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  32  :كاريكاتير
***  

  
   ية العربالحساسيات لتجنب "حماس"و" فتح" بين مصدر يرجح رعاية الجامعة العربية للحوار .1

نفت كل من حركتي فتح      : اشرف الهور  ،غزة ينقالً عن مراسلها ف    10/12/2007 القدس العربي    ذكرت
وحماس بشكل قاطع وجود اي ترتيبات عربية تجريها القيادة المصرية او السعودية لبدء حـوار جديـد                 

  . بينهما
 خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خالل اتصال اجرته القدس العربي معه خالل               .دوقال  

لمملكة السعودية الداء مناسك الحج اليوجد هناك لغاية اللحظـة اي            مشارف مدينة مكة في ا     ىتواجده عل 
كذلك اكد محمـد الحـوراني عـضو         .ترتيب عربي ال معلن وال خفي للبدء في حوار بين حماس وفتح           

  . المجلس الثوري لفتح ان حركته لم تتلق دعوة مصرية لبدء اجراء اي حوار مع حماس
القدس العربي ان تتم رعاية اي حل مستقبلي للخالفات         ورجح مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه لـ         

واكد ان الهدف من هذا التوجه الذي يوافق عليه زعمـاء       . بين فتح وحماس من قبل جامعة الدول العربية       
 حد سواء يأتي لتخوفهم من الوقوع في مأزق مع بعض الدول العربية التي طالبـت ان                 ىفتح وحماس عل  

قال الجامعة العربية ستكون هي الجامعة للفلسطينيين والعرب جميعـاً وال           و . اراضيها ىتتم الحوارات عل  
  . توقع احدا في حرج

 ذلك فقد اكدت مصادر مطلعة ان وفد حركة حماس هو من طلب من القيادة السعودية اجراء اللقاءات                  ىال
ـ             . في الرياض  شروط واكدت ان الوساطات سواء السعودية او المصرية تطالب حركة حماس بالتقيـد ب

اال ان ايمن طه القيـادي فـي       .الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحل المتمثلة بالتراجع عن احداث غزة         
حماس والمتواجد هو اآلخر في السعودية الداء مناسك الحج قال لـ القدس العربي ان الزيـارة جـاءت                  

  .لتلبية دعوة سعودية سابقة
 قال محمد الحوراني عضو المجلس      في الضفة، " ماسح"و" فتح"اللقاءات التي جرت بين قيادات من       وعن  

. الثوري لفتح واحد المشاركين لـ القدس العربي انها هدفت لـ فحص مواقف الحـركتين ازاء الحـوار                
 حماس تتضمن ثالثة بنود للشروع في حـل         ى خالل اللقاءات تقديم مطالب من فتح ال       ىواوضح انه جر  

الى ان وفد حماس وعد بدراسة البنود الثالثة، مع قيادة حماس في            الخالفات الناشبة بين الحركتين، الفتاً      
  : ولفت الى ان البنود الثالثة تتمثل في. غزة والخارج

  . عودة االمور الى ما كانت عليه قبل انقالب حماس في غزة: اوال
  .  برنامج سياسي بين الحركتين يقوم على اساس الشرعية الدوليةىالتفاهم عل: ثانياً
  .  الدعوة الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة:ثالثاً

واشار الي ان وفد فتح وجد      . واكد الحوراني ان وفد حركة حماس كان ايجابياً اثناء استماعه لمطالب فتح           
قبوالً من حماس على اجراء االنتخابات المبكرة على اساس التمثيل النسبي الكامل، في حال تم التوصـل                 

واكد كذلك الحوراني ان حماس وافقت على عملية تـسليم المقـرات االمنيـة              . ل رزمة كاملة للحلو   ىال
  .والمدنية للرئيس الفلسطيني في اطار حوار وطني

  . ولفت الى ان حركة فتح تأمل ان تتلقي ردودا نهائية على وثيقة التفاهمات خالل االيام القادمة
نفـى  : كاالتوالو جمال جمال،    ،ام اهللا روغزة    نقالً عن مراسلها في    10/12/2007الدستور  وأضافت  

الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي أبو زهري أمس وجود أي ورقة تفاهمـات بـين فـتح                    
توطئة النطالق الحوار بين الحركتين، مؤكدا أن الحوار لم يبدأ حتـى نـصل إلـى تفاهمـات                  "وحماس  
ار مع فتح لنصل ألي تفاهمات، مشيرا       لم يبدأ أي حو   "وقال ابو زهري في تصريحات صحفية       ". مشتركة

إلى أن ما يحدث من لقاءات مستمرة بين قيادات حماس في الضفة الغربية وقيادات مقربة مـن الـرئيس     
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أن : "وأكد". محمود عباس تركز فقط على الوضع الميداني في الضفة وفي محاولة لتقريب وجهات النظر             
وكان القيادي في حركة حمـاس      ". الميداني بالضفة اللقاءات في الضفة هي عامة ومحصورة في الوضع         
إن قياديين من فتح وحماس توصلوا لورقة تفـاهم         "بالضفة حسين أبو كويك قال في وقت سابق من امس           
  ".تصلح لتكون أرضية النطالق حوارمعمق بين الجانبين

ا اللـواء  وقال إن قيادات من حماس أجرت لقاءات تشاورية عديدة مع شخصيات من فتح، علـى رأسـه      
  .جبريل الرجوب وقدورة فارس ومحمد الحوراني ورفيق النتشة، بموافقة مسبقة من الرئيس عباس

وأكد أبو كويك إن ورقة التفاهم تركز على إعادة بناء وصياغة األجهزة األمنيـة علـى أسـس وطنيـة                 
نهـاء الخالفـات    ومهنية، بعيدا عن سيطرة أية أجندات حزبية وفصائلية ورفض سياسة التعامل بالقوة إل            

الفلسطينية، واحترام الشرعيات الفلسطينية ككل ال يتجزأ وخاصة شـرعية الـرئيس عبـاس وشـرعية                
المجلس التشريعي المنتخب، والتمسك بقطاع غزة والضفة الغربية كوحدة جغرافيـة وسياسـية واحـدة،               

  . يق االقتراعواحترام التداول السلمي للسلطة واحترام خيار الشعب الذي جاء من خالل صناد
  

  "منظمةال"القدومي يسعى إلى مبادرة الستعادة الوحدة والوفاق من خالل تفعيل مؤسسات  .2
دعا فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلـى            : يوسف كركوتي  -دمشق  

ت منظمة التحرير، وقال    بلورة مبادرة الستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وذلك من خالل تفعيل مؤسسا          
بدمشق أمس إنه طرح على قادة الفصائل والقوى الفلـسطينية الـذين            " الخليج"ـفي تصريحات خاصة ل   

التقى معهم بلورة مبادرة مشتركة بين كل الفصائل الستعادة الوحدة الوطنية والضغط على قيادتي السلطة               
واتفاق القاهرة إلعادة بناء وتفعيل مؤسـسات       الفلسطينية وحركة حماس للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني         

وكان القدومي قد وصل دمشق في      . وتوقع أن تصدر الوثيقة خالل األيام القريبة القادمة       . منظمة التحرير 
زيارة رسمية ومن المقرر أن يلتقي اليوم االثنين مع نائب الرئيس الـسوري فـاروق الـشرع ووزيـر                   

المستشار اإلعالمي للقدومي أنور عبد الهادي فإن       " الخليج"ـه ل الخارجية وليد المعلم، وحسب ما صرح ب      
البحث سيتناول في اللقاءين آخر التطورات السياسية واألوضاع الداخلية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها             
القوى والفصائل الفلسطينية الستعادة الوحدة الوطنية، والدور الذي يمكن أن تلعبه دمشق فـي مـساعدة                

  .نيين على تجاوز محنة الخالفالفلسطي
وكان القدومي قد التقى أمس مع األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة بحضور محمود الخالـدي                

بعد االجتماع إن وجهات النظر كانت متطابقة بينهما على         " الخليج"ـمدير مكتب منظمة التحرير، وقال ل     
كما التقى القـدومي مـع مـاهر     .سسات منظمة التحريرضرورة إعطاء األولوية إلعادة بناء وتفعيل مؤ      

الطاهر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخالد عبد المجيد األمين العـام لجبهـة النـضال                 
الشعبي، وأبو نضال األشقر األمين العام المساعد لجبهة التحرير الفلسطينية، وطالل ناجي األمين العـام               

 القيادة العامة، ومن المفترض أن يلتقي مع األمين العام لحركة          -حرير فلسطين   المساعد للجبهة الشعبية لت   
  .الجهاد اإلسالمي رمضان شلح

  10/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "محاوالت حماس التوصل لهدنة طويلة األمد مع إسرائيل"عبد ربه يندد بـ .3
 ياسر عبد ربه     الفلسطينية منظمة التحرير  ندد أمين سر اللجنة التنفيذية ل      : عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

إن "وقال في تصريحات صـحفية      . بمحاوالت حركة حماس التوصل إلى هدنة طويلة األمد مع إسرائيل         
هدف قادة حماس من هذه المحاوالت هو كسب رضا إسرائيل وفرض نفسها كبديل محتمل لمواجهة مـا                 

ورفـض   ".وطنية والحركة الوطنية الفلـسطينية    تعتبره خصمها الرئيسي وهو منظمة التحرير والسلطة ال       



  

  

 
 

  

            6 ص                                     927:         العدد                        10/12/2007اإلثنين : التاريخ

عبد ربه سعي حماس عبر قادتها في دمشق وغزة إلى إجبار قادة الفصائل الميدانيين وأبـرزهم الجهـاد                  
  .اإلسالمي على القبول بهدنة طويلة األمد ووقف إطالق الصواريخ على إسرائيل

    10/12/2007الوطن السعودية 
  

   بإنهاء خدمات كافة موظفي الزكاةوزير أوقاف حكومة فياض يأمر .4
جمال محمد بواطنة وزير أوقاف حكومة فياض والذي عين كرئيس مجلس إدارة              أصدر :الضفة الغربية 

صندوق الزكاة في األوقاف قرارا إداريا يقضي بإنهاء عمل كافة موظفي لجان الزكاة بالضفة وإمهـالهم                
زية الجديدة المعينة من قبله بعد حل اللجان الـسابقة          م إلى أن تقوم تلك اللجان المرك      31/12/2007لغاية  

باختيار من تجده مناسبا من الموظفين السابقين الذين هم بحاجة لهم على أن ينتظموا في العمل بعقد جديد                  
اعتبر بواطنة كل العقود واالتفاقيات الموقعة من قبل اللجان أو مجالس األمناء             و . شهور تجريبية  3ولمدة  

  . تعسفا غير رسمية وال قانونية ما لم يصادق عليها بنفسهالتي تم حلها
  10/12/2007فلسطين اآلن 

  
  يناشد السعودية سرعة منح حجاج القدس وبعض مناطق الضفة تأشيرات الحج " هنية" .5

دعا رئيس الحكومة إسماعيل هنية، السلطات السعودية والجهات المختصة، إلى سرعة منح حجاج              :غزة
 مناطق الضفة الغربية، تأشيرات الحج، كي يتمكنوا مـن التوجـه الـى الـديار                محافظة القدس وبعض  

كما ووجه هنية شكره إلى المملكة السعودية على دورها في منح            .الحجازية ألداء مناسك الحج لهذا العام     
الحجاج التأشيرات الالزمة للحج، ما سهل وصولهم رغم الحصار المفروض على قطاع غـزة، شـاكرا                

  .رية مصر التي سمحت لهم بالمرور عبر أراضيها من أجل الوصول الى الديار الحجازيةكذلك جمهو
  10/12/2007صحيفة فلسطين 

  
  حكومة هنية تتلف كميات كبيرة من المخدرات المهربة عبر األنفاق في غزة  .6

كومة المقالـة   التابعة للح " اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات   "أتلفت الشرطة الفلسطينية     : رائد الفي  -غزة  
 ماليـين   4برئاسة اسماعيل هنية في قطاع غزة، أمس، كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحـو                

 15 شخصاً منـذ     115وأعلنت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على          . دوالر أمريكي 
تمر صحافي سبق عمليـة     وأشارت في مؤ  . حزيران الماضي وحتى اآلن من كبار تجار المخدرات       /يونيو

اإلتالف إلى أن معظم عمليات التهريب للمخدرات تتم عبر األنفاق، التي استطاعت قوات األمن الوطني               
 في المائة منها وإغالقها، وهذا      90وبالتعاون مع اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات الكشف عن أكثر من           

ما زالت بعض األنفاق موجودة قرب معبر كرم أبو         ما تم تأكيده من قبل الجانب المصري، الفتة إلى أنه           
   .سالم حيث يستغل التجار حماية االحتالل لهم

  10/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لبنانمحاوالت إلثارة الفتن في بعض مخيمات : عارفخالد  .7
جال، أمس، وفد مركزي من فصائل منظمة التحريـر الفلـسطينية           : محمد صالح  - جنوب لبنان / صيدا
وأكد . عبد الرحمن البزري  .اسة خالد عارف على كل من النائبة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا د            برئ

عارف الحرص المشترك على حماية المخيمات والسلم األهلي اللبناني، واعتبر ان مؤتمر أنابوليس هـو               
 يحـصل مـن     منبر دولي لنا مصلحة حقيقية كفلسطينيين أن نتواجد فيه، وليس صحيحاً من يدعي أن ما              

اعتداءات اسرائيلية على شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية هـو بـسبب هـذا                   
ولكـن  "ولفت االنتباه الى ان هناك من يحاول إثارة بعض الفتن داخل هـذا المخـيم او ذاك،                  . المؤتمر
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ي القوى الوطنية اللبنانيـة،     بتحصين وضعنا الداخلي ووحدتنا الوطنية الفلسطينية وبتواصلنا مع أخوتنا ف         
ورأى أن هناك من يعمل لتهجير الفلـسطينيين،        . "نستطيع أن نمنع تكرار ما حصل في مخيم نهر البارد         

لن تكون لنا هجرة بعد ما حصل في مخيم نهر          "من قوى إقليمية او دولية أو العدو اإلسرائيلي، مؤكداً أنه           
  . "البارد إال في اتجاه فلسطين

  10/12/2007السفير 
  

    في الرياضبقيادة مشعل التقى وزير الخارجية السعودي " حماس"وفد من  .8
، برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي       "حماس"التقى وفد رفيع المستوى من قياديي حركة        : الرياض

. ، مع وفد يمثل القيادة السعودية برئاسة سعود الفيصل وزيـر الخارجيـة            )9/12(للحركة، مساء األحد    
الت المصادر المطلعة إن الوفدين بحثا آخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، بعد أحـداث               وق

، "أنـابوليس "كما وتباحث الوفدان حول تداعيات لقاء       . غزة، والعالقات الداخلية بين حركتي فتح وحماس      
ضفة الغربيـة   وتطرقا إلى الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، والعدوان الصهيوني المتواصل على ال            

يأتي ضمن الجهود السعودية الهادفة لرأب الصدع القـائم         "وأكدت المصادر أن هذا اللقاء       . وقطاع غزة 
  ". بين حركتي فتح وحماس، وإعادة اللحمة إلى صفوف الشعب الفلسطيني

نا قلنا إنه ال مانع لـدي     " حماس"نحن في   "أيمن طه بالجهد السعودي، وقال      " حماس" المتحدث باسم    رحبو
من إجراء حوار غير مشروط ونرحب بأي جهد يبذل لعودة الحوار وإنهاء حالة االنقسام الـداخلي لكـن            

علمه بما إذا كانت الدعوة السعودية قد وجهت أيضاً         " حماس"ونفى المتحدث باسم    ..". دون شروط مسبقة  
لكة العربية السعودية   برئاسة خالد مشعل في المم    " حماس"وجود وفد حركة    : "، وقال "فتح"لوفد من حركة    

التـي  " فتح"هو تلبية لدعوة من القيادة السعودية لوضعها في صورة ما يجري وليس من أجل الحوار مع                 
  ".ال أعلم عما إذا كانت الدعوة قد وجهت لها أم ال

  9/12/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  "فتح" و"حماس"ر بين قادة من الفصائل الفلسطينية يقودون مبادرة جديدة إلعادة الحوا .9
من مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى في غزة أن جهودا " قدس برس"علمت :  رام اهللا-غزة 

سياسية كبيرة يقوم بها وفد من الجبهتين الديمقراطية والشعبية والجهاد اإلسالمي من أجل تهيئة المناخ 
ه المصادر السياسية الفلسطينية العليا التي وكشفت هذ ".فتح"و" حماس"المالئم لعودة الحوار بين حركتي 

وطلبت االحتفاظ باسمها، أن لقاءات قد عقدت مع " شاركت في االجتماعات وتحدثت لـ قدس برس
محمود الزهار " حماس"شخصيات سياسية رفيعة المستوى لدى الجهتين، ومنهم القيادي ا في حركة 

