوحدة إلى النقطة من دون أي مساندة تذكر
  ٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  ملم٢٠ رشاش بقطر األجهزة اإلسرائيلية تعتقد أن المقاومة الفلسطينية حصلت على مدفع .٢٢

" كيسوفيم"تعتقد األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن القذائف التي أطلقت مساء أمس على منازل في مستوطنة               
 . ملم األمر الذي تعتبره تـصعيدا خطيـرا        ٢٠الواقعة في النقب الغربي هي قذائف مدفعية رشاشة بقطر          

 السكان بعد فحص شظايا القذائف أنهـا         ملم مستوطنة كيسوفيم واعتقد    ٢٠وقد ضربت عدة قذائف بقطر      
. أطلقت عن طريق الخطأ من مروحيات إسرائيلية ألن سالح الجو اإلسرائيلي يستخدم مثل هذه القـذائف               

وفي أعقاب الشكوى توجه محققون من الجيش إلى المستوطنة          .وتقدم السكان بشكوى إلى قيادة لواء غزة      
ونقل موقع صـحيفة     .ن القذائف مصدرها ليس سالح الجو     وفحصوا الشظايا، وتبين بعد الفحص األولي أ      

في البداية اعتقدنا أن الحديث يدور عن شظايا قذائف         : "ريف عن مصدر عسكري في لواء غزة قوله       امع
ومن ثم استبعدت اإلمكانية بـأن      . هاون، فالمستوطنة اعتادت على التعرض إلطالق قذائف من هذا النوع         

وتوصل المحققون في نهايـة األمـر إلـى         . المقاتلة التابعة لسالح الجو   القذائف انطلقت من المروحيات     
واعتبر المصدر أن وجود مدفع      . أن الحديث يدور عن وسائل قتالية جديدة يستخدمها الفلسطينيون         -نتيجة

يتم يوميا إطالق النار من الـسالح الخفيـف         : "وقال. رشاش ثقيل بحوزة المقاومة الفلسطينية هو تصعيد      
ذائف مضادة للدروع وقذائف هاون باتجاه مستوطنات قريبة من الشريط الحـدودي وصـوب              وإطالق ق 

 ".قوات الجيش، ولكن حتى اآلن لم يتم استخدام المدافع الرشاشة الثقيلة
  ٤/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   ضربة لمصداقية المعلومات اإلسرائيلية عن ايران التقرير األمريكي:مسؤول إسرائيلي .٢٣

ي رفيع أن التقرير األمريكي الذي أشار إلى أن إيران أوقفت مـشروعها النـووي               اعتبر مسؤول إسرائيل  
هزة أرضية عالمية من شأنها أن تسد الطريق أمام إمكانية شن هجوم أمريكي علـى               "، بمثابة   ٢٠٠٣عام  
يعتبر ذلك بالنـسبة إلسـرائيل ضـربة        : عن المسؤول قوله  " ونوتريديعوت أح "ونقلت صحيفة    ".إيران

كما أن السياسات اإلسرائيلية القائمة ال توفر ردا على هذا التقرير الذي يمـس              . عائية خطيرة سياسية ود 
  ".بشكل خطير بمصداقية المعلومات اإلسرائيلية
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وذكرت الصحيفة أن الرئيس األمريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني عرضا نتائج التقرير على رئيس               
وذكرت مصادر أمريكية أن    . اراك بعد انتهاء لقاء أنابوليس    الوزراء إيهود أولمرت ووزير األمن إيهود ب      

الجلسة شهدت خالفا حادا في الرأي بين بوش وتشيني من جهة والمـسؤولين اإلسـرائيليين مـن جهـة       
أخرى، وادعى أولمرت وباراك أن نتائج التقرير تتناقض بـشكل كلـي مـع تقـديرات االسـتخبارات                  

  . أن تكون الجلسة قد شهدت توترا بين أولمرت وبوشإال أن مكتب أولمرت نفى. اإلسرائيلية
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين كثفوا نشاطهم خالل األيام األخيرة من أجل تغيير التوجه               
العام للتقرير، وعرضوا على األمريكيين معلومات استخبارية تفيد بأن اإليـرانيين اسـتأنفوا برنـامجهم               

وأنهم قريبون من إنتاج قنبلة نووية أكثر من مما يقدر مـسؤولو االسـتخبارات              لتطوير السالح النووي،    
وتواصلت تلك الجهود في أعقاب نشر التقرير إلقناع رؤساء أجهزة االستخبارات األمريكية             .األمريكيين

  .بتغيير رأيهم من خالل عرض معلومات استخبارية إسرائيلية تناقض ما جاء في التقرير
  ٥/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   مليار شيكل٧,٧فائض في ميزانية الحكومة اإلسرائيلية بقيمة  .٢٤

تـشرين  /  وحتى نهاية شهر نـوفمبر     ٢٠٠٧بلغ الفائض في ميزانية الحكومة اإلسرائيلية منذ مطلع عام          
والسبب من وراء هذا الفائض     .  مليار شيكل حسب المعطيات التي نشرتها وزارة المالية اليوم         ٧,٧الثاني  

 ٢٠٠٦يذكر أن في الفترة الموازية من عام        . دخوالت أكثر من المتوقع وانخفاض المصروفات     ارتفاع الم 
 مليـار   ١٦٠,٦وقد بلغت مصروفات الوزارات في هذه الفتـرة          . مليار شيكل  ٢,٣كان فائض الميزانية    

 نهاية  وقد استغلت الوزارات حتى    . مليار شيكل في الفترة الموازية من السنة الفائتة        ١٥٢,٥شيكل مقابل   
% ٩٨,١وبلغت المدخوالت من الضرائب حتى نهاية نوفمبر        . م ميزانياتها السنوية  % ٨٧,٩شهر نوفمبر   

.  مليار شـيكل   ١١هذا وسجل ميزان مدخوالت الضرائب زيادة بحوالي         .من المدخوالت المتوقعة للسنة   
 ١٦١شيكل، مقابل    مليار   ١٧١شباط  / كانون ثاني وفبراير  / وكانت مدخوالت الضرائب في شهري يناير     

 .مليار في الفترة الموازية السنة الفائتة
  ٤/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  كأسرى حرب" حزب اهللا"بمقاتلي  محكمة إسرائيلية ترفض االعتراف .٢٥

حـزب  "قررت المحكمة المركزية في الناصرة رفض طلب ثالثة مقاتلين من           :  حسن مواسي  -الناصرة  
، وذلـك خـالل جلـسة       "اتفاق جنيف " حقوق األسرى وفق     االعتراف بهم كأسرى حرب بما يمنحهم     " اهللا

وكان كل من محمد سرور وسليمان حسين وماهر كوراني قد اسـروا فـي               .عقدتها المحكمة مساء أمس   
، في جنوب لبنان، وخالل اعتقالهم قدمت النيابة بحقهم لوائح اتهام نسبت لهـم              ٢٠٠٦ يوليو   /حرب تموز 

 ".النشاط المعادي لدولة إسـرائيل    "و" إرهابي"ها العضوية في تنظيم     من خاللها تهماً أمنية خطيرة من بين      
وطعن األسرى الثالثة في صالحية المحكمة وفي حق إسرائيل بتقديمهم للمحاكمة، مؤكدين أنهم أسـروا               
خالل الحرب وأنهم نشطوا في إطار المقاومة اللبنانية لالجتياح اإلسرائيلي وأنه يجب التعامل معهم على               

ليس جزءاً  " حزب اهللا ""وعلل قضاة المحكمة رفض الطلب بأن        .ى حرب حسب المواثيق الدولية    أنهم أسر 
               من القوات المسلحة اللبنانية وهو تنظيم إرهابي بحسب القانون اإلسرائيلي، وبالتالي ال يستحق الثالثة أي

 ".حصانة يحظى بها األسرى في زمن الحرب
  ٥/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
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  العالقين الفلسطينيينعلى ضرب عتدي بالصرية تقتحم مطار العريش وتقوات األمن الم .٢٦
 بأعداد ،المعتصمين بمهبط الطائرات بمطار العريش الفلسطينيين فوجئ عشرات العالقين: فاطمة صابر

 هم، استدعت تحاصرهم وتعتدي بالضرب عليهم مما أوقع إصابات بينصريغفيرة من قوات األمن الم
ل اكمإحق العالقين حتى إحدى الصاالت وتمَّ حصارهم بها، ولوقد و.  العريشنقل أحدهم لمستشفى

وقد بدأت هذه  .عتداء عليهم وسط الظالم بعد تحطيم مصابيح الكهرباء الموجودة بداخل الصالةالا
 أن حلَّ أزمتهم بأيدي الكيان الصهيوني الذي هماألحداث بعد مقابلة العالقين لوفد أمني مصري، أوضح ل

 منهم االمتناع عن التحدث للصحافة وتحميل الجانب المصري تأخُّر حل البايسمح لهم بالعبور، طال 
  .أزمتهم

 ٤/١٢/٢٠٠٧إخوان أون الين 
  
  األقصى في صيانة إلعاقة أعمال شرطة االحتالل اعتقلت متطوعين  .٢٧

ون اإلسالمية في   عبر الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس إدارة دائرة األوقاف والشؤ          : القدس المحتلة 
 عن رفضه القاطع لتدخالت الشرطة اإلسرائيلية في صالحيات دائرة األوقاف في تبليط سـاحات               ،القدس

ان الشرطة قامت السبت الماضي بمحاصرة العمال والمتطوعين اثناء عملية          وأشار إلى   . المسجد األقصى 
ول الى المـسجد األقـصى لفتـرات    ع عدد منهم من الدخن منهم وقامت بم   ٢٥اعتقلت اكثر من    ، و التبليط

 بتوقيع وثيقة تمنعهم من المشاركة في اعمال صيانة مستقبلية          هامتفاوتة، في حين رفض المعتقلون طلباً ل      
  .في المسجد االقصى

  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

  اهالي شهداء االنتفاضة من العسكريين يعربون عن استيائهم لتجاهل مطالبهم .٢٨
 من أهالي شهداء انتفاضة االقصى من العسكريين عن اسـتيائهم مـن              أعرب عدد  : مهند جدوع  -جنين  

 أن  هموأكد عدد من  . استمرار تجاهل السلطة ووزارة المالية لمطالبهم بتحسين وتعديل مخصصات أبنائهم         
 شـيقال،   ٢٤٧ شواقل، فيما يبلغ مخصص الشهيد المتزوج        ١٠٦مخصص الشهيد العسكري األعزب يبلغ      

 . شـيقال  ٩٠٠، وللمتـزوج    ٦٠٠ت للشهداء غير العسكريين تصل لألعزب       هذا في وقت أن المخصصا    
 أن عدد الشهداء العسكريين في محافظة جنين ممـن يطـالبون بتحـسين              تجدر االشارة في هذا السياق،    

  . شهيداً منهم خمسة متزوجون٢٥أوضاعهم يبلغ 
  ٥/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  عرضها للتعذيب ترقد في المستشفى نتيجة ت منىاألسيرة آمنة .٢٩

 االسيرة آمنة منى لمحامية نادي االسير الفلسطيني شيرين ناصر، التي           ذكرت : يوسف الشايب  -رام اهللا   
 ما تتعـرض    ،المعزولة عن العالم الخارجي، منذ اكثر من ستة اشهر         تمكنت من االلتقاء بها في زنزانتها     

ى الخضوع لفحص طبي بـالقوة، مـا        اجبارها عل ، ومن ضمنها    له من ممارسات عنيفة من قبل سجانيها      
وأفادت . فيه ال تزال ترقد     الذي نقلها لمشفى الرملة لتلقي العالج،       حيث تم عرضها لجروح في الشرايين،     

مـشيرة إلـى    أنها لن تقبل نقلها لسجن نفي ترتسيا، أو أي سجن آخر غير سجن الشارون مع زميالتها،                 ب
  . تأخذ الفيتامينات الالزمةأنها تعاني من نقص في الكنتين، والمالبس، وال

 ٥/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية 
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   ألف فلسطيني منذ انطالق انتفاضة األقصى٥٠إسرائيل اعتقلت : قراقع .٣٠
 أنه في الوقت الذي ،قال عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني: رام اهللا

 فلسطينياً في ذات ٤٥ لااعتقتم  أحادية الجانب، ية اسرائيل أسيراً فلسطينياً بمبادرة٤٣٠أفرج فيه عن 
أن مجموع الذين اعتقلوا خالل شهر تشرين ثاني قد في حين الليلة من مناطق مختلفة في الصفة الغربية، 

أشار إلى أن حاالت االعتقال في  وفي السياق نفسه . فلسطينياً شمل النساء واألطفال وكبار السن٧٠٠بلغ 
بلغت ما يقارب خمسين ألف مواطن فلسطيني، بسبب حرب االعتقال المتواصلة قد انتفاضة األقصى 

  .والمتصاعدة على يد الجيش اإلسرائيلي
  ٤/١٢/٢٠٠٥ قدس برس

  
  ٢٠٠٧ العام خالل آالف أسير ٥ شهيدا و٣٧١: تقرير .٣١

نذ بداية العام   أكدت الهيئة الفلسطينية العامة لالستعالمات أمس، أن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية م          : رام اهللا 
 حيث تم رصـد     .شعب الفلسطيني الألحقت خسائر ال توصف بحق أبناء       ،   انتهاكاً ٥٤٧٥٠الحالي، بلغت   

 مواطناً، فـي  ٢٠٦٥ شهيداً وأصيب ٣٧١ حالة إطالق النار وقصف لألحياء السكنية سقط خاللها          ٢٨٢٠
 حـواجز   ٥٤٩٠٥الل أقامت    أن قوات االحت   في هذا السياق إلى   وأشارت  .  مواطناً ٥٠٧٠حين تم اعتقال    

