
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نائب وعضوين في مجلس بلديبينهم " حماس"تعتقل قيادات من " إسرائيل"
  "إسرائيل"تنفي طلب وقف إطالق النار مع " حماس"

  تنميةال من خطة للقطاع وراء استبعاد غزةيلي وإدارة حماس سرائ االغالق اإل:محمد اشتية
  إسرائيل تعترف بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث

  يتهم األونروا بالكذبشمالي لبنان بيان للجنة أبناء مخيم البارد 

ولمرتأ:ليسرائيالتلفزيون اإل 
قـصف  بمرا الجـيش    أوباراك  

  ع غزةهداف في قطا ألركزُم
  

 ٤ص ... 

 ١٧/١٢/٢٠٠٧٩٣٤اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٣٤:         العدد                        ١٧/١٢/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٤   بوقف النشاطات االستيطانية"إسرائيل"طالب وي .. ساركوزيتقييل عباس .٢
 ٥  مؤشرات إيجابية عديدة على استجابة الدول المانحة لمطالبنا المالية: فياضسالم  .٣
 ٦   يورو١,٥المساهمة األوروبية لدعم خطة التنمية ستصل إلى نحو : حكومة فياض .٤
 ٦  تنميةال من خطة للقطاع وراء استبعاد غزةسرائيلي وإدارة حماس  االغالق اإل:محمد اشتية .٥
 ٦  ربعة مسارات مهمةأطلق أ "نابوليسأ": عريقات .٦
 ٦  "نابوليسأ"ساسة خاصة بعد المفاوضات تمر بمرحلة صعبة وح: عريقات .٧
 ٧ ال حوار مع حماس قبل الرجوع عن انقالبهاو.. مريكا اثبات صدق نواياهاأعلى : عمرونبيل  .٨
 ٧    تغلق إدارتها العامة في غزة في حكومة فياضوزارة التعليم العالي .٩
 ٧  في نابلس" حماس"بحملة االعتقاالت اإلسرائيلية ضد قيادات يندد حمد بحر أ .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  "األضحى"القاهرة بعد سيزور مشعل : مسؤول فلسطيني .١١
 ٨   دينائب وعضوين في مجلس بلبينهم " حماس"تعتقل قيادات من " إسرائيل" .١٢
 ٨  "إسرائيل"تنفي طلب وقف إطالق النار مع " حماس" .١٣
 ٩   تنظيمات فلسطينية تدعو الطالق سراح المعتقلين في الضفة وغزة .١٤
 ٩   زنبيان الفصائل حول االعتقاالت في الضفة وغزة غير متوا": حماس" .١٥
١٠  في غزة" إسرائيليين" "مستعربين"تحبط عملية لـ" كتائب القسام" .١٦
١٠   لالعتراف المتبادل" فتح"و" حماس"دعوة : تحتفل بانطالقتها" الشعبية" .١٧
١١   "حماس"  تتمسك بشروطها لبدء مفاوضات مع"فتح" .١٨
١١  أضاعت فرصة تاريخية إلطالق مبادرة تنهي االنقسام الفلسطيني" حماس": "فتح"قيادي في  .١٩
١١   وخنادق ملتهبة"انتحاريون" وأنفاق: تستعد الجتياح إسرائيلي محتمل" حماس" .٢٠
١٢   أشهر٦ من ناشطينا خالل ١٢٠٠األجهزة األمنية التابعة للسلطة اعتقلت أكثر من ": سحما" .٢١
١٢  تجمد عملها المسلح بالضفة بعد ضغوطات " كتائب األقصى"التابعة لـ" فرسان الليل" .٢٢
١٢   "الجهاد"ثالثة من قادة   لدولة االحتالل بإبعادحول قراراإلشاعات  ينفي "األسرى للدراسات" .٢٣
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢    بالطبع نحن نؤيد تقوية السلطة الفلسطينية:اولمرت .٢٤
١٣  انشاء دولة فلسطينية وتحديث اقتصادها يصبان في مصلحة اسرائيل: ليفني .٢٥
١٣    تحصين سديروت وباراك يؤيدرفض ياولمرت  .٢٦
١٣  إسرائيل قلقة من قرار إدانة في مؤتمر باريس .٢٧
١٣   االستخبارات اإلسرائيلية تناقض األميركية حول إيران .٢٨
١٤   تعترف بالبطريرك ثيوفيلوس الثالثإسرائيل  .٢٩
١٤   للحجيج" الهنديمحمد "هددت باحتالل معبر رفح إذا انضم " إسرائيل" .٣٠
١٤  من جنود االحتالل شاهدوا أو شاركوا بعمليات تنكيل ضد الفلسطينيين% ٢٥ .٣١
١٥  سالح الجو اإلسرائيلي يتدرب على ضربة جوية .٣٢
١٥  تستبعد هجوماً من حزب اهللا العام المقبل" إسرائيل" .٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٩٣٤:         العدد                        ١٧/١٢/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

١٥  "ميريتس"بيلين يسحب ترشيح نفسه لرئاسة حزب  .٣٤
١٥  يخ غزة خطر داهم والمفاوضات لن تقود لشيءصوار: تقرير استخباراتي إسرائيلي .٣٥
١٦ الصناعات الجوية اإلسرائيلية صواريخ ضد الصواريخ .٣٦
١٦ ٤٨استفحال التمييز العنصري ضد فلسطينيي  :إستطالع .٣٧
    

    :األرض، الشعب
١٧   في لندن ضد حصار قطاع غزةطينية فلستظاهرة .٣٨
١٧  االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس يفتتح عيادات قانونية .٣٩
١٨   البتزازهماالحتالل يتبع سياسة تجويع األسرى: عيسى قراقع .٤٠
 ١٨  الضفة الغربيةلتوفير عالج عاجل ألسير من مناشدة  .٤١
١٨   في غزة يطالبون بقضاء العيد مع ذويهم المصرية في رفح الفلسطينيونالعالقون .٤٢
١٨  عبور أول دفعة من حجاج قطاع غزة معبر بيت حانون متجهين إلى أريحا .٤٣
١٨  تقرير فلسطيني يحمل حكومتي رام اهللا وغزة تدهور الحريات اإلعالمية .٤٤
١٩  يتهم األونروا بالكذبشمالي لبنان بيان للجنة أبناء مخيم البارد  .٤٥
١٩  ف العائليممارسة العنيشير إلى ارتفاع عن أطفال ونساء نازحي البارد  تقرير .٤٦
   

   :اقتصاد
١٩  الفلسطينية المقدمة لمؤتمر باريسخطة التنمية واإلصالحتقرير حول انتقادات الخبراء ل .٤٧
٢٠  فقراء ٤٨ من فلسطينيي% ٥٦تقرير يبين أن  .٤٨
   

   :ثقافة
 ٢٠  تقبل غزة في ظل المتغيرات المحلية والدولية مس حولندوة .٤٩
 ٢١  قصة فلسطينية تفوز جائزة من أفضل األعمال التي تعالج الصمود رغم االحتالل .٥٠
   

   : األردن
٢١   عاماً النتفاضة الالجئين" ٢٠٠٨"ملتقى في األردن يحدد  .٥١
٢١   مهرجان لحزب الوحدة الشعبية الحياء الذكرى العشرين لالنتفاضة الفلسطينية .٥٢
   

   :لبنان
٢٢    الصراع سيستمر ولو بالمقاومة غير المسلحة: "خيار المقاومة" في مؤتمر الحصسليم  .٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  دولية لتقييم نتائج أنابوليس على هامش مؤتمر باريس-ورات عربية مشا .٥٤
٢٢ نتعامل مع دولة فلسطينية واحدة ال دولتين: الكويت .٥٥
٢٢  أفريقيا حاولوا التسلل إلسرائيل١٩مصر تعثر على ثالثة أنفاق للتهريب وتوقف  .٥٦
٢٣   اشطون يتظاهرون احتجاجا على حضور اسرائيليين لمهرجان مدينتهم السينمائين :مراكش .٥٧
٢٣    رجال األعمال العرب يطالبون بتوطين االستثمارات العربية عربيا .٥٨
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   :دولي
٢٣  لسلطة الفلسطينيةلفلسطين وليس مؤتمر المانحين لدولة : باريس .٥٩
٢٤   مليون يورو للفلسطينيين٦٥٠االتحاد األوروبي يقدم  .٦٠
٢٤    مليون يورو دعماً للفلسطينيين٢٠٠ألمانيا تقدم  .٦١
٢٤    إيران قائمالعمل العسكري ضد": إسرائيل"أمريكا تطمئن  .٦٢
٢٤  اإلجراءات اإلسرائيلية تؤثر سلبا على تقديم الخدمات اإلنسانية": األونروا" .٦٣

   
    :مختارات

٢٥  بوش واقع تحت تأثير رايس وسياسته في حالة انهيار: بولتون .٦٤
 ٢٥   بلير من كالمدقيقةلثمناً  ألف جنيه ١٢ .٦٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  أبو مازن يدعو لتشكيل لجنة متابعة لقرارات والتزامات مؤتمر باريس .٦٦
٢٧  محمد المدهون. د... حجر الزاوية.. حماس االنطالقة العشرين .٦٧
٢٩  ياسر الزعاترة ...حماس بعد عشرين عاماً على االنطالقة .٦٨
٣٢  عوني فرسخ... فريق أوسلو وتحديات قضايا الحل النهائي .٦٩
٣٤  ماجد عزام... رابحون وخاسرون: اليوم والمرحلة... أنابوليس .٧٠
٣٦  هرئيلويسسخروف، ... "حماس"بدالً من مواجهة " المفاوضات العابثةب"يح اللهو من المر .٧١
٣٧  ناهض منير الريس... !ماذا وراء األبواب المغلقة ؟ .٧٢
٣٨  زهير قصيباتي... وصواريخ... شرعيات .٧٣
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  ع غزةهداف في قطا ألركزقصف ُمبمرا الجيش أولمرت وباراك أ: سرائيليالتلفزيون اإل .١

" اولمـرت "اعلن التلفزيون االسرائيلي القناة الثانية صباح اليوم ان رئيس الـوزراء االسـرائيلي       :القدس
" زكيم"ينيين منطقة   السرائيلي بالرد بعنف على عملية قصف الفلسط      اامروا الجيش   " باراك"ووزير حربه   

واكـد المراسـل     .جنوب عسقالن مساء امس والتي اسفرت عن تدمير بيت واصابة اسرائيلية بجـراح              
العسكري للتلفزيون ان الجيش عرض مساء امس بنكا من االهداف التي سيجري قصفها خـالل االيـام                 

  .ية في كافة انحاء قطاع غزة والساعات القادمة مشيرا الى انها تشمل اهدافا لحركات المقاومة الفلسطين
  ١٧/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   بوقف النشاطات االستيطانية"إسرائيل"طالب وي .. ساركوزييلتقي عباس .٢

 بعـد   الرئيس الفلسطيني قال  : محمد بلوط ،  باريس نقالً عن مراسلها في    ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير  نشرت  
ليس "، معتبرا انه    "يأتي بعد مؤتمر انابوليس   اهمية خاصة ألنه     "]باريس[ ان للمؤتمر  الرئيس الفرنسي لقائه  

مؤتمرا اقتصاديا فحسب بل له هدف سياسي ايضا ألن مجيء هذا الحشد من دول العالم ليس فقط للـدعم                   
ملتزم تماما عمليـة الـسالم فـي الـشرق          "ساركوزي  الرئيس  وتابع ان   ". االقتصادي بل السياسي ايضا   

  ". االسرائيليين والعرب ما يؤهله ألداء دور مهماالوسط وله عالقات وثيقة مع كل االطراف 
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كرر لعباس ان هدفه هو التوصل      "وقال المتحدث باسم األليزيه دافيد مارتينون، من جهته، ان ساركوزي           
اضـاف ان  ". اقتـصادي اال انـه سياسـي ايـضا    "، معتبرا ان هذا المؤتمر    "سريعا لقيام دولة فلسطينية   

رائيل، وبهذه الصفة سيذكر بهدف قيام دولة فلـسطينية، وأعـرب           كرر لعباس انه صديق اس    "ساركوزي  
  . "ايضا عن تمسكه بأمن اسرائيل، األمر غير القابل للتفاوض

وقال مارتينون ان ساركوزي شـدد      . وبناء على طلب عباس، تطرق الحديث مع ساركوزي الى حماس         
س ما لم يتم التجاوب قبال مـع        لن تقيم عالقات ولن تجري محادثات وال حوارا مع حما         "على ان فرنسا    

  ". الشروط التي وضعها المجتمع الدولي
إن : قـال عبـاس    : بـاريس   مـن  ١٧/١٢/٢٠٠٧ األيام الفلـسطينية     فيكتب عبدالرؤوف أرناؤوط    و
المساعدات للشعب الفلسطيني ال بد منها، وهو بحاجة ماسة اليها، اال اننا في الوقت نفسه نبذل كل الجهد                  "

  ".الجراءات االسرائيلية التي يمكن ان تكون سببا في تعطيل التقدم في عملية السالماليقاف القيود وا
صحيفة  إلى أن     زهير اندراوس  ،الناصرة نقالً عن مراسلها في    ١٧/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   وأشارت  

 نسخة من نص الخطاب الـذي سـيلقيه         ى قالت في عددها الصادر امس االحد انها حصلت عل         "هآرتس"
وبحسب الصحيفة فان الرئيس عباس سيطالب اسـرائيل بـالتوقف   .  باريس فلسطيني في مؤتمر  الرئيس ال 

 ان خطابه سيكون اكثر تطرفا من الخطاب الذي         ىكليا عن البناء في الضفة الغربية المحتلة، واشارت ال        
ل  مؤتمر انابوليس حيث سـيقو  ىووفق الصحيفة فان خطاب عباس سيتطرق ال      . القاه في مؤتمر انابوليس   

ان المؤتمر كان بمثابة المساعدة الدبلوماسية والسياسية االكبر في تاريخ الصراع، والتـي مكنتنـا مـن                 
عالوة علي ذلك، سيؤكد عبـاس فـي        . االنتقال من مرحلة سفك الدماء الي مرحلة الحوار والمفاوضات        

  . تحقيق السالمى ال اسرائيل ازالة كافة العواقب من اجل السعي قدما في الطريقىخطابه انه يتحتم عل
  
  مؤشرات إيجابية عديدة على استجابة الدول المانحة لمطالبنا المالية: فياضسالم  .٣

سالم فياض، رئـيس    .أكد د : وكاالتونقالً عن ال  باريس،  من   ١٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية   نشرت  
الية الفلسطينية الواردة   الوزراء، أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة على استجابة الدول المانحة للمطالب الم           

في خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية، إال أنه اشار الى عدم وجود مؤشرات، حتـى اآلن، علـى نيـة                   
اسرائيل التخفيف من القيود التي تفرضها على حركة االفراد والبضائع في االراضي الفلسطينية، محذراً              

ية المطلوبة في حال لم تقم الحكومة االسرائيلية بما         من أن الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على تحقيق التنم        
. وكشف النقاب عن وجود عدة آليات لمتابعة نتائج مؤتمر باريس          .هو مطلوب منها وتحديداً برفع القيود     

 ارجل، فاذا كان لها ثالث ارجل تتوقف، واذا كانت برجلين           ٣الوضع هو مثل طاولة لها      "فياض  . وقال د 
المانحين فانها لن تصمد، ولن تكون كافية، وبالتالي يجب تـوفر العناصـر الثالثـة               اثنتين متمثلتين بنا و   

سويا، وكذلك اذا لم يكن هناك تعاون بما يكفي من الجانب االسرائيلي فانه حتى امكانيتنـا علـى القيـام                    
فة، ال  وقال فياض أنه ألغى منذ حزيران، نحو أربعين ألف وظي          ".بالدور الواجب القيام به ستكون محدودة     

ووصـف فيـاض خطـة التنميـة         ".أنها تعيينات لم تدرج في الميزانية     "سيما في أجهزة األمن، مؤكداً      
منتوج يختلف عن كل ما سبق، وقامت السلطة الفلسطينية باعـداده سـابقا الغـراض               "الفلسطينية بأنها   

المجتمع الدولي يدعم   فياض االدعاءات بأن    .ورفض د  ".االجتماعات الدولية كتلك التي نحن بصددها االن      
  .طرفا فلسطينيا ضد آخر من خالل دعم هذه الخطة

 في لقـاء     فياض سالم.اكد د : باريسنقالً عن موفدها إلى      ١٧/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية    وأضافت  
يجب ان ينتهي حصار غزة فورا النه       " ان غزة كانت وستبقى في كل خطط الحكومة وقال           مع وكالة معاً  

واوضح ان الخطة تحوي على مشاريع لغزة        "يش مليون ونصف على الغذاء والدواء فقط        ال يمكن ان يع   
اال ان هذه المشاريع غير قابلة للتطبيق في ظل الحصار المفروض عليها بينما اكد ان الجـزء الخـاص                   

  .بالرواتب والمصاريف العامة سيبقى كما هو الحال حاليا ما دامت البنوك عاملة في القطاع
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   يورو١,٥المساهمة األوروبية لدعم خطة التنمية ستصل إلى نحو : ياضحكومة ف .٤

 أن تصل مساهمة االتحاد األوروبـي        في حكومة فياض،   سمير عبد اهللا، وزير التخطيط    .توقع د : باريس
لدعم خطة التنمية واإلصالح الفلسطينية الى نحو مليار ونصف المليار يورو أوروبي، لتبقى بذلك أكبـر                

، ٢٠٠٨ مليـون دوالر للعـام       ٥٦٠الواليات المتحدة تعهدت بدفع مبلغ      : "لفلسطيني، وقال مانح للشعب ا  
 مليـون دوالر    ١٠٠ سنوات، واليابان عادة ما تساهم بقيمـة         ٣ مليون دوالر على مدى      ٥٠٠وبريطانيا  

والر  مليون د  ١٠٠ مليار يورو، اضافة الى مساهمة النرويج بقيمة         ١,٥ سنوياً، واالتحاد األوروبي بقيمة   
الدول العربية كانت تعهدت في السنوات السابقة بـدفع         " وأضاف".  مليون دوالر  ٥٠سنوياً، وفرنسا بقيمة    

  ". مليون دوالر شهرياً للسلطة، وليس واضحاً حتى اآلن مبلغ مساهمة الدول العربية في هذا المؤتمر٥٥
 ١٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  تنميةال من خطة للقطاع وراء استبعاد غزةدارة حماس سرائيلي وإ االغالق اإل:محمد اشتية .٥

 ذكر مسؤول فلسطيني امس إن االغالق االسرائيلي المتواصل لقطاع غزة ووجـود             ):د ب أ  ( –رام اهللا   
إدارة حماس هناك حرم القطاع من االستفادة من خطة تنمية سيقدمها الفلسطينيون إلـى مـؤتمر للـدول                  

وقال محمد اشتية مدير المجلس االقتصادي للتنمية واالعمار التابع للسلطة           .المانحة يعقد في باريس اليوم    
واضـاف   .لهذه االسـباب  " ال يمكن تنفيذها  " إن البنود في الخطة التي تتضمن القطاع      ) بيكدار(الفلسطينية

يرفضون التعامل مع حماس وأن تنفيذ المـشروعات فـي          "الذاعة صوت فلسطين إن المانحين الغربيين       
  ".ة سوف يكون صعبا تحت الحصارقطاع غز

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  ربعة مسارات مهمةأطلق أ "نابوليسأ": عريقات .٦

صائب عريقات ان مؤتمر انابوليس اطلـق اربعـة مـسارات تمثلـت             . قال د  : عماد ابو سمبل   -اريحا  
تـصادية  بالمفاوضات النهائية ومسار تنفيذ خارطة الطريق بوجود حكم امريكي ومسار المـساعدات االق            

عبر مؤتمر باريس اضافة إلى مسار بناء الدولة الفلسطينية المستقلة من خالل ما يقوم به مبعوث اللجنـة                  
واضاف خالل لقائه مع السفير الياباني كاتوري وممثلة البرازيل لدى السلطة ومدير عـام               .الرباعية بلير 

الدولي تحمل مسؤولياته والزام الحكومة     ان على المجتمع    "مؤسسة التعاون الياباني ناروسو كالً على حدة        
االسرائيلية بوقف كافة النشاطات االستيطانية وفتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية ووقف             
االعتداءات واالغتياالت واالقتحامات ورفع الحصار واالغالق واالفراج عن المعتقلين واعادة المبعـدين            

  ".يلية في المرحلة االولى من خارطة الطريقعلى اعتبار ذلك التزامات اسرائ
   ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  "نابوليسأ"المفاوضات تمر بمرحلة صعبة وحساسة خاصة بعد : عريقات .٧

اإلسـرائيلية تمـر    -ان المفاوضات الفلـسطينية  " :صائب عريقات.قال د : محمد جمال-أريحا المحتلة  
بوليس ونهج إسرائيل المعاكس لتفاهماته ومحاوالتها فرض       بمرحلة صعبة وحساسة خاصة بعد مؤتمر انا      

امر واقع جديد من خالل العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين والمـستوطنات        
  .التي يجري تسمينها وتوسيعها كالسرطان في الجسم الفلسطيني

ـ     ير بعد انابوليس ال بل نشعر ان الحكومة         ان العقلية اإلسرائيلية لم تتغ     "الشرق"واضاف في لقاء خاص ل
اإلسرائيلية تعمل للهروب إلى األمام من خالل تكثيف الهجمة العسكرية على قطاع غزة بقتـل وإغتيـال          
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وتجريف وتدمير وفي الضفة الغربية من خالل االجتياحات مثل اجتياح نـابلس وجنـين واعتقـاالت ال                 
  .تتوقف وشبه يومية

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  ال حوار مع حماس قبل الرجوع عن انقالبهاو.. مريكا اثبات صدق نواياهاأعلى : عمرونبيل  .٨

عرب نبيل عمرو مستشار الرئيس عباس عن تفاؤله من النتائج التي سيتمخض عنهـا مـؤتمر                أ: الخليل
ـ     .باريس االقتصادي الذي سيفتتح في العاصمة الفرنسية غدا        ل أن دو " معـا "واوضح في حديث خاص ل

العالم بدأت تبدي تفهماً ألهمية إيجاد حل عادل القضية الفلـسطينية بـالطرق الـشرعية، داعيـا االدارة            
" األمريكية الثبات صدق نواياها على األرض، آمالً بتحقيق ذلك قبل انتهاء فترة حكم الـرئيس بـوش،                  