رة إلى أن أجواء من التفاؤل بدأت تسود الساحة مشي أحمد حلس وزكريا اآلغا،" فتح"والقياديان في 
وصلت " حماس"و" فتح"السياسية بعد هذه اللقاءات، حيث أن جميع األطراف السياسية بما في ذلك قادة 

إلى قناعة مفادها أنه ال حلول نوعية لألزمة السياسية الفلسطينية في الداخل إال عبر الحوار حول كل 
  .الملفات السياسية العالقة

في الموقف من هذه الجهود، وفي ما يمكن أن تؤدي " فتح"و" حماس"اختلفت أراء قيادات من حركتي و
مشير المصري في تصريحات خاصة " حماس"فقد أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن . إليه تاليا

تتم بين أن الحوارات التي تجري ال ترقى إلى مستوى الحوار وأنها عبارة عن لقاءات " قدس برس"لـ
ال تملك قرارا " فتح"الفينة واألخرى بين قيادات من الطرفين وبعلم من القيادات العليا، لكنه أشار إلى أن 

، فهناك "حماس"في مسألة الحوار مع " فتح"يوجد تصدع داخل حركة "، وقال "حماس"وحدويا للحوار مع 
ب تجاوزها، وهناك أفراد يصرون معادلة قوية يصع" حماس"قيادات فتحاوية إيجابية تدرك أن حركة 

  ".، وهو ليس قرارا عباسيا وإنما هو قرار صهيوني بالدرجة األولى"حماس"على عدم الحوار مع 
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إبراهيم أبو النجا الذي وافق المصري في اعتبار أن اللقاءات " فتح"لكن عضو المجلس الثوري لحركة 
حماس جاءت بناء على طلب من الشاعر الذي "التي جرت في رام اهللا بين قيادات من فتح وقيادات من 

وأوضح أبو  .يرى بأن حالة االنقسام الراهنة مضرة بالقضية الفلسطينية، وقد راجعوا إخوانهم في ذلك
  ."فتح"هي األخرى ليست موحدة في الموقف من الحوار مع " حماس"النجا أن 

 9/12/2007قدس برس
  

   المقاومة والوحدةى وتؤكد على لالنتفاضة األول20الذكرى الـالفصائل تحيي  .10
شُغل الفلسطينيون بأزمتهم الداخلية    :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    10/12/2007األخبار  ذكرت  

انتفاضة "وأوضاعهم االقتصادية الخانقة عن االحتفال بالذكرى العشرين لالنتفاضة الكبرى المعروفة باسم            
غابـت فيهـا    " خجولـة "دى الفصائل الفلسطينية على بيانـات       ، التي اقتصرت مظاهر إحيائها ل     "الحجارة

  .االنتفاضة في ثنايا الحديث عن االنقسام الداخلي والتهديدات اإلسرائيلية
، عنـدما دهـست قـاطرة       1987في الثامن من كانون األول عـام        " انتفاضة الحجارة "واندلعت شرارة   

  .يا لالجئين شمال قطاع غزةإسرائيلية مجموعة من العمال الفلسطينيين في مخيم جبال
على ذكـرى االنتفاضـة، فيمـا       " حماس"و" فتح"وطغت دعوات الحوار الوطني والمصالحة بين حركتي        

حرصت الفصائل على التذكير بالتهديدات التي تطلقها دولة االحتالل اإلسرائيلي ضد القطـاع، وأهميـة               
  .االستعداد لمجابهتها بتمتين الجبهة الداخلية

لالنتفاضة، مـشيرة إلـى أن      " العمود الفقري "، دوناً عن غيرها، بالتذكير بأنها مثّلت        "فتح "واكتفت حركة 
اإلحصاءات الرسمية دلّلت على أن أكثر من ستين في المئة من شهداء االنتفاضة وأسراها وجرحاها هم                "

بو عمـار أعلـن     أ) ياسر عرفات (الرئيس  "، في بيان لها، إن      "فتح"وقالت   ".من أبناء الحركة ومناصريها   
مـشيراً إلـى أن هـذه       ) 1988 تشرين الثـاني     15(االستقالل بعد أقل من عام على اندالع االنتفاضة         

االنتفاضة هي انتفاضة االستقالل، وأن ذلك ما جسدته فتح بإصرارها علـى إقامـة الـسلطة الوطنيـة                  
 ".اصـمتها القـدس الـشريف     ، والبدء بمرحلة بناء الدولة، وع     1994الفلسطينية وعودة قيادة الثورة عام      

العهد "، مجددة   "هي مطلب وطني لن تتنازل عنه     "على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة       " فتح"وشددت  
  ".للرئيس محمود عباس بالمضي قدماً حتى تحقيق حلم الدولة وعاصمتها القدس

ـ     "حماس"أما غريمتها حركة     ، ودعـت إلـى     "لفلسطينيالتفريط بالتراب ا  "، فجددت رفضها لما وصفته ب
وحدتنا الوطنية هي مـن     "وقالت، في بيان لها، إن      . الحوار الوطني وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني      

أهم مقومات الصمود في وجه االحتالل والوقود الذي يحمي مسيرة المقاومة وثباتها في وجه المؤامرات               
 بذرة تراب من األرض الفلـسطينية، مهمـا         لن نفرط " "حماس"وأضافت   ".التي تستهدف تصفية القضية   

دفعنا ألجلها من دماء وقدمنا من تضحيات وسقط ألجلها منا الجند والقادة، وسنجعل من أجسادنا وأشالئنا                
 ".جسراً تعبر عليه شعوبنا العربية واإلسالمية لتحرير فلسطين وتطهيرها من دنـس اليهـود الغاصـبين               

لعربي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الـذي يعـاني المـوت            المجتمع الدولي وا  " "حماس"وطالبت  
البطيء على مدار اللحظة، وبأن ينظروا إلى الواقع األليم الذي يعانيه شعبنا ومرضاه وأطفاله، واحتـرام                

  ".خياره الديموقراطي الذي اختار فيه من يتولّى أمره ويدير شؤون حياته ويمثله في كل المحافل الدولية
مثّلت صفعة  "المقاومة الشعبية، على لسان المتحدث باسمها أبو مجاهد، أن االنتفاضة الكبرى            ورأت لجان   
 ."المقاومة هي الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني"، وأكدت أن "قوية لالحتالل

أكد نافذ عزام القيادي في حركة الجهـاد  : )بأ ف  (و )د ب أ  (نقالً عن   10/12/2007 الدستور   وأضافت
 اإلسـرائيلي،   - تفاضة االولى كانت ضرورية في ذاك الوقت إلعادة االتزان للصراع الفلسطيني          أن االن 

كما أكدت حركة الجهاد في بيان لها أن المقاومة الفلسطينية هي خيـار          .ولرد االحترام للشعب الفلسطيني   
  .ضي الفلسطينيةفي األرا" الصارخ"الشعب وهي السبيل الوحيد لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي وعدوانه 
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دعت الجبهة الديمقراطيـة     :غزةمراسلها في     اشرف الهور  عن 10/12/2007 القدس العربي    وأوردت
 . الوحدة والتالحم ورص الصفوف، وانهاءاالنقسام المدمر بـين الـضفة وغـزة            ىجميع الفلسطينيين ال  

 ى وعودة حركة فتح ال    وطالبت الجبهة في بيان لها حركة حماس بـ التراجع عن نتائج حسمها العسكري،            
  .الحوار الوطني الشامل علي اساس وثيقة الوفاق الوطني واعالن القاهرة بعيداً عن المحاصصة الثنائيـة              

   .ودعت الرئيس محمود عباس الي اتخاذ موقف حازم بوقف اللقاءات مع الحكومة االسرائيليةال
  

  علقة بوقف الرواتبحلس يؤكد أن الرئيس عباس أمر بإلغاء كل القرارات المتأحمد  .11
ـ                 :غزة  20 أكد أحمد حلس عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عقب مشاركته في نـدوة بالـذكرى الـ

لإلنتفاضة االولى عقدت بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، إن الرئيس محمـود عبـاس أصـدر تعليماتـه                  
 أو قضايا تحتاج إلـى      الواضحة بإلغاء كل القرارات المتعلقة بوقف الرواتب وإذا كان هناك أي قرارات           

وفيما يتعلق بالدعوة إلنتخابات فلسطينية مبكرة، قال       .قرار بوقف رواتب ال تتخذ إال بعد التنسيق مع غزة         
، أن أي طـرف فلـسطيني يـستطيع أن يعطـل            /رامتـان /ابو ماهر، في مقابلة متلفزة مع وكالة أنباء         

إن الوضع   وأكد حلس،  .عليه أن يطرح البديل   اإلنتخابات، مشدداً على أن من يريد أن يعطل اإلنتخابات          
الفلسطيني الحالي يحتاج إلى مبادرات للخروج من هـذا المـأزق، واإلنتخابـات المبكـرة التـشريعية                 

  .والرئاسية، هي أحد هذه األشكال والمخارج، ومن يملك مخرج آخر للخروج من األزمة فليطرحها
  10/12/2007القدس الفلسطينية 

  
  " فتح"يدنا ممدودة للحوار مع : بمهرجانين في لبنانالقتها تحيي انط" حماس" .12

أحيت حركة حماس الذكرى العشرين النطالقتها في مهرجان مركزي أقامته في قاعـة      :  البداوي –صيدا  
بلدية صيدا وآخر في مخيم البداوي، بحضور حشد من ممثلي القـوى اللبنانيـة والفلـسطينية الوطنيـة                  

الفلـسطينية،   - اللبنانيـة والفلـسطينية      -ات على ضرورة الوحدة اللبنانيـة       وأجمعت الكلم . واالسالمية
كما أكدت أن تراجع المشروع األميركي فـي المنطقـة          . لمواجهة ما يحاك للشعبين اللبناني والفلسطيني     

وقال أسامة حمدان ممثل حمـاس      . يجب أن ال يقابل بتقديم مزيد من التنازالت لمصلحة العدو الصهيوني          
على قاعدة اتفـاقي مكـة      " فتح"ان يدنا ممدودة للحوار مع حركة        ":ان، الذي اختتم مهرجان صيدا    في لبن 

مـن ناحيتنـا نحـن      . والقاهرة، وال أريد ان أزرع أمال كاذبا او غير صحيح، وهو منوط باتفاق الجميع             
ركي بان يقبـل    موافقون عليه وهناك جهد عربي لرعاية هذا الحوار، وتبقى المسألة عند من يستأذن االمي             

لقد نجحنا في لبنان بمنع التورط الفلسطيني في الشأن اللبنـاني، وأكـدنا             : وقال". او ال يقبل هذا الحوار    
  ". بوضوح اننا لسنا مع احد ضد آخر

  10/12/2007السفير 
  

  األزمة انتخابات مبكرة للخروج من ىاحمد عبد الرحمن يدعو ال .13
 بإجراءحركة فتح بأن العودة للشعب      حمن الناطق الرسمي باسم     أحمد عبد الر  اكد   : وليد عوض  -رام اهللا   

 الداخلية وذلك بعد تراجع حماس عن سيطرتها علي         األزمة للخروج من    األمثلانتخابات مبكرة هي الحل     
 ان ما لدينا من معطيات توضح أن الـشعب          أمسوقال   .قطاع غزة والتوافق علي اجراء تلك االنتخابات      

 قبل قضية االنتخابات هو إنهـاء       ىالً إلجراء انتخابات عامة، ولكن األولوية األول      الفلسطيني هو أكثر مي   
  .  صعوبة الخطوةى انتخابات جديدة، وذلك مع اشارته الإجراء أن األساس هو ى والتوافق عل"االنقالب"

  10/12/2007القدس العربي 
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  ستيطاني في القدس بالتدخل لوقف التوسع االأمريكاتطالب " فتح"اللجنة المركزية لـ  .14
طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح االدارة االميركية بالتدخل السريع لوقف عمليات االسـتيطان           : رام اهللا 

وقالت اللجنة انها ما زالت متمسكة بقرارات       . لضمان ظروف ايجابية النطالق مفاوضات الوضع النهائي      
به بمؤتمر انابوليس ووصفت المؤتمر بانـه       االجماع الوطني التي ترجمها الرئيس محمود عباس في خطا        

اجماع دولي اعطى دفعة جديدة لحقوق شعبنا التاريخية في الدولة المستقلة وعاصمتها القـدس وضـمان                
جاء ذلك في جلسة عقدتها      .حق العودة وتحرير اسرانا وتنظيف االراضي المحتلة من الجدار واالستيطان         

  . في رام اهللا امساللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس
   10/12/2007الحياة الجديدة 

  
  المتحيزة لكننا لن نغلق أبواب القطاع أمامه " بلير" رغم مواقف :فوزي برهوم .15

ـ  ، فوزي برهوم،    "حماس"اعتبر المتحدث باسم حركة      :بارعة شراب  -غزة أن بلير  " فلسطين"في حديثه ل
بهدف توجيه ضـربات لعناصـر      , اض وايهود باراك  أحد المشاركين في اللجنة األمنية العليا مع سالم في        

يأتي بمشاريع اقتصادية    ..إن بلير كمن يدس السم في العسل       :" برهوم وقال .المقاومة الفلسطينية المسلحة  
خاصة في قطـاع    , إلنعاش الشعب الفلسطيني بينما يقوم بدور أمني خطير بقمعه ومحاصرته الفلسطينيين          

بـالرغم مـن    :"  أوضح برهـوم    الفلسطينية ترحب بزيارة بلير إلى غزة      وعما إذا كانت الحكومة    ."غزة
  .مواقف بلير المتحيزة والرافضة لحماس إال أن ذلك ال يعني أن الحكومة ستغلق أجواء القطاع أمامه

  10/12/2007صحيفة فلسطين 
  

   ال يختلف عن سلوكها قبله"أنابوليس " بعد"إسرائيل"سلوك : "فتح"قيادي في  .16
على أن السلوك اإلسرائيلي بعد مؤتمر " فتح"قيادي في حركة ال  النائب تيسير نصر اهللادأك: طولكرم

أنابوليس ما زال على حاله، كما كان قبل المؤتمر، ولم يختلف، إذ تواصل إسرائيل ممارساتها العدوانية 
سرائيلية وقال نصر اهللا إن اإلجراءات اإل .بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل تحديها للمجتمع الدولي

وخاصة قرار إسرائيل إقامة المئات من الوحدات االستيطانية في القدس المحتلة، مخالف لما تم التوافق 
  .عليه في مؤتمر أنابوليس، بأن توقف كافة إجراءاتها االستيطانية في القدس وغيرها

 4/12/2007قدس برس
  

   من أنصارها في الضفة26تتهم السلطة باعتقال " حماس" .17
 من أنصارها   26اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال          : أمين ابو وردة   -نابلس  

في الضفة الغربية بينهم مدير مكتب رئيس المجلس التشريعي المعتقل في سجون االحتالل الدكتور عزيز               
وحـشي ضـد    وقالت الحركة في بيان إن تلك األجهزة تقوم بممارسة التعـذيب ال            .الدويك وخمسة أشقاء  

حيث أكد ذوو معتقل في قلقيلية تعرضه لتعذيب وحشي وساعات طويلة مـن الـضرب               “المعتقلين لديها   
من جهتها نفت األجهزة األمنية صحة استهدافها لعناصر         ".على أسفل األرجل بالعصي وأنابيب الكهرباء     

ني تكون بدعوى أمنية    حماس بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن أي عملية اعتقال تجري بحق مواطن فلسطي            
   .وإخالل بالقانون والنظام العام

  10/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  علينا التخلي عن المناطق العربية في القدس: حاييم رامون .18
قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي حـاييم رامـون، ان الجـانبين             : أحمد عبدالفتاح ورويترز   -القدس  

واعتبر في حـديث لإلذاعـة       .2008وقيع اتفاق مبادئ حتى نهاية عام       الفلسطيني واإلسرائيلي يمكنها ت   



  

  

 
 

  

            11 ص                                     927:         العدد                        10/12/2007اإلثنين : التاريخ

 ألف مستوطن من الضفة 35 إلى 25العبرية، انه وفي المستقبل القريب سيكون من الممكن إخالء ما بين           
الغربية المحتلة في إطار قانون إخالء تعويض طبق على مستوطني غوش قطيف ضمن تطبيـق خطـة                 

امون ان أجزاء من المدينة المقدسة، يجب أن تقدم للفلسطينيين لتفادي فقدان            ورأى ر  .االنسحاب من غزة  
إال أنه قال إن إسرائيل لن تتنازل عن المستوطنة اليهودية التي قررت إسرائيل بناءهـا                .الدعم األميركي 

ووصف رامون معارضي رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمـرت بـانهم غيـر              .في القدس الشرقية  
ن عندما يأملون بالحصول على دعم اميركي الي خطة سالم تمنح الدولة العبرية كل منطقة القدس                واقعيي
يجـب  ) ابوغنيم(أنا مقتنع بان كل المناطق السكنية اليهودية بما في ذلك هار حوما             "وقال رامون    .الحالية

