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 ٢٧  :كاتيركاري
***  

  
   بينهم متورط باغتيال الرنتيسي شبكة عمالء في غزة تكشف" حماس" .١

قالت حركة حماس امس االحد انهـا        : من اشرف الهور   -غزة    ٢٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   ذكرت  
  . تمكنت من القاء القبض على مجموعة من العمالء، بعضهم يعمل في جهاز الشرطة في غزة

طق باسم كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس خالل اتصال مع القدس العربي             وقال ابو عبيدة النا   
  . ان المجموعة المعتقلة شاركت في عمليات اغتيال طالت عددا من قادة الفصائل الفلسطينية

ولم يعط ابو عبيدة ايضاحات اكثر عن الموضوع، وقال نحن لسنا على اطالع كامل بالتفاصيل، الفتاً الى                 
يشار الى ان من بين من تم اعتقالهم في تلك المجموعة احد       . ا الملف موجود في ايدي أجهزة االمن      ان هذ 

االفراد الذين يعملون في جهاز الشرطة الفلسطينية التابع للحكومة المقالة التي تديرها حماس، وذكر موقع               
. عملون في كتائب القسام   اخباري فلسطيني مقرب من حركة فتح ان افراد المجموعة الذين ذكر اسماءهم ي            

وقال كل من اعتقل  .  ابو عبيدة ان يكون اي من عناصر كتائب القسام له ارتباطات بتلك المجموعة             ىونف
  .ال توجد لهم عالقة بالقسام

وقال يوسف الزهار قائد شرطة حماس في غزة ان من بين المعتقلين في قضية التخابر مع اسرائيل احد                  
ت صحافية ان مرافقه ينحدر من احدى عائالت غزة ولـيس مـن عناصـر               وذكر في تصريحا  . مرافقيه
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وقال انما كان احد عناصر الفصائل التي انضمت للقوة التنفيذية، ونظـراً             .حركة حماس او كتائب القسام    
واشار الى انه لم يكن يعلـم        .لصيت عائلته والشهداء الذين قدمتهم تم اختياره ليكون مرافقاً لقائد الشرطة          

وقال يجـري حاليـا      .عن مرافقه، الذي قال عنه انه كان فردا عاديا في الشرطة، وليس من القادة             شيئا  
التحقيق معه حول التعامل مع االحتالل ولم يتم حتى اآلن معرفة ما اذا كان مرتبطاً باالحتالل او غيـر                   

  .مرتبط 
م واعترافهم ببعض ان من تم اكتشافه "قال أبو عبيدة: غزة ٢٤/١٢/٢٠٠٧ الشرق االوسط وأضافت

أن من بين جرائم االغتيال التي تم كشف "واوضح ". الجرائم هم من المعروفين بتعاملهم مع االحتالل
بعض خيوطها، جريمة اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس الذي اغتالته اسرائيل عام 

حتى اآلن الحديث عن كشف كامل خيوط ، مشيراً الى انه ال يمكن " بقصف سيارته في مدينة غزة٢٠٠٤
 .هذه الجريمة

فإلى "حتى لو كان ابني مرتبطاً مع االحتالل        " وقال الزهار :  ألفت حداد  ٢٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وأورد
  ". فدماؤهم ليست اغلى من الدماء التي سالت بسببهم،داهية

  
   عقبة أمام مفاوضات الحل النهائياالستيطان: عباس .٢

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عدم قبول مفاوضات بمرجعيات جديدة           :لشايب يوسف ا  –رام اهللا   
 ".أو تنازالت، مهما كلف ذلك من ثمن، مشددا على أن ما حصل في انابوليس كان نجاحاً بالنـسبة لنـا                   

 وأضاف خالل استقباله أعضاء أقاليم حركة فتح المنتخبين في الخليل وجنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام               
حين ذهبنا إلى أنابوليس كان كل من حولنا يعتقد أننا ذاهبون من اجل أن نبيع هـذه القـضية                   : اهللا أمس 

ونتنازل، ولكنهم تيقنوا بعد ذلك بان القضية في أيد أمينة وأننا ال يمكن أن نفرط بحقوقنا ومبادئنـا ومـا                    
فاوضات على أساس الشرعية الدولية     ذهبنا وعدنا بقرار إطالق الم    : أعطتنا إياه الشرعية الدولية، مضيفاً    

  .والقرارات األممية وخطة خارطة الطريق والمبادرة العربية
الوفد الفلسطيني بقي ثابتاً حتى اللحظة األخيرة وحصل علـى مـا يريـد وهـو إطـالق                  : وأكد عباس 

ة  دولة ومؤسـس   ٩٠المفاوضات، مشيرا إلى ان مؤتمر باريس لدعم السلطة الوطنية واقتصادها بحضور            
 باليين دوالر ولكن جاء الـرقم       ٥كنا نتوقع تقديم    .. دولية، كان رسالة دولية على دعم الدولة الفلسطينية       

 باليين دوالر، وهذه األموال تحتاج إلى جهود جبـارة للحـصول            ٧أعلى من ذلك فوصل إلى أكثر من        
وأوضـح   .تي نحتاج إليها  عليها، موضحا أنها ستقسم بنسب معروفة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية ال          

عباس أن أهمية مؤتمر باريس لم تكن اقتصادية فقط وإنما سياسية، وقال إن الحديث لم يكن في االقتصاد                  
وإنما في السياسة وإدانة لالستيطان والحصار من قبل جميع الوفود، معتبرا مؤتمر باريس بمثابة تظاهرة               

ية على أبواب أن تحصل علـى هـذه األمـوال لـدعم             لدعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن السلطة الوطن      
  .االقتصاد

وشدد عباس على أن األمور األمنية تسير سيراً حثيثا كما حدث في نابلس وبيت لحم، وأكد ان النـاس ال              
  .يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية دون االمن واالمان على حياتهم ورزقهم

ت، وهي تواجه عقبات، أبرزها قضية االستيطان       بدأنا المفاوضا : وبخصوص مفاوضات الحل النهائي قال    
التي سنقف عندها طويالً في كل مناسبة، ألننا ال نستطيع أن نفهم لماذا هذا النشاط االستيطاني المحمـوم                  

  ".في الوقت الذي نتحدث فيه عن مفاوضات الحل النهائي
" ته من سير عمل اللجـان     عن راح "وحول عمل التعبئة والتنظيم في حركة فتح، عبر الرئيس الفلسطيني           

مـا  : وقـال  .مؤكداً أن هناك خطوات ممتازة حدثت في قطاع غزة، وتحدث في مناطق الضفة الغربيـة              
يحصل في الضفة الغربية هو نجاح عظيم لكل أبناء الحركة وهو خطوة جبارة نحو األمام، كما حدث في                  

وبـإرادتكم، ودعـا إلـى اسـتكمال هـذه      جنين والخليل، ونريد منكم ان تنتخبوا أمناء السر فيما بينكم،        
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إذا تمت هذه الخطوات بهذا الشكل فإن عقد المؤتمر السادس للحركة يصبح ممكناً،             : وأضاف   .الخطوات
  .وهذا بفضل جهود ونشاط التعبئة والتنظيم برئاسة أبو العالء أحمد قريع

احة الفلسطينية، ونحن معها،    هناك أكثر من جهة عربية وغير عربية تريد إعادة اللحمة للس          : وبين عباس 
وحماس جزء من الشعب الفلسطيني وال نريد استثناء أحد، لكن يجب على حماس العودة عـن انقالبهـا                  
والقبول بكل التزامات منظمة التحرير الفلسطينية قبل اتفاق أوسلو وبعده، وبعد ذلك إن شاءوا أن يذهبوا                

واقفنا هذه أبلغناها لكل الداعين للحوار، مؤكدا عدم        وأوضح أن م   .إلى انتخابات مبكرة فنحن نرحب بذلك     
  تكليف أحد من فتح أو غير فتح بالتوسط، وأنه حتى اللحظة ال حوار مع حماس

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
   مقصلة للمفاوضاتاالستيطان :قريع .٣

ن مقصلة نصبت ان االستيطا"رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ) ابو العالء(اعتبر احمد قريع :رام اهللا
القيادة الفلسطينية تعمل ما في وسعها النجاح العملية السياسية ومفاوضات الحل "، مؤكدا أن "للمفاوضات

النهائي، النجاز سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة، يقوم باألساس على جالء اإلحتالل وقيام الدولة 
در من حركة فتح جدد قريع موقفه القائل بعدم وخالل لقائه بكوا. "الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 .جدوى المفاوضات في ظل االستيطان وسياسة األمر الواقع
 ٢٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  حماس تسعى إلى هدنة مجانية مع إسرائيل: عمرونبيل  .٤

 أكد المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني محمود عباس نبيـل عمـرو، أن             : يوسف الشايب  –رام اهللا   
إصرارا من قبل حركة حماس على التهدئة المجانية مع إسرائيل وبأي ثمن، ما يوضـح الغـزل                 "ناك  ه

لماذا كل الضحايا التي سقطت إذا كنا نريـد         : ، متسائالً "الظاهر والمستتر الذي كان بين الجانبين من قبل       
ة بمدينـة رام اهللا     وأضاف عمرو خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاس         .الهدنة بأي ثمن منذ البداية    

الرئيس عباس نجح في عقد هدنة صانت الدم الفلسطيني لعدة أشهر، فلماذا تـم تقويـضها، واآلن                 : أمس
  .يعود الطرح وبشروط سياسية غير معروفة

وأدان عمرو األعمال العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة، موضحاً أن السلطة الوطنية كانت منذ البداية               
ربما إسرائيل تفكـر    : وقال عمرو  . العبثية، والتي أصبحت اآلن عبئاً على الجميع       ضد إطالق الصواريخ  

في استخدام حماس لما هو أبعد، فإسرائيل دائماً تعمل من أجل تثبيت مـصالحها واسـتخدام اآلخـرين                  
  .لتحقيقها

راجـع  وجدد عمرو شروط السلطة الوطنية في بدء أي حوار لترتيب الوضع الداخلي، مشيراً إلى أن الت               
عن االنقالب والتزام حركة حماس ببرنامج منظمة التحرير هو الحل بدالً عن التفاوض معها فـي ظـل                  

وأوضح أنه يوجد جهد     .االنقالب، ألن السلطة ال تريد تكريس الحل العسكري في حل الخالفات الداخلية           
رحب بهذا الحـوار،    عربي مكثف لبدء حوار بين حركتي فتح وحماس، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية ت             

  .بشرط التراجع عن االنقالب وااللتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية
، )اليـوم (وبخصوص مفاوضات الحل النهائي، قال عمرو، ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات، االثنـين              

ل هـي   وهناك ظالل سوداء يلقيها الجانب اإلسرائيلي على أجواء المفاوضات قبل بدئها، وهـذه الظـال              
القرارات االستيطانية التي ندرك مغزى وقت إعالنها، والتي ستضر بالمسيرة السلمية الجديدة التي بدأها              

الجانب الفلسطيني يصر على ضرورة أن تقوم الواليات        : وأضاف .العالم في مؤتمري أنابوليس وباريس    
  .ةالمتحدة ودول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة االستيطاني
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وأكد عمرو، على أن إسرائيل لن تستطيع الجمع بين السالم واالسـتيطان، مطالبـاً اإلدارة األميركيـة                 
بالتدخل لتأكيد مصداقيتها تجاه عملية السالم، التي انطلقت بانطالق مفاوضات الحل النهائي، التي سيفتح              

الرئيس األميركي جورج بوش    وأعرب عمرو عن أمله، بأن تسهم زيارة         .فيها كافة ملفات الوضع الدائم    
للمنطقة في أعطاء زخم هائل لعملية السالم، داعياً إلى استغاللها من أجل التقدم في عملية السالم وزيادة                 
الدعم للسلطة الوطنية، مشيراً إلى أن حركة فتح هي مكون أساسـي مـن مكونـات العمـل الـسياسي                    

وبشكل مفتوح لكل الحكومات الفلسطينية، كما كانـت        الفلسطيني، ومن حقها إبداء الرأي واالنتقاد عالنية        
  .تفعل عندما كانت ترأس هي هذه الحكومات

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
 
  الحراك قاد الى تسليط الضوء على قيام الدولة الفلسطينية: عبد الرحمن أحمد  .٥

ـ أشار أحمد عبد الرحمن،  مستشار الرئيس عباس، في معرض رده على سؤال              : رام اهللا  بـي  "إلذاعة ال
،  إلى متى ستظل السلطة الفلسطينية سائرة في طريق المفاوضات وراء            "مع الحدث "في برنامج   " بي سي 

،  وقد يعقد مـؤتمر      "باريس"وبعده مؤتمر   " انابولس"الواليات المتحدة وإسرائيل؟،  أشار إلى عقد مؤتمر         
اء بريطانيا،  في بيت لحم باتفـاق      في موسكو، وآخر للمستثمرين، كما ذكر جوردون براون، رئيس وزر         

 بريطاني، معتبراً ان كل هذا الحراك العالمي يسلط األضواء على واقع القـضية الفلـسطينية،            -أميركي  
وكذلك على التعنت اإلسرائيلي،  دون ان تملك هذه المؤتمرات الدولية،  القدرة على وضع آليـة دوليـة                   

  . الدولية،  وعلى اإلنسحاب من األراضي الفلسطينيةإلجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية
وأوضح عبد الرحمن ان القيادة الفلسطينية تدرك الفارق بين هذا اإلجماع الدولي، وبـين القـدرة علـى                  

دولة فلسطينية هذا العام، جدول زمني ينهي االحتالل اإلسرائيلي         : بشكل عام " انابولس"تحقيق ما ورد في     
 إلى ان القيادة تدرك بان إسرائيل الزالت متعنتة، وترفض قـرارات الـشرعية              ، الفتاً ٢٠٠٨خالل عام   

الدولية،  وكلما شعرت إسرائيل بان هناك ضغط دولي إلرغامها على اإلنسحاب،  كلما أسرعت في بناء                 
  .المستوطنات وإطالق المشاريع اإلستيطانية،  من أجل قطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧لحياة الجديدة ا
  

