
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السقاط حكومة فياضحركة فتح تنفي وجود تيار بقيادة دحالن 
  ٢٠٠٨ مسكنا في الضفة الغربية عام ٧٥٠اسرائيل تبني 

  سيًرا فلسطينًيا مقابل نقل شاليط لمصر أ٣٥٠حكومة أولمرت مستعدة إلطالق 
  إسرائيل تجهض مشروع الغاز الفلسطيني: صحيفة ديلي تلغراف

 على صواريخ متطورة " حماس"وزارة الدفاع األمريكية تعلن التحقق من حصول 

ال حـوار مـع:مستشار هنية 
 لكننا مستعدون لهدنة    "إسرائيل"

  طويلة ومشروطة
 ٣ص ... 
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    :مختارات
١٢   عدد الجنود األمريكيين القتلى في العراق  ) ٣٨٩٨: (البنتاغون .٢٨
    

    :حوارات ومقاالت
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 ٢١  :كاريكاتير
***  

  
   لكننا مستعدون لهدنة طويلة ومشروطة"إسرائيل"ال حوار مع : مستشار هنية .١

أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء     . أكد د : عبد القادر فارس   -غزة  من   ٢٣/١٢/٢٠٠٧ عكاظ   ذكرت
ـ      أن جهودا عربية وإسالمية تبذل حاليا للم الصف الفلـسطيني        " عكاظ"المقال إسماعيل هنية في تصريح ل

من أجل مواجهة استحقاقات المرحلـة المقبلـة بعـد مـؤتمري            " حماس"و" فتح"والمصالحة بين حركتي    
 حكومة االحتالل، لكن حركته مستعدة للتفـاوض  أنابوليس وباريس، مشيرا إلى أنه ال يوجد أي حوار مع    

مع إسرائيل حول هدنة ووقف إلطالق الصواريخ مقابل وقف العدوان اإلسرائيلي، واعتـراف بالدولـة               
نحن ال زلنا نعلق آماال كبيرة على الجهود العربية واإلسالمية،          : قال يوسف . ١٩٦٧الفلسطينية في حدود    

واستمعت لرؤيتها  " حماس"، وقد باشرت المملكة بلقاء قادة حركة        والتي تقف على رأسها المملكة ومصر     
واضاف أن هناك بعض األطـراف اإلسـالمية        . معربا عن أمله ان يكون هناك لقاء بين الحركتين قريبا         

  .التي أبدت رغبة أيضا بالدخول على خط المصالحة ونحن بانتظار جهودها
واصل إطالق الصواريخ، قال يوسف ان الصواريخ       وحول تهديدات إسرائيل باجتياح قطاع غزة بسبب ت       

هي عبارة عن رسالة للمجتمع الدولي بأن هناك شعبا فلسطينيا يعاني من االحتالل، ونحن نرسـل هـذه                  
الصواريخ البدائية، إلعطاء إشارة لإلسرائيليين بأنه إذا كانت الصواريخ اليوم بدائية وغير قاتلـة، فانـه                

يرها وجعلها قادرة على تحقيق إصابات في الطرف اإلسـرائيلي، وتـوازي        لدى الفلسطينيين القدرة لتطو   
أما في ما يتعلق بتصعيد إسرائيل المستمر تجاه غزة فهـذه           . نفس اإلصابات التي تقع في صفوف شعبنا      

أجندة إسرائيلية معروفة الهدف منها تخريب أي جهد يعتقده البعض أنه يمكن أن يخدم عمليـة الـسالم،                  
إلسرائيلية من أجل التخريب على الرئيس محمود عباس وللتخريب على المجهود الـدولي             فالممارسات ا 

الذي يحاول جمع األطراف الفلسطينية ووضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بقضايا الحل النهـائي،                
وإسرائيل غير معنية بأي أحد يسعى إليجاد حل لقضايا الحل النهائي وتحاول بشتى الطـرق إفـساد أي                  

هد عربي أو دولي أو إسالمي في هذا المسار، وهي تتخذها ذريعة أي اآلن فإن قضية الصواريخ هـي                   ج
وسيلة من وسائل الدفاع عن الفلسطينيين في مواجهة االجتياحات واالغتياالت التي تقوم بهـا الطـائرات              

  .وقوى المقاومة" حماس"اإلسرائيلية ضد القيادات السياسية والعسكرية لحركة 
األنباء عن استعداد لدى حركة حماس للتفاوض مع إسرائيل للهدنة ووجود مفاوضات سرية بـين               وحول  

هذا كالم ليس دقيقا على اإلطالق، فنحن لم نـسمع عـن            : حماس وإسرائيل ومدى صحتها، قال يوسف     
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، خاصة أننا لم نتفاوض مع الطرف اإلسرائيلي كما         "حماس"انطالق مفاوضات بين اإلسرائيليين وحركة      
أعلن في بعض وسائل اإلعالم، فهذه المسألة متروكة للسلطة الوطنية واآلن في ظل تردي األوضاع بين                
غزة والضفة، فنحن غير معنيين بالتفاوض مع الجانب اإلسرائيلي خارج إطـار مـا يـسمى الحاجـات              

 غير أن   األساسية التي تستدعيها بعض جهود التنسيق وحتى هذه تتم بعيدا عن دوائر ومؤسسات حماس،             
مستشار هنية أبدى استعداد حركته للجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية ولكن وفـق               

  .١٩٦٧شروط في مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 
نحن في حركة حماس أعلنا وبشكل واضح بعد االنتخابات التشريعية وتـشكيل الحكومـة              : وقال يوسف 

 وهذا األمر لـيس     ٢٠٠٥نا لهدنه مع دولة االحتالل، وعمليا أعطينا هذه الهدنة منذ عام            العاشرة استعداد 
جديدا علينا، وقلنا إن استمرار الهدنة منوط بالخطوات التي ستتخذها حكومة االحتالل والمتعلقة بوقـف               

ء هـذه   الهجمات واالجتياحات، ورفع االغالقات، وان تحقيق ذلك يشكل مؤشرات ايجابية من اجل إعطا            
  .المنطقة المهمة من العالم فرصة للعيش بسالم

وأضاف نحن نريد إجابات واضحة فإذا ما وافقوا على مطالبنا بوقف الهجمـات واالجتياحـات ورفـع                 
اإلغالق فإننا على استعداد أن نعطي هدنة لفترة ليست بالقليلة، وهذا ما أعلنه الشيخ احمد ياسين مؤسس                 

إننا يمكن أن نعطي إسرائيل هدنه طويلة، وذلك إذا ما تـم االعتـراف              حركة حماس منذ زمن حيث قال       
  . ١٩٦٧بإقامة دولة فلسطينية على كامل األراضي المحتلة عام 

كشف يوسف ان حركة حماس : حصريا لوكالة معا-بيت لحم من  ٢٢/١٢/٢٠٠٧ وكالة معـا     وأضافت
ان ": وقـال   , عوديين لالطالع عليها    قدمت ورقة تتضمن رؤيتها للمصالحة الوطنية الى المصريين والس        

اقتراحات حول كل   , الورقة وضعت بايدي االطراف المصرية المعنية بايجاد حلول حيث تتضمن الورقة            
, وقـضاء   , وشراكة سياسـية    , القضايا من اعادة المقار االمنية واعادة بناء االجهزة على اسس وطنية            

لمناقشتها على طاولة الحوار من دون فرض اي شروط         ومعابر وغيرها كل هذه المسائل نحن مستعدون        
ولم يستبعد يوسف ان تكون ورقة حماس عرضت على الرئيس عباس            " .من قبل اي طرف على االخر     

مطالبـا فـي    , واضاف يوسف ان الحوار يجب ان يرعاه طرف ثالث اللزام الجميع به            .لالطالع عليها   
فرض الشروط الستئناف اي حوار لما لذلك من اثـر          ذات الوقت مؤسسة الرئاسة بضرورة التخلي عن        

على عقد اي حوار الن الشروط موجودة عند جميع االطراف ولكننا في حماس ارتضينا ان يكون كـل                  
شيء عبر طاولة الحوار وان يجري تسليم المقرات واعادة بناء االجهـزة االمنيـة سـيكون باشـراف                  

  .  االطراف التي سترعى اي مصالحة
أكد القيادي بحركة فتح في لبنان خالد عـارف          ٢٢/١٢/٢٠٠٧كة فلسطين اليوم اإلخبارية      شب وجاء في 

أن هناك بعض القنوات غير الرسمية للحوار قد فتحت بين حركتي فتح وحماس من أجل حل الخالفـات                  
هنـاك قنـوات فلـسطينية      : وقال عارف في تصريح خاص       .القائمة بينهما وإنهاء القطيعة بين الطرفين     

ينية وبعض المساعي العربية وحتى بعض القنوات الفتحاوية الحمساوية، لكنها لم تصل لغايـة اآلن               فلسط
الموضوع األساس المفترض االتفاق عليه هو الخطاب       : وأردف .إلى ما هو مطلوب لعقد لقاءات رسمية      

والدولية والمحلية  السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني المستقبلي في ظل التغيرات والتحالفات اإلقليمية           
أن أيدي حركة فتح ممدودة لحركة حماس، على أن تكـون هنـاك مراجعـة               : وخلص بالقول  .والعربية

  .للماضي وللذي أدى إلى النتائج الكارثية التي وصلت اليها القضية الفلسطينية حسب تعبيره
  
  هنية يدعو إلى التوحد والتسامح والتضحية .٢

نية إلى تعزيز الوحدة واأللفة والوفـاق الـوطني والنـأي بكافـة             دعا رئيس الوزراء إسماعيل ه     :غزة
المعركة الحقيقية مع االحتالل اإلسرائيلي وحده وتحتاج إلى تكـاتف          "الخالفات الداخلية جانباً، مؤكداً أن      

 .، مطالباً في ذات الوقت حكومة رام اهللا إلى الكف عن مشاركة االحتالل في حصار الفلسطينيين               "الجهود



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٩٣٧:         العدد                        ٢٣/١٢/٢٠٠٧حداال:التاريخ

ك خالل خطبة العيد التي ألقاها هنية في ملعب فلسطين بمدينة غزة صبيحة أول أيام عيد األضحى                 جاء ذل 
أن يعيدوا التفكير ملياً في سياساتهم المنفذة في الضفة،         " رام اهللا "وأكد أن على من في       . األربعاء الماضي 

  .والتي تعمل على تدمير القضية الفلسطينية
حضرها آالف المواطنين، حكومة رام اهللا باإلقالع عن التنسيق األمنـي           وطالب هنية خالل الخطبة التي      