ت السيادة االسرائيلية الن    ان تكون تحت السيادة االسرائيلية، والمناطق السكنية العربية يجب اال تكون تح           
ها واضاف مشيرا الى القرى الفلسطينية التي جـرى ضـم          ."ذلك يمثل تهديدا للقدس كعاصمة السرائيل     

من يريدون الولجة وجبل المكبر وهار حوما سيتسببون في نهاية األمر في أال             " 1967للقدس بعد حرب    
  ."تصبح القدس عاصمة السرائيل تقطنها اغلبية يهودية واضحة

   10/12/2007القبس الكويتية 
  

   في حسابات حكومة اولمرتةاطالق سراح مروان البرغوثي غير وارد: وزير اسرائيلي .19
رغم الدعوات من قبل بعض وزراء حزب العمل االسرائيلي الطالق سراح           :  زهير اندراوس  - الناصرة

ة وبامكانه ضبط االوضاع    القيادي في حركة فتح والنائب االسير مروان البرغوثي بصفته شخصية مؤثر          
في المناطق الفلسطينية وبالرغم من الزيارة االخيرة العضاء كنيست من اللجنة البرلمانية للبرغوثي فـي               

من اقطـاب حـزب العمـل وعـضو         وسجن هداريم، اصر وزير الرفاه االجتماعي يتسحاك هرتسوغ،         
وقـال فـي    . ق سـراحه  المجلس االمني والسياسي االسرائيلي المصغر علي رفض اي طـرح الطـال           

تصريحات صحافية ادلي بها خالل زيارته الي مدينة الناصرة امس ان مسألة اطـالق سـراح مـروان                  
  .البرغوثي غير واردة بالحسبان في الوقت الراهن وهذه القضية لم يتم طرحها

  10/12/2007القدس العربي 
  

  اتساع حرب استنزاف الصواريخ الفلسطينية: ديختر .20
قال ديختر في جلسة حزب كاديما التي عقدت قبل جلسة الحكومة امـس إن              : وكاالتال –القدس المحتلة   

. عسقالن وأوفكيم ونتيفوت ستدخل قريبا إلى دائرة المناطق التي تقع في مـدى الـصواريخ الفلـسطينية           
ن دخول عسقالن وبلدات أخرى إلى دائرة إطالق الصواريخ سيزيد عدد اإلسرائيليين الذي يتواجدو            "وتابع  

علينـا أن   " وأضاف ديختر الذي يسكن فـي عـسقالن       ".  ألفا 250 ألفا إلى    25تحت حرب استنزاف من     
نفحص أين أخطأنا ونعالج المشكلة في سديروت قبل أن نحتاج إلى التفكير كيف سنتصرف حينما تكـون                 

 قبـل   ودعا إلى إكمال خطط التحصين التي اتخذت مـن         ".عسقالن وأوفكيم ونتيفوت في دائرة اإلطالق     
  .مكتب رئيس الحكومة وقيادة الجبهة الداخلية

  10/12/2007الدستور 
  

  أولمرت يعد بكشف إسرائيل برنامج طهران النووي .21
نقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أولمرت قوله في ختام اجتماع  : غازي الغريري-الوكاالت  -المنامة 

إسرائيل ستعمل مع الوكالة الدولية للطاقة "إن الحكومة اإلسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية واألمنية 
النووية من أجل الكشف عن البرنامج العسكري اإليراني لتطوير سالح نووي على الرغم من القيود التي 

ستستمر االتصاالت السياسية واالستخبارية مع الواليات "وأكد أنه  ". تضعها إيران أمام اللجنة الدولية
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 ومع جهات سياسية واستخباراتية في دول أخرى في العالم، وذلك من أجل المتحدة وأجهزة مخابراتها
  ".تقوية االستنتاج بأنه يحظر التخفيف من مراقبة النشاط اإليراني عن قرب

  10/12/2007البيان 
  

  التخطيط لخلق تجمع حزبي قبل االنتخابات: خطة باراك  .22
النتخابات القادمة في نيته خلق تجمع حزبي       قال باراك، مؤخرا في محادثات مع محافل سياسية انه قبل ا          

ميرتس والعمل سيتنافسان على نحـو منفـصل،        . يضم العمل، ميرتس بل وجزءا من حزب المتقاعدين       
ويقدر باراك، أنه هكـذا سـيكون       . ولكن سيتفق على انه فور االنتخابات سيتحدان في كتلة كبيرة واحدة          

ويتوقع باراك أنـه فـي االنتخابـات        . يس بتشكيل الحكومة  بوسعه ترؤس الكتلة االكبر التي سيكلفها الرئ      
ستتنافس كتلتان، في مركز كتلة اليمين سيكون الليكود برئاسة نتنياهو وفي مركز كتلـة اليـسار حـزب     

  .العمل برئاسته
  10/12/2007السفير 

  
   بريطانيا وتحتل المرتبة الرابعة في بيع االسلحة ىاسرائيل تفوقت عل .23

 االنترنيت امس االحد ان الدولـة       ىقال موقع صحيفة هارتس االسرائيلية عل     : دراوس زهير ان  -الناصرة  
 بريطانيا في مجال بيع االسلحة وبهذا وصلت الي المكان الرابع بين عدد الدول التي               ىالعبرية تغلبت عل  

 وصـل   2007وقال المدير العام لوزارة االمن االسرائيلية بنحاسبوخريس، انه في العـام             .تبيع االسلحة 
ـ       ى الدول المختلفة ال   ىتصدير االسلحة من اسرائيل ال      ان الـدول    ى مبلغ اربعة مليارات دوالر، مشيرا ال

واضافت الصحيفة  . التي تسبق اسرائيل في بيع االسلحة هي الواليات المتحدة االمريكية وروسيا وفرنسا           
خالل النقـاش الـذي دار حـول        ان اقوال المدير العام لوزارة االمن وكبار المسؤولين االمنيين جاءت           

  .  خارج البالدىالقانون الجديد الذي يزيد من المراقبة الحكومية علي بيع االسلحة االسرائيلية ال
  10/12/2007القدس العربي 

  
  "حماس"تهدد بمعاقبة مصر لدورها السلبي في تسليح " إسرائيل" .24

ليح حركة حماس، مهددة بـأن القـاهرة        أمس مصر بأنها تلعب دورا سلبيا بتس      "إسرائيل"اتهمت  : )ا.ب.د(
أمـس أن مجموعـة مـن        "جيروزاليم بوسـت  "وذكرت صحيفة    .ستدفع ثمنا دبلوماسيا غاليا نظير ذلك     

المهندسين العسكريين األمريكيين تفقدوا مؤخرا الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة ولم يقتنعـوا               
إن أحد مـسؤولي وزارة     "وقالت  . د عبر حدودها  بأن مصر فعلت ما بوسعها لمنع تهريب السالح واألفرا        

ردد ما صرح به آفي ديختر وزير األمن الداخلي ومسؤولين آخرين حول شكوك في               "اإلسرائيلية"الجيش  
 .  "اتخاذ مصر اإلجراءات الالزمة لمكافحة عمليات التهريب

  10/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ة خاصة لمكافحة الجريمةالشرطة بصدد إنشاء وحد: أف بي آي إسرائيلي .25
أعلن المفتش العام لشرطة إسرائيل، دودي كوهين، أن الشرطة بصدد إنشاء وحدة خاصة لمكافحة 

وقال دودي  .على النمط األمريكي" أف بي آي"الجريمة المستشرسة في إسرائيل، وأن كنيتها ستكون 
ومعدات حديثة لمحاربة الجريمة  شرطي وسيتم تزويدها بوسائل 900كوهين، إن هذه الوحدة ستتألف من 

أضاف . والعالم السفلي الذي تستصعب الشرطة محاربته أو القضاء عليه، بل إنه يتعزز من يوم إلى آخر
كانون الثاني القادم، على أن يوكل إليها / إن هذه الوحدة من األفراد المنتخبين ستبدأ نشاطها في يناير

وأكّد آفي ديختر،  .ظمة، التحقيق في القضايا المعقدة المختلفةباإلضافة إلى مهمة مكافحة الجريمة المن
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الداخلي، الذي تحدث في جلسة الحكومة األسبوعية، إن هنالك ارتفاعا كبيرا في نسبة " األمن"وزير 
ومنسوب الجريمة، كما أن المجرمين باتوا يلجأون بكثرة إلى استخدام األسلحة النارية بما فيها القنابل 

ودعا ديختر المسؤولين في . اإلسرائيلي" الدفاع"ناسفة التي يسرقونها، أو يقتنونها، من جيش والعبوات ال
 .الجيش لتشديد الحراسة على محازن األسلحة العسكرية

  9/12/2007 48عرب
  

  العنصرية ضد العرب بإسرائيل تزداد بشكل حاد: استطالع .26
 قال تقرير جمعيـة     : برهوم جرايسي  ،ناصرةال نقًال عن مراسلها في      10/12/2007 الغد االردنية    ذكرت

 48حقوق اإلنسان اإلسرائيلية الصادر أمس، إن مظاهر عنصرية اليهود في إسرائيل تجـاه فلـسطينيي                
 .ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وهي ترتفع بوتيرة عالية جدا، خاصة بين أجيال اليهـود الـشباب                

 علـى مغـادرة     48فلـسطينيي   " لتحفيز"من اليهود   % 51وأكثر مؤشر خطير في هذا التقرير هو تأييد         
 %.30 أقل من    2000، وفي العام    %39 في حدود    2005وطنهم، في حين أن هذه النسبة كانت في العام          

هي المصطلح المخفف لطرد العرب من وطنهم، أو جعلهم يهاجرون وطنهم، من خـالل              " تحفيز"وكلمة  
الت الحياة، من خالل تشديد سياسة التمييز العنـصري،         الضغط بوسائل مختلفة، من أبرزها تضييق مجا      

من اليهود أعلنوا إنهم ال يوافقون علـى الـسكن          % 75,3ويتضح من التقرير أن      . عاما 60القائمة منذ   
إنهم ليسوا علـى    % 61,4، وقال   %67,6بجوار عرب، في حين أن هذه النسبة كانت في العام الماضي            

بإقامة متنزهات منفصلة   % 55,6قبل عامين، وطالب    % 45,5 مقابل   استعداد الستضافة عربي في بيتهم،    
ويتوقـف التقريـر عنـد     .لليهود والعرب، كتلك التي كانت قائمة في جنوب أفريقيا، في فترة األبارتهايد   

منهم يعتقدون أن العرب ليسوا أذكيـاء، ويعتقـد         % 69نظرة الشبان والفتيان اليهود للعرب، ويتضح أن        
إن العـرب   % 74يسوا متعلمين وليسوا مثقفين، وعديمو األخالق وأنهم عنيفون، وقال          أن العرب ل  % 75

، بنـسبة   2006ويؤكد التقرير أن األعمال العدائية تجاه العرب ارتفعت في العام الماضي             .ليسوا نظيفين 
  %.100، في حين أن نسبة مشاعر الكراهية تجاه العرب ارتفعت بنسبة 26%

ة القوانين العنصرية التي تقر بكثرة في اآلونة األخيرة في الكنيست اإلسرائيلي،            وأشار التقرير إلى سلسل   
وغالبيتها ال تزال في مرحلة التشريع، علما أن كتاب القـوانين اإلسـرائيلي ينـضح أصـال بـالقوانين                   

  .العنصرية التي توجه سياسة التمييز العنصري الرسمية
 حكومتهم األسبوعية، أمس، إلى تقرير جمعيـة حقـوق          وتطرق عدد من الوزراء اإلسرائيليين في جلسة      

الديني، إيلي يشاي، إن على الدولة أن تبادر إلى برنامج توعية لمنـع             " شاس"اإلنسان، وقال زعيم حزب     
انتشار العنصرية، إال أن يشاي حاول تبرير مظاهر العنصرية باالدعاء أن مواجهة اليهود لمـا يـسمى                 

أما وزير البناء واإلسكان، زئيف بويم، فقـد هـاجم           . في مشاعر العنصرية   قد يساهم " إرهابية"بتهديدات  
التقرير وقال لماذا لم يتم استيضاح رأي العرب في إسرائيل باليهود، وانضم إليه وزير المتقاعدين رافي                
ايتان، وهو من كبار القادة السابقين لجهاز االستخبارات الخارجية، الموساد، الـذي ادعـى أن مـشاعر                 

  .بهة موجودة لدى العرب وهي مثيرة للقلقمشا
وأصدر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، بيانا أكد فيه على أنه ال مجـال                 
للمفاجأة من معطيات هذا التقرير، ألن هذه نتيجـة تحـصيل حاصـل لـسياسة التمييـز العنـصري،                   

 .قها قادة المؤسستين السياسية والعسكرية في إسـرائيل       والتصريحات العنصرية التي ال يتوقف عن اطال      
وقال بركة، إن معالجة هذه اآلفة الخطيرة، يجب أن تبدأ بتغيير العقلية العنصرية التي توجه قادة إسرائيل                 
في عملهم على مدى السنوات الستين الماضية، وال يلوح في األفق أي مؤشر لتغييرها، واضاف أننا نحن                 

  . نسع الستقدام أحد إلينا، ومن ال يروق له جيرتنا فليرحلأهل البالد، ولم
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وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن العنصرية في إسـرائيل أصـبحت التيـار                 
المركزي في السياسة اإلسرائيلية، وعدم مساواة حقوق العرب باليهود، هو نتاج سياسة عنصرية تـسعى               

وأضاف الطيبي قائال، إن التقرير يؤكد ان المجتمع اإلسرائيلي          .دية ولليهود فقط  لجعل إسرائيل دولة يهو   
  .  يغرق في آفة العنصرية حتى أعلى رأسه

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني .عقب النائب د: 9/12/2007 48 عربموقع وأضاف
على أن المجتمع اإلسرائيلي يعاني تنامي العنصرية يدل "تقرير قائالً إن الالديمقراطي في الكنيست، على 

من أزمة هوية وصناع الرأي العام يسعون إلى تجاوزها عن طريق التشديد على العداء للفلسطينيين في 
الداخل وشحن هوية المجتمع بالعنصرية، وهذا يجد تعبيره الواضح في صعود قوة وشرعية ليبرمان 

وخلص النائب  ".التحريض ضد المواطنين العربوأمثاله ممن يتمحور برنامجهم ونهجهم السياسي على 
التقرير يدل على أن المنحى العام في إسرائيل هو أكثر عنصرية وأقل ديمقراطية، "زحالقة الى القول إن 

ويظهر ذلك جلياً، في ما جاء فيه من مؤشرات عن استفحال سياسات التمييز العنصري والمالحقة 
  . العربي عموماًالسياسية وهدم البيوت ومحاصرة الوجود

 
  في قطاع غزة" أطلسية"ليفني تحيي مقترح نشر قوات  .27

ذكرت مصادر إعالمية إسرائيلية أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي : ماهر إبراهيم - وكاالت-غزة
جاب " ناتو"في القطاع خالل محادثاتها مع األمين العام ل" الناتو"ليفني ستناقش فكرة نشر قوة تابعة لحلف 

وتأتي هذه التطورات في ملف االستيطان والعدوان  .ي هوب شيفر في بلجيكا خالل األسبوع الحاليد
على غزة متزامنة مع تقرير للجمعية اإلسرائيلية للحقوق المدنية أظهر تزايد المشاعر العنصرية ضد 

  ". المواطنين العرب"
  10/12/2007البيان اإلماراتية 

  
   تشن هجوما عنيفا على القيادة اإلسرائيلية اهللاب لدى حز  المخطوف والدة الجندي .28

القيادة بعثت ميكي غولدفاسر، والدة الجندي المخطوف لدى حزب اهللا، أودي غولدفاسر، برسائل إلى 
، شنّت فيها هجوما حادا على تصرف القيادة في قضية الجنود األسرى لدى حزب اهللا الذين اإلسرائيلية

، وأنها "مست الشعب في الصميم"اء في رسالة غولدفاسر إن القيادة قد وج . يوما520مضى على أسرهم 
  ".كسرت الثقة غير المحدودة التي منحناها لها فيما يتعلق بالتزام الدولة إلى أبنائها في أثناء خدمتهم لها"

 9/12/2007 48عرب
  

   قاسية في سجون االحتالل اإلسرائيلي يعشن ظروفاات فلسطينياتأسير109: رأفت حمدونة .29
 أسيرة فلسطينية 109أن هناك ما يقارب من ، أكد مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة: رام اهللا

أن  وأشار إلى . في سجن التلموند ومناطق عزل أخرى كالرملة12 و11 يعشن ظروفاً صعبة في قسمي
ذ بداية تجربة االعتقال األسيرات تعرضن للكثير من حمالت التنكيل والتعذيب أثناء االعتقال، وخضن من

للعديد من النضاالت والخطوات االحتجاجية، في سبيل تحسين شروط حياتهم المعيشية وللتصدي 
 يحتجزن في أماكن ال تليق بهن، دون مراعاة هن أنبينو. لسياسات القمع والبطش التي تعرضن لها

م إدارة السجن بعقاب األسيرات أشار إلى قياكما . الحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن األساسية
بحرمانهن من العالج رغم تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهن والناجمة أصالً عن ظروف التحقيق 

