
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لدخولها" المنظمة"باتفاقات االعتراف ويلزمها ".. حماس"عباس يفرض شروطاً للحوار مع 
   التقت في رام اهللا وناقشت سبل حل الخالف"حماس" و"فتح"قيادات من :  طهأيمن

  حول عدة مواضيع تتعلق بالحوارتدور " حماس"نقاشات داخلية في : وكالة معاً
  "أنابوليس" في ا رفضهالتيبالموافقة على الحدود الموقتة " حماس"تهم يعباس 

   بيت لحمإلى مبعدي كنيسة المهد إلعادة لح من الرئاسة الفلسطينيةولمرت يستجيب لطلب ُمأ
  توسيع المستوطنات يهّدد المفاوضات: أبو الغيط

إن البــديل اآلن: القــدومي
  لعباس هو مروان البرغوثي

  
 ٤ص ... 

 ٧/١٢/٢٠٠٧٩٢٤الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٢٤:         العدد                        ٧/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

    :السلطة
  ٤  "أنابوليس" في ا رفضهالتيبالموافقة على الحدود الموقتة " حماس"تهم يعباس  .٢
 ٥  لدخولها" المنظمة"باتفاقات االعتراف ويلزمها ".. حماس"ض شروطاً للحوار مع عباس يفر .٣
 ٦  غزة مسؤولية انهيار السلطة القضائية في هنيةل حكومة منظمات حقوقية تحّم .٤
 ٦  جاة أبو بكر ن"فتح"طالب برفع الحصانة عن النائب عن ت "الداخلية: "غزة .٥
 ٦  هو الواليات المتحدة"إسرائيل"الرادع الوحيد لجرائم : نمر حّماد .٦

    
    :المقاومة

 ٧    التقت في رام اهللا وناقشت سبل حل الخالف"حماس" و"فتح"قيادات من :  طهأيمن .٧
 ٧  حول عدة مواضيع تتعلق بالحوارتدور " حماس"نقاشات داخلية في : ة معاًوكال .٨
 ٨  مروان البرغوثي يدعو إلى الحوار للخروج من االنقسام الداخلي .٩
 ٨ معالجة حالة االنقسام الداخلي هي من أهم األولويات الفلسطينية: جرارخالدة  .١٠
 ٨  وإطالق المعتقلين والتوحد لصد العدوان" فتح"لوقف مطاردة كوادر " حماس"تدعو " الشعبية" .١١
 ٨   أولمرت-قرار إسقاط حكومة هنية تم اتخاذه في اجتماعات عباس : صالح البردويل .١٢
  ٩ نتيجة الحصار والعدوان على غزة" أنابوليس"ل الدول التي شاركت في تحّم" حماس" .١٣
 ٩     وتؤكد على حيادّية الفلسطينيينتلتقي البزري ومدير مخابرات الجنوب" حماس": لبنان .١٤
 ٩   إلعمار والعودةتنتقد التقصير في عملية ا" الديموقراطية": مخيم البارد .١٥
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠  لح من الرئاسة الفلسطينية العادة مبعدي كنيسة المهد الى بيت لحماولمرت يستجيب لطلب ُم .١٦
١٠  مستقلة في الضفة الغربية" يهودية"مستوطنون يهددون بإقامة دولة  .١٧
١٠   تتمرد على قادتها" إسرائيلية"وحدة احتياط  .١٨
١٠  خطة خمسية للجيش اإلسرائيلي تستخلص دروس الهزيمة في لبنان .١٩
١١   باراك رفض دعوة مبارك لزيارة القاهرة .٢٠
١١   بينها لبنان "دول عدوة"يين عملوا من ا صحفثالثة التحقيق مع ":هآرتس" .٢١
١١  اسرائيل تعتذر عن قتل رجل أمن فلسطيني .٢٢
١١   اسرائيل تحتج لدى مصر لسماحها بعبور الحجاج الفلسطينيين .٢٣
١٢  اول تجنيد عمالء من أهالي المناطق الحدودية في غزةيح "الشاباك" .٢٤
١٢  عزمي بشارة ينفي تهما إسرائيلية بتعاونه مع شخص الدخال أموال إلى فلسطين .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٢  طينييندعوة لرفع الغطاء عن المتطاولين على حق عودة الالجئين الفلس .٢٦
١٢  "احتفاالت استقالل إسرائيل" يؤكدون رفضهم للمشاركة في ٤٨فلسطينيو  .٢٧
١٣   لتظاهره ضد العدوان على لبناننائب عربيإسرائيل تحاكم نجل  .٢٨
١٣  واإلسالمية في محيط األقصىتحذيرات من تدمير منظم للمعالم العربية  .٢٩
١٣  شمال قطاع غزةاالسرائيليي استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل  .٣٠
١٣   في غزة رفضا النتخابات االمر الواقعاعتصام ألطر طالبية في الجامعة اإلسالمية .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٩٢٤:         العدد                        ٧/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

   
   :اقتصاد
١٣  االتفاق على رفع تدريجي للكميات الموردةفتح محطات الوقود في قطاع غزة بعد  .٣٢
 ١٤   الغربية للضغط العالي في الضفة كهربائيةاالتحاد األوروبي يمول أربع محطات .٣٣
   

   :صحة
 ١٤  داعيات الحصار على مرضى غزةتقرير لمنظمة الصحة العالمية يحذر من ت .٣٤
 ١٤  منظمة أوكسفام تحذر من نقص المياه في قطاع غزة .٣٥
   

   : األردن
١٤  األردن يتهم إسرائيل بالتنصل من خريطة الطريق .٣٦
١٥   على حصار غزةالرسمي والشعبي والدولي  تدين الصمتاألردنيين نقابة المحامين .٣٧
١٥  بمعالجة مرضى غزةحكومة بالده يأمر العاهل األردني  .٣٨
   

   :لبنان
١٥  أربعة ماليين قنبلة عنقودية رمتها إسرائيل في لبنان: تقرير دولي .٣٩
١٥   يطلب اإلعدام لشبكة محمود رافع وحسين خطّابقرار اتهامي : بنانل .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
١٦  توسيع المستوطنات يهّدد المفاوضات: أبو الغيط .٤١
١٦  القاهرة بدأت جهودا جديدة لتقريب وجهات النظر بين عباس ومشعل: مصطفى بكري .٤٢
١٦  مصر تنفي اتجاهها لفتح معبر رفح ووجود مساع للحوار بين فتح وحماس .٤٣
١٧  "إسرائيل"ال تعاون عسكرياً مع : تركيا .٤٤
١٧   قافلة مساعدات سورية للفلسطينيين .٤٥
   

   :دولي
١٧  أمريكا تطلب إيضاحات من إسرائيل بشان خطتها لبناء مساكن في القدس .٤٦
١٧  خطة اإلسكان اإلسرائيلية ال تساعد السالم: بان كي مون .٤٧
١٧  ٢٠٠٨إتفاق الدولة الفلسطينية ممكن في : بلير .٤٨
١٨   إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويةتؤكد على أهمية انضمام إسرائيل" المتحدةاألمم " .٤٩
١٨  فلسطيني لبحث قضايا المياه- إسرائيلي -اجتماع أميركي  .٥٠
١٨  انفجار يستهدف مكتب حماية الذاكرة اليهودية بباريس .٥١
١٨  لماذا لم تصل المساعدة اإلنسانية الروسية الى غزة: جريدة روسية .٥٢

   
    :مختارات

١٩  أكبر وكالة استخباراتيمكن أن تصبح غوغل  نمساوية تبين أن دراسة .٥٣
 ١٩  تفاع غير مسبوقة في عهد بوشأميركا حطمت الرقم القياسي بعدد سجنائها ونسبة إر .٥٤
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    :حوارات ومقاالت
١٩   عريب الرنتاوي ...قطار المصالحة الفلسطينية وسكة أنابوليس .٥٥
٢٠  جمال زحالقة. د ..."دولتان لشعبين"مطب  .٥٦
٢١  أحمد ماهر... حديث ما بعد أنابوليس .٥٧
٢٣   خيري منصور... االستخفاف واالستيطان .٥٨
٢٤  محمد أبو رمان... األردن يتوارى" إخوان"تيار االعتدال في  .٥٩
٢٦  راغدة درغام... إليرانيمع النظام ا" التعايش"األميركية بـ" المؤسسة"انعكاسات قرار  .٦٠
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  إن البديل اآلن لعباس هو مروان البرغوثي: القدومي .١

 لقيادة فتح فـي     الرئيس عباس رفضت قيادات في حركة فتح الخوض في موضوع من يخلف           : بيت لحم 
حركـة  لوقال عضو اللجنة المركزية ل     .ة اخرى االنتخابات القادمة اذا ما رفض الرئيس ترشيح نفسه مر        

 هو القائد حاليا كما     عباسان هذا الموضوع لم يطرح في اوساط الحركة ولم يناقش والرئيس            " نبيل شعث 
وفي موضوع اخـر     ".ان القيادي مروان البرغوثي االسير نكن له كل احترام وتقدير وهو رجل مناضل            

  .ه اي منصب في الحكومة الحالية او في الفريق المفاوضنفى شعث لوكالة معا ان يكون قد عرض علي
ان موضوع من يقود فتح     ": اما القيادي في حركة فتح محمد الحوراني فقال في اتصال هاتفي لوكالة معا              

 .للمرحلة القادمة ال يوجد ارضية للبناء عليه وال يوجد انتخابات على االبواب من اجل مناقشة من يقـود                 
غوثي هو من اكثر الشخصيات التي تحظى بشعبية في اوساط الفلسطينيين ولكن الرئيس             ان البر "لكنه قال   

  ".االن هو ابو مازن
وجاءت هذه التعليقات ردا على تصريحات ادلى بها فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزيـة لحركـة     

فهو مناضل شاب كان    إن البديل لمحمود عباس اآلن هو مروان البرغوثى         " عندما قال    )أمس (فتح، اليوم 
، مشيرا الى أن محمد دحالن ال يصلح لمهمة الرئاسة ألن له اتجاهات             "يقود المظاهرات و لديه فكر جيد     

عندما أيد أبـو مـازن بعـد    "وقال القدومي في معرض حديثه له لوكالة فارس اإليرانية لألنباء   ". أمريكية
من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من       استشهاد عرفات لم يكن عباس إال الخيار الوحيد المتبقي          

مـشدداً  " 'الذين وافقوا على أوسلو ليستكمل االتفاقيات بين المنظمة وإسرائيل وليس بين السلطة وإسرائيل            
  ".إن البديل لمحمود عباس اآلن هو مروان البرغوثي": بالقول

  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  "أنابوليس" في ا رفضهالتيعلى الحدود الموقتة بالموافقة " حماس"تهم يعباس  .٢

 كشف الرئيس محمود عبـاس      : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
وقال انه رفض هذه الفكرة النه      . تلقيه عرضا في مؤتمر أنابوليس القامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة          

اوضح امس امام المؤتمر التأسيسي لبرلمان الشباب الفلسطيني وهو         و. يخشى ان تصبح هذه الحدود دائمة     
واجه الوفد الفلسطيني في مؤتمر انابوليس الكثير من العقبات، وكانت هناك أفكارا            : "مؤسسة غير حكومية  

 مليون عربي فلسطيني داخل أسرائيل، هذا االمر ال يمكـن ان نقبـل بـه،                ١،٥السقاط وجود أكثر من     
اً فكرة السقاط حقوق الالجئين التي ضمنتها الشرعية الدولية والمبادرة العربية التي هي             وكانت هناك أيض  

ـ       "جزء ال يتجزأ من خطة خريطة الطريق       يهوديـة دولـة    "، في اشارة الى فكرة االعتراف الفلسطيني ب
ـ  .التي يعيش فيها مليون ونصف المليون فلسطيني فُرضت عليهم الجنسية االسـرائيلية           " اسرائيل : الوق
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، والقدس من ضمنها، وقضية الالجئين حسب مـا         ١٩٦٧الشعب الفلسطيني يريد دولة على حدود العام        "
، وباقي القـضايا حـسب   ١٩٤ورد في مبادرة السالم العربية، وهو حل عادل ومتفق عليه حسب القرار             

تقدم كعربون ليقبل   هذا ما نريده ونسعى اليه، وكل المشاريع المشبوهة التي          : "واضاف". الشرعية الدولية 
، في اشارة الى اقتراحـات وعـروض        "أصحابها لدى أطراف دولية، لن تمر علينا، ولن نقبل بها اطالقاً          

السرائيل منها هدنة طويلة المدى، والقبول بانسحاب آحادي الجانب الى حـدود            " حماس"غير مباشرة من    
لفلسطينية في انـابوليس، وان المـؤتمر       وتابع عباس انه لم يتنازل عن اي من الحقوق ا          .موقتة وغيرها 

تلك هـي مواقفنـا، ذهبنـا       : "هدف الى اطالق مفاوضات الوضع النهائي، وهو ما تحقق هناك، موضحا          
  ".ونحن نحمل مبادئنا وهمومنا وثوابتنا ونعلنها للعالم

باس الرئيس ع  هاجم:  كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأضافت  
لن نفعل ما فعله االخرون عندما قدموا على طبق         "ما وصفه ببعض مشاريع حركة حماس للتسوية، قائال         

واشـار  ".  عامـا  ١٥من فضة مشروع القبول بحدود مؤقتة، وإسقاط حق الالجئين، وبهدنة ال تقل عـن               
 مـشروعاً   مشروع قدمته حماس، أو بعض قياداتها في سويسرا، وأصـبح         "بوضوح الى حماس قائال انه      

  ". معروفا، لوال مهاجمتنا له وأحبطناه، وأعيد طرحه في أنابوليس، ورفضناه ولن نقبل به
اتهم الرئيس عباس بعض الجهات التي لم يذكرها         :رام اهللا من   ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأوردت  

ت واألقاويل حول عزمها    باالسم، بالعمل من اجل تشويه مواقف القيادة الفلسطينية من خالل ترديد الشائعا           
التفريط وبيع القضية، وأشار إلى أن القيادة نجحت في توسيع المشاركة العربية والدولية في هذا المؤتمر                

  ".إسرائيلي"بعد ان كان مجرد فكرة أطلقها الرئيس بوش لعقد اجتماع بمشاركة وفدين فلسطيني و
  
  لدخولها" المنظمة"باتفاقات اف االعترويلزمها ".. حماس"عباس يفرض شروطاً للحوار مع  .٣

ما لم تتراجـع    " حماس"مع  " انه لن يكون هناك حوار    " اعلن الرئيس محمود عباس      : فتحي صباح  –غزة  
يأتي هذا الموقف   ". من يرفض التزاماتها  "، مشيراً الى انه لن يقبل في اطار منظمة التحرير           "انقالبها"عن  

الى العـودة الـى     " فتح"يل هنية الرئيس الفلسطيني وحركة      رداً على دعوة رئيس الحكومة المقالة اسماع      
وقال عباس في افتتاح المؤتمر التأسيـسي االول لبرلمـان           .مائدة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة      

مع سياسة الحوار، وحمـاس جـزء مـن الـشعب           "الشباب المقدسي في رام اهللا ان السلطة الفلسطينية         
واشـار الـى ان     ". حوار تراجع عن االنقالب والقبول بكل االلتزامات      الفلسطيني، لكن يجب ان يسبق ال     

الكثير من االطراف العربية وغير العربية وبنيات طيبة، يريد حوارا فلسطينيا ألن وضعنا غيـر               "هناك  
نحن نقول ان ما حصل هو نكسة للشعب الفلـسطيني، وتخريـب للمـشروع الـوطني                "و  " مريح الحد 

  ".  في جزء من الوطن قام به رئيس الوزراء ووزير الداخلية المقاالنالفلسطيني، وانقالب اسود
  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  غزة مسؤولية انهيار السلطة القضائية في هنيةل حكومة منظمات حقوقية تحّم .٤

 طالبت اربع منظمات حقوقية فلسطينية حكومة هينة المقالة بالتراجع عن قرارهـا             : فتحي صباح  -غزة  
الستيالء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وحملتها مسؤولية انهياره، ودان كل             غير القانوني ا  

من مؤسسة الضمير لحقوق االنسان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطنين، والمركز الفلـسطيني لحقـوق              
لمحاكم االعتداء الذي تعرض له مجمع ا     "االنسان، ومركز الميزان لحقوق االنسان بعبارات شديدة اللهجة         