س الوزراء السوري   وقلل عمرو من أهمية الحديث حول دعوة رئي        ".نريد تطبيق ذلك على أرض الواقع     
حـوار بـين فـتح      ال  وعـن  .لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية في دمشق، مطالباً بعدم تضخيم الموضوع         

ول وعلـى   ؤعندما تتراجع حماس عن انقالبها العسكري، سيكون هناك حوار وحوار مس          "ل  وحماس، قا 
الة، وحكومة فياض فعالة    فتح هي عراب الحكومة، نريد حكومة فع      " وتابع يقول    .".الجميع أن يدرك ذلك   

وتنال الرضا من الرأي العام، مقبولة داخل فتح، ولكن اإلشكالية اآلن هي هل هذه الحكومة تؤدي دورها                 
بما يتناغم مع بيانها؟، أنا شخصيا أرى وجود تقصير من قبل حكومة فياض، وعلى الحكومة أن تتفـادى                  

ال داعي إلجراء جراحات هنا وهناك، وأي حكومة        هذا التقصير وتقدم انجازات أكثر قوة مما هي اآلن، و         
يجب أن يتسع صدرها لسماع المالحظات واالنتقادات ألنه بدونها، اعتقد بأنها تكون غير مكتملـة فـي                 

  ."مقياس الموقف منها وقياس انجازاتها بشكل موضوعي
  ١٦/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
  ارتها العامة في غزة  تغلق إد في حكومة فياضوزارة التعليم العالي .٩

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، عن اتخاذ قرار باغالق االدارة العامة للتعلـيم              : رام اهللا 
وجاء  .العالي في قطاع غزة واعتبار جميع المعامالت الصادرة عن المكتب الغية وذلك حتى اشعار آخر              

لوزارة الداخلية المقالة باقتحام مبنى التعليم العـالي فـي غـزة      ذلك في اعقاب قيام القوة التنفيذية التابعة        
   .محمد جراد بقوة السالح من داخله وفقا لما اكدته الوزارة.ومصادرة محتوياته وطرد المدير العام د

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  في نابلس" حماس"بحملة االعتقاالت اإلسرائيلية ضد قيادات يندد حمد بحر أ .١٠

احمد بحر بحملة االعتقـاالت اإلسـرائيلية ضـد قيـادات           .ندد رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     : غزة
في نابلس، والتي طاولت النائب عن الحركة احمد الحاج علي، والقيادي احمد دولـة، وثالثـة                " حماس"

ن بحر في   ودا .عزيز الدويك .اساتذة في جامعة النجاح، اضافة الى تفتيش منزل رئيس المجلس المعتقل د           
هذا الخطف الجبان لقادة شعبنا ونرى فيه تصعيداً، خصوصاً بعدما وجهت حماس لـه  "بيان أصدره أمس   

أمس في الذكرى العشرين النطالقتها صفعة قوية بعد خروج مئات اآلالف للتعبيـر             ) لالحتالل أول من  (
وحمـل بحـر     ".مقاومـة عن تمسكهم بالثوابت الفلسطينية ورفض االعتراف باالحتالل ووقوفها خلف ال         

، خصوصاً أنه كبير فـي الـسن        ) عاماً ٦٩(الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن حياة النائب الحاج علي         "
امتداداً لسياسة االحتالل في شل عمل المجلس التشريعي بعد         "، معتبراً اعتقاله    "ويعاني عددا من األمراض   

  ".صالح، أول برلمانية فلسطينية معتقلةمريم . نائباً كان آخرهم اعتقال د٤٥خطف ما يزيد عن 
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  "األضحى"القاهرة بعد سيزور مشعل : مسؤول فلسطيني .١١
" حماس"أعلن مسؤول فلسطيني مقّرب من حركة       : خالد محمود رمضان  ،  أحمد شاكر ،   رام اهللا  - القاهرة

لقاهرة بعـد عيـد األضـحى       أمس، أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيزور ا         " األخبار"لـ
، وطـرق حـّل     "فتح"و" حماس"مباشرة، للتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن استمرار الخالفات بين          

هي التي طلبت الزيارة بعد قطيعـة       " حماس"وأشار المسؤول نفسه إلى أن       .المشاكل العالقة بين الجانبين   
. سيلتقي مسؤولين في االستخبارات المـصرية     في العالقات الخارجية مع القاهرة، مشيراً إلى أن مشعل          

هذه الجهود تصّب في خانة البحث عن طرق لعالج المشاكل القائمـة بـين حركتـي فـتح                  "وأوضح أن   
، الفتاً إلى أن مصر تسعى إلى حثّ الرئيس الفلسطيني محمـود            "وحماس والبدء بالحوار الوطني الشامل    

لن يلقـي   "أن مشعل   " حماس"وأوضح المسؤول في     .والجلوس معها " حماس"عباس على القبول بمحاورة     
أي محاضرة أو ندوة سياسية في القاهرة، خالفاً للمرات السابقة التي كان يجري فيها حوارات ونـدوات                 

  ". ربما طلب منه األشقاء في مصر ذلك ونحن ملتزمون بما يريدون: "وقال". ومحاضرات سياسية
، مشيرة إلى أن مثل     "تظل مدرجة لكنها غير مؤكدة    "ة مشعل   وفي القاهرة، قالت مصادر مصرية إن زيار      

ومساعدين لـرئيس   " حماس"هذه الزيارة ال بد من أن تسبقها اجتماعات على مستوى أقل بين قياديين من               
  .االستخبارات المصرية عمر سليمان الستكشاف إمكان نقل المحادثات إلى مستوى أرفع

  ١٧/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  
  نائب وعضوين في مجلس بلدي بينهم " حماس"قيادات من تعتقل " إسرائيل" .١٢

، امس، حملة اعتقاالت واسعة في أوسـاط اعـضاء          اإلسرائيليشنت قوات االحتالل     :غازي بني عودة  
فـي  " حماس"وطالت الحملة، والتي تعتبر األوسع ضد قادة وكوادر          .ومناصري حركة حماس في نابلس    

س التشريعي وعضوين في مجلـس بلديـة نـابلس، وثالثـة            نابلس منذ اكثر من عام، عضوا في المجل       
، من قادة وعناصر حماس     )٣٢(وشملت هذه الحملة ما ال يقل عن         .محاضرين في جامعة النجاح الوطنية    

النائب احمد الحاج علي، وعضوا مجلس بلدية نابلس عبـد الجبـار دويكـات، وعنـان غـزال،                  : وهم
سوندك عميد كلية الشريعة والدكتور مـصطفى الـشنار         والمحاضرون في جامعة النجاح الدكتور خضر       

  . كما شملت القيادي في حركة حماس احمد دولة.واالستاذ غسان ذوقان
  ١٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"تنفي طلب وقف إطالق النار مع " حماس" .١٣

 رئـيس  قال يوسـي بيلـين   :غزةمراسلها في  اشرف الهور    عن ١٧/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   ذكرت  
حزب ميرتس االسرائيلي امس االحد ان جهات في حركة حماس ابدت لحكومة بالده رغبتها في التوافق                

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن بيلين قوله هناك        . نطاق محدود  ىعلي قرار يقضي بوقف اطالق النار عل      
سـتعداد حمـاس     مصدر حكومي اسرائيلي كبير تتضمن ا      ى رسالة ال  أسبوعجهات في حماس نقلت قبل      

 االسـتجابة لعـرض     ىودعا بيلين في تصريحه ال    .  نطاق محدود    ىللتوصل الي وقف الطالق النار عل     
  .حماس ووقف اطالق النار 

. دوقال   .اال ان حركة حماس نفت ما ذكره بيلين، ووصفت حديثه بأنه محاولة لالصطياد في الماء العكر               
 حماس اتخذت   ،ئيس الحكومة المقالة لـ القدس العربي      هنية ر  إلسماعيلاحمد يوسف المستشار السياسي     

لكن احمد يوسف اكد ان موضوع      .  عدم اجراء اي اتصاالت مع االسرائيليين      ىموقفا في السابق يقوم عل    
واكد يوسف ان موقف حماس من الهدنـة        . الهدنة يعتبر احد االفكار التي تتم دراستها وفق رؤية حماس         

  . النار يكون بشكل شامل، يخضع لعدة تفاصيلإلطالق وقف متبادل ومتزامن ىيقوم عل



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ٩٣٤:         العدد                        ١٧/١٢/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

 سامي أبو زهري المتحدث     قال :الوكاالت -االتحاد - غزة ١٧/١٢/٢٠٠٧ االتحاد اإلماراتية    وأضافت
 ".إننا نفي صحة هذه األنباء ولم نرسل بمثل هذه الرسائل ألي طرف إسـرائيلي             ":"حماس"الرسمي باسم   

ـ   وأوضح أبو زهري أن مطالبة أيمن د  " حمـاس "راغمة النائب عن كتلة التغيير واإلصـالح التابعـة لـ
بقصد أخـذ المـشورة ولـيس الـدخول         "بإشراك حركته والفصائل الفلسطينية في المفاوضات، إنما هي         

من أجـل   "المعترك السياسي كان    " حماس"وأكد أبو زهري أن دخول      ". كطرف فلسطيني في المفاوضات   
مشيرا إلى المقاومة الفلسطينية في الحكومة السابقة،       " سطينية وسالحها إضفاء الشرعية على المقاومة الفل    

  .كان ينظر لها على أنها إرهاب وغير شرعية
" حماس"نفى فوزي برهوم المتحدث باسم      : غزة ١٦/١٢/٢٠٠٧ شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية      وأوردت

لصحة والهـدف منهـا النيـل مـن       إن هذه األنباء عارية عن ا     " فلسطين اليوم " األنباء وقال لمراسل     هذه
كما نفـى المتحـدث باسـم        .مصداقية حركة حماس التي أكدت مرارا وتكرارا أنها تقف خلف المقاومة          

حماس األنباء التي تحدثت عن طلب الحركة بإشراكها في المفاوضات التي تجريها منظمة التحرير مـع                
   .أطراف عربية ودولية وإسرائيلية

  
  الطالق سراح المعتقلين في الضفة وغزة تنظيمات فلسطينية تدعو  .١٤

اعلنت قيادات الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد اإلسالمي انها تتابع وبقلق           :  الدستور –عمان  
كبير أجواء التصعيد السياسي والميداني واإلعالمي بين حركتي فتح وحماس، وأضراره البالغـة علـى               

لة إلخراج الشعب الفلسطيني من حالة االنقسام المدمر، والذي ال يستفيد           الجهود الفلسطينية والعربية المبذو   
ورأت القوى الفلسطينية الثالث في بيان لها امس، أن ما يزيد مـن تعكيـر               . منه سوى العدو اإلسرائيلي   

األجواء ويعرقل الحوار ويلحق األذى بلحمة المجتمع هو لغة التخوين والتكفير وتدني وبـؤس الخطـاب              
وقالت إن هذا التصعيد فـي       .ي المعتمد في وسائل اإلعالم وخاصةً في الفضائيات ومن الطرفين         اإلعالم

التوتر الداخلي يضاعف من مأساوية الوضع الفلسطيني، في مواجهـة العـدوان اإلسـرائيلي المكثـف                
  .والحصار المشدد وتوسيع االستيطان وتسريع وتائر تهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري

وا على حق حركة فتح في إقامة مهرجان انطالقتها في غزة وعلى حق حركة حمـاس فـي إقامـة              واكد
وشددوا على حرية العمل الـصحافي      . مهرجان انطالقتها في الضفة الفلسطينية دون إعاقة من الطرفين        

غـة  واالرتقـاء بالل  . وضمان حصانة الصحافي الفلسطيني، وحرية التعبير والتظاهر والتعددية السياسية        
  . اإلعالمية إلى مستوى يحافظ على العالقات الوطنية

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  بيان الفصائل حول االعتقاالت في الضفة وغزة غير متوازن ": حماس" .١٥

" الديمقراطيـة "و" الـشعبية "، في تعقيبه على بيان      سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس      .دأكد  : غزة
 أن البيان غير متوازن ألنه ال يوجد في قطاع غزة اعتقاالت             والضفة حول االعتقاالت في غزة   " الجهاد"و

سياسية حتى يتم المساواة بين المعتقلين في غزة و الضفة مشيراً إلى أن االعتقاالت السياسية تمارس فقط                 
ضد أبناء حماس في الضفة الغربية أمثال القيادي أحمد دولة الذي اعتقل لمدة أربعة شهور متواصلة ثـم                  

ج عنه ليتم اعتقاله على يد االحتالل بعد أيام قليلة إلى جانب استمرار اعتقال المئات من أبناء الحركة                  أفر
وأوضح أبو زهري في تصريحاٍت خاصة لشبكة فلسطين اآلن أن االعتقـاالت             .دون أي ذنب أو أسباب    

 ومـن   التي تجري ضد بعض األشخاص في قطاع غزة تكون ضد مرتكبي الجرائم وتجار المخـدرات              
إال إذا كانت هذه األعمال تعتبر من النشاط السياسي فيوم أمس قبل بدء             :" يقوموا بزرع المتفجرات قائالً     

مهرجان حماس اعتقلت قوات األمن خمسة أشخاص من حركة فتح يحملون متفجرات وعبوات مما حمى               
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مـة لهـذه الجريمـة،      لم نستمع إدانة من فـصائل المنظ      :" وأضاف   ".الجماهير من وقوع كارثة محققة      
  ".المطلوب من هذه الفصائل اإلدانة المباشرة ألعمال التفجير التي تستهدف أن األبرياء في غزة 

 في إقامة مهرجان انطالقتها في غزة       "فتح"وفي تعقيبه على ما جاء في بيان الفصائل من تأكيد  على حق              
أن هذه دعوة غريبـة مـن       :"و زهري    في إقامة مهرجان انطالقتها في الضفة قال أب        "حماس"وعلى حق   

حيث التوقيت فلم نستمع إلى موقف صريح من الجبهتين إلدانة منع حركة فـتح لحمـاس مـن إقامـة                    
مهرجانها في الضفة الغربية، الموجود اآلن في الواقع ليس منعاً من حماس لفتح ألن ذكرى انطالقة فتح                 

 إقامة مهرجانها حتى اآلن وإذا كانت هذه الفصائل         لم تأت بعد وإنما األمر القائم هو منع فتح لحماس من          
تريد توازن في موقفها عليها أن تضغط على السلطة في الضفة الحترام حق حماس في إقامة مهرجانهـا               

  ".وإذا لم يحدث هذا فإننا نؤكد على دعوة الحكومة في غزة لمنع إقامة مهرجان فتح في غزة 
  ١٧/١٢/٢٠٠٧فلسطين اآلن 

  
  في غزة" إسرائيليين" "مستعربين"تحبط عملية لـ" مكتائب القسا" .١٦

 أن إحدى مجموعاتها تمكنت أمس من إفشال محاولة إسـرائيلية           "كتائب القسام "أعلنت  :  حامد جاد  -غزة  
إلعتقال أحد قادتها الميدانيين عقب إشتباك مسلح وقع فجر أمس مع عدد من جنود االحتالل اثناء توغلهم                 

وأكدت الكتائب في بيان لها إن إحدى مجموعاتها خاضـت إشـتباكا             .غزةشرق منطقة الشجاعية شرق     
تسللت الى المنطقـة    " يعرف بوحدات المستعربين في جيش االحتالل      ما"مسلحا مع قوة إسرائيلية خاصة      

وحذرت كتائب القسام إسرائيل من محاولة التوغـل فـي           .بهدف خطف احد القادة الميدانيين في الكتائب      
ا نعلن أن قطاع غزة هو أرض محرمة على كل جندي صـهيوني غاصـب، وسـنتحمل                 إنن" غزة قائلة 

مسؤوليتنا الكاملة في الدفاع عن أبناء شعبنا ضد هذا العدو المتغطرس، وسنتـصدى بكـل قوتنـا لكـل              
  ".المحاوالت الصهيونية للنيل من إرادة وصمود أهلنا ومجاهدينا في قطاعنا الحبيب

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  لالعتراف المتبادل " فتح"و" حماس"دعوة : تحتفل بانطالقتها" الشعبية" .١٧

أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذكرى االربعين لتأسيسها، في احتفال اقـيم فـي قاعـة                : بعلبك 
المركز الثقافي في مخيم الجليل، حضره النائبان جمال الطقش وكامـل الرفـاعي ومـسؤولو الفـصائل                 

فـي  " فتح"وتحدث امين سر حركة     . حزاب الوطنية، وممثلو اللجان الشعبية وحشد شعبي      الفلسطينية واال 
باسم منظمة التحرير الفلسطينية، فحيا الجبهة الشعبية التي تجري قـراءة نقديـة             " ابو احمد نايف  "البقاع  

ـ        . مستمرة لمسيرتها السابقة وهذه مسلكية ثورية صحيحة       ر بعكس فصائل انطلقت من ثوابت عدميـة غي
انقالبهـا  "العـودة عـن     " حماس"من  " فتح"وامل باسم   . مجدية في الطرح واالسلوب والخطط واالهداف     

  .  في غزة، للبدء بحوار مجد من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني"الدموي
سعى لتحقيق المزيد من    " انابوليس" ان مؤتمر    رأىكلمة  " ابو جابر "والقى عضو اللجنة المركزية للجبهة      

الى انهاء انقالبها في غزة، وتـسليم كـل   " حماس"ودعا حركة  ،  ي الساحة الفلسطينية والعربية   االنشقاق ف 
الـى االعتـراف بـالمجلس      " فتح"كما دعا   . المرافق للسلطة الفلسطينية واالعتراف بالشرعية الفلسطينية     

 مة التحرير دي لمؤسسات منظ  التشريعي ودوره واعتماد وثيقتي االسرى وحوار القاهرة والبدء باصالح ج         
وطالب بتامين الحقوق المدنية واالنسانية     . واعادة االعتبار لكل انواع المقاومة وفي مقدمتها الكفاح المسلح        
  . فيف االمهمودة الى منازلهم وتخللشعب الفلسطيني في لبنان، ومساعدة ابناء مخيم نهر البارد للع

  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير     
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  "حماس"ضات مع  تتمسك بشروطها لبدء مفاو"فتح" .١٨
قال فهمي الزعارير احد المتحدثين باسم حركة فتح في الضفة الغربية أن حركته لـن               :  د ب أ   -رام اهللا   

إن "وقال في تصريحات صـحفية      . تتراجع عن اإلجماع الوطني وشروطه لبدء الحوار مع حركة حماس         
الب وآثاره وتبعاته فهو يـضع      قول وقسم رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية بأنه لن يتراجع عن االنق           

   ."المستحيل ذاته، وعلى هنية المباشرة في إجراءات قطع كفارة يمينه أوالحنث به شرطا لن يتحقق بل هو
إنه ال يمكـن تـسليم      "أبو زهري في اتصال مع وكالة األنباء األلمانية         المتحدث باسم حماس سامي     وقال  

س ألنه بنفسه اتهمها بالفساد أمام لجنة التحقيق التي شكلها          المقار األمنية ألجهزة أمن الرئيس محمود عبا      
وجدد رفض حماس وجود شروط لبدء أي حوار مـع           ".في رام اهللا عقب سيطرة حماس على قطاع غزة        

  .، مشيرا إلى أن شروط عباس للبدء بالحوار تهدف إلى قطع طريق الحوار أصال"فتح"
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   أضاعت فرصة تاريخية إلطالق مبادرة تنهي االنقسام الفلسطيني"حماس": "فتح"قيادي في  .١٩

لم تـستغل ذكـرى     " حماس"عن خيبة أمله ألن     " فتح"قيادي في حركة    إبراهيم أبو النجا    أعرب  : رام اهللا 
ونفى عضو المجلـس     ".فتح"تأسيسها العشرين إلطالق مبادرة تنهي االنقسام السياسي وتطلق الحوار مع           

أن تكـون لـدى الـسلطة       " قدس برس "ابراهيم أبو النجا في تصريحات خاصة لـ        " حفت"الثوري لحركة   
أو تهميش دورهـا فـي المجتمـع        " حماس"الوطنية الفلسطينية أو لدى الرئيس عباس أي نية الستئصال          

أن تطلق مبادرة سياسية    " حماس"الفلسطينيون والعرب والعالم كله كان ينتظر من قادة         : "الفلسطيني، وقال 
ذه المناسبة، حيث أن القيادات التاريخية دائما تتخذ من هذه المناسبات محطات إلطالق مثـل هـذه                 في ه 

أغلقـت  " حماس"، لكن الذي حدث أن      "حماس"المبادرات، وقد كنا جاهزين للتعامل مع أي مبادرة تطلقها          
  ".الطريق وأصبحت أكثر تشددا

  ١٦/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
   وخنادق ملتهبة"انتحاريون" وأنفاق: محتملتستعد الجتياح إسرائيلي " حماس" .٢٠

استكملت التنظيمات الفلسطينية المسلحة فـي قطـاع غـزة اسـتعداداتها            :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
 مرتقب يلوح به وزير الدفاع ايهود باراك ورئـيس اركـان الجـيش غـابي                إسرائيليلمواجهة اجتياح   

، عـن   "الحيـاة "في حـديث مـع       ،"كتائب القسام " باسم   ، الناطق االعالمي  "ابو عبيدة "وكشف  . اشكنازي
مختلفة نوعياً ولم يسبق ان واجه      "استكمال خطة دفاع مدروسة ومنظمة لمواجهة االجتياح، وصفها بأنها          
ان اسـرائيل   " ابو عبيدة "وقال   ".الجيش االسرائيلي مثلها خالل توغالته السابقة في االراضي الفلسطينية        

ن على أساليب قتالية جديدة يخضعون إلدارة وتوجيه غرفـة عمليـات مـشتركة              ستواجه مقاتلين مدربي  "
عنصر المفاجاة سيكون األهم، حيث لن يدري الجيش االسرائيلي         "واضاف ان   ". لتنظيمات فلسطينية عدة  

في حين اعتبر اشـكنازي ان علـى         ".من اين ستضرب دباباته ومن اين ستطلق الصواريخ على جنوده         
كتلـة  " قطاع غزة بأنـه      أبو عبيدة ووصف   . ما سيحصل في اليوم الذي يلي االجتياح       الجيش التفكير في  

