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 ٢٢  :كاريكاتير
***  
  

  "فتح"مع " ال غالب وال مغلوب" هنية يدعو إلى حوار .."حماس" ذكرى انطالقة في .١
أحيت حركة حماس أمس، ذكرى انطالقتها في : ١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلـسطينية     في   كتب محمد البابا  

ر ساحة الكتيبة بغزة وسط مهرجان اعتبر األكبر حشداً من بين مهرجاناتها، منذ الحسم العسكري، بحضو              
قيادات الحركة وقيادات من الجهاد اإلسالمي وألوية الناصر صالح الدين وفتح الياسـر، فيمـا امتنعـت        

  .قيادات قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن المشاركة
 إلى إطالق مـسيرة المـصالحة       ]مهرجانالفي كلمته خالل    [ دعا إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال     و

سطيني واإلجماع على مسيرة الصمود والممانعة، والبحث عن القواسـم الفلـسطينية            والوفاق الوطني الفل  
  .المشتركة من أجل التفرغ للعدو المشترك المتمثل في االحتالل اإلسرائيلي

إن الزحوف والحشد الجماهيري الهادر في مهرجان حماس يـدلل علـى تمـسك الـشعب                 ":وقال هنية 
، مجدداً رفض حماس االعتراف بدولة      "ن الحقوق وتحدي الحصار   الفلسطيني بالثوابت ورفضه التنازل ع    

االحتالل اإلسرائيلي أو تقديم تنازالت في الحقوق الفلسطينية وفي مقـدمتها القـدس وعـودة الالجئـين                 
  .وتحرير األسرى

اللقاءات والمفاوضات مع قادة االحتالل اإلسرائيلي فيما يتصاعد العدوان على قطاع غـزة             "وهاجم هنية   
، مشيراً إلى أن حركته تعرضت للعديد من اإلغـراءات مقابـل            "جري تهويد القدس والمسجد األقصى    وي

  .التنازل، منها فتح أبواب البيت األبيض األميركي أمامها، مؤكداً ثبات الحركة
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 بتنفيذ كافة توصيات لجنة التحقيق في أحداث مهرجـان          تهأكد هنية التزام حكوم   على الصعيد الداخلي،    و
الرئيس الراحل ياسر عرفات إلحقاق الحق وكشف الحقيقة، واعتبر ذلـك سـابقة فـي التـاريخ                 ذكرى  

أعلن عن تمكن جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في حكومته المقالة من القبض               كما   .الفلسطيني
 سـبعة   على قتلة الدكتور حسين أبو عجوة القيادي في حركة حماس، موضحاً أن مجموعة القتلة تـضم               

أشخاص جرى إلقاء القبض على نصفهم، وكذلك إلقاء القبض على أحد العمالء المتورطين في اغتيـال                
  .الشهيد مبارك الحسنات

هنية أقسم في كلمته على     ، أن    فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في      ١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة  وأضافت  
ليه ورحبنا بكـل  إنحن مع الحوار وندعو   ": و الرئيس عباس بشروط، وقال    أجراء حوارات مع فتح     إعدم  

. "حوار على قاعدة ال غالب وال مغلوب ومن دون شـروط          : الوساطات، لكن باب الحوار مغلق، ونقول     
ن أ يطرح ويناقش ونحـن مـستعدون        ، كان هذا الشرط، كل القضايا     لن نقبل بأي شروط، أياً    ": وأضاف

  ."ودة الحوارأقول واهللا لن نقبل بأي شرط لع... نبحث كل القضايا
جنحـة العـسكرية    مام المهرجان كتائـب القـسام واأل      أحماس  حركة  من جانبه، حض المزيني في كلمة       

 التي تحشد قواتها على حدود القطاع اسـتعداداً         ،"سرائيلإ"لفصائل المقاومة على االستعداد للمواجهة مع       
  .لشن عملية عسكرية واسعة النطاق

المزيني شدد على    أن    رائد الفي  نقالً عن مراسلها في غزة،     ١٦/١٢/٢٠٠٧الخليج االماراتية   وأوردت  
، فيما انتقد الصمت العربي واإلسالمي على تجويع        ة الالجئين أن حماس ستقاوم أي حلول ال تتضمن عود       

  .غزة
 ولكننـا   ،لم تكن معركتنا معكم ولم نفكر برفع السالح علـيكم         " :وخص المزيني حركة فتح برسالة قائالً     

 مجرمة، وأعلنا العفو العام منذ اليوم األول، ولكننا لن نسمح بعـودة الفلتـان األمنـي لغـزة                   واجهنا فئة 
  ."وسنضرب بيد من حديد من يعبث في غزة

حماس منذ انطالقتها لم تشكل     "قال القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي إن           من جهته،   
نوعية مهمة باعتبارها أهم تجربة تربط حركـة اإلخـوان          إضافة كمية لفصائل العمل الوطني بل إضافة        

ودعا في كلمته خالل المهرجان إلـى        ."المسلمين في مواجهة مباشرة دامية مع الكيان الغاصب لفلسطين        
القيادة الفلسطينية بترتيب البيت الداخلي وعودة الحوار       " وطالب   ،"وقف كل اللقاءات العبثية مع االحتالل     "

  ."قف كل أشكال المالحقات والتحريض في الضفة المحتلة وغزةبين فتح وحماس، وو
  
  نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطينياالنتهاء من : عبد الرؤوف العلمي .٢

اللجنـة  " عبد الـرؤوف العلمـي إن         الوطني الفلسطيني  قال مدير عام المجلس   ،   نادية سعد الدين   -عمان
 عقد اجتماعاتها التي نظمتها طيلة األسابيع الماضـية فـي   القانونية المنبثقة عن المجلس انتهت أخيراً من 

اللجنـة  "وأضاف العلمـي أن      ".منظمة التحرير " تنفيذية"عمان من أجل بحث مشروع النظام المقدم من         
عقدت آخر اجتماع لها يوم الخميس الماضي في عمان، حيث التقت بـرئيس المجلـس الـوطني سـليم                   

ته حول مشروع النظام قبل أن يصار إلى رفعه بصيغته النهائية إلى            الزعنون الذي قدم مالحظاته وتوصيا    
 مادة إضافة إلى ملحق يبين      ٣١وأوضح بأن مشروع النظام يتكون من ديباجة و        ".اللجنة التنفيذية للمنظمة  

وتتركز أبرز مفاصل مشروع نظـام المجلـس         ".بسانت لوجي "طريقة االنتخاب المعتمدة وفق ما يعرف       
يض مدة والية المجلس إلى ثالث سنوات بدالً من أربع كما كان معموالً به وفق النظـام                 الجديد حول تخف  

فيما يدور التوجه الجديد على بلوغ عدد أعضاء المجلس الوطني الجديـد             .١٩٦٤االنتخابي السابق لعام    
 عضواً نصفهم يمثلون الخارج والنصف اآلخر من الداخل، بينمـا يـصل             ٣٥٠ – ٣٠٠بما يتراوح بين    

   . عضوا٧٤٦ًعددهم اليوم إلى حوالي 
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وينص مشروع النظام بحسب العلمي على اعتبار األراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، فيما              
 ألف نسمة دائرة انتخابيـة      ١٥تشكل كل دولة من الدول غير العربية التي يقيم فيها فلسطينيون أكثر من              

  .واحدة
شروع بحيث تشكل كل دولة من الدول غير العربية يتـوفر فيهـا العـدد               في الم " المهجر"وشطبت كلمة   

وتضع اللجنة ورئاسة المجلس جدوالً مـشتركاً يحـدد          .المطلوب من الفلسطينيين، دائرة انتخابية واحدة     
أماكن التجمعات الفلسطينية خارج الوطن، وفي حال تعذر إجراء االنتخابات في التجمعات بالخارج يـتم               

وقـد جـرى اختـصار       . تسمية ممثلين عنها في المجلس بعد االنتهاء من تشكيله وانعقـاده           االتفاق على 
التعريفات الواردة في المشروع، بحيث يقتصر التعريف بمنظمة التحرير الفلسطينية على كلمة المنظمـة              
فقط، وينسحب هذا األمر على التعريف برئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي اختصر بكلمـة رئـيس                

لمجلس فقط، والتعريف باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بكلمة اللجنة فقط، والمجلس الوطني             ا
بينما شطبت عبارة القيادة الفلسطينية للـشعب الفلـسطيني         ،  المركزي بكلمة المجلس المركزي الفلسطيني    

  .أينما وجدت في نص المشروع
 ألف نسمة مع أقرب جالية فلسطينية فـي اقـرب           ١٥ا عن   وتم دمج التجمعات الفلسطينية التي يقل عدده      
 ألف نسمة فما فوق، بحيث يمثل النائب الواحد الموجود          ١٥دولة مجاورة، حتى يبلغ عديد الجاليتين معاً        

ويقبل ترشيح شخص ما في األراضي المحتلـة         . ألف فلسطيني فأكثر   ١٥خارج فلسطين المحتلة حوالي     
 آالف شخص ممن يحق لهم االنتخاب، فيما ينخفض هـذا الـرقم بالنـسبة               ٣إذا تقدم بقائمة تضم تواقيع      

للمرشحين في الخارج، بينما يستثنى من ذلك فصائل منظمة التحرير التي تشكل قوائمها بانتخابات داخلية               
ويتم انتخاب هيئة رئاسة المجلس      .حيث تنتخب لجانها المركزية وهي تكون أعضاء في المجلس الوطني         

وتتضمن كل قائمة انتخابية في حدها األدنى تمثيالً للمـرأة ال           .  الواردة في الالئحة الداخلية له     وفق اآللية 
من مجموع المرشحين الفائزين بغض النظر عن ترتيبها في القائمة المرشحة والمعتمدة             % ٢٠يقل عن   

  .من لجنة االنتخابات المركزية
لشروط ممارسة حقه االنتخابي بغض النظر عـن  وأكد المشروع على حق كل فلسطيني ممن تتوافر فيه ا     

العرق أو الدين أو الرأي، ويحق لزوج الفلسطينية وزوجة الفلسطيني االنتخاب، وذلك عمالً بالوارد فـي                
قانون الجنسية، بينما ال يحق االنتخاب لكل من أدين بجريمة غير سياسية ولم يرد له اعتبـاره بحـسب                   

 . أو أكثر من العمر في اليوم المحدد إلجـراء االقتـراع           ٢٨ من أتم    ويحق للترشيح كل   .أحكام المشروع 
كما جرى إضافة كلمة الممثليات إلى جانب السفارات كأماكن إجراء االنتخابات خارج األراضي المحتلة،              
وتحدد مدة الطعن في نتائج انتخابات المجلس بثالثة أيام بدالً من يومين داخل األراضي المحتلـة ومـدة                  

رج الوطن، على أن تتولى لجنة االنتخابات المركزية اإلشراف علـى االنتخابـات الخاصـة               أسبوع خا 
  .بالمجلس واالنتخابات األخرى، كانتخابات االتحادات والنقابات وغيرها

١٦/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية   
  
  من دون إزالة الحواجز العسكرية لن تحدث تنمية: فياض .٣

فـي لقـاء مـع عـدد مـن           رئيس وزراء السلطة الفلسطينية       فياض  سالم  قال ، محمد يونس  -رام اهللا   
 إزالـة مـن دون    ":  المانحين إنه  الصحافيين في مقر رئاسة الحكومة قبيل مغادرته للمشاركة في مؤتمر         