 حالة، كما ولم يـسلم      ١٥٦ هامتنقلة، وقامت بأعمال تجريف واقتالع أشجار ومصادرة أراضي بلغ عدد         
الباحث فـي مركـز     ولفت  .  اعتداء ٢٨٩ نفذوا   الذينالمواطنون الفلسطينيون من اعتداءات المستوطنين،      

تداءاته خالل الفترة الممتدة مـن الـسابع        أن االحتالل زاد من اع    إلى  المعلومات الوطني فايز أبو رزق،      
ـ      ،والعشرين من تشرين الثاني الماضي ولغاية الثالث من الشهر الجاري           ١٤٦٣ ه حيـث ارتكبـت قوات

  . حالة إغالق للطرق والمعابر٣٧٨ في حين سجل ،انتهاكاً
  ٥/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  هر الماضي قضوا في عمليات اغتيال خالل الش١٩ شهيداً بينهم ٣٦: تقرير .٣٢

صدرها دائرة العالقات القومية والدوليـة فـي منظمـة التحريـر            تذكرت النشرة الدورية التي     : رام اهللا 
 قضوا في عمليات إعـدام ميدانيـة بواسـطة          ١٩ مواطناً بينهم    ٣٦ قتلت قوات االحتالل    ، أن الفلسطينية

الغربية وقطاع غزة، خـالل     القوات الخاصة أو بإطالق الصواريخ على السيارات والتجمعات في الضفة           
 خالل عملياته العـسكرية      االحتالل  برصاص وابي مواطناً أص  ١٢٠أن  كما   . الماضي يشهر تشرين الثان  

 وألحق الـضرر    ، منزال ١٥هدم  تم   مواطناً، و  ٤٥٥في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فيما اعتقل        
 دونمـا مـن األراضـي       ٨٧ة وتجريـف     دمر عدداً من المنشآت الصناعي     ، في حين   منزال آخر  ١٧ ـب

زادوا من تحرشاتهم واعتداءاتهم على المواطنين وأمالكهـم، تحـت          وطنين  المست  في حين أن   .الزراعية
  .حماية جنود االحتالل

 ٤/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  الغربية بسبب الرواتبإضراب شامل يشل العملية التعليمية في الضفة  .٣٣

شل إضراب شامل العملية التعليمية في مدارس الضفة الغربية منذ سـاعات صـباح              : ب أ  د   -رام اهللا   
 تلبيـة   ذلكجاء  حيث  . امس احتجاجاً على عدم تلبية حكومة تسيير األعمال الفلسطينية لمطالب المعلمين          

  .لدعوة نقابة المعلمين الفلسطينيين التي تطالب بزيادة الرواتب
  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  مع المشاركة في انابولسمن فلسطينيي الضفة والقطاع % ٥٤,٢ :استطالع .٣٤
% ٢٧,٣ن  ، أ بينت نتائج احدث استطالع للرأي العام اجراه المركز المستقل للمسوح والدراسات          : رام اهللا 

. ن المشاركة الفلسطينية في لقاء انابولس مجدية      أمن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبرون         
 يعـارض  ،غير ضارة بالمـصالح الفلـسطينية  لكنها ان المشاركة غير مجدية و% ٢٦,٩ى  ير  حين وفي
أن نتـائج   البينـت   من جهة أخـرى     و .من حضور المؤتمر باعتباره ضارا بالقضية الفلسطينية      % ٣٩,٨
ن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلـسطيني، فـي             أيعتبرون   %٧٢,٢

ن أ% ٥٠,٦اعتبـر    أما على صعيد شرعية الحكومة، فقـد         %.١٩,٩  ذلك بة من ال يعتبر   حين بلغت نس  
ن حكومة اسماعيل هنية هي الحكومة الـشرعية،        أ% ١٩,٧رأى  فيما  حكومة سالم فياض هي الشرعية،      

عـن  % ٤٤,٢ وفي سياق آخـر عبـر   .ن كال الحكومتين ال تتمتعان بالشرعية  أ% ٢٣,٨ اعتبر    حين في
عـن انهـم    % ١٢,٧عبر  حين  وفي  %. ٢١,٥فتح، فيما انخفضت شعبية حماس الى       حركة  ل تهمناصرم

بأنهم ال يثقون بأي قوة سياسية فلسطينية مع تفوق واضح لهذه           % ٢٦,٦فاد  أيثقون بقوى سياسية اخرى،     
 وحول الخطة االمنيـة     . غزة في قطاع  %١٧,٦مقابل  % ٢٥النسبة التي وصلت في الضفة الغربية الى        

عـن  ين فـي الـضفة      ستطلعالممن  % ٦٩,٣افاد   الغربية، فقد    حكومة بتطبيقها في الضفة   التي باشرت ال  
 تجريد الشارع من السالح غير الشرعي وفرض سيادة القـانون، بينمـا             بهدفرغبتهم في تطبيق الخطة     

نها تسير كما يجب وعلى ما يرام مـن         أ هامن الراغبين في تطبيق   % ٥٩,٩ وقد رأى    %.٢٥,١ هاعارض
ان % ٧,٧نها تطبق بشكل شديد وتعسفي، فـي حـين يـرى            أمنهم يجدون   % ٢٢,٢ن  أال  إ،  حيث المبدأ 

  .هااالجهزة االمنية متساهلة ومتراخية في تطبيق
 ٤/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  مؤتمر المانحين في باريس خطة إصالح فلسطينيةتوقعات بأن يقر  .٣٥

تمر باريس االقتصادي الدولي المقرر عقـده       توقعت مصادر فلسطينية أن يقر مؤ      : صالح حزين  -عمان  
 كانون األول الجاري، خطة اإلصالح والتنمية الثالثية الفلسطينية التي تغطي الفتـرة             ١٧ في   باريسفي  
 دولة ومؤسسة عربية ودولية،     ٩٠وكشفت مصادر أن المؤتمر الذي سيحضره نحو         .٢٠١٠ و ٢٠٠٨بين  

حصلت علـى  التي  بليون دوالر لتنفيذ بنودها،     ٥,٥ة مبلغ   سيناقش خطة تطلب بموجبها السلطة الفلسطيني     
من المبلغ المطلوب لدعم موازنة السلطة، بما يضمن خفض العجز          % ٧٠وتُخصص الخطة    .إشادة دولية 
 بليون دوالر مع نهاية العام      ١,٣٥٠ بليون دوالر، إلى نحو      ١,٥ سنوياً، إذ ينخفض من      %١٠فيها بنسبة   

نصت الخطة على    كما   . ذاته وصوالً إلى خفض العجز إلى أدنى مستوى ممكن         يتكرر السيناريو ، ل المقبل
من النسبة المتبقية من المبلغ، لدعم القطاع االجتماعي والخدماتي وما تبقى للقطاعـات             % ٣٠تخصيص  
وتتضمن أيضاً دعم متطلبات المواطنين في قطاع غزة وتعزيز أوضاعهم، لجهة االستمرار في             . األخرى

الموظفين ودعم احتياجات العائالت الفقيرة، ومواصلة دعم أقسام الوزارات ودوائرها التي ما            دفع رواتب   
  .ل أعمالها اليوميةصت توالزا

  ٥/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  

   المزيد من الوقود تستطيع استيعابهيئة البترول المستودعات : غزة .٣٦
لم يعد بإمكان مستودعات الهيئة فـي       أعلن مجاهد سالمة مدير عام الهيئة العامة للبترول، أنه           :حامد جاد 

.  االسـرائيلية  محافظات غزة استيعاب أي كميات جديدة من مشتقات البترول التي توردها شـركة دور             
 ألف  ٢٠٠ ألف لتر، ومن البنزين بنحو       ٦٠٠وأشار إلى أن ما هو متوفر من السوالر يقدر بما يزيد عن             

 يكون بإمكانها غداً استيعاب أي كمية إضافية حـال          وبين أن الهيئة لن   .  طن ٣٠٠لتر، ومن الغاز بنحو     
من جهته، اعتبر محمود الـشوا   و.بقاء شركات الوقود على موقفها الرافض الستالم حصصها من الوقود    
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شركات استالم هـذه الكميـات      ال أن قبول    ،رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات محطات الوقود       
ة الناجمة عن النقص الشديد فـي الوقـود، واإلذعـان للقـرار             المخفضة يعني القبول باستمرارية المأسا    

ن تلبية احتياجات وزارة الصحة والبلديات والمخابز لن تبقي مـن هـذه             لفت موضحا إلى أ   و .اإلسرائيلي
  .، ما يعني أن محطات الوقود ستعمل لساعات معدودة فقط%٢٠الكميات أكثر من 

  ٥/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
  
  قطاع غزة عبر رفح الجمعة القادم للسماح بمرور مرضىفتح متوقعات ب .٣٧

قطاع، الذكرت مصادر فلسطينية في وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الوزارة دعت المرضى في : غزة
الذين يملكون تحويالت مرضية إلى المستشفيات المصرية أو الذين لديهم تحويالت إلى المستشفيات 

ى الدولة العبرية ألسباب سياسية، بإصدار تحويلة مرضية إلى اإلسرائيلية وممنوعين من الدخول إل
أن هناك نية لدى الحكومة المصرية، لفتح معبر رفح، إلدخال المرضى  حيث .المستشفيات المصرية

  . وذلك بدون إعالن رسمي، كما حدث مع حجاج القطاع فقط
  ٤/١٢/٢٠٠٥ قدس برس

  
  لبة بالسماح لهم بالمغادرة للمطارفحإعتصام لجرحى من قطاع غزة أمام معبر  .٣٨

للوصـول إلـى مستـشفيات      غزة   جريحا، ممن عجزوا عن مغادرة قطاع        ٦٠شارك نحو    :محمد الجمل 
عربية متخصصة، في اعتصام أمام معبر العودة الحدودي بمحافظة رفح ظهر أمس، للمطالبة بالـسماح               

ى منازلهم أو المستشفيات التي كـانوا  وأكد المعتصمون أنهم باقون أمام المعبر ولن يعودوا إل     .لهم بالسفر 
  .يعالجون فيها حتى يسمح لهم بالمغادرة

  ٥/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 
  

 كتابه دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي حول حمد سعيد نوفلندوة للدكتور أ .٣٩
صدور  الفكر العربي ندوة للبروفيسور أحمد سعيد نوفل بمناسبة ىنظم منتد:  أسعد العزوني-عمان 

 –كتابه الجديد بعنوان دور اسرائيل في تفتيت الوطن العربي عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
 تتآمر علي ى ستبقإن كانتتساءل نوفل عن دور اسرائيل في المنطقة بعد التسوية، ووقد  .بيروت
عن المطامع االوروبية تحدث المحاضر فقد  ذلك ىال . أم أن تعاملها سيتغير بعد انهاء الصراع،العرب

 لفت وفي سياق آخر . مؤكدا أن الدور االسرائيلي جاء مكمال للدور التآمري األوروبي،في الوطن العربي
 شرعيتها من شعوبها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات ىن كثيرا من األنظمة العربية حصلت علإلى أ

 ى كما أن أنظمة أخر،المواجهة مع اسرائيلالقرن المنصرم من خالل دعمها من القضية الفلسطينية و
  .فقدت شرعيتها بسبب موقفها السلبي من القضية

  ٤/١٢/٢٠٠٧الراية القطرية 
  
  الجامعة تحّمل اسرائيل مسؤولية تدهور االوضاع االنسانية في غزة   .٤٠

ضاع حملت االمانة العامة لجامعة الدول العربية اسرائيل مسؤولية تدهور االو:  وكاالت–القاهرة 
االنسانية في قطاع غزة وردود الفعل التي تنجم عن اجراءاتها وممارساتها غير االنسانية وغير القانونية 

وقال االمين العام للجامعة عمرو موسى للصحفيين، امس، ان السياسة االسرائيلية القائمة . في هذا الصدد
  ينيين وفرضها البؤس على حياتهم على تعميق الحصار لقطاع غزة وانزال العقوبات الجماعية بالفلسط

  



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ٩٢٢:         العدد                        ٥/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

تقع تحت طائلة القانون الدولي وان اسرائيل مطالبة باتخاذ االجراءات وخاصة بعد مؤتمر انا بوليس 
  .الكفيلة بايجاد جو مناسب للتحرك نحو السالم العادل

  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  ليس بين فتح وحماس رابح وكالهما خاسر : نقيب الصحفيين المصريين .٤١

، عند سؤاله عن "الدستور"قال نقيب الصحفيين المصريين الجديد مكرم محمد أحمد في حوار مع : اهرةالق
 نتائج االقتتال بين فتح وحماس أنه ىإن أسوأ ما ترتب علوجهة نظره عن ما جرى في غزة والضفة، 

عالم، وال ينبغي ترك أدى ألن تفقد القضية الفلسطينية الكثير من المتعاطفين معها في العديد من بلدان ال
تلك المشاكل عالقة بين األشقاء في الشارع الفلسطيني، ويجب علي الحكومات العربية أن تعمل على 
جمع الفرقاء للتوصل لحل، ومن المؤسف أن تدب الخالفات على هذا النحو بين فتح وحماس قبل أن 

لتاريخ لن يغفر لهما تلك الخطيئة يحسما الصراع مع إسرائيل ويستعيدا األراضي المحتلة، وأعتقد أن ا
  .التي شاركا فيها والتي أدت لتلطيخ سمعة القضية الفلسطينية

طرف رابح وكالهما خاسر، وأعتقد أن القيادات داخل كال ) فتح وحماس(ليس بين الطرفين  وأضاف،
أشعر الفصيلين يدركون ذلك جيداً، وسوف تستمر آثار ما جرى في غزة ورام اهللا لفترة طويلة، و

 حكماء الشعب الفلسطيني بل والشعب في الداخل لم يقم بالضغط ألن: بالدهشة التي تصل لحد الصدمة
إلجبار المتصارعين علي السلطة أن يكفوا عن تلك األعمال الصبيانية والتي ال يستفيد منها سوى 
إسرائيل ، ومن المؤسف أن يكون الصراع علي سلطة وهمية هي من ورق وستظل كذلك طالما استمرت 