مشاركة االحتالل  "مع االحتالل وتبادل األدوار معه في مواجهة المقاومة، داعياً إياها أيضا إلى الكف عن               
وشدد هنية علـى     ".فرض الحصار على األراضي الفلسطينية السيما قطاع غزة، وبيع األرض والثوابت          

أن عذابات الفلسطينيين لن تـذهب      "وأضاف هنية    .ن يتحلى الشعب الفلسطيني بالصبر والثبات     ضرورة أ 
، الفتـاً إلـى     "سدى، ألنهم بتضحياتهم يبتغون مرضاة ربهم، وإن اهللا ال يضيع من يضحون في سـبيله              

  .المعاناة الشديدة التي طالت كافة شرائح الفلسطينيين
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 

  
   هدنة ما لم يوقف االحتالل عدوانه وينهي حصار غزةال: النونو .٣

ـ       :غزة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ما زالـت       ": " فلسطين"قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة ل
الكـرة  :" وأضاف ".عند موقفها، ونقول في حال أوقف العدوان وأنهى الحصار يمكن الحديث عن تهدئة            

المشكلة ليست في صواريخ المقاومة وإنما في مواصلة العدوان، المـسألة          في الملعب اإلسرائيلي، وكذلك     
  ". ليست بحاجة لتجديد نقاش

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  "تجميد االستيطان"لبحث جلسة جديدة من المفاوضات غدا : عبد ربه .٤

مـة التحريـر     قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظ          :رام اهللا  -ا ف ب    
يوم االثنين ستكون هناك جلسة جديدة من المفاوضات، ونحن لغايـة االن ال             : "الفلسطينية ياسر عبد ربه   

نحـن نطالـب بتجميـد      "وقال عبـد ربـه       ".زلنا ننتظر موقفا إسرائيليا واضحا بشأن تجميد االستيطان       
القدس او في اي منطقة اخـرى       االستيطان في كافة االراضي الفلسطينية، وبدون تمييز، سواء في مدينة           

ما يسري على الضفة الغربية يسري على مدينة القدس، وكل هذه االعمال            "واضاف   ".في الضفة الغربية  
  ".االستيطانية اعمال غير شرعية مرفوضة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  السقاط حكومة فياض فتح تنفي وجود تيار بقيادة دحالن حركة .٥

ـ     :  كفاح زبون  - رام اهللا  ان يكون هناك تيار يقوده محمـد       " الشرق األوسط "نفت مصادر في حركة فتح ل
كمـا نفـت نيـة فـتح        . دحالن السقاط حكومة سالم فياض، وفق ما ذكرت مواقع استخبارية اسرائيلية          

ن أوقالـت   . المقبل) كانون الثاني (المشاركة في وزارات سيادية في التعديل الحكومي المتوقع في يناير           
ارات متصارعة داخل فتح، االول، يدعو لعدم المشاركة في حكومة فياض، وااللتفـات اكثـر                تي ٣هناك  

والتيار الثاني، يدعو الى شـغل الـوزارات        . لبناء الحركة، حتى ال تتحمل فتح وزر االخطاء الحكومية        
الحركـة  السيادية، ومنها الخارجية والداخلية والتربية والتعليم والمالية، من اجل الحفـاظ علـى هيبـة                

ـ         . وحضورها ، تتابع عمل الوزارات،    "حكومة ظل "والتيار الثالث، يؤيد تشكيل لجنة او ما يمكن تسميته ب
وحسب المصادر، فان التيار الثالـث هـو         .وتتدخل لحماية ابناء الحركة في الوزارات، وحل مشكالتهم       

ؤخرا بقيادات من الـصفين     االقوى داخل الحركة، وهو توجه، يقبل به سالم فياض، الذي اجتمع مرتين م            
ووفق المصادر، فان   . االول والثاني في فتح، القناعهم بضرورة عدم مشاركة الحركة في حكومته المقبلة           

علن ذلـك بـصراحة، مـع اقتناعـه         أالرئيس عباس يعارض تماما مشاركة فتح في الوزارة الجديدة، و         
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 .ر اعمال، الى حكومـة عاديـة      حداث تغيير وزاري، سيحول حكومة فياض من حكومة تسيي        إبضرورة  
قرب قريع من الرئيس اصـال،      : "واستغربت ان يكون دحالن قد حصل على تأييد قريع بالتحديد، وقالت          

فشل دحالن في غزة دفع قريع لتسلم التعبئة والتنظيم، ولـو نجـح             "واضافت  ". كان بسبب غياب دحالن   
فال تحركات لدحالن، وال تأثير له في فتح        "، وحسب المصادر    "دحالن في القطاع، لتغيرت المعادلة كاملة     

  ".االن
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 

  
  تصاالت مع االحتالل للتوصل إلى هدنة إ وجود ينفحماس ت .٦

ال حديث عن هدنـة مـع االحـتالل         "أنه  حماس  أكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة        : غزة
اء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية       الصهيوني في ظل استمرار العدوان والمجازر بحق أبن       

، مؤكداً  "مستبعد من حسابات حماس خالل هذه الفترة      "وشدد على أن قضية الهدنة مع االحتالل        ". المحتلة
االحـتالل ال يعـرف إال لغـة     "أضافو". حق مشروع للفلسطينيين في وجه االحتالل"على أن المقاومة  

كما أكد أن التهدئـة     ". لى إجماع وطني من قبل كل الفصائل الفلسطينية       المقاومة وموضوع الهدنة يحتاج إ    
، لكنه  "تفاق شامل، يقر فيه االحتالل باالستحقاقات المترتبة عليه       إال بد أن تكون خياراً وطنياً يأتي ضمن         "

ذكر في الوقت ذاته أن تجارب الهدنة السابقة كشفت زيف االحتالل الذي خرق عمليات الهدنـة بـشكل                  
  . مدمتع

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   مساٍع لعقد لقاء وطني فلسطيني في دمشق يسبق مؤتمر موسكو:الطاهرماهر  .٧

 خـالل   ، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج       ،أوضح ماهر الطاهر  :  فتحي صّباح  -غزة  
دمشق وممثليها عقدوا أخيراً اجتماعـا      ن قادة الفصائل الموجودة في      أ ،"الحياة"اتصال هاتفي أجرته معه     

والتي تشكل خطراً على القضية     " حماس"و" فتح"نهاء حال االنقسام القائمة بين حركتي       إبحثوا خالله سبل    
حدى األفكار واالقتراحات التي قدمت أثناء االجتماع هي عقد المـؤتمر تحـت             إ"ن  أالفلسطينية، مضيفا   

اتصاالت بين فـصائل منظمـة      "ن هناك   أوقال  ". الثوابت الوطنية عادة الوحدة الوطنية والتمسك ب    إشعار  
ن استعادة الوحدة تتطلب استجابة من السلطة       أ، مضيفاً   "التحرير وحماس والجهاد االسالمي لعقد المؤتمر     

لى طاولة الحوار، وبرنامجاً موحداً يقـوم علـى الثوابـت           إلى العودة   إللدعوات  " فتح"والرئيس عباس و  
   .، وجهوداً عربية لرأب الصدع بين الحركتين٢٠٠٦لعام " قة الوفاق الوطنيوثي"الوطنية و 

ن من بين االقتراحات التي نوقشت خالل اجتماع الفصائل دعـوة           أ" الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية لـ     
جتمـاع  إطراف عربية من أجل مواجهـة نتـائج         أضافة الى دعوة    إللمشاركة في المؤتمر،    " فتح"حركة  

ن يسبق مؤتمر موسـكو الـذي مـن         أما اقتُرح عقد المؤتمر الجديد بداية العام المقبل، على          انابوليس، ك 
  .المفترض ان يرعى المسار المتعدد االطراف في عملية السالم بمشاركة سورية ولبنان والفلسطينيين

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧ الحياة
 
  اًشهيد للقسام وخمسة جرحى لالحتالل وألوية الناصر تقنص جندياً إسرائيلي .٨

 ذكرت مصادر محلية أن القصف الـمدفعي اإلسرائيلي استهدف ظهر أمس مجموعة من             :فايز أبو عون  
المقاومين في منطقة جحر الديك شمال شرق مخيم البريج، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح وصـفت     

وغـل فـي    اعترفت مصادر عسكرية إسرائيلية، بإصابة خمسة من جنودها أثناء عملية الت           و .بالمتوسطة
وفي الوقت الذي أعلنت فيه كتائب القسام أول من أمس، مسؤوليتها عـن قـصف تجمـع                 . وسط القطاع 

شرق حي الزيتون بغزة بأربع قذائف هاون، تبنت ألويـة الناصـر            " ملكة"لجيبات االحتالل قرب موقع     
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يتها عـن   مـسؤول " سرايا القدس "بدورها، أعلنت    .بعشر قذائف هاون  " إيرز"صالح الدين قصف حاجز     
وجددت كتائـب    .إطالق ثالث قذائف هاون على تجمع للجنود اإلسرائيليين شرق المغازي وسط القطاع           

 قذيفـة   ١٥بــ   " ملكـة "القسام مسؤوليتها أمس عن قصف تجمع جيبات للجيش اإلسرائيلي قرب موقع            
ئيلي علـى   ومن جهتها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مسؤوليتها عن قنص جندي إسرا            . هاون

خالل  ) عاماً ٢١ - عوض الفجم (واستشهد أحد عناصر القسام      .برج للمراقبة شرقي مقبرة الشهداء بغزة     
اشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة في بلدة عبسان الجديدة الحدودية شرق محافظة خان يونس، فجـر أول                 

  .من أمس
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧االيام الفلسطينية 

  
   لكتائب ابو علي مصطفى متأثرا بجراحه القائد الميداني العاماستشهاد .٩

 استشهد منتصف الليلة الماضية القائد الميداني العام لكتائب ابو علي مصطفى معين السيد المصري               :غزة
وذكرت مصادر طبيـة     .متأثراً بجراح اصيب بها في انفجار داخلي بمخيم جباليا قبل شهور          )  عاماً ٤٠( 

  .غة الى أن استشهد متأثراً بها ليلة أمسله الباأن المصري بقي يتلقى العالج من اصابت
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧وكالة معا  

  
   أسيًرا فلسطينًيا مقابل نقل شاليط لمصر٣٥٠ أولمرت مستعدة إلطالق حكومة .١٠

كشفت مصادر إسرائيلية تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة تبـادل األسـرى بـين             : عبد القادر فارس   - غزة
ائيلي أمنون ابراموفيتش المطلع على ما يجري بخصوص الـصفقة          وقال المحلل اإلسر  . حماس وإسرائيل 

 مـن   ١٤٠٠ أشهر طالبت فصائل المقاومة في قطاع غزة والتي تحتفظ بالجندي، اإلفـراج عـن                ٧قبل  
.  منهم ما أوقف الـصفقة     ٤٠أخطر األسرى الفلسطينيين وان إسرائيل لم توافق على اإلفراج سوى عن            

