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  والرئاسة تشدد على انتخابات مبكرة ..عباس وبيت "المنتدى" فقط لتسليم مستعدة "اسحم" .1

أبدت حركـة حمـاس     :  نقالً عن مراسلها في رام اهللا، كفاح زبون        8/12/2007الشرق األوسط   ذكرت  
 وبيته في قطاع غزة، على ان يتم بعد       ) المنتدى(استعدداها لتسليم الرئيس عباس مقر الرئاسة الفلسطينية        

ذلك انطالق حوار يعيد الوضع الى ما كان عليه وأفضل، ونفت الحركة اسـتعدادها لتـسليم المقـرات                  
وقـال احمـد    ". ان اي شروط مسبقة هي مرفوضـة      "األخرى قبل بدأ الحوار مع الرئاسة وفتح، معتبرة         

، هنـا   نرحب بأبو مازن في قطاع غزة، وننتظره      "يوسف، مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية        
ونحن سنصل معه الى اتفاق بالتأكيد، فما زال الـرئيس          "، وتابع   "في مقره وفي بيته، وليتفضل ليتسلمهما     

ـ     ". الشرعي لنا، وما زلنا نحتفظ بصوره في مكاتبنا        " الـشرق األوسـط   "وكان يوسف يجيب عن سؤال ل
قت لتسليم الوزارت المدنية    حول استعداد حماس لتقديم بادرة حسن نية، نافيا استعداد الحركة في ذات الو            
واعتبر يوسف ان امتناع    . أو المقرات األمنية، قبل بدء الحوار مع فتح كما جاء في بعض وسائل اإلعالم             

انهم ال يريدون   "السلطة عن الحوار مع حماس، هو امتناع عن العودة الى حكومة الوحدة الوطنية، وقال               
 واقر يوسف بوجود وساطات متعددة، اسـتمعت مـن          ".العودة الى حكومة الوحدة، وهذه هي كل القصة       

  .الطرفين، بدون ان تنجح حتى اللحظة بجمعهما حول طاولة واحدة
ان دوال عربية كبرى تمارس ضغوطا على الطرفين، من اجـل انهـاء حالـة               " الشرق األوسط "وعلمت  

 في غزة، وهـي     وحسب يوسف فان حماس ال تنوي اقامة دولة       . االنقسام، خصوصا بعد مؤتمر أنابوليس    
  .تدرك مخاطر االنقسام الحاصل، ومستعدة للعادة االمور الى افضل مما كانت عليه

لكن الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، استبعد التوصل الى اتفاق قريب، مشددا على انه ال تغيير فـي                  
ـ    رهـوم نيـة    ، ونفـى ب   "كل الملفات على طاولة الحوار فقط     "إن  " الشرق األوسط "موقف حماس، وقال ل

حماس تسليم أي وزارات أو مقرات للسلطة الفلسطينية، واعتبر ان كل ما يقـال عـن لقـاءات تجمـع                    
. الحركتين في بالد عربية حتى اآلن، هي تكهنات اعالمية، تستند الى مبادرات قدمتها قـوى فلـسطينية                

ا بتسليم الوزارات المدنيـة     وأكد برهوم ان الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، قدمتا اقتراح         
  ".ان الحركة لم تقبل"كخطوة اولى، على ان تسلم المقرات األمنية على طاولة المفاوضات، موضحا 

ـ   الأما ناصر الدين الشاعر، وزير التربية في         ان هنـاك تفهمـا     " الشرق األوسـط  "حكومة المقالة، فقال ل
  .نهما ال يزال يحتفظ بمواقفه الصعبةللمواقف المعلنة بين الطرفين، لكنه شدد على ان كال م

االخبارية المـستقلة   " معا" تتابع وكالة    :بيت لحم ونابلس  من   7/12/2007 وكالة معاً اإلخبارية     وأضافت
منذ ايام ملف الحوار الوطني الفلسطيني، ورغم اندفاع بعض المتحدثين الرسـميين واتهـامهم الوكالـة                

رفون ان لدى الوكالة وثائق وتسجيالت مهنية تؤكد روايتها الصحافية          اال انهم وقيادتهم يع   " بتلفيق االخبار "
من مصادر شديدة االطالع ان الحوار      " معا"وفي هذا االطار علمت وكالة       .ومن مصادر شريفة ووطنية   
وان االمور وصلت الى مجال االجابات القاطعة حول االسـئلة          " لحظة الحسم "بين فتح وحماس قد وصل      

عـن مقـار    ) وليس التراجع ( على اعالن قبولها التخلي      -"معا"بحسب مصادر   - قتحماس واف  .الصعبة
وتشمل المقار المدنيـة     .السلطة المدنية في قطاع غزة لصالح مسؤولي السلطة بما فيها المعابر الحدودية           
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وزارات مثل الصحة والتعليم والتخطيط، اما المقار االمنية فقالت حماس للوسطاء العرب انهـا سـتترك                
قادة مـن  (وعلى هذا االساس ستجتمع قيادة حماس      .مر البت فيها للوفدين الفتحاوي والحمساوي مستقبالً      ا

  .مطلع االسبوع في مدينة جدة السعودية للتشاور حول هذا االمر) دمشق واالردن ولبنان وفلسطين
 راس خلوة جدة،    ايضا ان العاهل السعودي لن يلتقي حاليا بخالد مشعل والذي سيكون على           " معا"وعلمت  

دول عربية مثل السعودية وقطـر والـسودان والـيمن           .وانما سيوفد االمير سعود الفيصل للتباحث معه      
من جانبها   .غزة خدمة للمصلحة الوطنية   " انقالب"طالبت مشعل قبول شرط الرئيس عباس بالتراجع عن         

  :الثالثة التالية" الثوابت"الرئاسة الفلسطينية كررت موافقتها المبدئية على المصالحة على اساس 
  .تراجع حماس عن االنقالب وتبعاته: اوالً 
  ".ف.ت.م"التقيد بالتزامات : ثانيا
  قبول الدعوه النتخابات مبكرة لحسم انقسام الشارع الفلسطيني ومؤسساته: ثالثاً

 في  "سحما"أكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم        :غزة 8/12/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد
اإلخباريـة بـشأن    " معـاً "، أن كل ما ورد من معلومات فـي وكالـة            )7/12(تصريح له مساء الجمعة     

أنباء عارية عن الصحة وال أساس لها، وهدفها خلق         "استعدادات لتسليم مقار أمنية أو وزارات مدنية هي         
الـذي يعطِّـل    " قائالً إن    بالحوار، لكنه استدرك  " حماس"وجدد أبو زهري تمسك حركة      ". مزيد من البلبلة  

  ". الحوار هو موقف الرئيس عباس وحركة فتح التي وضعت اشتراطات غير معقولة لبدء الحوار
  

   تلوح بالمفاوضات مع السوريين بدال من الفلسطينيين"إسرائيلية"أوساط عسكرية : عبد ربه .2
هات عسكرية إسـرائيلية بالعمـل    اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ج  :القدس

على إفشال لقاء أنابوليس والعملية السلمية بشكل عام، وأشار إلى أن هذه الجهات تلوح اآلن بالذهاب إلى                 
ملف المفاوضات مع سورية بدال من الفلسطينيين؟، ليس لغاية االنسحاب من الجوالن بل للمناورة وخداع               

ـ     .الرأي العام  أن استمرار العدوان علـى غـزة وإطـالق         " قدس برس "واعتبر في تصريحات خاصة ل
الرسالة واضحة مـن هـؤالء،      : "عمليات االستيطان يصب في ذات اتجاه إفشال العملية السياسية، وقال         

وهي أن هذه القوى تخوض معركة ضد أنابوليس وضد القوى الفلسطينية وبعضها يفضل البدء بملفـات                
ألراضي الفلسطينية لديهم ليس لها حدود، وهم غير جـادين          أخرى مثل سورية، ألن مطامع التوسع في ا       

في االنسحاب من الجوالن، وإنما يريدون لفت أنظار العالم بعيدا عن الملف الفلسطيني، وهـي منـاورة                 
هدفها خداع الرأي العام العالمي بأن إسرائيل تريد السالم فيما هي تمارس عمليات توسع استيطاني كبيرة                

ونفى عبد ربه أي عالقة لمأزق       ".يني وتتهرب من استحقاقات السالم مع الفلسطينيين      في األراضي الفلسط  
مـن يريـد مـن الفـصائل     : "وقـال  . اإلسرائيلية باالنقسام الفلسطيني الداخلي-المفاوضات الفلسطينية  

ن نعـزل   الفلسطينية أن ينضم لمنظمة التحرير الفلسطينية فعليه أن يلتزم ببرنامجها أوال ألننا ال نريـد أ               
سوف يجعلنا في عزلة عن العـالم       " حماس"أنفسنا عن العالم، وأي تغيير لبرنامج المنظمة لصالح برنامج          

  ".أجمع والعالم العربي منه على وجه الخصوص
  7/12/2007 قدس برس

  
   بليون دوالر5.5تتوقع دعماً بقيمة وعد خطة تنمية لطرحها على مؤتمر باريس السلطة تُ .3

 انهت السلطة الفلسطينية إعداد خطة تنمية ثالثية لتقديمها الى مـؤتمر المـانحين   :يونس محمد  –رام اهللا   
وتتسم الخطة بطابع انقاذي، اذ جاءت بعـد         .الذي سيعقد في باريس في السابع عشر من الشهر الجاري         

مـن عـام   سبع سنوات من انتفاضة قام خاللها الجيش االسرائيلي بتدمير واسع للبنية التحتية، وبعد اكثر           
فـي االنتخابـات    " حماس"ونصف العام على توقف الدول المانحة عن تقديم دعم مباشر للسلطة بعد فوز              

 2008سمير عبداهللا ان تكاليف تنفيذ الخطة التي تشمل السنوات مـن            .وقال وزير التخطيط د    .التشريعية
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وتـوفير رواتـب مـوظفي       بليون دوالر، وتشمل اعادة اعمار البنية التحتية،         5.5 تصل الى    2010الى  
  :وحددت الخطة ثالثة اسس للتنمية الحقيقية في االراضي الفلسطينية، وهي على النحو التالي. السلطة

 فرض القانون والنظام في االراضي الفلسطينية، وتنفيذ اصالحات رئيسية تمكن الـسلطة مـن خلـق                 -
  .اقتصاد مستدام، وبناء مؤسسات فاعلة تشكل نواة لدولة مستقلة

 قيام اسرائيل بإزالة العقبات التي تعرقل سير عمل الحكومة واالقتصاد، وبالتالي قيام دولة فلـسطينية                -
  .قابلة للحياة

 مطالبة المجتمع الدولي مواصلة دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتوفير دعم متسق ومـرن للـسلطة                -
  .الوطنية الفلسطينية

 على اجراءات كبيرة وجوهرية مثل ازالـة الحـواجز          وتشدد الخطة على ضرورة إقدام حكومة اسرائيل      
العسكرية، مشيرة الى انه من دون ذلك فان استثمار السلطة والجهات المانحة في خطة االصالح والتنمية                

  .كما تربط الخطة بين نجاحها وحدوث تقدم ملموس في السالم .الفلسطينية لن يحقق تحسينات مستدامة
  8/12/2007الحياة 

  
  مقدسيون األسرى يطالبون بالتصدي للمخطط االستيطاني نواب الال .4

دعا النواب المقدسيون المختطفون في سجون االحتالل إلى حملـة فلـسطينية            :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 وحدة سكنية استيطانية    300واسعة للتصدي للمخططات االستيطانية الصهيونية الجديدة الساعية إلضافة         

وقـال األسـرى إن     .  المقامة على جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلـة         "هارحوما"جديدة في مستوطنة    
الخطوة الصهيونية الجديدة تظهر بشكل ال لبس فيه أن النهج االستيطاني التوسعي هو سياسة عامة لدولة                

نواب في رسـالة    الوذكر  . االحتالل بغض النظر عن الهوية السياسية واأليديولوجية للجهات التي تحكمها         
من سجن أيالون أن المطلوب اآلن هو حالة وطنية من الـوعي بالمخـاطر المحدقـة بالمدينـة                  سربوها  

المقدسة تنتج عنها سلسلة من الفعاليات السياسية والوطنية والنـضالية والقانونيـة واإلعالميـة الهادفـة                
 .للتصدي لجريمة نهب األرض الفلسطينية

  8/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

   اشتكى مصر لواشنطن وتل أبيب لفتحها معبر رفح في وجه الحجاج سعبا: صحيفة فلسطين .5
 ألمريكـا اشتكى مـصر    " أبو مازن "ول في مكتب الرئيس عباس أن       ؤكشف مس  ::براء مصطفى /رام اهللا 

ول الذي طلب عدم    ؤوقال المس  .بعدما قامت بفتح معبر رفح الحدودي أمام حجاج قطاع غزة         ) إسرائيل(و
ـ   أن المقاطعة في رام اهللا اهتزت صباح االثنين الماضي حينما تم فتح معبر رفح              " ":فلسطين"ذكر اسمه ل

 ".حجاج من قطاع غزة، وان القيادة الفلسطينية هناك صدمت صدمة كبيرة بقيام مصر بفتح المعبر              الأمام  
ولين في هذه القيادة السيما الطيب عبد الرحيم وريـاض المـالكي وغيـرهم مـن                سؤأن الم : "وأضاف
ين أصيبوا بصدمة كبيرة وخيبة أمل غير مسبوقة جراء فتح معبر رفح، معتبرين بان ذلك نصرا                ولؤالمس

وأشار إلى أن السفارة المصرية في رام اهللا تلقت سيل كبير من االتصاالت لالستفـسار                ".كبيرا لحماس 
  .عن هذا التصرف من قبل القيادة المصرية

ع وزيرة الخارجية األمريكية رايس اشتكى فيها مصر أن عباس أجرى اتصاال هاتفيا م: "ولؤوقال المس
إن الجانب المصري "ول، وقال لها ؤلفتحها معبر رفح أمام حجاج قطاع غزة والذي وصفه بغير المس

غرر بنا وتالعب بنا حينما أكد لنا انه لن يفتح المعبر في وجه حجاج قطاع غزة بأي حال من األحوال، 
  ". بفتح المعبر قبل ساعتين من ذلك، ووضعتني تحت األمر الواقعإال أن القيادة المصرية ابلغني
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أن عباس اشتكى مصر كذلك للدولة العبرية والتي أعدت رسالة وبعثت بها إلى : "ولؤوأضاف المس
  ".وزارة الخارجية المصرية لالستفسار منها عن هذا التصرف

  8/12/2007صحيفة فلسطين 
  

   إعالن موقفها"فتح" تطالب حكومة المقالةال إنفجار أمام مقر السرايا، و:غزة .6
 وقـع الليلـة     : عـالء المـشهراوي    ،غزة نقالً عن مراسلها في    8/12/2007القدس الفلسطينية   نشرت  

الماضية انفجار هز مدينة غزة، ناجم عن انفجارعبوة ناسفة كبيرة الحجم قرب البوابـة الغربيـة لمقـر                  
وقال اللواء توفيـق جبـر مـدير         .شرطة المقاله مقرا لها   والذي تتخذه ال   السرايا الحكومي وسط المدينة   

الشرطة ان الشرطة حضرت على الفور الى المكان وباشرت في التحقيق فيما فتشت عده سيارات كانت                
ماره في المكان مشيرا الى ان الجهات التي تقف وراء االنفجار جهات عابثة تريد اعادة غزة الى دائـرة                   

  .ت بالهدوءالفلتان االمني بعد ان نعم
 داعيا قياداتهـا    ،بالمسؤولية عن االنفجار  ) فتح( حركة   ،على لسان ناطق باسمها   ) حماس(واتهمت حركة   

 .أن تخرج علناً وتنبذ العمليات التي تستهدف األجهزة األمنية التابعة لحماس
اسـم  قال ايهاب الغصين المتحـدث ب     : ألفت حداد نقالً عن مراسلته،     7/12/2007 48عربوأورد موقع   