  كرس الدعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية مؤتمر المانحين في باريس:  حسونةالوزير .٦
اعتبر كمال حسونة وزير األشغال العامة واإلسكان ان موقفا سياسيا قد تحقق من خالل مـؤتمر                : البيرة

رار لن يتحقق دون اقامـة الدولـة        المانحين في باريس الذي تم التأكيد من خالله على ان السالم واالستق           
الفلسطينية، وان الدعم االقتصادي موجه اساسا لدعم مؤسسات الدولة الفلـسطينية،  إلـى جانـب بيـان        

إلى جانب الدعم االقتصادي    .  الرباعية الذي اعتبر المستوطنات بما فيها مستوطنات القدس غير شرعية         
  . مليونا٤٣٠ مليارات و٧الذي وصل إلى 

 ١٢٠٠٠٠وجهات الحكومة الفلسطينية موضحا انه سيتم االستمرار في تقديم المساعدات ل            واستعرض ت 
وانشاء صندوق للبطالة من أجل فـتح فـرص         .  الف عائلة في محافظات غزة     ٦٥عائلة فلسطينية منها    

وأضاف هناك مشاريع اساسية منها بناء مقار المقاطعة، واقامة ثالث مناطق صـناعية،              . تشغيلية جديدة 
ناء مجمع الوزارات،  إلى جانب االهتمام بالنواحي األمنية وسيادة القانون من خالل استعادة األمن فـي                 ب

  .المحافظات
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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 والقاهرة تنفي" فتح"مشعل إلى مصر لبحث الحوار مع ... أيَّ مبادرة للتهدئةتنفي  "حماس" .٧
استخف سامي  :  محمود صالح  ، صالح النعامي  ،قاهرةال - غزة  ٢٤/١٢/٢٠٠٧ الشرق االوسط    ذكرت

ابو زهري، الناطق بلسان حركة حماس، بتصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت التي شدد              
ـ          ـ   ."السخيفة"فيها على رفضه التفاوض مع حماس، واصفاً هذه التصريحات ب الشرق "وفي تصريحات ل

رت تعكس حالة العجز التي تمر بها اسرائيل، مشيراً الى أن           ، قال أبو زهري إن تصريحات اولم      "االوسط
. حماس ليست مستعدة أصالً للجلوس مع أولمرت أو الحكومة االسرائيلية وبدون هذه الـشروط الدوليـة               

حماس لم ولن تطرح    "ونفى ابو زهري ان تكون حركته قد طرحت مبادرة للتهدئة مع اسرائيل، قائالً ان               
التهدئة، والمشكلة في االحتالل، وحين يوقف عدوانه على الـشعب الفلـسطيني            أي مبادرة ذات عالقة ب    

  ". يمكننا النظر في الموضوع
من جانب آخر، قال أيمن طه الناطق القيادي البارز في حركة حماس إن خالد مشعل رئيس المكتب 

ا استئناف الحوار السياسي للحركة سيقوم بزيارة لمصر قريباً للتباحث في جملة من القضايا، على رأسه
ونفى طه في تصريحات . بين حركتي فتح وحماس وقضية الجندي االسرائيلي المختطف جلعاد شاليت

أن يكون قد تم تحديد موعد نهائي للزيارة، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه من غير " الشرق االوسط"لـ
  . السلطةالمتوقع أن تؤدي الزيارة الى احداث تحول كبير على صعيد الحوار مع 

في المقابل، نفى مصدر مصري مطلع صحة وجود زيارة مرتقبة لمشعل الى القاهرة، كما نفى المصدر 
وهو مسؤول معني بالتعامل مباشرة مع الملف الفلسطيني، ما تردد عن وجود وساطة مصرية حاليا بين 

جلعاد شاليت مقابل إطالق حماس وإسرائيل بغرض إبرام صفقة لتبادل األسرى بينهما، يتم خاللها إطالق 
  .سراح عدد من األسرى في السجون االسرائيلية

إن حماس لم تعد تريد تسليم شاليت مقابل فك " الشرق األوسط"وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ
قيد عدد من األسرى لكنها تريد اتفاقاً سياسياً شامالً مع إسرائيل يضمن فك الحصار عن قطاع غزة، 

ن واألغذية واألدوية، وفتح معبر رفح، وتسهيل الحركة على المعابر بين قطاع غزة وتزويده بالمؤ
وإسرائيل، والدخول في هدنة طويلة مع إسرائيل تلتزم خاللها حركة حماس بعدم إطالق الصواريخ من 
 .قبل أي فصيل فلسطيني، باتجاه إسرائيل، مقابل أن توقف إسرائيل االغتياالت، واالجتياحات لقطاع غزة

نفى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهـري         :  د ب أ   -غزة   ٢٣/١٢/٢٠٠٧الدستور  وأضافت  
 ما تردد من تقارير صحفية عن نية رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل زيارة القاهرة خالل                 أمس

 حتـى   لم يجر " وقال أبو زهري في تصريحات صحفية      .اليومين القادمين أو مجرد تحديد موعد لزيارته      
اللحظة تحديد مواعيد زيارة مرتقبة لمشعل إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين هناك واالتصاالت ما              

  ".زالت جارية
ذكـرت صـحيفة    :  خالد محمود رمـضان    ، رائد الفي القاهرة   -غزة   ٢٤/١٢/٢٠٠٧ األخبار   وأكدت

وع الماضي اقترح فيهـا     أن رسالة من مشعل وصلت إلى إسرائيل عبر مصر األسب         " يديعوت أحرونوت "
  .هدنة ووقف إطالق نار في قطاع غزة وربط ذلك بقضية شاليط

وبحسب الصحيفة اإلسرائيلية، فإن مشعل كان األسبوع الماضي في السعودية وانضم إليه مسؤولون فـي               
من قطاع غزة، وطرح فكرة وقف إطالق نار متبادل في القطاع فقط ومن دون شروط أخـرى،        " حماس"

  ".وقف إطالق نار كهذا من شأنه أن يفتح الطريق أمام محادثات هادفة لحل قضية شاليط"لى أن مشيراً إ
بعثت خالل السنة األخيـرة     " حماس"عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن       " يديعوت أحرونوت "ونقلت  

فت أن  وأضا. رسائل وصلت مباشرة إلى أولمرت وباراك، ُأرسلت عبر دبلوماسيين أجانب زاروا سوريا           
يتم من خالله وقف إطالق النار في       " وقف واسع : "الرسائل تحدثت عن ثالثة أنواع من وقف إطالق النار        

ووقف إطـالق  . الضفة الغربية وقطاع غزة وبدء مباحثات لحلٍّ مرحلي طويل األمد بوساطة طرف ثالث   
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في القطاع  " محدود"ار  والنوع الثالث هو وقف إطالق ن     . نار في الضفة والقطاع من دون خطوات سياسية       
  .فقط

" قـدس بـرس   "وأفادت مصادر مطلعة تحدثت لـ      : القاهرة، بيروت  ٢٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس  وأورد
متواترة في أكثـر  " حماس"وطلبت عدم اإلشارة إلى اسمها أن أنباء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة          

لم تنقطع يوما منذ أن حدث      " ماسح"من موقع سياسي، وأن االتصاالت الديبلوماسية المصرية مع حركة          
 -الماضي، حيث ظلت القاهرة على موقفها الحيادي من الخالف الفلسطيني           ) يونيو(الخالف في حزيران    

  الفلسطيني ودعت إلى حله بالحوار، 
وممثلها في بيروت أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ " حماس"ـكد عضو المكتب السياسي لأو
، "حماس"و" فتح"تبذل إلعادة الحوار بين حركتي " الجبارة"ية وصفها بـ أن جهودا مصر" قدس برس"

  .لكنه أشار إلى أنه ال توجد مواعيد محددة لبدء هذا الحوار
  

   لن تعترف ابدا به"حماس" تكريس لالحتالل و"إسرائيل"الهدنة مع : ابو مرزوق .٨
 "حماس"رة السياسية في حركة     موسي ابو مرزوق، نائب رئيس الدائ     . دنفي   : زهير اندراوس  -الناصرة  

امس االحد في حديث خاص ادلي به لـ القدس العربي االنباء التي نشرتها مصادر اسـرائيلية رسـمية                  
امس، والتي تحدثت عن قيام رئيس الدائرة السياسية في حماس خالد مشعل، بتوجيه رسالة الي الحكومة                

تعداد للتوصل الـي هدنـة مـع االحـتالل          المصرية عبر الوسطاء المصريين مفادها ان حماس علي اس        
  .االسرائيلي في قطاع غزة، شريطة ان ال تنسحب هذه الهدنة علي الضفة الغربية المحتلة

وقال ابو مرزوق في حديث هاتفي من دمشق ان صواريخ المقاومة الفلسطينية ستستمر بقصف جنـوب                
ين الطرفين، أي بين الدولة الفلـسطينية       وزاد ابو مرزوق قائال ان قضية الهدنة طرحت ب         .الدولة العبرية 

واضاف ان حركة حماس لن     . المستقلة وبين الدولة العبرية، كشرط من حماس لعدم االعتراف باسرائيل         
واردف قائال ان الهدنة اليـوم مـع الدولـة          . تعترف ابدا بالكيان الصهيوني المغتصب، علي حد تعبيره       

  .حتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينيةالعبرية تعتبر من قبل حركة حماس تكريسا لال
اما فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وبين اسرائيل بالنسبة للجنـدي االسـرائيلي                
االسير فقد اكد ابو مرزوق ان المفاوضات بهذا الشأن قد تجـددت مـؤخرا بـين الطـرفين بواسـطة                    

ي المصريين للتدخل اكثر من اجل اخراج صـفقة         المصريين، وكشف النقاب عن ان اسرائيل تضغط عل       
وقال ايضا ان الحكومة االسرائيلية تتوجه الي وسطاء اخـرين، رفـض            . تبادل االسري الي حيز التنفيذ    

  . الكشف عن هوياتهم، من اجل التدخل لدي قادة حماس لحل مشكلة الجندي االسرائيلي االسير شليط
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

 
  تنفي" فتح" و"الجهاد"و" حماس"خطة أمنية أمريكية إسرائيلية لتصفية :  نزال محمد .٩

 أمريكية تحظى بموافقة فلسطينية -تحدثت أنباء عن وجود خطة أمنية إسرائيلية :  رام اهللا-دمشق 
والجهاد اإلسالمي، ال سيما بعد الغارات العسكرية المكثفة " حماس"رسمية تستهدف استئصال حركتي 

  . وات اإلسرائيلية ضد عدد من قواعد الحركتين في الفترة األخيرة التي أعقبت لقاء أنابوليسالتي شنتها الق
أن " قدس برس"محمد نزال في تصريحات خاصة لـ " حماس"واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة 

) حزيران( يونيو ١٤قد أخذت طريقها إلى أرض الواقع بعد " حماس"خطة الستئصال وتصفية حركة 
يمكنها " حماس"نحن إزاء خطة أمنية الستئصال : "على قطاع غزة، وقال" حماس"ي تاريخ سيطرة الماض

  ".أن تتصاعد وتتقدم وفقا للمعطيات
والجهاد " حماس"لكن نزال استبعد أن تنجح هذه الخطة التي أشار إلى أنها تستهدف تصفية حركتي 

  .اإلسالمي، في تحقيق أهدافها
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إبراهيم أبو النجا نفى أبو النجا نفيا قاطعا األنباء " فتح"مجلس الثوري لحركة وفي رام اهللا أعرب عضو ال
والجهاد اإلسالمي من خالل الغارات واالجتياحات " حماس"التي تحدثت عن وجود خطة لتصفية حركتي 

هذه مجرد افتراءات وأفكار : "التي تنفذها قوات االحتالل بعلم الرئيس محمود عباس وموافقته، وقال
 ليستا "الجهاد"و" حماس"وفي السلطة، ولن نسمح بها ألن " فتح"سوسة علينا وال يمكن أن نقبل بها في مد

  "....جهتين غير فلسطينيتين وليستا احتالال حتى نسعى للتخلص منهما
٢٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس  

  
   في قصف صهيوني شرق البريج"القسام" مجاهدين من استشهاد .١٠

استشهدا  "القسام"مجاهدين اثنين من أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"اسل أفادت مصادر ميدانية لمر: غزة
، في حين نجا ثالث من )وسط قطاع غزة(في الساعات األولى من فجر اليوم االثنين شرق مخيم البريج 

 بصاروخ واحد على األقل، أثناء  استهدفتهموأضافت المصادر أن طائرة استطالع صهيونية. القصف
المجاهدين الثالثة كانوا في كمين "وقالت كتائب القسام إن . ة جهادية شرق مخيم البريجقيامهما بمهم

متقدم شرق مخيم البريج وأن القصف استهدفهم قبيل الواحدة والنصف فجراً قبل أن ينقطع االتصال 
  " . معهم

 ٢٤/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  رض علينا الهدنة ال احد يستطيع ان يف: تضرب عسقالن "الجهاد" .١١

من زهير اندراوس واشرف الهـور      ،   رام اهللا  - غزة   -الناصرة   ٢٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   كرت  
 انه ال يمكن ان تطرح موضـوع التهدئـة وال           حركة الجهاد اكد خالد البطش القيادي في       :ووليد عوض 

قتل بحق ابناء الـشعب     مجال لها في وقت تواصل فيه حكومة االحتالل سياسات االغتيال والتوغالت وال           
وقال في تصريحات نقلتها اذاعة القدس المحلية اسرائيل تطرح مسألة التهدئة بعد كل موجـة                .الفلسطيني

دم تقوم بها ضد ابناء شعبنا وبالتالي نحن نقول ان اسرائيل يجب ان تدفع ثمن هذه الجرائم وال يمكن لنا                    
وشدد البطش علـى ان     . ن يدفع المجرم ثمن عدوانه    في حركة الجهاد ان نتحدث في مسألة التهدئة قبل ا         

وقال اذا قرر العدو ان يوقف عدوانه على ابنـاء           .احداً ال يستطيع ان يفرض على حركة الجهاد التهدئة        
شعبنا ويفتح المعابر ويرفع الحصار فهذا شيء من حق الشعب ولكن هذا الشيء يجب ان يكون بعيدا عن                  