، هـذا   إسـرائيليا  حاجزا عسكريا    ٥٦٠ شيء، هناك    أيالحواجز العسكرية لن تحدث تنمية وال تقدم في         
 إلى ٢٠٠٨(ول المانحة بتمويل خطة تنمية ثالثية للحكومة الفلسطينية         وطالب فياض الد  . " شبه تام  إغالق
 خطة التنمية تشمل قطاع غزة والضفة معا، لكنه قلـق           إنوقال فياض   .  بليون دوالر  ٥,٦بقيمة  ) ٢٠١٠

 التي تعزل قطاع غزة عـن       اإلسرائيلية اإلجراءاتمن نتائج هذه الخطة على االقتصاد في حال استمرار          
  .ل التجمعات السكانية في الضفة عن بعضها بعضاالعالم، وتفص
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  . تسليم المعابر في قطاع غزة للحكومة الفلسطينيةاألمن المسؤول عن اإلسرائيليوقال انه طالب الوزير 
١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة   

  
  جهات فلسطينية وعربية ودولية تتربص بالحوار بين فتح وحماس: يوسفأحمد  .٤

سياسي لرئيس الحكومة المقالة أحمد يوسف أن جهوداً تبذل وضغوطاً          كشف المستشار ال  ،  جيهان الحسيني 
تمارس من دول عربية وإسالمية على الرئيس محمود عباس لحضه على قبول مبدأ الحوار مع حركـة                 

يناير المقبـل سـقفاً زمنيـاً لبـدء         / حماس، محدداً زيارة الرئيس جورج بوش للمنطقة في كانون الثاني         
  .الحوار

 ترتيب لقـاء فـي      إلىصيل هذه الجهود أو المساعي، واكتفى بالقول إن الجهود تسعى           ورفض كشف تفا  
 هناك جهات فلسطينية وعربية ودولية تقف متربصة أمام أي جهد يبذل فـي هـذا                أن إلىمصر، مشيرا   

الصدد بغرض إفشاله، ولذلك ليس من المصلحة كشف أي تفاصيل في الوقـت الـراهن، خـصوصاً أن                  
  .بعداألمور لم تنضج 

وأوضح يوسف أن الموقف العربي يتحرك من منطلق أنه ليس من المصلحة اسـتمرار القطيعـة بـين                  
 تمثيالً للشعب الفلسطيني، وال بد من محاولة للملمة الصف الفلسطيني، رغم أن الموقف              األكثرالحركتين  

  .اإلسرائيليين األميركي ما زال ال يريد أي انفراجة في العالقات، ألن ذلك يخدم مصالحه ومصالح
 يبـدأ الحـوار وان يـتم        أنالمهـم   ": وعن القضايا الخالفية بين الجانبين وتصوره لكيفية معالجتها، قال        

 فلسطينية، ومن خالل هذه االجتماعات سيتم االتفاق على كيفية إصالح           -اإلعالن عن أنابوليس فلسطينية     
  ."ة الخروج من الحصارالوضع الداخلي وعلى شكل الحكومة وطبيعة عمل السلطة وكيفي

١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة   
  
  السلطة تحظر احتفاالت حماس في الضفة .٥

 تظاهرات احتفاليـة  أو تجمعات أي إقامة األمن في الضفة الغربية على قادة حركة حماس  أجهزةحظرت  
 عامـا علـى     ٢٠للحركة، بما في ذلك مهرجانات كانت الحركة تعد إلقامتها احتفـاال بـذكرى مـرور                

 قادة في الحركة في الضفة تلقوا ردا بـرفض طلـبهم            إنوقال القيادي في حماس فرج رمانة        .اانطالقته
 أيما زالت الـسلطة تحظـر       ":  لذكرى االنطالقة التي تصادف هذه األيام، مضيفا       إحياء احتفاالت   إقامة

ة من اجل    للسلط واألمني قادة الحركة يجرون اتصاالت مع المستويين السياسي         إنوتابع   ."نشاط للحركة 
  ." سياسية تدخل في باب حرية التعبيرأنشطة أنهاخصوصا " الحركة أنشطةرفع الحظر المفروض على 

١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة   
  
   مقصود لعملية السالمإسرائيلياالستيطان تخريب : العجرمي .٦

ئيل المناخ داخل إسرا  "قال وزير شؤون األسرى الفلسطيني أشرف العجرمي، إن         ،  وسف الشايب  ي رام اهللا 
بات مهيأ أكثر من أي وقت مضى الستقبال خطوة من نوع اإلفراج عن القيادي في حركة فتح األسـير                   

ال بد أن تقوم إسرائيل، إذا كانت معنية بدفع العملية السياسية وتعزيز االتجـاه              "وقال   ".مروان البرغوثي 
اقفـه الداعمـة للعمليـة      المعتدل لدى الشعب الفلسطيني بإطالق سراح مروان البرغوثي، المعروف بمو         

السلمية، ودعمه المهم للرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وقدرته على التأثير إيجابا في إطـار               
   ".تقوية وتعزيز حركة فتح

نتمنى أن يكون هناك جهد أميركي كبير في دفع العملية الـسياسية إلـى              "ومن جهة أخرى قال العجرمي      
الواليات المتحدة أبدت   .. باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين     ) الرئيس بوش (األمام، وأن تثمر الزيارة     

جدية بالتعاون مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق، والدور األميركي بعد انعقـاد مـؤتمر أنـابوليس مـن                  
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من إضاعة الوقت في المفاوضات، مـا       "وحذر العجرمي    ". المفروض أن يتركز أكثر في إزالة العقبات      
  ".لى إدخال المنطقة إلى دوامة العنفسيفضي إ

هذا تخريب واضح ومقصود على العملية السلمية، ألنه يأتي في الوقـت  "وحول االستيطان قال العجرمي     
الذي تُطالب فيه إسرائيل ليس فقط بتجميد االستيطان بشكل كامل ومطلق، بل وإزالة البؤر االسـتيطانية                

حدات سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية هو عملية سلبية          اإلعالن عن بناء و   .. التي أنشئت حديثًا  
تجاه العملية السياسية بشكل عام، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستقوم باالحتجاج لدى الواليات المتحدة               
باعتبارها الطرف الراعي والحكم، والتي من المفروض أن تقف علـى تمـسك الطـرفين بالتزاماتهمـا               

  ".الطريقبموجب خريطة 
هذا ما يجب أن يتم، فاإلفراج عن األسرى والمعتقلين خطوة ال           " عن األسرى قال،     اإلفراجوحول قضية   

بد منها لتعزيز الثقة بين الجانبين ولدفع العملية السياسية وتهيئة المناخ إلنجاحها، وبدون اإلفـراج لـن                 
هـذه  . ئيلية تجـاه العمليـة الـسياسية      يكون هناك لدى الشعب الفلسطيني أية قناعة بأن هناك جدية إسرا          

الخطوات أساسية ال بد أن تقوم بها إسرائيل لتثبت للفلسطينيين وللعالم بأنها جادة في السعي نحو التسوية                 
  ".السياسية

١٦/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية   
  
  يطالب اإلدارة األمريكية بوجوب إلزام إسرائيل بإلغاء عطاءات االستيطانعريقات  .٧

ع رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمكتبه فـي              اجتم -أريحا  
أريحا بالضفة الغربية مع ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط، يرافقه              

  .القنصل األميركي العام جاك واالس
" النتائج التدميرية "المسؤولين األميركيين على     الفلسطينية الرسمية أن عريقات اطلع       اإلنباءوذكرت وكالة   

 وحدات استيطانية بمستوطنة جبل     ٣٠٧التي ترتبت على قرارات الحكومة اإلسرائيلية بطرح عطاء لبناء          
 مواطنـا منـذ   ٣٩أبو غنيم بين القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم، وعلى االعتداءات التي أودت بحيـاة           

  . آخرين١٩٠ واعتقال ٨٥إلى جرح انتهاء مؤتمر انابوليس، إضافة 
 في توسيع المستوطنات وإقامة جدار الضم والتوسع العنـصري،          إسرائيلوتطرق عريقات إلى استمرار     

وعدم فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة بالقدس الشرقية، وعدم إزالة البؤر االستيطانية التي أقيمت منـذ               
ائيلية تنكرت بشكل تام لاللتزامات المترتبـة عليهـا          مشددا على أن الحكومة اإلسر     ٢٠٠١ مارس/ آذار

بخطة خارطة الطريق، ولم تكتف بعدم تنفيذ ما عليها من التزامات، بل تعدت ذلك إلى خرقهـا بـشكل                   
  .فاضح وبعد أقل من أسبوع من مؤتمر أنابوليس

سـتيطانية ووقـف   ودعا عريقات إلى وجوب قيام اإلدارة األميركية بإلزام إسرائيل بإلغاء العطـاءات اال      
االعتداءات العسكرية، وإعطاء السالم الفرصة التي تستحق، مشدداً على أنه لم يعد ممكنا استمرار مسار               

  .المستوطنات واالعتداءات ومسار السالم والمفاوضات في وقت واحد
١٦/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية   

 
   في نابلس تنتشر في البلدة القديمة الفلسطينيةاألجهزة األمنية .٨

 في البلـدة القديمـة مـن      أمس الفلسطينية صباح    األمنية األجهزة أفرادانتشر المئات من    ": معا "-ابلس  ن
  .األمني من دخولها من قبل بسبب الفلتان األمنية األجهزةنابلس، آخر المناطق التي لم تتمكن 
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 بدخول البلدة القديمة مـن      إنه" معا"مدير المخابرات الفلسطينية لـ     " أبو جهاد "وقال العقيد عبد اهللا كميل      
 الفلسطينية قد اكتملت تماماً أمام األجهـزة األمنيـة          األمنيةقبل األجهزة األمنية الفلسطينية تكون الخطة       

   .الفلسطينية
١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية   

 
 اعتقال عصابة لتزوير العمالت في جنوب غزة .٩

 بالتعاون مع دائرة مباحث مدينة أمسع غزة تمكنت دائرة المباحث العامة في محافظة رفح جنوب قطا
وحسب مسؤول دائرة . خان يونس من اعتقال شبكة كاملة تقوم بتزوير األموال في منطقة خان يونس

العالقات العامة في مباحث رفح جهاد عاشور، فإن القوة وبعد التحري والتدقيق الشديدين تمكنت من 
 دينار أردني، بعد مداهمة ٥٠٠ دوالر و١٠٠ل من فئتي اعتقال ثالثة متهمين يقومون بتزوير األموا
 ألف دوالر ٧٤وتمكنت دائرة المباحث من مصادرة . المنزل الذي كان يستخدم كمقر لتلك الشبكة

وأحالت .  دينار أردني، ومصادرة اآللة التي تستخدم في التزوير١٤٠٠أميركي مزورة، إضافة إلى 
 .قانونية بحقهمالمتهمين للقضاء التخاذ اإلجراءات ال

١٦/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط   
 
  عن انقالبها أسهل من التفاوض معها في ظله تراجع حماس: عمرونبيل  .١٠

، أمس، أن تراجع    "أبو مازن "أكد نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس محمود عباس         ": وفا "-رام اهللا   
وشدد عمرو على أنه     . االنقالب حماس عن انقالبها أسهل بكثير من بدئها مفاوضات مع الرئيس في ظل           