النظامية في قطاع غزة، واقتحام مكتب رئيس مجلس القضاء االعلى، رئيس المحكمة العليا مـن جانـب                
الذي سبق ان شكلته الحكومة المقالة في صـورة غيـر قانونيـة             " مجلس العدل االعلى  "رئيس واعضاء   

وحملـت   .ماضـي  سـبتمبر ال /في الرابع مـن ايلـول  " تتناقض مع القانون االساسي للسلطة الفلسطينية 
المسؤولية الكاملة عن المس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح اقامـة          "المنظمات االربع الحكومة المقالة     
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ان الجهود الجبارة التي بذلها مديرو المنظمات       " الحياة"وعلمت   ".اجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة     
ا المتمثلة باالستيالء على القضاء المـدني فـي         وحكومتها على التراجع عن خطوته    " حماس"االربع لثني   

واكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمائها ان رئيس مجلس القضاء االعلـى             . القطاع، باءت بالفشل  
المستشار عيسى ابو شرار وافق من حيث المبدأ على تلبية بعض مطالب الحكومة المقالة التي رأى انها                 

ضاء مع الشرطة التي شكلتها الحكومة المقالة في غزة، وجباية رسوم           محقة، مثل الموافقة على تعامل الق     
وعلى رغم تحذير    .مالية على القضايا التي ينظر فيها القضاء، ما يعني إلغاء قرارين سابقين بهذا الصدد             

بوقف عمل الشرطة في القطاع،     "المنظمات االربع من خطورة قرارات الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية          
، فإنها ترى ان هذا ليس      " مجلس القضاء االعلى بوقف تنفيذ االحكام وعدم جباية الرسوم القضائية          وقرار

استقالل السلطة القضائية المدنية    "واعتبرت المنظمات االربع ان      .مبرراً لالستيالء على السلطة القضائية    
عليق العمل في المحـاكم     وانها تدعم بالكامل موقف مجلس القضاء االعلى بت       ... هو صمام امان للمجتمع   

تـرى ان هـذا     "وختمت بـالقول انهـا      ". النظامية، وموقف نقابة محامي فلسطين بتعليق عمل المحامين       
االعتداء الجديد مدبر وال يمكن فهمه اال بوجود غطاء سياسي من الحكومة المقالة السـتكمال الـسيطرة                 

  ".على كل ما تبقى من مكونات السلطة القضائية
الدعوة الـى االضـراب تمثـل       "الى الرد، وقال الناطق باسمها سامي ابو زهري ان          " اسحم"وسارعت  

خروجاً من هذه المراكز عن مهنيتها وحياديتها وتجعلها طرفاً بكل اسف في الخالف الدائر على الـساحة           
حماس ترفض ان تستغل هذه المؤسسات هذه الحرية للدعوة للفوضى وتعطيـل            "واضاف ان   ". الفلسطينية

ما هو البديل في ظل القرارات الصادرة عن رام اهللا بتعطيل مؤسسات القضاء،             : "، متسائالً "لحياة المدنية ا
مثل تسريح الشرطة، ثم ادعاء القضاة بأنهم لن يعملوا ألن الشرطة مسرحة، وكذلك منع استيفاء الرسوم                

كل ما حدث من تطورات     "قال ان   و". ومطالبة حكومة رام اهللا للقضاة ووكالء النيابة بالتوقف عن العمل؟         
قضائية في غزة ترتب على القرارات الصادرة من رام اهللا، وهذا ما تهرب ممثلو المؤسسات الحقوقيـة                 

  ".عن قوله رغم توجيه اكثر من سؤال صحافي اليهم عن ذلك
  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
   نجاة أبو بكر"فتح"طالب برفع الحصانة عن النائب عن ت "الداخلية: "غزة .٥

 طالب إيهاب الغصين مدير عام المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية المقالة برفع الحصانة عن النائب               :زةغ
واستنكر الغـصين    ".التي تسيء للشعب الفلسطيني   " نجاة أبو بكر ومساءلتها حول تصريحاتها        "فتح"عن  

ونفى الغصين   .ومساعدات" بمتسولي كوبونات "تصريحات أبو بكر والتي وصفت فيها سكان قطاع غزة          
 وأكد أن الحريات السياسية في أوجها فـي         ،ادعاءات أبو بكر والتي قالت إن قطاع غزة فقد تعدد القوى          

ودعا الغصين وسائل اإلعالم إلى تحري الدقة والموضوعية واالبتعاد          .القطاع خالفا لما يحدث في الضفة     
  .فرقة بين الفلسطينيينعن االفتراءات واألكاذيب والتي ال تخدم الوطن ولكن تزيد ال

  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  هو الواليات المتحدة"إسرائيل"الرادع الوحيد لجرائم : نمر حّماد .٦

اد مستشار الرئيس الفلسطيني امس الخميس أن الواليات المتحدة هي الطرف الوحيد            أكد نمر حم   :رام اهللا 
، "تهديداته المتواصلة باالجتيـاح واالعتقـال والقتـل       "القادر على الضغط على الجانب اإلسرائيلي لوقف        

مؤكدا أن أي اجتياح لقطاع غزة من شأنه أن يهدد كل الجهود التي بذلت حتى اآلن مـن أجـل إطـالق                  
  .عملية السالم

  ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
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   التقت في رام اهللا وناقشت سبل حل الخالف "حماس" و"فتح"قيادات من :  طهأيمن .٧
علمت القدس العربي ان لقاءات تعقد في الضفة الغربية بمشاركة قيـادات مـن               :رف الهور   اش  -غزة  

حركتي فتح وحماس تهدف لدراسة الحلول الكفيلة بانهاء حالة االنقسام الداخلي، في الوقت الذي نفت فيه                
لقـدس  واكد مسؤولون في الحركتين لــ ا      . الحركتان علمهما بأي مبادرة مصرية جديدة إلنهاء الخالف       

 أوردتهالعربي ان القيادة المصرية لم تدعوهم لغاية اللحظة للبدء في حوار ينهي حالة االنقسام، خالفاً لما                 
تقارير صحافية تحدثت عن ان القاهرة تسعي للدعوة لحوار فلسطيني وطني يضع حدا لحالـة الخـالف                 

  . السياسي الفلسطيني بين فتح وحماس
 البارز في حماس قوله ليست لدينا معلومات مؤكدة، ولكن نحـن لـم              محمود الزهار القيادي  .دونقل عن   

نغير ولم نبدل، فالحوار هو خيارنا االستراتيجي، ومتي ما كانت فتح جاهزة للحـوار ومـصر مـستعدة            
  .الستضافة الحوار فنحن جاهزون للبدء في الحوار فورا

ربي نحن نتوقع ان يحدث حـوار       كذلك قال ايمن طه الناطق باسم حركة حماس في حديث لـ القدس الع            
في القاهرة، لكن لغاية اللحظة لم يحدد هذا الحوار، الفتاً إلي ان حركته تلقت اشارات ايجابية فـي هـذا                    

ونفي طه صحة االنباء التي تحدثت عن اجراء اتصاالت بين قيادات من حركتي فتح وحمـاس                . المجال
الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحركة    (الفلسطينية  واكد وجود لقاءات تجريها التنظيمات      . في قطاع غزة  

  . مع كل تنظيم علي حدة) الجهاد
 ان حركته لم تتلق، ولم      ىكذلك اكد طه وهو مسؤول ملف العالقات مع الفصائل الفلسطينية في حماس عل            
ـ     . تجر اي اتصاالت هاتفية مع قيادات من حركة فتح في الضفة الغربية، او غزة              اء لكن طه كشف ان لق

جمع كال من محمد الحوراني، وقدورة فارس القياديين في حركة فتح، مع الشيخ حسين ابو كويك القيادي                 
في حركة حماس قبل ايام في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، الفتاً الي ان اجتماعا آخـر سـيعقد االحـد                     

وقال . ع القيادي ابو كويك   وذكر طه ان رفيق النتشة عضو المجلس الثوري في فتح اجري لقاء م            . المقبل
  . تم التباحث خالل اللقاء في موضوع غزة، وناقشوا السبل الكفيلة في الخروج من الوضع الراهن

وقال لـ القـدس    . واكد مصدر مطلع في حركة فتح بالضفة الغربية رفض الكشف عن هويته صحة النبأ             
ين واآلخر بعيداً عن وسائل اإلعـالم،  العربي هناك لقاءات تجريها الحركة مع قيادات من حماس بين الح   

واضاف نتجنب الحديث في تفاصيلها مـن اجـل تهيئـة الظـروف             . يتم فيها التطرق لقضايا جوهرية      
وقال نأمـل ان    . واوضح ان الشخصيات المشاركة في اللقاءات ذات صفة قيادية في الحركتين           .إلنجاحها

واكد المصدر انه تم الوصول خالل اللقاءات لــ          .نصل الي تفاهمات جدية تمهد الطريق إلعادة الحوار       
ونفي المصدر في فتح ان يكـون        .مضمون جوهري يمكن البناء عليه إلنهاء الخالفات بين فتح وحماس         

  . لحركته علم باي مبادرة مصرية جديدة للحوار مع حماس
  ٧/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  اضيع تتعلق بالحوارحول عدة موتدور " حماس"نقاشات داخلية في : وكالة معاً .٨

كشف قيادي بارز في حركة حماس عن تصاعد النقاشات واالنتقادات الذاتيـة داخـل حركـة                : بيت لحم 
 عليها الحركة بسيطرتها علـى قطـاع غـزة فـي            أقدمتحماس لجهة اجراء مراجعات للخطوات التي       

ادة تدور في اوساط    ان نقاشات ج  " وقال القيادي الحمساوي الذي فضل عدم ذكر اسمه        .حزيران الماضي 
 ما كانت عليه قبل الحسم العـسكري، فـي          إلى األمور وإعادةالحركة حول عدة مواضيع تتعلق بالحوار       

 كافة المراسيم الرئاسية التي صدرت بعد الحسم فـي غـزة وكـذلك              وإلغاءغزة وتشكيل حكومة جديدة     
االت غير رسمية مع قيـادات      كما كشف القيادي الحمساوي لوكالة معا، انه اجرى اتص         ".قرارات حماس 

وكشف عن اتصاالت جدية تجريها القاهرة       .في حركة فتح مثل ابو ماهر حلس وناقش معه افكارا كثيرة          
اضافة الى اطراف اخرى نقلت افكارا للرئاسة تتضمن اعادة تـشكيل            من اجل التوفيق بين حماس وفتح،     
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عودة االمور الى مـا كانـت   "والمقار االمنية وحكومة جديدة واعادة بناء منظمة التحرير وتسليم المعابر       
  ".عليه قبل الحسم العسكري، واعادة تشكيل المؤسسة االمنية 

  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  مروان البرغوثي يدعو إلى الحوار للخروج من االنقسام الداخلي .٩

صل على الـساحة الفلـسطينية      أن االنقسام الحا  " فتح" القيادي في    اعتبر النائب األسير مروان البرغوثي    
وأبدى . يشكل أقسى انتكاسة للنضال الفلسطيني في العقود األخيرة داعيا إلى الخروج منها بطريق الحوار             

خالل لقاء جمعه مع عضو الكنيست سعيد نفاع ارتياحا كبيرا من الحوارات التي تتم بين األسـرى مـن                   
مس إن البرغوثي أبدى تفهما لموقف التجمع الـوطني      وقال نفاع أ   .شتى الفصائل والعالقات الحسنة بينهم    

بقيادة عزمي بشارة والمناهض لمؤتمر أنابولس، مؤكدا من ناحيته اطمئنانه على أن أي مسار تفاوض ال                
   .٤٨ـال يمكن إال أن ينطلق من الثوابت، مؤكدا أنه ال يمكن قبول أي طروحات تمس فلسطينيي

  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 معالجة حالة االنقسام الداخلي هي من أهم األولويات الفلسطينية: جرار خالدة .١٠

بأن األولوية : ""الجبهة الشعبية"القيادية في صرحت خالدة جرار :  محمد جمال-القدس المحتلة 
 .الفلسطينية حاليا هي تثبيت صمود الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة محذرة من التصعيد اإلسرائيلي

ان المطلوب هو حل االنقسام الفلسطيني الداخلي ومعالجته جذرياً الن ) الشرق(صريحات لـوقالت في ت
الموقف الفلسطيني يجب ان يواجه التحديات بقوة وصالبة وذلك لن يتحقق دون الوحدة والتالحم الداخلي 

ة دون  انه ال يمكن ان يكون الشعب وقواه في حالة من القوإلىللشعب والفصائل والحركات مشيراً 
وأضافت ان معالجة حالة االنقسام الداخلي هي من  .والثوابت الوطنية والمصالح العليا التمسك باألهداف

نصمد أمام المشاريع  أهم األولويات الفلسطينية التي يجب ان تعطى جهداً ووقتاً حتى نستطيع جميعاً أن
 ونواصل نضالنا من اجل تحقيق األمريكية واإلسرائيلية وحتى نتمكن كشعب من مواجهة االستحقاقات

  .اهدافنا الوطنية الثابتة
  ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  وإطالق المعتقلين والتوحد لصد العدوان" فتح"لوقف مطاردة كوادر " حماس"تدعو " الشعبية" .١١

وانـصارها  " فـتح "الى وقف مطاردة كوادر حركة      " حماس"حركة  " الشعبية"دعت  :  فتحي صباح  –غزة  
وأعـرب النـاطق    .  محتمل على القطاع   إسرائيليعتقلين منهم لديها والتوحد لصد أي عدوان        واطالق الم 

بتهيئة االجواء الداخلية وخلق بيئة     " حماس"باسم الجبهة شمال القطاع حسين الجمل عن أمله في ان تقوم            
ضى في مواجهـة    مناسبة إلعادة االعتبار لوحدة المقاومة في الساحة الفلسطينية، وهي بمثابة السالح األم           

وحذر في تصريح من ان استمرار حال االنقسام الفلسطينية مـن شـأنه تـسهيل               . التهديدات االسرائيلية 
ورأى ان مخاطر العدوان االسرائيلي المحتمل على       . المهمات العدوانية لالحتالل، االمنية منها والسياسية     

متوقع ان تفوق التوقعات، بل سـتمتد الـى         القطاع ال تكمن في الخسائر البشرية والمادية فقط التي من ال          
  . الدولي السياسية، ما يعرض المشروع الوطني الى مخاطر جدية"نابوليسأ"تمرير قرارات اجتماع 

  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
   أولمرت-قرار إسقاط حكومة هنية تم اتخاذه في اجتماعات عباس : صالح البردويل .١٢

 أن قـرار إسـقاط حكومـة        صالح البردويل   . ، د "حماس"لـناطق باسم الكتلة البرلمانية     الاعتبر  : غزة
 أولمرت وتم تأكيـده فـي اجتمـاع         - اسماعيل هنية المقالة في غزة، قد تم اتخاذه في اجتماعات عباس          
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النقاب " قدس برس "وكشف البردويل في تصريحات خاصة لـ        .أنابوليس، ولكن بشهادة عربية، كما قال     
 مشلولة بالكامل بعد أن أغلقت كل محطات الوقود أبوابها، وخلـت            عن أن الحياة في قطاع غزة قد غدت       

الشوارع من السيارات وانقطع وهج المدافئ مطلع فصل الشتاء، وأن ذلك يترافق مع ازدياد مؤشـرات                
  . لغزةاإلسرائيلياالجتياح 

 ٦/١٢/٢٠٠٧قدس برس
  
  على غزةنتيجة الحصار والعدوان" أنابوليس"تحّمل الدول التي شاركت في " حماس" .١٣

لت حركة حماس الدول التي شاركت في مؤتمر، مسئولية أي عدوان إسرائيلي حم:  عال عطا اهللا-غزة 
ودعا عبد اللطيف القانوع، الناطق اإلعالمي باسم  .على غزة أو أية كارثة جراء تشديد الخناق والحصار

س وكل األحرار في العالم إلى كافة دول العالم التي شاركت في مؤتمر أنابولي"الحركة في شمال غزة، 
لجم العدو الصهيوني؛ للكف عن قتله وتجويعه وحصاره لشعبنا الفلسطيني، وأن يقفوا عند مسئولياتهم 

