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  الفلسطينيةعنوان لمرحلة استبدال قيادات الثورة " الكرفتة بدل الحطة ": أوروبية-أمريكية رؤية  .1

كشفت مصادر غربية رفيعة المستوى، عن وجود دعم أوروبـي  أمريكـي              : منتصر حمدان  -رام اهللا   
ذج قيادية جديدة في النظام السياسي الفلسطيني بحيـث تكـون قـادرة علـى إدارة أوضـاع                  لنشوء نما 

الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية بطريقة مغايرة عن النماذج القيادية التي قادت الثـورة الفلـسطينية               
ياديـة  األوروبية في دعـم تبـديل النمـاذج الق         -وتستند الرؤية األمريكية     .على مدار عقود من الزمن    

الفلسطينية، إلى مفهوم استبدال الحطة وكل ما تعنيه من رمزية للثـورة والقيـادات الفلـسطينية التـي                  
والتي تعكس إلى حد كبير نموذجا قياديا حديثا وعصريا قادرا علـى التعامـل             " الكرفتة"ـانخرطت فيها ب  

ت حكم الفلسطينيين بطريقة    بمرونة مع متطلبات العصر وتكريس حكم االقتصاد، بدل القيادات التي أدار          
عشوائية وعبر قوة السالح او عبر ديمقراطية البنادق كما كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفـات                

 أمريكـي يـدعم     -، وجود توافق أوروبـي      "الخليج"ـوأكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى ل      .يفاخر بها 
رة أوضاع الفلسطينيين بغـض النظـر عـن         وصول نماذج قيادية عصرية لقيادة السلطة الفلسطينية وإدا       

بات فـي طريقـة لالنتهـاء       " الطخطخة"انتماءاتهم الحزبية، موضحا ان هذا الموقف يستند إلى ان عهد           
  .ويجب دعم نشوء قيادات ليبرالية جديدة وتمكينها في النظام السياسي الفلسطيني

ضـاع الفلـسطينية الداخليـة      ويتضح من حديث ذلك المسؤول األوروبي انهم يتـابعون تطـورات األو           
ويرصدونها بعناية فائقة ويدعمون كل خطوة باتجاه تمكين النماذج القيادية التي بدأت تلعب دورا مـؤثرا                
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نحن نريد وندعم بروز قيـادات جديـدة لـديها القـدرات            "في إدارة الحكم في السلطة الفلسطينية، وقال        
  ".حظى بمصداقية في أوساط الفلسطينيينوالمهارات القيادية في مجال السياسة واالقتصاد وت

التوجه األمريكي األوروبي لم يكن وليد الحالة الفلسطينية القائمة، بل برز في عهد الرئيس الراحل ياسر                
عرفات حينما كان محاصرا في مقر المقاطعة برام اهللا، حيث جرت ممارسة ضغوط كبيرة عليـه مـن                  

نية داخلية للقبول بتغيير بعض النماذج القيادية في الـسلطة          اكثر من جهة أمريكية وأوروبية وحتى فلسطي      
وإفساد الطريق لتولي قيادات جديدة مهام وزارية في الحكومة حينها، حيث اسـتجاب الراحـل عرفـات               

  .أبقاها تحت مراقبته وسيطرته" تكنوقراط"بحذر شديد لبعض تلك الضغوط وقبل بتشكيل حكومة 
ادية الفلسطينية الجديدة، بدعم الرئيس عباس مباشـرة حيـث يقـول            ويحظى موضوع تغيير النماذج القي    

مقربون منه، إن عباس يدعم بشدة الخصخصة وبناء المؤسسات وفق منظور علمي ومهني ويسعى جاهدا           
لالنطالق نحو المأسسة تمهيدا لمرحلة ما بعد الدولة، واتضح ذلك منذ انتخابه رئيسا للسلطة حيث باشـر                 

 في بنية مؤسسة الرئاسة أوال، ودعم بشكل مباشر تشكيل حكومة بمشاركة نماذج             بإحداث تغيير جوهري  
  .قيادية جديدة خاصة في أعقاب أزمة تشكيل حكومة حماس وانهيار حكومة الوحدة

، ونائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبدالرحيم         )ف.ت.م(ـيقول عضو اللجنة التنفيذية ل    
لمس وجود مؤشرات واضحة على وجود مثل هذا المخطط منذ فترة طويلة، ولكـن              ، ن "الخليج"ـملوح ل 

ويتفـق عـضو المكتـب      . المفصل الرئيسي يكمن باألساس بمدى تأييد الشعب ألية نماذج قيادية جديدة          
" اسـرائيل "السياسي للجبهة الديمقراطية، داوود تلحمي، حول إمكانية العمل من جانب الواليات المتحدة و            

 الخصوص الحالل قيادات بديلة بما يساعد في تمرير مخططاتها، ويرى ان المؤشرات باتـت               على وجه 
مـصطفى  .وفي وقت يؤيد النائب د    . جلية باتجاه اعتماد نماذج اقتصادية وأكاديمية إلدارة شؤون السلطة        

 ممـن  هناك الكثيرون"البرغوثي، وجود مثل هذه المساعي إال انه يرفض ربط الكرفتة بالموضوع، وقال    
يلبسون الكرفتة ولكنهم مناضلون حقيقيون، وليس كل من يرتدي الكرفتة يكون متناسقاً مـع التوجهـات                

 ".األمريكية أو األوروبية أو حتى اإلسرائيلية
  9/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "منظمة التحرير"المجلس الوطني الفلسطيني يدعو إلى الوحدة ضمن إطار  .2

 الفلسطيني إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن إطـار منظمـة التحريـر،              دعا المجلس الوطني   :عمان
مطالباً حركة حماس بالعودة عن انقالبها في قطاع غزة وإعادة ما احتلته بقـوة الـسالح إلـى الـسلطة                    

وقال المجلس في بيان أصدره أمـس بمناسـبة الـذكرى            .الشرعية بقيادة الرئيس عباس تمهيداً للحوار     
تلك الذكرى تأتي في ظروف مؤلمـة وبعيـدة عـن أهـداف             "اضة الشعب الفلسطيني إن     العشرين إلنتف 

حماس شـكل   " بانقالب"وأضاف إن ما سماه      ".االنتفاضة وغريبة عن أخالق الشعب الفلسطيني وعاداته      
يفقـد  "، مشيراً إلى أن األحداث األخيرة في قطاع غزة تسببت فـي أن              "صدمة للجميع وطعناً لالنتفاضة   "

وأكـد علـى     ".الفلسطيني تعاطف وتأييد العالم بعدما رأى األخير االنقسام والـصراع الـداخلي           الشعب  
السعي لتحقيق األهداف الوطنية وهي أهداف االنتفاضة األولى والثانية المتمثلة بعودة الالجئين            "ضرورة  

ـ        رى والمعتقلـين  إلى ديارهم وإزالة الجدار العازل والمستوطنات واندحار االحتالل واإلفراج عـن األس
  ".وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  9/12/2007الغد االردنية 
  

   أعادتنا الى االهتمام الدولي"أنابوليس"و ..صبحت خياراتنا السياسية محددةأ: عبد ربه .3
 في حوار اجرتـه     قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه         :  محمد هواش  -رام اهللا   

اننا دخلنا عملية سياسية جعلت انهاء االحتالل االسرائيلي في مركز االهتمـام            : في رام اهللا  " النهار"معه  
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واعلن ان مؤتمر باريس هو اهم محطة       . وان هذا االحتالل هو سبب عدم االستقرار في المنطقة        . الدولي
حددة في العملية السياسية التـي انطلقـت مـن          اليوم اصبحت خياراتنا السياسية م    : "وقال. بعد انابوليس 

اذا كـان   : "...وأضاف" .لن نخسر شيئا اذا وصلت هذه العملية الى طريق مسدود         . انابوليس حتى النهاية  
نحن نريد مؤتمر تأهيل لدولـة       .انابوليس اعطى رؤية سياسية فمؤتمر باريس يجب ان يمول هذه الرؤية          

نريد اقتحام المجال السياسي والمفاوضات مـن       . لسبب العملية تتكامل  او مؤتمر اسناد لقيام دولة، ولهذا ا      
دون خشية او تردد او رضوخ لمزايدات قومجية او اسالموية تنبعث كل مرة لكي تكرر علينا االتهامات                 

نحن لن نرضخ البتزاز هذه االصوات التي تحارب قوى االعتـدال           . نفسها وتحذر من صفقات وغيرها    
يارة لها عالقـة    ان الز " :وعن زيارة بوش للمنطقة قال    " .رئيسي في اكثر من مجال    وجعلها هي الخصم ال   

ببث رسالة الى االسرائيليين اوال قبل ان تكون موجهة الينا بان الواليات المتحدة تـدعم التوجـه لـدى                   
االطراف االسرائيلية التي ترغب في عملية تفاوضية جادة، وخصوصا رئيس الوزراء اولمـرت الـذي               

  ". حالة من عدم االستقرار الئتالفه الحكومييواجه
  9/12/2007النهار 

  
  غزة عن مرور حجاج "تغض الطرف"اتصاالت بين مشعل وهنية وسليمان جعلت مصر  .4

 كشف المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة أحمد يوسف أن : جيهان الحسيني-القاهرة 
 خالد مشعل ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية "حماس"كة اتصاالت بين رئيس المكتب السياسي لحر

وقال   أمام الحجاج، رفحورئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، كانت وراء فتح معبر
مشعل وهنية أجريا اتصاالت مع رئيس االستخبارات المصرية في هذا األمر، وهناك ": "الحياة"يوسف لـ

ت على المستويات المختلفة بين قيادات في حماس ومسؤولين مصريين، أيضاً عشرات االتصاالت جر
كما وصلت مناشدات للقيادة المصرية وكبار المسؤولين كانت نتائجها أن أرسل األخوة المصريون 
إشارات خفية بأنهم سيتعاطون ايجابياً في هذه المسألة وسيغضون الطرف ويسهلون عبور الحجاج 

ما قامت به مصر هو استجابة عفوية أمام إصرار ورغبة ": وأضاف ."اتلضمان منع حدوث أي احتكاك
ال يمكن لمصر أن تقف في وجه هذه الرغبة وتمنع الحجاج من الذهاب ... الحجاج بالقيام بواجبهم الديني

 ومصر في هذه "حماس"، نافياً وجود أي ترتيبات مسبقة بين "إلى مكة المكرمة ألداء فريضة دينية
ما قامت به يعبر عن كبرياء "، و"هذه الخطوة تؤكد أن مصر ضد الحصار سياسياً"ى أن المسألة، ورأ

ويعكس رغبة أصابت بها حاجة في نفسها حتى ال تبدو كأنها في موقع المتواطئ ضد الشعب ... نحترمه
حكمة عبرت عن الدور المصري األصيل، فرغم "ووصف خطوة مصر بأنها تنم عن . "الفلسطيني

...  تمارس عليها من اإلسرائيليين واالميركيين، رفضت منع الحجاج من عبور أراضيهاالضغوط التي
  ."فمصر دائماً عنوان نصرة األمة

  9/12/2007 الحياة
  

  "الشعبية"ـ ليأنقذت حياته مرتين وقطعوا راتبي بدعوى انتمائ:  السابقينعباسأحد حراس  .5
سابقين، للرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، ان         قال احد الحراس الشخصيين، ال     : كفاح زبون  - رام اهللا 

 سنوات في حماية الرئيس، ومنزله      10السلطة الفلسطينية قطعت راتبه منذ اربعة شهور، بعد عمله لمدة           
ـ     . وعائلته انه تفاجأ من قطع راتبه بعد تفانيـه فـي          " الشرق األوسط "واضاف عماد حمد، في تصريح ل

مل حمد في حماية ابومازن، وعائلته، عندما كان امين سر اللجنة           وع .العمل وانقاذه حياة ابومازن مرتين    
 اشهر، تم ايقافـه     6التنفيذية لمنظمة التحرير، وبقي في عمله بعد انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية، مدة             

 سنوات انتبهوا الـى ان      10بعد  "وتابع حمد القول    . بعدها بدعوى انتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      
ويتحدث حمد بـشيء مـن الفخـر         ".هة تشكل خطرا، واوقفوني عن حمايته، ونقلوني للقوة البحرية        الجب
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والحزن، عن حادثتين منفصلتين تدخل فيهما مباشرة لحماية الرئيس ابومازن في غزة، وال يجد حمد سببا                
 للجبهة الشعبية منذ    لوقف راتبه االن، ويقول انه لم يتلق اي تبرير، وعند سؤاله عن انتمائه قال انه ينتمي               

، ونفى ان يكون له أي انتماء لحركة حماس او يكون قـد عمـل               1996كان يحرس منزل أبومازن عام      
 ".لدي اثنان من اشقائي استشهدا وينتميان لحماس"معها بعد السيطرة على غزة، لكنه يقول 

  9/12/2007الشرق األوسط 
  

   عباس وقيادة الحركةبموافقة.. لحوارتمهد الستئناف ا" فتح"ورقة تفاهمات مع ": حماس" .6
مع حركة " ورقة تفاهمات"التوصل الى " حماس"كشفت مصادر قيادية في حركة :  فتحي صباح–غزة 

ستمهد الستئناف الحوار بين الحركتين قريبا، وذلك في اول اختراق جدي في مسألة المصالحة منذ " فتح"
انه تم التوافق على كثير من " الحياة"لـ" حماس"واوضح قيادي في  .على قطاع غزة" حماس"سيطرة 

نقاط الخالف في جوالت من الحوار، تمت بضوء اخضر من قيادة الحركة في الداخل والخارج ومن 
لكنه ذكر ان بعض النقاط ما زال عالقا، ومنها من سيخطو الخطوة االولى نحو . الرئيس عباس

وقال ان  .عن سيطرتها المسلحة على غزة" حماس"المصالحة وآلية تنفيذ التفاهمات، خصوصا تراجع 
حماس باتت مقتنعة، ولو داخليا، بأن عليها ان تخطو الخطوة االولى المتمثلة في التراجع عن تداعيات "

قطاع، اال انها تسعى الى ان تكون هذه الخطوة في اطار اتفاق متكامل مع فتح والرئيس الما حصل في 
ووزراء سابقين في حكومتيها السابقتين، منهم نائب رئيس " حماس "ولفت الى ان قياديين في". عباس

الوزراء ناصر الدين الشاعر ووزير التخطيط سمير ابو عيشة والقيادي في الحركة في الضفة حسين ابو 
الناطق باسم " حماس"كويك، شاركوا في الحوارات التي تمت في الضفة، كما شارك من غزة القيادي في 

  .والحظ ان اجتماع انابوليس اخيرا لم يؤثر على هذه التفاهمات. غازي حمد. دالحكومة السابقة
توصلوا الى ورقة التفاهمات مع عضو المجلس " حماس"وكان القيادي ابو كويك كشف ان قياديين من 

، بينهم اعضاء "فتح"رفيق النتشة، في اعقاب جوالت من الحوار مع قياديين آخرين في " فتح"الثوري لـ
 مروان األسير الثوري اللواء جبريل الرجوب ومحمد الحوراني وقدورة فارس القريب جداً الى المجلس

الشبكة االعالمية "وتحدث ابو كويك، في تصريحات نشرتها امس  .البرغوثي والرئيس عباس
 وصوالً الى مرحلة االتفاق على ورقة"، عن عقد سلسلة من اللقاءات "حماس"، المحسوبة على "الفلسطينية

، موضحا ان "التفاهمات بموافقة الرئيس عباس وبتنسيق كامل من قيادة حماس في الداخل والخارج
  ".لقاءات اخرى ستعقد خالل األيام المقبلة للبحث في آلية البدء في الحوار وتحديد جدول زمني"

