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  مشعل أكد للسعوديين استعداده تسليم األجهزة األمنية لعباس: "حماس"قيادي في  .1

قال قيادي بارز في حركة حماس  : سعاد جروس، كفاح زبون، صالح النعامي:دمشق – رام اهللا - غزة
ياض، بحث مع المسؤولين السعوديين ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة الذي قام بزيارة للر

واعتبرت . سبل الخروج من األزمة الداخلية الفلسطينية وكيفية عودة الحوار بين حركتي فتح وحماس
سياق التواصل بين الحركة "، وتأتي في "مهمة جدا"حركة حماس ان اللقاءات التي اجرتها في السعودية 

، وقال الناطق الرسمي باسم حماس، سامي ابو زهري، "موالمملكة التي تحظى بدور كبير ومؤثر في العال
اللقاءات أكدت على عمق العالقة مع المملكة على المستويين الرسمي والشعبي، "ان " الشرق األوسط"لـ

، وقال ابو زهري ان رئيس "وتعتبر كسرا للعزلة التي ارادت الواليات المتحدة فرضها على حماس
 .حل، اعاد التأكيد على موقف حماس الداعي لبدء حوار فوري مع فتالمكتب السياسي لحماس خالد مشع

" الشرق األوسط"من جانبه قال الشيخ حسين أبو كويك، أبرز قياديي حركة حماس في الضفة الغربية، لـ
إن مشعل استمع لوجهة النظر السعودية بشأن الظروف التي تساعد على عودة الحوار بين الجانبين، في 

وحول طبيعة المواقف التي حملها . الع المسؤولين السعوديين على موقف حركة حماسحين قام هو بإط
مشعل للرياض، قال أبو كويك إن مشعل ابلغ السعوديين استعداد حركته إلعادة تسليم األجهزة األمنية 

 . قطاعالوالمؤسسات للرئيس الفلسطيني محمود عباس والموافقة على تشكيل حكومة مركزية في الضفة و
من ناحية ثانية اكدت مصادر مسؤولة في حركة حماس أن الحكومة المصرية بصدد تنظيم لقاءات 

 .منفردة مع ممثلين عن حركتي فتح وحماس في القاهرة قريباً
  11/12/2007الشرق االوسط 
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  لتسهيل عملها "يلسرائإ"الضغط على وتطالبها ب الضفة عن ياًمنأ  تقريراًاميركتسلم أالسلطة  .2
اكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى في ديوان الرئاسة امس ان السلطة قدمت قبل عدة              : وكاالتال –غزة  

ايام تقريرا لالدارة االميركية حول الوضع االمني في الضفة الغربية والنشاط االمني الـذي تقـوم بـه                  
 الـة وقال المصدر في تصريح خاص لمراسـل وك        .اجهزتها االمنية في الضفة وخصوصا مدينة نابلس      

ان السلطة الفلسطينية طلبت من االدارة االميركية ضرورة الضغط على الحكومة االسرائيلية مـن              " سما"
أجل ازالة العديد من الحواجز في مختلف مدن الضفة المحتلة وتسهيل تنقـل المـواطنين الفلـسطينيين،                 

 االسرائيلي في مختلـف     وكذلك الضغط باتجاه منع االقتحامات والتوغالت التي يقوم بها جيش االحتالل          
وكشف المصدر ان السلطة طلبـت فـي تقريرهـا           .مدن الضفة وحمالت االعتقال اليومي والمداهمات     

الضغط على اسرائيل من أجل تسليم مدن فلسطينية واخضاعها للسيادة الفلسطينية والسماح بنشر عناصر              
واشـارت المـصادر الـى ان االدارة     .هااالجهزة االمنية فيها لضبط االمن واعادة السيادة الفلسطينية الي 

 .االميركية استجابت لهذا المطلب عقب النجاحات التي حققتها االجهزة االمنية الفلـسطينية فـي نـابلس               
واضافت ان واشنطن ستقوم خالل االيام القليلة المقبلة بإرسال وفد أمني الى الضفة وإسرائيل من اجـل                 

لفلسطيني واالسرائيلي من أجل وضع جملة من التسهيالت واعـادة          االعداد الجيد والتنسيق بين الجانبين ا     
بعض المدن الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل الى السيادة الفلسطينية وإزالة بعض الحـواجز االسـرائيلية               

  .التي تعيق تحركات المواطنين الفلسطينيين
  11/12/2007الدستور 

  
 لجهود تتواصل اليجاد حل لالنقسام الداخليا:  عودة الالجئين أهم من الدولة يؤكد أنقدومي .3

بأن جهوداً تبـذل حاليـاً     "أعلن فاروق القدومي امس االثنين من دمشق         :)د ب ا  ( و  هدى سالمة  –دمشق  
لتشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية من أجل ايجاد حل لالنقسام الحاصل في الساحة               

بعد لقاء له مع نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بأن هـذه            وقال في مؤتمر صحفي عقده       .الفلسطينية
حول المـدى الـذي     " للشرق" وفي رده على سؤال      ،اللجنة سيتم االعالن عنها بعد عيد االضحى المبارك       

نحن نبارك اية جهود من أجـل حـل         " الفلسطيني قال    -توصلت اليه الجهود الستئناف الحوار الفلسطيني     
 نحن لنا رأي آخر ال بد للفلسطينيين        ،ن ليس لنا علم بما يجري في هذه المسألة        هذه المشكلة الخالفية ونح   

ان كانوا فصائل او كانوا من الشخصيات الوطنية ان يعملوا متفقين من اجل ايجاد حل وليس مـن أجـل         
 ايجاد حوار واال على المختلفين ان يتحملوا مسؤولية استمرار هذا االنقسام وقد وجدنا ان هناك تجاوبـاُ                

لجميع الفصائل المقاومة من أجل القيام بمبادرة من أجل ان يقدموا حالً او مـشروع حـل مـع جميـع                     
وحول ما يجري في السعودية من أجل ايجاد حل للمـشاكل الفلـسطينية الداخليـة               . الفصائل اليجاد حل  

 وقال ".شكلةنحن نبارك أي جهود لحل الم     "خصوصاً وأنه خالد مشعل يزور الرياض حالياً قال القدومي          
 نحن أهل الكفاح المسلح ويجب ان تعرف اسرائيل ان االنسحاب هو أهم من اقامة الدولة وعودة            :القدومي

أقول نحـن نريـد     "الالجئيين اساساُ اهم من الدولة اذا كانوا يريدون ان يحاصروننا في الضفة والقطاع              
 تتبع سياسة غير نزيهة مؤكـداً ان الطريـق           وقال ان الواليات المتحدة    -العودة الى قرانا ومدننا وبلداتنا    

لنا تجربة سابقة مع االسرائيليين في هذا المجال وبالتـالي          "واضاف   .السترداد الحقوق هو الكفاح المسلح    
  .فان الكفاح المسلح هو الحل والطريق الوحيد السترداد الحقوق للشعب الفلسطيني

 11/12/2007الشرق القطرية 
  

  "حماس" و"فتح"الت النهاء االزمة الداخلية وتحقيق مصالحة بين  اتصاوجود  تنفيالسلطة .4
نفى مصدر في الرئاسة الفلسطينية، ما نقلته وسائل االعالم عن جهات مختلفة             : أحمد عبدالفتاح  -القدس  

، عن ان هنالك حوارات واتـصاالت النهـاء         "حماس"من بينها من وصفتهم بعض الصحف بقياديين في         
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واكد المصدر في تصريحات له امس، ان        .لداخلية وتحقيق مصالحة بين فتح وحماس     االزمة الفلسطينية ا  
الرئيس عباس وحركة فتح يصران على انه لن يكون هنالك اي حوار ما لم تتراجع حركة حماس عـن                   

واعتبـر   .انقالبها في القطاع والقبول بجميع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السالم العربية           
ما هي اال ذر رماد فـي العيـون،         "صدر ان محاوالت حماس االيحاء بأن هناك حوارا النهاء االزمة           الم

  ."للتغطية على الوضع المأساوي الذي وصل اليه اهل القطاع بسبب االنقالب الذي قامت به حركة حماس
  11/12/2007القبس الكويتية 

  
  تعرقل الحوار الوطني "فتح"فئة صغيرة داخل : وزير العدل األسبق ناهض الريس .5

ووزير العدل الفلسطيني األسبق ناهض الريس المملكـة        " فتح" ناشد عضو المجلس الثوري لحركة       :غزة
العربية السعودية بأن تسعى جادة مع أطراف األزمة الفلسطينية لوضع حد لمعاناة عشرات اآلالف مـن                

واتهم الريس في تـصريحات      . أوجها الجوعى والفقراء والمرضى العالقين، حيث بلغت المعاناة في غزة        
ـ   -باالستمرار في عرقلة جهـود الحـوار الفلـسطيني          " فتح"مجموعة في حركة    " قدس برس "خاصة ل

، ودائما أشير إلى جماعـة األمـن        "فتح"أعتقد أن المشكلة تتلخص في فئة صغيرة في         "الفلسطيني، وقال   
 عباس سلطة مقبولة من الجميـع وال أحـد          الوقائي سابقا محمد دحالن وجماعته، ذلك أن سلطة الرئيس        

 ".يرفض عودة السلطة إلى غزة باستثناء األجهزة األمنية المطلوب إعادة النظر في مكوناتها ووظيفتهـا              
  .وأعرب الريس عن أمله في أن تكون لدى الرئيس عباس نفس إرادة الحوار التي لدى حكومة هنية

   10/12/2007 قدس برس
  

  " الوطنيةالثوابت"لدفاع عن ل" الجميع"بلجنة مفاوضات تضم يطالب " حماس"ن منائب  .6
ايمن دراغمة، أعضاء الهيئة    .، د "حماس"دعا النائب عن كتلة االصالح والتغيير المحسوبة على          :رام اهللا 

ال يعلمـون  "، لتقديم استقاالتهم من هذه اللجنة خاصة وأن أغلبيتهم بـاتوا    "إسرائيل"العليا للمفاوضات مع    
سوف يلحق بالغ الضرر    "، مؤكداً ان استمرار نهج المفاوضات السابق        "ا تتضمنه هذه المفاوضات   شيئاً عم 

سألت عدداً من أعضاء اللجنة العليـا عمـا يـدور فـي             " "الخليج"ـوقال ل  ".بالقضية الوطنية الفلسطينية  
ا األمر يكشف   ، مشيراً الى أن هذ    "المفاوضات، فأخبروني بأنهم ال يعلمون شيئاً عن مضمون المفاوضات        

وأكـد دراغمـة     .ان موضوع المفاوضات بات مقتصراً على مجموعة من الشخصيات من دون غيرها           
أهمية أن تكون اللجنة العليا للمفاوضات مشكلة من الفصائل كافة بما يضمن الدفاع عن الثوابت الوطنيـة         

لوب من اعضاء تلك اللجنة     وادارة المفاوضات بطريقة مغايرة للنهج التفاوضي السابق، موضحاً ان المط         
   .االستقالة في اطار الضغط باتجاه تعديل النهج التفاوضي

  11/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  االستيطان يهدد بدء المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ... قريع يلتقي ليفني .7
 الـسلطة الفلـسطينية      هـددت  : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    11/12/2007الحياة  نشرت  

بمقاطعة المفاوضات مع إسرائيل التي من المقرر ان تنطلق غـداً االربعـاء، بـسبب قـرار الحكومـة            
وقال عضو الوفد المفاوض ياسر عبد ربـه         اإلسرائيلية بناء حي جديد في مستوطنة في القدس الشرقية،        

  ". هذه العقبة قبل البدء في المفاوضاتلدينا مشكلة كبيرة هي االستيطان، وال بد من معالجة": "الحياة"لـ
ـ       طلبنا من الجانب االمريكي الذي يقـوم بـدور         ": "الحياة"وقال منسق الوفد الفلسطيني صائب عريقات ل

  ".الحكم بيننا وبين االسرائيليين التدخل وإلزام اسرائيل بالوفاء بما تعهدته في أنابوليس
ء مع رئيسة الوفد اإلسرائيلي وزيرة الخارجية تـسيبي         وعقد رئيس الوفد الفلسطيني أحمد قريع أمس لقا       

وقال عريقات إن الجانب الفلسطيني لن يقرر المشاركة فـي جلـسة            . ليفني في القدس للبحث في األزمة     
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ووصف عريقات قرار إسرائيل بنـاء حـي         .التفاوض المقررة غداً قبل أن يستمع إلى الجانب األميركي        
ة على أراضي جبل أبو غنيم الواقع بين القدس وبيت لحـم ضـربة              جديد في مستوطنة هارحوما المقام    

  .شديدة لعملية السالم ومؤتمر أنابوليس
اعتبـر الـرئيس    :  كفاح زبـون   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    11/12/2007الشرق االوسط   وأوردت  

د اثناء لقائـه    واك. الفلسطيني محمود عباس امس، استمرار االستيطان ضربة كبيرة اللتزامات انابوليس         
وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطاني دوغالس ألكساندر، ضرورة موضوعية متابعة التزامـات             

  .مؤتمر أنابوليس من قبل الجهات الدولية
أكد الناطق باسـم    :  يوسف الشايب  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    12/11/2007الغد االردنية   وجاء في   

يل أبو ردينة، أمس، على رفض التوسع االستيطاني ومصادرة األراضي التي تقوم            الرئاسة الفلسطينية نب  
اإلجـراءات  : وأضـاف فـي تـصريحات للـصحافيين        .بها سلطات االحتالل في األراضي الفلسطينية     

االستيطانية وخاصة في القدس العربية المحتلة ومحيطها، تشكل تهديداً حقيقياً إلمكانية انطالق مفاوضات             
  .نهائي، وعملية السالم برمتهاالوضع ال
قال عزام االحمـد، إن هنـاك       : كاالتونقالً عن الو  القدس  من   11/12/2007األيام الفلسطينية   أضافت  

نقاشا داخل القيادة الفلسطينية بين من يدعون لمقاطعة المحادثات يوم غد ومن يطالبون بالمشاركة فيهـا،                
  .الستيطانيةلكن يركزون فقط على المطالبة بوقف االنشطة ا

  
   بليون دوالر في مؤتمر باريس للمانحين5.6حكومة فياض تأمل في جمع  .8

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الـذي التقـى مـسؤولين            :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  
 بليون دوالر خالل مؤتمر الجهات المانحة       5.6أوروبيين في بروكسيل أمس، أن حكومته تأمل في جمع          

وقف النشاط االسيتطاني فوراً ورفع الحصار عن غزة ألنه يؤذي السكان من دون             "ودعا إلى    .يسفي بار 
ودعا إلى رفـع    ". أعمال بناء المستوطنات تتنافى مع روح االتفاق في أنابوليس ونصه         "وقال إن   ". جدوى

ا على الجانـب    السلطة مستعدة لتحمل مسؤولياته   "الحواجز وإعادة فتح المعابر في غزة، مشدداً على أن          
وحذر من أن حياة سكان القطاع فـي خطـر          ". الفلسطيني من المعابر في حال رفعت إسرائيل الحواجز       

وأوضح فياض أن بناء مؤسسات الدولـة       . "بسبب استمرار الحصار وسد المنافذ أمام المعونات اإلنسانية       "
وقال رداً علـى سـؤال      . 2011 و 2008 بليون دوالر بين العامين      5.6الفلسطينية يتطلب ما يقدر بنحو      

برنامج عمل السلطة يشمل قطاع غزة والـضفة        "، إن   "حماس"و" فتح"عن جهود الوساطة بين     " الحياة"لـ
وفي ما يتعلق بالجانب السياسي، فنحن فـي مرحلـة          . وهذا أمر هام وسيتأكد في مؤتمر باريس      . الغربية

أمـا  .  الشعب الفلسطيني في الضفة والقطـاع      المفاوضات التي تقودها منظمة التحرير بصفتها ممثالً لكل       
نريد ضمانات كي ال : على الصعيد الداخلي، فهناك شروط محددة يجب أن تتوفر وموقفنا معلن ومعروف           

  ".نريد دولة ترعى مصالح كل الشعب الفلسطيني. يتكرر ما جرى في غزة مرة أخرى
  11/12/2007الحياة 

  
  لبطيء لسكان قطاع غزةطالب بالتدخل لوقف الموت اتحكومة هنية  .9

 دعت حكومة الفلسطينية في غزة الدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة التدخل العاجل لوقـف               :غزة
القتل البطيء بحق سكان ومواطني قطاع غزة، محذرة من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى نتائج أكثـر                 

النونو بالحصار لتحمل سلطات االحـتالل  وندد الناطق باسم الحكومة طاهر     .كارثية مما جرى حتى اآلن    
اإلسرائيلية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام اهللا المسؤولية عن استمرار إغالق المعـابر، فـي                

كمـا  . محاولة فاشلة لفرض االمالءات والتنازالت على الشعب الفلسطيني وضرب الحكومـة الـشرعية            
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 واعتبرت أن تلـك     ،"حماس"الضفة ضد المقاومة ومؤيدي     أدانت الحكومة حملة االعتقاالت المستعرة في       
  . ومؤيدي الحكومة في قطاع غزة" حماس"الحملة جزءا من عملية االستئصال الشامل التي تجري ضد 

   10/12/2007 قدس برس
  

  مشروع قانون في السلطة للرقابة على األحزاب  .10
 فلسطينية رسمية عن وجود توجـه       كشفت مصادر  :رام اهللا من   11/12/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

جاد لدى الحكومة الفلسطينية يهدف الى إقرار قانون لتنظيم االحزاب الفلسطينية، ودلـل قـرار مجلـس                 
الوزراء الفلسطيني بإقرار المسودة األولى من مشروع قرار القانون على وجود مثل هذا التوجه، الـذي                

حسن خريشة مؤشراً على توجه فرض رقابـة وقيـود          .اعتبره النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د      
إن إقرار مثل هذه القوانين لـيس مـن مهمـة           " الخليج"ـوقال ل  .على التنظيم السياسي والحريات العامة    

الرئيس عباس أو الحكومة وكان األحرى بهما العمل من أجل اعادة تفعيل عمـل المجلـس التـشريعي                  
من الواضح ان هذا التوجه يأتي من باب التمـاهي  "وتابع  .نصاحب الصالحية في اقرار مثل هذه القواني   

   ".مع المرحلة الراهنة وفرض المزيد من القيود على حرية التعبير وحرية التنظيم النقابي والسياسي
 اثار قرار مجلس    : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في     11/12/2007الحياة الجديدة   وأوردت  