ما زال بعض العابثين يحاولون زعزعة االمن واالستقرار فـي          " 48الداخلية فى الحكومة المقالة لعرب      
 كافة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة فتح باظهار موقف واضح من هذه التفجيرات التـي               طالبو،  غزة

 هذه التفجيرات فانها    واوضح انه فى حال لم تقدم حركة فتح تحديدا موقفا حيال          ،  تضر بالمصلحة الوطنية  
ستكون ضمن دائرة االتهام المباشر خاصة وان الكثير من التفجيرات السابقة ثبت من خالل التحقيـق ان                 

 .عناصر من حركة فتح يقفون وراءها
  

  " أنابوليس" عضواً في الحزب منذ لقاء 500أمن عباس اختطف ": حزب التحرير" .7
ـ ية، األجهزة األمنيـة الخاضـعة إلمـرة    في الضفة الغرب" حزب التحرير " اتهم   :نابلس رئيس عبـاس  ال

باختطاف نحو خمسمائة عنصر من كوادره، عقب قمع المسيرات السلمية التي دعا لها أثناء عقـد لقـاء                  
عـشرة  ) 7/12(وقال الحزب في بيان صحفي له، أن األجهزة األمنية اختطفت أمس الجمعة             ". أنابوليس"

وأشـار إلـى أن تلـك       . عتقاالت ضد أبناء الشعب الفلسطيني    ناشطين ينتمون للحزب ضمن مسلسل اال     
، الفتاً االنتباه إلى أنه تم إطالق سراح        "استخدمت أساليب قذرة مع المعتقلين خالل فترة اعتقالهم       "األجهزة  

إدانة واستنكار هذه العقلية التـي تتـصرف بهـا الـسلطة            "وشدد الحزب على    . بعضهم في وقت الحق   
، مؤكداً أن جريمة قتل عضو حزب التحرير هشام البرادعي، بدم           "لشعب الفلسطيني وأجهزتها ضد أبناء ا   

ودعـا حـزب التحريـر أبنـاء        ". تدلل على نوايا الفئة الضالة في تلك األجهزة       "بارد ومن مسافة قريبة     
األجهزة األمنية المخلصين لوطنهم وقضيتهم بأن يعملوا على توحيد أمتهم، ويعودوا إلى صفوف شـعبهم               

  . فضوا التساوق مع االحتالل ضد أبناء جلدتهموير
  8/12/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يقتحمون مسجدين" فتح" وعناصر من .. أشخاص9األمن الفلسطيني يعتقل : الضفة .8

 أشخاص خالل الساعات األربع والعشرين الماضية في مناطق         9 اعتقلت أجهزة األمن الفلسطينية      :نابلس
باقتحام مسجدين في كل من الخليـل       " فتح"الغربية المحتلة، كما قام عناصر من حركة        متفرقة من الضفة    

" عز الـدين القـسام    "ففي جنين اعتقلت األجهزة األمنية جمعة أبو خليفة، وهو عضو في كتائب              .ونابلس
، وفي نابلس اعتقلت األجهزة محمد      2002 أبريل   /حيث سبق أن شارك في معركة مخيم جنين في نيسان         
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عز "مسجد  " فتح"اقتحم عناصر من حركة     " عورتا" وفي قرية    .المة ومصطفى حجة وأنس سعد عواد     سو
  .، وألحقوا أضرارا بمحتوياته بعد دخلوه بأحذيتهم"الدين القسام

وفي الخليل اعتقلت األمن الفلسطيني عادل محمد العمايرة وأشرف يوسف عطية، كما اقتحم مسلحون من               
  .مدينة واحتجزوا بعض محتوياته، ودنسوه بأحذيتهممسجد الرحمن في ال" فتح"

  .وفي رام اهللا اعتقلت األجهزة مدير مركز العودة أحمد شتات، وأسيد عبد اهللا وزياد اشجاعية
  7/12/2007 قدس برس

  
   للتراجع عن السيطرة على مجمع القضاء"حماس" يدعو "التشريعي"ـرئيس لجنة الرقابة ب .9

يصل أبو شهال رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان بـالمجلس التـشريعي            ف. أثنى د  : نفوذ البكري  -غزة  
على موقف مراكز حقوق اإلنسان بمعارضتها لخطوة حماس باستيالئها على مجمع القضاء المدني فـي               

وأشاد خالل مؤتمر صحفي بمواقف هذه المؤسسات المستقلة والتي تعبر عن ضـمير الـشعب،                .القطاع
 الحترام رأي هذه المؤسسات التـي لهـا عـشرات           "حماس"كومة المقالة و  داعيا الجميع وخصوصا الح   

وأدان حملة التشكيك والهجوم الذي شنه بعض المتحدثون ضد هذه           . منذ سنوات  "حماس"المواقف لصالح   
المراكز والمؤسسات، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة المقالة تجاه السلطة القضائية يشكل ضربة قاصـمة                

 بتوفير األجواء   "حماس"وطالب   .لحمة إلى الوطن ويزيد من سوء األوضاع وحالة االنقسام        لجهود إعادة ال  
  .االيجابية المناسبة من اجل إنهاء حالة االنقسام والعودة عن قراراتها وإجراءاتها المتسرعة

  8/12/2007الحياة الجديدة 
  

  "أنابوليس"ما يحدث في قطاع غزة ترجمة لنتائج : خالد عارف .10
ث وفد مركزي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة أمين سر منطقة بيروت خالـد                بح :صيدا

أسـامة  . د  اللبناني النائب ، مع "االوضاع الفلسطينية في مخيمات لبنان ومهجري مخيم نهر البارد        "عارف  
 موضوع مخيم نهر البـارد والتـأخير      "وأعلن عارف أن الوفد بحث مع سعد        ،  سعد في مكتبه في صيدا    

الحاصل في عودة النازحين الى المخيم، وتشاورنا في كافة المستجدات الفلسطينية، ونأمل أن يكون فـي                
ورأى ان  ". المستقبل القريب للبنان مستقبل واعد حتى يكون داعماً أساسياً واستراتيجياً للقضية الفلسطينية           

مر هو الذي أعطـى نوعـا مـن         وهذا المؤت ". أنابوليس"ما يحدث في قطاع غزة قد يكون ترجمة لنتائج          
وبتقديرنا أن هذه   . االستمرارية لهذه االعتداءات الغاشمة على شعبنا الفلسطيني، وهي مستمرة منذ النكبة          

  ". االعتداءات لن تتوقف وأنها ليست فقط في قطاع غزة انما تطال كل األراضي الفلسطينية
  8/12/2007السفير 

  
   دول عربيةيزورصائل لزيارة طهران ومشعل ايراني على قادة الف" إلحاح": الحياة .11

ـ   :  ابراهيم حميدي  -دمشق   " ال تزال تلـح   "امس ان الحكومة االيرانية     " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية ل
واشـارت  . على قادة الفصائل الفلسطينية لقبول دعوتها لزيارة طهران ولقاء الرئيس محمود احمدي نجاد            

ودول عربيـة كبـرى، وان      " حمـاس "فترة االخيرة في عالقة حركة      ظهر في ال  " تحسناً ملحوظاً "الى ان   
واوضـحت   .رئيس المكتب السياسي خالد مشعل سيقوم بزيارة الى بعض العواصـم العربيـة الكبـرى              

المصادر الفلسطينية ان السفير االيراني في دمشق الشيخ حسن اختري التقى قبل يومين عددا مـن قـادة                  
الـدعوة لهـم    " تجديـد "اهللا شلح، بهدف     رمضان عبد " الجهاد االسالمي "المنظمات، بينهم مشعل وزعيم     

بسبب عدم قبول دعوة وجهت االسبوع الماضي الى جميـع قـادة            " عتبا شديدا "لزيارة طهران بعدما قدم     
  .المنظمات الفلسطينية
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 الفلسطيني  اقترحتا ان تتم زيارتهما لطهران بعد انعقاد المؤتمر       " الجهاد"و" حماس"، فإن   وبحسب المصادر 
" حـزب اهللا  "الذي يضم سـورية وايـران و      " تشققا في جدار الممانعة   "بحيث ال يعطى االنطباع ان هناك       

 مع اتفاق عدد من مساعدي االمناء العامين على اقتراح بتنظيم           اإليرانيةوتزامنت االتصاالت    ".حماس"و
، ليكون بديال من المـؤتمر      "نيةالتمسك بالمبادئ والوحدة الوط   "مؤتمر فلسطيني في دمشق يحمل عنوان       

واوضـحت   .في اطار االستعداد للمشاركة فـي اجتمـاع انـابوليس         " تأجيله"الذي كانت دمشق اقترحت     
غير ان  . للمشاركة فيه " فتح"المصادر ان االتفاق جرى على ان يعقد المؤتمر بداية العام المقبل مع دعوة              

  ".ال بحاجة الى تشاور مع الجانب السوريال يز" مصادر فلسطينية اخرى اشارت الى أن االمر
  8/12/2007الحياة 

  
   في المفاوضات"إسرائيل"المطالبة بإدراج قضية جثامين الشهداء لدى  .12

 ناشد أمين سر حركة فتح في جنين عالء السعدي، الرئيس عباس، إدراج ملف              :يوسف الشايب  -رام اهللا   
الل، كأولوية ضمن ملفـات التفـاوض الفلـسطيني         جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى قوات االحت      

وقال أمس، إن عائالت هؤالء الشهداء وجهت نداء لحركـة   .اإلسرائيلي، جنبا إلى جنب مع باقي القضايا   
فتح والمؤسسات والفاعليات الفلسطينية لتبني هذه القضية وإيصال صوت معاناتهم المستمرة منذ سـنوات     

، ألنها تشكل إحدى الجوانب الهامة في الملفات التـي يجـب إثارتهـا              للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية   
  .ومتابعتها مع الحكومة اإلسرائيلية التي تتكتم على هذا الملف، وترفض إثارته أو البحث في تفاصيله

  8/12/2007الغد االردنية 
  

  لبناء المستوطنات المفاوضات غطاء ": الشعبية" .13
ومسؤول قيادتهـا فـي الخـارج الـسلطة         " الجبهة الشعبية "طالبت   :وكاالتال - البيان -القدس المحتلة   

الفلسطينية بوقف المفاوضات مع إسرائيل، والتي تستخدم ستاراً وغطاء لبناء مستوطنات جديدة وتصعيد             
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ماهر الطاه مـن دمـشق           . العدوان والحصار ضد الشعب الفلسطيني    

 300الستيطان وتهويد األرض الفلسطينية حيث قررت إسرائيل بناء أكثر مـن            تتواصل سياسة توسيع ا   "
وحدة سكنية جديدة في القدس، مما شكّل صفعة شديدة للذين راهنوا على لقاء أنابوليس ونتائجه البائـسة                 
والتي بدأت تظهر للعيان من خالل توسيع االستيطان وتصعيد العدوان وسياسة اإلرهـاب واالغتيـاالت               

وقال الطاهر  ". داءات التي يسقط ضحيتها يومياً العديد من الشهداء في األراضي الفلسطينية المحتلة           واالعت
الطريق الوحيد أمامنا لحماية قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا تتطلب العمل الجـاد إلنهـاء االنقـسام                "إن  

  . الفلسطيني الداخلي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية
  8/12/2007اراتية البيان اإلم 

  
  " تحديث منظومتها الصاروخية"العسكرية و" حماس" قلقة من قدرات "إسرائيلية"أوساط أمنية  .14

. العسكرية" حماس"عادت أوساط أمنية إسرائيلية إلى التهويل من قدرات حركة          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
مـاس منظومـة قـذائفها    تحـديث ح " قلقها حيال ما وصـفته  األوساطعن هذه   " هآرتس"ونقلت صحيفة   

نجاحها في التغلب على عقبات فنية في تطوير قذائف ذات مـدى أبعـد،              "في قطاع غزة و     " الصاروخية
التـصريحات  "وربطت بـين    ". فضالً عن قدرتها على إطالة فترة تخزين كميات كبيرة من هذه القذائف           

ة القيادة بقدرة الذراع العسكرية على      لقادة الحركة أخيراً وبين تحسين قدراتها الصاروخية وثق       " التصعيدية
واعتبـرت المحافـل    .توجيه ضربات لمواقع إسرائيلية، وعلى قصف مكثف يصل إلى مئة قذيفة يوميـاً   

. يعجل تجاوزها احتماالت شن عملية عسكرية واسعة في القطـاع " خطوطاً حمراً"األمنية هذه التحسينات  
اإلسرائيلي لم يملك رداً على القذائف قريبة المـدى، تمامـاً        وتشير األوساط األمنية إلى حقيقة أن الجيش        
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كما حصل في الحرب الثانية على لبنان حين لم يحل القصف اإلسرائيلي المكثـف مـن دون مواصـلة                   
وزادت هذه المحافل أن ثمة إشارات إلى        .قصفه شمال إسرائيل حتى اليوم األخير من الحرب       " حزب اهللا "

 كيلومتراً،  15توشكان على إنتاج قذائف يتجاوز مداها       " ، بمساعدة إيران  "الميالجهاد اإلس "و" حماس"أن  
  .ما يضع مدينة عسقالن وعشرات المستوطنات الصغيرة في النقب أمام خطر جدي

  8/12/2007الحياة 
  

   في خان يونس"الشعبية"و" الجهاد"عملية مشتركة لـ .15
مهاجمة دورية عسكرية للجيش    عن  " و علي مصطفى  كتائب أب "و"  القدس سرايا"ت  أعلن:  وكاالت األخبار،

 فـي بيـان     الفصيالنوأكدت   .اإلسرائيلي واستهداف برج عسكري في موقع لالحتالل شرق خان يونس         
وقـال   .مشترك، إصابة البرج العسكري إصابة مباشرة واالشتباك مع القوة اإلسرائيلية في المنطقة نفسها            

العتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيـداً        العملية تأتي رداً على ا    "الفصيالن إن   
  ".على أنه ال سبيل لشعبنا في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني إال بمواصلة عمليات المقاومة
  8/12/2007األخبار 

  
   يدعو عباس إلدراج ملف األسرى في المفاوضاتقدورة فارس .16

كة فتح رئيس لجنة المفاوضات في السلطة الفلسطينية قدورة         حذّر القيادي في حر   :  وديع عواوده  -القدس  
فارس من بقاء ملف األسرى في إطار المبادرات وحسن النوايا اإلسرائيلية داعياً الرئيس عبـاس إلـى                 

ونوه فارس الذي يشغل أيضاً منصب       .إدراجه ضمن المفاوضات باعتباره واحدا من أهم القضايا الوطنية        
هي ترويج مـن    " النوايا الحسنة "سطيني في تصريحات للجزيرة نت بأن مبادرات        رئيس نادي األسير الفل   

" النوايـا الـسيئة   "االحتالل اإلسرائيلي لنفسه، في الوقت الذي يمارس فيه على أرض الواقع ممارسـات              
  .كالحصار والقتل والمالحقة واعتقال المزيد من األسرى واالحتفاظ بالقدامى منهم خلف القضبان

   7/12/2007نت الجزيرة  
  

   تجاوز المرجعية الدولية وتطاول على المبادرة العربية بحضور أصحابها"أنابوليس": ملوح .17
أكد عبد الرحيم ملوح القيادي في الجبهة الشعبية أن الثوابت الوطنية حددها اإلجماع الفلـسطيني  : رام اهللا 

ر وبنـاء دولتـه المـستقلة       وقرارات المجلس الوطني، وهي حق الشعب الفلسطيني في تقريـر المـصي           
في تـصريح أرسـلت      وأضاف .194وعاصمتها القدس وحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم وفقاً للقرار          