ة الداخلية بين رفض سياسة التعامل بالقوة مع الخالفات الفلسطيني"وأبرز ما تضمنته الورقة من بنود هو 
فتح وحماس، الى جانب احترام الشرعيات الفلسطينية ككل ال يتجزأ، خصوصاً شرعية الرئيس عباس 

التمسك بقطاع غزة والضفة كوحدة "وتشدد الورقة على اهمية  ".وشرعية المجلس التشريعي المنتخب
يار الشعب الفلسطيني الذي جغرافية وسياسية واحدة، ووجوب احترام التداول السلمي للسلطة، واحترام خ

االجهزة االمنية على ) بناء(ضرورة اعادة صوغ "وتنص الورقة على  ".جاء من خالل صناديق االقتراع
على آلية "، فضال عن تضمنها تفاهمات "أسس وطنية ومهنية بعيداً عن سيطرة أي اجندات خارجية

وتؤكد أهمية ".  غزة على حد سواءتشكيل حكومة مركزية تعنى بشؤون الفلسطينيين في الضفة وقطاع
وقف الممارسات غير القانونية كافة ضد المواطن الفلسطيني في الضفة وغزة، وعلى رأس ذلك اطالق "

كل المعتقلين على خلفية االنتماء السياسي، ووقف تقييد الحريات العامة واستهداف الجمعيات والمؤسسات 
  ".لة ولغة التجريح واالتهاماتبالتزامن مع وقف الحمالت االعالمية المتباد

  ان هذه الحوارات عقدت قبل اجتماع انابوليس، وان بنود ورقة التفاهمات ال تختلف عن " الحياة"وعلمت 
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، أو دول عربية مثل )الشعبية والديموقراطية والجهاد(أي مبادرة قدمتها في السابق فصائل فلسطينية 
  . الحركتين وليس عبر وسطاءاليمن والسودان، اال من حيث كونها جاءت من

  9/12/2007 الحياة
  

  زيارة مشعل للرياض ضمن جهود إنهاء الخالفات الفلسطينية: مصادر في دمشق .7
ـ     :  سعاد جروس  - دمشق إن قيام وفد مـن حركـة       " الشرق األوسط "قالت مصادر فلسطينية في دمشق ل

من جهود إلنهـاء الخالفـات      حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل إلى الرياض، تندرج ض          
، وان هذا الموضوع نوقش مع الرئيس عباس لدى زيارته األخيرة للـسعودية،             ) الفلسطينية -الفلسطينية  (

محاولة لرأب الـصدع بـين فـتح        "ورجحت المصادر أن يتم مناقشة هذا الموضوع مع وفد حماس في            
بية مع سورية معتبرة زيارة وفد      وتوقعت المصادر حصول انفراج على مستوى العالقات العر       ". وحماس

فلسطينية، تتم بمساعي عربية مشتركة، كما أن        -حماس إلى الرياض مؤشرا ألجواء مصالحة فلسطينية        
وحول عدم   ".مناقشة كافة القضايا العربية باالستناد إلى موقف عربي موحد        "الرأي الفلسطيني بشقيه يؤيد     

 لزيارة طهران قالت المصادر إن العالقـات بـين إيـران            تلبية قادة بعض الفصائل دعوة إيرانية جديدة      
تأجيـل موعـد    "وكل ما هنالك أن قادة الفـصائل طلبـوا          " عالقة جيدة "والفصائل الفلسطينية المعارضة    

 ". باءت بالفشل"، وأن محاوالت إثارة الخالفات مع إيران "الزيارة
  9/12/2007الشرق األوسط 

  
  د زيارة بوش  بع"حماس" و"فتح"حوار : أحمد يوسف .8

كشف أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل         : وكاالتال -القدس المحتلة، غزة    
هنية النقاب امس عن أن الحوار بين حركتي فتح وحماس سيؤجل ريثما تنتهي زيارة الرئيس األميركـي                 

 أسابيع ربما يتعطل الحوار     أتوقع خالل ما تبقى من    "وقال يوسف في حديث اذاعي    . جورج بوش للمنطقة  
بمجيء بوش الى المنطقة الن الرئيس عباس ال يريد أن يبدو وكأنه بدأ يعيد خطوط العالقة مع حمـاس                   

  ". الن األميركيين ال يريدون لهذه العالقة أن تعود ، هم يريدون أن يستمروا في هذا الخالف
  9/12/2007الدستور األردنية 

  
  " أنابوليس" من إفرازات "اإلسرائيلي"في القدس والعدوان التوسع االستيطاني : "حماس" .9

في تصريح خاص أدلى بـه       ، عزت الرشق،  "حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة      :  غزة –دمشق  
 وحـدة   300 أن قرار السلطات الـصهيونية بنـاء         ،"المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ) 8/12(يوم السبت   

". إحدى إفرازات لقـاء أنـابوليس     "ن المتصاعد على قطاع غزة هي       ، والعدوا استيطانية جديدة في القدس   
لم يكن سوى غطاء اتخذته الحكومة الصهيونية لخداع الرأي العام العالمي، لتمريـر             "وقال إن هذا اللقاء     

، مطالباً بضرورة التحرك الفلسطيني والعربي واإلسالمي والعالمي بشكل         "مخططاته العدوانية والتوسعية  
  ".قوف في وجه المؤامرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته الوطنيةللو"فوري 

، إن تعزيز االسـتيطان     )8/12(وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في بيان صحفي يوم السبت            
مثّل أيضاً صفعةً لكل الذين ذهبـوا إلـى أنـابوليس           "في القدس فوراً بعد االنتهاء من اجتماع أنابوليس         

إن الشروع ببناء مـستوطنات جديـدة علـى         : "وقال". هنوا على مصداقية والتزام الممثل اإلسرائيلي     ورا
األرض الفلسطينية يأتي ضمن سياسة المحتل اإلسرائيلي بقضم األراضي الفلسطينية وخلق وقائع جديـدة              

ـ   " حماس"وأكد أن   ". على األرض من أجل تقويض الحقوق والثوابت الفلسطينية        شد كـل   ستستمر في ح
الرافضة لكل لقاءات التطبيع والتنسيق مع المحتل اإلسرائيلي على حساب الحقـوق            "الطاقات الفلسطينية   
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والثوابت الفلسطينية، ولن نألو جهداً في فضح ممارسات هذا العدو الغاشم الذي ذهب إلى لقاء أنـابوليس                 
  ". الفلسطينيكي يغطي على جرائمه التي يرتكبها بالليل والنهار ضد أبناء شعبنا 

  8/12/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لن نفرط بذرة تراب من فلسطين مهما بلغت التضحيات :  في ذكرى االنتفاضة األولى"حماس" .10
مهما دفعنا ألجلها من دماء     "أنها لن تفرط بذرة تراب من األرض الفلسطينية،         " حماس"أكدت حركة   : غزة

سنجعل من أجسادنا وأشالئنا جسراً تعبـر       : "، وقالت "الجند والقادة وقدمنا من تضحيات وسقط ألجلها منا       
وجددت الحركة،  ". عليه شعوبنا العربية واإلسالمية لتحرير فلسطين وتطهيرها من دنس اليهود الغاصبين          

وإعادة اللحمـة لـشعبنا الفلـسطيني،       "في الذكرى العشرين النطالق االنتفاضة األولى، دعوتها للحوار         
طنية هي من أهم مقومات الصمود في وجه االحتالل والوقود الذي يحمي مـسيرة المقاومـة                فوحدتنا الو 

 في بيان صادر عنها، يـوم الـسبت         توطالب". وثباتها في وجه المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية       
 برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني الموت البطيء على         "، المجتمع الدولي والعربي     )8/12(

مدار اللحظة، وأن ينظروا إلى الواقع األليم الذي يعانيه شعبنا ومرضـاه وأطفالـه، واحتـرام خيـاره                  
مـشددة  ". الديمقراطي الذي اختار فيه من يتولى أمره ويدير شئون حياته ويمثله في كافة المحافل الدولية              

ـ        طيني سياسـياً وماليـاً     توجيه الدعم للـشعب الفلـس     "على ضرورة أن تقوم األمة العربية واإلسالمية ب
". ومعنوياً، واإلسهام في فك الحصار عنه، فشعبنا في أشد الحاجة لوقفاتكم التاريخية المعهودة إلى جانبـه             

مقاومتكم الباسلة لن تدخر جهداً من أجل العمل        "األسرى في بيانها؛ مؤكد لهم أن       " حماس"ولم تنس حركة    
ات مفتوحة أمام أبناء القسام وفصائل المقاومة لتحريـرهم         على إطالق سراحكم دونما تمييز، فكافة الخيار      

  ". من قيد المحتل
  8/12/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مسؤولية االنقسام الفلسطيني"حماس" تحمالن "الديمقراطية" و"الشعبية"لجبهتان ا .11

ي خالل مهرجان جميل المجدالو" الجبهة الشعبية"ألقى عضو المكتب السياسي لـ .: فتحي صباح–غزة 
 حركة على عاتق " المسؤولية االولى "أمس في مدينة غزة 40حاشد نظمته الجبهة لمناسبة انطالقتها الـ

الى االستجابة للمبادرة " حماس"ودعا . الحركة على غزة" سيطرة"بعد  في ما جرى في القطاع "حماس"
ومثلما دان  ".الجهاد"وحركة  "الديموقراطيةالجبهة " منفردة، وتلك التي اطلقتها مع "الجبهة"التي اطلقتها 

وكوادرها، ندد المجدالوي بما ترتكبه االجهزة االمنية التابعة " فتح"في حق انصار " حماس"ممارسات 
  .وانصارها" حماس"للرئيس عباس في حق كوادر 

لى صدقية الحرص ع"صالح زيدان باسم القوى ان " الديموقراطية"واعتبر عضو المكتب السياسي لـ
". حماس"، في اشارة الى "الثوابت الوطنية تكون بالعمل السريع على إنهاء حال االنقسام واستعادة الوحدة

على الحريص على انقاذ " من قناة الرئيس عباس عندما قال انه يجب خالل المهرجان،وغمز في كلمته، 
 الغد للخروج من االزمة الداخلية شعبنا من كارثة الفقر والجوع والبطالة وغالء االسعار العمل اليوم قبل

الخطيرة وعدم ترك قطاع غزة عرضة لالختناق والقتل البطيء، فهذا يصحح وجهة الصراع ليكون مع 
  ".االحتالل بدالً من الصراع بين متطرف ومعتدل

  9/12/2007 الحياة
  

  "ئيلإسرا" ومرور الحجاج عبر رفح تم بدون مساومات مع مغلقشاليط ملف : "كتائب القسام" .12
أمس، ان ملف الجندى اإلسرائيلي شاليط      ،  "كتائب القسام " أعلن أبو عبيدة الناطق باسم       :حامد جاد  -غزة  

وحول ما أثير أخيرا حول صفقة بين حماس وإسـرائيل قامـت             .مغلق وال مجال لنقل رسائل منه وإليه      
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 رفح الحدودي مقابل أن     األخيرة بموجبها بالسماح لحجاج قطاع غزة بالسفر األسبوع الماضي عبر معبر          
ملف شاليط مغلق فـي     "تسلمها حماس شريطا مصورا للجندي شاليط  قال أبو عبيدة تصريحات صحافية             

الوقت الحالي وعلى اإلحتالل أن ال يحلم في نقل أي رسالة من شاليط أو لشاليط ألن الكـرة اآلن فـي                     
هذا األمر غيـر صـحيح     " ذكورة بقوله   ونفى أبو عبيدة صحة ما أثير حول الصفقة الم         ".ملعب اإلحتالل 

  ".ونحن لم نسمع به إال من خالل وسائل اإلعالم ونرفضه جملة وتفصيال ونحن لم نتلق مثل هذا العرض
  9/12/2007الغد االردنية 

  
  مخيمات لبنانحريصون على االستقرار في : أسامة حمدان في زيارة للنائب الحريري .13

النائـب   حمدان في تصريح أدلى به اثـر زيارتـه           بنان، أسامة في ل " حماس" ممثل حركة    أعلن :بيروت
أن اللقاء تناول القضايا المتعلقة بالوضع      ) جنوب لبنان (الحريري في دارتها في مدينة صيدا       اللبنانية بهية   

تطرقنا الى التطورات في المنطقـة ومنهـا لقـاء          : "وقال. السياسي الداخلي والشأن الفلسطيني في لبنان     
وتداعياته على القضية الفلسطينية، وأكدنا الحرص على الثوابت األساسية العربية، خـصوصاً             "أنابوليس"

وعـن   ".الفلسطينية منها وال سيما قضية الالجئين والقدس واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة           
أن تنفـرج   جرى التطرق الى الوضع الفلسطيني في لبنان مع أملنا في           : "الوضع في مخيمات لبنان، قال    

وأكدنا حرصنا علـى    . المسألة السياسية وأن ينفتح الباب أمام مزيد من تطوير العالقة الفلسطينية اللبنانية           
استمرار االستقرار في المخيمات، وكان هناك شعور باالرتياح لدينا ولدى السيدة بهية الحريري لتطويق              

وحول . ارها مشكلة فردية وتم حلها سريعا     المشكلة، التي حصلت في مخيم عين الحلوة قبل يومين، باعتب         
شددنا على استمرار مسيرة عودة أبناء المخيم اليه واعـادة اعمـاره،            : "موضوع مخيم نهر البارد، قال    

خصوصا اننا ندخل فصل الشتاء وقطعنا شوطا من العام الدراسي، وما زال هناك معاناة فلسطينية فـي                 
 ".تم الحديث عنها، وآمل في أن تأخذ طريقها الى التنفيذهناك جملة من األفكار . حاجة الى معالجة

  9/12/2007الشرق األوسط 
  

  عد مستوطنيها للتصعيد مع غزة بعد تطوير صواريخ حماس تُ"إسرائيل" .14
قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة تعد سكان البلدات المحيطة بقطاع غزة لتـصعيد آخـر فـي                  :غزة

وحسب اإلذاعـة االسـرائيلية باللغـة       . لفلسطينية والجيش االسرائيلي  المواجهات بين حركات المقاومة ا    
العبرية امس، فإن نائب وزير الدفاع االسرائيلي متان فلنائي التقى أخيراً برؤساء المجالس المحلية لهـذه                
البلدات، وطالبهم باتخاذ االستعدادات الالزمة لمواجهة التصعيد المحتمل والقصف الذي سـتتعرض لـه              

وأشارت المصادر الى أن إسرائيل باتت تدرك أن وقف اطالق الصواريخ من غزة يتطلب اعادة               . بلداتهم
احتالل مدينة غزة بعد ادراكها ان اعادة احتالل المناطق الحدودية بالكامل، لن يمنع اطـالق صـواريخ                 

منية اسـرائيلية   ونقلت اإلذاعة عن مصادر ا     .المقاومة الفلسطينية من مراكز المدن والمخيمات الفلسطينية      
كبيرة قولها إنها تلقت معلومات حول قيام حركة حماس بإنشاء وحدات عسكرية متكاملـة ترتـدي زي                 

. الجيش االسرائيلي، األمر الذي سيصعب عملية االقتحام ومهمة الجيش في مالحقة تلـك المجموعـات              
رتدي زي الجيش والوحدات     تخوف األجهزة األمنية االسرائيلية من ادخال وحدات لحماس ت         ىواشارت ال 

  .الخاصة التابعة له عبر االنفاق الى داخل اسرائيل لتنفيذ عمليات
  9/12/2007الشرق األوسط 

