
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلطة تربط مصير المفاوضات بوقف االستيطان وتنظم استراتيجيتها لحشد الدعم الدولي
  تنفي" فتح"تتهم السلطة بمعاملتها كحركة محظورة و" حماس"

  مة أولمرت توافق على بناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفةحكو
  قرار إسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية والحصار االقتصادي على غزة

  ٢٠٠٧ أطلقتها المقاومة خالل عام   قذيفة هاون١٢٠٠ صاروخ و٩٧٠: إسرائيل
 رجل اعمال فلسطيني يخطط لبناء بلدة فلسطينية جديدة قرب رام اهللا

  الحركة اإلسالمية تفصل النائب عباس زكور من صفوفها

 نقاط٩قدمنا مشروعا من: مشعل
 إلعــادةعدون للمــصالحة ومــست

   بتوافق وطنياألمنيةالمقار 
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    :السلطة
 ٦  ها لحشد الدعم الدوليالسلطة تربط مصير المفاوضات بوقف االستيطان وتنظم استراتيجيت .٢
 ٧  البرغوثي يدعو لدراسة إعالن حدود الدولة الفلسطينية من طرف واحدمصطفى  .٣
 ٧   ياسر عبد ربه يهاجم القيادة السورية ويتهمها بالتدخل بالشأن الفلسطيني .٤
 ٨  في قاعدة سرية روسية" مكافحة االرهاب"من فلسطينية تتدرب على أقوات ": نيوزالديلي " .٥
 ٨   نواب فتح يطالبون فياض بالعدول عن قراره السابق بوقف رواتب بعض الموظفين .٦
 ٨  "خارطة الطريق"و  الدوليعلى غزة انتهاك للقانون" إسرائيل"اعتداءات : رياض منصور .٧
 ٩  "األسرى"العجرمي يعلن إطالق خطة لتدويل قضية أشرف  .٨
 ٩  شعث ينفي تعيينه سفيراً لفلسطين في القاهرةنبيل  .٩

    
    :المقاومة

 ٩  غير مجدية" إسرائيل"مع مروان البرغوثي يعتبر المفاوضات  .١٠
 ٩  "المفاوضات العبثية"تدعوان عباس لوقف " الشعبية"و" حماس" .١١
١٠  االتصاالت مستمرة في رام اهللا لكن الفجوة ما زالت واسعة: تنفي" فتح"تؤكد و" حماس" .١٢
١٠   "فجر االنتصار من قلب الحصار"نظّم مهرجانها المركزي تحت شعار ت" حماس" .١٣
١١ تتبادالن االعتقاالت في الضفة وغزة" حماس"و" فتح: "البيان .١٤
١١  بقصف إسرائيلي على غزة وصواريخ فلسطينية تثأر للمجزرة" الجهاد"شهيد من  .١٥
١٢   في الضفة" حماس"تغلق خمس مؤسسات لـ" إسرائيل" .١٦
١٢  تنفي" فتح"تتهم السلطة بمعاملتها كحركة محظورة و" حماس" .١٧
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢   في مستوطنات الضفةحكومة أولمرت توافق على بناء آالف الوحدات السكنية .١٨
١٣  قرار إسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية والحصار االقتصادي على غزة .١٩
١٣  اشكنازي ال يستبعد شن اجتياح واسع للقطاع .٢٠
١٣   والطريق ال تزال طويلةلم تنجز مهمة وقف إطالق الصواريخ: باراك .٢١
١٣  إسرائيل ان تكون طرفا مباشرا في االتصاالت األميركية اإليرانيةعلى  يجب :افرايم هاليفي .٢٢
١٤  رئيس بلدية سديروت يستقيل وسرايا القدس تعتبر ذلك نجاحا الستراتيجية المقاومة .٢٣
١٤   حرمان مرضى غزة من الدواء قمة اإلرهاب :"الكنيست" عضو عربي في  .٢٤
١٤  عباس وأولمرت عاجزان عن تحقيق السالم: وزير إسرائيلي .٢٥
١٥    برأسينRBG قذائف  يستخدمونالفلسطينون: سرائيليجيش اإلال .٢٦
١٥  عريضة تطالب أولمرت بالعمل على إطالق سراح الجنود األسرى .٢٧
١٥  ٢٠٠٧ أطلقتها المقاومة خالل عام   قذيفة هاون١٢٠٠ صاروخ و٩٧٠: إسرائيل .٢٨
١٥   اسرائيل توقف هجرة الفالشمورا .٢٩
١٦   اسرائيل تنفي تشجيع اليهود على مغادرة ألمانيا  .٣٠
١٦  عشرات آالف اإلسرائيليين يبحثون عن الزواج المدني في قبرص .٣١
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    :األرض، الشعب
١٦  لسطينيين في لبنانمؤسسة شاهد الحقوقية تنتقد تقصير االونروا بحق المرضى الف .٣٢
١٦  الحركة اإلسالمية تفصل النائب عباس زكور من صفوفها .٣٣
١٧  وقف إجراءات قطع رواتب الموظفينل ات في غزةمطالب .٣٤
١٧   االسرائيلي لم يتغيرني العدواالسلوك يؤكد أن الوقائع تثبت أن البرغوثيمصطفى  .٣٥
١٨   جريحاً حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية خالل الشهر الماضي١٢٦ شهيداً و٣١: تقرير .٣٦
١٨   يقتحم مقار لوسائل إعالم محلية في نابلس االسرائيلياالحتالل .٣٧
١٨   بيتا في القرى غير المعترف بها في النقب٢٧هدم ت السرائيليةالشرطة ا .٣٨
١٩  رجل اعمال فلسطيني يخطط لبناء بلدة فلسطينية جديدة قرب رام اهللا .٣٩
١٩   يودي بحياة شاب فلسطيني غزةانهيار نفق في رفح جنوب قطاع .٤٠
١٩  قصة اعتداء اسرائيلي على االرض الحرام... ميدياقرية : تحقيق .٤١
١٩  حمدونة يناشد التنظيمات والمؤسسات والسلطة بفضح ممارسات االحتالل بحق األسرى .٤٢
   

   :اقتصاد
٢٠  دفع مشاريع اقتصادية بفلسطين يستهدف  بمشاركة اسرائيليينمنتدى لألعمال .٤٣
 ٢٠   مليون دوالر قيمة الخسائر المباشرة لقطاع الصناعة في محافظات غزة٧٠ .٤٤
   

   :صحة
 ٢٠   بسبب النقص في الوقود االوروبيتحذيرات من كارثة صحية في مستشفى غزة .٤٥
   

   : األردن
٢٠  العاهل األردني يؤكد مركزية القضية الفلسطينية .٤٦
٢١  لجنة األسرى األردنيين تطالب الخارجية السماح ألسير بالعودة لوطنه .٤٧
٢١   األردن يدعو الى دعم عربي لفلسطين في االتحاد البريدي العالمي .٤٨
   

   :لبنان
٢١  ثكنات عسكرية لبنانية على تخوم المخيمات الفلسطينية: السياسة الكويتية .٤٩
٢١ "لإسرائي"معلومات عن عملية تسلل فلسطينية إلى تأهب اليونيفيل إثر : السياسة الكويتية .٥٠
٢٢ "فتح االسالم"جنرال يتحدث عن تورط موالين للسلطة في تمويل  :أرسالنطالل  .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   مؤتمر أهلي عربي مناهض ألنابولس في مدريد غداً .٥٢
٢٢   مهندسون مصريون إلصالح شبكة الكهرباء في غزة .٥٣
   

   :دولي
٢٢    الفلسطيني"الكابوس"إلى الصبر على " إسرائيل"بلير يدعو  .٥٤
٢٣   بوش ينوي التدخل المباشر في مفاوضات السالم .٥٥
٢٣  موسكو تعرب عن قلقها من مشاريع االستيطان .٥٦
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٢٣   "السالم"الوحدات االستيطانية الجديدة ال تساعد : األمم المتحدة .٥٧
٢٣   "إسرائيل"تناقص اهتمام اليهود األمريكيين بـ  .٥٨

   
    :مختارات

٢٣  روسيا األولى عالمياً في تصدير األسلحة .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤   نافعىبشير موس. د... الشكاليات المثارة حول فكرة الدولة الواحدةا .٦٠
٢٦  هنري سيغمان... الصالح والطالح والقبيح: أنابوليس .٦١
٢٩  روبرت ساتلوف... تلميحات السنة االخيرة في الحكم: بوش في أنابوليس .٦٢
٣١  فضل شرورو... أنابوليس قبل وبعد: ٤المؤتمر الدولي  .٦٣
٣٦  أحمد الحيلة... انحرافات مسار التفاوض بعد أنابوليس .٦٤
٣٧  محمد أبو رمان... مستقبل العالقة بين اإلخوان والدولة .٦٥
    

 ٣٩  :كاتيركاري
***  

  
   بتوافق وطنياألمنيةعادة المقار  نقاط للمصالحة ومستعدون إل٩قدمنا مشروعا من : مشعل .١

قال رئيس المكتب السياسي    : محمد المكي أحمد  مراسلها في الدوحة       عن ١٣/١٢/٢٠٠٧ الحياة   ذكرت
تأتي فـي اطـار سلـسلة       خالد مشعل إن زيارته للمملكة العربية السعودية ثم قطر حالياً           " حماس"لحركة  

للتشاور في شأن المرحلة وانعكاسـاتها علـى الفلـسطينيين والوضـع            "زيارات ستشمل محطات أخرى     
وضع استراتيجية فلسطينية موحدة مع استراتيجية عربية موحـدة لمواجهـة مخـاطر             "، وبهدف   "العربي

ياق العرب والفلسطينيين الـى     ودعا في هذا الس   ". انابوليس الذي يريد فرض تسوية بالمقاسات االسرائيلية      
وقـال   ".عدم السماح بتعميق االنقسامات الفلسطينية    "، مشدداً أيضاً على ضرورة      "عدم دفع أثمان مجانية   "

تشاورنا مع القادة السعوديين في     ": "الحياة"مشعل في لقاء محدود مع صحافيين أمس في الدوحة حضرته           
، "ورنا بالخطر على القدس وحق العودة وبقية الحقـوق        شأن المرحلة وما يخص الحقوق الفلسطينية، وشع      

من السابق ألوانه الحـديث عـن نتـائج، لكـن سـيكون             "و" مثمرة"واصفا محادثاته في السعودية بأنها      
عما إذا كان طرح أفكاراً أو تصورات محددة في السعودية وخالل           " الحياة"وسألته  ". للمفاوضات ما بعدها  

قدمت لكل من توسط في الحوار الفلسطيني مـشروعاً محـدد المعـالم             " حماس"زياراته المقبلة، فقال إن     
وحدة الضفة وغزة جغرافياً، وسلطة وحكومة واحدة، واحترام        "يتمحور في نقاط تسع تشمل التشديد على        

، واحترام القانون وتطبيقه، واحترام قواعد الديموقراطية، واحترام        )الرئاسية والتشريعية (جميع الشرعيات 
  ".يات اتفاق القاهرة ووثيقة التوافق الوطني واتفاق مكة، والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنيةمرجع

خيبـة أمـل عنـد المفـاوض        " الفلسطينية الحالية انها شكلت      -وقال عن جولة المفاوضات االسرائيلية      
 ٣وحذر مـن    . ل، مؤكدا ان اسرائيل تسعى الى تأجيل الحقوق وإغراق الفلسطينيين بالتفاصي          "الفلسطيني

مخاطر توقع ان تنجم عن مؤتمر انابوليس، وهي استغالله كغطاء لتصعيد العدوان االسرائيلي على غزة               
الـسلطة الفلـسطينية    "وندد في هذا االطار بـ      . والتهديد باجتياحها، والتصعيد األمني في الضفة الغربية      
ضي تحت غطاء الحرب على حماس،      الما) يونيو(وحكومة سالم فياض التي تنكل بالشعب منذ حزيران         

وقال إن المخطط االسرائيلي يهدف الى إغـراق الـضفة فـي            ". كما تشن حرباً على المؤسسات المدنية     
  .المزيد من القمع الداخلي وتفجير الوضع الفلسطيني الداخلي
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ت  في جوالت مفاوضا   ٢٠٠٨واضاف ان الخطر الثالث يتمثل في السلوك االسرائيلي الذي سيستغل عام            
عبثية عقيمة، متوقعا أن يأتي العام المقبل بنتائج أسوأ بقضم المزيد من األراضي والتوسـع االسـرائيلي                 

وكان مشعل وصف مرحلة ما بعد انـابوليس        . ودفع الفلسطينيين الى صراع داخلي عبر التفاوض العبثي       
  .بأنها أكثر عبثية من انابوليس

 وقادة دول مجلس التعاون الخليجي أثنـاء قمـة الدوحـة    وفيما كشف أنه ارسل رسائل إلى القادة العرب    
األخيرة والدول األوروبية دعا فيها إلى كسر الحصار على غزة، رأى أن الحصار على غزة جريمـة،                 

في شأن  (هناك وعوداً   "ولفت إلى ان    ". بادروا بكسر الحصار بغض النظر عن الخالفات السياسية       : "وقال
 ألف موظف قطعت حكومة فياض وسلطة       ١٦"واشار الى   ". ى خطوات نريد أن تترجم إل   ) كسر الحصار 

وسئل عما إذا كان هناك جديد في شأن الحوار بين حركتـي             ".عباس رواتبهم وكثير منهم من حركة فتح      
اننـا  "، فقال ان ال جديد محددا أو مبادرات محددة في الوقت الحاضر، لكنه شـدد علـى                  "حماس"و" فتح"

وأكـد  ". لحمة إلى سابق عهدها، ويعالج الشرخ من خالل خطـوات محـددة           حريصون على أن تعود ال    
الـرافض  " حمـاس "، لكنه جدد موقف     "من هذه اللحظة  "لتسليم مقار الرئاسة الفلسطينية     " حماس"استعداد  

اعادة مقار األجهزة األمنية قبل التوافق الوطني وتشكيل األجهزة األمنية على أسس وطنية يتم التوافـق                
  ".، فأهل غزة ال يقبلون عودة الفوضى)األمني(لن نقبل بعودة الفلتان : "العليها، وق

لم يطلب مني مغادرة دمشق، ولم تطلب منـي         : "ونفى أن تكون سورية طلبت منه مغادرة دمشق، وقال        
السعودية وال سورية تخفيف خطابنا ضد انابوليس، نحن أحرار، ال أحد يحركنا أو يـضغط علينـا وال                  

  ".ت من أحدنعمل بتوجيها
أعرب خالد مشعل اليوم عـن      : وكالة كونا  ونقالً عن الدوحة  من    ١٢/١٢/٢٠٠٧ موقع ايالف    وأضاف
جاهزة "ان حماس   وأضاف  .  اليقاف حربها االعالمية مع السلطة على خلفية احداث غزة         "حماس"استعداد  

ءة الحد بـل ان الطـرف       بيد انه أوضح انه لم تصدر منه شخصيا أي إسا         " لذلك وتؤيد مثل تلك المبادرة    
ونفى في هذا السياق وجود أي مبـادرات عربيـة حاليـة             ".اآلخر هو المستمر باالساءة لحركة حماس     

الجراء حوار بين فتح وحماس قائال ان المبادرات اليمنية والسودانية في هذا الشأن تعثرت ولـم تحقـق                  
واعرب عن االمل فـي ان       ".سبقةنتيجة لتعنت السلطة وحركة فتح ورفضها مبدأ الحوار دون شروط م          

الى دعوات الحوار غير المشروطة السيما بعد النهاية التي وصل اليها مـؤتمر             " الطرف اآلخر "يستجيب  
  ".أنابوليس ووصول المفاوض الفلسطيني الى مرحلة خيبة االمل التي كانت حركة حماس تتوقعها مسبقا

ية الى الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الخالفـات         طالبنا بايصال المساعدات العربية واالوروب    :" وقال
عدم جواز معاقبـة مليـون ونـصف المليـون          "واكد  ". واالنقسام السياسي وتلقينا وعودا في هذا الشأن      

 الـف   ١٦مشيرا الى قطع الرواتب عـن       " فلسطيني في غزة ومحاصرتهم وقطع الرواتب عن الموظفين       
وقال ان العديد من السفارات االوروبية البارزة دأبت على         . موظف ملتزم بالعمل غالبيتهم من حركة فتح      

. االتصال بمكتبه في دمشق بصورة متواصلة منذ ان سيطرت الحركة على القطاع في يونيـو الماضـي                
داعيا تل ابيب الى    " لن تكون نزهة  "وحول احتمال شن اسرائيل عملية واسعة النطاق في القطاع قال انها            

  .مؤكدا ان المسألة شديدة التعقيد للطرف االسرائيلي ايضا"  بعد االجتياحان تحسب ايضا لمرحلة ما"
وحول جهود االفراج عن الجندي االسرائيلي المعتقل جلعاد شاليط قال رئيس المكتب الـسياسي لحركـة                
حماس ان تعثر المفاوضات يعود بالدرجة االولى الى تعنت الجانب االسرائيلي بعدم قبول االفراج عـن                

 .الذين طلبت حماس باالفراج عنهماالسرى 
لم يستبعد خالد مشعل تـأثر شـعبيه        :  غزة من ١٣/١٢/٢٠٠٧ شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية      وأوردت

إن الرأي العام متقلب كما هو الحال في أي دولة لكـن حمـاس مـستعدة    : "حركته اثر أحداث غزة قائالً 
  ". ا ضمن أسس اللعبة الديمقراطيةلخوض انتخابات مبكرة متفق عليها ألنها تثق في شعبيته
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استقبل أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفـة         : الدوحة ١٣/١٢/٢٠٠٧ المركز الفلسطيني لإلعالم     ونقل
برئاسة خالد مشعل، وعضوية كل من عزت الرشق وسـامي خـاطر            " حماس"آل ثاني وفداً من حركة      
إلى قطر عقب زيارة    " حماس"وفد  وذكر الرشق في تصريحات له أن وصول        . عضوي المكتب السياسي  

يأتي في سياق االتصاالت مع المسؤولين العرب في أعقاب لقاء أنابوليس بهدف التشاور حول              "السعودية  
مستقبل القضية الفلسطينية ومجمل األوضاع العربية، خصوصا في ظل التصعيد اإلسرائيلي على غـزة              

ل أبو غنيم تحديداً، حيث أن هناك خيبـة أمـل           وفي ظل استئناف ومباشرة االستيطان في القدس وفي جب        
وأشار إلى أن مـن أهـداف جولـة وفـد           . ، على حد تعبيره   "كبيرة لكل الذين شاركوا في لقاء أنابوليس      

، التي ستشمل دوال عربية أخرى، سوف يعلن عنها في حينها، هو التفاهم مع العمق العربي من                 "حماس"
سطيني، خصوصاً في غزة، وتنسيق الجهود وإعطاء فـرص         أجل المساعدة لفك الحصار عن الشعب الفل      

 فلسطيني يساعد على تمتين الجبهة الداخلية وإيقاف حالة التدهور          -لتهيئة المناخ وإنجاح حوار فلسطيني      
عـن أن   " قدس برس "وكشف الرشق النقاب في تصريح أدلى به لوكالة         . في الموقف الفلسطيني، كما قال    
  ".حماس"و" فتح"تبذل من أجل جسر الهوة بين حركتي " حقيقية" بأنها إرادة وجهوداً عربية وصفها

  
  السلطة تربط مصير المفاوضات بوقف االستيطان وتنظم استراتيجيتها لحشد الدعم الدولي .٢

ألقـت الخالفـات فـي شـأن االسـتيطان          : رام اهللا والقدس المحتلة   من   ١٣/١٢/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
 -في قطاع غزة بظاللها على الجولة االولى من المفاوضات الفلسطينية           والعمليات العسكرية االسرائيلية    

وربط الـرئيس   . االسرائيلية التي اطلقها مؤتمر انابوليس وعقدت امس في مكان سري في القدس الغربية            
كمـا بـدأ     عباس مصير المفاوضات بوقف االستيطان، معلناً انه بانتظار الرد االسرائيلي على مطالبـه،            

 طغـت   فقـد  .فلسطيني بتنظيم استراتيجيته من اجل حشد الدعم الدولي لموقفه في هذا الصدد           المفاوض ال 
المقامة على جبل ابو غنيم في القـدس علـى اجتمـاع            " هارحوما"الخطط االسرائيلية لتوسيع مستوطنة     

طالـب بوقـف النـشاطات      "وقال رئيس الوفد احمد قريع، في بيان، ان الجانب الفلسطيني           . المفاوضين
الستيطانية بال استثناء، بما فيها ما يسمى النمو الطبيعي النه يتنـاقض مـع خطـة خريطـة الطريـق            ا

واشار الـى   " يقف حجر عثرة في طريق التوصل الى سالم حقيقي        "و" والمرجعيات المختلفة لعملية السالم   
ـ  خريطة الطريق التـي  االلتزام الدقيق واالمين بالمرحلة االولى من "ان الوفد الفلسطيني طالب اسرائيل ب

وقـال ان االجتمـاع تنـاول ايـضا         ". تنص بوضوح على وقف النشاطات االستيطانية وقفا كامال وتاما        
االعتداءات المتواصلة على قطاع غزة، واستمرار الحـصار المـضروب علـى ارجـاء االراضـي                "

  ".ئيلي بشعبناالفلسطينية، وكذلك االجراءات والعقوبات الجماعية التي ينزلها االحتالل االسرا
واوضح صائب عريقات ان السلطة الفلسطينيية قررت توجيه رسائل لكل الدول التي شاركت في مؤتمر               

كما قررنا التوجه الى االدارة االميركية لتكون       ... لشرح الخروق االسرائيلية لتفاهمات انابوليس    "انابوليس  
  ".طانحكما على عدم تنفيذ اسرائيل اللتزاماتها خاصة بوقف االستي

عبروا عـن   : "ولخص الناطق باسم رئاسة الوزراء االسرائيلية مارك ريغيف ما دار في االجتماع بالقول            
الفلـسطينيين  "وصرح مسؤول اسرائيلي كبير ان      ". بواعث قلقهم، وعبرنا عن بواعث قلقنا في االجتماع       

مفاوضات ويثير غـضب    اثاروا مسألة استمرار بناء المستوطنات وقالوا ان ذلك سيخلق صعوبات في ال           
اسرائيل قالت ان على الفلسطينيين ان يبذلوا جهودا اكبر في المسائل االمنية،            "واضاف ان   ". الفلسطينيين

بما في ذلك غزة، وكذلك الضفة الغربية حيث اعتقل ثالثة من رجـال الـشرطة الفلـسطينية االسـبوع                   
  ".الماضي بتهمة قتل اسرائيلي

قال مـسؤول فلـسطيني   :  أحمد شاكر،رام اهللا قالً عن مراسلها فين ١٣/١٢/٢٠٠٧األخبـار  وأضافت  
ـ     لم يكن راضياً عن ذهاب الوفد التفاوضي الفلسطيني        "إن أبو مازن    " األخبار"مقرب من الرئيس عباس ل
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إلى القدس، وذلك الستمرار التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والعمليات العسكرية في الضفة الغربية              
  ".ةوقطاع غز