  .موضوع التهدئة 
اعترفت مصادر اسرائيلية مساء اليوم بوقوع اضـرار        : ألفت حداد ،  ٢٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف  

جسيمة فى احد المصانع فى مدينة عسقالن اثر سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة مؤكدة عدم وجـود                  
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عـن            .اصابات فى االرواح  
إن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي        "وقالت السرايا    .مطور" قدس"ن بصاروخ   قصف مدينة عسقال  

  ".على جرائم القوات اإلسرائيلية في الضفة وغزة
  
  رحب بالدعم المالي للشعب الفلسطيني دون ابتزاز سياسي ت" حماس" .١٢

اليومية نـشرته   " سطينفل" الدكتور خليل أبو ليلة القيادي في الحركة، خالل حديث مع صحيفة             قال: غزة
إذا كانت هذه    "،"باريس"على الدعم الدولي المقدم للسلطة بعد مؤتمر        معلقاً  ،  )٢٣/١٢() أمس(اليوم األحد   

األموال توزع بشكل عادل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الـضفة والقطـاع وتخـدم مـصلحة الكـل                   
ة وال ضغوطات من أجل تقديم مواقـف        الفلسطيني، وبشرط أن ال يكون من ورائها أي ابتزازات سياسي         

رام اهللا لكي تتقـدم الجهـات       " حكومة"سياسية معينة فنحن نرحب بها، أما إذا كانت توزع أو تعطى لـ             
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الفلسطينية المختلفة بتنازالت في القضية الفلسطينية فنحن نرفض هذه األموال ونعتبر أنها أموال نجـسة               
  ". تضر بالمصلحة الفلسطينية العليا

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧كز الفلسطيني لإلعالم المر
  
  تطالب بإطالق سراح ستة من أخطر مهندسي العمليات االستشهادية" حماس: "يديعوت .١٣

 ان حركة حماس تطالب باطالق سراح       "يديعوت"ذكرت صحيفة   :  وكاالت االنباء  -غزة، القدس المحتلة    
جون االحـتالل علـى راس اي       ستة من اخطر مهندسي العمليات االستشهادية والقادة المسجونين في س         

  .قائمة تبادل محتملة 
الفلسطينية نقال عن الصحيفة ان اسرائيل رفضت سابقا عرضا تقدمت بـه حمـاس              " سما"وذكرت وكالة   
على " منهم يوصفون من الفئة      ٨٠% من كبار نشطائها في السجون ، مشيرة الى ان           ٣٥٠الطالق سرتح   

مكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قدم عرضـا جديـدا           وتقول الصحيفة ان رئيس ال    ". ايديهم دماء 
لوقف اطالق النار واطالق سراح الجندي االسير جلعاد شاليت ضمن اشتراطات جديـدة وان الجانـب                

وحسب الصحيفة فان القادة الذين تطالب حماس باطالق سراحهم هم           .المصري نقل تلك االفكار السرائيل    
:  
 اسرائيليا في سلسلة من العمليات التـي نفـذت فـي            ٦٦ؤول عن مقتل     عبد اهللا البرغوثي وهو المس     -١

  .الجامعة العبرية ومطعم سوبارو ومقهى مومينتو
 حسن سالمة من مخيم خانيونس لالجئين جنوب قطاع غزة وهو المسؤول عن ارسال مفجري باص                -٢

  . اسرائيليا٤٦ في القدس المحتلة ومسؤول عن مقتل ١٨رقم 
  ٢٠٠٢, اسرائيليا في فندق البارك في نتانيا عام ٢٢لمسؤول عن مقتل  نائل البرغوثي ا-٣
 مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح والمسجون مدى الحياة والمتهم باعطاء اوامر لقتل عشرات               - ٤

  .االسرائيليين 
حة  االمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المتهم في قضية مقتل وزيـر الـسيا                - ٥

  .االسرائيلي رحبعام زئيفي
 ١٩٨٩. محمد الشراتحة المتهم بقيادة الخلية التي قتلت ايالن سعدون وافي سسبارتوس في عام - ٦

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  ستواصل البناء الديمقراطي وصوالً إلى عقد المؤتمر السادس خالل ستة أشهر" فتح: "قريع .١٤

فوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، اجتماعا تنظيميا للحركة،         ، م "أبو عالء "ترأس أحمد قريع    :  رام اهللا 
ضم رؤساء لجان مفوضية التعبئة والتنظيم وأمناء سر األقاليم، ولجان األقاليم المنتخبة في إقليمي جنـين                

وبارك للفائزين في انتخابات لجان األقـاليم،        .ووسط الخليل، التي انعقدت مؤتمراتهما األسبوع الماضي      
لى أن مهمتهم صعبة ولكن الحركة تقف خلفهم كل في إقليمه، ألنهم خيار األطر التنظيمية بمحض                الفتا ا 

إرادتهم، وستحترم كل النتائج الديمقراطية باعتبارها الطريق األسلم لبناء هياكل وأطر الحركة في كافـة               
تـسريع العمليـة    ، على ضـرورة     "أبو عالء "وشدد   .المستويات، وصوال النعقاد المؤتمر العام السادس     

الديمقراطية في كافة األقاليم والمنظمات الجماهيرية في الحركة، الفتا الى أن األطر التي تبنـى بـارادة                 
األعضاء والقواعد والممثلين الحركيين، تكون أقوى وأصلب ألنها تمثل إرادة الناخبين الفتحاويين وأقـدر            

إن العملية الديمقراطية التي انطلقت منذ فترة       :وقال   .على القيام بمهماتها،ألنها تمثل طموحاتهم وتطلعاتهم     
  .٢٠٠٨لن تتوقف اال في محطة المؤتمر العام السادس الذي سيعقد في النصف األول من العام 

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  في لبنان  " حماس"العينين يهدد  أبو .١٥
لطان ابو العينـين امـس بمنـع حركـة          في لبنان اللواء س   " فتح"هدد مسؤول حركة    ": السياسة "-بيروت

قـال انـه    , لم يسمه " شيخ خليجي "متهماً اياها بتلقي اوامرها من      , من ممارسة اي نشاط سياسي    " حماس"
من احياء ذكرى انطالقتهـا فـي       " فتح" "حماس"وقال ابو العينين انه اذا منعت        .يملك قصراً في تل أبيب    

ولن نسمح لهم بـأي نـشاط       , ن والسن بالسن والبادئ اظلم    فالعين بالعي "قطاع غزة نهاية الشهر الجاري      
اعلنت امس انهـا    " الحركة االسالمية "مشيراً الى ان    , "وسنمنعهم حتى من تعليق يافطة او الفتة في لبنان        

  ".فتح"ستمنع االحتفال بذكرى انطالقة 
وانهـا  , " في غزة  بأنها عصابة مأجورة تريد اقامة امارة اسالمية      " "حماس"ووصف المسؤول الفلسطيني    

تهدف الى شطب نـضال وتـاريخ       "وانها  , "تتلقى اوامرها من شيخ خليجي له قصر او فيال في تل ابيب           "
  ".منظمة التحرير الفلسطينية

في مخيم البرج الشمالي القريب من مدينـة صـور          " فتح"وقال ابوالعينين في حفل تأبيني الحد مسؤولي        
اننا ورغم حاجتنا الى وحـدة الكلمـة        " "حزب اهللا "و" امل"ركة  الساحلية الجنوبية حضره مسؤولون من ح     

محمـود  " القيادي فـي حمـاس    "لكننا لن نفاوض قتلة تلطخت اياديهم بالدماء ولن نفاوض قبل ان يساق             
الشيخ احمد ياسين االقتـراب     " مؤسس الحركة "الزهار وحاشيته وزبانيته الى المحكمة والذين حرم عليهم         

  ".من سر المقاومة
 ٨٠٠ان هؤالء االنقالبيين الذين سفكوا دماء اخواننا وقتلوا اكثر مما قتل العدو ويتلذذون بتعذيب               "اف  اض

متهماً اياها بالسعي لعقد اتفاق سالم سري مع اسرائيل لهدنة          , "معتقل ليس لهم شرف االنتماء الى فلسطين      
اصغر من ان تشهر فـي وجـوههم   لن نرفع السالح الن هؤالء    "لكنه اكد انه     . عاماً ٣٠تستمر اكثر من    

  ".البندقية
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧السياسة الكويتية 

  
  ويربط قبولها بشروط الرباعية" حماس"أولمرت يرفض هدنة مع  .١٦

" حمـاس "رفضت إسرائيل رسمياً أمس اقتراحات للتوصل إلى هدنة مع حركة           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ي مقابل وقف األخيرة تـصعيدها العـسكري        تشمل وقفا تاماً للقصف الصاروخي على جنوب إسرائيل ف        

الجهـاد  "على قطاع غزة وعمليات االغتيال التي تستهدف ناشطين بارزين في الحركـة وفـي حركـة                 
وقال رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت في مستهل جلسة حكومته األسـبوعية إن أي              ". اإلسالمي

م في الشرق االوسط، ال يمكن أن تكون شـريكة فـي            جهة ال تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسال       
" حماس"فيما اعتبر وزير الدفاع ايهود باراك أن المهمة المطلوب تحقيقها هي إسقاط              حوار مع إسرائيل،    

وأضاف اولمـرت أن إسـرائيل ليـست     ".ال إنقاذها من خالل التوصل إلى اتفاق تهدئة معها        "عن الحكم   
هذا ما أعلنّاه وهكذا    " جهات ال تقبل بالمبادئ األساسية للرباعية الدولية،         معنية أبداً بإجراء مفاوضات مع    

من يقبل بهذه الـشروط     ... هذا ينطبق على حماس والجهاد اإلسالمي وعلى أي جهة أخرى         ... سنواصل
سيكون شريكاً مبدئياً للتفاوض، ومن ليس مستعداً لذلك ال يمكن ألسفنا الشديد أن يكون شـريكاً للحـوار                  

وتشمل شروط الرباعية االعتراف بإسرائيل ووقـف أعمـال العنـف وقبـول             ". ه السياسة لن تتغير   وهذ
ووصف اولمرت ما يدور في القطاع       .االتفاقات السابقة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الدولة العبرية        

ـ     "حرب حقيقة بين الجيش اإلسرائيلي والمنظمات اإلرهابية      "بأنه   ى تقلـيص سـقوط     ، وقال إنها تهدف ال
في اطار حرصنا على اال تتسبب في أزمة        "وأكد أن هذه الحرب ستتواصل      . إلى أدنى حد  " القسام"قذائف  

  ".هذه السياسة تتطلب صبراً ووقفة صامدة... إنسانية تمس بمدنيين غير ضالعين في اإلرهاب أبداً
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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  هاباراك يبقي الباب مفتوحاً لهدنة غير متفق علي .١٧
" ال اساس إلجراء اي مفاوضات مع حركة حماس"ايهود باراك، الذي قال ان  : كفاح زبون: رام اهللا

ولكن، رغم ذلك، ترك باراك الباب مفتوحا لهدنة . مشددا، على انه يجب اسقاط هذه الحركة وعدم انقاذها
اطالق القذائف اذا توقفت حماس عن "محتملة، اذ أعلن في جلسة الحكومة االسرائيلية امس انه 

الصاروخية باتجاه االراضي االسرائيلية، فان إسرائيل ال تعارض وقف نشاطاتها في استهداف ناشطي 
 ."الحركة

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  

  "قسام"إسرائيل تعد مشروع اعتراض صواريخ  .١٨
 أرض  الهادف إلى اعتراض صواريخ القسام وصـواريخ أرض       " كيبات برزل "أعلن باراك، أن مشروع     

القصيرة المدى، بما فيها صواريخ من نوع كاتيوشا التي يستخدمها حزب اهللا، سيكون جاهزاً بعد ثالثين                
يجـب  " هو مشروع طوارئ قـومي    "وقال خالل االجتماع الحكومي المصغّر أمس، إن المشروع         . شهراً

 الـدفاع أعلنـت بدايـة    يشار الى أن وزارة .اعتماده ودفعه حتى االنتهاء منه بالسرعة القصوى ألهميته     
شباط الماضي تطوير هذا النظام الذي يعمل على رادار يرصد إطالق الصاروخ ثـم يطلـق صـاروخاً                  

  .يتصدى له
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧األخبار 

  
  اولمرت يأمر بتغيير معايير اطالق االسرى استعدادا لصفقة مع حماس :اسرائيل تلفزيون .١٩

 الثانية ان مالمح صفقة جديدة بدات تتضح مالمحها بـين            اعلن التلفزيون االسرئيلي القناة     - سما –غزة  
امر بتشكيل لجنة قانونية سـتفحص      " اولمرت"حماس واسرائيل مشيرا الى ان رئيس الوزراء االسرائيلي         

وقـال   ".علـى ايـديهم دمـاء     "من جديد قواعد اطالق سراح اسرى فلسطينيين من اللذين يوصفون بان            
سيا في الصفقة المذكورة مؤكدا ان االجهزة االمنية اإلسرائيلية توافق          التلفزيون ان مصر تلعب دورا رئي     

 سجينا فلسطينيا وان عدد جديد من االسـماء التـي رفـضتها الحكومـة              ٤٥٠مبدئيا على اطالق سراح     
  .ستضاف الى القائمة الجديدة

  :وكانت مصادر اسرائيلية قد قالت ان الصفقة المقترحة تقوم على 
 الصورايخ وقذائف المورتر من قطاع غزة وقفا كامال واقناع الفصائل االخرى              وقف حماس اطالق    -١

  .بوقف اطالق النار
 تلغي اسرائيل بصورة كاملة العملية العسكرية المقررة اخل قطاع غزة مع وقف استهداف القيـادات                -٢

  .والعناصر التابعة للفصائل الفلسطينية
 حدودها على قطاع غزة بما فيها وحدات هندسـية           توافق مصر على نشر قوات امريكية على طول        -٣

  .تشرف على منع عمليات تهريب االسلحة من مصر الى قطاع غزة
 ستطلق حركة حماس سراح الجندي االسير في غزة جلعاد شاليط مقابل عدد من االسرى الفلسطينيين             -٤
  ".ال زال الرقم غير محدد"
يل والواليات المتحدة لن تعارض عـودة حمـاس الـى            اذا صمد االتفاق لمدة ثالثة اشهر فان اسرائ        -٥