في تعقيبه على البيان، الذي صدر باسم اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر              " قدس برس "نسخة منه إلى    
بداية مؤتمر أنابوليس تحمل في مـضمونها،       وثيقة التفاهمات التي تالها الرئيس بوش في        "الفلسطينية أن   

تجاوزاً للمرجعية الدولية ممثلة بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، وتحمل مخاطر عـدة، وسـجل               
  ". عليها في االجتماع أكثر من مالحظة، وتطاوالً على المبادرة العربية بحضور أصحابها

 7/12/2007قدس برس
  

  خيارنا الوحدة والتمسك بالمقاومة ": توحيدال"يزور الحص و" حماس"وفد من  .18
] الوزراء اللبناني األسـبق رئيس [زار ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان برفقة وفد من الحركة،   

يأتي في سياق جولة تقـوم بهـا الحركـة          "اشار حمدان الى ان اللقاء      وليم الحص، في مكتبه، امس،      س.د
.  الفلسطينية، ال سيما بعد مؤتمر انابوليس وتداعياته المحتملـة         لشرح موقفها من التطورات على الساحة     

وان الحديث تناول ايضاً المخاطر المترتبة على هذا المؤتمر، خصوصاً لجهـة اي محاولـة اسـرائيلية                 
إن : "أضافو". اميركية لفتح باب التطبيع مع المنطقة وفرض وجود الكيان الصهيوني بطريقة او بأخرى            
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اً المخاطر المترتبة على هذا المؤتمر، خصوصاً لجهة أي محاولة إسرائيلية اميركيـة             الحديث تناول ايض  
وكذلك قضية يهوديـة    . لفتح باب التطبيع مع المنطقة وفرض وجود الكيان الصهيوني بطريقة او بأخرى           

يـل  الكيان الصهيوني، واعتبار ذلك نقطة خطيرة ستتم مواجهة حق العودة بها، بل انها تفتح بابـاً لترح                
 خـصوصاً ان    1948 الف فلسطيني ما زالوا صامدين في ارضهم منذ االحتالل في العام ،            250مليون و 

   .قضية الالجئين غابت من خطاب رئيس السلطة محمود عباس
برئاسة حمدان مقر االمانة العامة لحركة التوحيد االسالمي، حيث         " حماس"في السياق ذاته، زار وفد من       

وأكـد حمـدان   .  بالل شعبان جرى خالله البحث في التطورات المحلية واالقليمية        عقد اجتماعاً مع الشيخ   
وشعبان، على ضرورة االلتزام بعدم تورط الفلسطينين في الشأن الداخلي اللبناني، النـه لـيس هنـاك                 

. مصلحة ألي كان في مثل هذا التورط، آملين أن ينسحب هذا االلتزام على بـاقي القـوى الفلـسطينية                  
عرضنا الوضع الفلسطيني في لبنان وقضية مخيم نهر البارد، وأكدنا موقفنا بـضرورة             : دان حم أضافو

التعجيل في فتح المخيم القديم امام الناس، لمحاولة الحصول على ما يمكن تحصيله من االوراق والوثائق                
المخيم، مـع  واالثاث، واألهم أيضا هو الشروع في جرف ما هدمته العمليات العسكرية والبدء في إعمار       

تأكيدنا أن اإلعمار يجب ان يراعي الوضع االجتماعي للناس ويجب أن يراعي مصالح هـؤالء النـاس                 
   .وحياتهم اليومية في هذا المخيم، وأن يراعي أيضاً البعد السياسي في قضية الالجئين
  8/12/2007السفير    

  
   للمطالبة باإلعمارمخيمي البارد والبداوياعتصام ألبناء  .19

، اعتصاماً أمام مكتب مدير األونـروا       "الجبهة الديموقراطية " أبناء مخيمي البارد والبداوي، بدعوة من        نفّذ
ـ      ـ     52في مخيم البداوي، لمناسبة الذكرى ال ، 194 لـصدور القـرار      59 لتأسيس األونروا والذكرى الـ

د اهللا ديب كلمة، طالـب      عب" الجبهة"وألقى عضو    . وإعادة إعماره  "البارد"وللمطالبة بالعودة السريعة إلى     
ـ    ". ترجمة تعهداتها تجاه أبناء البارد بالعودة السريعة إلى المخيم والبـدء بإعمـاره            "فيها الدولة اللبنانية ب

في مخيم البداوي   " المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية   "ورفع المعتصمون مذكرة ألقتها عضو قيادة       
العام لألمم المتحدة والمفوض العام لألونروا، أكدت فيهـا علـى           رهيفة عبد الرحيم، موجهة إلى األمين       

 ".مطالب أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشمال بالعمل السريع إلنهاء مأساة نهر البارد المنكوب"
  8/12/2007األخبار 

  
  !استيطان القدس طبيعي وسيتسارع: ليبرمان .20

 في المستوطنة المقامة على اراضي جبل ابو غنـيم          شدد ليبرمان امس على ان أعمال البناء      ) : وكاالت(
 وحدات سكنية جديدة،    307في القدس الشرقية المحتلة، حيث طرحت تل أبيب مناقصة لبناء           ) هار حوما (

، وذلك بعد ساعات على اكتفاء وزيرة الخارجية االميركيـة كوندليـسا            " بالسرعة القصوى  "ستتواصل  
قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مـع        " ال يساعد على بناء الثقة      "رايس باعتبار استدراج العروض أمراً    

البناء سيتواصل بالسرعة   " قال ليبرمان إن     و. الفلسطينيين، متجنبة في الوقت نفسه المطالبة بإلغاء القرار       
من الواضح للعالم اجمع ان هار حوما جزء ال          "، مضيفاً   "القصوى ويجب إبالغ هذا االمر الى اصدقائنا      

  ".  زأ من اسرائيل وستظل هار حوما جزءاً ال يتجزأ من اسرائيليتج
  8/12/2007السفير 

  
  التي طلبتها واشنطن في شأن االستيطان "التوضيحات"إسرائيل تقلل من شأن  .21

قللت محافل سياسية إسرائيلية من شـأن الطلـب األميركـي مـن إسـرائيل               :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
عن هذه المحافـل قولهـا إن       "هآرتس"ونقلت صحيفة   . وسيع االستيطان عن الخطة الجديدة لت   "توضيحات"
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 وحدة سكنية جديدة تم التـصديق       300تسويق  "الموقف اإلسرائيلي الرسمي يقضي بأن الحديث يدور عن         
وكانت الصحيفة أشارت إلى أن األميركيين طلبـوا         ".على بنائها قبل فترة طويلة، وان ال جديد في األمر         

في شأن المشروع االستيطاني الجديد، وتوقعت أن يكون الموضوع طرح علـى            "يحاتتوض"من إسرائيل   
جدول أعمال اللقاء أمس بين وزيرتي الخارجية األميركية كوندوليزا رايس واإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي               

وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن      .على هامش مؤتمر وزراء خارجية حلف شمال األطلسي في بروكسيل         
طق باسم وزارة الخارجية األميركية لم يندد في تعقيبه الثلثاء الماضي بالمشروع االسـتيطاني،              نائب النا 

واكتفى باإلشارة إلى أن اإلدارة األميركية ستحاول الحصول على مزيد من المعلومات عـن الموضـوع                
  .قبل التعقيب رسمياً

  8/12/2007الحياة 
  

  ضد حل يقسم القدس" اإلسرائيلية"اإلذاعة  .22
التي تدعو إلى انسحاب    "  مبادرة جنيف "رفضت اإلذاعة العبرية العامة بث دعاية لمجموعة        : )أي.بي.يو(
من القدس الشرقية في الوقت الذي تبث فيه اإلذاعة ذاتها في هذه األيـام دعايـة لـصندوق                  "  إسرائيل "
العبريـة  "  هآرتس "ونقلت صحيفة   . من القدس الشرقية  "  إسرائيل"التي تعارض انسحاب    " القدس واحدة "

وتقـول   .بأنها محل خـالف سياسـي     " مبادرة جنيف "عن مصادر في اإلذاعة تبريرها رفض بث دعاية         
لكل شعب توجد عاصمة وهي له وفقط له، للفرنسيين توجد باريس ولالنجليز            "إنه  "  القدس واحدة "دعاية  

 فوق كل الخالفات والقدس فوق      توجد لندن ولنا القدس كاملة ومحررة، والقدس فوق كل األماكن، والقدس          
كل األجيال، وهذا هو وقت حلف يمين الوالء للقدس، وهذا هو وقت ربط شريط ذهبـي للتماثـل مـع                    

هـي جملـة    " القدس الشرقية للفلسطينيين  "جملة  "أن  "  مبادرة جنيف  "وجاء في رد اإلذاعة على       ".القدس
يتوجب فحـص   " وأكبر من أي وقت مضى    ولنا القدس يهودية    "ليست صحيحة من حيث الحقائق، وجملة       

 .الحقائق وما إذا كانت صحيحة
  8/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "موحدة"مجلس الحاخامات يطالب أولمرت بابقاء القدس  .23

حث مجلس الحاخامات في اسرائيل الحكومة على االبقاء على مدينة القـدس            :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
لسطينيين الذين يصرون على ان تكون القـدس الـشرقية عاصـمة            وسط مساعي السالم مع الف    " موحدة"

وتقدم مجلس الحاخامات برئاسة الحاخام االشكينازي يونا متسغر بذلك الطلب في بيان            . دولتهم المستقبلية 
القلق بشان اثارة قضايا تتعلق بالقدس في       "واعرب المجلس عن    . امس" جيروزاليم بوست "نشرته صحيفة   

  ". مفاوضات دبلوماسية
  8/12/2007الدستور 

  
  إسرائيل وأمريكا طورتا أساليب جديدة لتدمير صواريخ أرض أرض: يديعوت .24

تمكنت الواليات المتحدة وإسرائيل من تطوير أساليب جديدة إلسقاط صواريخ          :  وكاالت –القدس المحتلة   
حـدة  أن الواليـات المت   " يـديعوت أحرونـوت   "وذكرت صحيفة   . أرض أرض وتدميرها وقت انطالقها    

 ارض فور انطالقهـا     -وإسرائيل تعمالن منذ عدة سنوات على تطوير أساليب إلسقاط صواريخ ارض            
وأوضحت أن تجربة أجريت قبل ايام في مرمى الصواريخ وايـت            ".وتفجير الصاروخ في أرض العدو    
 مزودة بصاروخ خاص تشخص جساساته تلقائيـا كـل صـاروخ            16ساندس ، حيث نجحت طائرة إف       

 كيلو متر من الطائرة بتدمير الصاروخ فـور انطالقـه دون            160لى مسافة ال تزيد عن      ارض ارض ع  
وقالت الصحيفة ان األمريكيين نجحوا في ايلول الماضي بتطوير جهاز ليزر قادر على             .تدخل من الطيار  
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 أرض وتدميره في أثناء تجواله في الهـواء نحـو           - صاروخ أرض    747أن يشخص من طائرة بوينغ      
  .د أن تشخص الجساسات الصاروخ ، يبث نحوه شعاع ليزر بقوة شديدة ويذيبه في الهواءالهدف فبع

  8/12/2007الدستور 
  

  "اإلسرائيليين"قرب مفاعل ديمونا تثير فزع الجنود " سحابة صفراء" .25
أمس، أن جنودا يحرسون مفاعل ديمونـا النـووي         " يديعوت"ذكرت صحيفة    :القدس المحتلة  )أي.بي.يو(

سـحابة دخـان    "، اضطروا السبت الماضي إلى مغادرة مواقعهم والهرب جراء انتـشار            جنوب فلسطين 
وهرب الجنود من مواقعهم بعدما شاهدوا السحابة وأحسوا بحرقـة فـي            . غطت منطقة المفاعل  " صفراء

وعاد الجنود إلى مواقعهم بعد عبور الـسحابة وأبلغـوا          . عيونهم كما أن رائحة حادة انبعثت من السحابة       
ولين عنهم، فيما ابلغ المسؤولون في المفاعل النووي وزارة حماية البيئة بأمر السحابة التي شوهدت               المسؤ

  .بوضوح في كل منطقة المفاعل
  8/12/2007الخليج اإلماراتية 

 
  إسرائيل ال تستبعد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران .26

 إلى إيران لتـدمير منـشآتها       لم تستبعد إسرائيل توجيه ضربة عسكرية      :وكاالت -أحمد سعيد    -طهران
النووية، فيما أجمع الحلفاء الغربيون على تشديد الضغوط عليها باعتبار أنها التزال تشكل تهديـداً لهـم                 

 رغـم تجميـد     "حميـدة "وأكد مسؤول استخبارات أميركي كبير أنها تمتلك قدرات نووية مهمة وليـست             
ب وزير الدفاع اإلسرائيلي ماتان فلناي في مقابلة        وقال نائ  2003.برنامجها النتاج أسلحة نووية في عام       

مع االذاعة اإلسرائيلية أمس إنه يتعين استنفاد جميع السبل الدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران علـى                
لكنه ذكر ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتصور حدوث هجوم عسكري إسـرائيلي علـى                 . قنبلة نووية 
  ."أكبر أعداء إسرائيل"ووصفها بأنها "  خيارال يمكن استبعاد أي"إيران، أنه 

 8/12/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  2006قائد الجبهة الداخلية اإلسرائيلي ينحى عن منصبه على خلفية الهزيمة بلبنان  .27
وسيترك مهام منصبه   , أبلغ اشكنازي اللواء اسحق غرشون قائد الجبهة الداخلية بأنه لن تتم ترقيته           :القدس  
ادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن السبب وراء ذلك جاء على خلفية تداعيات الحرب على لبنان               وأف .قريباً

بأن غرشون سينهي مهامه بعـد      , إلى ذلك أفادت الصحف اإلسرائيلية أمس      .في تموز من العام الماضي    
ربية العسكرية  أسابيع وبأن اشكنازي عين خلفاً له وهو العميد يائير غوالن الذي كان قائد فرقة الضفة الغ               

وكان اشكنازي قد أرجأ ترقية غوالن لمدة تسعة أشـهر بعـدما فتحـت               .وستتم قريباً ترقيته لرتبة لواء    
الشرطة العسكرية تحقيقاً شمله بخصوص استخدام القوات اإلسرائيلية في الضفة مـواطنين فلـسطينيين              

ولم يكن هذا القرار هو      .فلسطينييندروعاً بشرية أثناء تنفيذها عمليات عسكرية واعتقاالت بحق ناشطين          
  .األول من نوعه حيث سبق غرشون عدد من جنراالت الجيش اإلسرائيلي

  8/12/2007وكالة فلسطين اليوم 
  

  "إسرائيل"هي نسبة اليهود داخل % 10أقل من  .28
ضـع  وثيقة يقيم فيها الو, أعد قسم تخطيط السياسة في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية     - القدس المحتلة 

الديموغرافي في الدولة العبرية ويعرض توصيات لخلق خارطة ديموغرافية تلبي المطلـب اإلسـرائيلي              
فادت اإلذاعة العبرية العامة أن الوثيقة أعدت بطلب من أيهود اولمرت حيث تتـضمن              أو .يهودية الدولة "

بحر ويتطرق فيها إلـى     فصلين األول يتحدث عن الجانب الديموغرافي في المنطقة الممتدة بين النهر وال           
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خطورة التناقص اليهودي وخالفات الرأي بين الخبراء والبـاحثين، والثـاني يتحـدث عـن الخارطـة                 
 ويعبر عن القلق من ارتفاع نـسبتهم إلـى          48الديمغرافية داخل الدولة العبرية بما يتعلق بفلسطينيي الـ         

والربع المتبقي مـن    % 8.75يل تشكل   وبموجب هذه الوثيقة، فإن نسبة اليهود داخل إسرائ        %.20حوالي  
 و قادمون جدد غير يهود، وهذه الشريحة األخيرة تشكل نقاشـا إذا مـا كـان يجـب                   48فلسطينيي الـ   