  
   االستيطان سيتواصل رغم انتقادات رايس:وزير اإلسكان اإلسرائيلي .15

يزا رفض وزير اإلسكان اإلسرائيلي زئيف بويم انتقاد وزيرة الخارجية األميركيـة كونـدول             :)وكاالت(
 وحدة سكنية استيطانية في منطقة جبل ابو غنيم شرق القدس، وقال إن ال شيء               300رايس لمشروع بناء    
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" هـآرتس "ونقـل الموقـع االلكترونـي لـصحيفة          .يجب أن يمنع إسرائيل من المضي في تنفيذ الخطة        
ق مـسيرة   يجب تقديم الشكر للوزيرة رايس على جهودها في إعـادة إطـال           : "اإلسرائيلية عن بويم قوله   

إن ضاحية هار حوما تقـع      .. السالم، غير أنه يجب عدم تقييد هذه المسيرة بوقف أعمال البناء في القدس            
ضمن الحدود البلدية للقدس، حيث يجري تطبيق القانون اإلسرائيلي، بالتالي ال يوجد ما يعيق البناء هناك                

وكانت رايس حذّرت الجمعة     ".سرائيلكما ال يوجد شيء يعيق أعمال البناء في أي مناطق أخرى داخل إ            
  .من أن خطة البناء تهدد الجهود األميركية لتحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

  9/12/2007المستقبل 
  

  قرب أدوميم" 1ئي "في " الشمعة األولى"نشطاء فلسطينيون وأنصار سالم يهود يبنون  .16
 وحدات سكنية في جبل     307ية المضي قدما في بناء      بينما قررت الحكومة االسرائيل    : تل أبيب  -رام اهللا   

ابوغنيم جنوب القدس المحتلة قرب بيت لحم، يخطط مستوطنون فـي الـضفة الغربيـة إلقامـة بـؤرة             
استيطانية اليوم، قرب مستوطنة معاليه ادوميم شرق المدينة المقدسة، بهدف إحكام السيطرة عليها، مـن               

وفي خطوة هي االولى مـن نوعهـا، قـرر فلـسطينيون             ".اضم المستوطنة للقدس عبر توسيعه    "خالل  
ومتضامنون اجانب واسرائيليون، استباق المستوطنين، ببناء بلدة فلسطينية، علـى االراضـي المهـددة              

، لكن، فلسطينية هـذه     "كبؤرة"بالمصادرة، ونجحوا امس ببناء بيت فلسطيني على ارض معاليه ادوميم،           
وبالفعل نجـح    .، واعلنوا عن قيام اول بلدة فلسطينية على اراض مهددة         المرة، رفعوا فيها اعالم فلسطين    

الواصلة ما بين التلة الفرنـسية      " 1ئي  " من الفلسطينيين ورفاقهم، في بناء البيت داخل منطقة          50حوالي  
شرقها، التي أقامت فيها اسرائيل مركزا لشرطتها في الـضفة          " معاليه أدوميم "غرب القدس الشرقية وبين     

وهو اختصار لما معناه باللغة     " 1سي  "أطلق الفلسطينيون على مشروعهم اسم      " 1ئي  "وردا على   . بيةالغر
فقد . وتصرف رجال الشرطة بعنف حاد مع النشطاء ألنهم فاجأوهم بمخططتهم          ".الشمعة األولى "العربية  

ايد التـي تـديرها     أعلنوا مسبقا أنهم سينظمون مسيرة بالسيارات في الضفة احتجاجا على سياسة األبرته           
القوات االسرائيلية، حيث تمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق المخصصة لالسرائيليين، وهـي طـرق              

. جديدة، في ما تخصص للفلسطينيين الطرق القديمة المحفرة وتضع عليها مئـات الحـواجز العـسكرية               
  .واستعدت الشرطة لمرافقة هذه المسيرة ومنع أصحابها من القيام بمفاجآت

  9/12/2007الشرق األوسط 
  

  خارج غزةبعد منعه من السفر للعالج " حماس"وفاة قيادي في  .17
زهيـر بـدر    " حمـاس "أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، عن وفاة القيادي المحلي في حركة            : غزة
من سكان مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غزة، جراء منع قوات االحتالل مغادرتـه              )  عاماً 49(حسين
وأشارت المصادر إلى أن حسين توفي بعد مكابدة مـرض الـسرطان            . طاع لتلقي العالج في الخارج    الق

حسين قائد من قياداتها ورجالً من رجاالتها وكان يـدير          "إن  " حماس"وقالت   .الذي ألم به قبل عدة شهور     
في واألكاديمي  منصب أمين صندوق الجمعية اإلسالمية، ومن الناشطين بالعمل الخيري واالجتماعي والثقا          

  ."في بلدة جباليا ونقيب المعلمين فيها
وبحسب المصادر الطبية فإن عدد المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة الذين فقدوا حياتهم جراء الحصار               

   . فيما يتهدد خطر الموت المئات من المرضى، مريضا30ًواغالق المعابر ارتفع إلى 
9/12/2007الخليج اإلماراتية   
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   مصرإلىوفلسطينيون عالقون في غزة يطالبون بالعبور مصريون  .18
 تظاهر عشرات المصريين والفلسطينيين العالقين على الجانب الفلسطيني مـن           : رويترز – مصر   /رفح

ورفـع   .الحدود امس مطالبين بسماح مصر لهم بالعودة عبر معبر رفح على الحدود بين مصر وغـزة               
المصرية مؤكدين أنهم دخلوا الى قطاع غزة بطريقـة شـرعية           المتظاهرون جوازات السفر الفلسطينية و    

وهو احد الفلسطينيين المقيمين في مصر       -وقال محمد المصري     .وبتأشيرات مصرية قبل اغالق المعبر    
 فلسطينيا من المقيمين في مـصر       250نحو  " لرويترز   -وكان في زيارة القاربه بغزة قبل اغالق المعبر       

غزة شاركوا في المظاهرة احتجاجا على استمرار اغالق معبر رفح الحدودي           والمصريين العالقين بقطاع    
وأغلق معبر رفح الحدودي منذ منتصف حزيران الماضـي فـي           ". وعدم السماح لهم بالعودة الى مصر     

نخشى أن نقضي عيد االضحي     "وقال المصري في اتصال هاتفي       .أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة     
وأضاف ان بين العالقين سيدات وأطفاال وكبار سن        ". جب أن يعودوا الى مدارسهم    أوالدنا ي .. هنا عالقين   

  .كانوا في زيارة لذويهم قبل اغالق المعبر
  9/12/2007الرأي األردنية 

  
  يتعثر بسبب الحصار " أصداء اإلنتاج اإلعالمي"بناء مدينة : غزة .19

 دونم كانت تحتلهـا مـستوطنة       500إلى تحويل نحو    " حماس"تسعى جمعية خيرية موالية لحركة       :غزة
اليهودية سابقاً في مدينة خان يونس، إلى أول مدينة لإلنتاج اإلعالمي في فلسطين، والسادسة              " جاني طال "

بطيئـة ومتثاقلـة، بفعـل      " أصداء لإلنتاج اإلعالمـي   "وظهر أن حركة البناء والتعمير في مدينة        . عربياً
وتعود  .على القطاع " حماس" القطاع منذ سيطرة حركة      الحصار الخانق وإغالق المعابر المضروب على     

أسباب وتيرة العمل البطيئة في المدينة، إلى عدم توفر مواد البناء في غزة المحاصرة، في وقت يخـشى                  
ويطمح القائمون إلى إنجاز مدينـة اإلنتـاج        . فيه القائمون على المشروع من إقدام االحتالل على تدميره        

الً ويساهم في مواجهة الحصار من جهة، والمساهمة من خالل األعمال الفنية            اإلعالمي كمشروع يدر دخ   
   .للتاريخ، ومحاوالت تشويه النضال الفلسطيني" اإلسرائيلي"في مواجهة التزييف 

  9/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إلى حين عودة الالجئين " األونروا"تطالب باستمرار عمل " الدفاع عن حق العودةلجنة " .20
بياناً أمس بمناسبة الذكرى التاسعة والخمـسين لتأسـيس         "  لجنة الدفاع عن حق العودة    "أصدرت  : عمان
الحفاظ على الوكالة واستمرار خدماتها وتحسينها إلـى حـين          "، أكدت فيه على ضرورة      "األونروا"وكالة  

وطالبـت   ".1948عودة الالجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي شردتهم منها آلة االحتالل اإلسرائيلي عام             
برفض الدعوات الهادفة إلى التوطين كبديل عن حق العودة، مع ضرورة تنفيذ جميـع              "اللجنة في البيان    

 ".1948 الـصادر عـام      194القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار الدولي          
لسطينيين وتقديم المساعدات إلى وكالـة      ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه مأساة الالجئين الف        

التصدي لكافة المخططات الرامية    "األونروا حتى تتمكن من تقديم خدماتها إلى الالجئين، مطالبة بضرورة           
من %) 60(وأشارت اللجنة إلى أن حوالي       ".194إلى تصفية دور الوكالة تدريجياً وإلغاء القرار الدولي         

منهم عـاطلون   %) 45(لالجئين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من        سكان المخيمات في الدول المضيفة      
مـن  %) 60(من الالجئين ليس لديهم ممتلكات في أماكن لجوئهم، كما أن           %) 76(عن العمل، وأكثر من     

  " . أشخاص8العائالت الفلسطينية يبلغ عدد أفرادها أكثر من 
  9/12/2007الغد االردنية 
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  "القدس القديمة"مدينة أنفاق تحت زوجة ملياردير يهودي تتعهد حفر  .21

حسن خاطر، عن   .كشف االمين العام للجبهة االسالمية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات د           :رام اهللا 
وقعت في مطلع الشهر الماضـي      " آرفين موسكوفيتش "زوجة الملياردير اليهودي    " ايرفه موسكوفيتش "ان  

، يتم بموجبه حفر نفق في البلدة القديمة بطول مائة متر،           "ىبصندوق تقاليد المبك  "على اتفاق مع ما يعرف      
في وقت سابق، وحسب ما اكده خاطر فـإن         " شموئيل رابينوفتش "كما أعلن عن ذلك حاخام ساحة البراق        

، في البلدة القديمـة فـي القـدس         هذا النفق الذي سيخترق البلدة القديمة ويمر من تحت الحي االسالمي          
ار من المسجد األقصى سيشكل خطرا حقيقيا على عدد كبير من المبـاني وعلـى                وعلى بعد امت   المحتلة،

سور األقصى الغربي، مشيرا الى ان هذا النفق سيستخدم لربط عدد من االنفاق الموجودة تحت القـدس                 
 .القديمة وسيتم توسيع هذه االنفاق وسيقام فيها عدد من المنشآت والكنس

  9/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  انتخابات مبكرةمع اجراء % 73.9و المجلس التشريعي ضعيف يرون%  63.2: العاستط .22
مواطنا مناصفة بين ) 1027(  عينة بلغتى غطاستطالعاً للرأي، " بانوراما" مركز ىأجر: رامي دعيبس

الجنسين، وشملت كافة صنوف التجمعات السكانية في الضفة والقطاع والقدس من مدن وقرى ومخيمات، 
من % 16.8من الريف، و% 40.1من العينة و% 43.1ة من تم اختيارهم من المدن وكانت نسب
  :استطالع للرأي وجاءت نتائج .المخيمات

  من المواطنين يقيمون المجلس التشريعي بأنه ضعيف% 63.2
  منهم يرون الخروج من االزمة بحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات مبكرة% 73.9
  اء المجلسال يعرفون عدد أعض% 56.9
من المستطلعين ان المجلس قادر على االستمرار في مهامه في ضوء وضعه الحالي، فيما % 17.4يرى 

  .ال يعتقدون ذلك% 82.6تبين ان 
انها غير مالئمة، % 46.7من المستطلعين ان طريقة االنتخاب الحالية مالئمة، فيما يرى % 53.3يرى 

االنتخابات الحالية مالئمة ضرورة العودة لنظام الدوائر من الذين ال يرون طريقة % 25.3بينما يرى 
انه يمكن تبني نظام % 28.7منهم ضرورة اعتماد التمثيل النسبي الكامل، ويرى % 45.8القديم، ويرى 

  .التمثيل النسبي في كل دائرة كنظام انتخابي جديد
وتشريعية قادمة، حيث بلغت واثبت االستطالع ان هناك ميال كبيرا للمشاركة في أي انتخابات رئاسية 

،فيما تباينت اتجاهات التصويت عند % 74.4نسبة من هم على استعداد لالقتراع في أي انتخابات قادمة 
ممن ينوون االقتراع على اتجاه % 48المستطلعين الذين شاركوا في االنتخابات السابقة، حيث سيحافظ 

ممن % 31.8ير اتجاه تصويتهم، ولم يقرر من المستطلعين تغي% 20.2تصويتهم السابق، فيما قرر 
  .ينوون االقتراع اتجاه تصويتهم بعد

  8/12/2007 48عرب
  

   مكباً للنفايات المسرطنة في الضفة الغربية50 :رئيس جمعية مكافحة المرض .23
 عبد الرحمن الشنار، رئيس جمعية مكافحة مرض السرطان فـي الـضفة        .دقال  :  صالح النعامي  - غزة

ة تزايدا ملحوظا في اصابات مرض السرطان، وذلك ناجم عن استمرار إسرائيل في دفن              الغربية، إن ثم  
ـ  . مواد مسرطنة في مناطق عديدة من الضفة       ، قال الـشنار إن إسـرائيل       "الشرق االوسط "وفي حديث ل

أن  مكباً للنفايات في انحاء مختلفة من الضفة يتم فيها إلقاء مواد بالغة الخطورة، مشيراً الـى                  50أقامت  
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عددا من هذه المكبات مقام قرب آبار ارتوازية تغذي مناطق شاسعة في الضفة بمياه الـشرب، وكـذلك                  
. قرب دفن الكثير من المواد المسرطنة في أراض زراعية أو قريب جداً، األمر الذي يفاقم من الخطورة                

ن التـي تقـع علـى        برميال مليئة بمواد مسرطنة مدفونة قرب بلدة عزو        250وأكد الشنار أنه عثر على      
 .الطريق الواصل بين مدينة نابلس وقلقيلية

  9/12/2007الشرق األوسط 
  

  وفد أطباء أوروبي يلتقي بوفد من اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة .24
 وفد أطباء أوروبي يضم خمسة أطباء يعملون في قطاع غزة بوفد من اللجنة الشعبية ىالتق: ألفت حداد

وضم الوفد أطباء من مختلف الجنسيات األوروبية،  .اسة النائب جمال الخضريلمواجهة الحصار برئ
   .وأعرب الوفد عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وخصوصا أهالي القطاع المحاصرين

من جهته، أشار الخضري خالل اللقاء إلى صورة الوضع المتدهور في قطاع غزة في ظل الحصار 
 الصحية وخروقات وانتهاكات للحقوق والقوانين الدولية اإلنسانية، وشكر اإلسرائيلي وتدهور األوضاع

واستعرض الخضري الحصار عبر تقديم األرقام  .الوفد الطبي لحضوره في هذا الظرف المأساوي
االحتالل منع أكثر من "وقال . واإلحصائيات الناجمة عن الحصار، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي

وطالب الوفد األوروبي بنقل الصورة  ".لعالج هو حكم بالموت البطيء عليهم مريض من السفر ل900
الحقيقية عما يجري في القطاع للعالم الخارجي، وفضح ممارسات االحتالل بحق مليون ونصف مليون 

وحذر الخضري من مغبة استمرار الحصار الذي طال معظم مناحي الحياة، مناشداَ المجتمع  .فلسطيني
  .اد األوربي بالعمل الجاد والسريع لرفع هذا الحصارالدولي واالتح

  8/12/2007 48عرب
  

   موظف من وزارة الصحة1000نقابة الموظفين تتهم حكومة فياض بقطع رواتب  .25
طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام حكومة سالم فياض بالتراجع عن قرارها بقطـع رواتـب                : غزة