  ". إزاء ما يحدث
  ٦/١٢/٢٠٠٧إسالم أون الين 

  
     وتؤكد على حيادّية الفلسطينيينتلتقي البزري ومدير مخابرات الجنوب" حماس": لبنان .١٤

في لبنان اجتماعين منفصلين في صيدا امس، مع كـل          " حماس"عقد وفد من قيادة     : حمحمد صال  - صيدا
عبد الرحمن البزري، ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العقيد           .من رئيس بلدية المدينة د    

فترة وتركز البحث على تحييد العامل الفلسطيني عن اي تداعيات داخلية لبنانية في هذه ال             . عباس ابراهيم 
في أن ينجح األشقاء في لبنان في       "وأعرب رئيس الوفد اسامة حمدان عن أمله        . المصيرية من حياة لبنان   

نحن أكـدنا موقفنـا الـرافض ألي تـورط          : "وقال". تجاوز األزمة السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية     
ن هم أصحاب قضية، وقضيتهم     فلسطيني في الشأن الداخلي اللبناني، وأكدنا موقفنا ان الفلسطينيين في لبنا          

هي العودة إلى فلسطين، وهم بذلك يريدون دعم كل الفرقاء اللبنانيين بكل ألوان الطيف السياسي اللبناني،                
ونريد من كل المواقع السياسية في لبنان دعم حق العودة، النه ال يظن احد ان التورط الفلـسطيني فـي                    

ا نجحنا حتى هذه اللحظة في تحييد العامل الفلـسطيني عـن            الشأن اللبناني يخدم القضية، ونحن نؤكد انن      
واكد البزري من جهته، ان الفلسطينيين عامل استقرار وهدوء علـى           ". الشان اللبناني وسنواصل مساعينا   

  . الساحة اللبنانية، وقد فشلت كل المحاوالت لجرهم إلى النزاع الداخلي اللبناني
  ٧/١٢/٢٠٠٧السفير    

  
  تنتقد التقصير في عملية اإلعمار والعودة " لديمقراطيةا": مخيم البارد .١٥

الهيئات المعنية بعملية اعادة االعمار واعادة النازحين الـى مخـيم نهـر             " الجبهة الديموقراطية "انتقدت  
التي تصم آذانها عن معاناة النازحين واوضاعهم المعيشية الصعبة في ظل الخلل والقصور القائم              "البارد،  

، وذلك بعد شهرين علـى      "هات المعنية باغاثة العائدين وتوفير الخدمات الضرورية لهم       على مستوى الج  
منظمـة  "والدولة اللبنانيـة و   " االونروا"ودعت وكالة   . عودة مئات العائالت الى الجزء الجديد من المخيم       

عضهم الـبعض   ، الى القيام بواجباتهم على هذا الصعيد، وطالبتهم باوسع تعاون بين ب           "التحرير الفلسطينية 
والعمل سريعاً إلنهاء مأساة ابناء البارد وإزالة العقبات كافة التي تحول دون البـدء باإلعمـار ووضـع                  

وطالبت بتسهيل حركة العائدين إلى المخيم وتخفيف اإلجراءات المفروضة         . مخطط توجيهي للمخيم القديم   
كة بين قطاعات المخيم وعلى الجـسر       على الحواجز خاصة بالنسبة للنساء والطلبة والعمال وتوفير الحر        

ودعت مؤسسة كهرباء لبنان الى اصالح األعطـال فـي          . والقطاعات األخرى " أ"الذي يربط بين قطاع     
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كما دعت الى تحرك فلـسطيني فـي اطـار          . الشبكة وإعادة التيار الكهربائي إضافة إلى تعبيد الطرقات       
  . موقف واحد داعم ألبناء المخيم

  ٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  لح من الرئاسة الفلسطينية العادة مبعدي كنيسة المهد الى بيت لحماولمرت يستجيب لطلب ُم .١٦

 ٣٠ اكدت مصادر اسرائيلية لوكالة معا قبول رئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت عودة حوالي              :بيت لحم 
ل مـصدر   وقا . عقب حصار كنيسة المهد ببيت لحم      ٢٠٠٢ بالقوة في ربيع العام      إسرائيل طردتهم   مبعداً

 اعادة  عباسان اولمرت استجاب للطلب الملح من قيادة السلطة والرئيس          :" صحافي اسرائيلي لوكالة معا   
وقالت ان  " الصفقة"من جانبها القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي كشفت الليلة عن تفاصيل             .المبعدين

وقالت القناة العاشرة فـي نـشرتها        .طلباالمر جاء بعد تكرار مطالبة الوفد الفلسطيني المفاوض لهذا ال         
ان اسرائيل حصلت على موافقة جهاز االمـن االسـرائيلي العـام            "المركزية الساعة الثامنة مساء اليوم      

  ".في الضفة الغربية" صفقة المطاردين"الشاباك على هذه الصفقة باعتبارها انها جزءا من 
  ٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

 
   مستقلة في الضفة الغربية"يهودية " بإقامة دولةمستوطنون يهددون .١٧

 في الضفة الغربية أمس، انهم يخططون لالنسالخ  إسرائيليونأعلن مستوطنون:  نظير مجلي- تل أبيب
هناك، في حالة قرار الحكومة اإلسرائيلية إخالءهم في اطار  "دولة يهودية مستقلة"عن اسرائيل واقامة 

وكشفوا عن مسابقة لوضع نشيد قومي جديد، واختيار . رائيلي الفلسطينيالتسوية الدائمة للصراع االس
    .علم آخر مختلف عن العلم االسرائيلي الحالي

  ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  

  تتمرد على قادتها " إسرائيلية"وحدة احتياط  .١٨
ـ       "االسرائيلي"رفضت وحدة احتياط في الجيش      : القدس روف اجراء تدريبات عسكرية احتجاجا على الظ

 الصعبة التي يواجهها افرادها خالل التدريبات في المعسكرات التي اقيمت لهم بالقرب من اماكن التدريب              
واثار قرار الوحدة نقاشا داخل المؤسسة العسكرية ألبعاده الخطيرة واحتمال توسيع حلقة الـرفض لـدى                

عـدم قيـام عناصـرها      انذرت قادة الجيش، االسبوع الماضـي، ب       "شلومو"وكانت وحدة   . وحدات اخرى 
وبأنهم ينوون اتخاذ خطوات احتجاجيـة بـسبب    "بتسيلم"بتدريبات عسكرية، وصفوها بالقاسية في منطقة    

الظروف اللوجستية السيئة من حيث عدم توفير متطلباتهم الضرورية كوسائل تدفئة فـي الخيـام التـي                 
 . وعدم اهتمام الضباط بالشكاوىيقضون وقتهم فيها وتأخر الحافالت التي تنقلهم الى مراكز التدريب

  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 
  خطة خمسية للجيش اإلسرائيلي تستخلص دروس الهزيمة في لبنان .١٩

عرضت دراسة أكاديمية فلسطينية حديثة تفصيالت الخطة :  عبدالرؤوف أرناؤوط- القدس المحتلة
من المقرر أن يبدأ العمل في تطبيقها ، والتي "٢٠١٢خطة تيفن "الخمسية للجيش اإلسرائيلي، المسماة 

 "وجاءت الدراسة التي أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية بعنوان  .مطلع العام المقبل
وبحسب ما أعلن الجيش . "٢٠١٢ الخطة الخماسية للجيش اإلسرائيلي، تيفن -الحرب أوالً ودائما

لجيش اإلسرائيلي وتسليحه وتدريبه من أجل أن يكون في اإلسرائيلي فإن هدف الخطة الرئيس هو بناء ا
وأضاف الجيش أن الخطة تفحصت ". الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها"وسعه أن يؤدي مهمته، وهي 
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مجمل التهديدات واالنعطافات المحتملة في المنطقة، بهدف االستعداد والمواجهة وكذلك بهدف أن يتم، "
 ."نظمة تقديم أجوبة على التحديات المستقبليةفي وقت الحق، وضمن عملية م

  ٧/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  باراك رفض دعوة مبارك لزيارة القاهرة .٢٠

قالت االذاعة االسرائيلية امس ان وزير الدفاع االسرائيلي ايهود بـاراك رفـض    : وليد عوض  -رام اهللا   
 علي خلفيـة الغـارة التـي شـنتها      زيارة القاهرة بدعوة من الرئيس المصري حسني مبارك قبل اسابيع         

ونقلت االذاعة عن    .اسرائيل مؤخرا علي هدف داخل االراضي السورية لم يحدد بشكل رسمي لغاية االن            
مصادر في مكتب باراك قولها ان طاقم المكتب يلقي تعامال باردا من مكتب الرئيس مبارك في اعقـاب                  

غارة علي االراضي السورية محـاوالت حثيثـة        واشارت المصادر الي انه ومنذ ال      .دعوةالرفض باراك   
 االن في تجاوز الغضب المصري وترتيب       ىلتلطيف االجواء بين المكتبين، اال ان رجال باراك فشلوا حت         

ونوهت االذاعة الي انه في اطار محاالت المصالحة سيصل رئيس الطاقم االمني             .زيارة جديدة لوزيرهم    
 مطلع االسبوع القادم الي القاهرة الجراء مداوالت مع رجـال           والسياسي في مكتب باراك عاموس غلعاد     

  .الرئيس المصري لوضع حد للقضية وتأثيراتها حسب المصادر ذاتها
  ٧/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  بينها لبنان "دول عدوة"فيين عملوا من ا صحثالثةالتحقيق مع ": هآرتس" .٢١

ق في قيام ثالثة صحافيين إسرائيليين بالسفر       أمس، أن الشرطة االسرائيلية تحق    "  هآرتس "ذكرت صحيفة   
ونقلت االذاعـة    . ، بطريقة غير مشروعة، خالل االشهر السبعة االخيرة، وبينها لبنان         " دول عدوة "إلى  

االسرائيلية عن رئيس فرع االقتصاد واألمن في الوحدة، آلون شهراباني، أن هؤالء الصحافيين لم يتلقوا               
لوزراء ووزير الداخلية االسرائيليين، للقيام بتلك الزيارات، بـل أقـدموا           التراخيص الالزمة من رئيس ا    

  ". في مهمة خاصة"عليها 
  ٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  اسرائيل تعتذر عن قتل رجل أمن فلسطيني .٢٢

 الخميس عن قتـل رجـل امـن         - اعتذر ضباط اسرائيليون لنظرائهم الفلسطينيين ليل االربعاء         :رام اهللا 
وقال قائد االمن الوطني فـي      . اسرائيلية "وحدات خاصة "ول من امس على ايدي      فلسطيني في بيت لحم ا    

ان اثنين من كبار قادة الجيش اجتمعا مع اثنين من قادة االمن في              "الحياة"بيت لحم العميد احمد الهدار لـ       
 . بيت لحم عقب الحادث، وقدما اعتذارا وتعازي باسم الجيش، واقترحا تشكيل لجنة تحقيق مشتركة

  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  اسرائيل تحتج لدى مصر لسماحها بعبور الحجاج الفلسطينيين .٢٣

 بعبور حوالى الفي فلسطيني مـن       )مصر (احتجت اسرائيل لدى مصر بسبب سماحها     :  ا ف ب   -القدس  
وقال مسؤول . غزة عبروا الى مصر عبر معبر رفح البري في طريقهم الى السعودية الداء فريضة الحج            

وسـمح لحـوالى    . بالطرق الدبلوماسية " عبرت اسرائيل عن استيائها وقلقها لمصر     "ارجية  في وزارة الخ  
  .الفي فلسطيني االثنين بعبور معبر رفح على الحدود مع مصر للتوجه الى السعودية الداء فريضة الحج

  ٧/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ٩٢٤:         العدد                        ٧/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

  يحاول تجنيد عمالء من أهالي المناطق الحدودية في غزة "الشاباك" .٢٤
هذه األيام بعمليات تجنيد للعمالء في قطاع غزة وخاصة " الشاباك"يقوم رجال :  صالح النعامي- زةغ

على المناطق الحدودية، هذا ما أكده عدد من الشباب ممن تلقوا اتصاالت هاتفية من جهات تزعم أحياناً 
ياناً يعرف ضباط لديها في قطاع غزة، وأح) سريين(بأنها جهات صحفية تقوم بالبحث عن مراسلين 

منهم التعاون معهم في تقديم معلومات حول تحركات " الشاباك"بهويتهم األصلية، ويطلب ضباط " الشاباك"
وينسجم تحرك .  في المناطق الحدودية مقابل المال،"حماس"، وخاصة عناصر المقاومين الفلسطينيين

 مجال جمع المعلومات االستخبارية، حول هذا مع قرار الجيش االسرائيلي تكثيف االستثمار في "الشاباك"
أن معظم عمليات التوغل  "الشرق األوسط"واكدت مصادر امنية فلسطينية لـ. حركات المقاومة في غزة

االسرائيلية في قطاع غزة، تهدف بشكل اساسي الى جمع المعلومات االستخبارية، من خالل اعتقال 
. بهم عن تحركات المقاومين في مناطق سكناهمعشرات المواطنين في المناطق الحدودية واستجوا

 . عرضوا عليهم العمل معهم كعمالء"الشاباك"والكثير من الذين اعتقلوا اكدوا أن ضباط 
  ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  عزمي بشارة ينفي تهما إسرائيلية بتعاونه مع شخص الدخال أموال إلى فلسطين .٢٥

رفض عضو الكنيست السابق عزمي بشارة صحة       : ايسي نادية سعد الدين وبرهوم جر     -  الناصرة ،عمان
التهم اإلسرائيلية التي وجهت إليه أخيراً بشأن ما زعمته سلطات االحتالل بوجود صفقة تعاون فيها مـع                 

حـزب  " ألف دوالر إلى فلسطين المحتلة، والتعاون مـع          ٣٧٠أحد األشخاص إلدخال مبلغ يقدر بحوالي       
ـ   ."اهللا ، واصفاً  "هذه التهم ال أساس لها من الصحة وال تستند إلى أية أدلة قانونية            "إن  " الغد"وقال بشارة ل

   ".بمزاعم باطلة ومفبركة وتحمل طابعاً أمنياً"إياها 
  ٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  دعوة لرفع الغطاء عن المتطاولين على حق عودة الالجئين الفلسطينيين .٢٦

ياء الذكرى الستين للنكبة الى رفع الغطاء عن كل مـن  دعت اللجنة الوطنية إلح:  أمين أبو وردة   -نابلس  
كما دانت التصريحات والتحركات التي تستهدف االنتقاص       . يتطاول على حق العودة لالجئين الفلسطينيين     

من هذا الحق، سواء تلك التي دارت في بعض أوساط الوفد المفاوض وراء الكواليس في أنابولس، أو ما                  
ومن جهة أخرى اعلنت اللجنة عن      . ل السعي لمقايضة حق العودة بالدولة     يصدر عن األطراف ذاتها حو    

 ٢٦/١/٢٠٠٨التحضير للفعالية الجماهيرية التي أقرها المنتدى االجتماعي الدولي في كينيا باعتبار يـوم              
يوماً عالمياً للضغط إلنهاء االحتالل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور سـتين عامـاً علـى                 

  . تهنكب
 ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "احتفاالت استقالل إسرائيل" يؤكدون رفضهم للمشاركة في ٤٨فلسطينيو  .٢٧

، شوقي خطيـب،    ٤٨ أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون لجنة فلسطينيي          : برهوم جرايسي  - الناصرة
ائيل الـستين، التـي      قطعا لن تشعر نفسها جزءا من احتفاالت استقالل إسـر          ٤٨ن جماهير فلسطينيي    أ

جاء هذا في أعقاب صدور صحيفة معاريف، أمس، بعنوان صـارخ،           قد  و .ستنطلق في األسابيع القادمة   
ن العرب في إسرائيل يرفضون المشاركة في احتفاالت استقالل إسرائيل، وفق ما أوضحه خطيب              أيقول  

  .للوزيرة روحاما أبراهام، المكلفة تنظيم االحتفاالت العامة
  ٧/١٢/٢٠٠٧ردنية الغد اال
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   لتظاهره ضد العدوان على لبنان نائب عربيإسرائيل تحاكم نجل  .٢٨
قررت النيابة اإلسرائيلية العامة تقديم الئحة اتهام ضد سعيد بركة، نجل النائب في الكنيست محمد               : نابلس