  .حكومة وحدة وطنية مع الرئيس عباس 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧سما 

  
  
   إلى موسكو الشهر المقبل لتأكيد معارضة عقد مؤتمر جديدليفني .٢٠
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نقالً عن مصدر سياسي مسؤول في القدس المحتلة أمس أن وزيرة           " اإلسرائيلية"ذكرت اإلذاعة    )ا.ب.د(
وقال المصدر إن ليفنـي سـتؤكد        .بي ليفني ستقوم بزيارة إلى موسكو خالل الشهر المقبل        الخارجية تسي 

لفكرة عقد مؤتمر جديد حول السالم في الـشرق األوسـط فـي             " إسرائيل"للمسؤولين الروس معارضة    
من السياسة الروسية في المنطقة وخاصة      " إسرائيل"العاصمة الروسية كما أنها ستعرب عن عدم ارتياح         

  .                                           ما يتعلق بالملف النووي اإليرانيفي 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  فشل محاوالت اوروبية الحياء المفاوضات بين سورية واسرائيل : دبلوماسيون اوروبيون .٢١

مـس االحـد ان     االسرائيلية في عددها الـصادر ا     ) هآرتس(كشفت صحيفة    :زهير اندراوس  -الناصرة  
وقال المراسل السياسي للـصحيفة بـاراك       . المحاوالت الحياء المفاوضات بين اسرائيل وسورية فشلت      

رافيد، استنادا الي مصادر دبلوماسية اوروبية وصفها بأنها رفيعة المستوي ان الفشل في هذه المحاولـة                
لـصحيفة االسـرائيلية ان     ادي الي الوصول الي طريق مسدود بين تل ابيب ودمشق، مع ذلك اضافت ا             

مقربين جدا من رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت، اكدوا في جلسات مغلقة ان المسار السوري ما               
زال يحمل في طياته اماال كبيرة للنجاح، مقارنة مع المفاوضات التي تـديرها اسـرائيل مـع الجانـب                   

  .الفلسطيني
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  ئيلية حول مخاطر الحربإسرا" توعية "حملة .٢٢

أعلن المتحدث باسم الجيش االسرائيلي، أمس، عن حملة سيطلقها الجيش إلعداد السكان  :تل ابيب
وفي بيان . ، كما قال"في ضوء الدروس المستقاة من حرب لبنان"وذلك ... لمواجهة حاالت طارئة

في االيام "ال الجيش إن الحملة ستطلق اصدرته قيادة الجبهة الداخلية الموكلة الدفاع المدني في اسرائيل ق
عبر وسائل االعالم ومن خالل توزيع كتيب ارشادات للسكان، يحدد االجراءات الواجب اتباعها " المقبلة

السلطات السياسية منحت اإلذن باطالق "وقال البيان ان . بست لغات، ال سيما في حال هجوم بالصواريخ
 .ملة ال تعني وجود اي خطر اندالع نزاع، موضحا ان هذه الح"حملة التوعية هذه

 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   ليفي يقرر العودة إلى الحياة السياسيةديفيد .٢٣

األسبق ديفيد ليفي انه قرر العودة إلى الحياة        " اإلسرائيلي"ذكر مقربون من وزير الخارجية      : )اي.بي.يو(
" يـديعوت احرونـوت   "ونقل موقـع     .ئحة الليكود السياسية والترشح لالنتخابات البرلمانية المقبلة على ال      

االلكتروني عن المقربين من ليفي ان األخير أفصح عن رغبته بالعودة إلى الحياة السياسية خالل حفـل                 
وأضـافوا ان   . ٤٨لمناسبة عيد ميالده السبعين أقيم مساء السبت في بيسان شمال فلسطين المحتلة عـام               

وتـابعوا  ". إسرائيل"في  " مشكلة قيادة "ليكود تحدث خالل االحتفال عن      ليفي، احد القادة السابقين لحزب ال     
  . ان ليفي قرر الترشح على الئحة الليكود في انتخابات الكنيست المقبلة

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  ندوة لتجمع العودة الفلسطيني حول تجربة المبعدين في مرج الزهور .٢٤
ـ  ) بواج(أقام تجمع العودة الفلسطيني       لعودة مبعدي مرج الزهور نـدوة فـي مخـيم           ١٤في الذكرى ال

اليرموك في دمشق، قدمت فيها نبذة مختصرة عن حيثيات اإلبعاد وما رافقها من صمود وتحدي، إضافة                
وصفت مـن خاللهـا     . إلى مجموعة من الشهادات والتجارب الشخصية ألشخاص عايشوا تلك المرحلة         

ن على العودة، وصورة التكافل االجتماعي بينهم، حيث المـشاركة فـي            عملية اإلبعاد، وإصرار المبعدي   
األفراح واألحزان التي كانت تصلهم من األهل في الوطن، وقد تعدى ذلك إلى الفالحين اللبنانيين الـذين                 

إضافة إلى الحديث عن الجانـب اإلعالمـي، ودور الـشهيد           . شاركهم المبعدون في قطف ثمار الزيتون     
عزير الرنتيسي كناطق إعالمي باسم المبعدين والذي رافقه في الترجمة للمحطات األجنبية            الدكتور عبد ال  

الدكتور عزيز دويك، وكيف تمكنوا رغم عدم وجود الفضائيات من نقل معاناتهم كما صمودهم إلى العالم                
  .تهمعبر بعض المحطات، وعبر الصحف واإلذاعات العربية والعالمية، مما ساعد في التسريع في عود

  ١٨/١٢/٢٠٠٧تجمع العودة الفلسطيني 
  
  لألرقام القياسية " غينيس"أسرى فلسطينيون يدخلون كتاب  .٢٥

كشف مدير دائرة اإلحصاء بـوزارة األسـرى والمحـررين          :  وكاالت االنباء  - القدس المحتلة    -غزة  
الثين عاماً قد حفر    الفلسطينية عبد الناصر فروانة امس عن أن األسير سعيد العتبة المعتقل منذ أكثر من ث              

 أن من بين    شار إلى وأ .إعتقال سياسي  أطول فترة    من خالل لألرقام القياسية،   " غينيس"اسمه في موسوعة    
 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر      ٧٣ أسيرا أمضوا أكثر من خمسة عشرعاماً بينهم         ٢٣٢األسرى القدامى   

 ٢٠٠٨ إلى أن العام     لفتو .داء األسرى  يطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح عم     م من من عشرين عاماً وه   
سيشهد أكثر من أسير وقد مضى على اعتقاله أكثر من ثالثين عاماً، إذا استمر حالهم داخـل الـسجون                   

  .اإلسرائيلية
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  المشاريع الصهيونية للسيطرة على المسجد األقصى دخلت طور التنفيذ :  صالحرائد .٢٦

شيخ رائد صالح قيادات االمتين العربية واالسالمية للوقوف بحزم وقـوة           دعا ال :  عمر محارمة  -عمان  
التـي  " القـدس اوال  "ن مـذكرة     وأوضح أ  .ضد المخططات الصهيونية الهادفة للنيل من المسجد االقصى       

اعدتها جمعيات يهودية محلية وعالمية قد دخلت طور التنفيذ الفعلي وهي مـذكرة تحـوي عـددا مـن                   
الخطيرة التي اذا نفذت سيكون لها مساس كبير بالمسجد االقـصى تمهيـدا القامـة               المشاريع الصهيونية   

ن المـذكرة تعتبـر ترجمـةً       أوبـين    .المشروع الصهيوني االكبر والمتمثل باعادة بناء الهيكل المزعوم       
 اصر على مبدأ التقاسم االفقي      نحي،  ٢٠٠٠للمطالب التي تقدم بها باراك خالل محادثات كامب ديفيد عام           

وأكد ان المخطط لم يعـد   .لمسجد االقصى والذي يعطي المسلمين مافوق االرض ويمنح اليهود ما تحتها        ل
في طور النقاشات واالقتراحات بل اصبح جاهزا للتنفيذ وحددت الجهات المانحة لكل مشروع فيه حيـث                

 والـصناديق   توزعت بين جمعيات اسرائيلية محلية وجمعيات يهودية عالمية اضافة الى بعض المنظمات           
  .الدولية

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  

  صراع فتح وحماس ينتقل إلى األطفال داخل األسر الفلسطينية  : تقرير .٢٧
وأنتم تدعون االسالم وال تطبقـون      .. أنتم  قتلة وجواسيس وعمالء لالحتالل     “ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
حيـث أن   طفلين شقيقين خالل أيام العيد،      ، هذه بعض االتهامات المتبادلة التي كانت تدور بين          ”منه شيئاً 
ورغم صغر سنهما اال     .يحسب نفسه على تنظيم فتح    ما اآلخر    يحسب نفسه على حركة حماس، في      أحدهما
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 نحـركتي الان جدالً ومناكفات متواصلة تدور بينهما تعكس الى حد كبير طبيعة الفجوة التي تتسع بـين                   
يرجع اتهاماته لفتح   فاألول   .داخل االسر والعائالت الفلسطينية   جراء الصراع القائم، والذي بات ينتقل الى        

بالعمالة لما يسمعه ويشاهده من اخبار وتقارير واحاديث يجري بثها عبر قناة االقصى المحـسوبة علـى                 
حماس، في حين يدافع أخوه عن وجهة نظره باالستناد الى ما يسمعه من زمالئه في المدرسة وما يشاهده                  

الفتـة   منذ بدء الصراع بين فتح وحماس،        مه هذا هو حال    أن وتقول والدة الطفلين   .عبر تلفزيون فلسطين  
قنعهمـا  تاول على الدوام ان     حتهي  و .درك ان قيادتي الحركتين ال تبالي بما يجري بين الناس         إلى أنها ت  

 اختهما الكبرى   تابعوفي المقابل ت   . لكن دون جدوى   ،بأن االنتماء يجب ان يكون لفلسطين وليس لالحزاب       
حسب على جهـة    تن  أقبل  ت فلسطينية وال    هاان،  ل بنوع من االفتخار    من شجار وتقو   أخويهاما يجري بين    

دون غيرها، وال تتردد في القاء اللوم على قيادات فتح وحماس في دعم انتقال الصراعات الحزبية بينهما                 
ما يجري في تلك االسـرة الفلـسطينية مـن     إلى ذلك فإن .الى الشارع وحتى بين االشقاء داخل المنازل 

ية بين الطفلين ورغم ان أباهما غير محسوب على الحركتين، يعكس بصورة كبيرة تراجع              مناكفات سياس 
افق معالجة االنقسام الحاصل في المجتمع الفلسطيني رغم كل ما تعلنه  بعض قيـادات الحـركتين مـن                   

قـصاء  إنهاء االزمة الداخلية تتطلب     إن  أامكانية العودة للحوار، ما يجعل  غالبية من الفلسطينيين يرون           
  .الحركتين معا عن قيادة النظام السياسي الفلسطيني

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  ف مع المعاناةتشديد الحصار وتعاقب األزمات يدفع مواطني غزة إلى التكي: تحقيق .٢٨
 بات تعاقب األزمات الحياتية الواحدة تلو األخرى على مواطني قطاع غـزة، أمـرا               : حامد جاد  -غزة  

وكأنهم أصبحوا مؤهلين للتكيـف      قطاع من أموال دعم الدول المانحة،     ال استثناء   همه، فلم يثر  متوقعا حدوث 
لم تعد التهديـدات اإلسـرائيلية بتـشديد         كما   .مع هذه اإلجراءات العقابية غير المستحدث اتخاذها بحقهم       

اعة المتبلـورة   ولعل هذه القن   .همالحصار والتلويح براية الحرب المعيشية، وقطع الكهرباء تقض مضاجع        
لدى شريحة واسعة من مواطني القطاع ال تعكس استكانتهم وتسليمهم بالواقع المعاش، بقدر مـا تعكـس                 

عـرب   وفي هذا الصدد ي    .قدرتهم على معايشة النكبات التي عاصرتها أجيالهم على مدار العقود الماضية          
 مؤكدا أن هذه    ،ية واقتصادية ل األعمال عن تشاؤمه مما سيشهده قطاع غزة من مستجدات سياس          ارجأحد  

 ال تنبئ بحدوث أي تغيير ايجابي في القريب العاجـل           األخيرالمستجدات في ضوء نتائج مؤتمر باريس       
 مليون فلسطيني مـن معانـاة وحرمـان         ١,٥مر به    وأشار إلى أن ما ي     .وال حتى في نهاية العام المقبل     

 وصفه وال يمكن قبوله تحت أي شعار مهمـا          وانهيار اقتصادي شامل وتقييد للحركة وللحريات ال يمكن       
فكر بالهجرة ولكن ما آلت إليه أوضاع غـزة مـن تـدهور             يكن  يلم  أنه  أب لسبعة أبناء     فيما يقول    .كان

 عن قلقه ازاء المستقبل التعليمي      اعرب م .مرهذا األ فكر بجدية في    ي هوفقدان ألدنى أمل بانفراج قريب جعل     
من واعتبر  . إن أكملوه نهاء تعليمهم   إمل بان يحظوا بفرصة عمل ما بعد        من أ  ليس هناك    أن مبينا   ،ألبنائه

بمثابة الشمعة الوحيدة التي بالكاد تستطيع      هو  ن استمرار السلطة بصرف رواتب الموظفين       جهة أخرى أ  
بشعلتها الخافتة شق الظلمة الحالكة، مقلال في ذات الوقت من اهمية توفر الرواتب في ظل عـدم تـوفر                   

  .تي يرغب المواطنون بشرائهاالسلعة ال
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
 "حزب اهللا"و" إسرائيل" أوروبي يكشف بعض أسرار وتعقيدات مفاوضات األسرى بين خبير .٢٩

قال خبير أوروبي في شؤون المفاوضات بين الدول، يتابع منذ سنوات ملف تبادل األسرى بين : برلين
ة لديه من خالل المتابعة والتحليل وبعض المعلومات التي إسرائيل وحزب اهللا أن المعطيات المتوفر