  .وواقع السجون
  9/12/2007 قدس برس
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   منذ انتفاضة الحجارةاعتقلوا ألف فلسطيني 283: تقرير .30
المحررين في حكومة تسيير األعمـال،      تشير أحدث التقارير الصادرة عن وزارة شؤون األسرى و        : غزة

، 87عام   ألف فلسطيني منذ اندالع االنتفاضة األولى        283إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت ما يزيد عن         
 وحتى انـدالع    1994 حالة اعتقال ما بين      10000، و 1994 آالف حالة اعتقال حتى منتصف       210منهم  

لف حالة اعتقال خالل انتفاضة األقـصى وحتـى          أ 63في حين أن هناك     ،  2000العام  انتفاضة األقصى   
ن الحركة األسيرة قدمت خالل االنتفاضة      أ ،وقال رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة       . اآلن

 شهيداً قـضوا    23 هم شهيداً من قطاع غزة، من بين      18 من الضفة الغربية و    25 شهيداً، منهم    43األولى  
 أسيراً نتيجة اإلهمال الطبي المتعمـد، وكـذلك         11في حين استشهد    ين،  نتيجة التعذيب على أيدي المحقق    

أنه ما يزال في األسر حتى      أشار التقرير إلى    و.  أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد االعتقال        7استشهد  
 أسيراً من المعتقلين منذ االنتفاضة األولى وقبلها وهم األسرى القدامى الذين رفض االحـتالل               356اآلن  

 أن االحـتالل اعتقـل منـذ        في هذا السياق،  وأوضح  . اإلفراج عنهم بحجة أن أياديهم ملطخة بدم اليهود       
 335 أسير داخل سجون االحتالل، منهم       11500 ألف فلسطيني، ال يزال منهم       800 ما يزيد عن     1967

 118هنـاك   كمـا أن     طفل اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى،       6500طفالً وهو العدد المتبقي من أكثر من        
 1000 هناك   فيما أسيرة اعتقلن خالل انتفاضة األقصى،       670أسيرة ال يزلن رهن االعتقال من أكثر من         

 أسير مريض   1200 أكثر من    فضال عن أسير يخضعون لالعتقال اإلداري دون محاكمة أو تهمة تدينهم،          
  .منهم من يعاني من أمراض خطيرة جداً في ظل إهمال طبي متعمد

 9/12/2007طيني لإلعالم المركز الفلس
  

   السلطة بالشفافية في عمليات جمع شمل العائالتيطالبونفاقدو الهوية : غزة .31
اعتصموا، أمس، أمام بوابة المجلس التـشريعي بمدينـة غـزة،           الذين  طالب فاقدو الهوية،     :حسن جبر 

لتفاوض بشأنها مع   الرئيس عباس والسلطة باعتماد الشفافية في عمليات جمع شمل العائالت التي يجري ا            
ن فاقـدي   أ ،رجاء أبو دقة منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقـوق المـواطن            وأكد   .الجانب اإلسرائيلي 

 ولفت  .يرفضون أن تتم أية عملية متاجرة بقضيتهم      و ،الهوية لن يصمتوا على أي تجاوزات من أية جهة        
 موضحاثلون شرائح مهمة في المجتمع،       يم ، ألف 120 عددهم نحو    هذه الفئة من المواطنين، البالغ    ن  إلى أ 

  . صحافياً ال يملكون بطاقات هوية رغم عملهم مع جهات دولية ومحلية مختلفة52أن نحو 
  10/12/2007األيام الفلسطينية 

  
   غزةنطلق حملة مشتركة لرفع الحصار عتجمعيات ومؤسسات خيرية  .32

اإلغاثة في قطاع غزة، إطالق حملة      أعلنت جمعيات ومؤسسات خيرية عاملة في مجال         :عيسى سعد اهللا  
 تأتي كـصرخة مـن   م أن حملتهوا في بيان لهموأكد  .مشتركة لرفع الحصار في غضون األسبوع القادم 

  .داخل الحصار للعالم الحر ولمراقبي حقوق اإلنسان في العالم، وكباعث لهم على التحرك
  10/12/2007األيام الفلسطينية 

  
  ال يجدون أماكن في رياض األطفالمن أطفال القدس  % 90 :تقرير .33

 ، محمد صـبيح  في الجامعة العربية،رسم تقرير األمين المساعد لشؤون فلسطين    :  أشرف الفقي  - القاهرة
 .من انهيار إلى انهيـار    ، مشيرا إلى أنه     صورة مأساوية للوضع التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية        

يم في وكالة األونروا ومجلس الشؤون التربوية التـابع          االجتماع المشترك لمسؤولي التعل    وذكر أمس في  
 تم غلقها بعد قصفها وتعرضها لتدمير        غزة قد   مدرسة في قطاع   1000 أكثر من    أنللجامعة العربية إلى    
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أن كما بين من جهة أخرى      . تحول العديد من المدارس األخرى إلى ثكنات عسكرية       فيما  كلي أو جزئي،    
ى مقارهم التعليمية بسبب جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية ونقاط          الطلبة ال يمكنهم الوصول إل    

مـن األطفـال     % 90أن المأساة التعليمية تتجاوز قطاع غزة إلى القدس، موضـحا أن            مضيفا  . التفتيش
من  % 45أن  كما   ، سنوات، ال يجدون أماكن تعليمية لهم      4 و 3الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم مابين      

  .الفلسطينيين في القدس يجبرون على ترك مدارسهمالطلبة 
  10/12/2007الوطن السعودية 

 
  األسوأ منذ قيام السلطةهو غزة في  في معدالت البطالة مسبوق ارتفاع غير :تقرير .34

قطاع يشهد حصاراً غير مسبوق، منذ قيـام        ال أن   ،كشف تقرير أعده معهد دراسات التنمية في غزة       : غزة
أدى إلى انخفاض حجم التجارة الى أدنى مستوياته، فضالً عن ارتفاع نسبة البطالـة              السلطة الفلسطينية،   

 أيضاارتفعت إلى أعلى مستوياتها     قد   معدالت إغالق المعابر      كما أن  .وزيادة معدالت الفقر في شكل حاد     
 أن  ،ريوأوضح التقرير الذي يرصد التغيرات االقتصادية واالجتماعية خالل الربع الثالث من العام الجا            

في الربـع الثالـث،     % 32.9 إلى   2007 في الربع الثاني من العام       %26.4معدالت البطالة ارتفعت من     
حسب التعريف الواسع للبطالة الذي يضم اليائسين مـن         % 37حسب معايير منظمة العمل الدولية، وإلى       

دمة إلى قطاع غزة، فإن     على رغم المعونات اإلنسانية والتنموية المق     و أنه    وأشار إلى  .إيجاد فرصة عمل  
ولفـت  . منها في فقر مدقع   % 42من األسر ال تزال تعيش تحت خطر الفقر، فيما تعيش           % 70أكثر من   

عـن  % 43قطاع، فيما انخفضت الواردات بنسبة      الإلى أن سلطات االحتالل منعت تصدير أي منتج من          
واستناداً إلى التقريـر، فـإن       .قطاعمثيالتها في الربع الثاني من العام الجاري بعد سيطرة حماس على ال           

اإلحصاءات تشير إلى أن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً هي قطاعات صـناعة االثـاث والمالبـس                
على سبيل المثال، عدد المنشآت العاملة في صناعة االثـاث          حيث انخفض   . والنسيج والصناعات الغذائية  

 فيما انخفض عدد العـاملين فـي   ،ول الماضي مصنعاً في أيل50 إلى 2005 مصنع خالل العام     600من  
 مليـون   12تقدر خسائر هذا القطاع بنحـو       في حين   .  عامالً 220 عامل إلى    5500صناعة االثاث من    

  . ألف عامل عن العمل18تماماً، ما تسبب في تعطل فقد توقفت أعمال البناء والتشييد  أما .دوالر
  10/12/2007الحياة 

  
  ألفا40ًإلى  بقرار من حكومة رام اهللا  رواتبهم وعةالمقطعدد الموظفين إرتفاع  .35

 االف 4ن حكومة سالم فياض قطعت رواتب أ ،قال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية بقطاع غزة :غزة
موظف خالل الشهر الجاري، ليصل عدد الموظفين الذين قامت بقطع رواتبهم منذ سيطرة حماس على 

قال عالء الدين البطة رئيس نقابة الموظفين في القطاع هته ومن ج . الف موظف40قطاع غزة الى 
ن من بين الموظفين المقطوعة رواتبهم المئات من أبناء حركة فتح، ومن الذين يجلسون في أ ،العام

تلقت وعوداً ايجابية من قد كد أن نقابته أو. بيوتهم، مشيراً إلى وجود عشوائية في سياسة قطع الرواتب
  .زمةهذه االحل حكومة المقالة لال

  10/12/2007الشرق االوسط 
  

  منظمة التنمية الصناعية الدولية توافق على تمويل برنامج لدعم الصناعات الفلسطينية .36
 أن إدارة منظمة األمـم المتحـدة        فلسطيني،أعلن جواد الناجي، وكيل وزارة االقتصاد ال       :كتب حامد جاد  

رنامج دعم القطاع الصناعي في األراضـي الفلـسطينية         وافقت على اعتماد ب   ،  "يونيدو"للتنمية الصناعية   
  .منظمة في فيينالفعاليات المؤتمر العام الثاني ل، وذلك خالل  مليون يورو5.5بكلفة 
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 ألف يورو كمساهمة عاجلة للشروع في تنفيذ متطلبـات المـشروع،            400 على اعتماد مبلغ     توافقكما  

  .انحةومنها دعم حملة لترويج المشروع لدى الدول الم
  10/12/2007األيام الفلسطينية 

  
  بسبب الحصارفي قطاع غزة ينهم رضيعة ب  جدد مرضى3وفاة  .37

علنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن وفاة ثالثة مواطنين فلسطينيين امس في قطـاع              أ:  بترا -غزة  
 هم باستـشهاد  واشارت الى انه  . غزة من بينهم رضيعة جراء الحصار االسرائيلي المفروض على القطاع         

  . يرتفع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي الخانق على القطاع منذ شهر إلى ثالثة وثالثين مواطناً
  10/12/2007الدستور 

  
  غزة يستعدون لتلقي عالجهم في األردنذوي الحاالت الصعبة من  مريضا من 23 .38

طاع غزة، وصفت حالتهم  مريضا من ق23انتهت جهات طبية فلسطينية من إعداد قائمة تضم : رام اهللا
 للعالج، مستفيدين بذلك من يةالطبية بأنها صعبة، وذلك للبدء في إجراءات نقلهم إلى المستشفيات األردن

  .مبادرة أطلقها أخيرا العاهل األردني
  9/12/2007 قدس برس

  
 العاهل األردني يدعو لتنسيق عربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية .39

أكد العاهل األردني، أمس األحد، خالل استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اهمية  :عمان
. العمل العربي المشترك من اجل انهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية، بما فيها هضبة الجوالن

عزيز العمل العربي اهمية ت"ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي األردني، عن عبد اهللا الثاني تأكيده 
المشترك، وتنسيق المواقف بين الدول العربية، خالل المرحلة المقبلة، خصوصا فيما يتصل بالعملية 
السلمية، وصوال الى تحقيق السالم العادل والدائم والشامل، الذي يفضي في النهاية الى اقامة الدولة 

وناقش عبداهللا ". ي العربية بما فيها الجوالنالفلسطينية المستقلة، وانهاء االحتالل االسرائيلي لالراض
 ".نتائج لقاء انابولس الدولي للسالم"الثاني والمعلم 

  10/12/2007الشرق االوسط 
  

  فضل اهللا يطالب فرنسا والغرب بالتكفير عن أخطائهما تجاه الفلسطينيين  .40
محمد حسين فضل اهللا، أن فرنسا ساركوزي التي لم تعتذر للجزائريين عـن      اللبناني  أكد العالمة   : بيروت

سرائيل التي تواصـل ارتكابهـا      إاألخطاء التاريخية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي هي أشبه ما تكون ب          
وأشار في رد على المواقف األخيرة للرئيس الفرنسي الذي تحدث عن معاناة            . المجازر ضد الفلسطينيين  

 إلى أن ركوب ساركوزي القطار الذي كان يركبه توني بلير، يحمل في طياته مجازفات خطيرة                اسرائيل
 ناصحاً فرنسا بالعمل على التكفير عن أخطائهـا فـي           ،قد تنعكس على الدور الفرنسي في المنطقة كلها       

سـط مـن    المساعدة على بناء الترسانة النووية اإلسرائيلية من خالل السعي لتطهير منطقة الـشرق األو             
كما دعا الغربيين إلى التكفير عن الوحشية النفسية والسلوكية التي ارتكبوها ضد اليهـود          . السالح النووي 

   .باحتضانهم في بلدانهم ال بدفعهم إلى فلسطين
  10/12/2007الخليج اإلماراتية 
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  الجية  عن أضرار تدمير محطة على إسرائيل تعويض لبنان وسورية :األمم المتحدة .41

 طالبت األمم المتحدة إسرائيل بتحمل مسؤولية التعويض للبنان وسورية بشكل كاف وفـوري              :االتوكال
عن تكاليف اصالح الضرر البيئي بما في ذلك اعادة البيئة البحرية الى سابق حالها والذي نجم عن تدمير                  

د الكهرباء خـالل العـدوان      القوات الجوية االسرائيلية لخزانات الوقود التابعة لمحطة الجية اللبنانية لتولي         
جاء ذلك في قرار اعتمدته االمم المتحـدة حـول تلـوث            . االسرائيلي على لبنان في تموز قبل الماضي      

  .الشواطئ السورية واللبنانية
  10/12/2007موقع الجمل 

  
  عمرو موسى يدين خطط االستيطان في القدس .42

 307الن الحكومة اإلسرائيلية عزمها بناء هاجم األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إع: القاهرة
وحدات استيطان في مستوطنة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، واعتبر القرار انتهاكاً 
صارخاً لقمة أنابوليس فضالً عن أنه انتهاك للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس 

ى بشدة هذا الخرق الفاضح قبيل استئناف مفاوضات الوضع النهائي ودان موس .الشرقية، أراضي محتلة
ديسمبر الجاري، بما يثير الشكوك في نيات إسرائيل الفعلية بعدم التزامها /  كانون األول12التي تبدأ في 

واعتبر أن نجاح . ما جاء في أنابوليس والقرارات الدولية، وإعالنها استئناف بناء المستوطنات في الضفة
وضات الوضع النهائي يعتمد على اتخاذ خطوات فورية لتجميد كل األنشطة االستعمارية وإزالة مفا

الحواجز ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والتي تشكل عائقاً إلقرار السالم بين الفلسطينيين 
إلجراءات كما طالب الواليات المتحدة والمجموعة الرباعية واألمم المتحدة، باتخاذ ا. واإلسرائيليين

ورأى أن هذه اإلجراءات تدمر أجواء الثقة المطلوبة إلقامة دولتين . الالزمة لوقف هذا الخرق الخطير
/ متجاورتين، بما فيها الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة والتي تكون حدودها الرابع من حزيران

  . وعاصمتها القدس الشرقية67يونيو 
  10/12/2007الحياة 

  
  مليار دوالر للفلسطينيين5.5نقد الدولي يدعو المانحين لتوفير صندوق ال .43

النمو في الضفة الغربية وغزة يعتمـد بـشكل         "أكد صندوق النقد الدولي أن      : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
كبير على التجارة مع إسرائيل، وعلى الحركة الحرة لألفراد والبضائع في داخل األراضي الفلـسطينية،               

وبالتـالي،  . ذلك، فإن إعادة إحياء االستثمارات الخاصة تتطلب جهود إعادة بناء ضـخمة           وباإلضافة الى   
وقال في ورقة سيقدمها    ". فمن الضروري التخفيف من القيود اإلسرائيلية المفروضة على الحركة والعبور         

ـ   : "على نـصها  " األيام"الى اجتماع المانحين المقرر في باريس االسبوع المقبل حصلت           اك وسـتكون هن
بمتوسط قـدره مليـار     ( حاجة لرفع المساعدة المقدمة من الجهات المانحة، سواء لتمويل عجز الموازنة            

بالمتوسط ( ولبرنامج االستثمار العام    ) 2010-2008 مليون دوالر في السنة خالل الفترة ما بين          300و
 خطة االصـالح والتنميـة      وبذلك، يكون صندوق النقد الدولي قد تبنى عملياً       )".  مليون دوالر سنوياً   550

سالم فياض، رئيس الوزراء، على اجتمـاع المـانحين الـدوليين فـي             .الفلسطينية المقرر أن يعرضها د    
 مليارات ونـصف    5باريس، حيث يطالب صندوق النقد الدولي المانحين بدعم الفلسطينيين بتمويل قدره            