دسة عشرة  بركة على خلفية مشاركته في مظاهرة مناهضة للعدوان على لبنان رغم انه لم يكن أكمل السا               
  .في حين تصر الشرطة على إجراء تحقيق مع والده، من عمره

  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  تحذيرات من تدمير منظم للمعالم العربية واإلسالمية في محيط األقصى .٢٩
حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية من قيـام         : عبد الرؤوف أرناؤوط   - القدس المحتلة 
رائيلية، بهجوم تدميري للمعالم واآلثار العربية واالسالمية في محـيط المـسجد األقـصى              المؤسسة االس 

تحت غطاء الحفريات األثرية التي يتم من خاللها تهويد المواقع التي           ،  وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا   
ويق تـضليلها  يتم حفرها، فيما تقوم المؤسسة اإلسرائيلية بحمالت إعالمية وجوالت ميدانية مكثفـة لتـس         

  .وتشويهها للحقائق
 ٧/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  شمال قطاع غزةاالسرائيليي استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل  .٣٠

 ، والتـي   استشهد فلسطيني برصاص قوات االحتالل االسرائيلي بالقرب من عزبة عبد ربـه           : ألفت حداد 
 المتمركزة على الحدود الـشمالية لقطـاع        شهدت اطالق نار كثيف من قبل اآلليات العسكرية االسرائيلية        

  .بحسب ما أفاد شهود عيان ،غزة
  ٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   في غزة رفضا النتخابات االمر الواقعاعتصام ألطر طالبية في الجامعة اإلسالمية .٣١

 الرافضة النتخابات األمر الواقع التي أقرتهـا         في غزة  قامت األطر الطالبية في الجامعة اإلسالمية     : غزة
، وطالبت بتحقيق المطالب التي نادت بها       لذلكبتوزيع بيان مشترك أكدت فيه على رفضها        ،  ارة الجامعة إد

 كمـا   .من خالل المذكرة التي تم رفعها فيما سبق لعميد شؤون الطلبة، والتي تجاهلها ولم يقم بالرد عليها                
فوجئت بتوزيع  في حين أنها    . األطر  العتصام سلمي في الجامعة أثناء عقد الجمعية العمومية         هذه  دعت  

  الكتلة اإلسالمية لبياٍن، حمل الصبغة السياسية، واتهمت فيه كافة األطر بأنها قاطعت االنتخابـات خـشية           
أخلـت عمـادة شـؤون      بينما  تم توزيع البيان  داخل الحرم الجامعي،        حيث  . من انقطاع الدعم الخارجي   

  .الطلبة مسؤوليتها منه
 ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  االتفاق على رفع تدريجي للكميات الموردةفتح محطات الوقود في قطاع غزة بعد  .٣٢

قررت جمعية أصحاب وشركات البترول والغاز في قطاع غزة بعد مفاوضات مـع جميـع               : ألفت حداد 
وقـال   . تزويد المواطنين بكافة احتياجاتهم من المحروقات      ،األطراف المؤثرة في توريد البترول للقطاع     

ن القرار يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وتجنيب          أجمعية  اللخزندار نائب رئيس    محمود ا 
 ولمنع انهيار المؤسسات اإلنـسانية      وقف تزويد الوقود،  أبناء الشعب اآلثار السلبية والخطيرة التي تحيط ب       

 ، بحيـث  طرافوكشف أن هناك زيادة تدريجة بناء على االتفاقيات التي تمت مع كل األ             .وتوقف عملها 
  .تكون نسبة معقولة يقبلها المواطن وتكفي بحاجته

  ٧/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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   الغربية للضغط العالي في الضفة كهربائيةاالتحاد األوروبي يمول أربع محطات .٣٣
 عمر كتانة، أمس، ان االتحاد األوروبي وبنـك االسـتثمار            الفلسطينية أعلن رئيس سلطة الطاقة   : نابلس

 تمويل إنشاء أربع محطات كهربائية للضغط العالي تقام ألول مـرة فـي الـضفة                األوروبي وافقا على  
 تأمين الطاقة الالزمـة للـضفة       يكون هناك إمكانية   في حال إنشاء هذه المحطات فس       وأوضح أنه  .الغربية

 موافقة وزير الكهرباء المصري علـى       من جهة أخرى عن   كما اعلن    . عاما ٢٠ - ١٥لمدة تتراوح من    
نه أمشروع رفع الضغط العالي إليصال شبكة كهرباء غزة بالشبكة المصرية، مشيرا إلى             طرح عطاءات   

 مليـون دوالر،    ٣٢تم الحصول على التمويل الكامل لهذا المشروع من البنك اإلسالمي للتنمية بمقدار             قد  
ـ    وهـي سيتم ربط أول مدينة فلـسطينية        كما   . تنفيذ المشروع في العام القادم     بحيث سيبدأ  شبكة  أريحـا ب

  .الكهرباء األردنية، خالل الشهر الجاري
  ٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  تقرير لمنظمة الصحة العالمية يحذر من تداعيات الحصار على مرضى غزة .٣٤

 أن ، ذكر عن منظمة الصحة العالميةا صادرا تقرير أن:أ ف ب نقال ٥/١٢/٢٠٠٧األخبار  نشرت
ريح للسفر للعالج بالخارج منذ سيطرة حماس على  مريضا من غزة تصا٧١٣اسرائيل رفضت منح 

% ٢٢,٩ إلى %١٠,٧ ازدادت نسبة من يتم منعهم من السفر من حيث . مريضا٤٠٧٤ًمن أصل  القطاع
  .في الفترة بين حزيران وتشرين األول الماضيين

اشارت الى أن االغالق حال ايضا دون  أن المنظمة :غزة من ٧/١٢/٢٠٠٧ الشرق االوسط وذكرت
أن معظم المعدات والتجهيزات في العديد من ، موضحة دخول االدوية والمعدات واللوازم الطبية

المستشفيات والمختبرات لم تعد صالحة للعمل بسبب عدم القدرة على الحصول على قطع غيار جديدة 
 .جراء الحصار

ستشفيات والعيادات  منظمة حذرت من ان الم    أن ال : القدس من   ٧/١٢/٢٠٠٧ األيام الفلسطينية    وجاء في 
العاملة في قطاع غزة مهددة بوقف خدمات طبية اساسية في ظل القرار االسرائيلي بالحد مـن امـدادات               

  .قطاعالالوقود والكهرباء الى 
  
  منظمة أوكسفام تحذر من نقص المياه في قطاع غزة .٣٥

يعانون قريبـا مـن      الفا من سكان غزة قد       ٢٢٥منظمة اوكسفام الدولية لالغاثة من ان       حذرت  : وكاالت
  .نقص في امدادات المياه، بسبب النقص في الفيول، مثيرة مخاوف حول الصحة العامة في القطاع

  ٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  األردن يتهم إسرائيل بالتنصل من خريطة الطريق .٣٦

 أدان األردن، أمس، اإلجراءات التي اعلنت عنها اسرائيل مؤخراً، والرامية إلى:  جمال إبراهيم-عمان 
وقال وزير شؤون اإلعالم األردني ناصر جودة، . بناء وحدات استيطانية جديدة في شرق القدس المحتلة

 وحدة استيطانية ٣٠٠تدين اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لبناء أكثر من "في بيان صحافي، أن بالده 
ض تماماً مع قرارات تتناق"ووصف اإلجراءات بأنها ". جديدة في القدس الشرقية بمنطقة جبل أبوغنيم

، "الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرضا محتلة
  ".وقف نشاطها االستيطاني"وطالب إسرائيل بـ

والنقابات المهنية، المشروع االستيطاني الجديد وقالت في "  حزبا٣٤ً"إلى ذلك، دانت أألحزاب األردنية 
". دليل كبير على أن اسرائيل ماضية في عدوانها على األرض واإلنسان الفلسطيني: "صدرته انهبيان ا
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إسرائيل ليس لديها أدنى رغبة في السالم والمؤتمرات التي تعقد عبارة عن إضاعة : "وقال البيان إن
  ".للوقت والحقوق العربية

  ٧/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
    

   على حصار غزة الرسمي والشعبي والدوليتدين الصمت  األردنييننقابة المحامين .٣٧
على حصار غزة، وطالبت " الصمت الرسمي والشعبي والدولي"أدانت نقابة المحامين األردنيين : عمان

بحق الشعب الفلسطيني المحاصر، والعمل " المجزرة الال إنسانية"لوقف " جميع أشكال الضغط"بممارسة 
ظمات القانونية والحقوقية العربية والدولية لتقديم مجرمي الحرب من أجل ممارسة الضغوط على المن

  .الصهاينة للعدالة الدولية الرتكابهم حرباً وجرائم بحق اإلنسانية
  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  بمعالجة مرضى غزةحكومة بالده يأمر العاهل األردني  .٣٨

ده بمعالجة عدد من المرضى من أبناء قطاع أمر العاهل األردني عبداهللا الثاني، أمس، حكومة بال: عمان
وقال مصدر مسؤول في القصر الملكي إن األردن بالتنسيق مع السلطات . غزة، في المستشفيات األردنية

الفلسطينية واإلسرائيلية يقوم حاليا باتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان نقل هؤالء المرضى بالسرعة 
  .والرعاية الصحية في المستشفيات األردنيةالممكنة، وتمكينهم من تلقي العالج 

  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  أربعة ماليين قنبلة عنقودية رمتها إسرائيل في لبنان: تقرير دولي .٣٩

أكد تقرير دولي، محايد، أن المعاينات الميدانية التي أجراها عدد من الخبراء في الكشف عن األلغام 
 في لبنان مؤخراً، كشفت إن أكثر من أربعة ماليين من القنابل األرضية المضادة لآلليات واألفراد

، ٢٠٠٦العنقودية ألقتها الطائرات الحربية اإلسرائيلية خالل الحرب التي شنتها ضد لبنان في صيف عام 
ورفع التقرير، امس، في فيينا . ما تزال مطمورة تحت التراب في عدد كبير من المناطق اللبنانية

ء البريطانيين والنرويجيين الذين ينتمون إلى منظمات حكومية وغير حكومية ومراكز مجموعة من الخبرا
 دولة تشارك في أعمال المؤتمر الدولي المعني بحظر ١٣٦أبحاث استراتيجية إلى المندوبين وممثلي 

  .  النمساويةإنتاج واستعمال كافة الذخائر والقنابل واالسلحة العنقودية ومكوناتها المنعقد حالياً في العاصمة
  ٧/١٢/٢٠٠٧السفير    

  
  قرار اتهامي يطلب اإلعدام لشبكة محمود رافع وحسين خطّاب : بنانل .٤٠

أصدر قاضي التحقيق العسكري األول في لبنان رشيد مزهر قرارين اتهاميين بحقّ : علي الموسوي
 مسؤولي المقاومة ، هما مقدمة لقرارات أخرى تتعلّق بقتلحسين خطّاب وإبراهيم ياسينمحمود رافع و

وأحال مزهر هؤالء الثالثة على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهم تأليف . االسالمية والفلسطينية
عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والتجنّد في جيش معاد ودس الدسائس لديه وإجراء اتصال 

معه بغية تسهيل تنفيذ مآربه ومهماته، بالعدو اإلسرائيلي وإفشاء معلومات لمصلحته وإقامة عالقات 
  . والقيام بأعمال إرهابية بوضع عبوات ناسفة، وتصل عقوبة هذه الجرائم مجتمعة إلى اإلعدام
  ٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
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  توسيع المستوطنات يهّدد المفاوضات: أبو الغيط .٤١
ي بروكسيل امس أمام أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، ف:  نورالدين الفريضي-بروكسيل 

النواب أعضاء لجنة العالقات مع بلدان المشرق العربي، ان إعالن اسرائيل خططاً لتوسيع مستوطنة 
ووصف القرار . في القدس المحتلة خطوة تهدد نتائج مفاوضات الوضع النهائي قبل انطالقها" هارحوما"

 بين حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى على اإلسرائيليين االختيار"اإلسرائيلي بأنه خاطئ، مضيفا ان 
ورد على تساؤالت ". جنب، أو خيار الدولة الواحدة ذات الغالبية الديموغرافية الفلسطينية في المستقبل

النواب عن احتمال ضلوع جهات مصرية في تهريب األسلحة إلى قطاع غزة، قال ان الحكومة المصرية 
حماس تحتل مواقع "وعقب بأن ". مي الى تيار اإلخوان المسلمينال تتعاون مع حماس ألن األخيرة تنت"

لوقف شبكات التهريب، ورأى في رد على بعض أحد النواب، أن " السلطة من دون القيام بأي جهد
  .في المنطقة" التعاون بين ايران وحماس يخدم المصالح اإليرانية"

  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
   لتقريب وجهات النظر بين عباس ومشعلالقاهرة بدأت جهودا جديدة: مصطفى بكري .٤٢

كشفت مصادر إعالمية مصرية النقاب عن أن القاهرة جددت بالفعل جهودها لرأب الصدع بين  :القاهرة
اإلسرائيلي ضد غزة، وترى  ، وأنها تنظر بكثير من القلق إلى التصعيد العسكري"فتح"و" حماس"حركتي 

وأوضح عضو البرلمان ورئيس  . أي تسوية سياسيةأنه لن يحقق أي استقرار سياسي ولن يقود إلى
مصطفى بكري، أن مصر تبذل مساعي حثيثة لحل مشكلة المعابر، ولتذليل " األسبوع"تحرير صحيفة 

 الفلسطيني، على الرغم من معارضة إسرائيل والسلطة بقيادة -الصعاب أمام التئام الجرح الفلسطيني
 جددت جهودها لمحاولة تذليل الصعاب أمام عودة الحوار وأشار بكري إلى أن القاهرة .الرئيس عباس
القاهرة تحاول بذل كل السبل لرأب الصدع، وهي على اتصال : "، وقال"فتح"و" حماس"بين قيادتي 

خالد مشعل والرئيس عباس، حيث أبلغت األخير خالل " حماس"مستمر برئيس المكتب السياسي لـ
ميد الجراح الداخلية استعدادا لمواجهة التحديات اإلسرائيلية، وقد زيارته األخيرة إلى القاهرة أنها مع تض

بدأت القاهرة مساعي جديدة من أجل هذا الهدف، حيث اتصل رئيس االستخبارات المصرية عمر سليمان 
وأكد أن  ". الفلسطيني-بمشعل قبل أيام وبحث معه سبل تذليل مزيد من العقبات أمام الحوار الفلسطيني 

  . يسود الموقف الرسمي المصري إزاء التصعيد العسكري الذي أعقب مؤتمر أنابوليساستياء عاما
 ٦/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
  مصر تنفي اتجاهها لفتح معبر رفح ووجود مساع للحوار بين فتح وحماس .٤٣

نفى مصدر مصري رفيع المستوى وجود اتجاه لدى القيادة المصرية لفتح  : محمود صالح-القاهرة 
إن مصر تبذل جهوداً كبيرة "وقال . اً، موضحاً أن مصر ال تملك وحدها قرار فتحهمعبر رفح تدريجي

للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، غير أن معبر رفح يخضع التفاقية بين إسرائيل والسلطة 
وحول ما تردد ". الفلسطينية واالتحاد األوروبي، ويجب أن تكون هذه األطراف متوافقة على فتح المعبر

 الفلسطينيين بالعبور من معبر رفح نفى المصدر عن تقديم إسرائيل احتجاجاً لمصر على سماحها للحجاج
كما نفى المصدر المصري رفيع المستوى ما ". إن هذه األنباء عارية تماماً من الصحة"ذلك أيضاً وقال 

تضمنته تقارير إعالمية تم بثها أمس عبر مواقع إلكترونية ورددتها وكاالت أنباء حول أن القيادة 
كبيرة لجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس، وعودتهما مرة أخرى إلى السياسية المصرية تبذل جهوداً 

الحوار في القاهرة لحل جميع القضايا والخالفات العالقة بينهما، وعودة االستقرار الداخلي إلى الساحة 
 ".إن مصر حريصة كل الحرص على أن يكون هناك حوار بين فتح وحماس"وقال المصدر . الفلسطينية

 ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
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  "إسرائيل"ال تعاون عسكرياً مع : تركيا .٤٤

من العديد من " اسرائيل"استبعدت الهيئة العليا للصناعات العسكرية التركية :  حسني محلي-أنقرة 
وقررت . مشاريع التصنيع العسكري ومنها تصنيع أقمار صناعية أو طائرات تجسس ألغراض عسكرية