عن انقالبها وتداعياته إلخراج الشارع الفلسطيني من المأزق الراهن، مـشيراً          " حماس"ال بديل عن عودة     
إلى انه ال داعي إلغراق الشارع في اإلشاعات واألخبار غير الصحيحة، بل المطلوب االحتكـام للعقـل                 

رفات الحمقاء للمليشيات الخارجة عن القانون فـي        والمنطق من خالل العودة للشرعية ووضع حد للتص       
في قطاع غزة فيها نوع من الجنـون، ومـن هنـا تـم              " حماس"سلوك وتصرفات أفراد    : وقال .القطاع

اختطاف الدكتور عمر الغول الكاتب والصحافي، الذي ال يمول األنفاق، وال هو قائد مليـشيا، بـل هـو                   
للمناضـل إبـراهيم أبـو      " حماس"واستنكر مالحقة    .لثناءمثقف سياسي مشهود له ويستحق كل الشكر وا       

النجا، الذي كان من أوائل من وقف بوجه االعتقاالت السياسية في قطاع غزة، وعمل بكل قـواه علـى                   
  .إخراج أبناء حماس من السجون

١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية   
  
  الوطني والعودة إلى الحوار"إسرائيل" مع  تطالب بوقف المفاوضات"الجهاد" .١١

 أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أمس أنها تبذل جهوداً مشتركة مع الجبهتين : البيان والوكاالت-غزة 
الشعبية والديمقراطية من أجل رأب الصدع وإعادة األمور إلى مجاريها بين حركتي فتح وحماس، 

  .وطالبت بوقف المفاوضات والعودة إلى الحوار الفلسطيني
الجهود ستتواصل "ن إالجهاد خالد البطش في تصريحات إلذاعة القدس المحلية وقال القيادي في حركة 

تحت عنوان واحد وهو تهيئة األجواء "، موضحاً أن التحرك يأتي "من أجل تهيئة األجواء للحوار مجدداً
الب وط ."لبدء الحوار، مع إدراكنا أن الحوار إذا ما هيأنا له األجواء قد ينطلق في مكان غير هذا المكان

البطش بإطالق سراح جميع المعتقلين من أبناء حركة فتح في قطاع غزة، كما طالب بإطالق سراح 
 .جميع أبناء حركة حماس في الضفة الغربية

  ١٦/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 
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  غير مؤهلتين للقيام بأي دور وساطة" الديمقراطية"و" الشعبية": "حماس" .١٢
مس، في اتصال مع إذاعة صـوت       أ ،المتحدث باسم حركة حماس   بو زهري   أ سامي   قال: أ  .ب. د -غزة  
 بـسبب  ؛إن الجبهتين الشعبية والديمقراطية غير مؤهلتين لبذل أي دور لوساطة بين حماس وفتح             ":القدس

مجمل تصريحاتهم المنحازة لفتح والمناوئة لحركة حماس، وإن مواقفهما وتصريحاتهما بشكل واضـح ال              
واتهم أبو زهري جميـع فـصائل        ".فتحون تقوم به الجبهتان بين حماس       أ تخدم أي دور للوساطة يمكن    

منظمة التحرير باالنحياز لصالح فتح، مشيراً إلى ترحيب حماس بأي مساع عربية وغير عربيـة لحـل                 
  .همااألزمة بين

  ١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  وساطات عربية ودولية لحل الخالف مع فتح: ممثل حماس في اليمن .١٣

 عن توسط عربي ودولي مع الحركـة        ، جمال عيسى  ،كشف ممثل مكتب حركة حماس في اليمن      : اءصنع
 لحل الخالف مع حركة فتح، وأكد في ذات الوقـت تلقـي             ، السياسي خالد مشعل   هارئيس مكتب  من خالل 

  ".مشعل للعديد من الرسائل في مكتبه بدمشق من أجل اللقاء به من قبل وفود من كل دول العالم
  ١٦/١٢/٢٠٠٧س قدس بر

  
  مسؤولية التعرض ألحد أعضاء مكتبها السياسي في غزة" حماس"حزب الشعب يحّمل قيادة  .١٤

مس القيادة السياسية لحماس المسؤولية كاملة عمـا تقترفـه          أ حمل حزب الشعب     : نائل موسى  -رام اهللا   
  .هور والتدمير فوراًن يطالبها بوقف التدأ وعن تبعاتها المتوقعة قبل ،المليشيات من جرائم في القطاع

وحذر الحزب على لسان النائب عنه في المجلس التشريعي بسام الصالحي قيادة حمـاس مـن عواقـب                  
نها بذلك تحرف بوصلة النضال وتدفع القوى       أ  مؤكداً ،ومغبة التمادي في انقالبها واستمرار نهجها القمعي      

  .ولويةأاع كنهاء السيطرة بالقوة على السلطة في القطإالوطنية للعمل على 
حذير في صلب تصريحات شديدة اللهجة كان الصالحي يدلي بها خالل مؤتمر صحفي استضافته              توجاء ال 

 وبمـا   ، التي ترتكبها قيادة حمـاس     "المتصاعدة" رفض الحزب لكل الممارسات      فيهاكد  أ ،رامتان برام اهللا  
لمحاولة العتقاله من منزلـه      وليد العوض ومعاودة ا     للحزب فيها محاولة اختطاف عضو المكتب السياسي     

صدار مذكرة اعتقال بحق منسق لجنة المتابعـة        إ و ، واختطاف مستشار رئاسة الوزراء عمر الغول      ،مسأ
  . ومحاولة اختطافه مع ابنته،طفاله بالمسدساتأتهديد زوجة العوض و، مشيراً إلى بو النجاأبراهيم إالعليا 

  ١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  نضال الوطنيستبقى قائدة العصية على الكسر و" فتح: "عبد الرحيم .١٥

طالب الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح،               :كتب محمد بالص  
أمس، حركة حماس، بالتراجع الفوري عن جميع إجراءات ونتائج انقالبها على السلطة الوطنية الشرعية              

طيني، عما ارتكبته، حفاظاً على وحدة الشعب وقضيته الوطنيـة          في قطاع غزة، واالعتذار للشعب الفلس     
  .العادلة

وكان عبد الرحيم يتحدث بالنيابة عن الرئيس محمود عباس، في افتتاح المؤتمر الحركي األول لحركـة                
حركة فتح ستبقى عصية على الكسر أو التجاوز، وستبقى قائـدة ورائـدة             " أن    مؤكداً .فتح في إقليم جنين   

 في ترسيخ المسار    إن حركة فتح ماضية قدماً    ": وقال ."وطني الفلسطيني مهما بلغت المؤامرات    النضال ال 
  ."الديمقراطي، كرافعة للبعد التحرري، ولن تسمح ألي كان، بتشويه هذا النهج

  ١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  وي اإليراني بشأن البرنامج النواستخبارية معلومات مريكاعلى إسرائيل أن تقدم أل: ديختر .١٦
وجه وزير األمن الداخلي، آفي ديختر، السبت، انتقادات شديدة للواليات المتحـدة علـى خلفيـة تقريـر              

الفهم األمريكي الخـاطئ بـشأن      "وقال ديختر إن     .المخابرات األمريكية بشأن البرنامج النووي اإليراني     
، تكون فيها إسرائيل أيضا بين الدول       السالح النووي اإليراني من الممكن أن يؤدي إلى يوم غفران إقليمي          

وجاء أن ديختر أشار إلى خيبة أمله من إسرائيل لم تنجح بإقناع الواليـات               ".المهددة، ولكن ليس لوحدها   
تشوش شيء مـا فـي البرنـامج        "وبحسبه فقد    .المتحدة إلى أي حد بات التهديد اإليراني قريبا وملموسا        

يجب أن نأمل أن تتمكن الواليات المتحـدة  .. ح النووي اإليرانياألمريكي الذي يحلل خطورة تهديد السال   
وقال إنه يجب على إسرائيل والدول األخرى أن تساعد بأي طريقة على إيصال              ".من تصحيح هذا الخطأ   

ـ        .مواد استخبارية للواليات المتحدة من أجل تصحيح هذا التشويش         الفهـم  "وأضاف أن مـا أسـماه بـ
ألعظم في العالم ليس حدثا أمريكيا داخليا، وإنما يجب أن يقلق إسـرائيل ودول              للقوة ا " األمريكي الخاطئ 

وتابع أنه من الممكن أن يكون لتقرير المخابرات األمريكي أبعاد على الساحة الفلـسطينية               .أخرى كثيرة 
ـ              . أيضا ب فالواليات المتحدة قد خولت بأن تكون الحكم في مسألة تطبيق الفلسطينيين اللتزامـاتهم بموج

خارطة الطريق بكل ما يتصل بالحرب على اإلرهاب، ونفس هذه الهيئات في الواليـات المتحـدة مـن                  
الممكن أن تخطئ وتقرر أن الفلسطينيين قد نفذوا التزاماتهم، وعندها سيكون لذلك دالالت خطيرة بالنسبة               

  .إلسرائيل، على حد قوله
 إلى اتفاق مع سورية بدون االنسحاب من هضبة         ال يمكن التوصل  "أما في الشأن السوري، فقد قال ديختر        

نسحاب من الجوالن، ولكن السؤال هو مـا هـي          ومن يرغب بذلك عليه أن يدرك أنه يجب اال        . الجوالن
  ".الضمانات التي ستحصل عليها إسرائيل في هذه الحالة؟

١٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب  
  
  التفكير في كيفية الخروج من غزة أهم من االجتياح: أيلون .١٧

سابقاً، وعضو المجلـس األمنـي      ) الشاباك( أكد عامي أيلون رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي          :أ.ب.د
المصغر أمس، على ضرورة وضع خطة للجيش اإلسرائيلي تجيد الخروج من قطاع غـزة              ” اإلسرائيلي“

لية عسكرية  إنه قبل القيام بعم   "وقال أيلون في تصريحات لإلذاعة العبرية العامة،        . في حال جرى اجتياحه   
  . "!واسعة في قطاع غزة علينا أن نعلم كيف سنخرج منه

إننا لن ندخل غزة كما دخلنا إلى لبنان فالهدف من العملية العسكرية هو تقليص عدد الصواريخ                "وأضاف  
  ".التي تطلق من القطاع اتجاه األراضي اإلسرائيلية إلى أدنى حد

١٦/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   
  
   إلى االردنبالسفر عبر معبر الكرامة ٤٨ سماح لفلسطينييالمطالبة بال .١٨

قدم المحامي إيهاب أبو غوش، والعضو العربي في الكنيست إبراهيم صرصور، طلبا لعدد مـن               : رام اهللا 
الوزراء اإلسرائيليين، من أجل السماح للمواطنين الفلسطينيين داخل الخط األخضر الراغبين بالسفر إلى             

  ".الشيخ حسين"عبر الكرامة، أسوة بنظرائهم من الضفة والقدس عوضا عن معبر األردن، باستخدام م
  ١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
   بتأدية الخدمة العسكرية٤٨فلسطينيي بركة يرفض قيام  .١٩