  .ضي المحتلةالدولة العبرية تغتصب األرا
  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  االتحاد المتوّسطي بال جدوى في غياب الدولة الفلسطينّية: بوتفليقة لساركوزي .٤٢

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لنظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي، إنّه :  حياة خالد- الجزائر 
ستقلّة لها حدود واضحة وال طائل من ال جدوى من فضاء متوسطي من دون إقامة دولة فلسطينية م"

التفكير في فضاء متوسطي ما لم تحّل مشكلة الشرق األوسط وما دام الشعب الفلسطيني يعاني االحتالل 
ويأتي هذا الموقف رداً صريحاً على مشروع ساركوزي الذي يحمل بين طياته دمج كّل ". والحصار

  .وبينها إسرائيل، في خطوة ترفضها الجزائر ودول أخرىالدول التي تطّل على البحر األبيض المتوسط، 
  ٥/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  دعم السلطة سياسياً ومالياًفرنسا تضع خطة لمؤتمر المانحين ل .٤٣

الـذي  الخطوط العريضة لخطتها الخاصة بمؤتمر للمـانحين        ، الثالثاء،   اعلنت فرنسا :  رويترز -باريس  
يس الفلسطيني محمود عباس التي تسعى للتفـاوض علـى         لجمع االموال من اجل دعم حكومة الرئ      سيعقد  

 ١٧ دولة لحضور مؤتمر المانحين في باريس الذي سيعقد يوم           ٦٩ودعت فرنسا    .سالم دائم مع اسرائيل   
 دولة حضرت مؤتمر انابوليس الى جانب الدول االعضاء في االتحاد االوروبـي             ٤٤كانون االول بينها    

يهدف الى تعبئـة    ) المؤتمر"(وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان        .وكبار المانحين في االمم المتحدة    
  ."المانحين وتقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية

  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  ٢٠٠٨دولة تعلن دعمها المالي لالونروا لتغطية موازنتها لعام  ١١ .٤٤
اجتماعا امـس تـم     " االونروا"تبرعات لوكالة   عقدت لجنة الجمعية العامة المخصصة العالن ال      : بيت لحم 

حيث قررت الواليات المتحـدة دفـع    .٢٠٠٨خالله اعالن الدول لتبرعاتها للوكالة لتغطية موازنتها لعام         
 مليـون دوالر فـي حـين قـررت          ١٠٠ فيما قررت المجموعة االوروبية دفع       ، مليون دوالر  ٩٠مبلغ  

 ، مليـون دوالر   ١٥وايطاليـا   ،  مليون دوالر  ٢٧يج دفع   واعلنت النرو  . مليون دوالر  ٣٦الدنمارك دفع   
 االمـارات العربيـة مليـون       ، مليون دوالر  ٢ النمسا   ، مليون دوالر  ٥ فنلدنا   ، مليون دوالر  ١١واليابان  
وقالت فداء عبد الهادي مستـشار اول        . مليون دوالر  ٣لوكسمبورغ  ،   تركيا نصف مليون دوالر    ،دوالر

طين لدى االمم المتحدة كلمة عبرت فيها عن شكر وتقدير فلسطين لكافة الدول             بالبعثة المراقبة الدائمة لفس   
  .التي حضرت واعلنت تبرعاتها

  ٥/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  "حدوث تغير عميق ومؤثر" أدى الى "أنابولس ":موراتينوس .٤٥

 الدولي حتـى ال      وجه وزير الخارجية االسباني ميجيل أنخل موراتينوس أمس نداء الى المجتمع           :ا.ب.د
بشأن النتـائج   " تفاؤله"وأعرب عن    .في نتائج لقاء أنابولس بالواليات المتحدة مبرزا نجاح اللقاء        " يتشكك"

، وان الوضع يشير    "نتائج محدة "التي تم التوصل اليها في اللقاء، وأكد في الوقت ذاته ان اللقاء أسفر عن               
   .بين الجانبين" حدوث تغير عميق ومؤثر"الى 

  ٥/١٢/٢٠٠٧ليج اإلماراتية الخ
  
   "حماس"غاالوي يطرد صحافيين أمريكيين من مكتبه دفاعاً عن جورج  .٤٦

 ذكرت نشرة تحليل معلومات وسائل اإلعالم الدولية امس أن النائب البريطاني عـن حـزب                :آي.بي.يو
 تهدف  بل حركة تحرر وطنية    "إرهابية"االحترام جورج غاالوي دافع عن حماس، واعتبرها منظمة غير          

 ودخل في سجال مع آرون كالين مدير مكتـب الـصحيفة اإللكترونيـة              ،إلى تحرير بلدها من االحتالل    
في القدس ومقدم البرامج الحوارية اإلذاعية رستي همفريز وقام بطردهما          " وورلد نيت "األمريكية اليومية   

ـ    .اية المبنى من مكتبه القريب من مبنى البرلمان في لندن وتسليمهما للشرطة المكلفة حم             هواضـافت أن
ناشطان صهيونيان انتهكا اإلجراءات األمنية مـن خـالل تقـديم           "ادعى أن الصحافيين األمريكيين هما      

  ".نفسيهما زوراً بأنهما صحافيان
  ٥/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  كوندوليزا رايس يعتنق اإلسالم لأستاذ  .٤٧

 وهو أستاذ جامعي روسي المولد مـن أصـل          امس أن فالنتين بروساكوف،    ذكر:  يو بي آي   - الرياض
 .اعتنق اإلسالم الذي قال إنه وجـد فيـه الـسعادة          قد  كوندوليزا رايس،   ل ايهودي وسبق له أن كان استاذ     

بروساكوف انتقاده الشديد إلسرائيل وألكذوبـة      وتجدر االشارة في هذا السياق، إلى أن من المعروف عن           
   .الشعب المختار

  ٥/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  الدويك ينفى اقتراحه تسليم المقرات األمنية لمصر أو إرساله رسالة للعجرمي  .٤٨

مع رئيس المجلس التشريعي المختطف الدكتور عبد       " فلسطين"فيما يلي نص الحوار الذي أجرته        :الخليل
  .العزيز الدويك

  بداية كيف هو وضعك الصحي اآلن؟*
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 بعد التراجع المفاجئ، وأستطيع القـول إن هنـاك          الوضع الصحي أفضل بكثير وهناك زيادة في الوزن       
  .استقراراً صحياً

  هل لك أن تحدثنا عن عالقة المعتقلين مع بعضهم هذه األيام؟*
العالقة بين المعتقلين جيدة داخل السجن والجميع يؤمن بوحدة الحركة األسيرة، وال توجد إشكاليات على                

بة وتفاهم غير مسبوق بين جميع مكونات الحركـة         اإلطالق، بل على العكس من ذلك هناك تواصل ومح        
  .األسيرة

كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن مبادرة أطلقتها من السجن تقضي بتسليم المقرات األمنية في قطـاع                *
  غزة لمصر، ما حقيقة هذه المبادرة؟

وزيـر  " إلـى    بداية أنا لم أرسل رسائل ألحد، وقد قرأت تقريراً في جريدة القدس أنني أرسلت رسـالة               
عن طريق المحامية شيرين ناصر، وهذا الكالم غير صحيح ،وأنا كرئيس للمجلس التشريعي ال              " األسرى

أرسل رسائل لوزير هنا أو هناك وإنما إذا أردت تبيان موقفي من أي قضية أخاطب الرئيس أو رئـيس                   
  .رة على لسان أحدوأؤكد أنني لم أطرح أي مباد أحمد بحر،.الوزراء اسماعيل هنية أو نائبي د

وكل ما في األمر أن حديثاً دار بيني وبين عضو الكنيست إبراهيم الصرصور بصورة شخصية وجاء في                 
سياق ما يمكن أن تعلنه حماس، وكان رأيي أن الحركة يمكن أن قترح تسليم هذه المقرات لمن يـشاؤون                   

ي وشامل لحل اإلشـكاالت     وحتى لو كان للمصريين كخطوة على طريق بدء حوار وطني فلسطيني فور           
  . ومسبباتها٢٠٠٧التي تبعت أحداث شهر حزيران 

  كيف تنظرون إلى مؤتمر انابوليس وما هو موقفكم منه؟*
هناك شبه إجماع على أن مؤتمر انابوليس فاشل قبل قيامه وكانت أحداث الضفة الغربية وغـزة مؤشـر                  

ال يرى الشعب الفلسطيني فيهـا جـدوى   على رفض جماهيري واسع لمسلسل اللقاءات والمؤتمرات التي     
  .وكان استشهاد البرادعي في الخليل في هذه المسيرات عالمة بارزة معبرة عن هذا الرأي الشعبي 

  هل تعتبرون أن التصعيد على غزة هو من ثمار أنابوليس المرة؟*
غزة والعقوبات  من المؤسف أن حالة التصعيد اإلسرائيلي التي تبعت مؤتمر أنابوليس وبخاصة في قطاع              

 "إسرائيل"الجماعية التي تمارس ضد الماليين من أبناء الشعب الفلسطيني هي جزء من مسلسل محاوالت               
لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل، وقد جربت هذه اإلجراءات فـي الـسابق فلـم تجـد                  

  .طينيين وإنما للمنطقة بأسرهانفعاً،وهي في المحصلة تبعد آفاق التعايش واالستقرار وليس فقط للفلس
كيف ترون حالة المجلس التشريعي بعد انعقاد جلساته والتي تجري دون حضور أي كتلة برلمانية غير                *

  حماس؟
من المؤسف أن يستمر الخالف على جلسات التشريعي وعدم مباالة البعض بالحالة الشاذة التي ال يـزال                 

وراء القضبان ،وإنني أعتقد أن تكريس هذا الوضع يخـدم          فيها أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي        
  .المخطط اإلسرائيلي الرامي إلى استمرار وجود فراغ تشريعي على الساحة الفلسطينية

  كيف تنظرون لهذا األمر؟ استهدف السلطة لكوادر حماس باالعتقال والمطاردة في الضفة الغربية،*
م بإجماع أعضاء المجلس التشريعي فـي كـل جلـساته           االعتقال السياسي ظاهرة خطيرة جداً وهو محر      

وعبر السنين الطوال، وبالتالي يزيد ويعمق الهوة والشرخ بين  أبناء الشعب الواحد ،وهو أيضاً طريـق                 
الضعفاء الذين ال يقبلون بسماع الصوت اآلخر ،ومناقض تماماً للديمقراطية أيضاً التـي وصـل إليهـا                 

 شعوب األرض وثبتتها شرائع السماء وعلى رأسها ديننـا اإلسـالمي            الشعب الفلسطيني وتعارفت عليها   
  .الحنيف

 والسلطة الفلسطينية وبتناغم كبير تحاول عرقلة عمل الجمعيات الخيرية ولجان الزكـاة مـن               "إسرائيل"*
  خالل إعادة تشكيلها وتضيق الخناق عليها واعتقال العاملين فيها،كيف تقرؤون هذا المشهد؟



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ٩٢٢:         العدد                        ٥/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

ية ولجان الزكاة تعمل على تحقيق هدف واحد وهو عمل الخير واألصل أن تنمى وتشجع               الجمعيات الخير 
ال أن تغلق وتكسر،وهذا دليل آخر على تعمق الشرخ في أوساط الشعب وحالة االستقطاب التـي تجعـل                  

  .أحالم الشعب الفلسطيني أبعد ما تكون عن التحقيق واإلنجاز
  دة الشعب الفلسطيني ممثلة بأبي مازن وأبي العبد؟في ختام اللقاء، هل من كلمة توجهها لقا*

ندائي الدائم لكل من أبو مازن وأبو العبد أن أصلحوا بينكم ألن في هذا مصلحة حقيقية للشعب الفلسطيني                  
وعمر الدم ما كان ماء ،واتفـاق أبنـاء الـشعب             ، - األظفر ال يخرج من اللحم     -ويجب أن تعلموا أن     

وخاصة في ظل التنكر ألبـسط حقـوق الـشعب الفلـسطيني             عا من الرفاه،  الواحد واجب مهم وليس نو    
  .وقضاياه الجوهرية وعلى رأسها القدس والحدود والالجئين

  ٥/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  هل حان أوان إسقاط نظام غزة؟ .٤٩

  فهمي هويدي
مـازن  ذلـك أن ابـو   . بعد الذي حدث في أنابوليس، فإن السؤال حول مصير غزة أصبح مطروحاً بقوة            

وجماعته إذا كانوا قد التزموا بنزع سالح المقاومة وإسكات صوت معارضي االحتالل اإلسرائيلي، طبقاً              
لما قضت به المرحلة األولى من خريطة الطريق، فإن السؤال لم يعد عما إذا كان إسقاط نظام غزة سيتم                   

ي الوقت الراهن أم أنه يفضل      أم ال، وإنما بات منصباً حول التوقيت فحسب، وهل يستحسن أن يتم ذلك ف             
وبعد أن أصبحت   . أن يؤجل بعض الوقت، بعد أن تهدأ أجواء التفاؤل التي أشاعها انعقاد مؤتمر انابوليس             

خريطة الطريق هي المرجعية الوحيدة التي يحتكم إليها في مسار االتفاق مع اإلسرائيليين، حتى ذكـرت                
يشر بكلمة إلى قرارات األمم المتحدة وال إلى مبـادرة          خمس مرات في وثيقة إعالن النوايا، في حين لم          

السالم العربية، فإن أبو مازن صار ملزماً بالوقف الفوري للتحريض والعنف، وإعادة التنـسيق األمنـي                
 اإلسرائيلي، كما ورد في نص المرحلة األولى من الخريطة المذكورة وإن بـادرت قيـادة                -الفلسطيني  

زام في الضفة الغربية، مبتدئة بنابلس، فإن عمليات مالحقة المقاومين وتجريدهم           السلطة بالوفاء بهذا االلت   
من سالحهم وقمع المعارضين الى حد إطالق الرصاص على مظاهراتهم، انطلقت مثل مؤتمر انـابوليس               

