
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "حماس"التدخّل لدى   عباس يناشد األسد..".سرية وخاصة وعاجلة"في رسالة : "األخبار"

  ترفض أي شروط مسبقة للحواروحكومة هنية تنفي نيتها تسليم المقرات االمنية لعباس 
  خالفات في وزارة الخارجية الفلسطينية: "الحياة"

  يدعو الغتيال هنية" إسرائيلي"ضابط 
  تهدف إلى إفقار قطاع غزة لسلطةل االقتصادية خطةأن الضمير تعتبر مؤسسة 

 فياض" حكومة"ومطالبات بإقالة " السلطة" تهدد بقطع المساعدات المالية عن دول عربية

 "فتح" داخل   أزمة: القدس العربي 
حول فيـاض وعبـاس تـدخل       

   شخصيا لمنع اي نشاط ضده
  

 ٤ص ... 

 ١٢/١٢/٢٠٠٧٩٢٩األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                    ٩٢٩:         العدد                        ١٢/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

    :السلطة
 ٤  "حماس"التدخّل لدى   عباس يناشد األسد..".سرية وخاصة وعاجلة"في رسالة : "األخبار" .٢
 ٥   ال شروط تعجيزيةب" حماس"و" فتح"هنية يدعو إلى حوار بين  .٣
 ٥  ترفض أي شروط مسبقة للحواروحكومة هنية تنفي نيتها تسليم المقرات االمنية لعباس  .٤
 ٦  النواب األسرى يرحبون بالجهود السعودية للمصالحة .٥
 ٦   الخارجية الفلسطينيةخالفات في وزارة: "الحياة" .٦
 ٦  األميركي" االستهتار"اإلسرائيلية و" المراوغة"عّباس يشكو  .٧
 ٧    السلطة متمسكة بالمفاوضات:نمر حّماد .٨
 ٧  ات االستيطانيةوقف النشاط.. ند واحد على أجندة جلسة المفاوضات اليومب .٩
 ٧   رمي الى افشال المفاوضات قبل ان تبدأي "سرائيلإ" التصعيد :الرئاسة الفلسطينية .١٠
 ٧  اتفاوضمبعدم استئناف ال السلطةتطالب حكومة هنية تندد بتصاعد العدوان على غزة و .١١
 ٨   قانون األحزاب الفلسطيني المرتقب هدفه تطويع قوى المقاومة: المصريمشير  .١٢
 ٨   دايتون يتفقد الوضع األمني في نابلس .١٣
 ٨  يوجه رسالة للرئيس المصري لفتح معبر رفحباإلنابة رئيس التشريعي  .١٤
 ٩   لدى مصرلرئيس الفلسطيني لتعيين نبيل شعث ممثالً .١٥
    

    :المقاومة
 ٩   على تسليم المقار األمنية لعباس"حماس" بتصريح حول موافقة إدالءهأبو كويك ينفي  .١٦
 ٩  في قطاع غزة" يلياإلسرائ"خالل تصدي للعدوان " سرايا القدس"خمسة شهداء من  .١٧
 ٩  بانفجار غامض في الضفة" األقصى"استشهاد مقاوم من  .١٨
١٠   فصائل المقاومة تدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  .١٩
١٠   فيها كل من ساهم وصمت عنهامؤامرة اشترك" نهر البارد"ما وقع في ": الشعبية" .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١٠   يدعو الغتيال هنية" إسرائيلي"ضابط  .٢١
١١  للقطاع اذا لم يتم وقف اطالق الصواريخ من غزة فإن اسرائيل ستوجه ضربة :رامون .٢٢
١١   الخطر اإليراني سيستمر: مرت يمتدح بوشأول .٢٣
١١  !إلى صفوفه" المدنية"يجنّد خادمي " الشاباك" .٢٤
١٢   حرب لبنان دفعت الجنود االسرائيليين للتفكير في ترك الجيش: تقرير سري .٢٥
١٢   إسرائيلي بفرص تحقيق السالم مع الفلسطينيينتشاؤم: استطالع .٢٦
١٣   جيش الكيان يبعد المجندات عن الحدود مع لبنان .٢٧
١٣   خالل حرب لبنان٤٨إسرائيل تسببت بمقتل فلسطينيين من الـ: منظمتان .٢٨
١٣   إلى نيويورك بسبب الصواريخ" سديروت"طلبة  .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٣   منزال عربيا هدمت منذ مطلع العام في القدس٩٠:جمعية إسرائيلية .٣٠
١٤   والمؤسسات األهلية على التمويل الخارجي الفلسطينيةبين السلطة" حرب باردة" .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                    ٩٢٩:         العدد                        ١٢/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

١٤   أثناء توغله في قطاع غزة فلسطينيا٧٠ يعتقل  االسرائيلياالحتالل .٣٢
١٤  اعتقال فتاة فلسطينية على حاجز إسرائيلي التهامها بمحاولة طعن جندي .٣٣
١٤  للمواد الخاصة ببناء القبوراألوقاف في غزة تحذر من كارثة بيئية لعدم إدخال االحتالل  .٣٤
١٤   البداوي يطالبون بتحسين ظروف نازحي الباردن الفلسطينيون فيالجئوال .٣٥
   

   :اقتصاد
١٤  تهدف إلى إفقار قطاع غزة لسلطةل االقتصادية خطةأن الضمير تعتبر مؤسسة  .٣٦
 ١٥  وعود تونسية بتوفير فرصة للصناعات الجلدية الفلسطينية للتصدير للخارج .٣٧
   

   :ثقافة
 ١٥   بمبادرة فرديةللنشر والتوزيع أول دار الكترونية في فلسطينإطالق  .٣٨
   

   : األردن
١٦   في انجاح المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةالعاهل االردني يؤكد على دور فرنسا .٣٩
١٦  الماضية٧خالل السنوات الـ " حق العودة"خبراء وسياسيون يقّيمون في عّمان ملف  .٤٠
   

   :لبنان
١٦  ولبنان يتدخل إرهابياً في العراق "الموساد"أمريكا تستغبي العرب و: فضل اهللا .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٧   زيارة مشعل لوضع تصورهم لما حدث : في المستعمرات" إسرائيل"الفيصل يدين توسع  .٤٢
١٧   فياض" حكومة"ومطالبات بإقالة " السلطة"دول عربية تهدد بقطع المساعدات المالية عن  .٤٣
١٨   أخطر بكثير من إيران" إسرائيل: "عمرو موسى .٤٤
١٨   خارج منع االنتشار النووي" إسرائيل"لنا شروطنا مع بقاء : أبوالغيط .٤٥
١٨  أنابوليس جبل ولد فأراً: الشرع .٤٦
١٩  سع االستيطاني في القدس المحتلةجول ينتقد التو .٤٧
١٩   فتح معبر حدودي لعبور الفلسطينيين من غزة إلى مصر .٤٨
١٩   المغرب يساهم في بناء مساكن للفلسطينيين في القدس .٤٩
١٩  المخدرات أعوام في مصر إلسرائيلية بسبب ٥السجن  .٥٠
   

   :دولي
١٩   نافذة االمل لحل الدولتين تكاد تغلق: رايس .٥١
٢٠    رايس تأمل أن تدعم سوريا سلطة عباسرايس  .٥٢
٢٠     مليون دوالر للفلسطينيين ٤٦٢األمم المتحدة تطلق نداء لجمع  .٥٣
٢٠  اليهودي" عيد االنوار"بوش يحتفل بـ  .٥٤
٢٠   أغلبية يهود أمريكا يدعمون هيالري .٥٥
٢٠   االمم المتحدة تتبنى قراراً اسرائيلياً للمرة االولى  .٥٦
٢١  "اسرائيل"ال اتحاد متوسطيا من دون : رنسيوزير الخارجية الف .٥٧
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٢١  نعول على دور سعودي في مؤتمر المانحين في باريس: بلير .٥٨
٢١  الدنمرك والسلطة الفلسطينية توقعان اتفاقية لدعم صندوق القدس .٥٩
٢١   طالب إسرائيل باالنسحاب من الجوالناألمم المتحدة ت .٦٠

   
    :مختارات

٢٢  يربط بين الفقر وتغير المناختقرير التنمية البشرية يحذر من الكوارث و .٦١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  منير شفيق... بعد مؤتمر أنابولس .٦٢
٢٣  عبد اهللا األشعل. د... كيف ننقذ ما تبقَّى من القضية الفلسطينية؟ .٦٣
٢٥  ياسر الزعاترة... رافعة الظاهرة اإلسالمية وعنوانها األبرز.. حماس  .٦٤
٢٧  عريب الرنتاوي... عبارات ال يتوقف أمامها أحد .٦٥
٢٩  مكرم محمد أحمد... !حماس تغازل واشنطن .٦٦
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   حول فياض وعباس تدخل شخصيا لمنع اي نشاط ضده "فتح" داخل أزمة: القدس العربي .١

كة علمت القدس العربي من مصادر فلسطينية مطلعة امس ان الخالف داخل حر           :  وليد عوض  -رام اهللا   
فتح احتدم خالل االيام الماضية حول رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض االمر الـذي دعـا الـرئيس                  

 بشكل شخصي لمنع قيادات من الحركة عقد اجتماع لها          األول التدخل امس    ىالفلسطيني محمود عباس ال   
كومتـه  وطالب عباس المعارضين لفياض وح     .كانت تعتزم من خالله اصدار بيان ضد فياض وحكومته        

 وغيره من قيادات الحركة بعدم التصعيد ضده هذه االيام خاصة           األحمدمثل رئيس الكتلة البرلمانية عزام      
 الشهر الجاري، وتأمل بان يتم من خاللـه         ١٧وان السلطة بانتظار انعقاد مؤتمر باريس االقتصادي في         

  . اقية لدي المانحيندعم خطة فياض النعاش االوضاع االقتصادية للسلطة لما يحظي به من مصد
 حكومة فيـاض االمـر الـذي وعـد الـرئيس            ىويطالب تيار في حركة فتح باجراء تعديل وزاري عل        

الفلسطيني بتحقيقه ولكن بعد االنتهاء من مؤتمر باريس االقتصادي، وزيارة بوش للمنطقة الشهر القـادم،             
الم فياض الـذي يحظـي بـدعم         مع س  - حاليا   - ان الوضع الفلسطيني ال يحتمل التصعيد        ىومشددا عل 

  .االدارة االمريكية والمجتمع الدولي
ومن جهته اقر نبيل عمرو عضو المجلس الثوري لحركة فتح مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون االعالم               

وقال عمرو لـ القدس العربي امـس نعـم          .بأن هناك معارضة لفياض في االوساط القيادية لحركة فتح        
 درجـة االنقـسام فـي       ىح توجه انتقادات للدكتور فياض اال ان هذا ال يصل ال          هناك قوة جدية داخل فت    

  . ان باب ابداء الرأي في الحكومة وعملها مفتوحىالحركة، ومشددا عل
  ١٢/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  "حماس"التدخّل لدى   عباس يناشد األسد..".سرية وخاصة وعاجلة"في رسالة : "األخبار" .٢

على نص رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس إلـى           " األخبار"حصلت   : أحمد شاكر  -رام اهللا   
وفـي مـا يـأتي      ". سرية وخاصة وعاجلة  "نظيره السوري بشار األسد، وصفتها مصادر فلسطينية بأنها         

  :نصها
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إننا نقدم جزيل الشكر لسيادة الرئيس بشار األسد ومعالي السيد فاروق الشرع نائب الـرئيس ولكـم يـا                "
ير الخارجية وليد المعلم على جهودكم الكبيرة والخّيرة تجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد نقل              سيادة وز 

لنا مبعوثنا لكم األخ نصر يوسف رأيكم بذلك، وإننا نرحب بدور سوري فاعل في إعادة الوحدة للـصف                  
  .الفلسطيني

قبل بدء الحوار، ألننا ال نستطيع      نرجو منكم بذل جهودكم إلقناع اإلخوة في حماس باتخاذ الخطوة األولى            
أن نبدأ الحوار على أرضية القبول بسياسة األمر الواقع، وإن إعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل الحسم                  

  . هي المفتاح للبدء في حوار وطني شامل١٤/٦/٢٠٠٧العسكري بتاريخ 
وى المحادثات مـع إسـرائيل،      وبالنسبة لمؤتمر أنابوليس فنحن حتى اآلن لم نحقق أي تقدم على مست           ... 

بسبب تعنّتها وعدم استعدادها لإلقرار أو االلتزام باالتفاقيات أو الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية،              
ولألسف الواليات المتحدة ال تضغط عليها بشكل كاف لتحقيق إنجاز، ونشعر أن الواليات المتحدة أرادت               

 وأرادت منا القبول بذلك، وأن نطلـب مـن األشـقاء العـرب              عقد المؤتمر ولو لم يتحقق إنجاز كاف،      
  .المشاركة حتى ولو من دون إنجاز، ولكن رفضنا وجهة النظر هذه

نقلت موقفنا الرافض لذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا، وأيضاً نقلت ذلك لمبعـوث الـرئيس                 
ية لنقل المؤتمر لموسكو، وأكدت للواليات      بوتين السيد سلطانوف، وحتى طلبت منه إذا كانت هناك إمكان         

المتحدة والمبعوث الروسي أن مشاركة سوريا أساسية بالمؤتمر، وهي عضو أصيل لـه أراض محتلـة،                
وضرورة طرح كل قضايا المنطقة على المؤتمر، ألنه من دون سوريا ال يمكن إقامة السالم، وسيزوركم                

االتصاالت ولكن لن نقبل أي اتفاق ينتقص من الثوابـت          وعلى كل حال سنتابع      .المبعوث الروسي قريباً  
  ".الوطنية الفلسطينية والحل الشامل

  ١٢/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  
  بال شروط تعجيزية" حماس"و" فتح"هنية يدعو إلى حوار بين  .٣

الحوار الداخلي يمكن أن ينطلق إذا      "شدد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية على أن          : رائد الفي  -غزة  
والـضغوط الخارجيـة،    " اإلسـرائيلية "ت له البيئة المناسبة وتحرر البعض من اإلرادة األمريكية و         توفر

الشروط يجب أن تكـون     : "وقال". فتح"، في إشارة إلى شروط الرئاسة و      "وتخلوا عن الشروط التعجيزية   
 الجانب اإلداري   تكرار هذه الشروط التعجيزية سواء في     "، معتبراً أن    "باألساس نتائج حوار ال مقدمات له     

وضع "ووصف الحال القائمة حالياً بأنها       ".أو الميداني أو السياسي ما هي إال محاولة لعرقلة البدء بالحوار          
غزة ليست كيانا منفصال وال نريد أن نقيم دولة في غزة وهي جزء             "أن  " حماس"، مجدداً موقف    "استثنائي

رافية للوطن الفلـسطيني وعلـى وحـدة النظـام          من الوطن الفلسطيني الكبير، ونصر على الوحدة الجغ       
باتخاذ سلسلة خطوات لتعميق االنقسام الفلسطيني الداخلي،       " إسرائيل"واتهم اإلدارة األمريكية و    ".السياسي

 ".الذي لم يكن في وارد اإلدارة األمريكية إال بعد أحداث غزة"أبرزها عقد لقاء أنابولس، 
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  ترفض أي شروط مسبقة للحواروة هنية تنفي نيتها تسليم المقرات االمنية لعباس حكوم .٤

نفت الحكومة المقالة في غزة امس الثالثاء، نيتها تسليم المقرات االمنية في غـزة              : شرف الهور أ -غزة  
نـو  وقال طاهر النو. للرئيس عباس، للبدء في عملية حوار وطني، خالفاً لما ذكرته بعض وسائل اإلعالم   