امي والمفاوض اإلسرائيلي عوفر ديكيل ومعه ألمور هما اللذان يقـودان           وأكد امنون ابراموفيتش ان المح    
 أسيرا فلسطينيا   ٣٥٠واضاف أن إسرائيل على استعداد لإلفراج عن        . المفاوضات اآلن بشكل غير مباشر    

 أسير آخر عنـد وصـول شـاليط إلـى           ١٠٠٠بمجرد نقل شاليط إلى مصر وإنها مستعدة لإلفراج عن          
ئل الفلسطينية ترفض التراجع عن مطلب اإلفراج عن األسرى القدامى والخطيرين           إسرائيل، إال ان الفصا   

 .على حد قوله
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧عكاظ 

 
  "هدنة"االحتالل يواصل عدوانه على غزة ويرفض الحديث عن  .١١

الناصرة أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن العمليات العسكرية ضـد          :  برهوم جرايسي وحامد جاد    -غزة  
طينيين في قطاع غزة ستستمر خالل األيام القليلة المقبلة جوا وبرا وبحرا وأنه، فيما نفـت                النشطاء الفلس 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن المصادر القول إن نشاط الجـيش سيـشمل             .وجود نية لشن عملية واسعة    
ن يعكفون علـى    وأولئك الذي "استهداف نشطاء كبار بالفصائل الفلسطينية باإلضافة إلى النشطاء الميدانيين          

  .توجيه هجمات ضد اهداف إسرائيلية
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  تعترف بفشلها مخابراتياً السترجاع شاليت" إسرائيل" .١٢

العضو في الحكومة األمنيـة المـصغرة        "اإلسرائيلي"أقر رئيس الشاباك  األسبق والوزير        )آي. بي. يو(
عملية عسكرية السترجاع الجندي األسير في قطـاع غـزة          عامي أيالون بأن فشالً مخابراتياً يمنع تنفيذ        

بسبب  "أمس إنه    "سبت الثقافة "عن ايالون قوله خالل برنامج      "إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم     .جلعاد شاليت 
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ال يوجد معلومات مخابراتية    "واضاف أنه    ".فشل مخابراتي ال يمكن تنفيذ عملية عسكرية الستعادة شاليت        
ية كهذه وهذه الحقيقة نابعة من فشل مخابراتي، وأجهزة المخابرات لم تنجح في الحصول              كافية لتنفيذ عمل  

  ".    على معلومات كافية بهذا الخصوص
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  لقاء بين مبارك وباراك فـي القاهرة خالل االيام المقبلة .١٣

اد المستشار السياسي لوزارة الـدفاع       قال الجنرال في االحتياط عاموس جلع      - ا ف ب     -القدس المحتلة   
االسرائيلية، لالذاعة االسرائيلية العامة ان باراك سيتوجه في االيام المقبلة الى القاهرة حيـث سـيجري                

واضاف ان باراك سيبحث مـع القيـادة المـصرية فـي قـضايا امنيـة                . محادثات مع الرئيس مبارك   
  .واستراتيجية

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
   عاما٥٠يعتذر عن مذبحة كفر قاسم قبل بيريز  .١٤

أفادت وسائل اعالم اسرائيلية امس أن الرئيس شمعون بيريز أعتذر عـن مذبحـة               :  د ب أ     -تل أبيب   
وزار بيريز الجمعة حيث قام أفراد االمـن         . سنة ٥٠للفلسطينيين وقعت في قرية كفر قاسم منذ أكثر من          

 مدنيا من عرب إسرائيل فـي اليـوم االول مـن            ٤٨تل   بق ١٩٥٦ تشرين االول عام     ٢٩االسرائيلي في   
لقد وقع حدث فظيع هنا فـي الماضـي ونحـن           " وقال بيريز  . ضد مصر  ١٩٥٦الحرب االسرائيلية عام    

 ".إننا جميعا أبناء إله واحد لم يمنحنا تصريحا بقتل أو ظلم أوإهانة االخرين            "وأضاف  ".نأسف للغاية بشأنه  
ثوا في الماضي مسألة تقديم الحكومة االسرائيلية إلى المحكمة الخاصة          وكان نشطاء حقوق االنسان قد بح     

  .بجرائم الحرب بشأن المذبحة
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  ٢٠٠٨ مسكنا في الضفة الغربية عام ٧٥٠اسرائيل تبني  .١٥

 ٢٥زهاء  (  مليون شيكل  ٩٨كشفت حركة السالم اآلن اإلسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية خصصت نحو           
وقال المتحدث باسم   .  منزال في مستوطنتين بالضفة الغربية       ٧٥٠ لبناء   ٢٠٠٨في ميزانية   ) دوالرمليون  

 ٢٥٠لبناء  )  مليون دوالر  ١٢,٢٥(  مليون شيكل  ٤٨الحركة ياريف أوبنهايمر إن ميزانية الدولة تتضمن        
نـزل فـي     م ٥٠٠لبنـاء   )  مليون دوالر  ١٢,٧٥(  مليون شيكل  ٥٠منزال في مستوطنة معاليه أدوميم، و     

وجـدد  . مستوطنة حار هوما بالقدس الشرقية وهي المنطقة التي يطلق عليها الفلسطينيون جبل أبو غنيم              
  . المتحدث معارضة الحركة لتوسيع المستوطنات مؤكدا ان ذلك يهدد محادثات السالم مع الفلسطينيين

اإلسـرائيلي صـحة هـذه      واكد الوزير اإلسرائيلي لشؤون القدس رافي إيتان في تصريح لراديو الجيش            
داخل الحـدود   " وأشار في هذا السياق إلى أنه يمكن توسيع مستوطنة حار هوما ألنها تقع داخل                . األنباء

، ، ونفى في هذا السياق موافقة إسرائيل على وقف البناء داخل حدود هـذه البلديـة               "اإلدارية لبلدية القدس  
 بمعاليه ادومـيم موضـحا ان إسـرائيل تريـد           وأضاف انه قد تكون هناك بعض المشكالت فيما يتعلق        

  ". التوسيع الطبيعي للمستوطنات الكبرى" مواصلة
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧بي بي سي 

  
  ليئيل يدعي عقد لقاءات مع سوريين في إحدى الدول األوروبية قبل أسبوع .١٦

ـ .، د" سورية–حركة السالم إسرائيل   "عن رئيس ما يسمى     " معاريف"نقلت صحيفة    رى ألون ليئيل، أنه ج
وأشارت الصحيفة في الوقت    . في األسبوع الماضي في إحدى دول أوروبا لقاء بين إسرائيليين وسوريين          
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نفسه إلى أن اللقاء يأتي في الوقت الذي لم يحصل فيه أي تقدم على مستوى مفاوضـات رسـمية بـين                     
ي مع األمريكـي    وقال ليئيل، الذي اشتهر بفضل االتصاالت التي أجراها العام الماض          .إسرائيل وسورية 

 .من أصل سوري إبراهيم سليمان، إنه وخالفا للقاءات السابقة فقد جرى اللقاء بشكل مبشر وبدون وسطاء             
 سوريين، بعضهم مقرب من النظام السوري وبعضهم من         ٦وادعى ليئيل أنه قد شارك في اللقاء المذكور         

وقال ليئيل   .ش الباقون في أوروبا   كما قال إن بعضهم يسكن في سورية، ويعي       . المعارضة، على حد قوله   
وبحسبه فإن ذلك يعود    . إنه يالحظ حصول تغيير في مواقف عدة دول في أوروبا بكل ما يتصل بسورية             

وأضاف أنه في هذا اإلطار قد وجهت الـدعوة إليـه إلجـراء             . إلى مشاركة سورية في مؤتمر أنابولس     
 .محادثات مع سوريين

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   شهيدا٤٨الن مرضى يرفع ضحايا حصار غزة إلى وفاة سيدة وطف .١٧

ثالثة فلسطينيين مرضى جراء منعهم من السفر إلى الخارج لتلقي العالج ) ٢٢/١٢(توفي مساء السبت 
بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ستة أشهر، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحصار 

  .  شهيدا٤٨من المرضى إلى 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
  مستعدة للتوسط بشأن إعادة فتح المعابر" الشعبية لمواجهة الحصار اللجنة" .١٨

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار مساء امس استعدادها للتوسط بين األطراف :  د ب أ-غزة 
المعنية من أجل الوصول لصيغة توافقية تضمن إعادة تشغيل معابر قطاع غزة واستمرارية عملها بما في 

وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن ذلك يأتي من منطلق حرصها  .لك معبر رفح الحدودي مع مصرذ
  . على التخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين ، مشددة على أنها تعمل بعيدا عن أي نواح سياسية

 من جانبه ، رحب جمال الخضري رئيس اللجنة بأي توافق يؤدي إلى فتح معابر قطاع غزة وتسهيل
عملية التبادل التجاري وكذلك حركة وتنقل األفراد بما يسهم في حل المشاكل اإلنسانية التي يعاني منها 

سرعة العمل واالستجابة للمتطلبات "وناشد الخضري كافة األطراف المعنية . شعبنا الفلسطيني في غزة
تي تمثل شريان الحياة الرئيسي الملحة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة المتمثلة في إعادة فتح المعابر ال

وطالب المجتمع الدولي . للمواطنين وذلك من خالل اإلسراع بإيجاد حلول عملية على ارض الواقع
  .بالضغط على االحتالل االسرائيلي وممارسة نفوذ اكبر باتجاه إنهاء المأساة اإلنسانية في القطاع

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  تظاهرون في غزة مطالبين بحل قضيتهم من أطفال فاقدي الهوية يالمئات .١٩

 تظاهر أمس السبت، مئات االطفال الفلسطينيين من أبناء فاقدي الهوية أمام ساحة الجندي المجهول :وام
في غزة، مطالبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل قضيتهم ومنحهم بطاقات هوية تمكنهم من 

ت رفعوها القوى والفصائل الفلسطينية باالهتمام وطالب االطفال في الفتا. التحرك خارج قطاع غزة
وطافت مسيرة االطفال بساحة الجندي المجهول . بقضيتهم ووضعها على سلم أولوياتها الوطنية والسياسية

مرورا بالمجلس التشريعي الفلسطيني، قبل ان تتجمع في خيمة االعتصام المقامة بصورة دائمة امام 
  .المجلس

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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   من آثار االستيطان وجدار الفصل على الخليلتحذير .٢٠
حذر جابر الطميزي منسق لجان الحملـة الـشعبية لمقاومـة جـدار الفـصل                : أمين أبو وردة   -نابلس  