 آالف، محذرة من زج القطـاع       3ن قطعت رواتبهم الى      موظف في وزارة الصحة ليصل عدد م       1000
واعتبرت  .الصحي في سياق المناكفات السياسية، األمر الذي من شأنه أن يعرض حياة المرضى للخطر             

هذا القرار يأتي استمراراً لسياسة الخنق والتضييق علـى المـواطنين الـذين             "النقابة في بيان، أمس، أن      
يهم قوات االحتالل، ليصل عدد العاملين في القطاع الـصحي الـذين            يعانون من حصار ظالم فرضته عل     

جريمـة بحـق مالئكـة      "ووصفت النقابة القرار بأنه     ". قطعت رواتبهم الى أكثر من ثالثة آالف موظف       
الرحمة، وأصحاب القمصان البيضاء الذين بذلوا كل ما بوسعهم وواصلوا الليل بالنهار من أجـل إنقـاذ                 

   ".ى اختالف أطيافهم السياسية من دون تمييزالجرحى والمصابين عل
  9/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  إسالميو األردن يطالبون القادة العرب بإسقاط خيار التسوية  .26

 في رفض الخطـوات االسـتيطانية       "واضح"طالب إسالميو األردن حكومة بالدهم باتخاذ موقف         :عمان
وقطع العالقات مع الكيان، كما طـالبوا القـادة العـرب           الصهيونية الجديدة، وإبطال اتفاقية وادي عرب       

وقالت الحركة في بيان لها     . باتخاذ مواقف تنسجم مع إرادة شعوبهم الرافض لالحتالل والمنحازة للمقاومة         
لألسف هـذه   "، و "العدو ماض في سياسة إضاعة الوقت كي يتسنى له قضم المزيد من األرض            "أمس ان   

واعتبـر النائـب     ."نطلي على الزعماء العرب فيقعون في الشرك في كل مرة         اللعبة قديمة لكن الخديعة ت    
األول المين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي رحيل غرايبة إعالن الكيـان الـصهيوني عـن أعمـال                  
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 مساكن في حي استيطاني في جبل أبو غنيم فـي القـدس المحتلـة بمجـرد                 307استيطانية جديدة ببناء    
 .جهود التسوية مع العدو" عبثية" على  دليالً"انابولس"انفضاض 

  9/12/2007الخليج اإلماراتية 
 

  التحالف العسكري مع إسرائيل غير متصور: أبو الغيط .27
استبعد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إمكانية قيام تحـالف عـسكري بـين مـصر                : القاهرة

ورداً على سـؤال     . بره غير متصور  واعت" الناتو"وإسرائيل في إطار التعاون مع حلف شمال األطلسي         
حول إمكانية أن تتم تحت مظلة هذه البرامج التوصل إلى تعاون أطلسي عسكري يضم إسـرائيل، قـال                  

حتى هذه اللحظة ليس مطروحاً هذا األمر وال أتصور وجوده في الوضع الحالي، فإسرائيل مشتبكة مـع                 "
لشامل لم يصل بعد إلى اإلقليم وال أتـصور أن          الفلسطينيين وتقع في تناقض واضح مع سوريا، السالم ا        

ورداً على سؤال حـول إمكانيـة القيـام          ".يكون إلسرائيل تحالف عسكري مع مصر في هذه الظروف        
أن هذا الكالم غير متصور، فمـصر       "بتدريبات عسكرية مصرية أطلسية إسرائيلية مشتركة أكد أبوالغيط         

واها الثنائي فقد يتواجد أسبان وفرنـسيون، ولكـن ال         تشارك في تدريبات عسكرية بين أطراف على مست       
  ".نتعامل معهم بوصفهم أطرافاً في حلف األطلسي ولكن وفقاً لجنسياتهم

  9/12/2007البيان اإلماراتية  
  

  "األونروا" ـضاعف تبرعها السنوي لوت ةاإلمارات تؤكد حق الفلسطينيين في العود .28
بية المتحدة رسميا أمس في األمم المتحدة، مـضاعفة قيمـة           أعلنت دولة اإلمارات العر    :وام - نيويورك

 ألف دوالر إلى مليون دوالر أميركي اعتبارا مـن          500 من   "األونروا"تبرعها السنوي في ميزانية وكالة      
 وجاء االعالن في بيان أدلى به فيصل أحمد راشد آل مالك عضو وفد الدولة في الدورة الــ     2008عام  
مم المتحدة، أمام المؤتمر الخاص الذي نظمته األمانة العامة لألمم المتحدة لحـشد              للجمعية العامة لأل   62

وجدد في بيانه موقـف دولـة االمـارات         . "األونروا"أكبر تبرعات ممكنة من قبل الدول لميزانية وكالة         
المـشرفة  الثابت والداعي الى أن يشمل الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفسطينية التسوية العادلة و             

 وأيضا ممارستهم حقهم    1948لمسألة الالجئين الفلسطينيين بمن فيهم الالجئون إلى دول الشتات منذ عام            
الشرعي وغير المشروط في العودة إلى ديارهم، وحصولهم على كافة التعويضات الالزمة عن ما لحـق                

رارات الشرعية الدولية ذات    بهم من خسائر مالية ومعنوية فادحة طوال سنوات تشردهم، وذلك استنادا لق           
  .194الصلة والسيما قرار األمم المتحدة رقم 

  9/12/2007االتحاد اإلماراتية 
  

   الفلسطيني-وزير الخارجية السوري في عمان اليوم للبحث في الحوار الفلسطيني .29
د ان وزير الخارجية السوري ولي" الحياة"قالت مصادر مطلعة في دمشق لـ:  ابراهيم حميدي-دمشق 

بزيارة قصيرة لألردن تلبية لدعوة من الحكومة األردنية تتناول تطورات ) األحد(المعلم يقوم اليوم 
األوضاع في المنطقة والعالقات الثنائية، خصوصاً القمة الخماسية واالنتخابات في لبنان والحوار 

وإذ يتوقع ان  .ين البشيرويتوقع ان يلتقي المعلم العاهل األردني ووزير الخارجية صالح الد. الفلسطيني
زيارة مرحلة ما بعد مؤتمر أنابوليس باعتبار ان الملك عبداهللا الثاني كان من بين الزعماء الذين التتناول 

حضوا دمشق على المشاركة وساهموا في اقناع واشنطن بوضع المسار السوري على برنامج المؤتمر، 
 الفلسطيني باعتبار ان دمشق - الحوار الفلسطيني توقعت المصادر المطلعة ان يبحث ايضاً في ضرورةو

وعدم خوض المفاوضات في " حماس"اقترحت على مبعوثي الرئيس عباس قبل أيام أهمية الحوار مع 
وعلم ان هذا الموضوع كان أحد المواضيع التي كان مقرراً ان يتناولها البحث في . ظل انقسام داخلي
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  خالد مشعل مع وزير الخارجية السعودي " حماس" السياسي لـاللقاء الذي حصل امس بين رئيس المكتب
  

وأوضحت مصادر فلسطينية ان مشعل سيزور ايضاً الدوحة، وذلك . األمير سعود الفيصل في الرياض
  .رمضان عبداهللا شلح" الجهاد االسالمي"بعد يومين على زيارة مماثلة قام بها زعيم 

  9/12/2007 الحياة
 

  دد جيرانها وال تدعم اإلرهاب ال ته"إسرائيل" :غيتس .30
المعايير "في البحرين، " منتدى حوار المنامة األمني"استغرب الوزراء العرب المشاركون في : المنامة

ولفتهم إستنكار . التي تتعامل بها الواليات المتحدة مع القدرات النووية االيرانية واالسرائيلية" المزدوجة
التي تمارسها ايران والتهديد الذي تشكله " عزعة االستقرارسياسة ز"وزير الدفاع االميركي غيتس 

انها ال تريد : "بالنسبة الى الواليات المتحدة ودول الخليج، ودفاعه عن برنامج اسرائيل النووي قائالً
ورفض غيتس إتهام الواليات  ".تدمير جيرانها وهي ال تهدد استقرار دول المنطقة وال تدعم االرهاب

في ما يتعلق بالقضية النووية بمساندة اسرائيل مع مطالبة ايران في الوقت " تكيل بمكيالين"المتحدة بانها 
اسرائيل ال : "وقال". سلمية"نفسه بالتخلي عن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم التي تقول طهران ان أهدافها 

 المدنيين االبرياء ولم تشحن أسلحة الى مكان مثل العراق لقتل آالف... تدرب ارهابيين لتدمير جيرانها
أعتقد بان : "واضاف". سراً، ولم تهدد بتدمير أي من جيرانها وال تحاول زعزعة استقرار حكومة لبنان

  ".هناك اختالفاً واضحاً في ما يتعلق بتاريخ وتصرفات الحكومتين االيرانية واالسرائيلية
  9/12/2007 الحياة

 
  الفروف يؤكد ضرورة الوحدة الفلسطينية .31

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفـروف علـى أن اسـتعادة الوحـدة              : كريم المظفر  -موسكو  
. الفلسطينية تنطوي على أهمية خاصة وان موسكو ستسعى مع البلدان األخرى إلى تشجيع ذلك بنـشاط               

وقال إن مهمة استعادة الوحدة الفلسطينية تبقى مشكلة مؤكدة ألن الرئيس عباس أكد أنه لن يقـدم علـى                   
وأكد الفروف أن استعادة الوحـدة      . ة الدولة داخل حدود مؤقتة وغير كاملة وغير منسقة حتى النهاية          إقام

. "ونحن نريد أن نعمل مع البلدان األخرى على تشجيع ذلك بنشاط          "الفلسطينية تنطوي على أهمية خاصة      
 من التزامـات  "أنابولس"وقال إن أهم ما في األمر هو إيفاء الطرفين بصورة نزيهة بكافة ما تعهدا به في  

   .ودعم هذه الجهود من جانب المجتمع الدولي والمجموعة الرباعية وجامعة الدول العربية
  9/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  " أنابولس"بعد مؤتمر " الجديد"الشرق األوسط  .32

الم هي عنوان    في عملية الس   "اإلسرائيلي" -كانت التسوية على المسار الفلسطيني       : محمد عالم  -القاهرة  
ومنظمة دولية وإقليمية في المؤتمر      )  دولة عربية  16منها  (  دولة 40، لكن مشاركة نحو     "أنابولس"مؤتمر  

 الذي أطلق عملية السالم والقضايا      1991وهو عدد يفوق عدد األطراف المشاركة في مؤتمر مدريد عام           
  .التسوية ليست الهدف الوحيدالتي طرحت على هامشه، وتسلح كل طرف بملف مصالحه يشي بأن تلك 

مـا بعـد الحـرب     ("يالطـا "، أو )ما بعد الحرب األولى ("سايكس بيكو " وكأنه نواة    "أنابولس"بدا مؤتمر   
، ولكن هذه المرة ال يتعلق األمر بتقسيم حدود سياسية وظهور كيانات جديدة فقط، وإنما بتوزيـع                 )الثانية

رورا بإيران والعراق ولبنان وسوريا، وثروات المنطقة من        المصالح والنفوذ من أفغانستان إلى دارفور م      
  .الغاز والنفط، وحتى مستقبل األجيال القادمة للحكم في بعض دول المنطقة



  

  

 
 

  

            16 ص                                   926:         العدد                        9/12/2007األحد : التاريخ

 في نسختها الجديدة يميزها أن تقسيم المصالح والنفوذ يتم هذه المرة علـى              "يالطا" أو   "سايكس بيكو "لكن  
المسرح وليس في الكواليس، وفي حضور الحلفاء الضحايا وليس في غيابهم، وتحت ضغط قوى عظمى               

باسـتثناء شـمال    (والتقسيم هنا ال يتطرق إلى حدود سياسية        . وحيدة ومهيمنة بمعية تابعين وليس شركاء     
  .وإنما إلى توزيع المغانم)  العراق وجنوب السودان

 عندما اجتمع ممثلو الواليـات      1991وذج مصغر جرى تنفيذه عام      ما يحدث اليوم أوسع جغرافيا من نم      
 لتقسيم الغنائم فحصدت الواليات المتحدة      "عملية تحرير الكويت  "المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاؤهم في      

ثمرة النفط وبيع السالح وتركت للحلفاء عمليات رصف العراق وتشغيل شـبكات الكهربـاء والهـاتف                
  .يةوأعمال البنية التحت

 مفتاح السالم بالنسبة إليها والشرط الرئيسي       "يهودية الدولة العبرية  " قضية   "إسرائيل"عشية المؤتمر جعلت    
 في خطابـه    "اإلسرائيلي"للقبول بدولة فلسطينية مناسبة لها، وأيد الرئيس األمريكي جورج بوش الموقف            

اشنطن الدعوة إلى ممثل الفلـسطينيين       دولة عربية ولم يفاجئ أيا منها بذلك، فقد وجهت و          16أمام ممثلي   
 بوصفه رئيس السلطة الفلسطينية وليس بوصـفه رئـيس منظمـة التحريـر              "أبو مازن "محمود عباس   

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بينما الـسلطة هـي سـلطة                
واضحة إلى استبعاد قضية عودة الالجئين والقرار       إدارية إلدارة المناطق الفلسطينية في الداخل في إشارة         

  ."اإلسرائيلية" أي إلى يهودية الدولة 1949 لسنة ،94
 إلى تجنب مواجهة الفـشل  "أنابولس"وقد هدفت واشنطن من حرصها على حضور أكبر تمثيل عربي في     

ياسـر عرفـات     حيث لم تتوافر للرئيس الراحل       2000 عام   "كامب ديفيد "الذي آل إليه مصير مفاوضات      
  .مظلة دعم عربية بقبول ما عرض عليه وقتها

وخالل المؤتمر  بالتوازي  حركت واشنطن صيغة مؤتمر التعاون اإلقليمي لدول الشرق األوسط وشمال               
 لجهة عقد المؤتمر الخامس في المنطقة،       1997إفريقيا المجمدة منذ انعقاد المؤتمر الرابع في الدوحة عام          

 في إشارة إلى تسريع عملية دمج الدولة اليهودية في المنطقة، وزادت على             "ئيلإسرا"وبحضور العرب و  
 التـي   "إسـرائيل "ذلك بدعوة الدول العربية إلى فتح وإعادة فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية والتجارية فـي               

  .2000أغلقت في أعقاب انتفاضة األقصى عام 
 ورئيس وفدها فـي المـؤتمر       "إسرائيل"ارجية  وجدير بالذكر في هذا الصدد أن شيمون بيريز، وزير خ         

، افتتح تصريحاته في المؤتمر بالـدعوة إلـى         ) حاليا "إسرائيل"رئيس   (1994األول بالدار البيضاء عام     
إنشاء سوق شرق أوسطية، وشرق أوسط جديد تتعاون فيه الخبرات اإلسرائيلية مع رأس المال العربـي                

 وليس مصر، موجها حديثـه إلـى        "إسرائيل"نطقة وبقيادة   والقوى العاملة في مصر لمصلحة شعوب الم      
  .1967إن مصر قادتكم إلى الهزيمة في حرب : الدول العربية قائال

لـيس  ( إلبرام تسوية نهائيـة      "اإلسرائيلية"للمفاوضات الفلسطينية     ) ألول مرة (والجدول الزمني المعلن    
مداه عشرة أشهر قبـل بـدء االنتخابـات         ) يةشرطا أن تكون عادلة أو بها التزام حرفي بالقرارات الدول         

الرئاسية في الواليات المتحدة، فقد استبقت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس بـإعالن رفـض               
 تستند إلى مرجعيات التسوية والقرارات الدولية واعتبـرت         "إسرائيل"الواليات المتحدة فرض حلول على      