ن هـذا   أ أعتبـر  بركة اشتراط تقديم حقوق المواطنين بتأدية الخدمة العـسكرية، و           محمد رفض :رام اهللا 
شدد على أن التمييز ضد العرب الفلسطينيين في إسرائيل قائم منذ           كما  . اسة تمييز قائمة  محاولة لتبرير سي  
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نهم يعانون من بطالة وفقر بنسب مـضاعفة، وهـي          أ موضحا عاما، وفقط لكونهم عربا فلسطينيين،       ٦٠
  .تصل إلى ثالثة أضعاف معدالت الفقر والبطالة بين اليهود

  ١٦/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 
  
   مريضا٤٠اع عدد ضحايا المرض جراء حصار قطاع غزة إلى ارتف .٢٠

أن عدد شهداء الحصار االسرائيلي المفروض علـى قطـاع          ،  أعلنت مصادر طبية فلسطينية   : ألفت حداد 
، فيمـا  القلبأحدهما يعاني من مرض  ينعالن عن استشهاد مواطنالغزة ارتفع إلى أربعين شهيدا عقب ا 

  .الرئتينني من مرض سرطان اكان يعاآلخر 
  ١٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  سلطات االحتالل تمنع طفلين فلسطينيين من العالج في إسرائيل .٢١

ن سـلطات االحـتالل     أ ،قالت مصادر فلسطينية في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلـة           :جنين
ت  لمعالجة طفليه فـي المستـشفيا      ٤٨ من مدينة جنين من دخول أراضي عام         مواطنااإلسرائيلي، منعت   

وناشـد   . يعانيان من مرض في القلب ويحتاجان إلجراء عمليات جراحية عاجلة          هما أن حيث .اإلسرائيلية
 المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لدى      ،سبق وأن توفي له ثالثة أطفال بنفس المرض       الذي  والد الطفلين   

  .يهسلطات االحتالل إلنقاذ حياة طفل
  ١٥/١٢/٢٠٠٧ خدمة قدس برس

  
   موسى الصدر"اختفاء" حبيب عن السالم وانتقال العرش األردني وتفاصيل  لرندةكتاب .٢٢

 عنوان كتاب صدر لمراسلة وكالة الصحافة الفرنسية        " الوالد واالبن  -لحسين  : " رندة تقي الدين   –باريس  
يبدأ برواية زيارة الملك حسين وزوجته نور الـى          وهو   .، الكاتبة رندة حبيب   ١٩٨٠في األردن منذ العام     

 اغتيال رابين بمثابة ضـربة قاسـية        حينها أن الملك حسين   ، حيث أعتبر    ائيل لحضور جنازة رابين   اسر
عن تفاصيل تطور عالقة الملك مع ياسر عرفات، وما حـصل بينهمـا مـن               الكاتبة  تكشف   كما   .للسالم

 فـي سـياق     كما تشير . تشنجات، وأيضاً ما حصل من تشنجات مع الرئيسين حافظ األسد وصدام حسين           
وتتطرق في هذا اإلطار الى موضـوع الـسفير          . الى موضوع اختفاء اإلمام موسى الصدر في ليبيا        رآخ

الليبي الذي قرر الفرار من الخدمة فلجأ الى منزلها في األردن، وتحدث أيامها عن اغتيال الصدر ورواية                 
 كيـف تمـت     ي الكتـاب   كما جاء ف   .مقتله وأسماء الذين نفذوا هذا العمل والمكان الذي دفن فيه في ليبيا           

مـن خـالل الـسفير      ،  ١٩٨٥االتصاالت للمرة األولى بين أبو جهاد واأللمان في منزلها في عمان سنة             
مطلب اإلدارة األميركية،   كان  ن اللقاء   أوتذكر   .ة بذلك خارجيال وزير   االلماني في االردن، بعد تعذر قيام     

 االلتزام بعدم نشر أي     ،حضرت اللقاء  حيث أنها  ها،وطلب من . لجس النبض حول شروط حوار مستقبلي     
وكان فحوى الرسـالة     .الرزاق اليحيى الذي ما زال حياً يرزق        عبد كما كان من الحاضرين   خبر حوله،   

ن على منظمة التحرير اإلعالن عن نبذها اإلرهاب لتعترف بها أوروبا، وهو            أالتي ابلغت الى أبو جهاد      
 بالتفصيل التطور الـذي جعـل الملـك      الكاتبة تروي كما   .ما أعلنه بعد بضعة أشهر عرفات من القاهرة       

حسين ينقل والية عهده من شقيقه األمير الحسن بن طالل الى نجله األكبر عبداهللا، وكيف رفض األميـر                  
  .الحسن التعهد بتعيين األمير حمزة بن الحسين ولياً للعهد، لدى توليه الملك

  ١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  دفاع عن حق العودة تدعو الى فك الحصار عن الشعب الفلسطينياللجنة العليا لل: عمان .٢٣
اللجنة العليـا للـدفاع     أن   :عمان مراسلتها من    رانيا الصرايرة  عن   ١٦/١٢/٢٠٠٧ الغد األردنية    نشرت

فك الحصار االنساني واالقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلـسطيني          بعن حق العودة طالبت     
 ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة           عربيا ودوليا، مشددة على   

ودعا امين سر اللجنة     .مع استمرار المقاومة بكافة اشكالها    " كاملة السيادة   "وتقرير مصيره، واقامة دولته     
وتفعيل طلعت ابو حاشية في ختام الملتقى الوطني األردني السادس للدفاع عن حق العودة الى إعادة بناء                 

وشدد على ضرورة انتخاب المجلس الوطني      ". على أسس ائتالفية وديمقراطية   "منظمة التحرير الفلسطينية    
أكد على عـدم     كما   .الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل، واالبتعاد عن سياسة المحاور اإلقليمية          

تتنازل مـن خاللـه     "  أو خارجي  بأي توقيع ومن أية جهة أو طرف فلسطيني       "اعتراف اللجنة في االردن     
  .عن حق العودة الكامل وغير المشروط

 الالجئـين    ناشـدوا  نيالمشاركأن  : عمان مراسلها من     نبيل غيشان   عن ١٦/١٢/٢٠٠٧ الحياة   وأضافت
الفلسطينيين والدول المضيفة والمانحة واألحزاب والتنظيمات الفلسطينية والعربية ومؤسـسات المجتمـع            

ونروا عبر  األوات جادة للتصدي الحازم لمختلف المخططات الرامية إلى تصفية دور           المدني، القيام بخط  
التقليص التدريجي لخدماتها أو محاوالت نقل تلك الخدمات إلى سلطة الحكم الذاتي أو الدول المضيفة أو                

والتسعين ا إلى اعتبار العام المقبل الذي يصادف الذكرى الستين للنكبة،           ودع كما   .أي منظمة دولية أخرى   
لوعد بلفور، عاماً النتفاضة الالجئين من أجل الدفاع عن حقهم المشروع في العودة ولدعم صمود الشعب                

  .الفلسطيني ومقاومته
  

  بعد مسيرة ضد حصار غزة ا نمن كوادر ١٠ تعتقلالسلطات ا: إسالميو األردن .٢٤
 فـي  هـا تقال عشرة مـن كوادر  اتهمت الحركة اإلسالمية األردنية أمس السلطات األمنية باع        :اي.بي.يو

أعقاب مسيرة نظمتها في عمان بعد صالة ظهر أمس األول الجمعة لالحتجاج على اسـتمرار حـصار                 
وطالب حزب جبهة العمل اإلسالمي في بيان له الحكومة بكشف الجهات المتورطة فـي اإلسـاءة                 .غزة

  .للمسيرة ومحاسبة هذه الجهات على فعلتها المشينة للوطن
  ١٦/١٢/٢٠٠٧ماراتية الخليج اال

  
  اًلبنان إذا لم يحسم انتخاب الرئيس غد في خطة سرية لألكثريةأنباء عن  .٢٥

 تراشق االتهامات بتعطيل جلسة االستحقاق  في لبنانفيما يواصل فريقا المواالة والمعارضة :بيروت
أجيل كسابقاتها، قام أمس مساعد وزيرة  للتأيضا وهي بدورها مرشحة ،غداعقدها الرئاسي المقرر 

 رسالة إليها ديفيد وولش بجولة على القيادات اللبنانية ونقل األوسط لشؤون الشرق األميركيةالخارجية 
في غضون ذلك،  و. تشدد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبناناألميركية اإلدارة أنواضحة مفادها 

 لم إذاقيادات األكثرية أنجزت تقريبا خطة عمل سرية لتنفيذها  أن ، آذار١٤علم من قيادي بارز في قوى 
 بناء محلي وعربي ودولي النجاز االستحقاق إلى ترمي ،تحصل االنتخابات الرئاسية في جلسة يوم غد

  .والضغط باتجاه انجازه
 ١٦/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  ن تحفظات مالية عربية تهدد بإفشال مؤتمر باريس للمانحي: االندبندنت .٢٦

البريطانية عن مصادر دبلوماسية وفلسطينية أن السعودية   نقلت صحيفة االندبندنت:الوكاالت -غزة 
 مليار دوالر سنويا، وهو ١,٤ودول الخليج األخرى يرفضون حتى اآلن التعهد بالمساهمة بدفع مبلغ 

ظالله على مؤتمر الرفض ب ويلقي هذا .المبلغ الذي تحتاجه حكومة فياض لتغطية العجز في ميزانيتها
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أحد أسباب امتناع السعودية عن التعهد وذكرت أن . الدول المانحة للفلسطينيين الذي سيعقد في باريس
 هو أنها ال تريد أن ينظر إليها كداعمة لطرف فلسطيني بعينه من طرفي صفقة االئتالف التي بذلك،

  .توسطت لعقدها
  ١٦/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
   مليون دوالر لحكومة فياض٥٠٠ة تنوي تقديم الواليات المتحد .٢٧

نقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصادر دبلوماسية، أن اإلدارة األمريكية تنوي تحويل مساعدات بقيمة              
رايس أن تـستطيع أن تلتـزم أمـام          وتأمل   . مليون دوالر لحكومة سالم فياض في الضفة الغربية        ٥٠٠

 مؤتمر باريس، إال أن اإلدارة األمريكية لن تستطيع تحويـل           الفلسطينيين بتحويل األموال وذلك في إطار     
عن مخاوف من وصـول األمـوال       ئه  عبر عدد من أعضا   ، الذي   هذه األموال بدون مصادقة الكونغرس    

األمريكية في نهاية المطاف إلى حماس، في حين أن آخرين معنيون بضمانات من جانب الفلسطينيين بأال                
  .لجيوب الخاصة لكبار المسؤولين في السلطة مثلما حصل في السابقيتم تحويل هذه األموال إلى ا

  ١٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  ساركوزي يزور فلسطين وإسرائيل العام القادم .٢٨

ذكرت مصادر فرنسية أن نيكوال ساركوزي سيقوم العام المقبل بزيارة الى كل مـن فلـسطين                : باريس
نها لن تتم في شهر كانون االول أو شـباط          ، أ  في هذا السياق   نون فرنسي ومسؤول في حين قال     .واسرائيل

دعـا الـرئيس    كان قد   ن اولمرت   أمعلوم  من ال و .ن جدول اعماله مزدحم في تلك الفترة      أالمقبلين، حيث   
  .هاالفرنسي لزيارة اسرائيل والمشاركة في احتفاالت السنوية الستين لقيام

  ١٦/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
   مليون دوالر للعامين المقبلين٩٥٤ األونروا تقدر ميزانيتها بـ .٢٩