لدولي الى أنه طبقاً للسيناريو المقدم من       ونوه صندوق النقد ا   . 2010-2008المليار دوالر للفترة ما بين      
قبل السلطة الفلسطينية، فإنه في حال توفير الشروط المطلوبة فإن الناتج المحلي االجمالي الحقيقي سيزيد               

  .2010في  % 6 و 2009في  % 5 و،2008في العام  % 5ر3 الى 2007من قرب الصفر في 
  10/12/2007األيام الفلسطينية 
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  " إسرائيل"مع " االستراتيجية"الهندي يدعو لقطع العالقات الحزب الشيوعي  .44

دعا األمين العام للحزب الشيوعي الهندي بركاش كارات الحكومة إلى تجميـد العالقـات              : آي. بي. يو
إلى ان تعود إلى المفاوضات مع الفلسطينيين وتتوصل إلى تسوية          " إسرائيل"االستراتيجية والعسكرية مع    

الهندية، أمس، عن كارات قوله، خالل حلقة دراسية عقدت في          " برس ترست " وكالة   ونقلت. معقولة معهم 
". إسـرائيل "مع مواصلة حكومة نيودلهي التحالف االستراتيجي مـع         " مشكلة جدية "نيودلهي، ان لحزبه    

وهذا النوع من التحالف االستراتيجي غير موجود       ". إسرائيل"لدينا تحالف استراتيجي حقيقي مع      "وأضاف  
  ".ى مع الواليات المتحدةحت

  10/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  منتجي النفط العرب سيحققون إيرادات قياسية من النفط للعام الثاني على التوالي  .45
 أن منتجي النفط العرب سـيحققون إيـرادات         ، ذكرت صحيفة اميريتس بيزنس اإلماراتية أمس      :رويترز

ونقلت عـن   .  مليار دوالر، بفضل ارتفاع األسعار     320ي، تبلغ   قياسية من النفط، للعام الثاني على التوال      
مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن، أن الدول الخليجية، وبينها السعودية والكويـت واإلمـارات،               

  .     مليارات دوالر من مبيعات النفط العام الماضي305.5حصلت على 
  10/12/2007السفير 

  
  تشرين األولنهاية في   بليون دوالر11  بلغيإجمالي الدين العام األردن .46

قدرت أرقام رسمية صافي الدين العام األردني في نهاية تشرين األول الماضـي              : صالح حزين  –عمان  
 مـن النـاتج     %69.5 ما نـسبته     وهو بليون دوالر،    11 ، أي ما يوازي    بليون دينار أردني   7.89 بنحو

من الناتج المحلي اإلجمـالي فـي       % 73.5كانت تمثل   أنها  ين   في ح  .المحلي اإلجمالي في السنة الجارية    
 أن الدين الخارجي ارتفـع  ،ن وزارة المال األردنيةوأوضحت النشرة الشهرية الصادرة ع     .العام الماضي 

، لكن نسبة الدين الخارجي إلـى       2006 بليون دينار في نهاية عام       5.18 بليون دينار، من     5.25إلى نحو   
  .نهاية العام الماضي% 51.9، من %46.3الي انخفضت إلى الناتج المحلي اإلجم

  10/12/2007الحياة 
  

  طرد الفلسطينيين بدأ خالل االنتداب البريطاني: أبو ستة .47
الدكتور سلمان أبو ستة سخّر جهوده للتنوير عن حق العودة والدفاع عنها، كتب أكثر              : ياسر علي / حوار

كتب أربعة كتب بالعربية واإلنكليزية، وأصدر الموسـوعة        من مئتي بحث ومقال بحق العودة والالجئين،        
وأعد خريطة فلسطين عام النكبـة      " طريق العودة "كتاب  /ثم أطلس " 1948أطلس فلسطين   "المعروفة باسم   

 .التي طبع منها أكثر من مليون نسخة
 :في ظالل المناسبات التي تطل علينا في هذا الشهر، توجهنا إليه باألسئلة التالية

 إلى أين؟..  العودة اليوم حق-
بل ال أبالغ بالقول إننا اآلن  .  مثل يومنا هذا   1948لم يمر وقت عصيب على التاريخ الفلسطيني منذ عام          *

.  من حيث التفرق الجغرافي للفلسطينيين وعدم وجود مرجعية جامعة لهم          1948في وضع أسوأ من عام      
شعبنا صمد وسيـستمر    .  عاماً 90ذ وعد بلفور قبل     لقد مر الشعب الفلسطيني بأطول حرب شُنّت عليه من        

الصهيونية والغرب االستعماري الذي يـدعمها،      : في الصمود، لكن المفارقة أنه بينما كان عدوه واضحاً        
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 من يدعو إلى التفريط في الحق الفلسطيني،        – وهم قلة    –نجد اليوم أن نفراً من بين صفوف الفلسطينيين         
 .عب الفلسطيني أن يضم صفوفه وينتخب ممثليه الحقيقيينوهذا إنذار خطر بأن على الش

كيـف  .. مناسبات عديدة ) ديسمبر/ نوفمبر وكانون األول  /تشرين الثاني ( تمر علينا في هذين الشهرين       -
 تنظر إلى كثافة المناسبات التي تمر على الالجئين؟ 

 بينها ما يـدعو إلـى الفخـر         إن كل تاريخنا مناسبات، معظمها حزينة وبعضها يدعو إلى التأمل، ومن          *
في شهر نوفمبر وديسمبر مثالً، مرت علينا مناسبة وعد بلفور، وعد من ال يملـك لمـن ال                  . واالعتزاز

يستحق، والذي أطلق الرصاصة في حرب التسعين عاماً ضد شعبنا، وهو الذي وضع حجـر األسـاس                 
 .األول وأكبر عملية تنظيف عرقي في التاريخ الحديث

، تأتي الذكرى الستون لمشروع التقسيم الذي مزق بالدنا وسهل للمهاجرين الـصهاينة             29/11/2007في  
واعترافاً منها بالكارثة التي نتجت من هذا المشروع، أعلنت األمم المتحدة أن هذا             . االستيالء على بالدنا  

ـ . اليوم هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه غير القابلة للتـصرف              ا أريـد أن    وهن
 .أتوقف قليالً عن هذا المشروع، أي مشروع التقسيم

 .الحق في توزيع أي بلد وتقسيمه) وهي تعترف بهذا(ليس لألمم المتحدة : أوالً
 .وهذا المشروع هو مجرد توصية، تُنَفّذ لو وافق كل األطراف

 لتقـسيم البوسـنة      مـشاريع  5 أو   4وهذا بالطبع لم يحصل، ويكفي أن نتذكر أن األمم المتحدة قـدمت             
 .والهرسك إلى أن تم االتفاق بين األطراف المتخاصمة

هذا بين سكان شرعيين للبالد، وإن اختلفت طوائفهم فما بالك بحالنا، ونحن نقف خصماً أمام مهـاجرين                 
أوروبيين يهود وصل بعضهم إلى بالدنا تحت جنح الظالم في سفينة تهريب، ووصل اآلخر بتواطؤ مـع                 

 ريطاني الذي خان أمانة الوصاية على فلسطين؟االنتداب الب
مـن أرض  % 6ورغم تواطؤ البريطانيين لم يتمكن هؤالء المهاجرون اليهود من السيطرة على أكثر من     

 .واآلن يأتي مشروع التقسيم ليمنح السيادة لهؤالء المهاجرين سيادتها يهودية. فلسطين في عهد االنتداب
الفلسطينيين فأصدر أوامره بطرد هؤالء جميعـاً     " مواطنيه"لص من   بن غوريون عرف ذلك وأراد أن يتخ      

 !من حدود الدولة، في أثناء وجود االنتداب البريطاني، وقبل إعالن الدولة الصهيونية
  ولماذا قبلت األمم المتحدة بهذه النتيجة؟-

 أوروبية خارجة مـن     يجب أن نعلم أن األمم المتحدة في ذلك الوقت كانت غالبيتها من حيث التأثير دوالً              
أوار الحرب العالمية الثانية، ولها مصلحة في التخلص من اليهود من جهة وزرع إسفين يـشق العـالم                  

ومع ذلك فإن جريمة طرد الفلسطينيين كانت أبشع مما يقبله هؤالء، من حيـث              . العربي من جهة أخرى   
ية للغـرب مثـل البتـرول وقنـاة         القلق على االستقرار في الشرق األوسط وحماية المصالح االستراتيج        

 .السويس ومحاربة االتحاد السوفياتي
وهو وثيقة  ". الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان   "، أقرت األمم المتحدة     1948ديسمبر  /  كانون األول  10وفي  

لكن الحافز األول على االتفاق حولها أن أوروبا خرجت منهكة من الحرب العالمية الثانية بعـد                . تاريخية
 مليون إنسان في الحرب، وأدركت أن الحروب ستعود عليهـا بالـدمار أكثـر مـن                 30-20دت  أن فق 

 .لذلك وضعت هذا الميثاق بغية االعتراف بحقوق اإلنسان وتجنب الحرب. المكاسب
 أصدرت األمم المتحدة قرارها     1948ديسمبر  /  كانون األول  11وليس صدفة أنه في اليوم التالي؛ أي في         

الدعوة إلى عودة الالجئين إلى ديارهم، ولم يكن هذا اختراعاً لحق جديـد، بـل كـان     ب 194الشهير رقم   
 . منه13تأكيداً لميثاق حقوق اإلنسان، وخصوصاً المادة 

وجاء هذا القرار بناء على توصية الكونت برنادوت الذي ذهل لبشاعة طرد األهالي من ديارهم واقتراف                
ومـن حـسن    . 17/9/1948، وكتب تقريره األخير في      1948المجازر على أيدي الصهاينة في صيف       
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وجاء في تقريره   . الحظ أنه سلمه قبل ساعات من اغتياله على يد اإلرهابيين الصهاينة إلى األمم المتحدة             
 .حق الالجئين في العودة إلى ديارهم، أي إنه ال يوصي بحق جديد) affirm" (يؤكد"أنه 
 كيف هذا؟. لعودة واالعتراف بها كدولة يهوديةبإلغاء حق ا"" إسرائيل"" واآلن تطالب -
على المطالبة بـذلك    " إسرائيل"إن من عالمات العنجهية اإلسرائيلية وانحطاط الوضع العربي أن تجرؤ           *

 .عالنيةً ومواجهةً مع الزعماء العرب على شاشات التلفزيون
 !هكذا. تطلب من العرب أن يصبحوا صهاينة" إسرائيل"

هي وطن اليهـودي الروسـي واألمريكـي        " إسرائيل"وا بأن فلسطين التي سموها      تطلب منهم أن يعترف   
وأن غزة هاشم وقدس عمر بن الخطاب وناصرة المسيح ويافا البحر األبيض وعكا صـالح               . والبولندي

الدين ورملة األمويين وبيت جبرين البيزنطية ويبنة البلسطية وبيت ذهب الكنعانية هي ملك خالص وحق               
وبيين الذين تهودوا، ولالستعماريين الجدد الذين شنوا حربهم الجديدة علينـا بعـد أن غابـت                أوحد لألور 

شمس اإلمبراطورية البريطانية ورحلت قوافل االستعماريين األوروبية وتنظفت جنوب إفريقيا من رجس            
 .الفصل العنصري

 من ديارهم واعترافاً بأنهم     هم يريدون من أهل الجليل والمثلث وبئر السبع أن يعطوهم ترخيصاً بطردهم           
 .هم الطارئون المستعمرون وليس صهاينة اليهود
 مدينة وقرية أخرى أن ينكروا حقهم في عودتهم إلى        600هم يريدون من أهل يافا وحيفا وعكا وأكثر من          

 .وليس اليهود الصهاينة" شذاذ اآلفاق"وأنهم هم . ديارهم، وأن يقبلوا الشتات في أركان األرض كالهباء
لكن هذا كله، إن دّل على شيء، فإنما يدل على خواء الصهيونية وافتقارها إلى شرعية أخالقية أو قانونية                  

 .أو حتى سياسية
  كيف هذا؟-
الدولة ذات األسلحة النووية وذات جيش من أقوى جيوش العالم تطلب من أصـحاب األرض               " إسرائيل*"

هل حدث فـي    (!!) حتالل أو في الشتات أن يعترفوا بهم      الحقيقيين، العزل من السالح، الرازحة تحت اال      
هل طُلب من شعب في التـاريخ أن ينكـر كينونتـه            . التاريخ أن طُلب من شعب أن يعترف بدولة؟ كال        

 . لغة؟ كال80 بلد يتحدثون 100وجذوره التاريخية لغزاة جاؤوا من أكثر من 
  ولكن هم يقولون إنهم يعترفون بدولة فلسطينية؟-
 كما يكـرر شـمعون      –لة هذه؟ وما كيانها وما ارتباطها بالحقوق الفلسطينية؟ الصهاينة يقولون           أية دو *

لنختـزل  : ما معنى ذلك؟ يقولون. الدولة اليهودية" إسرائيل" إن الدولة الفلسطينية ضرورية ألمن     –بيريز  
احة فلـسطين،   من مـس  % 8كل الحقوق الفلسطينية ونفرغها في رقعة من األرض ال تتجاوز في النهاية             

ليس لديها سيادة حقيقية ال على األرض وال تحتها وال فوقها وال على حدودها، ولتكن نهاية حقوق أهـل                   
باعتراف من يقول   " الكبسولة" والالجئون في الشتات مختزلة من هذه        1948الضفة وغزة وأهل فلسطين     

ن فلسطين هي بلدي ووطني إرهابياً      إنه يمثل الفلسطينيين، وتصديق العالم على ذلك واعتبار من يقول بأ          
 .تجب محاربته

  هذا وضع خطير جداً، كيف يمكن مواجهته؟-
ال مناص من حشد صفوف الشعب الفلسطيني الذي تجاوز عدده اآلن عشرة ماليين، وذلك عن طريـق                 *

وحدته ممثلة في مجلس وطني جديد منتخب من جميع أنحاء العـالم، أو مجمـع عليـه، بـشكل نزيـه                     
. وحق العودة من بينها هو أم الحقـوق       . هذا المجلس هو الحامي الوحيد للحقوق الفلسطينية      . راطيوديموق

. وال يملك أحد آخر حق تمثيل الفلسطينيين      . وهو صاحب السيادة الوحيد على قرارات الشعب المصيرية       
 من يجلسون على    ولم ينتخب أحد  . وال تعبر السلطة الفلسطينية تحت االحتالل عن كافة الشعب الفلسطيني         

وهم ال يملكون حق تمثيل الشعب الفلسطيني، بل إن بعضهم جدير بتقديمه إلـى              . كراسي منظمة التحرير  
 .محكمة وطنية
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لذلك ليس من المستغرب أن قامت حركة شعبية هي التي دعت إلى مؤتمر بيروت للمـستقلين كخطـوة                  
نية في أوروبا في روتردام وبرشـلونة       وعقدت مؤتمرات للجاليات الفلسطي   . أولى تلحقها خطوات أخرى   

 . في قبرص الشهر الماضي1948أوائل الصيف الماضي، ومؤتمر للجمعيات األهلية في فلسطين 
أغسطس / مايو القادم والمؤتمر الشعبي الفلسطيني في آب      / وسيعقد في أمريكا مؤتمر حق العودة في أيار       

 . في أمريكا أيضا2008ً
ل فلسطيني إلى المشاركة في هذه المؤتمرات؛ بل وعقد مؤتمرات جديـدة            وإنني أدعو من منبركم هذا ك     

والوصول إلـى هـذا     . للمطالبة بحق كل فرد فلسطيني أينما كان بالتمثيل في مجلس وطني جديد منتخب            
وهذا األمر يجب أن يكون معلوماً للـدول        . وإلى أن يتم ذلك فال يمثلنا أحد      . المجلس بطريقة ديموقراطية  

واليوم وجب علينا العمل نحو ذلك وال تكفي الكلمات وال العواطـف            . ول العالم واألمم المتحدة   العربية ود 
  .وال اآلالم والعبرات وما ضاع حق وراءه مطالب

 12/2007مجلة العودة 
  

  عرب انابوليس والصفعة االسرائيلية .48
  عبد الباري عطوان

القريبة ) هار حوما ( مستوطنة جبل ابوغنيم     قرار حكومة ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي توسيع       
من القدس المحتلة ال يشكل احراجا فقط للواليات المتحدة االمريكية راعية مؤتمر انابوليس للسالم فقـط                

  .وانما للدول العربية التي شاركت فيه وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص
وعلى لسان وزير خارجيتها االمير سعود الفيـصل، وقـف كـل            فالمملكة العربية السعودية اشترطت،     

عمليات االستيطان في االراضي المحتلة مقابل مشاركتها في هذا المـؤتمر، والجلـوس علـى المائـدة                 
المستطيلة نفسها مع المسؤولين االسرائيليين في الغرفة المغلقة، وهو شرط يعكس الحد االدني من الحـد                

  .ثمن الي خطوة تطبيعية مع الدولة العبرية مهما كانت صغيرة او شكليةاالدني للمطالب العربية ك
الحكومة االسرائيلية اعلنت عزمها تجميد االستيطان، وتوسيع ما هو قائم منه طوال فترة المفاوضـات،               
كبادرة حسن نية من جانبها، ولاليحاء بانها تتجاوب مع المطالب العربية في هذا الخصوص، ولتـسهيل                