، في موقعها اإللكتروني، االجتماع األول بين الوفدين        "هآرتس"وفي الجانب اإلسرائيلي، وصفت صحيفة      
الوفد الفلسطيني استهل االجتماع بهجوم شـديد علـى         "وأضافت أن   ". فاشل"الفلسطيني واإلسرائيلي بأنه    

فـي  ) اإلرهاب( الفوري ضد بؤر   سياسة إسرائيل االستيطانية، فيما رد الوفد اإلسرائيلي بالمطالبة بالعمل        
االجتماع شهد أجواء من التوتر     "ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن          ".الضفة الغربية 

الشديد، حيث قال قريع إن البناء في جبل أبو غنيم وبقية المستوطنات يخلـق مـشكلة جديـة للـرئيس                    
أن البناء االستيطاني مـن شـأنه أن        "، مضيفاً   "لسالمالفلسطيني، ويمس بثقة الجمهور الفلسطيني بعملية ا      

  ".يهدد عملية السالم برمتها
وزيـرة الخارجيـة     إلـى أن      فرح سمير  ،القدس نقالً عن مراسلتها في    ١٣/١٢/٢٠٠٧عكاظوأشارت  

   الوفد الفلسطيني باالعتراف بيهودية الدولة تاإلسرائيلية ليفني طالب
قالـت اميـرة    :  كفاح زبـون   ،رام اهللا  الً عن مراسلها في   نق ١٣/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وجاء في   

ـ      ان قضية ابو غنيم محـل بحـث علـى          " الشرق االوسط "اورون، الناطقة باسم الخارجية االسرائيلية، ل
وحسب مصادر اسرائيلية، فقد اكدت تسيفي ليفنـي ان اسـرائيل تـولي              .المستوى السياسي في اسرائيل   

هذا الشأن الى استمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غـزة علـى     موضوع االمن اهمية عليا، مشيرة ب     
  .البلدات االسرائيلية المحيطة والعمليات في الضفة الغربية

  
  البرغوثي يدعو لدراسة إعالن حدود الدولة الفلسطينية من طرف واحدمصطفى  .٣

ثي أمـس، القيـادة   مصطفى البرغـو .النائب ددعا امين عام المبادرة الوطنية   :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
، ومواجهة سياسة األمر الواقـع      ٦٧الفلسطينية، لدراسة إعالن حدود الدولة الفلسطينية في أراضي العام          

من تستر إسرائيل بالمفاوضات، واستخدامها لتغطيـة جرائمهـا،         "وحذر في مؤتمر عقد برام اهللا        .بمثلها
لفلسطيني، والتركيز على االلتزام الفلسطيني     والموقف الدولي المتصاعد ضدها وتعميق االنقسام الداخلي ا       

واعتبر الموقف االميركي المعبر عنه بتصريحات رايس مـن          ".بتطبيق الشق األمني من خريطة الطريق     
تصعيد االستيطان بمثابة كلمات عابرة ومالحظات خفيفة ال تأخذها إسرائيل على محمل الجـد، مـشدداً                

ما حصل في أوسلو دفعنا ثمنه بشكل       : فلسطينيين في فخ، مضيفاً   على أن إسرائيل تستخدم السالم لوضع ال      
 عاماً، مؤكدا أن    ١٤باهظ بالقبول باالستيطان خالل السالم وهو ما أدى لتضاعف عدد المستوطنين خالل             

إسرائيل خططت جيداً بإقامة البؤر االستيطانية وتوظيفها للمساومة الحقاً مقابل االبقاء على المستوطنات             
كيف يمكن للمفاوض الفلسطيني أن يجلس مع نظيره اإلسرائيلي مبتسماً بينمـا            : "وتساءل .ظ بها واالحتفا

وطالـب القيـادة الفلـسطينية بـإعالن موقفهـا           ".عمليات القتل والعدوان تتواصل بشكل ممنهج ومنظم      
عدوان بصراحة، عبر التشديد على ثالثة شروط فورية للمفاوضات تتمثل بوقف المستوطنات والجدار وال            

وطالب بالتوجه لألمم المتحدة بقرار محكمة الهاي بـشأن          .والهجمات على الضفة وغزة ورفع الحصار     
الجدار وفرض عقوبات على اسرائيل، موضحاً أن القرار الذي صدر من ثالثة اعوام ونصف ال زال في                 

 ذات حـدود مؤقتـة     وذكر أن إسرائيل تفاوض اليوم من أجل التوصل لدولة         .األدراج ولم تأخذه المنظمة   
 ض على القدس واعتبرتها جزءا منهاوتأجيل البت في قضايا الالجئين والحدود بينما أعلنت رفضها التفاو

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  ياسر عبد ربه يهاجم القيادة السورية ويتهمها بالتدخل بالشأن الفلسطيني  .٤

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية امـس       هاجم ياسر عبد ربه امين سر اللجنة        : اشرف الهور  -غزة  
وقال فـي تـصريح     . االربعاء بشكل علني القيادة السورية، واتهمها بالتدخل السافر في الشأن الفلسطيني          
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 السيد فاروق الـشرع، نائـب رئـيس         ى طالعتنا وكاالت االنباء باقوال منسوبة يوم الثالثاء ال        :صحافي
وتابع عبـد ربـه ان      .  ما اسماه مؤتمر وطني فلسطيني في دمشق       الجمهورية السورية، يرحب فيها بعقد    

ـ                   ىالقيادة الفلسطينية يهمها التوضيح بانها لم تطلب من القيادة السورية عقد مثل هذا المؤتمر العتيـد عل
وانتقد عبد ربه موقف القيادة السورية قائالً كل محاولة منفردة من هذا القبيل سـوف تعتبـر                 . اراضيها

ـ   -اً في الشؤون الداخلية الفلسطينية، واساءة الي العالقات السورية          تدخالً سافر   ابـواب   ى الفلسطينية عل
  . التحضير النعقاد مؤتمر القمة العربي في دمشق

  ١٣/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  في قاعدة سرية روسية" مكافحة االرهاب"من فلسطينية تتدرب على أقوات ": الديلي نيوز" .٥

 وحدات خاصة   تالصادرة في نيويورك ان السلطة الفلسطينية اقام      " الديلي نيوز " ادعت صحيفة    :بيت لحم 
واضـافت الـصحيفة ان      .لمكافحة االرهاب من شانها ان تمنع سيطرت حماس على الـضفة الغربيـة            

الوحدات الفلسطينية الجديدة تتلقى تدريباتها في قاعدة سرية روسية الى جانب فرقـة مـن الكومانـدوز                 
الـدفاع  " ضابطا من ضباط الوحدات الجديدة التي اطلق عليهـا اسـم             ٢٥ان  "الصحيفة  وقالت   .الروسي
توجهوا الى موسكو واشتركوا في دورة تدريبية استمرت ثالثين يوما تلقوا خاللها تدريبات على        " واالسناد

 ."استخدام االسلحة وانقاذ رهائن تم خطفهم على ايدي مجموعات ارهابية واعتقال مـشتبهيين مـسلحين              
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الوحدات المذكورة لم تذكره باالسم قوله بان افراد من الوحدات يتلقـون                 
تدريبات في المانيا والجزائر وفرنسا وهناك خطط الرسال العشرات من رجال االمن الفلسطيني شـهريا               

 .للتدرب في الخارج
  ١٢/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  بالعدول عن قراره السابق بوقف رواتب بعض الموظفين نواب فتح يطالبون فياض  .٦

ندد نواب من كتلة فتح البرلمانية امـس االربعـاء باسـتمرار عمـل الحكومـة                 : اشرف الهور  -غزة  
الفلسطينية بقرارها السابق والقاضي بتوقيف عملية دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين الذين جري تعيينهم             

سالم فياض رئيس   .وقال النواب في تصريح انهم ارسلوا رسالة الي د        . ٢٠٠٥بعد شهر نوفمبر من العام      
ـ      ىواشار النواب ال  . الوزراء طالبوه خاللها بالعدول عن هذا القرار        عـدم   ى انهم اكدوا في رسالتهم عل

 نائبا وجميعهم من قطاع غزة في رسالتهم لفياض ايـضاً           ١١وذكر نواب فتح وهم     . قانونية هذا االجراء  
وشدد النائب ماجـد    .  من القانون الفلسطيني االساسي    ١٥٣ؤالء الموظفين قانوني وفقاً للمادة      ان تعيين ه  

ابو شمالة علي ضروره مراجعة حكومة فياض لكافة قراراتها التي بمقتضاها تم وقف رواتب مـوظفين                
  . ملتزمين بالشرعية الفلسطينية دون االستناد الي القانون الفلسطيني

  ١٣/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  "خارطة الطريق" وعلى غزة انتهاك للقانون الدولي" إسرائيل"اعتداءات : رياض منصور .٧

وصف المراقب الفلسطيني في األمم المتحدة ريـاض منـصور االعتـداءات            : اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
رسالة بعـث   وجاء في   . اإلسرائيلية على قطاع غزة بأنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخارطة الطريق          

بها منصور إلى مجلس األمن أن إسرائيل بدأت بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، مما يشكل                 
  . داعياً المجتمع الدولي إلى وقف إسرائيل عن عدوانها. خطراً على عملية السالم

  ١٢/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط .د. م،رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري
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  "األسرى"يعلن إطالق خطة لتدويل قضية العجرمي أشرف  .٨
 أشرف العجرمي خالل زيارة قام بها إلى الخليل،         ]في حكومة فياض   [أعلن وزير شؤون األسرى   : الخليل

أمس، ان الحكومة ستطلق خطة لتدويل قضية األسرى واألسيرات في سـجون االحـتالل اإلسـرائيلي،                
 بغرض شرح الظروف الـصعبة والمأسـاوية التـي           دولة أوروبية  ١٤مستهلة إياها بتنظيم زيارات الى      

 آالف أسير جراء سياسات القمع واالهمال الطبي وتجاهل االتفاقات الدولية بخـصوص             ١٠يعيشها نحو   
معاملة األسرى من قبل إدارة سجون االحتالل، إلى جانب تنظيم زيارات لممثلي هيئات دولية وحكومات               

: وقـال  .اناتها وظروف أبنائها داخل السجون اإلسرائيلية     الى عائالت األسرى بغرض االطالع على مع      
 ٥إن الحكومة الفلسطينية ستباشر قريباً في صـرف مبلـغ     : خالل لقاء مع ممثلي وسائل اإلعالم بالخليل      

 عاماً، مشيراً الى أن الحكومة ستواصل       ٢٠آالف دوالر لكل عائلة أسير أمضى في سجون االحتالل مدة           
 لصالح األسرى، بما في ذلك تأمين رواتبهم ومستحقاتهم، الفتاً في الوقت ذاته الى              التعامل بتمييز ايجابي  

أن وجود أية مشكالت في تسلم مصاريف الكنتين لصالح األسرى، ناجم باالساس عن العراقيل والقيـود                
  .التي تتعمدها سلطات االحتالل

  ١٣/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  سطين في القاهرةشعث ينفي تعيينه سفيراً لفلنبيل  .٩

أكد القيادي في حركة فتح نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني لدى مصر أن تعيينه فـي هـذا                  : القاهرة
المنصب الجديد يرجع لألهمية التي توليها مصر للقضية الفلسطينية خاصة في المرحلة الدقيقة بعد مؤتمر               

 قناة إضافية لالتـصال المباشـر       الرئيس الفلسطيني أحب أن يضيف    "وأضاف شعث أمس أن     . أنابوليس
وأعلـن   ".والمستمر حول القضايا السياسية الهامة التي تربط بين البلدين خاصة في هذه المرحلة الصعبة             

شعث أنه لن يحل محل كلٍّ من سفير فلسطين لدى مصر منذر الدجانى أو مندوب فلسطين لدى الجامعـة            
 سفيرا ولن أقدم أوراق اعتماد لدى مصر وإنما سأكون          أنا لست "وقال  . العربية السفير حسين عبد الخالق    

  ".مرجعية للسفارة والمندوبية وسأدعمهما بكل ما أستطيع لتنمية وتطوير العالقات المصرية الفلسطينية
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  غير مجدية" إسرائيل"مروان البرغوثي يعتبر المفاوضات مع  .١٠

 أن  - في حـديث خـاص للجزيـرة نـت           -روان البرغوثي األسير    أكد النائب م  :  وديع عواودة  -حيفا  
إسرائيل غير جادة في التوصل إلى سالم، وقال إنه من غير المعقول أن تكون المفاوضات الجارية معها                 

الـذي رد علـى   -وأشار البرغوثي . في ظل استمرار االستيطان والقتل واالعتقال على األرض     " مجدية"
 إلى أن السالم بين الشعبين ال يحتاج لمفاوضات بل إلى زعيم شـجاع              -يهأسئلة الجزيرة نت عبر محام    

. ينهي االحتالل موضحا أن الحكومة الحالية ال تختلف عن الحكومات اإلسرائيلية في أساليبها وممارساتها             
ليس من الحكمة العودة لنفس الطريق واآللية والمنهج، وال حاجة لمواصلة المفاوضات فقـد  "وأضاف أنه  

ودعـا   ".حبت إسرائيل من غزة وأخلت المستوطنات ودمرتها ولم تحتج إلى أي تفاوض أو إلى لجان              انس
 إجراء انتخابـات   ٢٠٠٨ورجح أن يشهد عام     " خطئها اإلستراتيجي "البرغوثي حركة حماس للتراجع عن      

 . رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني وذلك إنقاذا للتجربة الديمقراطية
    ١٣/١٢/٢٠٠٧جزيرة نت ال

  
  "المفاوضات العبثية"تدعوان عباس لوقف " الشعبية"و" حماس" .١١

والجبهة الشعبية، الـرئيس محمـود عبـاس وقيـادة الـسلطة            " حماس"دعت حركة   :  رائد الفي  -غزة  
ـ            مـع دولـة االحـتالل      " العبثيـة "الفلسطينية في رام اهللا، الى التوقف عن المفاوضات التي وصفتها بـ
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على لـسان   " حماس"ودانت حركة   . في قطاع غزة  " االسرائيلي"خصوصاً في ظل التصعيد     " ئيلياإلسرا"
المتحدث باسمها سامي أبو زهري، استمرار التفاوض رغم ما يرتكبه االحـتالل مـن مجـازر بحـق                  
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً ان المصالحة الداخلية أولـى مـن المـصالحة مـع                  

وفي اإلطار طالبت الجبهة الشعبية الرئيس عباس بوقف اللقاءات مع دولة االحتالل ومراجعـة        . اللاالحت
  ".العبثي"مسار التفاوض الذي وصفته ب

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  االتصاالت مستمرة في رام اهللا لكن الفجوة ما زالت واسعة: تنفي" فتح"تؤكد و" حماس" .١٢

قياديان وهما حسين ابو كويك وفرج ابو رمانة في تصريح صحافي تلقـت             قال ال :  اشرف الهور  -غزة  
 مـن   ىالقدس العربي نسخة منه االتصاالت لم تنقطع بين قيادات حمساوية وفتحاوية في الضفة في مسع              

كال الطرفين اليجاد حل لالزمة التي يعيشها الوطن، واعادة العالقة الداخلية الي سياقها الطبيعي من حيث                
واوضح القياديـان فـي     . والوحدة بهدف مجابهة الضغوط الخارجية ومواجهة ممارسات االحتالل       اللحمة  

  . حماس انه تم خالل اللقاءات تبادل وجهات النظر مع كل الفصائل الفلسطينية حول سبل الحل
وقاال بالرغم من استحسان قيادات من فتح وحماس لالفكار المقترحة ومسودة التفاهمات كسبيل للخـروج               
من االزمة اال انه ما زال هناك تباين في المواقف يعود سببه الي اصرار الرئاسة وحركة فتح علي تقديم                   
استالم المقار األمنية قبل الشروع بالحوار، في الوقت الذي تؤكد فيه حماس ان تسليم المقار نتيجة حتمية                 

  .للحوار الذي يجب ان يتناول اعادة هيكلة واصالح االجهزة االمنية
وقال ان حركة   . دروه نفي فهمي الزعارير المتحدث باسم فتح وجود اي حوارات بين حركته مع حماس             ب

فتح لن تقفز عن االشتراطات الوطنية التي وضعها المجلس المركزي واعلنت علي المأل الي حوار مـع                 
ـ                 اس حركة حماس وتطالبها بانهاء كل مظاهر االنقالب الدموي في قطاع غزة ومحـاوالت تجـسيد حم

وذكر المتحدث باسم فـتح ان عـدة دول عربيـة           . الفصل المادي والسياسي بين الضفة الغربية والقطاع      
اعلنت في السابق رغبتها في التوسط بين فتح وحماس لحل الخالف اشترطت علي حركة حماس اعـادة                 

  .وطنياالوضاع الي ما كانت عليه في قطاع غزة قبل االنقالب لتوفير اجواء ايجابية للحوار ال
  ١٣/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  " فجر االنتصار من قلب الحصار"تنظّم مهرجانها المركزي تحت شعار " حماس" .١٣

عن موعد المهرجان المركزي، الذي سـتقيمه إحيـاء للـذكرى العـشرين             " حماس"أعلنت حركة   : غزة
 أشرف أبو ديـة     وقال.  في مدينة غزة  ) فجر االنتصار من قلب الحصار    (النطالقتها، وذلك تحت شعار     

" المركز الفلسطيني لإلعـالم   "المتحدث باسم جهاز العمل الجماهيري للحركة في تصريح صحفي له تلقى            
وأشار ". في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة     ) ١٥/١٢(إن المهرجان سيكون ظهر يوم السبت       : "نسخة منه 

التجهيـزات والتحـضيرات    أبو دية إلى أن المهرجان سيشمل كافة محافظات قطاع غـزة، مـضيفاً أن               
. للمهرجان تسير على قدم وساق في مختلف مناطق القطاع، كما بدأ التجهيز فعلياً في موقع المهرجـان                

يكتسب طابعاً خاصاً كونه يعد األول الذي يجري بعـدما          "وأكد أبو دية أن مهرجان االنطالقة لهذا العام         
رض األمن واألمان وإعادة الهدوء إلى قطـاع        تمكنت حركة حماس والحكومة الفلسطينية الشرعية من ف       

  ". غزة بعد فترة طويلة من الفلتان األمني والقتل وانتشار فوضى السالح
يعد إحياء هذه الذكرى تحدياً للحصار الظالم المفروض على أبناء شـعبنا الفلـسطيني المجاهـد                : "وقال

ته الباسلة في ظل العـدوان الـصهيوني        والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضده ودعماً لمقاوم       
وتّوقع أبودية أن يشهد المهرجان إقباالً كبيراً وتفاعالً متميزاً مـن كافـة أبنـاء    ". المتواصل على القطاع  
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حيث يعد هذا اليوم عيداً ويوماً تاريخياً ينتظره كافة أبناء شعبنا عامـة             "قطاع غزة من شماله إلى جنوبه،       
  . ، كما قال"وأبناء وأنصار حركة حماس

  ١٣/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 تتبادالن االعتقاالت في الضفة وغزة" حماس"و" فتح: "البيان .١٤

أكد مدير جهاز األمن الوقائي في نابلس العقيد أكرم رجوب أن : والوكاالت" البيان "-رام اهللا  ،غزة
 شخصاً، فيما ١٣جر أمس، واعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية اقتحمت قرية ياصيد شمال نابلس ف

" حماس"االتهامات بشن حمالت اعتقال في الضفة وقطاع غزة، رغم تأكيد " حماس"و" فتح"تبادلت حركتا 
وقال رجوب لوكالة األنباء . وجود اتصاالت مستمرة بين قيادات من الحركتين لكن الهوة ال تزال واسعة

دفت تطبيق النظام والقانون في محافظة نابلس وفي كافة القرى الحملة استه"ان " معا"الفلسطينية المستقلة 
قوات "وقال شهود إن  ".الحملة استهدفت متهمين جنائيين وأمنيين"، مؤكداً أن "التي يمكن الوصول إليها

األمن الفلسطيني فتحت المجلس القروي في القرية كمركز تحقيق مع المواطنين بعد حدوث مشادة مع 
  ". التي كانت تحاول منع قوات األمن من اعتقال ابنها عمار ظاهر) ائلة ظاهرع(إحدى العائالت 

إلى ذلك تبادلت حركتا فتح وحماس االتهامات أمس بشن حمالت اعتقال ضد عناصر كل منهما في 
في بيان قوة حماس األمنية التي تسيطر على غزة بشن " فتح"فقد اتهمت . الضفة الغربية وقطاع غزة

حمالت االعتقال "، قائلة إن عناصرها وأنصارها بمدينة خانيونسواختطاف في صفوف حمالت اعتقال 
، وطالت كذلك أنصاراً لحركة الجهاد قطاعالتزامنت مع التصعيد العسكري اإلسرائيلي المتواصل جنوب 

ة وفي المقابل، اتهمت حركة حماس أمس األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكوم". اإلسالمي
وقالت .  من أنصارها في الضفة الغربية١٣تسيير األعمال الفلسطينية برئاسة سالم فياض باعتقال 

 ". مواطناً من أنصار الحركة١٣إن األجهزة األمنية اقتحمت قرية ياصيد واعتقلت "الحركة في بيان 
  ١٣/١٢/٢٠٠٧البيان  

   
   تثأر للمجزرةبقصف إسرائيلي على غزة وصواريخ فلسطينية" الجهاد"شهيد من  .١٥

استشهد ناشط من حركة الجهاد امس في وقت أمطرت فيه فصائل المقاومة بلـدة              :  فتحي صباح  -غزة  
بالصواريخ محلية الصنع رداً على المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي اول من             " سديروت"

تالل من المنطقة التـي توغلـت       امس، وجاء استشهاد العايدي بعد ساعات قليلة على انسحاب قوات االح          
فيها اول من امس شمال شرقي مدينة رفح، وارتكبت فيها مجزرة راح ضحيتها خمسة شـهداء، فـضالً                  

  .عن سادس سقط في بلدة بيت حانون شماالً
وفي أعقاب انسحاب قوات االحتالل، أطلق ناشطون فلسطينيون عدداً من الصواريخ محلية الصنع علـى               

 اسرائيل الى الشرق من بلدة بيت حانون شمال القطاع وال يفصلها عنها سوى أقل               جنوب" سديروت"بلدة  
 صاروخاً على البلدة الواقعة من الطرف الغربي        ١٤انها أطلقت   " سرايا القدس "وقالت  . من كيلومتر واحد  

واعتبـر النـاطق باسـم    . ١٩٤٨الشمالي لصحراء النقب على أنقاض قريتي هوج ونجد المدمرتين عام          
انتصاراً واضحاً الستراتيجية المقاومة الفلـسطينية      "استقالة رئيس بلدية سديروت     " ابو احمد "ا القدس   سراي

ضربات المقاومة التي تستهدف البلـدات االسـرائيلية، وآخرهـا بلـدة            "وقال ان   ". وضرباتها الموجعة 
 صـعبة   سديروت، بعشرات الصواريخ محلية الصنع تؤتي ثمارها وتضع قادة اسـرائيل فـي مواقـف              