المناطق المفتوحة التي اعتاد االسرائيليون     : "تنتشر حولها تشكيالت من المقاومين المدربين، وقال      " ملتهبة
ـ                  ". يشدخولها ما زالت مفتوحة للعين المجردة، لكنها ستكون مليئة بالمفاجآت التـي لـن يتوقعهـا الج

ان االعتماد الكبير في خطة دفاعنا سيكون على صواريخ لم تستخدم من قبل وشبكة خنـادق                : "واضاف
وأنفاق تم حفرها تحت منطقة واسعة من القطاع، وسيفاجأ الجيش بخروج مقـاتلين مـن تحـت االرض                  

  ".يواجهونه بعتاد وبأساليب غير معتادة
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فالمقاومة لم تعد   . اعد قدرة المقاومة الفلسطينية وتنظيمها    ما تخشاه اسرائيل هو تص    "واعتبر ابو عبيدة ان     
لقد درسنا أسـاليب    : "وتابع". ارتجالية، بل صارت منظمة وتعلمت من اخطائها خالل سنوات االنتفاضة         

  . الجيش االسرائيلي في مواجهة المقاومين ووضعنا طرقاً دفاعية مناسبة
قتصادي على قطاع غزة لما سيسببه ذلك من انفجار         اسرائيل من مواصلة الحصار اال    " ابو عبيدة "وحذر  

ان الحصار سيدفع المواطنين الى الخروج الى الشارع، وسيكون هذا بمثابـة ضـوء              "بين السكان، وقال    
  ".عندها ستكون كل منطقة فيها معرضة للقصف والعمليات. اخضر يشعل حرباً بال هوادة على اسرائيل

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
   أشهر٦ من ناشطينا خالل ١٢٠٠زة األمنية التابعة للسلطة اعتقلت أكثر من األجه": حماس" .٢١

في الضفة الغربية المحتلة، أن األجهزة األمنيـة        " حماس"قيادي في حركة    ال  فرج أبو رمانة،   أكد: رام اهللا 
 الضفة  الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية، ما تزال تمنع أي نشاط سياسي أو احتفال للحركة في              

واعتبر الشيخ فرج رمانة، إن هـذا       ". حماس"الغربية المحتلة، بمناسبة الذكرى العشرين النطالقة حركة        
 ٧تتويجا لسياسة اإلقصاء التي تمارس ضد الحركة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر مـن                "المنع يأتي   

 من نـشطاء    ١٢٠٠عتقال نحو   ، وا "حماس"، مشيرا إلى فصل آالف الموظفين بتهمة تعاطفهم مع          "شهور
وشدد رمانة في تصريح لمراسل      .الحركة ومناصروها من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية        

، بما في ذلك التهنئة بإطالق سراح أسرى        "حماس"على أنه تم منع أي نشاط سياسي لحركة         " قدس برس "
  .الحركة من المعتقالت اإلسرائيلية

  ١٦/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
  تجمد عملها المسلح بالضفة بعد ضغوطات" كتائب األقصى"التابعة لـ" فرسان الليل" .٢٢

، ابو غزالة، إعالنه    "كتائب األقصى "في  " فرسان الليل "عن قائد مجموعة    " اسوشييتد برس "نقلت  : وكاالت
وط الممارسة  تجميد نضالنا المسلح في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة الى الفلسطينيين، وذلك بسبب الضغ            "

  . مشيرا الى أن عناصر المجموعة سيغادرون المدينة القديمة في نابلس" على كتائب األقصى
  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير     

 
   "الجهاد"ثالثة من قادة  حول قرار لدولة االحتالل بإبعاداإلشاعات  ينفي "األسرى للدراسات" .٢٣

أخبار تتعلق بقرار لمحكمـة      ئل األعالم من  نفى مركز األسرى للدراسات واألبحاث ما تناقلته بعض وسا        
الشيخ محمد فـارس    : حركة الجهاد البارزين  وهم     االحتالل العسكرية يقضي بإبعاد ثالثة أسرى من قادة       

وأفاد المحامي أحمـد شـواهنه       .والشيخ فوزي السعدي إلى قطاع غزه      جرادات والشيخ شريف طحاينه   
في محاكم االحـتالل ومـن داخـل سـجون       مصادر مطلعة المستشار القانوني لمركز األسرة  نقال عن        
  .الصحة  االحتالل أن هذه األخبار عارية تماما عن

  ١٧/١٢/٢٠٠٧ مركز األسرى للدراسات
  
  الفلسطينية  بالطبع نحن نؤيد تقوية السلطة:اولمرت .٢٤

الـسلطة  بالطبع نحن نؤيد تقويـة      "كان رئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت قد قال خالل اجتماع حكومته           
فتحديث بناهم التحتية ستـسمح     . الدولي بهدف تحسين معيشة الفلسطينيين    ) المجتمع( الفلسطينية واستنفار 

بالطبع، تبقى المسألة االساسية إلسرائيل، قدرة السلطة الفلسطينية        "، مضيفاً   "لهم بأال يعتمدوا على اسرائيل    
  ". وضمان اال يمارس االرهاب ضد اسرائيلعلى مواجهة المسائل االمنية وتفكيك المنظمات االرهابية 

  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
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  انشاء دولة فلسطينية وتحديث اقتصادها يصبان في مصلحة اسرائيل: ليفني .٢٥

انـشاء دولـة فلـسطينية وتحـديث        "قالت ليفني بعد لقائها عباس في باريس ان          : محمد بلوط  - باريس
، مـضيفة   "رهاب يصب في مصلحة الفلسطينيين    اقتصادها يصبان في مصلحة اسرائيل، كما ان وقف اال        

ينبغي ان يظهر العالم وجود وجهين للمعادلة عبر دعم بناء اقتصاد فلسطيني ومكافحة االرهاب من اجل                "
ينبغي انشاء حقيقة جديدة    ... الوضع على االرض ال يزال يثير اشكالية كبيرة       "وتابعت ان   ". امن اسرائيل 

  . "اقتصادياً وعلى المستوى االمني
  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
   تحصين سديروت وباراك يؤيدرفضياولمرت  .٢٦

 مليون شيكل لتحصين المنـازل والنقـاط        ٣٠٠يؤيد وزير الدفاع ايهود باراك تخصيص مبلغ        " يديعوت"
ويتعـارض  . االستراتيجية من ضربات القاذفات الصاروخية من طراز القسام في منطقة غـالف غـزة             

زراء ايهود اولمرت ، الذي تراجع عن وعده قبل نحو نـصف سـنة              موقف باراك مع موقف رئيس الو     
وحسب معطيات الجيش االسرائيلي اطلق على اسرائيل من غـزة          . لتحصين منازل السكان في سديروت    

ويخـشى أولمـرت مـن أن يكـون         .  قذيفة هاون  ١٢٠٠ صاروخ قسام ونحو     ١٠٠٠في السنة االخيرة    
ة على أن تحصن في السياق عسقالن واسدود اللتين من          تحصين سديروت ومحيطها سابقة تجبر الحكوم     

  . المتوقع أن تدخال في مدى القسام
  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  إسرائيل قلقة من قرار إدانة في مؤتمر باريس .٢٧

كثفت الخارجية اإلسرائيلية، من اتصاالتها مع ممثلي اللجنة الرباعية، بهدف  : كفاح زبون: رام اهللا
اء االستيطاني في جبل أبو غنيم على أجواء مؤتمر باريس للدول المانحة، الذي يبدأ التقليل من تأثير البن

وقالت اميرة اورون الناطقة باسم الخارجية   .أعماله اليوم، وتفادي أية إدانة أو انتقاد إلسرائيل
لة ، إن معلومات وصلت للخارجية، تفيد بأن الفلسطينيين يديرون حم"الشرق األوسط"االسرائيلية، لـ

إعالمية إلقناع اللجنة الرباعية، بأن يتضمن بيانها الختامي، إدانة، او انتقادا إلسرائيل على خلفية البناء 
غير ان اورون تستبعد اقدام المؤتمر على مثل هذه الخطوة، وتقول ". هار حوماة"في مستوطنة ابو غنيم 

 ."ملياراتإن األوروبيين ليسوا بصدد حرف المؤتمر عن اهدافه، وهو جمع ال
 ١٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  االستخبارات اإلسرائيلية تناقض األميركية حول إيران .٢٨

تعاظمت أهمية التقديرات االستخباراتية اإلسرائيلية في ضوء نتائج تقريـر االسـتخبارات            : حلمي موسى 
ية إرسـال  وفي الوقت الذي قررت فيه الحكومـة اإلسـرائيل  . األميركية حول المشروع النووي اإليراني    

خبرائها األمنيين إلى مختلف عواصم القرار في العالم إلقناعها بمواصلة الضغط من أجل تشديد العقوبات               
فإن مكانة إسرائيل االستراتيجية تحسنت في العـام الماضـي رغـم أن             " يديعوت"وبحسب   على طهران 

نوي إلى أن الهدنـة مـع       وأشار تقرير االستخبارات الس   . رىقدرات أعدائها العسكرية تحسنت هي األخ     
مع إسرائيل من دون أن يعني ذلـك شـن          " تصفية حساب "الفلسطينيين تفيد حماس، وأن سوريا بانتظار       

ويناقض التقرير اإلسرائيلي تقديرات االستخبارات األميركية ويشدد على احتمال امتالك إيـران            . حرب
 الضوء الوحيدة التي تراها االسـتخبارات       إلى أن نقطة  " يديعوت"ويشير تقرير   . ٢٠٠٩لقنبلة نووية العام    

ومـع  . اإلسرائيلية تتمثل في حقيقة أن إيران تواجه مشاكل فنية كثيرة في مساعيها لتخصيب اليورانيـوم    
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ذلك فإن لحظة الحسم في ذلك قريبة، وترى االستخبارات اإلسرائيلية، أنها قد تكون فـي نهايـة العـام                   
  . مية الالزمة من المواد المشعة لتركيب قنبلة نووية واحدة حين تتمكن إيران من امتالك الك٢٠٠٩

  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  إسرائيل تعترف بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث .٢٩

اعترفت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية أمـس ببطريـرك           :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   
وفيلوس الثالث ، وذلك بعد نحـو سـنتين         طائفة الروم االورثوذكس في األردن وفلسطين وإسرائيل ، ثي        

ونيف من المماطلة اإلسرائيلية في االعتراف به ، كونه قدم تعهدات للسلطة الوطنية الفلسطينية واألردن               
وكانت الحكومة اإلسرائيلية تشترط لالعتـراف بـالبطريرك ،       .بعدم التفريط بأمالك الوقف األرثوذكسي    

ال انه رفض ذلك وبشدة ، وتوجه إلى المحكمة العليا لكـي تـصدر              بتنفيذ صفقة باب الخليل في القدس، إ      
  .امرأ يلزم الحكومة اإلسرائيلية باالعتراف بغبطته

  ١٥/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  للحجيج" الهنديمحمد "هددت باحتالل معبر رفح إذا انضم " إسرائيل" .٣٠

 السماح بعودة الحجاج    هددت باحتالل معبر رفح وعدم    " إسرائيل"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أمس ان       
الى قطاع غزة اذا سمحت مصر للقيادي البارز محمد الهندي ومساعده محمد الحرازين باالنضمام الـى                

وقالت المصادر في    .الحجيج الذين غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري في الثالث من الشهر الحالي             
ترفض رفضاً قاطعاً خـروج     " سرائيلإ"تصريحات خاصة ان جيش االحتالل اخبر الجانب المصري بأن          

الهندي ومساعده الحرازين الى الحج مهددا بالتحرك األمني العسكري في حال انـضمام االثنـين الـى                 
وأوضحت المصادر ان أوساطا أمنية فلـسطينية ومـصرية         . مجاميع الحج التي كانت تنتظر في المعبر      

علـى تعطيـل    " اإلسرائيلي"اإلصرار  نصحت الهندي ومساعده بعدم الخروج صوب معبر رفح في ظل           
   .عملية خروج الحجاج في حالة السماح لالثنين بمغادرة القطاع

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  من جنود االحتالل شاهدوا أو شاركوا بعمليات تنكيل ضد الفلسطينيين% ٢٥ .٣١

طالع أجراه جيش   أمس ، عن نتائج است    " يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
االحتالل اإلسرائيلي، وشمل شريحة نموذجية من ألف جندي من جميع الوحدات العسكرية المتواجدة في              

وكان موضوع االسـتطالع     .الضفة الغربية المحتلة، بطريقة المقابلة الشخصية ، مع ضمان حفظ السرية          
مـن المـستطلعين    % ٢٥، واعترف   مسألة تعامل جنود االحتالل مع الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية        

بأنهم إما كانوا جزءا من عملية تنكيل، أو أنهم شاهدوا عمليات كهذه، أو أنهم سمعوا من زمالئهم كيـف                   
وقال مصدر في جيش االحتالل للصحيفة، إن هدف االستطالع هو دراسـة ظـاهرة               .نكلوا بفلسطينيين 

تحسن كثيرا في السنوات األخيرة ، وانـه ال يـزال           التنكيل بالفلسطينيين عند الحواجز ، مدعيا أن األمر         
ويقول جندي إن ظاهرة التنكيل بالفلسطينيين منتـشرة بـشكل كبيـر             .هناك الكثير لعمله في هذا المجال     

حين تمنع آالف الفلسطينيين من الحركة بحرية، فإنه ليس بإمكانك ان تنفذ مثل             "وليس محدودا، ويضيف،    
يعرفون ان الحواجز تمنع االتصال المباشر بـين        ) المسؤولون العسكريون  (هذه التعليمات بلطافة، فكلهم   

إن هذا يولد   "ويتابع الجندي،    ".قرية فلسطينية وأخرى، أكثر من أنها تمنع االتصال بين الضفة وإسرائيل          
  ى واالحتكاك يولد اإلهانات، ومن تلك اإلهانات انه حين تجبر الفلسطيني عل          ... اإلحباط لدى الفلسطينيين  
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تفتيش حقيبته، أو أن تجبره على رفع بلوزته، وهذه مشاهد تستمر لساعات طويلة، وال يمكن ان تتوقـع                  
  ".من الفلسطيني أن يشكرك بعد انتظار ساعات الجتياز الحاجز

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  سالح الجو اإلسرائيلي يتدرب على ضربة جوية .٣٢

كشفت صحيفة معاريف أمس أن وفدا إسرائيليا يجـري          :ينعبدالرحيم حس -أحمد سعيد  -رام اهللا -طهران
في نفس الوقت يجري سـالح الجـو        . محادثات سرية مع اإلدارة األميركية بشأن مشروع إيران النووي        

اإلسرائيلي تدريبات في أجواء الواليات المتحدة وكندا على ضرب أهداف بعيدة منها إيران، ممـا دفـع                 
وقالت  .لطلب من حكومته عدم اإلدالء بأي تصريحات حول الموضوع،        رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى ا    

 ان سالح الجو اإلسرائيلي يقوم ومنذ أسبوعين بالتدريب في عرض البحر وفي أجواء              "معاريف"صحيفة  
دول أخرى مثل الواليات المتحدة وكندا، بهدف ضرب أهداف بعيدة المدى من بينها إيران، موضحة أن                

  .ي بعد نشر تقرير االستخبارات األميركية حول الملف اإليرانيهذه االستعدادات تأت
  ١٧/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  تستبعد هجوماً من حزب اهللا العام المقبل" إسرائيل" .٣٣

ألجهزة االستخبارات العسكرية نشر مقـاطع منـه موقـع صـحيفة            " إسرائيلي"استبعد تقرير    )وكاالت(
هجوما من حزب اهللا او سوريا على اسرائيل خالل العام المقبـل،            االلكتروني أمس   " يديعوت أحرونوت "

فيما ألمح عضو كنيست الى ان رئيس الوزراء ايهود أولمرت صحح اخفاقاته في العدوان على لبنان من                 
سبتمبر الماضي، مدعيا انه بذلك ابعـد احتمـاالت   / خالل تنفيذ الغارة على سوريا في السادس من ايلول        

  .انبيننشوب حرب بين الج
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "ميريتس"بيلين يسحب ترشيح نفسه لرئاسة حزب  .٣٤

بيلين زعيم حزب ميريتس امس انه لن يسعى الى قيادة الحزب من جديـد خـالل                ): وكاالت (-تل ابيب 
تمر واوضح بيلين فـي مـؤ      .االنتخابات التمهيدية المقبلة لهذا الحزب اليساري العلماني المقررة في اذار         

صحفي في تل ابيب انه ينوي دعم ترشيح حاييم اورون لرئاسة الحزب ، معربا ايضا عن االمـل فـي                    
ال شك ان معركة ميريتس ما      "وقال   .ادراج اسمه في قائمة مرشحي الحزب لالنتخابات التشريعية المقبلة        

وكان يشير  ". رة جنيف زالت قائمة نقوم بدور المرشد والبوصلة والمنارة واليوم تتحدث الحكومة عن مباد           
  .بذلك الى جهود السالم التي بدأها اولمرت مع الفلسطينيين في مؤتمر انابوليس

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
 
  صواريخ غزة خطر داهم والمفاوضات لن تقود لشيء: تقرير استخباراتي إسرائيلي .٣٥

االستخبارات العسكرية   مقاطع من التقرير السنوي لشعبة       ،نشر موقع إلكتروني إسرائيلي يوم أمس األحد      
وعرج التقرير الذي نشره موقـع      . أبدت فيه الشعبة تشاؤماً عميقاً    ) أمان(اإلسرائيلية بالجيش اإلسرائيلي    

إلى الحديث عن إيران وملفها النووي وكـذا سـوريا وحـزب اهللا             , العبرية" يديعوت أحرنوت "صحيفة  
ويفيـد التقريـر، أن     .  ملحوظاً في قطاع غزة    وفصائل المقاومة الفلسطينية وقدراتها التي شهدت تطوراً      

  .إمكانية أن تقود العملية التفاوضية إلى اتفاق دائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أمر مشكك به
لكن , وصنف التقرير تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بالمرتبة األخيرة من الناحية اإلستراتيجية            

أن االهتمام بهذا التهديد يجب أن يكون في مقدمة سـلم أولويـات             , تخباراتيرغم ذلك اعتبر التقرير االس    
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يتم بصورة يومية ويشكل خطراً داهماً على سكان جنـوب          , ألن إطالق الصواريخ من القطاع    " إسرائيل"
وزعم التقرير االستخباراتي أن قائدا حماس خالد مشعل وإسماعيل هنية يبحثان في هذه األثناء              ". إسرائيل"

ووقف إطالق النار ويأمالن بالتوصل إلى تسوية مـع      " إسرائيل" معادلة تسمح بالتوصل إلى هدنة مع        عن
  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس

  ٨/١٢/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  

  الصناعات الجوية اإلسرائيلية صواريخ ضد الصواريخ .٣٦
فـي  . عا لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ    فاجأت المؤسسة األمنية بإعالن امتالكها مشرو      :"معاريف"

الـذي قـرر    " ستار فوالذي "الجيش وفي وزارة الدفاع لم يكونوا يعرفون حتى تلك اللحظة عن مشروع             
علـى تطـوير     ويركز جهاز االمن اليـوم    .  مليون دوالر في تطويره    ٥٠مجلس ادارة الشركة استثمار     

، "مقـالع داود  "احدى المنظومتين، التي تسمى     . لمنظومتين أخريين للتصدي للقذائف بريادة شركة رفائي      
الصاروخ الذي تستند اليه المنظومة وباقي عناصرها توجد        . كم٢٠٠- ٤٥السقاط قذائف للمدى المتوسط     

القبـة  "اما المنظومة الثانيـة،     . منذ سنتين في عملية تطوير، ويفترض ان تصبح تنفيذية بعد نحو سنتين           
وقد صودق على المـشروع     . ذائف قصيرة المدى مثل القسام والكاتيوشا     ، فيفترض أن تسقط الق    "الحديدية

  . قبل عدة اشهر كدرس من حرب لبنان الثانية، والمنظومة ستصبح تنفيذية بعد نحو سنتين ونصف السنة
  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

 
  ٤٨استفحال التمييز العنصري ضد فلسطينيي : إستطالع .٣٧

ز معلومات إسرائيلي، كـشف التقريـر الـسنوي لمركـز           في تقرير لمرك  :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
معلومات إسرائيلي صدر أمس، عن مدى استفحال سياسة التمييز العنصري االقتصادي واالجتماعي ضد             

، الذين يعانون من ضيق فرص العمل، وشح الرواتب التي يتقاضونها مقارنة مـع معـدل                ٤٨فلسطينيي  
ف التقرير عن جوانب أخرى من التمييز، ولكن بدرجـة أقـل            كما كش . رواتب اليهود، كما يؤكد التقرير    

. ضد اليهود العرب، المهاجرين من الدول العربية، وفي المرتبة الثانية استمرار التمييـز ضـد النـساء                
 نموا اقتصاديا متزايدا، إال أن هذا النمو كان مـن    ٢٠٠٣ويؤكد التقرير أن إسرائيل تشهد منذ نهاية العام         

نية، في حين أن الشرائح الضعيفة وعلى رأسها العرب، لم تنعم بهـذا النمـو، وبقيـت                نصيب الفئات الغ  
  .تعاني من نسب بطالة تصل إلى أضعاف معدل البطالة عند

 بلدة فيها نسبة البطالة أعلى من المعـدل العـام           ٥٠للتقرير، أنه من أصل أول      " الغد"ويتبين من معاينة    
يهـود الـدول    (بلدة عربية، وثالث بلدات لليهـود الـشرقيين          ٤٧، هناك   %)٧،٧(للبطالة في إسرائيل    

المراتب الخمس والثالثين األولى بلدات عربية بالمطلق، فيما تعـاني قريـة األعـسم              " تحتل"، و )العربية
 بلدة لعشائر الجنـوب،     ١٢، بينما معدل نسبة البطالة في       %٢١الفلسطينية في الجنوب، من بطالة بنسبة       

  %.١٧الي حو) في نفس المنطقة(
 بلدة ومدينة كبرى تقـل      ٩٥وبعد المرتبة الستين، تبدأ البلدات العربية باالختفاء، حتى نصل إلى أن آخر             

، ومن بينها خمس قـرى فلـسطينية        %)٧،٧، مقابل   %٣،٨(نسبة البطالة فيها عن نصف المعدل العام،        
قائمة تنتهـي بـأكبر المـدن       صغيرة فقط، ال يتجاوز عدد سكان أكبرها أربع آالف نسمة، في حين ان ال             