 ال يوجد هناك اي حديث عن تسليم اي مقرات قبل الحوار فهذه المؤسسات هـي        :المتحدث باسم الحكومة  
كذلك  .ملك للشعب الفلسطيني وليس الي جهة حزبية ويمكن االتفاق عليها كنتيجة للحوار وليس مقدمة له              

  . تحجدد النونو موقف الحكومة الرافض لوضع اي شروط مسبقة لبدء الحوار مع حركة ف
  ١٢/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
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  النواب األسرى يرحبون بالجهود السعودية للمصالحة .٥

ثمن النواب األسرى، عن كتلة التغيير واإلصالح، التابعه لحماس، الجهود التي تبذلها المملكـة              : رام اهللا 
لوطني العربية السعودية، في سبيل اإلصالح بين حركتي فتح وحماس، على طريق ما وصفوه بالحوار ا              

وأشار النواب األسرى في بيان صحافي إلى أن الكرة اليوم هي في الملعب الفلـسطيني،               . الجاد والشامل 
وأكد النواب األسرى أنه لم يعد باإلمكان استمرار تبرير حالة القطيعة القائمة، وأن استمرار التخاصم بين                

ليب المصلحة الوطنية العليا علـى  فتح وحماس هو أمر مرفوض على كافة المستويات، داعين الجميع لتغ      
وناشد النواب األسرى الرئيس عباس التجاوب مع فرصة التصالح التي تلوح           . المصالح الخاصة والفئوية  

انه بات من الواضح أن أحدا من الذين يقـدمون الوعـود مقابـل              "باألفق عبر الجهود السعودية، قائلين      
 واضحة للموقفين األميركي واالسرائيلي اللذان يربطـان        ، في إشارة  "استمرار القطيعة لن يوفوا بوعودهم    

  .بين التقدم في المفاوضات، والقطيعة مع حماس
 ١٢/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  خالفات في وزارة الخارجية الفلسطينية: "الحياة" .٦

ـ         :غزة  أخيراً  وقع" خالفاً كبيراً "إن  " الحياة" قالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ل
إعاقـة ممارسـة    "أحمد صبح، بسبب سعي األخير إلـى        .رياض المالكي ووكيل الوزارة د    .بين الوزير د  

استحوذ علـى  "وأشارت إلى أن صبح  ".الوزير صالحياته كاملة، من خالل رفضه تنفيذ عدد من قراراته  
مثلين عـن مجلـس     بعض صالحيات الوزير، ومنها تمثيل الوزارة في لجنة االبتعاث التي تضم أيضاً م            

". الوزارء، ووزارة المال، ومكتب الرئيس عباس، ويرأسها مستشار الرئيس السياسي السفير نمر حّمـاد             
وقالت ". تقرر آليات ابتعاث الدبلوماسيين الجدد إلى السفارات الفلسطينية في الخارج         "وأوضحت أن اللجنة    

يعرقل توجهات الـوزير    "تت إلى أن صبح     ولف .إن عباس قرر إعادة تشكيل اللجنة لضم الوزير المالكي        
اإلصالحية، ومن بينها استقدام عدد من الديبلوماسيين الفلسطينيين العاملين في مقر الوزارة فـي مدينـة                

  ".غزة للعمل في مقرها في رام اهللا، نظراً إلى حاجة الوزارة إليهم
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  األميركي" راالستهتا"اإلسرائيلية و" المراوغة"عّباس يشكو  .٧

اإلسرائيلية، علمـت    -عشّية استئناف الجولة األولى من المفاوضات الفلسطينية        :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
ـ     " األخبار" ، وال سيما بعـد     "المراوغة اإلسرائيلية واالستهتار األميركي   "أمس أن الرئيس الفلسطيني أقّر ب

، فـي وقـت     "فشال المفاوضات قبل أن تبـدأ     محاولة إل "المجزرة في قطاع غزة، التي رأت فيها السلطة         
ـ     .جّددت فيه واشنطن نيتها دعم مساعي التسوية       الرئيس ، إن   "األخبار"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، ل

وّجه رسائل إلى عدد من الدول العربية يشكو فيها مراوغة إسرائيل واالستهتار األميركي عبـر               "عباس  
وأوضحت المـصادر أن     ".بالتزاماتها تجاه السلطة بعد أنابوليس    عدم الضغط على الدولة العبرية للوفاء       

عباس في أحاديثه الداخلية مع قيادات فلسطينية يعترف بعدم حصول أي جديد فـي المفاوضـات مـع                  "
إسرائيل، لكنه يأمل في هذه المرحلة ضغطاً عربياً على أميركا لتضغط هـي علـى إسـرائيل للوفـاء                   

يتحّدث داخلياً أيضاً عن عدم ثقته بـالموقف        "ت المصادر إلى أن أبو مازن       وأشار ".بالتزاماتها المطلوبة 
األميركي، الذي يراه منحازاً أكثر من أي وقت مضى إلسرائيل، ويحذّر من أن وضعاً كهذا لن يمر على                  

الكثير ليفعلـوه فـي وجـه المماطلـة         ) الفلسطينيون(بأيديهم  "، مشيراً إلى أن     "الفلسطينيين مرور الكرام  
  ".سرائيلية واالستهتار األميركياإل

  ١٢/١٢/٢٠٠٧األخبار 
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   السلطة متمسكة بالمفاوضات :نمر حّماد .٨

، تـصريحات   "الخليج"ـاعتبر المستشار السياسي للرئيس عباس، نمر حّماد، في حديث خاص ل           :رام اهللا 
غير كافيـة، داعيـا     المتصاعدة، بأنها   " االسرائيلية"وزيرة الخارجية االمريكية رايس، بشأن االنتهاكات       

لوقـف جملـة الجـرائم      " االسـرائيلي "الواليات المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط علـى الجانـب           
الجانب الفلسطيني الى وقف    " االسرائيلي"وحول امكانية أن تقود جرائم التصعيد العسكري         .واالعتداءات

هدفـه  "د وعـدوان وجـرائم      من تـصعي  " اسرائيل"إن ما تمارسه    "المفاوضات مع حكومة اولمرت قال      
لذلك فان الجانب الفلسطيني    : "وتابع". باألساس التهرب من عملية السالم والتهرب من البدء بالمفاوضات        

بوقف المفاوضـات، وسيواصـل     " االسرائيلية"لن ينجر الى اتخاذ مواقف وردود فعل على االستفزازات          
  ".تيح للجانب اآلخر الهروب من استحقاقات السالمتمسكه بمواقفه الداعية الى البدء بالمفاوضات حتى ال ي

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  وقف النشاطات االستيطانية.. ند واحد على أجندة جلسة المفاوضات اليومب .٩

ـ    :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط    ان الوفد الفلسطيني سيتوجه، اليوم، الى      " األيام"اكد مسؤولون فلسطينيون ل
جانب االسرائيلي اال ان التركيز في هذه المباحثات سيكون على بنـد واحـد وهـو         جلسة التفاوض مع ال   

وقال مفاوض   .المطالبة بوقف النشاطات االستيطانية االسرائيلية على االراضي الفلسطينية بما فيها القدس          
ن في  سنذهب الى جلسة المفاوضات كي ال نتهم بأننا نضع العراقيل امام المفاوضات، ولك            : فلسطيني كبير 

نفس الوقت ال معنى ألي مفاوضات طالما ان النشاطات االسرائيلية مستمرة على االراضي الفلـسطينية،               
  .وعليه فإن التركيز سيكون على وقف النشاطات االسرائيلية، هذا هو البند الوحيد على جدول االعمال

 ١٢/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  رمي الى افشال المفاوضات قبل ان تبدأ ي "سرائيلإ" التصعيد :الرئاسة الفلسطينية .١٠

وصفت الـسلطة    :رام اهللا، آمال شحادة    نقالً عن مراسلها في    ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيـل      ". جريمة نكراء "بأنها  في غزة    األخيرة    اإلسرائيلية الفلسطينية العملية 

على مواصلة سياسة االجتياحات واالغتياالت واالسـتيطان،       " سرائيليةاإل"إن إصرار الحكومة    "أبو ردينة   
حيال إنجاح مفاوضات الوضع النهائي، وينزع عنها الثقة، إذ مـن           " اإلسرائيلية"يعزز الشكوك في النوايا     

الصعب أن تتواصل العملية التفاوضية على وقع االغتياالت والقتل المتعمد ومصادرة األراضي وغيرها             
ات تتنافى مع روح عملية السالم التي ستنطلق بدعم واسع من المجتمع الـدولي الـذي تمثـل                  من إجراء 

  ". دولة ومؤسسة دولية في اجتماع أنابولس٥٠بحضور أكثر من 
ابـو  نبيـل   قـال    : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٢/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   وأضافت  

 افشال ووضع العقبات في طريق      ى مختلف الجبهات، ترمي ال    ىلان سياسة التصعيد االسرائيلية ع    : ردينة
 المجتمع الدولي، وخاصة الواليات المتحدة االمريكيـة،        ىالمفاوضات حتي قبل ان تبدأ، وهو ما يحتم عل        

التدخل الفوري لوقف سياسة العدوان واالستيطان االسرائيلية، وانقاذ عملية السالم والمفاوضـات قبـل              
  . فوات االوان

  
  اتفاوضمبعدم استئناف ال السلطةتطالب كومة هنية تندد بتصاعد العدوان على غزة وح .١١

كـرد  "طالبت حكومة إسماعيل هنية المقالة السلطة الفلسطينية بعدم استئناف التفاوض مع اسرائيل،     : غزة
في وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة        ".طبيعي على التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة       

إن ما يجري في قطاع غزة هو الصورة الحقيقية لطبيعة العالقة مع المحتل، ولـيس تلـك التـي                   "بيان،  
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وأشار إلى أنه منذ    ". أنابوليس الذي ثبت فشله وعقم توجهاته     ) مؤتمر(حاولت وسائل الدعاية تجميلها في      
ية وقطاع غزة، وتـوفي      شهيدا في الضفة الغرب    ٣٣لبحث السالم المزعوم سقط أكثر من       "عقد أنابوليس   

ودعا النونـو المفـاوض الفلـسطيني إلـى مقاطعـة            ". آخرون بسبب اشتداد الحصار على القطاع      ٣٥
المفاوضات مع اسرائيل المقررة اليوم وعدم توفير الغطاء السياسي لجرائمها وقطع أي اتـصاالت مـع                

يدي الغارقـة بـدماء األبريـاء       من العار مصافحة تلك األ    : "وقال". قادة العدوان واإلرهاب على شعبنا    "
في جرائم القتل جنوب وشمال قطاع غزة وتوزيع االبتـسامات أمـام            ) امس(والموغلة منذ صباح اليوم     

 ".عدسات الصحافيين، إذ أن التحضير للقاء غد بدأ فعليا منذ فجر اليوم في هذا العدوان الغادر
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  لفلسطيني المرتقب هدفه تطويع قوى المقاومة قانون األحزاب ا: المصريمشير  .١٢

مشير المصري اتجاه الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إلـى          " حماس"عن حركة   النائب   انتقد   :غزة
دراسة مشروع قرار قانون بشأن األحزاب السياسية، واعتبر ذلك من جملة القرارات غير الشرعية التي               

ـ    وأوضح ا  .تصدر عن حكومة غير شرعية     أن صـدور   " قدس بـرس  "لمصري في تصريحات خاصة ل
قانون لألحزاب عن حكومة فياض ال يستند إلى مسوغ قانوني، واستبعد أن تتمكن الحكومة الفلـسطينية                
من تمرير هذا القانون إال إذا كان ذلك وفق قانون األمر الواقع، وأشار إلى أن الهـدف األساسـي مـن                     

 برنامج منظمة التحرير على قوى المقاومة وتطبيعها سياسيا مع          محاولة إقرار قانون لألحزاب هو فرض     
هذا هو الهدف الصهيوني، أن يطوع كل قوى المقاومـة لتقـر ببرنـامج منظمـة                "هذا البرنامج، وقال    

التحرير، وهي السياسة التي فشلت واقعيا واختار الشعب غيرها، وبالتالي سياسة األمر الواقع في الضفة               
تة، ألن حكومة فياض هي حكومة األمر الواقع المفروضـة أمريكيـا وصـهيونيا،              لن تضيرنا وهي مؤق   

  ".وعليهم أن يحترموا خيار الشعب الفلسطيني
   ١١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
  دايتون يتفقد الوضع األمني في نابلس  .١٣

. كشفت مصادر فلسطينية عن قيام الجنرال األمريكي كيت دايتون امس بزيـارة لمدينـة نـابلس               : نابلس
وضحت مصادر أمنية أن هدف زيارة دايتون كان لالطالع عن كثب على سير األوضاع األمنية فيهـا                 وأ

بصفته رئيسا للجنة األمنية الدولية على عملية بناء قوات األمـن الفلـسطيني والتنـسيق مـع الجانـب                   
 االمن الـوطني    هذا واجتمع دايتون مع قادة األجهزة األمنية الفلسطينية بحضور قائد قوات           ".اإلسرائيلي"
 ".فتح"في مقر جهاز األمن الوقائي بالمدينة، كما التقى عددا من مسؤولي حركة " ابو الفتح"

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  رئيس التشريعي باإلنابة يوجه رسالة للرئيس المصري لفتح معبر رفح .١٤

سالةً إلى الـرئيس المـصري،       ر - باإلنابة  الفلسطيني  رئيس المجلس التشريعي   -أحمد بحر .وجه د : غزة
أشاد فيها بمواقف القيادة المصرية من القضية الفلسطينية، وعلى رأسها مواقف مبارك الداعمة للحقـوق               

عن تقديره لقرار الحكومة المصرية األخيـر        وعبر بحر  .الفلسطينية، وموقفه من أهمية الحوار الداخلي     
ودعا بحر الرئيس مبارك إلى اتخاذ قراٍر        .لى السعودية بفتح معبر رفح وتسهيل عبور حجاج قطاع غزة إ        

قطاع إلى العالمين العربـي واإلسـالمي، وأن        لتاريخي بفتح معبر رفح الحدودي باعتباره المنفذَ الوحيد ل        
مثل هذا القرار من شأنه إنقاذ حياة مئات المرضى من الموت، وكذلك يسمح آلالف الطالب والمواطنين                

  .ماكن عملهم في الدول العربية وغيرها، بعد أن أصبحوا مهددين بفقدان أماكن عملهممن االلتحاق بأ
 ١١/١٢/٢٠٠٧إخوان أون الين 
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   لدى مصرلرئيس الفلسطيني لتعيين نبيل شعث ممثالً .١٥

اكد حكم بلعاوي امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في الوطن بان اللجنة المركزية ترحـب                : رام اهللا 
 لـدى   عبـاس نبيل شعث ممثال شخصيبا للـرئيس       . بشأن تعيين د   عباسالتي اتخذها الرئيس    بالقرارات  

  .جمهورية مصر ومرجعا سياسيا للبعثة لدى الدولة والجامعة العربية
  ١٢/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   على تسليم المقار األمنية لعباس"حماس" بتصريح حول موافقة إدالءهأبو كويك ينفي  .١٦

لشيخ حسن أبو كويك القيادي في حركة حماس ما نشرته صحيفة الشرط األوسـط،              نفى ا : الضفة الغربية 
إبالغ رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة        " وما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من تصريح منسوب له عن           

حماس السيد خالد مشعل المملكة العربية السعودية موافقة حركته على  تسليم المقار األمنية إلـى الـسيد                  
وأكد أبو كويك في تصريح له وصل شبكة فلسطين اآلن نسخة عنـه، أن هـذه                 ".حمود عباس الرئيس م 

وجـدد  . األنباء عارية عن الصحة، داعيا جميع وسائل اإلعالم لتوخي المصداقية والدقة في نشر اإلخبار             
لرئاسـية،  أبو كويك التأكيد على ما أعلنته الحركة مرارا  من دعوتها السيد الرئيس عباس لتسلم المقار ا                

والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، إلعادة هيكلة وإصالح األجهزة األمنية وفق رؤية وطنية ومهنيـة               
  .بحتة، وكذلك تشكيل حكومة مركزية يتوافق عليها وطنيا

  ١٢/١٢/٢٠٠٧فلسطين اآلن 
  
  في قطاع غزة" اإلسرائيلي"خالل تصدي للعدوان " سرايا القدس"خمسة شهداء من  .١٧

ان ثالثة من أفرادها قتلوا لدى تحـصنهم         ،"سرايا القدس "أعلنت  :  من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا   
في منزل تصدوا منه لآلليات االسرائيلية المتوغلة، وأصيب رابع عندما باغتتهم طائرة اسرائيلية بقصف              

" يا القـدس  سرا"وكان فلسطينيان آخران من      .المنزل الذي تحصنوا فيه شرق مدينة رفح بجنوب القطاع        
وشـنت الطـائرات    . ايضاً قتال وأصيب ثالثة آخرون نتيجة قصف اسرائيلي مع بدء التوغـل صـباحاً             

 .االسرائيلية غارة شمال رفح أسفرت عن اصابة ستة فلسطينيين وصفت جروح احـدهم بأنهـا خطـرة                
في محاذاة منطقة   وقطعت الدبابات االسرائيلية للمرة األولى منذ انسحابها من القطاع طريق صالح الدين             

وأفادت مجموعات مقاومة فلسطينية انها تصدت لها وفجرت عبوات على طريقها،           . الفخاري جنوب غزة  
 ".٣ناصر "وسيديروت بصاروخ " ٤ناصر "فيما تحدثت مجموعات أخرى عن قصف المجدل بصاروخ 

  ١٢/١٢/٢٠٠٧النهار 
  
  بانفجار غامض في الضفة" األقصى"استشهاد مقاوم من  .١٨

عامـا أحـد    ٢٢استشهد في مدينة نابلس سليمان القصاص       : حامد جاد ويوسف الشايب   ،  رام اهللا  -غزة  
، التابعة لكتائب شهداء األقصى، بعد إصابته بانفجار وصف بالغامض في           "فارس الليل "نشطاء مجموعات   

ل  فجر أمس، في ظل توغـل جديـد لالحـتال          ،الضفة الغربية في  حي القصبة بالبلدة القديمة من نابلس       
وحّمـل   وأكد متحدث باسم مجموعات فارس الليل التابعة لكتائب شهداء األقصى وقوع الحادث،            .للمدينة

  .المتحدث قوات االحتالل وعمالءها المسؤولية عن هذه الجريمة
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
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  فصائل المقاومة تدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة   .١٩
بيانـاً  " حماس"اصدرت حركة   :  من محمد هواش والوكاالت    –رام اهللا    ٢٠٠٧/  ١٢/١٢النهار  ذكرت  

ان العدو يستغل الغطاء الدولي الذي حصل عليه في انابوليس والتزامات الـسلطة الفلـسطينية               "جاء فيه   
لتطبيق الشق االمني من خريطة الطريق من اجل اسقاط منظومة المقاومة الموحدة في غـزة وتمريـر                 

تركيع وتجويع الشعب الفلسطيني، باستخدام كل االساليب االجراميـة واالرهابيـة،           مخططه الرامي الى    
حتى يقبل بأية حلول من شأنها االلتفاف على حقوقه وثوابته التي ضحى من اجلها على مدار عقود مـن                   

  ".الزمن
 غرب  أدانت حركة فتح إقليم   :  وفا – الحياة الجديدة    -محافظات   ١٢/١٢/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وأضافت

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذه العدوان        . غزة، العدوان والتصعيد االحتاللي المستمر على قطاع غزة       
يأتي لتقويض كل الجهود التي تبذل وما زالت تبذل إلعادة عملية السالم والمفاوضـات إلـى مـسارها                  

  .الصحيح
 .قطاع غزة جريمة حرب يندى لها الجبين      واكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية أن العملية اإلسرائيلية ضد         

واعتبرت المبادرة في بيان لها العدوان االسرائيلي على غزة ترجمة لقرارات الحكومة االسرائيلية بتوجيه             
  .من جهتها، استنكرت الجبهة العربية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة .ضربات عسكرية ضد القطاع

، "القوى الوطنية واإلسـالمية "اتهم بيان صادر عن تجمع      :رام اهللا  ٤/١٢/٢٠٠٧قدس بـرس   وأوردت
فرض عقوبات جماعيـة    "والذي يضم غالبية الفصائل الفلسطينية في األراضي المحتلة الدولة العبرية بـ            

، "قدس برس "ولفتت تلك القوى في بيان لها، تلقته         .، بحق المدنيين الفلسطينيين   )"حرب(وارتكاب جرائم   
إن "لة التي تقوم بها حكومة إيهود أولمرت في مجال بناء مـستوطنات جديـد، وقالـت                 االنتباه إلى الحم  

البدء في حـوار    "إلى   ودعت   ".سياسة االستيطان ومصادرة األراضي محاولة لفرض وقائع على األرض        
وطني شامل يعمل على معالجة كل إشكاليات الوضع الداخلي ويعزز الصمود الفلـسطيني ويعيـد راب                

دة الوطنية التي تشكل صمام أمان لحماية وضعنا الفلسطيني ومواجهة المخاطر والتحديات            الصدع والوح 
بخطة وطنية استراتيجية واضحة يلتف حولها الجميع وتخاطب المجتمع الدولي بموقف موحـد يواجـه               

  ".جرائم ومخططات االحتالل والقوى المعادية
  
  ها كل من ساهم وصمت عنهامؤامرة اشترك في" نهر البارد"ما وقع في ": الشعبية" .٢٠

مسيرة في مخيم البداوي وصوالً إلى مقبرة الشهداء، لمناسبة الـذكرى           " الجبهة الشعبية " نظمت   :البداوي
األربعين النطالقتها، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية وحشد من فعاليـات وابنـاء    

 السعيد كلمة دعا فيها إلى إطالق سراح كافة المعتقيلن في           وألقى مسؤول الجبهة في البداوي نبيل     . المخيم
وألقت عضو المكتب السياسي للجبهة ليلى خالد، كلمة اعتبرت فيها ان مـا             . سجون االحتالل االسرائيلي  

حصل في مخيم البارد يقع ضمن مؤامرة اشترك فيها كل من ساهم وصمت عن هذه الخطة، موضحة ان                  
حاولة للتطبيع المجاني مع العدو الصهيوني، ودليال على انهزام العـرب أمـام   ال يعدو كونه م  " انابوليس"

  . جورج بوش
  ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  يدعو الغتيال هنية" إسرائيلي"ضابط  .٢١

، أمس، إلى اغتيال    "اإلسرائيلي"دعا داني روتشيلد، وهو ضابط احتياط برتبة عميد في الجيش           : )أ.ب.د(
.  إسماعيل هنية ردا على استمرار إطالق الصواريخ من قطـاع غـزة            رئيس الوزراء الفلسطيني المقال   

من أجل وقف إطالق الصواريخ تجاه سديروت والكيبوتـسات         "وقال روتشيلد في مقابلة مع إذاعة الجيش        
استهداف متخذي القرارات بداية من إسماعيل هنية، ولـيس         " إسرائيل"المجاورة لقطاع غزة، يجب على      
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أال تسمح لقيادات المنظمات    " إسرائيل"يجب على   "وأضاف  ". التي تطلق الصواريخ  فقط استهداف الخاليا    
ومن جانب آخر، أعرب روتشيلد عن معارضته       ". الفلسطينية أن يناموا ليلتين متتاليتين على سرير واحد       

 ". إذا لم تكن النتائج معروفه مسبقا"للقيام بعملية في قطاع غزة 
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  للقطاع اذا لم يتم وقف اطالق الصواريخ من غزة فإن اسرائيل ستوجه ضربة :رامون .٢٢

صرح النائب االول لرئيس الوزراء االسرائيلي حاييم رامون بانه اذا لم يتوقف اطـالق       -القدس المحتلة   
القذائف الصاروخية من قطاع غزة فان اسرائيل سترد بمنتهى الحزم والصرامة ضد االرهاب المنطلـق               

واكد  رامون ان حماس والجهاد االسالمي هما المسؤوالن عن تجويع الشعب الفلسطيني            . من قطاع غزة  
واعرب النائب االول لرئيس الوزراء عن اعتقاده بان االوضاع ال تبقى كما هي عليـه               . وهما الد عدويه  

ي الكنيست بعد ظهر    ونقلت االذاعة العبرية الرسمية تصريحات رامون هذه في سياق رده ف           .لفترة طويلة 
اليوم على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة قدمته الكتل العربية على خلفية سياسة الحكومة في المجالين                

  .االمني واالجتماعي
  ١٢/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

 
  الخطر اإليراني سيستمر: أولمرت يمتدح بوش .٢٣

ي مؤتمر أمني في تل أبيب بالقول       علق أولمرت على تقرير االستخبارات األميركية األخير ف       : ) وكاالت(
ايران كانت خطيرة وستبقى، وعلينا االستمرار بالضغط الدولي عليها بكل قوة لمنعهـا مـن اقتنـاء                 "ان  

دولة غنيـة   "، موضحا أن    "ال تحتاج الى كهرباء تنتجها الطاقة النووية      "واعتبر ان ايران    ". القدرة النووية 
.. ورانيوم ألغراض مدنية من أجل توليد الطاقة من مصدر بـديل    بالنفط والغاز ال تحتاج الى تخصيب الي      

ايران تواصل نشاطاتها للحصول علـى مكـونين        "ورأى أولمرت أن    ". إال اذا كانت تطور سالحا نوويا     
تطوير نظام كهربائي متطور وصواريخ باليستية وفي الوقـت ذاتـه إنتـاج           : مهمين لصنع أسلحة نووية   

ن اسرائيل ستعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي مثل الوكالة الدولية للطاقـة            وأكد ا ". اليورانيوم المخصب 
، مشيدا بتأكيد الرئيس األميركـي جـورج بـوش علـى أن تقريـر        "ولن تقود األزمة مع ايران    "الذرية  

  ". الخطر االيراني"االستخبارات األميركية ال يعني زوال 
  ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  !إلى صفوفه" ةالمدني"يجنّد خادمي " الشاباك" .٢٤

الجمعية "، األسبوع الماضي، عبر موقعه االلكتروني وموقع        " شاباك "أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي      
 .، إلى صفوفه  "الخدمة المدنية "، عن نّيته تجنيد الخادمين والخادمات المنخرطين في جهاز          "للخدمة القومية 

 للمنخرطين والمنخرطات في الخدمة المدنية لتقديم       وجاء في اإلعالن أن جهاز األمن العام سيفسح المجال        
وأن إمكانية التقّدم داخل الجهاز مستقبالً منـوط        "  الشاباك" خدمة نوعية ومتحدية، وفي مختلف وحدات       "
" شـاباك "، التي يجنّد ال   "الجمعية للخدمة القومية  "وتجدر اإلشارة إلى أن     "!. بالقدرات والمالئمة الشخصية  "

" مـسّوقين "كثر الجمعيات التي تحاول تجنيد الشباب والشابات العرب من خالل نـشاط             من خاللها، هي أ   
  .عرب يعملون فيها

  ١١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  حرب لبنان دفعت الجنود االسرائيليين للتفكير في ترك الجيش: تقرير سري .٢٥
يرا سريا عـن  االسرائيلية امس النقاب عن ان تقر  ) معاريف(كشفت صحيفة    : زهير اندراوس  -الناصرة  

االوضاع النفسية والمعنوية في الجيش االسرائيلي اثارت قلقا كبيرا لدي الحكومة، بعدما اظهر ان حالـة                
 بالمئة منهم للتفكير    ٥٠االحباط واهتزاز الثقة، التي سادت الجيش اثر الحرب االخيرة علي لبنان، دفعت             

فان التقرير احتـوي علـي نتـائج        ،  )معاريف(وحسب صحيفة    .في ترك الجيش والبحث عن عمل آخر      
. استطالع رأي اجري في صفوف الجيش، ودل علي وجود ازمة ثقة متفاقمة بينهم وبين قيـادة الجـيش                 

 بالمئة فقط مـنهم     ٢٥وعندما سئل جنود االحتياط عن نظرتهم ومدي ثقتهم واحترامهم لقادة الجيش، قال             
 بالمائة فقـط    ٤٠وقال  . ام، لم تزد نسبة الثقة كثيرا     وعندما تم توجيه السؤال الي الجمهور الع      . انهم يثقون 

  .انهم يثقون بقيادة الجيش
  ١٢/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  تشاؤم إسرائيلي بفرص تحقيق السالم مع الفلسطينيين: استطالع .٢٦

أكد استطالع جديد أن غالبية اإلسرائيليين باتت أكثر تشاؤماً في أعقاب مؤتمر             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
وأشـار   . بدعوى أن الفلسطينيين لن يكتفوا بإقامة دولة لهم إلى جانب إسـرائيل            ،وليس الدولي للسالم  أناب

الشهري الذي يعده مركز أبحاث السالم في جامعة تل أبيب إلى أن الفرضية التي تقـول                " مقياس السالم "
فلـسطينيين ليـست    إن اإلسرائيليين يؤيدون مواقف زعماء دولتهم في كل ما يتعلق بحل الصراع مـع ال              

مؤكدة أبداً، وأنهم وفقاً إلجاباتهم في االستطالع الذي جرى بعد أسبوع من أنابوليس، ليـسوا متحمـسين                 
 في المئة فقط تـابعوا      ٢٤وتوضح األرقام أن    . للحاق بركب السالم الذي يقوده رئيس حكومتهم أولمرت       

البيـان  "وعلـى رغـم      .م يتابعوه إطالقـاً    في المئة ل   ٢٦، و "أحياناً" في المئة    ٤٧أنابوليس باستمرار، و  
الذي قرأه بوش في المؤتمر واألجواء االيجابية التي رافقت أعماله، فإن االستطالع يكشف أن              " المشترك

بسبب الفجوة بين   " تميل إلى السلبية  "االعتقاد السائد لدى غالبية اإلسرائيليين هو أن النتائج الفعلية للمؤتمر           
 في المئة إن المؤتمر لم ينجح في التوصل إلـى استيـضاح             ٦٣وقال  . لفلسطينيينمواقف اإلسرائيليين وا  

جذري للخالفات في المواقف بين إسرائيل والفلسطينيين، ورأت نسبة مماثلة أنه لم يـنجح فـي تعزيـز                  
ومن المفارقات أن التشاؤم حيال فرص تحقيق السالم يعم أوسـاط اإلسـرائيليين،              .فرص تحقيق السالم  

بأن قيادة السلطة الفلسطينية تريد حقاً التوصل إلى حـل  )  في المئة٥٥(قناعة أكثر من نصفهم على رغم   
 في المئة قالوا إنهـم أكثـر        ٢٩ في المئة إنهم غدوا أكثر تشاؤماً بعد المؤتمر، في مقابل            ٣٨وقال  . دائم

تـرى غالبيـة    و . في المائة قالوا إن المؤتمر لم يغير موقفهم من فـرص حـل الـصراع               ٣٣تفاؤالً، و 
 فـي   ٥٨، فيما قال    "عادل"أن مطلب الفلسطينيين إقامة دولة مستقلة لهم أمر         )  في المئة  ٦٢(اإلسرائيليين  

 في المئة يفترضون أن اتفاق سـالم مـع          ٦١المئة إنه في وسع إسرائيل أن تتيح إقامة هذه الدولة، لكن            
 نظر الفلسطينيين إلـى إنهـاء صـراعهم       لن يقود من وجهة   " دولتين لشعبين "الفلسطينيين يقوم على مبدأ     