الذي دعت اليه الخريطة، وهو العزم الذي رحب        " الواجب"في إشارة إلى أن أبو مازن لن يقصر في أداء           
ولمرت وشجعه عليه، حتى زوده ببعض الدبابات والبنادق والذخائر التي تمكن عناصر األمن الوقائي              به ا 

وفي الوقت ذاته، فإن التنسيق مع اإلسرائيليين مضى بشكل موازٍ سواء علـى صـعيد               . من أداء مهمتها  
ألمـن الوقـائي    تبادل المعلومات أو فيما يخص تصفية وجود المقاومين والمطلوبين، الذين كانت قوات ا            

  .تالحقهم في النهار، في حين يشن االسرائيليون غاراتهم في الليل بحثاً عنهم
فاسـرائيل تـضيق ذرعـاً      . في هذه األجواء، فإن وضع غزة أصبح شاذاً في نظر الالعبين األساسيين           

ماس بالصواريخ التي تطلق منها بين الحين واآلخر، وأبو مازن صار مشغوالً بتحرير غزة من سلطة ح               
أكثر من انشغاله بتحرير فلسطين، خصوصاً أن استمرار وضع غزة يسبب إحراجاً دائماً له ألنه يكـشف                 

ومن ناحية ثالثـة، فـإن األمـريكيين        . مع االسرائيليين واألمريكيين  " التعاون"المدى الذي ذهب إليه في      
ضافة الى أنـه يـشكل      يعتبرون أن بقاء غزة في وضعها الراهن يضعف من مراهنتها على أبو مازن، إ             

  .عقبة في تنفيذ خريطة الطريق
 الحالي تقريراً لمراسلها في تل أبيب، الزميل نظير مجلي تحـدث            ٢/١٢في  " الشرق األوسط "لقد نشرت   

 ٢٥٠ذكر فيه أن اسرائيل قتلت منذ مطلع السنة         . فيه عن االستعدادات العسكرية االسرائيلية الجتياح غزة      
ن قيادة الجيش في المنطقة الجنوبية تعد عملية كبيرة تستهدف اإلجهـاز علـى              فلسطينياً في القطاع، ولك   

وتباحث أولئك القادة مع رئيس األركان الجنرال غابي اشكنازي حـول األوضـاع فـي               . المقاومة هناك 
وفي مقدمتها كتائـب    . القطاع، خصوصاً ظروف المواجهة الراهنة ضد التنظيمات العسكرية الفلسطينية        
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.  الجناح العسكري لحركة حماس ولجان المقاومة الشعبية، حركة الجهـاد اإلسـالمي            -قسام  عز الدين ال  
ونقل التقرير عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها إن االوضاع في القطاع اسوأ مما كانت عليـه إبـان                  

ـ   ٢٠٠٠االحتالل االسرائيلي في الجنوب اللبناني قبيل االنسحاب االسرائيلي من هناك عـام              الق  وان إط
النار الفلسطيني ما بين القصف المدفعي واطالق النار من الرشاشات يتم بمعدل مرة كل خمس دقائق في                 

 متراً فقـط فيطلقـون      ٥٠ساعات النهار، وأن المسلحين يقتربون من الجدار المحيط بقطاع غزة مسافة            
 كانت قد سـقطت قذيفـة       جدير بالذكر أنه خالل لقاء اشكنازي مع الضباط       . القذيفة ويهربون الى الداخل   

  .على بعد أمتار منه فاعتبرها شهادة حية لما قيل له وراح يتباحث معهم حول سبل الرد
في التقرير أيضاً ان ضباط المنطقة الجنوبية أبلغوا رئيس األركان أن حماس تعد قوة عسكرية ضـخمة                 

اد قوة، ويصبح التغلب عليهـا      في القطاع استعداداً لمواجهة هجوم اسرائيلي بري وكل يوم يمر عليها تزد           
تصفية النـواة األساسـية للتنظيمـات اإلرهابيـة         "أصعب وطالبوه باالنطالق الى عملية واسعة تتيح له         

  ".الفلسطينية
إزاء هذا الموقف من العسكريين نقل على لسان أحد المقربين من رئيس الوزراء أيهود أولمرت القول إنه                 

رية واسعة في هذه الظروف حيث أن اسرائيل كسبت نقاطاً عديـدة            من غير المعقول أن تنفذ عملية عسك      
) كـانون األول ( ديسمبر ١٢ففي  . في مؤتمر أنابوليس بوصفها دولة معنية بالسالم وال يجوز أن نضيعها          

غيـر أن   . الحالي ستبدأ اللجان الفرعية عملها، ومثل هذه النشاطات ال تالئم تنفيذ عمليات حربية واسعة             
كرية االسرائيلية ذكرت أن تأجيل العملية الكبرى ال يحول دون قيـام الجـيش بعمليـات                المصادر العس 

وأشـارت إلـى أن الـضغوط       . محدودة رداً على أي قصف أو اطالق رصاص من الجانب الفلسطيني          
األخرى التي تمارسها اسرائيل، خصوصا تخفيض كميات الوقود والكهرباء مع قدوم الـشتاء يمكـن أن                

أكثر شجاعة في الوقت الراهن من عملية عسكرية قد توقع أعداداً كبيرة            : االً ضد القطاع  تكون سالحا فع  
 محطة  ١٥٠من القتلى في صفوف االسرائيليين، إذ في ظل ذلك التخفيض المرشح للزيادة، فإنه من بين                

  . محطة فقط٥٠وقود في القطاع لم يعد يعمل غير 
ل اسبوع من انعقاد مؤتمر انـابوليس، كـشف الـصحافي           من المالحظات المهمة في هذا السياق، انه قب       

االسرائيلي ناحوم برنيع النقاب عن أن تفاهماً توصل اليه رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت مـع                
أبو مازن يقضي بأن تقوم اسرائيل باجتياح قطاع غزة بغرض اسقاط حكومة حماس وتوجيـه ضـربة                  

وعلى الرغم مـن أن     . رية، تمهيداً لتسليم القطاع مجدداً ألبو مازن      قاصمة لبنى الحركة التنظيمية والعسك    
ـ            في النقل والدقـة فـي      " األمانة"برنيع يوصف بأنه من الصحافيين القالئل في تل أبيب الذين يتميزون ب

غير أن ما جـرى فـي       . جلب المعلومات، إال أنه ذكر أن هذه المعلومة قد ال تكون دقيقة او مبالغاً فيها              
فاإلعالن المشترك الذي تاله الرئيس بوش على المـؤتمر حيـث           . س أيَّد الفكرة التي تحدثت عنها     انابولي

شدد على أن خريطة الطريق هي المرجعية الوحيدة للعملية التفاوضية، فإنه أناط بالـسلطة الفلـسطينية                
في وسـائل   مسؤولية تفكيك حركات المقاومة الفلسطينية وجمع سالحها، ووقف التحريض ضد اسرائيل            

وأشارت مصادر المؤتمر إلى أنه في لقائهم الثالثـي،         . اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية والدينية الفلسطينية    
أوضح كل من بوش واولمرت ألبومازن أنه يتوجب عليه الوفاء بهذا التعهد ليس فـي الـضفة الغربيـة                   

من تدخل اسـرائيل إلسـقاط   ولما كانت غزة تحت سيطرة حماس فال مفر . فحسب، وإنما في غزة أيضاً   
فـي هـذا الـصدد،      . سلطة حماس والقضاء عليها، بما يسمح ألبو مازن باستعادة سيطرته على القطاع           

ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي أنه من أجل رفع الحرج عن أبو مازن، وحتـى ال يبـدو                   
اقترحوا أن تتولى قوات الناتو الـسيطرة       كمتعاون مع المخطط االسرائيلي بشكل مباشر، فإن األمريكيين         

وبعد ذلك، يـتم توجيـه      . على القطاع بعد انسحاب اسرائيل منه، بحيث تمكث هذه القوات بعض الوقت           
الشاهد األكبر علـى أن ثمـة       . الدعوة ألبومازن والقيادات الهاربة بالعودة للقطاع لملء الفراغ الحاصل        

ه هو ما قاله نائب رئيس الوزراء االسرائيلي افيغدور ليبرمن          مخططا قد طبخ في أنابوليس في ذلك االتجا       



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ٩٢٢:         العدد                        ٥/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

تعليقاً على خطاب أولمرت وأبو مازن أمام المؤتمر في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية فـي التلفزيـون                  
االسرائيلي حين أشار إلى أن أبومازن وفياض متلهفان ألن تقوم إسرائيل بإعادة احتالل القطاع أكثر من                

  ".روت، وهي المستوطنة التي تتعرض للقصف من الفلسطينيين في القطاعسكان سدي
إذا قدر له أن يتم فستكون له تداعيات كثيرة، إحداها وأهمها تمكين اسرائيل من تـصفية                " السيناريو"هذا  

                المقاومة في الداخل، تمهيداً لتصفية القضية كلها، األمر الذي يضع قوى المقاومة الفلسطينية أمـام تحـد 
  . أمام اختبار جديد- او ما تبقى منها -جديد، وقوى الممانعة العربية 

  ٥/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
    

  الى السيدة رايس مع التحية .٥٠
  احمد يوسف. د

  .. السيدة وزيرة الخارجية
لقد اقتضت ضرورة المصلحة وااللتزام الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني الذي منحنا ثقة قيادتـه أن أكتـب                 

رسالة إليكم على خلفية ما جرى في مؤتمر أنابوليس، حيث إن إدارتكم ليست أكثر حرصا واهتماما                هذه ال 
وأود هنا أن أشير إلى أن أية مبادرات سالم أو مؤتمرات لن تكون فعالة              .. بالسالم منا نحن الفلسطينيون   

  .وذات جدوى إذا ما كانت عناصر النجاح غير متوفرة
 خطوة إيجابية نحو إيجاد حلٍّ للصراع لن تكون مجديـة طالمـا أن الحكومـة       ومن البديهي القول إن أي    

إن عملكم على مختلف الساحات لعـزل       .. المنتخبة في فلسطين يتم تجاهلها ومحاصرتها من قبل إدارتكم        
حماس هو الخطأ بعينه، إن إدارتكم تعمدت تجاهل حقائق األشياء على أرضنا الفلسطينية المحتلة، والتي               

 بالفوز الساحق الذي حققته كتلة التغيير واإلصالح، التي شكلت العنوان السياسي الجديـد لإلطـار                تمثلت
لذا، فإن تجاهلكم لها يشكل إضرارا بالمـصالح الحيويـة للواليـات            .. الحزبي الذي دخلنا به االنتخابات    

ء والكراهية لكم في بلدان      إلى تعميق مشاعر العدا    - بالتأكيد   -المتحدة في المنطقة، كما وأن ذلك سيؤدي        
الشرق األوسط والعالم اإلسالمي كافة، حيث ال يعقل أنكم تعملون على تسويق الديمقراطية في العـراق                

  ..!!وأفغانستان وتتجاهلونها في فلسطين
فنحن على العكس مـن     .. إن الكثير من الناس يخطئون القول بزعمهم أننا نكره أو نبغض تحقيق السالم            

 بفتح باب الحوار مع الواليات المتحدة وأوروبـا بهـدف           - ومنذ البداية    - حيث طالبنا مراراً     ذلك تماما، 
إن صراعنا مع إسرائيل يرتكز على قاعـدة أن         .. التعاطي الجاد مع القضايا التي تم تناولها في أنابوليس        

رحل عن أرضـنا، وأن     لنا حقًا نطلبه، ومظلمة نريد أن نرفعها عن كاهل شعبنا، فهذا االحتالل عليه أن ي              
إن تاريخنا يشهد بأننا عشنا جنباً      .. يوضع حد النتهاكاته المتكررة وتعدياته على حقوق اإلنسان الفلسطيني        

ولو ..  يوم لم يكن هناك احتالل وعدوان      - وقد دام ذلك آالف السنين       -إلى جنب مع المسيحيين واليهود      
ديـار  :  آمنين عبر األلفيتين األخيرتين فسيأتيكم الجواب      - حقاً   -سألتم اليهود عن أكثر مكان عاشوا فيه        

  .. العرب والمسلمين
 هي التعـايش والتفـاهم ولـيس التحـدي          - برغم خالفنا العقائدي     -كما أن نظرتنا للعالقة مع الغرب       

إن شعبنا التزم   .. والمواجهة، فنحن لسنا ضد األمريكيين، وال ضد األوروبيين، وال ضد أحد من العالمين            
، وذلـك ألن إسـرائيل      ١٩٦٧بقبول دولة فلسطينية حرة ومستقلة على حدود ما قبل الرابع من حزيران             

والواليات المتحدة مازالتا تتجاهالن التعاطي الحقيقي مع جـوهر المـشكلة أال وهـو احـتالل األرض                 
  . ١٩٤٨الفلسطينية، وحق العودة لالجئي عام 

  ..السيدة وزيرة الخارجية
عـدم  "ذا ما تم تجاهل هذه الرسالة من قبل إدارتكم، طالما أن سياستكم تجاهنا مازلت هي                إننا لن نفاجأ إ   

بالرغم من دخولنا العملية الديمقراطية، وإعالننا عن وقف إلطالق النار أحادي           ..!! "التعامل مع إرهابيين  
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 مـن قبـل    توقع كيف ستكون ردة الفعل- سيدة رايس -فهل لكم .. الجانب لمدة زادت عن عام ونصف 
  !!العالمين العربي اإلسالمي تجاه مثل هذا النفاق األمريكي الفاضح ؟

 من العقلية الضيقة ومن سياسية الكيل بمكيالين للواليات         - في الغرب    -وحتى مع تزايد نداءات الشكوى      
واقفهـا  المتحدة وحلفائها، فإن على وزارة الخارجية أن تجد حلوالً جديدة خالقة بدالً من التشديد علـى م                