  %.٢اإلسرائيلية مثل تل أبيب وغيرها، حيث يسكن مئات آالف المواطنين، وبنسب بطالة أقل من 
، %١٤، يصل إلـى     "أحسن أحواله "، في   ٤٨وفي المجمل، فإن المعدل العام لنسبة البطالة بين فلسطينيي          

  %.٤،٥بينما معدل البطالة بين اليهود ال يصل إلى 
رير، فإن التمييز ال يتوقف عند نسب البطالة، بل حتى العرب الذين حصلوا على عمل وجدوا                وحسب التق 

 كـان فـي     ٢٠٠٦أنفسهم في معادلة تمييز عنصري أقسى، كما أن معدل الرواتب في إسرائيل في العام               
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اليهـود  ( دوالر، ويظهر أن معدل الرواتب لدى اليهودي من أصـل أوروبـي وأميركـي                ١٩٠٠حدود  
من معدل األجور، بينما معدل األجور لدى اليهودي مـن أصـل عربـي              % ١٤٠كان بنسبة   ) ازاالشكن

  .من معدل األجور% ٧٠فإنه وصل إلى % ٤٨، أما معدل راتب فلسطينيي %١٠٣وشرقي، كان 
ولكن في نظرة إلى الوراء نرى أن هذا الجانب استفحل مقارنة مع السنوات الماضية، فمثال فـي العـام                   

لليهـود الـشرقيين،    % ٩١من معدل األجور، مقابل،     % ١٣٧دل راتب اليهود االشكناز      كان مع  ١٩٩٠
  .٤٨لفلسطينيي % ٧٢و

من معدل األجـور،    % ١٣٦، كان الوضع أفضل بقليل، إذ كان معدل رواتب االشكناز           ٢٠٠٤وفي العام   
  %.٧٠، ثم تراجع اآلن إلى نسبة ٤٨لفلسطينيي % ٧٥لليهود الشرقيين، و% ١٠٠مقابل 
وقف التقرير أيضا عند التمييز ضد النساء بالمجمل العام في إسرائيل، إذ يتضح أن معـدل رواتـب                  ويت

من معدل رواتب الرجال في نفس المهنة، ولكن التقريـر لـم            % ٦٣، كان بنسبة    ٢٠٠٦النساء في العام    
ونهن من  يشر إلى وضع النساء الفلسطينيات، الالتي يواجهن أصعب تمييز، في ثالث محطات، األولى ك             

  .الشرائح الضعيفة، وثانيا لكونهن نساء، ثم لكونهن عربا
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
   في لندن ضد حصار قطاع غزة فلسطينيةتظاهرة .٣٨

، حدى العشرات من الفلسطينيين وانصارهم البرد القارص الـذي يلـف لنـدن            ت: سامي سهمود  - لندن
تظاهر ضد استمرار الحصار على قطاع غزة وللمطالبـة         وتجمعوا امام مقر رئاسة الحكومة البريطانية لل      

وقد وقف الى جوارهم مناصـرون أجانـب للقـضية           .بإنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية    
 رفعوا بدورهم الفتات تدعو لوقف اإلحتالل اإلسرائيلي وإلزالة الجدار العازل فـي الـضفة               ،الفلسطينية
  .الغربية

  ١٥/١٢/٢٠٠٧بي بي سي 
  

  االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس يفتتح عيادات قانونية .٣٩
افتتح االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أربع عيادات قانونية في المدينة المحتلـة                

 لشؤون القدس عدنان الحسيني، وجريتي لوكن نائبة ممثـل           عباس  مستشار الرئيس  بحضوروضواحيها،  
 .الحكومة النرويجية لدى السلطة وفيكتوريا بيلنغ نائبة القنصل العام في القنصلية البريطانية في القـدس              

زكريا عودة المدير التنفيذي لالئتالف، خلفيات فكرة انشاء العيادة القانونية التي نجمت عن             وقد استعرض   
وني، فـي ضـوء الممارسـات       حاجة المجتمع الفلسطيني في القدس لجسم قانوني يقدم خدمات دعم قـان           

االحتاللية واالنتهاكات المختلفة لحقوق المقدسيين مما يثقل كواهل الكثير من االسر الفلسطينية في المدينة              
.  يعوون حقيقة المعاناة التي يعانيها المقدسـيين       همومن جهتها، أكدت نائبة القنصل البريطاني ان       .المقدسة

ريطانية بضرورة التخفيف من معاناة المقدسيين، يأتي الدعم الئتالف          ايمانا من الحكومة الب    مشيرة إلى أنه  
اما نائبـة ممثـل القنـصل        .المؤسسات المقدسية في جهودها للحد من آثار االنتهاكات لحقوقهم المختلفة         

 للممارسات االسرائيلية وانتهاكات حقوق االنـسان وخاصـة         تهاالنرويجي، فقد اكدت على رفض حكوم     
ار ونظام التصاريح الذي يترتب عنه منع معظم سكان األراضي الفلسطينية المحتلة من             االستيطان والجد 

  .الوصول الى مدينة القدس ويضع العراقيل أمام حرية حركة األفراد والبضائع
  ١٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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   البتزازهماالحتالل يتبع سياسة تجويع األسرى: عيسى قراقع .٤٠
لس التـشريعي عيـسى قراقـع، أن إدارة مـصلحة الـسجون             أوضح عضو المج   :الوكاالت - رام اهللا 

اإلسرائيلية بدأت بانتهاج سياسة التجويع بحق األسرى الفلسطينيين والعرب بهدف ابتـزازهم والـضغط              
 بينما لم   ٢٠٠٧فلسطيني خالل عام     ٣٠٠٠حكومة إسرائيل اعتقلت     وأشار في هذا السياق إلى أن        .عليهم

 وذلك كوسيلة لتخفيف االزدحام واالكتظاظ في الـسجون،         ، أسير ٨٠٠تفرج خالل العام نفسه سوى عن       
 أسيراً بسبب استمرار حمالت االعتقال على يد الجيش         ٢٥ن معدل االعتقال اليومي يصل الى       أ موضحا

  .اإلسرائيلي
  ١٧/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  الضفة الغربيةمناشدة لتوفير عالج عاجل ألسير من  .٤١

اشد نادي األسير في جنين، أمس، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، للضغط علـى            ن:  مهند جدوع  -جنين  
حيث  لتوفير العالج الالزم ألسير يعاني أوضاع صحية صعبة للغاية،           سرائيليةإدارة مصلحة السجون اال   

 إلـى ان  ،  النائب األسير جمال حويل    وأشار .انه فقد البصر في إحدى عينيه لعدم توفير العالج الالزم له          
 ١٥ حالة مرضية داخل سجون االحتالل تعاني من أمراض مزمنة، من ضمنهم             ٥٠٠هناك ما يزيد على     

  .حالة متواجدة بشكل دائم بمستشفى الرملة
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
    في غزة يطالبون بقضاء العيد مع ذويهم المصرية في رفح الفلسطينيونالعالقون .٤٢

جمع صباح أمس العشرات من العالقين الفلسطينيين بالجانب المصري         ت:  محمد أبو عيطة   - القاهرة   /رفح
 متر من معبر رفح للمطالبة بالسماح لهم بالعودة ليتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم فـي                 ٥٠٠على بعد   
نهم توجهوا بنداءات واستغاثات إلى     أ ،من ناحيته قال يوسف الفرا منسق لجنة العالقين       و.  غزة مدن قطاع 
  .صري ورئيس مجلس الشعب المصري للعمل على التدخل إلنهاء أزمتهمالرئيس الم

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  عبور أول دفعة من حجاج قطاع غزة معبر بيت حانون متجهين إلى أريحا .٤٣
 حاج معبر بيت حانون متجهين إلى مدينة     ٥٠٠عبرت الدفعة األولى من حجاج قطاع غزة والبالغ عددهم          

ومن المتوقع ان تغادر دفعة ثانية       .الغربية لالنتقال إلى الديار الحجازية ألداء مناسك الحاج       أريحا بالضفة   
 حاج سيتم نقلهم عبر الجو من األردن لضمان وصولهم فـى الوقـت المحـدد الداء                 ٤٠٠وأخيرة تشمل   

رفضت  بعد ان    ،منحت هؤالء الحجاج تأشيرات الدخول الخاصة امس فقط       قد  وكانت السعودية   . المناسك
  .منحهم اياها بسبب الحجاج الذين خرجوا من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي

  ١٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  تقرير فلسطيني يحمل حكومتي رام اهللا وغزة تدهور الحريات اإلعالمية .٤٤
أكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية تـدهور وضـع الحريـات             : أمين أبو وردة   -نابلس  

تشرين الثاني الماضي، نتيجة    /والعامة بشكل كبير في األراضي الفلسطينية خالل شهر نوفمبر        اإلعالمية  
وأشار في تقرير لـه الـى تـصاعد          .قرارات واجراءات قامت بها حكومتا سالم فياض واسماعيل هنية        

لـضرب  اعتداءات القوى األمنية التابعة للحكومتين على الصحافيين، والتي شملت االعتقال واالعتداء با           
  .واالحتجاز، وتكسير معدات واتالف مواد مصورة على الكاميرات

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  يتهم األونروا بالكذبشمالي لبنان بيان للجنة أبناء مخيم البارد  .٤٥

انتقدت اللجنة الوطنية ألبناء مخيم نهر البارد، في بيان شديد اللهجة تضمن عبـارات الذعـة،                 :البداوي
ونروا وسياستها في معالجة أزمة النازحين، محذرة من اللجوء إلى التصعيد رداً علـى الظلـم                وكالة األ 

والقهر الذي يتعرض له أبناء البارد نتيجة ما وصفته الممارسات غير اإلنسانية والالأخالقية التي تمارس               
دنـى مقومـات    ن استمرار بقاء النازحين في المدارس والكراجات مـن دون أ          أواعتبرت  . داخل المخيم 

العيش اآلدمي واإلنساني، تتحمل مسؤوليته بالدرجة األولى األونروا ومن ثم الفصائل الفلسطينية مجتمعة             
  .والدولة اللبنانية

  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  

  ممارسة العنف العائلييشير إلى ارتفاع عن أطفال ونساء نازحي البارد  تقرير .٤٦
راً كانت أعدته من خالل لجان مختـصة قامـت بـإجراء            تقري" نبع"أنهت جمعية عمل تنموي بال حدود       

مقابالت مع مجموعات من االطفال، والفتيات المراهقات، والنساء اللواتي نزحن من مخيم نهر البارد الى               
 ممارسة  أدى إلى ازدياد  مخيم  الالظروف المحيطة بالقتال الذي دار في       ، تبين من خالله أن      مخيم البداوي 

أكـد  وفي سـياق آخـر      . صيب اوالً الطرف الضعيف في العائلة وخصوصاً الطفل       العنف العائلي الذي ي   
ن أرئيس اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني يوسف احمد، خالل لقاء طالبي عقد في مخيم البـداوي،                

 طالب وطالبة من مخيمي البارد والبداوي، التحقوا خالل االسابيع الماضـية بمقاعـدهم              ٥٥٠٠اكثر من   
 خطوة مهمة وايجابية، على الرغم من تأخرها، وهو ما يـستدعي مـن              معتبرا أن ذلك يشكل    .الدراسية

األنروا التعاطي بجدية ومسؤولية مع هذه القضية، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة للتعـويض عمـا خـسره                
  .الطالب من دروس نتيجة تأخر العام الدراسي

  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
   الفلسطينية المقدمة لمؤتمر باريسة التنمية واإلصالحخطتقرير حول انتقادات الخبراء ل .٤٧

تواجه خطة التنمية واإلصالح التي تنوي حكومة فياض عرضـها علـى مـؤتمر              :  فتحي صّباح  -غزة  
انتقادات قاسية من جانب خبراء ومؤسسات حقوقية في قطاع         ،  الدول المانحة الذي سيعقد في باريس اليوم      

ن الخطة تعمـل    أ ،عمر شعبان  "ركز بال ثنك للدراسات االستراتيجية    م" رئيس    وفي هذا الشأن قال    .غزة
على تحقيق أربعة مجاالت هي الحكم الرشيد، والمجال االجتماعي والقطاع الخاص، والبنـى التحتيـة،               

ن تقـوم   أ يستند الى ثالث فرضيات مستحيلة، او على األقل صعبة التحقيق، أولهـا              هاموضحا ان تنفيذ  
ت الحواجز العسكرية من مناطق الضفة الغربية، وأن تعمل على تسهيل عملية التنمية             اسرائيل بإزالة مئا  

ن يكون بمقدور   أالفرضية الثانية تقوم على أساس       في حين أن     .وتنقل األفراد والبضائع بين مدنها وقراها     
تـستمر فـي     الثالثة على اعتبار ان الدول المانحة س       بينما تقوم السلطة فرض األمن والقانون في الضفة،       

 الى ان الخطة تساوي بين إزالة        من جهة أخرى   وأشار. تقديم الدعم المالي للسلطة واألراضي الفلسطينية     
اسرائيل الحواجز وقدرة السلطة على فرض األمن والنظام في الضفة، وكأنه في حال عدم فرض االمن،                

وية في قطاع غزة، وهو مـا       الخطة ال تتضمن مشاريع تنم    من جهة أخرى فإن     . لن تتم إزالة أي حواجز    
 على تنفيذ أجندة اإلصالح     ةقدرال كان لها أثر على      ،ن األعمال التي قامت بها حماس     أتعزوه الحكومة الى    

توغل الخطة في التمادي فـي  فيما  . ن هذا قيد موقت   أخطة مستعدة على افتراض     وتبقى ال والتنمية هناك،   
التعامل معه اال وفقاً لموقف انـساني، تمامـاً كمـا           التعامل مع القطاع ككيان معزول محاصر ال يجوز         

وخالفاً لم ورد من ان ما حصل        .تتعاطف بعض الدول مع الشعب الفلسطيني وترسل له مساعدات عينية         
الخطة تتعامل كأن االنفصال بين الضفة وغزة سيستمر ثالث         "ن  أ، فإن شعبان يرى     "قيد موقت "في غزة   
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األمر الذي قال   . " بدائل في حال عودة غزة الى الوحدة مع الضفة         سنوات هي عمر الخطة التي لم تطرح      
الخطة لم تتطرق الى حل المشكلة بين الضفة وغزة،         "ن  أ ، وزير االقتصاد السابق عالء الدين االعرج      فيه

استغلت حال   "هانأواعتبر  ". وبدا كأن االمور تسير على خير ما يرام، وليس هناك انقسام بين الفلسطينيين            
ن الخطة تعطي المجتمع الدولي     أورأى   ".سام الحاصلة حالياً الستثناء القطاع من برامجها ومشاريعها       االنق

و تأجيل هذا الدعم او     أ) هم سكان القطاع  ( في المئة من الشعب الفلسطيني       ٤٠مبرراً لمنع الدعم عن نحو      
 دور االحتالل االسرائيلي    الخطة تشير الى  "ن  أوالحظ  .  يعني خنق القطاع   وهو ما استبداله بمناطق اخرى    

في ضرب االقتصاد الفلسطيني، وليس لدوره في االجراءات التعسفية مثـل حـصار غـزة المحكـم او                  
التي تعيق التنمية وتطور االقتصاد الفلسطيني التابع لالقتصاد االسرائيلي بسبب هـذه     " الحواجز العسكرية 
 ٢٠٠٥ات ونصائح البنـك الـدولي عـام         الخطة ركزت على متطلب   "ن  أولفت الى    .االجراءات وغيرها 

 ١٩٠ الف موظف حكومي من اصل       ٤٠المطالبة بخفض فاتورة الرواتب، وهذا يعني االستغناء عن نحو          
 مليون دوالر لبرامج الحكـم الـصالح، فـي حـين            ٤٠٠تخصيص الخطة نحو    "انتقد شعبان    كما   ".الفاً

 ثالثة قطاعات هي الـصحة والتعلـيم         مليون دوالر للبرامج االجتماعية التي تشمل      ٥٠٠خصصت نحو   
مدخل للفساد االداري والمالي، ويتناقض مع ترسيخ مبدأ الحكـم          "، وفسر ذلك بأنه     "والشؤون االجتماعية 

 تكليف مجموعة استشارية من خارج الحكومة إعداد الخطة، واصفاً ذلك            من جهة أخرى   انتقد و ".الرشيد
على " بسرية تامة ال يجوز ان يطلع عليها احد       "لخطة معها    بطريقة تعامل واضعي ا    مستخفا". كارثة"بأنه  

رغم انه كان يجب اطالع الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته وخبرائه عليها قبل عرضها على المؤتمر               
  .الذي من المتوقع ان يقرها اليوم

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
 
  فقراء ٤٨ من فلسطينيي% ٥٦ أن يبينتقرير  .٤٨

ي  ازديادا كبيرا في نسبة الفقر في أوسـاط فلـسطيني           في القدس،  هد فان لير  أظهرت نتائج بحث أجراه مع    
خالل % ٢٠وارتفعت بنسبة حوالي    % ٥٦ أن هذه النسبة بلغت      ٢٠٠٦، حيث أظهرت معطيات عام      ٤٨

 %.١٧إلـى   % ٣  قـد ارتفعـت مـن       نسبة الفقر لدى اليهود في نفس الفترة       ، في حين أن   عشر سنوات 
عة بين نسبة الفقر في أوساط األقلية العربية والجمهـور اليهـودي، آخـذة              شاسالهوة  ال أن إلى   وأشارت

االنزالق إذا لم يتم وضع خطـة حكوميـة جـادة لتحـسين             سيتواصل هذا   باالتساع مع مرور الزمن و    
أن نسبة الفقر في أوساط األطفال العـرب فـي          إلى  نتائج  ال تشير    ومن جهة أخرى   .األوضاع االقتصادية 
. في منطقة الجنـوب   % ٦٥في منطقة الشمال و   % ٦٣مقابل  % ٧٨ - ٢٠٠٦ عام   منطقة المركز بلغت  

تشير إلى أن نسبة الفقر في أوساط المـواطنين العـرب الـذين              نتائج البحث فيما تجدر االشارة إلى أن      
  %.٧٠يعيشون في القرى غير المعترف بها في منطقة الجنوب تصل إلى 

 ١٧/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   ظل المتغيرات المحلية والدولية مستقبل غزة في حولندوة .٤٩

عقد منتدى األمة للتنمية ندوة هامة تناول فيها الباحث في شئون الشرق األوسط حسن عبـده                : ألفت حداد 
  ملقيـا  .مستقبل غزة في ظل التشابكات الجغرافية والديموغرافية واالقتصادية التي تؤثر علـى القطـاع             

قطـاع فـي    ال فقـر    مشيرا إلى ضيقة وفقيرة ومعزولة،     على إقليم قطاع غزة كمنطقة جغرافية         الضوء
تحدث عن   كما   .الموارد الطبيعية باإلضافة إلى ما يميزه من ازدحام سكاني قل نظيره على مستوى العالم             

النظرة اإلسرائيلية التوراتية للقطاع، والتي ال تعتبره جزءا من أرض إسرائيل التاريخية مستندا في ذلـك            
انعكاسات المتغيرات المحلية والدولية علـى مـستقبل القطـاع،          ا بين في حديثه      كم .إلى وثائق وخرائط  

تراجع المشروع األمريكي في المنطقـة، ممـثال بتراجعـات          كمستحضرا مجموعة من اللمحات الماثلة؛      
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واضحة في كل من الساحة الفلسطينية، اللبنانية، العراقية، واألفغانيـة مقابـل صـعود فـي المـشروع            
كذلك تحدث عن حالة االنكفاء التي أصابت المشروع الصهيوني نتيجة النـدالع             .المنطقةاإلسالمي في   
 .، وإعادة إسرائيل ترتيب أوراقها ومهماتها باتجاه الداخل، استعدادا لالنقضاض من جديد           ٨٧انتفاضة الـ   

ـ                ا علـى   كما تحدث عن العوامل الداخلية في الساحة الفلسطينية بما يسودها من انقسامات سـتؤثر حتم
 ترجح ربطها مـع األردن مـن    الغربية إلى أن احتماالت المستقبل بالنسبة للضفة  مشيرامستقبل القطاع،   

 كساحة ساخنة فـي     ئهقطاع غزة غير واضح، لكن يرجح بقا      مستقبل   في حين أن  خالل نظام كونفدرالي،    
، بحيـث   ١٨١قرار التقسيم    مستقبال باتجاه النقب جنوبا، وفقا ل      هالمدى المنظور، مع احتمال توسيع حدود     

  .يتسنى من خالل هذه الترتيبات استيعاب الالجئين الفلسطينيين ضمن حل نهائي
  ١٦/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  قصة فلسطينية تفوز جائزة من أفضل األعمال التي تعالج الصمود رغم االحتالل .٥٠

د اإلنـسان   بجائزة من أفضل األعمال التي عالجـت صـمو        " عزبة أبو حسن  "فازت قصة   : خالد معالي 
الفلسطيني على أرضه رغم القتل والمصادرة والجدار واالستيطان والتلوث البيئي والمالحقات المتواصلة            

وقد نظمت المسابقة بشكل يفضح ممارسات االحتالل بحق اإلنسان والبيئـة           . من قبل االحتالل حتى اآلن    
الذي عقد في رام اهللا تحت عنوان الحق        الفلسطينية، والتي تم توزيع الجوائز فيها خالل المؤتمر الدولي و         

  .في  الصحة
  ١٦/١٢/٢٠٠٧ السهل للصحافة واإلعالم

  
  عاماً النتفاضة الالجئين " ٢٠٠٨"ملتقى في األردن يحدد  .٥١

 عاماً ٢٠٠٨للدفاع عن حق العودة اعتبار العام المقبل " الوطني األردني السادس"أعلن الملتقى : عمان
النتفاضة الالجئين من أجل الدفاع عن حقهم المشروع في العودة ودعم صمود الشعب الفلسطيني 

ر واألربعين على ومقاومته، حيث يصادف العام المقبل العام الستين على النكبة والتسعين على وعد بلفو
تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بحق "ودعا الملتقى إلى . حزيران/نكسة يونيو

الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه 
وحدة قضية الالجئين في إطار وحدة "مؤكدا على " الوطني المحتل واستمرار المقاومة بكافة أشكالها

   ".األرض والشعب
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مهرجان لحزب الوحدة الشعبية الحياء الذكرى العشرين لالنتفاضة الفلسطينية  .٥٢