 في المئة منهم أن تكـون       ٥٣وتتمثل عدم ثقة اإلسرائيليين بالفلسطينيين في تأييد         .التاريخي مع إسرائيل  
 ٧١لكن  . الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة مغلقة لمنع دخول الفلسطينيين إلى الدولة العبرية            

 المنشود ليس في متناول اليد، إذ يفترضون أن الحل السلمي لن يتحقق مـن               في المئة يرون أن هذا الحل     
 في المئـة    ٣٩وقال  . وأن الجانبين سيواجهان معضلة في قضايا الصراع الجوهرية       " حماس"دون موافقة   

 ٣٢(تقف على رأس سلم العثرات في طريق التوصل إلى حل، تليها مشكلة الالجئـين               " قضية القدس "إن  
  ).في المئة

  ١٢/١٢/٢٠٠٧لحياة ا
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  جيش الكيان يبعد المجندات عن الحدود مع لبنان .٢٧
ضمن ما أطلق عليه احتياطات أمنية، ومنعا لتنفيذ عملية اختطاف، قـرر            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 .إبعاد المجندات عن الوحدات العسكرية المنتشرة عند الحدود الـشمالية مـع لبنـان             " اإلسرائيلي"الجيش  
ندات قد تدربن في وحدات الهندسة وناحل وغوالني التي تخدم في المكان الـذي أسـر منـه                  وكانت مج 

وأثار القـرار احتجاجـا     . تموز العام الماضي  /على لبنان في يوليو   " االسرائيلي"الجنديان، عشية العدوان    
إن هـذا   لدى المجندات، وطالبن رئيس أركان الجيش غابي اشكنازي بتغييره، ورد الناطق بلسان الجيش              

القرار جاء في أعقاب فحص الوضع وإعادة تقييم نوعية العمليات ومدى قدرة المجندات على تحملهن في                
  .   هذه المنطقة التي تعتبر في غاية الحساسية

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   خالل حرب لبنان٤٨إسرائيل تسببت بمقتل فلسطينيين من الـ: منظمتان .٢٨

 ١٩٤٨،الناشطان في أراضي العام     " مركز مكافحة العنصرية  "و" ة لحقوق اإلنسان  المؤسسة العربي "اتهمت  
أمس، إسرائيل بتعريض المواطنين العرب لمخاطر جدية خالل الحرب األخيرة على لبنان، مـن خـالل                

وأشارت المؤسـستان، فـي تقريـر        . إقامة قواعد عسكرية في أماكن مالصقة لمجمعات سكنية عربية        
الجيش اإلسرائيلي نصب منشآت عـسكرية      "، إلى أّن    "مواطنون تحت الخطر  "عنوان  مشترك نشر أمس ب   

منـشآت  "، إضـافة إلـى      "موقتة قريبة جداً من القرى العربية أطلقت منها صواريخ على جنوب لبنـان            
  ". بعضها أقيم داخل القرى نفسها.عسكرية ثابتة نصبت قرب القرى العربية

  ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير 
 
  إلى نيويورك بسبب الصواريخ" سديروت"طلبة  .٢٩

المحاذية لـشمال قطـاع     " سديروت"أمس ان سكان مستعمرة     " اإلسرائيلي"ذكرت إذاعة الجيش    : )أ.ب.د(
غزة قرروا إرسال أبنائهم الى نيويورك الستكمال دراستهم بسبب تواصل سقوط الصواريخ الفلـسطينية              

قـرار محكمـة   " االسـرائيلية " رفض الحكومة  وقالت اإلذاعة ان هذا التوجه يأتي في اعقاب        .على البلدة 
فـي ضـوء اسـتمرار سـقوط        " سـديروت "العدل العليا الذي يلزم الحكومة بتحصين مباني ومدارس         

اتصاالت تجرى بين عائالت من سـديروت وعـائالت يهوديـة فـي            "وأضافت اإلذاعة ان    . الصواريخ
  ".نيويورك للموافقة على استضافة أبنائهم

  ١٢/١٢/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية
  
   منزال عربيا هدمت منذ مطلع العام في القدس٩٠:جمعية إسرائيلية .٣٠

بلدية القدس هدمت منزال سكنيا في البلدة القديمة من القـدس           أن  : ١١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب أورد موقع 
 مـن   مئيـر مرغليـت    وفي هذا السياق قال      .، بذريعة البناء من غير ترخيص     فلسطينيةتسكن فيه عائلة    

ن اثنين من أفراد العائلة اعتقال حينما حاوال إخراج أمتعتهما من           أ ،إلسرائيلية ضد هدم المنازل   الجمعية ا 
 أقامت على مقربة مـن المنـزل        "عطيرت كوهانيم "ن الحركة االستيطانية    إلى أ الجمعية  لفتت  و .المنزل

  . إال أن البلدية لم تصدر بحقه أمر هدم،كنيسا دون ترخيص
 في الوقت الذي تستمر المـستوطنات       ، إلى أنه   وهو مركز ميداني في الجمعية     إيال نيف ومن جهته أشار    

 منزال فلسطينيا في القدس الشرقية منذ بدايـة الـسنة           ٩٠فيه باالتساع برعاية البلدية والحكومة، تم هدم        
  .الجارية
لك  التي تم كباجةأن عائلة: رام اهللا من ١٢/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية  مراسل يوسف الشايبوذكر 

 هدمأنها المرة الثانية التي يوذكرت .  ألنها رفضت بيعه ليهوده ان سلطات االحتالل هدمتالمنزل أكدت
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 تلقت مساعدة من اللجنة اإلسرائيلية لمناهضة هدم المنازل وكانت على إثر ذلك قد المنزل، فيها
  . مرة أخرىئه بناإلعادةالفلسطينية، 

  
  المؤسسات األهلية على التمويل الخارجي  و الفلسطينيةبين السلطة" حرب باردة" .٣١

كشفت مصادر فلسطينية أهلية، عن مخاوف حقيقية لدى مؤسـسات القطـاع             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 للضغط على الجهات والمؤسسات الدولية المانحة من اجـل           فياض األهلي من وجود مساٍع لدى حكومة     

سلطة بهدف تقويتها وزيادة نفوذها، خاصة بعد مـا         تحويل غالبية الدعم المالي الى وزارات ومؤسسات ال       
  .تعرضت له من عملية تهميش وإضعاف بسبب نقص التمويل والدعم المالي

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   أثناء توغله في قطاع غزة فلسطينيا٧٠ يعتقل  االسرائيلياالحتالل .٣٢
سـبعين مواطنـا    ،   جنوب قطاع غزة   اعتقلت قوات االحتالل في منقطة الفخاري شمال خان يونس        : غزة

قطع الطريق الشرقي الواصل بين رفح وخـان        بقامت  ما  ك. ، أثناء توغلها في المنطقة    بلديةالبينهم رئيس   
  . المنقطةكتدمير محطة للوقود في تلويونس 

  ١١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

  اعتقال فتاة فلسطينية على حاجز إسرائيلي التهامها بمحاولة طعن جندي .٣٣
أكدت مصادر عبرية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي اعتقل فتاة فلسطينية على حاجز عتصيون             : بيت لحم 

  . جنود بأداة حادةالبعد محاولتها طعن أحد ، العسكري قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة
  ١١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
  الخاصة ببناء القبوراألوقاف في غزة تحذر من كارثة بيئية لعدم إدخال االحتالل للمواد .٣٤

حذرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة من كارثة بيئية وإنسانية قد تحل في قطاع غـزة                  :غزة
 في مقبرة الشهداء شرق غـزة لالنجـراف،         هابسبب عدم توفر االسمنت لبناء القبور، وتعرض عدد من        

 قوات االحتالل إدخال المواد التـي       بسبب األمطار الغزيرة، نظرا ألنها لم تبنى بشكل صحيح جراء منع          
  .تستخدم في بناء القبور

  ١١/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  

   البداوي يطالبون بتحسين ظروف نازحي البارد ن الفلسطينيون فيالجئوال .٣٥
ن المؤسسات التجاريـة  أقال مسؤول حركة فتح االنتفاضة في شمال لبنان خليل ديب :  ا ف ب   -بيروت  

دأت اضرابا مفتوحا احتجاجا على تقصير االونروا وعدم تنفيـذ الحكومـة             ب  البداوي والمدارس في مخيم  
ثمانية االف شخص   ومما تجدر االشارة إليه أن       .اللبنانية لتعهداتها بمساعدة العائدين الى مخيم نهر البارد       

، وذلك بحـسب مـا قالتـه        بينما ال يزال اآلخرون في مخيم البداوي وفي محيطه        ،  عادوا الى نهر البارد   
  .ونروااال

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

   تهدف إلى إفقار قطاع غزة لسلطةل  االقتصاديةخطةال  أنالضمير تعتبرمؤسسة  .٣٦
وجهت ،  مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان   أن  : ١١/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب  مراسلة موقع  ألفت حداد ذكرت  

مؤتمر باريس االقتصادي   مها إلى   ي تقد بهدفنقدا شديدا للخطة االقتصادية التي أعدتها السلطة الفلسطينية،         
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ن الخطـة   أ هـا وقال تقرير  .٢٠١٠-٢٠٠٨ بين عامي     الفلسطيني خالل األيام القادمة لتطوير االقتصاد    
 ألف عسكري من أجهزة السلطة خالل       ٢٠ ألف موظف بينهم     ٣٩تتجاهل قطاع غزة وتنص على فصل       

 والذي يعاني أصال من     وأوضح أن الخطة ستؤدي إلى إفقار قطاع غزة،        .٢٠٠٨النصف األول من عام     
الوثيقة تـشير إلـى أن       ولفتت المؤسسة إلى أن      .نسبة بطالة خيالية وأوضاع إنسانية في منتهى الخطورة       
أن االحتالل ال يسمح بدخول األدوية والكثير        علما   إسرائيل منعت دخول البضائع كافة ما عدا اإلنسانية،         

سياسة االستيطان قد ازدادت بنسبة الثلثـين إثـر       أن   تفقد ذكر حول االستيطان    أما   .من المواد اإلنسانية  
لم يتوقف منذ اتفاقية أوسلو حتى اآلن بغض النظر عـن           ، في حين أن هذا النشاط       تعثر مفاوضات السالم  

تم إعدادها في ظل االنقسام السياسي القائم بين حركتي حمـاس           قد  هذه الوثيقة    كما أن    .حالة المفاوضات 
األمـر الـذي     ة السلطة الثالث عن العمل وبشكل خاص المجلس التشريعي،        وفي ظل توقف أجهز    وفتح،

هنـاك   من النتائج التي يمكن أن تترتب على إعداد مثل هذه الخطة، طالما انه لم يكـن                  يؤدي إلى القلق  
  .مشاركة من القوى األساسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

عضو اللجنـة    أن   :رام اهللا  مراسلها من     منتصر حمدان   عن ١٢/١٢/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    وأضافت
عالم جرار، أكد أن خطة التنمية واالصالح التي سـتقدم          .التنسيقية لشبكة المنظمات االهلية الفلسطينية، د     

. لمؤتمر باريس ال تعبر عن موقف مؤسسات المجتمع االهلي بل تعبر عن موقـف ورؤيـة الحكومـة                 
 هذه الخطة باألساس بتدخل     وجوب ربط مؤتمر، تؤكد   اليه رسالة الى    ن الشبكة سوف تقوم بتوج    أموضحا  

  .سياسي من المجتمع الدولي لتحقيق اهدافها التنموية
  
  وعود تونسية بتوفير فرصة للصناعات الجلدية الفلسطينية للتصدير للخارج  .٣٧

 في صناعة عاد مؤخرا الوفد الفلسطيني المشارك في البعثة التجارية المتخصصة:  سمير حمتو-غزة 
 شركة فلسطينية عاملة في هذا ١٢الجلود واألحذية من تونس، بعد أن استكمل زيارة عمل بمشاركة 

وأشار عماد . وبالتعاون مع جهات أخرى" بال تريد"القطاع، بتنظيم من قبل مركز التجارة الفلسطيني 
عرف على تجربة تونس اسعد مدير دائرة العضوية في مركز بال تريد، إلى أن الزيارة استهدفت الت

وأشار إلى أن المؤسسات التونسية أبدت استعدادها لتبادل الخبرات . الناجحة في مجال الصناعات الجلدية
كما تم االتفاق على أن يشارك قطاع  وتقديم الخدمات الالزمة لقطاع صناعة الجلود في فلسطين،

في تونس خالل ايار من العام الصناعات الجلدية الفلسطيني في المعرض المتخصص الذي سيقام 
، والذي سيوفر فرصة كبيرة للمنتجات الفلسطينية لترويجها في العديد من الدول المشاركة ٢٠٠٨

  .وخاصة االوروبية منها
 ١٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   بمبادرة فرديةأول دار الكترونية في فلسطين للنشر والتوزيعإطالق  .٣٨

 تهدف الى زيـادة عـدد       ،ترونية للنشر والتوزيع في فلسطين    أطلق شاب فلسطيني أول دار الك      :رام اهللا 
  وهـي  .القراء حول العالم للكتاب الفلسطينيين والصدارات دور النشر والتوزيع في االراضي الفلسطينية           

مشروع ينطلق من فلسطين متجاوزا كل الحواجز والمعوقات التي تحول بين القراء حول العـالم وبـين                 
وفر الفرصة للقراء لالطالع على كل ماهو جديـد مـن اصـدارات             حيث ي . ناالنتاج الفكري في فلسطي   

كمـا  . فلسطينية في مختلف المجاالت اضافة الى توفيرها ملخصات لها وفهارس لما تحتويه من مواضيع             
 يتم بحسب االنظمة المتبعة دولياً للشراء عبـر          االلكترونية، المكتبةهذه  شراء االصدارات والكتب من     أن  

يطمح في مرحلة الحقـة الـى ترجمـة االصـدارات           مع االشارة إلى أن صاحب المشروع        .االنترنت
  .الفلسطينية

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  العاهل االردني يؤكد على دور فرنسا في انجاح المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية .٣٩

يس الفرنسي خالل المباحثات التي أجراها مساء أمس مع الرئأكد عبداهللا الثاني، :  بترا-باريس 
، ضرورة حشد الجهود الدولية خالل المرحلة المقبلة للبناء على النتائج التي تحققت ساركوزي في باريس

خالل لقاء أنابولس وما يتطلبه هذا األمر من دعم جميع األطراف المعنية للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
على ضرورة أن يشكل اللقاء الدولي نقطة وشدد . لتنفيذ التزاماتهما والمضي قدما في عملية السالم

 إسرائيلي قبل -انطالق حقيقية لمفاوضات جادة ضمن إطار زمني محدد وصوال إلى اتفاق فلسطيني 
القادم يعالج قضايا الوضع النهائي ويؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة الفلسطينية نهاية العام 

وفي هذا الصدد، أشار إلى أهمية الدور الفرنسي للمساعدة في دعم إنجاح . المستقلة والقابلة للحياة
يغة التي تحظى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، مبينا أن حل الدولتين كان ومازال الص

  .بالقبول عربيا ودوليا
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

 
  الماضية٧خالل السنوات الـ " حق العودة"خبراء وسياسيون يقّيمون في عّمان ملف  .٤٠

حق "ناقش خبراء ومتخصصون اجتمعوا في العاصمة األردنية عّمان، قضية : حسن حيدر -عّمان 
ا كافة النظريات واألفكار والتحركات التي تمت على هذا الملف لالجئين الفلسطينيين، واستعرضو" العودة

وأشار جواد الحمد، أن مركزه رصد من خالل باحثيه ومحلليه أن . خالل السنوات السبع الماضية
الظروف الدولية التي تتعامل مع قضية فلسطين بمجملها وحق العودة على وجه الخصوص، من خالل "