في جانب من الوثيقة يخصص معدوها شرحا حول ما يقلقهـم مـن تكـاثر     .اعتبارهم ضمن عدد اليهود  
وتقترح الوثيقة كيفيـة مواجهـة ذلـك        , "اتجاهات الخصوبة " وجاء البند تحت عنوان      48فلسطينيي الـ   

  . والدة820 ألفا و15لضمان سد الفجوة التناسلية بين اليهود والعرب وقدرها 
  8/12/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

 
   بإسرائيلBMW تعيين حلوتس مديراً لوكيل ضدعريضة  .29

فـي   "كـامور " عامـا لـشركة      أثار تعيين رئيس األركان اإلسرائيلي السابق الجنرال دان حلوتس مديرا         
ـ        "دبليو. ام. بي"إسرائيل، الوكيل الرسمي لشركة       جـراء   48في الدولة العبرية، سخط فلـسطينيي الـ

التي يترأسها النائب العربي فـي       "الحركة العربية للتغيير   "جرائمه بحق الفلسطينيين واللبنانيين، ما دفع       
العربيـة  "واشارت العريضة، التي نشرت في موقع       . الكنيست احمد الطيبي الى إطالق حملة ضد تعيينه       

أن حلوتس متهم بارتكاب جـرائم     "للصحافة االلكتروني باللغات الثالث العربية واالنكليزية والعبرية، الى         
حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث انه مسؤول عن قتل مئات من المـدنيين وتـشريد اآلالف                 

 مدنيا بينهم ثالث نساء وثمانية أطفال وتبجحه اثر         14ل صالح شحادة و   وهو المسؤول المباشر عن اغتيا    
يشعر فقط برجة صغيرة في جناح الطائرة اثر إلقاء قنبلة تزن طنـا مـن المتفجـرات علـى                   "ذلك بأنه   
توقف هذا التعيين الذي يمـس      "وطالبت العريضة اإلدارة العالمية لشركة السيارات االلمانية بأن          ".الموقع

فيما حذر األمين العـام للحركـة العربيـة للتغييـر     " شركة ويربط اسمها بارتكاب جرائم حرب بسمعة ال 
ضررا كبيرا قد يلحق بمبيعات الشركة في الشرق األوسط وخارجه، إذا           "المحامي أسامة السعدي من أن      

  ". لم يتم إلغاء هذا التعيين
  8/12/2007السفير 

  
  زيارة إندونيسية نادرة إلى إسرائيل  .30

، التقـوا خاللهـا الـرئيس       إلى إسرائيل "نادرة"قام وفد من قادة مسلمين إندونيسيين أمس بزيارة          :)ا ب (
وجاء في بيان صدر عن      ".الوجه اآلخر لإلسالم المعتدل   "لي شمعون بيريز، بهدف إطالعه على       اإلسرائي

األخـرى، وجـاؤوا    ينشدون التعاون والسالم مع الدول واألديـان        "مكتب بيريز أن الزوار اإلندونيسيين      
لـيس اإلسـالم بـل      "، مشيراً إلى أن بيريز قال لضيوفه إن عدو إسـرائيل            "إلنكار التطرف اإلسالمي  

وإندونيـسا،  ". إنكار استخدام الدين لتبرير اإلرهاب وإراقـة الـدماء        "، داعياً شعوب العالم إلى      "اإلرهاب
  . مع اسرائيلعالم، ال تقيم عالقات دبلوماسية األكبر في الالدولة المسلمة 

  8/12/2007السفير 
  

  من الجمهور الصهيوني يفضل عدم الخدمة في جيش االحتالل% 28 .31
من الجمهور في الكيان الصهيوني يفضلون عدم االنخراط والتجنـد          % 28أفاد استطالع للرأي أن هناك      

 فإن أكثـر    في صفوف جيش االحتالل، فيما لو كانوا على وشك التجند للخدمة اإللزامية، من جهة أخرى              
 .من النصف أبدو أنهم يفضلون خدمة الدولة من خالل الخدمة الوطنية، والباقي سيحاولون عدم التجنـد               

يشار إلى أن االستطالع أجراه المركز الفكري التربوي في مؤسسة بيـرل كتـسنلون، إذ يتـضح مـن                   
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ألخيرة بأنه طرأ ارتفـاع     االستطالع أيضاً أن األغلبية العظمى من المستطلعة آراؤهم تشعر في اآلونة ا           
من المشاركين في االستطالع ذكروا أنهـم كـانوا          %45ربين من الخدمة الوطنية، وأن      على نسبة المته  

يتطوعون للخدمة القتالية، كما اتضح أيضاً أن حرب لبنان الثانية لم تؤثر على االسـتعداد للتجنـد فـي                   
  . بكل رضا8ى استعداد لالستجابة لألمر رقم حاالت الطوارئ، كما أن نصف المستطلعة آراؤهم كانوا عل

  8/12/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تحركات تضامنية مع مؤسسة فلسطينية في النمسا تستهدفها حملة مناهضة لها .32
 أنه ليس بوسعها أن تخـذل       ا، أكدت فيه   صحفي اأصدرت رابطة فلسطين بالنمسا بيان    :  حسام شاكر  -فيينا  

تهم اإلنسانية المتفاقمة، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها عليها بعض الجهـات            الفلسطينيين في معانا  
نشبت على خلفية استقبال كبار الشخصيات النمـساوية        ،  اإلعالمية والسياسية التي تروج التهامات بحقها     

دني النمساوي   التي تحظى باحترام كبير في المجتمع الم       ،رابطةالقيادات الجالية اإلسالمية وبضمنها إدارة      
ليست المـرة األولـى     هي   و ، خالل شهر رمضان وعيد الفطر الماضيين      ،وعلى صعيد الجالية اإلسالمية   

 15رابطة تعمل في المجال اإلنساني منـذ نحـو          الوأوضح البيان أن     .التي تجري فيها هذه االستقباالت    
 المحتلة ومخيمات    الفلسطينية ي طفل يتيم في مختلف األراض     800عاماً، حيث يتم سنوياً رعاية أكثر من        

استهجانها للجدل المتعاظم بشأن عمل جمعيات عون إنساني مختـصة           مبدية   .الالجئين في لبنان واألردن   
عشرات الجمعيات اإلسالمية والعربية    ويشار في هذا الصدد أن       .باألطفال األيتام والمحتاجين الفلسطينيين   

 بإضافة  ها عبرت عن تضامنها مع الرابطة وساندت بيان       قدنمسا  والتركية والبوسنية وغيرها العاملة في ال     
  .توقيعاتها إليه

  7/12/2007 قدس برس
  

  الهيكل المزعوم إلى الحرم القدسي المستوطنون يحاولون إدخال مجسم: عكرمة صبري .33
م  الشيخ عكرمة صبري، محاوالت يقوم بها يهود متطرفون إلدخال مجسم الهيكل المزعو             استنكر :رام اهللا 

مـن جهـة    وأكـد    . لمشاعرهم ا بالمسلمين واستفزاز  ا تحرش  ذلك  أن مؤكداإلى باحات المسجد األقصى،     
المسجد األقصى امس، أن الترميم في المسجد قائم ومـستمر رغـم             في   في خطبة صالة الجمعة   أخرى،  

  .العقبات والعراقيل التي تضعها سلطات االحتالل
  8/12/2007االتحاد اإلماراتية 

  
  سلطات االحتالل اختطفت مائة فلسطيني منذ اإلفراج األخير : سرىوزارة اال .34

، إلى أن قوات االحتالل اختطفت مـا        المقالةلفتت وزارة األسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية       : غزة
 أسيراً فلسطينياً شارفت محكوميات معظمهم على       429يفوق مائة مواطن فلسطيني، منذ أن أطلقت سراح         

  . بوادر حسن النية من ما تسميه حكومة االحتاللاالنتهاء، ض
  8/12/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   هجمات اسرائيلية منذ مؤتمر انابوليساستشهدوا جراء ا فلسطيني32 .35

 أثنـاء عملـه فـي    ، خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة    ةاستشهد مزارع فلسطيني في منطق    
 .هة أحد مواقع جيش االحـتالل بـالقرب مـن الـسياج الحـدودي             أرضه، بعد إطالق النار عليه من ج      

  . عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بهجمات اسرائيلية منذ مؤتمر انابوليس32 يرتفع الى هوباستشهاد
  7/12/2007 48عرب
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  في الضفة الغربيةاالحتالل يرهب مسيرتين ضد الجدار  .36
 جدار الفصل العنصري في أم سـلمونة قـرب           جيش االحتالل مسيرتين ضد    قمع :آي.بي. يو -رام اهللا   

وقال محمد بريجية الناطق باسم لجنة الـدفاع        . مدينة بيت لحم، وبلعين غرب رام اهللا في الضفة الغربية         
  .استخدموا القوة المفرطة مع المتظاهرينقد ن جنود االحتالل أ ،عن األراضي

  8/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  غرب رام اهللا ةسرائيلي لمسير فلسطينيين في قمع ا3صابة إ .37
أصيب ثالثة فلسطينيين بجروح مختلفة امس جراء اعتـداء قـوات االحـتالل ا علـى                :  بترا -رام اهللا   

المتظاهرين ضد استمرار إغالق طريق رام اهللا اللطرون بالقرب من قرية بيت عور جنوب غـرب رام                 
ابل الصوتية والغاز والرصاص المطاطي تجاه      جنود اعتدوا باطالق القن   الن  أوقالت مصادر فلسطينية    . اهللا

  .جموع المتظاهرين ما أدى إلى إصابة العشرات باالختناق
  8/12/2007الدستور 

  
   فلسطينيينمحاكمة صحافيين بحجة إعاقة تصدي جنود االحتالل لمتظاهرين .38

كرية،  إلى محكمـة عـس     فلسطينيين قررت سلطات االحتالل تقديم صحافيين       : يوسف الشايب  -رام اهللا   
 في تصديهما لمتظاهرين نظموا مسيرة ضد الجدار الفاصل فـي قريـة             هبدعوى أنهما أعاقا عمل جنود    

أصدرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بيانا استنكرت فيه       من جهتها   و .المعصرة إلى الجنوب من بيت لحم     
ـ               د مـدى عدوانيـة     االعتداء الذي تعرض له الصحافيون الى الجنوب من بيت لحم، مؤكدة ان ذلك يؤك

كما اصـدرت لجنـة المـصور        .إسرائيل ومحاربتها للصحافيين ومدى محاربتها لحرية الرأي والتعبير       
  . أيضاالصحافي بيانا اخرا ادانت فيه هذا االعتداء

  8/12/2007الغد االردنية 
  

   بالتضييق عليهم48 فلسطيني من 1000إسرائيل تعد لتهجير  .39
قرية دهمش، غير المعترف بها والواقعة بين مدينتي اللد والرملة، قدم أهالي :  حسن مواسي-الرملة 

حيث تعتزم . تهماستئنافا الى المحكمة العليا اإلسرائيلية، ضد قرار إغالق الطريق الوحيد المؤدي الى قري
البلدية و دائرة أراضي إسرائيل تحويل مساحات زراعية ألغراض البناء في المنطقة المحاذية للقرية 

 نسمة من مهجري النكبة 1000وحقوق سكانها الذين يبلغ عددهم حوالي ها متجاهلة بذلك وجود
  .الفلسطينية، وإصرار السلطات على عدم ربط القرية بالطرق التي تم تخطيطها

  8/12/2007لدستور ا
  

   في روضة يهوديةلطفل فلسطيني اسمه عرفاتال مكان  .40
أكّد فتحي الوحيدي من مدينة الرملة، أن القائمين على الروضة التي انتسب إليها إبنه البالغ مـن العمـر                   

أكّدا له أن آباء األطفال وأمهـاتهم قـد         وسنة وأربعة شهور، قد أبلغوه أن ال مكان إلبنه في روضتهما،            
 عرفات مع أوالدهم في روضة واحدة، وأنهم أنذروا صاحبيها بسحب أبنائهم            هعترضوا على وجود طفل   ا

  .من الروضة إذا لم يتركها الطفل العربي
 7/12/2007 48عرب
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   مع اسرائيلجديد لمالحقة المطبعينال ه االلكترونيموقععبد الستار قاسم يطلق  .41
ضر الفلسطيني عبدالستار قاسـم بالتعـاون مـع أكـاديميين           أطلق المحا  : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

وأشـار   .وسياسيين ومثقفين من بلدان عربية متعددة موقعاً إلكترونياً جديداً لمكافحة التطبيع مع إسرائيل            
إلى أن مبادرته جاءت بهدف مالحقة المطبعين العرب ممن يقيمون عالقات اجتماعية وسياسية وأكاديمية              

على التغرير بالشباب والـشابات     يعملون  ن  يالسياسيمضيفا أن    . رأسهم محمود عباس    وعلى ،مع إسرائيل 
 من أجل التطبيع مع إسرائيل عبر الرحالت والمواضيع الدراسية ونشاطات مختلفة كي يقبل الفلسطينيون             

  .اإلسرائيلي
  8/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ت وأين أصاب  أين أخطأ ياسر عرفا:  كنفانيمروانلكتاب مثير للجدل  .42

كتاب صدر منذ فترة وجيزة لمروان كنفاني، في موعد يترافق مع الذكرى الثالثة             " سنوات األمل : "القاهرة
يتحدث عن مضمون ما جرى داخل الدائرة الضيقة المحيطة بعرفـات التـي         هو  و. لوفاة الرئيس عرفات  

، ورحلته الطويلة   ته ظروف وفا  لىع ، مسلطا الضوء   جزءاً منها خالل أكثر من عشرين عاماً       الكاتبكان  
التي أخذته من مصر إلى الكويت إلى األردن ولبنان وتونس ثم إلى األراضي الفلـسطينية ثـم رحلتـه                   

يروي الظروف التي حتّمت قرارات عرفات السياسية المصيرية، واألسباب التي          كما  . األخيرة إلى فرنسا  
التي سعى لتحقيقها، واالنطباعات التي تشكّلت لديه حول        دفعته لقبول عملية السالم، واألولويات الحقيقية       

زعماء العالم الذين تعامل معهم، واللقاءات واألحاديث الخاصة التي دارت، والعوامـل التـي أدت إلـى                 
ضعف األداء الفلسطيني أو قوته، كذلك الدور الحقيقي الذي لعبه في االنتفاضة التي أعقبت فشل مـؤتمر                 

ق بإسهاب إلى مرحلة ما بعد عرفات ويخلص، في خاتمته إلى الظروف الحاليـة              كما يتطر . كامب ديفيد 
 في سرد مبسط عن شخصية عرفات المميزة والمثيرة للجدل،           أيضا يتحدثو. وتوقعات المستقبل المنظور  

عـن قناعاتـه    إضافة للحديث   منهج تفكيره، وعالقاته مع الرؤساء العرب، ومرتكزات تفكيره السياسي،          
إلنسانية وإيمانه الديني المطلق، وعن شكوكه الدائمة وشغفه المطلق بالسلطة وعناده وحروبه            ومشاعره ا 
عن الظروف والوسائل التي استفاد منها لفرض سيطرته المطلقة على القرارات المـصيرية             والصغيرة،  

  .المتعلقة بالشعب الفلسطيني وقضيته الشائكة لحوالي أربعين عاماً من الزمن
 7/12/2007موقع ايالف 

  
   ممنوع من التسويق في مناطق السلطةإصدار جديد يتناول حياة ناجي العلي .43

هو اسم كتاب السيرة الذاتية التي تنشر الول مرة عن حياة رسام الكاريكـاتور الفلـسطيني                " أكله الذئب "
ـ    . هيكشف الول مرة تفاصيل وخيوط المؤامرة حول اغتيال        حيث   .ناجي العلي  ى أن  فيما تجدر االشارة إل

  .كتاب ممنوع من التسويق في مكتبات واسواق مناطق السلطة الفلسطينية وبلدان العالم العربيال
  7/12/2007 48عرب