 وضعت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين إستراتيجية لحشد التمويـل           : ريما أبوالهيجاء  -عمان  
، مقدرة ميزانيتها العاديـة للعـامين       ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨الالزم لبرامجها وخدماتها المقدمة لالجئين لألعوام       

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة     . عن السنوات السابقة   % ٥ادة   مليون دوالر بزي   ٩٥٤المقبلين بحوالي   
فإن السنوات األخيرة شهدت انخفاضاً ملموساً في تبرعات الدول المانحة للوكالة وفي مقدمتها الواليـات               

إلى أقـل   % ٨المتحدة وبريطانيا، كما تراجعت المساهمات التي قدمتها الدول العربية بشكل حاد من نحو              
رجعت سبب التراجع في االلتزامات المالية إلى اعتبارات سياسية تتعلق بأجندة الـسياسة             أقد  و%. ٣من  

  .الخارجية، وضغوط داخلية وخارجية إضافة إلى عدم رضا غير ظاهر من الوكالة
  ١٦/١٢/٢٠٠٧الدستور االردنية 

  
  مديرة المساعدات الخارجية األميركية تعلن عن دعم مشاريع فلسطينية جديدة .٣٠

 أعلنت مديرة المساعدات الخارجية، نائبة وزيرة الخارجية االميركية للمساعدات اإلنسانية           : وفا - رام اهللا 
في فلسطين هنريتا فور، امس، عن عزم الوكالة االميركية للتنمية الدولية، توسيع نطاق دعمها للـسلطة                

رف الصحي وبكلفة تصل    الفلسطينية عبر تمويل ثالث فعاليات جديدة في قطاعات المياه، والتعليم، والص          
  . مليون دوالر٢,٦إلى 

  ١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  الوكالة الفرنسية للتنمية تقرر مضاعفة دعمها لالراضي الفلسطينية .٣١
، عن نيتها مـضاعفة دعمهـا المـالي         "ADF"علنت الوكالة الفرنسية للتنمية     أ:  امجد التميمي  -باريس  

 مدير عام الوكالـة جـان ميـشال         أعلنو. ٢٠٠٨ة للعام المقبل    وزيادة نشاطاتها في االراضي الفلسطيني    
 ١٧ بطريقة جدية في فلسطين بعد مؤتمر باريس وستعلن األرقام فـي             هم نشاطات ونزيدي س همسيفيرينو ان 

جمالي االموال التـي انفقتهـا الوكالـة خـالل          يشار إلى أن إ   . كانون األول المقبل تاريخ انعقاد المؤتمر     
 مشروعا تتركـز فـي قطاعـات    ١٥ مليون يورو توزعت على ١١٧  قد بلغت  ضيةالسنوات العشر الما  

مبادرة ألعضاء   إلى    سيفيرينو  كما أشار  .حيوية كالمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والبلديات وغيرها      
 من  ٢٠٠٧ مليون يورو في     ٧٧٠االتحاد األوروبي الذين يمثلون اكبر قطاع من المانحين لفلسطين بقيمة           

  .الونروام ل دعابينه
  ١٦/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  وغزة الغربية ماليين دوالر من اليابان للضفة١٠مساعدات طبية بـ .٣٢

 ماليـين دوالر    ١٠قررت الحكومة اليابانية تخصيص مساعدات طبية طارئـة بقيمـة           : أ.ب. د -غزة  
.  وقطاع غـزة    الغربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهدف تحسين األوضاع الطبية المتدهورة بالضفة         

تتضمن معدات طبية وسيارات إسعاف للضفة الغربية إلى جانب تغطية تكـاليف إعمـار طوابـق                وهي  
  .إضافية للمرضى وغرف العمليات الجراحية بعدد من المستشفيات

  ٢٥/١١/٢٠٠٧ وسطالشرق اال
  
  رابحون وخاسرون.. اليوم والمرحلة.. أنابوليس .٣٣

 ماجد عزام
م واحد كان سيفشل بالتأكيد ولم يكن باإلمكان إخفاء حصيلته البائسة، لتغطية وتجميـل              لقاء أنابوليس كيو  

هذا األمر تم الحديث أو التعاطي مع أنابوليس كمرحلة، احتفال اليوم الواحد لم يكن أكثر من تدشـين أو                   
 بـوش فـي     انطالقة للمرحلة التي ستمتد لعام كامل على األقل أي إلى حين انتهاء والية الرئيس جورج              

  .٢٠٠٨نهاية العام القادم 
من الصعب تحديد الرابحون والخاسرون بنظرة على لقاء اليوم الواحد فقط غير أن التعاطي مع أنابوليس                

 ثمة رابحـين    أنكمرحلة تمتد لمدة عام أو أكثر قليالً يقدم فرصة أفضل لتقييم الرابحين والخاسرين حيث               
ليس المرحلة، والعكس صحيح ثمة خاسرون من أنابوليس اليـوم          من أنابوليس اليوم، وخاسرين من أنابو     

 الالئحة اإلجمالية للرابحين والخاسرين يمكن عرضها على النحـو          ،ورابحون حتماً في أنابوليس المرحلة    
  :التالي

 وفي ظل الكـوارث     وأجندةالرابح األكبر من أنابوليس اليوم، فبدون جدول أعمال         : الرئيس جورج بوش  
ن غزة إلى أفغانستان مروراً بلبنان والعراق وسوريا وإيران نجح جورج بوش فـي جلـب       واإلخفاقات م 

بوش أظهر نفسه في لقاء اليوم الواحد كزعيم للـسالم          .  دولة ومنظمة مهمة إلى لقاء أنابوليس      ٤٩ممثلي  
وليس كمشعل للحرائق واألزمات، كما أنه استغل االحتفاليـة فـي الـسجال الـداخلي مـع خـصومه                   

 والكونغرس المعادي وكذلك مع الرأي العام األمريكي الناظر بريبة وشك تجاه الرئيس             –قراطيين  الديمو
 –وسياساته االنفعالية والعصبية، غير أن بوش خاسر حتماً فى أنابوليس المرحلة ببساطة ألنه ال يستطيع                

ل إلى اتفاق نهائي للـسالم   إجبار إسرائيل على تقديم التنازالت المطلوبة للتوص–هذا إذا كان يريد أصالً      
  .مع الفلسطينيين

بوش األيديولوجي والحاد لن يمتلك الصبر وطول النفس لمتابعة التفاصيل الشائكة والمعقدة للصراع فـي               
 ولـن يكـون     – الجـاهزة    -فلسطين وهو ال يمتلك اإلرادة للتغلب على أفكاره المسبقة وقناعاته المعلبة            
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وحبس نفسه فيه عبر تقسيم العالم إلى محورين محور للخير ومحور           باستطاعته كسر اإلطار الذي وضع      
للشر و عبر اإليمان المطلق بان المعركة بين المحورين ال تحتمل الحلول الوسط وال بـد مـن تحقيـق                    

عوضاً عن ذلك فإن الرئيس األمريكي لم يظهر حتى اآلن تمرداً أو رفضاً             . النصر الحاسم والقاطع فيهما   
 –المحافظين الجدد والذين ما زالوا يمسكون بنقاط بؤر مهمة ومركزية لـصنع القـرار               لطروحات بقايا   

 وما زالوا يصرون على استحالة التوصل إلى حل للـصراع فـي             -نائب الرئيس ومجلس األمن القومي    
فلسطين ومتمسكين ومتشبثين لقناعتهم السابقة الطريق إلى القدس تمر حتماً ببغداد وباقي عواصم المنطقة              
األخرى، وبدون توجيه ضربة وقاصمة لنقاط وبؤر الممانعة والرفض للسياسة األمريكيـة لـن يكـون                

  .باإلمكان التوصل إلى حل للصراع في فلسطين
كما رئيسها رابحة بالتأكيد من أنابوليس اليوم وخاسرة حتماً في أنابوليس المرحلة، كمـا              : كوندليزا رايس 

 اللهم سوى جوالت مكوكية سـطحية واتـصاالت         –حضير جيد   بوش نجحت رايس في عقد اللقاء دون ت       
 دون هدف محدد نجحت ليس فقط في إظهـار اإلدارة األمريكيـة             – واضح   أعمال دون جدول    –هاتفية  

 دولة عربية كشهود زور     ١٦كساعية ومصرة على التوصل إلى حل للصراع في فلسطين وإنما في جلب             
  .إلى لقاء اليوم الواحد

البداية بالتصور اإلسرائيلي وتساوقت مع المواقف اإلسرائيلية وثابرت لجعل أنـابوليس           رايس تأثرت منذ    
لقاء ليوم واحد ونقطة انطالقة للمفاوضات وليس نهاية لها، وتصوير هذا األمر كإنجاز عبـر جلـب أو                  

  .إجبار الفلسطيني واإلسرائيلي والجلوس معاً والتفاوض بعد سبع سنوات من القطيعة والتباعد
ر أن رايس ستخسر حتماً في أنابوليس المرحلة وحتى مع تصديق زعمهـا برغبتهـا الـصادقة فـي                   غي

الوصول إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة إال أنها خضعت للشروط الطلبات اإلسـرائيلية بـالولوج لحـل                 
ضات الصراع من المدخل األمني، عبرت عن هذا األمر عبر بتعيين جنرال سابق كمنسق ومراقب للمفاو              

  .بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
رايس ستلمس على جلدها نتائج مساعيها و وساطتها عندما يتضح أن المدخل األمني للحل يعنـي تأبيـد                  

  .اإلحتالل وانعدام أي ضوء حقيقي في نهاية النفق الظالم والمعتم أمام الفلسطيني
فقد كان النجم في احتفال اليوم      . ليس المرحلة الرابح األكبر من أنابوليس اليوم وحتى أنابو      : إيهود أولمرت 

الواحد وقد صفق له كل الحضور من الدول العربية اإلسالمية، كما ان رئيس السلطة قال أمام المسؤولين                 
 حيـث قـال إن رئـيس الـوزراء          – حسب تعبير أولمـرت      –العرب والمسلمين والدوليين كالما طيباً      
 العرب فـي    –جمع وحضور هذا العدد من الوزراء والمسؤولين        اإلسرائيلي يريد السالم، كما أن مجرد       

ظل غياب حماس وفي ضوء استمرار الحصار وجرائم الحرب ضد قطاع غزة بمثابة نجـاح شخـصي                 
ألهود أولمرت الذي تبجح بعد عودته من أنابوليس بعدم تقديم التنازالت واالكتفاء بالعموميـات وحتـى                

 ولم نقـل    ٢٠٠٨ا سنبذل الجهد من أجل التوصل إلى حل في نهاية           إنن: "السقف الزمني تنصل منه قائال    
  ". يجب أن نصل إلى حل بحلول هذا التاريخأوأننا سنصل 

 وإذا مـا نجـح فـي        ٢٠٠٨أولمرت ضمن بذلك استقرار ائتالفه الحاكم حتى النصف األخير من عـام             
فعال وليس على األقوال حسب     استهالك الوقت مع الفلسطينيين خاصة أن الثرثرة ال تهم والحكم على األ           

، فإن أنابوليس اليوم وأنابوليس المرحلـة سـيقوي وضـع رئـيس             "شاس"و" إسرائيل بيتنا "تعبير حزبي   
  .الوزراء الداخلي، ويحصنه في مواجهة قضايا وملفات الفساد، وكذلك تقرير فينوغراد النهائي