يلية بعيداً حتى عن الشرعية الدولية التي يطالب الفلسطينيون االعتراف وجهة النظر والمصلحة اإلسرائ
الظروف المحلية الفلسطينية صعبة، خصوصا االنقسام السياسي "، منوهاً إلى أن "بها وقبول قراراتها

ضغوطاً "، منبهاً أن هناك "الحاد والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة
". ة تحاول إجبار الشعب الفلسطيني لتقديم التنازالت عن حقوقه وعلى رأسها حق العودةدولية وإقليمي

ومن جهته، قدم الباحث عبد اهللا أبو عيد ورقة بحثية عن حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني، 
ن النزاع معتبراً أن هذا الموضوع مرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالقضية الفلسطينية، وأنه أحد أركا

 اإلسرائيلي منذ الفترة التي سبقت قيام دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا، مشيراً في الوقت ذاته -العربي 
إلى أن حق العودة حق قانوني من الدرجة األولى، وذلك ألن القوانين الدولية العامة نبهت عليه من خالل 

تقابل هذا الحق وهذه القواعد "عتبراً أن تل أبيب االتفاقيات الدولية واإلقليمية، وقرارات األمم المتحدة، م
  ".القانونية بالرفض واإلنكار وعدم االعتراف

، اعتبـر أن    "حق العودة في ضوء عملية الـسالم      "أما الباحث رائد نعيرات في ورقته التي حملت عنوان          
ي الـذي قامـت     قضية حق العودة تواجه إشكاليتين عند المفاوض الفلسطيني أولهما أن األساس الدستور           

عليه السلطة الفلسطينية قائم على منظمة التحرير الفلسطينية، والتي ترى أن أساس نـضالها هـو حـق                  
  .العودة، وثانيهما أن المساس بموضوع العودة يعني دعم الطرف المناوئ للفلسطينيين

  ١١/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
   العراق ولبنان   يتدخل إرهابياً في"الموساد"أمريكا تستغبي العرب و: فضل اهللا .٤١

 محمد حسين فضل اهللا، أن اإلدارة األميركية تحاول استغباء العرب، خصوصاً دول             اللبنانيرأى العالمة   
  . الخليج، من خالل تقديم إيران كفّزاعة لدفعهم إلى عقد المزيد من صفقات شراء األسلحة األميركية

لعرب المشاركين في منتدى المنامة لبنـاء       دعوة وزير الحرب األميركي الوزراء ا     تعليقاً على    ،وأضاف
إننا نقول لوزير الحـرب األميركـي، إننـا نملـك           "بلدانهم مظلة صواريخ مضادة للصواريخ اإليرانية،       

معلومات دقيقة عن أن الموساد اإلسرائيلي يشارك قوات االحتالل األميركي على مستوى بعض الخطـط          
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 تدريب الموساد لإلرهابيين الذين قاموا بعمليات اغتيال        ، إضافة إلى  ...وعلى مستوى الحركة في العراق    
  ."وعمليات إرهابية تفجيرية في لبنان، بحسب المعلومات التي جزمت بها االستخبارات اللبنانية الرسمية

  ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير 
 
  زيارة مشعل لوضع تصورهم لما حدث: في المستعمرات" إسرائيل"الفيصل يدين توسع  .٤٢

دانت السعودية بشدة أمس، على لسان األمير سعود الفيصل، وزير الخارجية  :صهيل تركي ال-الرياض 
يتناقض مع "السعودي، قرار إسرائيل توسيع بناء المستعمرات في القدس الشرقية، األمر الذي قال إنه 

لي ومن أسس ومبادئ مؤتمر أنابوليس للسالم الهادفة لمعالجة القضايا الرئيسية للنزاع الفلسطيني االسرائي
وأعلن األمير سعود الفيصل مشاركة بالده في ".. بينها المستعمرات االسرائيلية على االراضي المحتلة

لقد بحثنا مع مبعوث اللجنة الرباعية في "وقال . مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين المقرر عقده في باريس
المؤتمر دعما حقيقيا وملموسا بهدف تنمية مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، وعبرنا عن تطلعنا أن يوفر 

المناطق الفلسطينية وتحسين بنيتها األساسية، كما أكدنا أهمية أن يشمل الدعم سائر المناطق الفلسطينية 
وفيما باتت تلوح في األفق بوادر حل ألزمة القطيعة بين حركتي فتح وحماس، علَق  "..بدون استثناء

إن زيارة "ة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للسعودية، بقوله وزير الخارجية السعودي على زيار
خالد مشعل والوفد الفلسطيني، هي لوضع تصورهم لما حدث وما يجب ان يحدث، وأعتقد ان هناك وعيا 
فلسطينيا كامال أنه من ضروريات الفترة القادمة وحدة المنظور الفلسطيني، وهم يقِدرون اآلن بجميع 

غير أن الفيصل شدد على ضرورة ". ة مدى ما حصل من اساءة للقضية جراء االقتتالالفصائل الفلسطيني
أن يتحول هذا الشعور الفلسطيني إلى حلول وأال يقتصر فقط على طرح المشاكل، مؤكدا أن المسؤولية 
تقع فقط على عاتق الفلسطينيين أنفسهم، في إشارة إلى استبعاد أن تكون هناك مبادرة سعودية لحل 

مة العالقة بين الحركتين الفلسطينيتين، فيما أشار إلى ضرورة أن يكون هناك توافق فلسطيني متسق األز
 .مع الفترة التي تشهد فيها القضية الفلسطينية تأييدا عالميا مطلقا

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
     

  فياض  " حكومة"ومطالبات بإقالة " السلطة"دول عربية تهدد بقطع المساعدات المالية عن  .٤٣
قال مصدر مسؤول في رئاسة السلطة الفلسطينية إن عدداً من الدولة العربية، هددت بوقف تقديم : رام اهللا

المساعدات والمنح المالية للسلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، إذا استمرت في سياستها بقطع 
، أن )١١/١٢(فية الثالثاء وأفاد المصدر في تصريحات صح. رواتب الموظفين، ال سيما في قطاع غزة

دوالً عربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، أوضحت بشكل جدي لرئاسة السلطة بأن 
أموال الدعم المقدمة تعتبر للشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون استغاللها موجهاً للغرض نفسه دون تمييز 

أن الرسالة التي وصلت إلى رئاسة السلطة وذكر المصدر، ب. بسبب انتماءات سياسية أو غيرها
الفلسطينية، تفيد بوجود امتعاض واستنكار شديدين من قبل تلك الدول لسياسة قطع الرواتب عن الموظفين 
وخاصة وزارتي الصحة والتعليم، والذي من شأنه تعزيز حالة االنقسام التي تسعي بعض الدول العربية 

" فتح"بر مبادرات ولقاءات متعددة، تجري هذه األيام لجمع حركتي وخاصة السعودية وقطر إلى إنهائه، ع
إن رئيس السلطة قد أبدى انزعاجه من اإلفراط "وقال المصدر . مرة أخرى على طاولة الحوار" حماس"و

". التوقف عن هذه السياسة) غير الدستورية(فياض " حكومة"في قطع رواتب الموظفين، وطالب من 
ن لسياسة قطع الرواتب باإلضافة إلى فياض، كال من سعدي الكرنز أمين عام وكشف أن من أهم الداعي

فياض، واللذان يعتقد بأن مكانتهما قد " حكومة"اإلعالم في " وزير"ورياض المالكي " مجلس وزراء"
، ويعتبران من األدوات التي سوف يكون لها دور في تنفيذ المشروع األمريكي "أنابوليس"تعززت بعد 
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، طالبت رئيس "فتح"وأضاف المصدر بأن قيادات لها وزنها في حركة . ضع الفلسطينيبخصوص الو
  .فياض" حكومة"السلطة بضرورة إقالة أو إجراء تعديل وزاري على 

  ١٢/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  أخطر بكثير من إيران " إسرائيل: "عمرو موسى .٤٤

الدول العربية عمرو موسى، أن الرأي العام العربي هو أكد األمين العام لجامعة :  نورا خلف-القاهرة 
السالح الذي نملكه اآلن، وله عدة مواقف مهمة في العديد من القضايا العربية، فهو رافض للتطبيع، 
. وأيضا موقف الرأي العام مما يسمى الشرق األوسط الكبير أو الواسع جعل األمر يدخل في طي النسيان

انتهى والكثير وأنا " أنابولس"إن : لموقف العربي ونتائجه قال عمرو موسىوا" أنابولس"وحول مؤتمر 
منهم متشائمون ولكن من الناحية العملية ال نستطيع رفض أية فرصة لتوضيح موقفنا الذي لن نتزحزح 

المؤشرات كلها غير مطمئنة، : وقال موسى. عنه خاصة أن كالم إسرائيل بالمؤتمر لم يكن مطمئنا
 تبدأ المفاوضات وإسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات ووجود دعوات من عدم الثقة كيف: متسائال

بالسياسة األمريكية؟ مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك تغييرا بهذه السياسة، ولكننا لن نخدع مرة أخرى 
لقوة وأشار موسى إلى أن إسرائيل دولة قائمة على احتالل أراٍض با. وكثرة المؤتمرات أصبحت عبثا

  .وتقتل وتضرب المدنيين وهي أخطر بكثير من إيران
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  خارج منع االنتشار النووي " إسرائيل"لنا شروطنا مع بقاء : أبوالغيط .٤٥

 أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط،  في كلمة له أمس، أمام المجلس المصري للشؤون :وام
ؤتمره السنوي أن بالده لن تقبل أية التزامات إضافية بشأن البروتوكول اإلضافي الخارجية في افتتاح م

لمعاهدة منع االنتشار النووي الذي لم توقعه القاهرة طالما ظلت إسرائيل خارج إطار الشرعية الدولية 
 .وعدم االنضمام إلى معاهدة منع االنتشار النووي معتبرا االنضمام للبروتوكول أداة طوعية

  ١٢/١٢/٢٠٠٧يج اإلماراتية الخل
  
  أنابوليس جبل ولد فأراً: الشرع .٤٦

رأى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، في كلمة له أمام اجتماع الجبهة المركزية ألحزاب : د ب أ
". الجبل الذي ولد فأراً"االئتالف السياسي الحاكم في دمشق أمس، أن مؤتمر أنابوليس للسالم كان كـ

التي " النتيجة المهمة"، مشيراً إلى أن "وليس لديها أوهام" ذهبت إلى هذا االجتماع وقال الشرع إن بالده
، ومشدداً على أن "إلغاء فكرة تحالف المعتدلين ضد تحالف المتشددين"حققتها من المشاركة تمثّلت في 

خمسين «وأضاف الشرع إن ". محاصرة سوريا وحزب اهللا وحماس وإيران"الهدف قبل أنابوليس كان 
لغة التعامل مع سوريا تغّيرت بعد "وكشف الشرع أن . دولة حضرت أنابوليس ولم تخرج بشيء

الفاقد "وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، وصف الشرع الرئيس األميركي جورج بوش بـ". أنابوليس
إلى عقد ودعا الفصائل الفلسطينية ". لصدقيته ألنه لم يعِط شيئاً للفلسطينيين ولم يطمئن اإلسرائيليين

إن العرب يقلّلون من "وأعرب الشرع عن أسفه حيال الوضع العربي، قائالً . مؤتمرها الوطني في دمشق
  ". شأنهم كثيراً

 ١٢/١٢/٢٠٠٧األخبار 
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  جول ينتقد التوسع االستيطاني في القدس المحتلة .٤٧
ة واصفا مخطط التوسع في أنقرة، انتقد الرئيس التركي عبداهللا جول بشدة المخططات اإلسرائيلي: وكاالت

االستيطاني في القدس المحتلة، بأنه انتهاك واضح لما تمخضت عنه مباحثات الشهر الماضي من قرارات 
تتراجع القيادة في إسرائيل وتصحح هذا "وأعرب جول عن أمله في أن . تهدف إلى إحياء عملية التسوية

  ". ية السالموأال تسمح ألي مجموعة بالقيام بتحرك من شأنه أن يضر بعمل
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  فتح معبر حدودي لعبور الفلسطينيين من غزة إلى مصر  .٤٨

ذكر مصدر أمني، في ساعة مبكرة من صباح امس، أن السلطات المصرية فتحت :  د ب أ-العريش 
وعبر، في . معبر كرم أبو سالم لعبور الفلسطينيين القادمين من إسرائيل بعد موافقة تل ابيب على ذلك

.  فلسطينيا معظمهم من الطلبة والمرضى القادمين للعالج٢٢٠وقت متأخر من ليل االثنين الى الثالثاء، 
يذكر ان معبر كرم أبو سالم يقع عند نقطة التقاء حدود مصر مع قطاع غزة وتسيطر عليه مصر من 

  .جهة وإسرائيل من الجهة االخرى
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   بناء مساكن للفلسطينيين في القدس المغرب يساهم في .٤٩

 مليون دوالر إلنجاز مشروع سكني في القدس ٢٠قرر المغرب المساهمة بـ:  محمد الشرقي-الرباط 
ورعى عاهل المغرب ورئيس لجنة القدس، . الشرقية، لمصلحة األسر الفلسطينية الفقيرة والمحدودة الدخل

المجلس "ومقرها الرباط، و" وكالة بيت مال القدس"ن محمد السادس، مراسيم توقيع بروتوكول اتفاق بي
ونفت أوساط .  منزالً جديداً في بيت حنينا في القدس الشرقية١٥٦تقضي ببناء " الفلسطيني لإلسكان

حكومية مغربية، األسبوع الماضي، وجود أي تطبيع تجاري مع إسرائيل، وأكدت التزام الرباط قرارات 
اطعة من الدرجة األولى، على رغم دخول سلع إسرائيلية األسواق جامعة الدول العربية حول المق

  . المغربية عبر أطراف ثالثة
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
   أعوام في مصر إلسرائيلية بسبب المخدرات٥السجن  .٥٠

إسرائيلية " أنبالى سارة كيدرون"قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة المتهمة :  أشرف الفقي-القاهرة 
  . أعوام لضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش٥المشدد الجنسية بالسجن 

   ١٢/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  نافذة االمل لحل الدولتين تكاد تغلق : رايس .٥١

قالت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس االثنين انهـا تأمـل أال            :  الدستور، رويترز  -واشنطن  
حتلة محادثات السالم مع الفلسطينيين، وحذرت مـن أن         خطط اسرائيل لبناء منازل على أراض م      " تفسد"

ال أريد أن يفـسد     "واضافت خالل منتدى نسائي عن السياسة الخارجية        . الوقت يضيق أمام انهاء الصراع    
كل ذلك ما اعتبره التزاما هائال وقويا من رئيس الوزراء السرائيلي ايهود أولمرت والرئيس الفلـسطيني                

وقالت ان الوقت يضيق امام المفاوضات بشان دولة فلـسطينية          ". ء صراعهما محمود عباس بمحاولة انها   
  . الن جيال جديدا يظهر في الجانبين وال يرى حاجة الى انهاء الصراع

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  رايس تأمل أن تدعم سوريا سلطة عباس .٥٢
في النزاع، وان ثمة    الكل يدرك أن سوريا هي طرف       : "قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس     

 اإلسرائيلي، التي يتعين حلها في نهاية األمر، اذا أردنا سـالما            -مسارات اخرى غير المسارالفلسطيني     
آمل أن تدعم سوريا السلطة الشرعية للفلسطينيين، وهي محمـود          "، وأضافت   "شامال في الشرق األوسط   

م، اذا نجحت، فـي احتمـاالت حـل         عباس والسلطة الفلسطينية، وان تعترف بأن ثمة مفاوضات ستسه        
  ". مسارات اخرى وحل النزاع بأكمله

 ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير  
  
   مليون دوالر للفلسطينيين    ٤٦٢األمم المتحدة تطلق نداء لجمع  .٥٣

 مليـون دوالر    ٤٦٢اطلقت االمم المتحدة نداء الى الجهات المانحة لجمع مبلغ          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
  . ٢٠٠٨نسانية في االراضي الفلسطينية لعام لتلبية االحتياجات اال

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  اليهودي" عيد االنوار"بوش يحتفل بـ  .٥٤

ـ     : واشنطن  حنان البدري    المكفولة في الواليات   " الحريات الدينية "تباهى الرئيس األمريكي جورج بوش ب
وش يهوداً سـوريين وأفغانـاً      المتحدة، وذلك في معرض االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان، ودعا ب          

وقال في هـذه    . ووالدي الصحافي اليهودي األمريكي دانيال بيرل الذي قتل في باكستان قبل عدة سنوات            
انه في الصراع االيديولوجي ضد هؤالء الذين يقتلون األبرياء لتحقيق أهـداف سياسـية فـإن         : "المناسبة

وكان الـرئيس األمريكـي     ". عطي ايديولوجية األمل  أفضل طريقة لهزيمة ايديولوجية الكراهية تلك، ان ن       
. وفي نفس اليوم، احتفل بإشعال شمعدان الهانكاة، وأشعل الشمعدان والدا الصحافي اليهودي دانيال بيرل             

ونحن نتذكر الهانكـاة نتـذكر      : "وقال بوش في هذه المناسبة ان بيرل كانت جريمته أنه يهودي، وأضاف           
، ونشعلها ونحن ندعو ألولئك الواقعين تحت ظالل االستبداد، ونقابل هنـا            الصراع القديم من أجل الحرية    

العديد من الرجال والنساء الذين واجهوا االضطهاد الديني فـي دول مثـل إيـران وسـوريا واالتحـاد                   
  .، حسب تعبيره"السوفييتي وجاءوا الى الواليات المتحدة حيث ضياء فنار الحرية

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  أغلبية يهود أمريكا يدعمون هيالري  .٥٥

من اليهود األمريكيين عن تأييدهم لمرشـحة الحـزب الـديمقراطي النتخابـات           % ٥٣أعرب  : واشنطن
وحـسب اسـتطالع    . لمنافسها الجمهوري رودي جولياني   % ٤١الرئاسة، هيالري كلينتون، مقابل تأييد      
أيـدوا الحـزب    % ١٥ الـديمقراطي مقابـل      أيدوا الحزب % ٥٨أجرته اللجنة اليهودية األمريكية، فإن      

  .قالوا إنهم مستقلون% ٢٦الجمهوري، و
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  االمم المتحدة تتبنى قراراً اسرائيلياً للمرة االولى   .٥٦

تبنت احدى لجان االمم المتحدة قرارا قدمته اسرائيل، للمرة االولى الثالثاء، وهو            : ب. ف.  أ -نيويورك  
ويتناول القرار عمليـات    . هرا جديدا من مظاهر تحسن موقع الدولة العبرية في المنظمة الدولية          يعتبر مظ 

  وقـد وافقـت عليـه لجنـة        . نقل التكنولوجيا على الصعيد الزراعي من البلدان الغنية الى البلدان النامية          
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ضـه اي دولـة،    دولة، ولم تعار١١٨الشؤون االقتصادية في الجمعية العمومية، حيث صوتت لمصلحته  
  . اخرى عن التصويت٢٩فيما امتنعت 

  ١٢/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  "اسرائيل"ال اتحاد متوسطيا من دون : وزير الخارجية الفرنسي .٥٧

استبعد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، امس، إقامة االتحاد المتوسطي الـذي اقترحـه      : أ ف ب  
 طلب نجل العقيد معمـر القـذافي، سـيف اإلسـالم،            الرئيس نيكوال ساركوزي، من دون اسرائيل، كما      

وقال كوشنير في ختام جلسة االستماع المغلقة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في             . األسبوع الماضي 
أعتقد أن المثير لالهتمام في إقامة االتحاد المتوسطي هو إشـراك           .. ال يمكننا تصور ذلك   "مجلس الشيوخ   

 ".  استبعاد سوريا وال اسرائيل وال تركيا وال أي دولةال نريد.. كل دول المتوسط
  ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  نعول على دور سعودي في مؤتمر المانحين في باريس: بلير .٥٨

أكد مبعوث اللجنة الرباعية الخاص إلى الشرق األوسط توني بليـر أن اللجنـة              :  وليد األحمد  -الرياض  
خطوة "عب الفلسطيني الذي يعقد االثنين المقبل في باريس         تتطلع إلى أن يكون مؤتمر الجهات المانحة للش       

اللجنة تعول  "وقال، على هامش زيارته للرياض، إن       ". مكملة لاللتزامات التي خرج بها مؤتمر أنابوليس      
واعتبـر أن   ". على دور سعودي مهم في هذا المؤتمر، وأنا متأكد من أن السعودية ستلعب دوراً إيجابيـاً               

 مهم جداً للمجتمع الدولي، ونشعر أن من الواجب علينا أن نواصل الضغوط للحصول              مؤتمر باريس تحدٍ  "
على التغيير الذي نحتاجه في عملية السالم في الشرق األوسط، إلعطاء الفلسطينيين الدعم الالزم وصوالً               

  ".إلى إقامة دولتهم
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  ندوق القدسالدنمرك والسلطة الفلسطينية توقعان اتفاقية لدعم ص .٥٩

وقعت مؤسسة الرئاسة والممثلية الدنمركية لدى السلطة الوطنية، اليوم، اتفاقية تعـاون تـساهم              : رام اهللا 
ووقع االتفاقية عن مؤسسة الرئاسـة      .  ألف دوالر لصندوق القدس    ٨٠٠بموجبها الدنمارك مبلغ مليون و    

د رولف هولمبوي ممثل الـدنمارك      رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة، وعن الجانب الدنماركي السي        .د
  .لدى السلطة الوطنية، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا

   ١١/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  األمم المتحدة تطالب إسرائيل باالنسحاب من الجوالن  .٦٠
ي المحتل أمس األول،    طالبت الجمعية العامة لألمم المتحدة إسرائيل، في قرار حول الجوالن السور          : سانا

، تنفيذا لقرارات مجلـس األمـن ذات        ١٩٦٧باالنسحاب من كامل الجوالن إلى خط الرابع من حزيران          
وأعلنـت أن   . ٤٩٧عدم امتثال إسرائيل حتى اآلن لقرار مجلس األمـن          "وأدانت الجمعية العامة    . الصلة

ن حجر عثرة أمام تحقيق الـسالم       استمرار احتالل الجوالن السوري، وضمه بحكم األمر الواقع، يشكال        "
  ". العادل والشامل في المنطقة

  ١٢/١٢/٢٠٠٧السفير 
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  يربط بين الفقر وتغير المناختقرير التنمية البشرية يحذر من الكوارث و .٦١
، والذي يـصدره برنـامج األمـم المتحـدة          ٢٠٠٧ كشف تقرير التنمية البشرية لدول العالم في         :بيروت
كما . %١,٨٩ بنمو سنوي معدله     يرتفعالكلي لغاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم        االنبعاث  ، أن   اإلنمائي

وبـّين   .٢٠٠٤ طـن فـي      ٤,٥ الى   ١٩٩٠ طن في    ٤,٣نبعاثات لكل شخص نمت من      الاهذه  أظهر أن   
 من سكان العالم الـذين      %٤٠التقرير ارتباط تغير المناخ بمسار التنمية البشرية، إذ كشف أن نسبة الـ             

 بليون نسمة، سيواجهون تأثيرات هذا التغير الخطير في المناخ وتراجع           ٢,٦ الفقر، ويمثلون    يعيشون في 
وشدد في توصياته على فرض ضريبة على الكربون، وتعزيز إطار التعاون الدولي بإنشاء آليـة                .التنمية

ت ينخفض فيها    بليون دوالر سنوياً لدعم التحول الى تقنيا       ٥٠ الى   ٢٥للتخفيف من التغير المناخي لجمع      
  .إنتاج الكربون

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  بعد مؤتمر أنابولس .٦٢

  منير شفيق
برزت مجموعة من المؤشـرات الـسياسية       ) مهرجان دعم بوش وأولمرت ال أكثر     (بعد مؤتمر أنابولس    

 كأنها ندامة عن المشاركة فيه، وبعضها ربما هدف إلى التخفيـف مـن              - بصورة غير مباشرة     -توحي  
خصية التي جناها كل من الرئيس األميركي جورج دبليو بوش وزميلـه أيهـود أولمـرت                المكاسب الش 

  .للمعادلة مع خصومهما السياسيين في الداخل
دشـا  " قاسية للفلسطينيين والعرب الذين شاركوا فيه، وكان         "خيبة أمل "ال شك في أن مؤتمر أنابولس كان        

ركي من خالل الدور الـذي لعبـه بـوش ووزيـرة             ألوروبا وروسيا حين استعيد االستفراد األمي      "باردا
خارجيته كوندا ليزا رايس في إدارة االجتماعات والتحكم بكل ما جرى فيها، مما سحب البساط من تحت                 

  . في مقبل األيام وليس في المؤتمر فقط"الرباعية الدولية"أقدام 
ولمـرت مـن عزلتهمـا      ما جرى في أنابولس لم يترك مجاال للشك في أن الهدف كان إخراج بـوش وأ               

 "عملية السالم "لدعمهما في ما يعدان من حرب عدوان على إيران وليس كما زعموا العمل الجاد إلحياء                
 على نار حامية، فلم يحدث شيء من ذلك في االجتماعات، فال بحث وال نقاشـات،        "حل الدولتين "ووضع  

وبهذا تكون المشاركة العربية    . ألميركيةوإنما مجرد وعد بإطالق المفاوضات الثنائية بنوع من الرعاية ا         
  .والدولية شكلية، ويصبح دور الرباعية من بعيد، أو الطلب عند اللزوم

وباختصار لم يخرج المؤتمر بشيء ملموس بالنسبة إلى الموضوع الفلسطيني الذي غطى المشاركون من              
  .خالله سبب مشاركتهم
ة مجموعة من المؤشرات السياسية التي حدثت في         عالق - بصورة غير مباشرة     -من هنا يمكن أن نقرأ      

. األيام القليلة الماضية بعد أنابولس وبعيدا منه، أو من أية عالقة مباشرة به إلعطائه نوعا من الـصدقية                 
فقد أصبح أنابولس نسيا منسيا، ولم يعد يذكر إال مع ما جرى من توسع في االستيطان باعتبـاره نـسفا                    

جبـل   ("هار حومـا  "زير خارجية مصر أحمد أبو الغيط بأن توسيع مستوطنة          ألنابولس، مثال كما علق و    
في القدس المحتلة يهـدد نتـائج الوضـع النهـائي قبـل انطالقهـا               ) أبوغنيم المصادر من الفلسطينيين   

، أو ما علق عليه وزير اإلعالم واالتصال األردني ناصر جودة          )المفاوضات التي وعد أنابولس بإطالقها    (
يوتر األجواء ويسبب احتقانات ويهدد الجهود المبذولة لبـدء         "ستيطان في جبل أبو غنيم بأنه       عن توسع اال  

  ) .وعد أنابولس ("المفاوضات المباشرة
فالمؤشر المتعلق بقرار توسيع االستيطان عن جبل أبوغنيم يكشف عن أن حكومة أولمرت حققت ما تريد                

ليس الدخول الجاد في موضوع حل الـدولتين،        عن مؤتمر أنابولس وهو تلميع صورة أولمرت ودعمه و        
  .يعني انتهى الحفل أو المهرجان لتعود األمور إلى مجاريها التي ال عالقة لها به
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أما بالنسبة إلى الرئيس األميركي جورج دبليو بوش فسرعان ما تلقى ضربة ذهبت بكل ما جنـاه علـى                   
 وذلك من خالل نـشر تقريـر جهـاز          في مؤتمر أنابولس،  ) دعمه(المستوى الشخصي من حفل تكريمه      

  .، عن البرنامج النووي اإليراني"الـ سي آي إيه"االستخبارات الخارجية األميركية 
فبمجرد اإلعالن عن التقرير المذكور سلطت األضواء عليه باعتباره ضربة لسياسة إدارة بـوش فيمـا                

نع القنبلة النووية فيمـا جـاء تقريـر         يتعلق بالتعبئة ضد البرنامج النووي اإليراني باعتباره برنامجا لص        
  ٢٠٠٣.االستخبارات ليقول إن التوجه العسكري في البرنامج توقف منذ العام 

صحيح أن التقرير لم يوجه ضربة قاضية إلى وجه بوش إال أنه بالتأكيد أربكه وأضـعف موقفـه فـي                    
هنة، ولكنه فعليـا خطـف      اإلعداد للحرب ضد إيران وإن لم يسقط عليه احتمال الحرب حتى اللحظة الرا            

فالموضوع اليوم هـو ورطـة      . األضواء من مؤتمر أنابولس ولم يسمح لبوش باستثمارها كما كان يأمل          
إدارة بوش مع تقرير جهاز االستخبارات وكيفية إعادة تأويله إلبقـاء احتمـال الحـرب األقـوى بـين                   

  .االحتماالت األخرى
ير المذكور داخل اإلدارة األميركية أو فـي الكـونغرس          من هنا يبرز السؤال من كان وراء إطالق التقر        

  . األميركي؟ األمر الذي يذهب إلى أحد احتمالين أو إليهما في آن واحد
طبعـا لـيس حبـا      (األول قد يكون بعض المتنفذين في البنتاغون ممن يعارضون شن حرب ضد إيران              

منافسون الديمقراطيون الذين ال يريدون أن      والثاني، ال . ، ضغطوا إلخراج التقرير المذكور إلى العلن      )فيها
  .يستعيد بوش والجمهوريون شعبيتهم تحت أضواء أنابولس أو عبر نتائجها المعنوية

 عن المشاركة في أنابولس أو محاولة للتخفيف من اآلثـار           "فعل ندامة "أما المؤشر الثالث الذي يبدو كأنه       
لرئيس اإليراني أحمدي نجاد لمؤتمر قمة مجلس التعـاون         السلبية للمشاركة العربية فيه، فقد تمثل بدعوة ا       

الخليجي، وبإزالة عقبة اختيار رئيس لبناني جديد، وبتحسن لهجة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عـن               
  .الحوار بينه وبين حماس فضال عن ردود الفعل العربي لقرار توسيع مستوطنة جبل أبوغنيم

 سلبية المشاركة في أنابولس، وإنما قراءة أهميتها بحد ذاتها من           المهم ليس اعتبار ذلك مظاهر للرد على      
 العربية السيما بـين     -خالل ما تعنيه من تحسن في العالقات اإليرانية والخليجية، وفي العالقات العربية             

  .سوريا وكل من السعودية ومصر، وآثار ذلك على لبنان وفلسطين
  ١١/١٢/٢٠٠٧صحيفة الوقت البحرينية 

  
  ذ ما تبقَّى من القضية الفلسطينية؟كيف ننق .٦٣

  عبد اهللا األشعل. د
انشغل الكتَّاب والمفكرون بالمؤتمرات التي دعت إليها الواليات المتحدة أو سـاندتها لتـسوية الـصراع                

 ومن المفيد أن يـتم تحليـل الموقـف عقـب هـذه              ،العربي الصهيوني، وكان آخرها مؤتمر أنابوليس     
    األكثر فائدةًً هو تسجيل وضع القضية الفلسطينية على ضوء هذه المؤتمرات، خاصـةً            المؤتمرات، ولكن

في إطار السياق العام للمشروع الصهيوني الذي وضع لنفسه أهدافًا واضحةً وفق برنامٍج صـارٍم يقـوم                 
  في تراجعٍ  - بشكٍل عامٍ  -على استقراٍء دقيٍق لألوضاع اإلقليمية والدولية؛ فال شك أن المطالب الفلسطينية          