لتين عربيتين لم تطبعا علنا معها، وهما المملكة العربية السعودية ودولة االمـارات العربيـة               مشاركة دو 
الدولتان بلعتا هذا الطعم االسرائيلي وشاركتا فعال على مستوي وزيري الخارجية، بل وضغطتا،             . المتحدة

بي من خالل   بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من اجل ضمان مشاركة سورية حتي يكتمل الحضور العر             
االيعاز للرئيس جورج دبليو بوش، اضافة موضوع هضبة الجوالن على جدول اعمال المؤتمر، رغم ان               
هذه االضافة لم تتم فعال، وظلت حبرا على ورق، ولم تذكر مطلقا في الخطاب االفتتاحي للرئيس بوش،                 

ه هو السيد محمود عبـاس      وال خطاب اولمرت، ومن المفارقة ان الشخص الوحيد الذي تلفظ بها في كلمت            
  .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

استئناف االستيطان في المناطق المحيطة بالقدس المحتلة، وبهذه الطريقة االستفزازية هو صفعة للـسلطة              
الفلسطينية والحكومات العربية ولالدارة االمريكية نفسها، عالوة على كونه نـسفا لمـؤتمر انـابوليس،               

  .طينية  االسرائيلية التي انبثقت عنه، ومن المفترض ان تستأنف في مطلع العام المقبلوللمفاوضات الفلس
اولمرت، رئيس بلدية القدس المحتلة السابق، وراعي عملية التهويد االستيطاني فيها، اراد ان يحسم نتائج               

هي بالتالي خارج   المفاوضات قبل ان تبدأ، بالتأكيد على ان القدس الموحدة هي عاصمة الدولة العبرية، و             
  .اي مفاوضات تبحث قضايا الوضع النهائي

فاستئناف االستيطان بهذه الوتيرة في ظل مفاوضات دون تحديد موعد زمني لنهايتها، وتواطؤ امريكـي،               
وصمت عربي، وتهاون فلسطيني رسمي، يعني ان الهوية العربية االسالمية للقـدس المحتلـة سـتذوب                
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الل المسجد االقصي وقبة الصخرة، هذا اذا لم تحرقهما ايادي المتطـرفين،            تماما، ولن يبقي منها غير اط     
  .او تنسفهما الحفريات المستمرة تحت ذريعة البحث عن هيكل سليمان المزعوم

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن عن ماهية الرد العربي، والسعودي على وجه الخـصوص، علـى هـذا                  
دف هذا الرد، االدارة االمريكية التي جرجرت العرب وساقت         االستفزاز االسرائيلي المهين، ومن سيسته    

  !وزراء خارجيتهم الي انابوليس، ام على الحكومة االسرائيلية، وكيف سيكون هذا الرد
ال نعتقد ان الحكومات العربية ستحرك دباباتها وصواريخها الحديثة االمريكية الصنع الي الحدود لتحرير              

هذه محجوزة فقط للهجوم على دول مارقة مثل العراق القديم وايران اذا ما             المقدسات او منع االستيطان، ف    
قرر البيت االبيض انها تجاوزت الخطوط الحمراء، كما اننا ال يمكن ان نحلم بان هذه الدول، والنفطيـة                  
على وجه الخصوص، ستستخدم سالح النفط في خدمة األمة وقضاياها، مثلما كان علىه الحال في حرب                

  .، فليس هناك فيصل وال زايد1973عام ) اكتوبر(تشرين االول / رمضان
 من اوراق الضغط التي تملكها ويمكن ان تؤثر على          ىما نريده فقط ان تبذل الحكومات العربية الحد االدن        

االدارة االمريكية، وابرزها التهديد بالتخلي عن الدوالر كأساس لتسعير براميـل نفطهـا، او عمالتهـا                
  .المحلية
هنا ال نطالب بالتخلي عن الدوالر لمصلحة الروبل الروسـي، او التومـان االيرانـي، او اليـوان                  نحن  

الصيني، وانما لمصلحة عمالت غربية مثل اليورو خاصة ان القيمة الفعلىة للدوالر تراجعـت بنـسبة                
  .اربعين في المئة في االعوام الثالثة الماضية فقط

تت تسعر نفطها على اساس سلة من العمالت ليس الـدوالر مـن             ايران تخلت عن العملة االمريكية، وبا     
بينها، وهذا ما يفسر الهلع االمريكي منها، والتراجع بشكل مخجل ومهين عن الخطط العسكرية لضربها،               
والسعي لتوقيع صفقة معها تنقذ المشروع االمريكي في العراق بينما تقف االنظمـة العربيـة، صـاحبة                 

  .ستراتيجية مع واشنطن موقف المتفرجالعالقات التحالفية اال
الحكومات العربية، والخليجية منها بالذات، شكلت العمود الفقري في اي مجهود عسكري كانت تخطـط               
واشنطن عبره لضرب ايران، وعندما اصدرت االجهزة االستخباراتية االمريكية تقريرها الذي اكد تجميد             

 اعوام، كانت هذه الدول آخر من يعلم، وقرأت فحوي هـذا      ايران لطموحاتها العسكرية النووية قبل اربعة     
التقرير في الصحف، واالكثر اهانة من ذلك ان البيت االبيض اطلع االسرائيليين علىه قبل اسابيع مـن                 

  .صدوره
ندرك جيدا اننا ننفخ في قربة مقطوعة، فالحكومات العربية لن تتحرك غاضبة او محتجة، النهـا قبلـت                  

ومن شاهد الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد وهو يخاطب القمـة           . تكين فاقد االرادة  بدور الخانع المس  
الخليجية االخيرة التي انعقدت في الدوحة في االسبوع الماضي يدرك هذه الحقيقة، فقد كان يتحدث مـن                 
 منطلق القوة والكرامة الوطنية، يتحدث كزعيم او حاكم للمنطقة وليس كضيف على قدم المـساواة مـع                

  .زعمائها، ونكتفي بهذا القدر من التوصيف
واالخطر من هذا وذاك، هو موقف سلطة رام اهللا ورئيسها، فقد كنا نتوقع ان يعقد الرئيس عباس مؤتمرا                  
صحافيا فوريا ويعلن فيه انسحاب الوفد الفلسطيني من المفاوضات احتجاجا على خرق حكومة اولمـرت               

لقدس المحتلة، ولكنه لم يفعل، واكتفي بترك االمر للـدكتور صـائب            لتعهداتها واستئنافها االستيطان في ا    
عريقات لكي يكرر كلمات سمعناها عشرات المرات حول النكوص االسرائيلي، وخرق التفاهمات التـي              

  .جري التوصل اليها في انابوليس
وهذا ما يفـسر    الخنوع العربي سيستمر، واالستيطان االسرائيلي ايضا، على الوتيرة نفسها في الحالين،            

فالعيون لم تعد مصوبة على مؤشرات االستيطان فـي         . حال الهوان واالنهيار التي تعيشها االمة العربية      
فقد اعمت العوائد النفطيـة     . القدس المحتلة، وانما على مؤشرات البورصات الخليجية صعودا او هبوطا         
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يقة بالجميع، في فلسطين والخليج على      العيون عن رؤية المخاطر المح    )  مليار دوالر سنويا   600(الهائلة  
  .وجه الخصوص

  10/12/2007القدس العربي 
  

  أين حركة فتح مما يجري فلسطينيا؟ .49
  ياسر الزعاترة

نبيل عمرو، ياسر عبدربه وأحمد عبدالرحمن وقلـة        (باستثناء الرئيس الفلسطيني والمجموعة المحيطة به       
ائه، ال سيما وزير اإلعالم ريـاض المـالكي،         ، وقبلهم رئيس الحكومة سالم فياض وبعض وزر       )آخرون

باستثناء هؤالء ال نعثر على دور حقيقي لرموز حركة فتح ولجنتها المركزيـة، اللهـم إال مـا اتـصل                    
بالمعركة الكالمية مع حركة حماس، وحيث تضطر الفضائيات إلى استضافة شخصيات تـرد أو تعلـق                

  .على هذا الموقف أو ذاك
عالمية عن دوائر فتحاوية سخطها مما يجري في الضفة الغربية مـن تهمـيش              تنقل بعض المنتديات اإل   

لحركة فتح لصالح الفريق إياه، ال سيما إثر أنباء تشكيل سالم فياض لمنتدى سياسي يحاول سحب البساط                 
من تحت أقدام الحركة يحدث ذلك فيما يثبت رئيس الحكومة الفلسطينية ميالً استثنائياً للـتحكم بالـسلطة                 

وعاً بسطوة أمنية واضحة، إلى جانب جرأة مفاجئة على التعاطي مع القضايا الجوهرية في الصراع،               مشف
كما هو حال قضية الالجئين التي تبرع غير مرة بطمأنة اإلسرائيليين حيالهـا معتبـراً أن حلهـا سـيتم                    

  .بالتوافق معهم
ثنائي من الخارج، فيما تتولى     ثمة عسكرة واضحة للوضع في الضفة الغربية، وهي عسكرة تتم بدعم است           

الحكومة الجانب التنفيذي بدعم من بعض دوائر فتح المحكومة لروحية الثأر من حركة حماس، لكن مـا                 
مطـاردة  . يجري تجاوز حماس إلى الفعاليات الشعبية األخرى، وما جرى يوم انعقاد أنابوليس يؤكد ذلك             

ؤسسات الخيرية هي أهم معالم المرحلة، وقـد تابعنـا          المقاومة واالعتقاالت اليومية والتعذيب وإغالق الم     
 لجنـة مركزيـة     11 لجنة في    92قبل أيام تعاطي الحكومة مع ملف لجان الزكاة، وحيث جرى اختزال            

كل ذلك يجري بالطبع في سياق تنفيـذ البنـد األول مـن             . شكلت بطريقة تضمن سيطرة الحكومة عليها     
هللا تجاوز الحدود، وقد تابعنا تعاطي سلطة أوسـلو مـع ذات            خريطة الطريق، لكن ما تفعله حكومة رام ا       

  .الملف طوال سنوات، فلم نعثر على هذا المستوى من العنف الموجه لآلخرين
حركة فتح اليوم مغيبة كما يبدو عن المشهد، وهي تكتفي بتحمل تبعات ما تفعله الحكومة، والذين يقنعون                 

يدبجون االستطالعات المدروسة لتأكيد ذلك، ال يتجولـون        رموزها وأعضاءها بأن حماس تخسر شعبياً و      
  .في الضفة الغربية وال يسألون الناس عن حقيقة موقفهم

كنا وما زلنا نعتقد بأن ما فعلته حماس في قطاع غزة لم يكن صائباً من الناحية السياسية، وترتبت عليـه                    
ا الحصار ويقتل أبناؤها ال تستحق هذا       بالفعل جملة من األخطاء، لكن حركة يطاردها العالم ويفرض عليه         

  .الذي يحدث لها في الضفة الغربية
وليس مقبوالً أن تدفع عقدة الثأر حركة فتح نحو الدفاع عن مسار أنابوليس، فيما تعلم تمام العلم أنه مسار                   

  .2000بائس لن يعرض على الفلسطينيين في ختامه ما سبق أن عرض عليهم في قمة كامب ديفيد عام 
كة فتح هذه األيام أسيرة ثأرها مع حركة حماس، فيما يقودها مغامرون نحو مسارات بائسة عنوانهـا                 حر

تجريب المجرب وتنطوي على مخاطر اقتتـال أهلـي، ألن الفلـسطينيين الـذين يتـابعون اسـتخفاف                  
  .اإلسرائيليين بهم على مختلف المستويات ال يمكن أن يمرروا ما يجري بسهولة

لتنفيذية للمنظمة التي أصبحت رهينة بيد شخص معروف يـصدر البيانـات باسـمها دون               وتبقى اللجنة ا  
عندما يعود أولمرت من أنابوليس ليعلن أنه ال جداول زمنية وال مواعيد مقدسة فـي               . الرجوع ألعضائها 

 وحدة سكنية في مستوطنة هارحوما في القدس الشرقية،         300المفاوضات، فيما يجري اإلعالن عن بناء       



  

  

 
 

  

            25 ص                                     927:         العدد                        10/12/2007اإلثنين : التاريخ

افة إلى جملة التصريحات التي تضع سقفاً بائساً للمفاوضات، فهل يمكن بعد ذلـك إقنـاع الـشارع                  إض
  .الفلسطيني بمسار مطاردة المقاومة ورجالها ومؤسساتها على هذا النحو؟

ننتظر من قادة كبار فتح أن يستعيدوا حركتهم، ويعودوا إلى شعبهم ويقابلوا اليد الممدودة إليهم بـالحوار                 
  . حماس، فما يجري ال يخدم قضية الفلسطينيين بحال من األحوالمن طرف

  10/12/2007الدستور 
  

  سيناريوهات محتملة.. فتح وحماس .50
  تيسير نصر اهللا

كتب الكثيرون حول العالقة بين حركتي فتح وحماس، عرضاً لتاريخهما، وسـرداً لخالفاتهمـا، وتبيانـاً               
رر ما كتبه اآلخرون في هذا المقال، حيث أنني ال أنـوي            لذا فلن أك  . ألوجه القوة والضعف في كل منهما     

استعراض التاريخ، والمبادئ، واإلستراتيجيات، واألهداف، والمنطلقات، والظروف التي أوجدت كالّ من           
  .الحركتين، فهذا األمر بات في حكم المعروف لدى جمهور المتابعين

ابة عن تساؤالت كثيـرة تـدور فـي ذهـن           ولكنني سأحاول البحث عن الحلول المحتملة بينهما، واإلج       
المتابعين، بعيداً عن مبدأ االنحياز لهذه الحركة أو تلك، بل سأجعل من المواقف التي اتبعتها كل واحـدة                  

  .منهما منطلقي في البحث، وإبداء وجهة النظر المناسبة
جهات النظـر إلـى     وحتماً فإنني أدرك تمام اإلدراك أنني أكتب في موضوع شائك ومعقد، وتتباين فيه و             

  .مستوى التخوين والتكفير، وأبعد من ذلك القتل
  هل هو صراع سلطة أم برامج سياسية؟

ازدادت التحليالت حول سبب الخالف بين الحركتين، لدرجة الوصول إلى استخدام الحسم العسكري لحل              
سلوب الحـسم   حزيران الماضي، عندما لجأت حماس إلى أ      /هذا الخالف، كما حدث في غزة أواسط يونيه       

العسكري، واالستيالء على مقرات األجهزة األمنية، وبالتالي السيطرة على قطاع غزة بالقوة العـسكرية              
فرب قائل يقول إن السبب وراء ذلك هو الصراع على السلطة، خاصة بعد أن شاركت حماس                 .المسلحة

لمجلس التشريعي، مما أدخلها     وحصدت غالبية مقاعد ا    2006للمرة األولى في االنتخابات التشريعية عام       
  .في مؤسسات السلطة من أوسع األبواب، وجعلها تشكّل حكومة حمساوية خالصة من بين أعضائها

لم تعمر هذه الحكومة طويالً نتيجة تداخالت كثيرة نحن لسنا بصدد الخوض في تفاصيلها، مما أعقب ذلك                
لحركتين، الذي فتح الباب على تشكيل حكومـة  تجاذبات وتناقضات أدت إلى التوقيع على اتفاق مكة بين ا         

  .وحدة وطنية تقاسمت فيها الحقائب الحركتان
وهذه الحكومة لم تعمر طويالً هي األخرى ألسباب باتت معروفة للجميع، مـن أهمهـا عـدم وضـوح                   

  .البرنامج السياسي للحكومة، وانطالق كل طرف من موقف سياسي مختلف
 وسوء استخدام العالقات الدولية أديا إلى فشل حكومة الوحدة الوطنية،           لذا فإن تضارب البرامج السياسية    

وتم الحسم العسكري ليطلق الرصاصة األخيرة على تلك الحكومة، مما أدخل الساحة الفلسطينية مجـدداً               
لذا فإن الصراع بين الحركتين هو صراع على السلطة وفق بـرامج سياسـية               .في احتماالت أحالها مر   

  .ربة ومتعارضةمختلفة ومتضا
  سيناريو تعزيز الفصل

يتمثل هذا السيناريو في بقاء الوضع بين فتح وحماس كما هو عليه اآلن، أي ال تنسيق وال حوار إالّ بعد                    
أن تتخلى حماس عن سيطرتها على قطاع غزة، وتعيد األمور هناك إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر                   

  .2007حزيران /من يونيو
دد كثيراً في تصريحات قادة حركة فتح والناطقين باسمها، ولعله موقف مجمع عليه لدى              وهذا الموقف يتر  

كل الفتحاويين، وهو الموقف الذي رفضته حماس منذ اللحظة األولى والتي سيطرت فيها على قطاع غزة                



  

  

 
 

  