، خالل جلسته التي عقدت امس، المتعلق باقرار المسودة األولى من مشروع قـرار              الوزراء الذي اتخذه  
قانون بشأن األحزاب السياسية ورفعه الى الرئيس عباس بهدف عرضه على األحزاب السياسية وعلـى               

في كافة الشرائح المعنية تمهيداً القراره، حفيظة العديد من ممثلي الفصائل والكتل البرلمانية، الذين رأوا               
مثل هذا القرار مساهمة في تكبيل حرية التعبير والحد من حريـة التنظـيم الـسياسي فـي االراضـي                    

واعتبر العديد من ممثلي الكتل ومـسؤولين        .الفلسطينية، اضافة الى ان اقراره يأتي قبل انتهاء االحتالل        
ي عرقلة اية جهـود     في احزاب وفصائل وطنية، توقيت اقرار مسودة المشروع تمهيدا القراره، يساهم ف           

  .باتجاه عودة الحوار الوطني ويعزز من صالحيات السلطة التنفيذية في ظل غياب المؤسسة التشريعية
  

   أحكامها باطلةدعيعلق العمل في محاكم غزة ويمجلس القضاء األعلى الفلسطيني  .11
 غزة، إلى حـين     قرر مجلس القضاء الفلسطيني األعلى تعليق العمل في محاكم قطاع          : رائد الفي  -غزة  

، في إشارة إلـى سـيطرة الحكومـة         "إنهاء حال السيطرة غير الشرعية على المحاكم النظامية في غزة         "
القرار اتخذ على اثر االعتـداء الـذي        "وقال المجلس في بيان، أمس، إن       . المقالة برئاسة إسماعيل هنية   

وما نجم عنه   ) ن الثاني الماضي  تشري/  نوفمبر 26(تعرض له مجمع المحاكم النظامية في محافظات غزة         
 .، التابع للحكومة المقالة   "من اقتحام مكتب رئيس المحكمة العليا من جانب ما يسمى بمجلس العدل األعلى            

باطلة بطالناً مطلقـاً    "واعتبر مجلس القضاء األعلى كافة األحكام التي تصدر عن المحاكم في غزة حالياً              
ية، خاصة وان القضاة يستمدون صالحياتهم مـن القـانون        لكونها تصدر في ظل سيطرة جهة غير شرع       

األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية التي خلـت              
  ".جميعها من ذكر ما يسمى مجلس العدل األعلى

  11/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  رطة الفلسطينية في غزة  تدمير عربتين تابعتين للشىتفجير يؤدي ال .12
ـ  ى ذكرت مصادر فلسطينية ان انفجاراً وقع فجر امـس االثنـين اد            :شرف الهور أ -غزة    تـدمير   ى ال

وقالت المصادر ان االنفجار وقع فـي       . مركبتين تابعتين للشرطة الفلسطينية التي تديرها الحكومة المقالة       
شرطة نشطاء من فتح بـالوقوف      الواتهمت  .  الغرب من مدينة غزة    ىمنطقة قريبة من مجمع الوزارات ال     

ـ    . وراء عملية التفجيرات   مالحقة بقايا فلول التيار الخياني الذين يفتعلون الفوضي        "وتوعدت في بيان لها ب
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اتهم ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية جهات وصـفها بأنهـا ذات قـرار               و. "داخل قطاع غزة  
  . وتوعد بمالحقة الفاعلين وتقديمهم الي العدالة. ر استهداف الشرطةقطاع عبال ىبمحاولة اعادة الفلتان ال

  11/12/2007القدس العربي 
  

   قطاع غزةفي" اإلسرائيلية"القوات  في اشتباكات مع "سرايا القدس" من أربعةاستشهاد  .13
اكدت مصادر فلسطينية ان اربعة من مقاومي سرايا القدس استشهدوا في جنوب وشمال قطاع غزة               : غزة

وقالت المصادر إن المدفعية اإلسرائيلية أطلقـت قـذيفتين          .اإلسرائيليمع قوات االحتالل     في اشتباكات 
باتجاه ثالثة من عناصر سرايا القدس كانوا يتصدون لقوات االحتالل المتوغلة في منطقة الفخاري شرق               

  . المشفى األوروبيخان يونس، مما أدى إلى استشهادهم على الفور ونقل جثامينهم أشالء ممزقة إلى
  11/12/2007وكالة سما 

  
  واالحتالل يعترف بالعملية  .. خان يونسفي " إسرائيليين" جنود أربعةتتبنى إصابة " القسام" .14

بإصابة أربعة من جنودها    ) 11/12(اعترفت قوات االحتالل الصهيوني، صباح اليوم الثالثاء      : خان يونس 
، وذلك بعـد اسـتهداف دبابـة        )جنوب قطاع غزة  (ن يونس   بنيران مجاهدي المقاومة الفلسطينية في خا     
، المسؤولية عن إصابة    "كتائب الشهيد عز الدين القسام    "وتبنت  . متوغّلة بعدد من القذائف المضادة للدروع     

" هـاون "وعـشر قـذائف     " آر بي جي  "بعد إطالق كتائب القسام ألربع قذائف       : "الجنود الصهاينة، وقالت  
، صباح اليوم الثالثاء؛ ها     ) صوفا –منطقة مفترق موراج    (ة المتوغلة شرق رفح     باتجاه اآلليات الصهيوني  

هو العدو الصهيوني يعترف بإصابة أربعة من جنوده في هذه القذائف التي أصابت دبابات االحتالل فـي                 
وأكدت الكتائب، في بـالغ عـسكري،       ". منطقة التوغل الصهيوني شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة        

، 08:10نسخة منه إطالقها هذه القذائف على التـوالي فـي الـساعة             " ز الفلسطيني لإلعالم  المرك"تلقى  
إننا في كتائب القسام نؤكد عزمنا على التصدي للعدوان الـصهيوني الغاشـم             : "وقالت. 09:55،  09:25

  ". الىعلى قطاع غزة، وسنلقّن العدو المزيد من الدروس، وسيخرج خائباً ذليالً من أرضنا بإذن اهللا تع
  11/12/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس" و"فتح"أجواء من التفاؤل وأنباء عن بداية اختراق لجدار األزمة بين  .15

أكدت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى فـي العاصـمة الـسعودية             : غزة - بيروت   - الرياض
 العالقات السياسية بـين حركتـي       الرياض أن أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى اختراق جوهري في          

ونفت هذه المصادر    .بدأت تتزايد، وأن المناخ السياسي اآلن أفضل مما كان عليه من قبل           " حماس"و" فتح"
ـ   األنباء التي تحدثت عن أن طرفي الصراع في الساحة السياسية الفلـسطينية            " قدس برس "التي تحدثت ل

لجهود العربية المتزايدة التي تبذلها القاهرة والريـاض        على أبواب الدخول في مفاوضات جديدة استجابة ل       
  .وعمان، وأرجعت ذلك إلى استمرار التباين حول ملفات الحوار وآلياته وآفاقه

ـ   " حماس"وفي بيروت أكد عضو المكتب السياسي لحركة         قـدس  "أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ
ال "فلسطينية الداخلية وإن كان بشكل نسبي، وقال        أن انفراجا نسبيا بدأ يسود في الساحة السياسية ال        " برس

شك أن المناخ اآلن أفضل مما كان عليه في السابق، حيث أن هنالك جهدا عربيا لدفع الحوار الفلسطيني                  
نرحب بهذه الجهود، لكن حتـى اللحظـة ال توجـد           " حماس" الفلسطيني باالتجاه اإليجابي، ونحن في       -

ملتزمة باتفاق  " حماس"وأوضح حمدان أن     ".عباس لهذه الجهود العربية   استجابة كاملة من الرئيس محمود      
  .مكة المكرمة الذي أسس لحكومة الوحدة الوطنية، واتهم السلطة الوطنية بإفشاله

ـ     " حماس"وفي غزة اعتبر عضو المجلس التشريعي عن         قـدس  "مشير المصري في تصريحات خاصة ل
 وأن الحراك العربي الـذي كـشفته التحركـات المـصرية          أن األجواء تسير في االتجاه اإليجابي     " برس
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والسعودية مؤخرا والذي ينم عن حرص عربي إلنهاء االنقسام ال يترك خيارا أمام الرئيس محمود عباس                
إال العودة إلى الحوار الداخلي، ال سيما بعد أن تبين أن األحالم األمريكية بإقامة الدولة ليست إال وهمـا                   

  .ر العدوان الصهيوني على األراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات، كما قالوسرابا أمام استمرا
يتقدمه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل قد وصل الرياض قبل يومين اسـتجابة             " حماس"وكان وفد من    

  ". حماس"و" فتح"لدعوة من القيادة السعودية لبحث سبل إنهاء االنقسام الداخلي بسبب الخالف بين حركتي 
 10/12/2007س برسقد

  
  مع حوار بال شروط": المرونة"تتعهد " حماس" .16

ـ    :  رائد الفي  -غزة   ، وزير الداخلية السابق سعيد صيام، علـى أن         "حماس"شّدد رئيس الكتلة البرلمانية ل
، مشدداً علـى    "من يضع الشروط ال يريد الحوار أصالً وال يريد الخير للشعب الفلسطيني على اإلطالق             "

لتـسليم  " حمـاس "وأعرب صيام عن استعداد  ".هو سيد الموقف وسنحترم أي اتفاق ينتج عنه     الحوار  "أن  
، غير أنه رفـض بـشدة   "ألي شخص أو جهة منتدبة من الرئيس عباس  ) "المنتدى(مقر الرئاسة في غزة     

، لـيس   واشترط إعادة صياغة األجهزة األمنية وتسمية قادة لها متوافق عليهم وطنياً          . تسليم المقار األمنية  
حينها ليس لدى حمـاس أو      "، مضيفاً   "قادة العهد البائد المجرم الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه         "من بينهم   

وقلّل صيام من شأن االتصاالت التي جرت بين قادة من الحـركتين فـي               ".الحكومة مشكلة في تسليمها   
تبحـث عـن   "وقال إن حركته ". حظةال يمكن أن يبنى عليها حتى هذه الل      "الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه      

أرضية حقيقية النطالق حوار يوصل إلى قواسم مشتركة، وستكون مرنة إلى أبعد الحدود لما فيه مصلحة                
محاوالت تبذلها بعض الفصائل في قطاع غزة لتقديم عروض من شأنها           "وكشف عن   ". الشعب الفلسطيني 
  ".ةكل الخيارات مفتوح"، مشيراً إلى أن "تذليل الخالفات

  11/12/2007األخبار 
  

  عيد األضحى لحوار بعد "حماس" و"فتح"أبو زهري ينفي دعوة مصر  .17
نفت حركة حماس دعوة الحكومة المصرية لحركتي فـتح  : الرؤوف أرناؤوط، د ب أ   عبد: رام اهللا، غزة  

. همـا وحماس لزيارة القاهرة بعد عطلة عيد األضحى من أجل التباحث حول إمكانية استئناف الحوار بين              
هذه األخبار عارية عن الصحة تماما، وإنها مجرد        "وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في بيان          

إال أنه أشار إلى وجود وسـاطات       ". مبالغة وإثارة إعالمية للتغطية على الحقائق الموجودة على األرض        
  .عربية خاصة من قبل الرياض والقاهرة لضمان عقد لقاء ثنائي بين حماس وفتح

   11/12/2007الوطن السعودية 
  

  "حماس" و"فتح"اإلعالم ضخّم موضوع الحوار بين : الحورانيمحمد  .18
 أكد محمد الحوراني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، والناطق الرسمي            : يوسف الشايب  - رام اهللا 

لعربيـة،  باسمها، أن اإلعالم ضخم موضوع الحوار بين قيادات من فتح وأخرى من حماس في الضفة ا               
وأضـاف الحـوراني فـي تـصريحات         .بأكثر من عشر مرات من حجمه الطبيعي على أرض الواقع         

كل ما في األمر أنه جرت لقاءات غير رسمية بين عدد من قيادات فتح وحماس فـي الـضفة                   ": الغد"لـ
جس النبض بخصوص عدة قضايا منها العدول عن االنقالب الذي نفذته حمـاس فـي               "الغربية، من باب    

، "غزة، واالنتخابات المبكرة، واالتفاق على برنامج سياسي مشترك هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية            
واتفقنا أن تستمر اللقاءات في إطار من السرية، بعيداً عن اإلعالم، وما قد يثيره من تضخيم لألمر، وهو                  

ي حاورناها في الضفة، تختلـف      كنا نعتقد أن عقلية قيادات حماس الت      : وأضاف الحوراني  .ما حدث فعالً  
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تمام االختالف عن عقلية مجمل قيادات الحركة في غزة، والتي سربت هي نفسها أنباء اللقـاءات غيـر                  
  .نحن نشجع على الحوار المشروط، ومقتنعين بهذا الجهد: وأكد الحوراني .الرسمية

  11/12/2007الغد االردنية 
  

  "اإلسرائيلي "حتاللال لقاءات تمهد للتهدئة مع اال: "الجهاد" .19
نفت حركة الجهاد االسالمي ان تكون هناك لقاءات تجري داخل الساحة الفلسطينية للوصول الـى                :غزة

ال يمكن بـأي حـال مـن        "وقال زياد النخالة نائب االمين العام للحركة         .هدنة مع االحتالل االسرائيلي   
التهديدات االسرائيلية للشعب الفلـسطيني     االحوال ان يتم الحديث عن هدنة مع العدو االسرائيلي في ظل            

، وان ما يجري من لقاءات فلسطينية في قطاع غزة بين جميع قوى المقاومة هـو بهـدف                  "باجتياح غزة 
 .مواجهة احتماالت العدوان عليه

  11/12/2007القبس الكويتية 
  

  ناصر القدوة يتهم المفاوضين بصناعة المصائب للشعب الفلسطيني .20
تهم ممثل فلسطين في األمم المتحدة سابقا ناصر القدوة، المفاوض الفلسطيني بـصناعة             ا: الضفة الغربية 

جاءت أقوال القـدوة فـي       .المصائب للشعب الفلسطيني، وبعد ذلك إلقاء اللوم على هذا الشعب المسكين          
عبد ربـه   ، حيث اتهم القدوة ياسر      "مؤتمر أنابوليس "مؤتمر لحركة فتح البرلمانية عقد في رام اهللا بعنوان          

ال : "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو الوفد الفلسطيني لمؤتمر انابوليس وخاطبـه قـائال              
عـدم إجبـار    : "ونوه القدوة قـائالً    ".تشاغب فأنتم في الوفد المفاوض سبب المصائب للشعب الفلسطيني        

اوضات شيء مضحك، ألن الجانب     الجانب اإلسرائيلي على تجميد االستيطان ووقفه بشكل كامل  قبل المف          
اإلسرائيلي سوف يستغل الوقت أثناء المفاوضات، وبعد ذلك ال نجد شيئا نفاوض عليه، فـاألرض هـي                 

علينا االستفادة  :" وقال القدوة    ".أساس التفاوض، وال يمكن تصور أي  مفاوضات بدون تجميد االستيطان          
نخوض ذات التجربة الفاشلة، ونتعظ مـن الماضـي   من التجارب السابقة مع الجانب اإلسرائيلي، وان ال  

  ".المرير الذي أوصلنا إلى هذا الحال
  11/12/2007فلسطين اآلن 

  
  "حماس"و" فتح" يقترح على مسؤولين سوريين استضافة مؤتمر لحل خالف القدومي .21

ـ   :  إبراهيم حميدي  -دمشق   منظمة أمس أن رئيس الدائرة السياسية في       " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية ل
التحرير فاروق القدومي، اقترح أمس على المسؤولين السوريين تنظيم مؤتمر لتسعة فـصائل فلـسطينية               

وكان القدومي التقى    .إلى حل الخالفات بينهما   " حماس"و  " فتح"بهدف اتخاذ موقف مشترك يدعو حركتي       
ـ   . أمس نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم          صادر رسـمية إن    وقالـت م

، قبل  "األوضاع على الساحة الفلسطينية والسبل الكفيلة بتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني         "المحادثات تناولت   
حرص سورية على إنهاء الفرقة واالنقسام في الصف الفلسطيني ومـساندتها           "أن تنقل عن الشرع تأكيده      

ادر الفلـسطينية أن القـدومي      وأوضـحت المـص    ".كل مسعى يهدف إلى عودة اللحمة إلى هذا الصف        
  ". فتح"و" حماس"استعرض وجهة نظره إزاء نتائج المؤتمر الدولي في أنابوليس والوضع بين حركتي 

  11/12/2007الحياة 
  

  تدعو إلى الوحدة وتهاجم مشاريع التسوية "الشعبية" .22
ة الرئيـسية فـي ظـل     في الذكرى األربعين النطالقتها أن المهم، في بيان،  أكدت الجبهة الشعبية   :نابلس

األوضاع والظروف الحالية هي إعادة الوحدة الوطنية على أساس التراجع عن اإلجراءات األحادية التي              
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) وثيقة األسرى (والسلطة في الضفة، وااللتزام بوثيقة اإلجماع       " فتح"في غزة و  " حماس"اتخذت من جانب    
ح، لمراجعـة المـسيرة الـسياسية       واتفاق القاهرة، وإجراء حوار وطني شامل وشفاف وجريء وصـري         

ف الفلسطينية باعتبارها   .ت.وأخطائها، وتحديد أسس الشراكة في كل الهيئات والمؤسسات وعلى رأسها م          
وحذرت الجبهة من أن هذا الوضع المأزوم داخلياً جـار توظيفـه لـذات الـنهج                 .قائدة النضال الوطني  

عجيزية، وشطب حـق العـودة، واإلصـرار علـى          الت" اإلسرائيلية"والمداخل األمنية لحل االشتراطات     
  .االعتراف الفلسطيني والعربي بيهودية دولة االحتالل والعدوان

جـورج حـبش    .من جانب آخر، وجه األمين العام المؤسس لحركة القوميين العرب والجبهة الـشعبية د             
وق الشعب، ومن أجل     للدفاع عن حق   1967انطلقت عام   "برقيات للمحتفلين بالذكرى ذكّر فيها بأن الجبهة        

إن الجبهة وفية   : "وقال ".الحفاظ على الوحدة الوطنية، وقد حافظت على هذه األهداف ولعبت دوراً بارزاً           
لألهداف التي انطلقت لتحقيقها، ورغم أنها أدركت المصاعب إال أنها رفضت التسليم باألمر الواقع فـي                

 ."ظل اختالل موازين القوى، فالحقوق ال تسقط بالتقادم
  11/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  العالقة وننظّم اللبناني - الفلسطيني الحوار نطلق لكي االوان آن: في لبنان" حماس"ممثل  .23