اقام حزب الوحدة الشعبية، أمس، مهرجانا احتفاليا ألحياء الذكرى السابعة عشرة لتاسيس الحزب : عمان
ين لالنتفاضة الفلسطينية في مقر الحزب، وتضمن الحفل القاء عدد من الكلمات نددت والذكرى العشر

بالممارسات االسرائيلية القمعية بحق ابناء الشعب الفلسطيني ودعت الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية 
الراضي وطالبت بفك الحصار المفروض على ا. في مواجهة االحتالل وسياساته التوسعية واالستيطانية

ودعا المتحدثون الى التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ورفض التنازل عن اي منها . الفلسطينية
  .مطالبين بتثبيت حق العودة لالجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  اع سيستمر ولو بالمقاومة غير المسلحة  الصر: "خيار المقاومة" في مؤتمر الحصسليم  .٥٣
، في قصر   "خيار المقاومة وبناء الدولة   "مؤتمره السنوي بعنوان    " التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة    "عقد  

وألقى رئـيس التجمـع الـدكتور    . ، بحضور عدد من الوزراء والنواب والفاعليات      في بيروت  االونيسكو
ا بدعم المقاومة فعل إيمان بأحقية المـشروع الـوطني المنـاهض            خيارن...: "يحيى غدار كلمة قال فيها    

ثم كانت كلمة للرئيس سليم الحص تحت عنوان        " ... الصهيوني -والمواجه والممانع للمشروع األميركي     
نحن العرب قد نكون مقبلين على التسوية مـع إسـرائيل إن            "...: ، قال فيها  "خيار المقاومة وبناء الدولة   "

كال، الصراع سيـستمر بالمقاومـة      : فهل هذا ينهي الصراع العربي اإلسرائيلي؟ الجواب      . عاجال أم آجال  
هذا مع العلم أن مثل هذه المقاومة لن تكون مكتملة الفعالية ما لم تكن شاملة الـوطن                 . ولو غير المسلحة  
  . العربي بأجمعه

  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 
 
  امش مؤتمر باريس دولية لتقييم نتائج أنابوليس على ه-مشاورات عربية  .٥٤

يجرى وزراء الخارجية العرب المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي، الذي يعقد : القاهرة، ربيع شاهين
في العاصمة الفرنسية اليوم االثنين، مشاورات مكثفة ومهمة مع نظرائهم خاصة األوربيين ووزيرة 

يبات لعقد اجتماع عربي دولي لتقييم الخارجية األمريكية كونداليزا رايس، فيما تواترت أنباء عن ترت
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية أن المشاورات العربية الدولية ستتناول . نتائج مؤتمر أنابوليس

ألنابوليس في موسكو بمشاركة كل األطراف لبحث اطالق " ملحق"الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر 
سيطلع وزير الخارجية المصري أحمد أبو . نيالمفاوضات على جميع المسارات بما فيها السوري واللبنا

الغيط نظراءه العرب المشاركين في مؤتمر المانحين على نتائج مباحثات أجراها في موسكو بعد زيارة 
خاطفة استغرقت أقل من يومين، خاصة ما تناولته هذه المشاورات في شأن عقد مؤتمر للسالم بالشرق 

 ". مارس أو ابريل"األوسط في موسكو خالل الربيع القادم 
  ١٧/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

  
 نتعامل مع دولة فلسطينية واحدة ال دولتين: الكويت .٥٥

رفضت الكويت، امس، التعامل مع دولتين فلسطينيتين، واحدة في غزة وأخرى في الضفة، بل : الكويت
منت وت. مع دولة واحدة فقط، مؤكدة أن المساعدات الكويتية ستكون للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة

جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . على الفلسطينيين تجاوز خالفاتهم
وأشار . الكويتي الشيخ محمد الصباح، قبل مغادرته بالده بعد ظهر أمس، للمشاركة في مؤتمر باريس

يت في هذا وهذا ما ستؤكد عليه الكو"الصباح إلى أن استمرار الحصار على غزة سينسف كل الجهود 
واعتبر الصباح أن الفرصة الحالية أقوى من أي وقت مضى . ، داعيا إسرائيل لتنفيذ التزاماتها"المؤتمر

  .وطالب الصباح بعدم إضاعة هذه الفرصة. إلقامة دولة فلسطينية
 ١٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
 ئيل أفريقيا حاولوا التسلل إلسرا١٩مصر تعثر على ثالثة أنفاق للتهريب وتوقف  .٥٦

عثرت أجهزة األمن المصرية على ثالثة أنفاق جديدة على الحدود بين مصر وغزة :  يسري محمد-رفح 
يرجح أنها تستخدم في عمليات التهريب بين مصر والقطاع، فيما تظاهرت عشرات السيدات الفلسطينيات 

رة فتح المعبر العالقات بالجانب المصري أمام معبر رفح الحدودي مطالبين السلطات المصرية بضرو
والسماح بعودتهم مع اقتراب حلول عيد األضحى المبارك، في غضون ذلك قالت الشرطة في شمال 
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 أفريقيا كانوا يحاولون التسلل إلى ١٩سيناء إن دورياتها الحدودية أوقفت خالل اليوميين الماضيين 
 .إسرائيل عبر الحدود الدولية مع مصر

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  ناشطون يتظاهرون احتجاجا على حضور اسرائيليين لمهرجان مدينتهم السينمائي  :مراكش .٥٧

احتشد عشرات من ناشطي منظمات وجمعيات حقوقية وثقافية وفنية امام بلدية : محمود معروف-الرباط 
 حضور سينمائيين اسرائيليين في المدينة على هامش مهرجانها السينمائي جا علىمدينة مراكش احتجا

واعتبر . ن شركة انتاج مغربية في اطار مشروع لالنتاج السينمائي بتمويل من االتحاد االوروبيبدعوة م
الناشطون الحضور االسرائيلي شكال من اشكال التطبيع مع الدولة العبرية في وقت تصعد فيه من 

بسات جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ودعوا السلطات المغربية الي طردهم فورا وفتح تحقيق حول مال
وقال بيان مشترك لمجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين ضور والمشروع الذي اتوا في اطاره هذا الح

والعراق والجمعية المغربية المساندة الكفاح الفلسطيني، اللتان دعتا لوقفة االحتجاج في مراكش، انه في 
ة والوحشية ضد الشعب الفسطيني الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني ممارساته وسياساته االجرامي

ال يتورع المتصهينون في المغرب عن االصرار علي فرض مبادرات التطبيع مع الصهاينة والخروج 
االرهاب الصهيوني وطعن فلسطين  عن اجماع الشعب المغربي واستفزاز مشاعره ومحاولة تبييض
. مة معلنة لالرهاب الصهيوني البشعوالفلسطينيين ومحاولة تزكية الصهيونية العنصرية وتشجيعها في خد

  .واكد البيان على ان الشعب المغربي رافض الي تطبيع مع الصهاينة وان التطبيع خيانة
  ١٧/١٢/٢٠٠٧ القدس العربي 

  
  رجال األعمال العرب يطالبون بتوطين االستثمارات العربية عربيا   .٥٨

 بالعمل على تحرير االقتصاد أوصى مجتمع رجال اإلعمال العرب الدول العربية:  بترا–دمشق 
الفلسطيني من السيطرة اإلسرائيلية وفتح األسواق العربية للمنتجات الفلسطينية ودعم المؤسسات 

ودعوا في توصيات مؤتمرهم الحادي عشر الذي اختتم في دمشق، امس، ونظمه . االقتصادية الفلسطينية
السورية بضرورة المساهمة في اعمار اتحاد رجال األعمال العرب وجمعية رجال وسيدات األعمال 

العراق ولبنان وإعادة بناء اقتصادهما وتوطين مزيد من االستثمارات العربية في السودان وباقي الدول 
العربية ذات البطالة العالية والدخول المتدنية للمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة وضرورة إحالل العمالة 

  .العربية محل العمالة األجنبية
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  لسلطة الفلسطينيةلمؤتمر المانحين لدولة فلسطين وليس  :باريس .٥٩

ان الوزير كوشنر ارتأى ان يطلق على هـذا المـؤتمر اسـم             در فرنسي   قال مص :  بشير البكر  -باريس  
 ، وليس السلطة الفلسطينية، وذلك في اطار تصور اشمل هدفه العمل على           "مؤتمر المانحين لدولة فلسطين   "

واضـاف المـصدر، ولهـذا      . نقل الدولة الفلسطينية الى حيز الواقع، والزام جميع االطراف بهذا التوجه          
السبب ارادت باريس ان يكون الدعم المقدم سياسيا قبل كل شيء، وان يأتي الدعم االقتصادي ضمن هذا                 

  .ة فقطالتوجه، وذلك لقطع الطريق على الذين يريدون اختصار العملية بمساعدات اقتصادي
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  للفلسطينيين مليون يورو ٦٥٠ االتحاد األوروبي يقدم .٦٠
أكد االتحاد األوروبي تصميمه على دعم خطة التنمية الفلـسطينيه فـي            :  نورالدين الفريضي  -بروكسيل  

سؤولة العالقات  وينتظر ان تعلن عضو المفوضية، م     . المدى الطويل حتى تكون دعامة لدولة قابلة للحياة       
 مليون يورو في شكل هبات لـدعم    ٦٥٠ مساهمة بقيمة    ، اليوم في باريس   ،الخارجية بينيتا فيريرو فالدنير   

كما ينتظر االعالن عن آلية اوروبية      . ، باإلضافة إلى مساهمات البلدان األعضاء     ٢٠٠٨خطة التنمية لعام    
  . فلسطينية الدارة المعونات-

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
   مليون يورو دعماً للفلسطينيين ٢٠٠ا تقدم ألماني .٦١

 مليون يورو   ٢٠٠أكدت ألمانيا أمس عزمها دعم عملية السالم في الشرق االوسط بنحو            :  د ب أ   -برلين  
 وصرحت وزيرة مساعدات التنمية االلمانية      ٢٠١٠,تخصص كمساعدة للمشروعات الفلسطينية حتى عام       

أن ألمانيا ستطرح هذه الرغبة خالل مؤتمر الدول المانحـة          هايدي ماري فيتسوريك تسويل في بيان لها        
وأكدت الوزيرة أن خطة دعم الحكومة الفلسطينية لن تصبح          .لفلسطين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم     

فعالة إال في ظل تقدم عملية السالم بما في ذلك عدم فرض حصار على االقتصاد الفلـسطيني وإيقـاف                   
  .تجاوز االنقسام الداخلي الفلسطينياالستيطان االسرائيلي و

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  العمل العسكري ضد إيران قائم ": إسرائيل"طمئن أمريكا ت .٦٢

 بأن احتمال تنفيذ الواليات المتحـدة       "إسرائيل"طمأن نائب الرئيس األمريكي ديك تشيني       : القدس المحتلة 
 العبرية عـن    "يديعوت أحرونوت "، ونقلت   "قائماًال يزال   "هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية اإليرانية       

ـ              "إسرائيلية"مصادر سياسية    ى  أن رسالة التطمين تؤكد أن الخيار العسكري ضد إيران ال يزال قائماً عل
  .جدول أعمال اإلدارة األمريكية

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ت اإلنسانيةاإلجراءات اإلسرائيلية تؤثر سلبا على تقديم الخدما": األونروا" .٦٣

 في تقرير أنجزته أخيراً عن عملها في األراضي المحتلـة، إن            ،"األونروا"قالت  :  نادية سعد الدين   -عمان
، "وصلت إلى مرحلة ال تستطيع بعدها القيام بمهامها اإلنسانية لالجئين في األراضـي المحتلـة              "الوكالة  

ت نقاط عبور في الضفة الغربية يتحـتم        محذرة من تبعات نظام جديد ستقيمه سلطات االحتالل إلنشاء س         
فرض إسرائيل للمزيد من القيود على حركة       "وأضافت أن    .على األفراد والبضائع اإلنسانية المرور منها     

تنقل األفراد والمساعدات اإلنسانية يحّد من قدرة الوصول إلى المجتمعات المتضررة من االستمرار غير              
أسس الحياة في األراضي المحتلة ويقطع      "، الذي يقّوض بحسبها     "يالقانوني في بناء جدار الفصل العنصر     

زيادة الحواجز ونقاط التفتيش تؤدي إلى تكـاليف ضـخمة          "وتابعت القول إن     ".نسيج المجتمع الفلسطيني  
وإلى هدر الوقت وفقدان كبير في اإلنتاجية، كما يؤثر على سالمة وصحة السلع واإلمـدادات الغذائيـة                 

وأشارت الوكالة إلى أن اشتراط دخول الموظفين بتصاريح أمنية يضع األونروا أمـام              ".المقدمة لالجئين 
صعوبات تتعلق بعملية وصول الطواقم المؤهلة والمساعدات اإلنسانية إلى الالجئين وإلـى الفلـسطينيين              

  .المعزولين بسبب جدار الفصل العنصري
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
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  ير رايس وسياسته في حالة انهياربوش واقع تحت تأث: بولتون .٦٤
ن سياسة بوش في حالة انهيار وتعـرض االمـن          أ ،مس، أ  قال جون بولتون لمجلة دير شبيجل      :رويترز

يتصرف علـى عكـس     ، وهو   في حاجة الى كبح جماح رايس      مشيرا إلى أنه     .القومي األمريكي للخطر  
  . الطاغي في السياسة الخارجية اصبحت الصوتها، حيث تحت تأثير نفوذألنه واقعآرائه وطبيعته، 

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   بلير  من كالمدقيقةل ألف جنيه ثمناً ١٢ .٦٥
إلقاء الخطـب فـي أوروبـا       من   رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير         حقق : عمر حنين  -لندن  

 ألـف ومليـون جنيـه       ٥٠٠والواليات المتحدة وغيرها من دول العالم، دخالً مالياً ضخماً يتراوح بين            
  . الف جنيه١٢تدر على بلير ” دقيقة من الكالم“ن مراقبين تندروا بأن أاسترليني شهرياً، حتى 

 ١٧/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 
  أبو مازن يدعو لتشكيل لجنة متابعة لقرارات والتزامات مؤتمر باريس .٦٦

  :ميشال أبونجم
والطرف الفرنسي يقول   . دولي لمساعدة الدولة الفلسطينية   أنتم في باريس للمشاركة اليوم في المؤتمر ال       * 

  ما الذي تتوقعونه على المستوى السياسي؟. إن الغرض منه توفير الدعم المالي والسياسي
الماضي، اذ دعا لعقد    ) تموز( االنطالقة األولى كانت من قبل الرئيس االميركي جورج بوش في يوليو             -

 عن مؤتمر بل عن اجتماع أو لقاء، ثم تطور األمر وحصل أن كثر              مؤتمر دولي، وحينها لم يكن الحديث     
. المدعوون الى أن وصلوا الى خمسين دولة ومؤسسة مالية، فتحول عندها لمؤتمر هو مؤتمر أنـابوليس               

من هنا أهمية مؤتمر    . وهذا المؤتمر كان خطوة مهمة إلطالق عملية المفاوضات بيننا وبين اإلسرائيليين          
سياسية في  .. مالية.. الق العملية السياسية في أنابوليس يتبعه إطالق عملية اقتصادية        باريس حيث أن إط   

ولدي اعتقاد بأن أهميته ليست في جمع األموال ودعم ميزانية السلطة بقدر ما هـي فـي دعـم                   . باريس
ن نرى أنه خطوة مهمة جدا بالنسبة الينا على طريق خطوات أخرى منها مـؤتمر لنـد               . العملية السياسية 

أذكر هنا أن الرئيس بوش سيأتي الى منطقتنا فـي          . ومؤتمر موسكو وغيرهما بغرض دفع عملية السالم      
وأرى أن كل هذه التحركات من شأنها أن تحرك العملية السياسية وعمليـة الـسالم               . أوائل الشهر المقبل  

  .بشكل عام
لذي يجعلكم اليوم تعتبرون أن ما     ما ا . وأنتم لدغتم عشرات المرات   .. المؤمن ال يلدغ من الجحر مرتين     * 

  يجري أكثر جدية مما جرى في الماضي؟
 بعد كامب ديفيد وانطالق االنتفاضة توقفت كل أنواع االتصاالت مع إسرائيل، ووصلنا الـى مرحلـة                 -

". ليس هنـاك محـاور فلـسطيني      "الحرب الحقيقية، وتوقفت العملية السلمية وخرج اإلسرائيليون بمقولة         
وش لمؤتمر أنابوليس وقبل به اإلسرائيليون، وجدنا أن هناك فرصة تاريخية يتعـين علينـا            وعندما دعا ب  

انا ال أقول إن كل شيء ممهد، بل ان هذه الفرصة يجب أال تفوت ويجـب أن نـستغلها للحـد                     . التقاطها
سبع سنوات ضاعت هباء منثورا، ولذا من واجبنا أن نستغل هـذه الفرصـة وأن               . األقصى لعل وعسى  

لن نصل الى شيء سنتوقف     : وإذا قلنا سلفا  .  في عين االعتبار امكانية أن نصل لتحقيق شيء او ال          نضع
قد نصل الى شيء، ولذا يجب استغالل هذه الفرصـة وبرأيـي هـي              : بالعكس، نحن نقول  . عن التحرك 

  .والدليل لدي أن كل الدول العربية من غير استثناء شاركت بأنابوليس. ثمينة
هـل  .  في حضور الدول العربية أو في غيابها، بل في إسرائيل وعند الواليات المتحدة             المشكلة ليست * 

 بقيـت   ٢٠٠٤لمستم جدية أميركية هذه المرة؟ علما بأن رؤية الرئيس بوش بقيام دولة فلـسطينية عـام                 
  رؤية؟
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 ما تبلـور     رؤية الرئيس بوش والمبادرة العربية شكال األساس السياسي والقانوني لعملية السالم، وهو            -
والخريطـة قبلـت مـن الطـرفين الفلـسطيني          . في خريطة الطريق، التي تشمل كل القضايا الخالفية       

اآلن، الخطة موجودة على الطاولة بعزم وجدية       . لكن لم تتح الفرصة لتوضع على الطاولة      . واإلسرائيلي
عرفه أن المجتمع الدولي،    ولكن ما أ  . تسألني عن الجانب اإلسرائيلي وما ينوي فعله؟ ال أعرف        . أميركيين

وعلى رأسه الواليات المتحدة واالتحاد االوروربي وكذلك األمم المتحدة وروسيا، جاد في مسعى الـسالم               
لذلك، جاءت الى أنـابوليس والتقينـا       . وال تستطيع إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الفرصة التاريخية         

  .وريةاالستفادة من الفرصة ضر. وبدأنا العملية السياسية
 ليس تاريخا ملزما، وأعاد إطالق      ٢٠٠٨ما كاد أولمرت يعود من أنابوليس حتى سارع الى القول إن            * 

  أليس ذلك مصدر قلق ودليال على عدم صدق وجدية إسرائيل؟. االستيطان في القدس
ا قلنا  نحن توقفنا عند هذه األمور وفي نفس الوقت لم نتوقف عندها، بمعنى أنن            .  بال شك انه أمر محبط     -

إننا مستعدون لالستمرار في عملية التفـاوض،     : ولكن قلنا أيضا  . ال بد من وقف االستيطان    : لإلسرائيليين
  . الشهر الجاري، على أمل أن تتراجع إسرائيل عن خطوتها١٢ و١٠وبالفعل اجتمعنا في 

  لكنها لم تتراجع حتى اآلن؟* 
نتظر منهم جوابا على طلبنا وحول هـذه النقطـة           الجاري ون  ٢٣ لدينا موعد جديد مع اإلسرائيليين في        -

ونأمل في ان تتراجع إسرائيل، كما نأمل من المجتمع الدولي أن يفهم أن هذه العقبـة يجـب أن                   . بالذات
  .تزال وإال ستكون عقبة صعبة على درب المفاوضات

  ى في باريس؟ماذا تنتظرون من اللجنة الرباعية التي من المنتظر أن تعقد اجتماعا عالي المستو* 
وإذا . وأذكر هنا أن من مسؤوليات اللجنة تطبيقهـا       .  نطالب اللجنة بالعمل على تطبيق خريطة الطريق       -

كانت أميركا ستقوم بدور الحكم في قضية التطبيق، خصوصا البند األول من الخريطة، فانها تقوم بـذلك                 
  .ونحن لن نقبل أبدا أن يتراجع دور الرباعية. نيابة عن اللجنة

   لكن هل لديكم طلبات محددة منها؟*
المفاوضات السياسية حول الوضع النهائي من جهة، والعمل في إطار اللجنـة            :  نحن نسير في مسارين    -

  . اإلسرائيلية، التي ستشرف على تطبيق البند األول من خريطة الطريق- الفلسطينية -الثالثية األميركية 
ا لما يقوم به الرئيس ساركوزي بما في ذلك الـدعوة الـى             كيف تنظرون الى الدور الفرنسي، وتحديد     * 

  مؤتمر اليوم؟
.  في اعتقادي أن الرئيس ساركوزي جاد في مساعدتنا ولمسنا ذلك منذ وصوله الـى قـصر األليزيـه        -

وشعوري بأن  . التقيت به أكثر من مرة وكذلك التقيت العديد من المرات بوزير الخارجية برنارد كوشنير             
وأريد هنا أن أشدد على     . سية جادة في أن تلعب دورا، ومؤتمر باريس أحد معالم هذا الدور           الحكومة الفرن 

نريد أن يخرج مؤتمر باريس بلجنة متابعة لتطبيق القرارات التي ستـصدر عنـه،              : مسألة بالغة األهمية  
هم جـدا قيـام     الدول والهيئات المشاركة ستقدم التزامات، لذا نرى من الم        . وعلى رأسها القرارات المالية   

  .لجنة متابعة من الدولة المضيفة، ومن جهات أخرى لتشكيل آلية متابعة لتنفيذ هذه االلتزامات
الفلسطينيون والعرب والعالم عينهم من جهة على المؤتمرات المتالحقة، وعينهم األخرى على الوضع             * 

ة الشاذة التـي تعيـشون فيهـا        هل لديكم اليوم تصور ما للخروج من الحالة السياسي        . الفلسطيني الداخلي 
  ووضع اإلنقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟

وحصل علينا حصار، ثم بدأت حـوارات       . نحن قمنا بانتخابات تشريعية نجحت فيها حماس      :  أنا أقول  -
وكنا سعداء بها رغم أنها حوصـرت وقوطعـت         . فلسطينية وذهبنا الى مكة وشكلنا حكومة وحدة وطنية       

