
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة األولى يقرالمجلس التشريعي
  حوار المشروط يعمل على أن يلتئم الجرح الفلسطينيهنية يدعو ل

  "حماس"مصادر فلسطينية تؤكد وجود اتصاالت بين مقربين من عباس وقيادات في 
   إذا تم اجتياح غزة"حماس" إلى جنب مع  ستقاتل جنباً"فتح: "قدورة فارس

  اديةتدفع لتتسلم وزارات سي و غير قانوني حكومة فياض تعتبر استمرار"فتح"
   على غزةاشكنازي يؤكد الجهوزية لعدوان واسع

  "حماس" و"فتح"مبادرة مصرية سعودية لمصالحة 
  دولة ومنظمة لدعم السلطة الفلسطينية٩٠مؤتمر المانحين يدعو 

قيــادات:مــصادر فلــسطينية
للحوار   تدعو عباس  " فتحاوية"

  "حماس"مع 
  

 ٤ص ... 

 ٦/١٢/٢٠٠٧٩٢٣الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٢٣:         العدد                        ٦/١٢/٢٠٠٧ خميسال: التاريخ

    :السلطة
 ٥   يقر مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة األولىالمجلس التشريعي .٢
 ٦  حوار المشروط يعمل على أن يلتئم الجرح الفلسطينيهنية يدعو ل .٣
 ٦  "حماس" وقيادات في مصادر فلسطينية تؤكد وجود اتصاالت بين مقربين من عباس .٤
 ٧  أجهزة عباس أحبطت سلسلة عمليات للمقاومة خالل سنوات االنتفاضة بغزة: فلسطين اآلن .٥
 ٧  يطالب بوش بالتدخلوعباس يحتج لدى واشنطن على التوسع االستيطاني  .٦
 ٨  "اإلسرائيلي"رفضها التام لإلجراء التوسعي االستيطاني تعلن  "منظمةالة تنفيذي" .٧
 ٨  حكومة هنية تحذر من تطبيق خارطة الطريق من طرف واحد وتندد ببناء المستوطنات .٨
 ٨  سية وبرنامجا سياسيا متكامال في أنابوليس وثيقة وطنية أساعباس تعتمد خطاب "تنفيذيةال" .٩
 ٩  مسودة٣٦جاء بعد " إعالن أنابوليس: "عريقات .١٠
 ٩  عريقات يتحدث عن أربعة مسارات للمفاوضات .١١
 ٩  انجازاتنا األمنية تثمر مردوداً سياسياً: عبد الرزاق اليحيى .١٢
 ٩  "القوة التنفيذية"اسمه " زعرنة" جهاز ا تعدد القوى ويسيطر عليهتغزة فقد: أبو بكر النائب .١٣
١٠  من الوطني الفلسطينيحد عناصر األأ خاصة تغتال "سرائيليةإ" قوات :بيت لحم .١٤
١٠   خالل رحلة السفرى الحجاجاإلنفاق علية تتكفل حكومة هن .١٥
١٠  بعثة فلسطين باألمم المتحدة تطالب بوقف اإلجراءات العقابية ضد غزة .١٦
١٠   توقف نشاط جميع لجان الزكاة فياضحكومة .١٧
١١  بهميوتعذ  باعتقال أنصاره بالضفةم أجهزة األمن الفلسطينية يته"حزب التحرير" .١٨
    

    :المقاومة
١١   إذا تم اجتياح غزة"حماس" إلى جنب مع  ستقاتل جنباً"فتح: "قدورة فارس .١٩
١١   زارات سياديةتدفع لتتسلم و و غير قانوني حكومة فياض تعتبر استمرار"فتح" .٢٠
١٢   استعدادات كبيرة لألذرع العسكرية للمقاومة لمواجهة أي اجتياح لقطاع غزة": حماس" .٢١
١٢  حرب استنزاف" اإلسرائيلي"تعد التصعيد " حماس" .٢٢
١٣  ٢٠٠٧ صاروخاً منذ مطلع ٢٠٠٠ن فصائل المقاومة تطلق أكثر م .٢٣
١٣    تنفيان تسليم سالح نشطائهما ألجهزة األمن الفلسطينية في نابلس"الشعبية" و"الجهاد" .٢٤
١٣   من أنصارها في الضفة١٨تتهم األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال " حماس" .٢٥
١٣  "كتائب أبو الريش"تعتقل خمسة من " لقوة التنفيذيةا" .٢٦
١٤  ويؤكد على خيار المقاومة "حزب اهللا" يزور "التحالف الفلسطيني"وفد من  .٢٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٤   ى غزة علاشكنازي يؤكد الجهوزية لعدوان واسع .٢٨
١٤  ايهود باراك يستبعد هجوما بريا في الوقت الحالي على قطاع غزة .٢٩
١٤   "إمالء النتائج"ليفني تطالب االتحاد األوروبي بدعم التسوية وعدم  .٣٠
١٥  عتقاله على خلفية إغتيال صالح شحادةديختر يلغي زيارة لبريطانيا خشية إ .٣١
١٥  إزاء الخيار العسكري ضد طهران" البطة العرجاء" بـ بوشوصف اسرائيلي تقرير سري  .٣٢
١٥  لدولة الفلسطينيةبالنسبة ل تصريحات ليفني يرفضونالكنيست النواب العرب في  .٣٣
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١٦   إسرائيل تمنع نائبا بلجيكيا من دخول غزة .٣٤
١٦  .الشاباك يصمم موقعا جديدا له على شبكة اإلنترنت .٣٥
    

    :األرض، الشعب
١٦  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب مصر بتزويد القطاع بالوقود والكهرباء .٣٦
١٦   تقليص كميات الوقودإحتجاجا على  في قطاع غزةلمركباتتظاهرة ل .٣٧
١٦   غزةنقص الوقود يشل حياة عشرات اآلالف من أهالي قطاع: تحقيق .٣٨
١٧  الدفعات من العالقين في قطاع غزةالجانب اإلسرائيلي وعد باستكمال سفر باقي : الجبور .٣٩
١٧  حملة اعتقاالت واسعة تشنها قوات االحتالل في الضفة الغربية .٤٠
١٧   امرأة فلسطينية قتلن في الضفة وقطاع غزة خالل العام الحالي٤٨: تقرير .٤١
   

   :اقتصاد
١٨  مليون دوالر خسائر قطاع الزراعة في غزة١٥٠ .٤٢
١٨  سبل عيش الرعاة الفلسطينيين في خطر .٤٣
   

   :صحة
 ١٨   مريض في قطاع غزة بحاجة لتلقي العالج السريع بالخارج٩٠٠ .٤٤
 ١٩  سبة اإلعاقة في األراضي الفلسطينيةإسرائيل ضاعفت ن: تحقيق .٤٥
   

   :ثقافة
 ١٩  بروفيسور فلسطيني يفوز بجائزة باحث العام الفرنسية .٤٦
   
   :ةبيئ
 ١٩  دفن نفايات خطرة في األراضي الفلسطينيةبإسرائيل السلطة تتهم  .٤٧
   

   :لبنان
٢٠  الموجهة للبنان" إذاعة المشرقية"إسرائيل تطلق  .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  "حماس" و"فتح"مبادرة مصرية سعودية لمصالحة  .٤٩
٢٠ دسالجامعة العربية وأوساط مصرية تنتقد قرار إسرائيل في بناء وحدات إستيطانية في الق .٥٠
٢١  مصر تسعى لفتح معبر رفح تدريجيا: مصادر .٥١
٢١   "إسرائيل"رفض عربي للتطبيع البيئي مع  .٥٢
٢١   "إسرائيل"وزير مصري ينفي حصول رجال أعمال على منح أمريكية مقابل فتح قنوات مع  .٥٣
٢١   نموذج للتمييز في العالم" إسرائيل"ممارسات : خامنئي .٥٤
   

   :دولي
٢٢   دولة ومنظمة لدعم السلطة الفلسطينية٩٠مؤتمر المانحين يدعو  .٥٥
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٢٢   انحين في باريسثالثة أسس إلنجاح خطة التنمية واإلصالح التي ستعرض على الم .٥٦
٢٢  مؤتمر باريس رسالة دعم للشعب الفلسطيني وسلطته: القنصل الفرنسي في القدس .٥٧
٢٢   سحب مشروع القرار حول دعم انابوليس لم يكن تصرفا فرديا: خليل زادة .٥٨
٢٣   دعو اسرائيل الى استئناف تزويد غزة بالوقوداألمم المتحدة ت .٥٩
٢٣  طرح العطاءات االستيطانية" إسرائيل"فرنسا تأسف لقرار  .٦٠
٢٣   لالعتراف بمعاناة إسرائيل وحقها بالسالم " اإلسالم المتقدم"ساركوزي يدعو  .٦١
٢٣   دعم اوروبي للمفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل  .٦٢
٢٤  تطالب باالفراج عن أحمد سعدات واألسرى في سجون االحتاللممية أعصبة  .٦٣
٢٤  هولندا تطالب بمزيد من المعونات للفلسطينيين لتفعيل نتائج أنابوليس .٦٤
٢٤   مليون دوالر قيمة المساعدات للفلسطينيين للعام الحالي٨٠٠: المفوضية األوروبية .٦٥
 ٢٤   مليون شيقل من رواتب الموظفين والمتقاعدين١٢٠اآللية االوروبية تساهم بـ .٦٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  أحمد يوسف. د... "أنابوليس "ما وراء الفشل في .٦٧
٢٦   نافعىبشير موس. د... أزمة الدولة العبرية وأزمة العقل السياسي الفلسطيني .٦٨
٢٩  عوني فرسخ... المسكوت عنه في خطاب الرئيس بوش في انابولس .٦٩
٣١  عزمي بشارة... وِّل االنفراج اإلقليمي إلى حوار بين الفلسطينيين؟لماذا ال يتح .٧٠
٣٣  حسن حنفي.د... الدولة اليهودية .٧١
٣٥  ماجد الشيخ... مأساة أوسلو وملهاة أنابوليس .٧٢
٣٨  صالح القالب... لثوابت لم تُمْس ال تنازل وال تطبيع وا:أنابوليس .٧٣
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  "حماس"مع للحوار   تدعو عباس" فتحاوية "قيادات: مصادر فلسطينية .١

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن أعـضاء        :  أحمد شاكر  -رام اهللا    ٦/١٢/٢٠٠٧ األخبار   ذكرت
طالبوا الرئيس محمود عباس بضرورة إعادة النظر في موقفه الرافض          " حفت"في المجلس الثوري لحركة     

" الفتحـاوي "وأشارت المصادر إلى أن هـذا الموقـف    .والتنازل عن شروطه  " حماس"للحوار مع حركة    
تعاظم في صفوف كوادر كبيرة في الحركة، وخصوصاً بعد مرور نحو خمـسة أشـهر علـى الحـسم                   

ه من انقسام حاد في الساحة الفلسطينية وتصاعد العدوان اإلسرائيلي          العسكري في قطاع غزة وما نتج من      
وأوضحت المصادر الفلسطينية أن قادة المجلس الثوري يبـررون مطـالبتهم بحـوار              .على الفلسطينيين 

انطالق المرحلة الحساسة والخطيرة من المفاوضات في شـأن الوضـع النهـائي مـع               "بقرب  " حماس"
ون األهم من أجل عدم إضعاف الموقف الفلسطيني ولمواجهة تعنّت إسرائيلي           إسرائيل، وهذا الحوار سيك   
وأشارت المصادر إلى أن قادة المجلس الثوري الذين يدعون إلى الحوار مع            ". محتمل في مفاوضات كهذه   

هذا يقوي موقفهـا    "، بل على العكس     "فتح"، ال يعدون ذلك تراجعاً أو ضعفاً أو تقهقراً من حركة            "حماس"
 يضع حماس في زاوية ضيقة على اعتبار أن هناك تياراً ليس قليالً بداخلها يؤيد عدم تـسليم المقـار      وقد

  ".للسلطة الفلسطينية بل ضرورة الحفاظ عليها
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ويالحظ مراقبون فلسطينيون أن عباس أطلق خالل األيام الماضية جملة من التصريحات طـرأ عليهـا                
حماس هي جزء ال يتجـزأ  "، إذ قال إن "حماس"لموقف من حركة   بعض التغييرات، ولو أنها طفيفة، في ا      

من الشعب الفلسطيني وجزأ مهم ومكون أساسي ولها دور مهم، ولكن على قادتها أن يعتـذروا للـشعب                  
  ".الفلسطيني على االنقالب الذي أحدثوه في غزة

تغييـر ويحمـل معـاني    والشق األول من تصريحات أبو مازن، الذي أطلقها من القاهرة، فيه نوع من ال    
كثيرة، وال سيما أن المعلومات تشير إلى أن موقف الرئيس المصري حسني مبارك، الذي طرحه علـى                 

، وربما تعدى الموقف من الطرح      "حماس"القيادة الفلسطينية مراراً، يقضي بضرورة فتح حوار مع حركة          
  .والمبادرة إلى الضغط من أجل هذا الحوار

ـ   "فتح"ني لحركة   وأقر عضو المجلس الوط    لهجة أكثر لينـاً مـن      "، بوجود   "األخبار"، محمد الحوراني، ل
رغم اللين فيها لكنها تحمل المضمون نفسه، وهي تدعو إلى عـودة            "، إال أنه استدرك قائالً      "جانب عباس 

  ". حماس عما قامت به من أجل الحوار
ة رفيعة المستوى النقاب عن     كشفت مصادر سياسية فلسطيني   : رام اهللا  ٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس  وأضافت

 ".فـتح "و" حمـاس "قنوات حوار جادة ومسؤولة بين حركتـي     جهود جديدة تبذل اآلن لمحاولة إعادة فتح      
ـ     وطلبت االحتفاظ باسمها أن لقاءات جرت بين عناصـر         " قدس برس "وأوضحت المصادر التي تحدثت ل

ى الحوار ووقف كافة أشكال الـصراع       من الحركتين في رام اهللا بهدف البحث عن أفضل السبل للعودة إل           
الميداني بينهما، لكن هذه الجهود ال تزال تواجه بعراقيل كبيرة بعضها يتعلق بخالفـات طبيعيـة بـين                   
الحركتين على خلفية التباين الفكري والسياسي بينهما، وبعضها اآلخر يتصل بعوامل إقليمية ودولية لهـا               

، وبطبيعة التحوالت السياسية المتسارعة التي تعصف بمنطقة        عالقة بمسيرة المفاوضات مع اإلسرائيليين    
  .الشرق األوسط برمتها

سامي أبو زهري أن لقاءات تمـت بـين         " حماس"وفي غزة أكد المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية         
" فتح"، لكنها لم تستطع أن تحقق شيئا على أرض الواقع، وطالب قادة             "حماس"و" فتح"قيادات في حركتي    

وعناصرها في الضفة الغربية، حيث أن أجهـزة        " حماس"بالمبادرة أوال ووقف االعتقاالت اليومية لقادة       
 عناصر يوميا، وذلك كبادرة حسن نية إلعادة الحوار والبحث عن حل لألزمـة              ١٠السلطة تعتقل بمعدل    

  .التي تعصف بالوضع الفلسطيني الداخلي، كما قال
  
  ون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة األولى يقر مشروع قانالمجلس التشريعي .٢

بأغلبية النـواب   " حماس"أقر نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة          :كتب فايز أبو عون   
الحضور ووكالء المعتقلين، مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة األولـى، وكـان               

عقدوا أمس في مقر التشريعي بغزة ومن مكان لم يحدد في الضفة، اجتمـاعهم              نواب التغيير واإلصالح    
وكان  .أحمد بحر .الثالث من الجلسة األولى من الدورة غير العادية، بدأت بكلمة رئيس المجلس باإلنابة د             

وبعد االنتهاء من ذلك، طالب بحر من        بحر الذي أعلن في بداية االجتماع عن استكمال الجلسة الماضية،         
النائب أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس، قراءة تقرير لجنة القدس بشأن تحريم وتجـريم التنـازل عـن            
القدس المقدم من لجنتي القدس والقانونية، وأوصى أبو حلبية من المجلس إدراج المشروع على جـدول                

 من النظام الـداخلي     ٦٧وتابع أبو حلبية أن القانون جاء استناداً إلى أحكام نص المادة             .أعمال االجتماع 
للمجلس التشريعي، وتأكيداً على وجوب التمسك والحفاظ على مدينة القدس بجميع أرضـها وعقاراتهـا               
كملك عام وخاص للفلسطينيين، وعلى أن مسجدها األقصى ومقدساتها وآثارهـا اإلسـالمية هـي أرض                

ها المسيحيين، وحفاظـاً علـى      وقف، وأن المقدسات واآلثار المسيحية في مدينة القدس وقف على أصحاب          
العهدة العمرية، وتمسكاً بالحقوق والثوابت الفلسطينية والقدس في مقدمتها وتصدياً للهجمـة الـصهيونية              
التي تستهدفها، وتأكيداً على حرمة أي تنازل أو تفريط أو مقايضة أو مساومة على أي جزء من الوقـف                   
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دعة بحق من يقترف تلك األفعال اإلجرامية التي ال         في مدينة القدس، وبهدف فرض أقصى العقوبات الرا       
  .تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وتالفياً ألي عيوب أو نواقص تشريعية تتعلق بمدينة القدس

وعرض بحر مشروع القانون للتصويت إلدراجه بصفة االستعجال على جدول األعمال لقبوله بالمناقـشة        
وبعد أن أقفل باب المناقشة طـرح بحـر قبـول           ... ر واإلصالح العامة، فحظي بإجماع نواب كتلة التغيي     

وحـين   .مشروع القانون بالمناقشة العامة، فحظي بإجماع النواب تمهيداً للبدء في مناقشته بالقراءة األولى            
عاد النواب بعد رفع الجلسة للصالة، طالب بحر من النائب أبو حلبية قراءة مشروع القانون الذي يحتوي                 

 األولى منها تتحدث عن أن أرض القدس أرض فلـسطينية عربيـة وإسـالمية بحـدودها                  مواد، ٨على  
أن القدس بجميـع أراضـيها وعقاراتهـا        "المعروفة في بداية االنتداب البريطاني على فلسطين، والثانية         

ومدنها وقراها ملك عام وخاص للفلسطينيين، ومسجدها األقصى ومقدساتها ومعالمها وآثارها اإلسـالمية             
قف على جميع األجيال الفلسطينية المتعاقبة، والثالثة تنص على أنه يحرم ويقع باطالً بطالناً مطلقـاً أي               و

تصرف أو تنازل أو تفريط أو مقايضة أو مساومة على أي جزء من الموقف اإلسالمي في القدس وبأي                  
أمـا   .سير أو االستفتاء  وجه كان، ومهما كانت المبررات ويبقى هذا الوقف خارج نطاق االجتهاد أو التف            

المادة الرابعة فنصت على أن كل من يتنازل أو يفرط أو يقايض أو يساوم على هذا الوقف يعد مرتكبـاً                    
لجريمة الخيانة ويعاقب باإلعدام، وال تسقط هذه الجريمة بالتقادم مهما طال الزمن، وتحريم بيـع األرض             

 حين تنص المادة الخامسة على أنه يلغـى كـل مـا             أو الملكية الخاصة في القدس لغير الفلسطينيين، في       
يتعارض وأحكام هذا القانون، ويقع باطالً كل تشريع أو اتفاق ينتقص أو يمس بالوقف في مدينة القدس أو              
يخالف أحكام هذا القانون، وتنص المادة السادسة واألخيرة على أن جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكـام                

  . صدوره وينشر في الجريدة الرسميةهذا القانون والعمل به فور
بحـدودها  "وأثناء نقاش المادة األولى تباينت اآلراء واختلفت وجهات النظر حول اإلبقاء علـى عبـارة                

، وذلك من باب أنه ذكر االنتداب يعني االعتراف به، وهو غيـر             "المعروفة في بداية االنتداب البريطاني    
أن القدس أرض فلسطينية    "حات، حظي االقتراح الرابع وهو      اقترا معترف به، وبعد التصويت على أربعة     

واستمر النـواب فـي      . صوتاً ٣١، بأغلبية   "عربية إسالمية بحدودها المعروفة في ظل الخالفة العثمانية       
مناقشة مواد القانون األخرى، إلى أن خلصوا في ختام النقاش إلى التصويت عليه بالقراءة األولى تمهيداً                

  .ءة الثانية، وإقراره تمهيداً إلرساله للرئيس محمود عباس للمصادقة عليهلمناقشته بالقرا
 ٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  هنية يدعو لحوار المشروط يعمل على أن يلتئم الجرح الفلسطيني .٣

 جـدد اسـماعيل هنيـة    : اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في    ٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   نشرت  
  . امس االربعاء دعوته للحوار مع حركة فتح]سطيني المقالرئيس الوزراء الفل[

وقال مساعد كبير لعباس امس ان السعودية التي توسطت في اتفاق سابق بين حماس وفتح نقلت رسـالة                  
  . جدد شرطه بخصوص غزةعباس عباس تعرض اجراء محادثات هذا االسبوع غير أن ىمن حماس ال

هنيـة فـي    اسماعيل  قال  :  نضال المغربي  ،غزة اسلها في نقالً عن مر   ٦/١٢/٢٠٠٧رويترز  وأضافت  
نعتقد بضرورة الشروع الفوري في حوار المشروط يعمل علـى أن يلتـئم الجـرح               "مقابلة مع رويترز    

  ."واضح جدا أن انابوليس أعطى غطاء للعدوان االسرائيلي"وقال  ."الفلسطيني
  
  "سحما"وقيادات في مصادر فلسطينية تؤكد وجود اتصاالت بين مقربين من عباس  .٤

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة اليوم الخميس ان القيادة السورية عرضت علـى             : حكمت يوسف  - غزة
الوفد الفلسطيني الزائر لدمشق والذي ضم أحمد قريع وروحي فتوح عقد لقاء مع قيادة حماس في دمشق                 

وقالـت   .الصداع بينهمـا  في محاولة لتقريب وجهات النظر وفتح حوار بين حركتي فتح وحماس لرأب             
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ان الوفد الفلسطيني رفض العرض السوري تماما مؤكـدا         " سما"المصادر في تصريحات خاصة لمراسل      
انه البد من اعتذار قيادة حماس في دمشق وغزة لما قامت به فيما يسمي بالحسم العـسكري فـي                   "على  

اال  ".ة ثم البدء في حوار مع حماس      قطاع غزة وتسليم المقار االمنية للسلطة الفلسطينية دون شروط مسبق         
ان مصادر فلسطينية اكدت ان اتصاالت هاتفية جرت االسبوع الماضي بين مقربين من الرئيس عبـاس                

واوضحت المصادر ان شخصية كبيرة اوضحت لحماس مخاطر التطورات          .وقيادات في حماس في غزة    
الحة والوحدة الوطنية منوهة الى ان      المتوقعة على ساحة قطاع غزة وضرورة تحرك لحركة باتجاه المص         

ترفض عمليا اي اجتياح اسرائيل لقطاع غزة لما الثاره التدميرية ليس           "الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية     
ونوهت المصادر الى ان شكوكا عميقـة تبـديها القيـادة            ".على حماس فقط ولكن على الواقع الفلسطيني      