            26 ص                                     927:         العدد                        10/12/2007اإلثنين : التاريخ

ـ                 تح، وحتى اآلن، ويقع تحت هذا االحتمال الفصل األوتوماتيكي بين الضفة الغربية التي تسيطر عليهـا ف
  .وبين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس

إلى متى هذا االنفصال، هل هو أمر ال رجعة عنه وال نقـاش فيـه وأصـبح مـن                   : وهنا يبرز السؤال  
المسلمات، رغم أننا نسمع الكل يتحدث عن وحدة الوطن وخاصة من حركتي فتح وحماس، وهل سيوافق                

اآلن، والتسليم باألمر الواقع الذي فرضته حمـاس        الشعب الفلسطيني على بقاء الوضع على ما هو عليه          
إن هذا االحتمال يعزز الهيمنة اإلسرائيلية، وهناك من يقول إن إسرائيل سـتحطم أي محاولـة                 في غزة؟ 

وحتى لو أقدمت إسرائيل على اجتياح قطـاع        . للتقارب بين فتح وحماس، فهي المستفيد األول من الفصل        
تيجية اإلسرائيلية الهادفة لتعزيز الفصل، ال يعني إنهاء سلطة حمـاس           غزة، فهذا االجتياح حسب اإلسترا    

  .في قطاع غزة، فإسرائيل تريد أضعاف حماس فقط ولكنها تفضل سلطة حماس في قطاع غزة
وربما يتبع اجتياح محتمل لقطاع غزة عدة سيناريوهات على رأسها محاولة إضـعاف حمـاس كتنظـيم                 

 حساب اآلخرين، أو قد تكون هناك احتماالت لدخول قوات عربيـة            عسكري وتقوية الجناح المعتدل على    
أو دولية على غرار دارفور أو الصومال، وقد يكون هناك تسوية على تقاسم السلطة بين فتح وحماس ما                  

  .بعد االجتياح للخروج من المأزق، وهذا أمر مستبعد
  سيناريو محاوالت السيطرة

 من قبل الحركتين، ومواصلة سياسة الحسم العـسكري، وعـدم           االحتمال الثاني يحتمل التصعيد العنيف    
االكتفاء بالوضع الحالي، ونلمس ذلك من خالل تصريحات قادة في حماس، وذلك بالتهديد للجـوء إلـى                 
نفس األسلوب الذي قامت به حماس في غزة، خاصة على أثر قيام أجهزة األمن بمالحقة وتتبع كـوادر                  

ن بأنهم أعضاء في القوة التنفيذية، وتربطهم صالت وثيقة بقادة حماس           حماس وخاصة أولئك الذين يتهمو    
وتحذّر هذه القيادات أن موعد الحسم العسكري في الضفة قد اقترب، في نفس الوقـت الـذي                  .في غزة 

تعمل حركة فتح على استعادة قوتها في غزة، ولمسنا ذلك في المهرجان الضخم الذي نظمته الحركة في                 
لرحيل مؤسسها وزعيم الشعب الفلسطيني ياسر عرفات، حين خرجت غزة عن بكرة أبيها             الذكرى الثالثة   

في ذلك المهرجان، الذي قيل عنه وفيه الكثير، وكثرت التحليالت بعده، في أن فتح عائـدة إلـى غـزة                    
إن لجوء الحركتين إلى هذا االحتمال يعني أنهما ماضيتان في تأكيد الطـالق بينهمـا، وأن                 .بأسرع وقت 

أليام القادمة تحمل الكثير من المفاجآت، وهذا األمر يثير الرعب في أوساط الشارع الفلسطيني الذي لـم                 ا
يوافق على ما قامت به حماس في غزة، ورفض أسلوبها بشكل مطلق، فهو المتضرر الوحيد من جـراء                  

  .هذه السياسة التي رفضها سابقاً وسيرفضها الحقاً
ركتين ال تتبنيان نفس األسلوب في مسألة السيطرة، فحركة حمـاس تؤكـد             ولكن يجب التأكيد أن كلتا الح     

على خيار الحسم العسكري، وبأنها ستصلي في المقاطعة برام اهللا تماما كما صلت في المنتـدى، ولكـن                  
  .حركة فتح تحاول قدر اإلمكان تجنب الفعل العسكري في صراعها مع حماس داخل قطاع غزة

اس يحتاج إلى التصاق أكثر بالجماهير، وبالتالي فقد تبنـت حركـة فـتح              فهي تدرك أن الصراع مع حم     
خيارات سلمية للضغط على حماس لحثها على التراجع عن انقالبها العسكري في القطاع، وستعتمد فـتح                
على قدرتها على حشد الناس بشكل هائل خصوصا أمام حالة االنهيار االقتصادي واالجتماعي والسياسي              

  .ع غزة جراء الحصار واإلغالق وسياسات حماس في تسيير أمور القطاعالذي يعيشه قطا
لكن ال أحد يدرك تداعيات هذين الخيارين، فقد تحدث ضربة خاطفة لحماس في الضفة شلال في جهـاز                  
السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس، وهذا أمر تتحسب له أجهزة السلطة وتعمل على مدار الساعة                

ه آخر قد يكون للعمل الجماهيري الواسع لحركة فتح في قطاع غزة تداعيات قـد تنـذر                 لمنعه، وفي اتجا  
  .بثورة شعبية تطيح بحماس وبمقراتها وقوتها بلمح البصر أمام ضربات الجماهير

  سيناريو الحوار
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 وهذا السيناريو يمثل الحلقة األضعف لغاية اللحظة، فحماس لم تبد أي مرونة تذكر في مسألة التراجع عن               
حسمها العسكري، وفتح لن تتنازل عن هذا المطلب الذي من أجله حدث االنفـصال، ولعـل المطالبـات     
العربية والفلسطينية واإلسالمية الداعية للحوار حرصا على المصلحة الوطنية الفلسطينية العليـا، تقـف              

لحوار قد يتحول   إن ا  .يوميا أمام هذا المعطى الخطير، وتعجز عن إقناع حركة حماس بضرورة التراجع           
إلى وسيلة حقيقية إلنهاء حالة االنفصال والضعف الناتج عنه إذا ما بادرت حماس وبشكل سريع التخـاذ                 

  .الخطوة األولى في هذا المجال، وإال فإن المستقبل لن يحمل الكثير من البشائر في هذا المجال
  حوار مع تهيئة أجواء مناسبة له
اءل البعض هل بقيت هناك نوايا حسنة بعد كل الذي جرى في غـزة،              الحوار بحاجة لحسن النوايا، ويتس    

وهل عقلية حماس ترضى بالحوار، وبنتائج الحوار أياً كانت هذه النتائج، خاصة بعـد تجربـة جـوالت                 
الحوار الطويلة التي حدثت على أثر وثيقة الوفاق الوطني التي هندسها األسرى في سـجون االحـتالل                 

  .ارات مكة التي انتهت بالتوقيع على وثيقة مكة المكرمةاإلسرائيلي، وبعدها حو
تجارب الحوار بين فتح وحماس باءت بالفشل عبر الحقبة الماضية لماذا ستنجح اآلن؟ هذا هـو الـسؤال                  
المهم، هل تغيرت عقلية قادة حماس بقبول اآلخر الفلسطيني بعيداً عن سياسة التخوين والتكفير والتشهير               

  إلقصاء واإلبعاد؟؟والتحريض، وسياسة ا
وهل فتح جاهزة هي األخرى لتوفير المناخ المناسب للحوار الوطني، من خـالل وقـف كـل عمليـات              

  االعتقال ضد كوادر وعناصر حماس في الضفة، ووقف التحريض على أبناء حماس؟
ل كـل   بوجهة نظري ال يمكن أن ينجح الحوار بدون تهيئة األجواء المناسبة له من قبل الطرفين، وتنـاز                

طرف عن مواقفه التي من الممكن، بل من المحتم، أن تفشل الحوار قبل أن يبدأ، وبداية يجب أن يتفـق                    
الطرفان على وقف كافة مظاهر التحريض المعلن وغير المعلن، وعبر وسائل اإلعالم المختلفـة وفـي                

  .أدبيات الحركتين، فالحوار عبر وسائل اإلعالم يفجر األمور ويزيدها تصعيداً
  خطوات تهيئة األجواء قبل بدء الحوار

فالخطوات المطلوبة من حماس لتهيئة األجواء لبدء حوار جاد يفـضي إلـى نتـائج لمـصلحة الـشعب       
الفلسطيني وقضيته الوطنية هو قبول حماس بالتراجع عن خطوتها العسكرية في قطاع غزة، واالعتراف              

بالتالي االعتذار للشعب الفلسطيني على ما سـببته        بالخطأ الذي ارتكبته عندما أقدمت على هذه الخطوة، و        
له من نكبة جديدة، ومن ضرب للنسيج المجتمعي، وللعالقات األخوية والعائلية والنـضالية بـين أبنـاء                 

وإقصاء كل القيادات الحمساوية التي تحرض على الفتنة والقتل، والموافقة على محاسـبة              .الشعب الواحد 
ل وتعذيب ضد أبناء فتح والشعب الفلسطيني عبر تقديمهم للقضاء الفلسطيني،           كل الذين ارتكبوا جرائم قت    

  .وعدم التستر عليهم مهما كانت األسباب
وبالتالي ترسيخ مبدأ الشراكة السياسية والتسامح في عقول أبناء حماس، وإبعاد الدين عن السياسة، فالدين               

  .هللا والوطن للجميع
ل بوقف المالحقة التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة           أما الخطوات المطلوبة من فتح فتتمث     

الغربية ضد أبناء حماس، ووقف سياسة التحريض في أدبيات فتح وتصريحات قادتها ضد حركة حماس،               
  .والموافقة على مبدأ الشراكة السياسية، ونتائج االنتخابات

ابوليس هناك مسيرة جديدة قد بدأت، وهناك انسجام        إن األفق ال يبشّر بخير على اإلطالق، فبعد مؤتمر أن         
عربي كامل مع هذه المسيرة مهما كانت نتائجها التي ال تبشر بخير هي األخرى إذا لـم يـدر العـرب                     

  .معركتهم التفاوضية بكل حنكة وتنسيق وصالبة
فاوضـي  إن انقسام غزة والضفة وابتعادهما عن القدس التي لفت بجدار سميك سيجعل مـن الموقـف الت       

  .والمقاوم في آن في مهب ريح عاتية
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كما . إن التفاوض يتطلب جبهة داخلية متينة، ولكن هل حماس ستعزز هذه الجبهة التي يقودها أبو مازن               
" المقاومـة "تحتاج إلى تعاطف شعبي فلسطيني يحميها، فهل هناك تعاطف شعبي فعلي مع             " المقاومة"أن  

   ؟في غزة بعد كل النكبات التي حلت بهم
   10/12/2007الجزيرة نت 

  
  التفاوض مع حماس من الحظر الى موضوع نقاش .51

  تالى ليبكين شاحك
  .هذه المسألة كانت في االجواء منذ مدة طويلة معلقة مثل سحب ماطرة من دون مطر
عيـزر الـذي قـال      يأول من حطم ستار الصمت الرسمي المطبق كان وزير البني التحتية بنيامين بن ال             

  .يجب التفاوض مع حماس: بل اسابيع، وان كان بصياغة ملتوية تقريبابصوت مسموع ق
فـي  . الجنرال جنرال االحتياط غيورا آيالند، مستشار االمن القومي السابق، هو الذي قام بانزال المطر             

مقابلة مع رازي بركائي، في بداية االسبوع، قال آيالند انه من الممكن التوصل مع حماس الـى اتفـاق                   
 بصورة تامة اطالق صواريخ القسام، واضاف بأن االتفاق حول تبادل االسري مع حمـاس               فعلي يوقف 

  .االن اصبحوا يتحدثون عن ذلك. السد اقتُحم. سيخدم مصلحة اعادة جلعاد شليط بالتأكيد
ف التي كانت محرمة تمامـا      .ت.لقد عشنا هذه التجربة سابقا مع م      . كل من يعيش هنا يعرف الديناميكية     

لوا الى نقطة اعتبارها عنوانا للتفاوض، حينئذ اندلعت جلبة كبيرة، وبعدها جاء التزحزح عن              الى ان وص  
بعد السكوت يأتي الحديث بما في ذلك االحتجاجات والفـزع مـن            : هكذا تسير االمور  . المواقف التقليدية 

التي تفرض ذلك،   الوتيرة هي   . مع التركيز علي كلمة رويدا    . المعترضين ورويدا رويدا يتبلور واقع جديد     
  .وبامكانها ان تؤثر علي جودة العملية

  المشكلة وليس الحل
االكـاديميون  . السياسيون يجترون عباراتهم الحتمية المتوقعة وان كان هناك البعض منهم ممن يفاجئـك            

أما الخبراء فيحللون من العقل،     . والمفكرون المؤثرون علي الرأي العام يقولون كلمات خارجة من البطن         
عندنا يري العسكريون المتقاعدون وخبراء الجهـاز       . لعسكريون واألمنيون كعادتهم يعرفون البضاعة    وا

ولكن في هذه المرحلة من النقـاش علـي         . االحتماالت والفرص وليس المخاطر فقط عبر فوهة البندقية       
يرانـي  خلفية صواريخ القسام وضائقة تجمعات غالف غزة االسرائيلية، وفي ظل تهديـد االرتبـاط اال              

والشعارات التي تتعلق بحقنا في الوجود، ما زال النقاش مشحونا جدا ويتمخض ايضا عـن معارضـات                 
مسؤولون كبار في الجهاز االمنـي      . االمر االكثر اثارة هو موقف من ال يمكن تشخيصهم هنا          .قوية جدا 

ـ                ور التكتيكيـة   مستعدون للقول من دون اقتباس أو ذكر اسم ان التفاوض مع حماس، خصوصا في االم
ولكن هذه االطـراف تواصـل      . االمنية أو المتعلقة باطالق سراح شليط، هي حاجة ضرورية ال بد منها           

خصوصا بسبب الثمن، ولكن بدرجة غيـر قليلـة         . ومي الطريق أمام هذا الحوار مغلق ال      القول بأسف ان  
ـ             رة لالنطبـاع األسـرة     ايضا بسبب القيود التي وضعتها اسرائيل علي نفسها عندما حشدت بصورة مثي

الدولية الى جانبها في حرب ال هوادة فيها ضد حماس، والكثير بسبب االلتزام العلني البو مازن، الـذي                  
سيتـسرب أو   (التحاور مع اطراف حماس حتي وان كـان سـريا           . يطالب بخنق حماس حتي اخضاعها    

  .ها آمالها الضئيلةسيقضي علي فتح التي تعول اسرائيل عليها وتبني علي) سينكشف بالتأكيد
جنـرال االحتيـاط    . ثالثة رؤساء سابقون لمجلس االمن القومي منقسمون في آرائهم حول هذه المـسألة            

غيورا وآخـرون يرتكبـون     . عوزي ديان يرفض تلقائيا الفكرة التي طرحها زميله وخليفته غيورا آيالند          
 حماس مثل حزب اهللا هي المشكلة وليـست         خطأ كبيرا اذا تداولوا في هذه االمكانية النظرية المبدئية الن         

ليس هناك ما يمكن التحدث حوله مـع حمـاس          . الحل، ويجب التعامل معها علي هذا النحو، يقول ديان        
النها ال تكافح من الناحية السياسية كتنظيم ارهابي من اجل تحرير الدولة الفلسطينية، وانما هـي مثـل                  
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ل، علي ذلك فان الطريق الوحيدة للتحدث معها تتمثل بفوهة          حزب اهللا تكافح ضد فكرة وجود دولة اسرائي       
 - بما في ذلك العودة الى الحدود االسرائيلية المـصرية           -اذا لم نعزل القطاع     . 16 واف   16ام  . البندقية

واذا لم نضرب قادة حماس، فاننا لن نوفر االمن لسكان سدروت فقط وانما سنحصل علي حماس كحزب                 
. تسقط الكاتيوشا علي بئر السبع واشدود سندرك مدي الخطأ فـي هـذه المرحلـة              ، وعندما س  2اهللا رقم   

  .وميقادتها، وهذه مسألة ال نفعلها الحماس يجب ان تضرب قبل كل شيء، بما في ذلك 
حسب رأي ديان، فقط بعد ضرب حماس وضياع قادتها سيصبح من الممكن البدء في التفـاوض حـول                  

سيكون من الممكن التوصل الى تفاصيل عملية اعادة جلعاد         . شروطناقضايا انسانية، واعادة شليط تحت      
  .شليط مع من يبقي حيا من حماس

جنرال االحتياط دافيد عبري اول من كان رئيسا لمجلس االمن القومي، ال يستبعد المفاوضات المباشرة،               
مع حمـاس، ولكـن     في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة للتفاوض        . ولكنه يعتقد ان التوقيت غير مالئم     

نحن نطلق النار   . االن لدينا التزام للعالم في قضية التفاوض مع الجهات االرهابية         . ذلك ليس مالئما االن   
  .علي ارجلنا اذا تفاوضنا مع حماس من دون ان يتيح المناخ السياسي ذلك بصورة شرعية