العنصري في الخليل من فظاعة االوضاع المأساوية في مدينة الخليل جراء وجود أشرس المـستوطنين               
من سـكان  % ٦٨وكشف الطميزي عن نزوح أكثر من  .ا سياسيا ودينياالعنصريين األكثر تطرفا وتعصب   

الخليل نتيجة سياسة اإلذالل والمضايقات واإلغالق والحواجز والمجازر التي يرتكبها جـيش االحـتالل              
من أراضيها منـذ بدايـة االحـتالل عـام          % ٥١والمستوطنون، واشار الى أن محافظة الخليل خسرت        

غراض االستيطانية والعسكرية، أما جدار الضم والفصل العنصري، والذي          وذلك جراء نهبها لأل    ١٩٦٧،
مـن مـساحة    % ٦٠كم، فهو يلتهم أكثر مـن       ١٨٦يمر بأراضي المحافظة، والذي يبلغ طوله أكثر من         

 ألف دونم من األراضي بـشكل       ٥٦٥من األراضي المروية، وما مساحته      % ١٥األراضي الزراعية، و  
 ألـف شـتلة زيتـون،       ٢٥٠ي تم توسيع معظمها، ويقتلع الجدار أكثر من         عام، وضمها للمستعمرات الت   

ويقتطع مساحات واسعة من األراضي الرعوية، ويدمر بنية اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيـواني،              
ويسيطر على مصادر المياه، حيث شكل ضربة قاتلة لالقتصاد في المحافظة، وأكد أن هذا الجدار سيؤدي                

 ألف مواطن، يقيمون داخل البلدة القديمة من الخليل، وهذا يـشكل كارثـة حقيقيـة                ٤٠ محاصرة حوالي 
واكد أن الجدار العنصري والطـرق االلتفافيـة ستقـسم           . ألف نسمة  ٦٠٠لسكان المحافظة البالغ عددهم     

 مناطق مقطوعة ومعزولة عن بعضها بعضاً، ويحاصر المحافظة ويعزلهـا عـن بقيـة               ٦المحافظة إلى   
  . الوطنمحافظات

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  إسرائيل تجهض مشروع الغاز الفلسطيني:  ديلي تلغرافصحيفة .٢١

 نسبت صحيفة ديلي تلغراف لمصادر اقتصادية قولها إن مـشروع غـاز البحـر األبـيض                 -بيت لحم   
هار إثر فـشل   ان-الذي كان يتوقع له أن يجلب للفلسطينيين موارد مالية هم بأمس الحاجة إليها            -المتوسط  

 . التي تتولى تنفيـذ هـذا المـشروع        BG) بريتيش غاز (المباحثات اإلسرائيلية مع المجموعة البريطانية      
وتتهمها بأنها ظلت تخفض باستمرار سقف الـسعر الـذي          , وتنحي مصادر صناعية باللوم على إسرائيل     

 أبعد مـن ذلـك حيـث        ونقلت عن أحد تلك المصادر قولها إن إسرائيل ذهبت         .عرض لشراء هذا الغاز   
وهو ما اعتبره مطلعون على هذا   , طالبت بمنحها المقدرة على وقف ضخ الغاز الفلسطيني إلى قطاع غزة          

سيتأخر إلـى أجـل غيـر    , ونتيجة لفشل هذه المباحثات  ".سيطرة أمنية غير مقبولة على اإلطالق     "األمر  
تشف قبل ثمان سنوات وكان يؤمل مسمى حصول االقتصاد الفلسطيني على موارد حقل غاز غزة الذي اك        

واعتبرت المجموعة البريطانية حكمـا أصـدرته المحكمـة          .أن يؤدي إلى استقالل االقتصاد الفلسطيني     
ومـن   .اإلسرائيلية ضد إبرامها صفقة الغاز مع الحكومة اإلسرائيلية القشة التي قصمت ظهـر البعيـر              

 مليون جنيـه    ٦٠فشل وتعبر عن قلقها من خسارة        مع بداية العام الجديد عن هذا ال       BGالمتوقع أن تعلن    
والخطة البديلة ستكون محاولة للوصول إلى طريقة ما لضخ الغاز           .أنفقتها حتى اآلن على هذا المشروع     

  .الفلسطيني إلى مصر وتكريره هناك قبل تصديره إلى أوروبا والواليات المتحدة
  ٢٢/١٢/٢٠٠٧وكالة معا 

  
  ٢٠٠٧والر لسكان الضفة الغربية خالل العام  مليون د٥,٢ سكنية بمبلغ قروض .٢٢

عقدت إدارة المركز الفلسطيني لالتصال والدراسات التنموية إجتماعها السنوي مع المؤسـسات             -الخليل
الشريكة في مشروع لجان التنمية الريفية، وذلك لمناقشة التقرير السنوي حول مـشروع تنميـة قطـاع                 

 مـواطنين تنطبـق علـيهم       ٣٠٧ أن المشروع قدم قروضاً لـ       وأشار التقرير إلى   .اإلسكان في فلسطين  
شروط المشروع الخاصة بتحسين السكن في جميع المحافظات في الضفة الغربية، حيث بلغ حجم المبالغ               
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عن العام السابق، وذلك بسبب التراجع في       % ٢٥ مليون دوالر، أي بتراجع بنسبة       ٥,٢التي تم إقراضها    
 .نوك الشريكة في المشروع بسبب عدم انتظام رواتـب القطـاع العـام            قبول ضمانات القروض لدى الب    

وأشارت مقدمة التقرير فداء أبو تركي مديرة المشروع إلى عدم تمكن المشروع هذا العام من العمل فـي     
منطقة القدس، وذلك بسبب صعوبة الحصول على التراخيص التي تفرضها السلطات اإلسـرائيلية، كمـا               

   .في قطاع غزة بسبب األحداث هناك وإغالق المعابر% ٩٠مل بنسبة أشارت إلى تراجع الع
  

وخلص التقرير بتوصيات هامة منها ضرورة توسيع المشروع بإضافة عدد آخر من البنـوك المحليـة،                
  .لتسهل على المواطنين الحصول على الضمانات المطلوبة

  ٨/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  ل غزة لضياع موسم التصدير عليهم تنتاب مزارعي التوت األرضي شماالحسرة .٢٣

مشاعر الحسرة واأللم أصابت جميع مزارعي التوت األرضي في بيت الهيا بسبب :  سمير حمتو-غزة 
حجم الخسائر الكبير الذي تعرضوا له نتيجة ضياع موسم التصدير عليهم بسبب الحصار االسرائيلي 

سائر المزارعين نتيجة فشل تصدير التوت وقدرت وزارة الزراعة الفلسطينية خ .الخانق على القطاع 
  .  مليون دوالر ١٥األرضي الى دول االتحاد األوربي هذا العام بحوالي 

 غير صالح  كرم سالمالمشكلة أن معبر:"مدير جمعية اتحاد المزارعين الخيرية عيد صيام قال للدستور 
، " ون تبريد مما يؤدي إلى تلفهلتصدير المنتجات الزراعية حيث يبقى التوت هناك لمدة ست ساعات بد

مضيفا أن نصف كمية التوت التي دخلت إلى أوروبا كانت تالفة ، مما أثر على سمعتنا في السوق 
ووصف صيام هذا الموسم  ".األوروبية وأدى إلى تكبيد المزارعين خسائر تزيد عن ثمانية ماليين دوالر

 ٨ و ٧ث يحتاج المزارع لمبلغ يترواح بين بأنه األسوأ الذي يمر على مزارعي التوت األرضي، حي
آالف دوالر زيادة على التكاليف األصلية ، مشيرا إلى أن الموسم الحالي هو األكثر كلفة بالنسبة 

 دوالر في السابق بينما كلفهم ٢٥٠٠ - ٢٠٠٠للمزارعين ، حيث كانت زراعة الدونم الواحد تكلف 
  .دوالر٤٠٠٠الدونم الواحد هذا العام 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧ر الدستو
  
  ويتلقى اتصاالً من مشعل" حماس" اليمني يحث عباس على استئناف الحوار مع الرئيس .٢٤

 استئناف  على حث الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس              -صنعاء  
، ال سيما وأن األخيرة أعلنت صراحة استعدادها للجلوس على مائدة الحـوار             "حماس"الحوار مع حركة    

عن مصادر سياسية يمنية قولها إن الـرئيس اليمنـي          " قدس برس "ونقلت وكالة    . دون أي شروط مسبقة   
س السلطة الفلسطينية   ورئي" حماس"تلقى اتصالين هاتفيين من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة           

وأضـافت المـصادر أن الـرئيس        . محمود عباس لالطالع على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية        
للحوار والتفاهم فيما بينهما ولما     " فتح"و" حماس"صالح جدد في اتصاله مع مشعل وعباس دعوته لحركتي          

اً موقـف الـيمن الـداعم للقـضية         فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة، كما أكد مجدد         
  . الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  على صواريخ متطورة" حماس" الدفاع األمريكية تعلن التحقق من حصول وزارة .٢٥

مريكية أن البنتاجون تدرس تقريرا عن قيام حركة حماس بـإطالق           قال مصدر في وزارة الدفاع األ     : وام
 أثناء قيامها بمـا سـماه مراقبـة تحركـات           "إسرائيلية"صاروخ مضاد للطائرات على مروحية حربية       
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وأضاف المصدر أن الوزارة تريد إثبات صحة هذا النبأ وبالتالي معرفـة مـصدر الـسالح                 .اإلرهابيين
وكانت المعلومات المتوفرة في العاصمة األمريكية قالت ان         .حركة حماس المتطور الذي وصل إلى أيدي      

” اإلسرائيلية“حركة حماس أطلقت صاروخا مضادا للطائرات صباح الخميس أثناء قيام الطائرات الحربية             
  .                     بشن هجمات على أهداف مختلفة في قطاع غزة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  ٢٠٠٨في " انهاء النزاع والمواجهة"د رايس تري .٢٦

 ا ف ب حددت وزيرة الخارجية االميركية امس االول اولويات سنتها االخيـرة علـى رأس                 -واشنطن  
وقالت رايس فـي مـؤتمر      ". انهاء النزاع والمواجهة  "وزارة الخارجية االميركية ، معبرة عن املها في         

لـيس لـدينا    "الى ايران وسوريا وكوريا الشمالية      صحافي، ردا على سؤال عن احتمال قيامها بزيارات         
 النزاع والمواجهة مع اي بلد مستعد للقائنا فـي هـذه            ءنتبع سياسة تسمح بانها   "واضافت   ".اعداء دائمون 

كما ذكرت عملية السالم بين اسرائيل والفلسطينيين التي قررت الواليات المتحدة تحريكها بعد             ". الشروط
العام المقبل ، سندعم انـا والـرئيس ونـسهل فعليـا هـذه              "وقالت رايس   . ان بقيت معطلة سبع سنوات    