ائيل رغم التصريحات التفاؤلية وان الرئيس الفلسطيني يـؤمن         الفلسطينية حول مستقبل التفاوض مع اسر     
  .بان العودة الى طاولة الحوار والوحدة الوطنية يقوي موقفه التفاوضي مع الدولة العبرية حسب المصادر

واكدت المصادر ان مصر ترفض بشدة اي محاولة اسرائيلية لتصفية حركات المقاومة الفلسطينية وعلى              
د االسالمي وان رسالة واضحة ابلغتها مصر والسعودية الـى مختلـف االطـراف              راسها حماس والجها  

  .بضرورة عودة اللحمة للساحة الفلسطينية 
  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  أجهزة عباس أحبطت سلسلة عمليات للمقاومة خالل سنوات االنتفاضة بغزة: فلسطين اآلن .٥

ن تورط جهاز األمن الوطني بما يسمى        كشفت وثيقة حصلت عليها شبكة فلسطين اآلن ع        : خاص – غزة
الكتيبة الثانية شمال قطاع غزة قبل الحسم العسكري بغزة وبالتعاون مع قوات االحتالل الصهيوني، على               
إحباط سلسلة كبيرة من عمليات المقاومة الفلسطينية، والعمل على إفشالها، حماية ألمن الكيان الصهيوني              

حسب ما جاء في الوثيقة فإن أولى العمليات التي أحبطتها قـوات             و .وحدوده من ضربات القسام المقاومة    
، بعد قيام مجموعة رجال المقاومة بالدخول       )ايرز( إحباط عملية في معبر بيت حانون     ":األمن الوطني هي  

والتي كان مخطط لها قيام المقاومة باستقالل سـيارة         ) مكتب أبو إسكندر  (إلى مضافة الرئيس بما يسمى      
 الرئيس من المضافة وتفخيخها مع استشهادي والدخول بها إلى الحاجز اإلسرائيلي، وقد تـم               تابعة لمكتب 

أما العملية الثانيـة والتـي ذكرتهـا الوثيقـة           ".إحباط العملية وإبعاد المقاومين من المعبر في نفس اليوم        
في األمن الوطني هي    والموقعة باسم المدعو طارق وشاح قيام ما يسمى السرية األولى من الكتيبة الثانية              

إحباط عدة عمليات تسلل إلى األراضي الفلسطينية المحتلة قام بها أشخاص من ممر العمال في معبر بيت                 
أحبطت قوات األمن العملية الثالثة حيث كانت عبارة عن عدة عمليات رصـد      و .حانون شمال قطاع غزة   

ية الرابعة والخامسة فكانـت عمليـات رصـد         أما العمل  ."قام بها رجال المقاومة في المعبر وتم اعتقالهم       
للمجاهدين الذين يحاولون معرفة تحركات العدو الصهيوني على الحدود الشمالية لقطاع غزة، حيث كانت              
قوات األمن الفلسطينية تمثل العيون الساهرة لحماية امن العدو وحسب ما جاء في الوثيقـة فقـد كانـت                   

  .بر، وأخرى لسيارة من قبل المقاومة الفلسطينيةالعمليات هي إحباط عمليات رصد في المع
  ٦/١٢/٢٠٠٧فلسطين اآلن 

  
  يطالب بوش بالتدخلوعباس يحتج لدى واشنطن على التوسع االستيطاني  .٦

كشفت مصادر فلسطينية، عن أن الرئيس محمـود        : رام اهللا من   ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
قدس المحتلة وسلمه رسالة خطية لإلدارة األمريكية، تعبـر         عباس، استدعى القنصل األمريكي العام في ال      

من طرح مناقصات لبناء وحـدات      " إسرائيل"عن غضب واحتجاج القيادة الفلسطينية على ما أعلنت عنه          
وحسب ما أكدته المـصادر      .سكنية جديدة إضافة إلى مواصلة االعتداءات والمداهمات للمدن الفلسطينية        
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" اإلسرائيلية"للقنصل األمريكي الذي التقاه في رام اهللا، رفضه لهذه الممارسات           فان عباس أكد    " الخليج"ـل
  .بما تم االتفاق عليه" إسرائيل"س، ويكشف عن عدم التزام يالتي تعتبر خرقا فاضحا للقاء انابول

" فرانس بـرس  " افادت وكالة    : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٦/١٢/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  
بالتدخل الفوري لوقف النشاطات االسـتيطانية      "عباس وجه امس رسالة الى الرئيس بوش طالبه فيها          ان  

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت للوكالـة ان           ". االسرائيلية، خصوصا في القدس   
  ". على اسرائيلضرورة ان تمارس االدارة االميركية واللجنة الرباعية الضغط"عباس اكد في الرسالة 

  
  "اإلسرائيلي"رفضها التام لإلجراء التوسعي االستيطاني تعلن  "منظمةالتنفيذية " .٧

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت اجتماعا في رام اهللا لالستماع إلى              أعلنت: رام اهللا 
، مؤكدة ان هـذا     "اإلسرائيلي"ي  تقرير من عباس حول انابولس رفضها التام لإلجراء التوسعي االستيطان         
، ويقوِّض أسس خطـة  "أنابولس"المخطط يعد انتهاكاً صريحاً للتوجهات، التي تم االتفاق عليها قبل وأثناء    

وطالبت اللجنة، جامعة الدول العربية ودول العالم، بما فيهـا           .خريطة الطريق، ويتحدى اإلجماع الدولي    
  ".اإلسرائيلي" واضح إزاء هذا االنتهاك اللجنة الرباعية الدولية، التخاذ موقف

  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  حكومة هنية تحذر من تطبيق خارطة الطريق من طرف واحد وتندد ببناء المستوطنات .٨

 حذرت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في غزة من تنفيذ السلطة الفلسطينية في رام اهللا خارطة                :غزة
 حين تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي ببناء مزيد مـن المـستوطنات فـي              الطريق من طرف واحد، في    

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أبـو        ٣٠٧ونددت الحكومة بشروع االحتالل اإلسرائيلي بإقامة        .القدس
غنيم في القدس المحتلة، معتبرة ذلك بأن هذه الخطوة دليل جديد على فشل مؤتمر أنابوليس، وصفعة في                 

ين على نتائجه وإثبات لكذب االدعاءات اإلسرائيلية بالتوجه نحو الـسالم واثبـات للنوايـا               وجه المراهن 
العدوانية االستيطانية لهذا االحتالل الذي يضرب عرض الحائط بكل التفاهمات وكـل االتفاقـات التـي                

ـ         الوقال الناطق باسم    . يوقعها مع المفاوض الفلسطيني    تمرار حكومة طاهر النونو أنهـم يعتبـرون أن اس
تطبيق سلطة رام اهللا لخارطة الطريق من جانب واحد واعتقال المقاومين ونزع سـالح الفـصائل فـي                  
الضفة امتثاال لهذه االتفاقية، مقابل التزام إسرائيلي بها عبارة عن وهم سيؤدي إلى نتائج كارثية، فخارطة                

س أدل على ذلـك هـذه الخطـوة         الطريق التي يتمسك بها المفاوض الفلسطيني، يتم اختراقها يوميا، ولي         
ودعـت الحكومـة المجتمـع      .  وحدة سكنية بشكل يخالف هذه الخارطة      ٣٠٧االحتاللية بالشروع بإقامة    

الدولي إلى ممارسة دوره في وقف االستيطان اإلسرائيلي وتفكيك المستوطنات، ووقف مؤامرة الـصمت              
  . ي المسلطة على الشعب الفلسطينيأمام الممارسات العنصرية اإلسرائيلية، وسياسة العقاب الجماع

   ٥/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
   في أنابوليس وثيقة وطنية أساسية وبرنامجا سياسيا متكامالعباس تعتمد خطاب "تنفيذيةال" .٩

 أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خالل اجتماعها برئاسة محمود عبـاس، فـي               :رام اهللا 
 يمثل وثيقة وطنية أساسية، وبرنامجاً سياسياً متكـامالً، يـستند           "أنابوليس"م   أما عباسرام اهللا، أن خطاب     

وأوضحت اللجنة أن هذا الخطاب، يعبر عن        .١٩٨٨إلى ثوابتنا الوطنية، ووثيقة االستقالل الوطني لعام        
أماني شعبنا وتطلعاته، وهذا يثبت من جديد صحة وصواب التوجهات السياسية التي تضمن وحدة شـعبنا    

واطلعت اللجنة على تقرير     .ي الداخل والخارج، وتوفر دعماً والتفافاً عربياً وشامالً حول تلك التوجهات          ف
قدمه عباس حول نتائج مؤتمر أنابوليس، حيث أعلنت اللجنة موافقتها على وثيقة التفاهمـات المـشتركة                
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اسـم شـعبنا الفلـسطيني    وشدد االجتماع على أن خطاب عباس كان موقفـاً يليـق ب        .والتزامها بتنفيذها 
  .وتضحياته وصمود أسراه ومناضليه، ولذلك فإنه يستحق كل التعاطف والمساندة الدولية التي تلقاها

   ٥/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  مسودة ٣٦جاء بعد " إعالن أنابوليس: "عريقات .١٠

 صائب عريقـات أن     التحريرمة   كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظ       : محمد إبراهيم  -ام اهللا   ر
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي توصال إلى إعالن لتفاهم في مؤتمر أنابوليس بعـد مفاوضـات شـاقة                

وقال في ختام ورشة عمل نظمتها كتلة فـتح البرلمانيـة حـول مـؤتمر               .  مشروع مسودة  ٣٦تضمنت  
الجانـب  "ل الماضـية فـي رام اهللا، إن         اإلسرائيلية، الليلة قب  -أنابوليس ومستقبل المفاوضات الفلسطينية   

اإلسرائيلي استخدم عنصر الوقت منذ البداية تكتيك التأخير والتأجيل في التوصل إلى اتفاق قبل أنابوليس،               
الجانـب  : "وأضـاف ". تحت مبررات ومسائل واهية، ومنها استخدام مصطلح الدولـة اليهوديـة مـثالً            

لسطينية، وإسقاط حق الالجئين في العودة، وصوالً إلى هدفه         اإلسرائيلي حاول إسقاط الحقوق الوطنية الف     
واعترف بـأن الوفـد      ".في انجاز موافقة فلسطينية على رؤية الرئيس بوش في الدولة الفلسطينية المؤقتة           

، ومنها قضية تحديد الجـدول      "أنابوليس"الفلسطيني لم يتمكن من تحقيق عدد من القضايا التي أعلنها قبل            
  .ضاتالزمني للمفاو

 ٦/١٢/٢٠٠٧البيان 
  
  عريقات يتحدث عن أربعة مسارات للمفاوضات .١١

أفاد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صـائب عريقـات ان             :  محمد هواش  -رام اهللا   
التركيز في مرحلة ما بعد اجتماع أنابوليس سيكون على أربعة مسارات متوازية هي المفاوضات الثنائية               

وقـال ان   . استحقاقات خريطة الطريق، والتنمية االقتصادية، وبنـاء مؤسـسات الدولـة          للحل النهائي، و  
الجانبين ليـسا  "وعليه فان " لن تبدأ من الصفر   " كانون االول الجاري     ١٢المفاوضات الثنائية المقررة في     "

  ".في حاجة الى مفاوضات بل الى قرار شجاع
  ٦/١٢/٢٠٠٧النهار 

  
   األمنية تثمر مردوداً سياسياًانجازاتنا: عبد الرزاق اليحيى .١٢

 اكد وزير الداخلية اللواء عبد الرزاق اليحيى خالل زيـارة مفاجئـة قـام بهـا                 : مازن بغدادي  -قلقيلية  
لمحافظة قلقيلية لالطالع على مجريات االمور بشكل مباشر ان ما تم انجازه على الصعيد األمنـي فـي                  

الصعيد العالمي واحدث مردودا سياسيا جيدا كان اولى        كافة المحافظات هو ما رفع السلطة الوطنية على         
واضاف ان الحكومة الحالية استطاعت تحقيق الكثير من االستقرار         . ثماره ما تحقق في مؤتمر انابوليس     

وتجسيد األمن في العديد من المحافظات رغم قصر الفترة الزمنية من عمرها وبعد ان كان الفلتان سـيد                  
  .غزةالموقف وما حصل في قطاع 

   ٦/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  "القوة التنفيذية"اسمه  "زعرنة" جهاز ا تعدد القوى ويسيطر عليهتغزة فقد: أبو بكر النائب .١٣

 قالت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر، أن قطاع غزة فقد تعدد القوى وأصبح يـسيطر عليـه                    :نابلس
 صحفي لها أن اهالي قطاع غزة تحولوا إلـى          وأوضحت في تصريح   .اسمه القوة التنفيذية  " زعرنه"جهاز  

متسولي كبونات ومساعدات وانتشرت ظاهرة األنفاق والتهريب السريع الذي يدر على عصابات التهريب             
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دخل مادي فاحش وهذه األنفاق أدخلت غزه في حاله جنونية للحصول على مرابح مثاليـه ممـا يهـدد                   
  .المجتمع ألغزي وثقافته

  ٥/١٢/٢٠٠٧ وكالة معاً اإلخبارية
  
  من الوطني الفلسطينيحد عناصر األأ خاصة تغتال "سرائيليةإ" قوات :بيت لحم .١٤

قتلت قوة من المستعربين االسرائيليين، احد عناصر االمن الوطني الفلسطيني اثنـاء اعتراضـه   : رام اهللا 
  مـن  ٢وقال شهود عيان ان الشرطي محمد صـالح اصـاب           . سيارتهم، مساء امس في مدينة بيت لحم      

" جـيمس "وافاد الشهود، ان سيارة مـن نـوع         . المستعربين من دون ان تؤكد المصادر االسرائيلية ذلك       
رفضت التوقف عند حاجز عسكري للضابطة الجمركية، بهدف تفتيشها، فالحقتها قوات االمن، قبـل ان               

تحمت بيت لحـم    ورشق فلسطينيون القوات االسرائيلية التي اق     . يترجل احد المستعربين ويطلق النار عليه     
 .لمساندة المستعربين بالحجارة

  ٦/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
   خالل رحلة السفرى الحجاجاإلنفاق علحكومة هنية تتكفل  .١٥

حاجاً وحاجةً غادروا   ) ٢١٨٥(أكدت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة أن          : ألفت حداد 
وأصـدرت   .حج لهذا العام عبر معبـر رفـح الحـدودي   قطاع غزة إلى الديار الحجازية ألداء مناسك ال     

الوزارة تعليماتها إلى المدير المالي المرافق بتقديم الخدمات والوجبات السريعة والمشروبات إلى الحجاج             
واوضحت أن هناك من سيستقبل الحجاج في حالـة          .في االستراحات واإلنفاق عليهم خالل رحلة السفر      

ت الالزمة لهم من طعام ومشروبات وإيصالهم وتأمينهم في أماكن سكناهم           عمار وسيتم تقديم كافة الخدما    
 .في مكة المكرمة

  ٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  بعثة فلسطين باألمم المتحدة تطالب بوقف اإلجراءات العقابية ضد غزة .١٦

  إجتماعا اليوم تم خالله    "األونروا" عقدت لجنة الجمعية العامة المخصصة إلعالن التبرعات لوكالة          :غزة
 مستشار أول   ، وألقت فداء عبد الهادي ناصر     ،٢٠٠٨إعالن الدول لتبرعاتها للوكالة لتغطية موازنتها لعام        

كلمة في اإلجتماع أعربت فيها عـن شـكر وتقـدير    , بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة 
ألونـروا ودعمهـا للعمـل      فلسطين لكافة الدول التي حضرت اإلجتماع وأعلنت عن تبرعاتها لوكالـة ا           

اإلنساني الذي تضطلع به إزاء الالجئين الفلسطينيين مؤكدة على أهمية هذا الدعم لتمكين الوكالـة مـن                 
وذكرت أن على المجتمع الدولي أن يرفض اإلجراءات والتـدابير العقابيـة             .اإلستمرار في تنفيذ واليتها   

نيين الفلـسطينيين فـي قطـاع غـزة والقيـود            ضد السكان المد   ،وغير المشروعة التي تتخذها إسرائيل    
 وأن يطالبها بوقف هذه اإلجراءات والتدابير التي أدت         ،المفروضة على حركة موظفي الوكالة ومركباتها     

 بما في   ،إلى تفاقم األوضاع اإلنسانية في القطاع بشكل خطير وأن تفي بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي             
  . الرابعةڤذلك إتفاقية جني

  ٥/١٢/٢٠٠٧لة معاً اإلخبارية وكا
  
   توقف نشاط جميع لجان الزكاةحكومة فياض .١٧

 أوقفت السلطات الفلسطينية نشاط جميع لجان الزكاة في الضفة الغربية وقطـاع             :  وفاء عمرو  -رام اهللا   
وقال وزير الشؤون الدينية جمال بواطنة يوم االربعاء ان وزارته عينت لجنة مكونة مـن سـبعة                  .غزة

وقال لرويترز ان بعض اللجان خالفت القانون        .الشراف على جمع وتوزيع االموال على الفقراء      أعضاء ل 
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ولكنه أضاف أنه ليست جميع لجان الزكاة فاسدة ولكـن           .وأكد على وجوب عزل الفاسدين     .وتسم بالفساد 
تـاجر  وقال ان معظم االموال اسـتخدمت فـي بنـاء الم           .تقرر اغالقها جميعا لتجنب توجيه االتهامات     

والمستشفيات وجرى استثمارها وأن بعض االموال استخدم أيضا في دعم الجمعيات الخيرية التي تديرها              
وأضاف أنه في كثير من االحيان وزعت االموال على أساس االنتماء السياسي بينمـا ال   .أحزاب سياسية 

  .ينبغي استغالل هذه اللجان في االغراض السياسية
ن دراغمة ان تلك الخطوة هي محاولة من جانب حكومة فياض لتجفيف منابع              عن حماس أيم   النائبوقال  

  .وأعرب عن اعتقاده بأن رؤساء تلك اللجان مستقلون وال ينتمون لحماس. تمويل حماس
  ٥/١٢/٢٠٠٧رويترز 

  
  بهم يوتعذ  باعتقال أنصاره بالضفة يتهم أجهزة األمن الفلسطينية"حزب التحرير" .١٨

تحرير اإلسالمي في فلسطين الطريقة التي جابهت بها أجهزة السلطة الفلسطينية           استهجن حزب ال   :رام اهللا 
االحتجاجات الشعبية الرافضة للقاء أنابوليس، واعتبر أن استمرارها في اعتقال نشطاء حـزب التحريـر               

وانتقد حزب التحرير في فلسطين في بيان لـه األربعـاء            .خدمة إلسرائيل والواليات المتحدة األمريكية    
استمرار أجهزة السلطة في اعتقال كوادره بعد أن قتل واحدا          " قدس برس "وصلت نسخة منه لـ     ) ٥/١٢(

إن هذه الخدمة التـي     "الماضي، وقال البيان    ) نوفمبر(تشرين الثاني    ٢٧منهم في مظاهرات يوم الثالثاء      
، لن تجدي   ) صليبية إنها حرب (تقدمها السلطة للكافر المستعمر، ولزعيم معسكر الكفر القائل بكل صلف           

وكشف بيان الحزب النقاب عن قائمة تضمنت عشرة أسماء مـن أعـضاء              ...السلطة وال أسيادها نفعاً     
  .الحزب الزالوا رهن االعتقال في السجون الفلسطينية

 ٤/١٢/٢٠٠٧قدس برس
  
   إذا تم اجتياح غزة"حماس" إلى جنب مع  ستقاتل جنباً"فتح: "قدورة فارس .١٩

قـدس  "في تصريحات خاصة لـ     " فتح"رة فارس عضو اللجنة الحركية العليا في حركة         أكد قدو : رام اهللا 
بالقتال جنبا إلى جنب مع كافة فصائل المقاومة بما في ذلك حركة            " فتح"أن تعليمات موجهة لقواعد     " برس

ـ         : "إذا قرر الجيش االسرائيلي اجتياح غزة، وقال      " حماس" ن نحن ندين ونجرم كل ما تقوم به إسرائيل م
فإنهـا  " فـتح "عدوان ضد قطاع غزة بدءا بالحصار وصوال إلى االجتياح في حال حصوله، وبالنسبة لـ               
لـن  " حمـاس "ستقاتل جنبا إلى جنب مع باقي الفصائل الفلسطينية في حال تعرضت غزة لالجتياح، فـ               

 إلى أن الوقت    وأشار فارس  .، على حد قوله   "تقف وحدها في دائرة المواجهة ضد االحتالل في هذه الحالة         
قد حان لضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، واعتبر أن األمر اآلن متوقف على من يكـون                 

للتجاوب مع هذه الروح الداعيـة      " حماس"ودعا قدورة فارس قادة حركة       .المبادر إلنهاء االنقسام الداخلي   
ات للمتحـدثين باسـم الحركـة بعـدم     للحوار والمساهمة في إشاعة مناخ إيجابي من خالل إصدار تعليم      

  ."فتح"التجريح في قادة 
 ٥/١٢/٢٠٠٧قدس برس

  
  تدفع لتتسلم وزارات سيادية  و غير قانوني حكومة فياض تعتبر استمرار"فتح" .٢٠

ان الحركة ماضية في الضغط "، "الشرق االوسط"ن في حركة فتح لـوقياديقال :  كفاح زبون- رام اهللا
لكن هؤالء  ."ألعمال، الى عادية، بما يضمن تغييرا في الوزارات السياديةلتغيير الحكومة من تسيير ل

ان فياض يشكل اآلن الضمانة المالية الوحيدة، الستمرار تدفق "القياديين يعترفون في الوقت نفسه، 
وتعيش فتح  ."كيف سيتقبل العالم الغربي تغييرا يطول فياض نفسه"األموال على السلطة، وال يعرفون 

، "تطنيش فتح"ن الجدل الحاد، وال يخفي مناصروها، وبعض قياداتها استياءهم مما يعتبرونه حالة م
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وهناك من . وتوجهات فياض البعيدة عن توجهات الحركة، واختياره وزراء اقرب له ولليسار من فتح
" ألوسطالشرق ا"وقال احد كوادر الحركة لـ. يتهم فياض بالتنكر لحقوق الفتحاويين، والتعرض لمواقعهم

ويتركز غضب الفتحاويين تحديدا على وزارتي   ."انهم يستهدفون ابناء فتح، ويديرون ظهروهم للحركة"
الخارجية التي يقودها رياض المالكي، والتربية والتعليم التي تقودها لميس العلمي، ويقولون إنهم اقرب 

  .اخليةلحماس في ما يخص استهداف ابناء فتح، كما يطالبون بتسلم وزارة الد
فتحاويين، نفى عبد اهللا عبد اهللا رئيس الدائرة السياسية " توزير"ورغم ما قيل عن ان الحركة تطالب بـ

ان القضية ليست توزير فتحاويين، ان " الشرق األوسط"في المجلس التشريعي عن فتح ذلك، وقال لـ
مرارها، اضافة الى ان هناك حكومة تسيير االعمال يجب أن تتحول الى عادية، ألن القانون ال يجيز است

".  اشهر نستطيع القول اآلن، إن االداء لم يكن مقنعا٦قصورا واضحا في اداء بعض الوزارات، وبعد 
وحسب عبد اهللا فإن التغيير يجب أن يكون شامال وفق القانون، بحيث تستقيل الوزارة كاملة، ويعاد 