وفي انتقاد مبطن لمواقف الرئيس محمـود عبـاس         ".ومحرجة أمام المستوطنين الذين فقدوا ثقتهم بقيادتهم      
ان استقالة رئيس بلدية    " ابو احمد "ومطالبته الفصائل بوقف إطالق الصواريخ على اهداف اسرائيلية، قال          

  ".رد واضح على من وصفوا الصواريخ بأنها عبثية وعديمة الجدوى"سديروت 
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  في الضفة " حماس"تغلق خمس مؤسسات لـ" إسرائيل" .١٦

أغلقت سلطات االحتالل فجر أمس مكاتب خمس مؤسسات تابعة لمنظمـة           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
الدعوة االسالمية المحسوبة على حركة حماس، اربع في نابلس واالخرى في قريـة صـوريف قـضاء                 

وقالت مصادر  . لعديد من الملفات واجهزة الحاسوب التي كانت في هذه المكاتب         وتمت مصادرة ا  . الخليل
فلسطينية في نابلس ان ثالث من بين المؤسسات االربع التي اغلقت في نابلس هي مؤسسات اعالمية من                 

  .بينها تلفاز االفاق ومكتب النجاح االعالمي
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  تنفي" فتح" محظورة وتتهم السلطة بمعاملتها كحركة" حماس" .١٧

اتهمت حركة حماس على لسان القيادي فيها فرج أبو رمان السلطة الفلسطينية بمعاملتها بوصفها حزبـا                
وأضاف رمـان   . محظورا، ومالحقة عناصرها ومؤسساتها، خالفا لتعهدات الرئيس عباس في هذا الشأن          

ة لدرجة استدعاء ناشطات جامعيات منها      أن األذرع السياسية والنقابية والطالبية للحركة تتعرض للمالحق       
منع الحركة من أي نشاط، ومهاجمة ومالحقة حتى ملصقاتها فـي           "وأكد في حديث للجزيرة نت      . للتحقيق

الشوارع، وبيوت األسرى المفرج عنهم، والتحقيق مع معتقليها في سجون السلطة حول مـشاركتهم فـي              
تُمنع مـن  "وقال في حديث للجزيرة نت إن الحركة  ". لكاالنتخابات وهياكل الحركة وعالقتهم بها وغير ذ      

تم التواصل مع جهات سياسة وأمنية للسماح للحركـة بإقامـة           "، موضحا أنه    "ممارسة أي نشاط سياسي   
وبينمـا  ". احتفاالت ولو في قاعات مغلقة بمناسبة ذكرى االنطالق العشرين، لكن اإلجابة كانت بالرفض            

 عن اإلجابة عن سؤال الجزيرة نت حول ما إذا كانت حماس محظورة             امتنع مصدر أمني رفيع المستوى    
" الجبهة الشعبية "وأكدت  . أم ال، رفضت فصائل فلسطينية منها حركة فتح مبدأ حظر أي فصيل فلسطيني            

من حق حركة حماس كفصيل مجاهد أن تحتفل وأن تعبـر           "على لسان القيادي فيها، عبد العليم دعنا، أنه         
كمـا رفـضت المبـادرة      ". أن تتظاهر وتنظم مسيرات واحتفاالت كأي فصيل آخر       عن وجهة نظرها، و   

مثلما ال يحق لها أيضا منـع أي        "الوطنية على لسان األمين العام مصطفى البرغوثي حظر حركة حماس           
  ".الحظر ليس األسلوب السليم لمعالجة األمور"نشاط لحركة فتح في غزة مشددة على أن 

ح أن تكون هي أو السلطة الفلسطينية تتعامل مع حركة حماس على أنها حزب              وفي المقابل نفت حركة فت    
منع أية جهـة كانـت مـن        "محظور، وقال الناطق باسم فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير إنه ضد             

ممارسة حقها الطبيعي في التعبير عن الرأي لكن في إطار سيادة القانون، بمعنى التعبير عن الرأي وليس              
  .، على حد قوله" والنقد والقدح والذم والتخوين كما جرت العادة على لسان حركة حماسالتشهير

   ١٢/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 
 
  حكومة أولمرت توافق على بناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة .١٨

 آالف أعلنت اإلدارة المدنية االسرائيلية في الضفة الغربية أن حكومة اولمرت وافقت على بناء :غزة
وقال الجنرال يواف مردخاي، رئيس االدارة المدنية، خالل . الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة

نقاش في الكنيست امس، ان الحكومة االسرائيلية سبق أن اقرت بناء آالف الوحدات السكنية في الضفة 
 التي كلفتها الحكومة من ناحية ثانية قالت المحامية طاليا ساسون. واصدرت العطاءات للشروع في ذلك

، أن حكومة اولمرت تحاول اضفاء شرعية ن البناء في المستوطنات في الضفةاالسرائيلية إعداد تقرير ع
 . على الكثير من البؤر االستيطانية في الضفة التي اقيمت بدون إذن الحكومات االسرائيلية المتعاقبة

 ١٣/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
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  عمليات العسكرية والحصار االقتصادي على غزةقرار إسرائيلي بمواصلة ال .١٩
قرر الطاقم الوزاري اإلسرائيلي للشؤون األمنية والسياسية أمس، تواصـل          :   برهوم جرايسي   -الناصرة  

العمليات العسكرية التي ينفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار الحـصار               
وكان الطاقم الوزاري قد بحث أمس، في كيفية التعامـل           . عن القطاع  االقتصادي وحجب المواد التموينية   

مع قطاع غزة، بزعم استمرار إطالق القذائف الفلسطينية تجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، وقـرر الطـاقم                
الوزاري عدم شن اجتياح واسع النطاق في قطاع غزة، خاصة على ضوء التقارير العسكرية اإلسرائيلية،               

 .عـسكرية إلسـرائيل   " تحقق نجاحات " وتيرة العمليات العدوانية القائمة منذ سبعة شهور،         التي ادعت أن  
 صاروخا  ٢١٧٠وحسب التقارير اإلسرائيلية، فإنه منذ مطلع العام الجاري، أطلق المقاتلون الفلسطينيون            

طنين مـن   وقذيفة من صنع محلي، وتسببت بمقتل خمسة إسرائيليين، من بينهم ثالثة جنود احتالل، وموا             
وفي المقابل، وخالل األشهر السبعة األخيرة فقد شنت قـوات االحـتالل            .سكان البلدات المجاورة للقطاع   

 فلسطينيا، تدعي   ٢٦٠ عملية، غالبيتها توغالت محدودة في القطاع أسفرت عن استشهاد           ١١٥اإلسرائيلي  
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فـإن     وحسب ما نشرته     .قوات االحتالل أنهم جميعا من المقاتلين الفلسطينيين      

الجيش اإلسـرائيلي،   " إنجازات"قادة الجيش تباهوا في تقاريرهم التي عرضوها على الوزراء، بما أسموه            
ومنها أنه في جميع األوقات فإن الجيش اإلسرائيلي هو المبادر لشن العمليات، وادعوا ان خاليا المقاتلين                

  .ت إطالق القذائفالفلسطينيين اضطرت للتراجع في عمليا
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  اشكنازي ال يستبعد شن اجتياح واسع للقطاع .٢٠

قال أشكنازي امس، ان توجيه ضربات يومية للنشطاء الفلسطينيين بقطـاع           : برهوم جرايسي  -الناصرة  
ة وأضاف ان التوغالت اليومية االسـرائيلي      .غزة له أثره لكن شن هجوم عسكري كبير سيكون ضروريا         

وقـال   .في القطاع الساحلي تضر بالنشطاء لكنها قد ال تكون حاسمة في كبح الهجمات علـى اسـرائيل                
هذا يحد من الخطر علـى االرض       .. عدنا أمس من عملية واسعة    . نحن نعمل في غزة يوميا    "أشكينازي  

  ".كبرىسنصل لمرحلة سيتعين علينا فيها تنفيذ العملية ال.. ومن اطالق الصواريخ لكنه ال يوقفه
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  لم تنجز مهمة وقف إطالق الصواريخ والطريق ال تزال طويلة: باراك .٢١

قال باراك، مساء امس في اجتماع المعهد لدراسات االمن القومي في تل أبيب إن مهمة وقـف إطـالق                   
قطاع غزة معقـد    وقال باراك إن الوضع في       .صواريخ القسام لم تنجز بعد وأن الطريق ال تزال طويلة         

وإنه سيتم التوصل إلى حل مثلما حصل في الماضي، وإن إسرائيل تثابر على ذلك بدون توقف،                . وصعب
وأضاف أنه يأمل أال نصل إلى وضع ال يكون فيـه خيـارات             . إال أن الحل يتطلب الدراسة والمسؤولية     

 نطاق عملياته في قطـاع      وقال باراك إن الجيش وسع مؤخرا      .سوى ما ال نرغب به اآلن، على حد قوله        
وبحسبه فإن هذه العمليات أدت إلـى نتـائج         . غزة، بحيث تشتمل على توغالت عميقة في داخل القطاع        

  .ناجحة جدا، باإلضافة إلى مقتل العشرات في األسبوعين األخيرين
  ١٣/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 

  
  االت األميركية اإليرانية ان إسرائيل يجب ان تكون طرفا مباشرا في االتص:افرايم هاليفي .٢٢

اعتبر الرئيس األسبق لجهاز الموساد افرايم هاليفي، ان إسرائيل يجب ان تكون طرفا مباشرا              ): وكاالت(
في ضوء مؤشرات جديدة    "في االتصاالت األميركية اإليرانية، وخاصة في الملف النووي اإليراني، وذلك           
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". اشرة مع إيران في المستقبل القريب إزاء كل المواضيع        تفيد ان الواليات المتحدة تتجه نحو االنخراط مب       
  ". التصرف وفقا ألسوأ السيناريوهات"كما اعتبر ان على إسرائيل 

  ١٣/١٢/٢٠٠٧السفير 
  

  رئيس بلدية سديروت يستقيل وسرايا القدس تعتبر ذلك نجاحا الستراتيجية المقاومة .٢٣
نصبه، األمر الذي اعتبرتـه سـرايا القـدس         أعلن رئيس بلدية سديروت إيلي مويال عن استقالته من م         

وقد نقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية مؤتمرا صحفيا أعلن فيه مويال عن استقالته مـن               .انتصارا للمقاومة 
عرض البلدة إلطالق بالصواريخ وبسبب ما اعتبره عدم اهتمام الحكومة بما يجـري             تمنصبه عى خلفية    

في المكان الذي ال أحد يأخذ المسؤولية علـى         : " إلذاعة العامة وقال مويال في حديث مع ا     . في سديروت 
. وأوضح مويال أنه كان يفكر في االستقالة منذ مدة طويلـة           ".عاتقه، أنا أتحمل المسؤولية، وقمت بدوري     

 ".ال أريد أن أتخذ قرار فتح مدرسة، فيسقط صاروخ ويتهمونني بأنني فتحت المدرسة            : "وبرر ذلك بالقول  
من الممكن أن أكون مسؤوال عن مصير السكان، ولكنني ال أستطيع االستمرار وأن أبقى           : وأضاف مويال 

ليس لدى الناس قدرة على االستمرار، كلهم يعرفـون أنـه تـم             . في هواجسي حول هذه األسئلة كل يوم      
  ".ال أحد يسأل ال أحد يهتم. التخلي عنا خالل سبع سنوات

  ١٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
 
  حرمان مرضى غزة من الدواء قمة اإلرهاب ":تالكنيس"عضو عربي في  .٢٤

صعدت بعد مؤتمر    "إسرائيل" قال عضو الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي واصل طه إن            :القدس
وأشار طه لتشديد الحصار     .أنابولس من هجماتها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية          

واد الغذائية معتبرا عدم السماح للمرضى بتلقي العالج الطبي         على القطاع وقطع الكهرباء ومنع دخول الم      
 مريض في غزة يعانون من      ١٥٠٠وأوضح طه أن    ". قمة الإلنسانية، البربرية، وقمة اإلرهاب والتعذيب     

 منهم في وضع خطير جداً، بعدما توفي        ٣٥٠عدم سماح االحتالل لهم بتلقي العالج المناسب فيما أصبح          
إذا لم  "وخاطب طه وزيرة الخارجية متسائال       .م من العالج بينهم طفلة عمرها عام       منهم جراء حرمانه   ٣٣

واتهم طه نائب رئيس الحكومة رامون الذي عرض في          !!".يكن هذا هو اإلرهاب، إذن فما هو اإلرهاب       
كلمته أمام الكنيست مخاطر صواريخ القسام بالتباكي الكذاب والمزيف داعيا إياه للعمل مـن أجـل فـك                  

 .ار عن القطاع، والبدء بإدخال األدوية والغذاء والمياه إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزةالحص
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  عباس وأولمرت عاجزان عن تحقيق السالم: وزير إسرائيلي .٢٥

 اعتبر وزير إسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الـوزراء            : وديع عواودة  - الناصرة
اإلسرائيلي إيهود أولمرت معنيان جدا بالتقدم في التسوية، لكنهما غير قادرين على تحقيقها بسبب صعوبة               

 " للجزيرة نت  "وقال الوزير المسؤول عن حقيبة االستيعاب والجليل والنقب يعقوب إدري          .القضايا العالقة 
اإلنجازات، منوها إلى أن إلى     إن الرغبة القوية الموجودة لدى عباس وأولمرت قد تقود إلى تحقيق بعض             

إن هناك سياسيين ممن    ) كاديما(وقال إدري المنتمي للحزب الحاكم       .توفر النية في حد ذاته يعد أمرا جيدا       
يدعون للجلوس والتفاوض وهم غير راغبين على اإلطالق في التوصل لشيء، مشيرا إلى أنه يؤمن بأن                

  .م وينبغي مساعدتهما عبر التحلي بمزيد من الصبرإيهود أولمرت ومحمود عباس يريدان التوصل للسال
   ١٢/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 
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    برأسينRBG قذائف  يستخدمونالفلسطينون: سرائيليجيش اإلال .٢٦
بان الجيش اإلسرائيلي في حيره من أمره       " ينون مغال "كشف المراسل العسكري في التلفزيون اإلسرائيلي       

 أطلقها مسلحون فلسطينون أمس الثالثاء في منطقة الفخـاري           التي RBGوذلك بعد أن اتضح بان قذيفة       
وأشار  .نجحت في اختراق الحديد المصفح  للدبابة      " ٣سيمان  "شرق جنوب خانيونس تجاه دبابة المركفاه       

إن رأس القذيفة مر مـن      :"المراسل العسكري للتلفزيون اإلسرائيلي  القناة العاشرة مساء اليوم األربعاء             
 ،ود األربعة الذين كانوا داخل الدبابة مما أدى إلى إصابتهم باالختناق جراء دخان القذيفة             بين رؤوس الجن  

اآلن "  :وأضـاف  .بفضل منظومة الحماية داخل الدبابة لم يصب احد من الجنود بصورة خطيـرة             ولكن
  .  برأسين أم الRBGيقوم الجيش بفحص إن كان الفلسطينون يمتلكون قذائف 

  ٨/١٢/٢٠٠٧اإلخبارية شبكة فلسطين اليوم 
  
  عريضة تطالب أولمرت بالعمل على إطالق سراح الجنود األسرى .٢٧

، على عريضة تطالب بإطالق سراح الجنود       " الموشافيم"و" الكيبوتسات" من شبيبة    ١١٠٠وقع ما يقارب    
ظـاهرة  وجاء أنه تم تنظيم ت     .اإلسرائيليين األسرى الثالثة؛ إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر وغلعاد شاليط        

والتـي  " الوهم المتبدد "القريب من موقع كرم أبو سالم، حيث وقعت عملية          " كيرم شالوم "بالقرب كيبوتس   
وبعد التوقيع على العريضة المذكورة تم إرسالها إلـى منـزل           . أسر فيها غلعاد شاليط قبل سنة ونصف      

" هـآرتس "ي صرح لصحيفة   وكان بين المشاركين والد الجندي شاليط، نوعام شاليط، الذ         .رئيس الحكومة 
يسمع الشباب صوتهم، ليقولوا إنهم قلقون من الوضع الذي لم يعد فيه جندي تم إرسـاله   "إنه من المهم أن     

وكان قد تم التخطـيط للقيـام        ".من قبل الدولة إلى مهمة، والدولة ال تعمل على إعادته بعد سنة ونصف            
ه العملية، إال أن القيادة العسكرية لمنطقة الجنـوب         بالتظاهرة المذكورة بالضبط في المكان الذي وقعت في       

 .رفضت وأصرت على إجرائها بعيدا عن المكان خشية تعرضهم لصليات الصواريخ أو قذائف الهاون
  ١٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

 
  ٢٠٠٧ أطلقتها المقاومة خالل عام   قذيفة هاون١٢٠٠ صاروخ و٩٧٠: إسرائيل .٢٨

 يسمى بالقيادة الجنوبية خالل انعقاد المجلس األمني المصغر         احد ضباط الجيش فيما   " افيف كوخافي "زعم  
 عمليـة توغـل داخـل األراضـي         ١١٥ بــ    ٢٠٠٧بان جيش االحتالل قام منذ مطلع عام        " الكابينت"

فـي  :"ونقل موقع صحيفة هآرتس اإللكتروني عن الضابط اإلسرائيلي قولـه   .الفلسطينية في قطاع غزه   
 قذيفة هاون تجاه المـستوطنات      ١٢٠٠ صاروخ و  ٩٧٠مطلع العام الحالي    المقابل أطلق الفلسطينيين منذ     

 ٨٨ جنود إسرائيليين وأصيب     ٣ إسرائيلي كما قتل     ٥٠اإلسرائيلية قتل جرائها إسرائيليين وأصيب حوالي       
  .آخرين بجروح متفاوتة 

  ١٢/١٢/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  اسرائيل توقف هجرة الفالشمورا .٢٩

رت اسرائيل وقف منح تاشيرات هجرة الفراد قبائل الفالشمورا االثيوبية الذي ال تعتـرف               قر -بيت لحم 
وقالت مصادر صحيفة اسرائيلي     .المؤسسة الدينية اليهودية بيهوديتهم الكاملة وذلك بعد اسبوعين من االن         

 .٢٠٠٨ ممن تم منحم تاشيرات الهجرة سيصلون الى اسرائيل حتى حزيران مـن عـام                ١٥٠٠ان اخر   
 مـن   ٨٥٠٠واثار قرار وقف الهجرة انتقادات واسعه لدى منظمات اليهود االثيوبيين التي تدعي باحقية              

  .الفالشمورا بالهجرة الى اسرائيل وذلك حسب المعايير التي حددتها الحكومة
  ١٢/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
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  اسرائيل تنفي تشجيع اليهود على مغادرة ألمانيا .٣٠
 قال سفير اسرائيل في برلين االربعاء ان اسرائيل ال تحاول تشجيع اليهود الذين تركوا               :  برلين -رويترز

وكانت اجهزة االعالم االلمانية قالـت ان وكالـة         . االتحاد السوفيتي الى ألمانيا على الهجرة الى اسرائيل       
ورام بن زئيف قال في     ناتيف االسرائيلية تشجع اليهود في ألمانيا على االنتقال الى اسرائيل لكن السفير ي            

وقال بن زئيف للـصحفيين بعـد ان         .مؤتمر صحفي انها تهدف الى اعطائهم احساسا بالثقافة االسرائيلية        
ناتيف ال تسعى الى استقدام المهاجرين من       "ثبته الرئيس هورست كولر سفيرا جديدا السرائيل لدى ألمانيا          

ي لناتيف هو اعطاء هذه الجاليات احساسا بالثقافـة         الهدف االساس "واضاف قوله   ." االتحاد السوفيتي سابقا  
ليس الهدف ان تصبح أداة لنقل هـذه الجاليـات الـى            . اليهودية الثقافة االسرائيلية والمساعدة في تثقيفهم     

وكل من يريد االنتقال الـى      " اسرائيل هي الوطن الطبيعي لليهود    "واستدرك بن زئيف بقوله ان       ."اسرائيل
  ". محل ترحيب كبيرسيكون"اسرائيل فانه 

  ١٣/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  عشرات آالف اإلسرائيليين يبحثون عن الزواج المدني في قبرص .٣١

قالت اإلذاعة االسرائيلية امس إن عشرات اآلالف من الشباب اإلسرائيلي يضطرون للسفر سنوياً  :غزة
تي تعد أكبر مؤسسة الى الخارج إلجراء مراسم زواج مدني بسبب رفض مؤسسة الحاخامية الكبرى ال

وأضافت االذاعة أن الحاخامية الكبرى ال تسمح للشباب بعقد زواج ديني . دينية رسمية في اسرائيل
التعددية والحق في "وقالت المحامية زاميرا زنجاف رئيس جمعية . لمخالفتها التعاليم الدينية اليهودية

هم أوالد آلباء يهود وأمهات غير يهوديات، في مقابلة أجرتها معها اإلذاعة أن هؤالء الشباب " الزواج
وبالتالي فإن الحاخامية الكبرى ال تعتبرهم يهوداً، رغم أن معظمهم يخدم في الوحدات المقاتلة في الجيش 

بدون ( ن الى هذه الفئة التي يطلق عليها الف شاب إسرائيلي ينتمو٢٨١وأضافت أن هناك . اإلسرائيلي
رون يهودا، مشيرة الى أنهم في حال قرروا الزواج، فسيكونون مطالبين وبالتالي ال يعتب) تصنيف ديني

بالسفر للخارج لعقد زواج مدني، حيث تتوجه األغلبية الساحقة من الشباب اإلسرائيلي الى جزيرة قبرص 
 . إلجراء مراسم الزواج هناك، ومن ثم يعودون الى إسرائيل لتسجيل الزواج في ملفات وزارة الداخلية

 ١٣/١٢/٢٠٠٧الوسط الشرق ا
  
  مؤسسة شاهد الحقوقية تنتقد تقصير االونروا بحق المرضى الفلسطينيين في لبنان .٣٢

فـي   تخلي االونروا عن كثير من الحاالت المرضية         ،)شاهد(أنتقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان    
لك جمعيـات المجتمـع      الالجئين الفلسطينيين في لبنان، كما أنها لم تعفي الحكومة اللبنانية وكـذ            صفوف

المدني اللبنانية والفلسطينية من واجباتها تجاه هذه الحاالت، وطالبت بفـتح الملـف الـصحي لهـؤالء                 
خصوصا وأن هناك العديـد مـن       . الالجئين، الذين يحتاجون رعاية طبية اكثر بكثير مما هو عليه الحال          

 أن األونروا تبـرر تقـصيرها بـأن         األمراض المنتشرة في غير مخيم نتيجة لغياب هذه الرعاية، علما         
  . الموازنات المرصودة لهذه الغاية محدودة وأنهم يتحركون بما هو متاح

  ١٢/١٢/٢٠٠٧مؤسسة شاهد 
  

  الحركة اإلسالمية تفصل النائب عباس زكور من صفوفها .٣٣
عباس زكور مـن صـفوف        فصل النائب   في بيان له،   أعلن مجلس الشورى القطري للحركة اإلسالمية     