في لبنان اسامة حمدان، في احتفال اقامته الحركة لمناسبة         " حماس"دعا ممثل حركة    : حسين سعد  - صور
الفلسطيني -الى التعجيل في اطالق الحوار اللبناني       الذكرى العشرين النطالقتها في مخيم البرج الشمالي،        

الفلـسطينية بكافـة   -بعد االنتهاء من استحقاق رئاسة الجمهورية، من اجل اعادة تنظيم العالقة اللبنانيـة      
الفلسطينية تقتضي عدم   -ولفت الى ان المصلحة الوطنية اللبنانية       . جوانبها السياسية واالجتماعية واالمنية   

وفيما خص اوضاع مخيم نهر البارد طالب حمدان بتسريع خطـوات            .يين بالشأن اللبناني  تورط الفلسطين 
العودة واعمار المخيم القديم وعودة اهله اليه، الن المخيم هو عنوان سياسي وتشكل اعادة اعماره رسالة                

  . للعالم بان اللبنانيين والفلسطينيين متمسكون بحق العودة ورفض كل اشكال التوطين
  11/12/2007ير السف  

    
  قرار مجلس القضاء األعلى قرار سياسي ال عالقة له بالقانون: "حماس" .24

قرار مجلس القضاء األعلى في رام اهللا اليوم بتعليق العمل في محاكم قطاع             " حماس"انتقدت حركة   : غزة
" حمـاس "وأكد المتحدث باسـم   .غزة، واعتبرته قرارا سياسيا الهدف منه تكريس حالة الفوضى في غزة      

سامي أبو زهري أن قرار مجلس القضاء األعلى ليس جديدا وأنه عبارة عن استكمال لخطـوات سـابقة                  
المؤسسات القضائية في غزة كانت معطلة      "كان قد اتخذها بدوافع سياسية ال عالقة لها بالقانون، وقال إن            

قـضاة والمحـامين   بالكامل في غزة بفعل اجراءات اتخذها مجلس القضاء األعلى الـذي طلـب مـن ال        
والعاملين في قطاع القضاء عدم التوجه لمكاتبهم، وهي دعوة تستهدف باألساس تكريس الفوضى، إذ لمن               

وأشار أبو زهري إلى أن مجلس القضاء األعلى أوقف العمل في            ".يحتكم الناس في حال غياب القضاء؟     
سريحها وال يوجد رجال أمـن لتنفيـذ        حزيران الماضي بعلة أن الشرطة تم ت      / المحاكم الجنائية منذ يونيو   

األحكام فتعطلت المحاكم الجنائية، وتم وقف تحصيل الرسوم القضائية، كما تمت مطالبة وكـالء النيابـة                
بعدم الدوام الرسمي، وهي اجراءات كان هدفها تعطيل المؤسسة القضائية بالكامل، ممـا دفـع بحركـة                 

    .ة الحياة للمؤسسة القضائية، على حد تعبيرهلتأسيس مجلس العدل األعلى من أجل إعاد" حماس"
 11/12/2007قدس برس 
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   تهاجم سالم فياض وتتهمه بتهميش فتح واستهداف غزة"كتائب األقصى" .25
حكومة تصريف األعمال في رام برئاسة سالم فياض، بـسبب          ، في بيان،    "كتائب األقصى "هاجمت  : غزة

طاع غزة، مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود       وتهميش ق " فتح"قطع رواتب عدد من عناصر حركة       
أين نحن اليوم وقد تولت حفنـة مـن   "وتساءل البيان  .عباس التحقق مما أسمته ممارسات رئيس حكومته     

المنتفعين والمرتزقة إدارة األمور وتسلقوا ظهر فتح الشماء ليعيشوا مثل العلـق علـى دمهـا النـازف                  
  .في غزة" فتح"ض من االستهانة بحقوق أبناء وجرحها المفتوح؟، محذرا حكومة فيا

 11/12/2007قدس برس
  

  في اتجاه حل نهائي" انعطافاً تاريخياً"أولمرت يتعهد  .26
هددت السلطة الفلسطينية بمقاطعة المفاوضات مع إسرائيل التي من المقـرر ان            :  محمد يونس  -رام اهللا   

اء حي جديد في مستوطنة في القدس الـشرقية،         تنطلق غداً االربعاء، بسبب قرار الحكومة اإلسرائيلية بن       
وعلى رغم أن الجانـب      .في اتجاه حل نهائي مع الفلسطينيين     " انعطاف تاريخي "فيما تعهد أولمرت قيادة     

اإلسرائيلي أبدى استعداداً للتنازل عن أحياء عربية في القدس الشرقية للفلسطينيين، فإنه يعتبـر المدينـة                
ووعد أولمـرت أمـس بإدخـال        .، وال يعتبرها جزءاً من الضفة الغربية      عاصمة موحدة أبدية إلسرائيل   

عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي    " أسوشيتد برس "ونقلت وكالة   ". مسار تاريخي "مفاوضات الحل النهائي في     
". حيـوي "قوله أمام مؤتمر اقتصادي في تل أبيب أمس، إن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل أمر                 

من الشعبين  (دمير حل الدولتين مع أي دعم دولي لفكرة قيام دولة واحدة تضم كل المقيمين               ت"وأضاف أن   
وأشار إلى أنـه    . كدولة يهودية " بحق متساٍو في التصويت، يهدد وجود إسرائيل      ) اإلسرائيلي والفلسطيني 

يخيـة  استغالل الفرصة إلطالق مفاوضات مستمرة وجادة بال توقف، سعياً إلى شق طريـق تار             "يعتزم  
  ".باتجاه واقع ديبلوماسي جديد

  11/12/2007الحياة 
 

  بيريز يشكك في معنى مؤتمر السالم المقبل في موسكو .27
شكك الرئيس االسرائيلي بيريز في حديث صحفي نشر امس، عـن تـشكيكه              :وكاالت –القدس المحتلة   

ولي الذي عقد اواخـر     بمعنى المؤتمر المقبل المرتقب في موسكو حول الشرق االوسط بعد االجتماع الد           
فريميـا  "وقال بيريز في الحديث الذي نـشرته صـحيفة           .تشرين الثاني في انابوليس بالواليات المتحدة     

 لكن ما هي االهداف التي يمكـن        ،ان ارادت روسيا تنظيم مثل هذا المؤتمر، فال بأس        "الروسية" نوفوستي
عـزز نفـوذ الواليـات      " مؤتمر انابوليس    وراى ان  ".تحديدها اثناء هذا المؤتمر وهل سيكون لها معنى؟       

بامكانها تعزيز نفوذهـا فـي نظـر العـرب ان           "وتابع ان روسيا من جهتها       ".المتحدة في العالم العربي   
ذلك سيكون بمثابة   . ساعدت الفلسطينيين على تطوير اقتصادهم، فالروس يملكون اليوم ما يكفي من المال           

  ".افضل اسهام لموسكو في حل المشكلة
  11/12/2007تور الدس

  
   غزة إضعافاً لعباس وخدمة إليران وحزب اهللاجتياحأيالون يعتبر  .28

بارز أولمرت من القيام بعملية اجتياح لقطاع غزة        " إسرائيلي"حذر وزير   :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
 يضعف الرئيس محمـود عبـاس فـي       " حماس"منوهاً بأن المساس بحركة     " االنتقام واالقتصاص "بدوافع  

 أن حملة عسكرية واسعة على غزة تعني ضـربة شـبه قاضـية              ،واعتبر أيالون عضو   .الضفة الغربية 
ودعا أيالون الذي كان رئيساً للشاباك رئيس الحكومة للنظر الـى            .وإيران" حماس"لعباس وتعزيزاً لقوة    

 يكـون تبريـر     اآلثار االستراتيجية لمثل هذه الخطوة موضحاً أنها مرتبطة بشرطين حيويين أولهمـا أن            



  

  

 
 

  

            14 ص                                     928:         العدد                        11/12/2007الثالثاء : التاريخ

كما ينبغي أن يؤمن السياق السياسي واالستراتيجي أال تلقـي النتـائج            "، مضيفاً   "مقنعاً"الحملة العسكرية   
وحذر من أن عملية عسكرية واسعة فـي         ".القاسية للحملة بظاللها على السبب المبرر وراءها أو تغييبه        

هم وأمالكهم، مؤكـداً أن اسـتهداف البنـى         للدفاع عن ديار  " فتح"القطاع من شأنها أن تدفع أتباع حركة        
 .ستقوض أنابولس وتقوي إيران وحزب اهللا وربما تدفع عباس لالستقالة" الحماس"التحتية ل

  11/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

   في إسرائيل"الخطر اإليراني" األميركي يبحث األركانقائد  .29
ميركية عن البرنامج النووي اإليراني، زار      في إطار تفاعالت تقرير االستخبارات األ      -طهران، تل أبيب    

باراك، ورئيس اركان الجيوش األميركية األميرال مايكل مولين إسرائيل، والتقى نظيره غابي اشكينازي             
وأفـادت وزارة الـدفاع      ". سـنوات  10المشاورات العسكرية األرفع مستوى بين الجانبين منذ        "إلجراء  

، "قضايا أمنية إقليمية  "ن األميرال مولين ونظرائه اإلسرائيليين، تناول       اإلسرائيلية في بيان أن االجتماع بي     
واستعرض أشـكينازي   . فيما بثت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ان المسألة اإليرانية نوقشت خالل المحادثات          

أمام مولين التغييرات التي يجريها الجيش اإلسرائيلي، ومدى جاهزيته الحتمال نشوب حرب على جبهات              
لكن الناطق باسم مولين، الكابتن جون كيربي، قال إن الهدف من زيارة األول هو سماع تحفظات                . في آن 

المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين عن تقرير االستخبارات، ال اتخاذ قرارات في شأن إيـران، وفقـاً لمـا                 
  ".يديعوت أحرونوت"أوردته صحيفة 

  11/12/2007الحياة 
  

   غزة خوفاً على الجندي األسيرتأجيل الهجوم على :إسرائيل .30
أن ربع مليون شـخص     " أمان"كشفت شعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي المعروفة باسم          -رام اهللا 

وقالت شعبة االستخبارات لمراسل    . في إسرائيل يقعون تحت مرمى وخطر صواريخ المقاومة الفلسطينية        
 معرضـين   2008سيكونون عـام    " ات غات كري"الصادرة امس، إن سكان عسقالن و     " معاريف"صحيفة  

وأووضحت الشعبة أنها نقلت هذا الكالم عبر تقرير لها تمت مناقشته           . للصواريخ المنطلقة من قطاع غزة    
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المـستوى فـي          .في جلسة الحكومة اإلسرائيلية التي عقدت يوم االحد       

جوم على غزة تأخر، مرجعاً التأخير الى اسباب عديـدة          إنه وعلى الرغم من ذلك، فإن اله      : "قوله" أمان"
  .لعل أبرزها هو مصير الجندي اإلسرائيلي االسير في غزة جلعاد شاليط

 11/12/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  ة اسرائيليون وفلسطينيون يقيمون اتحادا تجاريا مشتركا في الضفصناعيون .31
 اقاموا اتحادا تجاريا مشتركا لحث مشاريع اقتـصادية         مجموعة من الصناعيين االسرائيليين والفلسطينيين    

تشكل بمبادرة وزارة الخارجية السويدية،      وكان االتحاد . في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية      
  . واعضاء مجلس االدارة االسرائيليين هم رجال االعمال

  11/12/2007وكالة سما 
  

   %50" اإلمكانات"ص  العسكرية اإلسرائيلية تشكو تقلّالرقابة .32
قّدمت المسؤولة عن الرقابة العسكرية اإلسرائيلية، العميد سيما فاكنين، صورة بائسة عـن             : مهدي السيد 

وضع الرقابة عموماً، وعن أدائها خالل الحرب خصوصاً، وذلك خالل شهادتها أمام لجنـة فينـوغراد،                
المستمر في قوة الرقابة في مقابل وسـائل        فقد اشتكت فاكنين من التآكل       .والتي نُشرت أجزاء منها أمس    

 في المئـة، فـضالً عـن تراجـع          50اإلعالم من جهة، ومن تراجع وتقلّص االمكانات البشرية بنسبة          
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االمكانات المادية من جهة ثانية، إلى درجة أنها طلبت من بعض أصدقائها مـساعدتها خـالل الحـرب                  
  .لفزيونية من بيوتهم وإطالعها على انطباعاتهماألخيرة على لبنان، من خالل رصد بعض المحطات الت

  11/12/2007األخبار 
 

   المرشحين لمنصة القضاء إلى تحقيق أمني من قبل الشاباكإخضاع .33
أنه للمرة األولى في البالد ستكون الطريق إلى منصة القضاء عـن            "  يديعوت أحرونوت  "كتبت صحيفة   

حون إلى تحقيق أمني مـن قبـل الـشاباك، قبـل            ، وسيخضع المرش  )الشاباك(طريق جهاز األمن العام     
وجاء أن كل مرشح سوف يخضع لتحقيـق أمنـي           .المصادقة على تعيينهم من قبل اللجنة لتعيين القضاة       

ويشتمل التحقيق على أسئلة شخصية، وأسئلة      . بدرجة عالية، مثلما يحصل مع كبار المسؤولين في الدول        
ة، باإلضافة إلى فحص عن طريق جهاز كـشف الكـذب           حول تعاطي المخدرات، وعن الخلفية العسكري     

، والتوصيات، عالوة على التنازل عن الخصوصية من أجـل الوصـول إلـى معلومـات                )البوليغراف(
  . شخصية وسرية بشأن المرشح

  10/12/2007 48عرب
  

   يحرم على اليهود االحتفال بأعياد الميالدشابحاخام  .34
لعالم المسيحي بأعياد الميالد، كتب الحاخام اليهـودي الـشاب          عشية احتفاالت ا   :أسامة العيسة من القدس   

 مقاال في موقعه على شبكة اإلنترنت، وأعادت صحيفة يديعوت احرنوت نشره، حذر فيـه              ،ليفي براكمان 
ال يجب على اليهود االحتفال أو المشاركة في االحتفال بأعيـاد           "اليهود من االحتفال بأعياد الميالد وقال       

، ومحذرا من ان تعويـد االوالد اليهـود علـى هـذه             "كل من األشكال حفاظا على هويتهم     الميالد بأي ش  
. االحتفاالت ودمجهم في الثقافة المسيحية، سيجعلهم ال يفكرون بالزواج من يهوديـات عنـدما يكبـرون               
ط ويقول ليفي بان احتفال اليهود في ما يطلق عليه الشتات، بأعياد الميالد، هو نتيجة لتعرضهم للـضغو                

ويستعرض ما يراه موانع شرعية يهودية، تحول دون احتفال اليهـود بأعيـاد              .من أغلبية السكان هناك   
الميالد، مثل تناول الطعام الذي يصنع في هذه األعياد، بغير الطريقة الشرعية اليهودية، أو إذا جاء عيـد     

هوية البلدان التي يعيش فيها اليهود،      ويعتقد ليفي بان الخلط بين الهوية اليهودية و        .الميالد مثال يوم السبت   
كمـا  " من اجل األطفـال   "يشكل مشكلة حقيقية لهم، ويسخر من اليهود الذين يحتفلون بأعياد الميالد فقط             

يقولون، ويرى بان المشاركة في هذه االحتفاالت، سيكون تأثيره مدمرا اكثر على األطفال اليهود، النـه                
  ".ية الهويةازدواج"سيجعلهم يعانون مما يسميهم 

  11/12/2007موقع ايالف 
  

   في األقصى المزعوم مليون دوالر إلقامة الهيكل44 رصد تكشفوثائق  .35
الشيخ رائد صالح، حذر مـن أن الحفريـات          أن   :رام اهللا  من   11/12/2007 االتحاد اإلماراتية    نشرت

حفية عربية داخـل    كشفت مصادر ص   بينما   .االسرائيلية أسفل المسجد األقصى بلغت مرحلة خطيرة جداً       
 النقاب عن وثائق ومخططات يهودية إلقامة الهيكل المزعوم داخل          48 عاماألراضي الفلسطينية المحتلة    

الحرم القدسي الشريف، من خالل إجراءات عدة من بينها شق طرق وإقامة برج مراقبة داخـل الحـرم                  
  .ن دوالر مليو44 تبلغ قيمتها ذلكجل تنفيذ ألرصد ميزانية ، إضافة إلى نفسه

الجبهة االسـالمية   أن  : رام اهللا  مراسلها من     نائل موسى   نقال عن  11/12/2007 الحياة الجديدة    وذكرت
 اتهمت اسرائيل بالبدء بخطـوات عمليـة وصـفتها بـالخطيرة            ،المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات    

ـ        .لالستحواذ على المسجد االقصى وتحويله الى كنيس       سن خـاطر قيـام     واعتبر امين عـام الجبهـة ح
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مرجعيات دينية يهودية متطرفة باصدار وصايا وتعليمات التباعها عند دخول االقصى بمثابـة اعـالن               
 .رسمي بأن المسجد المبارك اصبح مقدساً يهودياً

  
  شاركون في االعتصام االسبوعي للتضامن مع زمالئهم خلف القضبان يمحررونأسرى  .36

 في االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى في مقر        ا مؤخرا الذين تحررو شارك األسرى المحررون     :غزة
اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، أمس، للتضامن مع زمالئهم الذين ال يزالون خلف قضبان                

  .سجون االحتالل
  11/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
   عبر معبر كرم أبو سالم غزة من العالقين تغادر قطاعجديدةدفعة  .37

 والتـي   غادرت، أمس، الدفعة الخامسة من المسافرين الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة           :ملمحمد الج 
 هاني الجبور، مسؤول التنـسيق واالرتبـاط فـي الجانـب            شارمن جانبه، أ   و . مسافراً 215نحو  ضمت  

 أن معظم هؤالء العالقين هم من الطالب الدارسين في جامعات خارج            ، الحدودي رفحالمصري من معبر    
توقع أن يواصل عشرات العالقين مغادرة القطاع خالل األيـام القليلـة           قد  و .زة وحملة إقامات بالخارج   غ

أن عدداً  قد ذكرت   وكانت مصادر متعددة،     . العالقين جميعالمقبلة على دفعات متالحقة، حتى يكتمل سفر        
 مخابرات إسرائيليون من    ، بعد أن منعهم ضباط     كرم ابو سالم   كبيراً من المسافرين أعيدوا من خالل معبر      

  .السفر، على الرغم من أنهم حصلوا على تنسيق إسرائيلي مسبق، واجتازوا معبر بيت حانون
  11/12/2007األيام الفلسطينية 