وإن الشعور الذي يدعيه اإلسـرائيليون بـالموت        .!! إن هناك احتالال يا سيدة رايس     .. القديمة والمكررة 
إننـا ال نلهـث وراء      .. وغياب األمن مرجعه هذه المعاناة المزمنة من االحتالل، وعليكم أن تتفهموا ذلك           

 بالطبع  -لمحتلة، وإن هذا يملي عليكم      اعترافكم بنا، ألننا نمثل الحزب المنتخب ديمقراطياً في األراضي ا         
  . حسن االستماع والتعامل مع جميع األطراف المعنية في الصراع ونحن منهم-

إن المؤتمر كان يحمل بذور فشله حتى قبل أن يبدأ، وهو عمٌل تم التسرع في اإلعـالن عنـه لمكـسب                     
على الرغم من جهودكم للعمل     و.. سياسي، كما أنه يتجاهل حالة الضعف التي عليها األطراف المفاوضة         

على إنجاح المؤتمر، إال أنه لم يحظ بالدعم المطلوب، فالقادة العرب كانوا حذرين مـن المـشاركة فيـه                   
إن فشل أنـابوليس    .. بسبب غياب القناعة لديهم باستعداد الطرف اإلسرائيلي لتغيير الوضع عما هو عليه           

  .بية التي دعمته، وأيضا على االستقرار بالمنطقةسيكون له تداعيات بالغة السلبية على الدول العر
إن لدينا شكوكًا وتخوفات مرجعها ما تراكم لدى شعبنا من خبرات عبر العمليات التفاوضية السابقة مـع                 

فبالرغم من كل المطالبات األمريكية لها بالتوقف عن العدوان ووقف االسـتيطان، اسـتمرت              .. إسرائيل
وبينمـا أنـتم كنـتم      .!!  في التوسع داخل أراضينا الفلسطينية     -ن الزمان    على مدار عقدين م    -إسرائيل  

 العاملة على مصادرة األرض وتوسعة      -مجتمعين في أنابوليس، فإن أصداء الحفّارات وهدير الجرافات         
وهذا يشكل تحديا فاضحا لإلرادة الدولية، وضربا بعـرض         ..!!  يمأل جنبات الضفة الغربية    -االستيطان  

  .لكل قراراتها ومواقفهاالحائط 
لذا، فإن من الصعب التخيل وجود حكومة إسرائيلية بإمكانها االلتـزام بتحقيـق انـسحاب سـلمي مـن                   

إنهم فقط يستخدمون مثل هذا المؤتمر كوسيلة للمماطلة والحديث عن السالم، بينمـا ال توجـد                .. أراضينا
  .لديهم النية لتطبيق أيٍ من قراراته

 يتعرضون للعقاب الجماعي، ألنهم نجحوا في إجـراء انتخابـات           - الوقت الراهن     في -إن الفلسطينيين   
إنه لمن الصعب تخيل حجم الحرمان والفقر المدقع الذي يعـاني           .. حرة نزيهة، وقاموا باختيار حكومتهم    

 مليون نسمة يعيشون محاصرين في قطاع غزة، حيث االحتالل يحكـم            ١,٣منه الفلسطينيون، وباألخص    
  ..!!  أو سجن كبير"غيتو"بضته، وكأننا داخل علينا ق

إن نُظم مياه الصرف الصحي والطاقة مدمرة، كما أن جميع االحتياجات األساسية بما فيها اإلنسانية معلّقة                
أو مفقودة، وأن الكثير من أبناء شعبنا لم يتلقوا رواتبهم منذ سنتين، كما وتبلغ نسبة البطالة فـي القطـاع                    

، وهـم مـازالوا     %٨٠ة أولمرت عملت على تخفيض إمدادات الوقـود بنـسبة           كما أن حكوم  %.. ٧٥
  .يتوعدون بقطع التيار الكهربائي واجتياح غزة مجدداً

 بوضع شروط مسبقة على الفلسطينيين قبل أي تعاط أو تواصل معهـم، ولـم               - سيدة رايس    -لقد قمتم   
 لم تطلبوا مـن     - مثال   -فأنتم  ..!! توضع شروط مسبقة على اإلسرائيليين كما يقتضي العدل واإلنصاف        

إسرائيل االعتراف بدولة فلسطينية، وال بنبذ ما يمارسونه كل يوم ضد أهلنا في الضفة الغربية وقطـاع                 
غزة، كما ولم تلزموهم بالقبول بحق العودة، واحترام االتفاقيات الدولية السابقة، ولم تناشدوهم حتى بوقف               

  .نصرياالستيطان وإزالة جدار الفصل الع
  ..السيدة وزيرة الخارجية

 إلى أن الواليات المتحدة يتحتم عليها إيجاد وسيلةً ما للتواصل مـع             "كولين باول "لقد أشار الوزير السابق     
 تحظى بتأييد شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وقد قـال ذلـك       - بحسب قوله    -حركة حماس، ألنها    

..  وهو بكل بساطة يدعو لما تقومين به من نشر للديمقراطية          ألنه معني وملتزم بخدمة الواليات المتحدة،     
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وأيضا ما أشار إليه عدد آخر من السياسيين األمريكيين أمثال بريجنسكي ولي هاملتون وتوماس بيكرنـغ                
نحن نعتقد أن حوارا حقيقيا صادقًا مع حركة حماس يعتبر مفـضال            ": في رسالتهم للرئيس بوش، بالقول    

  ." عزلهاإلى درجة بعيدة عن
 الرغبة الجادة واالهتمام الحقيقي بحل الصراع، فـإن ذلـك يـستدعي             - سيدة رايس    -فإذا كانت لديكم    

عليكم أنتم تقع كل تبعات الفشل      .. التواصل لتعزيز فرص السالم وليس تكريس القطيعة والعزل السياسي        
أخذ االستيطان منحا تصاعديا    وما سوف يترتب عليه من زيادة آلالم شعبنا الفلسطيني وأحزانه، حيث سي           

 إلدارة بوش أي ذكر أو أثرٍ يشهد على دورها في صـنع             - في التاريخ    -فوق أرضنا، ولن يكون هناك      
  .السالم بمنطقة الشرق األوسط

إن شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن تنطفئ الشعلة حتى يحمل االحتالل عصاه ويرحل،               
  . قامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلةويتحقق الحلم في إ

  المستشار السياسي السماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة
  ٥/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

 
  لماذا؟" يهودية الدولة"شعار  .٥١

  منير شفيق
في مرحلة إدارتي بوش وشارون ارتفع إلى رأس األجندة اسـتخدام صـفة اليهوديـة مقترنـة بـصفة                   

، وأخذت هذه الصفة بعداً أشـد إلحاحـاً فـي           "دولة إسرائيل "ان الصهيوني المسماة    اإلسرائيلية لدولة الكي  
سياسات حكومة أولمرت، وراحت وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني تنظر لها وتوضح ما المقصود بإثـارة               

  .موضوع يهودية الدولة أو دولة اليهود، بمعنى لليهود فقط وال حق لغيرهم بالوجود فيها
 والسيما بعد تسلم فصائل المقاومة بزعامة حركـة         ١٩٦٤مة التحرير الفلسطينية العام     عندما تشكلت منظ  

فتح قيادتها، شنت حمالت ضد كل من يستخدم عبارة اليهود واليهودية، ألن هذا االستخدام يـشمل كـل                  
ية التي  يهود العالم وكل تابعي الديانة اليهودية مما قد يتضمن استعادة لمواقف الحركات الفاشية والعنصر             

تقسم الناس وتحكم عليهم بناء على معايير الجنس والعرق أو الدين، ولهذا تعود أبناء الثورة الفلـسطينية                 
منذ نهاية ستينات القرن الماضي على استخدام صفة الصهيونية في اإلشارة إلى الدولة والحكومة وإلـى                

اع باعتباره صـراعا ضـد الحركـة        الحركات السياسية في دولة الكيان الصهيوني، وذلك لمعاملة الصر        
الصهيونية التي تستهدف احتالل فلسطين وتهجير أهلها وإحالل مستوطنين يهـود مكـانهم وإقامـة دول                

، فصفة الصهيونية تبعد عن الصراع شبهة الصراع الديني أو العرقـي            "دولة إسرائيل "قومية لهم أسموها    
  .أو العنصري ضد كل اليهود أو اليهودية من حيث أتى

ولكن مع انتقال بعض القيادة إلى مرحلة المساومة والتنازل عما احتل مـن أرض فلـسطين فـي سـنة                    
، مع ما يقتضيه ذلك من اعتـراف        )١٩٦٧األراضي المحتلة المغتصبة ما قبل حزيران        (١٩٦٨/١٩٦٩

أو " يلإسـرائ "بدولة الكيان الصهيوني طلب منهم استبعاد صفة الصهيونية واالعتراف بالدولة باعتبارها            
  .، وذلك الستبعاد إشكال إحالل شعب مكان شعب آخر"دولة إسرائيل"

وليس االعتراف بحق تاريخي، أو بحق تقرير       ) الدفكتو" (االعتراف الواقعي "وأثير في ذلك الوقت مشكل      
مصير الشعب على أرضه، ألن هذين الحقين يتعارضان تعارضاً كلياً مع حق الشعب الفلـسطيني فـي                 

ولهذا كان البد أن يمرر موضوع      . حقه في تقرير المصير الذي يقر له به القانون الدولي         أرضه ووطنه و  
، وهو ما نظر له منظرو التسوية من فلسطينيين وعرب وهم ال            "االعتراف الواقعي "االعتراف من خالل    

انتقـال  باعتباره أول خطوة في سلم التنـازالت، والـدليل          " االعتراف الواقعي "يعلمون إلى أين سيقودهم     
الضغوط اآلن إلى ضرورة االعتراف بيهودية إسرائيل باعتبارها الوطن القومي لليهود، وبمعنـى أن ال               

  .حق لغير اليهود فيها أو في سكناها
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وبهذا يكون المقصود اليوم في الحديث عن اليهود واليهودية ومن دون خشية من تعميم ما يرتكبه الساسة                 
حق الشعب الفلسطيني على اليهود واليهودية جملة وهـذا معنـى نقـل             الصهاينة من جرائم أو ارتكبوه ب     

إلى الحديث عن اليهود هكـذا مـن        ) بالمعنى السياسي (الحديث من حركة صهيونية ومن دولة إسرائيلية        
في الغرب أو من يريدون تحويل الصراع إلـى         " معادو السامية "حيث أتى، وهذا ما كان يصر عليه دائما         

دال من أن يحصر في حدوده الفعلية باعتباره صراعا سياسيا ضد احـتالل األرض              صراع ديني، وذلك ب   
واغتصابها وتهجير أهلها وإحالل مستوطنين أو مستعمرين مكانهم، وليس ضد اليهود باعتبارهم يهودا أو              
ضد الدين اليهودي باعتباره دينا، وبهذا ال تزر وازرة وزر أخرى، وال تحمل جرائم البعض على الجميع                 

  .كافة
وهذا هو موقف اإلسالم رغم أنه دخل الصراع سياسيا وعروبيا وإسالميا ووطنيا حين اغتصبت فلسطين               
واعتدي على المقدسات اإلسالمية واستهدف المسجد األقصى فهو جهاد ضد اغتصاب واعتـداء وضـد               

د واليهوديـة   فالموقف اإلسالمي من اليهو   . مغتصبين ومعتدين وليس ضد اليهود واليهودية من حيث أتى        
أما في فلسطين فالقضية    . محدد في العقيدة كما هو الحال بالنسبة إلى المسيحية والعقائد والمذاهب األخرى           

تتعلق بالعدوان واالحتالل واغتصاب األرض والتهديد البشري واالعتداء على المقدسات والسيما المسجد            
  .األقصى ومدينة القدس

والسؤال اآلن لماذا هذا اإلصـرار  . سطينية والعروبة والقومية العربيةوبالطبع هذا هو موقف الوطنية الفل  
اإلسرائيلي الصهيوني الرسمي والمدعوم من المحافظين الجدد في أميركا على انتزاع اعتراف فلـسطيني       

ـ    ، بمعنى أنها دولة لليهود فقط وليس بالمعنى الذي عرفت به           "يهودية الدولة "وعربي وإسالمي وعالمي ب
ين أعلنت الدولة أو طلبت االعتراف بها أو عندما كانت تشير إلـى اليهوديـة بـالمعنى غيـر                   نفسها ح 

  .المقصود اآلن
الهدف ببساطة هو إسقاط حق العودة باعتباره متناقضا مع دولة لليهود فقط، كما انتـزاع حـق الوجـود     

ك حـق ال ينـازع،       باعتبارهم موجودين فوق أرضهم ولهم في ذل       ١٩٤٨األصلي بالنسبة إلى فلسطينيي     
األمر الذي يتهدد بتهجيرهم ولكن كيف يمكن لمنظري هذا الموقف الجديد أن يقيموا حجـتهم ويـدعموا                 

  دعواهم؟
، حيث ذكرت صفة يهـود      )١٨١(بعضهم عاد إلى وعد بلفور ونص االنتداب على فلسطين وعلى قرار            
ية وفلسطينية، وذلك بقصد القول أن      وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين أو تقسيم فلسطين لدولتين يهود          

ليس هنالك من جديد، فاألمر كان كذلك دائما، ولكن ال يستطيع هؤالء أن يفسروا حتى وعـد بلفـور أو                    
مـن  ) فلـسطين (انه يعني إعطاء اليهود كيانا قوميا بعد تطهيـر األرض           ) ١٨١(نص االنتداب أو نص     

ذه النصوص لم تقصد ذلك، وال يمكن تفسيرها بأنها         سكانها األصليين واغتصابها وادعاء ملكيتها، فكل ه      
هـو عـدم    ) ١٨١قـرار   (تقصد ذلك، فكان المقصود بإقامة وطن قومي في فلسطين أو تقسيمها لدولتين             