بيان، أن عملية الفصل تأتي على خلفية عدم اسـتجابة زكـور لقـرارات المؤسـسات                 واشار ال  .الحركة
وعدم احترامه االتفاق الموقع والقسم الذي أداه بخصوص التناوب على المقعـد الـذي               الشرعية للحركة 

 حق في   على الحركة اإلسالمية وتطاوله عليها وعلى قيادتها بغير        إضافة إلى تهجمه     .يشغله في الكنيست  
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كما أكد البيان أن قرار      .أكثر من مناسبة، ورفضه القاطع والمستمر لكل االقتراحات التوفيقية التي قدمتها          
تجـدر اإلشـارة    فيما . في البرلمانها من التزاماته تجاه الحركة، وبالذات في إعادة مقعد       هالفصل ال يعفي  

ئب إبراهيم صرصور بمـا جـاء فـي          اكتفى النا  في حين . إلى أن زكور رفض التعقيب على الموضوع      
  .البيان، ورفض أن يصرح بأقوال أخرى

  ١٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  وقف إجراءات قطع رواتب الموظفينل ات في غزةمطالب .٣٤
ـ            :محمد البابا   اإلجـراءات   ةطالب المئات من موظفي التربية والتعليم العالي، الرئيس عباس، بوقف كاف

يم عن التجاذبات السياسية وعدم المساس بلقمة عـيش المـوظفين           التي تتعلق بقطع رواتبهم، وإبعاد التعل     
وزارة احتجاجاً علـى    الكان المئات من موظفي وزارة التربية اعتصموا، أمس، أمام مقر           قد  و .وأجورهم

  . موظف دون أسباب تذكر٤٠٠قطع رواتبهم، مشيرين إلى قطع رواتب نحو 
  ١٣/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   االسرائيلي لم يتغير  العدوانيالسلوكؤكد أن الوقائع تثبت أن  يالبرغوثيمصطفى  .٣٥

تكـريس  أن اسرائيل تعمل على     اكد مصطفى البرغوثي خالل مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا           : رام اهللا 
 مترا مكعبا سنويا مـن      ٥٠ سوى باستخدام     ال يسمح له   لفلسطيني، مشيرا إلى أن ا    عنصريالفصل  النظام  

 الفلـسطيني   ، كما أن   متر مكعب سنويا   ٢٤٠٠ بينما يسمح للمستوطن باستعمال      غربية، ال المياه في الضفة  
ن ما يعزز ذلك هو     كما أ  ،يدفع ضعف ثمن الكهرباء والماء مما يدفعه االسرائيلي الى جانب فصل الطرق           

ن مليونـا ونـصف     أ  من جهة أخرى إلـى     واضاف .استمرار اسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري      
ن هنـاك    مشيرا إلى أ   .توصف واطن يتعرضون في قطاع غزة لعملية تنكيل وعقاب جماعي ال         المليون م 

 مادة طبية اساسية من بين      ١٨٨ن  أ و ، دواء حيويا غير موجود اطالقا في القطاع       ٤١٦ دواء من بين     ٩١
ل الجراحة التعم ، في حين أن     الى جانب جزء كبير من اجهزة المختبر واالشعة والعمليات        ،   مفقودة ٥٩٦

 مريضا يعانون االن وتتعرض حياتهم للخطر بسبب مـنعهم مـن   ٧٨٢هناك  أن  واوضح   .على االطالق 
 واكد .ن من سمح لهم بالسفر هم مئة فقط       في حين أ   ،السفر للعالج بسبب عدم توفر العالج لهم في القطاع        

يستهلكها ي  التمواد  الخاصة  % ٤٦و% ١١ن االسعار شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين        أ من جهة أخرى  
ن اسـرائيل شـنت     أ الـى    في سياق آخر  واشار   %.٨٠بشكل اساسي الفقراء الذين وصلت نسبتهم الى        

 فـي الـضفة     ١٧٤٨ منها   ، منذ كانون الثاني الماضي وحتى اليوم       الفلسطيني شعبال هجوما على    ٣٠٥٥
ن عن انـابوليس    منذ االعال نفذ    اسرائيليا  اجتياحا ١٢٩٠ هناك   ن ولفت إلى أ   . في القطاع   هجوما ١٣٠٧و

ن عدد الشهداء الذين قتلوا منذ كانون الثاني حتـى          أ بينو .مما يشير الى ان السلوك االسرائيلي لم يتغير       
 ١٨٦ هنـاك ن أ في حين . طفال٤٣ بينهم ، في القطاع٢٨١و في الضفة  ٨٦ مواطنا منهم    ٣٦٨اليوم بلغ   

ما بلغ عدد الجرحى خـالل العـام الجـاري    في، منذ االعالن عن انابوليس قتلوا   طفال   ١٦فلسطينيا بينهم   
بلغ فقد   عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ كانون الثاني وحتى تموز            أما . طفال ٢٦٥منهم  جريحا   ١٦٠٤
ن  فقـط، الفتـا إلـى أ        اسير ٩٠٠ن من تم االفراج عنهم هم       أ في حين    ، طفال ٢٩٢ معتقال بينهم    ٥٠٤٦
أما على صعيد التوسع االستيطاني فقد      . االعالن عن انابوليس  منذ  اعتقلوا   طفال   ٩٨ مواطنا بينهم    ١٩٢٨

 اسرائيل تخادع العالم باعالنها عن عـدم        ، مشيرا إلى أن   عرض صورا لعمليات التوسع في جبل ابوغنيم      
 ١٢ مـستوطنة فـي الـضفة و       ١٢١ في ظل وجود     ذلكالنها ليست بحاجة الى     ،  بناء مستوطنات جديدة  

   بؤر استيطانية ليـصل     ١٠٥ الف مستوطن يضاف اليها      ٤٤٧ة يسكنها   مستوطنة في محيط القدس المحتل    
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اصـدرت منـذ عـام      قد  ن اسرائيل   في هذا السياق أ   واكد   . بقعة استيطانية ومستوطنة   ٢٣٨مجمعها الى   
  . وحدة استيطانية في جبل ابوغنيم٢٥٣٦ ستة عطاءات لبناء ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠٠٣

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  

   جريحاً حصيلة االعتداءات اإلسرائيلية خالل الشهر الماضي١٢٦شهيداً و ٣١: تقرير .٣٦
أصدرت مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات فـي منظمـة التحريـر              : رام اهللا 

أوضـح أن القـوات الخاصـة    ، الذي الفلسطينية، تقريرها الشهري الخاص بشهر تشرين الثاني الماضي   
 مواطنـاً آخـر     ٣١ت عملية اغتيال طالت مواطناً في مدينة طولكرم، إلى جانب قتلها لـ             اإلسرائيلية نفذ 

 طفـالً،  ٢٠ مواطناً، بيـنهم  ١٢٦ وجرح   . وغزة، منهم طفالن وطبيب     الغربية بمختلف محافظات الضفة  
 متضامنين أجانب من حركات السالم العالمية، إضافة إلى مواطن تم دهسه من قبـل               ٥و مواطنات،   ٦و

 ذلك في سياق عمليات االقتحـام المـستمرة للمـدن والقـرى والبلـدات               وقد جاء طن وصحفيين،   مستو
 حاالت مختلفة إلطالق النـار،      ٣٠٤سجل هذا الشهر     كما   . عملية اقتحام  ٨١٦والمخيمات، والتي بلغت    

لة  حا ٦٢  في حين أن    حالة خالل المواجهات اليومية،    ٦٩و حالة خالل عمليات االقتحام،      ١٣٠كان منها   
 حالة قصف جوي بالطائرات والطائرات المسيرة دون        ٢٢كان مصدرها المواقع العسكرية اإلسرائيلية، و     

 طفـالً،   ٢٧ مواطناً خالل هذا الشهر وحده، كان مـن بيـنهم            ٤١١أشار التقرير إلى اعتقال      كما   .طيار
 حالـة   ٢٥ إلـى    من جانب آخر، أشار التقرير     . من بين أعضاء المجلس التشريعي     ٣، و  واحدة ومواطنة

  .اعتداء ارتكبت من قبل المستوطنين بمحافظات الضفة، كان نصفها تقريباً بمحافظة قلقيلية
  ١٢/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
   يقتحم مقار لوسائل إعالم محلية في نابلس االسرائيلياالحتالل .٣٧

سرائيلي اقتحم فجر امس عدداً مـن       الجيش اال  أن   :رام اهللا من   ١٣/١٢/٢٠٠٧ االتحاد اإلماراتية    نشرت
صادر أجهزة الحاسـوب    قد  مقرات بعض وسائل اإلعالم المحلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية و           

قال قد  و. الرواد للصحافة و النجاح   يهم مكتب اد كما   .''أفاق''وكافة محتويات وأجهزة البث التابعة لتلفزيون       
االحتالل أبلغته أن المحطة مغلقة حتى إشعار آخر، بقرار من قائد           ن قوات   أ'' آفاق'' تلفزيون   يموظفأحد  

  .المنطقة العسكرية االسرائيلية في نابلس، بحجة دعم منظمتي حماس والجهاد ومنظمات اخرى
وزارة االعـالم   إلـى أن    :  نـابلس   مـن  ١٣/١٢/٢٠٠٧ الحياة الجديـدة      مراسل بشار دراغمة وأشار  

، االعتـداءات    الغربيـة  وزارة في شمال الـضفة    ال كتانه مدير عام     الفلسطينية استنكرت على لسان ماجد    
االسرائيلية المتكررة على وسائل االعالم الفلسطينية مطالبا المؤسسات الحقوقية التدخل الفـوري لوقـف              

اعتداء، مؤكدا  هكذا  قوم بها قوات االحتالل ب    توأكد أن هذه ليست المرة االولى التى         .مثل هذه االعتداءات  
 .زارة ستعمل كل ما بوسعها لوقف هذه الممارسات ضد االعالم الفلسطيني والعاملين فيهن الوأ
  
   بيتا في القرى غير المعترف بها في النقب٢٧هدم ت الشرطة االسرائيلية .٣٨

 منزال في قرى أبو تلول وطويل أبو جـرول وبيـر            ٢٧بهدم  االسرائيلية  قامت قوات كبيرة من الشرطة      
 ضمن عمليات الهدم المتواصلة   ذلكأتي  يو . والباط، غير المعترف بها في النقب      الحمام والسرة وتل عراد   

والمنهجية التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية ضد المواطنين العرب إلرغامهم علـى تـرك أراضـيهم               
  .وقراهم التي يسكنوها قبل قيام الدولة دون أن توفر لهم حال مناسبا يؤمن لهم المأوى والمسكن

  ١٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  رجل اعمال فلسطيني يخطط لبناء بلدة فلسطينية جديدة قرب رام اهللا .٣٩
أعلن رجل اعمال فلسطيني عن مشروع النشاء بلدة سكنية بالقرب مـن رام اهللا فـي الـضفة                  : رام اهللا 
متوقعا أن يصل عدد سكان     ،   مليون دوالر  ٢٠٠ ى تضم اربعة االف وحدة سكنية بتكلفة تصل ال        ،الغربية
  . ألف نسمة٢٥ الى حوالي البلدة

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

   يودي بحياة شاب فلسطيني غزةانهيار نفق في رفح جنوب قطاع .٤٠
 ظهر أمس، جراء انهيار مفاجئ في نفق للتهريب، بينما كان عدد من الشبان            فلسطينيتوفي مواطن   : رفح

مصرية، بالقرب مـن حـي      يقومون بحفره أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين األراضي الفلسطينية وال         
ولم تعرف أسباب االنهيار، لكن بعض المصادر رجحت أن يكون           .البرازيل جنوب شرقي محافظة رفح    

  .ناجما عن تسرب كميات من المياه داخل النفق
  ١٣/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  قصة اعتداء اسرائيلي على االرض الحرام... ميدياقرية : تحقيق .٤١

حدود ما كان   ضمن  الواقعة  " ميديا"أهالي قرية    من    عائلة فلسطينية  ٣٥تنتظر   :ات ابتهاج زبيد  -الناصرة  
 وهي إحدى المناطق الواقعة بين الحدود اإلسرائيلية وبـين          ،"منطقة الحرام "ـ ب ١٩٦٧يسمى قبل احتالل    

 .بيـة  أن تتدخل السلطة الفلسطينية لمساعدتهم على حماية أراضيهم وهويتها القومية العر           ،الضفة الغربية 
 ربما تكون األكثر تعقيـدا أمـام القـضاء          ، معركة من أجل البقاء    ،يخوضون منذ سبع سنوات   حيث أنهم   

في السابق مصادرة  وقد تم   .  القائمة فوقها  ٢٠ـالالقرية  رض ومنع هدم بيوت     اال ةاالسرائيلي إلثبات ملكي  
 ات الـسلط ي حـين أن  ، ف  مزروعة بأكثر من أربعة آالف شجرة زيتون        القرية،  دونم من اراضي   ٢٥٠٠

وقد يبدو األمر عادياً في ظل سياسـة         .االسرائيلية تطمع بالمزيد وتحاول ترحيل كل فلسطيني يعيش فيها        
  القـضية  نأإالّ  . التوسع واالستيالء على األراضي الفلسطينية المعهودة لدى حكومات اسرائيل المتعاقبة         

 بسبب خصوصية القضية والموقـع      وذلك. المضمارالمعروفة في هذا    هذه المرة مغايرة للقضايا السابقة      
  .ن جاز التعبيرإ الذي يشكل مصدر خالف سياسي بين دولتين ،الجغرافي

  ١٣/١٢/٢٠٠٧ العرب اليوم
  
  حمدونة يناشد التنظيمات والمؤسسات والسلطة بفضح ممارسات االحتالل بحق األسرى .٤٢

ى والمحررين كل حر وشريف شـعب       ناشد مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة وزارة األسر        
وأفراد وتنظيمات ومؤسسات وسلطة ورئاسة وحكومة أن تفضح ممارسات وانتهاكات االسرائيلية بحـق             
االسرى داخل سجونها  التي تدعى الديمقراطية وصون حقوق اإلنسان ليعرف العالم وخاصة المؤثر من               

عشرين من االنتفاضة األولى أن هنالك مـا        وأكد مركز األسرى للدراسات فى الذكرى ال       .الغرب حقيقتها 
 سجن ومعتقل ومركز توقيـف      ٢٠ أسير فلسطيني وعربي موزعين على أكثر من         ١١,٠٠٠ يقارب من 

و نصف األسرى ممنوعين من الزيارات، وان المسموح من أسرى غـزة ال              تحقيق فى دولة االحتالل،   
 حيث أوضح انـه     ١٩٨٧ذكرى االنتفاضة   وأشار المركز إلي معلومات فى       .يزور بسبب إغالق المعابر   

 أسير فلـسطيني  مـن القـدس         ٦٠,٠٠٠دخل السجون االسرائيلية فى االنتفاضة األولى ما يقارب من          
 ٤٠,٠٠٠فى حين أنه قد تم اعتقال ما يقارب مـن            . والضفة والقطاع باإلضافة لألسرى العرب     ٤٨وال

  .أسير فلسطيني  فى انتفاضة األقصى
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الخميس ات مركز األسرى للدراس
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   يستهدف دفع مشاريع اقتصادية بفلسطين بمشاركة اسرائيليينمنتدى لألعمال .٤٣
أنشأت مجموعة من أرباب الصناعة اإلسرائيليين والفلسطينيين منتدى لألعمـال          : خلف خلف  - رام اهللا 

ـ . يستهدف دفع مشاريع اقتصادية في األراضي الفلسطينية وبخاصة في الضفة الغربية           تعرض إدارة  وس
 صناعية، بما فيها تطهيـر ميـاه اآلبـار، تطـوير            -أول جلسة لها أربعة مشاريع زراعية       في  المنتدى  

ويأتي هذا المشروع وفق مخطط مستقبلي تأمل إسرائيل من خاللـه إيجـاد             . الزراعة الذكية وبرك سمك   
  .تواصل اقتصادي مع الفلسطينيين والعالم العربي

  ١٢/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 
  

   مليون دوالر قيمة الخسائر المباشرة لقطاع الصناعة في محافظات غزة٧٠ .٤٤
قدر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية الخسائر التي لحقت بمختلف القطاعـات الـصناعية              :حامد جاد 

وأوضح عمرو حمد، مدير     . مليون دوالر  ٧٠العاملة في قطاع غزة خالل األشهر الخمسة األخيرة بنحو          
 مؤخراً حول واقع الصناعة في القطاع وما طرأ عليها من تغير منذ شهر              ت دراسة أعد   هناك االتحاد أن 

معابر خالل الشهر الماضي،    الإلى ذلك، وفيما يخص      .معابرلحزيران الماضي، إثر اإلغالق المتواصل ل     
طيني بـدعم   أظهرت نتائج التقرير الشهري لمشروع مراقبة أداء المعابر، الذي ينفذه مركز التجارة الفلس            

 تراجعاً ملحوظاً، من حيث كمية الواردات وعدد أيـام          هذه الفترة داء شهد خالل    المن البنك الدولي، أن أ    
  .عمل المعابر الثالثة المخصصة إلدخال السلع والمواد الغذائية واالستهالكية

 ١٣/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   النقص في الوقود بسبب االوروبيتحذيرات من كارثة صحية في مستشفى غزة .٤٥

حذرت إدارة مستشفى غزة األوروبي بمدينة خانيونس جنوب غزة، من حدوث كارثة صحية             : ألفت حداد 
وأكـد   .بسبب نقص الوقود وخطورة استمرار انقطاع التيار الكهربائي على حياة المرضى في المستشفى            

 تشغيل المولـدات الـصغيرة      دارة اضطرت إلى  الكمال موسى مدير العالقات العامة في المستشفى، أن إ        
ناشـد الـصليب     و .للحفاظ على عمل أجهزة التنفس في غرفتي العناية المكثفة وحضانة األطفال الخـدج            

األحمر وكافة منظمات حقوق اإلنسان التدخل العاجل والضغط على حكومة االحتالل إلجبارهـا علـى               
  .ح قوات االحتالل لمنطقة الفخاريإصالح خط الكهرباء بالقرب من معبر صوفا الذي تعطل بسبب اجتيا

  ١٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  العاهل األردني يؤكد مركزية القضية الفلسطينية .٤٦

أكد عبداهللا الثاني ان المساهمات االوروبية في التوصل الى حل :  بترا– فايق حجازين -ستراسبورغ 
 فاعال في تحقيق السالم جعلت منها شريكا" التي تعد االزمة المركزية في عصرنا" للقضية الفلسطينية 

ودعا، في الخطاب الذي القاه امس امام البرلمان . والوصول الى االستقرار واالزدهار في المنطقة
االوروبي، اإلسرائيليين والفلسطينيين ألن يتفهموا واجبهم المشترك في إنهاء النزاع والبناء على ما تم 

ل وشامل ودائم حسب قرارات الشرعية الدولية انجازه عبر المبادرات المختلفة للوصول الى حل عاد
تتبدى لنا مؤشرات الحلول واطرها، وأعتقد أن الفريقين يمكنهما أن يصال "وقال . ومبادرة السالم العربية

إن علينا االستفادة من خبرة أوروبا في عمليات التصالح بعد النزاع لتأمين : واضاف". إلى نهاية للطريق
 اإلسرائيلية وبناء شراكة قائمة على استنهاض الفرص -تسوية الفلسطينية درجة عالية من الثقة لل

  االقتصادية وترسيخ القناعة بأن العملية السياسية تتحرك فعال ولتكون ردا قويا على التوقّعات المتطرفة 
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ابلة الفرصة قائمة بعد طول انتظار، إلقامة دولة فلسطينية ق"وقال ان . القائمة على ان شيئا لن يتغير
  ". دولة عربية وإسالمية٥٧للحياة مستقلة وذات سيادة وعالقات طبيعية كاملة بين إسرائيل و

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  لجنة األسرى األردنيين تطالب الخارجية السماح ألسير بالعودة لوطنه .٤٧

ة لوزير وجهت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت االسرائيلية رسال: عمان
الخارجية صالح البشير طالبته باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين األسير األردني مصطفى محمد أحمد 

وجاء في الرسالة أن والدة األسير الذي يحمل رقما وطنيا اردنيا علمت بأن . السرحان من العودة لالردن
 ترفض استقباله علماً بأنه أنهى السلطات االسرائيلية ترفض اإلفراج عن ابنها ألن الحكومة األردنية

وبين ميسرة ملص، مقرر اللجنة، أن األسير دخل . كانون االول الجاري/ ديسمبر٨محكوميته في 
 قرب مدينة طولكرم بتهمة المقاومة ٢٠٠٢فلسطين المحتلة بتصريح زيارة من األردن واعتقل عام 

 الخارجية بتكثيف جهوده لإلفراج عن واختتمت الرسالة بمطالبة وزير. وحكم عليه بالسجن ست سنوات
  . مفقودا٢٥ أسيرا والبحث عن مصير المفقودين ٣١بقية األسرى 

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  األردن يدعو الى دعم عربي لفلسطين في االتحاد البريدي العالمي  .٤٨

ة االتحاد دعا االردن الى توفير دعم عربي قوي لتمكين فلسطين من التمتع بعضوي : بترا–القاهرة 
البريدي العالمي باعتبار ذلك احد اشكال سيادة الدولة المستقلة التي يسعى الشعب الفلسطيني من اجل 

وقال مدير عام البريد االردني منصور ملحس ، ١٩٦٧اقامتها على االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ائمة للبريد المنعقدة في مقر الجامعة الذي يرأس الوفد االردني في االجتماع الرابع عشر للجنة العربية الد

العربية حاليا ان االردن اقترح على الدول الشقيقة اعتماد االردن نقطة للتواصل البريدي مع االراضي 
  .الفلسطينية لما لذلك من تعزيز للروابط الفلسطينية العربية

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  ثكنات عسكرية لبنانية على تخوم المخيمات الفلسطينية: السياسة الكويتية .٤٩

ستباشران فـي   "ذكرت اوساط حكومية لبنانية ان قيادتي الجيش وقوى االمن الداخلي اللبنانيتين             :بيروت
مطلع العام المقبل بناء سلسلة من الثكنات العسكرية قرب معظم المخيمات الفلسطينية في لبنـان اسـوة                 

الغـرض مـن انـشاء تلـك     " ان  "السياسة"ـوقالت تلك االوساط ل   . ن أو ثالثة  بوجود ثكنات قرب مخيمي   
الثكنات هو منع تكرار كارثة نهر البارد ومنع حاسم لخروج المجموعات االصولية من المخيمات لنـشر                

 كما انه كذلك يهدف الى نشر اكبر للقوات المسلحة اللبنانية من جيش وقـوى امـن داخلـي                   ...الفوضى
ى أوسع رقعة من االراضي اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية مـن بيـروت المحاذيـة           واستخبارات عل 

  "....لمخيمات برج البراجنة وصبرا وشاتيال
  ١٣/١٢/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
   "لإسرائي"معلومات عن عملية تسلل فلسطينية إلى تأهب اليونيفيل إثر : السياسة الكويتية .٥٠

 موظفي األمم المتحدة المقربين من امينها العام بان كي مون امس فـي              ذكر أحد  :حميد غريافي  -لندن  
وضعت منـذ   "في جنوب لبنان    " يونيفيل"نيويورك ان القوات الفرنسية واالسبانية والهندية العاملة ضمن         

الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي في حاالت تأهب بعد ورود معلومات استخبارية من المنطقة عـن                
ث تسلل فلسطيني او سلفي عبر الخط األزرق الى احدى المستوطنات االسرائيلية في الجليل              امكانية حدو 
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 تعبيرا عن معارضـة مـؤتمر   ،االعلى بهدف القيام بعملية ارهابية او اختطاف جنود اسرائيليين او قتلهم       
 المتحدة عن احـد  ونقل ديبلوماسي لبناني يعمل في بعثة بالده في االمم "...انابوليس في الواليات المتحدة   

 غير معلومات استخباراتنا فـي تلـك   ،معلومات اخرى"قوله ان " يونيفيل"مستشاري كي مون في شؤون    
 وردت من ثالث دول اخرى بينها اسرائيل اكدت امكانية حدوث اختراق للخط االزرق باتجـاه                ،المنطقة

راء هذا االحتمال عبر دفع بعض      ان يكون حزب اهللا نفسه و     " و الدولة العبرية الختطاف جنود اسرائيليين    
 لالقدام علـى عمليـة موجهـة للجـيش          ، القيادة العامة  -حلفائه الفلسطينيين وخصوصا الجبهة الشعبية      

  ".االسرائيلي تعيد لعبة الحرب الى اشتعالها
  ١٣/١٢/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
    "مفتح االسال"جنرال يتحدث عن تورط موالين للسلطة في تمويل : أرسالنطالل  .٥١

من واجـب القـضاء     "، أن    قال رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طالل أرسالن       :جنوب بيروت / خلدة
جنرال بيلليغريني القائد السابق لقوات اليونيفيل، الذي تحدث عـن تـورط            الاللبناني أن يستمع إلى شهادة      

اضي اللبنانية، كما أشار    في االر " فتح االسالم "أجهزة في السلطة بتسهيل دخول وتحرك وتنقل مجموعات         
  . ..."لقد مضى أسبوع على صدور هذا الكالم الخطير. إلى تلقيهم دعما ماليا من نافذين في المواالة

  ١٣/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  مؤتمر أهلي عربي مناهض ألنابولس في مدريد غداً  .٥٢

" العادل في الشرق األوسط   منتدى مدريد للسالم    "تفتتح، غدا الجمعة، ولثالثة أيام فعاليات       : القدس المحتلة 
وهي مبادرة أطلقها تحالف منتدى مدريد االجتماعي بمشاركة واسعة من أطر المجتمع المدني الفلسطيني              

 أميـر مخـول، إن      ٤٨وقال مدير اتحاد الجمعيات األهلية في أراضـي         . والعربي لدعم حقوق الشعوب   
ل وضع حد للعدوان األمريكي  اإلسرائيلي في        المبادرة تشكل إطارا لتوحيد الجهود الشعبية الدولية من أج        

   .المنطقة والتخلص من كل أشكال االحتالل وضمان حقوق الشعوب والدول في السيادة والحماية
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مهندسون مصريون إلصالح شبكة الكهرباء في غزة  .٥٣

ن المصريين تابعاً إلحـدى شـركات       أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن وفدا من المهندسي       : رفح، القاهرة 
الكهرباء المصرية توجه، األربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم للقيام بأعمال إعادة إعمـار                 

 مهندسا سمح لهم بالوصول إلى القطاع بعد تنسيق بين          ١٣محطات الكهرباء في القطاع، حيث ضم الوفد        
   .الجانبين المصري واإلسرائيلي

  ١٣/١٢/٢٠٠٧راتية الخليج اإلما
  
   الفلسطيني "الكابوس"إلى الصبر على " إسرائيل"بلير يدعو  .٥٤

شارك، صديق إسرائيل، رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير اليوم في جلسة لجنـة الخارجيـة                
هم أتف: "وقال بلير . واألمن البرلمانية، وتوسل اإلسرائيليين كي يمنحوا فرصة للمفاوضات مع الفلسطينيين         

الشكوك اإلسرائيلية في إدارة مفاوضات بعد االنسحاب من قطاع غزة، فبدل السالم حصلتم على كابوس،               
أتفهم الريبة اإلسرائيلية ولكن اعلمـوا      . لهذا ال يمكن توقع أن تتصرفوا بنفس الطريقة في الضفة الغربية          

رفض بلير اآلراء التـي دعـت       و". أن الفلسطينيين متشككين أكثر وأدعوكم للمحاولة بالرغم من الشكوك        
يجـب أن يكـون     : "وقال. إلى التركيز أوال على بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني         

ويجب أن يكون التقـدم بخطـوات       . التقدم متوازيا بين العملية السياسية واالقتصاد والوقائع على األرض        
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ف اإلسرائيلية متجاهال كون إسـرائيل قـوة احـتالل    ويتبنى بذلك بلير، استمرارا لنهجه المواق     ". صغيرة
 . ومتجاهال الجرائم اليومية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين

  ١٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  بوش ينوي التدخل المباشر في مفاوضات السالم  .٥٥

يو اس ايـه    "قالت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس، في مقابلة أجرتها معها صحيفة            : وكاالت
ان الرئيس األمريكي جورج بوش يريد إظهـار دعمـه          " ونشرت وزارة الخارجية نصها أمس،       "ودايت

لعملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين واالستمرار في بذل مساٍع شخصية مباشرة لتشجيع الطرفين             
  .  "على المضي قدماً

  ١٣/١٢/٢٠٠٧البيان 
  
  موسكو تعرب عن قلقها من مشاريع االستيطان .٥٦

المشاريع التي تستهدف االستمرار في النشاط االستيطاني في        "قالت وزارة الخارجية الروسية ان      : موسكو
 ان تحقيق هذه    في بيان واضاف  ". االراضي المحتلة ومنها القدس الشرقية، تثير القلق العميق في موسكو         

هو " قلقها" موسكو ان ما يثير      واوضحت". قد ينهي االتجاهات االيجابية التي ترتسم في المنطقة       "المشاريع  
فيما يستعد الفلسطينيون واالسرائيليون الى بدء المفاوضات حول المسائل االساسية في           "اتخاذ هذا القرار    

موسكو تأمل في ان تعيد     "وذكرت وزارة الخارجية ان     ". جدول االعمال الثنائي بما فيها مسألة االستطيان      
ية في القدس الشرقية، من خالل اتباع روحية خريطـة الطريـق            اسرائيل النظر في مشاريعها االستيطان    

 ".ايجاد مناخ من الثقة ضروري جدا لنجاح المفاوضات التي ستبدأ"، داعية الى "وانابوليس
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  " السالم"الوحدات االستيطانية الجديدة ال تساعد : األمم المتحدة .٥٧

لشخصي لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بشأن التـسوية           أكد روبرت تشيري المبعوث ا    : أ.ب.د
، مؤكدا أن إقامة    "إسرائيل"في الشرق األوسط أمس، االلتزام بالعمل على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب             

وشدد تشيري، بعد لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود        . "ال يساعد عملية السالم   "وحدات استيطانية جديدة    
 مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، على أهمية التزام كافة األطراف بما تم االتفاق عليه فـي لقـاء       عباس في 

  .نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني٢٧أنابولس في 
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  " إسرائيل"تناقص اهتمام اليهود األمريكيين بـ  .٥٨

ـ     أفاد استطالع للرأي في صفوف اليهود األ      : آي. بي. يو ". إسرائيل"مريكيين بأن هؤالء يفقدون االهتمام ب
 الذي أجرته اللجنـة اليهوديـة       ٢٠٠٧ العبرية انه طبقا الستطالع الرأي للعام        "هآرتس"وذكرت صحيفة   

ـ "من اليهود األمريكيين وافقوا على عبارة       % ٦٩األمريكية فإن     جزء مهم جدا مـن      "إسرائيل"االهتمام ب
  . ٢٠٠٥عام % ٧٩ و٢٠٠٦ ،عام% ٧٤ مقابل "كوني يهوديا

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
 روسيا األولى عالمياً في تصدير األسلحة  .٥٩

حلت روسيا محل الواليات المتحدة في سوق تصدير السالح، وباتت المصدر األول لألسلحة في العالم، 
في العام الحالي أكثر من بلغت قيمة مبيعات األسلحة الروسية حيث . بينما حلت فرنسا في المرتبة الثالثة
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خدمة في حين أن .  مليار دوالر٢٠ مليارات دوالر، فيما لديها طلبيات متراكمة تبلغ قيمتها أكثر من ٥,٥
 خالل صادرات األسلحة التقليدية الى الدول الناميةحول األبحاث في الكونغرس األميركي وفي تقريرها 

  . مليارات دوالر٧,١لحة الروسية بـ قيمة صادرات األستقدر، قد ٢٠٠٥ –١٩٩٨ الفترة
  ١٣/١٢/٢٠٠٧البيان 

  
  االشكاليات المثارة حول فكرة الدولة الواحدة .٦٠

   نافعىبشير موس. د
 أن فكرة الدولة الواحدة في فلسطين تواجه إشكاليات ثالث رئيسية فـي             ىأشرت في األسبوع الماضي إل    

اإلشكاليات العربيـة المطروحـة يمكـن    . نهالجانب العربي من الجدل، وواحدة في الجانب اإلسرائيلي م     
  :تلخيصها كما يلي

 أن الفلسطينيين والعرب ليسوا هم المسؤولين عن هذا الصراع، بل الحركـة الـصهيونية والدولـة                 -١
العبرية ومن وقف ويقف إلي جانب المشروع الصهيوني من القوي الغربية، وعلى عاتق هـؤالء يقـع                 

بدون ذلك،  .  الفلسطيني على وجه الخصوص    -طرف العربي   عبء التوصل إلي حل مرض، ومرض لل      
ويالحظ القائلون بوجهة النظر هذه أن كل تـصورات الحـل           . فليس ثمة طريق سوي استمرار الصراع     

حتي اآلن جاءت من الجانب العربي، وأن كل طرح عربي للتسوية تم في النهاية الهبـوط بعيـداً عـن                    
 ان أغلبية القائلين بفكرة الدولـة الواحـدة هـم مـن             - ٢. نالسقف الذي وضعه له العرب والفلسطينيو     

فكيف يمكـن لحركـة     . الفلسطينيين، وان من يؤيدها من اإلسرائيليين ليس سوي عناصر قليلة وهامشية          
التحرر الوطني الفلسطيني تبني فكرة ما، أو حتي تأييدها، والواضح أنها فكرة ال وزن لها وال أثر فـي                   

 وتنبع اإلشكالية الثالثة من إيحاءات الفكرة وخطاب القائلين بهـا، الـذي             -٣ .مقدرات الصراع ومساره  
يربط دائماً بين الدولة الواحدة و العلمانية و ثنائية القومية ، وكأن هناك صيغة حتمية، قومية وعلمانيـة،                  

حدة هو ما   في الجانب اإلسرائيلي، ما تعنيه الدولة الوا      . ال يمكن تصور المشروع بدون سلطتها المرجعية      
نهايـة دولـة   : أشار إليه رئيس الوزراء أيهود أولمرت في تصريحاته لهآرتس في نهاية مؤتمر أنابوليس       

  .إسرائيل كما نعرفها اليوم
. هذه إشكاليات بالغة الجدية، وليس ثمة شك أنها تعكس العقبات الكبري التي تواجه فكرة الدولة الواحـدة                

ن يتصور أن هذه الفكرة يمكن أن تمثل حالً سريعاً وقريباً للـصراع             ولكن أحداّ، على أية حال، ليس له أ       
 اإلسرائيلي، ليس فقط ألنها تمثل انقالباً جوهرياً في اتجاه التفكير السائد في المسألة الفلسطينية               -العربي  

ـ                  ي على المستويين الوطني والعالمي، بل ألن هذا الصراع أصالً هو بالتأكيد واحد من أكثر القـضايا الت
فكرة الدولة الواحدة، مهما كان عدد القائلين بها، ال يتوقع لها على المـدي              . واجهت العالم الحديث تعقيداً   

القصير أن تكون إطاراً لحل الصراع على فلسطين؛ ولكن ما ال ينبغـي تجاهلـه أن كـل التـصورات                    
 الفلـسطيني أن    -عربـي   القول بأن على الجانـب ال     . المطروحة حالياً لن تصل بهذا الصراع إلي نهايته       

يتوقف عن طرح مقترحات للتسوية، وأن إيجاد الحل هو مسؤولية الطرف اآلخر، ليس خطأ في جانـب                 
فسجالت القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلـي أن المقترحـات التـي تقـدم بهـا العـرب                  . كبير منه 

ومن ثم البحث من جديد عـن       والفلسطينيون لم يكن مصيرها إال التجاهل، أو دفع أصحابها إلي التنازل،            
 أمريكي للحل، يجري بالفعل فرضه على       -الخطأ هو في افتراض عدم وجود تصور إسرائيلي         . حل آخر 

الحقيقة أن كل األطـراف الرئيـسية فـي         . األرض وفي قاعات التفاوض، شيئاً فشيئاً، وجرعة فأخري       
ولتين منذ شارون، ولكنه حل ال يبقـي        الدولة العبرية أقرت حل الد    : الصراع تتبني اآلن تصوراً ما للحل     

للفلسطينيين شيئاً يذكر في الضفة الغربية، ال يقبل بعودة الالجئين أو التخلي للفلـسطينيين عـن القـدس                  
الشرقية، وال يوفر سيادة كاملة للدولة الفلسطينية؛ السلطة الوطنية تتبني الحل نفسه منذ عقـود، وتبـدي                 

دي، وعلى الالجئين، وعلى القدس؛ حماس تدعو إلي هدنـة طويلـة            استعداداً للتفاوض على تعديل حدو    
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، بالرغم من أن مفهوم الهدنة يعني في النهاية هدنة على أسـاس األمـر               ١٩٦٧األجل على أساس حدود     
الواقع؛ وبينما سيقبل العرب بما يقبله الفلسطينيون فإن الواليات المتحدة أقرب إلي التصور اإلسـرائيلي               

  . لألمور
الحل هو بإيجـاد كيـانين قـوميين،        :  فرضية واحدة  ىأخري، كل التصورات المطروحة ترتكز إل     بكلمة  
.  في واحد منهما دولة تحتضن الهوية الوطنية الفلسطينية وفي الثاني دولة تحتضن الهوية العبريـة               ىتتجل

ضان كيان وطني   المشكلة أن هذا الحل لم يعد قابالً للتطبيق؛ فالضفة الغربية لم تعد في وضع يسمح باحت               
ولكن ذلك ال يعني أن الفلسطينيين هـم الطـرف          . فلسطيني قابل للحياة ، كما يتداول المعنيون بالتسوية       

المتأزم الوحيد، فخمس مواطني الدولة العبرية من العرب الفلسطينيين؛ وهؤالء لن يرحلوا عن وطـنهم               
ة للمطالب الفلسطينية، والفلـسطينيون     اإلسرائيليون يرفضون االستجاب  . مهما كانت المغريات أو الضغوط    

فكـرة الدولـة    . لن يوقعوا على ما يعرضه علىهم اإلسرائيليون      ) بما في ذلك أبو مازن، على األرجح      (
الواحدة تضع فرضية مختلفة تماماً للحل، فكرة إمكانية تجلي الهويتين في إطار دولة واحدة، لكـل مـن                  

 في ذلك ماليين الالجئين الفلسطينيين، وفي إطـار دولـة           يرغب في البقاء في فلسطين من الشعبين، بمن       
تضع نهاية لكل آثار االحتالل، بما في ذلك المستوطنات، وبدون تنازل الفلسطينيين عن جغرافية وطـنهم     

  .التاريخي أو أي من مقدساتهم
وتبلور رأي عـام    اإلشكالية الثانية ال تقل أهمية، فبدون وجود تيار إسرائيلي يتبني فكرة الدولة الواحدة،              

عالمي يدعم هذه الفكرة، ال يمكن توقع أن تتحول الفكرة في المستقبل القريب أو المتوسط إلي إطار لحل                  
ولكن التبني الفلسطيني لهذه الفكرة قد يكون خطوة صحيحة حتي إن لم تكن هناك نافذة لتحولها                . الصراع

البد أن تطرح علـى شـعبها والعـالم هـدفها           قريباً إلي واقع سياسي، أوالً ألن أية حركة تحرر وطني           
االستراتيجي الذي تسعي إلي تحقيقه؛ وثانياً ألن فكرة الدولة الواحدة تحمل أبعاداً إنسانية واضحة، وليس               

وبالنظر إلي الطريقة التي    . من السهل للدولة العبرية وامتداداتها العالمية مواجهة المنطق الذي ترتكز إليه          
في شمالي ايرلندا وجنوب أفريقيا، فإن بإمكان الفلسطينيين القول إن فكـرة الدولـة              انتهي إليها الصراع    

كمـا أن فكـرة الدولـة    . الواحدة ليست خياالً نظرياً، بل خيارا جادا سبق أن امتحنت فعاليته وإنـسانيته           
ينية منـذ   الواحدة، ثالثاً، تضع حداً لسلسلة التراجعات التي اتسمت بها سياسات الحركة الوطنية الفلـسط             

منتصف السبعينات، والتي أوصلت الوضع الفلسطيني إلي ما وصل إليه، خاصـة أن مـشروع الهدنـة                 
طويلة المدي الذي تطرحه حماس يحمل من المخاطر ما ال يقل عن تلك التي حملهـا مـشروع الدولـة                    

هـا، ومـن     إلي اتفاق أوسلو وحدود يتم التفـاوض على        ١٩٦٧الوطنية الفلسطينية، الذي هبط من حدود       
المستقلة إلي سلطة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولة العبرية، ومن النطق باسم الفلسطينيين جميعاً إلي تجاهـل                

فكرة الدولة الواحدة، باختصار، ستكون عاصـماً للحركـة الوطنيـة           . ضمني لحقوق وصوت الالجئين   
وازنات القوي والـضغوط الدوليـة      الفلسطينية من نهج التنازالت التي تفرضها المتغيرات المستمرة في ت         

  . واإلقليمية
بيد أن من الضروري أيضاً رؤية ما يمكن أن تضيفه فكرة الدولة الواحدة للحركة الوطنية الفلسطينية من                 

فلسطينيو الضفة والقطـاع، فلـسطينيو الدولـة        : إعادة توحيد للشعب الفلسطيني بأجنحته الرئيسية الثالثة      
فما تحمله كل من رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة والهدنة طويلة األجل هو            . العبرية، وفلسطينيو الشتات  

وحتي إن لم يعلن القائلون بهذين الحلين التخلـي         . التخلي الضمني عن فلسطينيي الدولة العبرية والشتات      
دنة ، فإن حل الدولة في الضفة والقطاع وحل اله        )وتعدادهم يصل إلي ثلثي الشعب الفلسطيني     (عن هؤالء   

الطويلة ال يتحدثان باسم فلسطينيي الشتات وفلسطينيي الدولة العبرية، وال يتوجهان لهـم، إمـا بـسبب                 
وحدها فكـرة   . الضغوط الدولية ذات الباع الطويل في عملية التسوية، أو بسبب قصور أصيل في الرؤية             

ه كلها باتجاه هـدف يتعلـق       الدولة الواحدة يمكنها إعادة توحيد الشعب، التحدث باسمه جميعاً، وحشد قوا          
  . بمصيره كله، وال يمكن للعالم طويالً أن يتجاهل التعامل معه
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أما فيما يعلق باإلشكالية الثالثة فليس من الصعب اكتشاف الصلة الوثيقة بين التوجه الفكري للقائل بالدولة                
 األبعاد واألوجه، تجري    فكما أي مشروع متعدد   . الواحدة وبين ما تعنيه الفكرة؛ وهذه هي طبيعة األشياء        

محاولة تطبيقه على حالة صراع بالغة التعقيد، فإن الصورة التي يطرح بها يمكن أن تأخذ أشكاالً متعددة                 
بالرغم من الفوارق الجوهرية بين حالتي ايرلندا الـشمالية وجنـوب أفريقيـا،             . وتكتسب مالمح مختلفة  

 أن الحالة الفلسطينية ينبغي أن تستدعي طرحـاً مختلفـاً   وبينهما معاً والمسألة الفلسطينية، فإن من المؤكد    
وأكثر قابلية لالستجابة لضرورات ومطالب كل أطراف الصراع، السيما في المرحلة األولي من تطبيـق               

ال اإللغاء القومي ألي من الطرفين في دولة قومية جديدة، وال النموذج العلمـاني الراديكـالي            . المشروع
. ار المثالي للدولة الحديثة، هي ضرورة حتمية أو شرط أولي لقيام الدولة الواحـدة             للدولة، وال حتي اإلط   

كما تختلف حالة شمالي ايرلندا عن جنوب إفريقيا، فإن الدولة الواحدة في فلسطين يمكن أن تكون مختلفة                 
س دولـة   كما إن هناك حالة زيمبابوي، التي نالت استقاللها هي األخري على أسـا            . تماماً على االثنتين  

  .واحدة لألغلبية السوداء واألقلية البيضاء؛ ولكنها انتهت لتكون دولة األكثرية السوداء، على أية حال
انها تعني نهاية   : اإلشكالية األخيرة تتعلق بالتصور المسيطر على الرؤية اإلسرائيلية لفكرة الدولة الواحدة          

الدولة الواحدة هي في الجوهر خيار الحل       وهي فرضية صحيحة بالضرورة، ألن      . دولة إسرائيل الحالية  
. على أساس تحول تاريخي في السياق الذي صنعته الحركة الصهيونية منذ بداية الصراع على فلـسطين               

بنيت الدولة العبرية على الحرب، وستبقي في حالة حرب دائمة ما لم يدرك قادتهـا وقـوي شـعبها أن                    
بالمقاييس الصغيرة  . ة بالقوة ال يمكن أن يستمر طويالً      وجودها على أساس من السيطرة والتوسع والهيمن      

والمحدودة للصراع، ليس ثمة شك في أن الدولة العبرية، مدعومة بتحالف عالمي، تحقق أهداف التوسـع                
بالمقاييس التاريخية واالستراتيجية األبعد نظراً، تعيش الدولة العبرية        . االستيطاني داخل فلسطين المحتلة   

فبالرغم من الثمن الذي دفعـه الجانـب        . ١٩٦٧) يونيو(منذ انتصارها المدوي في حزيران      انكفاء حثيثاً   
. العربي، انسحبت إسرائيل من سيناء، من جنوب لبنان، من قطاع غزة، ومن أجزاء من الضفة الغربيـة                
أو حروب الدولة العبرية ضد العرب لم تعد تنتهي بانتصارات إسرائيلية، بل بتعادل أو تكـاليف باهظـة      

هذا الصراع سيصل يوماً إلي خاتمته، سلماً كان أو حرباً؛ أو ربما باالثنين معاً، كما كانت                . هزيمة سافرة 
انتهاؤه سلماً، على أساس رؤية الدولة الواحدة، يمكن أن يكفل وجـود            . نهاية الغزو واالستيطان الصليبي   