وبعد مؤتمر انابوليس الذي سمح بتحريك المفاوضات رسميا حول الوضع النهـائي لدولـة          ". المفاوضات
ستواصل استخدام قوة الواليات المتحدة لـدفع       "فلسطينية مقبلة ، لكنها اكدت في الوقت نفسه ان واشنطن           

  ".برى قدمااهدافنا الك
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  مجلس األمن يتبنى اعالنا غير ملزم يشيد بمؤتمر باريس .٢٧

اشاد مجلس االمن الدولي الجمعة بالتزام الـدول المانحـة تقـديم            :  ا ف ب   -) االمم المتحدة (نيويورك  
يق هدف قيام   نحو تحق " خطوة مهمة "مليارات الدوالرات كمساعدة للفلسطينيين ، واصفا هذا االلتزام بانه          

وتبنى المجلس باالجماع اعالنا غير ملـزم قدمتـه          .دولة فلسطينية قابلة للحياة بسالم الى جانب اسرائيل       
 ٧،٤فرنسا واشاد فيه بمؤتمر باريس الذي عقد االثنين الماضي وقدمت خالله وعود بتقديم ما مجموعـه                 

ء في االعالن ان اعضاء مجلـس االمـن         وجا .مليارات دوالر للفلسطينيين خالل السنوات الثالث المقبلة      
يلحون على ضرورة دفع المبالغ الموعودة بسرعة على اساس تحمل العبء بصورة متعادلة بين               "١٥ال

  ".جميع المانحين
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  عدد الجنود األمريكيين القتلى في العراق) ٣٨٩٨: (البنتاغون .٢٨

رة الدفاع األمريكية البنتاغون إن عدد القتلى مـن الجنـود           قالت إحصائيات صادرة عن وزا     –نيويورك  
 قتيالً، وهو ما يرفع العدد اإلجمالي       ١٧األمريكيين المتواجدين في العراق خالل شهر ديسمبر الحالي بلغ          

مارس / قتيالً، منذ الغزو األمريكي على العراق في آذار       ) ٣٨٩٨(للقتلى بحسب إحصاءات البنتاغون إلى      
٢٠٠٣ .  
 مسألة أعداد قتلى الجيش االمريكي في العراق لغطاً كبيراً نظراً لتباين مواقف األطراف المتابعـة،                وتثير

ففي حين أشارت اإلحصاءات في وزارة الدفاع األمريكية إلى هذا العدد، فإن مواقع لجمعيات أمريكيـة                
المـصادر  في حين قـدرت بعـض        مناهضة للحرب على العراق أشارت إلى وقوع أضعاف هذا الرقم،         

  .  ألف قتيل١٥األجنبية المستقلة عدد القتلى بنحو 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  مالحظات حول خطاب خارج الزمن .٢٩
  بالل الحسن

إذا كانـت   : يروى أن سياسيا أجنبيا مؤيدا للفلسطينيين، سأل مسؤوال فلسطينيا في أحد المؤتمرات قـائال             
 كيانكم، وستوافق على إنجاز خطتكم للتنمية االقتـصادية، وسـتدعم           إسرائيل ستوافق على بناء مؤسسات    

  إنشاء دولتكم المستقلة، فلماذا تقاومون احتاللها لكم إذاً؟
ال نعرف ماذا كان جواب المسؤول الفلسطيني على هذه الدعابة الجارحة، ولكننا نسترجعها ونحن بصدد               

لقد ألقى الرئيس محمود عباس خطابا      . ه من كلمات  نتائج أعمال مؤتمر باريس للدول المانحة وما قيل في        
تعنـي  . هنا ال تعني تأييد الخطاب وال استنكاره، وال تعني مدحه أو ذمه        "مميز"وكلمة  . مميزا في المؤتمر  

وبدقة أنه كان الفتا للنظر، مختلفا، يثير الدهشة وحب االستفسار واالستطالع، وبخاصة حين نـستخرج               
  .اقف واآلمال والتطلعاتمن الخطاب مجموعة من المو

ومن هذا المنطلق فإن تكريس سيادة القانون،       . إن توفير األمن واألمان من أهم أولياتنا      : قال السيد الرئيس  
.... ونبذ الفوضى والعنف واإلرهاب، وإقامة الحكم الرشيد، وضمان حقوق اإلنسان والحريات العامـة              

  .هي كلها من أهم ركائز برنامجنا اإلصالحي
إن التحرر الوطني والديمقراطية متالزمان، كما أن االستقالل والتقدم ال ينفـصالن،            :  السيد الرئيس  وقال

  .وكذلك فإن عناصر النهوض الوطني، واالزدهار االقتصادي واالجتماعي تترابط مع بعضها البعض
ة التي تقـوم علـى      تنطلق من تلك الرؤية الشاملة، الرؤي     .... إن الحكومة الفلسطينية  : وقال السيد الرئيس  

  .ضد العداء والتناحر.... الدفاع عن التقدم ضد التخلف، عن القانون ضد الفوضى، وعن السلم األهلي
بناء مجتمع يستوعب إنجازات العـصر اإلنـسانية والثقافيـة          .... إن خطة حكومتنا  : وقال السيد الرئيس  

  .والعلمية
تمر باريس للدول المانحة، والذي انعقد بعد       هذه مقتطفات حرفية من خطاب الرئيس محمود عباس في مؤ         
، وبهدف إنجاز اتفاق فلـسطيني ـ   ٢٠٠٠مؤتمر أنابوليس من أجل إطالق مفاوضات متجمدة منذ العام 

لو أن الرئيس   : ولذلك من حقنا هنا أن نسأل     . إنه إذاً خطاب في لحظة البداية     . إسرائيلي حول الحل الدائم   
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، أي وقـف ليلقـي خطـاب            عباس وقف ليلقي خطاب إعالن قيام       

لحظة النهاية للمفاوضات، خطاب لحظة اإلعالن عن نجاحها، فماذا كان سيقول عن خطة تلـك الدولـة                 
ومستقبلها أكثر مما ورد في خطابه هذا؟ ما هي اآلمال التي كان سيعد بها أكثر من الوعود التي بلورها                   

  في خطابه هذا؟
أل هذه األسئلة لنقول إن هذا الخطاب جميل وإيجابي وتنويري وإنساني وديمقراطي، لكنـه خطـاب                 نس

خطاب الكيان المستقل وليس خطاب الكيان      . خطاب انتهاء المفاوضات وليس خطاب بدئها     . اللحظة الخطأ 
  .المحتل

ل ومؤسسات أجنبية   هذه مالحظة أولى، وثمة مالحظة ثانية مثيرة للدهشة، فالخطاب موجه أصال إلى دو            
تجاوز عددها السبعين دولة ومؤسسة، وهو خطاب هدفه طلب المساعدات لشعب محاصر وجائع، ويعاني              
يوميا من ويالت االحتالل، باالجتياح والتدمير واالعتقال والقتل المنظم والمبرمج، ومن البدهي أن يركز              

أربع صفحات، ركزت صفحتان منه على      الخطاب على هذه القضايا، ولكن المفاجأة أن خطابا يتكون من           
وهنالك تقاليـد فـي العمـل الـسياسي         . القضايا الفلسطينية الداخلية، وعلى الخالفات الفلسطينية الداخلية      

الدولي، يتجنب المسؤولون بموجبها الحديث عن مشكالتهم الداخلية في المؤتمرات الدولية، وال يقبلـون              
فلمـاذا إذاً يخـرج المـسؤول    . ير، إلى مشكالتهم الداخليـة من أي مسؤول أجنبي أن يتطرق، أو أن يش 

الفلسطيني عن هذه القاعدة؟ لماذا يحول خطابه في مؤتمر دولي معقود من أجل المساعدات االقتصادية،               
  ؟"االنقالبيين في غزة"إلى خطاب يركز على المشكالت مع 
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ئ والقيم الديمقراطية التي سيـستند      وثمة مالحظة ثالثة، وهي أن الخطاب، وبعد أن يسرد مجموعة المباد          
إليها، يعلن رفضه للحوار مع خصومه السياسيين، بل يحاول أن يفلسف رفض الحوار، ويـصر علـى                 

  .إيجاد بدائل له تنسف المبدأ الديمقراطي من أساسه
في عزلنا عن العالم، وفي إعادتنـا إلـى مرحلـة           "إن هناك من يرغبون     : يقول السيد الرئيس في خطابه    

ويقـول إن االنقالبيـين     . "إن قطاع غزة يعاني اليوم من حصار ظـالم        "ويقول  . "صار الدولي ضدنا  الح
وأنا لن أقبل الحـوار علـى أسـاس         ... يتمسحون اآلن بالدعوة للحوار على أساس فرض األمر الواقع          "

  ."إن االنقالب يجب أن ينتهي أوال وقبل كل شيء. التسليم باألمر الواقع
ال بد من العودة بعدها فورا إلى الشعب عبر إجراء انتخابـات            "يس، بعد انتهاء االنقالب     ويقول السيد الرئ  

إن ": ثم يصل الرئيس في خطابه إلى ذروة ما يريد ويقـول          . "برلمانية ورئاسية تحت إشراف دولي فعال     
و أمر ال يمكـن     االلتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبجميع المواثيق واالتفاقيات التي وقعتها، ه          

  ."لن أقبل تعريض شعبي للحصار الدولي مرة أخرى..... طرحه للمساومة أو التعديل أو التغيير، فأنا 
وهو شديد الوضوح بأن الحوار لـن       . "االنقالبيين"إن هذا الموقف شديد الوضوح في رفضه للحوار مع          

شديد الوضوح بـأن هـذه االنتخابـات        وهو  . ينتهي باالتفاق بل بالدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية       
وهو شديد الوضوح بأن ال عودة بعـد اآلن         . ستكون مشروطة سلفا بالموافقة على اتفاق اوسلو وما تاله        

  ."يعرض شعبي للحصار مرة أخرى"إلى وضع 
في غزة، بـل فـرض بعـد        "االنقالب واالنقالبيين "إن الخطاب يتناسى هنا أن الحصار لم يفرض بسبب          

مقراطية فازت فيها حركة حماس باألغلبية البرلمانية، وفرض الحصار على سلطة الـرئيس             انتخابات دي 
واإلعالن اآلن عن العمل لمنع عودة الحصار، يعني اإلعالن عن العمـل            . وعلى حكومته وعلى برلمانه   

) وعلى غيرهـا  (ووسيلة ذلك أن يفرض عليها      . لمنع حركة حماس من احتمال الفوز باالنتخابات مجددا       
. عليهـا ) وغيرهـا (لفا تأييد كل سياسات منظمة التحرير الفلسطينية، وبخاصة تلك التي ال توافق هي              س