المساس بحقوق سكانها األصليين أو وجودهم فيها، وذلك رغم الظلم الفادح والمخالف للقـانون الـدولي                
فلسطين ولو في جزء منها ولو من دون المساس بحقوق أهلهـا            أصال بإعطاء حق إقامة وطن قومي في        

  .وجهودهم
فنحن هنا إذاً أمام تزوير للتأريخ والنصوص وللمقاصد بما في ذلك الحجة الرسمية اإلسرائيلية القائلة ان                
الفلسطينيين هجروا بإرادتهم ولم يهجروا بالقوة والتطهير العرقي، فالسياسة اإلسـرائيلية ال تـستطيع ان               
تسوغ تهجير الفلسطينيين واالستيالء على أمالكهم بأنه نابع من حق إقامة الوطن القومي اليهودي علمـا                
أن فحوى حجج ليفني وأولمرت تتضمن ذلك، وهذا ثمن سياسات التنازالت الفلـسطينية والعربيـة فـي                 

  تجلياتها الحالية، وإال ما تفسير كل هذا التمادي والتجرؤ؟
  ٣/١٢/٢٠٠٧ة صحيفة الوقت البحريني
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  أسباب ودالالت سحب مشروع القرار األمريكي في مجلس األمن .٥٢
  حسن نافعة

لم يكد مؤتمر أنابوليس ينتهي من أعماله حتى شرع زلمان خليل زاد، مندوب الواليات المتحدة األمريكية                
ليهـا  في مجلس األمن، في صياغة مشروع قرار وزع على الصحفيين بالفعل يشيد بالنتائج التي توصل إ               

وما إن بدأت وكاالت األنباء تتناقـل       . المؤتمر ويطالب الدول األعضاء في األمم المتحدة بتأييدها ودعمها        
الخبر قبيل ظهر يوم الجمعة الماضي حتى اتصل بي أحد المسؤولين في قناة الجزيرة ألعلق عليـه فـي                   

رار، فقد طلبت من محـدثي أن       وألنني لم أكن قد اطلعت بعد على نص مشروع الق         . نشرة األخبار التالية  
يقرأ لي على الهاتف نص البرقية التي تناقلتها وكاالت األنباء، وتبين لـي حينئـذ أن مـشروع القـرار                    

األولى، للترحيب بجهود اللجنـة الرباعيـة       : األمريكي المقدم على عجل يحتوي على ثالث نقاط أساسية        
حل على أساس دولتين والتوصل إلى سالم شـامل         تعمل على تحقيق    "الدولية التي يصفها المشروع بأنها      

تأييـد برنـامج    "لدعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى        : ، والثانية "ودائم وعادل في الشرق األوسط    
عمل المفاوضات وتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في خريطـة الطريـق وتقـديم الـدعم الـسياسي          

االمتناع عـن تقـديم     "لدعوة األطراف المعنية إلى     : ، والثالثة "يليةوالدبلوماسي للجهود الفلسطينية اإلسرائ   
  ".تسهيالت تساعد عمليات العنف واإلرهاب التي تستهدف تعطيل تلك الجهود
وبدا لي أن مردها يعود إلى      . كان من الطبيعي أن تلفت العجلة في التقدم بهذا المشروع انتباه أي مراقب            

تعليقات راحت تشكك في جدوى مؤتمر دولي بدت إسرائيل هـي           الرغبة في قطع الطريق بسرعة على       
الرابح الوحيد فيه والحاصد على كل الجوائز، وهو عامل ال يمكن أن يـساعد علـى اإلسـراع بعمليـة                

وألنه لم يخطر ببالي قط أن مندوب الواليات المتحدة في مجلس األمـن يمكـن أن                . التسوية في المنطقة  
لنوع دون تشاور مسبق مع المندوب اإلسرائيلي، فقد بنيت تعليقي األولـي            يتقدم بمشروع قرار من هذا ا     

وكان تقديري أن القـرار     . في قناة الجزيرة على أن المشروع يحظى برضا وموافقة الحكومة اإلسرائيلية          
ليست له قيمة كبيرة لسبب بسيط وهو أن مؤتمر أنابولس لم يسفر عن نتائج إيجابية حقيقيـة وملموسـة                   

لمسارعة بطلب دعمها وتأييدها من مجلس األمن، بل وحاولت لفت االنتباه إلى مسألة اعتقدت              تستوجب ا 
أنها مهمة جدا، وهي الواليات المتحدة تسعى دائما إلبعاد األمم المتحدة عن ممارسة أي دور حقيقي فـي                  

ف الموقـف   عملية التسوية ألن سقف الشرعية الذي تمثله القرارات الصادرة عنها أعلى بكثير من سـق              
  . اإلسرائيلي

وألن الواليات المتحدة تصر على االنفراد بعملية التسوية واعتادت أن تقوم بمبادرات منفردة لخلق آليات               
للتسوية خارج نطاق األمم المتحدة ووفق مرجعيات تختلف عن مرجعيـات الـشرعية الدوليـة، فمـن                 

وصل إليه في محاولة إلضفاء الشرعية على ما        مصلحتها أن تعود بعد ذلك لألمم المتحدة إلقرار ما تم الت          
وتلك محاولة مكشوفة وخبيثة إلضعاف الشرعية الدولية وإحاللهـا بمرجعيـات           . هو غير شرعي أصال   

من هنا لم يخطر ببالي قط أن يتسبب مشروع القرار هذا فـي             . أخرى غامضة ومنحازة لصالح إسرائيل    
دارة األمريكية وللواليات المتحدة كدولة وكمجتمع وكقوة       انفجار فضيحة من العيار الثقيل لخليل زاد ولإل       

فما هي إال ساعات قليلة حتى كانت وكاالت األنباء قد راحت تتناقل خبرا عاجال يفيد أن اإلدارة                 . عظمى
األمريكية قررت سحب مشروعها نهائيا بعد أن أبدت الحكومة اإلسرائيلية عدم ارتياحها له واعتراضـها               

ففي لحظة كاشفة ظهر للعالم كله وبوضـوح تـام أن           . يا للهول، . لتشاور المسبق معها  عليه بسبب عدم ا   
القوة العظمى الوحيدة في العالم ليس لها سياسة مستقلة تجاه منطقة الشرق األوسط وأنها ال تملك أن تتخذ                  

ائيل، وأنه عند   أي مبادرة منفردة فيما يتعلق بشئون هذه المنطقة ألنه يتعين عليها أن تنسق مسبقا مع إسر               
  حدوث خالف في وجهات النظر تكون إلسرائيل الكلمة الفصل األخيرة، 

لكن ما الذي حدث بالضبط؟ وما هي دالالته؟ الروايات التي تناقلتها وكاالت األنباء متضاربة، فبعـضها                
مـع  ينقل عن مصادر إسرائيلية أن زلمان خليل زاد تصرف من تلقاء نفسه وأنه لم يتـشاور مـسبقا ال                    
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أما المصادر القريبـة مـن      . رؤسائه في اإلدارة األمريكية وال مع المندوب اإلسرائيلي في مجلس األمن          
المندوب األمريكي نفسه فأكدت أن زاد لم يتحرك من تلقاء نفسه وكان على اتصال وثيق مع كونـدوليزا                  

في صورة مـا كـان      رايس في هذا الشأن، وأن مساعديه وضعوا المندوب اإلسرائيلي في مجلس األمن             
وألنه يصعب ألول وهلة تصديق أن يكون رجال في خبرة خليل زاد قد تحرك في               . يجري من مشاورات  

  : أمر كهذا دون تشاور مسبق مع رؤسائه، فاألرجح تفسير ما حدث وفق واحد من احتماالت ثالثة
 مع إسرائيل، ولكن مـن      أن تكون اإلدارة األمريكية قد تحركت من تلقاء نفسها دون تشاور مسبق           : األول

منطلق تقديرها الخاص بأن مشروع القرار المقترح ال يلحق أي أذى بالسياسات اإلسرائيلية، حتى ولو لم                
غيـر أن هـذا     . يكن فيه نفع كبير بالنسبة لها، وبالتالي فال يمكن أن تعترض عليه اي حكومة إسرائيلية              

عمق الهواجس اإلسرائيلية وطبيعة العقد التي تتحكم       يعني في الوقت نفسه أن اإلدارة األمريكية ال تدرك          
وإن كان البعض يستبعد ذلك أصال ألن اإلدارات األمريكية تبدو في أحيان            . في طريقة التفكير اإلسرائيلي   

  .كثيرة أكثر تطرفا من إسرائيل نفسها
مسبق مع الحكومـة    أن تكون اإلدارة األمريكية قد تحركت من تلقاء نفسها دون تشاور            : االحتمال الثاني 

اإلسرائيلية، ولكن من منطلق اإلحساس بتعنت الموقف اإلسرائيلي والرغبة فـي فـتح نافـذة يمكـن أن               
تساعدها على توسيع قدرتها على المناورة في المستقبل إليجاد آليات ضغط على إسـرائيل تعتقـد أنهـا                  

كان صحيحا لكان مـن المتوقـع أن        غير أن البعض يستبعد ايضا هذا االحتمال ألنه لو          . ستحتاجها قريبا 
تصمد اإلدارة األمريكية قليال حين أبدت إسرائيل استياءها من مشروع القرار، ولعملت علـى إقناعهـا                
بوجهة نظرها وبأهمية إصداره في هذا التوقيت بالذات، من منطلق أنه قد يشكل أداة لـساعد الحكومـة                  

غير أن تراجح اإلدارة األمريكية     . داخلية أكثر تشددا  اإلسرائيلية نفسها في المستقبل في مواجهة أطراف        
  .وقيامها بسحب مشروعها بهذه السرعة يجعل من هذا االحتمال أمرا ضعيفا أو مستبعدا

أن يكون خليل زاد قد استخدم ككبش فداء في مناورة صغيرة قامت بها أطراف داخـل                : االحتمال الثالث 
وألن . ائيلية نفسها، لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية صغيرة       اإلدارة األمريكية أو داخل الحكومة اإلسر     

مشروع القرار األمريكي طرح في كواليس مجلس األمن قبل أن يحصل أولمرت على موافقة حكومتـه                
على البيان المشترك الذي تم توقيعه في أنابولس، فليس من المستبعد أن تكون مشكالت فنية صغيرة هي                 

  .فضيحة الكبرىالتي تسببت في تفجير تلك ال
وأيا كان األمر فمن الواضح، في غياب معلومات دقيقة من شأنها ترجيح اي من هذه االحتماالت، أن ما                  
جرى داخل مجلس األمن يلقي بظالله على شكل ما هو آت ويحمل في حد ذاته دالالت على جانب كبير                   

  :من هذه الدالالت. لى والية بوشمن األهمية بالنسبة لمستقبل عملية التسوية خالل الشهور المتبقية ع
 أن الحكومة اإلسرائيلية، والتي هي بطبيعتها حكومة متطرفة، لن تقدم من تلقاء نفسها أي مقترحات                - ١

من شأنها تسهيل عملية التسوية خالل الفترة المتبقية من والية بوش، ألنها ايضا حكومة ضـعيفة جـدا                  
فالـسبب الـرئيس وراء     . قرارات صعبة تتطلبها عملية التسوية    وتفتقر إلى القيادة التي تمكنها من اتخاذ        

  .رفض الحكومة اإلسرائيلية لمشروع القرار األمريكي أن يكون لألمم المتحدة أي دور في التسوية
 أن اإلدارة األمريكية هي بدورها إدارة متطرفة ومنحازة بشكل مطلق إلسرائيل وبالتالي لن تكـون                - ٢

ة دورها كحكم نزيه في مراقبة ما يجري من تنفيذ اللتزامات الطرفين علـى              في وضع يمكنها من ممارس    
وألنها أيضا إدارة ضعيفة جدا ومن المتوقع أن تزداد ضعفا كلما اقتـرب موعـد االنتخابـات                 . األرض

الرئاسية، فلن تكون في موقف يمكنها من ممارسة اي نوع من الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية حتـى                 
  .لو أرادت ذلك

 تنسى الواليات المتحدة، كدولة وكمجتمع، أن تتصرف كقوة عظمى مسؤولة حـين يتعلـق األمـر                 - ٣
وألن للدول الكبرى هيبة يتعين أن تعمل على إظهارها عند التعامل مع اآلخرين، وللمجتمعات              . بإسرائيل

 تـصبح إسـرائيل،     الكبرى كرامة يتعين أن تحافظ عليها وأن ال تسمح ألحد بالمساس بها، فال معنى ألن              
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وهي التجسيد الحي ألكبر مشروع عنصري في تاريخ البشرية، دولة مستثناة من القانون الـدولي ومـن                 
المعايير والقيم اإلنسانية، إال إذا سلمنا جميعا بحقيقة مرة بأن اسرائيل أصبحت في حقيقـة األمـر هـي                   

فمـن ذا الـذي     . تعد سوى أداة تـستخدمها    الدولة المهيمنة على النظام الدولي وأن الواليات المتحدة، لم          
يستطيع أن يفرض تسوية شاملة ودائمة وعادلة على قوة عظمى سوى قوة عظمـى مثلهـا؟ تلـك هـي       

  . المعضلة
  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  اسرائيل تعود مجدداً الى لعبة المسارات بين الفلسطينيين وسورية .٥٣

  ماجد عزام
 هذه األيام تتعلق باستئناف التفاوض على المسار الـسوري،          نغمة جديدة تسود اسرائيل سياسياً واعالمياً     

علماً أن هذا األمر اعتبر حتى وقت قصير من المحرمات، وغالباً ما ترافقت مع الحديث عن المفاوضات                 
  .على سورية تنفيذها قبل الشروع في استئناف التفاوض معها" يجب"جملة من الشروط والمطالب التي 