مستمر لصالح المشروع الصهيوني الذي يرى أن الصراع في فلسطين بالذات معادلةٌ صـعبةٌ؛ ألن مـا                 
يخسره الفلسطينيون يكسبه الصهاينة، ونجح الكيان في أن يجعل كل مؤتمٍر محطةً متقدمةً، وعالمةً مـن                

  .عالمات ارتفاع المشروع الصهيوني
  :ج نقطتَين مهمتَينولعله من المناسب في هذه العجالة أن نعال

  .م١٩٩١هي بيان التراجع الفلسطيني والعربي لصالح المشروع الصهيوني منذ مدريد : النقطة األولى
  .هي تراجع ينتظر الوضع الفلسطيني بعد المؤتمر األخير: والنقطة الثانية
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 بعد أن غزا العـراقُ      لقد كان واضحا أن مؤتمر مدريد هو ترجمةٌ دقيقةٌ ألوضاع العالم العربي المهزوم            
الكويتَ، وكشف عن نقائص النظام العربي، ودفع هذا النظام دفعا؛ لكـي يـستعين بالواليـات المتحـدة                  
األمريكية، وهي في لهفٍة وانتظاٍر لهذه اللحظة التي دعاها فيها أصحاب الـشأن، مـضطرين لمواجهـة                 

طن المهمة وفق سيناريو مدروٍس مقابـل أن        الوحش العراقي التي صنعته الواليات المتحدة، وقبلت واشن       
يسلِّم الجميع لها بقيادة النظام الدولي الجديد، وهو الوجود العسكري الكاسح في الخليج وبعـض الـدول                 
العربية، وبأن تتولَّى الواليات المتحدة بنفسها تحديد المخاطر التي تتعرض لها منطقة الخلـيج، وتحديـد                

  . الالزمةالمتطلبات األمنية والعسكرية
وظلَّت واشنطن تُشدد على خطر العراق حتى اعتقد العرب أن العراق هو الخطر البـديل عـن الكيـان                   

  :الصهيوني، وبضربٍة واحدٍة تمكَّنت الواليات المتحدة تحقيق خمسة أهداٍف كبرى، وهي
  .تقرر قيادة التحالف الدولي ضد العراق* 
  .ياسية واألمنية والبتروليةالسيطرة المتقدمة على مقدرات المنطقة الس* 
القضاء على العراق قضاء وصل إلى حد احتالله بعد ذلك بثالثة عشر عاما، واالنفراد بالقرار الدولي                * 

  .واإلقليمي، فأنهت بذلك كل فاعلية للجامعة العربية
يد القـضية   أما الهدف الرابع هو استغالل الموقف العربي والفلسطيني المساند للغزو العراقي؛ لتـصع            * 

الفلسطينية وإعالء شأن الكيان، وإظهاره للمرة األخيرة كضحيٍة تـستهدف فيهـا صـواريخ المعتـدي                
  .الديكتاتوري صدام حسين، وأنها دولة تجاهد كي تكظم غيظها لمواجهة هذا االستفزاز

تي، وتمكَّنت فيـه    وأخيرا تمكَّنت الواليات المتحدة من أن تدشن عصرا جديدا اختفى فيه االتحاد السوفي            * 
  .واشنطن من السيطرة على النظام الدولي

 وأن الحديث عنه يبدأ فقط بقرار مجلس األمـن          ،م١٩٦٧ففي مدريد تم االتفاق على أن الصراع بدأ عام          
 وبالتبعية قرار عودة الالجئين رقم      ، وبالتفسير الذي قدمه الكيان؛ بما يعني إسقاط قرار التقسيم         ٢٤٢رقم  
خطر قرارين في تاريخ الصراع؛ ألنهما يذكِّران بنشأة إسرائيل على أراضي شعٍب آخر ال               وهما أ  ،١٩٤

  .يزال يدق أبواب العودة ويرفض أي تعويض
 ،وهكذا اعتقد الوطن العربي أنه دخل مرحلة السالم، وأن الصراع سوف يسوى على أساس هذا القـرار                

 والسعي إلى إشاعة    ، ووضعها في مرتبٍة تاليةٍ    ،قضيةولكن المؤتمر قرر أمرا آخر، وهو االلتفاف على ال        
روح التعايش العربي الصهيوني بعد أن أوهم العالم أن مجرد االتفاق على عملية السالم قد حقَّق الـسالم                  

  .بالفعل
وكانت نتائج مؤتمر مدريد باهرة؛ حيث زالت عـن إسـرائيل كافـة حـواجز المقاطعـة االقتـصادية                   

 وتم فك االرتباط فعليا بين اإلطـار العربـي          ، وتراجعت حقوق الشعب الفلسطيني    ،والدبلوماسية والنفسية 
 بل إن الوفد الفلسطيني في المحادثـات المتعـددة          ،الواقي لإلطار الفلسطيني، فشعر عرفات بهذه الحقيقة      

فـانطلق   ، ففتح له الكيان شراعا من نوٍر سرابي في أوسلو         ،األطراف والثنائية كان ضمن الوفد األردني     
إليه؛ حتى ال يضيع زخم االنتفاضة األولى، وحتى يمكن تقنين المرحلة الثالثة من الصراع والتي اتسمت                
بالتراجع المستمر واالنقطاع الفعلي بين القضية الفلسطينية والعالم العربي مع استمرار انطالق المشروع             

  .الصهيوني إلى غاياته النهائية
م التي حولت القـضية عـن المطالبـة بـزوال           ١٩٦٧اع هي عمليات    وكانت المرحلة األولى من الصر    

 على أن يظل العدو الصهيوني بطاقاته ومـشروعه         ،إسرائيل إلى المطالبة فقط بإزالة آثار عدوان الكيان       
 فكان رد سيناء هو ثمن خروج مصر من المواجهة، وهو أعظم إنجاز حقَّقه المشروع               ،العدواني التوسعي 
  .ريخه القصيرالصهيوني طوال تا

أما المحطة الثانية التي ترتبت فورا على هذا اإلنجاز فهي احتالل بيروت، وطرد المقاومة الفلسطينية إلى                
 ثم كانت المحطة الثالثة في مدريـد التـي روج لهـا             ،األبد، وانتزاع الذراع العسكري للثورة الفلسطينية     
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 والكيـان   ،منها كل قطارات السالم إلى كل االتجاهات      اإلعالم العربي بأنها المحطة الرئيسية التي تنطلق        
  . بينما يتخبط العالم العربي بين يديها،الصهيوني يمسك بزمام الموقف تماما

 ،ثم كانت المحطة الرابعة هي أوسلو التي رهنت كل القيادات الفلسطينية على األرض بـإدارة المحتـل                
الفلسطينية إلى ميناٍء تتحكم فيه بعد أن أغلقت في وجهها          وتصور الصهاينة أن أوسلو محطة إنزال القيادة        

 بعد أن اطمأنت إلى أنها استقلت       ،كل السماوات العربية التي ابتعدت كثيرا بعد مدريد عن القضية برمتها          
إلى أيٍد أمينٍة، تعرف كيف تتصرف فيها، وهي إسرائيل والواليات المتحـدة؛ وذلـك بعـد أن تربعـت                   

  .كما كان يوصف حينذاك" الطبيعي" واختفى الحليف السوفيتي ،لنظام الدوليواشنطن على قمة ا
  :وقد حققت أوسلو للصهاينة عددا كبيرا من المكاسب

  .أولها أنها مزقت السلطة الفلسطينية بين أوسلو وخصومها* 
 تنتهكهـا    وهي تعلم أنها وقعت أوسلو لكـي       ، وتهديد القدس  ،وثانيا أنهم توسعوا في بناء المستوطنات     * 

  .وتلوي عنقها
 على اعتراٍف بالكيان، وهو أهم من أي اعتـراٍف          - صاحب األرض  -وثالثها أنهم حصلوا من عرفات    * 

  .آخر؛ ألنه اعتراف المالك للحائز الغاصب
ولكن عرفات الذي يعلم جيدا أن المشروع الصهيوني يمضي في طريقه كان يراهن على تغير الظروف،                

خد : " حد االعتقاد بأن وجوده في فلسطين يمكن أن يكون بدايةً لتطبيق نظرية بورقيبة             وكان برجماتيا إلى  
  . ولكن انتهى به األمر إلى أن سحقه الصهيوني مثلما دفن مئات المناضلين تحت ركامه،"وطالب

وبصرف النظر عما أحدثته أوسلو من خالٍف بين الفلسطينيين فقد راودنا رغم ذلك أمـٌل فـي أن تُنفَّـذ                    
 ولكن أحداث السنوات الخمسة     ،أوسلو، فتؤدي إلى تحقيق جزٍء مما لم تتناوله براثن المشروع الصهيوني          

م دفعت المشروع الصهيوني بأكثر مما كان يندفع علـى          ٢٠٠١عشر األخيرة وخصوصا أحداث سبتمبر      
م بال مساندٍة ماديٍة أو     األقل بمائة عام؛ حيث تم الفصل عمليا بين العرب والفلسطينيين الذين تُِركوا وحده            

معنويٍة أو دبلوماسيٍة ألقدارهم أمام الوحش اإلسرائيلي الذي التهم المزيد من األراضـي والمزيـد مـن                 
 بعد أن تمكَّن شارون مـن تـسخير   ، وجعل الحياة في فلسطين أشد نكرا على سكانها من الجحيم    ،السكان

 وأصـبحت واشـنطن تتقـدم       ،م٢٠٠٤ في عـام     القوى األمريكية كي تقلب موقفها بالكامل من القضية       
  .الصهاينة في تحقيق مشروعهم في الجدار العازل وإبادة السكان واالستيطان واإلذالل

وأخيرا وصل قطاع المشروع الصهيوني إلى أنابوليس؛ حيث بلغت القوة األمريكية حـد جمـع العـالم                 
هو أن يقود أبو مازن عملية المواجهـة        العربي لكي يضفي الشرعية على الفصل الجديد من المشروع، و         

 وتحت عنواٍن دولي، وهـو تنفيـذ        ،مع حماس بمساندٍة أمريكيٍة وصهيونيٍة تحت عنوان استعادة الشرعية        
الشق األمني من خارطة الطريق، ولذلك أعتقد أن القضية الفلسطينية قد تحولت من مطالَبـة الـصهاينة                 

 وال أظن أن الدول العربيـة       ، بين بعض أبنائها والكيان وواشنطن     بالتسوية إلى تصفية القضية بالتضامن    
  .تمانع في ذلك، وإن ترددت في الموافقة على ذلك صراحةً

أما الدولة الفلسطينية ومفاوضات الوضع النهائي وغيرها من العناوين البراقة فقد تم ذكرها؛ ذَرا للرمـاد                
  .بي وكرامتهفي العيون، ومزيدا من االستخفاف بالعالم العر

  .أما كيف يمكن إنقاذ ما تبقَّى من فلسطين، فهو موضوع المقال التالي
 ١١/١٢/٢٠٠٧إخوان أون الين 

  
  رافعة الظاهرة اإلسالمية وعنوانها األبرز.. حماس  .٦٤

  ياسر الزعاترة
يـدة،  المتابع الحقيقي لقضايا األمة ال بد أنه الحظ جملة من الظواهر التي برزت مع مطلع األلفيـة الجد                 

وهي ظواهر على درجة كبيرة من األهمية لو أخذت كل واحدة منها على حدة، لكنها تبدو أكثر أهميـة                   
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وتأثيراً بكثير عندما تقرأ في سياق واحد، وعلى نحو متـداخل عنوانـه األمـة اإلسـالمية؛ حاضـرها                   
  .ومستقبلها

ومة واالستشهاد التي عرفتها األمـة      الظاهرة األولى هي ظاهرة المقاومة واالستشهاد، أو لنقل ثقافة المقا         
، لكنهـا تكرسـت     ١٩٩٤على نحو مميز من خالل الفعل الفلسطيني منذ الشهيد القائد يحيى عياش عام              

وأصبحت ظاهرة أكثر شيوعاً وتأثيراً خالل األلفية الجديدة مع بداية انتفاضة األقصى نهاية أيلـول مـن                 
  .٢٠٠٠العام 

يمة، سبقت إليها تنظيمات أخرى، كما هو حال حزب الدعوة في العـراق             ربما قيل إن ثقافة االستشهاد قد     
وحزب اهللا في لبنان، وهو قول صحيح، لكنها في حالة حماس ويحيى عياش وما بعده حملـت عنـوان                   
فلسطين، وما أدراك ما تعنيه فلسطين في الوعي الجمعي لألمة اإلسالمية، من المحيط إلى الخليج ومـن                 

إنها تعني الطهـر والقداسـة،      . صوالً إلى جميع األقليات اإلسالمية في العالم أجمع       طنجة إلى جاكرتا، و   
  .وتعني اإلسراء والمعراج وموئل األنبياء وتعني القدس وأقصاها، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

د حملـت   ، فق )أعني ثقافة االستشهاد في حالة حماس وعياش ومن بعده        (إلى جانب حملها لعنوان فلسطين      
الطابع اإلسالمي السنّي الذي رماه البعض بالتخاذل في مواجهة الظلم والفساد والعدوان، فضالً عـن أن                

  .تطورها التالي قد جاء ضمن معطيات أو ظواهر أخرى سنشير إليها في السطور التالية
 أن انتشار الظاهرة    الظاهرة الثانية، هي ظاهرة التدين والوعي اإلسالمي، وهنا ينبغي أن يالحظ المعنيون           

. بهذا المستوى هذه األيام لم يعرف منذ قرون، وهذه ليست مبالغة بحال، ومن يقرأ التاريخ سيدرك ذلـك                 
فعلى امتداد العالم العربي واإلسالمي، وفي مناطق األقليات تشيع مظاهر التدين من الحجاب إلى المساجد               

  .ألخرى، السيما ما يتصل بالمناسبات الدينيةالتي تضاعفت على نحو مذهل، فضالً عن طقوس التدين ا
الظاهرة الثالثة هي الهجمة الشرسة على اإلسالم والمسلمين التي اتخذت من الحادي عشر من أيلول متكأ                
لها، فيما يدرك المخلصون أنها جاءت بعد اقتناع الصهاينة الذين يتحكمون بالسياسة الخارجية األمريكية               

لهم التسوية المطلوبة، ومعها الهيمنة على الشرق األوسط كما كانوا يأملون،           بأن مشروع أوسلو لم يحقق      
فكانت فكرة احتالل العراق التي تبلورت قبل هجمات أيلول ثم نفذت بعدها بهدف إعادة تشكيل المنطقـة                 

وهنا يمكن القول إن كل مظاهر االحترام للدين اإلسـالمي التـي            . كي تكون جاهزة للزعامة اإلسرائيلية    
حرص القادة األمريكيون على إظهارها لم يكن بوسعها إخفاء حقيقة الهجمة، وكونها تمس جوهر الـدين        ي

  .في مجتمعاتنا بوصفه عنوان التمرد على الظلم والفساد والعدوان واالحتالل والتبعية لألجنبي
تحديد، تلك التي   الظاهرة الرابعة هي الثورة المعلوماتية والسطوة اإلعالمية؛ سطوة الصورة على وجه ال           

صاغت لألمة وعياً جمعياً ال يمكن إنكاره بحال من األحوال، األمر الذي ساهم في نشر ثقافة المقاومـة،                  
وهنا من العبث التقليل من شأن هذه الظاهرة وقدرتها على خلق وعي جمعـي              . ونشر ثقافة التدين أيضاً   

لتزام، ثم ما ينطوي عليه من تكريس لمعالم        بهموم األمة، فضالً عن الوعي الديني وما يترتب عليه من ا          
  .الخير وتفجير لما توفر من طاقات في جماهير األمة