حصل عليها من صحفي لبناني كان يعمل في فترة الثمانينات مع إحدى الصحف الخليجية، تفيد بأن 
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الطيار اإلسرائيلي رون أراد، هو في عداد األموات وان جثته لم يتم العثور عليها بالرغم من الجهود 
من جهة ثانية قال الخبير األوروبي إنه تناهى . هللا بالتعاون مع أطراف أخرىالمضنية التي بذلها حزب ا

إليه من أكثر من مصدر أن الوسيط األلماني في عملية التفاوض بين حزب اهللا وإسرائيل جيرهارد 
كونرد، الذي يعمل حالياً بتكليف من األمم المتحدة، قد عقد بعد عملية التبادل الجزئي األخيرة، جثة 

ئيلي مع رفات مقاومين لبنانيين، عدة اجتماعات مع مندوبين عن إسرائيل وحزب اهللا انتهت إلى إسرا
تراجع كبير لآلمال التي كانت معقودة على المفاوضات إلتمام عملية تبادل واسعة النطاق تشمل الجنديين 

  .األسيرين لدى حزب اهللا
لتي طرأت قال الخبير األوروبي إن وردا على سؤال آخر حول مصير المفاوضات بعد التعقيدات ا

إسرائيل ستعود إلى الطاولة رغما عنها خصوصا وأن أولمرت بحاجة إلى تسجيل رصيد في هذا الملف، "
 ".أما حزب اهللا فإنه يقاتل خالل المفاوضات ويعرف أن النفس الطويل وعدم التنازل هما مفتاح النصر

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  قرار فلسطيني  " إسرائيل"ربي مع التطبيع الع: مصر .٣٠

أكد مصر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، أن قرار تطبيع العالقات العربية اإلسرائيلية هو : القاهرة
قرار فلسطيني، مشيراً إلى أن هناك مشاورات تنسيقية مستمرة بين األطراف العربية التي شاركت في 

م نتائج االتصاالت والمشاورات الفلسطينية اإلسرائيلية أوال ومع الجانب الفلسطيني لتقيي" أنا بولس"مؤتمر 
بأول، مشددا على أن هناك اتفاقا عربيا واضحا وحاسما يربط التطبيع الكامل سياسيا واقتصاديا بالتسوية 

الجانب الفلسطيني هو من ستستمع األطراف العربية إلى قوله النهائي في مسألة التطبيع : وقال. النهائية
، موضحا أن األطراف العربية توافقت على إعطاء الجانب الفلسطيني هذه الورقة "ائيلإسر"مع 

وأضاف أن وجهة النظر . التفاوضية لتعزيز وتدعيم مواقفه في المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي
ادي العربية فيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية  اإلسرائيلية هي أهمية تالزم المسارين السياسي واالقتص

بحيث تسير المفاوضات جنبا إلى جنب مع إجراءات إسرائيلية إلنهاء الحصار المفروض على الشعب 
  . الفلسطيني وإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته ووقف االستيطان الكامل الفوري

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  االستيطان غير شرعي واالحتالل صلب المشكلة االقتصادية: جيالنرو .٣١

جي جوناس غوح ستور عن قلق حكومة بالده ازاء         يعبر وزير الخارجية النرو   :  بارعة علم الدين   -لندن  
الوضع في الشرق األوسط، مشدداً على أنه إذا لم تنجح عملية أنابوليس في الوصول إلى الـسالم بـين                   

منطقة ستـصل   الفلسطينيين واإلسرائيليين ومع استمرار النزاعات والمشاكل األخرى في المنطقة، فإن ال          
ال بد من ابداء مالحظة أخرى في هذا المجال، وهي أن الـشعوب             ": وأضاف الوزير . إلى شفير الهاوية  

إن ": جـي يرووقـال الـوزير الن     . ستحاسب االحتالل واالستبداد دوماً، وليس هناك شيء جديد في هذا         
تمامـاً موقفنـا مـن هـذه        المستوطنات تخلق احباطاً حقيقياً لدى الفلسطيني، واإلسـرائيليون يعرفـون           

لكن ال بد لي من القول إنني عنـدما أتحـاور مـع العديـد مـن                 . وهي أمر مؤسف جداً   . المستوطنات
اإلسرائيليين ضمن أجواء خاصة اسمع ما كنا نسمعه قبل مؤتمر أوسلو، وهو أن الوضع داخل إسـرائيل                 

  .سيكون صعباً جداً إذا لم تنجح جهود السالم
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الحياة 
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   حرصاً على أن تكون زيارته متوازنة"الكنيست" يرفض إلقاء خطاب أمام بوش .٣٢
ـ     :  وكاالت االنباء  -القدس المحتلة    نتيجـة رفـض    " صدمة"أعرب مسؤولون إسرائيليون عن شعورهم ب

الرئيس األميركي جورج بوش، إلقاء خطاب أمام الكنيست خالل زيارته األولى التي من المقرر أن يقوم                
وأرجعت، مصادر في البيت األبيض، السبب إلى أن بوش يريد أن تكون زيارته إلى              .  العبرية بها للدولة 

، فإذا ألقى خطاباً في الكنيست، فيتوجب عليه أن يلقـي خطابـاً             "متوازنة"إسرائيل واألراضي الفلسطينية    
وأشارت . ن اإلسرائيلي مماثالً أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، وفقاً لما ذكرت القناة العاشرة بالتلفزيو          

مصادر سياسية أميركية إلى أن بوش ال يمكنه إلقاء خطاب أمام البرلمان الفلسطيني، حيث أن ذلـك قـد                   
، كمـا أن    )حمـاس (له، نظراً ألن غالبية أعضائه من حركة المقاومـة اإلسـالمية            " حرجاً بالغاً "يشكل  

 ذكرت مصادر البيت األبيض أن بوش رفض        كما. السلطات اإلسرائيلية تعتقل معظم النواب الفلسطينيين     
أيضاً قبول دعوة رسمية لحضور حفل عشاء، وجهها له رئيس الحكومة اإلسرائيلية، قائالً إن ذلك يفرض                

  .عليه قبول دعوة مماثلة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  ي المستوطناتتظاهرة امام متجر رجل اعمال اسرائيلي يبن: نيويورك .٣٣

انشد ناشطون فلسطينيون وأميركيون في نيويورك، مساء أمس االول، ولمدة سـاعتين            :  وفا –نيويورك  
وقـال  . كاملتين اناشيد ضد االستيطان مستوحاة من الفلكلور الفلسطيني، وأغاني عيد المـيالد المجيـد              

 التي ينظمها االئتالف مـن أجـل        االئتالف من أجل العدالة في الشرق األوسط في بيان له، إنها الرابعة           
 تشرين الثاني الماضـي ضـد رجـل األعمـال           ١٣منذ  )  نيويورك -عدالة  (العدالة في الشرق األوسط     

المعروف ببنائه مساكن في مستوطنات الضفة خاصة مستوطنتي متتيـاهو الـشرقية            " ليفايف"اإلسرائيلي  
 نيويورك  -لبرغوثي من ائتالف عدالة     وقالت رهام ا  . على أراضي بلعين، وتسوفيم على أراضي جيوس      

قد جعل الحياة الطبيعية واالحتفال بالعيد هذه السنة شيئاً مستحيالً للفلسطينيين بسبب نشاطاته             " ليفايف"ان  "
االستيطانية، ونحن هنا في نيويورك سوف نُعكر أجواءه االحتفالية هذا الموسم بالتظاهر ضـد نـشاطاته                

  ".أمام محله الجديد في مدينتنا
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  وفداً إيطالياً رسمياً من دخول غزةإسرائيل تمنع  .٣٤

أدانت حكومة تسيير األعمال الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، في بيان مقتـضب، منـع الوفـد                : غزة
وقالت مصادر إعالميـة إن     . االيطالي من الدخول إلى قطاع غزة، المحاصر منذ ستة أشهر على التوالي           

لوفد االيطالي الرسمي، الذي يضم عضو مجلس الشيوخ فيرناندو روسي، اجتمع في األيام الماضية مع               ا
وزير الخارجية االيطالي وطلبوا التنسيق مع حكومة االحتالل لضمان دخول الوفد إلى غزة، لكن فقـط                

ـ      . أمس وصل الخبر عن طريق السفارة االيطالية بالرفض        اب والمـواد   وذُكر أن أكياس األدويـة واأللع
األخرى الذي يحملها الوفد سلمت ألعضاء من مؤسستين إيطاليتين غير حكوميتين يعملن في غزة والذين               

  .  المواطنينىسيقومون بتوزيعها عل
  ٢٣/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   األحمر يعرب عن قلقه إزاء القيود اإلسرائيلية المفروضة على الفلسطينيينالصليب .٣٥

إن السكَان الفلسطينيين الذين    : قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، امس، في بياٍن صحفيٍ        : فا و –عمان  
. يعيشون في األراضي المحتلة يواجهون أزمةً إنسانيةً متفاقمةً نتيجة التدهور الكبير للوضع السائد هنـاك     

وسط وشمال أفريقيا بياتريس    وقالت رئيسة العمليات في اللجنة الدولية للصليب األحمر لمنطقة الشرق األ          
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إن اإلجراءات التي تفرضها إسرائيل تنطوي على تكاليف إنسانية باهظة وتترك للنـاس             : ميجيفان روغو 
الذين يعيشون تحت االحتالل ما يكفي فقط للبقاء على قيد الحياة لكنه ال يكفـيهم لعـيش حيـاة عاديـة                     

ة فورية لتحسين الوضع اإلنـساني فـي غـزة          ودعت اللجنة الدولية إلى اتخاذ خطوات سياسي      . وكريمة
وناشدت إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني، والتخفيـف مـن القيـود              . والضفة

المفروضة على الحركة في قطاع غزة وفي الضفة، ورفع اإلجراءات االنتقامية التي تـؤدي إلـى شـِل                  
ية الفصائل الفلسطينية وقـف اسـتهداف المنـاطق المدنيـة           وناشدت أيضاً اللجنة الدول   . الحياة في غزة  

  .وتعريض حياة المدنيين للخطر
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
   أكاديمي عراقي ٢٠٠ عالماً نووياً و٣٥٠الموساد قتل : كيي أمرتقرير .٣٦

  أن جهاز الموساد تمكن باالشتراك مع القوات األميركيـة فـي           ،كييكشف تقرير أمر  :  وكاالت -بغداد  
 أستاذ جامعي في المعارف العلمية      ٢٠٠ وأكثر من    ، عالما نوويا عراقيا   ٣٥٠حتى اآلن من قتل     ،  العراق
 بعد أن فشلت الجهود األميركية منذ بداية الغزو في استمالة عدد منهم للتعـاون والعمـل فـي                   ،المختلفة

شوارع المدن العراقيـة    أشار إلى أن أحد أسباب انتشار االنفجارات في بعض          فيم   .األراضي األميركية 
  .يكون المستهدف منه قتل العلماء

 ٢٤/١٢/٢٠٠٧السياسة الكويتية 
    

   الفلسطيني والشأن الداخلي اإلسرائيليالرئيس .٣٧
  منير شفيق

ال يستطيع أحد أن يفهم أو يتفهم تصريحين فلسطينيين رسميين بخصوص إصرار أولمرت ومـن قبلـه                 
 دولـة لليهـود،     "إسرائيل" أو في األدق القول إن       "إسرائيل" على اسم    "يهودية"شارون على إضافة صفة     

وذلك باعتبار الموضوع شأنا يخص اإلسرائيليين، أو شأنا داخليا ومن ثم ال عالقة للفلسطينيين والعـرب                
  .والمسلمين به

محمود عباس الرئيس الفلسطيني قال ألولمرت هذا شأنك أن تسمي دولتك كما تشاء وليس شأني، وكرر                
  ."كبير المفاوضين" نفسه وبعصبية أمام التلفزة صائب عريقات الذي حمل لقب المعنى

المغتـصب  "هذا يعني أن الموقف الرسمي الفلسطيني يرى في الموضوعة القائلة إن الكيان الـصهيوني               
 دولة ووطناً لليهود فقط، مسألة شكلية ولفظية، وال تحمل محتـوى            ")دولة إسرائيل (لفلسطين، والذي أقام    

  .داً، أو أبعاداً سوف تترتب عليهامحد
 الظاهري لهذه القضية ال معنى له إال توجيهه للرأي العـام الفلـسطيني والعربـي                "التسخيف"طبعاً هذا   

واإلسالمي خصوصاً والعالمي عموماً، بالقول إن الموضوع تافه وشكلي وال معنى له، فال تقلقـوا مـن                 
، ولكن بالنسبة إلى    "الدولة اإلسرائيلية "و ألي اعتراف بـ     نتائجه حين يصبح متضمنا لالعتراف الدولي، أ      

شارون وأولمرت والقيادة اإلسرائيلية، وترداده على لسان بوش كذلك ال قيمة لهذا التسخيف، ألنه قد يقرأ                
  .باعتباره هروبا من معارضته، أو من اتخاذ موقف في مستوى خطورته

 ويؤيده من المفاوضـين الفلـسطينيين، يعلمـون أن          الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن يكرر كالمه      
القيادة اإلسرائيلية ليست بهذه السخافة لتطرح عليهم وعلى العالم اعترافاً جديداً مكشوفاً في هذه المـرة،                

وهذا هو المعنى المقـصود والمباشـر لهـذه         .  دولة لليهود فقط، وهي وطن لهم فقط       "دولة إسرائيل "بأن  
 هذا األساس الرئيس األميركي، وراح يضغط على اآلخرين باتجـاه إقرارهـا             اإلضافة، وقد فهمها على   

  .وفرضها
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 دولة لليهـود فقـط أن تـسقط كـل الحقـوق             "إسرائيل"أما في الجوهر فيراد من االعتراف رسمياً بأن         
الفلسطينية في فلسطين من حيث أتى أي يصبح كل ما قدمه الشعب الفلسطيني في مواجهـة المـشروع                  

ال حق، أي لم تكن فلسطين وطن الفلسطينيين، وهم وحدهم من له حق تقرير مصيرها، كما                الصهيوني ب 
  .يؤكد ذلك القانون الدولي حتى اليوم