"  على سؤال ما اذا كان فياض، قال عبد اهللاتكليف شخص يختاره ابو مازن لتشكيل حكومة عادية، وردا
  ."ممكن طبعا

وكشف قياديون في دائرة التعبئة والتنظيم في فتح، عن وجهتي نظر داخل الحركة واحدة، تطالب 
بالسيطرة على معظم الوزارت بما فيها السيادية، واألخرى تطالب بالبقاء بعيدا عن الحكومة، لكنهم قالوا 

وال تعرف فتح الى اي مدى سيستجيب ابو مازن ". يريد اقصاء فياض شخصيااآلن تحديدا، ال أحد "
وترجح بعض المصادر ان يستجيب ابو مازن بالتشاور . للتغيير، وقال عبد اهللا ال نعرف موقفه بالتحديد

وقال عبد اهللا . مع فياض، وموافقته على تغيير بعض الوزراء، واسناد بعض الوزارات الى حركة فتح
  ."س يعرف بالقصور المهني في بعض الوزاراتان الرئي"

من جهة ثانية، تتعالى بعض االصوات داخل فتح للمطالبة بتغيير بعض اعضاء الوفد الفلسطيني 
المفاوض، وتقدر مصادر في الحركة ان يتم بالفعل خروج البعض، الذين ال يرغب فيهم رئيس الوفد 

 .المفاوض احمد قريع، بينما يشكك آخرون
  ٦/١٢/٢٠٠٧وسط الشرق اال

  
  استعدادات كبيرة لألذرع العسكرية للمقاومة لمواجهة أي اجتياح لقطاع غزة ": حماس" .٢١

النقاب عن استعدادات كبيرة    ، على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري         "حماس"كشفت حركة   : غزة
رت إلـى أن    لدى األذرع العسكرية لحركات المقاومة لمواجهة أي اجتياح موسع لقطـاع غـزة، وأشـا              

واعتبرت الحركة  ". ليس إال وجهاً واحداً من الترجمة العملية التفاقيات أنابوليس        "االستهداف الجوي لغزة    
 من عناصـر    ٢٠أن التصعيد الصهيوني المستمر والمتدرج ضد قطاع غزة والذي أودى بحياة أكثر من              

بو زهري رئـيس الـسلطة الفلـسطينية        وطالب أ  . هو الترجمة الواقعية التفاقيات لقاء أنابوليس     " القسام"
  ". بالخروج عن صمته حيال ما تتعرض له غزة وتبيان موقفه أين يصطف"محمود عباس 

٦/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم   
  
  حرب استنزاف" اإلسرائيلي"تعد التصعيد " حماس" .٢٢

إن التصعيد اإلسرائيلي أمس، " حماس"قال فوزي برهوم الناطق باسم :  ماهر إبراهيم، والوكاالت-غزة 
يشكل حرب استنزاف تنتهجها إسرائيل الستهداف المقاومة وأهالي قطاع غزة المليون "ضد قطاع غزة 

أن سياسة "المحلية إلى " صوت القدس"وأشار برهوم في اتصال هاتفي مع إذاعة ". ونصف المليون نسمة
الحتالل اإلسرائيلي، إذ أنه وقبل أشهر االستفراد بالتنظيمات الفلسطينية هي سياسة نجحت بها قوات ا

  ". ، ثم اآلن جاء االستفراد بحماسقطاعالاستنزفوا حركة الجهاد اإلسالمي واستفردوا بها في الضفة و
  ٦/١٢/٢٠٠٧البيان 
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  ٢٠٠٧ صاروخاً منذ مطلع ٢٠٠٠فصائل المقاومة تطلق أكثر من  .٢٣

 ٢٠٠٠ن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من قالت ناطقة إسرائيلية إ:  ماهر إبراهيم، والوكاالت-غزة 
يوم لثالثاء وحدة شهد "وأضافت أن . صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة منذ بداية العام الجاري

من ناحيته  ".  صاروخا محلي الصنع من طراز قسام وقذائف هاون على األراضي اإلسرائيلية٢١إطالق 
سالمي إن االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة يوما بعد يوم قال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد اإل

  . على قطاع غزة تشكل مؤشرا على قرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة في القطاع
  ٦/١٢/٢٠٠٧البيان 

  
   تنفيان تسليم سالح نشطائهما ألجهزة األمن الفلسطينية في نابلس "الشعبية" و"الجهاد" .٢٤

هاد االسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان يكون اي مـن           نفت كل من الج   : اشرف الهور  - غزة  
وقال ابو   .عناصرها قاموا بتسليم اسلحتهم لالجهزة االمنية الفلسطينية في مدينة نابلس في الضفة الغربية            

حمزة الناطق االعالمي باسم سرايا القدس في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منه، في ظـل                 
 الشعب الفلسطيني والتي تستهدف مجاهدي شعبنا بعمليات االغتيال         أبناء ىية الشرسة عل  الهجمة الصهيون 

 ان احد مجاهدي سرايا القدس في مدينة نابلس         ىواالعتقال والحصار، تخرج علينا فئة باغية لتتحدث عل       
وتابع اننـا    .هقد قام بتسليم سالحه الي اجهزة االمن الفلسطينية مقابل ان يقوم العدو الصهيوني بالعفو عن              

 وافتراءات ضد مجاهـدي  أكاذيبفي سرايا القدس نؤكد ان هذا الحديث عار عن الصحة وان هذه مجرد             
 مصطفي ان الشخص الذي سلم سالحه اليوم فـي نـابلس            يمن جانبها قالت كتائب ابو عل      .سرايا القدس 

وكـان   .ت للكتائب بصلة  لالجهزة االمنية قد تم فصله من كتائب ابو علي مصطفي منذ اسبوعين وال يم             
محافظ نابلس جمال محيسن قال ان ثالثة عشر ناشطاً من فصائل المقاومة سلموا انفسهم لالجهزة االمنية                

  . الفلسطينية في اطار التفاهمات االمنية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
  ٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   من أنصارها في الضفة١٨قال تتهم األجهزة األمنية الفلسطينية باعت" حماس" .٢٥

 مـن   ١٨ باعتقـال    ، في بيان، أجهزة األمـن الفلـسطينية       اتهمت حركة حماس   : وليد عوض  - رام اهللا   
وقالت حماس في بيان صحافي ان االعتقاالت جرت في         .  في مناطق متفرقة من الضفة الغربية      أنصارها

النتماء للحركة، ومشيرة الـي ان بعـض        مدن جنين ونابلس وطولكرم وسلفيت والخليل ورام اهللا بتهمة ا         
  . المعتقلين أفرج عنهم مؤخراً من سجون االحتالل االسرائيلي

  ٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  "كتائب أبو الريش"تعتقل خمسة من " لقوة التنفيذيةا" .٢٦

بعـة   الجناح العسكري لحركة فتح بقطاع غزة قيام القوة التنفيذية التا          - استنكرت كتائب احمد أبو الريش    
وحسب كتائب ابو الريش قامت     ،  لحكومة حماس باعتقال خمسة من عناصرها في مدينة خان يونس وهم          

القوة التنفيذية بعمليات اقتحام بشعة لبيوت مجاهدينا في ساعات متأخرة من الليل بحثا عنهم وقد اختطفت                
ـ  "كتائب ابو الريش  "وشددت   .البعض وطاردت البعض حتي تم اعتقالهم      عتبـر اختطـاف     انهـا ت   ى عل

 جبين من اعتقلهم وتطالب بوقف هذه الممارسات الجبانة فـورا واالفـراج             ىالمجاهدين وصمة عار عل   
 قبل فوات األوان، فان الكتائب ستعامل من يتعرض لمجاهدينا كما تتعامل مع عمالء وجنود               همالفوري عن 

  .االحتالل الصهيوني
  ٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
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  ويؤكد على خيار المقاومة "حزب اهللا" يزور "طينيالتحالف الفلس"وفد من  .٢٧

أسامة حمدان، على   " حماس"جال وفد من قوى التحالف الفلسطيني في لبنان برئاسة ممثل حركة            : صور
الشيخ نبيـل   " حزب اهللا "عدد من القوى السياسية في الجنوب، استهلها بزيارة مسؤول منطقة الجنوب في             

الفلسطينية وأوضاع مخيمـات الالجئـين       -اللقاء العالقات اللبنانية    وتناول  . قاووق في مكتبه في صور    
  . والتطورات الحاصلة في فلسطين المحتلة وقضية األسرى والمعتقلين في سجون العدو االسرائيلي

" حزب اهللا"الكل يعرف أن هناك عالقة راسخة ومتينة واستراتيجية مع االخوة في          "وقال حمدان بعد اللقاء     
ونلتقي مـع االخـوة فـي       .  ضد االحتالل، وخيار داعم للشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين        كخيار مقاوم 

مواجهة هذا المشروع الستعادة حقوقنا التي يظن البعض أن استعادتها يمكن أن تتم من خـالل عمليـة                  
ان استعادة هـذه    " حزب اهللا "استجداء على طاولة التفاوض، ونحن مقتنعون كفصائل مقاومة واالخوة في           

هناك سياسة اعتمدتها قوى التحالف الفلسطيني بشكل حاسـم         : وتابع حمدان . الحقوق ال تتم إال بالمقاومة    
وهي عدم التورط بالشأن الداخلي اللبناني، وان تكون المخيمات نقطة استقرار وليست نقطة تـوتر فـي                 

كـان  " حزب اهللا "وة في   لبنان، وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق هذا وكان هناك تفهم من كل األطراف واالخ             
وأكد انه جرى التطرق الى قضية األسرى ال سيما أنه تبذل جهود إلنجاز صـفقة تبـادل                 . تفهمهم كبيرا 

  . األسرى، ونعتقد ان األسرى الفلسطينيين سيكونون على قائمة التبادل، ونأمل أن يكون العدد كبيرا
  ٦/١٢/٢٠٠٧السفير     

  
   على غزةسعاشكنازي يؤكد الجهوزية لعدوان وا .٢٨

أعلن غابي اشكنازي، ان جيشه جاهز لشن حملة عـسكرية علـى             ":وكاالت" رائد الفي،    -غزة، القدس   
وقلل من احتمال تنفيذ العدوان قريبـا، مـشيرا إلـى أن     . القطاع غير انه ينتظر قرار المستوى السياسي   

وبرأيـه فمـا    . لرد على صاروخ  اتخاذ القرار والبقاء في غزة والخروج منها  أمر يفوق بتعقيده مسألة ا            
وفي حديثه تطرق اشـكنازي      . ينفذه جيشه حاليا في غزة بمثابة حرب يومية على التنظيمات الفلسطينية          

ووصف ما حصل   . فشلت في هذه الحرب   "  إسرائيل "الى الحرب األخيرة على لبنان ورفض  القول ان          
الحرب وليست الطريقة التي عملت بها قوات       ان سبب هذا اإلخفاق هو أسلوب إدارة        "وقال  " اإلخفاق "ـب

  ".  بالتأكيد هناك أمور قمنا بها بشكل جيد، حتى حزب اهللا يعترف بأنه فوجئ بها"وقال . الجيش هناك
  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ايهود باراك يستبعد هجوما بريا في الوقت الحالي على قطاع غزة .٢٩

شـن  , لة له على وحدات عسكرية منتشرة في محيط قطاع غزة         استبعد باراك خالل جو    -القدس المحتلة   
نعرف اننـا  "ونقلت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي عن باراك قوله  .هجوم بري قريب على القطاع  

واضاف ان مثل هـذه      ".لكننا غير مستعجلين  , قد نضطر في نهاية االمر الى تنفيذ عملية عسكرية واسعة         
  ".ال بعد ان يتم استنفاد كل الوسائل االخرىا"العملية لن تحصل 

  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  "إمالء النتائج"ليفني تطالب االتحاد األوروبي بدعم التسوية وعدم  .٣٠

" دعم"تسيبي ليفني، أمس، االتحاد األوروبي باالكتفاء ب      " اإلسرائيلية"طالبت وزيرة الخارجية     :)وكاالت(
  ، وقالت ليفني بعد لقـاء مـع نظيرهـا          " امالء نتيجتها  "لسعي إلى   عملية التسوية في المنطقة من دون ا      
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والفلسطينيين، التي تم تحريكها نهاية الـشهر       " اإلسرائيليين"السلوفيني ديميتري روبل ان المفاوضات بين       
 ". عملية ثنائية ال تحتاج إلى طرف ثالث"الماضي في انابولس 

  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  يارة لبريطانيا خشية إعتقاله على خلفية إغتيال صالح شحادةديختر يلغي ز .٣١

قالت مصادر إسرائيلية ان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر ألغى زيارة لبريطانيا كـان مـن                 
المقرر ان يقوم بها الشهر القادم خشية ان تقدم بحقه دعوى مدنية بسبب قرار كان قد اتخذه عندما كـان                    

 .من العام بإغتيال القيادي في حركة حماس صالح شحادة في غزة قبل خمـسة أعـوام               رئيسا لجهاز اال  
  . فلسطينيا آخرين  بينهم نساء واطفال١٤وأدت عملية اإلغتيال وتصفية شحادة في حينه لقتل 

  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
 
  إزاء الخيار العسكري ضد طهران" البطة العرجاء" بـ بوشوصف اسرائيلي تقرير سري  .٣٢

عن تقرير مصنف سرياً أعدتـه وزارة الخارجيـة         "  معاريف "كشفت صحيفة    : أسعد تلحمي  -اصرة  الن
في ما يتعلق بقدراته على معالجـة المـشروع االيرانـي           " البطة العرجاء "وصف الرئيس األميركي بـ     

تقرير أن ضعف بوش سيحول دون تمكنه من القيام بعمل عـسكري يـستهدف              الإلى ذلك، أفاد     .عسكرياً
، تم توزيعـه    "أن التقرير الذي تناول تقديرات استراتيجية     " معاريف"وأضافت  . لمنشآت النووية االيرانية  ا

قبل أكثر من شهر على عدد من الوزارات وعلى أذرع المؤسسة األمنية المختلفة، وان األخيرة شـعرت                 
زة المخابرات األميركية   ووفقاً لمصادر إسرائيلية مسؤولة، فإن تقرير أجه       .بخيبة أمل كبيرة من مضمونه    

، يعزز االفتراض بأن يدي الرئيس األميركي مكبلتان        ٢٠٠٣عن وقف ايران مشروعها النووي منذ عام        
  . وأن الخيار العسكري األميركي أزيل نهائيا عن جدول األعمال

  ٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  ةلدولة الفلسطينيبالنسبة ل تصريحات ليفني يرفضونالكنيست النواب العرب في  .٣٣

رفض العضو العربي في الكنيـست اإلسـرائيلي         :القدس المحتلة  ٦/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية   نشرت  
عباس زكور، تصريحات ليفني التي قالت فيها أن الدولة الفلسطينية يمكن أن تكون حال قوميـا للعـرب                  

هذا األمـر   حتى لو وافق الرئيس ابو مازن شخصيا على         "الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، وقال أنه       
وجاءت أقوال النائب زكور هذه في خطابه في الهيئة العامة للكنيست، ضمن مـشروع              ". فسنرفضه نحن 

لحجب الثقة عن الحكومة اإلسرائيلية تقدمت به الكتل العربية الثالث فـي الكنيـست، احتجاجـا علـى                  
 الوطن ولدنا، وفقط    على هذا : "وأضاف النائب زكور في خطابه في الكنيست      . تصريحات ليفني المذكورة  

إما أن نحيى على هـذه األرض       : "ووجه النائب زكور كالمه ألعضاء الكنيست اليهود قائال       .فيه سنموت   
، في إشارة إلى أن أية محاولة إلخراج المواطنين الفلسطينيين سكان دولة إسرائيل             "معا أو سنُقبر فيها معا    

  .وفق بيان للنائب زكور . إخراجهمإلى خارج وطنهم ستكون فقط على جثثهم وجثث من يحاول
ندد النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي بتـصريحات وزيـرة            ٦/١٢/٢٠٠٧ المستقبل   وجاء في   

ـ       ، وقال انها مرتبطة بشكل مباشـر بمطالبتهـا         ٤٨الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني حول فلسطينيي ال
ولذلك فهي مصدر للقلق والخطورة خاصة وأنهـا ال         " دولة يهودية "الوفد الفلسطيني االعتراف بإسرائيل     

وقال الطيبي في مطالعة امـام       .تصدر من مجرد نائب بل عن القائمة برئاسة الحكومة ووزيرة الخارجية          
حسنًا فعلت الوزيرة ليفني عندما اعترفت بهويتنا الوطنية الفلسطينية كضلع ثالث في المثلـث              : "الكنيست

ان مصيرنا هو نفس مصير سكان المخيمات في الخارج معناها أنها تتعامـل             الفلسطيني ولكن ايحاءاتها ب   
معنا كقطع شطرنج يمكن إزاحتها وتحريكها من هنا إلى هناك وخاصة إننا هنا قبل أن تأتي الدولة علينا                  
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 .ونريد أن تكون ذات معنـى ومتـساوية        وقبلك أنت نحن مواطنون نتعامل بجدية مع مواطنيتنا          ٤٨عام  
لقد توسلت لوزراء الخارجية العرب بان يمدوا أياديهم        : "بي كالمه مباشرة للوزيرة ليفني قائالً     ووجه الطي 

لمصافحتك ألنك لست جرباء وأنا أقول لك إن المشكلة هي ليست انك جرباء بل أن االحتالل يجعل منكم                  
  ".جميعا مصابين بالجرب وان انتهى االحتالل ينتهي الجرب

  
  يكيا من دخول غزةإسرائيل تمنع نائبا بلج .٣٤

منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية برلمانياً بلجيكياً ، كان ضمن بعثة برلمانيـة تـزور               : د ب أ   -غزة  
الفلسطينية المستقلة لألنباء   ) رامتان(ونقلت وكالة    .إسرائيل واألراضي الفلسطينية ، من دخول قطاع غزة       

لتي تزور المنطقة في إطار جولـة تنظمهـا         عن بيان لحزب الخضر ، الذي شارك أعضاؤه في البعثة ا          
، قوله إن القنصلية البلجيكية في القدس بذلت قصارى جهدها مـن أجـل              " باكس كريستي "مؤسسة تدعى   

وأضـاف   ".لكن كل ذلك باء بالفـشل     "السماح بمرور النائب فوتر دي فرايندت ، الذي ينتمي للحزب ،            
انتقـادات النائـب دي     "مرجحة أن يكون سببه     " مرفوضغير مبرر وسلوك    "البيان أن القرار اإلسرائيلي     

  ". فرايندت الدائمة لالنتهاكات اإلسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني
  ٦/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  الشاباك يصمم موقعا جديدا له على شبكة اإلنترنت .٣٥

ناء موقع جديد له على شبكة      قام مؤخرا بب  ) الشاباك(أشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن جهاز األمن العام         
االطالع على وثائق أمنية من السنوات األولى لقيـام الدولـة،           "اإلنترنت، حيث يكون بإمكان المتصفحين      

تجدر اإلشارة إلى أنه كان للـشاباك موقـع          ".وقراءة تاريخ هذه المنظمة والقضايا التي كان له دور فيها         
 . تحديثه من وقت آلخر، بموجب احتياجات جهاز األمنيعمل منذ سنوات، جرى استخدامه للتجنيد، ويتم

  ٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب مصر بتزويد القطاع بالوقود والكهرباء .٣٦

وجه جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار قطاع غزة، رسائل إلى كل مـن               : ألفت حداد 
ية، ووزيري البترول واالقتصاد والتجارة المصريين، طالب مـن         السفير المصري لدى السلطة الفلسطين    

خاللها بضرورة العمل على إيجاد اآلليات المناسبة والسريعة من أجل تزويد قطاع غزة بالمحروقـات،               
عقب تقليص االحتالل كمية الوقود الالزمة للقطاع، شارحا من خاللها الوضع في القطاع، وآثـار ذلـك                 

  .صعدعلى كافة النواحي وال
  ٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
    تقليص كميات الوقودإحتجاجا على  في قطاع غزةلمركباتتظاهرة ل .٣٧

 توقفت حركة السير في مدينة غزة امس لمدة نصف ساعة حيـث منعـت العناصـر                 : حامد جاد  -غزة  
 الشرطية التابعة للحكومة المقالة المركبات من السير استجابة لدعوة وجهتها اللجنـة الـشعبية لمواجهـة           

  .الحصار احتجاجا على تقليص االحتالل لكمية الوقود الواردة لقطاع غزة
  ٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  غزةنقص الوقود يشل حياة عشرات اآلالف من أهالي قطاع: تحقيق .٣٨

أن بعض الفلسطينيين في : غزة مراسلها من  صالح النعامي عن٦/١٢/٢٠٠٧ الشرق االوسط نشرت
.  حتى يستطيع العثور على سيارة أجرة تقلهه قبل ساعتين من موعد بدء عمل بات يخرج يومياًقطاع غزة
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وقف الكثير من سيارات األجرة التي تعمل بالسوالر نهائياً عن العمل بسبب النقص الحاد وذلك بعد أن أ
 إال أن معظم أصحاب السيارات ،ورغم أن بعض محطات الوقود ال يزال لديها بعض الوقود. في الوقود

وما يساعد . ا محاوالت البحث عن السوالر بسبب الطوابير الطويلة التي يضطرون لالصطفاف فيهاأوقفو
 هو حقيقة أن قسما من السيارات في القطاع تعمل بالغاز، رغم أن القانون ،قليال في تخفيف وطأة األزمة

ار، من أن النقص  عوني أبو هربيد، مقرر اللجنة الحكومية لمواجهة الحصإلى ذلك فقد حذر. يحظر ذلك
في الوقود سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية، حيث أن معظم محطات معالجة الصرف الصحي ستتوقف 

  .عن العمل قريبا
ولترغيـب اصـحاب      سلطات االحـتالل   أن: غزة من   ٦/١٢/٢٠٠٧ الحياة    مراسل  فتحي صباح  وذكر

، عمدت الى زيـادة   من الوقودلصةشركات الوقود الغزيين وثنيهم عن موقفهم الرافض تسلم الكميات المق  
 في المئة، االمر الذي رفضه هؤالء مجدداً، مطالبين بتزويدهم الكمية نفـسها التـي               ٤٠الكمية الى نحو    

 ٣٥٠ الف ليتر من السوالر والبنزين والكاز االبيض، فضالً عن نحـو             ٣٥٠يحتاجها القطاع البالغة نحو     
 في المئة من المركبات في القطاع البـالغ         ٥٠الى ان نحو    اشارت تقديرات   قد  و. طناً من الغاز الطبيعي   

 انه لـم  ينمواطن وفي هذا السياق أشار أحد ال. الفاً، اختفت من شوارع المدن الرئيسة٦٠عددها اكثر من   
يتمكن اول من امس من القدوم من مدينة خان يونس الى مقر عمله في مدينة غزة التي تبعد عنها نحـو                     

 راكباً آخر، علمـاً ان      ١٣انه اضطر امس الى الركوب في سيارة اجرة مع          ي حين   ف.  كيلومتراً فقط  ٣٠
ن السائق لجأ لهذا الحل بعدما شكاه الركـاب لرجـال           أ الى   مشيرا. السيارة ال تتسع سوى لسبعة ركاب     