فـي  . ي حول هذه المـسألة    ايضا بين رؤساء الموساد السابقين سجلت في هذا االسبوع خالفات في الرأ           
الوقت الذي ينفي فيه عضو الكنيست داني ياتوم كليا اية فكرة للتفاوض مع حماس، فان نظيـره شـفتاي                   
شبيط ال يبدي الخوف من هذه االمكانية ويقول ان من المحظور استبعاد استخدام النهج البراغماتي تحت                

  .ذرائع ايديولوجية
ار غير الرسمية، السرية ولكن الفعالة؟ شبيط يعتقـد ان حمـاس            هل تعتبر حماس شريكا في قنوات الحو      

  .ذات الهيكلية واالنضباط والمسؤولية يمكن ان تكون شريكا ال بأس به
ـ                مـن االفـضل ان     . ىياتوم من ناحيته ال يؤمن باالتفاقات التي تعقد تحت الطاولة ويقول انها بـال معن

أنا أعرف  . فليس علينا ان ننظف الحظائر من اجلهم      يتفاوض أبو مازن معهم لترتيب االوضاع، أما نحن         
ان أبو مازن مستعد للتفاوض معهم، وأنا اعرف انه يفعل ذلك رغم انه يصرح بصورة معاكسة لـذلك،                  

أما نحن فيحظر علينا ان نكون اقل تشددا مـن الرباعيـة الدوليـة التـي                . واذا لم يكن أبو مازن فرسله     
االعتراف بحق اسرائيل في    : ن من هذه الشروط يعتبران حيويين     وضعت ثالثة شروط أمام حماس، واثنا     

  .في غياب هذين الشرطين ال أساس للتفاوض مع حماس. الوجود وايقاف االرهاب
الفرق بينهما كان   . رئيسان سابقان للشباك عبرا عن موقف موحد من قضية التفاوض المبدئية مع حماس            

الوزير . ن التفاوض كجزء من الجهود للتوصل الى اتفاق       يعقوب بيري يتوقع مرحلة م    . في التفاصيل فقط  
عامي ايلون يؤيد التفاوض مع حماس، ولكن ليس كتنظيم، وانما مع اطراف براغماتيـة موجـودة فـي                  

فكرة الهدنة في حماس تتـيح      . وم تنظيما توحيديا، يقول ايلون    يحماس لم تعد ال   . صفوفها، علي حد تقديره   
حتي لمدة خمسين عاما وتتمخض عن وضع تكون فيه في اوساط حمـاس             المرونة لالتفاق حول الهدوء     

ن اذا كان يتوجب التفاوض مع حماس، فالرد في الخالصـة           يلألذلك اذا كنت تس   . براغماتية ايضا اطراف  
ولكني لم أكن الذهب تحت شعار انني أتفاوض مع حماس، وانما شعار التفاوض مع اطراف في                . هو ال 
وأنا لن  . يوجد لديه استعداد للتفاوض علي حول اساس قرار الجامعة العربية         مع من؟ مع كل من      . حماس

  .هذا جيد بصورة كافية بالنسبة لي. اسأل اذا كان مستعدا للتفاوض فقط حول هدنة الربعين عاما
  قنوات سرية

يعقوب بيري يعتقد انه اذا كان الحوار الممركز سيؤدي الى اطالق سـراح جلعـاد شـليط أو ايقـاف                     
ولكن، يقول متحفظا، أنا اعتقد ان من المحظـور علـي           . اريخ فهذه ستكون نتيجة تكتيكية مرغوبة     الصو

اسرائيل ستضطر حسب تقديره الى مساعدة قيادة       . اسرائيل التفاوض مع حماس مباشرة في هذه المرحلة       
مقبـوال  فتح في التوصل الى تفاهم تكتيكي مع حماس من اجل افساح المجال التفاق مع اسرائيل يكـون                  

  . لدي اغلبية الجمهور الفلسطيني
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أنا أقدر ان ابو مازن أو قائدا آخر ال يستطيع عقد التسوية معنا اذا لم يشمل ذلك قطاع غزة ايضا، وهذا                     
يعني اننا في نهاية المطاف مباشرة أو مواربة سنضطر الى الدخول في شكل من اشـكال الحـوار مـع                  

  .حماس ولو من اجل مساعدة قيادة فتح
لومو موفاز، زميل باحث في مركز السياسات المناهضة لالرهاب في مركز هرتسليا المتعدد المجاالت              ش

وقائد بارز سابق في أمان، يذكر بأن الطابو طويل العمر ضد التفاوض مع الفصائل االرهابية، قد تحطم                 
 قنـوات مباشـرة     لذلك هو ال ينفي فكرة بلورة قنوات حوار غير رسمية، كنت سأحاول ايجاد            . منذ زمن 

  . سرية مع حماس شريطة ان يدفعنا ذلك الى االمام من اجل اطالق سراح شليط
فـي  . أما بصدد اطالق الصواريخ فرأيي الراسخ هو أننا قد تأخرنا ست سنوات في معالجة هذه المشكلة               

  .  االرضة التي يوجد فيها اطالق نار مضاد وسالح بعيد المدي ال مفر من السيطرة علييالحقبة الحال
حماس اصـبحت   . جيل يؤخر النهاية  وكل تأ . لم نستخدم ذلك بصورة كافية مع حزب اهللا وال مع حماس          

. وم شبه عسكرية، ولذلك لم أكن التوصل الى اتفاقات معها وانما كنت سابحث عـن طريقـة اخـري          يال
عموما اقول انني   حماس ايضا متعددة الوجوه، هناك حماس الداخل وحماس الخارج وهناك تأثير ايران، و            

  .مع التفاوض مع حماس بهذه الطريقة أو تلك
  ولكن ربما قد فاتنا القطار؟

الدكتورة عنات كورتس من معهد ابحاث االمن القومي تعتقد أننا أضعنا الفرصة بعد فوز حمـاس فـي                  
وط االنتخابات، وسرنا مسافة طويلة تبعدنا عن هذا الخيار، إذ ان حماس ال تـستطيع االسـتجابة لـشر                 

هـذا  . الرباعية للحوار، واسرائيل ال تستطيع التراجع عن انتصارها الدبلوماسي المتمثل بهذه الـشروط            
  .ناهيك عن التزام اسرائيل من كافة النواحي تجاه أبو مازن

  7/12/2007معاريف 
  10/12/2007القدس العربي 

  
  !الفساد في إسرائيل مسلسل ال ينتهي .52

  خالد وليد محمود
وإحدى .. ي يجب فيه تجفيف المستنقع السياسي الذي تغرق به الحياة السياسية اإلسرائيلية           حان الوقت الذ  "

وسائل تجفيف هذا المستنقع ذي الرائحة الكريهة هو القانون وفرض عقوبات مشددة على كل من تثبـت                 
الكنيـست  بعد الحكم على عـضو      ) عدنا بكنشتين (هذه العبارة قالتها القاضية     "... إدانته من قبل المحاكم   

 أشهر مع وقف التنفيذ إضافة إلـى غرامـة   3 أشهر و9بالسجن الفعلي لمدة  " عمري شارون "اإلسرائيلي  
، وذلك بعد إدانته بالفساد وتلقي الرشوة أثناء الحملة         ) ألف دوالر  65نحو  ( ألف شيكل    300تجاوزت مبلغ   

اسرائيل فاسدة من رأسها    "شارون،  االنتخابية التي كان يديرها لحساب والده رئيس الحكومة السابق إريل           
، هذت  أبضاً  ما خلص اليه تقرير البنك الدولي حيث اعتبر ان نسبة الفـساد فـي                   !!"الى اخمص قدمها  

% 8.80المؤسسات الرسمية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، ففي اسرائيل وصلت النسبة الـى               
وضع اسرائيل في اسفل سلم الدول الغربية وعلى رأس         مما  % 4.91بينما في الدول الغربية ال تزيد عن        

  .. قائمة الدول االكثر فساداً في مجموعة الدول المتقدمة
العبارات أعاله، تلخص حجم الفساد السياسي في إسرائيل، وخاصة بعد مثُول رئيس الوزراء اإلسرائيلي              

الذين قاموا باسـتجوابه بتهمـة       إيهود أولمرت للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش واالحتيال           
ثاني أكبـر بنـك    ( محاولة ممارسة نفوذه حين كان يتولى منصب وزير المالية إلرساء عطاء بنك لئومي        

 في أثناء خصخصته على اثنين من األثرياء اليهود من أصدقائه، فضال عن غيرهـا   ) تجاري في إسرائيل  
  .من االتهامات
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ن الدول االكثر خطورة من حيـث عـدم تطبيـق القـانون والفلتـان         كما اعتبر التقرير اسرائيل بانها م     
  . االقتصادي  وتأصل ظاهرة الفساد في المؤسسات االهلية والحكومية والخاصة

االمتيـازات  :  أنـواع مـن الفـساد   3والواقع أن الفساد السياسي في إسرائيل أصبح منظما ويدور حول       
منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاء        الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو      

  .الكنيست والموظفين الكبار
والحقيقة أن النظام السياسي اإلسرائيلي يعاني من أزمتين أساسيتين؛ األولى قديمة قدم النظام نفسه، أمـا                

  .الثانية فهي قديمة جديدة في آن
نابع من عوامل بنيوية تميز النظام اإلسـرائيلي        هي أزمة غياب االستقرار السياسي ال     :  األزمة األولى  -1

وعوامل ثقافية تميز المجتمع اإلسرائيلي، فمنذ قيام الدولة والنظام اإلسرائيلي يفتقد االستقرار الحكـومي،              
 حكومة، بمعدل حكومتين لكل دورة انتخابية، أي        32 انتخابات كنيست وشملت     17حيث جرت حتى اآلن     

 أنه ليس هناك حكومة إسرائيلية أنهت مدتها القانونيـة المقابلـة لعمـل دورة               أن المعدل العام يشير  إلى     
  .أقل األنظمة استقرارا في الغرب) الديمقراطي(كنيست، وقد أدى كل ذلك إلى اعتبار النظام اإلسرائيلي 

هي أزمة الفساد التنظيمي أو اإلداري والمـالي، والفـساد فـي النظـام الـسياسي                :  األزمة الثانية  -2
لبيروقراطي وهي قديمة أيضا، ولكن التعرض لها أصبح جديدا في العقود األولى التي أعقبـت قيـام                 وا

الحاكم، وكان األخير الحاكم الديناميكي في      " مباي"الدولة، فقد  كانت هناك عملية تماه بين الدولة وحزب           
وفي . ول مرة إلى الحكم    بصعود حزب الليكود أل    1977الدولة وهيمن عليها حتى االنقالب السياسي عام        

" مبـاي "هذه السنوات، كانت التعيينات السياسية مسألة عادية في النظام اإلسرائيلي، حيث عـين حـزب               
أتباعه في الجهاز البيروقراطي اإلسرائيلي، وارتكز التقدم المهني واإلداري على المعيار الحزبي، علـى              

يينات السياسية، فلم يقاض أحد بسبب ذلك، فالحزب        الرغم من ذلك فإن نظافة اليد كانت موجودة رغم التع         
وبدأت عملية التصفية للنخب البيروقراطية بعد صعود الليكود للحكـم،          . كان الدولة والدولة كانت الحزب    

فكانت فتـرة نتنيـاهو فتـرة       . ولكن نجاحه كان محدودا، فالنخب كانت أقوى من أي انقالب سياسي آني           
طدم األخير مع النخب القديمة بصورة مباشرة، وبـدأت مرحلـة مـن             ثورية في هذا المجال، حيث اص     

التعيينات السياسية، ولكن هذه المرة، اختلف المعيار والقيمة تغيرت، حيث دخلـت اعتبـارات بنيويـة                
  .ومفاهيم ثقافية وقضائية جديدة، فتحولت التعيينات السياسية كجزء من الفساد في النظام

  ينتهيمسلسل الفساد في إسرئايل ال 
، حيث اتهـم بـالتحرش، بـل محاولـة          "موشيه كتساف " الفضيحة الجنسية التي طاردت رئيس الدولة        -

  .اغتصاب عدد من الموظفات العامالت في مكتبه
، بدءا بالرشـاوى المقدمـة لـه،        "إيهود أولمرت " الفضائح المالية المتتالية التي تالحق رئيس الحكومة         -

ورقـة الـشجر    "، لدرجة أطلقت عليه وسائل اإلعـالم وصـف          "لئومي"وانتهاء بصفقة خصخصة بنك     
فأولمرت يعيش في حالة غير مسبوقة من تراكم مزيد من قضايا الفساد والفضائح ضده، وانطالق               ".الذابلة

حملة إعالمية في ضوء ذلك، تطالبه باالستقالة، وتتهمه بعدم القدرة على ممارسة مهام منصبه في ظـل                 
هامات، وعدم قدرته على اتخاذ أي قرارات في كثيـر مـن القـضايا الداخليـة                انشغاله في صد تلك االت    

، األمر الذي زاد أيضاً من حدة       "رئيس حكومة غير شعبي   "والخارجية، وربما هذا ما دفعه لالعتراف بأنه        
  .االنتقادات الموجهة ضده، سيما بعد أن أكد رغبته في استكمال بقية مدته في المنصب

في قضايا غش وفساد وإساءة االئتمان واستغالل موقعهـا         " شوال زاكين "أولمرت   تورط مديرة مكتب     -
  . عاما30الحساس في تعيين موظفين كبار، علما بأنها ترافق أولمرت منذ 

، وتـم   "جـاكي ماتـسا   " الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب، حيث تم اعتقال رئيس سلطة الضرائب             -
  . مقاولين بتهم تلقي وتقديم رشاوى4ي، و مسئوال في الجهاز الضريب20التحقيق مع 
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سكرتيرته الشخصية رغما   " تقبيل"حاييم رامون المتهم بمحاولة     " العدل" الوصمة التي ثبتت بحق وزير       -
  .عنها

، المتهم بشبهة الـسرقة وتبيـيض       "أبراهام هيرشيزون " نواة الفضيحة التي غدت تالحق وزير المالية         -
  .تنفيذ جريمةاألموال، والخداع والتآمر على 

 جنود بسرقة وقود من قواعد الجيش وهم يخدمون في الجيش كسائقي شاحنات وقـود للقواعـد          7 قيام   -
  . مدنيين يعملون كسائقين بالجيش أيضا5العسكرية في القيادة المركزية بالجيش، إضافة إلى 

ها قواعد الجـيش   ارتفاع ملحوظ في حوادث السرقة التي تعرضت ل       2006 سجل خالل السنة الماضية      -
من قبل أبناء األقلية البدوية في البالد، حيث إن اللصوص يقومون بخداع األجهزة األمنية ويتسللون إلـى                

  .المناطق العسكرية ويسرقون وسائل ومعدات غالية الثمن
، وذلك في أعقاب تقديم شـكوى  "المتقاعدين" تحقيق الشرطة اإلسرائيلية في وجود فوضى مالية بحزب     -

طة بوجود شبهات تزييف وثيقة نقلت إلى أحد البنوك، والتي بموجبها يمكن الـسحب بحريـة مـن                  للشر
  .حساب الحزب لدى البنك بدون موافقة أو توقيع أحد من العناصر المسؤولة أو المعتمدة

يو لالستقالة في يول  " عازر وايزمن "ونظرا ألن قائمة الفساد اإلسرائيلية طويلة، فقد اضطر الرئيس السابق           
" إريـل شـارون   "، بسبب فضيحة تهرب من الضرائب وفساد، فيما شكل رئيس الوزراء السابق             2000

عالمة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوى، فيما كان الحكم على وزيـر الحـرب                   
ـ          18بالسجن  " إسحاق مردخاي "األسبق   ة فـي    شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة االعتداء الجنسي على موظف

المشتبه بأنه أراد تـسديد كلفـة       " بنيامين نتنياهو "وزارته، ومالحقة القضاء لرئيس حزب الليكود الحالي        
أعمال ترميم أجراها في منزله الخاص من أموال دافعي الضرائب وأنه حاول حيازة هدايا تلقاها بصفته                

  .رئيسا للوزراء في حين يفترض به أن يعيدها إلى الدولة
ن يرى أن إسرائيل دولة قائمة على نسبة فساد عالية، وهو ما خلص إليـه تقريـر للبنـك                   وعليه، ثمة م  

الدولي؛ ألنه اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية اإلسرائيلية فاقت النسبة المقبولة فـي الـدول                 
ئيل ، مما وضع إسـرا    %4.91، بينما في الدول الغربية ال تزيد على         %8.8المتقدمة، حيث وصلت إلى     

واختم هنا  .في أسفل سلم الدول الغربية، وعلى رأس قائمة الدول األكثر فسادا في مجموعة الدول المتقدمة              
إن : " سنوات مضت حـين صـرح قـائال        3، منذ   "أبراهام بورغ "بمقولة أعلنها رئيس الكنيست السابق      

  ".إسرائيل غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين
  10/12/2007صحيفة فلسطين 
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