 
   االسرائيلي االحتاللروايات تسلط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية بسبب .38

تها جمعيـة المـرأة الفلـسطينية العاملـة     خالل جلسة استماع عقداستعرض ثالث نساء    : عمران الرشق 
 . فلـسطينيات  هنتفاصيل العنف الذي قاسينه على أيدي قوات االحتالل، فقط لكون         ،  للتنمية، بمدينة نابلس  

 ها، التي استمرت خمس سنوات،    األولى وهي األسيرة المحررة عبيدة أبو عيشة، قصة اعتقال        حيث روت   
 خطيبها، وقريبيها صفوت خليل ودارين أبو عيشة اللـذين          غتيال ال بحجة نيتها تنفيذ عملية فدائية، انتقاما     

تحدثت عن المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل       فقد  أما هيفاء منجد     .فجرا نفسيهما في أهداف إسرائيلية    
روت دنيا الجوهري وهي فلـسطينية ولـدت        في حين   . ، دون أي مبرر   2006حق عائلتها، اوائل عام     ب

باألردن، كيف تحول الفرح الذي رافق قرار عودتها إلى مسقط رأس عائلتها مدينـة              بالسعودية وعاشت   
نابلس، والزواج هناك، إلى شعور عميق بالغربة بعد أن حالت اإلجراءات اإلسرائيلية دون تمكنهـا مـن    

ل  الناشطة النسوية ريما نزال خالل اللقاء، أن قـوات االحـتال           أشارتمن جانبها،    و .رؤية عائلتها ثانية  
، جلهن من المدنيات اللـواتي لـم يكـن          2000 امرأة منذ بداية االنتفاضة الثانية أواخر عام         363قتلت  

 أسيرات في سجون    108كما أشارت إلى وجود      .مشاركات في أي نشاط ضد االحتالل لحظة استشهادهن       
عنـف الـذي   مديرة جمعية المرأة العاملة بـين ال في حين ربطت  االحتالل، في ظروف غاية في السوء،       

، بينت  2003والعنف الداخلي، مشيرة إلى دراسة محلية أجريت عام          يرتكبه االحتالل بحق الفلسطينيين،   
من حاالت العنف األسري ناجمة بشكل أو بأخر عن بطش االحتالل كالقتل واالعتقال واالهانة              % 81أن  

  .على الحواجز والبطالة إضافة إلى جدار الفصل العنصري
  10/12/2007 48عرب
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  معاناة الفلسطينيين النازحين من مخيم البارد بين االهمال والتغييب: تحقيق .39
اللواتي ال يزلّن قاطنات في مـدارس مخـّيم         الفلسطينيات  عشرات النّسوة   :  عبد الكافي الصمد   -البداوي  

هّن البّداوي منذ نزوحهّن من منازلهّن في مخّيم نهر البارد قبل أكثر من خمسة أشـهر، بـدأت أصـوات                  
باالرتفاع طلباً للمساعدة، وخصوصاً بعدما ُأهملت قضيتهّن على نحو كبير، إن في موضوع العودة إلـى                
المخّيم، أو في مجال تأمين المساعدات الضرورية لهن، والتي تراجعت إلى حّد كبير، وباتت تقتصر على                

وية لنازحي البارد على نحو كبير في       الحال المأسا  وقد تفاعلت    .ما تقّدمه األونروا، وهو بالكاد يسّد الرمق      
اآلونة األخيرة، إذ يكاد ال يمّر أسبوع من غير أن ينفّذوا اعتصاماً احتجاجياً أمام مكتب األونـروا فـي                   

 مع االشارة إلى    .مخّيم البّداوي، أو يرفعوا مذكرات بالمطالب إلى مدير الوكالة في لبنان ومفّوضها العام            
 إلى مسؤولي األونروا تضّمنت عبارات قاسـية، واتهامـات باإلهمـال            تعالمذكرة األخيرة التي رف   أن  

والتقاعس والفساد، بعدما رأت أّن مسؤولين فيها ينعمون ويصرفون مئات آالف الدوالرات شهرياً علـى               
  . في طرابلس، وال يعرفون شيئاً عن معاناة النّازحين وآالمهم" إن–كواليتي "الترف والسهر في فندق 

  11/12/2007األخبار 
  

  من المرضى جراء الحصار اإلسرائيلي إلى أربعة وثالثينغزة  ضحايا عددارتفاع  .40
أعلنت مصادر طبّية، استشهاد مواطنة مريضة بسبب منعها من ِقبل سلطات االحتالل من مغـادرة               : غزة

يرتفع عـدد    هاوباستشهاد .قطاع غزة لتلقّي العالج الالزم في الخارج، بعد معاناة قاسية من مرض القلب            
  .ريضاضحايا الحصار اإلسرائيلي الخانق على القطاع إلى أربعة وثالثين م

  10/12/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  ولد في غزة بقلب مثقوب طفل ناشد التدخل لعالجوفد لجنة مواجهة الحصار ي .41
تشفى غـزة األوروبـي،     في مس فلسطيني  زار وفد من اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار طفل         : ألفت حداد 

وتنتظر عائلته سماح االحتالل لها بالسفر إلجراء العملية الالزمة له بالخـارج           ،  وهو مولود بثقب في قلبه    
 حسب، ب قبل فوات األوان، خاصة بعد تطور وتدهور وضعه الصحي بمشكلة في الكبد وانتفاخ في الجسد              

وكل المعنيين بحقوق اإلنسان في فلسطين والعـالم        طالبت اللجنة المنظمات الحقوقية      وقد   . األطباء ما قاله 
  .لضحايا الحصار والمتضامنين األجانب بالتدخل الفوري والسريع قبل فوات األوان وانضمام الطفل

  10/12/2007 48عرب
  

  قطاعال تسبب في زيادة االضطرابات النفسية لدى مواطني الحصار: غزة .42
 عامـاً   59فسية أمس في بيان أصدره،  لمناسبة مرور       برنامج غزة للصحة الن     أعلن :سمير حمتو  -غزة  

ن الحصار المفروض على قطاع غزة زاد من  معـدالت           أ ،على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     
اإلضرابات النفسية وخاصة لدى األطفال محذرا من النتائج الخطيرة المترتبة على اسـتمرار األوضـاع               

الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان إلى التدخل العاجل للضغط علـى          ودعا المجتمع   . قطاعالالمتدهورة في   
 وسيؤدي  ،ن ذلك سيفاقم من المعاناة اإلنسانية     الحكومة اإلسرائيلية لوقف تنفيذ خطتها بخنق قطاع غزة، أل        
  .إلى المزيد من التدهور األمني والسياسي في المنطقة والعالم

  11/12/2007الحياة الجديدة 
  

  الطراف العربية تنازلت في انابوليس عن حق الشعب الفلسطيني  ان ايؤكدابو عودة  .43
اعتبر رئيس الديوان الملكي االسبق في االردن عدنان ابوعودة ان مشاركة العرب :  طارق الفايد-عمان 

الكثيفة التي شهدها مؤتمر انابوليس مؤخرا هي تنازل حقيقي لمطالب الشعب الفلسطيني المهجر، كما ان 
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وقال . ذا المؤتمر تعتبر تحضيرا ليكون غطاًء لهم في المحادثات القادمة مع اسرائيلمشاركتهم في ه
ابوعودة، عند ترؤسه احدى جلسات الندوة التي نظمها مركز دراسات الشرق االوسط ونقابة المهندسين 

 – 2000حق العودة بين النظرية والتطبيق خالل الفترة "االردنيين، امس، في العاصمة عمان حول 
  . ، اذا لم يتدارك العرب امرهم بعد مؤتمر انابوليس سوف تحدث التنازالت المؤلمة"م2007

  11/12/2007القدس العربي 
  

   األردن يدعون الحكومات العربية لفك الحصار عن غزة إسالميو .44
طالبت الحركة اإلسالمية في األردن الحكومات العربية بفك الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح : عمان

الرضوخ للصلف "معابر، داعية الشعوب العربية واإلسالمية الضغط على حكوماتها لمنعها من ال
ليس معقوال ان تبقى األردن ومصر عاجزتين عن كسر هذا الحصار بأي : "وقالت". األمريكي الصهيوني

ة المساعدة باستمرار الحصار على قطاع غز"وأكد بيان صدر عن الحركة، أمس، ان ". حجة أو ذريعة
واتساعه ال يقره خلق وال دين وال إنسانية، وليس له تبرير اال الرغبة بالتساوق التام مع إرادة المحتل 

   ".الغاصب، وأن الواجب يستدعي اإلسراع بفك الحصار عن غزة
  11/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في رام اهللالقرالة كشف عن إمكانية إصدار جوازات السفر األردنية من الممثلية األردنية  .45

كشف السفير األردني لدى السلطة الوطنية يحيى القرالة، خالل لقاء مع ممثلي :  منتصر حمدان-رام اهللا 
، في مقر الممثلية االردنية في رام اهللا، عن وجود دراسة المكانية االعالم المحلية ووكاالت االنباءوسائل 

ثلية االردنية، موضحا ان هذا االمر يجري اصدار جوازات السفر االردنية وتجديدها من خالل المم
  .دراسته ولم يجر اتخاذ قرارات نهائية بشأنه خاصة وانه بحاجة العداد كبيرة من الموظفين واالبنية

   11/12/2007الحياة الجديدة 
  

    في القدس ينتقد موقف رايس من بناء المستوطناتمتريطارق  .46
رداً على سؤال عن استئناف اسرائيل البناء االستيطاني في          طارق متري، امس،     اللبناني وزير الثقافة    قال

ليس مستغرباً أن يتفلت اإلسرائيليون من التزاماتهم، مرة بعد مرة، بـل المـستغرب اال               : القدس الشرقية 
رايس االنتقاد المخفف والقائل ان بناء الوحدات الـسكنية فـي           ) ازاالميركية كوندالي (يتعدى رد الوزيرة    

 يساعد في بناء الثقة، فدور الحكم الذي اعلنت باسم الواليـات المتحـدة عزمهـا علـى                  المستوطنات ال 
كما ان التزامها المعلن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يقتـضي          . االضطالع به يستدعي موقفاً أكثر حزماً     

  .رفضا قاطعا لمواصلة االستيطان
  11/12/2007السفير 

  
  س لوقف االستيطان في القدعربيتحرك  .47

أجرى االمين العام للجامعة العربية، أمس، مشاورات مع وزير الخارجية السعودي : وكاالتال -القاهرة 
االمير سعود الفيصل الرئيس الحالي للقمة العربية ووزراء الخارجية العرب، حول اعالن الحكومة 

بالقرب من " ار حوماه"الذي تسميه ، وحدات استيطان في جبل ابوغنيم307االسرائيلية عزمها على بناء 
وبعث موسى برسائل إلى اعضاء اللجنة . القدس الشرقية المحتلة، وتم بحث التحرك العربي لمواجهة ذلك

  الرباعية الدولية حول الموضوع نفسه، واعتبر القرار االسرائيلي انتهاكا صارخا للتعهدات التي ذكرت 
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لي الذي يعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس في مؤتمر أنابوليس، فضال عن انه انتهاك للقانون الدو
  .الشرقية اراضي محتلة

  11/12/2007االتحاد اإلماراتية 
  

 ال يمكن أن نتحدث عن مفاوضات وفي نفس الوقت نمضي في االستيطان: أبوالغيط .48
نفى وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط بشكل قاطع وجود أي ترتيبات لعقد قمة خماسية : القاهرة

هناك دعوة من الرباعي الدولي :"ربية تضم مصر وسوريا والسعودية واألردن وفلسطين، وقال ع
لالجتماع مع اللجنة الوزارية العربية لمبادرة السالم على هامش اجتماع المانحين للسلطة الفلسطينية في 

ولجنة المبادرة، مسألة المستوطنات االسرائيلية ستكون مطروحة على اجتماع الرباعي "واكد ان . باريس
وال يمكن ان نتحدث عن مفاوضات وتسوية وانهاء النزاع، وفي نفس الوقت نمضي في االستيطان حتى 

لطبيعي للمستوطنات كما تزعم اسرائيل، فال يوجد شيء اسمه التوسيع الطبيعي ولو بدعوى التوسيع ا
  ".وكأنه يستهدف قتل عملية السالم" خرطة الطريق"للمستوطنات، وهو اخالل بـ

  11/12/2007االتحاد اإلماراتية 
  

  العطية يندد بمواصلة إسرائيل نهجها االستيطاني .49
دول الخليج العربية، عبدالرحمن العطية بمواصلة الحكومة ندد األمين العام لمجلس التعاون ل: الرياض

اإلسرائيلية نهجها االستيطاني غير المشروع، وذلك بإقامة وحدات استيطانية في جبل أبو غنيم بالقرب 
من القدس الشرقية، وقال إن هذه الخطوات تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويتنافى مع ما تم 

وأوضح العطية أن هذا اإلجراء االستفزازي عشية . ؤتمر أنا بوليس قبل أسبوعيناالتفاق بشأنه في م
انعقاد مفاوضات الوضع النهائي يبرهن على نوايا اإلسرائيليين لتكريس األمر الواقع ويؤشر على عدم 

  .الجدية في االلتزام بالقرارات الشرعية الدولية، ويدفع الجميع إلى فقدان الثقة في جدوى التفاوض
  11/12/2007الوطن السعودية 

  
  المطالبة بخروج القواعد األمريكية أجدى من شراء األسلحة: مرشد اإلخوان في مصر .50

طالب المرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر مهدي عاكف، األنظمة العربية واإلسالمية بعدم : القاهرة
دة الواليات المتحدة األمريكية، معتبراً أن االنسياق وراء دعوات التفرق التي يروج لها النظام العالمي بقيا

الخطر األكبر على أمن الدول العربية واإلسالمية هو العدو الصهيوني من جهة، والقواعد األمريكية 
المنتشرة في أنحاء الدول العربية، وهو ما يستوجب عدم تحويل دفة الصراع من عربي صهيوني إلى أي 

حفية مكتوبة، على أن الدول العربية بما حباها اهللا من وشّدد عاكف في تصريحات ص. مسار آخر
خيرات مطلوب منها أن تراجع موقفها من سياسة التسليح غير المرشدة، والتي ال تعود بالنفع إال على 

ودعا عاكف في تصريحه إلى ضرورة السعي إلخراج القواعد األمريكية من . خزانات تجار السالح
ات سالح، ألنها لن تكون ذات جدوى في ظل تهديد حقيقي، وفزع المنطقة قبل الحديث عن أي صفق

واقعي تمثله قواعد حربية أمريكية، ال ترعى أبدا المصالح الذاتية للدول المضيفة، قدر رعايتها لمصالحها 
  .ومصالح ربيبتها الصهيونية

   10/12/2007قدس برس 
  

  دياًأثبت أن الصراع وجودي وليس حدو" أنابولس: " مصريونسياسيون .51
فشل بكل المقاييس " أنابولس"في القاهرة، أكد سياسيون وبرلمانيون مصريون أن لقاء : وكاالتال -القدس 

في الدفع باتجاه تحقيق أي تقدم ايجابي لمصلحة أي من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، 
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مؤتمرات، يجدد التأكيد على أن الصراع مجددين التأكيد أن اللقاء وما قبله وما يمكن أن يأتي بعده من 
عبدالوهاب المسيري .وقال المفكر د". وليس صراع حدودصراع وجود "مع العدو الصهيوني سيظل 

إن مؤتمر أنابولس لم يأت بجديد، مؤكدا أن هناك إشارات كثيرة قبل المؤتمر " كفاية"المنسق العام لحركة 
عبداهللا األشعل، .وأكد د. لمؤتمر إال قبله بيومين محدد لدللت على فشله، وفي مقدمتها عدم وضوح موعد

مساعد وزير الخارجية السابق، في البداية على عدد من الحقائق، أهمها أن الحركة الصهيونية هي شركة 
وحدها، مشيراً إلى أن هذه الحركة " إسرائيل"عالمية تشارك فيها جميع الدول الغربية وال تتمثل في 

وبدأ أستاذ . ثم بعد ذلك التحول إلى السيطرة على دول الجوار" إسرائيل"طين هي ركَّزت على أن فلس
وجودي " إسرائيل"جمال زهران حديثه بالتأكيد على أن الصراع مع .العلوم السياسية والنائب المستقل د

" سرائيلإ"وليس حدودياً، مشيرا إلى أن هذا اللقاء وغيره يجدد التأكيد على هذه الحقيقة، مشددا على أن 
عبدالحميد الغزالي .ولفت د. في النهاية إلى زوال ألنها كيان عنصري قائم على اغتصاب الحقوق

خرج بوثيقة تتحدث عن " أنابولس"المستشار السياسي للمرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين إلى أن 
رات الدولية والمبادرة رغم أن الحكومات العربية كانت تطالب بوثيقة تستند إلى القرا" بدء مفاوضات"

  .العربية وخارطة الطريق، مشيراً إلى أنه لم يتم التركيز على شيء مما سبق سوى على خارطة الطريق
  11/12/2007الخليج اإلماراتية 

  
  على مرور حجاج غزة" االسرائيلي" غير معني باالحتجاج الغيطأبو  .52

انه غير معني باالحتجاج اإلسرائيلي ضد أكد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، أمس، : ب.ف.أ
سماح مصر لفلسطينيي قطاع غزة بعبور معبر رفح البري ألداء فريضة الحج في السعودية، حيث قال 

السماح (وان يقبل االحتجاج أو ال يقبل فذلك ال يعنيني، ولكن ما يعنيني هو االلتزام .. فليحتج من يحتج"
  ."بأداء فريضة الحج) ألبناء قطاع غزة

  11/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

   المصرية تضبط حقائب تحوي نصف طن من المتفجرات في سيناءالشرطة .53
 حقيبة تحوي نصف طن من المتفجرات، 15أفادت وكاالت األنباء، أن الشرطة المصرية عثرت على 

 لتهريبها إلى وبحسبها فإن الحقائب كانت معدة، على ما يبدو،. في مكان غير بعيد عن العريش في سيناء
وقال وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، لمبعوث الرباعية ورئيس الحكومة البريطانية . قطاع غزة

السابق، طوني بلير، إن عمليات التهريب تتزايد، وأنه بإمكان مصر وقف عمليات التهريب في يوم واحد 
ات المصرية، عمر سليمان، وقال إنه كان قد تحدث في هذا الشأن مع رئيس المخابر. لو أرادت ذلك