  . شيكالً، علماً ان االجرة الرسمية هي ستة شواكل٢٠الشرطة عندما طلب اجرة نقل الراكب الواحد 
  

  الجانب اإلسرائيلي وعد باستكمال سفر باقي الدفعات من العالقين في قطاع غزة: رالجبو .٣٩
أكد هاني الجبور مسؤول التنسيق واالرتباط في الجانب المـصري مـن معبـر العـودة                 :محمد الجمل 

الحدودي، أن الجانب اإلسرائيلي وعد باستكمال سفر باقي الدفعات من العالقين في قطـاع غـزة، بعـد                  
ونوه إلـى أن عـدد       .قطاع خالل ساعات صباح اليوم    الليوم واحد، متوقعا أن تغادر دفعة جديدة        تعليقها  

، ١١٥٠ مسافرا، من أصل   ٥٧٤مغادرة خالل األيام الثالثة الماضية بلغ نحو        الالمسافرين ممن سمح لهم ب    
 المصرية،  أوضح أن معظم المسافرين ممن وصلوا األراضي       فيما   .كانوا حصلوا على موافقات إسرائيلية    

  .غالبيتهم مصرقد غادر من حملة اإلقامات في بلدان عربية وأجنبية، وهم 
  ٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  حملة اعتقاالت واسعة تشنها قوات االحتالل في الضفة الغربية .٤٠

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلية حملة اعتقاالت واسعة في مدن جنين ورام اهللا والخليل، و قرية سـيرا                 
وذكـرت  . جنوب رام اهللا والبيرة حيث تم اعتقال نحو عشرين مواطنا من القرية وسبعة من باقي المدن               

 ممامصادر أمنية أن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرية، وشرعت بعمليات تفتيش ومداهمة،               
صـرة قـوات    تسبب في تعطيل الدراسة، وحرمان المواطنين من التوجه ألعمالهم ومصالحهم، بعد محا           

  .االحتالل للقرية بشكل شبه تام
  ٦/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

  
   امرأة فلسطينية قتلن في الضفة وقطاع غزة خالل العام الحالي٤٨: تقرير .٤١

 امرأة فلسطينية، قتلن خالل العام الحالي،       ٤٨  أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن     : القدس المحتلة 
 فـي   شاروأ . الفلسطيني ئم الشرف، أو جراء االنفالت األمني     بينهن عدد قتلن على خلفية ما يعرف بجرا       

وقـت الحاضـر عرضـة      البيان أصدره أن النساء الفلسطينيات كن وما زلن طيلة سنوات خلت وحتى             
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أن من بـين هـذه   موضحا  .لإلجراءات اإلسرائيلية المجحفة التي تحول دون تمتعهن بالكثير من الحقوق        
 واحتجـازهن   هنواجهن وأطفالهن، وتدمير البيوت التي تؤويهن، واعتقال      اإلجراءات قتل النساء أو قتل أز     

 ومنهن المرضى والحوامل وعرقلـة مـرورهن        تهنوتعريضهن للمعاملة السيئة والالإنسانية، وتقييد حري     
وأكد، أن حياة النساء الفلسطينيات وخاصة القاطنات في قطاع غزة تـأثرت علـى وجـه                 .للمستشفيات

 والذي  ،قطاعال بفعل مغاالة إسرائيل في حصارها المفروض على          ٢٠٠٦/٢٠٠٧الخصوص خالل العام    
ووفقًا إلحـصاءات   .٢٠٠٦تزامن أيضا مع الحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين منذ كانون ثاني      

 وافتهن المنية على معبر رفح      ٩ امرأة منهن    ١٢أسفرت سياسة الحصار اإلسرائيلي عن وفاة       فقد  المركز  
  . وافتهن المنية في قطاع غزة جراء نقص األدوية أو حرمانهن من السفر لتلقي العالج٣ فيما ،الحدودي

  ٦/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
   مليون دوالر خسائر قطاع الزراعة في غزة ١٥٠ .٤٢

 أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة ان القطاع الزراعي فـي غـزة مهـدد                : سمير حمتو  -غزة  
 مليون دوالر لهذا الموسم، وذلك نتيجة إلغالق المعابر، بوتيرة خـسارة            ١٢٥ ال تقل قيمتها عن    بخسائر

إبـراهيم  .د الوكيل المساعد بوزارة الزراعـة       أكدو.  ألف دوالر يومياً   ١٥ ٠يومية تقدر بما ال يقل عن       
  أن الحكومة بدأت بمراحل تشغيلية على بند البطالة سيتم شمل مزارعين وتشغيلهم فيها، موضحاً              ،القدرة

 عامل يعملون بشكل دائم و يعولون ما يزيد على          ٤٥٠٠٠أنه تعطل نتيجة إلغالق المعابر ما يزيد على         
مـشيرا إلـى أن      . في األعمال الزراعية الموسمية    ون يعمل  عامل ٢٥٠٠٠الفتا إلى أن     فرد،   ٣٠٠٠٠٠

  .زراعي فقط ألف عاطل في القطاع ال٦٠البطالة تنذر بكارثة قد تزيد عدد العاطلين عن العمل إلى 
  ٦/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  سبل عيش الرعاة الفلسطينيين في خطر .٤٣

أفاد رعاة فلسطينيون ومسؤولون من األمم المتحدة أن رعـاة المواشـي فـي    : الظاهرية، الضفة الغربية  
المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية يعانون من فقر متزايد بسبب ارتفاع أسعار العلف والمياه باإلضـافة                

  .قيود المفروضة على المراعيإلى ال
من جهته، قدر أسامة جرار من مديرية وزارة الزراعة بالخليل، التابعة للسلطة الفلـسطينية، أن هنـاك                 

 . شخص، كما قدر أن حوالي ثلث المزارعين فقدوا سبل عيشهم          ٣٠،٠٠٠ مزارع يعيلون حوالي     ٣،٠٠٠
اإلسرائيلية والناتجة جزئياً عن الجدار الفاصـل       ويرى السكان أن القيود المتزايدة التي تفرضها الحكومة         

أما المراعي المتبقية فقد تعرضت لالسـتنزاف وتـدهورت         . تعيق إمكانية وصولهم إلى أراضي الرعي     
  .أحوالها بسبب عدم كفاية األمطار

ينية أن  ووزارة الزراعة التابعة للسلطة الفلسط    ) أوتشا(وأفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية        
أسعار المياه شهدت بدورها ارتفاعاً كبيراً في اآلونة األخيرة، بسبب الجفاف والقيـود التـي تفرضـها                 

كمـا أفـاد     .إسرائيل على الحركة في المنطقة، األمر الذي أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار توصيل الميـاه              
علف الذي يحتاجونه من إسـرائيل       بالمائة من ال   ٨٠الخبراء أن قلة المراعي أجبرت الرعاة على استيراد         

  .ومن خارجها
  ٥/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
   مريض في قطاع غزة بحاجة لتلقي العالج السريع بالخارج٩٠٠ .٤٤

 ،أعلن معاوية حسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية امـس     :  حامد جاد  -غزة  
السريع بالخارج وذلك فـي الوقـت الـذي          مريض في قطاع غزة بحاجة لتلقي العالج         ٩٠٠وجود نحو   
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أعلنت فيه الحكومة الفلسطينية المقالة إغالق عيادات ومراكز صحية في القطاع بسبب إقـدام إسـرائيل                
  .على تقليص كميات الوقود

  ٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  

  إسرائيل ضاعفت نسبة اإلعاقة في األراضي الفلسطينية: تحقيق .٤٥
عتداءات اإلسرائيلية اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين نسبة اإلعاقات        ضاعفت اال  :وضاح عيد  -نابلس  

أظهر أخصائيون أن نسبة اإلعاقـة      حيث  . الجسدية نتيجة إطالق النار أو التعذيب داخل سجون االحتالل        
، مقارنة بالنسبة التي كانت فـي األعـوام          من عدد السكان   %٥ إلى   ٣في فلسطين زادت بما ال يقل عن        

في هـذا الـصدد     و .بحسب اإلحصاء المركزي الفلسطيني   % ١,٩كانت  التي  النتفاضة األقصى و  السابقة  
 معـاق   ٤٠٠٠عداد زادت بما ال يقل عـن        اال أن   ،يؤكد زياد عمرو مؤسس اتحاد المعاقين في فلسطين       

 شهيدا من ذوي االحتياجات الخاصة  ١١٥هناك ما ال يقل عن      مشيرا إلى أن    بحسب تقرير األمم المتحدة،     
ال يخلو األمر من اعتداءات على المؤسـسات الـصحية الخاصـة            كما  سقطوا في انتفاضة االقصى،     قد  

ومن جانبه، يشير مدير برنامج التأهيل المجتمعـي التـابع لإلغاثـة             .بالمعاقين في األراضي الفلسطينية   
 ازدياد المعاقين في    الطبية الفلسطينية ومدير مركز فرح لتأهيل المعاقين الدكتور عالم جرار إلى أن نسبة            

السنوات األخيرة تعود إلى عدة عوامل ناتجة عن ممارسات االحتالل التعسفية واالسـتهداف الواضـح               
 وأضـاف قـائال، أن      .للشباب الفلسطيني بالرصاص الحي الذي أدى إلى إعاقات مستديمة في صـفوفهم           

لت دون إيصال الخدمات الالزمـة      حاقد  الظروف السياسية واالقتصادية التي تشهدها الساحة الفلسطينية        
أن زيادة تدهور األوضاع الصحية في األراضي الفلسطينية فاقمت من خطـورة الموقـف               كما   .للمعاقين

  .وانعكست مضاعفاتها سلبا على األطفال، مما حول الكثير من األمراض إلى حاالت إعاقة دائمة
 ٥/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  ث العام الفرنسيةبروفيسور فلسطيني يفوز بجائزة باح .٤٦

نال البروفسور الفلسطيني عصام شحرور نائب رئيس قسم األبحاث في جامعـة ليـل األولـى                : باريس
فـوز،  هـذا ال  وتطرقت صحيفة نوفيل إيكونومست الفرنسية، قبل أيام، إلى          .الفرنسية، جائزة باحث العام   

البحث بفضل شـغفه بالمعرفـة،      حاز على مرتبته في مجال       وأشارت إلى أنه     باهتمام كبير بهذا الحدث،   
يشار فـي  و . وبفضل اهتمامه بامتالك رؤية شاملة تتضمن مجاالت اهتمامه المتعددة         ،فضوله الالمحدود و

بصفته قام ببلورة منظور واضح حول ما يجب القيام به لتصعد فرنسا إلى أعلى المراتب               هذا الصدد أنه    
  . أن تجتمعا لتحقيق مشاريع طموحة جداًحيث يمكن للجامعة والصناعةبفي المنافسة الدولية، 

  ٥/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  دفن نفايات خطرة في األراضي الفلسطينية بإسرائيل السلطة تتهم  .٤٧
رصدت قد   و .اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بإقامة مكبات للنفايات في األراضي الفلسطينية          :القاهرة

ل العربية األعضاء في الجامعة العربية خالل اجتماع وزراء شـؤون البيئـة             في تقرير وزعته على الدو    
وأشارت إلى أن   . ، مشيرة إلى أخطار مدمرة على صحة اإلنسان والبيئة الفلسطينيين         تثبت ذلك مواقع  عدة  

 قامت بنقل نفايات ودفنها في أراضي منطقة الكفريات الغربية من طولكرم، إضافة إلى منـاطق                اسرائيل
 ألف دجاجة مصابة بمـرض      ٨٥ميخور أتامون   مستوطنة   دفن مستوطنون من     كما. في بيت لحم  أخرى  

  النيوكاسل تحت حراسة قوات االحتالل في قرية في محافظة قلقيلية، هذا بخالف المخلفـات الـصناعية                
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طينية  طالبـت المـذكرة الفلـس      وقد. الخطرة للمصانع اإلسرائيلية التي يتم دفنها في األراضي الفلسطينية        
  .الدول العربية بالتدخل دوليا لحماية الشعب الفلسطيني من آثار النفايات الخطرة

 ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 
  الموجهة للبنان" إذاعة المشرقية"إسرائيل تطلق  .٤٨

استأنفت السلطات االسرائيلية في األسابيع األخيرة بث إذاعة خاصة موجهة           : برهوم جرايسي  -الناصرة  
، وهي نفس اإلذاعة التي كانـت تبـث مـن           "إذاعة المشرقية "ة جنوب لبنان، أطلقت عليها اسم       إلى منطق 

 عاما وانتهى فـي ربيـع العـام         ١٨جنوب لبنان خالل االحتالل اإلسرائيلي لتلك المنطقة، الذي استمر          
ويشار الى ان عددا من عمالء جيش جنوب لبنان العميل المنحـل وأبنـاء عـائالتهم، الـذين                   .٢٠٠٠

مايزالون يقيمون في إسرائيل يعملون في هذه اإلذاعة، التي تبث بعض األخبار وتحاول أن تقيم عالقـة                 
أن عـدد   "،  " يديعوت أحرنوت  "وذكر تقرير في صحيفة      .مع جمهور مستمعين من جنوب لبنان المحرر      

ـ             ماء أخـرى،   المستمعين باإلمكان إحصاؤهم على أصابع اليد الواحدة، والمذيعين ينسبون ألنفـسهم أس
  ".ولكن لها موجة إذاعية... واألخبار التي تبث هي أخبار قديمة مضى عليها بضعة أيام

  ٦/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  "حماس" و"فتح"مبادرة مصرية سعودية لمصالحة  .٤٩

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في رام اهللا أن المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا تعكف : مانع
وتقول  ".حماس"و" فتح"بادرة لبدء حوار فلسطيني يسفر عن تحقيق مصالحة بين حركتي على طرح م

المصادر إن المبادرة العربية تنطلق من رؤية ترى أنه ال توجد إمكانية لتحقيق انجازات في عهد الرئيس 
ات األميركي الحالي جورج بوش، وأن الصراعات السياسية في إسرائيل سوف تؤثر سلباً على المفاوض

وتقول المصادر إن القيادتين السعودية والمصرية تدرسان حالياً إمكانية وضع  .التي أطلقها لقاء أنابوليس
مبادرة شاملة تتجاوز الوضع الفلسطيني الداخلي نحو بحث مسائل مهمة، ووضع حلول لها، تكون نقطة 

يرة الصعبة في الساحة الفلسطينية، االنطالق باتجاه حل المشاكل الداخلية الفلسطينية، وإنهاء األزمة الخط
ومن بين هذه المسائل وقف إطالق القذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وفك الحصار عن القطاع، 

" حماس"جلعاد شليط، وفق صفقة متفق عليها بين " حماس"وإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير لدى 
  .جاه حل المشاكل الداخلية الفلسطينيةوتل أبيب، وعندها سيكون باإلمكان االنطالق بات

 ٥/١٢/٢٠٠٧الحقائق 
  
 الجامعة العربية وأوساط مصرية تنتقد قرار إسرائيل في بناء وحدات إستيطانية في القدس .٥٠

نددت أوساط دبلوماسية مصرية وفي الجامعة العربية بشروع إسرائيل  : وكاالت– محمد جمال -رام اهللا 
يطانية جديدة بالقدس الشرقية باعتباره يتعارض مع ما تم االتفاق عليه  وحدة است٣٠٠في بناء أكثر من 

وقال هشام يوسف رئيس مكتب األمين . خالل مؤتمر أنا بوليس للسالم الذي انعقد أواخر الشهر الماضي
القرار اإلسرائيلي حال ثبوت صحته يستدعي تحركا عاجال ووقفة لوضع حد "العام للجامعة العربية إن 

ودعا إلى ". ة اإلسرائيلية، واستمرار هذا النهج الذي يضرب باإلرادة الدولية عرض الحائطلالستهان
لوضع حد للسياسات اإلسرائيلية وإال فإنه سيطعن "ضرورة أن تتحمل الواليات المتحدة مسؤوليتها 

صرية وبدورها، أبدت مصادر دبلوماسية م. بمصداقيتها هي ذاتها ومدى جديتها لرعاية عملية التسوية
طعنة نافذة لمؤتمر أنا بوليس وأنه يطعن بجدية ورغبة إسرائيل "استنكارها القرار اإلسرائيلي واعتبرته 
وكشفت المصادر عن وجود اتصاالت مصرية مع الدول العربية ". نحو السالم وإنهاء ملف هذا النزاع

ركت بمؤتمر أنابوليس خاصة والجامعة وكذلك مع الواليات المتحدة واألطراف الدولية المعنية التي شا
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لتحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذه السياسات وحمل حكومة إسرائيل على الكف "اللجنة الرباعية الدولية 
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ". عن هذه الممارسات االستفزازية

فرصة للرافضين لعملية التسوية وتجعل صوت تعطي ال"حذر من خطورة هذه اإلجراءات مشيرا إلى أنها 
التشدد هو األعلى مما ينذر بعواقب وخيمة تضر بمصالح كل األطراف، وتنسف اآلمال التي تعلقت 

 ".بمؤتمر أنا بوليس لبدء عملية سياسية جادة بالمنطقة
  ٦/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  مصر تسعى لفتح معبر رفح تدريجيا: مصادر .٥١

أن القيادة المصرية تتجه نحو إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمام " قدس برس"علمت وكالة : غزة
المسافرين الفلسطينيين بشكل تدريجي، ووقف السفر عن طريق معبر العوجا في وجه القوافل القادمة من 

ومن جهة أخرى ". حماس"و" فتح"معبر بيت حانون، متوقعة أن يكون هناك حوارا قريبا بين حركتي 
" فتح"أن القياد السياسية المصرية تبذل جهود كبيرة لجسر الهوة بين حركتي "ادر ذاتها قالت المص

وعودتهم مرة أخرى إلى الحوار لحل جميع القضايا والخالفات العالقة بينهما، وعودة االستقرار " حماس"و
  ".الداخلي إلى الساحة الفلسطينية

  ٥/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
  " إسرائيل"رفض عربي للتطبيع البيئي مع  .٥٢

رفض وزراء البيئة العرب قرار برنامج األمم المتحدة للبيئة بإنشاء مركز إقليمي في إسرائيل : ا.ب.د
وقرر مجلس وزراء البيئة . يعنى ببناء قدرات الكوادر البشرية في دول الشرق األوسط، وقرروا مقاطعته

. فض الجانب العربي إلنشاء المركزالعرب مخاطبة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلبالغه ر
وقال وزير البيئة التونسي نزير حمادة، بصفته رئيس االجتماع، إن المجلس عبر عن إدانته لالتفاق الذي 

  .            وقعه كي مون مع إسرائيل إلنشاء هذا المركز واصفا إياه بأنه غير شرعي
  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  " إسرائيل"جال أعمال على منح أمريكية مقابل فتح قنوات مع وزير مصري ينفي حصول ر .٥٣

 ٧٠نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ما تردد حول حصول : القاهرة
 مليون دوالر ومنحهم ٧٠٠من رجال األعمال المصريين على منح من هيئة الصناعات األمريكية بمبلغ 

تهم في مصر مقابل فتح قنوات اقتصادية مع شركات إسرائيلية تعمل في شهادات االيزو لمنتجات شركا
وقال رشيد في تصريحات خاصة، إنه ال توجد أي جهة أمريكية تحمل اسم هيئة . أوروبا وأمريكا

الصناعات األمريكية، مضيفا أن بعض الشركات التي أشار إليها النائب في طلب اإلحاطة ليس لها وجود 
شيرا إلى أن الحكومة المصرية تمتلك أجهزة تخضع أي منح من هذا النوع  إذا منذ عشر سنوات، وم
  .وجدت  لرقابة مشددة

  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  نموذج للتمييز في العالم " إسرائيل"ممارسات : خامنئي .٥٤

وصف المرشد االعلى للثورة االسالمية في ايران علي خامنئي االعمال :  ستار ناصر-طهران 
جاء . رامية التي يمارسها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني بأنها نموذج للتمييز الموجود في العالماالج

 .ذلك لدى لقائه رؤساء السلطات القضائية للدول االسالمية في طهران
  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  دولة ومنظمة لدعم السلطة الفلسطينية٩٠مؤتمر المانحين يدعو  .٥٥

يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطالبة الدول المانحة، لدى انعقادهـا فـي              : القدس المحتلة 
باريس في السابع عشر من الشهر الحالي، بدعم السلطة ماليا بمبلغ خمسة مليـارات وثمانمائـة مليـون                  

واعلنت فرنسا رسميا، امس، عن عقد المؤتمر بناء على طلب من الرئيس محمود عباس ورئيس               . دوالر
 دولة ومنظمة عربية ودولية الى هذا المؤتمر بما         ٩٠سالم فياض مشيرة الى انه تمت دعوة        . لوزراء د ا

فيها غالبية الدول العربية تقريبا بما يشمل العراق اضافة الى جميع دول االتحاد االوروبـي والواليـات                 
تماع الـدول المانحـة     ووصفت فرنسا اج  . المتحدة والدول الصناعية الثماني الكبرى فضال عن اسرائيل       

للفلسطينيين المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري في باريس بأنه االكبر منذ مؤتمر المانحين الـذي         
 باريس، مشيرة الى ان الهدف منه سيكون تجنيد الدعم المـالي والـسياسي    ايضا في١٩٩٦عقد في عام  

العمل في المؤتمر سيكون على اساس خطة التنمية        "وقالت وزارة الخارجية الفرنسية     . للسلطة الفلسطينية 
 . والتي اعدتها السلطة الفلسطينية٢٠١٠-٢٠٠٨واالصالح الفلسطينيية للفترة ما بين 

  ٦/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
 ثالثة أسس إلنجاح خطة التنمية واإلصالح التي ستعرض على المانحين في باريس  .٥٦

حددت خطة التنمية واالصالح الفلسطينية، المقرر عرضها على اجتماع المانحين          : عبد الرؤوف أرناؤوط  
الدوليين في باريس في السابع عشر من الشهر الجاري، ثالثة اسس للتنميـة الحقيقيـة فـي االراضـي                   

أوال، تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بفرض القانون والنظام، وتنفيذ اصالحات رئيسية           : لفلسطينية وهي ا
لتمكين اقتصاد مستدام، وبناء مؤسسات فعالة لتحكم دولة مستقلة، وثانيا، يجب على اسـرائيل ان تزيـل                 

 فلسطينية قابلة للحياة حقـا،      العقبات التي تعرقل حسن سير عمل الحكومة واالقتصاد، وبالتالي قيام دولة          
وثالثا، يجب على المجتمع الدولى ان يواصل دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتوفير دعم متسق ومرن               

  .للسلطة الوطنية الفلسطينية
  ٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  مؤتمر باريس رسالة دعم للشعب الفلسطيني وسلطته: القنصل الفرنسي في القدس .٥٧

اكد آالن ريمي القنصل الفرنسي العام في القـدس ان مـؤتمر            : عمري، محمد ابو خضير    امجد ال  -القدس
باريس للدول المانحة لألراضي الفلسطينية الذي سيعقد في السابع عشر من الشهر الجاري خطوة هامـة                
 عملية بعد مؤتمر انابوليس ويعبر عن دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية في اطار              

زخم التحرك الدولي الجديد بشأن القضية الفلسطينية الذي بدأ قبل شهور مشيراً الى ان مؤتمر باريس هو                 
  .مثال اضافي يثبت الرابطة القوية بين الشعبين الفرنسي والفلسطيني