  . ذلك خطًا أحمر
 من الجوالن المحتلـة، فقـد   "إسرائيل" في عملية السالم، أي انسحاب "اإلسرائيلي" -أما المسار السوري    

أحيل من ملف عملية السالم إلى ملف تقسيم المصالح والنفوذ في الشرق األوسط بأكملـه، ألن سـوريا                  
 دخلت في دائرة تيار الممانعة والتحدي للسياسة األمريكية في الشرق األوسط، والذي يضم إيران وحزب              

اهللا في لبنان وحركة حماس الفلسطينية، ومن ثم فإن قضية الجوالن يجب أن تحل وفق حسابات المصالح                 
فسوريا  أمريكيـا     . والسياسة األمريكية وليس من بوابة عملية السالم وتسوية النزاع الحربي اإلسرائيلي          
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 "إسرائيل"ية السالم مع  أصبحت عضوا في حلف تتزعمه إيران ولم تعد ذلك الطرف العربي الذي بدأ عمل             
  .ضمن تجمع عربي أغلبيته حلفاء للواليات المتحدة

التسوية على المسار السوري  األمريكي إذن تتحقق أمريكيا في إطار تسوية أشمل تتضمن ملفات لبنـان                 
 وحماس، لجهة التأثير في حماس للقبول بتسوية تتوصل إليهـا الـسلطة             "اإلسرائيلي"والبرنامج النووي   

، وفك االرتباط السوري  اإليراني في إطار عزل إيـران إقليميـا             "إسرائيل"مع  )  منظمة التحرير  وليس(
أيضا، وتسهيل انتخابات رئيس لبناني مواٍل، ونزع سالح حزب اهللا، وقد جاء االتفاق على قائد الجـيش                 

  ."أنابولس"اللبناني العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا أولى بشائر تداعيات 
 لمنعها مـن  "إسرائيل" ذلك الضغوط التي مارسها نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني على حكومة         ويفسر

إصدار أي تعليق يعكس رغبة في استئناف المفاوضات مع سوريا حول الجوالن والتسوية، أو تجـاوب                
نيسان إلى استئناف المفاوضـات مـن دون شـروط          / مع دعوة الرئيس السوري بشار األسد في ابريل       

  . عالنية"إسرائيليون"بقة، األمر الذي اعترف به ساسة مس
فالمعضلة هي إيران وليس الجوالن، وجوهر الصراع في المنطقة اآلن هو بين مشروع أمريكي لمستقبل               

  .وشكل المنطقة يرتبط بمشروع الواليات المتحدة في العالم ومراكز نفوذها وبين مشروع إقليمي إيراني
 محاولة فرض مزيد من العزلة الدولية واإلقليميـة         "أنابولس"كي وفيه مؤتمر    ضمن أهداف التحرك األمري   

على إيران، وفك االرتباط السوري  اإليراني عبر مداعبة سوريا بإدراج أو عدم إدراج قضية الجـوالن                 
على جدول أعمال المؤتمر، فالجوالن هو ثمن انسحاب سوريا من التحالف مع إيران وعدم االنخراط في                

مناوئ للمشروع األمريكي، وبالتزامن مع ذلك تصعد واشنطن ضغوطها على طهران ومحاولة            مشروع  
والمعضلة  على نفس المنوال  هي المشروع اإليراني وليست          . فرض المزيد من العقوبات الدولية عليها     

ة وخطورة  والترويج للتهديد اإليراني ألمن المنطق    . برنامجا نوويا لألغراض السلمية وتخصيبا لليورانيوم     
حيازتها سالحا نوويا ليس أكثر من محاولة خلق الذرائع إلجهـاض المـشروع، فالـصراع األمريكـي                  
اإليراني ليس صراعا حول األمن واالستقرار والسالم، وإنما صراع حول المصالح والنفوذ في اإلقلـيم               

حجيم كل طـرف    وحصة كل طرف من المغانم فيه، وهذا هو بدوره جوهر الخالف بين المشروعين، وت             
  .نفوذ ومصالح الطرف اآلخر وتعظيم أرباحه ومكاسبه هو أيضا هدف المباراة

 بينها سوريا استفزت إيران إلى درجة اتهـام         "أنابولس" دولة عربية في مؤتمر      16ومن ثم فإن مشاركة     
ن،  في تحقيق هدف المؤتمر وهو دعـم الـصهاينة المحتلـي           "متواطئون"المشاركين وبينهم سوريا بأنهم     

ولم يخفف تخفيض سوريا مستوى مشاركتها إلـى نائـب وزيـر      . وتحذيرهم من أن التاريخ لن يرحمهم     
الخارجية من حدة اللهجة اإليرانية فيما واكبها حزب اهللا في لبنان وبعض األوساط الـسنية فيـه بـسبب       

عن ردة الفعـل    المخاوف من توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وحركة حماس، كانت أبلغ من عبر              
المحتملة من أنصار المشروع اإلقليمي في مواجهة المشروع األمريكي، فحسب موسى أبو مرزوق نائب              

  ليست كما كانت قبله وستشهد تـصعيد         "أنابولس"رئيس المكتب السياسي للحركة توعد بأن المنطقة  بعد          
  . أعمال المقاومة بكافة أشكالها ضد المشروع الصهيوني  األمريكي

عود معارضة ايران للمشاركة العربية إلى المخاوف من استخدام المشروع األمريكي لألطراف العربية             وت
لتوفير غطاء إقليمي لحرب أمريكية محتملة ضد إيران السيما بعد استباق حزب اهللا في لبنـان  بـدعم                   

راج إيراني سوري  تنفيذ خطوات في المشروع األمريكي صيف العام الماضـي ونجاحـه فـي اسـتد                 
 فقـط بـل وجهـت       "إسرائيل" إلى حرب محدودة وتلقينها درسا قاسيا وهزيمة كاملة لم تصب            "إسرائيل"

فتلك الحرب لم تكن سوى شوط      .. ضربة عنيفة لهذا المشروع أدت إلى تعطيله وليس إفشاله بشكل كامل          
  . في تلك المباراة

طؤ في حرب ضد إيران، ربمـا علـى         لكن األطراف العربية المشاركة لم يكن على جدول أعمالها التوا         
 جديـدة   "سايكس بيكـو  "األكثر تعزيز مواقعها، ومراكزها في اإلقليم وتأمين أوضاعها الداخلية في إطار            
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تتولى الواليات المتحدة هندستها ومن ثم من الخطر مناوئتها، فمصر  على سبيل المثال  سارعت بإعالن                 
 اجتماع طارئ للجنة المبادرة العربية للسالم التي كان من           ساعة من انعقاد   48المشاركة في المؤتمر قبل     

المفترض أن تعلن القرار العربي بالمشاركة وتحديد األهداف العربية منه والرؤية المطروحة عليه، وذلك              
رغبة في تأكيد أن قرار المشاركة هو قرار مصري في األساس وأنها هي التي بدأت طريق السالم مـع                   

 عاماً، والعالقات بـين الطـرفين مرشـحة         30لنزاع بالمفاوضات وليس بالقتال منذ       وتسوية ا  "إسرائيل"
أمريكيا كي تكون عالقة استراتيجية في ظل التسوية الشاملة، وذلك فيما اتخذت أطراف عربيـة أخـرى                 
قرار المشاركة تعزيزا لمراكزها اإلقليمية في وقت تشعر فيه بأن مراكزها تواجه مخاطر التهميش فـي                

ق األوسط الجديد بعد التسوية وتصعيد التوتر الداخلي فيها بين األقليات الدينية، فـضال عـن نمـو                  الشر
  . كدولة يهودية"إسرائيل"التيارات األصولية فيها في مواجهة فرض 

ومعضلة األطراف العربية مجتمعة وأزمتها الرئيسية مع الواليات المتحدة في األيام المقبلة هـي مـسألة                
 دولة يهودية وانعكاسات ذلك على أوضاعها الداخلية ناهيك عن تصدير مـشكلة             "إسرائيل"االعتراف ب   

 إليها للمساهمة في حلها سواء كان الحل ماليا أو اسـتيعابا            1948عدم عودة الالجئين ومستقبل فلسطين      
  . وتوطينا

 والمـشاركة   "سأنـابول " عـن    "إسرائيل" السفير األمريكي السابق لدى      "مارتن إنديك "ربما كان تصريح    
العرب وإسرائيل اليوم في قارب واحد بن       : العربية الواسعة فيه معبرين عن الهدف من المؤتمر فهو قال         

 األمريكي، وهذا التصريح أكثر دبلوماسية      "المشروع" اإليراني أو السالم     "المشروع"إما التشدد   .. خيارين
تشكيل "يلول الماضي التي دعت فيها إلى       ا/ من تصريحات وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في سبتمبر       

  ."تحالف بقيادة الواليات المتحدة يضم الدول العربية المعتدلة وعلى رأسها مصر والسعودية ضد إيران
 فإن أوضاع الدول العربية والفلسطينية اآلن تعد أوضاعا مثاليـة لتحقيـق تـسوية               "إسرائيل"ـوبالنسبة ل 

  وليست الدول العربية فقط  ساهمت في إقناع اإلدارة األمريكيـة             "يلإسرائ" للنزاع، فحكومة    "إسرائيلية"
ورؤيتها في هذا الصدد هي أن اقتراب التسوية مع سوريا          .. بضرورة دعوة سوريا للمشاركة في المؤتمر     

سيكون بقدر ابتعادها عن إيران وتسهيلها تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان ودعمها االسـتقرار فـي                
 أما الحكومة العراقية فهي تبدو األكثر واقعية مع المشروع األمريكي في المنطقة، ووقع رئـيس                .العراق

 اتفاقا اسـتراتيجيا يمهـد لوجـود        "أنابولس"الحكومة نوري المالكي مع بوش في واشنطن عشية انعقاد          
إليرانـي،  عسكري أمريكي دائم بالعراق، فالعراق هو أول ساحات الصدام بين المشروعين األمريكي وا            

 "أنـابولس "خيارا آخر، وتعول حكومة بغداد على المشاركة السورية في          ) وهي محتلة (وحكومة ال تملك    
وهو باب آخر لفـك االرتبـاط       ( الجوالن لجهة تحقيق تفاهم سوري أمريكي للتعاون في العراق           "جزرة"و

أال تهنـأ   ) مـع إيـران   (ا  ، وإجراء سوريا مراجعة لسياستها التي ترى أن مصلحته        )السوري  اإليراني  
  .الواليات المتحدة بالعراق، وأال تكون إقامتها في العراق مريحة

الوجود العسكري األمريكي الدائم يضمن للحكومة المركزية في بغداد على األقل في المـستقبل القريـب                
التزامات ) راطيةال سيما إذا جاءت ديمق    (تماسك البلد وعدم تقسيمه، ويضع على اإلدارة األمريكية القادمة          

الذي تـسيطر عليـه أغلبيـة       (تتعلق بالحفاظ على وحدة العراق وتبعد عن رقبته سيف قرار الكونجرس            
. كردي في الشمال، وسني في الوسط، وشيعي في الجنـوب : بتقسيم العراق إلى ثالثة كيانات ) ديمقراطية

 لنقل الـنفط    "كركوك  حيفا  "حياء خط   وفي المقابل يسهل الوجود العسكري الدائم تنفيذ الخطة األمريكية إل         
، وهو مشروع ليس سرا، بل إنه مطروح ضمن مـشروعات           "إسرائيل"العراقي إلى العالم الخارجي عبر      

  ."إسرائيل"أخرى في المستقبل القريب للتعاون بين العرب و
إلى (سط  الصراع على النفط واالستحواذ عليه هو هدف رئيسي للسياسة األمريكية سواء في الشرق األو             

أو في بحر قزوين حيث المنافسة األمريكية  الروسية  الصينية على أشدها، ويأخـذ               ) جانب أمن إسرائيل  
الصراع أشكاال عدة ويتجلى في تحركات عديدة منها نشر الدروع الصاروخية األمريكيـة فـي شـرق                 
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كي والسياسة الروسية   ، لكن لحظة الصدام بين المشروع األمري      "إسرائيل"أوروبا على أبواب موسكو وفي      
لم تحن بعد، فروسيا الجديدة في عصر بوتين ال تزال تحاول استعادة مجدها وبنـاء ذاتهـا، وال تعـيش                    
أجواء حرب باردة جديدة وإنما تناوش لتعظيم حجم المنافع، وتجلى ذلك في التجاوب مع اقتراحها عقـد                 

  ."1أنابولس  "مر  في موسكو بعد شهرين لمراجعة نتائج مؤت"2أنابولس  "مؤتمر 
 بوصفها عضواً في الرباعية الدولية لكنها في الوقت نفسه تشارك بخبرات            "أنابولس"وشاركت روسيا في    

 في صياغة النظام الدولي بعـد الحـرب   "يالطا"قوة عظمى في اللحظات التاريخية وسبق أن شاركت في    
  .العالمية الثانية

التي تحتاج إلى وقت     ("لمنظمة شنغهاي " مثّل حضورا     إلى جانب الصين   "أنابولس"الحضور الروسي في    
ومصالح البلدين باألساس في الشرق األوسط      )  "الناتو"حتى تتحول إلى حلف في مواجهة حلف األطلسي         

لـم  ) على سبيل المثـال   (اللذين يحتاجان إلى تعظيمها مع بلوغ تسوية نهائية للنزاع، والواليات المتحدة            
إفريقيا وشركاتها للتنقيب عن النفط في السودان وإقليم كردفان إلـى جانـب   تمانع في حضور صيني في  

الحضور بقوات عسكرية ضمن قوة حفظ السالم الدولية في إقليم دارفور تنفيذا لقرار دولي تبنته الواليات                
  .المتحدة في إطار احترام قواعد اللعبة

نزاع العربي  اإلسرائيلي، وإنمـا مـؤتمر         لم يكن مجرد مؤتمر لبحث الوضع النهائي لل        "أنابولس"مؤتمر  
 لتسويات ووضع نهائي لشرق أوسط جديد قابل لالستمرار لسنوات طويلة مقبلـة تحـت القيـادة                 "نواة"

األمريكية للنظام الدولي في حضور مقبول للشركاء والحلفاء تأخذ فـي االعتبـار مـصالح عـدد مـن                   
 .وحتى الخصوم إذا رغبوا.. المنافسين

  9/12/2007راتية الخليج اإلما
  

  المفاوض الفلسطيني ومسألة األمن واإلرهاب .33
  بالل الحسن

قتل . قبل أنابوليس، وبعد أنابوليس، تقوم إسرائيل بعملية إرهابية منظمة ومتصلة، ضد الشعب الفلسطيني            
اجتيـاح  . ، وخطف وقتل يومي في الضفة الغربية      )ثالثون شهيدا في اسبوع واحد    (يومي في قطاع غزة     

يتم ذلك مرة باسم تـدريب      . والمخيمات بالمدرعات والسيارات المصفحة واإلطالق المنظم للنيران      للمدن  
ويتم ذلك مرة أخرى بهدف استكشاف ما لـدى         . الجيش حتى يستعيد مهارته بعد هزيمته في حرب لبنان        

ـ          . الفدائيين من أسلحة جديدة يخشون من تأثيرها عليهم        واريخ ويتم ذلك مرة ثالثة باسم الـرد علـى ص
  .الفدائيين من قطاع غزة

األفـراد  " إرهـاب "هذا اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم، والذي هو إرهاب الدولة، أي اإلرهاب األخطر من             
والمنظمات، له منبع واحد هو االحتالل، وهذا االحتالل هو الذي يتجاهله اإلعالم اإلسرائيلي، وتتجاهلـه               