اء رجب طيب أردوغان ومشاركة رئيس األركان الفريق أول الهيئة التي اجتمعت برئاسة رئيس الوزر
يشار بويوك أنيت تكثيف الحوار مع الشركات االيطالية واألمريكية والبريطانية في هذا المجال وكذلك 

  .من أجلها" اسرائيليا"في مجال تصنيع المروحيات العسكرية التي سبق ألنقرة أن رفضت اقتراحا 
  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  قافلة مساعدات سورية للفلسطينيين  .٤٥

 طن من المواد الغذائية المتنوعة هدية من ٢٠٠بعثت سوريا، أمس، قافلة محملة بأكثر من : دمشق
. الشعب العربي السوري إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة قرب حلول أعياد األضحى والميالد ورأس السنة

السورية العليا لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع وذكر أحمد عبد الكريم رئيس اللجنة العربية 
الصهيوني أن هذه هدية بسيطة للشعب الفلسطيني الذي يعاني الفاقة بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي عليه وتعبير عن تضامن الشعب العربي السوري ودعمه لكفاح الشعب 

   .روع الستعادة أرضه وحقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنيالفلسطيني الشقيق ونضاله المش
  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  أمريكا تطلب إيضاحات من اسرائيل بشان خطتها لبناء مساكن في القدس .٤٦

 ٣٠٠قال مسؤول أمريكي، يوم الخميس، ان الواليات المتحدة قلقة بسبب خطة اسرائيل لبنـاء               : واشنطن
ية في القدس الشرقية وطلبت منها إيضاحات بشأن هذه الخطوة التي أثارت غضب الفلسطينيين              وحدة سكن 

واضاف المسؤول، الـذي    . بعد اسبوع واحد من موافقة الجانبين على استئناف محادثات السالم الرسمية          
 نحن ال نريد أن تتخذ أي خطوات من شأنها ان تقوض          "طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع،        

  ".هذه مسألة نحن قلقون بشأنها وطلبنا إيضاحات من االسرائيليين. ثقة األطراف
  ٧/١٢/٢٠٠٧رويترز 

  
  خطة االسكان االسرائيلية ال تساعد السالم: بان كي مون .٤٧

قال االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، يوم الخميس، أن تحرك إسرائيل خالل ايـام                : االمم المتحدة 
 عاما قرب القدس    ٤٠الم لطرح مناقصات لبناء منازل جديدة على أراض احتلتها قبل           من توجه جديد للس   

  . جهود السالم" ال تساعد"
  ٧/١٢/٢٠٠٧رويترز 

  
  ٢٠٠٨إتفاق الدولة الفلسطينية ممكن في : بلير .٤٨

قال توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق االوسط، في مقابلة يـوم الخمـيس، إن التوصـل                 : باريس
بشأن الدولة الفلسطينية بنهاية العام القادم أمر ممكن لكن إقامة دولة تؤدي مهامها علـى الوجـه                 التفاق  

وقال أن المفاوضات السياسية قد تختتم العام القادم لكن هناك عمال ينبغـي             . االكمل سيستغرق وقتا أطول   
  .القيام به لتحويل المناطق الفلسطينية الى دولة مكتملة االركان
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أن ما يحدث فعليـا فـي الحيـاة اليوميـة           "ضرورية أيضا لضمان    " الحقائق على االرض  "وأضاف أن   
  ".للفلسطينيين واالسرائيليين ينسجم مع محادثات سياسية ودولة فلسطينية

 ٧/١٢/٢٠٠٧رويترز 
  
  تؤكد على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية" األمم المتحدة" .٤٩

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، مساء امس، قرارا أكد من جديد أهمية انضمام             ": وفا "-نيويورك  
إسرائيل، دون مزيد من اإلبطاء إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وإخضاع جميع مرافقها النووية               

ى المعاهدة في الـشرق     للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا لهدف االنضمام العالمي إل          
ودعا القرار إسرائيل أال تستحدث أسلحة نووية أو تخزنها أو تنتجها أو تقتنيهـا بأيـة طريقـة                  . األوسط

وأكد القرار أهمية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، ال سيما إنشاء          . أخرى، وان تتخلى عن حيازة األسلحة النووية      
وسط، تعزيزا للسالم واألمن في المنطقة، وتوطيدا لنظـام  منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األ     

  .عدم االنتشار العالمي
  ٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  فلسطيني لبحث قضايا المياه- إسرائيلي -اجتماع أميركي  .٥٠

 اجتماع عمل ضم اللجنة الثالثية حـول        USAIDعقد في مقر مكاتب الوكالة األميركية للتنمية        : رام اهللا 
حضره عن الجانب األميركي ممثلون من وزارة الخارجية ومسؤولون من السفارة األميركية فـي              المياه  

وركز االجتماع الذي يعقد بشكل دوري كل ستة أشهر على متابعة األمور المتعلقـة بقـضايا                . تل أبيب 
إلنجـاز  المياه في الضفة وغزة، وتقييم صعوبة المشاكل والصعوبات التي تواجه أوجه التعاون ومراحل ا             

وجرى االتفاق بين األطراف على متابعة هذه األمور في إطار اآللية المعتمدة من خالل              . في هذا المجال  
لجنة المياه المشتركة، كما تم التطرق بشكل مفصل ألوضاع خدمات المياه والمجاري في أوضاع غـزة،                

سبب تأخر تنفيذ مشروع    خاصة ما يتعلق بأحواض الصرف الصحي والمخاطر التي تهدد هذه المنطقة، ب           
مياه المجاري المركزي، وتم استعراض طبيعة المعيقات وخاصة ما يتعلق بالمواد الالزمـة السـتكمال               

كما تمت مناقشة احتياجات مرفق     . المشروع وآليات وطرق إدخالها والحاجة إلى التنسيق األمني المستمر        
  .توفير التشغيل والصيانة لهذا القطاعمياه الشرب وقطع الغيار والمواد الالزمة لضمان استمرار 

  ٧/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
  انفجار يستهدف مكتب حماية الذاكرة اليهودية بباريس .٥١

لقي شخص مصرعه، وأصيب ستة آخرون بجروح إثر انفجار طـرد ملغـوم،             :  أحمد يوسف  -باريس  
ن بينها مكتب المحاماة القديم     أمس، في الطابق الرابع من مبني يضم مكاتب للمحامين في وسط باريس م            

وتبين أن  . للرئيس الفرنسي ساركوزي، ويبعد المبني نحو كيلو مترين فقط عن شارع الشانزليزيه الشهير            
االنفجار نتج عن طرد مفخخ كان موجها إلى مكتب يقع في الطابق الرابع للمبني يضم أرشـيف حمايـة                   

كتب المحاماة فـي المبنـي مـازال الـرئيس الفرنـسي            وتبين أن م  . الذاكرة اليهودية المتعلقة بالمحرقة   
  .من رأس ماله% ٣٠ساركوزي يمتلك

  ٧/١٢/٢٠٠٧األهرام المصرية 
  
  لماذا لم تصل المساعدة اإلنسانية الروسية الى غزة: جريدة روسية .٥٢

الروسية والمعروف أن   " زفترا"تساءل الكاتب فالنتين بروساكوف، في جريدة       :  مجيد الجوالني  -موسكو  
س تحريرها، الكسندر بروخانوف، مناصر للشعب الفلسطيني وللتقارب العربي الروسي، عن مصير            رئي



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ٩٢٤:         العدد                        ٧/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

الـى  ) ٢٩/٨/٢٠٠٧(أغـسطس   / المساعدات االنسانية التي أرسلتها الحكومة الروسية أواخر شهر آب        
طفال  طنا من المعلبات وأغذية األ     ٣٦ أطنان من المواد الطبية واألدوية و      ١٠سكان قطاع غزة، وبضمنها     

حتى االن لم تصل المساعدات االنسانية الروسـية الـى          : إن الخالصة تطرح نفسها   .. والحبوب والسكر 
سكان غزة، والمذنب هي الجهة المسؤولة في سلطة الرئيس، محمود عباس، التي تخضع إلدارتها الضفة               

  .الغربية، بما فيها رام اهللا
  ٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

 
  أكبر وكالة استخبارات كن أن تصبح يمغوغل  نمساوية تبين أن دراسة .٥٣

 ذكرت دراسة نمساوية أن غوغل أكبر محرك للبحث على اإلنترنت في العالم يمثل من عدة نواح                 :د ب أ  
وقال فريق البحث الذي رأسه رئيس معهد نظم المعلومات واإلعالم الرقمي بجامعـة             . خطرا يجب إيقافه  
. لة في كثير من مجاالت شبكة المعلومات الدوليـة        ن غوغل يفرض هيمنة غير مقبو     أغراتس النمساوية   

٪ ٩٥أن أكثر من    و مليار عملية بحث على اإلنترنت كل شهر،         ٦١وتشير الدراسة إلى أنه يجرى حوالي       
 حيـث   ،ن غوغل تعتدي على الخصوصية    أ وأضافت. من مستخدمي اإلنترنت يستخدمون المحرك أحيانا     
 معلومات األفراد والشركات لكنهـا ليـست ملتزمـة          أن الشركة تعرف أكثر من أي منظمة أخرى عن        

تقوم بجمع بيانات ضخمة من خـالل اسـتغالل أدوات           كما أنها . بقوانين البالد الخاصة بحماية البيانات    
استخالص البيانات في تطبيقاتها مثل برنامج غوغل إيرث أو البريد االلكتروني في إطار وظيفتها للبحث               

حثون من أن محرك البحث يمكن أن يتحول إلى أكبر وكالة استخبارات في             حذر البا قد  و. على اإلنترنت 
  . وذلك باستخدام البيانات التي جمعها من مستخدميه عبر برامجه المختلفة،العالم

 ٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  أميركا حطمت الرقم القياسي بعدد سجنائها ونسبة إرتفاع غير مسبوقة في عهد بوش .٥٤

ارة العدل االميركية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد السجناء االميـركيين، او            اظهر تقرير نشرته وز   : لندن
 .٢٠٠٦، حتى نهاية العام      الرئاسة الخاضعين لرقابة قضائية، بين العامين الفين، عندما تولى جورج بوش         

 مليون رجل وامـرأة فـي الواليـات المتحـدة           ٧,٢وافاد مكتب االحصاء في الوزارة ان ما يصل الى          
وهـذه  .  ماليين لرقابة قضائية او اجتماعية     ٥ مليون في السجون ونحو      ٢,٢٥الصالح، بينهم   يخضعون ل 

  . الف نسمة١٠٠ شخصاً من اصل كل ٧٥١النسبة هي االعلى في العالم، إذ تؤوي السجون االميركية 
  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  قطار المصالحة الفلسطينية وسكة أنابوليس .٥٥

   عريب الرنتاوي
نات والتسريبات بشأن استئناف محاوالت إصالح ذات البين ورأب الصدع بين فـتح              سنفترض أن التكه  

وحماس، تستند إلى معلومات دقيقة وتحليالت صلبة لنوايا األطراف العربية التي ستخوض غمـار هـذه                
المحاولة، وتحديدا مصر والسعودية، وسنفترض أيضا، بأن سلطة رام اهللا وسلطة األمر الواقع في غزة،               

 جاهزتين لمجازفة الوحدة الوطنية، فكيف سيكون مسار المصالحة الوطنية، وأية مـؤثرات سـتحكم               باتتا
في ظني، أن مياها كثيرة قد جرت مـن تحـت الجـسر             . ؟،"٢اتفاق مكة   "التوصل إلى ما يمكن تسميته      

من طراز  ، فمسار أنابوليس وما بعده، لم يعد يحتمل وجود شخصيات           "اتفاق مكة "التوافقي الذي حمل اسم     
إسماعيل هنية ومحمود الزهار وسعيد صيام، في مجلس الوزراء الفلسطيني، وحكومة الوحـدة الوطنيـة         

 أو ربما بداية العام الذي يليـه، وجملـة االلتزامـات والتعهـدات              ٢٠٠٨ممنوعة أقله حتى نهاية العام      
لساعة إلى الـوراء، وعلـى      الفلسطينية التي سبقت أنابوليس ورافقته وأعقبته، لن تسمح بعودة عقارب ا          
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الذين يريدون وحدة وطنية أن يأخذوا ذلك بنظر االعتبار، قبـل أن يتجـشموا وغثـاء الـسفر وعنـاء                    
  . االجتماعات الماراثونية

فأر "بصرف النظر عن مخاض أنابوليس وما إذا كان سيتمخض عن حل نهائي للقضية الفلسطينية أم عن                 
 تنظر لهذا المـسار     - باستثناء إيران    -ثقة، فإن دول العالم كله      ال يتعدى بعض إجراءات بناء ال     " صغير

، والمسرحية الوحيدة التي تعرض على مـسارحها، ولـيس مـسموحا            "اللعبة الوحيدة في البلدة   "بوصفه  
للفلسطينيين تحديدا، وللعرب على نطاق أوسع، أن يكونوا المسئولين عـن تـشويش العـرض وإربـاك         

مـن  " الغزية"شاهدين، وعودة حماس للحكم، أو خروجها من شرنقة العزلة          الممثلين أو صرف أنظار الم    
  .شأنه أن يفضي إلى هذه النتيجة، وهذا أمر لن تتحمل مسؤوليته القاهرة وال الرياض

لن تتراجع حماس عن رفضها لشروط الرباعية الثالث بعد أن دفعت ما دفعت من أثمان، ولـن تهـبط                   
الشجرة التي صعدت إليها إثر انقالب الرابع عشر من حزيران الماضي،           الحركة من تلقاء ذاتها عن قمة       

.  إلى حكومة وحدة وطنيـة، فمـا العمـل إذن؟    - على عجرها وبجرها     -ولن يكون مقبوال أخذها هكذا      
للسلطة بين فتح وحمـاس، األولـى       " التقاسم الوظيفي "حكومة تكنوقراط، أو    : أحسب أن مخارج من نوع    

لثانية للسلطة التشريعية، وعلى أساس المبادئ السياسية التفاق مكة، يمكـن أن تـوفر              للسلطة التنفيذية وا  
  .مخارج من األزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية المنقسمة على ذاتها

صحيح أن هذه الخيارات ليست جديدة، وقد سبق لحماس أن رفضتها، لكن ما كان مرفوضا باألمس، قـد    
حماس في غزة، أو ضائقة غزة مع حماس، لن تنفع معها سوى تسويات من       ال يظل كذلك اليوم، وضائقة      

تبدل المشهد العربي، أو تغير الموقف الدولي، من دون         " معجزة"هذا النوع،، فقد طال رهان الحركة على        
أن تأتي، وربما آن األوان، لنبذ المعجزات والدخول في تسويات مؤلمة مع اآلخر الفلسطيني، تظل علـى   

  .  أقل إيالما من مرارة الوضع الراهن في القطاع المنكوبمرارتها،
وباختصار شديد نقول، نعم، إن قطار المصالحة الوطنية الفلسطينية قد ينطلق من القاهرة أو الرياض، أو                
حتى من دمشق، قريبا، بيد أنه سيسير حكما على سكة أنابوليس، فليس في أفق المنطقة السياسي، وحتى                 

  .دارته، سوى هذه السكةرحيل جورج بوش وإ
  ٧/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية 

  
  "..دولتان لشعبين"مطب  .٥٦

  جمال زحالقة. د
. منذ فشل مؤتمر كامب ديفيد واندالع االنتفاضة الثانية عادت إسرائيل تطرح أمام نفسها أسئلة وجوديـة               

ريف، الذي يحـرك    وتحول الهاجس القديم على مصير الدولة اليهودية إلى هوس سياسي والدافع بال التع            
وما تصريحات أولمرط األخيـرة     . ويحكم ويحسم القرار اإلسرائيلي المتعلق بالحلول والتسويات السياسية       

بأنه إذا لم تقم دولة فلسطينية، فسوف ينشأ مطلب بدولة ثنائية القومية وستتعرض إسرائيل إلى ضـغوط                 
ما يجعل المشروع الصهيوني في حالـة       لمنح الفلسطينيين في المناطق المحتلة حقوق مواطنة وتصويت م        

  .خطر داهم على مصيره
في كل حال وفي كل حل، تريد إسرائيل أن تضمن، تحت سيطرتها، أكبر رقعة من األرض بأقل عـدد                   