  ٦/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  سحب مشروع القرار حول دعم انابوليس لم يكن تصرفا فرديا : ةخليل زاد .٥٨

، الثالثـاء، أن يكـون      ةنفى سفير اميركا لدى االمم المتحدة زلماي خليـل زاد         :  رويترز –م المتحدة   االم
تصرف من تلقاء نفسه بتسليمه مجلس االمن الدولي مشروع قرار بشأن الشرق االوسط سحبه الحقا بعد                

 ما ذكرتـه    ةزادونفى خليل   ". ليست من جمهوريات الموز   "اعتراض اسرائيل، قائال ان الواليات المتحدة       
ودون تشاور مع وزارة الخارجية أو      " من تلقاء نفسي  "تقارير اعالمية من أنه قال انه قدم مشروع القرار          

مع كل االحترام ال شيء صحيح فيما ورد في هـذه           "وقال للصحفيين   . وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس   
وكنا على تنسيق تـام     . مي الى المجلس  تحدثت مع وزيرة الخارجية قبل ساعات قليلة من قدو        ... التقارير
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ال أعرف ان كانت وزيرة الخارجية اطلعت علـى الـنص لكنـي             "وتابع قائال   ." مع الناس في واشنطن   
ومـضى  ." تحدثت معها وأنا واثق من أنها أحيطت علما بشكل كامل واالمر نفسه ينطبق على زمالئـي               

  . نحن حكومة منظمة ومؤسسية. اه للناسلم نكتف بكتابة نص في مقر البعثة وأتينا وقدمن"قائال 
  ٦/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  األمم المتحدة تدعو اسرائيل الى استئناف تزويد غزة بالوقود  .٥٩

قال الناطق باسم مكتب التنسيق الخاص في االمم المتحدة ريتـشارد ميـرون             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 اسـتئناف امـداداتها المعتـادة مـن         نحن قلقون جدا من الوضع في قطاع غزة، وندعو اسرائيل الـى           "

ال نرغب في ان يعاني المواطنـون العـاديون         "واضاف  ". المحروقات كي يعود التوزيع الى سابق عهده      
في اشارة الى العقوبات االسرائيلية المفروضة انتقاما الطالق مجموعـات          " عواقب افعال يرتكبها غيرهم   

طق على ان تقليص اسرائيل من امدادات المحروقات        وشدد النا . مسلحة فلسطينية صواريخ على اسرائيل    
  .يؤدي الى ازمة في توزيع الوقود في المحطات في غزة

  ٦/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  طرح العطاءات االستيطانية" إسرائيل"فرنسا تأسف لقرار  .٦٠

 طـرح   "إسـرائيل "أعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها لقـرار        : ، وكاالت "الخليج" -رام اهللا، عواصم    
عمليـة  "عطاءات االستيطانية وطالبت تل أبيب باالمتناع عن األعمال األحادية التي يمكـن أن تهـدد                ال

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية باسكال أنـدرياني أن االسـتيطان كـان مـن                . "السالم
  ."عملية السالم"المعوقات الرئيسية لـ

  ٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   لالعتراف بمعاناة إسرائيل وحقها بالسالم  "اإلسالم المتقدم"و ساركوزي يدع .٦١

نـداء   "وجه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمام نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة          : ا ف ب، ا ب    
 االعتراف بحق اإلسرائيليين، الذين لطالما عانوا، بالعيش بسالم، مكتفياً بدعوة هؤالء            "إلى اإلسالم المتقدم  

قادة الـشعبين   "ودعا ساركوزي   . "أال ينزلوا بالفلسطينيين الظلم ذاته الذي لحق بهم على مدى قرون          "الى  
اإلسرائيلي والفلسطيني إلى اغتنام فرصة السالم، إذا استطاعوا تجاوز الحقد النابع من ذكرى مـصائب               

  . "بهظلم لن تقبل فرنسا " بأنه "حرمان الفلسطينيين من دولة"، واصفاً "الشعبين
 ٦/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  دعم اوروبي للمفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل   .٦٢

أكد المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مارك أوتى ان الحاجـة             .: ب. ف.  أ -القاهرة  
أصبحت ملحة للوصول الى اتفاق تاريخي وايجابي بين الفلسطينيين واالسرائيليين مشددا على أهمية دعم              

ودعا اوتى الى انتهاج أدوات وأولويات جديدة النجـاح         .  المفاوضات بين الطرفين بعد مؤتمر أنابوليس     
كما دعا  . عملية السالم مثنيا على المشاركة السورية مشددا على ضرورة استيفاء حقوقها فى المقام األول             

 بناء لبناء الدولة الفلـسطينية    الى انتهاج استراتيجية جديدة لتغيير الظروف الحالية حتى يكون هناك عامل          
الجديدة دولة مستقرة تنعم باالستقرار واألمان وأيضا بامكانها أن تصبح شريكا في عملية السالم اقليميـا                

وعما اذا كانت حماس تشكل عائقا أوضح اوتـى         . وبين جيرانها وكذلك شريكا كامال في المجتمع الدولي       
طينيين بشكل عام ما اذا كان عليهم العمل لـصالح الـشعب            ان حماس من شأنها أن تقرر بنفسها والفلس       "
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انها لعبـة   "موضحا  " الفلسطينى ككل وتحقيق األهداف الدولية المرجوة وأن يسير الشعب الفلسطينى قدما          
  ".للقوة وعليه فانه ممكن ان تشكل حماس عائقا في طريق النجاح

  ٥/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  د سعدات واألسرى في سجون االحتاللتطالب باالفراج عن أحمممية أعصبة  .٦٣

 ديـسيمبر الجـاري،   ٣، في مدينة فانكوفر الكندية يوم )ILPS( نظمت العصبة االممية لنضال الشعوب   
. وقفة احتجاجية ضد السياسة اإلسرائيلية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين الـسياسيين             

تسليط الضوء على معاناة األسرى في السجون اإلسـرائيلية         واختارت المنظمات المشاركة في التظاهرة      
والتضامن مع عدد من القيادات السياسية األسيرة في العالم الثالث خصوصا في الـسجون اإلسـرائيلية                

وعقدت ندوة خاصة بالمناسبة في مركز نقابة سائقي الحافالت حيث          . والواليات المتحدة وكندا والمكسيك   
شطات والنشطاء وتم جمع التواقيع المطالبة باإلفراج عن أحمـد سـعدات وكـل              تحدث فيها عدد من النا    

  .األسرى واألسيرات في سجون االحتالل
  ٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  هولندا تطالب بمزيد من المعونات للفلسطينيين لتفعيل نتائج أنابوليس .٦٤

ن أن بـالده سـتقدم      أكد وزير خارجية هولندا ماكـسيم فيرهـاجي       :  فكرية أحمد، أ ب    -الهاي، رام اهللا    
معونات سخية لدفع عمليه السالم في الشرق األوسط، وذلك إبان مؤتمر الدول المانحـة فـي لـشبونة،                  

وقال . مطالبا بقية دول االتحاد األوروبي بتقديم مزيد من المساعدات والمنح لتفعيل نتائج مؤتمر أنابوليس             
عاتق أمريكا بوصفها الراعي األول للسالم ولكن       إن الدور األكبر لدفع عملية السالم يقع على         "فيرهاجين  

ال يعني هذا قصر دور االتحاد األوروبي على جانب تمويل عمليه السالم، بل يجب على األوروبيين دفع                 
السالم وتعميق الحوار مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وأيضا تكثيف الحوار مـع ا لـدول العربيـة                 

طالب فيرهاجين بضرورة إعادة بناء آليات وقدرات اللجنة الرباعية الدولية          و". المشاركة في عمليه السالم   
  لتكون أكثر فاعليه في عمليه السالم في المرحلة المقبلة

   ٦/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  مليون دوالر قيمة المساعدات للفلسطينيين للعام الحالي٨٠٠: المفوضية األوروبية .٦٥

ر ممثل المفوضية األوروبية في األراضي الفلسطينية، أمـس، أن قيمـة            أكد جون كي  ": األيام "-رام اهللا   
المساعدات التي قدمها االتحاد األوروبي للشعب الفلسطيني خالل العام الحالي أكبر من أي عام مـضى،                

إن االتحاد يسعى من خالل تـوفير الـدعم         : وقال كير .  مليون دوالر أميركي   ٨٠٠مقدراً قيمتها بقرابة    
لى تسهيل شروط قيام دولة فلسطينية ذات روابط تجارية مع االتحاد األوروبي ودولـه كـل               االقتصادي إ 

على حدة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن نجاح مؤتمر أنابوليس في إطالق العملية التفاوضية سيساهم في                 
  .تحقيق السالم في المنطقة

  ٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  ليون شيقل من رواتب الموظفين والمتقاعدين م١٢٠اآللية االوروبية تساهم بـ .٦٦

)  مليون يورو  ٢١,٨( مليون شيقل    ١٢٠تقدم اآللية االوروبية الدولية المؤقتة مبلغ       :  نائل موسى  -رام اهللا   
 ١٠٠٠كمساهمة في رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين المقرر ان تبدأ وزارة المالية بصرفها مـع               

واكدت اآللية التي انـشأتها المفوضـية       . بر المصارف اعتباراً من اليوم    شيقل اضافية من المستحقات ع    
االوروبية والدول االعضاء في االتحاد االوروبي ان مساهمتها الجديدة تأتي في اطار التعاون الوثيق مع               
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ولفتت ادارة اآللية ان هذه الدفعة تصرف بمساهمة من ايرلندا والمفوضـية االوروبيـة              . السلطة الوطنية 
يث يتم دمج المخصصات االجتماعية التي تقدمها اآللية بالدفعة الـشهرية لـوزارة الماليـة لتمكـين                 بح

  .المستفيدين من تلقي رواتبهم كاملة
  ٦/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "أنابوليس"ما وراء الفشل في  .٦٧

  أحمد يوسف. د
 وإنما مثََّل تدهوراً مريعاً فـي       لم يفشل مؤتمر أنابوليس فحسب كما توقعت معظم التحليالت السابقة عليه،          

لكن المؤتمر توصل إلى وثيقة مشتركة تدعو       : سيقول البعض سذاجةً أو نفاقاً    . أسس عملية التسوية الغائبة   
إلى مفاوضات فورية تناقش كل قضايا الوضع النهائي بمشاركة أميركية كثيفة ولجان متابعة، وكل هـذا                

يرجى منكم الرجوع إلى إطار     :  من الزمن، ولهؤالء نقول بدورنا     اللغو الذي مللنا الحديث عنه منذ عقود      
) إسرائيل(السالم في الشرق األوسط الذي توصل إليه الرئيس المصري أنور السادات في كامب ديفيد مع                

 الفلسطيني منذ حوالي ثالثين عاماً، وستجدون أنه يستخدم التعابير ذاتها، وإن يكن             -حول المسار األردني  
 قد تحدث عن بعض القضايا الموضوعية التي لم تحاول وثيقة أنـابوليس االقتـراب منهـا                 - لألمانة –

  ). إسرائيل(إرضاء لـ
 اإلسرائيلي ال شك أن     -والواقع أنه بين كل المحاوالت األساسية لتسوية الصراع على المسار الفلسطيني          

دون أن يخوله أحـد      - ١٩٧٨في  محاولة أنابوليس هي أسوؤها، فإطار كامب ديفيد الذي وقعه السادات           
 تحدث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني، وعـن عـودة الفلـسطينيين              -األطراف المعنية ذلك  

 اعتـرف بالـشعب     ١٩٩٣، واتفـاق أوسـلو      ١٩٦٧المطرودين من الضفة والقطاع بعد حرب يونيـو         
شقة الحديث عن تفاصيل    الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل له، وخريطة الطريق تجشمت م         

أما وثيقة أنابوليس فهي كما رأينا لوحة بيضاء تذكرنا بأحـداث قـصة             . عديدة صغيرة وإن تكن ملغومة    
الملك العاري الذي أقنعوه أنه يرتدي ثوباً جميالً، ولم يجرؤ أحد من أتباعه ومواطنيه علـى مـصارحته                  

  .بالحقيقة إلى أن نطق بها طفل صغير
الذي حدث في أنابوليس يعود إلى اإلطار الزمني الصارم الذي أتت به، فالحل قادم في               سيقولون إن التقدم    

، وهو قول يأسى المرء بحق لكل من يرددونه، فإن كانوا يفعلون ذلك نفاقاً ال نملك إال                 ٢٠٠٨نهاية عام   
زمنيـة الـسابقة    أن ندعو لهم بالشفاء، وإن كانوا مقتنعين حقاً بما يقولون فإننا نحيلهم إلى كل األطـر ال                

فالحل النهائي كان قادماً في كامب ديفيد بعد خمس سنوات أي           . األكثر تواضعاً التي ذهبت أدراج الرياح     
، وفي خريطة الطريـق     ١٩٩٩، وفي أوسلو بعد خمس سنوات أيضاً من بدء تطبيقها أي في             ١٩٨٣في  
دث لعوامل وتعقيدات معروفة،     أي بعد ثالث سنوات من إعالنها، لكن شيئاً من هذا كله لم يح             ٢٠٠٥في  

فإذا بأنابوليس تستخف بنا، وتضع إطاراً زمنياً أضيق من كل ما سبقه ال يتجاوز سنة واحدة لحل صراع                  
  .طال عمره قرناً من الزمان، وتشعبت قضاياه كورم سرطاني خبيث

نوا قد اطلعوا   لم يقف فشل أنابوليس عند هذا الحد، ولكنه حمل إلى العرب رسائل خطيرة يفترض أن يكو               
عليها وفهموها قبل المؤتمر، وإن كان سلوكهم ال يدل على ذلك، فهل يبقى حالهم كما هـو عليـه بعـد                     

فـي  " الدولة اليهودية "المؤتمر؟ لنذكر أوالً أن الرئيس األميركي قد استخدم في خطابه االفتتاحي مصطلح             
ياً الخديعة التي تعرضت لها الـدول       ، وهو مصطلح خطير كما يعلم الجميع، ولنذكر ثان        )إسرائيل(وصف  

أن تحضر له الدول العربية في المؤتمر كي يحل عن الجسد المريض           " عفريت السالم "العربية، فقط طلب    
للشرق األوسط، لكنها اشترطت بدورها إطاراً زمنياً ومناقشة شاملة لقضايا الـصراع، فجـاء اإلطـار                

املة لقضايا الصراع إلى أن من حق أي مـشارك فـي            الزمني على نحو ما ذكرنا وتحولت المناقشة الش       
المؤتمر أن يقول أي شيء يريده، وسمينا نحن هذا إضافة الجوالن إلى جدول األعمال، وعندما ُأحضرت                
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ـ   نعلم أن آالمها ستكون مـن نـصيبنا نحـن          " مؤلمة"وعد بحلول وسط    " عفريت السالم "الدول العربية ل
، )إسرائيل(له قبل أن يبدأ كونه يشير إلى فكرة التطبيع مع           " نجاحاً"وحدنا، فيما اعتبر حضورها المؤتمر      

في الوقت الذي طلب فيه من الدول العربية أال تفكر مجرد تفكير في التـدخل فـي المفاوضـات بـين                     
ولنذكر ثالثـاً أن    . ورفض تقديم تنازالته المؤلمة   " عفريت السالم "الفلسطينيين واإلسرائيليين وإال غضب     

 كمرجعية للتسوية، وكانـت     ٢٠٠٢ربية تحدثت كثيراً عن مبادرتها التي أقرت في قمة بيروت           الدول الع 
والواليات المتحدة األميركية توحي وكأنها ال تمانع فـي ذلـك، فـإذا        ) إسرائيل(ثمة رسائل غامضة من     

 -لطريقأي خريطة ا  -بوثيقة أنابوليس تقصر المرجعية على خريطة الطريق، ولمن ال يذكرها نقول إنها             
قبل الشروع في أي شـيء، أي أن        ) أي المقاومة الفلسطينية  (تشترط البدء بتدمير البنية التحتية لإلرهاب       

من شأن تطبيقها أن يضيف مزيداً من الزيت إلى النار المشتعلة حالياً في فلسطين، ناهيك عـن حرمـان                   
  ).إسرائيل(الفلسطينيين من ورقتهم األساسية في إدارة صراعهم مع 

ن مؤتمر أنابوليس تفوق على المؤتمرات المماثلة التي سبقته في شيء فريد حقاً، فالحلقات األساسـية                لك
السابقة في محاوالت التسوية كانت تنتهي عادة إلى اإلخفاق أو الجمود بعد شهور أو سنوات، لكن مؤتمر                 

ئه، فقد نسف أولمرت كمـا       قد هدم بعد ساعات قليلة من انتها       -على هزاله -أنابوليس تفرد بأن ما أنجزه      
 بعد ساعات في حديثه لإلذاعة األميركية العامـة،      ٢٠٠٨سبقت اإلشارة فكرة اإلطار الزمني الذي ينتهي        

ثم خرج علينا بعد ساعات أخرى بالءات ثالث، أولها تأكيد لما سبق أن قاله عن عدم االلتزام باإلطـار                   
اش أصالً، وثالثها عن استحالة االتفاق قبل تفكيك بنية         الزمني، وثانيها عن استبعاد الحرم القدسي من النق       

  . اإلرهاب، وهذه هي عاقبة من يوافقون على وثائق مشبوهة كخريطة الطريق
وأخيراً وليس آخراً وبعد يوم واحد من انتهاء المؤتمر اضطرت اإلدارة األميركية إلى سـحب مـشروع                 

) إسرائيل(ن طريق تبني اتفاق أنابوليس لمجرد أن        قرار تقدمت به إلى مجلس األمن لدعم عملية السالم ع         
شرعية التطبيع، لكنه حـرام إذا      ) إسرائيل(التدويل حالل إذن عندما يعطي      ! ترى في ذلك تدويالً للقضية    

كان يحمل شبهة االلتزام، ويقف المتحدث باسم الخارجية األميركية كالتلميذ البليد بعد سـحب المـشروع                
، وكأننا نحن الذين قدمنا     "ن أنه كانت هناك حاجة إلضافة شيء إلى نتائج أنابوليس         لسنا متأكدين م  : "قائالً

  .مشروع القرار وليس هم
  ٥/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين  

  
  أزمة الدولة العبرية وأزمة العقل السياسي الفلسطيني .٦٨

   نافعىبشير موس. د
يلي أيهود أولمرت، مباشـرة     أجرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية مقابلة قصيرة مع رئيس الوزراء اإلسرائ         

إن جاء يوم ينهار فيه     : بعض ما قاله أولمرت كان بالغ األهمية والداللة، مثالً        . بعد نهاية مؤتمر أنابوليس   
ولفلسطينيي المنـاطق   (حل الدولتين، فسنواجه نضاالً على نمط جنوب أفريقيا من أجل الحقوق االنتخابية             

  .دث هذا، ستنتهي دولة إسرائيلحالما يح).  أيضاً- أي الضفة والقطاع -
المنظمات اليهودية التي هي قاعدة قوتنا في أمريكا، ستكون أول من يقف ضدنا، وستقول انها ال تستطيع                 

لقد جـاء   :  وقال أولمرت  .دعم دولة ال تدعم الديمقراطية والحقوق االنتخابية المتساوية لكل المقيمين فيها          
هو شريك ضعيف، غير    .  فلدينا اآلن شريك يتمثل في الرئيس عباس       ...مؤتمر أنابوليس مطابقاً لتوقعاتنا   

ولكن مهمتي أن أقوم بكـل شـيء        . قادر، وكما يقول توني بلير، لم يحشد أدواته بعد، وربما لن يستطيع           
  .حتي يمتلك تلك األدوات

لصراع تحمل هذه التصريحات موضوعتين رئيسيتين، تتعلق األولي بالتدافع السياسي الراهن في ساحة ا            
على فلسطين، وتتعلق الثانية باألفق االستراتيجي البعيد لهذا الصراع، ومسألة وجـود الدولـة العبريـة                

، تشير تصريحات أولمـرت بوضـوح كـاف إلـي           ىفيما يتعلق بالموضوعة األول   . وعالقتها بجوارها 
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 المعارضة العربيـة    الضجة الكبيرة التي أثارتها قوي    . المخاطر التي تحملها وتوحي بها أجواء أنابوليس      
والفلسطينية لمؤتمر أنابوليس حول شبهات التطبيع المجاني التي أحاطت بالوجود العربي الكثيـف فـي               
المؤتمر، بدون أن تعتمد المبادرة العربية مرجعاً للتفاوض وبدون أن يحدد سقف وهدف عملية التفاوض،               

ن قبل في مدريد بدون أن يتبع ذلـك         ولكن ثمة من يقول ان العرب شاركوا م       . هي ضجة مبررة بال شك    
 إسرائيلي، أو على األقل بدون تطبيع على مستوي دول مثل السعودية والعراق وسورية              -تطبيع عربي   

فحضور أنابوليس ال يستدعي بالضرورة تطبيعاً عربياً واسعاً مع الدولة العبرية، وربمـا لـن        . والجزائر
في مدريد، أي إعطاء الواليات المتحدة فرصة أخـري         يخرج هذا الحضور عن حدود المشاركة العربية        

  .إن تحقق مثل هذا الهدف، فلكل حادث حديث. لتحقيق سالم عادل وشامل
المخاطر التي يوحي بها أنابوليس ال تأتي من الجانب العربي، الذي يرغب ويعمل في أغلبيته منذ سنوات                 

االهتمـام العربـي    .  الفلسطيني ألصحابه  على أساس التخلي عن المسؤولية تجاه فلسطين، وترك القرار        
الرسمي المتقطع بالمسألة الفلسطينية يتعلق في معظمه بالعمل على محاصرة التـأثير الفلـسطيني علـى                

المخـاطر  . المحيط العربي، ومنع تحول فلسطين إلي ورقة استراتيجية في يد قوي أخري، كإيران مـثالً     
ندما يتحدث عن تطابق المؤتمر مع التوقعات اإلسرائيلية، عن         الحقيقية هي تلك التي يشير إليها أولمرت ع       

محمود عباس شريكاً، بعد سنوات من استبعاده من الشراكة، وعـن ضـعف عبـاس وافتقـاده األدوات                  
مـا  : ما يعنيه كل هذا هو التالي     . الضرورية، وعزم أولمرت على توفير هذه األدوات للرئيس الفلسطيني        

وليس في شكل قاطع هو خارطة الطريق، وااللتزامات الفلسطينية األولية فـي            أعيد التوكيد علىه في أناب    
والمالحظ أن الدفع الكبير لحكومة فياض خالل األشـهر الخمـسة           . خارطة الطريق هي التزامات أمنية    

وقـد  . الماضية كان دفعاً أمنياً، استخدمت فيه أموال الدعم األمريكي وآلة الموت والتهديـد اإلسـرائيلية              
ت على مؤسسات السلطة األمنية في الضفة الغربية شحنات أسلحة من كافة األصناف، بما في ذلـك                 تدفق

ولذا، فإن أية إغراءات جزئية ينوي الطرف اإلسرائيلي تقـديمها  . العربات المصفحة واألسلحة المتوسطة 
لمعاش فيهـا،  للفلسطينيين، مثل رفع الحواجز واالنسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية وتسهيل سبل ا   