آنذاك، فوز لون سياسي واحد، ومنـع التيـارات الـسياسية الفلـسطينية             "الحرة"وتكون نتيجة االنتخابات    
صة لحل الخالف   وهل يمكن القول بعد ذلك إن هناك فر       . األخرى أن تتواجد في البرلمان حتى كمعارضة      

من خالل الحوار؟ إن الحوار بهذا المعنـى هـو          "االنقالبيين"الفلسطيني الداخلي، أو لفرض التراجع على       
والحوار بهذا المعنى هو دعوة لحلول غير ديمقراطيـة         . تكريس للخالف وليس محاولة لحله أو تجاوزه      

ى الخارجية التي فرضت الحصار فـي       والحوار بهذا المعنى هدفه إرضاء القو     . رغم التغني بالديمقراطية  
  .السابق، والتحالف نعها مجددا

ألم تكن هناك اتفاقات بـين      : ولكننا نضيف ونسأل  . وقد يقول البعض ان استنتاجنا هذا هو مجرد استنتاج        
حول وثيقة األسرى، بدأ بعدها حوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ ثم           "االنقالب"قبل  "االنقالبيين"الرئاسة و 

ن هناك حوار برعاية الملك عبد اهللا أسفر عن اتفاق مكة في السعودية، وتـشكلت علـى أساسـه                   ألم يك 
حكومة وحدة وطنية؟ فهل يعني الموقف الجديد، الموقف المصر على التسليم المسبق بموقف سياسي من               

  لون واحد، أن الخطاب يعلن رسميا تخليه عن اتفاق وثيقة األسرى وتخليه أيضا عن اتفاق مكة؟
إن وصول الموقف الفلسطيني إلى تخوم هذه القضايا، وإعالنه من فوق منبر دولي، أمر خطير للغايـة،                 
ألنه يعلن رسميا، وألول مرة، تبني المواقف الدولية واستخدامها ضد المواقف العربية، تبنـي المواقـف                

  . الحوارالدولية الرافضة للحوار الفلسطيني، والتخلي عن المواقف العربية الداعية لهذا
كانت هناك فرحة سياسية في مؤتمر باريس بعد سـماع الخطـاب            . وبسبب هذا كله  . ومن أجل هذا كله   

الفلسطيني الرسمي، وكانت هناك صدمة سياسية وشعبية، فلسطينية وعربيـة، بعـد سـماع الخطـاب                
  .الفلسطيني الرسمي في مؤتمر باريس

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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   عجز السياسة؟ االقتصاد في سدينجحهل  .٣٠
  حسن نافعة

بعد أقل من ثالثة أسابيع على انعقاد مؤتمر أنابوليس ، والذي استهدف معالجة الجانب السياسي لـصراع                 
وبينما . فلسطيني صهيوني ممتد ، عقد مؤتمر آخر يستهدف معالجة الجانب االقتصادي من ذات الصراع             

ل والمنظمات الدولية للحضور والمـشاركة ،       نجح الداعون للمؤتمرين في حشد أكبر عدد ممكن من الدو         
مما شكل في حد ذاته مظاهرة كبرى قصد منها إظهار دعم المجتمع الدولي وجديته وتصميمه على إيجاد                 

  . تسوية نهائية ودائمة للصراع هذه المرة ، إال أن نتائجهما المعلنة اختلفت كثيرا عن نتائجهما المتوقعة
مر أنابوليس عن إعالن مشترك يؤكد التوصل إلى اتفاق علـى أسـس             فبينما كان يفترض أن يسفر مؤت     

ومبادئ أكثر دقة وتحديدا يلتزم بها الطرفان المتصارعان في جوالتهما التفاوضية القادمة ، إال أنـه لـم                  
تقوم على ذات األسس والمبادئ المنصوص عليها       " إعادة إطالق عملية تفاوضية جديدة    "يتمكن سوى من    

ثبت من قبل أنه طريق مسدود ، وهو ما رأى فيه كثيرون تقهقرا إلى الخلف ولـيس                 " خريطة طريق "في  
  .تقدما ألمام

أما مؤتمر باريس ، والذي لم يكن أحد يتوقع منه أكثر من تعهد بتقديم مساعدات تكفي إلعـادة تـرميم                    
بـت بـه الـسلطة      االقتصاد الفلسطيني المنهار ، فقد أعلن التزامه بتقديم مساعدات مالية فاقت مـا طال             

إذ بينما قدرت هذه األخيرة حاجة االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات الثالث القادمة إلى             . الفلسطينية ذاتها 
أقل من ستة مليارات دوالر ، أعلن المانحون في مؤتمر باريس اسـتعدادهم والتـزامهم بتقـديم مبـالغ                   

  . تجاوزت سبعة مليارات من الدوالرات األمريكية
ا واضحا في مؤتمر أنابوليس أن إسرائيل هي الالعب الرئيسي فـي المرحلـة المقبلـة ، وأن                  كان قد بد  

موازين القوى السائدة ال تتيح للمجتمع الدولي ، على األقل بحكم عالقة إسـرائيل الخاصـة بالواليـات                  
ه أن حكومة   المتحدة ، أن يفرض على هذه الدولة المتمردة شيئا ال تريده ، كما بدا واضحا في الوقت نفس                 

إسرائيل ، على األقل بحكم موازين القوى السائدة في الداخل اإلسرائيلي ، ال ترغب في أن تلزم نفـسها                   
  . مقدما بأي شيء قد يظهرها بمظهر الضعيف لدى الرأي العام المحلي

أما في مؤتمر باريس فقد اختلفت الصورة كثيرا ، حيث بدت الجماعة الدولية حريصة على أن تعـوض                  
وألنه لم يكن بوسع إسرائيل أن تـرفض        . لمال واالقتصاد ما عجزت عن تحقيقه بالسياسة والدبلوماسية       با

أو تعترض وال كان من مصلحتها أن تمنع أو تعرقل ، فقد سعى مؤتمر باريس الستعادة االعتبار المفقود                  
  لكن هل ينجح االقتصاد في سد فجوة العجز في ميزان السياسة؟ . لعملية أنابوليس

تشير أدبيات العلوم السياسية المتاحة والمتوافرة حتى اآلن إلى أن لالقتصاد دورا يلعبه في مجال تـسوية                 
أو حل األزمات الدولية ، خصوصا عندما يتعلق األمر بصراعات اجتماعية ممتـدة ، ومنهـا الـصراع          

في مرحلتين من مراحل    العربي اإلسرائيلي ، كما تشير إلى أن هذا الدور يمكن أن يكون واضحا وفعاال               
  : تطور األزمات أو الصراعات الدولية

هي مرحلة ما قبل اندالع األزمة أو الصراع ، حيث يمكن لالقتصاد ، إذا ما تـوافرت                 : المرحلة األولى 
تستهدف السيطرة على تفاعالت صراعية قـد يـؤدي         " وقائية"شروط معينة ، أن يصبح جزء من عملية         

  . مسلحة أو تصاعد صراع قائم على نحو يهدد البيئة المحيطة ، إقليميا أو عالمياتفاقمها إلى اندالع أزمة 
هي مرحلة ما بعد انتهاء األزمة أو الصراع ، حيث يمكن لالقتصاد ، إذا مـا تـوافرت                  : المرحلة الثانية 

تستهدف تثبيت التسوية أو الحـل الـذي تـم          " عالجية"شروط معينة ايضا ، أن يصبح جزءا من عملية          
توصل إليهما بوسائل أخرى سياسية أو دبلوماسية أو حتى عسكرية والعمل على تحويل البيئـة التـي                 ال

ففي هذه الحالة   . كانت قائمة في مرحلة ما قبل التسوية ، وهي بيئة صراعية بطبيعتها ، إلى بيئة تعاونية               
فين على نحو يساعد    يمكن أن يلعب االقتصاد دورا مهما جدا إلقامة مشاريع تخلق مصالح مشتركة للطر            
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على استمرار دعمهما الستمرار التسوية القائمة والحيلولة دون تجدد الصراع مرة أخرى ويمهد للجهـود          
  . الرامية لمعالجة جذوره

وألن األزمة الراهنة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين هي حلقة في صراع فلسطيني صهيوني قائم وممتـد               
 وليس صراعا محتمال أو مرشحا للتفاقم ، فمن الواضـح أن الـدور              منذ ما يقرب من قرن من الزمان ،       

الوحيد المتصور لالقتصاد في أي عملية تستهدف تسويته يأتي في مرحلة الحقة على التسوية وليس فـي                 
ففي مرحلة ما بعد التسوية يمكن لالقتصاد أن يساعد على تثبيت ما تم التوصل إليه علـى                 . مرحلة سابقة 

لة دون حدوث تراجع أو ارتداد ، وربما خلق ديناميكية جديدة تستهدف إطالق الجهود              األرض ، والحيلو  
  .الرامية لمعالجة جذور الصراع وأسبابه كي ال يتجدد أو يعود لالندالع مرة أخرى

غير أن مؤتمر أنابولس تعامل مع االقتصاد كأداة من أدوات تسوية الصراع ، وليس كـأداة مـن أدوات                   
لتوصل إليها مسبقا ، وهو ما يشكل في تقديري خطأ منهجيا كبيرا لـن يـساعد ، فـي                   تثبيت تسوية تم ا   

تقديري ، على تحقيق األهداف المرجوة ، بل وربما يؤدي إلى عرقلة جهود التسوية الحقيقيـة وإغـالق                  
  . آفاقها نهائيا

  : أما أسباب ذلك فهي كثيرة ، ويمكن إيجازها وعرضها على النحو التالي
فبعد التوقيع على اتفاقية أوسـلو تحمـست        . تبار ذات المنهج من قبل وثبت فشله فشال ذريعا        تم اخ : أوال

أطراف دولية كثيرة ، وبالذات االتحاد األوروبي ، وقامت بالفعل بتقديم دعم مـالي واقتـصادي كبيـر                  
ح أن المجتمع   صحي. تعيش جنبا إلى جنب بجوار إسرائيل     " قابلة للحياة "إلنشاء بنية تحتية لدولة فلسطينية      

، فضال عن الحل من وجهة نظر إسرائيل لـم          " دولة"الدولي لم يكن يتحدث بصراحة في ذلك الوقت عن          
تحتقظ لنفسها فيه بالسيادة على كامل األرض ، غير أن الجميع كان يدرك أنه ال               " حكما ذاتيا "يكن يتجاوز   

  . حل بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة في النهاية
 الظروف المحلية واإلقليمية والدولية التي اختبر فيها ذات المنهج أفضل كثيرا مما هو قـائم                 كانت: ثانيا
وكان الطرفان الفلسطيني واإلسـرائيلي     . فالواليات المتحدة كانت ما تزال تحظى ببعض المصداقية       . اآلن