أما التداعي المباشر، في هذه المرحلة، لهذه المطالب الصهيونية باالعتراف بأن دولـة إسـرائيل دولـة                 
مهجرين بالقوة من أرضهم وبيوتهم ووطنهم أن       لليهود فقط، فهو اسقاط حق العودة الذي يقوم على حق ال          

 ١٩٤٨يعودوا وهو اسقاط أيضا لحق الفلسطينيين الذين بقوا تحت االحتالل واالغتصاب الصهيونيين بعد              
 في دولـة    "مقيمين"وبهذا يصبحون   .  بالوجود في أرضهم ووطنهم    "الدولة اإلسرائيلية " أي تحت    ١٩٤٩/ 

الحائزين على حق اإلقامة في بلد غير بلدهم، ومن ثم يمكن لذلك البلد             هي لليهود فقط، تماماً كما هو حال        
  .أن يجدد إقامتهم أو ينهيها، ولسوف ينهيها إذ يصبح األمر شأنا داخليا

هذا يعني أن اإلصرار على انتزاع التعريف الجديد بالدولة اإلسرائيلية أسوأ بكثير من اثـم االعتـراف                 
بـالواقع  "أو التسليم   ) ديفكتو ("االعتراف الواقعي "والذي سوغ له بمقولة     السابق علنا أو عمليا أو ضمنيا،       

، أو من خالل الخضوع لموازين قوة راهنة، أو تحت ادعاء انقاذ ما يمكن انقاذه، ودعك من ذلـك                   "القائم
. "برنامجـا مرحليـاً   "التهريج الذي سمي برنامج إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات هيئة األمم المتحـدة              

موحيا بانه مرحلة على طريق التحرير، كما فسره أبطال التخلي عن برنامج التحرير، وذلك في تفسيرهم                
 بقصد اإليحـاء كـأن وراءه       "برنامج الحد األدنى  "لبرنامج النقاط العشر، إذ كما درجت فتح على تسميته          

رير الكامـل، بـسبب     برنامج حد أعلى وهو تحرير كل فلسطين، أو أنه ال يتضمن تنازالً عن هدف التح              
  .الواقعية ومراعاة الظروف الدولية والعربية

أما اآلن فلم يعد من المسموح به تقديم االعتراف من خالل هذه المقوالت والتسويغات، وانمـا يجـب أن       
وهو ما  . يتضمن التنازل عن الحق في فلسطين من جذر جذوره، واعتبار الدولة العبرية وطنا لليهود فقط              

د بلفور، وال قرار التقسيم، وال أي قرار من قرارات هيئة األمم المتحدة، فما كان يشار إليه                 لم يقل به وع   
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، أو إقامة دولة لهم رغم ظلمه وعدم شرعيته، لم يصل إلـى حـد                    

 المحليـين،   اعتبار فلسطين، أو أي جزء منها وطنا لليهود فقط، فعد بلفور اشترط مراعاة حقوق السكان              
أو أكثر من ساكنها عرباً، واشترط أن تكون مؤقتة بينما          % ٤٨وقرار التقسيم أعطى دولة لليهود وتحتها       

  .اللتين أوضحهما أو تضمنهما القرار) الفلسطينية واليهودية(تستعاد وحدة الدولتين 
 / ١٩٤٨ التي نشأت بعـد      "اإلسرائيلية"ولهذا فإن ما يطرح اآلن يتجاوز كل ما سبقه، بما في ذلك الحالة              

 المضلِّل، المخادع، الهروبي، بان المسألة شأن إسرائيل داخلـي          "الرد" األمر الذي ال يسمح بذلك       ١٩٤٩,
 "دولة لليهود فقـط   "وال شأن للرئيس الفلسطيني به، هذا الرد يجب أن يتحول إلى رفض حاسم لموضوع               

 الوصول إلى هذا التمـادي والحبـل علـى          بل اغالق المفاوضات من حيث أتى ألن عدم ذلك جرأ على          
  . الجرار إذا استمر هذا النهج

  ١٩/١٢/٢٠٠٧صحيفة الوقت البحرينية 
  
  والحركات الدينية.. حماس .٣٨

  ليلى األطرش
تعاني حماس وهي تدخل عامها الحادي والعشرين تخبطا واضحا ، وتناقضا بـين أقوالهـا وأفعالهـا ،                  

السياسي ، بدأت حركة دينية هدفها التعليم والعمـل االجتمـاعي ،            ويتبدى االنفصام بين وجهيها الديني و     
  .وانتهت سياسية أوصلت القطاع إلى التجويع واالبتزاز والتجهيل والقتل من أجل أن تحكم

يستدعي حال حماس مواجهة ذات حتمية لتستمر ، وصراحة مطلقة حول التساؤالت التي يثيرها تناقض               
، وكذلك حجم   " المقاومة ال التفاوض  "لة إشكالية أمامها هو شعارها المعلن       ولعل أكثر األسئ  . قولها وفعلها 
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 ، أو نجاحها في معظم      ١٢ - ١٤شعبيتها الحقيقية بعيدا عن حشود مهرجان الذكرى العشرين النطالقها          
  .االنتخابات النقابية

مما حـدث لحركـات     ، ولكنه مطالبة حماس بأن تتعظ       " أذناب فتح "أو  " قلة دين "وال يعني انتقاد حماس     
فالمغاالة في التعصب واستباحة كل شيء وتكفير اآلخرين دفع بالشباب السعودي إلى أن             . إسالمية غيرها 
 ضد القاعدة ، احتكار الحقيقة واإلرهاب أدى إلى تراجع نسبتها في بلد كان المصدر               ٨٠%يصوت بنسبة   

ن عن مناظرة الشباب من موقع إلكتروني       وقد اضطر رجلها الثاني أيمن الظواهري إلى اإلعال       . األول لها 
أما حشود حزب اهللا التي غطت ساحة البرج ثـم عـسكرت   . في محاولة يائسة إلقناعهم بتبريرات جديدة  
وأثبتت االنتخابات التشريعية األردنية انحسار شعبية اإلخوان       . فيها فلم تحل مشاكل لبنان بل زادتها تعقيدا       

ى معظم النقابات ، ولهذا ال يمكن اعتمـاد نجـاح حمـاس فـي                رغم سيطرتها عل   ٢٠%المسلمين إلى   
االنتخابات النقابية األخيرة مؤشرا على شعبيتها ، فللنجاح وسائل الترغيب والترهيب ، وحشد العناصر ،               

  . وعزوف المستقلين عن صراعها مع فتح
 ، ٢٠٠٦التشريعية عـام  وعليها أن تدرك أن نجاحها في النقابات يختلف تماما عما حققته في االنتخابات  

فقد صوت لها جل الشعب الفلسطيني ، المسيحيين قبل المسلمين ، كان تأييدا حقيقيا لحركـة جديـدة لـم         
تتضح أهدافها الحقيقية ، يؤمل منها محاربة الفساد اعتمادا على تاريخ من نظافة اليد وعمـل اجتمـاعي                  

لى رأسهم المؤسس الشيخ أحمد ياسـين ،        وتعليمي متصل ، وزهد ظاهر في السلطة ، وشعبية زعماء ع          
 ، ولم يتصور أحد أن تريق حماس الدم الفلـسطيني           ٩٢ونجوم مرج الزهور الذين أبعدوا إلى لبنان عام         

من أجل سلطة أو حكم، وتتبدى مشكلة حماس في تناقض رؤية زعمائها الجدد عديمي الخبرة الـسياسية                 
عية المبادرة العربية ، ويطالبون بحكومة وحدة وطنية        بعد اغتيال زعمائها المؤسسين ، يصرون على شر       

ودون تقدير لكيفية التفاوض والقتال في آن، وربما اعتقد قـادة           " المقاومة"مع الحفاظ على ثوابت الحركة      
  . لتصدقهم" من العباطة" حماس أن إسرائيل

 شرعية المبـادرة  يعلن أبو مرزوق أن هدف الحركة تحرير األرض بالمقاومة ، ويصر سعيد صيام على    
وهنا يتعين على حماس أن تقنع أتباعها وشعبها بـأن          . العربية بينما يستجدي هنية إسرائيل وقف القصف      

وأن تبرر لهم إصـرارها علـى حكومـة       . ميثاق الوحدة الوطنية والمبادرة العربية ال يحتاجان التفاوض       
  . دم الفلسطيني حين انتزعت منهاإدارية وبلديات هزيلة بغير كليشيهات المقاومة ألنها سفكت ال"

القطاع ، فهي تعيش مع سـكانه القـصف والحـصار         " حررت"كما ال يمكن تصديق اعتقاد حماس بأنها        
وإغالق المعابر الذي تفرضه إسرائيل فهي الحاكم الفعلي له ولمناطق الـسلطة الوطنيـة كلهـا ، أو أن                   

 هي ثمار لمقاومتها ال لمفاوضات أوسلو       -هللا   في غزة أو رام ا     -حماس تؤمن بأن أية حكومة فلسطينية       
  .وتنازالتها

فعلى من ستقرأ مزاميرها حركة حماس؟ ومن سيصدقها من الشعب الفلسطيني ومعظمهم يعانون منهـا               "
 ، حماس مـن    ٧٨كما من فساد فتح واقتتالهما ، ويذكرون أن الحركتين التفتا على االنتفاضة األولى عام               

وأعلنتا أنهما األب الشرعي لثورة الداخل الفلسطيني رغم اقتصار دورهما على           الداخل وفتح من الخارج     
تنظيم االنتفاضة وتوزيعها ، فالمقاومة بالحجر بدأت كردة فعل عفوية للممارسات غير المحتملة والمهينة              

ية ،  لالحتالل اإلسرائيلي ، وأن االنتفاضة األولى هي التي فتحت طريق أوسلو وحتى عودة السلطة الوطن              
فتح " زعران"خرجت عن أهدافها فتقاتل اإلخوة ،       ) الثانية( وحين عسكرت حماس وفتح انتفاضة األقصى     

  .كما تصفهم فتح" إرهابيو حماس"كما تسميهم حماس ، و
 ، تسعى الستقطاب الناس دينيـا والتفـرد         ٢٠٠٠لقد ظهرت بوادر االنفصام في موقف حماس منذ عام          

 ال تختلف عن أية حركة إسالمية أخرى ، ولكنهـا تنفـرد بخـصوصية               بحكمهم سياسيا ، وهي في هذا     
  . وضعها الخطير الذي يحتم تغليب مصلحة شعبها على مكاسب هزيلة

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 
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  لهذه األسباب قد يتأجل أو يلغى االجتياح الصهيوني لغزة .٣٩

  علي الرشيد
ي عن اجتياح وشيك لقطاع غزة، منذ عدة        رغم الحديث المتكرر على لسان قادة جيش االحتالل اإلسرائيل        

أشهر، لمواجهة صواريخ المقاومة التي أقضت مضجع سكان المغتصبات الصهيونية القريبة من شـريط              
وحكمها الذي انفردت به قبل أكثر من ستة        " حماس"القطاع، وزرعت الرعب في قلوبهم، وإنهاء سيطرة        
ستين العسكرية والسياسية حول إعادة احتالل هـذه        أشهر، فإن المالحظ وجود خالفات جدية داخل المؤس       

  .المنطقة، ألسباب كثيرة، وهو ما من شأنه تأجيل الحملة البرية الواسعة، وربما إلغاؤها نهائيا
وبموازاة التأجيل الحاصل في عملية االجتياح، ثمة آراء أخرى في الوسط الـصهيوني بـدأت تتحـدث                 

بحث عن مخرج من ورطة االجتياح، قبل أن يغرق جيـشها           بصوت مسموع وباتجاهات مختلفة، كأنها ت     
، أسباب كثيرة تقـف وراء      ٢٠٠٦في وحل هزيمة أخرى، كما وقع في الحرب العدوانية على لبنان عام             

  :عملية التأجيل، أو إلغاء اجتياح القطاع لعل من أهمها
قدام علـى مثـل هـذه       ـ إن رأس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت يبدو في مقدمة المترددين في اإل            

الخطوة، خصوصا أن مثل هذه العملية قد تفضي إلى مقتل مائة جندي إسرائيلي أو أكثر، وفق تقـديرات                  
صهيونية، ويخشى أولمرت من أن أية مغامرة من هذا النوع، ووقوع خسائر بـشرية غيـر محـسوبة،                  

ي على مستقبله السياسي وإلى     أوحدوث هزيمة لجيشه في مواجهة المقاومة الفلسطينية، من شأنها أن تقض          
التي حققت فـي االخفاقـات خـالل        " فينو غراد "األبد، خصوصا مع قرب صدور التقرير النهائي للجنة         

  .الحرب اإلسرائيلية على لبنان
وبحسب وسائل إعالم عبرية فإن أولمرت ومعه وزيرة خارجيته تسيبي ليفني طالبا الجيش بتحديد موعد               

 إعادة احتاللها، إلى جانب وضع حلول للمشاكل التي ستنشأ إثر ذلك، السيما             وآلية الخروج من غزة بعد    
إمكانية التورط في القطاع وتحمل مسؤولية االحتياجات اإلنسانية والمدنية للفلسطينيين، وتساءل أولمرت            

  .عن الضمانات لتحقيق األهداف التي وضعتها قيادة الجيش للحملة العسكرية على القطاع
تجاه طالب عامي إيلون الوزير في الحكومة الحالية وعضو المجلس األمني المصغر ورئيس             وفي نفس اال  

التفكير بكيفيـة   " قبل القيام بعملية عسكرية واسعة في القطاع      "السابق المندفعين باتجاه االجتياح     " الشاباك"
  .الخروج منها

لوزاري األمني المصغر   وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش اإلسرائيلي عرض على المجلس ا          
تقديرا يفيد بأن عملية عسكرية واسعة، ستؤدي إلى دفع الجيش ثمنا باهظا يصل لعـشرات القتلـى فـي                   

  .صفوفه
وعلى صلة بنفس الموضوع فإن رئيس هيئة األركان الصهيوني غابي اشكنازي رغم تصريحه بجاهزية              