غير أن حماس نفـذت انقالبـا   . وكنا نشعر بأنها خطوة الى األمام  . بل أميركا وإسرائيل  وعورضت من ق  
  .عسكريا دمر كل شيء وأعادنا الى نقطة الصفر
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اآلن، المطلوب من حماس أن تتراجع عن االنقالب وأوال وثانيا أن تلتزم بااللتزامات الفلسطينية، وعلـى             
ر مرة اخرى ونتحدث في شؤوننا، ومنها ما يتعلق باالنتخابات          عندئذ، نعود للحوا  . رأسها المبادرة العربية  

  .هذه خطتنا وهذا ما ابلغناه كل دول العالم. المبكرة وكل ما يهم الفلسطينيين وما يمكن أن نقوم به معا
، ما زلت   "االنقالب"بعد شهور من    . سابقا كنت تقول إنه ال حوار مع حماس ما لم تتراجع عن انقالبها            * 

  ف نفسه؟عند الموق
  .حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولكنها ارتكبت خطيئة فادحة.  هذا موقفي وأنا ثابت عنده-
  كنت تسمي ذلك جريمة؟* 
أنا . عليهم أن يتراجعوا عنها أوال ثم نتحاور      .  نعم هي جريمة لحقت وحدة ومستقبل الشعب الفلسطيني        -

  .ال أتحاور تحت األمر الواقع
  م وبين حماس؟لكن هناك وساطات بينك* 
  .وكل الوسطاء يعرفون موقفنا.  هناك وساطات كثيرة-
ماذا . أول من أمس احتفلت حماس بانطالقتها العشرين وجمعت مئات اآلالف من الفلسطينيين في غزة             * 

  تقول لهؤالء الذين يمشون وراءها؟
  . تتراجع عن انقالبهاأطلبوا من حماس أن: ولكن أقول لهؤالء الناس.  أنا ال أنكر أن لحماس شعبيتها-
  كيف ستعيدهم الى أحضان الشرعية؟. مناصرو حماس فلسطينيون وأنت رئيسهم الشرعي* 
 ٦٠٠ماذا تقول حمـاس     : وأنا بدوري اسأل  . اقول لهم أن يطلبوا من حماس العودة عن انقالبها        :  أكرر -

وجرحـت حـوالي     ١٠ألف فلسطيني نزلوا الى الشوارع في غزة الشهر الماضي؟ حماس قتلت مـنهم              
  .الخمسين

  أال يضر انقسامكم بالموقف التفاوضي الفلسطيني؟* 
وأريد . ولكن إذا لم نتوحد علينا أن نستمر في جهودنا        .  ال شك بذلك ومن الضرورة أن نكون موحدين        -

أن أقول للفلسطينيين إنني سأعرض عليهم أي اتفاق يمكن أن نتوصل اليه في استفتاء شعبي، إذ قد اصل                  
هذا ما اتفقت   : عندها سأقول للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج      . تفاق وأنا غير متفق مع حماس     الى ا 

  .عليه وواجبنا أن ننصاع لما يقوله الشعب أن كان ذلك سلبا أم إيجابا
  هل أألرقام المتداولة عن قيمة المساعدات هي ما ترغبون به؟* 
المساعدات التـي نريـدها     .  إذا لم يقدم فليتحمل مسؤولياته     أما.  له  إذا قدم لنا العالم المساعدات فشكراً      -

 بالمائة من ميزانيتنا تذهب الى غزة علـى         ٥٠وأكثر من   . ستخصص لدعم الميزانية والمشاريع التنموية    
شكل رواتب ومياه وكهرباء ومساعدات اجتماعية، بينما أموال حماس غير الـشرعية تـصرف علـى                

  .منتسبي حماس ومنسوبيها
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الوسط الشرق ا

  
  حجر الزاوية.. حماس االنطالقة العشرين .٦٧

  محمد المدهون .د
  رئيس ديوان رئيس الوزراء

يمكن القول أن فوز حماس باإلنتخابات كانت الحقبة التي رغب البعض أن تكون انتهت عندها المقاومـة                 
فقة سياسية تنشغل   األيديولوجية التي تخوض صراع وجود وليس حدود، وذلك بإسقاط حماس في أتون ص            

خاللها في  تراشقات تفاوضية في إدمان جديد لفريق فلسطيني للتفاوض من أجل التفاوض وأشياء أخرى                
تتفاوت بين إعالم ومال وسفر ومؤتمرات وأشياء أخرى، وبذلك ال يستأثر فصيل بهذه العالقة المحرمـة                

 الكثير بعد مضي ما يقرب من عامين    ولكن خاب فأل  . العقيمة مع اإلحتالل ويصبح الجميع في الهم شرق       
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وحماس في السلطة لم تنحدر إلى صفقة سياسية تحمل معها محاذير إنطفاءة الجذوة التي انطلقت حمـاس               
  .على أساسها قبل عشرين عاماً

إن منافسة حماس خالل فترة اقتحامها للعمل السياسي أربك أطراف كثيرة،  وصمودها وثباتها في خندق                
ن رصيدها ومصداقيتها المحلية والعربية واإلسالمية ومكانتها في اإلعـالم الجمـاهيري            المقاومة زاد م  

و قد يشكل نجاح فكرها السياسي في إدارة شؤون شعبها إضافة نوعية            . خاصة بإنطالق فضائية األقصى   
يـق  وهذه هي مهمة حماس اإلنطالقة العشرين التي تبقيها قادرة  علـى تحق            . للحركة اإلسالمية العالمية  

  .إنجاز سياسي للمشروع اإلسالمي في العالم العربي وكذلك إلى خلط األوراق كلما دعت الحاجة إلى ذلك
للـصيغة  ) لوال حسابات الخسارة اإلسرائيلية   (ربما السعي لضرب حماس ضمن عملية الرتوش األخيرة         

وري الممانعة والتطبيـع     النهائية لخريطة الشرق األوسط الكبير الخالي من المقاومة والممانعة، فبين مح          
الذي تشكل حماس عالمته الفارقة  مساحات خالف وقد تجلت في أوضح صورها في المراحل الرئيسية                
من عملية إعادة تشكيل المنطقة، بدءاً بإسقاط أفغانستان، ثم العراق ومن ثم كان الفشل الذريع في لبنـان                  

تداعيات محاولة إدخال الجميع سياسياً بما      كي تؤدى إسرائيل دور شرطي المنطقة وما يصاحب ذلك من           
  .فيها حماس إلى حظيرة االعتراف والتطبيع

مدينة بيع  (إن حماس في عامها العشرين يتم السعي كي تكون قرباناً لفلسطين الموقع عليها في أنابوليس                
بحر بعيداً عـن    هي سفينة المقاومة الفلسطينية القوية المبحرة، والتي يؤّمل إغراقها في عرض ال           ) العبيد

أنظار خفر السواحل، وخارج مدى فرق اإلنقاذ، رغبةً من البعض في إسدال الـستار علـى المقاومـة                  
  .  والممانعة في المنطقة

ُأذكر المتامرين على حماس والراغبين في القضاء عليها أنه على المدى البعيد نسبياً، فإن إضعاف حماس                
ني ربما تحول فلسطين إلى منطقة أمنية رخوة، وقبلـة لفـصائل            لن يعني قوة لمحور التطبيع وإنما قد يع       

الدولـة  (المقاومة اإلسالمية التي تجوب العالم بحثاً عن نقطة تماس مباشرة مع ما تعتبره العدو الحقيقي                
، وما تعده أيضاً تجسيداً لخطابها السياسي، الذي ينتقده خصومها على أنها تنـشط بعيـداً عـن                  )العبرية

  .واجهة الحقيقيةجغرافية الم
المحور المقاوم الممانع الذي تتربع حماس في ذكرى إنطالقتها العشرين في بؤرته مرشح لمـلء فـراغ                 

وهو محور حقيقي يمكنه من التماسك واالستمرار، حيث تجتمع بين أطرافه مقومات            . سياسي في المنطقة  
يمكن القول أن دخول محور الممانعـة       ومن هنا   . البنية القوية، من كثافة بشرية، وثروات طبيعية ومائية       

حيز التنفيذ، ونشوء دائرة نفوذ سياسي جديدة، تؤثر فيه حماس بشكل فاعل، في ظل بدء الشعور بعـدم                  
التسليم المطلق بغلبة ميزان القوة األمريكي، وذلك في ظل تراجع القدرة والرغبة األمريكية في الغرق في               

  .حل العراقي واألفغاني وفي ظل هزيمة الربيبة في لبنان تموزالملف اإليراني بعد ثبات الغرق في الو
أمام هذه المعطيات تمثل حماس في إنطالقتها العشرين وفي مهرجانها المدوي وفي يومها التاريخي وبما               
ترمز إليه من معاني الجهاد والمقاومة والتضحية والصمود حجر الزاوية في هيكل إعـادة المـصداقية                

 ولن تكون حماس الوقود الذي سيستهلكه صاروخ محور التطبيع  في عملية االنطالق              . لإلنتصار العربي 
سياسـياً وماليـاً    ] [دولياً وعربياً ومحلياً  [ولن تكون حماس المحاصرة في غزة       . نحو االعتراف والتطبيع  

 المركبـة   بتكوينها الفكري، ومنطلقاتها وغاياتها المختلفة كلياً عن الجوار، سوى جزء أساس من           ] وأمنياً
  .الفضائية التي تستوي في مدار التحليق الحر

تصبح الدولـة   ) التي لن تصدر  (وإلى حين صدور الخريطة األمريكية الجديدة للمنطقة بتقسيماتها الجديدة          
ذو ) معـادي (العبرية التي ستتحول إلى الدولة اليهودية على بعد رمية حجر عن كيان عربي إسـالمي                

  .اعتبار مقاوم
ذي تبع اإلندحار الصهيوني عن لبنان والغرق في المستنقع العراقي واألفغاني وبعـد خـواء               الصراع ال 

ولكن هذا الصراع على جيـوب      . خريف أنابوليس يدفع كل محور للحرص على الخروج بأحسن النتائج         
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ال يقصد لذاته،   فقط قد تكون نفطاً أو أرضاً أو تقنية نووية أو نفوذاً سياسياً أو منفذاً بحرياً، أو شيئاً آخر                   
وربما الصراع على الجيوب، هو الـذي سـيحدد أهـداف           . وإنما ورقة لكسب أمر قد ال يكون منظوراً       

  .المعركة القادمة ومداها وكثافتها
تهنئة لحماس في إنطالقتها العشرين وفي مهرجانها المدوي وفي يومها التاريخي وهـي تعيـد تماسـك                 

روع التطبيع والشرق األوسط الكبير الذي تآكل فـي خريـف           محور المقاومة والممانعة في مواجهة مش     
 .أنابوليس

  ١٦/١٢/٢٠٠٧فلسطين اآلن 
  
  حماس بعد عشرين عاماً على االنطالقة .٦٨

  ياسر الزعاترة
. ١٤/١٢/١٩٨٧عشريتها الثانية، هي التي انطلقت يوم       ) حماس(مؤخراً أكملت حركة المقاومة اإلسالمية      

لتاريخ المذكور، بل قبل ذلك بعقود، فهي لم تتأسس كما هو حال حركة             والحال أن الحركة لم تنطلق في ا      
فتح من مجموعة من األشخاص، بل ورثت تنظيماً كامالً كان قد تبلور خالل سنوات طويلة تحت الفتـة                  
اإلخوان المسلمين في قطاع غزة والضفة الغربية، وإن لم تكن الالفتة معلنة بالكامل بسبب الخوف مـن                 

صر خالل الستينيات، ولتجنب إثارة االحتالل، وكذلك القوى الوطنية واليسارية في مراحل            بطش عبد النا  
  .النمو األولى

كان الشهيد أحمد ياسين قد بدأ المسيرة مبكراً، ومعه آخرون، وبالطبع في مجتمع لم تغب عنه الحركـة                  
وكان عليـه أن    . بعينياتاإلسالمية فقط، بل التدين بشكل عام، أعني خالل الستينيات وحتى منتصف الس           

يستهلك ردحاً طويالً من الزمن، ويبذل الكثير من الجهد قبل أن يؤسس لنفسه إطاراً معقـوالً يـوفر لـه         
  .فرصة االنطالق نحو آفاق جديدة

مطلع الثمانينيات شعر الشيخ أن شجرته قد نضجت وأينعت، وآن أوان االنطالق نحو برنـامج مقاومـة                 
 والتي ما لبثت أن وقعت في قبضة االحتالل، وصوالً إلـى      ٨٢تنظيم المسلح عام    االحتالل، فكانت نواة ال   

اعتقال الشيخ والحكم عليه بالسجن ثالثة عشر عاماً، قبل أن يخرج بعد ذلك بثالث سنوات فـي عمليـة                   
  .٨٦تبادل األسرى مع الجبهة الشعبية عام 

 مع اندالع االنتفاضة األولى التي خرجت       عاد الشيخ يجهز البناء ويرعاه، إلى أن جاءت لحظة االنطالقة         
حدث ذلك فيمـا كانـت الحركـة الوطنيـة          . من المساجد في مخيم جباليا وعلى رأسها رجاله ومريدوه        

الفلسطينية في وضع سيئ بعد الخروج من بيروت، بينما كانت أطر الداخل التابعة لهـا عـاجزة عـن                   
  .مباشرة فعل نضالي مكلف لالحتالل

فاضة األولى، برزت حماس كرقم صعب يوازي جميع القوى الوطنية بما فيها حركة فتح،              منذ بداية االنت  
وكانت للحركة بياناتها الخاصة وإضراباتها وفعالياتها، وعلى هـذه الخلفيـة بـدأ مسلـسل المطـاردة                 
اإلسرائيلية للحركة والذي صار أكثر شراسة بكثير بعد تغيير الحركة برنامجها النضالي إثـر إدراكهـا                
حقيقة أن الحجارة وحدها لم تعد مؤثرة وال مكلفة للمحتل، حيث تم استيعابها عملياً على نحو حولها عـن       

  .طريق جيش العمالء، إلى جانب الزعران المتلفعين بثوب النضال، إلى عبء على الفلسطينيين
ائب الشهيد عـز    كت(مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، جرى تأسيس الجهاز العسكري في الحركة            

وليبدأ الفعل العسكري في القطاع وصوالً إلى الضفة الغربية، وهو واقع سّرع، إضافة إلى              ) الدين القسام 
عوامل أخرى، في عقد اتفاق أوسلو بعد أن أدرك اإلسرائيليون خطورة حرب االستنزاف الجديدة، فيمـا                

نظمة التحرير خلف االعتراف الـدولي،      وفرت لهم وقائع ما بعد الحرب الباردة وحرب الخليج، ولهاث م          
  .فرصة عقد اتفاق بائس يخدم برنامجها للتسوية وأحالمها بالسيطرة على المنطقة

، وانطالق مسلسل العمليات االستشهادية كانت حماس قد أصبحت الرقم          ٩٢مع عملية اإلبعاد الكبرى عام      
ل على انحيازه إلى فتح ومنظمة التحرير،       الصعب في المعادلة الفلسطينية، لكن الواقع العربي والدولي ظ        
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فكان اتفاق أوسلو الذي طارد خالياها المسلحة، بل وبنيتها التحتية أيضاً، لكن تجذّر الحركة في الواقـع                 
الفلسطيني كان أكبر من قدرة أي حرب على تحجيمها، بل إن شعبيتها كانت في تصاعد تبعاً لمعاناتهـا                   

 ٩٦وقد كان قرار الحركة بمقاطعة االنتخابات عـام         . فاسدة في آن معا   من قمع االحتالل وسلطة أوسلو ال     
  .صائباً كما أثبتت الوقائع بعد ذلك، إذ كانت المشاركة فيها تعني التأمين على مسار أوسلو ومفرداته

، اندلعت انتفاضة   ٢٠٠٠إثر وصول مشروع أوسلو إلى الجدار المسدود في قمة كامب ديفد صيف العام              
أيلول من ذات العام، وفيها استعادت حماس، وهذه المرة ضمن وحـدة وطنيـة              / ة سبتمبر األقصى نهاي 

  .مميزة، زخمها الجهادي، فكانت المرحلة األكثر أهمية وروعة في تاريخ النضال الفلسطيني برمته
ـ                ن وفيما شعر العدو بثقل التهديد الوجودي الذي مثلته االنتفاضة بزخمها االستشهادي وما ترتب عليها م

األول : خسائر سياسية وتدهور لمكانة دولته في أوساط الرأي العام الدولي، فقد قرر الرد فـي اتجـاهين                
، ومن ثم حصار ياسر عرفـات       ٢٠٠٢إعادة االحتالل المباشر لمدن الضفة الغربية من جديد ربيع العام           

  .في المقاطعة
، وتهيئة األجواء لتنفيـذه باغتيـال   ٢٠٠٣أما الثاني فإعالن قرار االنسحاب األحادي من قطاع غزة عام      

قادة حماس الكبار واحداً إثر اآلخر، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وليتـبعهم                
بعد ذلك بياسر عرفات مهيئاً األجواء في ظل أجواء احتالل العراق وتراجع الوضـع العربـي لمرحلـة                

  .خالل انتفاضة األقصى) العسكرة بتعبيرهم(المسلحة سياسية جديدة يتصدرها من رفضوا المقاومة 
أجريت االنتخابات الرئاسية لمنح الوضع الجديد شرعيته، وحـصل الـرئيس علـى تهدئـة إلطـالق                 

 بهدف الحصول علـى     ٢٠٠٦، ثم كانت االنتخابات التشريعية مطلع العام        ٢٠٠٥المفاوضات مطلع العام    
  .جة المفاجئة التي أربكت الوضع برمتهتفويض شعبي لبرنامج التفاوض، فكانت النتي

منذ البداية كان رأينا أن قرار المشاركة في االنتخابات لم يكن صائباً بحال، فهنا ثمة انتخابات تحت سقف                  
األميركـان  (اتفاق أوسلو الذي وضع السلطة وقيادتها رهائن بيد المحتل ومن يقدمون لهـا المـساعدات                

ن معادلة الجمع بين السلطة والمقاومة هي أقرب إلى المستحيل منها إلى            فيما يعلم الجميع أ   ) واألوروبيون
  .الحقيقة

 من نواب الحركة بالضفة الغربية في السجون، إلى جانـب           ٤٢اآلن، وبعد هذه التجربة المريرة ووجود       
مئات المعتقلين لدى السلطة، وما جرى منذ الفوز باالنتخابات ومن ضمنه الحسم العسكري في القطـاع،                
وما ترتب عليه من خسائر سياسية، يمكن القول إنه آن أوان االعتراف بخطأ التقدير السياسي الذي قـاد                  
هذه المرحلة التي عكست في جوهرها روحية التعاطي مع واقع قطاع غزة تبعـاً لـوهم تحـرره مـن                    

ع، ولطالما تمنـى    مع العلم أن القطاع لم يكن يوماً أّس الصرا        . االحتالل، وليس عموم القضية الفلسطينية    
  .اإلسرائيليون أن يبتلعه البحر

مهرجـان  ( ال يضرب حركة كبيرة ورائعة بحجم حماس         ٢٠٠٦أياً يكن األمر فما جرى منذ مطلع العام         
وقد تكون له حسنة تعطيل مشروع      ).  شاهد على استمرار الشعبية    ١٥/١٢االنطالقة في غزة يوم السبت      

وهو مشروع كارثي يؤّبد النزاع علـى أسـاس      ) ى اآلن على األقل   إل(الدولة المؤقتة الذي رسمه شارون      
ثمـة هـراء    (فاسد يتمثل في دولة منزوعة السيادة على قطاع غزة وما يتركه الجدار من الضفة الغربية                

ينشره بعضهم حول موافقة حماس على الدولة المؤقتة بناء على وثيقة قيل إن أحمد يوسف قـد توافـق                   
، مع العلم أن الرجل ليس مخوالً بالحديث باسم حماس، فيما أعلنـت الحركـة               عليها مع جهات أوروبية   

مراراً وتكراراً تنصلها من هذا األمر، ورفضها الفكرة برمتها، مع العلم أن هجاء القوم للموقف ال يـتم                  
  ).حرصاً على القضية وإنما خوفاً من المنافسة في ذات المربع التفاوضي

 كان ينطوي على بعض األخطاء التي أساءت للحركة وتراثها، لكن ذلك ال             نعم، ما جرى منذ االنتخابات    
يقال إال ألن الحركة بتراثها الرائع من الدم والشهداء والبطولة والتضحيات قد حظيت بمكانة في ضـمير                 

  .األمة لم تحظ بها أية حركة أخرى على اإلطالق، كما شكلت رافعة مهمة للظاهرة اإلسالمية برمتها
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 لها كل هذا التراث الرائع ال يمكن أن تتراجع مكانتها بين الفلسطينيين، وفي الـوعي الجمعـي             إن حركة 
  .لألمة، لمجرد ارتكابها بعض األخطاء التي جاء أكثرها في سياق ردود الفعل على االستهداف المبرمج

عديد من الـدوائر    وفي العموم فإن حركة يستهدفها الكيان الصهيوني ومعه الواليات المتحدة إلى جانب ال            
العربية، ال يمكن أن تتراجع مكانتها، السيما أن عنوان بوصلة وعي الجمعي لألمة هـو الوقـوف فـي                   
المعسكر المقابل للمعسكر األميركي الصهيوني، فكيف حين يكون الطرف المنـافس لهـا فـي الـساحة                 

مؤسساتها لحساب االحـتالل فـي      الفلسطينية مقيماً على عبثيته السياسية، فيما يطارد مجاهدو الحركة و         
  ).تنفيذ البند األول من خريطة الطريق(الضفة الغربية 

في المقابل ينبغي االعتراف بأن جذر األخطاء التي ارتكبت من طرف حماس إنما يتمثل في وهم السلطة                 
الذي سيطر على البعض في قطاع غزة، في تجاهل لحقيقة أن الضفة الغربية ما تـزال بالكامـل تحـت          

الحتالل، مع العلم أن القطاع ليس سوى واحد ونصف في المائة من مساحة فلسطين، وستة في المائـة                  ا
، وليس هو لب الصراع، وال يغير ذلك بالطبع في حقيقة أن تحريـره قـد      ٦٧من األراضي المحتلة عام     

  .وقع بالفعل بقوة المقاومة والصمود والتضحيات وليس التفاوض
شروع االحتالل الصهيوني ما يزال في ذروته، ومن يعتقد بأن االنسحاب مـن             الصراع بين األمة وبين م    

القطاع قد غّير الكثير في أسس الصراع فهو واهم، ولما كان األمر على هذا النحو فإن المقاومـة هـي                    
  .السبيل الوحيد، وأقله األساسي في التعامل مع ذلك االحتالل

مشروع مصمم لخدمة االحتالل، وقـد كـان المحللـون          لقد آن أوان االعتراف بأن مشروع السلطة هو         
، وحماس لن تتمكن من حرف مشروع       "السيناريو الكابوس "اإلسرائيليون يسمون سيناريو حل السلطة بأنه       

أما الديمقراطية تحت االحتالل فهي وهم آخر أريد من خاللـه           . السلطة عن وجهته التي صيغ من أجلها      
  .مقاومةاستدراج حماس بعيداً عن ميدان ال

خالل ما يقرب من عامين من دخولها االنتخابات وقع تراجع في خطاب حماس السياسي، وبـدأنا نتـابع                  
صحيح أن حماس لم تعترف بشرعية االحتالل، لكن مضمون الكالم          . أدبيات ال تنتمي إلى تراث الحركة     

  .على نحو من األنحاءفي عدد من الوثائق، وعلى رأسها وثيقة حكومة الوحدة الوطنية كانت تفعل ذلك 
ال يعيب حماس أن تراجع مسيرة العامين الماضيين، لكن ذلك لن يحدث مـن دون االعتـراف بوجـود                   
الخطأ، ومن ثم العمل على إعادة الصراع والمسيرة برمتها إلى سكتها الصحيحة، فتراث أحمـد ياسـين                 

ا على ذلك التراث إال بالخروج من       والرنتيسي هو أمانة بيد قيادتها في الداخل والخارج، وهم لن يحافظو          
وهم السلطة، والعودة إلى ميدان المقاومة بما تيسر، هي التي لم تغادره رغم كل شيء، وفي العموم فإن                  

  .مسيرة المقاومة تتقدم وتتراجع بحسب الظروف
 ،١٩٩٦المهم أن تبقى الراية مرفوعة، وقد فعلت الحركة ذلك من قبل عندما قاطعت االنتخابـات عـام                  

واستمرت في برنامج المقاومة في الحد األدنى إلى أن اصطدم أوسلو بالجدار المـسدود صـيف العـام                  
٢٠٠٠.  