" اإلرهـاب " اإلعالم العالمي، ليجري التركيز بعد ذلك علـى          الواليات المتحدة األميركية، ويتجاهله حتى    
  . الفلسطيني، والذي هو حق مشروع ألي شعب محتل في مقاومة جيش االحتالل

وقد تم تنظيم تغطية دولية لهذا اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم، والذي يجاهر اآلن باستعداده الجتياح قطـاع                
، ومن خالل بندها األول الذي يطالب الفلسطينيين بوقف         "خطة خريطة الطريق  "غزة، من خالل ما يسمى      

هي خطة أميركية، ولكنها تحمل لألسف توقيع اللجنة الرباعيـة          " خطة خريطة الطريق  . "أوال" اإلرهاب"
  .الدولية، ومن ضمنها توقيع األمم المتحدة

 التفـاق اوسـلو،   واألمن هذا، كان مطروحا على جدول األعمال منذ األيام األولـى  " اإلرهاب"موضوع  
يومها كان المفاوض الفلسطيني الدكتور نبيل شعث، يقول ويردد، ويا ليته يتذكر ذلـك اآلن، إن األمـن                  
الفعلي يأتي من خالل السالم، بينما كان المفاوض اإلسرائيلي يخرب مفاوضات السالم، بحجـة الحاجـة                

حهم ومحاكمتهم، وإال فـإن إسـرائيل       إلى ضرب البنية التحتية لإلرهاب، أي اعتقال الفدائيين ونزع سال         
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ولألسف فإن المفاوض الفلسطيني تخلى منذ ذلك الحين عـن حجتـه األساسـية              . ستتولى عمليات قتلهم  
الصحيحة تلك، ولم نعد نسمع شيئا عنها في سياق المفاوضات، وبقيـت الحجـة اإلسـرائيلية وحـدها                  

  .مطروحة على الطاولة
، واجهه آرييل شـارون     2003 رئاسة الوزراء للمرة األولى عام       )ابومازن(وعندما تولى محمود عباس     

وكان عباس مؤمنـا بـضرورة      . الفلسطيني أوال " اإلرهاب"رئيس وزراء إسرائيل بمطلب القضاء على       
ولكن عباس كان مؤمنا أيضا، وهـذا       . ، وأخذ على عاتقه أن ينفذ ذلك      "عسكرة االنتفاضة "وقف ما يسميه    

تعمال العنف في التعامل مع الفدائيين، وبرفض اإليغال في سـفك الـدم             أمر يسجل لصالحه، برفض اس    
، وذهب بنفسه إلى الفصائل الفدائية محاورا، وطلـب منهـا           "التهدئة"الفلسطيني، فرفع شعار الدعوة إلى      

" التهدئـة "وكان مفهوما أن هـذه      . ، ووافقوه على ذلك، وقدموا له ما يريد       "التهدئة"تسهيل مهمته بإعالن    
الفلسطينية، واستمر  " التهدئة"استمرت  . طينية ستجر تهدئة إسرائيلية مقابلة، ولكن ذلك لم يحدث أبدا         الفلس

اإلرهاب اإلسرائيلي المنظم، حتى سقطت التهدئة على أرض الواقع، وكانت إسرائيل هي المسؤولة عـن               
ـ     " عمليات العنف "والسبب أن إسرائيل لم تكن تريد وقف        . ذلك د حربـا أهليـة     ضدها، إنما كانـت تري

  .فلسطينية، رفض محمود عباس أن ينجر إليها
. وأصبح سالم فيـاض رئيـسا للـوزراء       . وأصبح محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني     ... مرت األيام 

وأصبح اللواء عبد الرزاق اليحيى وزيرا للداخلية، وإذا بنا ندخل مباشرة إلى أتون موقف فلسطيني جديد،                
تريده إسرائيل، أي اعتقال الفدائيين، ونزع سالحهم بالقوة، تحت شعار فـرض            يأخذ على عاتقه تنفيذ ما      

األمن أحيانا، أو تحت شعار أن السالح الشرعي الوحيد هو سالح السلطة الفلسطينية والشرطة الفلسطينية               
 سالم فياض أعلن رسميا وبلسانه، أن     . التي تم تدريبها في أريحا تحت إشراف الجنرال األميركي دايتون         

قد انتهت، ووضـع بنفـسه الخطـة        " الحفلة"العمل الفدائي عبث، وأن على الفدائيين أن يعرفوا أن هذه           
وهكذا شهدنا دعـوة    . السياسية لوزارة الداخلية، وتولى اللواء عبد الرزاق اليحيى وضع خطتها التنفيذية          

 اتفاقـات لألمـن تقـول إن    وشهدنا. للفدائيين لكي يعلنوا توبتهم، ولكي يحظى بعضهم بالعفو اإلسرائيلي       
، علـى أن يواصـل الجـيش        )في مدينة واحدة هي نـابلس     (الشرطة الفلسطينية تتولى األمن في النهار       
وحدث على أرض الواقع أن شـنت الـشرطة الفلـسطينية           . اإلسرائيلي مهماته األمنية في ساعات الليل     

أن تكون إسـرائيل حكمـا فـي        حمالت عسكرية ضد الفدائيين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم، ورفضوا          
تبرئتهم وكأنهم مجرمون، ووقعت اشتباكات قاسية بين الطرفين استمرت النهار بطوله، وحين جاء الليل              
انسحبت الشرطة الفلسطينية حسب االتفاق، وجاء الجيش اإلسرائيلي ليواصل المهمة في المكـان نفـسه،           

  .رة األولى في تاريخ الثورة الفلسطينيةيحدث للم" االنحدار"وكان هذا . وضد الفدائيين أنفسهم
وال بد أن نذكر هنا أن اللواء عبد الرزاق اليحيى مناضل قديم، له دوره المشهود به له في قيـادة وإدارة                     

فـي  " قوات التحريـر الـشعبية    "جيش التحرير الفلسطيني، وله دوره المشهود به له في تأسيس وإطالق            
في حينه مـن أقـوى التنظيمـات        " قوات التحرير الشعبية  "ت  وكان. 1970، و   1969 و   1968األعوام  

ولكن المفاجأة الكبـرى    . الفدائية وأكثرها فاعلية، وكانت تمتد من مخيمات لبنان إلى مخيمات قطاع غزة           
كانت قبل عام، حين أصدر اللواء عبد الرزاق اليحيى مذكراته، ولم يرد فيها أي ذكر لهذا التنظيم، كيف                  

تذكر اللواء اليحيى أنه شكل وهو مراهق تنظيما في مدرسته، ونـسي            .  وماذا أنجز؟  تأسس؟ وماذا فعل؟  
ونسي أن يذكر أيضا أنه كان عضوا قياديا في         ". قوات التحرير الشعبية  "أنه شكله وهو برتبة عقيد تنظيم       

 تنظيم سري داخل جيش التحرير الفلسطيني، بل ونفى وجود هذا التنظيم أصال، مع أنه هو الذي شـكل                 
لماذا نسي اللواء اليحيى أن يذكر تلك الوقائع؟ يقول البعض إن التنصل            ". قوات التحرير الشعبية  "وأطلق  

هما الشرطان األساسـيان للـدخول فـي        " التنظيمات السرية "الفلسطيني، وإن التنصل من     " اإلرهاب"من  
  .سامحهم اهللا........ عضوية النادي
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طة الطريق، وهو األمـن ومفهومـه، ونقـول إن علـى            نعود إلى موضوعنا األساسي حول خطة خري      
المفاوض الفلسطيني أن يلتزم هنا بجملة من القواعد التي هو صاحبها في األصل، ليـضعها فـي وجـه                   

  :المفاوض اإلسرائيلي بعد أنابوليس
يا االتفاق السياسي ينتج آل   .  إن الوصول إلى األمن الحقيقي له طريق واحد وحيد هو االتفاق السياسي            - 1

  .اتفاقا أمنيا وليس العكس
 إن األمن حين يتم السعي إليه هو أمن يلتزم به الطرفان، وال يلتزم به طـرف واحـد كمـا تريـد                       - 2

  .إسرائيل
إنه اتفاق شـامل، قـد      .  إن األمن ليس مطلقا، في كل الدول، وفي كل النزاعات، وفي كل االتفاقات             - 3

 التجاوزات ال تلغي االتفاق األساسـي، ولكنهـا تـستلزم           وهذه. يحدث خالله تجاوز هنا أو تجاوز هناك      
وهذا المفهوم األساسي لألمن رفضه آرييل شارون، وترفضه إسـرائيل اآلن، وتـصر             . ضبطه وتحسينه 

وهذه ليست سـوى حجـة      . على طلب األمن المطلق، وتعتبر أن عملية واحدة تعني أن األمن لم يتحقق            
  .ين، ولرفض نظرية التهدئة، ولرفض الوصول إلى اتفاق سياسيلرفض االتفاقات األمنية مع الفلسطيني

 إن األمن ال يعني إطالق الرصاص فقط، بل يشمل حق التنقل، وحـق العمـل، وإمـدادات الميـاه      - 4
  .ومن يمس بهذه القضايا يمارس عمال إرهابيا أكبر وأكبر. والكهرباء والطعام والدواء

 1994عودة إلى مرافعات المفاوض الفلسطيني نبيل شعث عام          يستطيع المفاوض الفلسطيني اآلن، ال     - 5
  .شرط أال يكون الدكتور نبيل شعث قد نسي تلك المرافعات. حول األمن ومعناه، لالستفادة منها

  ومن هو المفاوض الفلسطيني المهيأ لتبني هذا النوع من التفاوض؟...... 
  9/12/2007الشرق األوسط 

  
  فعله حيال حصار غزةما يتوجب على أبي مازن أن ي .34

  خالد الحروب
في مدينة " المنتدى"على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتوجه اليوم قبل الغد إلى مقره الرئاسي في 

من " الغزاوي"و" الضفاوي"غزة ويقيم فيه أسبوعا مع مرافقيه ومستشاريه ويدير الشأن الفلسطيني برمته، 
أسبوع كي يؤكد رمزياً على وحدة الجغرافيا والديموغرافيا وعليه أن يفعل ذلك أسبوعا بعد . هناك

. والنظام السياسي الفلسطيني، إن أراد أن يثبت أنه رئيس لكل الفلسطينين وليس فقط للضفة الغربية
وأولى األولويات على أجندته اآلن يجب أن تكون فك الحصار عن قطاع غزة، وثانيها التحاور مع 

على الرئيس الفلسطيني التصرف باعتباره . فلسطيني المدمر على كل الصعدإلنهاء االنقسام ال" حماس"
وأن قطاع غزة جزء عضوي ال يتجزأ من سلطته هو كرئيس، وعليه أن يتفادى التصرف " أم الولد"

في بداية األمر وعدم التحدث معها، لكن " حماس"وله أن يستمر في مقاطعته . كزعيم حزب وتنظيم فقط
ولنتصور أن الرئيس عباس قرر اليوم زيارة . و المفهوم أن يقاطع قطاع غزة كلهليس من المعقول أ

فلنا أن نتصور الحمولة الرمزية المهمة التي تحملها هذه , غزة، ثم فعل ذلك أسبوعا بعد أسبوع
ستكون حريصة على أن توفر له أقصى " حماس"الزيارات، ولنا أن نفترض وعلى وجه شبه أكيد أن 

مع األسف لم يحدث هذا في األشهر الماضية، .  األمنية أوالً حتى لو لم يتحدث مع قادتهاأنواع الحماية
لكنه ما زال برسم االقتراح خاصة في ضوء الحصار والخنق المتواصل لقطاع غزة وسكانه بشكل بالغ 

  .التوحش واالنحطاط من جانب إسرائيل
 تكسر الحصار المفروض على القطاع، وأن لقد صار مطلوباً من الحكومة الفلسطينية في رام اهللا أن

، وأن ال تقبل بأن تخطو أي خطوة سياسية من دون فك هذا االختناق الالانساني على "حماس"تتحاور مع 
أولوية فك الحصار عن غزة تتجاور اآلن مع اولوية إعادة توحيد . مئات اآلالف من الناس األبرياء

 هاتين األولويتين فإن كل جهد سياسي تقوم به السلطة في رام من دون تحرير. النظام السياسي الفلسطيني
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اهللا وفي أي اتجاه يكون فاقداً للصدقية، خاصة في ظل عدم جدية واستخفاف الطرف اإلسرائيلي بعملية 
  .التسوية، بما فيها آخر حلقاتها في أنابوليس

ر الحكومية والتابعة لألمم إنسانيا وعلى صعيد الحصار البشع لقطاع غزة، فإن تقارير المنظمات غي
فالمواد األساسية تضاعفت أسعارها أربع إلى خمس مرات على . المتحدة تنذر بحدوث كارثة حقيقية

المحروقات خُفضت من قبل إسرائيل إلى مستويات دنيا، بحيث لم يعد بمقدور أحد التنقل من بيته , ندرتها
مئات المصانع أغلقت وسرح عشرات األلوف . إلى مكان عمله بسبب غالء وقود السيارات وعدم توفره

ومحطات تنقية المياة العادمة في سبيلها إلى . ليلتحقوا بجيش العاطلين عن العمل, من العمال المهرة
كل ذلك يضاف إلى اإلحباط . مع ما يعنيه ذلك من إمكانية حدوث كوارث بيئية حقيقية, التوقف التام

  .ن بسبب انسداد األفق الوطني والقطيعة بين غزة ورام اهللالسياسي العام الذي يجتاح المواطني
على السلطة والسيطرة على " فتح"و " حماس"لقد تجاوزت المسألة الغزاوية الصراع المخجل بين 

األرض، والموضوع الملح اآلن هو هذا التجويع واإلذالل المعيشي الذي يواجهه مليون ونصف مليون 
ائيل واضحة فهي تريد خنق القطاع وسكانه إلى درجة ما قبل الموت سياسة إسر. فلسطيني في القطاع

بقليل، مع اإلبقاء على الشروط الضرورية الستمرار األمر القائم من الناحية السياسية، أي االنقسام 
وهي طبعا تهدد السلطة في رام اهللا أنه في حال . على غزة" حماس"وسيطرة "  الغزاوي-الضفاوي "

مع إسرائيل سوف تغلق وقد تغلق معها بوابات " التفاوض"فإن قنوات " حماس"ر مع فتحت قنوات الحوا
لكن ما تقوله وتريد ". حماس"للضفة الغربية، أي إعادة الحصار الذي فرض خالل فترة حكومة " اإلمداد"

ا فهذه األخيرة يجب أن يكون له. إمالءه إسرائيل ال يجب أن يكون هو النص الذي تسير عليه رام اهللا
التصريحات اللفظية "موقفها النابع من مسؤولياتها الوطنية وحتى الحكومية وعليها أن تتجاوز سياسة 

الرفض اللفظي للتجويع في القطاع يتفق . إلى اجتراح خطوات عملية" الرافضة لتجويع أهلنا في القطاع
 لم يتحول إلى ضغط عليه مناصرو وخصوم الفلسطينيين في العالم وهو فارغ عملياً من أي مضمون إن

  .عملي على األرض
لكن يبدو أن ثمة تفكيراً وسياسة خطيرين في عقلية البعض في رام اهللا تقومان على تقدير أن الضغط 

ألن الضغط الشعبي سوف يتزايد ويصل " حماس"والتجويع القائمين سيؤديان إلى انهيار شعبية وسيطرة 
يترافق هذا التفكير مع الرفض ". إعادة السيطرة"نهيار، تتم إلى نقطة الالعودة، وعندها، أي عند نقطة اال

لحوار غير مشروط، وهكذا يلتقي الضغط الخارجي مع الضغط الداخلي " حماس"المتكرر الستعداد حركة 
هذا التفكير ساذج وغير . في تحقيقها عبر االنتخابات أو عبر القوة" فتح"ويؤديان المهمة التي فشلت 