ليست هذه معادلة جديدة، إذ يبلغ عمرها أكثر من مئة عام، وهي لم تتبـدل ولـم                 . ممكن من الفلسطينيين  
يشتق من هذه المعادلة، بمنطلقها وهدفها، الـسعي إلـى          . لظروف والتطورات تتغير إال بتفاصيلها تبعاً ل    

االنفصال عن أكبر عدد من الفلسطينيين، ومحاصرة وجود من يتبقى منهم في نطاق الدولـة العبريـة،                 
وذلك لتثبيت كيانها كدولة يهودية الطابع والبنية، واالستحواذ على اكبر مساحة في المكـان السـتيعاب                

  .بالمجمل، إسرائيل تريد المحافظة على يهودية الكيان وضمان تهويد المكان. سكانهماليهود وإ
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إذا كان مفهوم الدولة اليهودية هو المحور المركزي لمواقف إسرائيل في المفاوضات واقتراحات التسوية،              
ـ                  اس فإن المطلب باالعتراف بها كدولة يهودية هو محاولة متمادية لتحويله إلـى محـور التـسوية وأس

ذلك يعني أن على الفلسطينيين أن يقبلوا هذا        . التفاوض بموافقة كل األطراف، خاصة الطرف الفلسطيني      
المفهوم اإلسرائيلي كمرتكز الحل السياسي، ما يؤدي بالضرورة إلى شرعنة شطب حق العودة واإلقرار              

  .بأن حقوق الفلسطينيين في الداخل هي رهينة يهودية الدولة اإلسرائيلية
كحل شامل  " دولتان لشعبين " مطلب إسرائيل، هذه األيام، باالعتراف بها كدولة يهودية في سياق مبدأ             يأتي

وتشرح تسيفي ليفني الموقف اإلسرائيلي على أن كل دولة هي حل شامل لما تسميه              . لكل قضايا الصراع  
 القومية لقضية العرب    القضية القومية لكل من الشعبين، وبحسب تعبيرها فإن حل قضية الالجئين واألبعاد           

في المقابل على الفلسطينيين والمجتمع الـدولي أن يعترفـوا          . في الداخل تحل في إطار الدولة الفلسطينية      
  .بأن إسرائيل هي دولة يهودية والوطن القومي لليهود أينما كانوا

فقد اصبح  . عبينال يصح منطقيا وسياسياً، رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وقبول مبدأ دولتان لش            
هذا المبدأ، الذي تردده قيادات فلسطينية وعربية ودولية، في غاية الخطورة ألنـه تحـول إلـى مـدخل                   

إسرائيل تطلب، في   . لالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وعملياً االعتراف برديفتها، أال وهي الصهيونية         
كل ما يعنيه ذلك معنوياً وأخالقياً ووطنياً وسياسـياً         الواقعً، اعترافاً فلسطينياً وعربياً ودولياً بالصهيونية، ب      

بالنسبة لشعب كان وما زال ضحية هذه الحركة التي احتلت بالده واقتلعته منها ومارست ضده كل أنواع                 
ويبدو أن الدولة العبرية تريد أن تثبت في سجل انتصاراتها، انتصاراً أخالقياً علـى              . االضطهاد والجرائم 
بانتزاع اعتراف بها كدولة يهودية، ويأتي هذا الطلب الوقح بعـد أن تبـين بالوقـائع                الشعب الفلسطيني   

المأساوية المعنى الفعلي لمفهوم الدولة اليهودية، الذي كان سبب النكبة وسبب الجرائم المـستمرة بحـق                
  .شعب فلسطين

 بإسـرائيل كدولـة     ، يدعم منطقياً وسياسياً مطلب ومطب االعتراف      "دولتان لشعبين "كل من يؤيد ويردد     
يهودية، وعلى كل الغيورين على مصلحة وحقوق الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية              
والسياسية والقومية واأليديولوجية أن يسقطوا من قاموسهم وبرامجهم هذا الشعار الخطير، الذي أضـحى              

 القوى السياسية حريصة علـى      بعض. مدخالً لسلب حقوق شعب فلسطين خاصة الالجئين وعرب الداخل        
قد يغفر الخطأ في اللغة، لكن الخطيئـة  ". دولتان لشعبان"السجع والقافية ويهتف أنصارها في المظاهرات    

  !السياسية ال تغتفر
نحن في الداخل لم نفطن إلى قضية الدولة اليهودية بعد المطلب اإلسرائيلي األخيـر وبعـد أن نجحـت                   

مركزية من قضايا الصراع، كقضية الالجئـين واالحـتالل واالسـتيطان           إسرائيل في تحويله إلى قضية      
، كمبدأ وشعار مناهض    "دولة لجميع المواطنين  "لقد تحدينا مفهوم يهودية الدولة من خالل طرح         . والقدس

ومما ال شك فيه أن الفلسطينيين في الداخل قادرون من خالل موقعهم ومـواقفهم وخبـرتهم                . للصهيونية
بشكل جدي وفعلي في فضح وتعرية ما يعنيه مفهوم الدولة اليهودية والنتـائج المأسـاوية               على المساهمة   

 .الناجمة عن االعتراف بهذا التعريف
  ٦/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  حديث ما بعد أنابوليس .٥٧

  أحمد ماهر
من حق أي إنسان أن يختلف مع رأي اآلخر وأن يفنده ويحاول إثبات خطئه، ولكن ليس المفـروض أن                   

ون ذلك عن طريق توجيه اتهامات تختلط بالشتائم، أو بالسخرية ثقيلة الظل، وكأن هناك طرفاً يملـك                 يك
وإذا كان بعض المفكرين يؤيدون     . الحقيقة كاملة وبالتالي يصبح من ال يتفق معه غارقاً في الخطأ المطلق           

فشل، فإن هناك من    المفاوضات المستمرة حول كل شيء وفي كل الظروف ومهما كانت مشوبة بدالئل ال            
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يؤيدون أيضاً المفاوضات بشرط أن تتوافر لها نسبة معقولة من إمكانيات النجـاح، ويـستلزم ذلـك أن                  
يتحدث الطرفان المتفاوضان لغة واحدة هي لغة الرغبة في التفاهم والتعايش في سالم وفـق مقتـضياته                 

آلخر له نفس الحقوق في الحريـة       التي أعتقد أنها محل توافق عام وهي اعتراف كل طرف بأن الشريك ا            
والكرامة وتقرير المصير بل في الحياة اآلمنة المستقرة، وأن عقلية المفاوض حسن النية هـي أن يجـد                  

  .نقطة التوازن بين الحقوق
ولست أريد أن أستطرد كثيراً في هذا الحديث الذي قد يبدو فلسفياً، ولكني اضطررت إليه بعدما قـرأت                  

ولقد . مؤتمر أنابوليس بعدت عن الموضوعية لصالح آيديولوجيات سابقة التجهيز        من بعض تعليقات على     
كتبت حول المؤتمر قبل انعقاده وبعيد انفضاضه مشككاً في إمكانيات نجاحه ألسباب شـرحتها، وأسـفاً                
لفشله ـ الذي كنت سأكون أول السعداء لو لم يحدث ذلك الفشل ـ ولوضوح عجزه عن تحقيق أي هدف   

ف التي أرادها بعض من دعوا إليه وحضروه، بعضهم لحسابات ضيقة األفق قليلة المصداقية،              من األهدا 
وبينما حضر البعض اآلخر مؤملين منه خيراً رغم شكوكهم وتحفظاتهم، والبعض األخير ألنـه حـسب                

ما يعكس  وهو تعبير يعكس من اليأس أكثر م      " اللعبة الوحيدة المتاحة في المدينة    "التعبير األمريكي الشائع    
  .من األمل

 رغـم   -ولقد كتبت في األسبوع الماضي تعليقاً سريعاً على بعض نتائج المؤتمر، وكان من المفـروض                
أنني كتبت أنه لن يكون لدي ما أضيفه عما ذكرته قبل انعقاده ـ أن أواصل تحليل ما صدر فيـه مـن    

ي تلت انفضاض السامر تغنينـي  خطابات وما صدر عنه من بيان قيل إنه مشترك، لوال أن التطورات الت          
  :ولذلك فإني أريد أن استعرض تلك التطورات. عن أن آتي بشيء من عندي

أدلى أولمرت بتصريحات صحفية ذكر فيها أن الحرم القدسي هو هيكل المعبد عند اليهود وبالتـالي   : أوالً
ن إسـرائيل لـن     وأضاف أ . فهو خارج نطاق النقاش، وان ما حدث في أنابوليس ال ينعكس على وضعه            

تلزم نفسها بموعد نهائي لالتفاق بأي شكل من األشكال، وأنه لن يـتم تنفيـذ أي اتفـاق إلـى أن ينفـذ                       
  .الفلسطينيون جميع متطلبات خريطة الطريق أي تفكيك البنية التحتية لإلرهاب في الضفة والقطاع

يع الموضوعات األساسـية  وهذا تفسير أولمرت لما هلل له البعض من أن األطراف اتفقت على بحث جم            
ويؤكد هذا الموقف االسرائيلي استمرار العدوان علـى الـشعب   . للتسوية، وأن جدوالً زمنياً قد تم تحديده     

  .الفلسطيني وقتل أبنائه
ذكرت الصحف اإلسرائيلية أن الفائز األكبر هو أولمرت بينما الخاسر األكبر هـو الـسالم الـذي                 : ثانياً

وأوضح استطالع رأي لصحيفة    .  أقوياء قادرين على تحمل تلك المهمة الصعبة       يحتاج لتحقيقه إلى زعماء   
عكـس ذلـك،   % ١٨من المستفتين يرون أن المؤتمر فاشل، بينما يـرى   % ٥٠أن  " يديعوت احرونوت "

  .التوصل إلى اتفاق في العام القادم% ٨٣ويستبعد 
نابوليس ضمنت له عاماً آخـر فـي        ونقلت الصحف اإلسرائيلية أيضاً عن المقربين ألولمرت أن نتائج أ         

  .الحكم وأنه سعيد بأنها تتيح له استمرار االئتالف الحكومي وتحويل تركيز العالم الى الموقف اإليراني
وهنا أفتح قوساً حول إيران فقد جاء تقرير أجهزة المخابرات األمريكية الذي يؤكد عدم وجـود برنـامج                  

نقطة األخيرة، وقد سبب ارتباكاً للـرئيس بـوش حـاول            ليقلب هذه ال   ٢٠٠٣نووي عسكري إيراني منذ     
الخروج منه بمزيد من الغوص في بحر االدعاءات الواهية، كما أن دعوة رئيس إيـران لقمـة مجلـس                   
التعاون الخليجي قلب موازين كثيرة، ولكن هذا على أية حال موضوع آخر سيأتي حديثه في مـا بعـد                   

ي ال أتصور أن من يراد مـشاركتهم فيـه علـى اسـتعداد              وكذلك حديث الحلف الموهوم ضد إيران الذ      
  .لالستجابة

على ضوء ما نقلناه من تصريحات أولمرت وردود الفعل اإلسرائيلية فإن تصريحات رئيس وزراء              : ثالثاً
إسرائيل الالحقة حول ضرورة التوصل إلى حل على أساس دولتين لتفادي واقع يـشبه نظـام التفرقـة                  

للدولة، تصبح واضحة حول نوعية الدولة الفلسطينية التي يقبل بها          " اليهودي"و  " الديموقراطي"العنصرية  
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لمجرد ذر الرماد في العيون، وتكون تلك الدولة ضعيفة ومفككة منقسمة على نفسها وبالتالي تحت سيطرة              
  .إسرائيلية من نوع ما

ي الفلسطيني السابق وهـو     نقلت وسائل اإلعالم تصريحات لجبريل الرجوب مستشار األمن القوم        : رابعاً
  .من فتح جاء فيها أن أنابوليس لم تكن سوى كرنفال احتفالي

 عوامـل   ٣ عـدد فيهـا      - مستشار األمن القومي األمريكي      -وردت تصريحات لستيفن هادلي     : خامساً
هي التغيير الجذري في تقييم إسرائيل لوضعها االستراتيجي ومصالحها بعيـدة المـدى             : للتفاؤل في رأيه  

ونزعة الرأي العام اإلسرائيلي للتخلـي عـن هـدف          ) هو كالم مردود عليه بتصريحات أولمرت ذاته      و(
والتغيير في أوساط الفلسطينيين ورغبة أبو مازن في بناء مؤسسات دولـة مـستقلة              (!) إسرائيل الكبرى   

ين فتح وحماس   والمقصود بهذا الكالم في بعض منه هو زيادة الفرقة ب         . بالوسائل السلمية وليس باإلرهاب   
في وقت أعتقد أن الوحدة الوطنية هي أكثر األمور حيوية التي يحتاجها الجانب الفلسطيني إذا كان يريـد                  
أن يدخل المفاوضات القادمة بالحد األدنى المطلوب من القوة ليتوافر مجـرد أمـل ذي مـصداقية فـي                   

  .التوصل إلى مفاوضات تحتمل النجاح
ألمريكي المكبل بعالقاته مع إسرائيل وبتعهدات بوش المشؤومة لـشارون،          في ما يتعلق بالدور ا    : سادساً

فقد تقدمت واشنطن إلى مجلس األمن بمشروع قرار حول مؤتمر أنابوليس وتشاورت فيه مع األعـضاء                
الذين أبدوا ترحيباً به، ولكنها سرعان ما سحبته ألن اسرائيل اعترضت عليه لمجرد أنها ترفض أي دور                 

ت المتحدة وتريد التنصل مما تمثله المنظمة الدولية التي هـي مـصدر الـشرعية الدوليـة                 لغير الواليا 
ماذا نقول عما يعكسه هذا الموقف حول       . والقرارات التي تعتبر المرجعية األساسية ألية مفاوضات جدية       

  حقيقة الدور األمريكي؟
اآلن باقتباس من مقـال نـشرته       هناك الكثير مما يمكن أن يضاف الى كل ما سبق ولكني أكتفي             : سابعاً

لقد كان المؤتمر مليئاً بالكالم الجميل، وبوعود جيدة وتثير التساؤل، وحضور شخوص            "الهيرالد تريبيون   
مبهرة، ولكن هناك كثيرا من األقوال القديمة المعادة والمكررة، ومواقف جامدة، وكل ذلـك أثـار مـن                  

  ".التساؤالت بقدر ما كانت هناك اجابات
  ..ربما..  بقيةوللحديث

  ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  االستخفاف واالستيطان .٥٨

  خيري منصور 
بضعة أيام فقط كانت المسافة الزمنية بين ما قرع من طبول في أنابولس واإلعالن عن البدء في إنـشاء                   
مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، كأن ما جرى من تسويق اإلشاعات المتفائلة حول وقف االستيطان               

 مجرد أحالم يقظة، كي ال نقول إنه أضغاث أحالم، فالدولة التي تأسست علـى مفهـوم االسـتيطان                   هو
وحولته إلى ايديولوجيا خير من عبر عنها وجسد فلسفتها في هذا السياق هو الجنرال باراك، عندما قـال                  

 في مستوطنة،   إن خلع كتفه أسهل عليه من خلع مسمار واحد        ” الجيروزاليم بوست “في إحدى مقابالته مع     
وأغرب ما في األمر أن الوضوح الشديد الذي تتسم به الممارسات الصهيونية في فلسطين يقابله إصرار                
على عدم الفهم، أو التعامي ألن فائض الهشاشة يدفع اإلنسان أحياناً إلى الكذب على نفسه، بحيث يعـدها                  

  .بأن تستحم في السراب وال تشرب منه فقط
 استئناف االستيطان في الضفة الغربية استشهاد فلسطينيين بمعدل يتـراوح بـين             تزامن مع اإلعالن عن   
  .األربعة والسبعة يومياً

ولم تتوقف البنادق الصهيونية عن اصطياد الناشطين الفلسطينيين وكذلك األبرياء الذين يعيشون كـسائر              
تم بالتقسيط بانتظار المناسـبة التـي       خلق اهللا حتى خالل المؤتمر، أما الذرائع التقليدية لهذه اإلبادة التي ت           
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تصبح فيها بالجملة فهي لم تعد قادرة على إقناع أكثر الناس سذاجة، لكن المنطق كله مؤجل، والقوة هي                  
القانون والقاضي هو الغريم، أما شهود النفي واإلثبات فهم في سبات حقوقي ال تلوح له نهاية فـي هـذا                    