بمعني أن التزام السلطة بالتعامل مع      . سترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل السلطة االستراتيجي في المجال األمني        
الملف األمني، طبقاً للتصور اإلسرائيلي والنصائح األمريكية، قد يدفع الفلسطينيين في الضفة، وربما في              

  .القطاع مستقبالً، نحو الحرب األهلية
وربما . وي الراهن، أما على المستوي البعيد، فإن تصريحات أولمرت أكثر كشفاً وصراحة           هذا على مست  

حل الدولتين هو طريق اإلنقاذ الوحيد للدولة العبرية        : يمكن إعادة البناء المنطقي لما قاله أولمرت كالتالي       
ة شبيهة بوضع الفصل    وضمانة وجودها؛ بدون حل الدولتين، ستواجه الدولة العبرية، آجالً أو عاجالً، حال           

العنصري الذي أقامته األقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وأدي النضال اإلفريقي والدعم العـالمي لهـذا                
هذا التصور للمستقبل،   . النضال في النهاية إلي تقويض دولة األقلية البيضاء ووالدة جنوب إفريقيا جديدة           

ة للصراع على فلسطين، البد أن يثيـر نقاشـاً واهتمامـاً            المرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة التسوية السياسي     
  .فلسطينياً وعربياً أكبر وأكثر جدية مما هو علىه الحال اآلن

كان المرحوم إدوارد سعيد أول من أطلق الدعوة لحل في فلسطين يستند إلي تـصور الدولـة الواحـدة                   
شارة، في الداخل الفلسطيني، وعدد     وقد وجدت هذه الدعوة بعد ذلك دعماً من عزمي ب         . لشعبين وقوميتين 

وبالرغم من أن فكرة الدولة الواحدة أثارت معارضـة         . من الباحثين واألكاديميين الفلسطينيين في المهجر     
ما في األوساط الفلسطينية، فإن المشكلة لم تكن في المعارضة بل في اإلهمال وعـدم إعطـاء الفكـرة                   

وربما يرجع هذا اإلهمال إلـي الـسيطرة        . وال من الرأي العام   االهتمام الكافي، ال من األوساط السياسية       
المطلقة لفكرة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، التعبير الوطني السياسي للكيانيـة الفلـسطينية، علـى              

فمنذ تبنت فتح وعرفات الفكرة في منتصف السبعينات، أصـبح حلـم الدولـة              . العقل الجمعي الفلسطيني  
وألن قوة مـن التنظيمـات      . االنتصار الفلسطيني على الظلم التاريخي الذي أوقع بهم       الوجه اآلخر لهدف    
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الفلسطينية األخري، داخل منظمة التحرير وخارجها، لم يكن لديه مشروع آخر بقوة وفعاليـة مـشروع                
الدولة المستقلة، جمع عرفات في مسوغات قيادته للحركة الوطنيـة الكاريزمـا الشخـصية، والميـراث       

وبدا دعاة الدولة الواحدة بالتالي وكأنهم عناصر هامشية مـن          . ، مع فعالية الهدف وإمكانية تحقيقه     الطويل
ما عزز من مشروع الدولة الوطنية المستقلة كـان  . غريبي األطوار، بغض النظر عن مكانتهم الشخصية  

ي في تاريخهم، أصبح    للمرة األول . بالتأكيد اتفاق أوسلو، وتأسيس سلطة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع         
للفلسطينيين كيان سياسي ما، يقود عملية تفاوض يقف العالم بأسره من خلفها؛ بمعنـي أن حلـم الدولـة                   

  .الوطنية المستقلة لم يعد حلماً، بل مشروعاً في طور التحقيق
ـ                  ن ليس هذا، بالطبع، مجال استعادة االنتقادات الهائلة والمتنوعة التي وجهت التفـاق أوسـلو، لـيس م

الفلسطينيين المعارضين وحسب، بل وحتي من دوائر عربية رسمية ملتزمة بعملية الـسالم، كالـدوائر               
ولكن من الضروري إعادة التوكيد على مسألتين جوهريتين، أثبت مسار أوسلو فيما بعد             . المصرية، مثالً 
 األبعاد الكبري والتعقيدات    أشار بعض المنتقدين ألوسلو، مثالً، إلي أن االتفاق ال يتعامل مع          . مصداقيتهما

لم يعالج أوسلو قضية    . التاريخية للصراع، اللهم إال اعتبرنا االعتراف الفلسطيني الضمني بدولة إسرائيل         
الالجئين، وال مسألة المستوطنات، وال أشار من قريب أو بعيد إلي الحق الذي تعطيه الدولة العبرية ليهود                

ع بالمواطنة اإلسرائيلية، بينما يعيش أغلب الفلسطينيين في شـتات ال           العالم في القدوم إلي فلسطين والتمت     
بمعني آخر، لم يتعامل أوسلو، وال حتي بلغة غامضة، مع قضية القضايا، قضية حـق               . أول له وال آخر   

كل من الشعبين في فلسطين التاريخية، واستبطن النص بالتالي الربط بين الحق والواقع القائم، من ناحية،                
 جانب  ىاالنتقاد الرئيس الثاني الذي وجه ألوسلو، وكان إدوارد سعيد إل         .  القوي، من ناحية أخري    وتوازن

آخرين ممن أثاروه مبكراً، أن االتفاق في الحقيقة ال يؤسس لدولة فلـسطينية مـستقلة طبقـاً للتـصور                   
ه أوسـلو لمختلـف     التقسيم الذي وضـع   . الفلسطيني لهذه الدولة، وال حتي لكيان قريب الشبه بهذه الدولة         

مناطق الضفة والقطاع، تجاهله التجمعات االستيطانية الهائلة، تغييبه مسألة القدس، غموضه المتعمد فيما             
يخص لما يمكن أن تتناوله مباحثات الحل النهائي، حرمانه سلطة الحكم الذاتي من أية سـمات سياسـية                  

من إمكانية الوصول إلـي تحقـق التـصور         ، جعل   ىسيادية للدولة، إلي جانب العديد من المسائل األخر       
  .الفلسطيني للدولة حلماً مستحيالً

فبعد عقد ونصف العقد من توقيع اتفاق أوسـلو، تـضاعف حجـم      . وكان هذا ما انتهت إليه األمور فعالً      
االستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وسلب الجدار الفاصل الذي أقامته الدولة العبرية قطاعات واسعة              

 خسرت السلطة الفلسطينية القليل مما تمتعت به من سمات جنينية للكيان السياسي، وحملت رسالة               أخري،
صـحيح  . الضمانات التي قدمها الرئيس بوش لشارون ما هو أكبر فداحة من وعد بلفور قبل تسعين عاماً              

 والجميع يعرف،   أن اإلسرائيليين انسحبوا من قطاع غزة، ولكن القطاع لم يزل مهدداً على مدار الساعة؛             
لقد حمـل لقـاء أنـابوليس وعـداً بـانطالق           . على أية حال، أن القطاع ليس هو، وال كان هو المشكلة          

مفاوضات الحل النهائي، وبغض النظر عن حقيقة الدوافع خلف عقد اللقاء، فإن المفاوضات تنطلق اليوم               
لو، وما يمكن أن تأتي بـه هـذه         من نقطة أسوأ بكثير من النقطة التي بدأت منها مفاوضات مدريد وأوس           

المفاوضات، إن جاءت بأي شيء على اإلطالق، ال يمكن أن يتطابق مع حلم الدولة الفلسطينية المـستقلة                 
 حتي إن سمح بتعديالت حدودية طفيفة للـضفة         ،ذات السيادة على كل الضفة والقطاع وعاصمتها القدس       

 مجموعة مفاوضي أوسلو الفلسطينيين لـم تعـد         الدولة التي تصورها عرفات والتي وعدت بها      . الغربية
ممكنة، وأية تسوية قادمة في ظل الشروط والمعطيات الحالية لن تضع حداً للصراع التاريخي الطويـل                

وقد آن األوان لكافة القوي السياسية الفلسطينية، الوطنية واإلسـالمية علـى الـسواء، أن               . على فلسطين 
  .دةتتعامل بجدية مع فكرة الدولة الواح

طبقاً لمتابعتي المتواضعة للجدل والكتابات حول فكرة الدولة الواحدة، ثمة إشكاليات ثالث تواجههـا فـي     
األولي أن ليس من واجب الفلسطينيين التقدم بتصور لحل صراع لم يبـدأوه             . الجانب العربي والفلسطيني  
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يليون والقـوي الغربيـة، هـم       الذي أوصل األوضاع إلي ما وصلت إليه، اإلسرائ       . ولم يتسببوا به أصالً   
المسؤولون عن إيجاد الحل؛ أما الجانب الفلسطيني فله أن يقرر ما إن كان يقبل بهذا الحل أو أن يواصل                   

اإلشكالية الثانية تتعلق بعدم وجود طرف أو جهة أو عناصر إسـرائيلية            . النضال من أجل حل أكثر عدالً     
مما يجعل الدعوة إلي الدولة الواحدة وكأنهـا مجـرد          أو غربية ذات وزن تدعم مثل هذا التصور للحل،          

فكرة تفتقد األثر والوزن واالعتبار     . حوار فلسطيني داخلي ال أثر له على مجريات األمور، سلباً أو إيجاباً           
ال تستحق التحول إلي برنامج سياسي لحركة تحرر وطني كبري، ناهيك عن تبديد الجهـد فـي الجـدل                   

الية الثالثة فتنبع من إيحاءات الفكرة وخطاب القائلين بها، الذي يـربط دائمـاً              أما اإلشك . والخالف علىها 
 وكأن هناك صيغة واحدة، قوميـة وعلمانيـة، ال يمكـن            ،بين الدولة الواحدة و العلمانية و ثنائية القومية       

أشـار  في الجانب اإلسرائيلي، ما تعنيه الدولة الواحدة هو مـا  . تصور المشروع بدون سلطتها المرجعية   
  .نهاية دولة إسرائيل كما نعرفها اليوم: إليه أولمرت في تصريحاته لهآرتس

ما لم يشهد العالم حدثاً تحولياً طارئاً يستدعي التعلىق، فسأحاول تناول هـذه اإلشـكاليات فـي المقالـة                 
  . القادمة؛ وإال فبعدها بأسبوع أو أكثر

  ٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  س بوش في انابولسالمسكوت عنه في خطاب الرئي .٦٩

  عوني فرسخ
 وكثيـرا مـا كـان       . وإنما عند ما يسكت عنه أيـضا       ،ال تقف أهمية الخطاب السياسي عند ما ينطق به        

 وفي خطاب الـرئيس     . فيما المنطوق به ستار خادع للمستهدف من الخطاب        ،المسكوت عنه أهم وأخطر   
ستقبل شـعب فلـسطين وأمتـه    بوش في لقاء انابولس ما هو مسكوت عنه  أشد خطورة على حاضر وم     

 ولما كان السكوت في معرض الحاجة بيان فلسكوت شهود الحفل           ،العربية مما افصح عنه على خطورته     
   .العرب على ما نطق به الرئيس وما سكت عنه دالالت خطرة كذلك

االمم  ويشارك فيه ممثلو     ،وحين يتزامن عقد لقاء انابولس مع الذكرى الستين لصدور قرار تقسيم فلسطين           
 مع تجنب عقده في رحاب      ،المتحدة وأعضاء مجلس األمن الدائمون وأكثر من ثلثي دول الجامعة العربية          

 ففي ذلك داللة اعادة تأكيد التزام القوى الراعية للمشروع الصهيوني بالغاية من اقامته مع               ،االمم المتحدة 
 كمـا   . هو مستهدف في المرحلة المقبلة     تقصد استبعاد  المنظمة الدولية كمرجعية في الحكم على تنفيذ ما          

 وأنها فتحت الباب لمفاوضات     ،انه في قول الرئيس محمود عباس بأن  ما قبل انابولس مختلف عما بعدها             
 وما سكت عنـه شـهود       ، ما يؤشر الى أن ما قاله ولم يقله الرئيس بوش          ،جادة حول قضايا الحل النهائي    

 ،اوضات التي يبـشر بقـرب بـدئها الـرئيس أبـو مـازن              إنما يؤشر لمعالم طريق المف     ،الحفل العرب 
   .واالجراءات التنفيذية المالزمة لها

 ،فالرئيس بوش أعطى االهمية االولى لتأكيد التزام إدارته باسرائيل كـوطن قـومي للـشعب اليهـودي                
اهل  وإذا كان الوزير البريطاني قد تج      .مستخدما ذات الصيغة الواردة في تصريح بلفور قبل تسعين عاما         

 فإن الرئيس االمريكي تجـاوز االمـرين        ،الهوية القومية لعرب فلسطين واسقط حقهم في تقرير المصير        
 مليـون مـواطن     ١,٣ إذ في تأكيده االلتزام بإسرائيل وطنا قوميا لليهود تجاهل وجود            .على خطورتهما 

 فضال  .االخضر هم وحدهم أصحاب الوجود التاريخي والطبيعي والمشروع داخل ما يسمى الخط             ،عربي
عن أن في تغييبه ذكرهم قبوال ضمنيا بالتطهير العرقي ومؤشر سكوت ادارته المسبق علـى اجـراءات                 

   .التي سيتعرضون لها" الترانسفير"التسفير القسري 
 فانه بذلك يضفي المـشروعية      ١٩٦٧وحين يقصر الرئيس بوش مطالبة اسرائيل على انهاء احتالل عام           

من القسم العربي بموجب قـرار       % ٥٠ متجاهال  أن اسرائيل تحتل       ،محتال قبله االمريكية على ما كان     
من االرض القائمة عليها امالك شخـصية لمـواطني          % ٩٢ وان   ،التقسيم ومعظم منطقة القدس الدولية    
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 ، بزعامة بـن غوريـون     ،من أهاليها باعتماد القيادة الصهيونية     % ٨٥ هجر   ، مدينة وقرية عربية   ٥٣٠
 فضال عن كون استعادة اصـحابها  . كما يؤكد ذلك المؤرخون االسرائيلون الجدد  ،ر القسري سياسة التهجي 

   . الذي قبلت اسرائيل عضوا في األمم المتحدة باعالنها االلتزام بتنفيذه١٩٤لها مشمولة بالقرار 
ـ  ،٢٠٠٤والرئيس حين يعيد تأكيد التزام إدارته برسالة الضمانات التي اعطاها لشارون سنة              ضمنة  المت

 ٦,٥ إهدار حقـوق     ١٩٤٨ فانه بهذا يضيف الهداره حقوق عرب االرض المحتلة سنة           ،الغاء حق العودة  
 أعادت  الجمعية العامة لالمم المتحدة تأكيد حقهم بالعودة في كل دورات انعقادها المتوالية               ،مليون الجىء 

العديد مـن فقهـاء القـانون        بحيث صار حقا مشموال بالقانون الدولي العام في نظر           ،١٩٩١حتى العام   
   . مليون مواطن عربي فلسطيني٧,٨ وبالتالي يكون الرئيس االمريكي قد أهدر حقوق .الدولي

 ممـا  ،"غير المرخصة   "ثم إنه حصر مطالبته  اسرائيل بعدم توسيع االستيطان وبازالة البؤر االستيطانية             
 وبالتبعيـة بـالطرق     ،ط بالقـدس الـشرقية     وبالحزام االستيطاني المحي   ،يعني قبول ادارته بالمستوطنات   

 التي ال تجيـز     ١٩٤٩ في مخالفة صريحة لقرارات االمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة            .االلتفافية
 مـدربين عـسكريا   ، فضال عن تجاهله وجود نصف مليون مـستوطن       ،تغيير الواقع في االرض المحتلة    

ة عنصرية شديدة العداء للمواطنين العرب وحقـوقهم         ومسكونين بثقاف  ،الف قطعة سالح  ) ٢٤٠(يمتلكون  
   .المشروعة

 والمتوقع تشديده بااللتزام بما تقضي به       ،كما أنه لم يشر لرفع حصار الجوع المفروض على قطاع غزة            
 ثم إن الرئيس لم يأت على ذكر جـدار الفـصل            .خريطة الطريق المعتمدة مرجعية للمفاوضات المقبلة       

 فضال عن أنه لم ينبس ببنت شفة حول مـا تـشكله             . إقامته محكمة العدل الدولية     الذي أدانت  ،العنصري
 وال أعلن تأييده لدعوة تجريد المنطقة من كل سالح ذري موجود            ،ترسانة اسرائيل النووية من خطر قائم     

   .او قد يوجد
 .لقائمة عليها رؤيته  ا" الدولة  " لم يبين حدود     ،وفي تأكيده أن تكون فلسطين وطنا قوميا للشعب الفلسطيني          

 والمستوطنات والطرق الواصلة فيما بينها وبين مـا         ،١٩٦٧متجاهال انه بإقراره مشروعية ما احتل قبل        
 ، فضال عن أنه مطلوب من سلطتها      .متناثرة" ابرتهايد  "سوى معازل   " الدولة" ال يتبقى من     ،سبق احتالله 

 حربا ضروسا مع قوى المقاومة المشروعة        ان تخوض  ،حتى تفوز بالرضا الصهيوني والقبول االمريكي     
رؤيـة الـرئيس    " دولـة " مما يعني في التحليل االخيـر أن         .في القانون الدولي وشرعة حقوق االنسان     

   .االمريكي لن تخرج عن كونها استنساخ اكثر بؤسا لسلطة حكم الذات التي تمخضت عن اتفاق أوسلو
جب ان تقوم الدول العربية بمد اليد السـرائيل والعمـل           ي ":وفي مخاطبته ممثلي الدول العربية ورد قوله      

 واالثبات بالقول والفعل ان اسرائيل وشعبها لهم وطـن دائـم فـي الـشرق                ،اتجاه تطبيع العالقات معها   
 ولم تعرف   ، متجاهال ما تميز به العرب تاريخيا من انفتاح غير محدود على مواطنيهم اليهود             ." االوسط  

  ."الساميةمعاداة "أي من اقطارهم 
 فرضـت   ،كما أنه تعمد تجاهل أن  العداء القائم انما يعود لكون اسرائيل دولة غير طبيعة النشأة والدور                

 لتكون اداة قوى االستغالل الكوني في تأصـيل واقـع التجزئـة والتخلـف               ،عنوة على االرض العربية   
 وكنتيجة لـذلك    .قدرات بشرية  لكي يتواصل استغالل الوطن العربي  موقعا وموارد واسواقا و          ،والتبعية

 ثم انه لم يشر للجوالن المحتل بكلمـة مجاملـة           .تفجر الصراع ولسوف يتواصل ما دامت مسبباته قائمة       
 بعد الـذي قالـه      : والسؤال االخير  .العرب كما قال  " أصدقائه"لممثل سوريا التي دعاها استجابة اللحاح       

الرهان على الدور األمريكـي فـي الـصراع         وسكت عنه الرئيس بوش أي صدقية أبقى لمسوقي أوهام          
  !! العربي الصهيوني ؟

٥/١٢/٢٠٠٧  
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  لماذا ال يتحوِّل االنفراج اإلقليمي إلى حوار بين الفلسطينيين؟ .٧٠
  عزمي بشارة

تفيد مجموعة مؤشرات إقليمية عن تكيف دول وقوى سياسية مع الحاجة لتخفيف حدة االستقطاب القـائم،                
لقـد خاضـت    . هة العسكرية، مع أن القطع في هذا االستنتاج ما زال مبكرا          وربما االستغناء عن المواج   

اإلدارة األميركية النقاشات والسيناريوهات الممكنة كافة، ووصل بعضها في عينيته حد االخـتالف مـع               
مع إيران أوال، أم مع سورية؟ ففي الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل علـى   : إسرائيل حول أولوية المواجهة   

وجيه ضربة إليران قبل فوات األوان، بحثت أميركا إضافة الى فكرة شن الحرب على إيـران                ضرورة ت 
إمكانية التعايش مع إيران نووية منضبطة بضوابط وعالقات دولية، منها تغير في سياستها يسمح بإعادة               

جاز بواسـطة   السياسة اإليرانية، وتحقيق إن   " عقلنة"النظر بفتح سفارة أميركية في طهران مما يساهم في          
ويبدو أن قوى إقليمية ولبنانيـة وجهـت        . ضرب ما يعتبرونه الحلقة األضعف في التحالف، أي سورية        

وطبعا ثبت في الماضي أن     . وعارضت ذلك قوى حليفة أخرى ألميركا مثل تركيا       ... نصائح بهذا االتجاه  
ضع انتظار التفكك الفوري    حسابات السرايا غير حسابات القرايا، وأن لبنان وسورية وإيران ليست في و           

ويبدو أن البراغماتية انتصرت فـي      . حال تلقي ضربة أميركية، وأن النتائج قد تكون فعال غير محسوبة          
وربما تدفع بالمنطقة نحو االنفراج اعتبارات عديدة، تبدأ بسعر النفط وال تنتهي بمحدودية قـدرة               . النهاية

ر العراق وال تتوقف عند الخوف مـن نتـائج غيـر            اميركا وحلفائها على التورط في ساحات أخرى غي       
  .محسوبة لمثل تلك المواجهة

هذا ال يعني ان اهداف الدول المعنية قد تغيرت، ولكنها تعني ربما أنهـا تفحـص تأجيـل تحقيقهـا أو                     
ومن المبكر الحديث عـن صـفقات إقليميـة         . إمكانيات تحقيقها بوسائل أخرى غير المواجهة العسكرية      

 دول بشكل براغماتي من طرف واحد تجنبا للمواجهة ال يقود بالضرورة الى اسـتنباط               فتصرف. أبرمت
فمن أعاد حـساب مـوازين القـوى        . صفقة إقليمية إال في عقل من نما وترعرع على نظرية المؤامرة          

 الداخلية في لبنان بما فيها تعذر فرض موازين القوى الدولية على المحلية وعدم استجابة أميركا الفوريـة    
لرغباته بإسقاط هذا النظام او ذاك والتي لم ينسقها معها أصال، واتضاح عدم وجود قرار فـوري بـشن                   

فأهداف السياسات لم تتغير، وقـد    . الحرب على إيران ال يعني ان هنالك مؤامرة أو صفقة باالتجاه اآلخر           
ه اآلن هو إعادة النظـر      يؤدي االنفراج في النهاية الى صفقات كما قد يؤدي الى مواجهات، وكل ما يعني             

بتوقيتها وإمكانية تحقيقها قريبا بموجب النموذج العراقي أو الصربي أو الليبي، أو ربما نمـوذج جديـد                 
  .آخر

وال نسمع حتـى ضـريبة      . أما الحالة الفلسطينية فال تشهد مثل هذا االنفراج وإعادة النظر في األساليب           
وإسرائيل عادت من أنابوليس عاقدة العزم      . فة وغزة كالمية عن ضرورة الحوار مجددا بين سلطتي الض       

على المواجهة مع المقاومة الفلسطينية بواسطة تكثيف الغارات على القطاع واعمال القتل واالغتيال فيـه               
أما السلطة الفلسطينية في رام اهللا فمـا انفكـت تفـسر            . وتشديد العقوبات الجماعية على مجمل السكان     