توظيـف األدوات   قد استطاعا إبرام اتفاقية لتسوية سياسية قابلة للتطوير على األرض ، إذا مـا أحـسن                 
وكانت هناك جهة واحدة تتحدث باسم الفلـسطينيين وقيـادة          . المتاحة لبناء الثقة ومنها األداة االقتصادية     

وكان العالم العربي   . وطنية تاريخية قوية قادرة على إدارة األمور والسيطرة على األوضاع على األرض           
صراع ، على اسـتعداد لتقـديم التغطيـة         ، والذي شارك وألول مرة مجتمعا في مؤتمر دولي لتسوية ال          

  . السياسية الالزمة لدفع جهود تسوية بدأت في مدريد
أما اليوم فالثقة في    . وأخيرا لم تكن إيران في وضع يتيح لها تأثير فعال لعرقلة جهود التسوية أو تخريبها              

ـ        . اإلدارة األمريكية تبدو منعدمة    تقطاب كامـل بـين     والشعب الفلسطيني منقسم على نفسه وفي حالة اس
والنظام العربي الرسمي يبدو مفككـا بـدوره        . تيارين متعارضين كليا ، وال تتوافر له قيادة موحدة قوية         

وغير قادر على التأثير على مجريات األمور أو حتى إقناع حلفائه برؤيته للتسوية ، بعكس إيران التـي                  
  . ألوضاع على األرضتبدو اآلن في وضع يسمح لها بالتأثير الفعال على تطورات ا

توجد شكوك حقيقية حول دوافع وأهداف التحرك الدولي في المرحلة الراهنة من شـأنها أن تـؤثر                 : ثالثا
" سـلطة "فالدعم االقتصادي المقترح سيقدم لجهة واحدة ، تمثلهـا  . سلبا على عملية التسوية وليس العكس 

شكلية ال سند شعبيا لها وتعمل تحت إمرة        " تنفيذية"محمود عباس ورئيس وزرائه فياض والتي هي سلطة         
االحتالل بدون هيئة تشريعية منتخبة وال تسيطر إال على جزء محدود من األرض الفلـسطينية ، وكلهـا         

" تنموية"أكثر منها   " أمنية"عوامل يسهل معها توجيه االتهام للمعونة االقتصادية المقدمة واعتبارها معونة           
 الطرف اآلخر والعمل على تصفية المقاومة المسلحة قبل التوصـل           هدفها تقوية طرف في الصراع ضد     
وحين تلقي المقاومة السالح لن يكون هنـاك خيـار آخـر سـوى              . إلى تسوية يقبلها الشعب الفلسطيني    
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الرضوخ للشروط اإلسرائيلية ، وهو ما يعني أن الهدف الحقيقي للمعونة هو إشعال حرب أهلية فلسطينية                
  . امية للبحث عن تسوية دائمة وعادلةوليس دفع الجهود الر

بدأت عملية التفاوض الجديدة دون أي التزام إسرائيلي مـسبق بوقـف االسـتيطان أو بتفكيـك                 : رابعا
او إزالة الحواجز التي تحول دون حركة وتنقل المواطنين داخل الضفة أو رفـع              " العشوائية"المستوطنات  

 المعتقلين أو حتى الكف عن اعتقال مواطنين جـدد          الحصار المضروب على قطاع غزة أو االفراج عن       
  . ووقف عمليات القتل واالغتيال في الضفة والقطاع

في سياق كهذا يبدو واضحا أن الدعم االقتصادي الذي وعد به مؤتمر باريس جـزء مـن علميـة إدارة                    
وقـع لـه ،     ولذلك نت . الصراع لصالح إسرائيل والقوى الغربية وليس جزءا من حل الصراع أو تسويته           

فقد يستطيع االقتصاد أن يكمل الـسياسة لكنـه ال يحـل            . وعلى عكس ما نتمنى ، أن يفشل فشال ذريعا        
  ١١. ففجوة السياسة غير قابلة للتجسير باالقتصاد ، ألن عجز السياسة ال يعالج إال بسياسة بديلة. محلها

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
 
  أموال المانحين وشروطهم وأسئلة المستقبل .٣١

  ر الزعاترةياس
عندما تطالب السلطة الفلسطينية مؤتمر باريس بدعم مقداره خمسة مليارات وستمئة مليون دوالر فتفاجـأ               
بمنحها سبعة مليارات ومئتي مليون دوالر ، فلذلك دالالته المهمة ، إذ ليس من عادة الدول المانحـة أن                   

  .تقدم أكثر مما يطالب المعنيون
ة للفلسطينيين في نضالهم من أجل تحرير أرضـهم واسـتعادة حقـوقهم             لو كانت هذه األموال مصدر قو     

لكانت الدولة العبرية أول من يقف في وجهها ، لكن األمر ليس كذلك بحال ، وهذا العرس لـيس األول                    
الذي تشهده الساحة الدولية من أجل تقديم المنح للشعب الفلسطيني ، فقد كان هناك عـرس مماثـل بعـد                

  . وإنشاء السلطة الفلسطينيةتوقيع اتفاق أوسلو
والحال أن اتفاق أوسلو ومن ضمنه إنشاء السلطة كان في األساس مصلحة إسرائيلية ، بـصرف النظـر                
عن نوايا الذين وافقوا أو وقعوا االتفاق ، والذين اعتقدوا أن بوسعهم تحويله إلى مصلحة للفلـسطينيين ،                  

حتى لو لم يتضمن ذلك عودة الالجئين إلى األراضي          ،   ٦٧وصوالً إلى دولة على األراضي المحتلة عام        
  ١٩٤, كما ينص القرار ٤٨المحتلة عام 

كان على السلطة الفلسطينية بموجب االتفاق أن تريح االحتالل من وجهه القذر ممثالً في قمـع الـشعب                  
حوالي (قتصادية  ، واال ) خسائر مالية وبشرية  (وإدارة حياته اليومية ، وهي إدارة كانت لها كلفتها األمنية           

، فضالً عن الكلفة السياسية من حيث صورة الصراع أمام الرأي العـام الـدولي               ) ملياري دوالر سنوياً  
  ).دولة محتلة وشعب مقاوم(

مقابل هذه المهمة كان على الدول التي تتبنى دعم الكيان الصهيوني ، وعلى رأسها الواليـات المتحـدة                  
لطة كل ما تحتاجه من دعم ، بل وتسرف فيه علـى نحـو يغريهـا                ودول االتحاد األوروبي أن تقدم للس     

بالصرف بال حساب ، فكان أن تحول كوادر فتح ومنظمة التحرير إلى موظفين ، ومعهم عشرات اآلالف                 
من الموظفين الجدد ، والنتيجة هي تحويل الجزء األكبر من أموال المانحين إلى رواتـب لقطـاع عـام                   

  . متضخم على نحو رهيب
كل ذلك يتم على عين المحتلين وبمعرفة المانحين ، لكنهم سكتوا ألن الثمن المطلوب كان يدفع ، إذ                  كان  

تكفلت السلطة بقمع المقاومة وبنيتها التحتية ، إلى جانب المهام األخرى التي أنشئت من أجلها ، وحـين                  
يتهـا المعروفـة فـي      توقفت عن أداء المطلوب بعد اندالع انتفاضة األقصى إثر وصول المفاوضات نها           

كامب ديفيد انقلبت المنح إلى سيف مسلط على عنق قيادتها التي باتت رهينـة المقاطعـة فـي رام اهللا ،                     
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سـالم  (من تعيين رئيس وزراء بصالحيات كاملة إلى وزير مالية باالسم        : وانهالت الشروط على عرفات   
  .، إلى مسؤول لألمن الداخلي ، باالسم أيضاً) فياض

 السيناريو من جديد ، فقد تدفقت األموال ألن المطلوب هو مسلسل بذات التفاصيل األوسلوية               اآلن يتكرر 
  .، ولكن بمسمى خريطة الطريق التي ينص البند األول منها على وقف اإلرهاب وضرب بنيته التحتية

لـم أن   وقد كان الرئيس الفلسطيني واضحاً في إعالن عزمه تنفيذ ما عليه من التزامات ، فيمـا هـو يع                  
الطرف اآلخر لن يلتزم بتنفيذ ما عليه ممثالً في وقف االستيطان ، وإذا كانت مرحلة أوسلو قد شـهدت                   
جنوناً في تسمين المستوطنات وبناء المزيد منها ، فإن المرحلة الجديدة لن تكون مختلفة ، والمؤشـرات                 

  . األخيرة دليل على ذلك
، وال  " الشرعية مـن جديـد    "ة الذي ينبغي أن يعود إلى       ثمة مشكلة أخرى هذه المرة تتمثل في قطاع غز        

ندري إلى اآلن كيف سيتم ذلك ، هل هو باستدراج حماس إلى مربع خريطـة الطريـق ، أم باجتيـاح                     
إسرائيلي ، أم بتمرير العامين المتبقيين من عمر المجلس التشريعي على النحـو القـائم وصـوالً إلـى                   

  .انتخابات جديدة
هذا هو المخطط ، لكن التعنت اإلسـرائيلي        . للعبة ، ومعها وقف المقاومة والتحريض     المهم أن تتواصل ا   

كفيل ببعثرة األوراق من جديد ، إضافة إلى تطورات عربية وإقليمية في غير صالح واشنطن وتل أبيب                  
  .، فضالً عن رفض قوى المقاومة تمرير لعبة معروفة النتيجة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  عام الفلسطيني على أعتاب سنة جديدة الرأي الاتجاهات .٣٢

  عريب الرنتاوي
سجلت استطالعات الرأي العام الفلسطيني تراجعا مستمرا في شعبية حركة حماس في الـضفة الغربيـة                
وقطاع غزة ، على أن هذه التراجع توقف أو يكاد عند حاجز الثالثين بالمائة ، وفي ظني أن هـذه هـي                      

 ، وكل ما فوقها أو يزيد عنها ، يتأتى عن ظرف سياسي طـارئ أو                الكتلة التصويتية المضمونة لحماس   
  .يدخل في إطار المناكفة مع فتح واالنتقام من سلوكيات قادتها وممارساتهم

على الجانب اآلخر ، تسجل االستطالعات ذاتها ، تناميا ملحوظا في شعبية فتح ، تعود بعض أسبابه إلى                  
ة تحديدا المترتبة على الحصار والعقوبـات ، فـضال عـن            الظروف الصعبة للفلسطينيين في قطاع غز     