 
  إسرائيل بدأت تنفيذ خطة الحل النهائي للضفة من جانب واحد: السعدي .44

اسات أكد الخبير االستراتيجي في الشؤون اإلسرائيلية، مدير عام دار الجليل للدر: أسعد العزوني
واألبحاث الفلسطينية في العاصمة األردنية، أن مراقبين ومحللين إسرائيليين يقولن بأن هدف لقاء 

وقال في حوار خاص، إن إسرائيل وبحسب . أنابوليس هو التطبيع العربي مع إسرائيل ومواجهة أمريكا
. تفاوض مع الفلسطينيينإطالعه بدأت تعد العدة لتنفيذ خطة الحل النهائي للضفة من جانب واحد ودون ال
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وأضاف أنه يعتقد أن االنفراجات الحالية في لبنان ناجمة عن مشاركة سوريا في أنابوليس والتفاهمات 
التي جرت فيه مؤكداً أنه في ظل عدم وجود قوة عربية واستمرار الدعم األمريكي إلسرائيل فإن الجمود 

 .سيستمر ألن العالم ال يحترم الضعفاء
 8/12/2007ة الراية القطري

  
  قروض  الالمفوضية األوروبية تدعم  و ال أخطار مالية ضاغطةحاكم مصرف لبنان يؤكد .45

يلتزم االستقرار النقـدي الـذي   "أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن المصرف المركزي        :  بيروت
ومه الثـاني،   في ي " ملتقى رجال المال واألعمال   "وأكد في حوار خالل     ". حافظ على االستقرار االجتماعي   

تفـادى  "، و "مهمـة "أن األزمة العالمية المتعلقة بأزمة الرهون العقارية، وشملت أسواقاً أساسية في العالم             
لبنان هذا األمر عبر تعاميم المصرف المركزي الذي طلب من المصارف عدم التعاطي بهذا الفرع مـن                 

 ".استقرار الفوائد التي تتراجـع عالميـاً      السيولة متوافرة وتسمح بالحفاظ على      "ولفت الى أن    ". المنتجات
 في المئة من الودائع بما يؤكد عدم وجود قابلية لشراء العمـالت             78بلغت  "ولفت سالمة الى أن الدولرة      

، وأمل في إنهاء األمور     "ال مخاطر ضاغطة على الوضع    "وأكد أن   ". األجنبية لذا يتصرف السوق بهدوء    
يهمنا هو أال تكون    "وعن استبدال الدين باليورو، أوضح أن ما         ".صادلتكون لدينا انطالقة مهمة في االقت     "

 فـي   40لدينا مراكز مضاربة، إذ لو اقترض لبنان باليورو حين كان منخفضاً، لكان ارتفع الدين بنحـو                 
يختفـي  "ورأى أن العجز . "عدم االقتراض بعمالت ال تتوافر موارد للدولة فيها"ونصح الدولة بـ  . "المئة

 بليون  40وتكمن المشكلة في العجز وليس في الدين البالغ نحو          .  في المئة  7 و 6راوح النمو بين    في حال   
 بليوناً منه موجود في األسواق، فيما يتوزع الباقي مصرف لبنـان والـضمان االجتمـاعي                25دوالر،  

  ."2 –باريس "والدول المقرضة في 
روبية في لبنان السفير باتريك لوران بقيمـة        ووقع سالمة أمس اتفاق هبة مع رئيس بعثة المفوضية األو         

 مليون يورو، مخصصة لخفض معدالت الفائدة على قـروض البنـك األوروبـي لالسـتثمار                14.450
 مليـون دوالر    936حـصل علـى     "وكشف أن لبنان     .الممنوحة الى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم     

ولفـت الـى أن البنـك        ".آي أف دي  "ة و قروضاً من البنك األوروبي لالستثمار ومؤسسة التمويل الدولي       
ينفذ منذ فترة إعفاءات على االحتياط اإللزامي للقـروض المتعلقـة باإلسـكان والقطاعـات               "المركزي  
منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فـي       "وأعلن لوران أن البنك األوروبي لالستثمار        ".المنتجة

ـ    قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلوم      مليـون يـورو العـام       100ات والسياحة، قرضاً بـ
دعم معدالت الفوائد للمؤسسات المتضررة من نـزاع العـام          "وتهدف الهبة الموقع عليها الى      ". الماضي
  ".الماضي

  8/12/2007الحياة 
  

  ليفني التزمت الصمت حول االستيطان : أبو الغيط .46
 اختتام اجتماع وزراء خارجية الحوار قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بعد: بروكسل

مصر واالردن والمغرب : المتوسطي الذي ضم وزراء خارجية دول الحلف وسبع دول أخرى هي
وتونس وموريتانيا والجزائر وإسرائيل، ان الجانب العربي أكد أهمية ومصداقية انابولس، وان اللقاء الذي 

خصوص يجب ان يسبقه اتفاق حول شكل اللجان وايقاع كانون الثاني الحالي بهذا ال/  يناير17يعقد يوم 
ورداً على سؤال حول موقف إسرائيل من وقف االستيطان قال ان األمر طرح بقوة . العمل العالي جداً

وعن موقف إسرائيل مما طرح خالل االجتماع . لكن الوزيرة اإلسرائيلية تسيبي ليفني لم تعلق على األمر
  .دت التزام بالدها بما تم االتفاق عليهقال ابو الغيط، ان ليفني أك

  8/12/2007الخليج اإلماراتية 
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  أنابوليس جاء بطلب عربي: لجامعة العربيةا .47

كشف السفير أحمد بن حلي، األمين العام المساعد للجامعة العربية، أن مؤتمر أنابوليس  :تركي الصهيل
ي، ولم يكن نتيجة إرادة أميركية الذي عقد األسبوع الماضي برعاية أميركية جاء نتيجة جهد عرب

وأبدى بن حلي استياءه من تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين تجاه السقف الزمني المستهدف . خالصة
وقال، إن كالم رئيس وزراء اسرائيل ايهود أولمرت حول هذا .  اإلسرائيلية-من المفاوضات الفلسطينية 

 أو ثالثة أشهر كافية إلنهاء المفاوضات في هذا الموضوع غير مطمئن، مبديا ثقته بأن مدة شهرين
وحذر األمين العام المساعد . الصدد، في حال صدقت إسرائيل، وكان هناك موقف أميركي ضاغط

أخشى أن تضيع إسرائيل هذه "وقال . للجامعة العربية من مغبة تضييع اإلسرائيليين لهذه الفرصة
  ".  ال نعلم مداها وعواقبهاالفرصة، وتدخل المنطقة في أتون وعواقب خطيرة

  8/12/2007الشرق االوسط 
  

  أوغلي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية استيطانية في القدس المحتلة .48
أعرب البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، اليوم، عن : جدة

. ات سكنية على جبل أبوغنيم بمدينة القدس المحتلة وحد307إدانته الشديدة إلسرائيل لقرارها بناء 
واعتبر أوغلي في بيان صحفي، أن القرار اإلسرائيلي يشكّل انتهاكاً جديداً وخطيراً لقرارات الشرعية 
الدولية واستخفافاً بااللتزامات المترتّبة على إسرائيل في اجتماع أنابوليس وفي خارطة الطريق و التي 

  .طان في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطناتتلزمها بوقف االستي
   7/12/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  التصدي لمؤامرات إسرائيل ضد المسجد األقصى: مجلس الوحدة االقتصادية العربية .49

ألمم المتحدة والواليات المتحدة طالب مجلس الوحدة االقتصادية العربية المجتمع الدولي وا: محمد مبروك
األمريكية واالتحاد األوروبي بممارسة ضغوط حقيقية علي إسرائيل من أجل رفع الحصار الظالم الذي 
تفرضه علي قطاع غزة والعمل علي السماح بتوفير جميع احتياجات القطاع من الطاقة والغذاء والدواء 

المسافرين وحركة التجارة حتي ال يتعرض سكان القطاع والسلع والمواد الخام وفتح المعابر أمام حركة 
 برئاسة فلسطين، 86كما طالب المجلس في ختام دورته الوزارية العادية الـ. إلي كارثة انسانية مروعة

أمس، الدول العربية واإلسالمية واالمم المتحدة ومنظماتها ذات العالقة والمجتمع الدولي بالتصدي إلي 
ت اإلسرائيلي في مدينة القدس بما فيها الحفريات التي تجريها تحت المسجد جميع أشكال الممارسا

  .األقصي المبارك
  8/12/2007األهرام المصرية 

  
  "إسرائيل"بوتو تغري أمريكا بعالقات مع  .50

" الشعب"قدمت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو، زعيمة حزب :  علي مطر-إسالم أباد 
والواليات المتحدة لدعم عودتها الى السلطة، بالحديث عن ميلها كثيراً نحو تأسيس مغريات للغرب 

وكشفت خالل حديثها الى سفراء دول عربية قبل مغادرتها باكستان أمس، ان ". إسرائيل"عالقات مع 
من حين الى آخر، وان االتصاالت بين حكومتي " إسرائيليين"بالدها كانت تعقد اتصاالت مع مسؤولين 

ورداً على سؤال من سفير عربي اعترفت بوتو ". مضى عليها ما يزيد على العقدين"كستان والكيان با
بيريز خالل وجودها خارج باكستان، وذكرت أيضاً انها التقت مؤخراً " اإلسرائيلي"بأنها التقت الرئيس 

  ".اسرائيل"القات مع لدى األمم المتحدة، وقالت بصراحة إنها تميل كثيراً نحو تأسيس ع" اسرائيل"ممثل 
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  8/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  رايس تنتقد االستيطان اإلسرائيلي وتتهم تل أبيب بإعاقة بناء الثقة .51
وجهت الواليات المتحدة األمريكية انتقادا نادرا إلسرائيل بسبب قرارها بناء مزيد مـن المـساكن فـي                 

 بعد لقاء جمعها إلى نظيرتهـا اإلسـرائيلية         وقالت وزيرة الخارجية األمريكية رايس    . األراضي المحتلة 
إن بناء الثقة أهم    : "وأضافت قائلة للصحافيين  ". إن هذا ال يساعد في بناء الثقة      : "تسيبي ليفني في بروكسل   

  ." ولقد سعيت إلى توضيح الموقف من هذه القضية. في الوقت الراهن ونحن على عتبة مفاوضات
  8/12/2007بي بي سي 

  
  عباس سيظل منهمكاً في المفاوضات وإدارتنا لن تضغط على إسرائيل :تقرير أمريكي .52

أكد تقرير أمريكي، صدر يوم أمس الخميس، بأن العرب لن يستطيعوا تقديم شـيء للـرئيس                : بيت لحم 
الفلسطيني محمود عباس، وذلك ألن عباس سيظل منهمكاً لفترة عام على األقل فـي المفاوضـات مـع                  

ي صدر عن مركز دراسات وأبحاث القوة األمريكي إلى أن الطريقة التي بـدأ              وبين التقرير الذ  . أولمرت
بها الرئيس الفلسطيني غير مشجعة ألي طرف عربي لكي يبادر بإبداء، ولو االستعداد األدنى، من أجـل                 

إن اإلدارة األمريكية لن تستطيع هي األخرى الضغط على إسرائيل لكي          :" وقال التقرير . تقديم المساعدات 
ومضى التقريـر   ". م التنازالت، وسوف يتضح هذا جلياً بعد زيارة بوش إلسرائيل نهاية الشهر الحالي            تقد

لم يتم تنفيـذ أي     : م وحتى اآلن تتمثل في ما يلي      2003إن أبرز المالحظات خالل الفترة من عام        : "يقول
اصة باألطراف بقيت   من البنود التي تم إدراجها في مشروع خارطة الطريق، والمصالح واالهتمامات الخ           

ويـضيف  ". كما هي، بحيث ظلت مطالب الفلسطينيين بال تنفيذ وظلت أيضاً مطالب اإلسرائيليين بال تنفيذ     
القيادات تغيرت فقد كان شارون قوي النفوذ في السياسة اإلسرائيلية، وكان ياسر عرفات قـوي               : "التقرير

ئدان ضعيفان هما أيهود أولمرت ومحمـود عبـاس   النفوذ في السياسة الفلسطينية، وحالياً، أصبح يوجد قا    
  ".وكالهما يتميز بعدم القوة وعدم القدرة على ممارسة النفوذ على البيئة السياسية الداخلية الخاصة به

  8/12/2007شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  توجد دولة فلسطينية واحدة وبالتالي يتعين توحيد غزة والضفة الغربية: بلير .53
 24-قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، في مقابلة مع قنـاة فرنـسا             : حمد سعيد  م -واشنطن

اإلخبارية، إنه توجد دولة فلسطينية واحدة وليس اثنتان وبالتالي يتعين إعادة توحيد غزة والضفة الغربية               
ـ  . مرة أخرى مشيرا إلى وجود وسائل كثيرة للقيام بذلك         د فـى الوقـت   واضاف بلير اعلم انه وضع معق

الحالي اال انه يتعين علينا القيام بذلك وأعرب بلير عن ثقته بان رجل الشارع الفلسطيني عندما يؤمن انه                  
  .سوف يحصل على دولته فانه سوف يعمل من اجل ذلك بعيدا عما سماه االرهاب والتطرف

  8/12/2007القدس الفلسطينية 
  

  مع األطلسي" إسرائيلية "-نشاطات عربية  .54
كشف ممثل اسبانيا في حلف األطلسي المسؤول عن الحوار مع دول المتوسط ان الدول السبع               : لبروكس

شـاركت فـي    ) ، المغرب، الجزائر، موريتانيا، تـونس واألردن      "إسرائيل"مصر،  (المشاركة في الحوار    
ل  آالف شخص، وهذا يـد     10 بحوالي   2007خالل العام   ) أمنية، ودبلوماسية وسياسية  (فعاليات مشتركة   

ورفض المسؤول تحديد تفاصيل هذه النشاطات، لكنه تحـدث         . دى التعاون بين هذه الدول والحلف     على م 
كذلك تحدث عـن    . عن عمليات التدريب والتقنية العسكرية وتبادل المعلومات االستخبارية ضد االرهاب         

  .تعاون مع السلطة الفلسطينية بدأ منذ ثالث سنوات
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  8/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  األهداف األمنية واألدوات الميدانية..حصار غزة  .55
  عدنان أبو عامر

إلى جانب الكثير من الوسائل القمعية اإلسرائيلية التي استخدمت ضد قوى المقاومـة لمحـاوالت وقـف                 
  . تمددها، واصلت سلطات االحتالل قمعها للفلسطينيين غير المرتبطين بأعمال المقاومة بصورة مباشرة

يون من وراء استخدام الوسائل القمعية إلى تحقيق ما وصفوه بسياسة الردع، وبالتـالي              وقد هدف العسكر  
أصبح إطالق النار على المتظاهرين العزل، وإبعاد ذوي االستشهاديين عن وطنهم، واالعتقـال اإلداري              

ظـر  بال تهمة وال تحقيق، واألحكام العسكرية المبالغ في قسوتها، وهدم بيوت المشتبه فيهم، وفـرض ح               
التجوال، ومنع الصحافيين من نقل الحقيقة، وتحطيم أبواب المحـال التجاريـة، وإغـالق المؤسـسات                
التعليمية، ودفن اآلدميين أحياء، وتحطيم العظام، وخنق المصلين فـي دور العبـادة، والمـصابين فـي                 

ض الظالم علـى    المستشفيات بالغاز المسيل للدموع، أساليب مشروعة لتلك السياسة الرادعة، وأخيرا فر          
  ! غزة ومنع المرضى من العالج

كما درجت إسرائيل على منع وصول المواد الغذائية إلى المحاصرين في المناطق العـسكرية المغلقـة،                
وإغالق مداخل المخيمات والقرى وأحياء المدن باإلسمنت المسلح، ومنع أهالي المعتقلـين مـن زيـارة                