بتجديـد  ( اإلسالمي واجتماعه التقليـدي      هوية دينية وثقافية يهودية، على النمط الذي تحقق طوال التاريخ         
، وأن يعيد اليهود إلي موقعهم في إطار التعددية بالغة الثراء التي اتسمت بها              )يستجيب للمتطلبات الحديثة  

في النهاية، ربما ينبغي التذكير بأن فكرة الدولة الواحدة ليست جديدة، ولـم          . المجتمعات العربية وال تزال   
 كانت هي الفكرة األبرز في الخطاب الوطني الفلسطيني خالل الـسنوات القليلـة              تبدأ بإدوارد سعيد؛ فقد   

بيد أن منظمـة    . ، معبراً عنها آنذاك بالدولة الديمقراطية على كل فلسطين        ١٩٦٧) يونيو(التالية لحزيران   
 ثم في   التحرير والحركة الوطنية الفلسطينية لم تتبن مشروع الدولة الواحدة إال لفترة قصيرة، وأخذت من             

بكلمة أخري، كون الفكرة ليست جديدة ال يعنـي أنهـا           . التراجع التدريجي عن برامجها وأهدافها المعلنة     
مستهلكة، فما استهلك حتي اآلن، ووصل فعالً وواقعاً إلي طريق مسدود، هو في الحقيقة تـصور الحـل                  

  . القائم على دولتين وكيانين
 ١٣/١٢/٢٠٠٧القدس العربي  

  
  الح والطالح والقبيحالص: أنابوليس .٦١

  هنري سيغمان
فقد أطلقت تفاهمات أنابوليس    . كسرت أنابوليس جليد عملية السالم في الشرق األوسط على ثالثة أصعدة          

كما صرحت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا      " كل القضايا الجوهرية بال استثناء    "المفاوضات حول   
رائيل قبيل أنابوليس البدء بالتفاوض حول اتفاق نهائي        وقد رفضت إس  . رايس والرئيس جورج بوش االبن    
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ونزع سـالح   " البنية التحتية لإلرهاب  "قبل أن يطبق الفلسطينيون واجبهم بموجب خريطة الطريق لتفكيك          
وقد شكل هذا الطلب قمة التناقض بما أنه ال يوجد قائد فلـسطيني بوسـعه إنهـاء                 . المقاتلين الفلسطينيين 
حتالل مع رفض إسرائيل الكشف عن حجم األراضي الفلسطينية التي تنوي االحتفـاظ             المقاومة العنيفة لال  

فبعد أن خسر الفلسطينيون نصف األراضي التي اعترفت بها األمم المتحـدة            . بها عقب بدء المفاوضات   
 كاإلرث المشروع للمقيمين العرب في فلسطين، ليسوا علـى اسـتعداد            ١٩٤٧في قرار التقسيم في العام      

 ٢٢ي عن حقهم في القتال إذا ما اقتضى األمر للحفاظ على ما تبقى لهم من أراٍض ال تتعدى نسبتها                    للتخل
  .في المائة

وعبر رفض الطلب اإلسرائيلي بتطبيق الفلسطينيين لواجباتهم بموجب خريطـة الطريـق قبـل البـدء                
اق حيز التنفيذ الفعلي    بالتفاوض، كسب رئيس الوزراء إيهود أولمرت الحق في الطلب أن ال يدخل أي اتف             

وقـد  . إال بعد أن يستوفي الفلسطينيون شروط خريطة الطريق، وهو طلب قبل به الرئيس محمود عباس              
شكل هذا األمر أيضاً تقدماً في غاية األهمية، لكن ال بد من وجود طرف ثالث حيادي لمراقبة التزام كال                   

  .الطرفين ولتقييمه
" المراقب والحكم على تطبيق الطرفين اللتزاماتهمـا      "متحدة أن تكون    وقد قبل الطرفان بقرار الواليات ال     

ولعل أبرز العوائـق التـي تعيـق        . بعد أن كانت الحكومة اإلسرائيلية حتى اآلن تنسب هذا الدور لنفسها          
وال تزال قدرة الواليات المتحدة علـى       . تطبيق االتفاقات السابقة كافة كمن في غياب طرف ثالث مراقب         

  .وكما ستجري اإلشارة أدناه فإن البداية غير واعدة. ماً حيادياً فعلياً بحاجة لإلثباتأن تكون حك
تشكل هذه االنجازات بمجملها انفراجاً محتمالً ذا أهمية وإن كانت تبقى محل إشكال شديد ألسباب سأعود                

ـ               . إليها الحقاً  ابوليس فـي   لكن اذا أخذت كل منها على حدة، ال تستطيع هذه االنجازات تخطي فـشل أن
  .التعامل مع عدد من العوائق الكبرى المتبقية أمام اتفاق سالم نهائي

 أعلن الرئيس بوش ووزيرة الخارجية رايس ورئيس مجلس األمن القومي ستيفن هادلي في مساعيهم               -١
ت فـي   ونظراً للتفاو ". التسهيل"لطمأنة اإلسرائيليين مراراً وتكراراً أن الدور األميركي القادم لن يتخطى           

السلطة والثروة والنفوذ الذي تتسم به العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية ال يعقل التوصل إلى اتفـاق وضـع                 
وال ريب في   . نهائي إذا رفضت الواليات المتحدة تصحيح الخلل القائم بين الطرفين عبر التدخل اإليجابي            

لطرفين من ردم الهوة السحيقة بينهمـا،       األميركي وحده من شأنه تمكين ا     " التسهيل"أن المفهوم القائل إن     
  .هو مفهوم عبثي

 على عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بـين         - انطالقاً من إصرار أولمرت      - تركيز بوش وإصراره     -٢
خصمين غير متساويين على اإلطالق وعلى اعتماد نجاح عملية السالم التي أطلقت في أنابوليس علـى                

وهذا طلب غير معقول مطلقـاً نظـراً إلـى أن           . اإلسرائيلية" التنازالت "اإلرادة الفلسطينية لالنسجام مع   
وهكذا، ال يملك الفلـسطينيون     . إسرائيل تحتل األراضي الفلسطينية وأن الفلسطينيين شعب تحت االحتالل        

  .غير الخضوع المستمر وسلبهم أمالكهم" التنازالت"الكثير لتقديمه إلسرائيل عن طريق 
أمـا بالنـسبة إلـى      . مرغمون على القيام بكل ما في وسعهم للسيطرة على العنـف          طبعاً، الفلسطينيون   

بل تطبيق الحكومة للواجبات القديمة العهد المفروضـة بموجـب          " تنازالت"إسرائيل، فالمتوقع منها ليس     
وعندما تتم تـسمية هـذه الواجبـات        . قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي واالتفاقات مع الفلسطينيين       

إلسرائيلية بالتنازالت فان ذلك يهدف الى تقويض المفاوضات قبل بدئها ألنها تشير ضمناً إلى أن بإمكان                ا
الواليات المتحدة وإسرائيل الطلب إلى الفلسطينيين التخلي عن حقوقهم بموجب االتفاقات الراهنة والقانون             

  .الدولي إذا أرادوا استحقاق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
وقف حكومة أولمرت حتى بعد أنابوليس يقوم على أن إسرائيل لن تعود إلى حـدود مـا قبـل                   ما انفك م  
 وأن إسرائيل ستبقى لها اليد العليا والسيادة الوحيدة على القدس وأنه لن يسمح لالجئين بالعودة إلى           ١٩٦٧
ا في ما يتعلق    وللسماح بذلك سيضطر الفلسطينيون إلظهار مرونة في المطالبة بحقوقهم ال سيم          . إسرائيل
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بطلب عودة ملحوظة لالجئين إلى إسرائيل مع العلم بأن هذه الحقوق هي حقاً حقوق فلـسطينية حـددتها                  
والمطلوب من إسرائيل وقـف انتهـاك هـذه         . قرارات األمم المتحدة وخريطة الطريق والقانون الدولي      

طلبات اسرائيل تنـازالت فلـسطينية      وإذا ما قامت الواليات المتحدة باعتبار       . الحقوق ال القيام بتنازالت   
  .مقابل التنازالت اإلسرائيلية فإنها بذلك تزيد الطين بلة ألن تدخلها سيكون لصالح الطرف الخاطئ

 بغض النظر عن هذه العوائق، على الواليات المتحدة التخلي عن الوهم القائل بإمكانية التوصل إلـى                 -٣
و " فـتح "جود االنقسامات الداخلية العميقة بـين حركتـي         اتفاق إسرائيلي فلسطيني ومن ثم تطبيقه مع و       

ومـن  . التي مزقت أوصال الوحدة الفلسطينية والتي عززتها عمداً إسرائيل والواليات المتحـدة           " حماس"
ناهيك عن تطبيقها غاية فـي الـصعوبة فـي          " التنازالت المؤلمة "المتوقع أن يكون القبول الفلسطيني ب       

  .يالً من دون الوحدة الفلسطينيةأفضل األحوال وسيكون مستح
وسورية كقضيتين خاسرتين فحسب بل على انهما       " حماس"ولم تكتف إسرائيل والواليات المتحدة بمعاملة       

والمثير للسخرية أن أنابوليس فضحت سطحية ذلك       . بقيادة إيران ال يمكن إصالحه    " محور شر "جزء من   
رفضت " حماس" رغم معارضة إيران الشديدة، و       فسورية تحدت إيران وحضرت أنابوليس على     . التفكير

حضور مؤتمر إيراني في طهران يرمي إلى مواجهة ونزع صدقية أنابوليس مرغمة بذلك إيـران علـى        
ويمكـن  . تشجيع أجندة إيران الشيعية أو الهيمنة اإليرانية      " حماس"وليس من مصلحة سورية وال      . إلغائه

أخذت الواليات المتحدة والديبلوماسية الغربيـة جـدياً بعـين          فك ارتباط المصالح مع إيران بسهولة إذا        
لكن بدالً مـن الـسعي إلـى رأب         ). مقابل نزعاتهما التدميرية  (االعتبار المصالح المشروعة لكل منهما      

الصدع الفلسطيني سعت الواليات المتحدة ناهيك عن إسرائيل إلى تعميقه عبر توقعها غيـر الـواقعي أن      
االقتصادية وغيرها بالتزامن مع تضييق الخناق على غـزة         " الهدايا" الغربية ب    إغراق عباس في الضفة   

  ".حماس"سيؤدي إلى إلحاق الهزيمة ب 
بداية، قطعت وعود مراراً وتكراراً في السابق لتمكين عباس عبر إزالة الحواجز والعوائق التي قطعـت                

. رية ما فتئت تضربها بعرض الحـائط      أوصال الحياة الفلسطينية، لكن مؤسسات إسرائيل األمنية والعسك       
ولم يعد  . ولم يبِق إيهود باراك وزير الدفاع في حكومة أولمرت مجاالً للشك في أن هذا الوضع لن يتغير                

أي من الفلسطينيين أو اإلسرائيليين يأخذ هذه الوعود على محمل الجد وإذا ما كان بوش يـصدقها فهـو                   
  .حتماً الوحيد

ضييق الخناق المستمر على غزة مع الوعد بتحقيق ازدهار الضفة الغربية إال      عالوة على ذلك، لن يؤدي ت     
إلى إضعاف عباس الذي سيتم تصويره كخائن فلسطيني، وإلى تعزيز العنف واإلرهاب اللذين سيـشكالن            

  .على األرجح ذريعة إلسرائيل للتخلي عن المفاوضات التي أطلقت في أنابوليس
صر المتفائلون على أنـه إذا مـا بـدأت المفاوضـات بـين إسـرائيل                على رغم هذه العوائق المعقدة ي     

والفلسطينيين بحسن نية، من الممكن أن يخيم جو إيجابي بين الطرفين من شأنه تمكينهما من التوصل إلى                 
لعل ذلك صحيح لكن المشكلة تكمن في أنه بدالً من حسن النية ظهر سوء نيـة غيـر      . األهداف المرجوة 

وقد وعد أولمرت وسلفه رئيس الوزراء ارييل       . يجف حبر البيان المشترك ألنابوليس    معقول حتى قبل أن     
 بأنهما سـيعمدان    ٢٠٠٣شارون الواليات المتحدة والفلسطينيين واألسرة الدولية مراراً وتكراراً منذ العام           

. فة الغربيـة وتجميد التوسع االستيطاني في الـض " القواعد العسكرية غير القانونية"إلى تفكيك وإزالة كل     
وحتـى  . وهذا الواجب هو أول واجب من سلسلة واجبات متعددة فرضتها خريطة الطريق على إسرائيل             

  .هذا اليوم، ما انفكت إسرائيل تحنث بهذه الوعود بشكل فاضح
وعلى ما يبدو فإن اولمرت ال يذكر من خريطة الطريق، باإلضافة إلى ضرورة مكافحـة الفلـسطينيين                 

 بوش بأن على إسرائيل أن تبقى قادرة على التمـسك بمـستوطناتها فـي الـضفة                 لإلرهاب، سوى رأي  
وال يتمتع بوش بسمعة أفضل لتغيير اتفـاق        . الغربية، على رغم أحكام خريطة الطريق القائلة بعكس ذلك        

  .دولي بشكل أحادي اكثر مما يتمتع به أولمرت أو عباس
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بالعمل أخيراً على تجميد بناء المستوطنات وتفكيـك    وفي هذا المجال، تعهد اولمرت في اجتماع أنابوليس         
لكـن  . وقد شكل هذا التعهد شرطاً لمشاركة الدول العربية في االجتماع         . القواعد العسكرية غير القانونية   

كشفت عقب يومين من رفع اجتماعات أنابوليس أن زمالء أولمرت من وزراء ونواب             " هآرتس"صحيفة  
الة القواعد العسكرية وتجميد المستوطنات، وأنهم يخططون بـدالً مـن           رئيس الوزراء غير مستعدين إلز    

. وضع القواعد غير القانونية وتوسيعها وتأمين دعم حكومي لتطويرها إلى مستوطنات دائمة           " لقوننة"ذلك  
ومجموعـات حقـوق اإلنـسان      " الـسالم اآلن  "أما بالنسبة إلى تجميد المستوطنات، فقد وثقت منظمـة          

 يلتف اولمرت حول هذه العقبة عبر إلصاق أسماء مستوطنات قديمة على أخرى جديـدة               اإلسرائيلية كيف 
  .واعتبارها امتدادات لمستوطنات سابقة

المدهش في هذه الخيبات ليس أنها فاضحة وتنم عن سوء نية فظيع فحسب، بل صمت بـوش ورايـس                   
الـذي سيـسمي األمـور      " حكمالمراقب وال "وهادلي حتى بعد إعالنهم أن الواليات المتحدة ستؤدي دور          

ومن هنا على عباس والقادة العرب الذين حضروا أنـابوليس بعـد            . بأسمائها من غير خوف أو تفضيل     
إلحاح من بوش أن يفهموا من الصمت األميركي كل ما يلزمهم معرفته حول ما يمكن توقعه من أميركـا            

وبراءة أولئك الذين يتفلسفون على     " يةالرباع"كما يكشف هذا الصمت غباء      . مع المضي قدماً بالمفاوضات   
فنحن نعرف عن مصير انصاف المؤسسات      . الفلسطينيين حول ضرورة إيالئهم األولوية لبناء المؤسسات      

التي بناها الفلسطينيون ولم يبق منها سوى الركام والتي يجب أن تذكرنا بعدم جدوى بذل مثل هذه الجهود          
ي إزاء االنتزاع المستمر ألمـالك الفلـسطينيين واحتـرام          مع غياب تفاهمات سياسية تظهر بعض الوع      

  .حقوقهم السياسية
  ١٣/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  تلميحات السنة االخيرة في الحكم: بوش في أنابوليس .٦٢

  روبرت ساتلوف
اظهرت قمة أنابوليس عرضا مؤثرا للتأييد الـدولي السـتئناف المفاوضـات            : عوني ابو غوش   ترجمة

 في  ، تمثل الجانب االهم لهذا الحدث     ،فبعيدا عن المانشيتات والصور االعالمية    .  الفلسطينية -االسرائيلية  
ان الرئيس بوش عرض اشارة بسيطة ينوي بها تكريس االشهر االخيرة من ادارته لمخـاطر شخـصية                 

  . في الوصول الى معاهدة سالم دائمة بين الطرفين،عالية
  التفاهم المشترك

 - كان الغرض منه االحتفال باتفاق اسـرائيلي         ، قبل بضعة اشهر   ،س بداية لما بدأ التفكير باجتماع أنابولي    
 ،ومنذ ذلـك الحـين    . القامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسالم مع اسرائيل       " أفقا سياسيا "فلسطيني يرسم   

 وتمثلت النتيجة المحدودة جدا باالتفاق على العمليـة مـن           ،تدخل واقع موضوعي هبط توقعات مضيفيه     
  . الفلسطينية- الجانب الحاسم في المفاوضات االسرائيلية ، بالتأكيد، وهي قضية تظل،دأحيث المب

الذي قرأه الرئيس بـوش فـي       . ."التفاهم المشترك "وحمل عنوان   . .فوفقا للبيان المؤلف من ست فقرات     
وصـل  بغية الت " مكثفة ومتواصلة ومستمرة  " خالل اسبوعين مفاوضات     ، سيبدأ الجانبان  ،مستهل مالحظاته 

 غير ان اشارة محددة دلت علـى غيـاب تقـدم بـارز بـين المفاوضـين                  ٢٠٠٨الى اتفاق بنهاية عام     
 هي ان الطرفين اتفقا على ان الهدف المباشر تمثل فـي            ،االسرائيليين والفلسطينيين قبل اجتماع أنابوليس    

ل لمـدى ومعـايير     اي انه ما يزال ينبغي عليهما التحديد الكام       . .للمفاوضات" خطة عمل مشتركة  "وضع  
  .والجدول الزمني واالساليب المتعلقة بهذه المباحثات

 لكنه ليس الجانـب االهـم لبيـان         ، معظم الخطوط العريضة   ٢٠٠٨قد يشمل الهدف المحدد بنهاية عام       
 اللتان تتناوالن الربط بـين اتفـاق        ،فهذا الشرف تتضمنه الفقرتان االخيرتان من البيان      " التفاهم المشترك "

لنهائي وبين تنفيذ الطرفين اللتزاماتهما الواردة في خارطة الطريق الرباعية التي مضى عليهـا              الوضع ا 
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وفي هذا مالحظتان جديرتان االولى ان الطرفين وافقا على ان تكون الواليـات المتحـدة               . اربع سنوات 
ان يكـون تنفيـذ     " ان الطرفين اتفقا على      ،والثاني. على مدى التزام كل طرف بالتنفيذ     " المراقب والحكم "

  ".معاهدة السالم المستقبلية مرهونا بتنفيذ خارطة الطريق كما تحكم على ذلك الواليات المتحدة
 خارطة الطريـق    ،ذلك النه ينتزع اوال   . ان التشديد على ان تلعب واشنطن دور الحكم امر بالغ االهمية          

" حكم"حي االستعمال المزدوج لتعبير      يو ،وثانيا.  ويضع المسؤولية بيد واشنطن وحدها     ،من ايدي الرباعية  
 واكثر صراحة في اظهار عدم التواطؤ عما كانت عليـه  ،بان ادارة بوش مهيأة الن تنشط على نحو اكبر        

.  ما يزال غير  واضح ان كانت القواعد االساسية للحكم على التواطؤ قائمة فعـال               ،في الماضي ومع هذا   
اتفقت على تشكيل آليـة امريكيـة       "رك الى ان جميع االطراف       فقد اشار بيان التفاهم المشت     ،وفي الحقيقة 

  . وليس على الكيفية التي ستعمل بها هذه اآللية عمليا،فلسطينية اسرائيلية لمتابعة تطبيق خارطة الطريق
 ان الربط بين تطبيق معاهدة سالم مستقبلية وبين تنفيذ خارطة الطريق يكتسب اهميته كـذلك علـى                 ىعل

فما من اشارة من هـذا القبيـل فـي    . .يلفت النظر" معاهدة سالم" ان استعمال تعبير ذلك. عدة مستويات 
ولعـل ذلـك بـسبب ان       ") اتفاق الوضع النهائي الشامل والدائم    "كانت تسمى فيها    (خارطة الطريق ذاتها    

شرط معاهدة هو وحده ال   " تطبيق" واالكثر اهمية ان فكرة      ،المعاهدات تحفظ عادة التفاقيات تعقد بين دول      
المثبت في خارطة الطريق توحي بان واضعي بيان التفاهم المشترك قد عللوا النفس باحتمـال التوصـل                 

وفي قـراءة   .  والمصادقة عليه بينما يرجأ التطبيق العملي الى ان تتحقق االجواء االمنية           ،الحقيقي التفاق 
  . على غزةلما بين السطور تبدو هذه االستراتيجية وسيلة لاللتفاف على سيطرة حماس

  كلمات بوش المنتقاة
 اقل اهميـة    ،لم تكن الرسالة المقيسة التي بعثها الرئيس بوش في مالحظاته التي اعقبت اجتماع أنابوليس             

ذلك ان مشاركين عديدين وربمـا حتـى مـسؤولين          . من الجوانب الفنية لصياغة بيان التفاهم المشترك      
 وااللتزام والحماسة التي سيبديها     ،نفسهم مدى الجهد الشخصي    قد جاءوا الى أنابوليس ليتبينّوا بأ      ،امريكيين

وما اتضح في رسـالته     .  فلسطينية قبل ان يغادر البيت االبيض      -الرئيس النجاز معاهدة سالم اسرائيلية      
 بالنجاح في عملية سـالم الـشرق        ،ان الرئيس لن يرمي الزهر في مقامرة النجاز ارث له         : االمر التالي 

وقراءة متأنية لمالحظات الرئيس تظهر انه مهتم كثيـرا بتغييـر   .  االخيرة من رئاسته    في السنة  ،االوسط
فهـو لـم   .  وليس بالضرورة خلق لحظة انجـاز   ، عن طريق خلق اجواء للتقدم     ،دينامية التحرك االقليمي  

لقيـام  آن األوان اآلن    " والقائلة بأنـه     ، الصياغة المعروفة لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس      ، مثال ،يكرر
 اآلن للبـدء بهـذه   ،هذا هـو الوقـت بالـضبط   "وبدال من ذلك جاءت صياغته هو بأنه    ". دولة فلسطينية 
  ".المفاوضات

 ، وللرئيس الفلسطيني محمود عباس    ،وعلى الرغم من انه تعهد لرئيس الحكومة االسرائيلية إيهود أولمرت         
 انه صرح بـان عمـل امريكـا وجميـع         اال ،في مساعدتهما لتحقيق هذا الهدف الهام     " جهده"بانه سيبذل   

وفي الواقع اكد بوش في     . االسرائيليين والفلسطينيين " دعم"و" تشجيع" يتمثل في    ،االطراف الثالثة االخيرة  
عدد من المناسبات حقيقة ان الطرفين نفسيهما وليس واشنطن مسؤوالن عن وتيرة  التقدم وبان الواليات                

  ".اال تستطيع تحقيق النجاح لهم"المتحدة 
 ، وال في اي لحظة الحاجة الى اختراق دبلوماسي يحمل صفة االلحـاح            ، ان بوش لم يبرز    ،وما له داللته  