اءه في االئتالف ودعمه ألولمرت ألن      ولذلك، لم يكن مصادفة أن يعلق زعيم حزب العمل اهود باراك بق           
 في ذروة المفاوضـات مـع الفلـسطينيين    – حزب التسوية –ليس من المنطقي أن ينسحب حزب العمل        

 أكثـر مـن بـاراك       – ٢٠٠٩معنى ذلك أن أولمرت سيستمر في السلطة حتى النصف األول من عـام              
 استخالص العبـر مـن أنـابوليس         وربما أبعد من ذلك خاصة إذا ما عجز الفلسطينيون عن          –ونتنياهو  

المرحلة إذا لم يمتلك قادتهم الشجاعة للقول إن خيار التسوية خيار بائس وإن الفلسطيني بحاجة إلى إدارة                 
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الصراع واستنزاف إسرائيل إلجبارها على تقديم التنازالت دون التنازل أمامها ودون إعطائها الفرصـة              
  .للبطش والتنكيل بهم

ود أولمرت رابحة أساسية من أنابوليس اليوم والمرحلة فرغم أنـه بعـض العـرب               كما اه : تسيبي ليفني 
 دولـة   ١٦تعامل معها كجرباء إال أنها أصرت على عقد اللقاء بالتعاون مع كوندليزا رايـس، وجلبـت                 

عربية وعددا من الدول اإلسالمية لتشجيع أبو مازن ليس على المفاوضات ولكن على تقـديم التنـازالت                 
  .يينلإلسرائيل

ليفني تزعم كذلك أنها حققت نجاحاً مشتركا مع رايس عبر تقوية او إعادة اطالق، جبهة المعتـدلين فـي            
مواحهة إيران وحماس، غير أن اإلنجاز األهم لتسيبي ليفني يمثل في انتزاع التنازالت من الفلـسطينيين                

األول قبل تنفيذ أي اتفاق قد يـتم  حتى قبل بداية التفاوض عبر القبول بالعودة إلى خارطة الطريق وبندها     
 صاحبة ومخترعة مصطلح اتفاق رف الـذي        – بالتواطؤ أيضاً مع رايس      –التوصل إليه، علما أن ليفني      

وابقاء االتفاق على الرف إلى أن يثبت الفلسطينيون        . يعني التفاوض مع الفلسطينيين بالشروط اإلسرائيلية     
  .ض االتفاق بالقوة على الشعب الفلسطينيجدارتهم وقدرتهم على تنفيذ أو باألحرى فر

ليفني قد تكون رابحة أيضاً في أنابوليس المرحلة فهي ستفاوض بشروطها، ولن تتخلى عن الجرأة وحتى                
الوقاحة في مواجهة المسؤولين الفلسطينيين والعرب، وستصر على التطبيع مقابل كل لفتة أو مبادرة يتم               

 في  – إذا ما جاء تقرير فينوغراد قاسياً جداً         –لزاوية سقوط أولمرت    تقديمها للفلسطينيين وستنتظر عند ا    
جميع األحوال ستكون منافسة جدية له على زعامة حزب كديما في حالة إجـراء االنتخابـات الداخليـة                  

  .التمهيدية قبل إجراء أي انتخابات عامة
وهو يـسعى فقـط إلـى تقليـل     الخاسر األكبر من أنابوليس اليوم وحتى أنابوليس المرحلة   : اهود باراك 

باراك شكك في اللقاء منذ البداية وتحديداً فى مبدأ الـدخول فـي مفاوضـات            . الخسائر في الفترة القادمة   
نهائية مع الفلسطينيين واضطر تحت الضغط السياسي واإلعالمي للمشاركة في أنابوليس، ثـم اضـطر               

، وكذلك عن فكـرة االنتخـاب مـن         ٢٠٠٨مباشرة بعد العودة من هناك إلى سحب كالمه عن انتخابات           
الحكومة عند صدور تقرير فينوغراد النهائي بحجـة وجـود وإسـرائيل فـي ذروة عمليـة التـسوية                   

أن ينسحب في ذلك الوقـت تحديـداً غيـر أن    - العمل -:والمفاوضات، ال يمكن لحزب التسوية والسالم     
تفضيل اإلسـرائيليين لبنيـامين نتنيـاهو        التي تشير إلى     االستطالعاتالحقيقة هي أن باراك يقرأ نتائج       

  .كرئيس وزراء قادم في حالة إجراء انتخابات مبكرة
 –كما أن االستطالعات تشير إلى أن باراك لن يستطيع زيادة مقاعد حزب العمل سوى بشكل ضـعيف                  

 ياول ف مقعد أو مقعدين على أكثر تقدير وهذا يعني في حالة حدوثه، فقدانه لزعامة الحزب ولذلك فإنه يح                
الفترة األخيرة التقليل من الخسائر عبر إظهار نفسه لإلسرائيليين كحريص على أمنهم ورافض لتقديم أي               
تنازالت تؤثر على هذا األمن وتنال منه، كما يتشدد في البطش والتنكيل بقطاع غزة لتحسين شعبيته وفي                 

سية وسـلمية وال يكتفـي بـصورة        نفس الوقت الثرثرة عن المسار السوري إلثبات أنه يمتلك أجندة سيا          
  .الجنرال والتفاؤل القاتل

أبو مازن نال دعماً سياسياً     . رابح من أنابوليس اليوم وخاسر بالتأكيد في أنابوليس المرحلة        : محمود عباس 
وديبلوماسياً عربياً ودولياً لخيار التفاوض وعملية التسوية مع اإلسرائيليين، واألهم أنه نال دعماً مهماً في               

  .اق خالفه ونزاعه الداخلي مع حماسسي
للدول المانحة سيعقد في باريس أواخـر       » مؤتمر«عباس نال أيضاً دعماً مالياً من خالل الدعوة إلى لقاء           

العام الحالي، كذلك حظي بأكثر من لقاء مع زعيم العالم اليوم الرئيس جورج بوش، غير أن كـل ذلـك                    
  .سيتبدد ويتبخر تدريجياً مع الوقت

 غـزة، وسـرعان مـا       في القدس وال    في ال   اإلسرائيلية يفاجئ الرئيس بالخطوات والتصرفات      يجب أال 
سيكتشف أن أقصى ما يمكن أن يقدمه أولمرت ال يتطابق مع الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به عبـاس                    
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أن  أي في نهاية أنابوليس المرحلة سيكتشف أنه طـارد سـراباً و            ٢٠٠٨أو أي فلسطيني آخر، في نهاية       
  .الوصول إلى حل نهائي عادل وشامل للصراع مع إسرائيل عبر التفاوض ليس أكثر من وهم

وهنا سيكون عليه مواجهة الحقيقة فإما القبول بالحل المؤقت أو الموافقة على الصيغة اإلسرائيلية لدولـة                
ك ضمن حدود الجدار الفاصل مع نصف وحتى ربع القدس الشرقية مع شطب حـق العـودة أو امـتال                  

الشجاعة لالستقالة ودعوة الشعب الفلسطيني إلى إتباع خيار آخر وانتخاب قيادة أخرى تدير الصراع مع               
  .إسرائيل وتستنزفها دون تقديم التنازالت الجوهرية واإلستراتيجية لها

خاسرة حتماً من أنابوليس اليوم ورابحة بالتأكيد في أنابوليس المرحلة، أنابوليس اليوم أظهرهـا              ؛ حماس
كمعزولة مقابل الدعم واالحتضان العربي والدولي لخصمها الرئيس محمود عباس وحكومتـه بزعامـة              
سالم فياض، غير أن حماس ستظهر وتتكرس كرابحة بالتدريج ومع الوقت وعندما يتـضح أن خطايـا                 

 ألسـرى ا- قضايا المرحلة االنتقاليـة      فياآلخرين أكبر من أخطائها، وأن إسرائيل لن تقدم شيئا جديا ال            
 وال في قـضايا الوضـع النهـائي القـدس والحـدود             -والحواجز وحرية الحركة للمواطنين والبضائع    

والالجئين، وستستمر في فرض األمر الواقع بفظاظة وعنجهية على األرض وتظهر مفاوضها الفلسطيني             
  .كمنقطع عن الواقع

 كمتـواطئين فـي أسـوأ       أما الحصار وجرائم الحرب ضد قطاع غزة فستظهر محمود عباس وحكومته          
األحوال وصامتين وعاجزين في أحسن األحوال، عندما تتحقق التوقعات اإلسرائيلية والتي أجمعت عليها             
األجهزة األمنية بفشل أنابوليس المرحلة وانتهاء وزوال حكم سلطة الرئيس محمود عباس وسيطرة حماس              

 حماس ستقود حتمـاً المـشروع الـوطني         على الضفة الغربية، وحتى لو لم تتحقق تلك السيطرة إال أن          
وعندها يجب أن تقرأ وتفهم أن خطايا اآلخرين ال أن تحجب ضرورة استخالصها للعبر واالستنتاج مـن                 

  .أخطائها وممارساتها السلبية في قطاع غزة خالل الفترة الماضية
 أنابوليس المرحلة،    ال بد من قول شيء ما عن الطرف الوحيد الرابح من أنابوليس اليوم وفي              األخيرفي  

ومقصود بالطبع سوريا التي ذهبت إلى المؤتمر بشروطها وبعد تقديم حزمة من اإلغراءات لهـا وضـع                 
الجوالن على جدول األعمال والقبول بتصوراتها تجاه االنتخابات الرئاسية اللبنانية واالنصياع لمطلبهـا             

 خاص حول المسار الـسوري فـي        دولي  بانتخاب رئيس توافقي تقبل به المعارضة ووعد بلقاء        األصلي
  .موسكو أوائل السنة القادمة

لم تضح سوريا إال بمؤتمر غير ذي بال للمعارضة الفلسطينية الذي كان مقـدراً عقـده بـالتزامن مـع                    
أنابوليس اليوم، غير أن األهم من كل ذلك أن أنابوليس المرحلة ستؤكد صحة وجهة نظر سوريا وهي أنه             

 قدماً في عملية التسوية إال وفق المرجعيات الدولية والقرارات الصادرة عن األمـم        ليس باإلمكان المضي  
  .المتحدة وعلى أرضية الحوار الصريح المباشر مع دول المنطقة واالعتراف بنفوذها يصالحها الحيوية

أنـابوليس  سوريا طبعاً ليست في وارد التنازل عن تحالفاتها اإلستراتيجية العربية واإلقليمية ال من أجل               
اليوم وال طبعاً في سياق أنابوليس المرحلة، ألن أنابوليس بسياق ودالالته اإلستراتيجية والسياسية لم يفعل               
شيئاً أكثر من إقناع القيادة السورية بصحة مواقفها وصوابية السياسات التي اتبعتها خالل الفترة الماضية               

 .وتحديداً خالل السنوات األربع األخيرة
١٥/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب  

  
 مالحظات حول االستيطان في المفاوضات مع إسرائيل .٣٤

 بالل الحسن
لم يكد المفاوض الفلسطيني يعلن استعداده للذهاب إلى المفاوضات الجديدة مع اإلسرائيليين، حتى وجد 