  .الشتاء
رات يبني المتحمسون ألنابولس توقعاتهم؟ ما دامت القرائن والحيثيـات          وال ندري على أية أسس أو تصو      

كلها تجزم بأن استراتيجية الدولة العبرية في كسب الوقت لم تتبدل، بل تضاعفت في هذه اآلونة، ألنهـا                  
أصبحت تلعب بمفردها، وأحياناً تحاور نفسها، فما من تفاوض حقيقي يتحول إلى مونولوج بين الغالـب                

  .ونفسه
ن المؤتمرات التي تولد ميتة ال حاجة للناس في الكشف عنها أو التأكد من توقفها عن النبض، فالرائحـة                إ

وحدها تكفي، وكل المفاوضات التي انتهت إلى تكريس الالءات الصهيونية الثالث أكدت أن الميـت قـد                 
  .تعفن وتحلل وال حاجة حتى إلى دفنه

من يرون نصف الزجاجة ممتلئاً بالدم الفلسطيني أو فارغاً منه،          والمسألة ليست في هذا السجال العقيم بين        
  .ألن الوقائع واألرقام والمشاهد المتلفزة تغني عن أي كالم

أما بالغة الضحية وهي تبرئ جالدها لعله يبقي لها يداً أو ساقاً أو ذيالً، فهي من ثقافة طالما افتـضحها                    
المزيد مـن   . حي الذي يخفي الجراح أكثر مما يعالجها      التاريخ وهو يكشط الطالء الكاذب والضماد السط      

االستيطان، والمزيد من تهويد القدس، والمزيد أيضاً من االستخفاف بالعرب والعالم، هذا هـو اإلفـراز                
المبكر لمؤتمر انابولس أما القطفة الحمراء األولى فقد حصدها الفلسطينيون الذين يتـصاعد حـصارهم               

  .تركيعوتجويعهم بهدف التطويع وال
وإن المرء ليعجب كيف يمكن إلنسان أن يتلقى كل هذا اللدغ من الجحر ذاته وال يتلقح ضد الغوايـة أو                    

  التضليل؟
لقد أبطل الواقع مفعول جرعات التخدير التي تقدم للفلسطينيين بشكل متصاعد أما من حذرونا من رفـع                 

ن مثل تلك الموعظة لم تكن حسنة علـى         سقف اآلمال والتوقعات فقد كذبوا كالعرافين حتى لو صدقوا، أل         
  .بل هي تبرئة استباقية للذات من كل ما يجري من أحداث ودم.. اإلطالق

  ٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ...عودة المقربين من حماس تعني أّن أجندة الوسط لألردنة باءت بالفشل .٥٩

  األردن يتوارى" إخوان"تيار االعتدال في 
  محمد أبو رمان

عة اإلخوان المسلمون في األردن في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية والغموض، بعـد قـرار               تدخل جما 
في أسـرع   "حّل نفسه والدعوة إلى انتخابات تنظيمية مبكرة        )  تشرين الثاني  ٢٩(مجلس شورى الجماعة    

 لـم   وهي حالة تاريخية نادرة في تاريخ الجماعة تشكل انعطافة حقيقية في مسار الجماعة التـي              ". وقت
تتعرض خالل عقود عملها على الساحة األردنية إلى اختبارات حقيقية في عالقتها مع مؤسسة الحكم كما                

  .يحصل اليوم
ذات دالالت واضحة تجاه مؤسسة الحكـم،       " رسالة سياسية "البعض يعتبر أن قرار مجلس الشورى بمثابة        

قصاء والضربات المتتالية والحصار الذي     فحواها أن التيار المتشدد سيقود الجماعة في سياق سياسات اإل         
. في تخفيف وطأة األزمة مع الحكومة     " الوسط المعتدل "تتعرض له الحركة، وعدم جدوى محاوالت تيار        

أما الوجه اآلخر للرسالة فهو أن قرار مجلس الشورى بحل نفسه يمثل انعكاساً للتحول في ميزان القـوى                  
 بعد الضربة القاسية التي تلقاها المعتدلون في االنتخابـات النيابيـة            داخل الجماعة لصالح التيار المتشدد    

  .وفشل قيادات هذا التيار جميعها في الوصول إلى قبة البرلمان
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في االنتخابات النيابية األخيرة    " هزيمة اإلخوان "بعيداً عن السجال السياسي واإلعالمي الكبير حول أسباب         
 فيما إذا كانت تعود إلى تدخل الدولة، حسب رواية اإلخوان،           )١١٠ مقاعد فقط من     ٦حيث حصلوا على    (

أم انها تراجع في شعبيتهم وبسبب الصراعات الداخلية، فإن من الواضح أن هذه االنتخابات هـي نقطـة                  
تحول حقيقية في تاريخ الجماعة التي تخوض أخطر التحديات في تاريخها على ثالثة أصـعدة رئيـسة؛                 

  ).أزمة العالقة مع مؤسسة الحكم(وسياسيا ) العالقة مع المجتمع(، اجتماعيا )شديدصراع داخلي (تنظيمياً 
                 أهم التحديات السابقة وأكثرها حسياسية يكمن على الصعيد التنظيمي؛ فالقراءة الرئيـسة تـشير إلـى أن

بين من  تياري الصقور والمقر  "لصالح تحالف   " تياري الوسط والحمائم  "االنتخابات النيابية أضعفت تحالف     
وتذهب أغلب التقديرات إلى أن االنتخابات التنظيمية المبكرة خالل األشهر القريبة القادمة سوف             ". حماس

تؤدي إلى تراجع شديد في حضور تياري الوسط والحمائم، بخاصة بعد قبول المراقـب العـام الـسابق                  
وية مجلـس األعيـان، علـى      لجماعة اإلخوان، عبد المجيد ذنيبات، وهو أحد أبرز قيادات الحمائم، عض          

  .بعد االنتخابات النيابية" قواعد اإلخوان"الرغم من التوتر الشديد الذي يسود في 
التحول القادم في طبيعة قيادة الجماعة وسيطرة المتشددين والمقربين من حماس عليها يؤشِّر إلى أن تيار                

 مع مؤسسة الحكم قد فشل، وأصيبت       الوسط الذي تولى القيادة وراهن على قدرته في تخفيف حدة األزمة          
ما يعني أن الرهان بأن األزمة مع مؤسـسة         . قياداته بخيبة أمل كبيرة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة       

خـالل  " زواجـاً كاثوليكيـاً  "غير صحيح، فالعالقة بين الطرفين لم تكن        " غيمة صيف وتنقشع  "الحكم هي   
بني على مصالح متبادلة وظروف سياسية معينة،       " زواج متعة "السنوات السابقة كما يرى البعض، وإنما       

  ".الهاوية"هي نفسها الظروف التي بدأت تدفع بالعالقة بين الطرفين منذ سنوات نحو 
مؤسسة الحكم ماضية في طريق إعادة هيكلة الحضور االجتماعي والـسياسي للجماعـة، والمـسؤولون               

بر من حجمها الطبيعي بسبب التساهل معها، خالل العقود         الرسميون على قناعة أن الجماعة قد أخذت أك       
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف     . السابقة، وقد آن اآلوان لوضع حدود صارمة على نشاطها وبنيتها التنظيمية          

مع الجماعة، والتي تقـوم علـى قـضم         " المواجهة غير الرأسية  "فقد اعتمدت مؤسسة الحكم استراتيجية      
عية واالقتصادية ومساحات نفوذها المختلفة، وتفكيك أدواتها بصورة متتالية، ما          مستمر لمؤسساتها االجتما  

  ".رأسية"يكفل إضعاف الجماعة بصورة كبيرة، دون الحاجة إلى مواجهة 
إالّ أن رجحان كفة التيار المتشدد قريباً قد يدفع باألزمة بين الجماعة ومؤسسة الحكـم إلـى أبعـد مـن                     

 سيناريوهات مفتوحة تصل إلى احتمال حظر الجماعة أو الحـزب أو اعتقـال              االستراتيجية السابقة وإلى  
قيادات مفصلية، وهي االحتماالت التي درست على أعلى المستويات الرسمية عنـدما تفجـرت أزمـة                

  .االنتخابات البلدية وتجاوز الخطاب المتبادل بين الحكم واإلخوان الحدود المتعارف عليها في النقد
لنيابية كانت رسالة سياسية شديدة القسوة لتيار الوسط بأن مؤسسة الحكم غير معنيـة بكافـة                االنتخابات ا 

دون " إضعاف الحركـة وتحجيمهـا  "التي قدمها هذا التيار، وأنّها ماضية في استراتيجية " رسائل الطمأنة "
كانت " الة الرسمية الرس"وهذه  . البقاء تحت رحمة الرهان على قيادة الجماعة واتجاهها السياسي والفكري         

هدية ثمينة لتيار حماس والمتشددين الذين وظفوها جيدا في سياق الصراع الـداخلي وحركـوا القواعـد                 
  .باتجاه إعادة إنتاج القيادة من خالل حل الهيئات الحالية وإجراء انتخابات مبكرة

أردنة العمل  "الوسط نحو   من جهة أخرى؛ فإن عودة المتشددين والمقربين من حماس تعني أن أجندة تيار              
تلك األجندة التي تقوم على االهتمام أكثر بالشأن الداخلي األردني، واتخاذ خطـوات          . قد فشلت " اإلسالمي

في المقابل فإن أغلبيـة القواعـد       . واضحة بعيداً عن التماهي مع حماس واالشتباك مع الشأن الفلسطيني         
ة وطيدة بين المكتب السياسي لحركة حماس وبين نخب         ، وهنالك عالق  "أصول فلسطينية "اإلخوانية هم من    

قيادية وفاعلة في اإلخوان، وحماس معنية بوجود تأثير عميق لها في األوساط األردنيـة مـن أصـول                  
فلسطينية، في إطار االستقطاب اإلقليمي والصراع بين حماس والمنظمات األخرى على النفـوذ داخـل               
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 أن األردن يتضمن أكبر تجمع للفلسطينيين بعد فلسطين، ما يجعل           التجمعات الفلسطينية المختلفة، بخاصة   
  .منه مركز اهتمام كبير من قبل قيادة حماس

بعض المقربين من مؤسسة الحكم يجادل أن سيطرة التيار المتشدد أفضل على المدى البعيد في المـضي                 
التحايل على األزمات والهـروب     قدما في إضعاف اإلخوان، فوجود التيار المعتدل في القيادة وإتقانه فن            

هو الذي أوصل اإلخوان إلى هذه الدرجة من القوة والنفوذ، تلك القوة التي باتت تقلـق                " حافة الهاوية "من  
 وترى أن اقتالعها بمثابة أولوية على الـصعيد الـسياسي           - على المستوى االستراتيجي   –مؤسسة الحكم   

  .الداخلي
ياح شديد الستراتيجية تحجـيم اإلخـوان إلـى اآلن، إذ أنّهـم             ويشعر مسؤولون في مؤسسة الحكم بارت     

تـوحي أن رد فعـل الجماعـة        ) باللين االختبار (يخسرون موقعاً تلو اآلخر في المجتمع والدولة، وكافة         
إالّ أن هذا الرهان الرسمي بدأ يدفع بنخب سياسية وإعالمية،          . محدود وضعيف، وال يشكل خطراً حقيقياً     

 من اإلخوان، إلى التساؤل عن كلفته في سياق اإلرهاصـات الحاليـة لعـودة التيـار         على مسافة فاصلة  
المتشدد الذي يدفع بالجماعة إلى الوراء واالنكفاء بدالً من إدماجها في الحياة السياسية وتطوير خطابهـا                

  .وممارستها نحو قدر أكبر من الواقعية والعقالنية
لحوارات السياسية والمقاالت الصحافية، لدى نخب سياسـية        فثمة قناعة بدأت تنمو بوضوح، وتظهر في ا       

  نتائجها على المستوى البعيد كارثية، والحـل              " المقاربة األمنية "أن وإن أتت أكلها على المدى القريب فإن
األنجع ليس ضرب تيار االعتدال البراغماتي داخل جماعة اإلخوان والمساهمة باإلطاحة به، بل المطلوب              

يره داخل الجماعة صوناً لتيارات اإلسالم السياسي من االنزالق إلـى االنغـالق والعنـف               تعزيزه وتجذ 
  .والتطرف، ما يشكل مصدر تهديد وقلق دائم وسداً حقيقياً أمام المضي قدما في عملية اإلصالح السياسي

  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  مع النظام اإليراني" التعايش"األميركية بـ" المؤسسة"انعكاسات قرار  .٦٠

  راغدة درغام
التقريـر  "ماذا حدث بين الواليات المتحدة األميركية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية وتمثل في مفاجـأة              

؟ أهو  ٢٠٠٣األميركي بأن طهران أوقفت برنامجها النووي العسكري السري عام          " االستخباراتي الوطين 
العراق واستخدام العالقة الجديـدة الحتـواء       بداية صفقة المقايضة الكبرى بين البلدين القتسام النفوذ في          

العرب وتقزيمهم عند الحاجة؟ هل هو انقالب داخلي لوقف مسيرة الزحف إلى الحرب أتى على الرئيس                
األميركي جورج دبليو بوش، في حين كان متوقعاً له أن يأتي على الرئيس اإليرانـي محمـود أحمـدي                   

 اإليرانيـة وتلـك     - في إطار العالقة التهادنية األميركية       "بزنس كالعادة "نجاد؟ أو أن ما حدث هو مجرد        
  العالقة التاريخية بين اليهود والفرس، بحيث لم تقع حرب اطالقاً بين هذه القوى تحت اي ظرف؟

كل االحتماالت واردة، وما سيحدث خالل األسابيع واألشهر المقبلة قد يزيد األمور بلبلة، كجـزء مـن                 
إنما ما بات واضحاً، منطقياً، هو أن الخيار العسكري لم يعد على طاولة الرئيس              . االستراتيجية أو كإفراز  

" المؤسسة"وبات واضحاً أن    . األميركي ما لم ترتكب إيران خطأ فادحاً ضد القوات األميركية في العراق           
 األميركية اتخذت ضمناً قرار التعايش مع النظام اإليراني والكف عن محاوالت إطاحتـه، مقابـل ثمـن                

  .ستظهر تفاصيله الحقاً
واقعياً، ان حرب العراق وضعت إيران شريكاً إلسرائيل فـي          . ظاهرياً، المقابل هو العراق وفي العراق     
 وكالة استخبارات أميركية يرسخ التفوق اإليراني ويرفع عـن          ١٦مرتبة التفوق االقليمي، وها هو تقرير       

  .رجال الحكم في طهران شبح الحرب وعبء العقوبات
كل الحاالت، ان سحب الخيار العسكري أو تحييده أمر يثلج صدر الكثيرين ليس فقط من أميـركيين                 في  

وأوروبيين، وإنما أيضاً من العرب، ال سيما أن الدول العربية هي التي تدفع تكاليف الحروب األميركيـة                 
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 اإليراني قد ينعكس في     يزعمها الرئيس " انتصارات"لكن ترسيخ التفوق في     . في المنطقة، استقراراً وماالً   
ضمنت توقـف طهـران عـن       " الصفقة الكبرى "طموحات إيرانية اقليمية لها نكهة الهيمنة، إال إذا كانت          

، والعمل مـع    "حزب اهللا "و  " حماس"التدخل في شؤون فلسطين ولبنان ووقف دعمها بالسالح والمال لـ           
  .ونوعية الحكم اإليراني" ةتصدير الثور"دول الخليج العربية في شراكة بعيداً عن أنماط 

في كل األحوال، على القيادات العربية التفكير بعمق في معنى ما حدث يوم قررت الواليـات المتحـدة                  
وعلـى القيـادات    . الكشف علناً عن تقرير لوكالة االستخبارات، فيما كان في وسعها ابقاؤه في الخفـاء             

 معنى الفجوة في الصدقية األميركية وتكريس سمعتها        األميركية، داخل اإلدارة وخارجها، التفكير ملياً في      
القائمة على ترك األصدقاء تحت ذهول الخداع واالستغناء، حتى بمجرد انطبـاع ولـو عـابر لتقريـر                  