وكرر هذا الموضـوع عـدة      " التحلي بالصبر والمرونة  "هذا على الرغم من انه دعا جميع االطراف الى          
ويبقى عمل كبيـر   " قةان المهمة التي بدأت هنا في أنابوليس ستكون شا        " بما في ذلك عبارات مثل       ،مرات

وبكلمة لم تكن تلك كلمات رئيس يستبصر آفاق اتفاق سالم معذب ولدرجة انه مستعد              . جدا ينتظر االنجاز  
  .مساوية كي يتم تحقيق هذا السالم" خطة سالم بوش"لتقديم 

 لن يكون اول رئـيس يـصاب        ، مع ذلك  ،فهو. قد تتغير حسابات بوش خالل االشهر االثني عشر المقبلة        
 في أنابوليس ال يرى عـدم التوصـل الـى           ،غير ان اخذ كلماته مع بعضها البعض      . ة عملية السالم  بعل
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 اذا كان الطرفان ال يزاالن يعمالن بتعاون لتحقيـق          ، فلسطينية في غضون سنة فشال     -معاهدة اسرائيلية   
ية في عملية    وفي الحقيقة بأي معيار موضوعي فان تسليم عصا المارشال         ،ومن هذا المنظور  . هذا الهدف 

  .سالم عاملة الى خلفه يعتبر نجاحا بحد ذاته
  عبارتان بمغزى تاريخي
 اليصال التزامه بمستقبل سلمي مـشترك  ، في خطابه الذي ألقاه في قمة أنابوليس،بذل عباس جهدا خاصا  

المـألوف  وهي التعبير الفلسطيني    " النكبة"وفي الوقت ذاته  اشار اشارتين معينتين الى         . الى االسرائيليين 
 فعلى الرغم من ان مباحثات السالم الراهنة تهدف باالتفاق المتبادل الـى             ١٩٤٨عن انشاء اسرائيل عام     

 اي التفاوض على الجالء عن المناطق التي تم االستيالء عليها           ،"١٩٦٧االحتالل المستمر منذ عام     "انهاء  
 التي تشير الى وجود     ،"نكبة"ية من كلمة    فما من كلمة تثير شكا اكبر في النوايا الفلسطين        . في تلك الحرب  
  . وليس حجمها،اسرائيل عينه

 تبدو مستبقة الحاجة الى بيان عميـق        ، ايضا لغة ذات مغزى تاريخي في نقطة واحدة        ،وقد استعمل بوش  
.  بتجاوز التزاماته الـسابقة حيـال الطبيعـة اليهوديـة السـرائيل            ،يؤثر في النفسية القومية االسرائيلية    

" بأمن اسرائيل كدولة يهوديـة    " وعد بوش بان تحافظ الواليات المتحدة على التزامها ليس فقط            ،وبالتحديد
  ".كوطن قومي للشعب اليهودي"بل ايضا باسرائيل 

ان هذا التوصيف الذي يقدم اعترافا رئاسيا باالرتباط الذي لدى اليهود في جميع انحاء العـالم باسـرائيل           
 التي ضمنها رسـالته الـى رئـيس الحكومـة     ٢٠٠٤، نيسان ١٤ه يذهب الى ابعد من كلمات بوش نفس  

 الذي اعلنته بريطانيا قبـل      ،الشهير" وعد بلفور " ويعود الى صياغة لغة      ،االسرائيلية آنذاك ارئيل شارون   
  ٠.تسعين عاما من اآلن

  ١٣/١٢/٢٠٠٧العرب اليوم
  
  أنابوليس قبل وبعد: ٤المؤتمر الدولي  .٦٣

  فضل شرورو
حذار من أن نعمل  دون أن ندري  على عودة االستعمار إلينا             ": مجالس دمشق " في   "مالك بن نبي  "يقول  

ان االستعمار لم يكن خـارج اسـتعدادنا        : بعد ما أضعنا قرناً في معالجة هذا المرض، ألن رأي بن نبي           
ـ                  ة او  الستقباله، وبعد ان غادر أوطاننا، نشعر ان األوضاع االجتماعية او الخلقيـة او الثقافيـة او الديني

االنسانية لم تتغير بطريقة جوهرية، بحيث تمنع عودته إلينا، بل تمهد له في بالدنا، كما حدث في العراق                  
  .. ولبنان وربما في أوطان أخرى

ألرتد البصر وهو يصيح مـن هـول        .. ولو أجلنا الطرف بعيون بصيرة ومبصرة في أرجاء هذا الوطن         
  .. عربيالواقع الذي يعيشه هذا الوطن، والمواطن ال

.. وبالرغم من تضاعف سعر النفط أضعافاً مضاعفة عما قبـل         .. بالرغم أننا في القرن الواحد والعشرين     
ال تخطئها العين، حتى لو كانت      " االستعمارية"فالعودة  .. النقدية المتوفرة لدى خزائن أهل النفط     " التخمة"و

مكشوفة الجـسم   .. الغنية في حفالتها التنكرية   هذه العودة ترتدي أقنعة كتلك األقنعة التي ترتديها الطبقات          
  . وفقط.. مموهة الوجه.. والهيئة

لكنها .. لتكون، حقيقة، سيدة، مستقلة تملك إرادتها بيدها وبيد شعبها        .. أعطيت رسمياتنا، فرصاً، ضيعتها   
 وهي تدعي حالة طوارئ، توظفها لإلعداد     .. ضيعت هذه الفرص، عندما استعلت على شعبها، او سجنته        

  .. لفلسطين ولكل أرض عربية محتلة" التحرير الكبرى"لعملية 
وسقطت الرسـميات فـي ادعـاء       .. ونجحت في حكم الطوارئ   .. سقطت الرسميات في امتحان التحرير    

.. وهزيمة العدو الذي يهدد كل العواصم     .. ونجحت القوى الشعبية في امتحانات تحرير األرض      .. اإلعداد
إن االستعمار لم يكن خارج     : "كان مالك بن نبي يستشرف حالنا ليقول      .. مرةوفي كل   .. وفي األبعاد كلها  
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في مؤتمر صحافي منقول مباشـرة،      .. ، فقد أطل األمين العام لجامعة الدول العربية       (استعدادنا الستقباله 
ه لكن" بعد بكير "ويعتبر ذلك   .. غائبة عن مؤتمر أنابوليس   " حميمية"يمازح، ويلقي النكات وهو يتحدث عن       

  .. يقول بأن المؤتمر هو الفرصة التي يجب أن ال نضيعها
لكن ضـباب   .. تجعل العين تفيض بالدموع   .. على قائمة المدعوين من الرسميات العربية     .. نظرة خاطفة 

.. العربـي " التـسول "وهو المطلوب األميركي الذي يريد مقايضة       .. سرعان ما يكشف المستور   .. الرؤيا
  . والتمدد.. وجعلها تعيش األمان.. رمتهاب" المسألة اليهودية"بحل 

أن االستعمار لـم يكـن خـارج        "أطل األمين العام لجامعة الدول العربية وهو الذي كان محبوباً  ليؤكد             
  ". استعدادنا الستقباله

بل نشعر على العكس تماما، وأن استعاراتنا، إنما تشكل هروبـا، جبانـا، عـن               .. ليس في األمر مبالغة   
  .  الرسمي، بلغة الواقع عينهتشخيص الواقع

والكـل علـى    ..  أكبر دول إسالمية في العالم يذهبون جميعاً       ٤+ سلطة الحكم الذاتي    +  دولة عربية    ١٦
لم تـصل   .. مع أولمرت ثم قريع مع ليفني     .. اطالع ان مباحثات السلطة بشخص قريع، وقبله أبو مازن        

  .. لبيان، او أقله االعالنالى ما يشبه االتفاق، او المسودة، او الوثيقة، او ا
بحـد  " سيادية"وكأن كلمة   .. حالة سيادية .. االشتراك في المؤتمر او مقاطعته    .. قيل ان الذهاب من عدمه    

فقد أحاطت كل رسمية نظامها بجـدار فـصل عـن           .. على المناقشة او إبداء الرأي    " حجر"ذاتها إعالن   
قت عينه الذي أعلنت فيه هذه الرسـميات عـن          األنظار واألخطار وأعلن االستقالل عن الشعب، في الو       

حاملة إليه هـدايا التطبيـع       .. لخطب وده .. ليس استقبال االستعمار فحسب، بل الذهاب اليه      .. استعدادها
دون حميمية  ومبدية كل االستعداد للمقايضة  دون تجاوز لمقررات المقاطعة  ما دامـت األرض التـي                   

وكـيال  !!.  حقوق الناس الذين يقاضون عليها، هم غير ناسـهم         ستقايض عليها خارج جدارها، وما دامت     
.. او دوار او غبار السفر فإن الواجب، يدعونا جميعاً        .. تضيع الحقيقة، او تغطي المواقف ستائر النسيان      

قبل السفر واالشتراك في أعمال التصوير ضمن جدران األكاديمية البحريـة  .. تثبيت اللحظة بتصريحاتها  
ثم وضعها مقابل تصريحات لحظة انتهاء أعمال فالشات كـاميرات التـصوير وأجهـزة              .. في أنابوليس 

سـنتكلم بكـل    : "فقد وعدنا األمين العام لجامعة الدول العربية، الذي كان محبوباً ب          .. إضاءة الفضائيات 
  ". صراحة وسيعلم العالم كل ما حدث في أنابوليس

عل فـي   .. وما قيل بعد المؤتمر تواجهان بعضهما     .. درةما قيل قبيل المغا   .. وما بعد .. ما قبل .. لحظتان
  .. ألولئك الذين روجوا لهذا المؤتمر منذ حين.. مراجعة ذاتية.. ذلك
  : ما قبل أنابوليس÷ 

فقد شـكلت   .. هو رقعة الدعوة التي وجهت للفلسطينيين     .. في الطريق الى أنابوليس   .. أول ما يلفت النظر   
كممثل شـرعي ووحيـد للـشعب       " منظمة التحرير الفلسطينية  "عالمي ب   سحباً لالعتراف ال  .. هذه الرقعة 
  . الفلسطيني

وهي سابقة في   .. الى منظمة التحرير  " ليس"الفلسطينية و " السلطة"وجهت وزيرة الخارجية األميركية الى      
تمتـد  " الـسلطة "فمن المعـروف ان     .. قد يكون لها نتائجها وتداعياتها    .. تاريخ االتصاالت والمرجعيات  

" الـضفة والقطـاع   "الحياتها ضمن الحدود الجغرافية لواليتها أي أنها تدير شؤون الفلسطينيين ضمن            ص
هؤالء يمثلهم  .. وهي ال تمثل ال من قريب وال من بعيد أياً، من فلسطينيي الشتات، في مخيمات الالجئين               

حتـى لـو تـم دمـج        " السلطة"ويشكل كيانهم منظمة التحرير الفلسطينية التي هي في األساس مرجعية           
ألسباب باتت معروفة أيام المرحوم عرفات، وكمرحلة انتقالية مع أبي مازن، على أمـل              .. الرئاستين معا 

   ٢٠٠٥.ان يعاد النظر في كل ذلك عند اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، كما جاء باتفاق القاهرة
 الفلسطينية أميركياً وسوف تلحـق بهـا        تم سحب االعتراف بمنظمة التحرير    .. في الطريق الى أنابلويس   

حينمـا  .. ان رقعة الدعوة  .. وقد يظن البعض ممن يحسنون الظن بالدكتورة رايس       .. الرباعية وما بعدها  
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وقد تكون  .. لكن الوقائع تدلل على ذلك    .. ال تعني سحب االعتراف   " المنظمة"وليس  " السلطة"حملت اسم   
بأن إثارة  .. حين ذكرت ألكثر من وفد فلسطيني     .. ظمة التحرير القاهرة على علم مسبق، لما كان يبيت لمن       

  . ف إنما يشكل استفزازاً ألميركا. ت. موضوع إعادة بناء م
كذلك، فقد سبق ألبي مازن أن قال لبعض الذين راجعوه، بشأن مباشرة لجنة األمنـاء ألعمالهـا بهـذا                   

 العربية، راغبة بإعـادة النـشاط لمنظمـة         يا عمي، ال أميركا، وال أوروبا، وال الدول       : "الصدد، أن قال  
  ". التحرير او عودة الروح لها

.. ف.ت.ب م " االعتراف"أن نراقب تطورات سحب     .. ندعو، عند هذه اللحظة، وعند قراءة رقعة الدعوة       
.. وهو تهديد يأتي بالتزامن   .. وتقدير األضرار واألذى اللذين سيلحقان بالقضية الفلسطينية برمتها       .. الحقاً
وهو الـشرط الـذي يقتـضي       .. الذي ساقته وزيرة خارجية أولمرت الطامحة لتكون مكانه       " الشرط "مع

وقـد أجـاد   .. وهو خطر  لو تعلمـون  فظيـع   ".. اسرائيل كدولة يهودية  "االعتراف من الفلسطينيين ب     
فـإن خطـوة اشـتراط      : ".. في إيجاز وتكثيف األخطار المترتبة على ذلك حين كتب        " كلوفيس مقصود "
وعلينا، أيضا، التوقف عنـد هـذا       ".. سرائيل االعتراف بيهوديتها تشكل الضربة االستباقية لحق العودة       إ

بمنح الحكمة والشجاعة لكـل الـذين       "رغم صلوات البابا الخاصة     .. وكيف يمكن تسلله الحقاً   .. االشتراط
ذي يشكل إخراج حق العـودة،      ال.. والمهم بالنسبة لنا التيقظ لهذا التسلل     " يشاركون في هذا المؤتمر المهم    

  .. والتحقيق.. نهائياً من التداول والبحث
".. مناقشة الصلح مع اسـرائيل    "و" التطبيع"فإن احدى الجلسات سوف تشهد بحث       .. حسب جدول األعمال  

ألن .. بل كمبياالت بال رصيد   .. بضاعة غير مسعرة، وقد تكون بال ثمن      .. هكذا يعرض العرض العربي   
بينما يعتبر الرئيس محمود عباس ان أمامنـا        " يطلق مفاوضات ال حالً   "ول إنها تتوقع بياناً     السيدة ليفني تق  

دون " الـصلح "و" للتطبيع"العربي واإلسالمي   " العرض"معتمداً على عرض    "ثمانية شهور لتحقيق السالم     
  .. تسعيرة

فندق تنتهي مـع خـروج      لكننا لسنا بصدد اجتماعات في      "وحين تقول السيدة ليفني مؤكدة، قبل المؤتمر        
لقد توصلنا الى وثيقة مشتركة ستعلن      : "يؤكد السيد ياسر عبد ربه عراب كل التنازالت       ".. الدخان األبيض 

  ". تتطرق الى كل شيء.. في المؤتمر
نحن عند تثبيـت لحظـة      .. لكننا هنا، لسنا بصدد تكذيب فالن او عالن       " البحر يكذب الغطاس  "قيل قديماً   

نحن نحـاول   .. ومقارنتها بلحظة تصريحات وأقوال ما بعد المؤتمر      ..  قبل المؤتمر  أقوال وتصريحات ما  
 حـين  ١٩٩١أكثر من تكذيب التنبوءات، ألن الكل يتذكر قول شامير بعد مؤتمر مدريـد      .. تثبيت للحظة 

 ويبدو أن الوقائع قد أثبتت صدقية     " ذهبت الى المؤتمر ألماطل وأسوف قدر ما أستطيع من السنين         ": قال  
  . وما يذهب اليه اآلن وفد الترويكا أولمرت  ليفني  باراك.. ما ذهب اليه شامير

اذا كنا نتحدث عـن وثيقـة تحـدد         : ".. وحين كان قريع يرد بصورة غير مباشرة على عبد ربه بالقول          
 سنرى ما إذا كنا سنتمكن    "، لكنه يضيف    "المبادئ األساسية للمفاوضات، فلم يعد هناك وقت للتوصل اليها        

هو التـدخل   " االثنين"وكأن المدقق يقرأ ما بين السطور ليعرف ان المقصود بيوم           . "من ردم الهوة االثنين   
  . األميركي" االمالء"الرغبة األميركية، او .. األميركي

قصد منـه ان يـشيع جـواً مـن          .. يبرز تصريح او بيان للرئيس جورج بوش السابق       .. بين هذا وذاك  
التصريح او البيان يقول ان     .. دينا، ولدى الشعب العربي بعمومه المزيد من الشك       لكنه أثار ل  .. االطمئنان

هذا االلتزام الشخصي للرئيس بوش االبـن       .. مجدداً بحل الدولتين  " يؤكد التزامه الشخصي  "الرئيس بوش   
الـذبح  هذا االلتزام هو الذي جعله يعتبر كل عمليـات  " أمن إسرائيل"ب.. يذكر بالتزامه العقيدي االيماني   

واالغتيال واالجتياحات والعسف واستخدام القوة المفرطة من قبل حكومات االستيطان المتعاقبة منذ تولي             
ان مؤتمر أنابوليس   .. نؤكد أمام تأكيده  .. يجعلنا.. بوش الرئاسة األميركية، بأنه دفاع مشروع عن النفس       

ة بعهده ولـيس التزامـاً بحـل للقـضية          وحل المسألة اليهودي  " اسرائيل"انما هو تجديد اللتزام بوش أمن       
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والعراق ماثـل   .. بل للمزيد من عمليات إذاللهم    .. كرمال عيون العرب، او رائحة بترولهم     .. الفلسطينية
  .. للعيان

تعمد أبو مازن وصائب عريقات، وعلى      .. في أول مخاضات العمل والتحضير في الطريق الى أنابوليس        
لقول بأن األهم من المؤتمر الدولي  وكان حينها بال اسـم،            وجه الخصوص صائب عريقات التصريح وا     

تبين كل القضايا ولـن تـستثني       " وثيقة"دون  " يذهبوا"وأن الفلسطينيين لن    .. وبال تاريخ  هو التحضير له     
وأكد .. القدس، الحدود، الدولة المياه، المستوطنات، والالجئين     : بل أنه في أحد أهم تصريحاته ذكر      .. شيئاً

بينمـا  ".. ليصادق عليهـا  "ألمور جميعها يجب ان تدرج في الوثيقة التي ستطرح على المؤتمر            ان هذه ا  
وطوراً ترفع  " الترانسفير"مذكرة بزمن   " الدولة الفلسطينية حل لعرب إسرائيل    "كانت ليفني تؤكد تارة بأن      

  ". بيهودية الدولة"في سقف اللقاءات اشتراط االعتراف 
وواهم كل مـن يعتقـد أن       .. الي لمؤتمر أنابوليس، هو غير اليوم الذي سبقه       ال شك ان اليوم الت    : ما بعد 

.. وان األيام الفلسطينية، ستشهد أوقاتاً عصيبة     " أغراضه"األمور كما هي، وأن مؤتمر أنابوليس لم يحقق         
وأن األيام العربية، أيضاً، ستشهد حالة من التفلـت مـن برقـع             .. وستواجه عنتا جديدا ودوامات عديدة    

الذي كان يغطي رسميات أمام شعوبها، وان دوالً إسالمية، ستـشهد أيامهـا، انـصياعاً اكثـر                 .. حياءال
العربـي المرشـح    " دول االعتدال "يظلل كل ذلك، محور ما يطلق عليه اسم         .. للمطالب الصهيو أميركية  

ولهما بهـذا   حيث تتساءل تونس وكذلك المغرب عن أسباب عدم شم        .. للتوسع أقله باتجاه المغرب العربي    
  . االسم

. المرشح للتوسـع  " باالعتدال العربي "األيام الفلسطينية، هي الوسط الذي سيشهد التفاعل األكبر مستقوياً          
.. ومستضعفاً بقايا الممانعة العربية المرشحة لالنكماش، ما لم تطرأ تغييرات في بعض الساحات العربية             

وليس فقط  " خارطة الطريق "الفلسطينية مهددة بمقدمة    وستكون كل فصائل المقاومة     .. مثل لبنان، العراق  
الـشهير باعتبـار    " مرسومه"وقد دفع الرعبون، مقدماً السيد سالم فياض حين أصدر          .. حماس في غزة  

في عين الوقت الذي تجوب فيه االجتياحـات العـسكرية          " ينزع"وأن سالحها يجب ان     " ميليشيا"المقاومة  
مناطق الضفة، تعتقل، وتقتل، وتداهم، على مرأى       " ايهود"ك وكالهما   لحكومة أولمرت ووزير دفاعه بارا    

ومسمع السيد سالم ووزير إعالمه رياض المالكي الذي، ال يخجل، ليلة أنابوليس، مبرراً فـضيحة أمـن                 
  ... المتظاهرين ضد أنابوليس" يقتل"السلطة وهو يضرب و

 يفيد ألخذ واستخالص الدروس، وقد يكـون أهـم          قد" الما قبل "لكن  ... هو بالتأكيد غير ما قبل    ... ما بعد 
والتجربة السابقة ماثلـة    ... لم يعد مجدياً وال يمكنه ان يصمد كحل نهائي        " الدولتين"هذه الدروس، ان حل     

وبخاصة لعيان كل مدقق ومراجع للتواريخ وللتصرفات، للمهرجانات االعالمية التي غطت كل            ... للعيان
... افقها حشد من اسماء دول الرعاية او الدول المانحة، او الـدول النفطيـة             التواقيع والمعاهدات والتي ر   

  ... ومقارنة كل ذلك مع ما تحقق على أرض الواقع
ان ال شيء من المحددات الخمس قد ادرجت بما اطلق          : تلفت ان لم تكن تصفع هي     " الما بعد "أول لحظة   

   ..ود وال الدولة، وال، وال، وال، وال القدس، وال الحدال الالجئين، وال المياه" وثيقة التفاهم المشترك"عليه 
انما هي وثيقـة إرغـام،      " التفاهم"نعرف ان ما اطلق عليه وثيقة       .. من السياق العام لرحلة وفد ابو مازن      

ونعرف من نتف ما وصل  حتى اآلن  عن كواليس أنابوليس، بأن الوفدين، لم يتوصـال الـى صـياغة                     
وان الرئيس جورج بوش، وكوندا وزيـرة خارجيتـه   ... ، كذب شعبه وذاتهمشتركة، وان ياسر عبد ربه  

تدخال شخصياً وأمسكا بالقلم ليخطا وثيقة ربع الساعة االخيرة من افتتاح مؤتمر أنابوليس، وان أصـوات                
والكل الحظ ان بوش، كان يضع نظارة قراءة في القسم األول           ... القاعة كانت تصل الى غرفة الصياغة     

  . اي الوضع الذي شهد تدخله شخصياً.. في وضعها األخير" الوثيقة"ح، ذلك ألنه كان يقرأ نص من االفتتا
المكـرر بعـد    " الغمـوض "كذلك، يمكن القول، كأول مكرر، للحظة، تصدم بشدة تدفع الى الترنح هـذا              

..." لتقييموالكل يتذكر مطالعة هنري كسينجر حول هذه االتفاقات، وقوله، في تلخيص ا           ... اتفاقيات اوسلو 
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ومـرة أخـرى    "... وهذا سيكون لمصلحة إسرائيل   " الغموض"هو  ... إن أفضل ما تحتويه هذه االتفاقات     
زاده، بوش، وبخط يده، ويـد كونـدا،        ... غموض مقصود، متعمد  "مكررة يلف الغموض وثيقة أنابوليس      