. عموما" العنف والتطرف واإلرهاب  "وضرب  " حماس"و  " الجهاد"جهة حركتي   المؤتمر كدعم لها في موا    
وهي بذلك تتبنى التفسير األميركي اإلسرائيلي الجتماع أنابوليس كتعبير عن تغير أسس الـصراع فـي                
المنطقة من صراع على فلسطين الى صراع بين قوى معتدلة تشمل إسرائيل ودوالً عربية ضـد قـوى                  

الخطاب الفلسطيني اإلعالمي في وسائل اإلعالم األميركية اندهش من مدى تبنـي            وكل من سمع    . عربية
وال شك انه سيرى في مؤتمر الدول المانحة فـي بـاريس            . الخطاب والمفردات األميركية واإلسرائيلية   

  .تعزيزا إضافيا لهذا النهج
ـ      وار فلـسطيني فلـسطيني   لماذا ال يترجم اإلنفراج اإلقليمي، الذي ال يعبر عن صفقة بالضرورة، إلى ح

وحكومة وحدة فلسطينية؟ لماذا ال يتم استغالل الرفض اإلسرائيلي الفعلي لالستجابة ألي مـن مكونـات                
؟ ال يوجد تفسير لربط السلطة الفلسطينية مصيرها بالتفاوض مـع           "حماس"الحل الدائم كحجة للحوار مع      
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ت اإلقليمية من اعتباراتها، إال بأمر واحـد        إسرائيل، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، وال لغياب الحسابا         
وهو أن الملف الفلسطيني لم يعد ملفا إقليميا، وال حتى أميركيا، بـل أصـبح ملفـا إسـرائيليا بالفعـل،                     

  . فلسطينيا بالتسمية-وإسرائيليا 
 كنا نستنتج هذه الفرضية منطقيا من ترك أميركا الحبل على غاربه إلسرائيل لتحقق أولوياتها فـي هـذا                 

الملف من دون تدخل منها بخاصة في مرحلة شارون، وكنا نقـدر أن إسـرائيل قابلـت هـذا التوجـه                     
ولكن ما كان فرضية بات يثبت نفسه عبر قدرة         . باالنصياع التام للقرار األميركي في ملفات إقلمية أخرى       

مواصلة القطيعة  ليس هناك تفسير آخر لهذا اإلصرار الفلسطيني على         . تفسيرية معقولة لمجريات األمور   
الفلسطينية الداخلية من أجل مفاوضات نتائجها معروفة سلفا، وفي الوقت الذي يشكل فيه الشقاق الداخلي               

  .مصدر ضعف للطرف الفلسطيني في هذه المفاوضات ذاتها
واألمر الجديد هو المباركة العربية الرسمية لهذا التوجه الفلسطيني لالنفراد في مفاوضـات ثنائيـة مـع                 

فهو يريح العرب من هم كبير، وليس مطلوبا مـنهم          . ائيل في ظل موازين قوى ثنائية من هذا النوع        إسر
ويصل األمر بهذه الثنائية حـد تحقيـق الحلـم اإلسـرائيلي            . ان يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين     

  ".الجهاد"و " حماس"بالتنسيق حول كيفية إضعاف القوى المتطرفة خاصة 
حتى تبينـت صـحة   )  كما تسمى جلسات الكالم باإلنكليزيةhot air(واء الكلمات الساخن لم يكد يبرد ه

لقد أكد الناطقون الفلسطينيون وعلـى رأسـهم        . مخاوف من رأوا في اجتماع أنابوليس مهرجاناً أميركياً       
هـي مـن   رئيس السلطة أنهم لم يذهبوا لالحتفال وأنهم جديون في تعاطيهم، ولكن هذه الجدية الفلسطينية  

. فهم وال أحد غيرهم يتعاطى بجدية وجودية مع هذه المفاوضات         . دواعي االحتفال األميركي واإلسرائيلي   
ال يعتمد وجود سلطة وكيان أي من الموجودين في انابوليس عربا ويهودا وأميركيين، شرقيين وغربيين،               

ية ال تملك خيـارات أخـرى،       وحدها السلطة الفسطين  . على نجاح تلك المفاوضات، أو على األقل تقدمها       
وهي وحدها التي تتذكر أن تشكر حتى بليـر         . وهي رهينة المفاوضات ومبادرات حسن النية اإلسرائيلية      

، وأن تشكر السيدة كوندوليزا رايس التي لم تأل جهدا في جمع هـذا الـشمل فـي                  "أفكاره الخالقة "على  
  .أنابوليس

أما إسـرائيل فتطالـب     . مانات، وأن ال احد يضمن أحداً     يؤكد رئيس السلطة الفلسطينية ان ليست لديه ض       
هذا رغم انها وأميركا تتكلمان اللغة نفسها، والحال بينهما يكاد يكون واحداً، ورغـم              . بضمانات وتتلقاها 

توفر مصادر قوة لدى اسرائيل غير الضمانات أولها قوتها وقدرتها على التنـازل والتكـرم او حجـب                  
ففـي جعبـة    .  طالبت بضمانات بالمعنى الذي قصده وسخر منه رئيس الـسلطة          ولكنها. التنازل والتكرم 

هنالك إذن بعد   . ٢٠٠٤) ابريل(إسرائيل رسالة ضمانات واضحة من بوش الى شارون تعود الى نيسان            
  .كل ما قيل أحد يضمن أحدا آخر، وحتى كتابيا عندما يتطلب األمر

 على أهمية بدء هذه المرحلة من مفاوضات الحل الـدائم           لقد أكد الناطقون الفلسطينيون الواحد تلو اآلخر      
ونحن إذا تجاوزنا مـا ذكرنـاه آنفـا مـن أن هـذه              . باعتبار أن ما جرى حتى اآلن لم يكن مفاوضات        

المفاوضات تجري تحت سقف رسالة الضمانات األميركية التي طلبها شارون ورهنت حكومة إسـرائيل              
جزأ من الخارطة ذاتها، باعتباره كالما مكررا ال يقنع المفاوض          قبولها خارطة الطريق بها، وكجزء ال يت      

: الفلسطيني كما يبدو، وال يثنيه عن عقد اآلمال وتعليق االماني على هذه المفاوضات، فإننا نضيف فنقول               
ما أن عاد اولمرت الى اسرائيل حتى أكد ان حكومته غير ملتزمة بجدول زمني إلنهاء هذه المفاوضات،                 

 خاضع للنقاش، وأن االساس هو تنفيذ الفلسطينيين التزاماتهم األمنية من خطـة خارطـة               وأن كل شيء  
، وهي لم تنـشأ فعـال اال كوعـد          ٢٠٠٨لقد تبخرت إمكانية إنهاء المفاوضات قبل نهاية عام         . الطريق

  .أميركي ببذل الجهد، وذلك بعد إلحاح فلسطيني
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لقوى الراهن يتجنب الكالم عن كيف ستنتهي، وبأي       ولكن حتى التفاؤل بإنهاء المفاوضات في ظل ميزان ا        
شروط؟ علينا أن نتذكر أنه في ظرف التفاوض ومنطقه الحالي، ال بد ان يتخلى الطرف الفلسطيني عـن                  

  .مواقفه العلنية على طاولة المفاوضات ولو بشكل سري بدايةً لكي يتحقق تقدم
أليس هذا وارداً؟ هذا الـسيناريو      . دس للبحث وربما تسقط الحكومة اإلسرائيلية حالما يطرح موضوع الق       

  .االحتفالية هذه" الهواء الساخن"العبثي وارد أيضا وهو يظهر هشاشة جلسات 
لم تكتف إسرائيل بتذكيرنا أنه إذا كانت الواليات المتحدة هي المستفيد األول من أنابوليس فإنها تـشاركها                

ب حول مصلحتهم بنبذ العنف واإلرهاب وتطبيـع        هذه النجاح على لسان رئيس حكومتها الذي وعظ العر        
العالقات مع إسرائيل، من دون أن ينسى أن يذكر باإلسم ثالثة مخطوفين إسرائيليين، بل ذكرتنا وزيـرة                 

فـي  ) ديـسمبر ( كـانون االول     ٣لقد صرحت يوم اإلثنين في      . خارجيته ببعض األمور الجوهرية أيضاً    
إن إسرائيل أصرت على حضور الدول العربيـة لـسببين،          : " يلي خطاب لها امام البرلمان اإلسرائيلي ما     

حتى تدعم أبو مازن في تنازالته ألنه ال يوجد قائد فلسطيني يستطيع تقديم التنازالت من دون دعم                : األول
". لرص صفوف الدول المعتدلة في المنطقة ضد الخطر األكبر الذي يتهددها وهو إيران            : عربي، والثاني 
لقد رفضنا االلتزام بأي شيء قبل وخالل لقاء أنابوليس حتى ال نكبـل أنفـسنا خـالل                 ": وأضافت ليفني 

". المفاوضات، ولم نقبل جدوالً زمنياً ملزماً حتى ال نتعرض للضغوط للتوصل إلى حل خالل فترة محددة               
ح إنهـم يريـدون مـن     . هذه هي الشراكة التي يريدها المفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون من العرب         

" خالفـات "تغطية عربية لهذه الثنائية التفاوضية الفلسطينية اإلسرائيلية التي تعتبر الصراع مع إسـرائيل              
بلغة الناطقين، وفي ظل شقاق داخلي يصل حد الحصار الشامل، وفي ظل تغطية عربية لنقيض الخيـار                 

 بينهم وبين العرب    والهدف هو تحويل الموضوع الفلسطيني من حاجز وهاوية الى جسر تواصل          . العربي
  .بحجة عملية السالم والتنسيق في معسكر المعتدلين ضد معسكر المتطرفين

وهذا ما نـشهده مـن      . طبعا، ال أمل لكل هذا الكالم بتحقيق نجاح عربيا، ولكن الثمن يدفع على أي حال              
  .استفراد إسرائيلي بفلسطين والفلسطينيين

  ٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  

  الدولة اليهودية .٧١
  نفيحسن ح.د

 بل واحة الديموقراطية في الشرق األوسط       ،عاشت إسرائيل منذ نشأتها على أسطورة أنها دولة ديمقراطية        
 ،وهي دولة تعدديـة بهـا شـرقيون سـفارديم         .  ملكية أو عسكريات انقالبية    ،وسط ديكتاتوريات عربية  

 من الدياسـبورا    ،ء بيضاء وسوداء وصفرا   ،تأتيها الهجرات اليهودية من كل األجناس     . وغربيون أشكناز 
  .إلى العاليا

 والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في حماية الدولة العلمانية التـي ترعـى            ،والقدس مفتوحة لكل األديان   
ولو امتلك المسلمون األقصى من فوق األرض فإن إسرائيل تملكه تحـت سـطح األرض               . حرية العبادة 

 الوطني الفلسطيني منذ إنشاء منظمـة التحريـر         وكان هذا مدونا في الميثاق    . حيث قواعد هيكل سليمان   
 دولة علمانية تعددية يعيش فيها كل المواطنين على قدم المساواة بصرف النظر عن العـرق                ،الفلسطينية

ولم تعترف به إسرائيل ألنها كانت تريد في الحقيقة دولة يهودية خالـصة خاليـة مـن                 . والدين والطائفة 
  .العرب أو المسلمين أو النصارى

وكانت الدولة التعددية العلمانية مجرد دعاية أمام الغرب ألن أعداءها الذين يريدون إلقاءها في البحر من                
وهو ما ظهر بعـد     .  ورئيسهم مفتي فلسطين   ،اإلخوان المسلمين وزعيم مقاومتهم الشيخ عز الدين القسام       

  .ذلك في حماس والشيخ ياسين والجهاد اإلسالمي
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ت إسرائيل شرطا لالعتراف بالدولة الفلسطينية التي ما زالت فـي األذهـان             وقبل مؤتمر أنابوليس وضع   
وفي خطاب الرئيس األمريكي االفتتـاحي      .  وهو أنها دولة يهودية    ، دون األرض واألفعال   ،وفي األقوال 

 واحـدة للعـرب   ، دولتـان ،١٩٤٨قال إن إسرائيل دولة قومية لليهود وهو ما يتفق مع قرار التقسيم في      
 والنظر إلى اآلجل دون     ،والغاية من ذلك الدفاع عن الكيان الصهيوني على األمد الطويل         . لليهودوالثانية  
  .العاجل

ما دامت إسرائيل لم تستطع الحفاظ على توسعها واحتاللها ألراضي دول الجوار إلى ما ال نهايـة بعـد                   
النـسحاب مـن األراضـي       واإلصرار العربي على أنه ال سالم وال اعتراف إال بعد ا           ،ازدياد المقاومة 

 وكما عبـرت عـن ذلـك        ، وكما قررت بذلك المؤتمرات السابقة في مدريد وأوسلو        ،١٩٦٧المحتلة منذ   
.  االنسحاب الكامل في مقابل التطبيع الكامـل       ، األرض في مقابل السالم    ،بوضوح مبادرة السالم العربية   

  .فاالنتصار العسكري والتوسع االستيطاني لهما حدود
 والرفض مـازال    ، والمقاطعة مستمرة  ،المقاومة تشتد . سرائيل قضم ما ال تستطيع أن تهضم      ال تستطيع إ  

 ،وبهذا المطلـب الجديـد    . هو الغالب على الوجدان العربي بصرف النظر عما تفعله أو تريده الحكومات           
  من إسـرائيل بعـد أن      ١٩٤٨األول إخراج عرب    :  تريد إسرائيل تحقيق أربعة أهداف     ،الدولة اليهودية 

  . أصبح التزايد السكاني ألكثر من مليون عربي منذ االحتالل هما ثقيال على إسرائيل
 يتجاوز العرب في إسرائيل عدد اإلسرائيليين مهما ازدادت الهجرات          ٢٠٥٠والتقارير تفيد أنه حتى عام      

 خوفا من انخفاض    والغربيون أنانيون ال يحبون التكاثر    ". تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم أمتي يوم القيامة       "
وإذا ما انضم على األمد الطويل اليهود العرب إلى إخوانهم فإن العرب يكونون األغلبية              . مستوى المعيشة 

ويتحول عرب إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة األولى لما         .  وتضيع هوية الدولة وشرعيتها    ،في إسرائيل 
وفي أحسن األحوال يتم تبادلهم     . ما هو الحال اآلن   كانت لهم األغلبية وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية ك        

 عرب في إسرائيل في مقابـل       ، الذين قاربوا ثالثة أرباع المليون     ١٩٦٧مع المستوطنين اإلسرائيليين بعد     
  .إسرائيليين في الدولة الفلسطينية إن قامت

قيمين في المخيمـات     الم ١٩٦٧ باإلضافة إلى الجئي     ١٩٤٨والثاني حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين منذ       
 بل وفي الخارج فـي أوروبـا        ، والمنتشرين في كافة الوطن العربي     ،في لبنان وسوريا واألردن ومصر    

ومن ثم يمكن التخلص من تجمعات سكانية يسهل فيهـا تجنيـد            . وأمريكا وفي الشتات في كل بقاع العالم      
وحماس في غزة شـاهد     .  وإسرائيل بلغة أمريكا " اإلرهاب"شبابها في المقاومة وممارسة العنف وتفريخ       

  . على ذلك
 مـسلمين  ،وال يحق لهم العودة إلى دولة يهودية وهم غير يهـود     . وحزب اهللا في جنوب لبنان شاهد آخر      

والثالث شرعية هجـرة يهـود      .  وهوية المواطن لصالح الطائفة    ،وينتهي الوطن لصالح الدين   . ونصارى
رارا من الشتات إلى العاليا بحيث يمكنها استيعاب ثمانية ماليين          الدولة اليهودية استم  . العالم إلى إسرائيل  

 وهم عدد اليهـود فـي       ،وبالتالي تصبح إسرائيل أربعة عشر مليونا     . يهودي خارج إسرائيل إلى الداخل    
وهو نوع من األمن الكمي السكاني وسط المحيط        .  بمن فيهم يهود أمريكا عامة ونيويورك خاصة       ،العالم

  . وخمسون مليون عربي وسط مليار وربع من المسلمينالعربي ثالثمائة
 وحزب اهللا في قلبها عام      ، وحرب لبنان وفي مقدمته المقاومة اللبنانية      ١٩٧٣ تشرين   -فبعد حرب أكتوبر    

والحمية . وإيران تقوى يوما بعد يوم    .  واستعمال الصواريخ  ، وإدارة الحرب  ، أحسن العرب الكيف   ٢٠٠٦
  . الشوارعاإلسالمية هي المسيطرة على

فالدولـة  . ومسلمو إندونيسيا وبنجالديش والماليو وأواسط آسيا والصين يتوقون إلى االستشهاد في القدس           
يكفيها نصرة الغرب وأمريكـا لهـا       . اليهودية تقابل كما بكم حتى ولو كان في صالح العرب والمسلمين          

هيوني ال تقوم على أساطير أرض      والرابع إعطاء شرعية جديدة للكيان الص     . وعداؤهما للعرب والمسلمين  
المعاد وشعب اهللا المختار المستمدة من قراءة خاصة للتوراة بل على طبيعة الجغرافيـا الـسياسية فـي                  
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 ، تركمانيـة وكرديـة    ، أو عرقية  ، إسالمية وقبطية  ،المنطقة بعد تجزئتها إلى دوليات طائفية سنية وشيعة       
 دولة يهودية تجمع بين العرق والدين مثل باقي شـعوب           وبالتالي تكون إسرائيل  . عربية وبربرية وزنجية  

والعجيب أن تعلن ذلك أمريكا نفسها وهي التي تضرب بنفسها المثل في النظـام الـديموقراطي                . المنطقة
وهي دعاية أخـرى نظـرا الضـطهاد األقليـات          .  بوتقة االنصهار التي يتساوي فيها الجميع      ،التعددي

  .وهو اختصار للبروتستانت البيض األنجلوساكسون" واسبال"وتصدي " السمراء"و" السوداء"
وتم اتهامها باألصـولية    . ولو أن فلسطين المقاومة أعلنت أنها ستكون دولة إسالمية لقامت الدنيا ولم تقعد            

هل ينضمون للدولة القومية العربية أم يكونون       . وماذا عن نصارى الشام وهم عرب     . والعنف واإلرهاب 
عل غساسنة الشام قبل اإلسالم؟ وماذا عن لبنان؟ هل يعلن نفـسه دولـة عربيـة أم                 دولة نصرانية كما ف   

 هـل   ،مارونية أم سنية أم شيعية؟ وماذا عن الخليج هل يعلن نفسه دولة سنية أم شيعية؟ وماذا عن اليمن                 
سالمية  إ، هل يعلن نفسه دولة عربية أم زنجية،يعلن نفسه دولة زيدية أم دولة شافعية؟ وماذا عن السودان         

 هل تعلن عن نفسها دولة عربية أم دولة بربريـة           ،أو مسيحية أو وثنية؟ وماذا عن دول المغرب العربي        
؟ كانت حجة أمريكا لغزو أفغانستان أنها دولة أصولية إرهابية يحكمها الطالبان وأسـامة بـن                "أمازيغية"

  .لدولة اإلسالميةوإرهاب إسرائيل الدولة اليهودية ال يقل عن إرهاب أفغانستان ا. الدن
وتعادي أمريكا الحكـم    . وتعادي أمريكا كل الحركات اإلسالمية وتعلن عن حقها في إنشاء دولة إسالمية           

 والحكم اإلسالمي في السودان وتحاول فصل الجنوب وكردفـان          ،اإلسالمي في إيران وتتهمه باإلرهاب    
د إثيوبيا على غـزوه أو تأييـد         وتعارض وصول المحاكم الشرعية إلى الحكم في الصومال وتساع         ،عنه

الحكم العسكري الديكتاتوري في باكستان وهي ترفع شعار الديموقراطية في الشرق األوسـط الكبيـر أو              
بل إنها ال ترحـب بوصـول اإلسـالميين         . الجديد خوفا من وصول المعارضة اإلسالمية فيه إلى الحكم        

وتـرفض  .  ممثال في حزبي العدالة والتنمية،لمغربالمعتدلين أو اإلسالم المستنير إلى الحكم في تركيا وا      
دخول تركيا االتحاد األوروبي ألنها ذات ثقافة مغايرة ودين مختلف في حـين تقبـل انـضمام الدولـة                   

ال . وتعتبر اإلسالم تهديدا ألمريكا والغرب خاصة بعد أحداث سبتمبر في واشنطن ونيويـورك            . اليهودية
فكال الفريقين نزعتان أصوليتان يحكمون باسم االختيـار        . نيين الجدد فرق بين المحافظين الجدد والصهيو    

ستذهب مثل بـاقي    " الدولة اليهودية "والحقيقة أن   . اإللهي في حين أن حماس والجهاد منظمتان إرهابيتان       
 ، أرثوذكسية وليبرالية وإصـالحية    ،الدول الثيوقراطية ألنه ال توجد يهودية واحدة بل عدة مذاهب يهودية          

فأي يهودية ستقوم عليها الـشرعية الجديـدة للكيـان          .  سلفية وعقالنية  ، عربية وغربية  ،ة وغربية شرقي
وستنتهي الدولة العنصرية كما انتهـى  . الصهيوني؟ ستذهب كما ذهبت أساطير المعاد وشعب اهللا المختار    

  ".وبأسهم بينهم شديد"النظام العنصري في جنوب أفريقيا 
  ٦/١٢/٢٠٠٧الدستور 

 
  وسلو وملهاة أنابوليسمأساة أ .٧٢

  ماجد الشيخ
في مؤتمر أنابوليس، األمر الذي يدفع رئيس       " وثيقة مشتركة "من الواضح أنه لم يكن هناك اتفاق على أي          

هذا المؤتمر، بمجرد وعود لتنفيـذ      " نجاح"الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت اآلن، الى محاولة مقايضة         
 يبقيها الجانب االسرائيلي مجـرد حبـر علـى ورق؛ رغـم             التي ما زال  " خريطة الطريق "استحقاقات  

محاوالت الجانب الفلسطيني البدء بتنفيذ االستحقاقات الواردة فيها؛ فيما األمـور علـى األرض تـشهد                
معطيات متغايرة تصب في حضن المصالح االسرائيلية؛ كالجدار والمستوطنات ومحاولة تغييـر معـالم              

كل هذا في إجـراء     . ئين تبقيهم بعيدا من ديارهم وتصادر حق عودتهم       القدس، ومحاولة إيجاد حلول لالج    
تفاوضي خارج التفاوض وحتى قبل أن تبدأ المفاوضات، تلك التي أراد مؤتمر أنابوليس علـى أعتـاب                 
خريف اإلدارة ما قبل األخير؛ أن يكون فاتحة ابتدائها ولو بعد حين، أي أن المؤتمر العتيد ذاك لم يكـن                    
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يكون بمثابة بوابة للدخول إلى منطقة ونطاق التحريك الراهن للمفاوضات، المؤمل انعقادها            يرمي إال أن    
في األيام القادمة بعد توقف دام سبع سنوات؛ تغيرت خاللها العديد من موضوعات التفـاوض وحـدود                 

ذي بات  المسموح والمقبول والمرفوض منها من كال الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، وحتى االميركي ال           
في اصطفافه الى الجانب االسرائيلي اكثر صراحة بل أكثر وقاحة، فهل تنجح جوالت التفاوض القادمـة                
في فتح مغاليق االنسداد أمام التسوية، أم تساهم في انغالقها والبقاء عند حدود المراوحة في المكان ذاتـه                  