وقال له إنه يجب على مصر أن تحارب عمليات التهريب هذه، إال أنه لم يتم تنفيذ أي شيء، على حد 
كما ادعت المصادر ذاتها أن مصر تبذل مجهودا إعالميا في النشر عن عمليات إحباط عمليات . قوله

  . التهريب، عندما يتم ذلك
  10/12/2007 48عرب

  
  اإلسرائيلي" أفق" عن صفقة  تتخلّىتركيا .54

للتجسس عليها إلى " أفق"أدى اشتراط تل أبيب عدم استخدام القمر االصطناعي اإلسرائيلي : محمد بدير
وذكرت . أن تلغي أنقرة صفقة شراء نموذج متقدم منه، وفقاً لما أفادت به تقارير إعالمية إسرائيلية

لعليا، التي تتبع لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أن هيئة الشراء التركية ا" جيروزالم بوست"صحيفة 
  أردوغان، قررت األسبوع الماضي، بعد أشهر من المفاوضات، عدم القبول بالعرض اإلسرائيلي بسبب 
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الشرط الذي أدخلته وزارة الدفاع اإلسرائيلية إلى الصفقة، والقاضي بعدم السماح لتركيا باستعمال القمر 
  . اإلسرائيليةاالصطناعي لتغطية األراضي

  11/12/2007األخبار 
  

   إلعادة يهودها من فلسطين المحتلة تنشطروسيا  .55
تعمل روسيا على تنفيذ خطة إلعادة اليهود الروس الذين هـاجروا الـى             :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ابق يديره ضابط االستخبارات الروسـي الـس      " تل ابيب "منذ التسعينات، وأقامت مكتبا لها في       " إسرائيل"
خطوة من شأنها ان تعرقل الخريطة الديمغرافية التي ترغـب          " إسرائيل"ألكسندر كريوكوف، ما اعتبرته     

في ان تضمن من خاللها اكثرية مطلقة لليهود باعتمادها على الهجرة الواسعة، خاصـة بـين                " إسرائيل"
 قدمتـه االسـتخبارات     وفي تقرير . وتعمل روسيا على تنفيذ خطتها تحت غطاء البرامج الثقافية         .الروس

تل "ايهود اولمرت، ذكرت ان مركزا ثقافيا روسيا افتتح في          " اإلسرائيلية"إلى رئيس الحكومة    " اإلسرائيلية"
التي أقامها الرئيس الروسي، فالديمير بوتين      " أبناء الوطن "، السنة الماضية، تحول إلى فرع لمنظمة        "أبيب
ان " إسرائيل"وترى  . هاجرين الروس والمؤسسات الروسية    بهدف الحفاظ على العالقة بين الم      2000عام  

كريوكوف يعمل على إقناع الروس بالعودة إلى وطنهم، ويعرض عليهم مغريات مالية من حيث ضـمان                
 5وعرضت المنظمة الروسية سلة الستيعاب كل روسـي بقيمـة           . أماكن عمل ورواتب عالية في روسيا     

وبالمقابل تتعهد بـضمان    ". اإلسرائيلية"التنازل عن الجنسية    آالف دوالر مشترطة الحصول عليها مقابل       
منذ التـسعينات مليـون     " إسرائيل"ويبلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى       . سرعة إصدار جنسية روسية له    

 ألف ممن بقوا في     300 ألف منهم عادوا إلى روسيا فيما تشير المعطيات إلى أن            100روسي، اكثر من    
بتنفيذ خطة إلعادة اكبر عدد من      " اإلسرائيلية"إزاء هذه الخطة بدأت الحكومة       .هودمن غير الي  " إسرائيل"

" إسرائيل"مهمة تشجيع الروس على الهجرة إلى       " ناتيف"وتتولى مؤسسة   . الروس الذين عادوا إلى روسيا    
 فـي   "إسـرائيل "بإقامة بيـت    " اإلسرائيلية"ونشرت إعالنات لها في روسيا فيما تفكر وزارة االستيعاب          

، وتشجع مـن    "ال.آي.بزنس" كما أعدت خطة أطلقت عليها    . موسكو لتشجيع النشاطات الثقافية بين اليهود     
وفي هذا اإلطار سـتمنح قروضـاً فـي         ". إسرائيل"خاللها رجال األعمال الروس على نقل أعمالهم إلى         

ريـة القائمـة مـن      شروط مريحة لفتح مصالح تجارية في البالد، وستمنح مساعدات لنقل األعمال التجا           
  ".إسرائيل"روسيا إلى 

  11/12/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل على الوفاء بالتزامات السالمتحضأوروبا  .56
قالت مفوضة العالقات الخارجية باالتحاد األوروبـي بنيتـا فيريـرو            : االتحاد ووكاالت األنباء   -القاهرة
 منـزل ووحـدات     300 خطط إسرائيل بناء      ردا على سؤال بشأن    ،في بروكسل للصحفيين  أمس   ،فالدنر

وقالت فيريرو فالدنر بعد االجتماع مـع       . "أشعر بقلق بالغ   " :1967أخرى على أراض احتلتها في حرب       
العمليـة  ... نريد أن تكون هناك عملية سالم ناجحة      "رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في بروكسل        

وتابعت أن إسرائيل عليها تخفيف القيـود        ."ى األرض السياسية يجب أن تكون مدعومة باحراز نجاح عل       
أدعو الحكومة اإلسرائيلية بالفعل للوفاء بكل التزاماتها التـي         "المفروضة على حركة الفلسطينيين مضيفة      

جرى التوصل إليها من قبل وفي أنابوليس وأيضا تفادي أي إجراء قد يشكك في عملية بناء الثقـة علـى                  
 فالدنر إن االتحاد األوروبي انضم إلى الواليات المتحدة واألمـم المتحـدة فـي               وقالت فيريرو . "الجانبين

.  فـي منطقـة القـدس      "هار حوما "السعي للحصول على تفسير لخطوة اصدار تراخيص بناء منازل في           
  ."أتطلع لسماع رد السلطات اإلسرائيلية"واستطردت 

  11/12/2007االتحاد اإلماراتية 
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   مليون دوالر في مؤتمر باريس500لفلسطينية بـبريطانيا تتعهد للسلطة ا .57

الـرئيس  أبلغ وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطـاني دوغـالس الكـسندر               : د ب أ   -رام اهللا   
المملكة المتحدة ستتعهد فـي مـؤتمر       " أن   ، خالل اجتماعهما في رام اهللا امس      ،عباسالفلسطيني محمود   

 مليون دوالر، مساهمة منها     500بع عشر من الشهر الحالي، بمبلغ       باريس للمانحين الذي سيعقد في السا     
في دعم خطة التنمية الفلسطينية، والموازنة العامة للسلطة، للمساعدة في بنـاء المؤسـسات الفلـسطينية                

  ".تمهيداً القامة الدولة
  11/12/2007الدستور 

  
   بليون دوالر خدمة الديون في الشرق األوسط91: مؤتمر يوروموني .58

 وزير المال القطري يوسف حسين كمال أمس لدى افتتاحه في الدوحة            أكد:  محمد المكي احمد   -لدوحة  ا
ن المنطقة العربية ال تتمتع بمناعـة ضـد         أ ،مؤتمر يوروموني ألسواق الدين في منطقة الشرق األوسط       

ي الشرق األوسـط    وأكد ان حجم سوق الدين ف      .أزمة االئتمان العالمية وأثرها في توافر الديون وتكلفتها       
 ثالث مرات، بحيث باتت حصة المنطقة من خدمة الـديون           2006تضاعف خالل عام    قد  وشمال أفريقيا   

  . بليوناً من طريق اإلقراض المصرفي68 بليون دوالر، بينها 91
  11/12/2007الحياة 

  
   بليون دوالر في القطاع الخاص األميركي250دول الخليج ضخّت  .59

فتت االستثمارات الضخمة التي ضختها دول مجلس التعاون الخليجي اخيراً، في           ل:  دالل ابوغزالة  -دبي  
فـي  خالل مشاركتهم    وا،قدرالذين  صفقات تملك مؤسسات عالمية واقليمية، انظار اقطاب هذه الصناعة،          

الذي انطلق في دبي امس، اجمالي االموال العربية التي ضـخت            منتدى االستثمارات في الملكية الخاصة    
 بليون دوالر، بمعدل نمـو تجـاوز        250كا منذ مطلع العام بأكثر من       ياع الملكية الخاصة في امر    في قط 

 بليون دوالر   20 في حين جمعت المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع نحو            .عن العام الماضي  % 80
  .من منطقة الخليج الستثمارها في الملكية الخاصة في المنطقة العربية

  11/12/2007الحياة 
  

   ألف مصاب بمرض االيدز في العالم العربي460 .60
أعلن الشيخ حمد بن جبر آل ثانى نائب رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من االيدز في               : يو بي أي   -الدوحة  

هـذا   أن متوسـط عـدد المـصابين ب        ،قطر أمس أمام ورشة عمل في الدوحة للتوعية من مرض االيدز          
ن التقديرات العالمية تـشير     أ  الفتا إلى  . ألفا 460اية العام الماضي    في العالم العربي بلغ حتى نه      مرضال

 مليـون   45 مليون فرد وسيصل الى      42الى أن عدد المصابين بهذا الوباء في العالم وصل الى أكثر من             
  .2010بحلول العام 

 11/12/2007الوطن الكويتية 
 

  لترتيبات مؤتمر المانحين الذي سينعقد في باريس األسبوع المقب .61
نشرت الكاتبة اإلسرائيلية ليسلي سوسير على موقع وكالة جويش تيليغرافيك اإللكتروني تحلـيالً             : الجمل

  ".ما بعد أنابوليس، الجانبان يتصارعان حول العمل الذي يتوجب القيام به"حمل عنوان 
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ي المتوقع البدء   يمثل التحليل وجهة النظر اإلسرائيلية إزاء أنابوليس، وتحاول توصيف السيناريو التفاوض          
  :فيه بعد غد بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وتقول الكاتبة اإلسرائيلية في تحليلها

بعد الخُيالء واألبهة التي ترافقت مع مالبسات انعقاد أنابوليس، فإن المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين             
ولن يكون علـيهم    "الدولتين"المتعلقة بحل   يعملون بنشاط من أجل القيام بمفاوضات صعبة حول التفاصيل          

االتفاق حول القضايا الجوهرية مثل الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية فحسب وإنما يتوجب علـيهم               
أيضاً أن يجدوا األرضية المشتركة التي يمكن باالستناد إليها أن يتوصلوا إلى الحد األدنى الذي يمكن أن                 

، وهو حد أدنى يبدأ نطاقه من أنظمة الصرف الـصحي المـشتركة وحتـى               ينظم العالقات بين الدولتين   
  .مخصصات الطاقة الكهرومغناطيسية

:  كانون األول الحالي سوف تمضي ضمن ثالثة مسارات        12عن عملية السالم التي تحدد لها أن تبدأ في          
  .هي السياسي واالقتصادي واألمني

لنهائية المتعلقة بتوفير أمن إسرائيل، والدولة الفلسطينية       وخالل فترة التفاوض بين الجانبين حول الصفقة ا       
الممكنة، فإن على الجانبين أن يقوموا بمقابلة التزاماتهما الواردة في مشروع سالم خارطة الطريق المقدم               

  .والمكفول دولياً
مية اإلسرائيلية  وبالنسبة إلسرائيل فإن هذا معناه تجميد المستوطنات اليهودية وإزالة النقاط والحواجز اليو           

أما بالنسبة للفلسطينيين فإن هذا معناه تفكيك الميليشيات اإلرهابية، وسـوف    . الموجودة في الضفة الغربية   
يتمثل دور الواليات المتحدة األمريكية خالل هذه الفترة بعملية التحكيم بين األطراف فيما يتعلق باإليفـاء                

  .بااللتزامات
  :على المسار السياسي* 

وليس اتفق الطرفان اإلسرائيلي والفلسطيني على القيام بتشكيل لجنة توجيه مشتركة تقوم بالرصـد         في أناب 
والمراقبة واإلشراف على عملية التفاوض، على أن يرأس هذه اللجنة مفاوض رئيسي من كـل جانـب،                 

ألولى سوف   كانون األول الحالي، ومهمتها ا     12وتمت جدولة االجتماع األول لهذه اللجنة ليكون في يوم          
  .تكون تطوير خطة العمل المشترك

 مجموعة عمل بحيث يتم تخصيص مجموعة واحدة لكل واحـدة           14إسرائيل سوف تقترح تكوين حوالي      
الحدود، القـدس، الالجئـين، الميـاه، الترتيبـات األمنيـة،           : من القضايا الجوهرية الستة والمتمثلة في     

 تختص بالنظر في القضايا الثانوية، وهي قـضايا سـوف           أما بقية اللجان فسوف   . والمستوطنات اليهودية 
تتضمن مسائل مثل االستخدام اإلسرائيلي المستمر للمجال الجوي للضفة الغربية وقطاع غزة، تخصيص             

وهي عملية سـوف يترتـب      (نطاق محدد الستخدام موجات الراديو على خط الطيف الكهرومغناطيسي          
، الـصرف   )طيرة على عمليات الجمع االسـتخباري للمعلومـات       عليها الكثير من التداعيات الهامة والخ     

الصحي المشترك، نظام النفايات، قواعد الضرائب والجمارك، التعاون االقتـصادي، إجـراءات عبـور              
  .الحدود، وتنسيق النظم القضائية

يـة  عملت إسرائيل على تشكيل إدارة خاصة بالسالم تشبه تماماً تلك التي كانت موجودة خالل فتـرة عمل   
 فريقاً من الخبـراء يعملـون بـشكل متقابـل           14م، وسوف تتضمن هذه اإلدارة      2000كامب ديفيد عام    
ـ   وسوف يتوجب على رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود       .  لجنة عمل المعنية بالتفاوض    14ومتناظر مع ال

ة رئـيس   أولمرت أن يقرر نطاق صالحيات وتبعية والية هذه الدائرة، أي هل تقع ضمن نطاق مـسؤولي               
وعلـى  . الوزراء أم ضمن نطاق صالحيات وزيرة الخارجية باعتبارها المفاوض اإلسرائيلي الرئيـسي           

األغلب فإن تسيبي ليفني سوف تتولى أعباء القيام بهمام المفاوض الرئيسي برغم أن أولمرت بإمكانه أن                
  .يقرر في أمر تغيير األفراد والعناصر المفاوضة

 المفاوض الفلسطيني الرئيسي هو رئيس الوزراء السابق أحمد قريـع الـذي             على الجانب الفلسطيني فإن   
  .ترأس الفريق الفلسطيني المفاوض في المرحلة األولى من عملية أوسلو
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  :على المسار االقتصادي* 
يهدف المسار االقتصادي على أن يعمل في وظيفة الداعم والعامل المساعد مـن أجـل إحـراز التقـدم                   

 االستثمار األجنبي يمكن أن يعطي الفلسطينيين الدافع الباعث لخلق دولـة مـسالمة              السياسي، وذلك ألن  
إضافة على القدرة على تحل المسؤولية والقيام بأعباء تسيير هذه الدولة، ولكن على هذه الـصورة فـإن                  

بالسالم، مقابل قيام الفلسطينيين    " الجزرة"التدفق الكبير لالستثمار األجنبي يجب أن يعمل في كل من دور            
وكوسيلة لمساعدة الفلسطينيين في خلق وإقامة مؤسسات فاعلة في أداء دورهـا الـوظيفي واالقتـصاد                

  .المنفتح
 كانون األول الجاري، سوف تقوم فرنسا باستضافة مؤتمر المانحين الرئيسي ضمن ترتيبات             17في يوم   

 أن تقوم السلطة الفلسطينية بالمطالبة      عملية المتابعة االقتصادية لسالم أنابوليس، وفي باريس من المتوقع        
 مليار دوالر وذلك لتوفير الغطاء المالي والنقدي لدعم الميزانية والتنمية، والهدف من األموال              5.5بمبلغ  

هو تحفيز االقتصاد وتمويل تشييد البنيات التحتية الجديدة وتغطية إصالحات الحكومة، وسـوف يكـون               
المبعوث الحالي للجنـة    (س الوزراء البريطاني السابق طوني بلير       رئي: أبرز الحضور في مؤتمر باريس    

  .، الواليات المتحدة، االتحاد األوروبي، روسيا، واألمم المتحدة، إضافة إلى األطراف األخرى)الرباعية
  : مشروعات خاصة هي4وتقول المعلومات بأن طوني بلير قد حدد بصورة مسبقة إقامة 

  .صحي بقطاع غزةمشروع صيانة شبكة الصرف ال• 
  .إقامة حاضنة صناعية الذي ترعاه تركيا• 
  . الصناعية التي التزمت اليابان بتمويله–إقامة مشروع الحاضنة الزراعية • 
  ).وبالذات في بيت لحم(مشروع إحياء وإنعاش السياحة • 

 تركـز   وإضافة لذلك فقد شدد بلير على ضرورة تعزيز القدرة على خلق الفرص لتولي الوظائف بحيث              
  .هذه المشروعات على العمالة المكثفة

  :على المسار األمني* 
 مليون رصاصة   2 بندقية،   1000 عربة مدرعة روسية الصنع،      25: وافقت إسرائيل على السماح بشحن    

للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والهدف من ذلك هو تقديم المساعدة على المدى القـصير للقـوات              
باس رئيس السلطة الفلسطينية في صراعها ضد مسلحي حركة حماس الذين يعملـون             الموالية لمحمود ع  

بنشاط في نابلس، وعلى المدى الطويل إلى إعطاء محمود عباس القدرة الكافية لتنفيذ االلتـزام الرئيـسي      
  .الوارد في خارطة الطريق والمتعلق بنزع سالح الميليشيات اإلرهابية

 من عناصر قوات الشرطة الفلسطينية الخاصـة تـم          300 كان هناك    وخالل شهر تشرين الثاني الماضي    
تدريبهم على يد الجنرال األمريكي كيث دايتون، قد باشروا العمل في منطقة نابلس وقد استأنفت القـوات                 
الفلسطينية واإلسرائيلية القيام بعملية التنسيق الميداني على األرض بما في ذلك القيام بتبادل المعلومـات               

 –بارية الميدانية على األرض، وإذا أثبتت تجربة نابلس والتنسيق االستخباري الميداني اإلسرائيلي             االستخ
  .الفلسطيني، فإن إسرائيل سوف تقوم بتسليم المزيد من مدن الضفة الغربية لقوات السلطة الفلسطينية

  :على مسار خارطة الطريق* 
طلب من إسرائيل القيام بتفكيك النقـاط والحـواجز         المرحلة األولى من مراحل خارطة الطريق الثالثة تت       