أطفالها، واقتحام المنازل وتكسير أثاثها، ومصادرة أي كمية من         أبنائهم، ومداهمة رياض األطفال وترويع      
، وحظر السفر على أبناء قرية      )الجهات المعادية (الدوالرات يحوزها أي فلسطيني لالشتباه بأن مصدرها        

  ! جزء من سياسة الردع...أو مخيم بكامله، كل هذا وغيره
أستاذ الدراسات العسكرية في الجامعة العبرية،      ،  "مارتين فان كرفيلد  "ولعل ذلك ما عبر عنه البروفيسور       

حين دعا إلى توجيه ضربة قاسية للفلسطينيين، فال جسور مفتوحة، وال عالقات اقتصادية وسياسية معهم،               
يجب أن يكون بيننا وبينهم فصل مطلق على مدار جيل أو جيلين، أو وفقا لما يحتاجه األمـر، إلعـادة                    "

  ". أن ننفذها بسرعة مطلقة وبقوة ودون أن نتأسفميزان الردع، هذه األمور يجب 
، وهو من كبار المتخصصين في اإلستراتيجية العسكرية، بـضرورة اسـتعمال سـالح              "كرفيلد"وينصح  

المدفعية ضد الفلسطينيين وليس سالح الجو، لماذا يا ترى؟ ألنه يريد النظر في عيون الفلسطينيين، إذ ال                 
علينـا أن نـضربهم     "ن إسرائيل بأعمالها أنها يمكن أن تعمل كل شيء،          فائدة من هذه الحملة إن لم تبره      

بقسوة وبكل ما بوسعنا حتى ال نعود إلى ذلك، وحتى ال يهاجموننا من الخلف عند خروجنـا، علينـا أن                    
نضرب بكل قوة وقسوة بحيث ال نحتاج إلى ضربة ثانية، من األفضل جريمة واحدة وثقيلة نخرج بعدها                 

  !" ن خلفناونغلق األبواب م
  : ومن االنتهاكات التي اتبعتها سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين غير المرتبطين مباشرة بأعمال المقاومة

  : العقوبات الجماعية، وتشمل: أوال
   فرض حظر التجوال والحصار الكامل على السكان، -
  لطات االحتالل،  تطبيق سياسة هدم المنازل وتفجيرها، بدعوى إيوائها لمقاومين مطلوبين لس-
   إغالق المؤسسات الوطنية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الخيرية، -
   أساليب التعذيب المتبعة في أقبية التحقيق، وذهب ضحيتها العديد من األسرى ممن قضوا ضحايا لها، -
   قطع الخطوط الهاتفية وعزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي عدة مرات، -
  ق وتعطيل الجرائد اليومية والمجالت، وفرض الرقابة الشديدة على المواد اإلعالمية،  إغال-
 االستيالء على األراضي ومصادر المياه، وتجريف البيارات وأشجار الزيتون، وفتح الطرق الواسـعة              -

  . لألغراض العسكرية والمستوطنات
  : العقوبات االقتصادية، وتشمل: ثانيا
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  ة أيام متواصلة، وإغالق كافة المعابر،  إغالق قطاع غزة لعد-
   قطع التيار الكهربائي عن القطاع لمدة طويلة بعد ضرب محطات الكهرباء، -
   وضع القيود على صادرات القطاع من الخضراوات والفواكه، -
   تخفيض قيمة المبالغ المسموح الدخول بها إلى قطاع غزة، -
  م الجمركية،  فرض الضرائب الباهظة على التجار والرسو-
  .  وضع العراقيل أمام حركة الشاحنات المحملة باإلنتاج الزراعي مما يؤدي إلى إتالفه-

: وأما الوسائل المادية التي استخدمها جيش االحتالل ضد الفلسطينيين غير المقاومين، فكان مـن بينهـا               
مطاطية، قنابل الغاز، وغيرهـا،     الهراوات من أنواع مختلفة، العيارات النارية، المعدنية والبالستيكية وال        

ورغم تلك األشكال المتفاوتة في قسوتها وشدتها المستخدمة ضد الفلسطينيين، إال أن استمرار االنتفاضـة               
  : من دون أن يستطيع الجيش اإلسرائيلي تحقيق أهدافه، زاد من أسئلة اإلسرائيليين وتساؤالتهم، ومنها

 المهمة التي وصفت بأنها خفض مستوى العنف إلـى درجـة             هل هناك إمكانية لنجاح الجيش في تنفيذ       -
  معقولة؟ 

   هل لدى الجيش اإلمكانيات للعمل بقوة أكبر ضد االنتفاضة، وما الذي يمنعه من القيام بذلك؟ -
 هل لدى الجيش االستعداد إلعالن فشله في قمع االنتفاضة، كما درج على إعالن النجـاح فـي تنفيـذ     -

  المهمة؟ 
  وضع أن يستمر فيما هو عليه اآلن وقتا طويال، وماذا ستكون النتائج النهائية؟  هل يمكن لل-

إن ذلك االستعراض لمجمل االنتهاكات التي مارستها قوات االحتالل، تنم عن حقيقـة هامـة، وهـي أن        
الهاغانـاة والبالمـاخ واألرغـون      (النفسية اإلرهابية ال يمكن أن تتغير بتغيير األسماء، فتغيير أسـماء            

إلى اسم جيش الدفاع اإلسرائيلي، ال يعني مطلقا أن تركيبتها النفـسية والخلقيـة وتـصورها                ) واشتيرن
للعالقات اإلنسانية وموقفها من العرب، قد تغير، فأكثر رجاالت هذه العصابات وقادتها هم ممن قاد دولة                

  .  ضد الفلسطينيين والعرب- وما زالت ترتكبه -إسرائيل وجيشها، ويكفي أن نتذكر ما ارتكبته إسرائيل 
  6/12/2007مجلة العصر 

  
  هل من جديد؟"... اجتماع أنابوليس" .56

  عبد الوهاب المسيري. د
وصاحبه وأعقبـه، سـواء فـي األوسـاط         " اجتماع أنابوليس "رغم الضجيج اإلعالمي الذي سبق انعقاد       

ض على هذا االجتمـاع فيمـا       األميركية أو الصهيونية أو العربية، ورغم اآلمال الجسام التي علقها البع          
يتعلق بالتحرك نحو إيجاد تسوية للقضايا المعقدة التي ينطوي عليها الصراع العربي الصهيوني، والسيما              
القضية الفلسطينية، فمن الواضح أن النتائج التي تمخض عنها االجتماع لم تفلح في إقناع المتشككين بأن                

تختلف فـي شـكلها أو مـضمونها عـن          " ما بعد أنابوليس  "ثمة تحوالً ولو طفيفاً قد حدث، وبأن مرحلة         
  .المرحلة السابقة عليه

وليس أدل على ذلك من تراجع الواليات المتحدة عن مشروع القرار الذي كانت تعتزم تقديمه إلى مجلس                 
، بغرض تعزيز نتائج االجتماع بقرار دولي، على        "اجتماع أنابوليس "األمن، بعد أيام قالئل من انفضاض       

قول المندوب األميركي في األمم المتحدة، وذلك بعدما قُوبل مشروع القرار بمعارضة شـديدة مـن                حد  
جانب الدولة الصهيونية التي ترى أنه ليس هناك ما يدعوها إلى االلتزام بأية قيود أو جداول زمنية فيمـا                   

فهذا التراجع  . اوضاتيتعلق بمسار المفاوضات مع الطرف الفلسطيني أو بالقضايا التي تدور حولها المف           
األميركي السريع يلقي ظالالً كثيفة من الشك حول وجود أية نتائج يمكن التعويل عليها مستقبالً، بل ويثير            
شكوكاً أكبر حول الدور األميركي نفسه، خاصةً أن الواليات المتحدة هي التي تبنت الدعوة لعقد االجتماع                

قبل انقضاء مدة واليته، ومارست ضـغوطاً شـتى علـى           واعتبرته أحد إنجازات الرئيس بوش وإدارته       
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مختلف األطراف من أجل المشاركة فيه، وبدت وكأنها عازمة على تحقيق انفراج ما في وضـعٍ يـرى                  
  .الكثيرون أنه وصل إلى مرحلة الشلل الكامل

ا رايس  وبغض النظر عن التصريحات المتفائلة التي يطلقها الرئيس األميركي ووزيرة خارجيته كونداليز           
، فمـن   "منطقة الـشرق األوسـط    "من حين آلخر عن وجود آفاق للتوصل إلى تسوية النزاع فيما يسمى             

الواضح أن سحب مشروع القرار األميركي يعني صراحةً تسليم الواليات المتحدة بـأن ظـروف هـذه                 
هذه التـسوية،   التسوية لم تتوفر بعد، بل وبأن الدخول في مفاوضات جدية ذات إطار زمني محدد لبحث                

ما زال أمراً بعيد المنال، كما أنه يعني ضمناً إدراك الواليات المتحدة أن األوضاع الراهنة في الـساحة                  
السياسية داخل الدولة الصهيونية ال تتيح المضي في سبيل التسوية، ناهيك عن إنجاز أي تقدم حقيقي في                 

  .هذا الصدد
هناك أخيراً شريك فلسطيني، فواقع الحال أنه لـيس هنـاك   إذا كان بوسع أولمرت القول بأنه أصبح       "... 

  !".شريك إسرائيلي
وقد كانت هذه األوضاع تحديداً، في نظر كثير من المحللين داخل الكيان الصهيوني، هي العنصر الحاسم                

عن تحقيق أية نتائج ملموسة بخصوص التسوية، بل وذهب بعـض هـؤالء             " اجتماع أنابوليس "في عجز   
  .ى الحديث عن فشل االجتماع حتى قبل انعقادهالمحللين إل

اجتماع أنابوليس انتهى قبـل   "مؤكداً أن   ) 2007 نوفمبر   18صحيفة هآرتس،   " (تسفي بارئيل "فمثالً، كتب   
، وهو يستند في رأيه هذا إلى عدد من التطورات على الساحة السياسية في الدولة الـصهيونية،                 "أن يبدأ 

لـم  : "، فيقول الكاتب ساخراً   "اجتماع أنابوليس "ية احتماالت للنجاح في     والتي كان من شأنها أن تجهض أ      
تتم المداوالت المثيرة ولم تُتخذ القرارات المدوية في مدينة أنابوليس األميركية، وإنمـا فـي الكنيـست                 

فهاهي األنباء تتواتر عن تصديق الكنيست على تعديل قانون مكانة القدس، بحيث أصبح أي              . اإلسرائيلي
وبعد ذلـك، دعـا عـضو الكنيـست         ...  من أعضاء الكنيست   80ير في وضع القدس يتطلب موافقة       تغي

أفيجدور ليبرمان إلى إلزام الفلسطينيين باالعتراف بأن إسرائيل دولة يهودية باعتبار ذلك شرطاً النعقـاد               
 البـدء   وال يتعلق األمر هنا بوضع شرط للتوقيع على اتفـاق للـسالم، بـل بمجـرد               . اجتماع أنابوليس 

وبعد ذلك، صدر وعد مثير عن رئيس الوزراء إيهود أولمرت بإزالة البؤر االستيطانية غير              ... بالتفاوض
مخـزن  (وهذا أمر ال يقبل أكثر من تفسير أولي مـستمد مـن             . القانونية وتجميد البناء في المستوطنات    

 بنودها، تمامـاً مثلمـا      الذي يسمى خريطة الطريق، والتي تحرص إسرائيل على تطبيق كل         ) الخردوات
لكن عن أية حواجز يتحدث أولمرت؟ عن تلك التي نالت شرعيةً حتى اآلن أم تلك               ! يحرص الفلسطينيون 

التي ستنالها الحقاً؟ وأي بناء يخطط لتجميده؟ هذا الذي بدأ ويوشك على االنتهـاء أم القـائم فعـالً فـي                     
وهل سيتم التجميد بعد    .. رائيل بعد االنسحاب؟  المستوطنات التي يوجد إجماع على بقائها تحت سيطرة إس        

أن ينفذ الفلسطينيون أوامر خريطة الطريق بشأن وقف اإلرهاب، أم قبل ذلك، أم بالتزامن معـه؟ ومـا                  
  ".المقصود بتصفية اإلرهاب؟

ويمضي الكاتب ملقياً الضوء على جانب آخر من اإلجراءات اإلسرائيلية التي تجعل أي حديث عن السير                
تسوية مجرد لغو فارغ، أال وهو االعتداءات المستمرة التي يشنها الجيش اإلسرائيلي على قطـاع               نحو ال 

غزة والحصار الخانق الذي يفرضه على سكانه ويحرمهم من أبسط متطلبات الحياة اليومية، مما يجعـل                
ادة في اإلقدام   من المستحيل إقناع الفلسطينيين عموماً، وسكان القطاع خصوصاً، بأن الدولة الصهيونية ج           

على خطوات كبرى من قبيل إخالء البؤر االستيطانية أو اإلقرار ببعض الحقـوق الوطنيـة المـشروعة       
  .للشعب الفلسطيني

ويخلص الكاتب في النهاية إلى أن القيادة السياسية الحالية في الدولة الصهيونية عاجزة عـن أن تكـون                  
من الممكن النظر إلى المـشاركين فـي االجتمـاع          : "ولشريكاً حقيقياً في أي مسعى حقيقي للتسوية، فيق       

باعتبارهم ممثلين في مسرحية يعاد عرضها كل عدة سنوات على أمل أن تحظى كل مرة بإخراج أكثـر                  
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وإذا كان بوسع أولمرت القول بأنه أصبح هناك أخيراً شريك فلسطيني، فالواقع لألسف أنه ليس               ... نجاحاً
  ".هناك شريك إسرائيلي

أن األزمات االقتصادية واألمنية التي     ) 2007 نوفمبر   16صحيفة هآرتس،   " (يوسي فيرتر "ل، يرى   وبالمث
تعاني منها الدولة الصهيونية، وما يترتب عليها من نزاعات سياسية، تجعل من الصعب علـى حكومـة                 

أفيجدور كيف عرقل   : "ويتساءل الكاتب بدايةً  . أولمرت المضي في طريق التسوية، أو حتى الشروع فيها        
رئيس الحكومة وحوال اجتماع أنابوليس من حدث تأسيسي في تـاريخ الـشرق             ... ليبرمان وإيلي يشاي  

، ثم يمضي موضحاً الدوافع الكامنة وراء المواقف المتشددة التـي أطلقهـا             "األوسط إلى مجرد لقاء آخر؟    
 وتأثير هذه المواقـف علـى       ،"اجتماع أنابوليس "بصفة خاصة، قبيل انعقاد     " إسرائيل بيتنا "و" شاس"حزبا  

االئتالف الحكومي الهش الذي يتزعمه أولمرت، ليصل الكاتب إلى نتيجة مؤداها أن هذا االئتالف أعجز               
من أن يصمد في وجه التحديات الداخلية، ومن ثم فهو أكثر عجزاً في مواجهة التحديات األعمق المتعلقة                 

فائتالف . ير بدت ظاهرة مثيرة لالهتمام في الكنيست      خالل األسبوع األخ  : "بالمفاوضات والتسوية، فيقول  
أولمرت، الذي حقق عدة إنجازات خالل األسابيع الخمسة األولى من دورة الكنيست، دخل مرحلة التفكك               

  ".والتحول إلى تحالفات فرعية
واضـحاً  بفترة طويلة، وكان    " اجتماع أنابوليس "وقد كانت تلك الوقائع وغيرها واضحةً للعيان قبل انعقاد          

أنها ستحول دون التوصل إلى نتائج ملموسة في االجتماع، فهل كانت خافيةً على أولئك الذين تسابقوا إلى                 
  تلبية الدعوة األميركية لحضور االجتماع؟ وإن لم تكن خافيةً فلماذا ذهبوا أصالً، وبماذا عادوا؟
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  ركا وإسرائيلبين أمي"... أنابوليس"مصير نتائج  .57
  غازي العريضي