أقدمت على " حماس. "ه غير وطني وال يضع االعتبارات الوطنية العليا في المقدمةعملي، فضال عن كون
خطيئة كبرى عبر الحسم العسكري، وهي اقترفت خطأ كبيراً لمعالجة أخطاء أصغر منه، فتورطت في 

وفضالً عن جريمة إراقة الدم الفلسطيني فهي لم تتعلم من مأزق . مأزق لم تحسب حسابه بشكل دقيق
الدرس . على الحكومة الذي وجدت نفسها فيه إثر فوزها رغما عنها في االنتخابات التشريعيةالسيطرة 

غير مستعدة له، والمناخ العام غير مستعد " حماس"البسيط كان يقول إن التورط في وضع ما حيث 
 ال تعمل في" حماس. "فحسب بل على الشعب الفلسطيني أيضا" حماس"لقبوله، ينتهي بكوارث ليس على 

لكن كل ذلك اللوم المتبادل والتراشق بتحميل هذا . وهناك ألف طرف آخر منخرط في الصراع, الفراغ
الطرف أو ذاك المسؤولية يجب أن يوضع على الرف اآلن أمام أولويتي إعادة التوحيد السياسي للضفة 

المسؤولية ومسؤولية رام اهللا في هذا الصدد هي . وغزة وفك حصار التجويع عن الناس في القطاع
  .األكبر، وفي مقدورها المبادرة بالعمل على األولويتين معاً

وعلى نمط التفكير السائد حالياً في رام اهللا الذي يعاني من شلل إعاقة حقيقية إزاء مسألة غزة أن يتغير 
عبر تحالف الضغط من فوق والضغط من تحت تطيح أيضا " حماس"ففكرة اإلطاحة بـ . جذريا وسريعا

وملل " حماس"أي أنه من السذاجة بمكان االفتراض أن انخفاض شعبية . رطين في الضغط ذاتهبالمنخ
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لم تنجح، ومنذ أن فشلت في " فتح"فـ ". فتح"الناس من سياساتها وتصرفاتها يقودان إلى ازدياد في شعبية 
أن كان من حقها . من على مربع المعارضة" حماس"االنتخابات، في صوغ موقف وطني من حكومة 

، لكن ما لم تستطع "فتح"ضد حكومات " حماس"تعارض، فذلك ما هو متوقع منها، وهو ما كانت تقوم به 
" حماس"القيام به هو تمييز موقفها المعارض عن مواقف كل األطراف األخرى الرافضة لـ " فتح"

ذات الموقف إزاء واآلن يتكرر . والداعية إلى إسقاط حكومتها، بما في ذلك إسرائيل والواليات المتحدة
وال السلطة في رام اهللا أن تخلقا موقفا إبداعيا يمسك العصا " فتح"لم تستطع . على غزة" حماس"سيطرة 

, العسكري، لكنه ال يتناغم مع موقف إسرائيل والواليات المتحدة" حماس"من النصف، يعارض حسم 
إذ كيف يمكن لهذا الشارع . رام اهللاويخلق صدقية كبيرة في الشارع الفلسطيني إزاء الموقف الرسمي في 

أن يفهم ويستوعب ويهضم فتح باب الرئاسة الفلسطيني ألولمرت ومصافحته يمينا وشماالً والحوار معه 
" حماس"رغم كل صلفه وصلف وزيرة خارجيته، ولكن في الوقت نفسه رفض أي مبادرة للحوار مع 

  ار عن غزة أولوية األولويات؟وحل إشكالية االنقسام الداخلي، وعدم اعتبار فك الحص
  9/12/2007 الحياة

  
  "أنابوليس"مشاهدات من  .35

  نظير مجلي
السؤال جاء من سائق التاكسي األسمر،      " وهل تصدقون أنتم العرب، أن الرئيس بوش يريد السالم فعال ؟          "

سؤال التقليدي،  كنا سألناه ذلك ال   . الذي حملنا بعد وداع أنابوليس الى المطار، في طريق العودة الى بالدنا           
وهو في الصحافة الحديثة لـيس      . ، في كل مكان يحل فيه     "الشعب"الذي يسأله كل صحافي ليستطلع رأي       

  .لكنه اختار أن يرد على السؤال بسؤال. تستطيع أن تنشر الجواب عليه وتستطيع ان تهمله. ملزما
 بكتاب عن السياسة األميركيـة      في سيارته يحتفظ  . ونجده مسيساً جداً، على عكس الكثير من األميركيين       

االنتخابية، فيفتحه على صفحة وضع عليها عالمة، وراح يقرأ، كيف يقوم الكاتب فترة حكم بوش علـى                 
بوش يريد استغاللكم، أنـتم اليهـود       : "واضاف. انها واحدة من أسوأ العهود في تاريخ الواليات المتحدة        

ليس هو، انهم قادة حزبه الذين أجبروه على عمل         هذا  . والعرب، لكي ينقذ بعض هيبة الحزب الجمهوري      
  ".ففي عهده بدت أميركا دولة حرب. شيء يحسن صورة حكمهم

  ومن تؤيد أنت من الحزب اليمقراطي؟
في الحزب الـديمقراطي يوجـد      : "وقبل أن نسأله لماذا، راح يفسر     . هيالري: سألناه، فأجاب على الفور   

أوباما جيد خصوصا بعد أن اتفق مع هيالري علـى أن           . نتونمرشحان أحبهما، هما أوباما وهيالري كلي     
". ولكن مع هيالري أنت تأخذ ثالثة في واحد      . تكون نائبته في حالة فوزه وأن يكون نائبها في حالة فوزها          

وردد اشاعة تتداول في واشنطن معناها أنه عندما تدخل هيالري البيت األبيض، يدخل معها بيل زوجها،                
ويكـون  . ساء في تاريخ أميركا، ومن دون شك انه سيساعدها وسيعطيها من خبرته           وهو من أفضل الرؤ   

  ".وهذه الثالثية ستكون أمرا جيدا لنا ولكم أنتم أيضا في الشرق األوسط. أوباما نائبا لها
. الدرس المهم في السياسة األميركية من سائق التاكسي، كان أفضل تفسير لما حـصل فـي أنـابوليس                 

حاطت بمؤتمر أنابوليس، كانت تحتاج الى تفسير بعيد عـن قـضية الـشرق األوسـط                فالضخامة التي أ  
فمن ناحية هذا الصراع، كان أنابوليس عبارة عـن افتتـاح احتفـالي             . والصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  

للمفاوضات حول التسوية الدائمة، في وقت لم يطرح فيه الكثير عن هذه المفاوضات سوى انها سـتنتهي                 
  وهل أهم من اإلعالم للسياسيين في عصرنا؟. حدث إعالمي:  باختصار.بعد سنة

ورئيس الوزراء االسرائيلي، ايهـود أولمـرت،       ) أبو مازن (لقد وافق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس       
على تلك الزفة االعالمية للرئيس بوش، أوال ألن بوش طلب ورفض طلب كهذا له ثمن باهظ ال يستطيع                  

. ا ألن لكل منهما حسابات مصلحية تتوافق مع مصالح بوش، فـي الحـدث االعالمـي               وثاني. أيهما دفعه 
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أولمرت يعيش مأزقا يهدد مستقبله السياسي بسبب اخفاقات حرب لبنان وملفات الفساد وانهيار شـعبيته،               
ويريد أن يظهر لشعبه من على منصة أميركية عالمية وسط هذا الحشد من المسؤولين العرب والعالميين،            

وأبو مازن يريد هذا الجدار من الدعم العربي والدولي، لعل في ذلـك فرصـة               . ى أمل تحسين وضعه   عل
الجبار اسرائيل على وقف ممارسات العسف ضد الفلسطينيين، وتخفيف، على األقل تخفيـف الحـصار               

 ويريد أن يبدأ أخيرا التفاوض مع االسرائيليين فـي تـسوية دائمـة تحقـق للـشعب                . الخانق وما يتبعه  
  .الفلسطيني الحرية واالستقالل وازالة االحتالل

فتح األبواب علـى مـصراعيها ألي       : األميركيون من جهتهم حرصوا على توفير االمكانيات للصحافيين       
هي قاعة ملعب كرة السلة في أكاديمية سـالح         (صحافي أن يحضر ويعيش أجواء أنابوليس، قاعة رحبة         

ص، تم تزويدها بخطوط االنترنيت والهاتف وكل ما يحتاجـه          تتسع لخمسة آالف شخ   ) البحرية األميركي 
الصحافي للعمل، وافساح المجال للبث المباشر الفتتاح المؤتمر وعرضه حيا من على شاشات التلفزيون               

ونشروا في قاعة مركز الصحافة مجموعة من الناطقين األميريكيين ليشرحوا أهميـة      . في عشرات الدول  
ومنذ اللحظـة األولـى     .  موظف ومسؤول ووزيرين   100ن، فقد أحضروا معهم     أما اإلسرائيليو . المؤتمر

وزعوا خطاب أولمرت بعدة لغـات، بينهـا العربيـة،          . انتشروا بين الصحافيين من كل أصقاع األرض      
ووزعوا ملفا عن إسرائيل مغلفا بصورة كبيرة للعلم اإلسرائيلي، وورقة يستعرضون فيها محادثات السالم              

واحتل المسؤولون االسرائيليون زاويـة     . آلن، من توقيع اتفاقات أوسلو الى كامب ديفيد       التي جرت حتى ا   
مهمة في قاعة الصحافة في المؤتمر، ولم ينتظروا أن تصل الصحافة اليهم، فانتشروا في القاعة يعرفون                

كانوا يمتلكـون  كل هؤالء . الصحافيين بهم، وبينهم ناطقان اثنان باللغة العربية، اهتما بالصحافيين العرب        
الصالحية للحديث باسم اسرائيل، فلم يبخلوا باي حديث ولم يتهربوا من أية قضية وردوا على كل سـائل            

. وأما الوفد الفلسطيني والوفود العربية األخرى، فقد غابت عن الساحة في الساعات الحرجة            . وكل سؤال 
مفاوض، كانوا الى جانـب الـرئيس ابـو    الناطق اإلعالمي باسم الرئيس أبو مازن وبقية أعضاء الوفد ال    

مازن، طيلة وقت المؤتمر، حتى راح صحافي فلسطيني يتصل بهم هاتفيا فدعاهم الى القدوم الى المركز                
وعندما حضر صائب عريقـات،     . الصحافي على األقل لنقل الموقف الفلسطيني الرسمي من كل ما يدور          

 التحرير، ونبيل أبو ردينـة، المستـشار اإلعالمـي          رئيس لجنة المفاوضات في اللجنة التنفيذية لمنظمة      
  .للرئيس، انقض عليهما الصحافيون متعطشين لسماع أية كلمة تعبر عن الموقف الفلسطيني أو العربي

والصحافيون العرب كانوا أكثر المحتاجين الى معلومات، فلما وجدوها شحيحة، لجأ البعض الى اجـراء               
  . أو مع معلقين تقليدييناللقاءات الصحافية مع بعضهم بعضا 

  9/12/2007الشرق األوسط 
  

  شهود على الحياة والموت .36
  فوزي برهوم

كيف لنا كفلسطينيين أن يجبرنا اآلخرون على قراءة المشهد الفلسطيني والعربي السيما الدولي أيضاً على               
نُغمض أعيننا فال نرى    طريقتهم وكأن المطلوب أن نُغلق عقولنا وال نُفكر وان نصم أذاننا وال نسمع وان               

فهـل  ) ما آريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد           (وكأنها السياسية الفرعونية تعيد نفسها من جديد      
يعقل أن كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والذي عبر عن رفضه للقاء الشؤم لفلسطين والبشرى                

 الخبيث من الطيب وليس فيه حكيم حتى يرى الخير          لإلسرائيليين ليس فيه عاقل سوى الرئيس حتى يميز       
من الشر سوى السيد الرئيس في حين أن سحرة فرعون عندما رأوا المشهد أمامهم ورأوا عصا موسـى                  
عليه السالم بعد أن تحولت إلى حية تلقف ما صنعوا من السحر امنوا وعـصوا فرعـون رغـم كـل                     

م يقرءوا المشهد بعيون فرعون بل بعيونهم رغـم أنهـم    التهديدات بالقتل والصلب ومعرفتهم بالعواقب ول     
سمعوا قرار إعدامهم بآذانهم ولم يثنهم ذلك عن موقفهم من الحق ولكنها حياة جديدة وبعث جديد ألجـساد    
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 رغم أنهم رأوا الحقيقة للحظـات       ،وضمائر وحواس غُيبت باإلكراه والعذابات أو بالمناصب واإلغراءات       
  .نفاذ حكمهم على فرعونفقط فحكموا وصمموا على إ

فهل يا ترى حقيقة الحق الفلسطيني وعذابات الشعب الفلسطيني والمجازر التي تعرض لها شعب فلسطين               
وما جرى وما يجري اآلن في غزة والقدس والضفة على مدار ستين عاما لم يعرف فيها ولم يذق فيهـا                    

ة إلى المستوطنات التي تلتهم األرض       ويقاسي كل يوم سكرات الموت باإلضاف      ،شعب فلسطين طعم الحياة   
 وصرخات النساء واألطفال وقصف الدبابات والطائرات لم يصل إلى مسامع القوم فـي ارض               ،والبيوت

ولم يروا بأعينهم ما يحصل في فلسطين ولم يحرك األقصى وجدانهم كما تحرك ضمير              ) أنابوليس(الشر  
م لو قالوا ال بصوت جماعي وتحدوا الفرعون         ومن الذي سيجبرهم على كلمة نع      ،ووجدان سحرة فرعون  

واهللا لو فعلوا ذلك الستقبلتهم شعوبهم بالزغاريد والورود والهتافات بدل أن عـادوا إلـى               ) بوش(األكبر  
بالدهم على استحياء يستخفون من شعوبهم ولكنهم أبو إال أن يحيوا شعبا ويميتوا شعوبا أو أنهـم فقـط                   

بإحياء الشعب اإلسرائيلي وقتل الشعب الفلسطيني وموات شعوبهم أيـضاً          شهدوا على األحكام الفرعونية     
وليس فقط شهود على أحياء الشعب اإلسرائيلي بل يلتزمون بحمايته وصون كرامته عندما التزموا جميعا               
دون استثناء بحفظ امن االحتالل بتطبيق الشق األمني من خارطة الطريق وحفظ ماء وجه بوش فأين ماء                 

  وجوههم؟
بدو أنها جفت كما جففت مصادر الدعم السياسي والمعنوي والمالي لشعب فلسطين ويترك وحيدا يموت               ي

أما شعب فلسطين الذي امن بعدالة قـضيته   ،الشعب وتحيا إسرائيل حتى يحيوا هم وما دون ذلك الطوفان    
ينفذ الحكم لـيس    والغريب هذه المرة أن الذي س     . حكم عليه باإلعدام على مرأى ومسمع من العالم اجمع        

فرعون وحده بل سيساعده الشهود الذين استجدوا هذا الحكم بعد عناء ومشقة فهم شهود بل وملتزمـون                 
دون أدنى نقاش بتحقيق الحلم اليهودي وتعهدوا بأال يسمحوا ألي فلسطيني أن يحلم ولربما يأخذ الـشهود                 

ن األمور وصلت إلى هذا الحد فال بـد أن          ولطالما أ ،  هذه المرة دور القاضي والجالد وإقرار خطة التنفيذ       
تتغير قواعد اللعبة ويجب أن يسمح كل العرب والمسلمين لعيونهم أن تبصر وآلذانهم أن تسمع وعقولهم                