في صلب هذه الظواهر جميعاً كانت فلسطين سيدة الموقف، فمن أجلها عيون محتليها الـصهاينة كانـت                 
نتشرت ثقافـة   الهجمة األمريكية الشرسة على اإلسالم والمسلمين، وعلى وقع دماء شهدائها وبطوالتهم ا           

المقاومة، فكانت مقاومة العراق وأفغانستان، وها هي الصومال، ومن معينها ومعين بطوالتها ساد التدين              
  .عالمنا اإلسالمي

وفي ذلك كله كانت حماس هي قطب الرحى وسيدة الموقف، ولم يعد بوسع أبناء األمـة التفريـق بـين                    
ا جعل للشيخ الشهيد أحمد ياسـين منزلـة خيـرة           فلسطين وحماس، وال بين حماس واإلسالم المجاهد، م       

األولياء في وعيهم، ومعه زينة الشهداء واألبطال من أمثال عبد العزيـز الرنتيـسي وصـالح شـحادة                  
وإبراهيم المقادمة وجمال منصور وجمال سليم، وقبلهم يحيى عياش وعماد عقل ومحيي الدين الـشريف               

  .وسواهم



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                    ٩٢٩:         العدد                        ١٢/١٢/٢٠٠٧األربعاء : التاريخ

ماس مكانتها ومنزلتها الحقيقية، وما كان يقال على سـبيل التنظيـر     في هذا السياق بكل مفرداته أخذت ح      
فقط، من أن فلسطين هي القضية المركزية لألمة تحول واقعاً عملياً، وما كان يقال من أن حمـاس هـي                    

فهنا يرتقي  . رأس الحربة في صراع األمة مع المشروع الصهيوني لم يعد مجرد كالم يكتب في البيانات              
  .لى العلى، وهنا يرسم آالف من أجمل الرجال عنوان الصمود لألمة في معتقالت العدوأجمل الشهداء إ

لقد كانت حماس بالفعل رافعة المشروع اإلسالمي، الذي هو مشروع النهوض لألمة، وما مـن حركـة                 
حازت اإلجماع في صفوف جماهير األمة كما حازت حماس، مع العلم أن في الدول العربية واإلسالمية                

.  لها من األعضاء واألنصار عشرات أضعاف حماس، لكنها غائبة عن وعي المناطق األخـرى              حركات
ونذكّر هنا بأن صعود حماس في فلسطين قد حل العقدة األبرز في تاريخ اإلسالميين ممثلة فـي سـؤال                   

 وال يختلف أحـد   . وجودهم ودورهم في فلسطين، والذي ظل بال إجابة أمام جحافل القوميين واليساريين           
على أن شهداء حماس وبطوالتها وفعالياتها كانت تستخدم من قبل اإلسالميين في العالم أجمع في سـياق                 
نشر الظاهرة اإلسالمية وتعميق انحياز الناس إليها، فمثل هذه الظاهرة التي تصنع كـل هـذه الروعـة                  

  .والبطولة والتضحية تستحق أن يحاكيها المسلمون في كل مكان
وتحريض وتعبئة، لكنها الحقيقة التي تشهد لها صور أحمد ياسين في كل قرية مـن               ليس هذا كالم شعر     

قرى المغرب والمشرق، والمأتم الذي عرفه كل بيت مسلم يوم استشهاد القائـد البطـل عبـد العزيـز                   
الرنتيسي، وجنازة الشهيد أحمد ياسين وقبله يحيى عياش في فلسطين والجنازات الرمزيـة فـي العـالم                 

  .إلسالميالعربي وا
حماس كانت رافعة األمة وعنوان النهوض، وحين تصمد وتواصل الصمود ستصعد األمة، وحين تتراجع              

مقاومة فلسطين بثوبها اإلسالمي تنشر التدين وثقافة       : إنها معادلة كبيرة لمن شاء أن يراها      . سيعم اإلحباط 
م الصهاينة بسبب المقاومة، فيكـون      المقاومة، فيتورط األمريكان في العراق ويبدأون التراجع ومن ورائه        

ونجيناه ولوطاً  «: الخير لألمة ولجميع المستضعفين في األرض، وبذلك يصدق ربنا عز وجل حين يقول            
  .»إلى األرض التي باركنا فيها للعالمين

على إيقاع هذا النبض، سيكون على قادة حماس ورجالها، وبمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها أن                
 عظم دورهم وحساسية المهمة التي يتصدون لها، والتي تتجاوز مهمة تحرير األرض إلى تحرير               يدركوا

وقـد آن أن    . أمة من أسر مستعمرين يطاردونها من دون هوادة، بهدف إبقائها تابعة ذليلة إلى يوم الدين              
 فصوله وال تداعياته    تعيد الحركة النظر في المسار البائس الذي بدأ بدخول االنتخابات التشريعية ولم تنته            

  .بعد
من جهة أخرى، على رجاالت األمة وعلمائها ومفكريها أن ال يقفوا صامتين أمام أي خلل في مسيرة هذه                  
الحركة المباركة، وعليهم قبل ذلك أن يسندوها بكل ما تستحق من إسناد، ومعها كـل المـدافعين عـن                   

سيمات االستعمار في تعاطيهم مـع قـضايا        حياض هذه األمة، إذ من العبث أن يركن المخلصون إلى تق          
األمة، فهنا ثمة أمة واحدة، قلبها واحد وجراحها واحدة وهدفها واحد، والمستقبل لهـا بعـون اهللا مهمـا                   

  .تعددت المؤامرات وكثر المتآمرون
 ١١/١٢/٢٠٠٧السبيل االردنية 

  
  عبارات ال يتوقف أمامها أحد .٦٥

  عريب الرنتاوي
الستئناف الحـوار مـع     " شروطهم"نة قادة السلطة الوطنية حين يسألون عن        عبارة واحدة تتردد على ألس    

على حماس أن تعيد الوضع إلى ما كانـت عليـه قبـل             : " واستتباعا الوصول إلى مصالحة معها     ،حماس
  ". يونيو الماضي-انقالب الرابع عشر من حزيران 
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 فإن األمر   ،ق األمر بالمباني والممتلكات    فإن تعل  ،ال أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي تعنيه هذه العبارة          
 لكن من المشكوك فيه أن تكون العودة ممكنة إلى منظومـة عالقـات القـوى وتوازناتهـا                  ،مقدور عليه 
 السيما وأن بعـض أركانهـا ال        ،وال أحسب أن السلطة جادة بمطلبها هذا      ...  وأنماط السلوك  ،وتقسيماتها

 هـل   ،هل يريدون عودة حكومة الوحـدة مـثال       : لة من نوع   وال يجيبون على أسئ    ،يذهبون في التفاصيل  
 سؤال العودة إلى الوضع الذي كان سـائدا قبـل           ،أو استعادتها لها  " شرعيتها"يريدون عودة التنفيذية إلى     

 إلـى مؤسـسات الـسلطة التنفيذيـة         ، عودة حماس أيـضا    ، وهو يحمل في طياته    ، له وجهان  ،االنقالب
  ا ما تريده فتح؟، فهل هذ،والتشريعية على حد سواء
 ثمة عبارة ال تقل غموضا يرددها قادة حماس وهم يتحـدثون عـن مـأزق                ،مقابل هذه العبارة الغامضة   

 ويريدون العـودة إليهـا      ،٢٠٠٨ فهم يريدون االعتراف قوال وفعال بنتائج انتخابات         ،االنقسام الفلسطيني 
 فالحركة التي تحدثت بلغـة الحـسم        ،كفيصل وحكم في الصراع على السلطة وتقاسم النفوذ واالمتيازات        

 وأنها  ،من قفز عن نتائج االنتخابات    ) وليس آخر ( نسيت أو تناست بأنها أول       ،"التحرير الثاني "العسكري و 
 وأنها هي من يعمل على إتمام مشروعه االنقالبي فـي           ،من ضرب شرعية المؤسسات   ) وليس آخر (أول  
 مركـز اإلحـصاء     ، البلديـة  ،المحاكم المدنيـة  (ة   بما في ذلك وضع اليد على مؤسسات السلط        ،القطاع

  .إلى غير ذلك من خطوات انقالبية) المركزي
 وال مرجعية إلعـادة ترتيـب البيـت         ، ما عادت قاعدة يمكن االحتكام لها      ٢٠٠٨والراهن أن انتخابات    

هـا   الخاسـرون في   ، وساهم في التنكـر لنتائجهـا      ، فقد انتهكت تلك االنتخابات مرات ومرات      ،الفلسطيني
 ،"نظام الرأسين " و ، والزدواجية سلطة  ، وهي أسست النقسام فلسطيني عامودي     ،والرابحون على حد سواء   

 وذلك باللجوء إلى انتخابات تشريعية ورئاسـية متزامنـة          ،وقد آن أوان الحسم والخروج من هذه المتاهة       
 علـى أن    ،ولي مناسبين  وتحت إشراف عربي ود    ، تجري وفقا لقانون التمثيل النسبي األكثر عدالة       ،مبكرة

 ، باحترام النتائج  ، تشرف عليها أطراف عربية كبرى     ، حوارات وتعهدات واتفاقات ملزمة    ،يسبق ذلك كله  
  .أيا كانت

 فتح  ، إلى تهميش الدور الفعلي للقطبين الفلسطينيين      ،لقد أفضت حالة الشلل التي تعشها الساحة الفلسطينية       
 وبعضها مطعون في صـدقيته أو فـي         ، لشخصيات ثانوية  ، وسمح االستقطاب الفلسطيني الحاد    ،وحماس

 واحـتالل   ، واالضطالع بمسؤوليات تفوق قدراتها    ، للقيام بدور أكبر من حجمها     ،المآالت التي انتهى إليها   
 تستمد ديمومتها وبريقها من رضـا       ، التمثيلية - وهي إذ تفتقر إلى القاعدة الجماهيرية        ،مكانة ال تستحقها  

ـ     ،نهاواشنطن وتل أبيب ع     مستعدة للقبـول بيهوديـة الدولـة        ،"بّياع مهاود " وهي لهذا السبب تتصرف ك
 وضاغطة للذهاب إلى أنابوليس بأي ثمن ومن دون أي ترتيب           ، وقابلة للتخلي عن حق العودة     ،اإلسرائيلية

العالقـة  " الرقعـة " ومستعدة للهرولة على طريق التنازالت حتى لو تقلصت حلم الدولة إلى مساحة              ،جدي
 وهي التي تمأل األرض     ، تتحكم بمفاصل العمل الفلسطيني    ، هذه الطبقة من السياسيين    ،على أطراف الثوب  

 والتهديـدات العنتريـة فـي       ،وسلطات االحتالل " مجتمع المانحين "والفضاء بالتصريحات المتخاذلة أمام     
ـ         ) أبو العالء ( وكم كان أحمد قريع      ،مواجهة حماس  ن إطـالق   محقا حين طلب إلى بعـضهم الكـف ع
  .التصريحات

ـ       " المجاهدين"في المقابل ثمة طبقة من        ،"التحرير الثالـث  "الذين يهددون بالحسم العسكري في الضفة أو ب
لثالثين عاما إن كان في ذلك منفعـة        " العدو اليهودي " مستعدون لتأجيل الصراع مع      ،وهم في هذا السياق   

 طالما  ،هاب في تحالفاتهم اإلقليمية إلى أبعد شوط       وهم ال يتورعون عن الذ     ،"الجهاد ضد فتح والسلطة   "في  
  . وليس وراء الخط األخضر،أنهم أعادوا تعريف العدو، ووجدوه بين ظهرانيهم في الضفة والقطاع

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  !حماس تغازل واشنطن .٦٦
  مكرم محمد أحمد

ء ساحتها أمام الـشعب     غريب أمر حماس التي تحرص علي تبرئة ساحتها أمام األمريكيين قبل أن تبري            
 كتبها الشيخ أحمد يوسف أحد كبار قادة حماس والمستشار السياسي لرئيس            ،الفلسطيني في رسالة مفتوحة   

 يؤكد فيها أن حمـاس      ،الوزراء المعزول اسماعيل هنية إلي وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس         
 أو تجعلهـا    ،حوار مع واشنطن والعالم الغربـي     ليس لديها أي موانع أيديولوجية أو سياسية تمنعها من ال         
 وهي تتطلع إلي حوار مع الغرب يزيل أسـباب          ،تأخذ موقف الرفض العقائدي من جهود التسوية العادلة       

 ويرد االعتبار لحكومة إسماعيل هنيـة التـي تولـت           ، ويرفع الحصار المفروض علي غزة     ،سوء الفهم 
 في الوقـت الـذي يتوجـه فيـه          ،لعالم أجمع بنزاهتها   شهد ا  ٢٠٠٦السلطة إثر انتخابات حرة جرت عام     

  !الفلسطيني/ مفوضها السياسي خالد مشعل إلي الرياض الستكشاف فرص الحوار الفلسطيني
 وتبـدي اسـتعدادها     ،وبدال من أن تعيد حماس النظر في انقالبها العسكري الذي فصل غزة عن الضفة             

وحيد كل األجهزة األمنية لتصبح في خدمة الشرعية         وتقر بضرورة ت   ،إلعادة االوضاع إلي ما كانت عليه     
 المختلفة في صـراعها علـي       ،والدولة والمواطن الفلسطيني وليس مجرد ميليشيات تستخدمها األطراف       

 مع اسـتعدادها    ، التزال حماس تصر علي بقاء األوضاع علي ما هي عليه اآلن في قطاع غزة              ،السلطة
 تقتصر علـي مكتـب      ،لتي استولت عليها في انقالبها العسكري     ألن تعيد للسلطة الوطنية بعض المقار ا      
 في الوقت الذي تنشد فيه حوارا مع واشـنطن يثبـت وضـعها        ،الرئيس الفلسطيني ومقر إقامته في غزة     

االنفصالي في غزة مع استعدادها لالستجابة لمطالب واشنطن وأولها قبول وقف اطالق نار طويل األمـد                
  .مع االسرائيليين

 وبعد أن أكدت    ، بحماس بعد أن أكد الرئيس محمود عباس استعداده الستئناف الحوار معها           ىاألوللقد كان   
القاهرة والرياض انحيازهما لتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية ورفضهما عزل حماس وعـدم التعامـل              

يرة الخارجية  معها أن تبعث برسالتها الي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس إلي كونداليزا رايس وز             
األمريكية تبدي فيها حسن النيات الذي أبدته في رسالتها إلي واشنطن وتؤكد استمرار التزامها بتفـويض                

 مادام  ،محمود عباس في قيادة التفاوض مع االسرائيليين وصوال إلي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس            
ـ     الرئيس الفلسطيني يلتزم بعرض نتائج تفاوضه علي الشعب الفل          المجلـس   ىسطيني في استفتاء عام وعل

 لكن حماس آثرت أن تبعث برسالتها إلي كونداليزا رايس لعل واشنطن            ،التشريعي للمصادقة علي االتفاق   
توافق علي بقاء االنقسام الراهن وتمنع االسرائيليين من توسيع عملياتهم في القطاع إذا التزمت حمـاس                

  !وقف إطالق النار
 وألن ، ألن العنوان الـصحيح هـو رام اهللا ولـيس واشـنطن      ،لعنوان الخاطيء  ا ىلقد توجهت حماس إل   

 ولكن المزيد من توحيـد  ،المطلوب من كل من فتح وحماس ليس المزيد من استعطاف الموقف األمريكي          
 وليس الـصمت المتـواطيء      ،الجبهة الداخلية التي تلزم واشنطن النهوض بمسئولياتها تجاه عملية السالم         

  .زيد من المستوطنات التي تحاصر القدس وتكاد تفصلها عن الضفة بناء المىعل
  ١٢/١٢/٢٠٠٧األهرام المصرية 
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  :كاريكاتير .٦٧

  
  ١٢/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  