 الدخول إلى غزة، والبقاء فيها، والخروج       مسألة"جيشه لشن حملة برية في قطاع غزة إال أنه اعترف بأن            
  .واقر بأن القرار في هذا الشأن معقد" منها، معقدة أكثر من الرد على صاروخ هنا وهناك

وتشير التوغالت المحدودة التي ينفذها جيش االحتالل من حين آلخر خالل الشهرين الماضيين بـشراسة               
لمخاوف الصهيونية، فعلى سبيل المثال وصف جنـود        المقاومة وبتطور أدائها العسكري، وهو ما يعزز ا       

 الجـاري،   ١٢/٢٠بتاريخ  ) وسط قطاع غزة  (صهاينة االشتباكات العنيفة التي وقعت في منطقة المغازي         
  ".معارك حقيقة مع مقاتلين مدربين بشكل جيد"مع المقاومة الفلسطينية بأنها 

  
افق قوات االحتالل خالل اجتياحها للقطاع، شهادات       ونقل المراسل العسكري للقناة العبرية الثانية، الذي ر       

لجنود االحتالل الصهيوني الذين شاركوا في التوغل، حيث قال الجنود إن ما حـدث شـرق المغـازي،                  
مختلف عن كل العمليات التي خاضها جيش االحتالل في قطاع غزة من قبل، مضيفين أن مـا دار فـي                    
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ا المقاومون بقوة، وأطلقوا النار خاللها بكثافة لم يـسبق لهـا            ، أداره "معركة بكل معنى الكلمة   "المغازي  
  .مثيل مستخدمين أسلحة مختلفة

على شكل مسلحين، يحملون قـذائف      " دمى"وقال جنود االحتالل أيضاً إن الفصائل الفلسطينية استخدمت         
  .بهدف تضليل قوات الجيش" آر بي جي"

ة حماس وألول مـرة، للطيـران المروحـي         وفي المغازي وخان يونس تصدى الذراع العسكري لحرك       
الصهيوني الذي حلق في سماء تلك المناطق، حيث كان يحاول شن عمليات اغتيـال ضـد المقـاومين                  
الفلسطينيين، وقد اضطر جيش االحتالل لالعتراف بهذا التطور النوعي، ومواجهته تصديا لطائراته مـن              

  .مضادات أرضية
 هددت االحتالل بأنها ستفاجئه بأسلحة ومعـدات قتاليـة وأسـاليب            وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد    

  .جديدة، لم يعهدها من قبل إن فكر في اجتياح قطاع غزة
ـ وإذا كان الهدف الرئيس من عملية االجتياح هو وقف صواريخ المقاومة، أو الحد الكبير من إطالقها،                 

هذا األمر باعترافات وشهادات متعـددة      فإن كل المؤشرات على ما يبدو ترجح صعوبة أو استحالة مثل            
  .لجنراالت صهاينة، مما يجعل عملية االجتياح عملية عبثية ال طائل منها

وبحسب تقديرات للجيش الصهيوني نفسه ـ نقلتها عنه الصحافة العبرية ـ فإن نار صواريخ المقاومـة    
ء على مستوى عدد الصواريخ أو      أثناء الحملة في ما لو تمت وما بعدها، لن تتوقف، بل ربما ستزداد سوا             

  .مداها
وعلى نحو ذي صلة، فإن ضابط استخبارات كبير هو العميد يوفال حلميش اعتـرف بـأن إسـرائيل ال                   
تستطيع مواجهة صواريخ غزة، وليس بإمكانها وقفها، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما اعتبر أن تهديـدها                 

  .صار قريبا، وبات يؤثر في الجبهة الداخلية
خر االعترافات الصهيونية بالهزيمة أمام الصواريخ المصنوعة من مواد أوليـة، يـصعب علـى               ومن آ 

  .الرادارات الصهيونية المتطورة اكتشافها إال قبل سقوطها بعشر إلى خمس عشرة ثانية فقط
ممن أخذ رأيهم ال يـرون أن عمليـة اجتيـاح           % ٦٤وقد أفاد استطالع للرأي في أوساط صهيونية بأن         

  .قطاع من شأنها حل مشكلة إطالق الصواريخ على المغتصبات الصهيونيةعسكري لل
ـ ومن األسباب األخرى لعدم االجتياح هو تأكد الحكومة اإلسرائيلية من عدم تمكـن رئـيس الـسلطة                  
الفلسطينية أبي مازن من بسط سيطرته على القطاع بعد إسقاط حركة حماس من قبلها، بـسبب ضـعف                  

 صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، ومن ذلك الحفاظ على سالمة الجندي           قوته بحسب ما أوردت ذلك    
  .السير جلعاد شاليط الذي قد يقتل في ما لو وقع مثل هذا االجتياح

وبدال من الحديث عن االجتياح صار توجه بعض وزراء في حكومة االحتالل منصرفا إلى بحث إمكانية                
لى غزة، ومن هؤالء وزير النقل والعـضو بحـزب          التوصل إلى هدنة مع حركة حماس التي تسيطر ع        

إذا وردنا عرض هدنة من حماس، أعتقـد أن علينـا درسـه             : "كاديما شاؤول موفاز الذي صرح بالقول     
  .، حتى وإن اشترط موفاز أن يتم ذلك عبر وسيط كمصر"بجدية

ألمنيـة المـصغرة،    واتفق مع موفاز وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعازر وهو عضو أيضا بالوزارة ا             
  ".إذا وصلنا أي عرض جدي على الطاولة فسأدخل في مفاوضات"مشيرا إلى أنه 

إذا قدمت حماس اقتراحا جديا بوقف اإلرهاب وتهريب األسلحة ومناقشة قـضية    "وأوضح بن إليعازر أنه     
ن سيوافق عليه، واعتبـر أن العـرض يجـب أ         " شخصيا"المخطوف في غزة فإنه     " الجندي جلعاد شاليط  

يتضمن وقفا كامال إلطالق الصواريخ ووقف تهريب األسلحة عبر أنفاق مع مصر، واسـتئناف فـوري                
  .للمفاوضات غير المباشرة التي تقودها القاهرة لإلفراج عن الجندي األسير
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كما صار هناك انشغال ببحث تحصين القرى القريبة من محيط غزة بالمالجىء، وتنويه بأهميـة تـشديد                 
  .صادي، حتى تتدنى شعبية حماس وينقلب الشارع الفلسطيني عليها، بدال من االجتياحالحصار االقت

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
  وهم الهدنة .٤٠

  دوف فايسغالس
غزة دولة صغيرة، تسيطر عليها حماس، تسمح وتشجع فيها نارا ال تتوقف على بلدات اسرائيلية، تفرض                

عنف والقمع، تتطلع الى احتالل يهودا والـسامرة، وتـسعى،          نظاما دينيا متطرفا على سكانها من خالل ال       
اذا ما حصل هذا ال سمح اهللا، سيختفي كـل احتمـال لخطـوة              . لهذا الغرض لتصفية السلطة الفلسطينية    

سياسية اسرائيلية ـ فلسطينية، االرهاب الحماسي سيعود الى وسط البالد واسرائيل ستعلق فـي وضـع    
  . اصعب من كل ما مر عليها

اسرائيل، السلطة الفلسطينية، االستقرار االقليمي والـصراع       : م دول العالم قلقة جدا من خطر حماس       معظ
االسرة الدولية تقاطع إذن حماس غزة، تمتنع عن االتصال بها وتتعاون           . الدولي ضد االرهاب االسالمي   

  . زةـ الى هذا الحد او ذاك ـ في تشديد الحصار االقتصادي المفروض عمليا على قطاع غ
فرغم تنفيذ عمليات عسكرية مركزة وآنية اال       : ال تمتلك اسرائيل اليوم ردا فوريا على االرهاب الحماسي        

. ان اسرائيل تمتنع عن القيام بخطوة عسكرية برية واسعة، يمكن أن تكون أثمانها أكبـر مـن منافعهـا                  
ي بشكل جزئي فقط، ماليين     ويجري الحصار االقتصاد  . وسائل الردع االخرى ال تجتاز الحاجز القانوني      

الدوالرات ال تزال تجد طريقها الى داخل القطاع، وبعض سكان القطـاع ـ بمـساعدة مـصرية غيـر      
  . مفهومة ـ يجدون طريقهم الى خارج القطاع

التـي علقـت فيهـا    " حرب الخنـادق "وفي االيام االخيرة تمكنت قوات االمن من تحقيق بداية تغيير في            
سلسلة متواصلة من العمليات المركزية، الدقيقة والناجعة، اوقعـت خـسائر           : ااسرائيل في غير صالحه   

وقـد  . عديدة بنشطاء االرهاب، في ظل االمتناع موضع التقدير عن المس بمن ليسوا ضالعين في االمر              
أثار تواصل العمليات ومستوى تنفيذها لدى حماس الخوف من ان تكون هذه سياسـة تنفيذيـة مغـايرة                  

   .وفاعلة أكثر
فـي  " الرغبة"بشأن  " اشارات: "ولهذا السبب استلت في غزة فورا صيغة سحرية معروفة لتهدئة اسرائيل          

يكفي عرض بارقـة رغبـة ملمحـة لمـذيع          . ال حاجة : ليس عبر توجه مباشر السرائيل    ". وقف النار "
حادثـات  تلفزيوني، على الفور تجتاح اسرائيل موجة من التفكير الصاخب بشأن الحاجة والحكمة فـي م              

  . واتصاالت تؤدي الى مثل هذا االتفاق
المهنيين، الذين يختـصون    " المفكرين"بعض الذين يفكرون على هذا النحو هم مجموعة معروفة جيدا من            

ورأي هؤالء ليس مهما، ولكن لشدة االسف       . بطرح ردود فعل تلقائية لرأي يكون معارضا لذاك المقبول        
) في الحكومة وفي جهاز االمن    ( في مواقع تفترض المسؤولية      ينطلق ايضا صوت أناس آخرين، يوجدون     
" الواقعيـة "الحماسية، وكل ذلك باسـم تلـك        " مؤشرات الهدنة "وهم ايضا يعتقدون بانه ال يجوز تجاهل        

  . السياسية
منـذ انتـصار حمـاس فـي        : أن يلحق باسرائيل ضررا فادحا للغايـة      " الواقعي"إن من شأن هذا الهذر      

فقد طالبت بشدة من كل دول العالم بالمقاطعة التامة لتلـك           .  اسرائيل الصراع ضدها   االنتخابات تصدرت 
الحماسـي،  " االعتـدال "فكيف باشارة صـغيرة مـن       . وحاسبت كل دولة اعتقدت خالف ذلك     . المنظمة

تعود الى ثالث سنوات تقريبا؟ المرة تلـو االخـرى تـضع اسـرائيل              " مصممة"المزعوم، ينهي سياسة    
ضع ال يطاق، حين تطالبهم بان يتصرفوا تجاه اعداء اسرائيل بشكل أكثـر شـدة ممـا                 اصدقاءها في و  

  ). المحادثات مع سوريا: انظروا(تتصرف هي معهم 



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ٩٣٨:         العدد                        ٢٤/١٢/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

السلطة الفلسطينية تكافح حماس في سبيل      . وأخطر من ذلك التأثير المحتمل في السياق الفلسطيني الداخلي        
ابو مازن يرفض، بعنـاد     ). ضون لخطر حياة حقيقية   وبعض رجالها يتعر  (وجودها السياسي والجماهيري    

وبشجاعة، اجراء حوار معها طالما لم تعد غزة الى إمرة السلطة الفلسطينية والوفاء بشروط االعتـراف                
وهو يفعل ذلك رغم ضغوط شديدة من داخل السلطة الفلسطينية، وال سيما من العالم              . من االسرة الدولية  

  .  حماسية ستضعه في وضع ال يطاقمحادثات اسرائيلية ـ. العربي
رئيس وزراء اسرائيل ملزم بان يعلن بشكل ال لبس فيه بأنه مع حماس، في صيغتها الراهنـة، ال ولـن                    

باستثناء اعادة الجندي االسير الذي مـن أجلـه يمكـن           (ال لوقف النار وال الي شيء آخر        . يكون حديث 
  ). الحديث حتى مع الشيطان

  ٢٣/١٢/٢٠٠٧يديعوت 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٧ير السف

  
  إلياس سحاب.....  عندما ال تكون عادلة التسويةمباذل  .٤١

  إلياس سحاب
 ومن ورائهما الحركة الصهيونية الدولية، إذا كان كـل  "اإلسرائيلية"إذا كانت اإلدارة األمريكية والحكومة     

ير عن اتجـاه    هؤالء صادقين في أن ما يجري على ساحة القضية الفلسطينية منذ مؤتمر أنابولس هو تعب              
حقيقي للحل النهائي، فمعنى ذلك انحدار القضية الفلسطينية إلى درك المباذل المرتكبة باسـمها وتحـت                

  .سقفها
  :هنالك نظريتان لحل نهائي يؤدي إلى تسوية تاريخية للمسألة الفلسطينية

هي تعتمد على إلغاء كل     ، و )الرائجة والمقبولة بل المدعومة أوروبياً     ("اإلسرائيلية"النظرية األمريكية     * 
ما سبق من فصول القضية، واالنطالق إلى الحل من وضع راهن، يقول إن هنالك إرهاباً فلسطينياً يهـدد        

 الفلسطيني، ثم يتم النظر بعد ذلـك فيمـا          "اإلرهاب"، وإن الحل النهائي يكون أوالً بتصفية        "إسرائيل"أمن  
، وبقايا الضفة الغربيـة     )١٩٦٧ و ١٩٤٨بعد حربي   (ن   من بقايا فلسطي   "إسرائيل" عنه   "تتنازل"يمكن أن   

، ليقام على األراضـي الناجمـة عـن هـذا           )بعد عملية تهويدها، بما في ذلك القدس، منذ أربعين عاماً         (
التنازل، والتي أصبحت ال تتعدى في أحسن األحوال الخمسة عشر في المائة من فلـسطين التاريخيـة،                 

  .عودة فلسطينيي الشتات، إال إلى أراضي الدويلة الفلسطينيةدويلة فلسطينية، مع شطب عملي لحق 
تقول إننا حتى لو ألغينا نهائياً الحـق الطبيعـي لـسكان فلـسطين              ) عربية  فلسطينية  (ونظرية ثانية   * 