وال يمكن لعاقل أن يراهن علـى       . لن تتوقف إسرائيل عن سياسة المناورة والمراوغة والكذب واإلرهاب        
  ...التزام إسرائيلي بسلوك طريق الحل القائم على القرارات الدولية

وثيقة . العبرة في التنفيذ  : وقلنا بعده . إسرائيل ال تريد السالم   : ، وقلنا قبل عقده   "أنابوليس"لقد عقد اجتماع    
  .التفاهم المشترك التي أعلنت، أسقطتها إسرائيل بعد ساعات وبدعم أميركي

". أنـابوليس "فاإلدارة األميركية تعهدت بطرح مبادئ الوثيقة في إطار قرار لمجلس األمن يدعم مـسيرة               
كمل اإلدارة مـسارها    تقدمت بمشروع إلى المجلس وتوقع كثيرون أن تسير األمور وفق المرسوم وأن ت            

إسرائيل رفضت السير بالمـشروع،     . وتلتزم بإعطاء جرعة أمل تعبر عن صدقية في توجهها نحو الحل          
ألنها ال تريد في األساس قرارات دوليةً وال تريد دوراً لألمم المتحدة، فتراجعت اإلدارة األميركية عـن                 

وهذه كانت البـادرة    . اية في مجلس األمن   مشروعها ولم تف بوعدها في الدفع بمشروع القرار حتى النه         
األولى، بما يكرس استمرار إسرائيل في المماطلة والمراوغة ويكرس أيضاً استمرار اإلدارة األميركيـة              

زيارة بوش للمنطقة قبل أشهر من انتهاء واليته، لـن تكـون   .على سياستها الداعمة إلسرائيل دون ترتدد     
  !ه فتتهاوى باحثة عما ينقذ صدقيتهاأما إدارت... مجدية؛ فهو رئيس مغادر

وفي مجال آخر تراجع ايهود أولمرت عما ورد في نص الوثيقة، لجهة االلتزام باالنتهاء من مفاوضـات                 
، وتراجع عن تصريحاته التي أشار فيها       2008القضايا الجوهرية، أي قضايا الحل النهائي قبل نهاية عام          

أما وزيرة خارجيتـه تـسيبي      . 2008اء والية الرئيس بوش عام      إلى االلتزام بالمراحل الزمنية قبل انته     
لقد رفضنا االلتزام بأي شيء قبل لقاء أنابوليس وخالله، حتى ال نكبـل أنفـسنا خـالل                 : "ليفني فأعلنت 
ورفضت ليفني التدخل األوروبـي فـي       ! وفي ذلك كذب مفضوح وتنصل من وثيقة التفاهم       "! المفاوضات

جية الثابتة والقائمة على المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين تحـت إشـراف            المفاوضات لتؤكد االستراتي  
  .أميركي، أما أوروبا فدورها التمويل فقط، وهذا يتناقض مع المذكرة أيضاً
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ولم يكتف اإلسرائيليون بذلك بل استمروا في حصار غزة وارتكاب المجازر واعتماد سياسة االغتياالت،              
ـ   وهذا األمر بطبيعته سيولد ردود فعـل  ". أنابوليس"ولما ورد في وثيقة   " خارطة الطريق "بشكل مناقض ل

إنهـا عقليـة اإلرهـاب      . فلسطينية ستستغلها إسرائيل التهام الضحايا الفلسطينيين وكأنهم الفاعـل األول         
الصهيوني التي لم تتغير، بل ما فتئت تستند إلى منطق القوة وانتهاك كل القوانين والشرائع والقـرارات                 

  .دوليةال
ال يزال الحصار مستمراً، وعملية تجويع الشعب الفلسطيني مستمرة، والوضع يـزداد سـوءاً وتفاقمـاً،                

وفي كل ذلك انتهاك لخارطة الطريق وإصرار على السياسة ذاتها          ... وأموال السلطة الفلسطينية مصادرة   
  .التي أوصلت األمور إلى ما هي عليه اآلن

ائيل أخيراً توسيع االستيطان ليشمل القـدس، ومبـدأ التوسـع كـان             وفوق هذه الممارسات، قررت إسر    
في انتظار إزالة المستوطنات األخرى     " غير شرعية "مرفوضاً بل كان المطلوب إزالة فورية لمستوطنات        
وأغرب ما في األمر أن المتحـدث باسـم رئـيس           . من المناطق التي ستؤول لسيطرة السلطة الفلسطينية      

إن إسرائيل تميز بوضوح بين الضفة الغربية       : " حاول تبرير هذه الخطوة بالقول     "مارك ريغيف "الوزراء  
إن إسرائيل لم تقطع يوماً تعهـداً لتقييـد         : "وأضاف". والقدس الشرقية التي تقع تحت السيادة اإلسرائيلية      

عنـي  فمـاذا ي  ". وإن تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق ال ينطبق على القدس          . سيادتنا في القدس  
ذلك؟ أن تبني وتبني إسرائيل مستوطنات إضافية من اآلن وحتى المرحلة النهائية من خارطة الطريـق،                

" ريغيـف "أحمد قريع رد علـى      ! وأن ال تتنازل عنها الحقاً كما هو واقع الحال اآلن تحت أعذار مختلفة            
تمتنـع عـن بنـاء      إن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلـسطينية، وعلـى إسـرائيل أن               : "بالقول

وأن يـأتي اإلسـرائيليون     ". 1967واألمر يسري على المناطق األخرى المحتلة عام        . المستوطنات هناك 
 وحدات استيطانية في أبوغنيم، فتلك رسـالة واضـحة          307ليعلنوا الشروع ببناء    " أنابوليس"مباشرة بعد   

  "!مؤداها أنهم ال يريدون التفاوض، وأن مشروعهم هو االستيطان
 من الـشهر    17هنا؟ وما هي اآلمال التي يمكن أن تعلق على اجتماع باريس في             " أنابوليس"هي قيمة   ما  

الجاري للمانحين وتقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية؟ وهل بمثل هذه السياسة يمكن دعـم               
سب تعريفها لالعتدال، فهل    السلطة؟ وإذا سلمنا جدالً بأن إسرائيل تريد دعم القوى الفلسطينية المعتدلة، ح           

  ؟"التطرف"بهذه السياسة نحمي االعتدال أم نقوي 
  وحجم المشاركين، فهل بهذه السياسة تكسب؟" أنابوليس"وإذا أرادت إسرائيل االستفادة من 

لدعم إسرائيل في وجه إيـران،      " أنابوليس"لقد أخطأ المسؤولون اإليرانيون باتهام العرب بأنهم ذهبوا إلى          
والحقيقة أنهم ذهبوا ألن لهم حقوقاًَ لدى اإلسرائيليين وقالوا كلمـة    .  جبهة مع اإلسرائيليين ضدها    ولتشكيل
وأخطأ اإلسرائيليون عندما توهموا بالمقولة ذاتها، وكررتها ليفني منذ أيام عندما قالت إن عـرب               . واحدة

 تلتزم بشيء، وبالتالي ال مبرر      فعباس لم ولن يتنازل، وإسرائيل ال     ! غطاء لتنازالت فلسطينية  " أنابوليس"
والعرب لن يقفوا في مواجهة إيران، بل رفضوا فكرة         . للتنازل عن أي سالح يمكن استخدامه في وجهها       

الحرب األميركية ضدها يوم كانت أميركا تقرع طبول الحرب وقبل إعالن تقرير المخابرات األميركيـة               
وهم أيضاً في قمة مجلس التعاون الخليجـي        . 2003عن إيقاف طهران لبرنامجها العسكري النووي عام        

بالدوحة استضافوا الرئيس أحمدي نجاد ودار نقاش حول كل المسائل بغض النظر عن أنه لم يحدث معه                 
  .أي اتفاق، لكن الروحية لم تكن روحية مواجهة وحرب عربية ضد طهران

لوحـدة والتـضامن وإسـقاط كـل        انطالقاً من كل ذلك فإن الظروف تحتم على الفلسطينيين مزيداً من ا           
وبالتالي البد من العودة إلى الحوار بـين أبـو مـازن وقـادة              ". فتح"و" حماس"الخالفات األساسية بين    

وال شك أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال، وهي التي رعت اتفاق                ". حماس"
.  الجغرافي والسياسي العربي يعطي لدورها بعداً كبيراً       مكة، كما أن لمصر دوراً محورياً كذلك، وموقعها       

، واتفاق الفصائل الفلسطينية في دمشق على عدم الذهاب إلـى           "أنابوليس"كذلك كانت مشاركة سوريا في      
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طهران لحضور مؤتمر ضد هذه المشاركة، كل ذلك يمكن أن يساهم في تأكيد الوحدة الفلسطينية في هذه                 
تنكشف إسرائيل أكثر وتسقط كل محاوالتها إلسقاط االتفاقات معها من جهة أو            المرحلة المصيرية، ولكي    

إلسقاط المجتمع الفلسطيني في مشاكل داخلية فضالً عن المشاكل الناجمة عن إرهابها واحتاللها من جهة               
  .أخرى

يع معه علـى    أما أميركا، فلن تنفع زيارة رئيسها إلى المنطقة قبل أشهر من انتهاء واليته إذ يتعامل الجم               
أنه رئيس مغادر ولن يعطي شيئاً، فكيف إذا كانت إدارته تتهاوى كما هي اليوم وهو يبحث عن صـورة                   

  .هنا أو حركة هناك إلنقاذ صدقيته
لقد أكدنا أكثر من مرة أنه ال شيء يحسن صورة أميركا إال الحل العادل للقضية الفلسطينية والتخلي عن                  

ن إدارة بوش لم تقتنع، واستقالت كارين هيوز التي كانـت مكلفـة بتلميـع               لك. دعم اإلرهاب اإلسرائيلي  
وقالت مؤكدة ما قلناه ودعت إلى حل القضية الفلسطينية، بيد أن أحـداً لـم يـسمع،                 . الصورة األميركية 

فاألميركيون يتحركون في الوقت الذي ال تُضمن فيه النتائج، فكيف إذا كانت إسرائيل قد بـادرت إلـى                  
  . على كل نتائج التحرك؟االنقالب
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  عملية السالم في غرفة اإلنعاش .58
  جيمس زغبي

الذي بالغ في تقييمـه المتحـدثون       " االختراق التاريخي "لقد اتضح أن مؤتمر أنابوليس كان أقل بكثير من          
  ).أو سذاجة(الرسميون ورددته وسائل اإلعالم بإخالص 

أو إذا أغفـل المـرء      . 1992ليس تاريخيا فقط إذا تجاهل المرء مؤتمر مدريد لعام          في الحقيقة، كان أنابو   
.  الفلسطينية التي وقعت في أوسلو، والقاهرة، وباريس، وواشـنطن، وواي          -أهمية االتفاقيات اإلسرائيلية    

لـذي  أو حتى االجتمـاع الـدولي ا      . أو قمم ما بعد أوسلو االقتصادية الرئيسية في الدار البيضاء وعمان          
بعبارة أخرى، كان أنابوليس تاريخيا فقـط إذا تجاهـل المـرء            . أشرف بوش على عقده في شرم الشيخ      

  .التاريخ أو أغفل أهميته
إذا تم النظر إلى أنابوليس من خالل هذا اإلطار الواسع فإنه، في أفضل األحوال، مثـل تـذكارا حزينـا                    

نا على مسافة عدة خطوات إلى الـوراء مـن          وباهتا عما كان، وما كان يمكن أن يكون، وما ضاع، وأن          
  .المكان الذي كانت عملية السالم فيه منذ سبع سنوات

يريد المرء أن يكون متفائال ومؤيدا لكل جهد إلنهاء هذا الصراع الرهيب، بحيث يـتم ضـمان حقـوق                   
ت أنابوليس  ولكن بالنظر إلى ما رشح في الفترة التي سبق        . الفلسطينيين التي حرموا منها منذ وقت طويل      

  .وفي المؤتمر نفسه، من الصعب أن يكون المرء متفائال
خالل األشهر الستة التي تلت إعالن إدارة بوش عن المؤتمر، ترك التحضير القليل االجتمـاع وجـدول                 

وبالرغم من التأكيدات األمريكيـة للـدول العربيـة         . أعماله وأهدافه دون إعداد كامل حتى اليوم األخير       
  .إسرائيل ستقدم إشارات هامة لبناء الثقة تجاه الفلسطينيين قبل االجتماع، لم يحدث ذلكالمشاركة بأن 

بالتدقيق في البيان المشترك الذي صدر عن األطراف المشاركة في أنابوليس، وتفحص التصريحات التي              
م صدرت عن الرئيس بوش ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت، يمكن القول إن مؤشرات التقـد              

األهداف التي حددها البيان المشترك كانت مبهمة ومحـدودة،         . نحو نتائج إيجابية حقيقية كانت قليلة جدا      
واللغة التي استخدمها بوش وأولمرت عكست سياسات متشددة قديمة فاشلة تسببت في جمود عملية السالم               

  .خالل السنوات السبع الماضية
كال الطـرفين   . المرض الذي تعاني منه عملية السالم هذه      الفلسطيني المشترك عكس    -البيان اإلسرائيلي 
لكن اإلسرائيليين هم القوة المسيطرة إلى حد كبير جدا، ولذلك هم قادرون على إمـالء               . ضعيفان سياسيا 
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". ال"في ظل هذه الظروف، أفضل ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون هو أن يقولـوا               . الشروط التي تناسبهم  
من المفتـرض   (ل أن تجري محادثات حقيقية ذات معنى، يجب على طرف ثالث            قي هذه الحالة، من أج    

أن يكون على استعداد لتقديم الدعم لتقوية كل من رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي               ) أنه الواليات المتحدة  
والرئيس الفلسطيني، ولموازنة الوضع بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من خالل حمايـة مـصالح              

  .فلسطينيين األقل قوةالمفاوضين ال
مع رفض الواليات المتحدة للعب هذا الدور، كانت النتيجة بيانا غامضا مثل ذلـك الـذي صـدر فـي                    

قضايا "في ذلك البيان، كان أفضل ما اتفق عليه الفلسطينيون واإلسرائيليون هو التفاوض على              . أنابوليس
بعبارة أخرى، لم يتفقـوا علـى       ." 2008ام  بذل كل الجهود للوصول إلى اتفاقية قبل نهاية ع        "و  " أساسية

  .التطبيق، ولكن على محاولة االتفاق
من جانبه، استمر بوش في بيانه االفتتاحي في تبني نفس رؤية المحافظين الجدد التي لوثت كل طريقـة                  

من وجهة نظر بوش، الديمقراطية، مثل إكسير سحري، تـستطيع          . 2002تعامله مع الشرق األوسط منذ      
ولهذا، حسب رأيه، على الفلسطينيين أن يركزوا على مواصفات بلدهم أكثـر مـن              . كل شيء أن تصلح   

من وجهة نظر بوش، التحديات التي تواجه الفلسطينيين ليست تـأمين حقـوقهم             . تركيزهم على حدودهم  
والحصول على سيادتهم، ولكنها تكمن في استئصال اإلرهاب وإقامة ديمقراطية فاعلة، والعمل بـشفافية،              

  .وإقامة مؤسسات المجتمع الحر كل هذا قبل الحصول على دولة خاصة بهم
أضاف بوش بعض المتطلبات على اإلسرائيليين في هذه العملية، لكنها كانت محدودة وأقل صعوبة بكثير               

كل ما طلب من اإلسرائيليين أن يفعلوه هو إزالة المواقـع غيـر             . حتى من المتطلبات التي حددت سابقا     
إيجاد طرق أخرى للسلطة الفلسطينية لممارسة مـسؤولياتها        "وإنهاء التوسعات االستيطانية، و   المشروعة،  