أسابيع تقريباً مع تصريح وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك الذي رحب بمـشاركة             بدأ األمر قبل ثالثة     
سورية في لقاء أنابوليس داعياً الى وجوب التعامل معها، مع مصالحها وقيادتها، باحترام، أمـا رئـيس                 

-١٢ن  الوزراء ايهود أولمرت فقال خالل مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية واألمن في الكنيست االثني             
أريد سالماً مع سورية، أنا مستعد لمفاوضات من دون شروط مسبقة، وآمـل أن يتوقـف                : "٢٠٠٧-١١

السوريون في نهاية المحادثات معهم عن ممارسة النشاط اإلرهابي، وأن يخرجوا من محور الـشر، وال                
ون وال يفعلـون وهنـاك   أعتقد أن هناك اسرائيلياً واحداً مسؤوالً ال يريد ذلك، هناك الكثيرون الذين يتكلم  

  ".من يفعلون، وال يتوجب علي أن أعطي تقريراً عن كل ما أفعله
في اسرائيل كل شيء يبدأ وينتهي باألمن، األجهزة األمنية دخلت بقوة على خط المسارات التفاوضية في                

وبحسب اإلذاعـة العـسكرية اإلسـرائيلية فـإن أجهـزة           . شكل عام، والمسار السوري في شكل خاص      
الموساد واألمن العام صاغت في الفترة األخيرة وثيقـة         : تخبارات العسكرية واالستخبارات الخارجية   االس

مشتركة تستند على استراتيجية سياسة احتواء في الساحة الفلسطينية واطاللة سياسية مباشرة على المسار              
انب القيـام بخطـوات   تتضمن االستراتيجية مواصلة العملية العسكرية وتقليص اإلرهاب الى ج      . السوري

واذا لم يسفر ذلك عن وقف اطالق الـصواريخ ستـشن           . اقتصادية لتعزيز مكانة الرئيس محمود عباس     
عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة شرط أن توافق القيادة السياسية على زج قوات كبيرة تبقـى فـي                   

  .القطاع لفترة طويلة
) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      ١٢ نقل في    –ي نت    وا –" يديعوت أحرونوت "الموقع االلكتروني لصحيفة    

الماضي عن مصدر عسكري رفيع انه يتوجب على اسرائيل في الذكرى الستين لقيامها أن توجد حـدوداً                 
. دائمة لها تقف من ورائها جهة واضحة يمكن التوصل معها الى تفاهمات والتوقيع على التزامات ملزمة               

آلن مع سورية فيما ما زال غير ممكن التوصل الى ذلـك مـع              في اإلمكان التوصل الى مثل هذا األمر ا       
 -فلسطين، ومن شأن اتفاق سالم مع سورية أن يؤثر بصورة غير مباشرة على الـصراع االسـرائيلي                  

الفلسطيني أيضاً، ألنه سيؤدي الى انفصال سورية عن ايران وحزب اهللا وحماس، كما أن سورية تنفـي                 
همها استخالصها العبر من الغارة اإلسرائيلية في السادس من أيلـول           مفاوضات من هذا القبيل ألسباب أ     

  .الماضي) سبتمبر(
األجهزة األمنية اإلسرائيلية تميل الى تفضيل المسار السوري أو على األقل تهيء األرضية لـذلك، فـي                 
ضوء تصويرها ان فرص تطبيق أي تفاهمات على المسار الفلسطيني معدودة تمامـاً ألن لـيس لـدى                  

 أي قدرة حقيقية على تطبيق أي       – من وجهة نظرها     –رئيس محمود عباس واألجهزة األمنية التابعة له        ال
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اتفاق في ظل القطيعة بين قيادة السلطة والجمهور الفلسطيني، كما أن أجهزة األمن التابعة للسلطة غيـر                 
  .قادرة على اعتقال حتى تجار مخدرات وسارقي سيارات

 إن قادة من بينهم رئيس األركان غابي اشكنازي نـصحوا           ٢٠٠٧-١١-٢٦ي  قالت ف " يديعون أحرونوت "
 بالتفاوض مع الفلسطينيين على اتفاق دائم، وفي حال التوصـل           ١١-٢٥الحكومة في لقاء عقد األحد في       

اليه تأجيل تنفيذه سنوات حتى تثبت السلطة أنها قادرة على عملية سالم، وبحسب الصحيفة فقد أوصـى                 
ن الحكومة بالمماطلة ألطول وقت ممكن في تطبيق المرحلة األولى من خريطـة الطريـق               القادة األمنيو 

بحجة تمكين الرئيس محمود عباس من زيادة قوته، كذلك طالب القادة حكومتهم بأن تكون بخيلة في منح                 
  .تسهيالت للفلسطينيين وأن تمتنع عن تسليم مسؤوليات أمنية للسلطة الفلسطينية

األمنية اإلسرائيلية مجمعة على عجز الرئيس الفلسطيني واألجهزة األمنية التابعة لـه            هكذا فإن األجهزة    
هي بالطبع ال تتحدث عن مـسؤولية اسـرائيلية وال   . عن تنفيذ أي اتفاق أو تفاهمات قد يتم التوصل اليها  

  .فاق نهائيتملك الشجاعة للقول إن السياسات اإلسرائيلية المتبعة حالياً لن تساعد في التوصل الى ات
  .وغالباً ما تقف التصويرات األمنية خلف السياسات المتبعة في اسرائيل

هذا المعطى ال يكفي لفهم خلفيات االلتفاتة اإلسرائيلية الجديدة تجاه المسار السوري، وفي هـذا الـسياق                 
جـة عوامـل    يمكن تعداد سلة من األسباب في مقدمها الموقف األميركي الذي تغير نسبياً تجاه سورية نتي              

 لدعوة سـورية الـى      – كما رغب الرئيس بوش      –عدة، أولها لقاء أنابوليس فعوضاً عن الضغط العربي         
اللقاء فإن اإلدارة األميركية فهمت أن ال إمكان لتحريك جدي لمفاوضات التسوية في ظل عزل سـورية                 

. ات واالستراتيجيات األميركيـة واستيعادها، ألن هذه األخيرة تملك أدوات يمكنها التأثير سلباً على السياس     
 لتغيير موقفها من سورية     – تركيا وفرنسا وروسيا     –وتعرضت إدارة بوش ايضاً لضغوط إقليمية ودولية        

 على ان يكـون     –  في إحدى الجلسات الفرعية    –جوالن  ودعوتها الى انابوليس على قاعدة طرح ملف ال       
 يعقد في موسكو في الربـع األول مـن العـام            االهتمام الجدي في لقاء دولي خاص بالمسار السوري قد        

  .المقبل
القيادة اإلسرائيلية الضعيفة التقطت مؤشرات الموقف األميركـي وفهمـت ان الـضوء األحمـر تجـاه                 
المفاوضات مع سورية زال لكنه لم يتحول الى أخضر فهو اآلن في المرحلة البرتقالية بانتظار تغييـرات                 

اإلسرائيليون ان اميركا لم تعد تمنع فكرة الحديث مـع سـورية تمهيـداً              متوقعة، وعموماً فقد فهم القادة      
هناك سبب آخر لعودة الحديث عن المسار السوري يتمثل في اللعبة اإلسرائيلية التقليدية              .للتفاوض الجدي 

اب المسماة لعبة المسارات والتي تهدف حالياً الى ابتزاز الفلسطينيين والتلويح لهم بإمكان تجاهلهم والـذه              
باتجاه المسار السوري، وأن التشدد ورفض التنازالت ووصول المفاوضات الى طريق مسدود سـيؤدي              

وفي ما يخص سورية فإن لعبة المسارات تتضمن اإليحاء إليهـا           . بإسرائيل الى هجر المسار الفلسطيني    
 نية وتنازالت جدية    بأن االنخراط في المسار الفلسطيني ال يعني تجاهلها وأنها مطالبة بتقديم بوادر حسن            

وهناك تفسير لعودة الحـديث   .إلسرائيل تشجعها على االنتقال الى المسار السوري في شكل رسمي علني    
عن المسار السوري هو الخالفات اإلسرائيلية الداخلية، فوزير الدفاع ايهـود بـاراك صـاحب نظريـة                 

ها صادر عـن األجهـزة التابعـة         متشجعاً بحزمة من التصويرات األمنية معظم      –الالشريك الفلسطيني   
 يحاجج بأن ال فرصة ألي تقدم على المـسار الفلـسطيني         – الموساد   – الشاباك   –لمكتب رئيس الوزراء    

وأن أي حركة ال بد من ان تكون حذرة وهادئة، وطرح باراك في الفترة األخيرة محاذير أمنية متعلقـة                   
ت واسعة من الـضفة الغربيـة، وهـذا األمـر           بتطوير منظومة مضادة للصواريخ قبل تنفيذ أي انسحابا       

يستغرق ما بين ثالث وخمس سنوات، لذلك يرى باراك أن ال مناص من التوجه الى المـسار الـسوري                   
  .الذي ال يحمل الدرجة نفسها من العقبات السياسية واإليديولوجية التي يحملها المسار الفلسطيني

ي موقف ايهود أولمرت الذي ما زال يتموضـع فـي   موقف باراك، إضافة الى المعطيات األخرى، أثر ف    
المسار الفلسطيني اال انه أبدى بحسب المعلق رون بن شاي استعداداً لتقـصي الوضـع علـى المـسار                   
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السوري كمسار احتياط، لكنه غير مستعد لمفاوضات جدية وملزمة الى ان تتضح األمور على المـسار                
األميركية موقفها وإن تحول الضوء البرتقالي الى أخـضر         الفلسطيني، كذلك ينتظر اولمرت حسم اإلدارة       

من اجل استئناف التفاوض الجاد على المسار السوري، وإال سيعود الى سابق عهـده فـي رفـض أي                   
  .مفاوضات جدية مع سورية في الوقت الحاضر

مع الحـد   وعموماً يجب أن ال نفاجأ إذا قرر أولمرت حين يلمس ان اقصى ما يمكن ان يقدمه ال يتطابق                   
األدنى الذي يمكن للرئيس محمود عباس ان يقبله، ان يعود الى المـسار الـسوري، علـى رغـم ان ال                     
أولمرت وال باراك وال أي من القادة اإلسرائيليين يمتلك الشجاعة للتوصل الـى سـالم عـادل وشـامل                 

لمـرت وال بـاراك     ومتوازن ال على المسار السوري وال على المسار الفلسطيني، وليس في إمكان ال أو             
تقديم الحد األدنى الذي يمكن ان تقبل به القيادة السورية وال حتى القيادة الفلسطينية التي يجـب ان تفهـم           
لعبة المسارات في سياقها الحقيقي والطبيعي كمحاولة للضغط واالبتزاز وانتزاع اكبر قدر ممكـن مـن                

  .التنازالت على طاولة التفاوض
 ٥/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  لسأنابو .٥٤

  أحمد نوفل. د
 الكتابة حتى ينجلي الغبار، وتجمع      -إن تأخرت -وإنما تأخرت   . ليست الكتابة عن المؤتمر العتيد متأخرة     

وها قد انجلى الموقف وانتهى المخاض،      . الثمار، ونحصي المكاسب والمغانم والفوائد والفوائض والعوائد      
اهللا أن يجعله قرة عين والديه، وأن يبارك لذويه         وجاء المولود الذي استبشرنا به، فما خاب الرجاء، نسأل          

وأخيراً ذاب الثلج والصقيع، وطلع الزهر البديع، في موسم الربيع، وسـر الجميـع، وتـألألت                . ومحبيه
الفالشات، ولمعت الكاميرات، وغصت القاعات، وبحت األصوات وتابعت الوكاالت، ونشط المراسـلون            

  (...).وراقاً والنتاج لن يكون إال أ.. والمراسالت
ولقد فاجأ الرئيس العزيز بوش الجميع؛ إذ أعلن في بداية المؤتمر ليخفض من سقف التوقعات أكثر ممـا                  

لقد عودناهم وعودونا على القابلية القصوى ألن ننضغط وأن نتنـازل ونـضحي ونقـدم               .. هو منخفض 
، وعلى الدوام، وعلـى كـر       شأن العرب الكرام، في سابق األيام     .. التضحيات الجسام على مذبح السالم    

  ...الدهور واألعوام
نعود إلى بوش الذي أعلن في بداية المؤتمر أنه ال يتوقعن أحد شيئاً من المؤتمر أكثر من إعالن استئناف                   

  !يا فرحتنا.. المفاوضات
ألم تكن االجتماعات بين أولمرت وعباس بحضور اآلنسة كوندا وبركتها ومباركتهـا            ! أما وقد استؤنفت؟  

  ! قدم وساق؟على
هل المسرحية كوميدية أم تراجيدية؟ أنضحك ونفرح، أم نبكي على مـا يجـري ممـا يـؤلم                  : والسؤال
يسارعون في االستجابة لهم كلما دعونا إلـى لقـاء؟          " المروة"ولماذا ترى العرب الكرام خفاف    ! ويفري؟

  عد أن حضرنا؟ولماذا كل مؤتمر هو الفرصة األخيرة؟ وماذا يكون لو لم نحضر؟ وماذا كان ب
استمعت إلى ممثل المنظمة في التنفير من الشعب الفلسطيني في برنامج االتجاه المعاكس، جمال نـزال،                
فكان موفقاً في هدف اصطناع األعداء واالستفزاز والجليطة والتهويل وكيل المدح لعبـاس وكأنـه مـن                 

مر دق أربعة مسامير فـي نعـش        مرتزقة شعراء العهد العباسي، فلقد أثلج صدورنا حين أعلن أن المؤت          
  ..)...وحصوة، منا زيادة، في عين اللي ما يصلي).. (أو اليمين اإلسرائيلي" (إسرائيل"