غير المنصوص عليها رسمياً والتي أقامتها رسمياً في الضفة الغربية، وتجميد بناء المـستوطنات، أمـا                
بالنسبة للفلسطينيين فإن عليهم القيام بمنع حدوث هجمات إرهابية ضـد إسـرائيل وتفكيـك المليـشيات                 

  .اإلرهابية
سرائيلي في القيام بتشجيع زعماء المستوطنين على الموافقة على القيـام بـاإلخالء             يأمل وزير الدفاع اإل   

الطوعي للنقاط الخارجية، ومن المحتمل أن يكون قيام المستوطنين بذلك مقابل تقديم االلتزامات لهم حول               
  .استمرار وجودهم كمستوطنين ضمن أي اتفاقات مقبلة تتعلق بالوضع النهائي
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 سوف تشرف على تنفيذ التزامات خارطة الطريق، وسوف يلعب قائـد حلـف النـاتو                الواليات المتحدة 
السابق الجنرال األمريكي جيم جونز الدور القائد وسوف يشرف أيضاً على مراقبة تطوير قوات األمـن                

  .الفلسطينية والتنسيق االستخباري والميداني العملياتي بينها وبين قوات الدفاع اإلسرائيلية
وية وتعزيز موقف محمود عباس في الشارع الفلسطيني، فإن إسرائيل سوف تستمر بإطالق             ومن اجل تق  

سراح المعتقلين الفلسطينيين وإزالة نقاط التفتيش، ومعاً بجانب اإلنعاش االقتـصادي المخطـط تتوقـع               
 إسرائيل أن يؤدي كل ذلك إلى خلق عامل للشعور الجيد وحسن النوايا والرضا في الـشارع الفلـسطيني                

على النحو الذي يساعد عباس على المضي قدماً في اتفاقية السالم وكسب أي استفتاء فلـسيني محتمـل                  
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل قـد        . حول الصفقة النهائية التي يمكن التوصل إليها مع اإلسرائيليين        

  .  كجزء من أسلوب إعادة بناء الثقة429قامت اليوم بإطالق 
  : مع سورياحول المفاوضات* 

من الممكن أن يحدث تطور آخر في مرحلة ما بعد أنابوليس يتمثل في المحادثات مع سـوريا، ويـشير                   
 تخطط لعقد مؤتمر متابعـة فـي        -بحسب ما أفادت التقارير والمعلومات    –تحليل سوسير إلى أن روسيا      

  .موسكو يركز على المسار السوري
 المستوى يعمل ذهاباً وإياباً بين دمشق وأورشليم، وعلى أيـة           يقول التحليل بان هناك مبعوثاً روسياً عالي      

حال ليس من الواضح المدى الذي بالنسبة إليه إسرائيل والواليات المتحدة مهتمتان بفتح مـسار سـوري                 
مواز في هذه المرحلة، وخالل األسبوع الماضي قال أولمرت بأنه ليس لديه أي علم بوجود أي خطط من                  

  . اإلسرائيلي–ذي يركز على عملية صنع السالم العربي أجل مؤتمر موسكو ال
وباستثناء سوريا فإن كل عدة ومستلزمات عملية صنع السالم اإلسرائيلي الفلسطيني قد أصبحت جـاهزة               
في الوقت الذي تسيطر فيه عملية تركيب وإعداد عملية السالم على االنتباه فإن جوهر الموضـوع مـا                  

 السؤال الكبير نفس الشيء في فترة ما قبل أنابوليس وبنفس ما كان خالل              يزال بعيد المنال، وسوف يبقى    
ـ  هل بإمكان الفلسطينيين واإلسـرائيليين أن يجـدوا        :  عاماً الماضية، وهو السؤال المتمثل في      15فترة ال

  طريقة لمواجهة وحل الخالفات الجوهرية القائمة بينهما؟
  10/12/2007موقع الجمل 

  
  ؟هل تستمر وإلى متى فياض، سالم هنالك قلق على حكومة .62

   نبيل عمرو 
  .أم بديل وهمي عنها. وهنالك قلق من ذات الحكومة، هل هي حليف راسخ لفتح

الدكتور سالم فياض، وكما عرفت ال يترك مناسبة إال ويؤكد على العالقة العضوية والتحالفية التي تربط                
  .حكومته بحركة فتح

  .. يؤخذ علـيهم  -لذين يدورون في فلك فياض أو يدور هو في فلكهم            والساسة ا  -أما العديد من الوزراء     
أو عـدم قبـول     . انهم يهاجمون فتح في مجالسهم الخاصة ويعملون على إقصاء موظفيها من وزاراتهـم            

  .موظفين جدد من فتح في هذه الوزارات
 اجل معالجتهـا    تدحرجت االنتقادات واالتهامات حتى أضحت قضية داخلية، تنظم من        .  ومثل كرة الثلج  

  ....اجتماعات وندوات وعلى نطاق محدود يمكن قراءة تعليقات ومقاالت
انها قـضية عادلـة أو      . وقضية من هذا النوع، فيها من الغيوم أكثر مما فيها من المطر،  يصعب القول              

 ولكنها في أول األمر وآخره أضحت قضية قيد النقاش والتداول، وال مناص مـن إيجـاد                 ...موضوعية
  !!! غير القسم اليومي أو األسبوعي الذي يفيد بان حكومة فياض حليف أمين لفتح..ول عملية لهاحل

  ...  التي يجري نقاشها...ما هي الحلول
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هي الفصل بين رئـيس الحكومـة ووزرائـه،          . هنالك ما يشبه اإلجماع، على ان أول خطوة نحو الحل         
 ينبغي الحفاظ عليه، من اجل مـا بعـد          ...ى احد   إن سالم فياض والعتبارات غير خافية عل        ....بمعنى

انابوليس وزيارة الرئيس بوش المرتقبة،  ومؤتمر باريس بالغ األهمية بالنسبة للفلسطينيين،  وداعمـيهم،                
بفعل وضع المجلس التشريعي    . إضافة إلى االعتبارات القانونية، التي ال تتيح مجاال واسعا لتغيير حكومي          

  .والخطرة .....لق بهذه المسألة الشائكةودستورية أي إجراء يتع
 التـي ال يحتملهـا      -وما بعد الخطوة األولى التي هي األسهل،  تأتي سلسلة من الخطـوات الجراحيـة                

.  والمقصود هنا السلطة كلها ال مجرد رئيس وزرائها أو حكومتها أو باقي المؤسسات             ...المريض المنهك 
  . يحتاج إلى مستحيل وصعب...جوهرياًفعلى سبيل المثال، فان تغييراً وزارياً 

 المستحيل هو حصول الحكومة العتيدة على ثقة المجلس التشريعي غير الموجود أصال كمؤسـسة، أمـا                
  .الصعب فهو حل المجلس ودخول الجميع في متاهة ما بعد الحل حيث ال ضمانة ألي إجراء يمكن اتخاذه

  ...هل نحن بصدد أزمة ال حل لها ....إذن
نالك إمكانات لحلول ولو جزئية ربما تشكل بمجموعها نزع فتيل انفجار محتمـل ريثمـا تـأتي                 أم ان ه  

  .الخطر فيه اقل بكثير من مزايا اإلقدام عليه ....التطورات السياسية بأفق حل يكون
إن الوضع يحتمل االنتظار، ويحتمل تهدئة األمور ويحتمل إيجاد مساحة كافية لتفكير هـادئ ومتـوازن                

  ... المصالح األساسية للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبارنضع فيه
وهنا ليس المطلوب مبادرات من قبل فتح وحدها وإنما من قبل الدكتور سـالم، الـذي ان رغـب فـي                     

.  االستمرار رئيسا للوزراء فيتعين عليه،  ان يوفر العمق المحلي الكافي والـضروري لـه ولحكومتـه                
  .ظ بها فياض وهي الدعم االميركي المطلق لهاضافة الى الورقة االهم التي يحتف

ال يمكن لها البقاء والتقدم     . فالحكومة الفلسطينية،  التي تقوم بمهامها في ظل تعثر سياسي واقتصادي دائم           
 اذا لم تحدث توازنا حيويا بين الدعم الخـارجي لهـا، والعمـق              ...ولو على هيئة ادارة لمشروع متعثر     

  .طنية لهويتهاالشعبي الذي يوفر مصداقية و
العمق الشعبي المنشود،  ال يوجد بمجرد توفير الرواتب او تحسين صورة الوضع االمني في مدينـة او                  

وهنا ال ينبغي التركيز على موقف هذه       .  عدة مدن،  على اهمية ذلك،  وانما بما هو اوسع من ذلك بكثير             
 هي بالقياس مع الرهانات عليها ال تزال        الحكومة من فتح او موقف فتح منها،  وانما على انجازاتها التي           

  . شديدة التواضع
 او قريب من االميـركيين، رأى       -ان الجمهور الفلسطيني، ورغم التعبئة الحادة ضد كل ما هو اميركي            

في الدكتور سالم والقبول االميركي له نافذة ايجابية وليس مثلبة فلكلورية، ذلك ان الفلـسطينيين يـرون                 
  .لة هذه الدولة العظمى بمصالحهم وقضاياهماميركا من زاوية ص

يظهـر  وحـين يتخـذون العكـس،        وحين يتخذ االميركيون موقفا ايجابيا يقول الفلـسطينيون شـكرا،           
  .الفلسطينيون اقصى ما لديهم من مواقف اللوم والسخط واالدانة

القدرة على االفادة   اذن، فان ما يمكن ان يؤخذ على سالم فياض، ليس القبول االميركي له وانما تواضع                
لـيس لقلـة    ( دون النظر الى البعد السياسي       ..من هذا القبول على نحو يلمسه المواطن تحسنا في حياته         

  .وانما الن هذا الشأن راجع لمنظمة التحرير وليس للحكومة) اهميته
واالفادة من وضـعه، ولـيس بمنطـق        . بمنطق الحرص عليه   - نا يجب ان نعالج ظاهرة سالم فياض      ان
  ....لمحاصصة الوزارية معه، او اعتصاره حتى القطرة االخيرةا

 ما زلت ارى حركتنا ورغـم كـل         ...وفيما يتصل بفتح،  فانني كعضو من اعضاء هذه الحركة العظيمة          
 ضـعفها فـي     التعثرات التي فرضت عليها من داخلها ومن خارجها،  اراها حركة تعتمد في قوتهـا او               

 حقائب وزارية تحظى بها او تمنع عنها، وانما عبر نفـوذ متكامـل              على عدد حضورها او غيابها ليس     
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يكون التواجد الحكومي بعضا منه وليس كله،  ويكون التاثير الجوهري، في كل مجريات حياتنا الوطنية                
  . لقيادتها...هو السمة الراسخة او العالمة الفارقة

زراء سالم فياض، مقابل مـضاعفة      اذن وهذا مجرد رأي شخصي، اقترح تهدئة الحركة تجاه رئيس الو          
حركته نحو توازن داخلي اكثر وضوحا وقوة ومصداقية ودون التوسع في سرد ما يتعين على فياض ان                 

  .يفعل
  .اكتفي بالقول عليه الكثير الكثير الكثير

 دون االجحاف بما حاول ان يعمل ومـا         .... ينسب بمعظمه الى الدعم الخارجي     .....فما عمل حتى االن   
  .ما لم ينجح حتى االننجح و

   11/12/2007الحياة الجديدة   
  

  "قابلة للحياة"وليس مجرد دولة " نووية" فلسطينية دولةالمطلوب  .63
  حسن نافعة

يحلو للرئيس جورج دبليو بوش االبن أن يردد كثيرا هذه األيام نغمة أنه أول رئيس في التاريخ األمريكي                  
 والذي سـيغادر  ،وكم يود الرئيس األمريكي. ساس الدولتينيقترح حال للصراع العربي اإلسرائيلي على أ 

 أن يصدق العالم العربي أنه قدم للقضية الفلسطينية ما لم يجرؤ أي رئيس              ،البيت األبيض بعد حوالي العام    
 وربما ال يأتي بعده أي رئيس أمريكي آخـر يكـون لديـه نفـس                ،أمريكي آخر من قبل على أن يقدمه      

 كامال للتوصل إلى تسوية تاريخية ألكثر الصراعات الدولية تعقيدا في العـصر             االستعداد كي يلقي بثقله   
  . الحديث قبل أن يغادر البيت األبيض والسياسة الى األبد

فهذا الرجل هو نفـسه الـذي تعهـد         . غير أن هذه النغمة ال يمكن أن تنطلي إال على البسطاء والمغفلين           
 بعدم الضغط على إسـرائيل      ،توب وقع عليه شخصيا    قبل أن يغيب عن الوعي وفي خطاب مك        ،لشارون

 أو لقبول عودة الالجئين الفلسطينيين واعترف بحقها في ضم الكتل االستيطانية            67لالنسحاب إلى حدود    
 وهو ذات الرئيس الذي أعلن في خطاب رسمي أمام مـؤتمر أنـابولس              ،الكبرى المتاخمة للخط األخضر   

ـ    فمـا  ". لليهود فقط " الدولة اإلسرائيلية أو بعبارة أدق بأن إسرائيل دولة          "يهودية"التزام الواليات المتحدة ب
الفلسطينية التي يسعى بوش لتحقيقها ويدعي أنـه الـرئيس          " الدولة" وبوضوح تام أن     ،معنى ذلك؟ معناه  

األمريكي الوحيد الذي جرؤ على المطالبة بها علنا وما زال على استعداد لبذل كل غال ورخـيص كـي                   
  .  هي تقتصر على قطاع غزة وما تبقى من الضفة الغربية،رترى النو

 بعد أن مزقت أوصالها     ،وألن المساحة الخالية من المستوطنات في الضفة الغربية لم تعد متصلة جغرافيا           
 يعدنا الرجل الكبير الكريم بأنه سيبذل ما في وسـعه إلقنـاع        ،مستوطنات وحواجز عازلة وطرق التفافية    

 لتـصبح   ، من خالل شبكة من الطرق والكباري واألنفاق       ،ربط بين األجزاء المبعثرة   إسرائيل بضرورة ال  
وال يمانع بوش من اإلبقاء على الجدار العازل الذي بنته إسرائيل مؤخرا            ". قابلة للحياة "الدولة المستهدفة   

 للتأكد مـن صـدق نوايـا الدولـة          ،في قلب األراضي الفلسطينية عشر سنوات أو عشرين سنة أخرى         
 ويا حبذا لو تحول الجدار العازل إلى حدود دائمـة           ،لفلسطينية الوليدة وقابليتها للتعايش مع دولة إسرائيل      ا

  سويا وبطريقة أكثر فاعلية، " اإلرهاب"بين الدولتين كي يتمكنا من محاربة 
يـين   يصبح بوسع كل من يرغب مـن الالجئ        ، بحدودها المؤقتة أو الدائمة    ،وحين تقوم الدولة الفلسطينية   

 إما إذا   ، في إسرائيل  48 ويا حبذا لو انتقل إليها أيضا كل ما تبقى من عرب             ،إليها" يعود"الفلسطينيين أن   
امتنعوا عن ذلك وفضلوا البقاء في دولة ليست لهم فلن يلومن أحد إسرائيل إذا ما اتخذت عندئذ كـل مـا     

  ية، تراه ضروريا في المستقبل للمحافظة على يهودية الدولة اإلسرائيل
 وهو ذات الحل الذي اقتنع به شـارون باعتبـاره الحـل    ،كما يراه بوش" الدولتين"تلك هي قراءتي لحل     

". القنبلة الديموغرافية الفلـسطينية   "الوحيد المتاح لتجنب االنتحار الذاتي بفعل ما تسميه النخبة اإلسرائيلية           
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 لكنه لم يقم بأي شيء      ، خمس سنوات   أي منذ  2002رؤيته للدولتين عام    "ويكفي أن نتذكر أن بوش طرح       
  . جدي لمحاولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع رؤيته موضع التطبيق

غير أن القراءة المتأنية لدالالت ما جرى من أحداث على مدى السنوات الخمس الماضية تسمح لنا بفهـم                  
هاب وراح يخطط لعزو    فعندما انطلق بوش لشن حربه الشاملة على اإلر       . حقيقة ما جرى وما يجري اآلن     

 تأييد العالم العربي له في الحرب علـى اإل         ، من ناحية  ، بدا حينئذ في حاجة لحقنة مخدرة تتيح له        ،العراق
 فسحة مـن الوقـت      ، من ناحية أخرى   ، وتتيح لشارون  ،رهاب والتغاضي عن غزو أفغانستان ثم العراق      

بقوة السالح ووضع الجميع أمام أمر واقـع        إلجراء عملية جراحية لتغيير الواقع على األرض الفلسطينية         
  .جديد

 صراحة أو   ،بعبارة أخرى يمكن القول أن خطة لتوزيع األدوار جرت بين بوش وشارون تم فيها االتفاق              
 على أن يتولى شارون تغيير الوقائع على األرض بقوة السالح تمهيدا لفـرض خطتـه للتـسوية                  ،ضمنا

ة الحقة حين تصبح الظروف مهيأة لتحويـل الخطـة أحاديـة             ثم يأتي بوش في مرحل     ،"أحادية الجانب "
  الجانب إلى اتفاق تعاقدية بين الطرفين، 

 والتي أدت إلى انهيار حكومة الوحـدة        ،وألن بوش اعتقد أن الظروف أصبحت مهياة عقب أحداث غزة         
للتوقيع على  الوطنية الفلسطينية وحررت عباس من قيد حماس وأضعفته إلى الدرجة التي بدا فيها جاهزا               

 مـع   ،ويذكرنا هذا الوضع  .  فقد تذكر من جديد خريطة الطريق لوضع رؤيته موضع التطبيق          ،أي تسوية 
 والـذي اسـتغله     ، بمنظمة التحرير الفلسطينية عقب حرب تحرير الكويت وانعقاد مؤتمر مدريد          ،الفارق

  . رابين إلبرام اتفاقية أوسلو
قترحة وكأنها محاولة لحل المسألة اإلسرائيلية أو اليهودية بأكثر         في سياق كهذا تبدو الدولة الفلسطينية الم      

مما هي محاولة حل للمسألة الفلسطينية وبالتالي ال تصلح بأي حال من األحوال أساسا لتـسوية شـاملة                  
حال يقنع حركة تحـرر وطنـي       " الدولة"فلكي يكون قيام    . وعادلة ودائمة للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي    

ح يتعين أن تصبح الدولة المقترحة تتويجا لحق الشعب في تقرير مصيره والعيش سيدا علـى                بإلقاء السال 
  . أرضه