، ألنـه   "البطة العرجـاء  "الوكاالت االستخباراتية، لربما أدخل إدارة جورج دبليو بوش، رسمياً، في خانة            
ه تضمن المعلومات بأن إيران تخلت عن برنامجها النووي العـسكري،           فمجرد أن . سحب منها الخيارات  

وأنها ليست ناشطة فيه اآلن، قد يجعل شبه مستحيل لجورج دبليو بوش أن يوجه ضربة عـسكرية إلـى                   
  .هذا التقويم لربما دحض كل خطوة استثمرت فيها اإلدارة األميركية لتهيئة الرأي العام األميركي. إيران

ود اإلدارة في األسابيع واالشهر القليلة الماضية على تسليط األضواء على الدور اإليراني             لقد انصبت جه  
ضد القوات األميركية في العراق، من دون التركيز على الناحية النووية، ما يشير إلى أنها كانت تتوقـع                  

لية لضربة عسكرية   أوعزت الى األصدقاء والحلفاء أن التحضيرات العم      . استنتاج الوكاالت االستخباراتية  
أبلغت الحلفاء،  . ضد البنية التحتية للنظام دخلت مرحلة التأهب رهن اتخاذ الرئيس األميركي قرار التفعيل            

على أعلى المستويات، أن حامالت الطائرات في مياه الخليج ليست في نزهـة، وأن الموعـد المنطقـي                  
لك إلعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذريـة       ، وذ )ابريل( نيسان   -) مارس(للعمل العسكري هو حوالي آذار      

وكي يبذل آخر جهد ديبلوماسي وآخر اجـراء عقوبـات          . التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، الفرصة     
  .القناع إيران بالتراجع عن رفضها بتعليق تخصيب اليورانيوم الذي جاء بإجماع أعضاء مجلس األمن

تم تحييدها عمـداً    " النووية" ما زالت في مكانها، وأن الناحية        هناك من يعتقد أن استراتيجية خيار الحرب      
عن مبررات العمل العسكري اآلتي بسبب ترابط أسلحة الدمار الشامل في األذهان مع عدم العثور عليها                

مبررات العمل العسكري ستنصب على الرد على األفعال اإليرانية في العـراق            . في أعقاب غزو العراق   
القوات األميركية، وجهود إيران لنسف عملية السالم التي انطلقت من أنـابوليس عبـر              التي تودي بحياة    

  ".حزب اهللا"، واعتزام إيران تحويل لبنان قاعدة إيرانية من خالل "حماس"
ولقد كان ملفتاً جداً اتخـاذ      . فليس هناك أي شيء مستبعد تماماً في هذه المرحلة من االفرازات          . هذا وارد 

ية قرار الكشف العلني عن التقويم االستخباراتي، كما أنه من الملفت حقاً افراط الوكاالت              اإلدارة األميرك 
إيران من العمل حالياً على سالح نووي في الوقت الذي تقـول فيـه              " تبرئة"االستخباراتية األميركية في    

طع بهـذه الدرجـة مـن     مهالً ال ضرورة لمثل هذا االستنتاج القا      : الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما فحواه     
  .الحسم

بالطبع، إن البرادعي يشعر بأن التقويم االستخباراتي األميركي يشهد له بما كان يقوله دوماً حول عـدم                 
لكن التقـويم األميركـي قـد       . امتالك الوكالة أدلة على انخراط إيران في برنامج عسكري نووي سري          

ركيز على االستنتاج نفسه بأن طهران تخلت عن        الت: يضعف أوراق الوكالة نفسها وذلك من خالل أمرين       
وما سيؤدي إليه هذا االستنتاج من اضعاف العزم الدولي علـى تـشديد             ... ٢٠٠٣البرنامج السري عام    

بكالم آخر، إن االحتفاء    . العقوبات إذا استهانت إيران بالتزاماتها أمام الوكالة ولم تتقدم إليها بالتعاون التام           
 الدولية وبدحض الهجمات عليها، سوية مع اسـتبعاد الخيـار العـسكري وتـشديد        بانتصار رأي الوكالة  

العقوبات، قد تدفع الوكالة الدولية ثمنه، ألنها ستكون بمفردها وحيدة من دون زخم الضغط وراءها، وهي                
  .تتفاوض مع إيران في فيينا بعيداً عن مجلس األمن
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نحو إبعاد الملف عن مجلس األمن وأال تلعب دور عراب          لذلك، قد يكون في صالح الوكالة أال تدفع كثيراً          
تفكيك قرار مجلس األمن الستئصال طلب تعليق تخصيب اليورانيوم كشرط مسبق لرزمة الترغيب التي              

فإذا صـح أن إيـران   . قدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية زائداً المانيا إلى إيران، بما في ذلك الحوار 
، ال بد من التفكير بأن ذلك التاريخ يتزامن مع          ٢٠٠٣جها النووي السري عام     جمدت أو توقفت عن برنام    

طهران الحكيمة سياسياً لربما قـررت أن       . العد العكسي إلى، ومع تنفيذ الغزو االميركي واحتالل العراق        
فكل . العمل العسكري قد يطالها، ولذلك أوقفت البرنامج، إنما هناك نظرية أخرى مثيرة للفضول واالنتباه             

 من محافظين جدد إلى دعاة اطالق ما أسموه         -المؤشرات حينذاك أفادت أن رجال الحرب على العراق         
 كانوا يعملون على أساس أن العدو ليس سوى السنّة الذين انتجوا اإلرهـاب والهجـوم                -" القوة الشيعية "

أن العـراق، برئيـسه     الفكرة الرئيسية ألولئك الرجال كانـت       . ٩/١١/٢٠٠١على الواليات المتحدة يوم     
قـالوا إن   .  الغطاء لتبرير ضرب العراق بذريعة اسلحة الدمار الـشامل         -" النموذج"صدام حسين، يشكل    

 -األراضي العربية الغنية بالنفط مأهولة سكانياً بالشيعة العرب، وان أفضل السبل إلنشاء الحزام النفطي               
وعندئذ يكون في المستطاع    . اطق الغنية بالنفط   هو اشعال الفوضى في هذه المن      -" بترولستان"أي أراضي   

 إسرائيلية متميزة،   -ومن هناك، ومن خالل عالقة سورية       . انشاء مد شيعي من الخليج العربي إلى إيران       
  .يمكن الترابط مع إسرائيل عبر سورية ولبنان

خـاذ القيـادة     المـرجح وراء ات    - مدعوماً بإجراءات حرب تقسيم العراق بذريعة تحريره         -هذا التفكير   
إن الضغوط العسكرية عبر حـرب      . اإليرانية قرار تجميد برنامجها النووي العسكري، قد يكون صحيحاً        

العراق، والضغوط الديبلوماسية عبر اجراءات العقوبات، هي التي أدت بالقيادة اإليرانيـة إلـى تجميـد                
يقية وراء حرب العراق كانت لتقسيمه      إنما، إذا أثبت التاريخ أن األسباب الحق      . البرنامج العسكري النووي  

من أجل تزاوج مصلحة إسرائيل مع مصلحة إيران في أذهان دعاة الحرب، فإن الـسبب الحقيقـي وراء                  
فال لـزوم لـه فيمـا كانـت     .  هو الحكمة٢٠٠٣ايقاف البرنامج النووي العسكري السري اإليراني عام     

ر إليران وإسرائيل الذي امتلك تلك القدرات النووية        الواليات المتحدة تشن حرباً على العدو العربي األكب       
  .لنسف تلك القدرات ولتقسيم تلك الدولة وشرذمتها بمساهمات وبتمويل عربي على السواء

لقد كان الفتاً للغاية قول الرئيس األميركي اثناء مؤتمره الصحافي فـي أعقـاب تقريـر االسـتخبارات                  
ثم جاء انتخاب محمود أحمدي     . ؤسسة اإليرانية الحاكمة في طهران    األميركية أن تفاهماً كان قائماً مع الم      

هذه الزاوية ذكرت تكراراً أن أحمدي نجاد أتى كمفاجأة سارة لرجال زمرة المحافظين الجدد              . نجاد لينسفه 
ذكرت أن أحمدي   . ذوي العالقة الوطيدة مع رجال النهوض بالقوة الشيعية انتقاماً من هيمنة السنّة العرب            

 علـى خطـط     - موقتـاً    -شكّل عصا في الدوالب ألنه تحدث عن إسرائيل بلغة مرفوضة قضت            نجاد  
المحافظين الجدد الرامية الى تقزيم واحتواء العرب واستئصال مناطق الموارد النفطية منهم بإمالء مـن               
ا رجال الحكم في إيران، من أمثال الطموح الثري هاشمي رفسنجاني وآيـة اهللا خـامنئي، الـذين تحلـو          

لعبـوا  . شخص اسمه أحمدي نجاد   " عرقلة"بالصبر والحنكة وهم يلعبون األوراق االستراتيجية على رغم         
 عـن الطموحـات النوويـة       - موقتـاً    -الورقة االستخباراتية وتصرفوا بحكمة استراتيجية عبر التخلي        

  .العسكرية
ـ       -ما يقدمه هؤالء الرجال في صفقة المقايضة الكبرى           هـو الـشراكة     -ا حـدث     إذا كان هذا حقـاً م

يقدمون قدرات ال يستهان بها على ضبط       . االستراتيجية مع الواليات المتحدة وإسرائيل في احتواء العرب       
 عراق خال من    -فالعراق هو الجائزة الكبرى إليران      ". إيرانياً"األمور في العراق شرط أن يكون عراقاً        

عراق خاضع للنفوذ اإليراني يمثـل      ... الستقاللقدرات تصنيع األسلحة النووية ومدجن غير قادر على ا        
ساحة انطالق للنفوذ في دول الخليج باسم القيادة الشيعية، حتى ولو كان في حقيقته نفوذاً عجمياً للهيمنـة                  

  .على العرب
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وماذا تحصل عليه الواليات المتحدة مقابل كل ذلك، من االعتراف بالنظام في طهران كأمر واقـع إلـى                  
لتفوق بامتياز إلى رجال الدين ورجال الثورة اإليرانية؟ هو ذا السؤال األكبر الذي تـصعب               تقديم مرتبة ا  

  .اإلجابة القاطعة عليه
النظرية المنطقية تقتضي التفكير في بديهيات المقايضة من ناحية اصرار اإلدارة األميركية على تخلـي               

سهل نسبياً مقارنة مع طلـب      " حماس"التخلي عن   ". حزب اهللا "و  " حماس"الحكومة اإليرانية عن كل من      
فعلى رغم كل المزايدات على السلطة الفلسطينية واستغالل المعاناة الفلـسطينية           ". حزب اهللا "التخلي عن   

انها ورقـة للمقايـضة وليـست       . تحت االحتالل، فإن المسألة الفلسطينية ليست عضوية االرتباط بإيران        
  .وجية، ولذلك فإنها قابلة لالستغناء عنهامسؤولية ايرانية ألسباب طائفية أو ايديول

فمعه العالقة عضوية واستراتيجية وتكتيكيـة      . في لبنان " حزب اهللا "األمر مختلف عندما يتعلق األمر بـ       
السيد حسن نـصراهللا فـي مقـام        " حزب اهللا "هذا ال يعني أن الماللي في ايران سيضعون زعيم          . في آن 

وكـذلك لبنـان قابـل      " حزب اهللا " االيرانية، انما يعني أن      -األميركية  األولوية قبل العالقة االستراتيجية     
  . االسرائيلية مروراً بالسورية- االيرانية -لألخذ والعطاء في معادالت العالقة األميركية 

العصا في دوالب تلك العالقة هي المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في االغتياالت السياسية اللبنانيـة               
 أهم المطالب السورية بتجميدها أو منع انشائها ألسباب واضحة تماماً، إذ أن اصرار دمشق               والتي تشكل 

على إلغاء تلك المحكمة ليس سوى شهادة على أرجحية تورطها في هذه الجرائم االرهابية طبقاً للتعريف                
  .الرسمي لمجلس األمن لها

 في عهد رئيسها الجديد نيكوال سـاركوزي        فال إسرائيل، وال الواليات المتحدة، وال فرنسا التي تدهورت        
من دولة مرموقة من الدرجة األولى الى كيان للمقايضات من الدرجة الثانية، ستكون قادرة على تقـديم                  

فلقد خرجت المحكمة من أيادي كل هؤالء ولن تـتمكن المقايـضات            . الضمانات لدمشق بإلغاء المحكمة   
  .أو من وقف المحاكمةوالصفقات من احتواء التحقيق وما استنتجه، 

 عولجت ناحية دور سورية في لبنان والمحكمة الدولية         - إذا كانت هناك صفقة المقايضة الكبرى        -فكيف  
لبنـان  " باعوا"األميركيون  : لمحاكمة من خطط وارتكب جرائم االغتياالت السياسية؟ البعض يسرع ليقول         

ور عدة من بينها جورج بوش نفسه ونظرتـه         انما في هذا القول تسرع وإفراط وقفز على أم        . والمحكمة
" المؤسـسة "لربما خـضع الرجـل لـضغوط        . الى مواقفه العلنية وتعهداته الشخصية في موضوع لبنان       

انما ال دليل على أن هذا هـو        . االميركية الحاكمة وطأطأ رأسه منسحباً ومتنصالً من التزاماته نحو لبنان         
راني النووي قد يؤدي به الى رفع صوته أعلى ليقول لطهران           حقاً ما حدث بل ان التطور في الملف االي        

  .وارفعوا أيديكم عن لبنان. كفوا: ولدمشق
انما ألن هذه مرحلة البلبلة والضياع والبحث عما حدث وراء القرارات المفاجئة والقرارات المبيتة، مـن                

دول العربية في اتجاهات    الضروري االنتظار الى حين فرز وفهم األحداث ومن بينها تحرك قادة بعض ال            
بين هذه الزيارات مفاجأة زيارة العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني الى سورية ومـا              . وزيارات مفاجئة 

وبينها أيضاً سابقة حضور محمود أحمدي نجاد قمة دول         . تالها من زيارات للمسؤولين األردنيين الكبار     
هو عنوان التحركات بمعنـى العمـل       " السلخ"ان كان   فليس واضحاً   . مجلس التعاون الخليجي في الدوحة    

 االيرانية  -أي ليس واضحاً بعدما إذا كانت التهادنية االميركية         . نحو فصل سورية عن ايران، أو العكس      
أطلقت جناح تهادنية عربية مع كل من ايران واسرائيل لفتح صفحة جديدة نوعية فـي منطقـة الـشرق                   

  .األوسط برمتها
 الملفـات   -تصاعد وتتكاثر وتوقيتها مثير لالنتباه ال سيما في العراق وفلسطين ولبنان            رائحة الصفقات ت  

االستعدادات تأخذ مجراها إلنشاء قاعدة أميركية في العراق        . الثالثة التي تميز العالقات االقليمية والدولية     
اً وتفاهماً ايرانيـاً بحـسب       العراقية ويتطلب تفهم   -بموجب تفاهم واتفاق يحكم العالقة الثنائية االميركية        

في حرب العراق هو الذي ربما أدى بالوكاالت االستخبارية الـى           " الفشل"ولذلك، ليس تاريخ    . التقديرات
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انـه مـستقبل    . العمل على استعادة كرامتها وسمعتها التي سقطت في مبررات وذرائع حـرب العـراق             
حدة وايران لتجنب الحرب، والعمل، بدالً من       المصلحة المشتركة المتمثلة في حاجة كل من الواليات المت        

ذلك، على ترتيب اقتسام النفوذ في العراق واستخدام الشراكة االستراتيجية الجديدة لنفوذ من نوع آخر في                
  .منطقة الشرق األوسط

فكما أتى أحمدي نجاد لينقلب على ترتيبات تم إعـدادها بـين الحكـومتين              . كل هذا يبقى رهن المفاجآت    
ة وااليرانية، كما أكد بوش في تصريحاته هذا االسبوع، قد يأتي بمفاجأة تطـال صـبر الرجـل       االميركي

أما اليوم فإن الرئيس األميركـي      . ويستعيد الزخم " البطة العرجاء "القابع في البيت األبيض وتجعله يركل       
و ان كـان تـم      يبدو ضحية انقالب داخلي عليه ليس واضحاً ان كانت المؤسسة الحاكمة دبرته لتطويقه أ             

  .اقناعه به ألسباب أعمق واوسع ما زالت سرية
  ٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  :كاريكاتير .٦١

  

  
  ٧/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 