من إشكاالت السلوك السياسي لحركة حماس منذ عامين، بخاصة بعض رموزها والمتحدثين باسمها، مـا               
الغرب تأتي بنتيجة   يمكن القول إنه تجريب المجّرب، ولو كانت سياسة التفاوض والتنازالت والتقرب من             

لحصل عليها ياسر عرفات، بل لحصل عليها محمود عباس الذي يبدي قابلية غير مسبوقة للتنـازل فـي           
  .تاريخ النضال الفلسطيني

بعد عشرين عاماً على انطالقتها تقف حماس أمام مفترق طرق صعب، فهي من جهة تقبض على تراث                 
ر شعبية في العالم اإلسالمي، فيما تعـيش أزمـة بـدأت    رائع من البطولة والتضحية جعلها الحركة األكث 

تطرح الكثير من األسئلة حول دورها وحضورها، ألن الجماهير ال تمنح أحداً شيكاً على بياض، بل تبايع                 
  .على أساس خطاب معين، وتسحب بيعتها إذا تغير
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أوراقها من جديد على نحو     كلنا ثقة في أن هذا التراث الرائع لن يضيع، وأن قيادة الحركة ستعيد ترتيب               
ال يستعيد فحسب مكانتها األصيلة التي لم تتراجع سوى على نحو هامشي، خالفاً لما يـروج مناهـضو                  
برنامجها، بل يضيف إليها مزيداً من المكانة والحضور، ألن الخطاب اإلسالمي المقاوم هو وحده القادر               

في ذلك هو المصير المحتوم لبرنامج التفـاوض،        وما يزيدنا ثقة    . على تحرير فلسطين واستعادة الكرامة    
  .بل لعموم المشاريع األميركية اإلسرائيلية في المنطقة

حماس رأس حربة األمة في مواجهة المشروع الصهيوني األميركي، وهي في حاجة إلى دعـم رمـوز                 
ا بعـض   األمة وجماهيرها وحركاتها، تماماً كما هي بحاجة إلى النصح والتصويب إذا أصاب مـسيرته             

  .لالخل
   ١٦/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 

  
  فريق أوسلو وتحديات قضايا الحل النهائي .٦٩

  عوني فرسخ
لم يكد لقاء انابوليس ينفض، وقبل أن يصل المشاركون فيه بلدانهم، حتى صعدت آلة الحرب الـصهيونية                 

وكـأن  . تلةعدوانها على قطاع غزة المحاصر بقرار دولي، واستشرى االستيطان في الضفة الغربية المح           
أولمرت اراد تأكيد انتصاره في لقائه ممثلي ستة عشر نظاما عربيا دون أن يقدم أي تنازل مؤلم او غير                   

وال تشجبه،  " عملية السالم "وحين تبدي وزيرة الخارجية االمريكية خشيتها من ان يعيق االستيطان           . مؤلم
تناع عن تزويده بالبترول، ما يدل على       وتسكت عن توالي الغارات على القطاع، والتداعيات الخطرة لالم        

  . تقبل ادارتها للعدوان الصهيوني، بل و أجازته
وبالمقابل يكاد يجمع االعالميون والمحللون على ان الرئيس محمود عباس واركان فريق اوسـلو الـذين                

ود اللقـاء   التاريخي، على حد تعبيره، لم يعودوا دون خفي حنين فقط، وانما كانوا اكثر شه             "صحبوه للقاء   
فضال عن التقريع الذي ناله الرئيس والسيد احمد قريع مـن وزيرتـي الخارجيـة االمريكيـة                 .  خسارة

، ٤/١٢/٢٠٠٧واالسرائيلية، كما ذكرت الصحافة االسرائيلية وضمنه مقاله االسبوعي فهمي هويدي يوم            
  . ولم ينفه احد من الناطقين باسم السلطة على كثرة ما يصرحون به

ما تعرض له أبو مازن وأبو عالء خطأ دبلوماسيا عفويا، وانما قصد به تعميق شـعور اركـان                  ولم يكن   
فريق اوسلو باالنكسار والهزيمة، الذي تحكم بمواقفهم التفاوضية، وتأصيل إدراكهم أنـه يمتنـع علـيهم                

المقاومـة  االعتراض على ما يطلب إليهم توقيعه، أو التردد في تنفيذ  اجراءات تصفية قوى الممانعـة و                
وذلك لتوفير أجواء االستسالم األكثر مالءمة للقبول الطوعي        . على اختالف مستوياتها و تباين انتماءاتها     

بالحلول الصهيونية، المسوقة امريكيا، لقضايا القدس، والالجئـين، والمـستوطنات، والحـدود، وتبـادل              
فلسطين، وما قـد    " دولة  "م المطلوبة من    ، وتنفيذ المها  "دولة يهودية "االراضي، وتداعيات اعتبار اسرائيل     

  . يستجد من المطالب الصهيونية التي ال تتوقف عند حد
ويعلمنا تاريخ صراعات الشعوب مع مشاريع االستعمار االستيطاني العنصري استحالة حلها بالتنـازالت             

 الموضـوعية   وفي ضوء القـراءة   . يحسمها أقدر الطرفين لصالحه   " صفرية"المتبادلة وأنها تفجر معارك     
لحقائق الصراع ومسيرته التاريخية ما يدل على أن إرادة الممانعة والمقاومة العربية في خـط صـاعد،                 

مما يجعل في حكم اليقين     . وإن أداء قيادتها في إدارة الصراع حقق تطورا كيفيا يؤشر الحتماالت واعدة           
إال انه سيكون له تأثيره في إطالـة زمـن          . ءان ما قد يقبله الذين ادمنوا تقديم التنازالت لن يكتب له البقا           

. الصراع والمعاناة واعاقة الوصول للحسم الذي اعتاده الشعب العربي مع الغزاة عبر تاريخـه الممتـد               
محسومة النتائج سلفا بحكم عجز     " مفاوضات"وعلى ذلك يغدو مهما بحث آلية لجم اندفاعه المهرولين الى           

  . اءة الواقع بموضوعية وتوظيف قدرات شعبه في إدارة الصراعفريق أوسلو المحتكر إدارتها عن قر
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 والتراجع البين فـي     ٢٠٠٦وال خالف مطلقا انه على الرغم من نكسة اسرائيل في جنوبي لبنان صيف              
 –هيبة وقدرات االدارة االمريكية بتأثير مأزقها في العـراق وافغانـستان، إال أن التحـالف األمريكـي                  

ا على ادارة الصراع بما يمكنه من جني المزيد من االرباح بما يسهم في انتشال               الصهيوني لما يزل قادر   
اسرائيل، وليس حكومة اولمرت فقط، من نكستها، واستعادة ادارة الرئيس بوش بعض ما قد يعزز فرص                

 الـصهيوني   –ومن هنا تتضح دواعي الترحيب األمريكـي        .  حزبه الجمهوري في انتخابات العام القادم     
  . استئناف المفاوضات بعد االعيادباعالن 

وليس صحيحا أن االفق امام فريق اوسلو مسدود، ألن الواقع المأزوم ما كان قدرا محتوما أمـام االرادة                  
وبدل االنخراط في المفاوضات برغم االختالل الصارخ لموازين القـوى،          . الفاعلة عبر التاريخ االنساني   

ة منتجة، بالتوجه لتدعيم الموقف الوطني وترك تداعيات النكـسة          بامكانه اتخاذ ما يقلب ضعفه الراهن لقو      
.  تحدث مفاعيلها في الساحتين المأزومتين األمريكية والصهيونية، واستغالل الفرصة التاريخية المواتيـة           

وليس عسيرا امتالك زمام المبادرة االستراتيجية بالمراجعة الصادقة السباب الضعف التي يراهن عليهـا              
  . حالف المضاد في تجاوز مأزقهم الراهناركان الت

ويعلمنا التاريخ االنساني، فضال عن تاريخ شعبنا العربي، أن أول مصادر القوة في حال الخلل في ميزان                 
. القدرات واالدوار لصالح العدو، التمسك العنيد بالثوابت الوطنية، واالصرار على عدم التفريط باي منها             

مدوية لكـل مـشاريع     " ال"،  أمام اعالن الالجئين      ١٩٤٨ الصراع سنة    وفي فشل التحالف المضاد بحسم    
وألن جميع محاوالت الصلح تكسرت على صـخرة التمـسك          .  االسكان والتوطين والتفريط بحق العودة    

 كامال غير منقوص، نجحت القوى المناصرة للحق العربي في تـوالي إصـدار              ١٩٤العنيد بتنفيذ القرار    
والـصامدون فـي    . المتحدة قرارات تأكيده حتى اكتسب قوة القانون الدولي العـام         الجمعية العامة لالمم    

ارضهم، على قلتهم وتصعيد االجراءات العنصرية ضدهم، وإخضاعهم لحكم عسكري ال يرحم، اعلنوها             
، مؤكدين التزامهم بانتمائهم القومي وكامل حقـوقهم كمـواطنين،          "االسرلة"مدوية للتماهي بالعدو و     " ال  "

القنبلـة  "وبصمودهم غدوا   .  هم وحدهم اصحاب الوجود الشرعي والطبيعي في أرض آبائهم وأجدادهم         وأن
  ". الدولة اليهودية "، المؤكد أن تفشل مشروع "الديمغرافية 

إما القبول بما يملى عليه     : وفريق اوسلو لم يعد امامه إال أن يحسم أمره في مواجهة خيار ثالثي االبعاد               
او االمتناع في اللحظة االخيرة، كما فعل الرئيس عرفات، فيلقـى           .  لنهائي فيسقط وطنيا  في قضايا الحل ا   

وتظل تناقضاته مع من يخاصـمهم      . او االستقواء بشعبه العصية إرادته على االستالب      .  مصيرا مشابها 
في حـسبانه   وليأخذ  . في ساحته ثانوية قياسا بالتناقض الرئيسي والعدائي مع العدو التاريخي لشعبه وامته           

ان في الشتات الفلسطيني، كما في الوطن المحتل، طاقة نضالية، اثبتـت فعاليتهـا فـي مواجهـة كـل                    
التحديات، وليس ينقصها سوى القيادة القادرة على قراءة الواقع بموضوعية واالنفتاح على مختلف الوان              

قادرة على فرض ارادتهـا فـي   الطيف السياسي والفكري، وصوال للجبهة الوطنية الملتزمة بالثوابت، وال    
وليس مثال االنسحاب مـن     . إحقاق الحد االدنى من الحقوق المشروعة، والتأسيس الستيفاء ما يتبقى منها          

وهل تواصل احتالل الضفة لو وجهت كل البنـادق لجنـود           .  قطاع غزة وتفكيك المستوطنات فيه ببعيد     
األوروبيـة  " المعونـات "اسـرائيل مقابـل     " أمن"العدو ومستوطنيه ولم يسخر مرتزقة السلطة في حفظ         

هل يملك اركان فريق أوسلو ارادة مراجعـة نهجهـم الكـارثي أم أذل              : واألمريكية ؟  والسؤال االخير      
  ! الحرص على المراكز والمكاسب اعناق الرجال ؟

١٦/١٢/٢٠٠٧ 
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  رابحون وخاسرون: اليوم والمرحلة... أنابوليس .٧٠
  ماجد عزام

لتغطية وتجميـل   . م واحد كان سيفشل بالتأكيد ولم يكن باإلمكان إخفاء حصيلته البائسة          لقاء أنابوليس كيو  
احتفال اليوم الواحد لم يكن أكثر من تدشـين أو          . هذا األمر تم الحديث أو التعاطي مع أنابوليس كمرحلة        

 بـوش فـي     انطالقة للمرحلة التي ستمتد لعام كامل على األقل أي إلى حين انتهاء والية الرئيس جورج              
   .٢٠٠٨ نهاية العام

غير أن التعاطي مع أنابوليس     . من الصعب تحديد الرابحين والخاسرين بنظرة على لقاء اليوم الواحد فقط          
كمرحلة تمتد لعام أو أكثر قليالً يقدم فرصة أفضل لتقييم الرابحين والخاسرين حيث ان ثمة رابحين مـن                  

ثمة خاسـرون مـن أنـابوليس اليـوم        . ة والعكس صحيح  أنابوليس اليوم وخاسرين من أنابوليس المرحل     
ورابحون حتماً في أنابوليس المرحلة، الالئحة اإلجمالية للرابحين والخاسرين يمكن عرضها على النحـو              

  : التالي
الرابح األكبر من أنابوليس اليوم، فمن دون جدول أعمـال واجنـدة وفـي ظـل                : الرئيس جورج بوش  

لى أفغانستان مروراً بلبنان والعراق وسوريا وإيران نجح جورج بوش في           الكوارث واإلخفاقات من غزة إ    
اظهر بوش نفسه في لقاء اليوم الواحد كزعيم للـسالم          .  دولة ومنظمة إلى لقاء أنابوليس     ٤٩جلب ممثلي   

وليس كمشعل للحرائق واألزمات كما أنه اسـتغل االحتفاليـة فـي الـسجال الـداخلي مـع خـصومه                   
نغرس المعادي له وكذلك مع الرأي العام األميركي الناظر بريبة وشك تجاه الرئيس             الديموقراطيين والكو 

وسياساته، غير أن بوش خاسر حتماً فى أنابوليس المرحلة ببساطة ألنه ال يستطيع  هذا إذا كـان يريـد                    
ينيين، أصالً  إجبار إسرائيل على تقديم التنازالت المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي للسالم مـع الفلـسط                

بوش األيديولوجي والحاد لن يمتلك الصبر وطول النفس لمتابعة التفاصيل الشائكة والمعقدة للصراع فـي               
فلسطين وهو ال يمتلك اإلرادة للتغلب على أفكاره المسبقة وقناعاتـه المعلبـة  الجـاهزة  ولـن يكـون       

حـورين، محـور للخيـر    باستطاعته كسر اإلطار الذي وضع وحبس نفسه فيه عبر تقسيم العالم إلـى م      
ومحور للشر، وعبر اإليمان المطلق بان المعركة بين المحورين ال تحتمل الحلول الوسط وال بـد مـن                  
تحقيق النصر الحاسم والقاطع فيهما، عوضاً عن ذلك فإن الرئيس األميركي لم يظهر حتى اآلن تمرداً أو                 

كون بنقاط بؤر مهمة ومركزية لصنع القرار        رفضاً لطروحات بقايا المحافظين الجدد والذين ما زالوا يمس        
نائب الرئيس ومجلس األمن القومي  وما زالوا يصرون على استحالة التوصل إلى حل للـصراع فـي                  
فلسطين ومتمسكين ومتشبثين بقناعتهم السابقة بأن الطريق إلى القدس تمر حتماً ببغداد وبـاقي عواصـم                

 الى نقاط وبؤر الممانعة الرافضة للسياسة األميركية لن         المنطقة األخرى، ومن دون توجيه ضربة قاصمة      
  . يكون باإلمكان التوصل إلى حل للصراع في فلسطين

فقد كان النجم في احتفال اليوم      . الرابح األكبر من أنابوليس اليوم وحتى أنابوليس المرحلة       : ايهود أولمرت 
مـا ان رئـيس الـسلطة قـال أمـام           الواحد وقد صفق له كل الحضور من الدول العربية واإلسالمية ك          

المسؤولين العرب والمسلمين والدوليين كالم طيباً  حسب تعبير أولمرت  حيث اعتبر ان اولمرت يريـد                 
" حمـاس "السالم، كما أن مجرد جمع وحضور هذا العدد من الوزراء والمسؤولين العرب في ظل غياب                

بة نجاح شخصى ألولمرت الذي تبجح      وفي ضوء استمرار الحصار وجرائم الحرب ضد قطاع غزة بمثا         
بعد عودته من أنابوليس بعدم تقديم التنازالت واالكتفاء بالعموميات وحتى السقف الزمنى تنـصل منـه                

 ولم نقل أننا سنصل او يجب أن نصل         ٢٠٠٨أننا سنبذل الجهد من أجل التوصل إلى حل في نهاية           : قائال
ستقرار ائتالفه الحاكم حتى النصف األخير مـن عـام       أولمرت ضمن بذلك ا   . إلى حل بحلول هذا التاريخ    

 وإذا ما نجح في استهالك الوقت مع الفلسطينيين خاصة أن الثرثرة ال تهم والحكم على األفعـال                  ٢٠٠٨
لذا فأنابوليس اليـوم وأنـابوليس المرحلـة        . وليس على األقوال حسب تعبير حزبى إسرائيل بيتنا وشاس        

خلي ويحصنه في مواجهة قضايا وملفـات الفـساد، وكـذلك تقريـر             سيقويان وضع رئيس الوزراء الدا    
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فينوغراد النهائي ولذلك لم تكن مصادفة أن يعلق زعيم حزب العمل ايهود باراك بقـاءه فـي االئـتالف                   
ودعمه ألولمرت ألن ليس من المنطقي أن ينسحب حزب العمل  حزب التسوية  في ذروة المفاوضـات                  

  أكثر من    ٢٠٠٩ولمرت سيستمر في السلطة حتى النصف األول من عام          مع الفلسطينيين معنى ذلك أن أ     
باراك ومن نتنياهو  وربما أبعد من ذلك خاصة إذا ما عجز الفلسطينيون عن اسـتخالص العبـر مـن                    

  . أنابوليس المرحلة
كما أولمرت، رابحة أساسية من أنابوليس اليوم والمرحلة فرغم أنه بعض العـرب تعامـل               : تسيبي ليفني 

 دولـة عربيـة   ١٦إال أنها أصرت على عقد اللقاء بالتعاون مع رايس وجلبـت            " كمصابة بالجرب "ها  مع
وعددا من الدول اإلسالمية لتشجيع أبو مازن ليس على المفاوضـات ولكـن علـى تقـديم التنـازالت                   

 جبهـة   ليفني تزعم كذلك أنها حققت نجاحاً مشتركا مع رايس، عبر تقوية او إعادة اطالق             . لإلسرائيليين
غير أن اإلنجاز األهم لتسيبي ليفني يتمثل في انتزاع التنازالت من           . المعتدلين في مواحهة إيران وحماس    

الفلسطينيين حتى قبل بداية التفاوض عبر القبول بالعودة إلى خريطة الطريق وبندها األول قبل تنفيـذ أي                 
اتفـاق  "رايس  صاحبة ومخترعة مـصطلح       اتفاق قد يتم التوصل إليه علما أن ليفني  بالتواطؤ أيضاً مع             

الذي يعني التفاوض مع الفلسطينيين بالشروط اإلسرائيلية وابقاء االتفاق على الرف إلى أن يثبـت               " رف
  . الفلسطينيون جدارتهم وقدرتهم على تنفيذ أو باألحرى فرض االتفاق بالقوة على الشعب الفلسطيني

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

: ونال أيضاً دعماً مالياً من خالل الـدعوة إلـى لقـاء      . مهماً في سياق خالفه ونزاعه الداخلي مع حماس       
 للدول المانحة يعقد في باريس، كذلك حظي بأكثر من لقاء مع زعيم العالم اليوم الرئيس جـورج                  "مؤتمر"

غير أن كل ذلك سيتبدد ويتبخر تدريجياً مـع الوقـت، يجـب أال يفـاجئ الـرئيس بـالخطوات                 . بوش
وسرعان ما سيكتشف أن أقصى ما يمكن أن يقدمـه          . والتصرفات االسرائيلية ال فى القدس وال فى غزة       

 ٢٠٠٨في نهايـة  . أولمرت ال يتطابق مع الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به عباس أو أي فلسطيني آخر     
أي في نهاية أنابوليس المرحلة سيكتشف أنه طارد سراباً وأن الوصول إلى حل نهـائي عـادل وشـامل           

فإما القبـول   وسيكون عليه هنا مواجهة الحقيقة      . للصراع مع إسرائيل عبر التفاوض ليس أكثر من وهم        
بالحل المؤقت أو الموافقة على الصيغة اإلسرائيلية لدولة ضمن حدود الجدار الفاصل مع نصف وحتـى                
ربع القدس الشرقية مع شطب حق العودة أو امتالك الشجاعة لالستقالة ودعوة الشعب الفلـسطيني إلـى                 