أو بما فـي ذلـك      "لعالقة  حل جميع القضايا ا   " ليكتبا نصاً دون تحديد   ... حين شطبا قضايا تتعلق بعناوين    
". كما تحدد في اتفاقات سـابقة     "ومكابح تشير إلى    " فرامل"لكن مع   " من دون استثناء  "و" القضايا الجوهرية 

ستراقب الواليات المتحدة   "، و "التنفيذ الفوري اللتزاماتها بموجب خارطة الطريق     : "مع سيف التهديد التالي   
تنفيـذ معاهـدة الـسالم      "، و "ات الخاصة بخريطة الطريق   وتحكم على مدى وفاء كل من الطرفين بالتعهد       

  . سيكون متوقفاً على تنفيذ خارطة الطريق وفق ما تحكم به الواليات المتحدة" المستقبلية
أما كلمة بوش االفتتاحية فقد اعطت ليفني وليبرمان كل ما طالب بـه اليمـين الـصهيوني، ونتنيـاهو                   

وهذا إعالن باالعتراف الذي كان شرط ليفني       ".. للشعب اليهودي االلتزام بأمن اسرائيل كدولة     : "وغيرهم
للذهاب الى مؤتمر أنابوليس  قبل ركوب الطائرة، وفي وجه كل من أبي مـازن وقريـع، وعريقـات،                   

في وجه أي مطالبة الحقة من مفاوض السلطة للبحـث          ... وخاصة، وقبل كل شيء   ... وفياض وعبد ربه  
بـأن  ... وهـذا ايـضاً، اعتـراف مـوارب       ... وهي خالصة لليهود  " وددولة اليه "فهذه  " حق العودة "في  

بل يمكن ان يتحول الى بند يدرج لمفاوضات الحقـة مـا دام جـدول               ... لم يعد خيال مآته   " الترانسفير"
بل يمكن ان يظل فارغاً وال تجري فيـه اي عمليـة مـا دام               ... بال اي بنود  ... األعمال ال يزال فارغاً   
يمليهـا، ويكتبهـا    " االتفاقـات "بقلمه وبخطه، او بخط وزيرة خارجيته في صياغة         الرئيس بوش، يتدخل    

  ... تماما كما حصل في أنابوليس... ويقوم بقراءتها
مدى " يقرر"وهو الذي   " سيحكم"وهو الذي   " سيراقب"وحسب الوثيقة، ثم كلمة االفتتاح فإن بوش هو الذي          

من قبل  " االلتزام الشخصي "بل ليلة من االفتتاح تصريح ب     وق... وكان سبق ذلك كله   ... االلتزام بالتعهدات 
  ". الدولة اليهودية"و" الفلسطينيين"بوش بالمضي في المفاوضات حتى الوصول إلى المعاهدة بين 

وبحمايتهـا وبمـساعدتها وببقائهـا      " أمن اسرائيل "كل االمور في قبضة بوش، الملتزم، دينيا وعقيديا ب        
على كل ما يتيح لـه، ولـسياساته        ... وقد حصل اآلن بعد أنابوليس    . ..وخوض الحروب ألجل ذلك كله    

الذي سيصبح هـو    " مؤتمر أنابوليس "عبر  ... بعد تفويض شهد عليه المجتمع الدولي     ... بالتنفيذ والتطبيق 
  ... المتقدمة على كل مرجعية اخرى" المرجعية"

 اي مدى انتهاك الواليات المتحـدة       ستظهر الى "مقابلة لحظات ما قبل، ولحظات ما بعد مؤتمر أنابوليس          
مـن أولئـك    ... من الفلسطينيين " االصدقاء"لكل ما فكر به     ... االميركية، وبشخص الرئيس بوش بالذات    

وكال لهم كل ثناء ومديح وجعلوه سيدهم ودليلهم ومرشدهم الى التسوية، فإذا به يأخذهم              ... الذين وثقوا به  
  ... والفظيعة... ن له نتائجه الوخيمةالى التسليم واالستسالم هذا الذي ستكو

على كل الدول العربيـة     : "... بوضوح حين قال  " األمر"أما بالنسبة للدول العربية فقد استخدم بوش فعل         
والتقرب مـن اسـرائيل،     : "والحظوا األمر الجازم الحاسم     "  إظهار دعمها القوي لحكومة الرئيس عباس     

أكيد من خالل القول والفعل على انهم يؤمنـون بـأن السـرائيل             والعمل على تطبيع العالقات معها، والت     
انها خطوات حيوية من أجل التوصل الى سالم نبحـث          ... ولالسرائيليين منزال دائما في الشرق االوسط     

  ". عنه جميعا
االعتراف بالدولة اليهودية، والمراقبـة والحكـم       : والتدرج نحو التسليم يقتضي   ... الكالم اكثر من واضح   

ركا في المضي والتقدم فكلما ضربت فصائل المقاومة، تقدمت المفاوضات، وكلما نزع من سالحها،              ألمي
التـي تـؤدي الـى      " الديموقراطيـة "تقدمت المفاوضات، وكلما اجهز على المقاومة تمت عملية انتصار          

لمـرت، الن   وقبل اي نهاية لمحادثات عباس  او      ... اما التطبيع العربي فهو الزم في كل حين       ... التسوية
  ... النهاية في ذلك مقترنة بإنجاز التطبيع قوالً وفعالً

  ١٣/١٢/٢٠٠٧السفير 
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  انحرافات مسار التفاوض بعد أنابوليس .٦٤
  أحمد الحيلة

 اإلسرائيلية، في ظل أجـواء مـن التـصعيد          -تنطلق الجولة األولى من المفاوضات الثنائية الفلسطينية        
 وبعد أنابوليس، هذا في الوقت الذي تعاني فيـه غـزة مـن آثـار             اإلسرائيلي الذي لم يتوقف قبل وأثناء     

 فلسطينياً غزياً، ومخلفاً نحو مائتي جريح أصيبوا جـراء العمليـات           ٣٤الحصار الذي حصد أرواح نحو      
العسكرية اإلسرائيلية األخيرة هناك، هذا فضالً عن تدهور الوضع الصحي، والتعليمـي، والـصناعي،              

  ..ومجمل قطاع الخدمات
 عزمها بنـاء    - بعد أنابوليس    -ن جانب آخر، تنطلق المفاوضات على وقع إعالن الحكومة اإلسرائيلية           م

 وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم، في خطة ترمي الستكمال حـصار القـدس بحـزام              ٣٠٧نحو  
 ديموغرافي استيطاني يهودي يعزل القدس عن باقي الضفة الغربيـة، بذريعـة أن القـدس ال تخـضع                 

  ..لاللتزامات المتبادلة الواردة في خارطة الطريق
الجديد طرح سؤاالً حول جدوى المفاوضات أو جدوى انطالقها تحت سيف وعنـف              -هذا الواقع القديم    

  ؟..اآللة الحربية اإلسرائيلية، وتحت تهديد االستيطان في القدس
ـ               ين مؤيـد ومعـارض النطـالق       وحول هذا السؤال، فقد ثار جدل في أروقة المقاطعة فـي رام اهللا، ب

المفاوضات في ظل التصعيد اإلسرائيلي الراهن، ولكن الكفة رجحت أخيراً لصالح المؤيدين رغـم لغـة                
  ..الرفض، والقلق، واإلدانة لالستيطان ولالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة

ـ                  ل تلـك   وبغض النظر عن مبررات كل طرف، فإنه من المؤكد أن التفاوض في هذا التوقيت وفـي ظ
، يخلق بـال شـك      ..المعطيات االستيطانية الجديدة في القدس، وفي ظل استمرار االعتداءات اإلسرائيلية         

  :ظالالً سلبية على مسار التفاوض والقضية، ومنها
أن التفاوض تحت الحراب وباألمر الواقع، يضع المفاوض الفلسطيني األعزل والضعيف، تحـت             : أوالً •

، كما يشغله عن المسائل الجوهرية الدائمة بالمسائل الظرفية القائمة؛ فبـدالً            ..رالضغط اإلسرائيلي المباش  
، سيجد نفـسه    ..من تفرغ المفاوض الفلسطيني للبحث حول القدس، والالجئين، والدولة، والسيادة، والمياه          
نه ال يعقل   ، أل ..منشغالً بالمطالبة بوقف االستيطان الجديد، ووقف االعتداءات العسكرية، ورفع الحواجز         

أن ينجح المفاوض الفلسطيني في إقناع شعبه بحيوية وأهمية المفاوضـات السـتعادة القـدس واألرض                
، في الوقت الذي هو عاجز فيه عن رفع حاجز هنا أو هناك، أو عاجز عن إدخـال األدويـة                    ..والحقوق

ائيلي، ومـسألة بنـاء     ومن هنا وجدنا أن موضوع التصعيد اإلسر      . والمواد اإلنسانية إلى غزة المحاصرة    
 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس قد سيطر على اللقاء الذي جمع قبل عـدة أيـام                  ٣٠٠أكثر من   

وهذا يعني  . السيد أحمد قريع بالسيدة تسيبي ليفني، كما أنه سيطر على اهتمام المقاطعة في رام اهللا أيضاً               
 سيتقدم على   - على أهميته    -د الشعب الفلسطيني    أن النقاش حول االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية ض      

  .نقاش المسائل الجوهرية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية أو يشغل المفاوض الفلسطيني عنها
الشروع بالمفاوضات قبل توقف االستيطان في القدس، قد يفضي فلسطينياً لقبول األمـر الواقـع               : ثانياً •

 بتحلـل الطـرف     - بحكـم الواقـع      -لمعطيات، يعني القبول مبـدئياً      ؛ فالتفاوض في ظل هذه ا     ..هناك
اإلسرائيلي من استحقاقات خارطة الطريق التي تفرض عليه وقف االستيطان، وبالتالي إفـساح المجـال               

  ..لالحتالل لفرض المزيد من وقائع التهويد لمعالم القدس الجغرافية والديموغرافية
 إلى إغراء االحتالل بارتكابه المزيد من الحماقات واالنتهاكات بحـق           التفاوض بهذا الشكل يؤدي   : ثالثاً •

الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ألنه ال يدفع الثمن بالمقابل؛ فإذا كان الفلسطينيون مكشوفون أمـام                
: لالدبابة اإلسرائيلية، فالتفاوض بهذه الطريقة سيكشفهم سياسياً، وكأن لسان حال المفاوض الفلسطيني يقو            

أن ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في الضفة والقطاع ال يساوي أهمية تعليق التفاوض ولو مؤقتـاً ألن                  
، وهذا ما شجع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي ايهـود           ..األمر ال يعدو عن كونه مجرد خطأ هنا أو هناك         
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اسـتمرار العمليـات    إلى اإلعالن  عن تعهده ب     ) ١٢/١٢(اولمرت في اليوم األول النطالق المفاوضات       
  ".زوال خطر صواريخ القسام"العسكرية ضد غزة حتى 

كان من المتوقع بالمفاوض الفلسطيني أن يرد بتعليق المفاوضات إلى أن يلتزم االحتالل بما ألزم به نفسه                 
في انابوليس من وقف فوري لالستيطان وفقاً لخارطة الطريق، وبوقف انتهاكاته المستمرة ضد الـشعب               

، هذا فضالً عن أن     ..ني، ألنه ال يعقل أن يكون االلتزام األمني من الطرف الفلسطيني أوالً وثانياً            الفلسطي
المقاومة الفلسطينية هي ردة فعل على وجود االحتالل الذي يحاول أن يبدو بمظهر المدافع عن نفسه أما                 

  .الفلسطيني، في محاولة منه لقلب الحقائق" اإلرهاب"
مفاوضات هو حنكة فلسطينية مطلوبة إلشـعار االحـتالل واألمريكـان بخطـورة     ومن هنا فإن تعليق ال  

الستمرار المفاوضـات وإن كـان      ) واشنطن وتل ابيب  (الموقف، مستغلين في ذلك حاجة الطرف اآلخر        
  .ألغراض خاصة تتعلق بكل منهما

 سـوء اإلدارة    إذن، نحن أمام انحراف في مسار التفاوض، وذلك ناتج عن وجود خلل فلسطيني، نابع من              
للمفاوضات، ومن اختزال الخيارات السياسية في التفاوض فقط ولمجرد التفاوض أحياناً، ونابع أيضاً من              
استمرار حالة االنقسام الداخلي الذي يضعف المفاوض الفلسطيني ويهدد مستقبل القضية، في الوقت الذي              

 رغبة صهيونية انعكست في البيان الختامي       يقبل فيه الرئيس عباس والعرب بثنائية المفاوضات تماشياً مع        
عندما دعت االتحاد األوروبي إلى     ) ٥/١٢(ألنابوليس، وأكدتها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني        

االكتفاء بدعم عملية السالم دون السعي إلى إمالء نتائجها، وعندما أكدت خالل لقائها نظيرها الـسلوفيني                
 أن المفاوضات بعـد     - ٢٠٠٨سلوفينيا ستتولى رئاسة االتحاد األوروبي عام        علماً بأن    -ديمتري روبل   
  ".عملية ثنائية ال تحتاج إلى طرف ثالث"أنابوليس هي 

أي أن القضية الفلسطينية يراد لها أن تصبح في ذمة إسرائيل ورؤيتها السياسية للحل، بدالً عن المرجعية                 
  .العربية والشرعية الدولية

١٣/١٢/٢٠٠٧ 
  
  بل العالقة بين اإلخوان والدولةمستق .٦٥

 محمد أبو رمان
ما مدى رهان المؤسسة الرسمية على التيار المعتدل في اإلخوان؟ وكيف تقرأ أسباب الهزيمة اإلخوانيـة                
في االنتخابات النيابية؟ وكيف تُلتقط الرسالة السياسية في حل مجلس شورى اإلخوان لنفـسه والتلـويح                

قع التنظيمية؟ وكيف تُفهم استقالة المراقب العـام الـسابق لجماعـة اإلخـوان              بعودة التيار المتشدد للموا   
أسئلة كانت مدار سجال النخب المثقفـة والـسياسية         .. المسلمين، عبد المجيد ذنيبات من مجلس األعيان؟      

  .واإلعالمية
، وهي نتيجـة    تكمن أولى المفاجآت بأن القراءة الرسمية لم تكن تتوقع النتيجة التي حصل عليها اإلخوان             

إذ كانت أسوأ التقديرات أن اإلخوان سيحظون بما بين عشرة إلى           . شكّلت صدمة للمؤسسة الرسمية كذلك    
بتراجع شعبية الجماعة فـي العديـد مـن         " الهزيمة اإلخوانية "وتفسر القراءة الرسمية    . اثني عشر مقعداً  

ة من المجتمع األردنـي، وإلـى       المناطق، وبتأثير األوضاع في غزة وأخطاء حماس على شريحة واسع         
الذي أدى ببعض القيادات اإلخوانية إلى لعب دور سلبي ومباشـر فـي             " الصراع داخل جماعة اإلخوان   "

، وأن ما حـصلوا     "التزوير ضد اإلخوان  "وتؤكد القراءة الرسمية أن الدولة لم تتدخل في         . هزيمة اإلخوان 
تراجـع شـعبية   " تثبت بصورة مباشرة وواضـحة  عليه من أصوات هي األصوات الحقيقية، وهي أرقام       

  ".اإلخوان
في اإلخوان، بل تعتبر أن هذا الخط غير حاسم         " الخط المعتدل "القراءة الرسمية ال تقع أسيرة الرهان على        

ولم يكن قادراً بما فيه الكفاية على وضع حد فاصل لتغول حماس الكبير وتأثيرها على شـريحة واسـعة                
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ن األجدى بقيادة الجماعة أن يكون لها موقف معلن واضح وحاسم ال يقبـل التغطيـة                وكا. داخل التنظيم 
للحركة الذي يهدد عالقتها بالدولـة      " االختراق الخارجي "والسكوت أو الحديث الخجول على استحياء عن        

  .في الصميم
"  فلـسطينية  األردنيين من أصول  "على النقيض من الرؤية الدارجة؛ لم تكن قصة تمثيل جماعة اإلخوان ل           

لكن هذا ال ينفي أن القراءة الرسمية تـرفض         . مطروحة في القراءة الرسمية، ألنهم ال يمتلكون هذه القوة        
قطعاً هذا الطرح؛ فالدولة هي التي تمثل األردنيين جمعياً، من كافة األصول والمنابت، ومنظمة التحرير               

وال يـسمح بتعـدد     . خـارج وفـي فلـسطين     الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في ال       
  .المرجعيات والوالءات في األردن، كما هي الحال في دول عربية أخرى

فهنالك اختراق كبيـر تقـوم بـه        . أحد المحكّات الرئيسة في عالقة اإلخوان بالدولة يتمثل بحركة حماس         
وان منظمون فـي حركـة      حركة حماس في التنظيم اإلخواني، وهنالك العديد من األفراد من جماعة اإلخ           

وستُحول قريباً جداً مجموعة من اإلخوان إلى محكمة أمن         . حماس، وبعضهم تورط في أنشطة ضد األمن      
  ".التخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل األردن"الدولة في قضية تتعلق ب

الك دور ونـشاط    تأثير حماس ال يقف عند الجانب األمني، فعلى المستوى السياسي والتنظيمي والمالي هن            
 بطريقـة   – تعيـد    - بالفعـل  –وتذهب القراءة الرسمية إلى أن حمـاس        . ملحوظ لحماس داخل اإلخوان   

 محاولة إنتاج دور الفصائل الفلسطينية في نهاية الستينات، وهو ما لن تسمح به الدولة بأي حـال         -أخرى
  .من األحوال

عـالمي، يـضم فلـسطينيي      " إخواني فلسطيني "أحد التطورات الجديدة بدء حماس بالتحضير لقيام تنظيم         
الشتات في العديد من الدول، واألراضي المحتلة، واألردن بال شك سيكون إحدى أهـم الـساحات التـي      

فـي حركـة    ) اردنيين من أصل فلسطيني   (ستحاول حماس فرض نفوذها عليه، من خالل تنظيم اخوان          
  .اًحماس، وفرض نفوذها وتأثيرها على جماعة اإلخوان محلي

في السياق نفسه فإن الرسالة التي يقدمها اإلخوان، بالتلويح بعودة التيار المتشدد للـسيطرة علـى قيـادة                  
فالدولة لم تدخل، فـي أي وقـت مـن األوقـات،            . للدولة بصورة شديدة  " رسالة مستفزة "الجماعة، هي   

كان فـي سـياق شـروط       بمقايضة دور اإلخوان باألمن واالستقرار، وما حظي به اإلخوان في األردن            
وال يملك أحد تهديد االستقرار واألمن أو التلويح بذلك سـواء           . تاريخية واضحة، وألن الدولة سمحت به     

من قبـل   " سوء نية "أما استمرار بعض القيادات باستخدام اللغة السابقة فإنّه يبطن          . كان متشدداً أو معتدالً   
مع أن الجماعة هي في األصل جمعية مسجلة، وتعمل وفـق           الجماعة، وكأنّها ترى في نفسها نداً للحكم،        

  .تصريح وترخيص محدد، ويجب أال تنسى هذه الحقيقة
السؤال اآلخر الحيوي يتعلّق بالطموح السياسي لإلخوان؛ فالقراءة الرسمية تـرى أن الجماعـة مـرت                

ألردني قد تغيرت، ويكفي أن     بتحوالت بنيوية وأن مواقفها ورؤيتها السياسية لحدود دورها في المجتمع ا          
الجماعة في خططها االستراتيجية كانت تسعى إلى الحصول على نسبة تقارب ثلث مقاعد مجلس النواب،               

، ..)عمان، اربد، الزرقاء، مادبـا، الكـرك      (من النقابات المهنية، وتقريباً أغلب البلديات الكبيرة        % ٦٥و
 النظام السياسي نفسه، علـى النقـيض مـن الـدور        وهي مرحلة تمهد لدور سياسي متعاظم يعيد تشكيل       

  .السياسي التقليدي الذي كانت تقوم به الجماعة خالل العقود السابقة
ويؤكد بعض المسؤولين أن قيادات في جماعة اإلخوان طلبت من حماس الخطة التي استخدمتها للسيطرة               

، وأنّهم بالفعل حـصلوا عليهـا فـي         على البلديات والفوز باألغلبية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني       
وتذهب القراءة الرسمية إلى أن حماس طلبت مـن         . محاولة الستنساخ التجربة أو اإلفادة منها في األردن       

حلفائها في اإلخوان الدفع باتجاه تقديم قائمة تتضمن عدداً كبيراً من المرشحين وبنوعية وصفات معينـة                
  .الطلب الذي لم يتمكنوا من تسويقهفي االنتخابات النيابية األخيرة، وهو 
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لكن، وعلى الرغم من االزمة الواضحة في العالقة مع اإلخوان، تستبعد القراءة الرسمية سـيناريو حـل                 
الجماعة أو الحزب، وتؤكد أنّهما يعمالن وفق القانون، وأن التعامل معهما سيكون وفق القـانون، وهـو                 

.  حصل في أزمة النواب األربعة الذين زاروا بيت الزرقـاوي          تعامل مع أفراد ال مع المجموع العام، كما       
وعلى هذا األساس فإن المقصود بمقابلة رئيس الوزراء السابق، معروف البخيت، مـع وكالـة األنبـاء                 
األردنية لم يكن التلويح بحل الجماعة أو الحزب وإنما التنبيه إلى خطورة المرحلة التي وصلوا إليها فـي                  

  .ةعالقتهم مع الدول
قائمة في إعادة هيكلة الحـضور االجتمـاعي للجماعـة والتعامـل مـع            " االستراتيجية الوقائية "ال تزال   

التي أقامتها، وال تزال هنالك خطوات كثيرة في هذا المجال كي ال تكون الجماعـة               " المؤسسات الموازية "
فالمطلوب، .  معقدة ومركبة  ، ما يجعل من التعامل معها الحقاً يدخل في ضوء حسابات          "دولة داخل الدولة  "

من اآلن، وضع حدود لدور الجماعة ونفوذها وحضورها تحمي األردن من سيناريوهات خطرة وحرجة              
  .وقعت فيها دول عربية أخرى

بخصوص استقالة عبد المجيد ذنيبات؛ فإن الرسالة ستكون سلبية للغاية وستدفع باألزمة إلى حدود سيئة،               
 أنّه ال يوجد معتدلون ومتطرفون داخل الجماعة، فالكل في المحصلة يقف في             وستُكرس قناعة لدى الدولة   

فاختيار الذنيبات لعضوية األعيان كان تكريما لشخصه ولجماعته من أعلـى المـستويات،             . الخندق نفسه 
  . رفض للتكريم وثقب كبير وحساس في العالقة بين الطرفين- بمعنى آخر–واستقالته هي 

مون القراءة الرسمية ودالالتها المهمة، فإن المالحظة الرئيسة أن األزمة بين الدولة            بعيداً عن مناقشة مض   
وهنالك دواٍع ملحة للوقوف ملياً عنـد       . واإلخوان تسير بصورة متسارعة نحو التعقيد إلى مراحل متقدمة        

  .الروايات والقراءات المتضاربة ووضع النقاط على الحروف
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