الرغبة المتولدة عند قطاع من الفلسطينيين لمعاقبة حماس على انقالبها الحزيراني ، وهي الخطوة التـي                
تقابل برفض متواصل من قبل أكثرية فلسطينية ثابتة ال تقل عن ثلثي الشعب وفقا لالستطالعات المختلفة                

  .  إلى ثالثة أرباع الرأي العاموتصل في بعض األحيان
الرضا عن أداء عباس يبدو معقوال ، ال ينافسه عليه سوى مروان البرغوثي الذي ما زال يحظـى مـن                    

أن تنافـسه عليـه ، ثلـث    " الهابطة بالبراشوت "زنزانته بنفوذ كبير ، لم تستطع بعض الرموز والقيادات          
أو يزيد قليال لعباس ، وقرابة الثلثين للبرغوثي        أصوات الفلسطينيين ستذهب لقيادي من حماس والنصف        

فيما إذا جرت االنتخابات الرئاسية اآلن ، وكان إسماعيل هنّية هو مرشـح حمـاس مقابـل عبـاس أو                    
  .البرغوثي عن فتح

حوالي أربعين بالمائة من الفلسطينيين يرون أن       .. وبنسب متقاربة : والفلسطينيون منقسمون بين شرعيتين   
رعية ويجب أن تستمر في غزة ، وقرابة الخمسين بالمائة يرون حكومة فّياض شـرعية               حكومة هنّية ش  

ويجب أن تستمر في عملها ، علما بأن الفلسطينيين ما عادوا يثقون بخطاب فتح أو حماس اإلعالمـي ،                   
نعدام ونصفهم تقريبا يعتبرون أن هذا الخطاب ال يتمتع بأية مصداقية ، األمر الذي ال يمكن تفسيره إال با                 

  . الخيارات والبدائل أمام الفلسطينيين
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أخطر ما في نتائج االستطالعات أن نسبة تزيد عن ربع الفلسطينيين ترغب في الهجرة وتفكـر بهـا ،                   
 بالمائة والسبب يعـود     ٢٥ بالمائة ، وتنخفض في الضفة العربية إلى         ٣٢ترتفع نسبة هؤالء في عزة إلى       

  .ة وأمنية واحتالليةلألوضاع الراهنة من اقتصادية متردي
يعتقـدون أن   ) بالمائـة ( ٦٥وتبدو هذه األرقام طبيعية إذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن ثلثي الفلـسطينيين              

فرصة قيام دولة فلسطينية خالل السنوات الخمس القادمة غير موجودة أو ضئيلة ، وهـي تقريبـا ذات                  
نابوليس ، تزيد أو تقل خمـسة بالمائـة بـين           النسب المسجلة خالل األشهر التي أعقبت انطالقة عملية أ        

  .استطالع وآخر
وهم يعيشون هواجس   .. الفلسطينيون منقسمون فيما بينهم ، تتوزعهم حماس وفتح بشرعيتيهما        : الخالصة

الحصار والضائقة االقتصادية التي تعتصرهم ، فضال عن فقدانهم الثقة في إمكانية إنهاء االحتالل وبنـاء                
 والمؤسف حقا أن إحساسهم باألمن الفردي في الضفة والقطاع ، لـم يتحقـق إال بعـد                  الدولة المستقلة ،  

االنقسام واالنفصال بين شطري الدولة العتيدة ، األمر الذي يؤكد ما كان يقـال عـن دعـم الفـصيلين                    
  .وتغطيتهما للخارجين على القانون والمافيات والعائالت المسلحة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  ...!وشطب فلسطين" جنون العنصرية" و" دولة اليهود .٣٣

  نواف الزرو    
ومعها حقـوق شـعب     " شطب فلسطين "و" جنون العنصرية "و" دولة اليهود : "نجمع جدليا ومنطقيا ما بين    

ثانيا، فدولة اليهود تحمل في تطبيقاتها      " حق العودة لماليين الالجئين   " أوال، وفي    ٤٨فلسطين في فلسطين    
ية، في الوقت الذي تحمل فيه بالتأكيد هـدف شـطب وإنهـاء الملفـات     على األرض كل أشكال العنصر 

  .الفلسطينية
 ربما تكون جبهة العنصرية والتمييز العنصري الذي تمارسه مؤسسات الدولة اإلسـرائيلية لـيس               -ولكن

، بل أيضا ضد كل الشعب العربي الفلسطيني على امتداد مساحة فلسطين مـن أهـم                ٤٨فقط ضد عرب    
 والملفات غير المستثمرة عربيا إعالميا وسياسيا كما يجب، ذلك أن العالم قد ينتبه إلـى                وأخطر الجبهات 

هذه الجبهة أكثر من غيرها نظرا لسطوة مفاهيم وقيم الحريات العامة وحقوق اإلنـسان، فـإلى جانـب                  
ما لـذلك مـن     االحتالل اإلسرائيلي بكافة أعبائه وأثقاله وتداعياته على كافة مجاالت الحياة الفلسطينية و           

تنطوي على أهمية مختلفة كما تابعنـا مـا         " التمييز-األبرتهايد"مكانة في القرارات األممية، إال أن قصة        
تحتل بامتياز قمة هرم الدول التي      " إسرائيل"جرى في جنوب افر يقيا وفي أماكن أخرى في العالم مثال، و           

 فـي هـذه     ٤٨ر لها، إذ أصبح عـرب       تقترف التمييز العنصري، واألدلة والشهادات على ذلك ال حص        
المرحلة في دائرة االستهداف العنصري اإلسرائيلي أكثر من أي مرحلة سابقة، كما غـدوا فـي مرمـى          

أكثـر مـن أي     " إسـرائيل "اإلستراتيجية التصفوية اإلسرائيلية باعتبارهم يشكلون خطرا استراتيجيا على         
  ...!مرحلة سابقة أيضا

العربـي  - قبيل وخالل وبعد انابوليس على ضرورة االعتراف الفلـسطيني         ويبدو أن اإلجماع اإلسرائيلي   
لم يكن هكذا بدون أدبيات ومناخات وجاهزية عنصرية تـصل          ) حتى لو لم يتم ذلك لهم     "(دولة اليهود "بـ

إلى مستوى الجنون، بل العكس هو الواضح، إذ أخذت المعطيات تتالحق حول المـضامين العنـصرية                
  .ت تترجم عبر االستطالعات والتعليقات وغيرهاوأخذ" دولة اليهود"لـ

أن العنـصرية   "على سبيل المثـال     "إسرائيل"فقد أظهرت نتائج البحث السنوي لجمعية حقوق اإلنسان في          
تنامت بشكل كبير في أوساط الجمهور اإلسرائيلي، وارتفعت األحداث العنصرية ضـد العـرب بنـسبة                

أن شعور الكراهية لدى اليهـود    " إن االستطالعات تشير إلى      ، ويقول التقرير  "خالل السنة الماضية  % ٢٦
  %".١٠٠اتجاه العرب تنامى بنسبة 
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إلى ذلك فقد لمسنا انتعاشا مثيرا في األدبيات العنصرية الصهيونية وانتشارا أفقيا مجتمعيا معاديا للوجود               
يضية الداعيـة إلـى     ، وتسارعا في وتيرة الحمالت التحر     ١٩٤٨العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة      

، وكان من اخطر مؤشرات ذلك التقرير االجتماعي الذي نـشرت معطياتـه صـحيفة               ٤٨تهجير عرب   
يشكلون تهديدا امنيا   " عرب إسرائيل " من المجتمع اليهودي يعتبرون      ٦٣%أن  :معاريف العبرية وجاء فيه     

 مـنهم إن علـى      ٤٠% قال   "، و " منهم أنهم ال يوافقون على السكن بجوار العرب          ٦٨%أعرب  " فيما  " 
  .وغير ذلك من المعطيات العنصرية " الدولة أن تعمل على تهجير العرب 

، "غيـر مفـاجئ   "أن تفشي العنصرية والكراهية تجاه العرب بإسرائيل أمر         "وأكدت شخصيات إسرائيلية    
-توكـاال / فـي الوقـت نفـسه     " دولة يهودية وديمقراطيـة   "وأشارت إلى استحالة التوفيق بين كونها       

أن "، وأكدت وزيرة التعليم اإلسرائيلية السابقة شولميت ألوني في حديث للجزيـرة نـت               "١٠/١٢/٢٠٠٧
العنصرية اإلسرائيلية المتفاقمة تتغذى من التفسيرات الدينية ومن تحريض أوساط المتدينين المتـشددين             "

 زحالقة، رئـيس كتلـة      جمال. ، كما عقب النائب د    "والمستوطنين المعارضين لمساواة المواطنين العرب    
موجـة العنـصرية تعـصف بـالمجتمع الـسياسي          "التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، قائالً إن        

اإلسرائيلي بمجمله، وكل أسبوع يطرح في الكنيست قانون عنصري جديد، مثل قوانين سحب الجنـسية               
ـ / غيرهاوبيع األرض لليهود فقط وشرط المواطنة بإعالن الوالء للدولة اليهودية و           ــرب  ٤٨موقع عـ

-١٠/١٢/٢٠٠٧."   
 بل إن هستيريا العنصرية أخذت تدفع باتجاه علنية فكر وأدبيـات الترانـسفير لـدي            -وليس ذلك فحسب  

يبـدي  "، إذ   "دولة اليهـود  "الصهاينة، وبشكل خاص في أعقاب اإلجماع السياسي اإلسرائيلي على مطلب         
كدولة يهودية أن حصل، كلمة السر للبدء في تنفيذ         " يلالفلسطينيون تخوفا من أن يشكل االعتراف بإسرائ      

سياسة الترانسفير التي انتقل الحديث عنها من األبواب المغلقة إلى نقاشات علنية لدى األحزاب الكبيـرة                
  ".٢٩-١١-٢٠٠٧ /-)ب.ف.ا(عن / والصغيرة

شـطب  "و" العنـصرية هستيريا  "و" دولة اليهود " وفي ضوء كل هذه الحقائق والوثائق المتعلقة ب        -ولذلك  
وبجرائم الحرب واالنتهاكات العنصرية والجرائمية التي تقترف على مدار الساعة ضـد أهلنـا              " فلسطين

على امتداد مساحة فلسطين، لعلنا نحث كافة الدول والمؤسسات العربية المعنية بمناهضة سياسات التمييز              
اإلعالمية وان  /اإلنسانية  / الحقوقية  /نونية  العنصري االبرتهايدي على أن تتحمل بدورها مسؤولياتها القا       

تتحرك من اجل تدويل قضية العنصرية االبرتهايدية اإلسرائيلية ضد ماليين العرب فـي فلـسطين، وان                
 .تعمل على تعميمها على أوسع مساحات أممية ممكنة

  ٢٢/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  :كاريكاتير .٣٤
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