واء؟ في إحدى زياراتها أوائل تشرين      الذي ال يمكن للتزحزح منه أن يشهد إجماعاً لدى الطرفين سواء بس           
كل االسرائيليين أن اميركا    "الماضي، طمأنت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس        ) نوفمبر(الثاني  

تدعمهم بشكل تام، وهي ملتزمة تماماً أمنهم، ولذلك فبإمكانهم أن يتخذوا خطوات جريئة فـي مـسعاهم                 
السرائيلية تسيبي ليفني من جانبها، وفي مؤتمرها الصحفي مـع          ولهذا سعت وزيرة الخارجية ا    "!. للسالم

، )الفلسطينيين(يجب اإلدراك أنه حتى لو توصلنا إلى أرضية توافق مع القادة البراغماتيين             "رايس للقول   
موضحة أن  ". عليهم أن يفهموا أن تطبيق أي اتفاقيات مستقبلية لن يتم إال بموجب مراحل خريطة الطريق              

ن األمن بالنسبة إلسرائيل يأتي أوال ومن ثم إقامة دولة فلسطينية، ذلك أن ال أحد يريد دولـة                  أ"ذلك يعني   
أن أي تطبيق التفاقات سياسية مع الفلسطينيين سيتم فقـط بعـد        "مشددة على   ". إرهابية جديدة في المنطقة   

  "! حرب فلسطينية على اإلرهاب
 إسرائيلية صوغها بنود وثيقـة      -بدء لجنة فلسطينية    وكان نقل على لسان الرئيس الفلسطيني، تعقيبا على         

أن الرئيس عباس راض عـن التقـدم الحاصـل فـي            " اللقاء   -سياسية سيجري التقدم بها إلى المؤتمر       
المفاوضات التي تسبق انعقاد المؤتمر، وخصوصا التزام إسرائيل بتطبيق المرحلة األولى مـن خريطـة               

ع النشاطات االستيطانية؛ بما فيها النمو الطبيعي للمستوطنات،        الطريق التي تنص على وقف إسرائيل جمي      
 وفتح جميع المؤسسات الفلـسطينية      ٢٠٠١,) مارس(وإزالة جميع البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار         

المغلقة في القدس، وإعادة األوضاع إلى األراضي الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل انـدالع االنتفاضـة                 
وعلى حد قول مسؤول فلسطيني، فقد ذهب الرئيس إلى حد اعتبار أن وقف جميـع               ". ٢٠٠٠م  الثانية عا 

أشكال النشاط االستيطاني يوازي في أهميته قبول إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن االستيطان هـو                
   .العائق األول واألكبر أمام إقامة هذه الدولة
العتيد تحقيق التسوية السياسية الجزئية أو الشاملة، بل إضـعاف          ولما لم يكن المقصود من انعقاد المؤتمر        

 -وعزل بعض الدول والقوى وفرض عزلة دولية عليها، فإن األمر الواقع السياسي والجغرافي فلسطينيا               
 يشكل العامل الحاسم، الذي يشجع إسرائيل والواليات المتحدة وحلفائهم لممارسة المزيـد مـن               -لألسف  

ضد الجانب الفلسطيني المعزول في كل األحوال، حتى ولو أعلنت كل دول االعتـدال              خطوات االبتزاز   
وغير االعتدال دعمها له، وذلك في محاولة لفرض تسوية مذلة ومهينة، وبما يتجـاوز بمـرات تكـرار                  

لهذا وجب العمل بكل السبل على أال تصل األمور إلى أن يعـود الطـرف              ). ١(تجربة اتفاق أوسلو رقم     
 أميركيـة ال    -ني مجدداً، للوقوع في حبائل اتفاق مشابه؛ بتفاصيله المغرقة بتكتيكات إسـرائيلية             الفلسطي

تدفع باتجاه إعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه، بقدر ما تستهدف فـرض تـسوية تـصفوية ال تبقـي                   
. أيـاديهم في سرقة والتهام كل مـا تطالـه         " أصحاب السوابق "عنه  " يتنازل"للفلسطينيين، سوى فتات ما     

العسكرية : أفادت أن أذرع االستخبارات االسرائيلية الثالثة     ) ٨/١١(وكانت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية     
صاغت مؤخراً وثيقة مشتركة، جاء فيها أنه حتـى فـي           ) الموساد(والخارجية  ) الشاباك(والعامة  ) أمان(

، إذ ليس لـدى الـسلطة ورئيـسها         حال توصل المؤتمر الى تفاهمات، فإن فرص تطبيقها معدومة تماماً         
وأجهزتها أي قدرة حقيقية على تطبيق أي اتفاق حيال القطيعـة بـين الـسلطة الفلـسطينية والجمهـور         

  . الفلسطيني
رغم ذلك أخطأت وتخطئ أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، إذ يذهب بها الشطط، إلى حـد االعتقـاد أو                 

ات في قضية عودة الالجئـين، وبـرأي شـاباك فـان القيـادة              التوقع أن يقدم الفلسطينيون تنازالت بالذ     
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الفلسطينية قد تقبل بمعادلة تقضي بإعادة مئة ألف الجئ خالل عشر سنوات، وإن لم تقـل إلـى أيـن،                    
فاألرجح إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، أي إلى الدولة المفترضة، وحتى هذا ربما كـان حلمـاً بعيـد                   

ابوليس الراهنة، بعد أن انحلت عقد مأساة أوسلو، سافرة عن وجه ما زال             المنال في ظل كوابيس ملهاة أن     
يظهر األقبح في ظل انحالل رداء التحرر الوطني في جزء من الوطن، والتخلي عن هذا الرداء في جزء                  

  . آخر من الوطن، حيث تحول إلى شعار وراية أيديولوجية ليس إال
اعياته وما ترتب عليه حتى اللحظـة، وملهـاة مـؤتمر           هكذا بين كوابيس وأضغاث أحالم أوسلو بكل تد       

أنابوليس الذي يراد له أن يكون استمراراً وتابعاً من توابع هزة وزلزال اتفاق أوسلو، فإن مأسـاة هـذا                   
االتفاق بما رتبته في الوضع الوطني الفلسطيني من تخٍل طوعي ومتدرج عن نزوع التحرر الوطني، إلى                

الفلسطيني من دائرة االحتضان الشعبي والرسمي العربي، توشك اليـوم أن           حد إخراج الذات والموضوع     
تضيف إلى ملهاة أنابوليس الراهنة تراكمات نزوع تسلطي وسلطوي؛ يزاوج بين انحيازه الكامل لـسلطة               

، واصطفافه الكامل إلى جانب تسوية تصفوية باتت أوضح ما تكـون؛ فـي              )الغزاوية(أوسلو وتداعياتها   
لمـسيرة سياسـية    " القائد الفعلـي  " أميركي، بات هو اآلخر      - فلسفة ومنطق حل إسرائيلي      انحيازها إلى 

  . عابثة، معادية للحق الوطني الفلسطيني وللحقوق الوطنية العربية بالكامل
ويالحظ في كل ما جرى ويجري حتى اآلن، على صعيد التسوية السياسية بأشكالها الراهنة، أن هناك من                 

ائج للمفاوضات حتى قبل أن تبدأ، إال إذا اعتبرنا كل أشكال اللقاءات الحالية، إنمـا               يصر للتوصل إلى نت   
هي شكل من أشكال المفاوضات االضطرارية التي ال تملك القيادة الفلسطينية أي تصورات لبدائل لهـا،                
في حال إخفاقها واإلعالن عن فشلها في أعقاب بدء المفاوضات الرسمية الموعـودة، مـا يحيـل أمـر                   
التفاوض إلى عملية تفاوض من أجل التفاوض ليس إال، فيما يجري خلق وقائع على األرض تعاند كل ما                  
يمكن التوصل إليه جراء تلك العملية، فيما يرى البعض، أو بات يرى أن هدف مؤتمر أنابوليس، أضحى                 

بـات المبكـرة    ، تمهيداً إلجراء االنتخا   "حماس"يمكن حصره في تعزيز موقع السلطة في مواجهة حركة          
  . الرئاسية والتشريعية، أكثر منه تعزيزاً لمسيرة التسوية السياسية

ولهذا فإن عدم موافقة إسرائيل على المبادرة العربية حتى اللحظة، مؤشر إلى أن إسـرائيل ال تريـد أن                   
يملى عليها وبشكل مسبق أي تسوية من جانب أي طرف، حتى األميركي وخريطته لطريق رؤية الرئيس                

وهذا ما دعا أولمرت أمام لجنة الخارجية       . وش التي سبق إلسرائيل وأن نسفتها عبر إضافاتها الشارونية        ب
، لإلعالن عن أن نقطـة االنطـالق فـي أي مفاوضـات مـع               )١٢/١١(واألمن البرلمانية يوم االثنين     

ان التوصل إلى اتفـاق     ، بينما نقطة النهاية     "اعترافهم بأن إسرائيل دولة يهودية    "الفلسطينيين، ستكون عبر    
لن نفاوض على وجودنا كدولة يهودية، ولن أنـاقش         "ليستطرد قائال   ". نهاية الصراع ونهاية المطالب   "هو  

ومن يرفض ذلك لن يكون قادرا على       ) أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي     (أحداً في العالم حول حقيقة      
  ".  ولألميركيينإجراء أي مفاوضات معي، وهذا ما تم إيضاحه للفلسطينيين

ويأتي هذا االشتراط الجديد تجاوباً مع التعديل االسرائيلي الذي تبنته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لحـل                
، أي دولة قومية لليهود وأخرى للفلسطينيين، وذلك لدرء خطـر    "قوميتين"، بإضافة كلمة    "دولتين للشعبين "

ها في تخوم الدولة الفلسطينية، بـداعي إن عـدم           وحصر ١٩٤٨,عودة الالجئين إلى ديارهم المحتلة عام       
  . االعتراف بإسرائيل دولة لليهود سيخل التوازن الديمغرافي فيها

وهكذا تمضي سياسة فرض الوقائع على األرض أبعد كثيرا مما يمكن تقبله، سواء في ظل أوسلو ومـا                  
خالصة علـى كيـان األمـر    ذهبت إلى إضفاء سمة ايديولوجية " حماس"تاله، إلى درجة أنه حتى حركة      

الواقع في غزة، مظهرة نفسها في مظهر من ال يعترف بالكيانية الوطنية الفلسطينية الجامعة التي مثلتهـا                 
طوال السنوات التي انطلق الكفاح الوطني ليجسدها في منظمة التحرير، وهي التي شـكلت ولـم تـزل                  

شعب فلسطين مـن أجـل التحـرر الـوطني        العنوان الوحيد لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ولكفاح        
وإلى حد بات الكثير من الناس يتساءلون فـي شـأن حركـة             . واالستقالل وبناء الدولة الوطنية المستقلة    
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 دينية، ال يهمها مـن      -هل هي مشروع سلطة أم مشروع مقاومة أم مشروع دولة أيديولوجية            ": حماس"
كمـا ويتـساءل    . بغتها الدينية ال المدنيـة الوطنيـة      الدولة سوى ماهيتها وهيكليتها السلطوية اآلن، وص      

الكثيرون أيضاً عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء، ضمن إمكانية قيـام دولتـين علـى أرض                  
الذي يرى إليه البعض وكأنه الوعد الموازي لوعد بلفور الذي أعطى           " وعد بوش "فلسطين التاريخية وفق    

هل يمكن للمهام الوطنية أن تتحول إلى مهام ديموقراطية بإدماجهما من قبل            و. لمن ال يملك ما ال يستحق     
حركة وطنية في إطار حركة تحرر وطني؛ واضحة ومصممة على أهدافها النهائية؟ فيما ترى قطاعـات                

، ليست نهاية مطـاف الكفـاح الـوطني         "دولة الرابع من حزيران   "ال بأس بها من الشعب الفلسطيني أن        
الشعب، بل إن الدولة الديموقراطية العلمانية تبقى إمكانيتها أكثـر واقعيـة، وأشـد توقـاً                التحرري لهذا   

للتخلص من االحتالل العنصري الصهيوني لفلسطين التاريخية، وفي الوقت ذاته هي الضرورة الوطنيـة              
نية أخرى  والديموقراطية الملحة للتخلص من أوهام إقامة دولة دينية في جزء من فلسطين، تقارع دولة دي              

  . في فلسطين أيضاً) توراتية(
وفي الخريف ما قبل األخير لإلدارة اإلمبراطورية الفاشلة، يحاول األميركيون إنقاذ سمعة إدارة إسرائيلية              
فاشلة وهيبتها هي األخرى سياسيا، وكما تأكد فشلها عسكريا في حرب تموز العام الماضي، في محاولـة    

ة من وضع فلسطيني منقسم سياسيا وجغرافيا، ومنها تنازالت جوهريـة           البتزاز أقصى التنازالت الممكن   
 كما تتعلق بهوية الدولة االسرائيلية      ١٩٤٨,تتعلق بحق عودة الالجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام           

على أن االعتراف بتحقق شـروط      . مزعومة" قومية يهودية "واشتراط االعتراف الفلسطيني بها لمصلحة      
لدولة أو لكيان أو لمجموعة فوق تراب الوطن الفلسطيني، إنما هو اعتراف صريح بنفـي       " يةقومية يهود "

  . حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه التاريخي، وهذا ما لن يجرؤ عليه سوى مغامر أو مقامر
  ٦/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
   ال تنازل وال تطبيع والثوابت لم تُمْس:أنابوليس .٧٣

  صالح القالب
ر على انعقاد مؤتمر أنابوليس والمفترض أن كل ما قيل فيه وكل ما تردد خالله مـن                 أكثر من أسبوع م   

تصريحات وبيانات نقلتها وسائل اإلعالم العالمية المتعددة المشارب والمختلفة االتجاهات، قد قطع الـشك            
ـ                ن الـرئيس   باليقين وجاء كرد شاٍف على كل التوجسات واالتهامات التي بدأت منذ البدايات عنـدما أعل

إلطـالق  " في الخريف المقبـل   "األميركي جورج بوش في وقت مبكر جداً أنه سيدعو لعقد مؤتمر دولي             
عملية السالم المتوقفة على المسار الفلسطيني منذ نحو سبعة أعوام والتوصل إلى حل يضمن قيام دولـة                 

لم يـستطع الـرئيس الفلـسطيني       . فلسطينية، إلى جانب الدولة اإلسرائيلية تكون قابلة لالستمرار والحياة        
الذي عقد ثمانية اجتماعات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، كان           ) أبو مازن (محمود عباس   

آخرها عشية ذهاب الوفد المشارك إلى أنابوليس، أن ينتزع كل ما يريده من بين أضراس اإلسـرائيليين،                 
منذ البداية كان هناك فهم خـاطئ لهـذا         . يئة اإلسرائيلية لكنه لم يستسلم ولم يذهب الى المؤتمر وفقاً للمش        

المؤتمر وأهدافه، وقد بقي الذين يصرون على النظر إلى الحقائق واألمور بعيون حوٍل ال تـرى إال مـا                   
يستجيب لتوجهاتهم ووجهات نظرهم، يرددون ما كانوا قالوه قبل انعقاد المؤتمر وهـو أن الفلـسطينيين                

" التطبيـع "بيع قضيتهم وأن العرب من خالل حضورهم سـيقدمون لإلسـرائيليين            ذاهبون إلى أنابوليس ل   
هو وداع الرئيس بوش الوداع     " الكرنفالي"المسبق المجاني الذي يريدونه وأن الهدف األول لهذا االحتفال          

 هـو   - حسب هـؤالء     -ويغادر البيت األبيض بينما الهدف الثاني       " حاجياته"الذي يستحقه قبل أن يلملم      
المسبقة على الحرب المتوقعة التي ستشنها واشنطن على طهران والتي قال هؤالء وهـم              " التغطية"فير  تو

  .ما زالوا يقولون إنها دخلت مرحلة العد العكسي والترتيبات النهائية
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وبالطبع فإن هؤالء قالوا وهم لم يتوقفوا عن القول، حتى بعد أن ذاب الثلج واتضح ما تحته، وحتى بعـد                    
د هذا المؤتمر تحت مراقبة ألوف عدسات الكاميرات وانتهى، وعرف كل أهل االرض بما دار فيه            أن انعق 

وما هي النتائج التي أسفر عنها، أن احد أهداف أنابوليس هو شطب القضية الفلسطينية وهو التخلي عـن                  
لإلسرائيليين بكـل  وهو التسليم " القدس والالجئون والحدود والمياه والمستوطنات  : "كل ثوابت الفلسطينيين  

  !!.ما يريدونه ويصرون عليه
وكما هو معروف فإن هؤالء فعلوا ما فعله السيد علي خامنئي، والرئيس محمود أحمدي نجاد، وحكمـوا                 

حتى قبل انعقاده وحتى عندما كان ال يزال فكرة لم تتبلور بعد وهم انطلقوا              " فاشل"على هذا المؤتمر بأنه     
يس مجرد تحريك وإطالق لعملية السالم المتوقفة، وهم اتهموا الفلـسطينيين           من منطلق أنه مؤتمر حلٍّ ول     

" التطبيـع "وأنهم ذاهبون لتقديم    " القضية"الذين ذهبوا إلى أنابوليس حتى قبل أن يذهبوا بأنهم ذاهبون لبيع            
وحقيقة أن هؤالء الذين يتعـاملون مـع الحقـائق التـي يرفـضون          . مع العدو الصهيوني كهدية مجانية    

عتراف بها قد قيل لهم ألف مرة إن هذا المؤتمر هو بداية وليس نهاية، وأنه لن يكون مـؤتمر صـفقة                 اال
سيتم إبرامها في ليلة ظلماء واحدة بل خطوة على طريق مفاوضات شاقة، لكنهم بقـوا يـصرون علـى                   

طن أول  وجهة نظرهم هذه حتى بعد أن انتهى أنابوليس إلى ما انتهى إليه، وحتى بعد أن شـهدت واشـن                  
) أبو مازن (لم يسلِّم   .  إسرائيلية كانت شاقة وكانت صعبة وقاسية في الحقيقة        -جولة مفاوضات فلسطينية    

ال قبل أنابوليس وال خالله وال بعده بأي من الثوابت الفلسطينية ولم يذهب العرب إلـى هـذا المـؤتمر                    
يديهم فـوق عيـونهم يعرفـون أن        رافعين أيديهم بال أي شروط، والمؤكد أنه حتى الذين بقوا يضعون أ           

 -الدعوة قد تمت باألساس وفقاً للقرارات الدولية المتعلقة بقضية الشرق األوسـط والـصراع العربـي                 
اإلسرائيلي ووفقاً لمبادرة السالم العربية ووفقاً لخارطة الطريق، وهذا من حيث المبدأ يشكل المرجعيـة               

جري المفاوضات التي بدأت على الفور والتـي شـملت          التي أرادها الفلسطينيون والتي على أساسها ست      
وكـل  .. القدس والالجئون والحدود والمياه والمستوطنات والجـدار العـازل        : كلها" الحل النهائي "قضايا  
إن هذا المؤتمر لم يستجب في الحقيقة لكل ما أراده الفلسطينيون والعرب لكنه وفي كل األحـوال                 . شيء

  :، وهذه اإلنجازات هي"عنزة ولو طارت: "رؤيتها إال أصحاب نظريةأحرز ثالثة إنجازات ال يرفض 
أوالً، إن أنابوليس أعاد القضية الفلسطينية مجدداً وبعد غياب نحو سبعة أعوام إلى مركز االهتمام العالمي                

مـن  .. وذلك بعد أن اختطفت األضواء عنها ومنها تطورات ما بعد كارثة الحادي عشر مـن سـبتمبر                
رهاب، إلى احتالل أفغانستان والعراق، إلى األزمة اللبنانية المتفجـرة، إلـى مـشكلتي              الحرب على اإل  

  .الصومال ودارفور، ثم وفوق هذا كله مشكلة جنون البقر ومشكلة إنفلونزا الطيور
ثانياً، لقد عزز مؤتمر أنابوليس، الذي حضرته وشاركت فيه نحو خمسين دولة وهيئة عالميـة، التأكيـد                 

الدولة الفلسطينية غدت حقيقة راسخة في الوجدان العالمي، وهذه مسألة في غاية األهميـة،              على فكرة أن    
حيث أن أهم إنجاز قامت به الحركة الصهيونية قبل إقامة الدولـة اإلسـرائيلية هـو أنهـا اسـتخدمت                    

ئيل مطلبـاً   استخداما إعالمياً وسياسياً منقطع النظير وهو أنها جعلت مسألة إقامة دولة إسرا           " الهولوكست"
إن هذين هما اإلنجازان الرئيسيان اللـذان أسـفر عنهمـا           . لكل سكان الجزء الغربي من الكرة األرضية      

مؤتمر أنابوليس الذي يضربه العدميون والسلبيون بألسنتهم ضرب غرائب اإلبل، أما اإلنجاز الثالث فهو              
 أقصاه نهايـة الـسنة المقبلـة        أن المفاوضات حول قضايا الحل النهائي بدأت على الفور وبسقف زمني          

وبمتابعة أميركية فاعلة، ثم وهناك إخراج مسار الجوالن من جمود استمر لعدة أعوام، وهذا تطـور إذا                 
  .سارت األمور بالطريقة التي من المفترض أن تسير فيها فال يمكن االنتقاص منه أو التقليل من شأنه

بية التي كلها رغبات موضوعية ومحقة، لكـن بعـض          لم تستجب النتائج لكل الرغبات الفلسطينية والعر      
الشيء هو أفضل من ال شيء، فالجمود السابق الذي لفَّ عملية السالم على المسار الفلسطيني منذ كارثة                 

 كان قاتالً بالفعل، وابتعاد األضواء واالهتمام العالمي عن قضية فلسطين           ٢٠٠١نيويورك وواشنطن عام    
، والمؤكد هنا أن تطوير هذه اإلنجازات التي هي إنجازات متواضعة مقارنة            يعتبر استمراره كارثة محققة   
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بما هو مطلوب يحتاج إلى جهد فلسطيني وعربي متواصل ودؤوب ويحتاج إلى وضع حد لهذا االنقـسام                 
الفلسطيني المعيب ويحتاج إلى استمرار دعم العرب ألشقائهم الفلسطينيين واالستمرار في اعتبار القضية             

  .طينية قضية العرب المركزية األولىالفلس
ال يجوز اتهام الرئيس محمود عباس بالتفريط، وال يجوز اتهام العرب الذين ذهبوا إلى أنابوليس بتقـديم                 

ـ              " التطبيع" " أجنـدات "هدية مجانية لإلسرائيليين، فهذا ظلم ما بعده ظلم، وهذا تحريف للحقائق خدمـة لـ
من الناحية العملية لم يفعل أكثر من إنعاش عمليـة الـسالم بعـد              حزبية وتنظيمية خاصة، فهذا المؤتمر      

غيبوبة سنوات طويلة واأليام قادمة وسيكتشف، الذين لم يدركوا أن ياسر عرفات لم يكـن مفرطـاً وال                  
مستسلماً، ولم يوقفوا اتهاماتهم له إال بعد وفاته، أن المفاوضين الفلسطينيين أكثر حرصاً علـى القـضية                 

  .ن بعض الذين يكتفون بمراقبة المشهد عن بعدالفلسطينية م
  ٦/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
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