وتمثل هذا التحدي بالقرار اإلسرائيلي بتوسيع . أمامه تحديا إسرائيليا من النوع الذي ال يمكن قبوله
ثم جاء تحد ثان أكبر، .  مساكن إليها٣٠٧جنوب القدس بإضافة ) هار حوماه(وطنة جبل أبو غنيم مست
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بعد أن قامت ضجة فلسطينية وعربية ودولية ضد هذا القرار، وذلك حين سعت إسرائيل إلى تبرير 
يس، ذلك أن قرارها بالقول إن االستيطان الجديد ال يمثل انتهاكا لما تم االتفاق عليه في مؤتمر أنابول

. منطقة القدس هي جزء من إسرائيل، وتوسيع المستوطنات فيها هو جزء من القرار السيادي اإلسرائيلي
القبول .المستوطنات والقدس: وبهذا تكون إسرائيل قد وضعت تحديا مزدوجا أمام المفاوض الفلسطيني
يتفرع من هذين التحديين تحد و. بالمستوطنات، والقبول بأن القدس إسرائيلية وهي خارج نطاق التفاوض

 ١٩٦٧ثالث، ذلك أن القبول بهذا المنطق اإلسرائيلي حول المستوطنات والقدس، يعني أن تعديل حدود 
وهكذا تكون ثالث قضايا أساسية . أصبح أمرا مقبوال، وأصبح أمرا مسلما به في مسيرة المفاوضات
لمفاوض اإلسرائيلي قبل أن تبدأ وجوهرية من قضايا الحل الدائم قد أصبحت محسومة لصالح ا

 .المفاوضات
 هل يقبل المفاوض الفلسطيني ذلك؟

أحمد قريع، حتى أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، والذي قاد مفاوضات اتفاق اوسلو السيئ 
يوم (الصيت، أبلغ الرئيس محمود عباس، أنه لن يتوجه إلى جلسة المفاوضات األولى مع إسرائيل 

ولكن الرئيس محمود عباس كان . قبل أن يعرف الجواب اإلسرائيلي حول االستيطان) ١٢/١٢/٢٠٠٧
قلنا له نذهب ونتحدث ونسمع الجواب حول االستيطان، ثم نجلس : لديه رأي آخر أعلنه بنفسه وجاء فيه 

 .ونفكر وعلى ضوء ذلك نقرر ما هي الخطوة الواجب اتخاذها
العامل األول هو الرفض المبدئي : امالن متناقضانموقف الرئيس محمود عباس هذا يحكمه ع

يجب «الفلسطينية تصريحا على لسان الرئيس عباس يقول فيه » األيام«لالستيطان، وقد نشرت جريدة 
أول حجر بني في . رأينا أن االستيطان من أساسه غير شرعي. االستمرار في المطالبة بوقف االستيطان

مهما بنوا فهذا . والحجر العشرة آالف غير شرعي. ر شرعيوالثاني غي.  غير شرعي١٩٦٧أراضي 
أما العامل الثاني المناقض الذي يحكم موقف . »غير شرعي من وجهة نظرنا، وسيستمر موقفنا هكذا

وهو يعرف أن . الرئيس عباس، فهو أنه سيذهب غدا أو بعد غد، إلى مؤتمر الدول المانحة في باريس
قتصادي للضغط عليه، ويعرف أن مبلغ الدعم المالي للسلطة الفلسطينية واشنطن تستخدم هذا المؤتمر اال

سيتقرر على ضوء تسهيلها لسير عملية التفاوض مع اإلسرائيليين، فإذا عارض بدء المفاوضات بسبب 
موضوعات االستيطان والقدس والحدود، فإن الدعم االقتصادي سيتقلص، وربما يلغى، أو يتم اتخاذ 

وعليه حينئذ أن . يجمد التنفيذ إلى حين قبول األمر الواقع والذهاب إلى المفاوضاتالقرار المالي ثم 
 :ومن المفيد هنا تسجيل مالحظتين. يواجه أزمة اقتصادية في الضفة الغربية

بناء (لقد أوكلت اللجنة الرباعية الدولية إلى توني بلير، إدارة الخطة االقتصادية الفلسطينية : األولى
ولكن ها . ، ورفضت أن تتجاوب مع طلبه بأن يكون لمهمته جانب سياسي)ء المشاريعالمؤسسات وبنا

هي اللجنة الرباعية التي ترعى مؤتمر الدول المانحة في باريس، تستخدم المال واالقتصاد كوسيلة ضغط 
 .سياسي، إنما على الفلسطينيين وحدهم فقط

رار إلى مجلس األمن، يدعو إلى دعم قرارات  الواليات المتحدة، تقدمت رسميا بمشروع قأن: والثانية
ولفت نظر العالم كله، كيف تراجعت واشنطن بسرعة، وسحبت مشروع قرارها من . مؤتمر أنابوليس

إن السبب ال . والسؤال لماذا اعترضت إسرائيل على ذلك؟. مجلس األمن، بعد أن اعترضت إسرائيل
ولكن . اعم لما وافقت عليه إسرائيل في أنابوليسيتعلق بمشروع القرار األميركي، فهو في النهاية د

وإسرائيل ترفض من حيث المبدأ أن يكون لألمم المتحدة، أو . السبب الحقيقي يتعلق بمجلس األمن نفسه
وهي ترفض أيضا أن يكون ألي جهة . لمجلس األمن، دور في المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

إنها تقبل فقط دور الواليات المتحدة األميركية بحكم تأييدها .  دور في المفاوضاتأوروبادولية مثل 
لماذا؟ . ومن هنا رفضها الدائم ألية خطوة صغيرة أو كبيرة يلوح فيها طابع التدويل. المطلق إلسرائيل

ألن التدويل يجر معه منطق القرارات الدولية حول الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وهي في أغلبها 
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ولنتذكر . ة االحتالل اإلسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين ومع األرض الفلسطينيةقرارات ضد سياس
 :هنا بعض القرارات الدولية

، والذي ينص على وجوب إلغاء المستوطنات، ١٩٨٠ لعام ٤٦٥ قرار مجلس األمن الدولي رقم -١
 .١٩٦٧وترحيل المستوطنين من داخل األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

التي تنص على عدم جواز نقل أو إدخال جزء من السكان ) من اتفاقية جنيف الثانية (٤٩لمادة  ا-٢
  .المدنيين لدولة االحتالل إلى المناطق التي احتلتها

وهناك قرارات كثيرة أخرى تؤكد المضمون نفسه، ولهذا كانت الغضبة اإلسرائيلية من استحضار مجلس 
 .ني ـ اإلسرائيلي الجديداألمن ليكون داعما للتفاوض الفلسطي

ومن المؤكد هنا أن هذه اإلشارات، ومع كل ما تحمله من دالالت، ماثلة في ذهن الرئيس عباس وهو 
ومن هنا نجد أنفسنا في وضع يسمح لنا . يتعامل مع مأزق التفاوض الذي وجد نفسه في مواجهته

رحه حول عدم شرعية بتشجيعه على ضرورة أن يتخذ موقفا حاسما، وأن يضع مفهومه الذي ش
ليس ألن ما أعلنه هو موقف صحيح وجريء وصائب فقط، بل ألن عدم . االستيطان موضع التنفيذ

التمسك به، أو سحبه من جدول أعمال المفاوضات، يدفع باألمور فورا نحو منهج تفاوضي مناقض، ال 
طينيا يعمل في إطار التقاسم يستطيع أن ينتج دولة فلسطينية مستقلة، إنما ينتج، وينتج فقط، كيانا فلس

. الوظيفي، حيث تتولى السلطة الفلسطينية إدارة شؤون السكان اليومية، وتتولى إسرائيل شؤون السيادة
وتصبح السلطة الفلسطينية في هذه الحالة أداة تعمل في خدمة االحتالل اإلسرائيلي، بل وتقدم لهذا 

من دون دفع ثمن هذا االحتالل، حيث تتولى الدول االحتالل خدمة جليلة، أساسها استمرار االحتالل 
 .تقديم ثمن االحتالل ونفقاته) مؤتمر باريس(المانحة 

 .وهنا يمكن للوفد الفلسطيني المفاوض، أن يذهب أو ال يذهب، إلى المفاوضات
أن يذهب إلى المفاوضات، طالبا منذ اللحظة األولى، اعترافا بعدم شرعية االستيطان، حسبما أعلن 

 .رئيس عباس، وإال فإن المفاوضات لن تنتقل إلى نقطة أخرى، إال بعد البت بالنقطة األولىال
أو أن يعلن الوفد الفلسطيني أنه لن يذهب إلى المفاوضات، إال بعد أن تعلن إسرائيل استعدادها للتفاوض 

ائيل المفاوضات وإذا ما أوقفت إسر. على إخالء المستوطنات، واستعدادها العتبار القدس مدينة محتلة
هنا، يبادر الفلسطينيون إلى طلب توضيح قرارات مؤتمر أنابوليس، وهل هي مع االحتالل أو ضد 
االحتالل؟ ومن شأن موقف كهذا أن يعيد المفاوضات إلى نقطتها األولى التي بدأها الرئيس عباس نفسه 

اطي والمدى الزمني لهذا في لقائه األول مع إيهود أولمرت، حين طلب تحديد مرجعية ومضمون التع
 .التعاطي، في كل قضية من قضايا الوضع النهائي، ورفضته إسرائيل في حينه

 هذا التكتيك ليس عملية تعجيز فلسطينية، بل هو تكريس لمبدأ أساسي من مبادئ التفاوض، تم إتباعإن 
لجانب الفلسطيني، تجاوزه بسبب التعنت اإلسرائيلي، وال بد من صدمة مقابلة، تأتي هذه المرة من ا

إلعادة وضع األمور في سياقها المنطقي، وإال فإن البديل هو أن نصبح موظفين لدى االحتالل 
 .اإلسرائيلي، وربما موظفين أغنياء، كما يتحمس لذلك الخبراء االقتصاديون

١٦/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط   
  
  عقدان من الحضور والنضال .٣٥

 ياسر الزعاترة
، مع العلم أن لحظة التأسيس      ١٤/١٢/١٩٨٧تها الثانية، هي التي تأسست في       أنهت حماس منذ أيام عشري    

هنا تختلف عنها في الفصائل األخرى، إذ لم تتشكل الحركة من عدد من المؤسسين فقط، كما هـو حـال            
الفصائل األخرى، بل ورثت تنظيماً بأكمله كان يتطور باطراد منذ ثالثة عقود، بدأ بإعادة التـدين إلـى                  

 إلـى جانـب شـقيقتها       ،منذ تأسيسها شكلت حماس   .  الفلسطيني وانتهى إلى حركة مقاومة شاملة      المجتمع



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ٩٣٣:         العدد                        ١٦/١٢/٢٠٠٧األحد : التاريخ

الجهاد، الواجهة الثانية للحركة الوطنية الفلسطينية، وهي واجهة انسجمت تمام االنـسجام مـع طبيعـة                
دها الدينية،  القضية ومكانتها في الوعي الجمعي لألمة العربية واإلسالمية، بوصفها قضية مقدسة لها أبعا            

وقد منح الدور الفاعل للحركة دفعة كبيرة للحركات اإلسالمية التي عانت كثيراً مـن سـؤال وجودهـا                  
من هنا، وتبعاً للتراث الرائع الذي قدمته حماس على صـعيد البطولـة             . ودورها في القضية الفلسطينية   