  .مهما كان ذلك يعني-" دون تهديد األمن اإلسرائيلي
رئيس وزراء إسرائيل، باستثناء بعض التصريحات التي تشير إلى تأييده لدولة فلسطينية والتزامه بتقـديم               

دف، لم يقل ما يكفي إللزام حكومته بخطوات تعرض تحـالف حكومتـه             لتحقيق هذا اله  " تنازالت مؤلمة "
مثال، استبعد قضية الالجئين واقترح فقط مساعدة الالجئين الفلسطينيين على إيجاد مكـان             . الهش للخطر 

وفي مرة أخرى، تحدث اولمرت عن إصراره على أن تكون االتفاقيات           . لهم في دولة فلسطينية مستقبلية    
إحدى االتفاقيات التي أشار إليها كانت رسالة الرئيس بوش         . للمفاوضات المستقبلية " نطالقنقطة ا "السابقة  

هذه الرسالة لم تكن بالطبع اتفاقية على اإلطالق، بل كانت هبة من طرف             . 2004إلى شارون في يونيو     
  .واحد قدمها الرئيس جورج بوش لرئيس الوزراء اإلسرائيلي في ذلك الوقت

  :يلتزم بوش إلسرائيل بما يليفي تلك الرسالة، 
  .تأييد إسرائيل في أي إجراء تتخذه للدفاع عن نفسها ضد اإلرهاب مهما كان هذا اإلجراء* 
الترتيبات الموجودة بما يخص التحكم بالمجال      "أنه في أي انسحاب مستقبلي، تفهم الواليات المتحدة أن          * 

  ."رالجوي والمياه اإلقليمية والممرات األرضية سوف تستم
  .أن قضية الالجئين سيتم حلها بتوطين الالجئين في دولة فلسطينية مستقبلية وليس في إسرائيل* 
في ضوء الواقع الجديد على األرض، بما في ذلك وجود مراكز سكنية إسرائيلية رئيسية، فلـيس                "أنه  * 

ئيل عـن هـذه     تفضي إلى أن تتخلـى إسـرا      " من المنطقي توقع أن تكون نتائج مفاوضات الحل النهائي        
  .المراكز السكنية، والتي تتضمن بشكل أساسي المستوطنات المحيطة بالقدس

لقد انتهـى المـؤتمر،   . بوجود كل هذه المعطيات، من الصعب رؤية أي خرق أو أن يكون المرء متفائال         
لـة،  خالل أيـام قلي   . للوصول إلى اتفاق  " بذل كل الجهود  "وعادت الوفود إلى بالدها، لتستعد لالجتماع و      

ذلـك  . سيجتمع المانحون الدوليون الرئيسيون في باريس لتقديم الدعم المالي المطلوب للسلطة الفلسطينية           
  .شيء جيد
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العملية لم تمت بعد، ولكن بغياب أي تغيير جوهري في طريقة تعاطي الواليات المتحدة معها، فإنها فـي                  
  .غرفة اإلنعاش

    8/12/2007الوطن السعودية 
  

  ! الستئناف الحوار؟أين شروط حماس .59
  لمى خاطر

رغم النقلة النوعية السلبية التي سجلتها مؤسسة الرئاسة مؤخراً على الصعيدين السياسي واألمني، إال أننا               
ما زلنا نستمع من حماس تصريحات تعبر عن الموقف ذاته من الحوار وموافقتها علـى اسـتئنافه بـال                   

ا زالت تصر على االمتناع عن محـاورة حمـاس أو           وفي الوقت الذي نجد فيه أن حركة فتح م         .شروط
في غـزة،   !) انقالبها(إحداث أي تقارب معها إال بعد تنفيذ ذلك الشرط البائس القاضي بعودة حماس عن               

نجد أن حماس لم تفطن إلى ضرورة إحداث تغيير على جوهر موقفها من الحوار بشكل خـاص ومـن                   
نتصف حزيران حدثت تطورات كبيرة ومتسارعة على       فمنذ أحداث م   .مجمل الموقف الوطني بشكل عام    

الساحة الفلسطينية، ففي الجانب السياسي ذهبت مؤسسة الرئاسة في اتجاه غي مـسبوق مـن االرتمـاء                 
الكامل في الحضن الصهيوني ووضعت كل بيضها في سلته وازداد تنكرها لحماس كقوة شرعية تحظـى                

كل القرارات السياسية المـصيرية وأعـادت تنـصيب         بثقل كبير على الساحة وأصرت على االستفراد ب       
رموز الفشل التفاوضي ذاتها لتستأنف عبثها واستهتارها السياسي الذي بلغ ذروته في مؤتمر أنـابوليس               
وتوقيع الجانب الفلسطيني على وثيقة هزيلة ال تلزم الجانب الصهيوني بتنفيـذ أي التـزام وال تتطـرق                  

  . طالما تغنى مفاوضو أوسلو بها وأكدوا على تمسكهم بهاللقضايا الفلسطينية الكبرى التي
أما على الصعيد األمني فهناك حرب معلنة شعواء وشاملة تشن اليوم في الفضة على المقاومة بشكل عام                 
وعلى حماس بشكل خاص وتستهدف كل مستويات عملها ونشاطها، وهي حرب تأتي في سـياق تنفيـذ                 

. لصهيوني واستحقاق محاربة المقاومة وليس كتداعيات ألحـداث غـزة         االلتزامات األمنية تجاه الجانب ا    
ولعل قمع المسيرات السلمية التي جرت في الضفة غداة مؤتمر أنابوليس كشفت الغـشاوة التـي كانـت                  

  .تحجب عيون الكثيرين عن رؤية حقيقة سلطة رام اهللا وأجندتها الخطيرة
ظل تجاوز فتح والرئاسة وحكومة فياض لكل أشكال        وفي ظل كل هذه التطورات السياسية واألمنية وفي         

التوافق الفلسطينية السابقة وقفزها عن أطرها الناظمة والثوابت التي تم اإلجماع عليها بالحد األدنى ال بد                
من إعادة صياغة للموقف الوطني المقابل بما يضمن تحديد رؤية واضحة من مجمل التحركات السياسية               

  .مة وفتح التي لم يعد يلزمها إجماع وال تعنيها سقوف للثوابت الوطنيةالمشبوهة لقيادات المنظ
وإن اشتراك قيادة فتح وحكومة عباس المباشر في الحصار الجائر المفروض على القطـاع وتحريـضها       
المستمر على حماس ومباركتها أي خطوة من شأنها أن تقصي حماس بالقوة عن القطاع، كل هذا ال يلقي                  

سؤولية التغيير المطلوب في الموقف من الحوار بل على جميع الفصائل الوطنية على             فقط على حماس م   
الساحة التي لم يعد مستساغاً منها ترديد النغمة الممجوجة ذاتها حول تحميل كـل مـن حمـاس وفـتح                    

لـم  فهذا االنقسام ما ليكون بهذا العمق والحدة لـو          . المسؤولية بشكل متساوٍ عن واقع االنقسام الفلسطيني      
يتوفر طرف فلسطيني ارتضى أن يكون أداة لتنفيذ مخطط أمريكي صهيوني عمل منذ فوز حماس فـي                 
االنتخابات على محاصرتها وجند جهوده إلفشالها ثم اعتمد خيار إسقاطها بقوة السالح في غزة قبـل أن                 

  .تقطع حماس عليهم الطريق
حكومة المقاطعـة أدنـى حـس وطنـي أو       وهذا االنقسام ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لو توفر لدى             

مسؤولية أخالقية تلزمها بانتهاج خط وطني ال يشوبه دخن الوصاية الصهيوأمريكية التي يستعذب فريـق               
وبالتالي فليست حماس هي من تنكرت لقيم الوحدة والوفاق وليست هي من كانت              .المقاطعة االنصياع لها  

حمـاس ال   .. قت ذاته تطعنه بخنجر دايتوني في الظهـر       توهم شريكها بحسن نواياها بينما كانت في الو       
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زالت في موقعها المعهود في الخط األول لحماية الثوابت والحقوق وتدفع ضريبة هذا الخيـار راضـية                 
ومع هذا التهديد المتزايد الذي يتعرض له القطاع         .محتسبة، وفي خندق المقاومة األول وصفوفها المتقدمة      

خاص، ومع كل ما نشهده من استنزاف يومي لعناصر القسام المـرابطين            بشكل عام وحماس فيه بشكل      
على الثغور، ومع ما نشهده في المقابل من انزالقات متتالية في مسيرة التفريط لفريق المقاطعة فـي رام                  

  .اهللا، ال بد لجميع القوى الحرة من وقفة مراجعة شاملة لمواقفها وخطابها
طابها السياسي وخصوصاً موقفها من العودة للحوار الذي لم يعد من           فحماس عليها أن تبادر لرفع سقف خ      

المناسب االستمرار في االستعداد له دون ضمانات بتخلي قيادة فتح عن الجرائم السياسية واألمنية التـي                
وفي الوقت نفسه ال بد من المسارعة للتوافق مع القوى الوطنية الشريفة غير المـأجورة               . ارتكبت مؤخرا 

 جديدة تشكل أرضية ألي تقارب قادم وألي حوار وطني شامل األمر الذي من شـأنه قطـع                  على أسس 
الطريق على أية محاولة من طرف عباس وزمرته لفرض رؤاه السياسية الجديـدة علـى بقيـة القـوى             
الفلسطينية أو الحصول على تفويض من أي نوع قد يطالب به مستقبالً إذا ما وجد أنه بحاجة إليه واستعد                   

فعباس لن يعود لحماس إال إذا وجد       . ي يعود إلى الحوار مع حماس مقابل الحصول على ذلك التفويض          لك
وحينهـا  . نفسه في مأزق حقيقي وأدرك حجم الخديعة السياسية التي تعرض لها من الجانب الـصهيوني              

الخطايـا  سيكون من السذاجة أن تعود حماس لحواره وكأن شيئاً لم يكن وقبل قيامه بالتراجع عـن كـل                   
  !األمنية والقانونية والسياسية التي ارتكبها

صحيح أن حماس اآلن محاصرة ومستهدفة وتتهددها األخطار من كل جانب، وصحيح أنها تبدو لـبعض                
ضعاف البصر الطرف األضعف في المعادلة، لكنها في الحقيقة صاحبة القوة الحقيقية والـوزن األكثـر                

ع من صمودها الكبير وثباتها المشرف فقط بل أيضاً مـن كونهـا حـرة               تأثيراً في الساحة، وقوتها ال تنب     
  .اإلرادة وغير مرتهنة القرار وال محدودة الخيارات

ومن هكذا حاله عليه أن يستثمر قوته الخالصة في اتجاه دفع الصفوف على الساحة الفلسطينية للمزيد من                 
 هناك مجال للخبث وأهلـه بـأن يتـسللوا    التمايز والوضوح لكي يتميز الخبيث من الطيب ولكي ال يعود    

للصفوف النظيفة متعلقين بقشة نجاة قد يتم إلقاؤها لهم بحسن نية، فيعودون للواجهة بعد أن يكونـوا قـد                   
  !استحقوا االندثار والسقوط إلى األبد بما جنته أيديهم

  8/12/2007صحيفة فلسطين 
  

  بين حماس وعباس.. الهدنة والدولة المؤقتة .60
  اويعريب الرنت

أيهما أخطر على المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، االعتراف بإسرائيل مقابل دولة فلـسطينية مـستقلة         
 وعاصمتها القدس والتوصل لحل متفق عليه لقضية الالجئين وفقـا للقـرار             1967على حدود حزيران    

لمقابل، ومن دون حـل     ، أم القبول بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة، من دون االعتراف بإسرائيل في ا            194
  قضية الالجئين أو القدس، مقابل هدنة طويلة ممتدة لعشرين أو ثالثين عاما؟ 

الخيار األول، هو خيار السلطة والمنظمة، هو برنامجهما الوطني، دافع عنه الرئيس عباس قبل أنابوليس               
ف غربا عند حـدود     وفي أنابوليس، ورفض كما كشف باألمس اقتراح دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، تتوق           

جدار الفصل العنصري، معلال ذلك بالخشية من تحول المؤقت إلى دائم، وهو الدرس المرير الذي تعلمه                
الفلسطينيون في صراعهم المرير مع إسرائيل، فكل مؤقت أو انتقالي، يتحول إلى أمـر واقـع دائـم، ال                   

  .مهرب منه
ليا وفي االتصاالت والمبادرات التي يجري تبادلها       الخيار الثاني، هو الموقف الذي تدافع عنه حماس، داخ        

عبر الوسطاء العرب، وعبر التلميحات والتصريحات، ومن خالل قنوات اتصال نشطة، تقـول حمـاس               
  . بأنها مفتوحة على مصراعيها مع األوروبيين خصوصا
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، 1997عـام   تقدمت فيها حماس باقتراح الهدنة طويلة األمد كانـت فـي ال          - على حد علمنا     -أول مرة   
وبالتحديد قبل ثالثة أيام من محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرض لها خالد مشعل في عمان، وبوسـاطة                  
الملك الراحل الحسين بن طالل، يومها لم يكن المقابل المطروح دولة على كل الضفة أو معظمهـا، بـل         

ى أقل من نصف الضفة الغربية وأكثر       بقاء الوضع القائم آنذاك على حاله، أي بقاء السلطة الفلسطينية عل          
  . من نصف القطاع الذي لم يكن قد ودع مستوطنيه بعد

التحريـر  "عاودت حماس عرض الفكرة ذاتها، ولكن بطريقة احتفالية كرنفالية، من خالل تسويق وهـم               
لقطاع غزة، عندما قرر شارون االنسحاب من جانب واحد عن القطاع، حماس تلقفـت المبـادرة                " األول

وأعادت تقديمها للرأي العام الفلسطيني بوصفها انتصارا مؤزرا لمقاومتها، وال ندري لماذا لم تـستكمل               
حماس تحرير القطاع بتحرير المعابر وفك أسرها، لتجنيب نفسها وشعبها عناء دفع األثمان الباهظة التي               

  .يتز وكارنيتدفعها جراء توقف جحافل التحرير عند حدود المعابر الدولية في رفح وإير
، فإن حمـاس تبـدو      "التحرير الثاني "اليوم، ومع اشتداد قبضة الحصار والعقوبات على قطاع غزة، بعد           

أكثر استعدادا للهدنات والتهدئات، حتى أنها تتعرض لعمليات قتل واغتيال يوميـة، مـن دون أن تـرد                  
احة الدولة المحررة مقابل هذه     كما كانت تفعل أو تلوح بذلك من قبل، واألرجح أن مس          " مزلزلة"بعمليات  

أو ( كيلومترا مربعا، بعد أن ارتضت الحركة بان تكون حدود إمبراطوريتها            365الهدنة ربما تتقلص إلى     
  . هي ذاتها حدود القطاع المنكوب) خالفتها

شروط حماس للهدنة ستتراجع وتتقلص، وربما ستتماهى مع شروط بقائها في السلطة، أو تتواضع إلـى                
، والهدنة ستظل خيار حماس طالما بقيت في السلطة، فقد ولّى ذلك الزمن الـذي               "فظ ماء الوجه  ح"درجة  

مطمئنة إلى أن االنتقام اإلسرائيلي سيتحقق على حساب        " العيار الثقيل "كانت فيه حماس تنفذ عمليات من       
 أنهـا وحـدها،     فتح والرئاسة وعرفات المحاصر واألجهزة األمنية المدمرة، أما اليوم فإن حماس تدرك           

على سلوك الحركـة والكتائـب واألذرع،       " العقالنية"ولهذا السبب تطغى    " المزلزلة"ستدفع ثمن ردودها    
إلى وسيلة للدفاع عن الذات وطلب الحمايـة ودرء         " الوحدة الوطنية "وبصورة مبالغ فيها، ويتحول شعار      

  .حاصرخطر المزيد من العزلة، وتفادي غضبة الشارع الجائع والمحبط والم
  8/12/2007الدستور 
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  8/12/2007الشرق األوسط 