 لبقيت أمامنا وثيقتـان دوليتـان تاريخيتـان         ١٩٤٨األصليين من العرب بالعودة باألوضاع إلى ما قبل ،        
  .١٩٤٧ الصادر في العام ١٨١، وقرار التقسيم رقم )١٩١٧(وعد بلفور : لقضيةأساسيتان في أصول ا

في الوثيقة األولى، ال يجوز أن تؤدي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين إلى المساس بحقوق الـسكان                  
 المقامة على أرض فلسطين مـا       "إسرائيل"وفي الوثيقة الثانية، ال يجوز أن تتعدى حدود دولة          . األصليين

  .من أرض فلسطين التاريخية% ٥٦بته نس
 إلـى ثالثـة أربـاع أرض فلـسطين     "إسرائيل" أدت إلى توسع حدود دولة ١٩٤٨ومع ذلك، فإن حرب    

  . إال ربعها١٩٦٧ و١٩٤٨التاريخية، أي أنه لم يبق من فلسطين بين حربي 
  :لكل ذلك، فقد تكونت النظرية العربية الراهنة للحل النهائي من ثالث نقاط أساسية

  . إلقامة دولة فلسطينية عليها١٩٦٧يونيو /  حزيران٤العودة إلى حدود * 
عاصمة للدولة  ) ١٩٤٨الواقعة أصالً في الربع المتبقي من فلسطين بعد حرب          (اختيار القدس العربية    * 

  .الفلسطينية
البقعة تطبيق شرعة حقوق اإلنسان على جميع فلسطينيي الشتات، ومنها حق اإلنسان في أن يعيش في                * 

  .التي ولد فيها
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الحقيقة الموضوعية المجردة تقول إن هذه النظرية العربيـة للتـسوية، التـي يتنـازل فيهـا العـرب                   
والفلسطينيون عن ثالثة أرباع فلسطين التاريخية، ليست هي التي تشكل أساساً لكل التحركـات الدوليـة                

التحرك األمريكي األخير، بل إن السائد هو       باتجاه إيجاد حل نهائي للصراع، خاصة       ) أو السابقة (الراهنة  
 فقط ال غير، والخطـر      "إسرائيل"، التي تصر على أن المشكلة هي أمن         "اإلسرائيلية"النظرية األمريكية     

  . فلسطيني"إرهاب"الذي يهدد هذا األمن هو المقاومة الفلسطينية، بعد تحويل اسمها إلى 
  األوروبية لتسوية الحل النهائي، ليست وليدة اجتمـاع          "ائيليةاإلسر"والحقيقة أن هذه النظرية األمريكية        

 رغم مخالفتها كـل القـرارات الدوليـة ذات          ١٩٦٧أنابولس، لكنها النظرية السائدة عملياً منذ احتالل ،       
  .الصلة، الصادرة باسم المجتمع الدولي وعنه، بما في ذلك الواليات المتحدة، ودول االتحاد األوروبي

ل هذه األطراف، والتزال تتناوب حتى يومنا هذا، على تنفيذ الخطط العملية المبنية علـى               ولقد تناوبت ك  
هذه النظرية، والتي تريد أن تصل بالشعب الفلسطيني إلى أقصى درجـات اليـأس الـسياسي والعـوز                  

  المعيشي، حتى يستسلم
  . للتسوية"اإلسرائيلية"ألقصى بنود النظرية األمريكية  

 الخانق سياسياً واقتصادياً طيلة السنوات الماضية؟ ثم ما سر فتح الخزائن مـؤخراً              وإال، ما سر الحصار   
لتـسهيل أمـور التـسوية    (لمليارات الدوالرات تنصب فجأة على السلطة الفلسطينية ) بعد طول انحباس  (

 ، بعد أن وصلت السلطة إلى درجة مـن        )األمريكية وضرب احتماالت استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية      
؟ وأيضاً ما سر هـذه االبتـسامات التـي          "اإلسرائيلية"الضعف تفاخر به علناً وسائل اإلعالم األمريكية و       

 والفلسطينية واألمريكية في باريس، بينما يتم خنق وتجويع مليـون           "اإلسرائيلية"تفيض من جميع الوجوه     
  ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة؟

  
ن الظلم والوحشية والتنكر لكل المبادئ العامة لألمـم المتحـدة،           هل يعقل لتصرفات على هذه الدرجة م      

  ولكل قراراتها ذات الصلة، أن تؤدي إلى الحل النهائي على أسس عادلة وشاملة وقابلة لالستمرار؟
، لـو   "اإلسرائيلية"طبعاً، ما كان يمكن عملياً تأمين هذا النجاح الساحق لمسيرة نظرية التسوية األمريكية                

الوزن العربي والوزن الفلسطيني في كفتي الصراع إلى أدنى درجة تكاد تقارب الصفر، حيث لم               لم يتدن   
يعد يوجد بيد أي مسؤول عربي، وأي ممثل ألي جهة عربية، أن يجاهر أو يذكّر بالحـد األدنـى مـن                     

كتفـي  أن ي ) كما تشي الصور القادمة من أنابولس، وتلك القادمة من بـاريس          (الحقوق العربية، بل عليه     
بالمشاركة الصامتة بعد أن خرجت كل عناصر القرار من المنطقة العربية، وأن يشارك في مهرجانـات                
التسوية األمريكية، ليس بمجرد الظهور في الصور الملتقطة، بل بوضع ابتسامة عريضة على كل وجـه                

شـواهد لهـم،   عربي وفلسطيني، في وقت ال يجد فيه الموتى في غزة األسمنت الكافي إلقامـة قبـور و      
  .فيستعاض عن كل ذلك بحفر خنادق في التراب للمقابر الجماعية

  ٢٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  كنز ثمين لكنه هش: لبنان .٤٢

  كيم هاولز
  وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

تطلع خالل وجودي في صالة المغادرين انتظارا لطائرة العودة بعد زيارتي األخيرة لبيروت، شرعت بـال      
لشراء هدية لمناسبة عيد الميالد ألحملها معي إلى بلدي عندما اقترب مني مسؤول أمنـي مـن الجـيش                   

".  رئيس عيد الميالد   -كل ما نحتاجه في عيد الميالد هذا هو رئيس          : "اللبناني لوداعي، وأضاف بابتسامة   
 مـوجز طموحـات جميـع       وبينما يبدو لي ذلك اآلن إفراطاً في التفاؤل، فإن هذا الشعور يلخص بشكل            

. األطراف الذين أجريت محادثات معهم خالل زيارتي، أو أنه يلخص طموحاتهم المعلنة على أقل تقـدير               
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فجميع من التقيتهم مدركون لمدى أهمية ملء الفراغ السياسي الذي تركته مغادرة الرئيس لحود لمنـصبه                
ك أهمية تسوية أسوأ أزمة سياسية منـذ        من دون أن يكون له بديل، وكذل      ) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢٣في  

جميع من التقيتهم أرادوا إيجاد سـبيل لحلحلـة         . ١٩٩٠ -١٩٧٥الحرب األهلية التي دارت رحاها من       
العملية السياسية والمضي بخطوات تجاه وجود حكومة فاعلة قادرة على معالجة القضايا التي تهـم حقـا                 

وقد يشترك غالبية من تحدثت إلـيهم فـي         . رار واالقتصاد  قضايا كاألمن واالستق   -المواطنين اللبنانيين   
نظرات مشتركة بشأن المعادالت السياسية التي يمكنها تحريك األجندة نحو األمام، لكن كانت تحوم فوقها               

  .غيمة من التشاؤم بشأن العراقيل الهائلة جدا التي تقف أمامهم
ور اجتماع دعا إليه االمين العام لألمـم        قبيل وصولي إلى بيروت، قمت بزيارة خاطفة إلى باريس لحض         

 وهو مؤشر على القلق العميق لـدى الـدول          -المتحدة بان كي مون على عجل لمناقشة موضوع لبنان          
وكان يبدو التخـوف جليـا      . العربية األساسية والدول األوروبية والواليات المتحدة تجاه التطورات هناك        

 أي تقدم، وطالبوا بإجراء انتخابـات رئاسـية غيـر           على جميع من حضر االجتماع بسبب عدم إحراز       
كما لقيت عملية قتـل     . مشروطة ومن دون أي تأخير، وإتاحة المجال امام التئام البرلمان وقيامه بمهماته           

الجنرال فرانسوا الحاج، رئيس العمليات بالجيش، إدانة قوية، وهي األخيرة ضمن سلـسلة طويلـة مـن                 
يها تذكير عاجل بالحاجة الماسة لخفض التوترات عبـر التوصـل لحلـول             االغتياالت السياسية، وكان ف   

  .سياسية
كما أنه من الحيوي جدا أن يتبع جيران لبنان في المنطقة نموذج المملكة العربيـة الـسعودية ومـصر                   

وقد أوضحتُ بشكل جلي    . واألردن وجامعة الدول العربية وغيرها من الدول بالمساعدة في كسر الجمود          
تماعاتي األخيرة مع كبار الشخصيات السورية بأنه يجب أال ينظر إلى سورية على أنها تعرقـل                خالل اج 

التوصل إلى حل، ووجوب أن ترسل سورية إشارات ال غموض فيها لمن هم في فلكها الـسياسي عـن                   
  .مدى الحاجة لوقف عرقلة الوضع والعودة بلبنان بعيدا من حافة الكارثة

 خارجي في الشؤون اللبنانية هو تدخل غير مقبول أبدا، وقد أوضحت تماما             إن التدخل من قبل أي طرف     
لجميع األطراف بأنه بينما بريطانيا ملتزمة تماما ببذل كل ما في وسعها لمساعدتهم في كـسر الجمـود                  

  .السياسي، فإننا وغيرنا نعمل بحيادية لمصلحة جميع اللبنانيين
هدة الدمار الذي وقع فـي مخـيم نهـر البـارد لالجئـين              كما ذهبت خالل زيارتي هذه إلى لبنان لمشا       

كانت تلك تجربة كئيبة ومؤثرة، فقد شاهدت الكثير من الفلسطينيين يعـانون إلعـادة بنـاء                . الفلسطينيين
بيوتهم وحياتهم بعد أن ضربها الدمار الذي تسببت به ثالثة شهور من القتال بين الجيش وميليشيات تابعة                 

وجمعية اإلغاثة اإلسالمية، في    " األونروا"وتساعد وكاالت عدة، بما فيها      .  المتطرفة "فتح اإلسالم "لجماعة  
  .إعادة إعمار هذا المخيم لرفع الكارثة اإلنسانية الملحة

ورغم أن مخيم نهـر     . هذا يبرز لألضواء أهمية النظر إلى الصورة األوسع لوضع الالجئين الفلسطينيين          
نظر لما حل به، فإن الوضع اإلنساني فظيع في العديـد مـن المخيمـات               البارد يعتبر حالة استثنائية بال    

فهنـاك مـشاكل كبيـرة تواجـه        . األخرى في لبنان التي تشهد ازدحاما سكانيا وظروفا معيشية صعبة         
الفلسطينيين في ما يتعلق بالظروف الصحية والحياتية، بما في ذلك الحـصول علـى المـواد الغذائيـة                  

ية والتعليم ومواجهة انتشار البطالة، إلى جانب نمو وجود الجماعات المتطرفـة            األساسية والرعاية الصح  
التي انتقلت الى هذه المخيمات الستغالل المعاناة الكامنة فيهـا والتحـريض علـى ارتكـاب العمليـات                  

  .اإلرهابية
 األموال  أمام المجتمع الدولي مسؤولية أخالقية بدعم وتمويل أعمال منظمات كاألونروا، وضمان أن تجد            

يتعين علينا أن نبـذل     . سبيلها إلى األفراد المقصود مساعدتهم، بدل تمويل أنظمة بيروقراطية غير فعالة          
 مليـون  ١٠٠وقد وعدت المملكة المتحدة بتقـديم  . جهودا مضاعفة للتوصل لحل سياسي لقضية الالجئين 

. طينيين في جميع أرجاء المنطقـة     دوالر لألونروا خالل السنوات الخمس القادمة لمساعدة الالجئين الفلس        
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والعملية التي بدأت في أنـابوليس  . هذه المشكلة هي من أصعب القضايا العالقة في منطقة الشرق األوسط      
تحملنا الى االقتراب قليال من وضع إطار لتسوية هذه القضية، لكن يلزم كذلك بذل جهـود فـي الـدول                    

وبالنـسبة  . والفرص لبناء حياة أفضل لهم ولعائالتهم   المضيفة لضمان أن يحصل الفلسطينيون على األمل        
للبنان، فإن وجود هذه األعداد الكبيرة من الالجئين أدى، في مناسبات عدة، الى تفاقم الضغوط الـسياسية                 

  .وهذا يزيد من أهمية أن نأخذ هذه القضية على محمل الجد ألقصى حد. واالجتماعية
وهـو يـضم أحـد األنظمـة        . ون في قلب الـشرق األوسـط      لبنان هو بمثابة كنز ثمين لكنه هش، مدف       

الديموقراطية األكثر تطورا في المنطقة، وهو مؤلف من مجموعة معقدة من جماعـات دينيـة وعرقيـة             
مختلفة تبدي تناغما كبيرا في فن التعايش مع بعضها بعضاً، ولطالما كان مجتمعـه المتقـدم والمـستنير               

لكن ولألسباب نفسها فإن لبنان لديه حـساسية عميقـة          . ن المنطقة بمثابة منار تستهدي به أجزاء أخرى م      
إن أصدقاء لبنان مدركون جـدا للتحـديات والمخـاطر الكامنـة            . األثر تجاه الضغوط اإلقليمية والدولية    

وسواء كان لبنـان    . أمامهم، ويبذلون كل مساعيهم للعمل مع مختلف األطراف من أجل التوصل إلى حل            
ى أمنيته بأن يكون لديه رئيس بمناسبة عيد الميالد، علينا أن نعمل كل ما فـي                سيحصل أو لن يحصل عل    

  . عاما أفضل للشعب اللبناني٢٠٠٨وسعنا لضمان أن يكون عام 
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