 من دون تقـديم التنـازالت       اتباع خيار آخر وانتخاب قيادة أخرى تدير الصراع مع إسرائيل وتستنزفها          
  . الجوهرية واإلستراتيجية لها

اظهرها أنابوليس اليـوم    . خاسرة حتماً من أنابوليس اليوم ورابحة بالتأكيد في أنابوليس المرحلة         : حماس
كمعزولة مقابل الدعم واالحتضان العربي والدولي لخصمها الرئيس محمود عباس وحكومتـه بزعامـة              

ستظهر وتتكرس كرابحة بالتدريج ومع الوقت وعندما يتـضح أن خطايـا            غير أن حماس    . سالم فياض 
اآلخرين أكبر من أخطائها وأن إسرائيل لن تقدم شيئا جديا ال فى قضايا المرحلـة االنتقاليـة  االسـرى                    
والحواجز وحرية الحركة للمواطنين والبضائع  وال في قـضايا الوضـع النهـائي  القـدس والحـدود                   

ار وجرائم الحرب ضد قطاع غزة فستظهر محمود عباس وحكومته كمتواطئين في            والالجئين، أما الحص  
عندما تتحقق التوقعات اإلسرائيلية والتي أجمعـت  . أسوأ األحوال وصامتين وعاجزين في أحسن األحوال     

عليها األجهزة األمنية بفشل أنابوليس المرحلة وانتهاء وزوال حكم سلطة الرئيس محمود عباس وسيطرة              
لى الضفة الغربية وحتى اذا لم تتحقق تلك السيطرة إال أن حماس ستقود حتماً المشروع الوطني                حماس ع 

وعندها يجب أن تقرأ وتفهم أن خطايا اآلخرين ال تحجب ضرورة استخالصها للعبر واالسـتنتاج مـن                 
  . أخطائها وممارساتها السلبية في قطاع غزة خالل الفترة الماضية
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 الطرف الوحيد الرابح من أنابوليس اليوم وفي أنابوليس المرحلة، ومقصود           وال بد من قول شيء ما عن      
بالطبع سوريا التي ذهبت إلى المؤتمر بشروطها وبعد تقديم حزمة من اإلغراءات لها بوضـع الجـوالن                 
على جدول األعمال والقبول بتصوراتها تجاه االنتخابات الرئاسية اللبنانية واالنصياع لمطلبها االصـلي              

خاب رئيس توافقي تقبل به المعارضة ووعد بلقاء دولي خاص حول المسار السوري فـي موسـكو                 بانت
لم تضِح سوريا إال بمؤتمر غير ذى بال للمعارضة الفلسطينية الذي كان مقدراً عقده              . أوائل السنة القادمة  

حة وجهة نظـر    بالتزامن مع أنابوليس اليوم، غير أن األهم من كل ذلك أن أنابوليس المرحلة ستؤكد ص              
سوريا ليس باإلمكان المضي قدماً في عملية التسوية إال وفق المرجعيات الدولية والقرارات الصادرة عن               
األمم المتحدة وعلى ارضية الحوار الصريح المباشر مع دول المنطقة واالعتراف بنفوذهـا ومـصالحها               

  . الحيوية
  ١٧/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  "حماس"بدالً من مواجهة " ابثةالمفاوضات العب"من المريح اللهو  .٧١

  آفي يسسخروف، وعاموس هرئيل
لم يخِف منظمو المهرجان، أول من امس، في غزة، في الذكرى العشرين النطالقـة حركـة حمـاس،                  

 الـف   ٢٠٠حسب تقديرات مختلفة فقد شارك في المهرجـان نحـو           . رضاهم من عدد المشاركين الكبير    
طباع ال يمكنها أن تغطي على الضائقة الحقيقية التي تعيشها االن           ولكن تظاهرة القوى المثيرة لالن    . نسمة

في الضفة الغربية آخـذ فـي       " فتح الند "في القطاع و    " حماستان"فاالنشقاق بين   . قيادة الحركة االسالمية  
ال " حمـاس "االحتدام فقط؛ االزمة االقتصادية في القطاع أخطر مما كانت في أي وقت مضى، وفي قيادة             

برئاسة رئيس المكتب السياسي في دمـشق خالـد         ) نسبيا( جدال شديد بين التيار البراغماتي       يزال يدور 
 الراديكـالي بقيـادة أحمـد       -اسماعيل هنية، وبين الـذراع العـسكرية        " حماس"مشعل ورئيس حكومة    

  .الجعبري
اموا في خـط    هناك، الجميع، استق  . لم يظهر الخالف في القيادة خالل الخطابات التي القيت في المهرجان          

فـي  " القاعدة"في لبنان و  " حزب اهللا "هنية خرج بخطاب ملتهب تأييدا لعمليات       . واحد مع التيار المتطرف   
وحـده  " المقاومة"في القطاع، كاثبات على أن طريق       " حماس"وربطها بانجازات   . العراق وفي افغانستان  

 تعتـرف أبـداً باسـرائيل       أعلن بشكل قاطع بان حركتـه لـن       " حماس"رئيس حكومة   . يعطي النجاحات 
أقوال مشابهة تقريبا أطلقها مشعل، في خطاب مسجل من دمشق          . وستواصل المقاومة كخيار استراتيجي   

، وعـد   "لن نتنازل عن أي ذرة من فلـسطين       . "بانتفاضة ثالثة ورابعة  " المناطق"تعّهد فيه بان يقوم سكان      
  .الزعيم من المنفى

ال تنجح في التغطية على االنتقاد الذي يوجـه للحركـة فـي             ولكن التصريحات المتحمسة هي االخرى      
وحسب كل استطالعات الرأي العـام التـي        . على غزة " حماس"االشهر االخيرة، وال سيما منذ سيطرة       

في المخابرات االسرائيلية، الذين توج رجـال       . منذئذ، فان شعبية الحركة في تراجع     " المناطق"نشرت في   
، يميلون الى االعتقاد بانـه      "االيام الستة في حزيران   "بلقب مديح   " فتح" على   "حماس"البحث لديهم انتصار    

  .لقاءه ثمنا باهظا" حماس"من القطاع خطأ تدفع " فتح"حتى مشعل يرى في دحر 
صورة الحركة الدكتاتورية والمتزمتة، وتعنى االن أساسا في        " حماس"في نظر الجمهور الفلسطيني تتخذ      

 دينيـة،   -كمنظمة وطنيـة    " حماس"ير متطرف في الصورة بالقياس الى صورة        هذا تغي . ترسيخ مكانتها 
طريقهـا  " حماس"واذا كانت في التسعينيات بدأت      . تكرس جزءاً مهماً من وقتها في صالح السكان الفقراء        

  .الى مركز االجماع الوطني الفلسطيني، فمنذ االنقالب تبتعد المنظمة عن هناك
المنظمـة  . العملية في القطاع ضـعفت    " حماس"ل ما يدل على أن سيطرة       ومع ذلك، ليس في هذه االقوا     

وبشكل مثير للعجب، فـان االسـرة       . تتعزز على المستوى العسكري وتوثق سيطرتها في كل بؤر الحكم         
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يبدو أن في هـذه     . الدولية وحكومة سالم فياض تواصالن العمل وكأن في القطاع ال توجد حكومة اخرى            
لسلطة ولالسرة الدولية خلق صورة عابثة لمفاوضات سياسية ومكثفة من البحـث            المرحلة، من المريح ل   
  .في غزة" حماس"بالوسائل للتصدي ل 

خالفا لالنطباع الذي ربما يـسود فـي وسـائل          . من المشكوك فيه جدا ان يكون السرائيل امتياز مشابه        
وفي بعض المباحثات   . جدد للقطاع االعالم، ال توجد أي حماسة في القيادة السياسة والعسكرية الجتياح مت          

بان حملة كبيرة من شأنها أن تكلف الجـيش         ) ليس واضحا الى أي معطيات يستند     (انطلق مؤخرا التقدير    
 عشرات المسلحين الفلسطينيين    -في الجيش ال يرون في أحداث االسابيع االخيرة         . االسرائيلي مائة قتيل  

هذه وفرة تصبح اكثر كثافـة ونهايتهـا        . انعطافة حقيقية  -القتلى، نار الصواريخ المكثفة على سديروت       
ولكن هيئة االركان ال تزال تشخص نافذة زمن، بين اسابيع واشهر، فـي اثنائهـا               . على ما يبدو الصدام   

نافذة الزمن ستغلق فـي     . سيكون ربما ممكنا االكتفاء بحملة كبيرة ولكن على أال تتضمن احتالل القطاع           
" القـسام "كيلو متراً كمـدى ل      ١٥اجتياز خط ال    : تغلبها على عائقين فنيين   " اسحم"اللحظة التي تستكمل    

بعد ذلـك،  . المنظمة قريبة جدا من اجتياز العائقين    . وقدرة تخزين طويلة تسمح بمراكمة االف الصواريخ      
كل حملة عسكرية كبيرة في القطاع ستكلف اصابات اكثر في الجبهة الداخلية وأيضا في بلـدات النقـب                  

وال يزال الجـدال فـي      . مالي والغربي، ومجال المناورة للجيش االسرائيلي سيتقلص على نحو شديد         الش
ما هي المرحلة التي ستكون اسرائيل فيها مطالبـة بالعمـل؟           : المستوى السياسي والقيادة العسكرية دائراً    

، بعـد أن هربـت      وهل في نظرة الى الوراء لن نصل الى االستنتاج باننا تذكرنا باغالق باب االسـطبل              
  الجياد منه؟

  "هآرتس"عن 
  ١٧/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  !ماذا وراء األبواب المغلقة؟ .٧٢

  ناهض منير الريس
ومع أن  . بل نقول الكلمة ونلحسها   . صدق من قال إننا ال نثبت على موقف في مفاوضاتنا مع اإلسرائيليين           

ن نصف الشرعية الفلسطينية مسائل لـم تمـس         المسائل التي تنازل عنها المفاوضون الذين ينطقون بلسا       
الجوهر في هذا الدور من المفاوضات حتى اآلن فإن التنازل عنها نـذير بتنـازالت نخـشى أن تمـس                    

  . الجوهر
ففي الفترة التي سبقت أنابوليس قال فريقنا المفاوض إنه لن يذهب إلى ذلك اللقاء الـدولي إال إذا تعهـد                    

. ال بد من جدول أعمال محدد لالجتماع قبـل الـذهاب           وقال إنه . الستيطاناإلسرائيليون سلفا بوقف تام ل    
فلما سافر ذلك الوفد إلـى أنـابوليس        . وقال إن إسرائيل يجب أن تلتزم بجدول زمني لتنفيذ ما يتفق عليه           

تبين أن جميع تلك المطالبات المستنبطة من التجارب الفلسطينية السابقة في التعامل مع المفاوضات ذهبت               
احزموا حقـائبكم وال تـضيعوا      ! هيا  ! هيا  : وكيف ؟ بموجب استعجاالت أمريكية تقول       . دراج الرياح أ

  !فكل شيء يمكن بحثه في اللقاء نفسه حين يجتمع الشمل ! الفرصة السانحة 
وفي أنابوليس مكث الطرفان يدقان الماء في الهاون ويجرشان الهواء في القاعات يومين وليلـة دون أن                 

: وعند ذلك عاودت االستعجاالت األمريكية الزمتها     ! إلى شيء يتعلق بما سبق أن لم يتوصال إليه        يتوصال  
فـالخير  ! أو ليقل كل طرف ما يبدو له ضروريا أن يقال         ! قولوا أي كالم  ! ال تشمتوا الناس بكم   ! هيا!هيا  

  .. ويكفي اآلن أنكم اجتمعتم سويا فتلك خطوة إلى األمام! قدامكم
.. وعرف العالم كله أنه كان اجتماعا في قمة الفشل        . اء أنابوليس دون أية نتيجة وأي جديد      وهكذا انفض لق  

وإال الدهقان الكبيـر    ) إطالق مفاوضات السالم برعاية أمريكية    (إال األمريكيون الذين واصلوا الكالم عن       
  .إن مجرد عقد االجتماع في حد ذاته يعد نجاحا: إيهود أولمرت الذي قال
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ن بعد أنابوليس لالجتماع يوم الثاني عشر من كانون األول ديسمبر الجاري والتفاوض على              وعاد الطرفا 
ولم تضيع إسرائيل وقتا فبدأت تنفذ بعد ان حصلت على التغطية الدولية الجديـدة برنامجـا                . غير طائل 

خارطـة  وعندما قال صائب عريقات إن ذلك يعد بمثابة خرق ل         . جديدا لالستيطان واإلسكان في أبو غنيم     
الطريق وإن الخرق اإلسرائيلي لخارطة الطريق سيدمر أي مصداقية لكافة الدول التـي شـاركت فـي                 
المؤتمر بما فيها القيادة الفلسطينية والواليات المتحدة وباقي أعضاء اللجنة الرباعية لم يحصل إال علـى                

تميز بوضوح بين الضفة    جواب ملتو على لسان مارك ريجيف المتحدث باسم أولمرت بقوله إن إسرائيل             
أي أن األرض التي صودرت هي من األراضي التي ال حظر على االستيطان             . الغربية والقدس الشرقية  

فيها، وهكذا أفصح الناطق اإلسرائيلي عن اللعبة الجديدة في تقسيم األراضي المحتلة إلى قابل للمصادرة               
أهـو أراضـي الـضفة      : بل وأيهما غير القابل   والمرء ال يدري أيهما القا    . واالستيطان وغير قابل لذلك   

  .. الغربية أم أراضي القدس الشرقية ؟ وماذا اعتبرت منطقة أبوغنيم؟
الخالصة أن االجتماع الجديد في القدس والذي عقد في مكان سري لم يعلن عنه ولم تجـر لـه تغطيـة                     

  . صحافية لم يتوصل إلى أية نتيجة بعد أن استمر تسعين دقيقة فقط
  ي يجري وراء األبواب المغلقة؟ ما الذ

وما الجدوى من وراء عقد اجتماعات بال نتيجة ؟ هل كل المطلوب هو األثر اإلعالمي والعائد الخارجي                 
  . الخاص بالرئيس بوش وحزبه الجمهوري وربما بأولمرت أيضا وحزبه؟ ال ندري

وسوف يحضر الـرئيس    . تمرةولكن الشاهد أن العملية على الرغم من الفشل إثر الفشل الذي تسجله مس            
وفدا زائرا من اللوبي اليهودي اجتمع به في واشنطن في األسـبوع            ) بشَّر(بوش بنفسه إلى إسرائيل كما      

في الجلوس  ) خارجة عن المألوف  (وأعلنت كوندوليزا رايس من جانبها إن الرئيس لديه طريقة          . الماضي
وأضافت أنه من المقرر أن يلتقـي بـوش         ' االماممع الناس والتوصل وإياهم الى وسيلة لدفع االمور الى          

على انفراد بكل من عباس وأولمرت ما سيسمح له بكشف نقاط التباين ونقاط االختالف التي ال يميزانها                 
  . من تلقاء نفسيهما كما زعمت

 عندما كان حاكمـا لواليـة تكـساس      ١٩٩٨ففي عام   . وهذه الزيارة ليست زيارة بوش األولى إلسرائيل      
الذي ( زار إسرائيل وحلق بمروحية يرافقه شارون        ٢٠٠١ لترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية عام       ويتاهب

الحاجـة الماسـة    (فوق بعض المناطق ليطلع بعين شارون على مشكلة         ) كان وزيرا للبنية التحتية آنذاك    
زيتون وأراه  كما يذكر في وقائع تلك الزيارة أن شارون اصطحب بوش إلى جبل ال            ). إلسرائيل إلى العمق  

  ؟ !١٩٦٧أما كنتم تنهون هذه المشكلة عام : وأن بوش قال لشارون . القدس القديمة من أعلى
فماذا سـيقول   . هكذا تكلم بوش األمريكي الذي لم يكن رئيسا إلى شارون الذي لم يكن رئيس وزراء بعد               

  بوش اآلن إلى خليفة شارون؟؟
  ١٧/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

  
  وصواريخ... شرعيات .٧٣

  زهير قصيباتي
عشرات اآلالف من الفلسطينيين في غزة، إلحياء الـذكرى العـشرين النطالقتهـا،             " حماس"حين تحشد   

ويلّوح خالد مشعل بانتفاضة ثالثة، ال يشكك أحد بوالء هؤالء المحاصرين في القطاع بين سور إسرائيلي                
ين احتالل وطريق مغلـق بـين    بوالئهم لقضيتهم المحاصرة ايضاً ب    ... وصقيع الجوع والضربات الجوية   

  .القطاع والضفة الغربية
اإلقليمية أكثر وعـورة،    " الصفقات"إنه طريق الحوار بين حماس والسلطة الفلسطينية الذي يجعله حديث           

فحتـى  . رهينة الهواجس، والتباعد بين خطين، الى ما ال نهاية        " فتح"و  " حركة المقاومة اإلسالمية  "وتبقيه  
الـسلطة تريـد    ". شرعيته"د يقنع احداً، فيما كل طرف في خندقه، يتمترس وراء           حديث الوساطات لم يع   
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حماس الى مشروع الدولة ومؤسساتها هي، وما زالـت تتمـسك بـالتراجع عـن               " االبن الضال "عودة  
األخرى التي كرست نفسها بالقوة وشعبيتها في الشارع، مطمئنة الى الحـشود            " الشرعية"، فيما   "االنقالب"

  !ميز بين مصير القضية والدولة ومصير األعالم الخضرالتي ال ت
المصرة على رفض الركوع ألي شروط من اجل فتح طريق الحوار مع السلطة ومع الـرئيس                " حماس"

، "ال غالب وال مغلـوب    "محمود عباس، تفرض هذا الشرط الكبير مسبقاً، وإذ تستعير من اللبنانيين مقولة             
حيث معضلة الشرعيات والتفويض هي محور األزمة       ... دهم فيه أحد  تختار التوقيت السيئ الذي ال يحس     

  .والحلول المؤجلة ايضاً
في غزة، جاهزون لالنتفاضة الثالثـة التـي يراهـا          " حماس"عشرات اآلالف ممن رفعوا بنادقهم وأعالم       

شرعية هكذا تبدو   ". الشرعية هي الشعب  "الدعم الدولي ألن    " وهم"مشعل آتية، وينصح عباس بالتخلي عن       
على تحريـك   " حماس"السلطة في الضفة الغربية في مواجهة الشعب في غزة، بينما يصعب تخيل قدرة              

  .انتفاضة في منطقة خارج سيطرتها، والستهداف االحتالل اإلسرائيلي بالطبع
والحال ان استثمار الغضب الفلسطيني لم يعد في قبضة الحركة وحدها، بتبدل الظروف، بل لعل المدنيين                

 رام اهللا ونابلس وغيرهما، أو كثيرين منهم على األقل، ال يرون في مشروع انتفاضـة مـا يجعـل                    في
الطريق الى مشروع الدولة قصيراً، كما ال يحسدون الفلسطيني في غزة على ما يعتبرونه سجناً كبيـراً،                 

  .التبست فيه هوية السّجان
 مشروعاً ألي فلـسطيني، لكـن اسـتراتيجية         بديهي ان تبقى االنتفاضة، أي انتفاضة على االحتالل هدفاً        

بـين غـزة    " القطيعة"وتمدد  " فتح"في ذكرى انطالقتها، تضاعف التباسات الحوار المقطوع مع         " حماس"
والضفة، فيما مشعل واسماعيل هنية يوحيان أوالً بأن ال مخرج قريباً للملمـة اشـالء القـضية، وبـأن                   

  . وطروحاتهاحركة حماس" منطق"التناقضات باتت تتحكم ب 
ويتجاهل . أول الشروط رفض أي شرط، وال يمكن سلطة ان تشكك بشرعيتها السترضاء من يطعن فيها              

مشعل ان الدعم الدولي كان على مدى عقود وسيبقى شرياناً حيوياً إلبقاء قضية فلسطين حية في مواجهة                 
ا، ولم تعد تزعجه بيانات أسف       اإلسرائيلي، أو اإلسرائيلي الذي يستظل بحماية اميرك       -القضم األميركي   

ايهود اولمرت وعوده بوقـف     " لحس"كما فعلت حين    ... تمهرها واشنطن بتوقيع خريطة الطريق التائهة     
  .االستيطان

للمـشروع  " الممانعـة "إنها معضلة شرعيات وتفويض، مرة أخرى، تتجدد، ودائماً تحت سقف مواجهة            
في العراق ولبنان   (عملياً، ما زالت بين الشقيق وشقيقه       لكن المواجهة،   . األميركي للشرق األوسط الموسع   

، ولن تعوز الخبث اإلسرائيلي ذرائع كثيرة لتحويل أي شرارة النتفاضة في الضفة الغربية الى               )وفلسطين
  .قدرة على تحريك الشارع في مناطق السلطة" حماس"حرب بين الفلسطينيين، بافتراض ان ل 
، عادت  "الممانعة"ات، وكما في لبنان تعثرت الحلول، وتشدد فريق         بين حديث الصفقات ومعضلة الشرعي    

العبارة السماعيل هنيـة    ". سلطة أتفه من ان تخوض ألجلها معركة      "الى التشدد، وهدفها يتجاوز     " حماس"
الوحـدة  "الذي ال يستطيع ان يعد فلسطينيي غزة بموعد لفك الحصار اإلسرائيلي، وال ان يقـنعهم بـأن                  

هنية يكره تبادل القبالت مع أولمرت، وهو محق، لكنه بالتأكيد لم يعِط الدليل بعـد               "! وحدتهمالوطنية سر   
قدمت أي مؤشر الى استعدادها للتضحية أو التنازل من اجل استعادة تلـك             " المقاومة اإلسالمية "على ان   

. من أعباء كثيرة  مع السلطة، يريح االحتالل     " صراع الخطين "الوحدة، واقتنعت بأن إصرارها على إكمال       
، فيستحضر أسئلة من نوع دمج فلسطين فـي خريطـة           "خارجية"اما تبرير مشعل هذا الصراع بتدخالت       

التي تـصيب   " القسام" اإليراني، وحصة غزة من نتائجه، واألهم مردود صواريخ          -االشتباك األميركي   
  .بوشإسرائيل، وتُحصى في ايران، بانتظار جولة حوار أخرى بين طهران وإدارة 

  ١٧/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  :كاريكاتير .٧٤
  

  
  ١٧/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 