غير أن الدولة الفلسطينية المقترحة تتعامل مع قضية التحرر الوطني الفلسطيني وكأنها مجـرد قـضية                
نصف شـعب احتلـت     ال سيادة حقيقية له يعيش فوقه       " قابل للحياة "يمكن معالجتها بإيجاد موئل     " إنسانية"

 وأن يعتمد في أمنه ورفاهيته على اإلرادة المنفردة للدولـة           ، منها 10%أرضه ومطلوب منه أن يقنع ب       
  . لذلك نحن على يقين من أن حل الدولتين كما يراه بوش حل مستحيل وغير قابل للتطبيق. الغاصبة

 للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي    إن على بوش وزعماء إسرائيل أن يدركوا أنه ال حل وال تسوية تاريخية            
 فإما دولة واحدة لشعبين لكل مـواطن        ،إال بالتعامل مع المسألتين الفلسطينية واليهودية على قدم المساواة        

 وهو ما يتطلب    ، وإما دولتان لكل منهما نفس الحقوق ونفس الصالحيات        ،فيها نفس الحقوق دون أي تمييز     
وألنه ال مجال الختراع العجلة من جديدو يتعـين         . بين الشعبين اقتسام أرض فلسطين التاريخية بالتساوي      

 وحـدوده   ،التذكير بأن حل الدولتين موجود على الورق وأقره المجتمع الدولي كله منـذ نـصف قـرن                
   1947, لسنة 181مرسومة ومفصلة بكل ألقه والوضوح في القرار 

 من نفـس    53%لتاريخية ولليهود    من أرض فلسطين ا    46%وألن هذا القرار يعطي للعرب الفلسطينين       
 ويضع مدينة القدس الموحدة     ، رغم أنهم لم يكونوا يشكلون في ذلك الوقت أكثر من ثلث السكان            ،األرض

 ، بما فيها قضيتا القـدس والالجئـين       ،تحت وصاية دولية فهو يحل في الوقت نفسه كافية القضايا المعلقة          
   47, إلى ما كانت عليه عام وذلك لسبب بسيط وهو أنه يؤدي إلى عودة األوضاع

 ولكن يتعين عليها    ،67أما إذا رفضت إسرائيل حال وفقا لهذا القرار فليس أمامها سوى العودة إلى حدود               
وألن . في هذه الحالة السماح لكل الجئ فلسطيني راغب بالعودة إلى منزله وتعويضه عن كـل معاناتـه                

 فضال عن أن نـسبة كبيـرة مـن الـشعب            ،ية من أرض فلسطين التاريخ    22% ال تمثل إال     67حدود  
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 فـستواجه الدولـة     ،الفلسطيني ستبقى أو ستعود للعيش داخل حدود دولة إسرائيل ذات األغلبية اليهودية           
  . الفلسطينية الوليدة بمشكلة أمنية مزدوجة

ويتمثل البعد األول لهذه المشكلة في كيفية حماية نفسها وأرضـها الـضيقة والمحـصورة مـن الغـزو             
 ، خاصة من جانب جارتها اليهودية صاحبة األطماع المستمرة في أرضها ومواردهـا المائيـة          ،خارجيال

وهي جارة تملك السالح النووي وجيش من أقوى جيوش العالم ولها نفوذ وحضور دولي كبير بـالنظر                 
ل هذه الحالة   ففي مث . إلى عالقتها الخاصة بالغرب ونفوذ الجالية القوية المنتشرة في كل أرجاء المعمورة           

ال يمكن للدولة الفلسطينية أن تشعر باألمن إال إذا تم إخالء إسرائيل والمنطقة كلها من أسـلحة الـدمار                   
 أو منح الدولة الفلـسطينية الوليـدة ذات الحقـوق الممنوحـة للدولـة               ، وخاصة السالح النووي   ،الشامل

   بما فيها الحق في الحصول على السالح النووي، ،اإلسرائيلية
ما البعد الثاني لهذه المشكلة فيتمثل في عالقة الدولة الوليدة بالعرب الفلسطينيين المقيمين داخـل الدولـة               أ

" رعاية"فكما تدعي إسرائيل لنفسها الحق في       .  أو العائدين من الالجئين    48 سواء عرب ما قبل      ،اليهودية
وليدة أن تدعي لنفسها الحق في رعاية       مصالح اليهود في كل مكان في العالم فمن حق الدولة الفلسطينية ال           

كل الفلسطينيين في العالم بمن فيهم الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل نفسها وأن تكون لها وسائل تكفـل                 
  . عدم التمييز ضدهم

 باعتبـاره   ، وربما في الواليات المتحدة أيضا     ،أعلم طبعا أن مثل هذا الكالم سوف ينظر إليه في إسرائيل          
غير أنني أردت فقط لفت االنتباه إلى الجانب اآلخـر مـن الـصورة وهـو أمـن                  . رطقةنوعا من اله  
ولو كان لدى األمريكيين واإلسرائيليين أي قدر من الجدية في البحث عن تسوية تتوافر فيها               . الفلسطينيين

لدولـة  فلـن تحـس ا    ". الدولة الفلسطينية القابلة للحياة   "األمانة والموضوعية لكفوا عن استخدام مصطلح       
لذلك أعتقد أن الحـل الوحيـد       . الفلسطينية باألمان إلى جانب إسرائيل إال إذا أصبحت دولة نووية مثلها          

  الممكن هو دولة ثنائية القومية، 
  11/12/2007الدستور 

  
  "هار حوما"امتحان  .64

   هآرتس- عكيفا إلدار
فالمقارنـة  . لروح أنابوليس إلجراء االمتحان األول    " هار حوما "من الصعب التفكير في مكان أفضل من        

 يمكنها أن تكون مؤشـرا إذا مـا كانـت           1 وبين التطورات في أزمة هار حوما        2بين أزمة هار حوما     
العملية السلمية اإلسرائيلية الفلسطينية اتخذت حقا مسارا جديدا، أم أن كافة الالعبين ما زالوا عالقين فـي                 

ي الجديد في القدس الشرقية يرى من مكتـب رئـيس           هل أولمرت الذي ضغط إلقامة الح     . المسار القديم 
الحكومة ما لم يره من مكتبه كرئيس بلدية القدس؟ وهل سيدفع الرئيس بوش ضريبة الكـالم ومـن ثـم                    

  .يتراجع كما دفع بيل كلينتون وتراجع قبل عشر سنوات
 إذ قررت حكومـة     .اندلعت بعد محاولة أمريكية إلحياء العملية السياسية بوقت قصير        " 1هار حوما "أزمة  

 وحدة سكنية علـى     6500 وبعد أسابيع من توقيع اتفاق الخليل بناء         1997نتنياهو في فبراير شباط عام      
ورأت الـسلطة الفلـسطينية     . الحدود الجنوبية للقدس الشرقية ثلثها على أراض فلسطينية بملكية خاصـة          
  . الضفة الغربيةوقوى اليسار أن الخطة حلقة أخرى من مخطط لفصل القدس الشرقية عن

وطلب كلينتـون مـن     . وكانت األزمة في مركز زيارة ياسر عرفات إلى البيت األبيض في مطلع مارس            
وقال عرفات أن لديه أيضا مـشاكل       . القائد الفلسطيني أن يأخذ بعين االعتبار الضغوط االئتالفية لنتنياهو        

وأرسل الرئيس  . بتأجيل إقامة الحي  وضغوطات في الداخل وناشد الرئيس أن يطالب إسرائيل على األقل           
  .المنسق دينيس روس إلى نتنياهو حامال رسالة تطالبه بتأجيل البدء بعمليات البناء
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ووقف إلى جانبهم رئيس البلدية حينذاك أولمرت، الـذي         . وفي الجانب اآلخر وقف المستوطنون واليمين     
 جنـديا إسـرائيليا     16 التي انتهت بمقتل      المغامرة ،كان قد دفع قبل وقت قصير بنتنياهو إلى نفق الحائط         

هو االمتحـان الجـوهري لقـدرة       ) جبل أبو غنيم  "(هار حوما "وأعلن أولمرت أن    . وعشرات الفلسطينيين 
فاتصلت وزيـرة الخارجيـة مـادلين       . وبدأت األعمال بعد أربعة أيام    ". الحكومة على االحتمال والقيادة   

الخامسة والنصف صباحا وأرسلته إلى نتنياهو مـع رسـالة          أولبرايت بالسفير مارتين إينديك في الساعة       
  ".خطوة تضعضع كل ما نحاول القيام به"الواليات المتحدة ترى في إقامة الحي : صارمة

وهار حوما أنـزل    " فيتو"اشتكى السفير والعرب احتجوا، وانعقد مجلس األمن، الواليات المتحدة طرحت           
  .من جول األعمال العالمي

الحي الجديد من بنظرهم مستوطنة وتحولـت إلـى         . حا آخر، ونثرت حماس ملحا آخر     ولعق عرفات جر  
الذي كان القنصل األمريكي العام في القـدس        " إيد أفيغطون . "وصمة على جبين رجال أوسلو في رام اهللا       

عرفات أدرك أننا ال نقدر، أو ال نريد أن نفهم، حجم المشاكل التي تسببها له المـستوطنات فـي                   "قال إن   
  ".وأدرك عرفات أنه بقي وحيدا في المعركة. الداخل

إال أن رد فعل المتحـدثين فـي        . ورأى نتنياهو ضعف المجتمع الدولي واستمر في احتضان المستوطنين        
الحي يتواجد  "يدعون أن   . حكومة أولمرت تثير القلق بأن مؤتمر أنابوليس لم يغير االسطوانة في إسرائيل           

 القدس التي يسري عليها القانون اإلسرائيلي، وبذلك ال يوجد أي مانع للبنـاء              داخل الحدود البلدية لمدينة   
ونسوا أن رئيس الوزراء وافق علـى أن        ". هناك تماما كما ال يوجد مانع للبناء في أي مكان في إسرائيل           

  .وبذلك يعملون على محاصرة مكانة أبو مازن. كل شيء مطروح للتفاوض بما في ذلك القدس
العالم، وكل من رعوا أنابوليس إذا قرر أولمرت التستر من خلف الـضغوطات االئتالفيـة               وماذا سيفعل   

وزيرة الخارجية كونداليزا رايس قالت في نهاية األسـبوع أن البنـاء فـي              . والموافقة على البناء الجديد   
ؤثر على  وأكدت على األهمية الخاصة لالمتناع عن خطوات قد ت        . المناطق ال يساهم في بناء ثقة مشتركة      

". غيـر مفيـد   "األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون قال إن قرار توسيع المـستوطنات              . الحل الدائم 
وماذا سيحدث لروح   ". هار حوما "؛ وآالف السكان اليهود يضحكون طوال الطريق إلى         ..األغيار يقولون 

  ...أنابوليس؟ كما حصل لروح الخليل
  10/12/2007 48عرب

  
  روح لجهود المصالحة الفلسطينية العودةبمناسبة  .65

  عريب الرنتاوي
 مبادرات لـرأب    - قد تكون على أبواب إطالق أحدث مبادرة         ، أن دمشق والرياض والقاهرة    ،في األنباء 

 وهي المبادرة التي ستسقط حتمـا       ،الصدع الفلسطيني وإصالح ذات البين الفرقاء الفلسطينيين المحتربين       
  . والتي اتسعت أكثر بعد أنابوليس،ة أصالالواسع" شقة الخالف السياسي"في 

 برغم اختالفاتها البالغة حد القطع      ،األطراف العربية المؤهلة للقيام بهذا الدور يجمعها قاسم مشترك أعظم         
 فكيف يمكن لحمـاس أن تقنـع        ،"نادي أنابوليس " أال وهو أنها جميعا تحمل بطاقة عضوية في          ،والقطيعة

 ،ومسؤوليها األمنيين بالضغط على أبو مـازن وسـلطته وحكومـة رام اهللا          قادة هذه الدول ودبلوماسييها     
 فـي   - مجرد أثارته    -كيف يمكن لحماس أن تثير الموضوع       ... ؟"التصفوي"للعودة عن مسار أنابوليس     

 أو عمـر سـليمان      ،حضور الرئيس مبارك أو الملك عبداهللا أو حتى بوجود سعود الفيصل وأبو الغـيط             
  العزيز؟واألمير مقرن بن عبد

 ولكنها المصالحة التي ال تجيب عـن أي مـن األسـئلة             ،حماس متحمسة للمصالحة الوطنية الفلسطينية    
 بيد  ،وفتح متحمسة بدورها للمصالحة الوطنية    ... السياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة       

 ،سلطة والمنظمة واألجهزة األمنية   أنها المصالحة التي ال تمس من قريب أو بعيد مكانة فتح القيادية في ال             



  

  

 
 

  

            31 ص                                     928:         العدد                        11/12/2007الثالثاء : التاريخ

حتى اتفـاق   .  وهذا اليوم لم يأت بعد؟،     ،2006 يناير   25 ليس هناك تاريخ     ،فبالنسبة لذاكرة فتح الجمعية   
 وقدرته على الـصمود     ، غموضه لم يكن مبدعا    ، ولد بدوره ميتا   ،مكة الذي أسس لحكومة الوحدة الوطنية     

فق ما يدفع على االعتقاد بان العودة إلى هذا االتفاق تبدو            وليس ثمة في األ    ،انهارت عند أول محك عملي    
  . أو أن إنتاج اتفاق بديل يبدو أمرا محتمال،أمرا ممكنا

 وفتح جاهزة لتسويات تخرج حماس من       ،حماس جاهزة لمساومات تخرجها من ورطة تفردها بحكم غزة        
كفي لتوقع نجاحهما فـي إنجـاز        ال ت  ، لكن جاهزية كل من فتح وحماس معا       ،دائرة المنافسة على السلطة   

 ولهذا علينا أن ننتظر ماراثونا حواريا ممتدا إلى مشارف انتهاء والية جورج             ،متّسقة تماما " رقصة تانغو "
  .بوش في واشنطن ووالية إسماعيل هنّية في قطاع غزة

ـ     ، لسلمت السلطة في غزة على طبق من فضة إلى فتح          ،لو كنت مكان حماس    ى  ولما انتظرت التوصل إل
 ، أنها لن تحترم ولن تصمد طويال أمام تحـديات األمـر الواقـع             ،اتفاقات تعرف حماس أكثر من غيرها     

ولتفرغت تماما إلى إعادة ترتيب أوراق الحركة المبعثرة وإعادة ترميم صورتها المهزوزة علـى إيقـاع                
  .الهراوات ورصاص القوة التنفيذية وقنابلها المسّيلة للدموع

 ولكنـت أعطيـت     ، ولتركت حماس تغرق في بحر غـزة       ،لما استعجلت المصالحة   ،ولو كنت مكان فتح   
 ولكنت تركـت لحركـة ردود       ، لمؤتمر باريس بعد مؤتمر أنابوليس     - من دون تشويش     -فرصا كافية   

  . درجة360 تفعل فعلها وتستكمل دورتها بزاوية ،األفعال الشعبية الفلسطينية على سلطة حماس
 في الوصول إلى اتفـاق يخـرج        ، تبدو المصلحة الوطنية الفلسطينية    ،ائليتينوبين هاتين المصلحتين الفص   

 تبدو المصلحة الفلسطينية فـي      ،غزة من شرنقة حصارها والضفة من محاوالت االستفراد بها استيطانيا         
 تحـسم هـذا الجـدل والتنـافس         ، تشريعية ورئاسية  ،حكومة انتقالية تمهد إلجراء انتخابات عامة جديدة      

 وأحسب أن كل مـن      ، وتضع الفلسطينيين من جديد على سكة الوحدة الوطنية        ،"الشرعيات"ين  السقيمين ب 
 هو الذي يخشى صناديق االقتراع ويغلب المصلحة الفصائلية على المصلحة           ،يتردد في قبول هذا المخرج    

  .الوطنية
  11/12/2007الدستور 

  
  موسكوشكراً  .66

  فواز العجمي
ة عن أن موسكو طلبت من جميع المهاجرين اليهود منها الذين           باألمس كشفت صحيفة هاآرتس الصهيوني    

بالعودة إلى روسيا االتحادية، وهذه الدعوة كمـا ذكـرت هـذه الـصحيفة              " إسرائيل"يتواجدون اآلن في    
  .أغضبت قادة العدو الصهيوني

إن هذه الدعوة الروسية اغضبت الصهاينة المحتلين لفلسطين، لكنها اسـعدت كـل مـواطن فلـسطيني                 
غتَصب بيتَه يهودي روسي واسعدت كل مواطن عربي عانى ويعاني مـن إرهـاب واحـتالل العـدو                  ا

  .الصهيوني منذ اغتصابه فلسطين العربية
كما أن هذه الدعوة تعني عودة مليون يهودي روسي الى بالدهم األصلية، وهذا بدوره سيخلـصنا مـن                  

لسالح ضدنا، ويهـدد أمننـا القـومي        مليون مغتصب الرضنا وبنفس الوقت من مليون عسكري يحمل ا         
  .العربي، كما انها ايضا تفرغ ارضنا من هذه القطعان اإلرهابية المتوحشة

لكن أهم فوائد هذه الدعوة هي إسقاط التوجه الصهيوني الحديث بالمطالبة باالعتراف من المجتمع الدولي               
 وبعدها تلك الموجـات اليهوديـة       1948الدولة العبرية ألن اليهود الذين اغتصبوا فلسطين عام         " يهودية"

األخرى جاءت من بلدان شتى وكل يهودي له هوية وقومية مختلفة عن اآلخر، لكن الصهيونية العالميـة                 
جمعتهم في فلسطين واستطاعت بأساليبها الخبيثة والماكرة مسح هويتهم االصلية وجعلت منهم مجـرمين              

ن هذا االستعمار أراد من زرع هذه العـصابات فـي           وارهابيين ومغتصبين بمساندة ودعم االستعمار، أل     
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 عربي، أو أي اتحاد، أو وحدة عربية        -قلب الوطن العربي وفي فلسطين بالذات ليمنع أي تقارب عربي           
ألنه يدرك أن أي قوة عربية واحدة ستحرمه من نهب وسلب خيرات هذا الـوطن، لهـذا يـسعى هـذا                     

لى أمن هذا العدو النه يدرك تماماً ان هذا العدو سيؤمن لـه              الحديث الى المحافظة ع    -االستعمار القديم   
خيرات وثروات هذا الوطن من خالل تفتيت وتقسيم الوطن العربي وبقائـه متـشرذماً، ولعـل الـشرق             
األوسط الكبير الذي دعا إليه الرئيس األمريكي جورج بوش يريد من خالله تقسيم هذا المقسم، بعـد ان                  