 الحركة بمكانة رفيعة في الوعي      والتضحيات، إلى جانب النموذج السياسي واألخالقي الملتزم، فقد حظيت        
الجمعي لألمة لم تحظ به أية حركة سياسية أو دينية في التاريخ اإلسالمي الحديث، ولو سألت أي شـاب                   
أو كهل أو امرأة في الساحة العربية واإلسالمية عن الحركة لما تلعثم في سرد أسماء شهدائها ورموزهـا   

العزيز الرنتيسي وقبله يحيى عياش، األمر الذي لن تعثـر           دالكبار من الشيخ الشهيد أحمد ياسين إلى عب       
لقد صاغت حماس ثقافة المقاومة واالستشهاد في األمة، كما شكلت أحـد             .على مثله في أية حالة أخرى     

أهم الروافع للظاهرة اإلسالمية، وتربعت وما تزال على عرش الحركة األهم في الوعي الجمعي لألمـة                
وقد يكون من المناسب القـول      .  المناهضة لبرنامج المقاومة من غبار حولها      رغم ما تثيره بعض النخب    

هنا إن االنقسام حول حماس ال يتوفر سوى في الساحة الفلسطينية العتبارات تاريخية وموضوعية، بينما               
ال يحدث ذلك خارج فلسطين، وحيث ال يحظى منافسوها سوى بالحد األدنى من الحضور، ربما بـسبب                 

مع نهاية عشريتها الثانية تطرح أسئلة كثيرة       . ر اإلسالمي والتدين والبعد الديني للقضية برمتها      سيادة الفك 
حول حركة حماس ومستقبله، ال سيما أن المناسبة تأتي في ظل جدل حول مواقفهـا منـذ االنتخابـات                   

. ممارسـات التشريعية مطلع العام الماضي، مروراً بالحسم العسكري في قطاع غزة وما ترتب عليه من               
ما ينبغي أن يقال ابتداء هو أن الحركات الكبيرة وذات الحضور المميز في وعي الجمـاهير ال تتراجـع                   
بهذه البساطة التي يصورها البعض بسبب بعض األخطاء السياسية العابرة، فكيـف إذا كانـت أخطـاء                 

بات؟، حـين تتمتـع     فرضتها سياسة األطراف األخرى التي رفضت االعتراف بفوز الحركة في االنتخا          
حماس بمرتبة العدو األبرز للكيان الصهيوني ومن ورائه الواليات المتحدة، وتتعـرض ألبـشع أنـواع                
الحصار، فمن الطبيعي أن تواصل الجماهير انحيازها إليها، فكيف حين يواصل منافسوها نهجهم السياسي              

الغربية؟، ثمة أخطاء وقعت فيهـا      العبثي، فيما يطاردونها بطريقة شرسة، ومن دون وجه حق في الضفة            
الحركة خالل العامين األخيرين، بعضها في الخطاب، وبعضها اآلخر في الممارسة، وهي أخطاء تستحق              
المراجعة، بدءا بفكرة المشاركة في انتخابات تحت سقف أوسلو، وليس انتهاء بالحسم العـسكري الـذي                

ك األخطاء عن وهم الجمع بين السلطة والمقاومة،        وقد نتجت تل  . حشرت من خالله نفسها في قمقم القطاع      
ووهم تحرر القطاع، مع تجاهل واقع أن الصراع األساسي كان وما يزال على ما تبقـى مـن فلـسطين                   

أياً يكن األمر، فقد قدمت حماس خالل سنواتها        . وليس على غزة التي طالما تمنى العدو غرقها في البحر         
 والتضحيات، أما بعض األخطاء التي وقعت، فلـن تلبـث الحركـة أن              العشرين تراثاً هائالً من البطولة    

تتجاوزها بوعي وحكمة لتؤكد من جديد صدارتها لنضال األمة، وليس الفلسطينيين وحدهم في مواجهـة               
 .الهجمة الصهيونية األمريكية الشرسة عليها

١٦/١٢/٢٠٠٧الدستور األردنية   
  
  نماذج مختارة: أنابوليس في عيون إسرائيلية .٣٦

أسعد عبد الرحمن. د  
كثر التحليل والتأويل حول مؤتمر أنابوليس بين مؤيد ومعارض، حتى سارع الـبعض وأصـدر حكمـا                 
حاسما بالفشل، فهيهات أن تحل قضية كالقضية الفلسطينية بين ليلة وضحاها، مستذكرين موقف وزيـرة               

وحات المنعقدة عليه، شاركها في     حين قللت من سقف اآلمال والطم     ) كونداليزا رايس (الخارجية األمريكية   
عندما لخص المؤتمر في الوصول إلى تفاهمات، فـشل         ) ايهود أولمرت (ذلك رئيس الوزراء اإلسرائيلي     

  .المفاوضان الفلسطيني واإلسرائيلي في الوصول إليها
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) تأولمـر (فبخالف موقف   . أما في إسرائيل فقد كان التباين واضحا بين مواقف السياسيين قبل المحللين           
التفاوض مع الفلسطينيين بحجج كثيرة يضع في مقـدمتها         ) ايهود باراك (المتذبذب، يرفض وزير دفاعه     

أمن إسرائيل ثم االدعاء بأن القيادة الفلسطينية ليست معنية حقا بالسالم لرفضها االعتـراف بهـا دولـة                  
 الغربية وفـي محـيط      االستعمارية الكبرى غرب الضفة   / كما يرغب في ضم الكتل االستيطانية     . يهودية

فاعتبر أن طرح القضايا الجوهريـة للتفـاوض        ) ايلي يشاي (أما زعيم حركة شاس     . القدس إلى إسرائيل  
اعتبر إن المؤتمر ليس سوى    ) أفيغدور ليبرمان (سيسقط الحكومة، في حين أن زعيم إسرائيل بيتنا الوزير          

نّها الءاته الكثيرة وخاصة بما يتعلـق       مسرحية، رغم أنه كان قد قدم ألولمرت وثيقة الخطوط الحمر ضم          
الذي وزع وعودا حول وجوب تخلي      ) أولمرت(من جهته، فإن    . بالقدس وحق العودة لالجئين الفلسطينيين    

اإلسرائيليين عن بعض أحالمهم التوسعية، ثم تساؤله عن الحاجة إلى القرى الفلسطينية المحيطة بالقـدس               
ي، وتأكيد أهمية التفاوض مع القيادة الفلسطينية الحاليـة المعتدلـة           المحتلة التي تخل بالتوازن الديموغراف    

والبراغماتية، عاد وأعلن مواقف أكثر تطرفا من قبيل أن الوقت لم ينضج بعد لتحقيق السالم، وأنـه واع                  
  .لضعف القيادة الفلسطينية الحالية 

ألوف (ل الكاتب اإلسرائيلي البارز     هذا بالنسبة لالئتالف الحكومي، أما على صعيد الكتاب والمحللين، فيقو         
لكـن اولمـرت   . عموما، من الخسارة ذرف الدموع على الحليب المراق على األرض    : في هآرتس   ) بن

وعباس مع كل اعتدالهما ورغبتهما الجيدة والكيمياء الشخصية بينهما لم يكونا لينجحا في تحقيق شيء من                
لشخصية من غرفة العمل حتى اصطدمت بمعارضة       دون دفعة من واشنطن، وما إن خرجت محادثاتهما ا        

ويضيف ولكن مـع    . قوية من المؤسسة في كال الجانبين وأطلقت التهديدات بهدم العملية من قبل أن تبدأ             
كل االحترام لنجاح بوش ورايس في انابوليس، فما زال االختبار أمامهمـا بعـد، وهـو يعتمـد علـى                    

 واتفاق المعابر   ٢٠٠٣ قمة العقبة في   -ابقة التي أقدما عليها     مبادرات السالم الس  . إصرارهما ومواظبتهما 
 انهارت بعد فترة قصيرة من الزمن وتخلت أمريكا مرة أخرى عن الفرقاء الذين عادوا إلى                - ٢٠٠٥في  

وإذا سحبت اإلدارة األمريكية يدها مرة أخرى من العملية، فان مـؤتمر انـابوليس              . عنادهم وعصيانهم 
أما أسرة التحرير فـي     . اسبات واألحداث السياسية التي تالشت في غياهب النسيان       سينضم إلى كومة المن   

يمكن القول بان االعتراف بحل الدولتين للشعبين، الفهم بأنه يوجد شعبان، نضج في             : هآرتس فكتبت تقول  
  .وقت متأخر أكثر مما ينبغي وبثمن دموي ال يطاق 

. بعنوان اقتيدوا إلى أنابوليس كالخراف المنذورة للـذبح       في مقال   ) يونتان يافين (في الطرف اآلخر يقول     
فقـط انظـروا   . باختصار ليست هناك أجواء مصالحة كبيرة    : .. من يريد السالم أصالً؟ نشرته يديعوت       

كيف يتم اقتيادهم إلى انابوليس كالخراف التي تقتاد للذبح رغم أنفها، وكمتطـوعين أوائـل لتطعيمـات                 
ر إلى هذا المؤتمر، الذي ال داعي له، ال يتعامل معه كإجراء إداري معرقـل               ليس هناك مساف  . التيتانوس

نبـات يعـالج بعـض      ( القندسـية    - جورج، وكوندي    -يتوجب تنفيذه فقط من اجل اللياقة مع الجوكر         
األمريكيون الـسذج   . بعد حين ومواصلة الروتين   ) البالد(، ومن اجل أن نتمكن من العودة إلى         )األمراض

  .ن يواصلون إقناع أنفسهم بأنه قد تحدث هنا أعجوبة فقط هم الذي
من المـشكوك جـدا أن تعطـي مثـل هـذه            : فيقول في معاريف    ) يوسف حريف (أما الكاتب اليميني    

ليس فقط الفلسطينيون لم يظهروا حتى اآلن استعدادا ألي حل وسـط فـي              . المفاوضات النتائج المرجوة  
 بل إن مسؤولين كبارا في السلطة ردوا بحزم الطلب          -القدس   الحدود، الالجئين و   -المواضيع المركزية   

ما هو مصدر التفاؤل الـذي يظهـره رئـيس          . اإلسرائيلي باالعتراف بإسرائيل كدولة القومية اليهودية     
الوزراء ولماذا يعتقد بأنه مع شركاء كأولئك سيكون ممكنا إجراء مفاوضات جدية؟ عباس ليس معتدال بل                

  .مقبوال على عرفات مخلصا للخط الذي كان 
) الراعي الرسمي (بعد كل ذلك، يبقى القول أن أبرز األطراف الرئيسية المشاركة، وعلى رأسها واشنطن              

تعاني من أزمات وإشكاليات ال قبل لها بها، فهي تعيش حربين في العراق وأفغانستان أرهقاهـا سياسـيا              
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ول الملف النووي الباكستاني إلى مشكلة مع       وعسكريا واقتصاديا، فيما هي تتربص بإيران، وخائفة من تح        
بعيدا عن كل ذلك، فإن الحكومة اإلسرائيلية تعاني ما         . األحداث التي تعصف بحليفها هناك برويز مشرف      

ومع ذلك، يبقى الهروب إلى األمام هو المخرج الوحيد أمام كـل مـن بـوش                . تعاني من أزمات داخلية   
يق تسوية ؟ سؤال كبير وخطير ال يقل خطورة عـن طبيعـة            وأولمرت فيمضيان، فعال، في الضغط لتحق     

  !!التسوية التي قد يكونا بصددها
١٦/١٢/٢٠٠٧الرأي األردنية   
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