وهـل كـل هـذه المـؤتمرات        !). فيلم هنـدي  (وأنه انتشل القضية من بئر الضياع والحرمان والنسيان         
  ر الطرشان؟والجوالت والمفاوضات والقضية كانت في بحر النسيان وبئر الحرمان وحوا
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إذاً لماذا كل هذه المفاوضات؟ وهل كل تضحيات منظمتك يا أخ جمال يا ليث النزال حين خبرتنا أنـه ال                    
إذاً فيم كل هذه    .. وتقدم الشهداء كل يوم   " إسرائيل"تكاد تمر ثالثة أيام إال ولمنظمتك عملية عسكرية ضد          

  !ال تعي ما تقول يا أخ جمول؟في البحور المنسية؟ أ) مرمية(الدماء و التضحيات والقضية 
  !، مع أنها آنسة يا محترم..)كوندا(السيد أولمرت، السيدة : والحظت أنك لم تنس مرة واحدة أن تقول

هذا على صعيد الغنائم والمغانم أما على صعيد المغارم فإني اعتقد أن المؤتمر لو كان سيدق مسامير كما                  
  !انت أمريكا دعت إليه وحرصت عليه؟زعم األخ جمال الكبير الشهير الخطير لما ك

المؤتمر مسمار جحا، نعم، أما مسمار فـي        ! وإذا المتحدث قد جن فليتعقل السامع، هكذا قيل يا أبا جميل          
  يا جمال جالال.. يا سبع الفال.. نعش بنت أمريكا بالتبني بعد أمها بريطانيا، فال

  .بيان يا طويل اللسانالمؤتمر مغارم عربية ومغانم غربية وإسرائيلية واليك ال
وهذا يدل على أنهـم  . وال ينفع العرب" اسرائيل"المؤتمر انجاز لبوش واختتام عهده بتلميع ال يضر     : أوالً

  .يعلمون أن قضيتنا المركزية هي فلسطين
% ٢٢علي  " او وعد بها  "من فلسطين مقابل بل اقامة دولة       % ٧٨أخذوا منكم اعترافاً بالتنازل عن      : وثانياً
  . االوصال بل سيادة، المهم أن تظل السيادة لعباس، ولو بال سيادةمقطعة

ولقد قالهـا شـامير سـأجعلهم       ! وستذكرون ما أقول لكم   % ٦٧في المؤتمر القادم سيكون التفاوض على       
  !يفاوضون عشرين سنة على نقطة واحدة

أن يقبضوا شيئاً من األثمـان      اعترافاً وتطبيعاً بالمجان، فقد حضر العربان دون        " إسرائيل"أعطيتم  : وثالثاً
  .مقابل التطبيع مع عدو األوطان

عدواً مشتركاً وتعبير بـوش قـوى       " إسرائيل"لقد قالها أولمرت وأكثر من متكلم منكم أن لنا مع           : ورابعاً
إذاً لقد قسمتم شعبكم وقبلتم االصطفاف مـع عـدو   ) يقصد كل من ينتمي الى االسالم (الظالم والظالميين   

  .يخياألمة التار
ففي الوقت الذي تتقارب امريكا فيه مـع        . هذا المؤتمر غطاء لعدوان قادم على إيران، نذره تلوح        : خامساً

  .فريق تضرب فريقاً
وهي أغلط األغاليط ومناطحة    . ترسيخ مفهوم أن قضايانا ال تحل إال بالتفاوض ال بنهج المقاومة          : وسادساً

  .يا.. لنواميس الوجود
  ٤/١٢/٢٠٠٧السبيل االردنية 

  
  ناضلوا بحسب النموذج الجنوب أفريقي: نصيحة أولمرت للفلسطينيين .٥٥

  خالد الحروب. د
بعض ما قاله إيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي لصحيفة هآرتس في ختام مؤتمر أنـابوليس فـي        

نيين  نوفمبر الماضي ينطوي على الكثير، وعلـى الفلـسطي         ٢٨ميرالند بالواليات المتحدة، يوم األربعاء      
إذا : "، أوضح قائالً  "دفاعه عن فكرة حل الدولتين، واحدة إسرائيلية وأخرى فلسطينية        "ففي معرض   . تأمله

جاء اليوم الذي ينهار فيه حل الدولتين، فإننا سوف نواجه صراعاً على النمط الجنوب أفريقـي يتـضمن                  
الما يحدث ذلـك فـإن دولـة        وح. المطالبة بالمساواة في حقوق التصويت، أي للفلسطينيين في المناطق        

والمنظمات اليهودية التي كانت قاعدة قوتنا في أمريكا ستكون أول من سيقف ضـدنا،              . إسرائيل ستنتهي 
ألنهم سيقولون ال نستطيع دعم دولة ال تدعم الديموقراطيـة، وال الحقـوق المتـساوية فـي التـصويت                   

ا تبقى من فتات حل بقايا الدولتين حتى ال         وبهذا المنطق الواضح يريد أولمرت أن يستلحق م       ". لمواطنيها
  . تواجه إسرائيل السيناريو األسود البديل وهو سيناريو جنوب أفريقيا

فاألسس العمليـة   . على أرض الواقع ال يبدو أن األمور تسير في اتجاه غير اتجاه المثال الجنوب أفريقي              
قادرة على الحياة اقتصادياً وسكانياً، وغير      لحل الدولتين، وخاصة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً و        
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والسياسة اإلسـرائيلية   . مخنوقة سيادياً ومخترقة استيطانياً، أصبحت بالغة الهشاشة، وتتآكل يوما إثر يوم          
التوحشية في التوسع وخلق وقائع جديدة على األرض وتدمير كل اتفاق وقـع مـع الفلـسطينيين وفـق                   

قع إلى أبعد مدى زمني ممكن ترتد اآلن على صـانعيها بـشكل غيـر               إستراتيجية إطالة عمر األمر الوا    
والمعنى العملي لعدم قيام دولة فلسطينية هو نشوء نظام تميير أبارتايد عنصري رسمي في أرض               . متوقع

وسوف تواجـه إسـرائيل     . فلسطين التاريخية، يكون الفلسطينيون فيه مواطنين من الدرجة الثانية أو أقل          
هو إما أن تخضع للضغوطات العالمية واألخالقية فتساوي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين           المأزق الكبير و  

في الحقوق والواجبات على قاعدة المواطنة التامة، أو أن تدافع عن نظامها العنصري المتفاقم، في عـالم                 
  . ال يمكن أن يحتمل قيام جنوب أفريقيا عنصرية أخرى في الوقت الراهن

صلحة الوطنية الفلسطينية واإلنسانية البحتة ليس هناك ما يـوازن بـين الطموحـات              من وجهة نظر الم   
الوجدانية الفلسطينية والتاريخية وما هو قائم على األرض، حيث ما يقارب خمسة ماليين يهودي يعيشون               

صـحيح أن إسـرائيل     . على أرض فلسطين التاريخية غالبيتهم ولدوا عليها، سوى نظرية الدولة الواحدة          
الرأي العام اإلسرائيلي الغالب يرفض رفضاً قاطعاً هذه الفكـرة، بكونهـا تقـضي علـى المـشروع                  و

الصهيوني، وتنزع الصفة اليهودية عن إسرائيل نفسها، إال أنها فكرة ستفرضها الحقائق وليس القبـول أو           
  . الفرض

 أرضاً جديداً كـل يـوم،      وإشارة أولمرت وتخوفه من الدولة الواحدة تدل على أن هذه الفكرة تكسب اآلن            
لكـن مـا   . حتى وإن لم تخترق بعد فضاء النقاشات السياسية والحلول البراغماتية التي تطرح هنا وهناك   

يحبط تطورها هو حل أوسلو الذي دخل في منتصف المسافة بين االحتالل الكولونيالي المباشر ومآالتـه                
وحل أوسلو كان هدفه المعلن هـو        . -ألبارتايد   أي خلق دولة ا    -العنصرية التي ال يستطيع الفكاك منها       

، وانتهى إلى ما انتهى إليه اآلن، وال يتوقع أن ينجح فيما فـشل  ١٩٩٩إقامة دولة فلسطينية مع نهاية عام     
ومعنى ذلك أن النضال الحقيقي     . فيه عندما كانت الظروف على األرض أكثر مواءمة عما هي عليه اآلن           

ينيين خوضه وقطف ثماره هو ما ذكره أولمرت، أي النـضال علـى نمـط               والفعال الذي بإمكان الفلسط   
أولها حل السلطة الفلسطينية وإعالن فشل وإنتهـاء        : وهذا يشترط فيما يشترطه عدة أمور     . جنوب أفريقيا 

ومـع حـل    . مشروع أوسلو وتحميل إسرائيل مسؤولية ذلك الفشل، ألنها جعلت حل الدولتين مـستحيالً            
ي طرف فلسطيني بين االحتالل اإلسرائيلي والواقع الفلسطيني على األرض الخاضع           السلطة تتم إزاحة أ   

وبـذلك تعـود    . احتالل عسكري وشعب تحت االحـتالل     : لالحتالل، وتُعاد األمور إلى نصابها األصلي     
  .إسرائيل لتتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عليها كقوة محتلة، وفق القانون الدولي والقرارات الدولية

ثاني تلك األمور هو اتفاق الفلسطينيين على تبني نهج المقاومة غير المسلحة، وإيقاف كل ما له عالقـة                  و
 المحتل بشكل جلي وحتى ال يكون هناك غبش فـي           -بالرصاص والقنابل، حتى تتضح صورة االحتالل       

  . رؤية النمط األبارتايدي الناتج
". التحريـر "فشلت المقاومة المسلحة في تحقيق      " طينيةالدولة الفلس "فكما أن سلطة أوسلو فشلت في تحقيق        

بل إن ما قادت إليه المقاومة هو إظهار الفلسطينيين في العالم وكأنهم طرف عسكري على قدم المـساواة                  
أو " وقف إطالق النـار بـين الطـرفين       "وصار من المقبول الكالم عن      . مع الطرف العسكري االحتاللي   

  .ك، وكأن الصراع القائم هو بين دولتين وجيشينوسوى ذل" هدنة عسكرية"إعالن 
كما ان تلك المقاومة ومع كل التقدير لمن بذلوا دماءهم وحياتهم من أجلها، أوصلتنا إلى حالة مخجلة من                  

ولئن كان قدر   . إراقة الدم الفلسطيني، إذ تحولت بنادقها في نهاية المطاف إلى صدور الفلسطينيين أنفسهم            
. اءها بعض االنتصار، فما حدث فلسطينياً هو أن الثورة التهمتم حتى قبل أن تنتصر             الثورات أن تأكل أبن   

المقاومة المسلحة بتواضع إمكانياتها لن تهزم جبروت إسرائيل العسكري، ومن يجادل بغير ذلك فإنه يبيع               
  . الوهم
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سـرائيل  سيستسخف كثيرون مثل هذا الطرح، ويقولون إن النضال السلمي على قاعدة كشف عنصرية إ             
وستساق . إزاء ماليين الفلسطينيين الذين لن تعرف ماذا ستفعل بهم، لن يحقق ما حققه في جنوب أفريقيا               

عدم مباالة إسرائيل بصورتها في العالم، عدم فاعليـة الـرأي العـام             (عناصر كثيرة لدحض هذه الفكرة      
ركت ضد النظام العنصري    الدولي، عدم تحرك الدول الغربية ضد أي نظام عنصري في إسرائيل كما تح            

). الـخ ..في جنوب أفريقيا، صعوبة إقناع الفلسطينيين وخاصة الفصائل المقاومة بتغيير نمـط المقاومـة             
وبالتأكيد لن يكون خيار النضال السلمي وعلى قاعدة المطالبة بالدولة الواحدة سهالً تسويقه فـي الوسـط                 

 بالتوازي كل الخيارات األخرى ومناقشتها ورؤية       لكن فلتطرح . الفلسطيني، بعد عقود من النضال المسلح     
رأينا خيار أوسلو ونتائجه، ورأينـا خيـار        . إن كان أياً منها يتصف بالعملية والواقعية وإمكانية التطبيق        

المقاومة ونتائجه، وال أظن أن أحدا يمكن أن يطرح بجدية خيار خوض الحرب من قبل الدور العربيـة                  
  .العربية ال في المدى القصير وال حتى المتوسطضد إسرائيل إلحقاق الحقوق 

ستظل إسرائيل تختبىء خلف عناصر الوضع القائم التي تعفيها من مسؤوليتها كقوة احتاللية، فتحول اللوم               
  . فهناك سلطة فلسطينية توضع أمامها قوائم من الشروط شبه المستحيلة. إلى الفلسطينيين

توفر إلسرائيل ذريعـة دائمـة للتمـسك بـأقنوم األمـن وأن             وهناك عمليات مسلحة متفرقة هنا وهناك       
. الفلسطينيين يهددون أمنها، وأنها ال يمكن أن تنخرط في عملية سلمية معهم طالما يفعلـون كـذا وكـذا                  

وعملياً فإن الشرط األساسي الذي تنطوي عليه خريطة الطريق وتم التأكيد عليه في مؤتمر أنابوليس هـو          
وتحقيقه بالقوة يعني حربـاً     .  للمقاومة الفلسطينية، وهو شرط مناط بالسلطة تحقيقه       تفكيك البنية العسكرية  

فشل العمليـة   "وبهذا ينكشف العجز الفلسطيني أمام األطراف الدولية ويتحمل مرة أخرى           . أهلية فلسطينية 
  . ال نجاحوتبقى إسرائيل ممسكة بزمام المبادرة، تملي الشروط ويركض الفلسطينيون لتنفيذها ب" السلمية

تغيير إستراتيجية الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها باتجاه النضال السلمي ووفق رؤية الدولـة الواحـدة               
يبطل المفاعيل التقليدية التي توفر إلسرائيل زمام المبادرة، ويضعها في موقع الـدفاع المـستمر ويعيـد                 

يته أكثر وضـوحا وصـالبة       بدايته ونها  كشف االمور على حقيقتها، ومن هناك يبدأ الفلسطينيون طريقاً        
  .وإنسانية

  ٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  :كاريكاتير .٥٦

  

  
  ٤/١٢/٢٠٠٧موقع محجوب 