 واالستعمار الحديث ان العدو الصهيوني لن يستطيع مستقبالً تـأمين مـصالحه             ادركت اإلدارة االمريكية  
  .وأهدافه على المدى البعيد

ان فشل المشروع األمريكي بتحقيق الشرق األوسط الكبير كما كان يخطط دفعه الى تبني سياسة جديـدة                 
الدولة العبرية وهذا   " بيهودية"، فاتفق مع الصهاينة على المطالبة       "أمن الدولة العبرية  "حول المحافظة على    

يعني وجود خطر حقيقي يهدد الوطن العربي من محيطة الى خليجه، ألن وجود دولة يهودية فـي قلبـه                   
سيغذي النعرات الدينية األخرى فليس غريباً ان نسمع بعض األصوات المسيحية تطالـب غـداً بدولـة                 

ولة شركسية وبعد هذا التفتت ليس غريباً       مسيحية، وأخرى تطالب بدولة اسالمية فقط، واخرى تطالب بد        
ان نسمع من يطالب بدولة سنية وأخرى شيعية وأخرى كردية واخرى تركمانيـة وأخـرى كاثوليكيـة                 

  .واخرى أرمنية، وهذا المخطط تحاول اإلدارة األمريكية تطبيقه اآلن في العراق الشقيق
 قاصمة لما يحاول العـدو الـصهيوني        إن دعوة موسكو لليهود الروس بالعودة الى بالدهم يشكل ضربة         

تحقيقه على أرض فلسطين بتكريس يهودية الدولة العبرية التي لن تشكل خطـراً علـى العـرب فـي                   
 وشطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين فقط، وإنما للقضاء على          1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام     

  .العبرية كما ذكرت سابقاًالخطر القادم في حال اعترف العالم بيهودية الدولة 
ان هذه الدعوة الروسية تستحق كل التقدير والشكر، وهذا يتطلب من النظام الرسمي العربي والمنظمات               
المدنية في الوطن العربي، العمل على اقناع بقية دول العالم بدعوة مواطنيها من اليهود الى العودة الـى                  

ا العالم في التخلص من هذا السرطان الذي زرعـه هـذا            بالدهم، كما فعلت روسيا وبهذه الحالة يساعدن      
  .فشكراً موسكو.. العالم في قلب الوطن العربي

  11/12/2007الشرق القطرية 
  

  ما قبلها من مسائل وما بعدها من أسئلة: الحكومة األردنية الجديدة .67
  رنا الصّباغ

لمفقود بـين الحكومـة والـديوان       بعد التحوالت السياسية األخبرة في األردن التي عّززت التناغم شبه ا          
، يدخل االردن اليوم مرحلة صـعبة       "مقصودة"والمخابرات وجّددت النخب السياسية في البرلمان بطريقة        

 بينما تجلس نخب تقليدية علـى كراسـي         -تتنافس فيها أعمال التحديث االقتصادي مع مثيالتها السياسية       
  .المتفرجين

لبلدية قبل أربعة أشهر عندما جنّدت الدولة كـل امكانياتهـا العلنيـة             بدأ التغيير الممنهج مع اإلنتخابات ا     
التيار اإلسالمي للزحف صوب الـسلطة، علـى منـوال حليفـه            " استراتيجية"والخفية الفشال ما تعتبره     

اتجهت الى إقصاء القوى المضادة وفي مقدمتها فتح بعد         " حماس"فـ. المخترق إيرانياً " حماس"الفلسطيني  
  . النتخابات البلدية والنيابية قبل عاميننجاحها في ا

وبدورها شهدت االنتخابات التشريعية قبل أسبوعين في األردن تراجع التيار االسالمي، حليـف الدولـة               
 نـزوال   110التقليدي لستة عقود، قبل ان تنقلب األهواء وتتبدل االجندات، إذ حصد ستة مقاعد فقط من                

ن اتهموا الحكومة بالتزوير لكّنها نفت ذلك، لكن بقي أن مجلـس            اإلسالميو.  في المجلس األخير   17من  
يهيمن عليه نواب تقليديون، عـشائريون ومتقاعـدون عـسكريون مؤيـدون            " قليل الدسم "النواب الجديد   

تغيب عنه عدة شخصيات نيابية مستقلة عرفت بمواقفها المعارضة وسـط صـفقات             . للسياسات الرسمية 
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في المقابل، تدخلـه مجموعـة رجـال        . حيل جداول ناخبين بين الدوائر    شراء أصوات غير مسبوقة وتر    
أعمال ومقاولين يبحثون عن نفوذ سياسي لدعم الماليين التي جنوها من فرص وفّرتهـا الحـرب علـى                  

 -لكن هذه التوليفة  .  رواد العولمة االقتصادية   -" الليبراليين"العراق ومن فورة العقارات فضال عن بعض        
القديم ظل على قدمه ليس     .  لم تنتج جديدا، بحسب ساسة ومراقبين      - مظاهر ديموقراطية  على ما فيها من   

  .في ميدان األفكار والسياسات فحسب بل باألشخاص الذين يقودون االبرلمان
هّمها األول اقتصادي اجتماعي تنمـوي بقيـادة        " تكنوقراطية-أمنية"بعد ذلك عين الملك عبد اهللا حكومة        

الذي يرأس دائرة المخابرات    )  عاما 47(ر الذهبي، الشقيق االكبر للفريق محمد الذهبي        الباشا المهندس ناد  
  . األكثر دينامية ونفوذا بين أجهزة الدولة خالل العقد الماضي-العاّمة

 السياسي األكثر إشكالية وحركة واندفاعا فـي عهـد عبـد اهللا             -بالتزامن رفع الدكتور باسم عوض اهللا       
 من منصب مدير مكتب الملـك الخـاص إلـى           –ي اإلصالحات االقتصادية الجدلية     الثاني، وأحد مهندس  

وهذا ما يوفّر لـه دوراً دسـتورياً        .  ثالث أهم منصب في هرمية القيادة األردنية       -رئيس الديوان الملكي  
وقدرة على التحرك العلني لتنسيق عالقات القصر مع سائر أذرع الدولة بعد أن طالته سهام النقد بـسبب                  

من خالل ترقيته أراد الملك دفع أجندة اإلصالح قـدما بـصورة            . ره النشط في آخر منصب نُحت له      دو
  .أوضح بعد سنوات من المماطلة والمراوحة، على ما يقول مقربون من القصر

ـ         الدستوري من أصحاب الخبرة الـسياسية      " صمام األمان "وقد أعيد تشكيل مجلس األعيان أو ما يعرف ب
 برئاسة رئيس وزراء أسبق هو زيد       -قضائية، وغالبيتهم محافظون من المدرسة التقليدية     واالقنصادية وال 

واختير ضمن التشكيلة الجديدة المراقب العام السابق لإلخـوان         . الرفاعي، الرئيس لثالث دورات متتالية    
  .شددةالمسلمين عبد المجيد ذنيبات، ما يعكس رغبة القيادة بفرز أصوات االعتدال عن األجنحة المت

 صوتا  81وأعيد انتخاب عبد الهادي المجالي القريب منه فكريا رئيسا لمجلس النواب للمرة الخامسة بـ               
واحتل األخير منصب   . بعد أن أفهم منافسه الديموقراطي الدكتور ممدوح العّبادي أن ينسحب من السباق           

  . صوتا82ًنائب رئيس المجلس بـ 
أصبح : "وأحد رموز التيار الديموقراطي   ) 1991(راء أسبق   يقول العين طاهر المصري، وهو رئيس وز      

بين حلقات صنع القرار األساسية من جهة والبرلمان من جهة أخرى، مكونـة مـن               " هناك تناغم حقيقي  
هذا التناغم والتناسـق بـين المفاصـل        "، أن   "الحياة"وقد رأى، في مقابلة مع      . منسجمة" شبكة او عقلية  "

سة ومنظمة حتى تساعد األردن على الخروج من عنق الزجاجـة واجتيـاز          األربعة جاءت بطريقة مدرو   
المطّبات التي يمكن ان تمر بها المنطقة، خاصة في ضوء الملف االيراني وتبعـات مـؤتمر انـابوليس                  

  ".للسالم في الشرق االوسط
 وهذا التوافق، في رأي ساسة ومراقبين، سيساعد على تسريع اإلصالحات االقتـصادية علـى حـساب               

االصالحات السياسية الى حين تعزيز تقافة الديموقراطية على نطاق شعبي وتسوية القضية الفلسطينية في              
  .بلد نصف سكانه من اصول فلسطينية لم يحسم بعضهم بعد أمر انتمائه السياسي

ة كل ذلك بينما تقبل البالد على استحقاقات خطيرة في مقدمتها تحرير أسعار النفط وجنون كلفة المعيـش                
وانفالت التضخم وتناسل العجز في الميزانية تحت وطأة الفقر والبطالة والفساد البيروقراطي والمحسوبية             

  .والجهوية
لذا تعكف الحكومة على إيجاد آلية لـربط        . وسيكون لرفع الدعم في الموازنة المقبلة كلفة سياسية باهظة        
 ألف عامـل ومتقاعـد فـي    550م بحدود األجور بالتضخم لكل من يتقاضى راتبا من خزينة الدولة، وه         

. الجهازين المدني والعسكري، تآكلت مداخيلهم بنسبة تجاوزت النصف، بحـسب التقـديرات الرسـمية             
فيمـا  )  دوالر اميركي  400( دينار   300 في المئة من الموظفين تقل رواتبهم الشهرية عن          85.4فحوالى  

 مليـون   400( مليون دينـار     300وقات البالغ    في المئة من دعم المحر     80تستفيد الشريحة األغنى من     
  .هذا العام) دوالر
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ويتحدث اقتصاديون عن ضرورة تصحيح الخلل الهيكلي وخلق شبكة امان اجتماعي لتحمي ذوي الـدخل            
لـذا  . المحدود وتوسع مظلة التأمينات الصحية وتحسن نوعية التعليم وتضبط جودة الدواء والغذاء والماء            

  .يون دينار العام المقبل لدعم الشبكة التي لم تتضح بعد تفاصيلها مل301سترصد الحكومة 
وفي الخلفية تساؤالت مشروعة حول من سيمأل الفراغ السياسي الذي يخلفه تراجع نفوذ التيار اإلسالمي               

وهنـاك  . في الحياة السياسية العامة وسط مخاوف من صعود صقور يعتمدون على دعم القواعد المحبطة             
ام الحركة وتشظيها إلى خاليا عمل في السر مستغلة ظروف الفقر والبطالـة واالحبـاط               مخاطر من انقس  

  .وتوجه هذه اإلفرازات سيكون اقرب، على األرجح، الى خط القاعدة والجهاد التكفيري. السياسي
وثمة . ويدور جدل نخبوي حول المفاجأة التي أثارها تعيين شقيقين على رأس أهم أذرع الدولة في سابقة               

كيف يتجاوز الشقيقان الروابط العائلية واالحترام والود، ويتصرفان كما تقتضي تقاليد الوظيفـة             : ساؤلت
  العامة في غياب آلية رقابية قانونية ودستورية فاعلة؟

هذه المعادلة رّسخت القناعة لدى قوى سياسية بأن الملك، الذي دخل سنته التاسعة على العرش، متحـرر                 
والمعايير التي يعتمدها تتضمن اإلخـالص      . قيس األمور خارج منظار روابط الدم     من تقاليد الماضي وي   

في العمل، الصدقية، المهنية، النزاهة المسلكية والجدارة التي حكمت وتحكم أداءهما وإنجازاتهمـا فـي               
أما الشقيقان نادر ومحمد الذهبي فيفترض أن يرتكـز تعاملهمـا مـع             . المواقع الرسمية التي خدما فيها    

  .عضهما البعض على أسس مستقلة وكمسؤولين عن جهازيهماب
فمـن الناحيـة    . لكنها أيضا مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام نواب الـشعب        . دستورياً هي حكومة جاللته   

واألصل في العالقة   . لكن األمور تختلف عند التطبيق    . النظرية يرتبط رئيس المخابرات برئيس الوزراء     
لكنه لم يكن على هذا النحو دائما خـالل مـسيرة األردن            .  التناغم في األداء   التقليدية بين المؤسستين هو   

الحديث ألسباب متعددة منها اتساع دور الجهاز األمني الـذي يرصـد المـشهد بـشمولية، يتـابع أداء                   
  .الحكومات وعثراتها ويستبق األحداث بسيناريوهات وقائية

وتشابكها مع الملفات اإلقليمية في عالم عربي علـى         مع مرور الوقت ونظرا للتطورات األمنية الداخلية        
شفا اإلنهيار بات الجهاز األمني الطرف الحاسم في تقرير مصير األحداث وتقييم أداء الحكومات وتحديد               

ولهذه األسباب مجتمعة تتشكل في العادة عالقات معقدة وحّساسة بين رئيس الوزراء ومـدير              . االولويات
  .س حدود التجاذب والتنافروأحيانا تالم. المخابرات

 بعدم االتصال أو    - في قرار غير مسبوق    -لكن رشحت معطيات بأن مدير المخابرات أمر كوادر الجهاز        
  .وحكومته" الدوار الرابع"التأثير على أي صحافي دفاعا عن ساكن 

قتـضى  وأغلب اصحاب القرار االردني يراهنون على ان والء مؤسسات الدولة جميعها لرأس الدولة، بم             
 يكن والًء مطلقا للعرش     - الذي يتواصل على مدار الساعة مع الملك       -فمدير المخابرات العامة  . الدستور

  .ولمصالح الدولة
أما الذهبي  ". قوال وفعالً "الذهبي، كما يقول معارفه، من أكثر مدراء المخابرات إيمانا بهذا الوالء            " الباشا"

 العملية في سالح الجو و إدارة الملكية االردنية، ثم كوزير            الذي يجمع أربعة عقود من الخبرة      -الرئيس  
 فيعرف أنه سيحصل على كـل أشـكال         –نقل وأخيرا رئيس مفوضية منطقة العقبة االقتصادية الخاصة         

ويعـرف  . الدعم التي حصل عليها رؤساء الوزارات السابقون بصرف النظر عن االعتبارات الشخصية           
 لن تحميه إذا قّرر صاحب القرار تغييره ألنه لم يفلح في تحقيق الحـد               الرئيس أيضا أن تلك اإلعتبارات    

األدنى من المهام الموكولة إليه، وعلى رأسها أولويات االقتصاد، ما سينعكس على أجواء المناخ السياسي               
  .العام المشدود

. علـى االداء  بين رئيس الوزراء ومدير المخابرات أثر سلبي        " الهارموني"في مراحل سابقة كان لفقدان      
اليوم ثّمة رابطة دم من الدرجة االولى وإرادة ملكية تتعامل          . في الوضع الحالي هناك أكثر من الهارموني      
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 للتعامل مـع بعـضهما الـبعض طبقـا          - قيل إن الشقيقين يبذالنه    -معهما بمقياس االنجاز وجهد كبير      
  .لألعراف والتعليمات التي يقتضيها منصباهما

لكـن علـى    . تفعة بحكومة الذهبي تعطيها دعما التخاذ القرارات االقتصادية االصعب        وثقة البرلمان المر  
المدى المتوسط، الثقة الزائدة والتناغم قد يشكالن عبئا على الحكومة ال تستطيع تحمله سرعان ما ينقلـب                

إلى ذلـك يـضر     . الى عكسه عند أول خالف مع النواب، بحسب ما يرى المحلل السياسي فهد الخيطان             
، في غياب قاعدة دائمة للدعم كما هو        "غياب الرأي المعارض بقدرتها على امتحان مدى صحة سياساتها        "

  .حال البرلمانات في الدول الديموقراطية
 التي تريـد إطـالق العنـان لالنفتـاح االقتـصادي            -هناك ايضا خوف من تصادم بين القوى الليبرالية       

ـ        مـع   -ات الفقيـرة والمتوسـطة اآلخـذة بالتآكـل        والخصخصة رغم االنعكاسات الخطيرة على الطبق
  .البيروقراطية التقليدية ذات القاعدة العشائرية التي تعودت على مبدأ الدولة الرعوية

وقد تنتهي لعبة الشد بين الطرفين الى تعميق مشاعر اصطفافية ضيقة أثناء دفاع الجبهتين عـن مفهـوم                  
  .ةالهوية الوطنية التي تثير حساسيات داخلية عالي

الدكتور محمد المصري، وهو باحث اكاديمي في مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعـة االردنيـة،               
خوفا من ان يتحول أي اختالف سياسي او اقتصادي بين المجموعتين الى العودة الى قصة               "يرى أن ثّمة    

ميين واغنيـاء وفقـراء      ليبراليين وإسـال   -لذا يبقى التكامل بين مكونات المجتمع     ". المواطنة ومتفرعاتها 
  . ضرورة لتحقيق األمن المجتمعي بدال من تعميق الشعور بالتهميش والفوقية-ووسطيين ويمينيين

وهناك خوف من ان يأتي االنسجام السياسي بين الفريق الحكومي ومفاصل الدولة االخرى على حـساب                
. ابه جدد ليس لديهم خبرة سياسية     الدور الرقابي الذي يجب ان يمارسة البرلمان على الحكومة واغلب نو          

والتوافق حل مكان لعبة االكثرية واالقليـة       . والمساحات السياسية اصبحت ضيقة، بحسب ساسة ونشطاء      
  .بحسب خيطان" وهيمن شعار كلنا أغلبية على خطاب الجميع"

هد الملـك   بالمقابل تفترض الرواية الرسمية ان تغيب الخالفات التعطيلية التي اجهضت التحديث خالل ع            
ويـدعو  . غير المسبوق للمصالح والغايـات    " التشبيك"عبد اهللا، بسبب التوافق السياسي الجديد والكيمياء و       

ساسة ونشطاء إلى مراجعة بين الدولة واالسالميين لالتفاق على رؤية وطنيـة لمـستقبل الديموقراطيـة                
ياسيا العالن مواقف واضحة من     والمطلوب ان يراجع االسالميون مسيرتهم فكريا وس      . والمجتمع المدني 

  .الدولة الدينية ومن التشريع ومرجعية الدولة والدستور واإلرهاب
بين أعضاء السلطات   "يقول العين هشام التل، وهو نائب رئيس وزراء سابق وقاض مخضرم، ان التناغم              
الدستور ومـشروعية   التشريعية والتنفيذية ستؤدي الى نتائج ايجابية نظرا ألننا دولة مؤسسات تستند الى             

لم تنجح هذه التجربة بإيجابياتها فإن المسؤولية والمحاسبة تقع على الفرقـاء            "وإذا  ". اعمالنا برضا الشعب  
  ".أجمع
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