 ونحـن نعلـم أن      ،أن تفكر ويعملوا على إنقاذ حياة شعب فلسطين من محكمة أنابوليس قبل تنفيذ الحكـم              
صوتها وتهتف بصوت واحد الفلسطينيون أصـحاب األرض        الشعوب حرة ويجب أن تقول كلمتها وتعلى        

افتحوا أبواب سجن غزة الكبير وفكـوا الحـصار         .. اقطعوا أحبال المشانق  .. والحق والعدل أساس الملك   
تفكروا معنا وتدبروا أمركم كيف تساعدوننا نحن شعب فلسطين وارفضوا أن تكونوا شهوداً على حيـاة                

ق فاألمر ال يحتاج إلى الكثير الكثير بل صوت واحد تتبعه أصـوات             الظالم وموت األبرياء وأصحاب الح    
 لبيك يا قدس فبالنسبة لنا هذا يكفي وبالنسبة لالحـتالل           ، لبيك يا أقصى   ،مليار مسلم تقول لبيك يا فلسطين     

  . اإلسرائيلي فهم يفهمون الرسالة جيدا ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا
  8/12/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  العشاء غير األخير في غزة .37

  خيري منصور
وهذا حـساء   " أنابولس"ثالثون شهيداً في غزة خالل األسبوع األول الذي أعقب حفلة السالم التنكرية في              

الدم الذي سوف تعقبه الوجبة الدسمة التي يعد لها باراك في مطبخ وزارة الحرب، غزة على موعد بات                  
منذ زمن وقد ال يستطيع حتى الخيال أن يـصل إلـى            " الدولة اليهودية "يئ له   محتماً مع عدوان شامل ته    

الحصار والحرب والتجويع والمباالة    : المشهد القادم، حيث يتم التحالف بين أربعة أطراف ضد أهل غزة          
وهذا الحليف الرابع، رغم صمته، يعتبر بعدة مقاييس الجاني األكبر، ألنه ال يـشهد وال يحـرك                 . العالم
  .ناً، وهو أيضاً الشيطان األخرس ألنه يتواطأ بالصمتساك
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كل ما في غزة اآلن هو هدف للعدوان القادم، والذي لم يتأخر عن موعده بسبب أنابولس بل ألن االعداد                   
له يتم بعناية فائقة، وهو يشمل االنسان والشجر والماء والهواء وال ينجو منه طفل رضـيع أو عجـوز                   

  .مقعد
 وفق معيار العدالة العوراء والسالم األعرج، ومن استأنفوا االستيطان غداة اإلياب من             إن غزة كلها آثمة   

ذلك المؤتمر لن يتورعوا عن استئناف القتل بمختلف األساليب، ألن ما يقال هو إما للعرض فقـط فـي                   
  .واجهات الدبلوماسية، أو الستهالك الذين ال حول لهم وال قوة

ياح غزة اجتياح اعالمي، صور القطاع كله كما لو أنه ثكنة إرهابية، ومن            لقد سبق اإلعداد العسكري الجت    
يقتل ثالثين فلسطينياً في أقل من اسبوع وفور العودة من مؤتمر للسالم المطلوب تحقيقه من طرف واحد                 
 لن يتوقف عند هذا الرقم، خصوصاً بعد أن دخلت الدراما الفلسطينية إلى دائرة المألوف اليومي، والتي ال                

ينافسها في ذلك غير التراجيديا العراقية، التي ما إن يتوقف النزيف فيها قليالً حتى يندلع بأضـعاف مـا                   
  .كان

وال ندري لماذا تستخدم اللغة العربية ومجازاتها وكل ما تعج به من مترادفات لصياغة بالغة الهزيمـة،                 
يكفي قليل من الكالم العادي للتعبير عن       واإلقرار بل البصم باإلبهام على وثيقة التخلي واالنسحاب؟ كان          

استسالم مطلي بالمساحيق، لكن من تحولوا إلى ظاهرة صوتية يواصلون االصرار علـى المزيـد مـن                 
  .الصخب وقرع الطبول لكن في مآتمهم وجنائزهم وهم ال يعلمون

سولية في أعناق   سيكون دم غزة مثلما كان دم جنين ونابلس وكل الشقيقات الداميات في تلك األراضي الر              
من أغمضوا عيونهم كي يروا ما يروق لهم أن يروه، ولن تكون الجريمة صهيونية مصفاة من الشوائب،                 
ألن من يصمتون على القتل هم قتلة أيضاً، وإن كان الفارق في الدرجة والكم فقط، وليس فـي الكيـف                    

  .والنوع
من دمهم بدالً من الحليب؟ فالجنرال العائد       ما الذي اقترفه أطفال غزة كي يرضعوا دم أمهاتهم وما ينزف            

إلى وزارة الحرب الصهيونية ضليع في فقه الدم الفلسطيني، وقد شرب منه مراراً، في شـارع فـردان                  
  .ببيروت وعلى الشاطئ التونسي وفي عقر الدار الفلسطينية أيضاً

لـصور التذكاريـة لـه      لقد سخر باراك من مؤتمر أنابولس، رغم أنه حضره بالزي المدني، والتقطت ا            
وألعضاء الوفود الذين يعرفونه جيداً، لكنهم قالوا عنه ذات يوم انه عازف بيانو بارع، وجانح للـسالم،                 

  .وأوشكوا ان يتطوعوا بالمجان في حملته االنتخابية
بيريز إن السالم لن يتحقق قبل مغـادرة بـوش          " الدولة العبرية "قبيل المذبحة القادمة في غزة قال رئيس        

  .لبيت األبيض، وعلينا أحياناً أن نأخذ الحكمة من أفواه األعداءا
  9/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  "1993 - 87" عاما على االنتفاضة الفلسطينية األولى 20 .38

  نواف الزرو 
وفق المعطيات الموثقة، فقد اقترفت دولة االحتالل اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني علـى               

، جرائم حرب يومية، ألحقت الضرر واألذى       1993 - 1987ت االنتفاضة األولى الممتدة من      مدى سنوا 
بكافة األسر والبيوت الفلسطينية، وألحقت الخراب والدمار في الممتلكـات واألراضـي والمزروعـات              

  .الفلسطينية
 حـد كبيـر     فعلى صعيد المجازر الدموية ضد أطفال ونساء وشيوخ وشبان الشعب الفلسطيني، كانت إلى            

وصل عدد الضحايا الفلسطينيين برصـاص جنـود        "وقد  . يومية، وكانت جماعية وفردية على حد سواء      
 ألـف معتقـل     120 ألف جريح واكثر من      120االحتالل خالل االنتفاضة األولى إلى نحو ألفي شهيد، و          

 جريحاً هـم    76455 شهيداً ونحو    455أن  :"وجاء في تقرير فلسطيني     ". وخسائر مادية تقدر بالمليارات     
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أن ممارسات االحتالل   "من أبناء قطاع غزة، بينما كان تقرير فلسطيني اخر قد أشار على سبيل المثال إلى              
 فلسطينياً، وإصابة نحـو     612، قد أسفرت عن استشهاد      1987 - 1967في قطاع غزة خالل الفترة من       

  ".سطيني ألف فل150 ألف فلسطيني اخر بجروح، بينما تسببت بتشريد نحو 75
 ألـف فلـسطيني كـانوا ضـحايا     70أن نحو  "وأشار تقرير صادر عن مركز غزة للحقوق والقانون إلى        

 -. 1988 فلسطيني أصـيبوا عـام       22256" -: الرصاص المطاطي اإلسرائيلي فقط، على النحو التالي      
. 1991 فلسطينيين أصيبوا خالل عام      9709 -. 1990 و   1989 فلسطينياً أصيبوا خالل عامي      17230

  .1993 فلسطينيين أصيبوا خالل عام 4649 - .1992 فلسطينيين أصيبوا خالل عام 5806 -
  ".1996 و 1995 خالل عامي 2188، و 1994 فلسطينياً عام 1369 بينما أصيب -

تشير األرقام والمعطيات الواردة أعاله إلى جرائم الحرب والمجازر الدموية التي اقترفتها دولة االحتالل              
، وذلك عالوة على جـرائم    1993 - 87ة وعلى مدار الساعة على مدى سنوات االنتفاضة األولى          بالجمل

  .الحرب األخرى المقترفة ضد األرض والممتلكات والمقدسات والمزروعات الفلسطينية
  الضحايا.. األطفال

برصـاص  والمعطى الرهيب من بين كل هذه األرقام هو المتعلق باألطفال الفلـسطينيين الـذين قتلـوا                 
 منهم برصاص   23 طفال شهيدا، وقتل معظمهم برصاص الجيش، فيما قتل          277لقد سقط   :"اإلسرائيليين  

، وأجملت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أعداد الضحايا الفلسطينيين جـراء         "المستوطنين اليهود 
بر األكثر دموية منذ بداية      يعت 2001قالت المؤسسة أن العام     : عنف االحتالل وجرائمه في التقرير التالي     

 مواطنـاً فلـسطينياً بأيـدي قـوات         615 حيث استشهد حوالي     1987االنتفاضة الفلسطينية األولى عام     
أن أحداث هذا العام تميزت بارتفاع نسبة الشهداء والمصابين حيث بلغ عدد المصابين             "االحتالل، وأضافت 

 من الجسد ما يؤكد إن مطلق النار كان يستهدف القتل           نحو ثالثين ألفاً معظم إصاباتهم في المنطقة العلوية       
وليس المظاهرات كما أن لجوء قوات االحتالل إلى استخدام أنواع متطورة مـن الـسالح كالمـدرعات                 
والصواريخ والطائرات دون وجود دواع حقيقية تهدد حياة جنودها للخطر يشير بما ال يدع مجاالً للـشك                 

  ". مبيتة لرفع نسبة القتلى والمصابين بين المواطنين الفلسطينيينإلى وجود قرار إسرائيلي وسياسة
  السجل الدامي للوحدات الخاصة المستعربة خالل االنتفاضة األولى

 -أما السجل الدامي لعمليات االغتياالت والتصفيات الميدانية التي نفذتها الوحدات الخاصـة المـستعربة               
ذا االسم الحقاً، خالل االنتفاضـة األولـى فطـافح بـآالف            فرق الموت واإلعدام الميداني كما عرفت به      

الممارسات والمقارفات اإلجرامية وعمليات االغتياالت والتصفية الدموية الميدانية بدم بارد، وان كانـت             
المصادر الفلسطينية وغيرها قد رصدت ووثقت مئات عمليات االغتيال ضد نشطاء االنتفاضة، فإنها لـم               

  .رائم تلك الوحداتتغط بالتأكيد كافة ج
 فلسطينياً اعـدموا ميـدانياً      70أن حوالي   "اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان إلى   "بتسيلم"فبينما أشار تقرير لمركز   

، وثـق الـدكتور     1992"على أيدي الوحدات المستعربة منذ بداية االنتفاضة األولى، وحتى مطلع العام            
أن حـوالي   "قوات الخاصة اإلسرائيلية مشيراً إلى    صالح عبد الجواد الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات ال       

 - وحتى منتصف أيار     1988 - فلسطينياً قتلوا على أيدي الوحدات الخاصة المستعربة، منذ نيسان           160
 من كتبة الشعارات على الجذران، والباقي من نشطاء         18% منهم من المطلوبين، وحوالي      %40،  1993

حين أشار تقرير لمؤسسة الحق الفلسطينية إلى اقـدام الوحـدات           ، في   "33"االنتفاضة وخصوصاً الملثمين  
  . فلسطينياً خالل االنتفاضة األولى) 250(الخاصة المستعربة على اغتيال وتصفية 
  معسكرات االعتقال خالل االنتفاضة االولى

نتهاج سياسة  ومنذ البدايات األولى لالحتالل اإلسرائيلي أعلن موشيه ديان وزير الحرب آنذاك معقباً على ا             
سوف تخرج السجون اإلسرائيلية معاقين وعجزة يشكلون عبئـاً علـى        :"االعتقاالت والمحاكمات بالجملة    
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، وهي السياسة التي انتهجتها تلك الدولة بصورة مكثفة واسعة النطاق خالل سـنوات              "الشعب الفلسطيني 
االت الجماعيـة طالـت حـسب       ، لدرجة أن االعتق   1993 - 1987االنتفاضة الفلسطينية الكبرى األولى     

 ألف فلسطيني على مدى سـنوات       850 - 750المصادر اإلسرائيلية والفلسطينية على حد سواء ما بين         
 عـن   - وطالت حسب إحصائيات الصليب األحمر الدولي نحو ثلث الشعب الفلسطيني            1997 - 1967

ابين وزير قمع االنتفاضـة     ، ما دعا اسحق ر    1997 "-تقرير لنادي األسير الفلسطيني صدر في حزيران        
في حكومة اسحق شامير آنذاك إلى اإلعالن أمام مؤتمر رؤساء المنظمـات اليهوديـة ليـشدد بمنتهـى                  

أن االنتفاضة هي مواجهة بين كيانين، ودليل ذلك هو العدد الكبير جداً من المعتقلين              "الوضوح أيضاً على  
، مؤكداً  "كون إال بواسطة سياسة عسكرية مشتركة     أن حل مثل هذا الصراع لن ي      "، مشيراً إلى  "الفلسطينيين

، مشيراً بذلك إلى معسكرات االعتقـاالت       "أنه طالما هناك انتفاضة سيبقى كتسيعوت     "في ختام كلمته على   
األمر الذي كـشفت    . الجماعية للفلسطينيين، والتي كان من ابرزها معسكر كتسيعوت في صحراء النقب          

بدون مبالغة يمكن القول بأن الفئات الهامة مـن         :" عديدة أشارت قائلة     النقاب عن ابعاده مصادر إسرائيلية    
بين الطبقات الفاعلة في االنتفاضة الفلسطينية، أو على األقل الجزء األكبـر منهـا، قـد مـرت عبـر                    

في النقب الذي تحول إلى فرن صهر وطني فلسطيني يصهر ويبلور الكوادر الحيـة               "3 -أنصار"معسكر
  ". لالنتفاضة

سة االعتقاالت والمحاكمات الجماعية ومعسكرات االعتقال كانت إذن منذ البدايات األولى لالحـتالل             فسيا
جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية، أريد من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي، ودفن المناضـلين               

قال قادتـه ونـشطائه     الفلسطينيين وهم أحياء، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته باعت          
ومناضليه على أوسع نطاق ممكن، وقد وصلت هذه السياسة االعتقالية ذروتها خالل االنتفاضة األولـى،               
وما تزال متصلة حتى كتابة سطور هذا الكتاب بعد مرور اكثر من خمس سنوات على االنتفاضة الثانية،                 

مؤشرات المختلفة أن تتوقـف إطالقـاً       ، وليس من المنتظروفقا لل    2000 -انتفاضة األقصى واالستقالل    
ـ    وطالما هناك بالتالي   .. طالما هناك انتفاضة ومقاومة   .. طالما هناك احتالل وقتل   "طالما بقي االحتالل، ف

ولذلك، حرصت دولة االحتالل على فـتح وتوسـيع معـسكرات االعتقـال     ". كما قال رابين"كتسيعوت  "
  .والسجون على مدى سنوات االحتالل

من يحاسب دولة االحتالل على جرائمها الحربية البشعة ضـد          : ئلة الكبيرة المزمنة دائما حول    وتبقى االس 
ابناء الشعب الفلسطيني؟ ومن يحاكم جنراالت االحتالل على جرائمهم المتصلة على مدى سنوات النكبـة               

 العرب علـى   لماذا ينفتح : مرورا باالنتفاضة االولى، ووصوال الى انتفاضة االقصى؟ واالهم من كل ذلك          
  تلك الدولة ويطبعون معها رغم جرائمها ودون مساءلتها؟، 
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