
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إسرائيل تنفي وقف االستيطان في القدس
   تشهد حملة مصالحات بين قياداتها جمعت بين دحالن وخصومه السابقين"فتح"

  "حماس"ود فلسطينية إلعادة الحوار مع تتحدث عن جه" فتح" في رفيعةمصادر 
  فلسطينية خالل تعقيدات رحلة العودة إلى غزةوفاة حاجة 

 انتهاء إجراءات اعتماد قوة الشرطة المدنية األوروبية لمساعدة السلطة: سوالنا

 جنديين إسرائيليين   تقتل "الجهاد"
في الضفة والسلطة تدين العملية     

  وأجهزتها تالحق المنفذين
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            ٢ ص                                     ٩٤٣:         العدد                        ٢٩/١٢/٢٠٠٧السبت : التاريخ

    :السلطة
 ٤  وقيادات الداخل تستنكر .. اتفاقية السالمىاالستفتاء عل من ٤٨ يحرم فلسطينييل عمرونبي .٢
 ٥  عودة حجاج غزةمن أجل   لفتح معبر رفحمباركرئاسة التشريعي توّسط  .٣
 ٥  العالقين في العقبة  غزةاجالدول العربية بالتدخل النهاء معاناة حجحكومة هنية تطالب  .٤
 ٥  اطالق نار على مقر سجن المشتل يوقع اصابات في صفوف حراسه: غزة .٥
 ٥    مصرفيلمنظمة التحرير  تعيين نبيل عمرو سفيراً .٦
 ٦ ال بنظير بوتومنظمة التحرير الفلسطينية تدين اغتي .٧

    
    :المقاومة

 ٦   "السرايا"و" القسام"شهداء لقطاع يشّيع ا .٨
 ٦  "فتح" من ي خطبة مؤثرة خالل تشييع شهيديلق في الضفة "حماس" ي مناديق .٩
 ٧   حكومتين األردنية والمصريةمرتهنة بالعودة حجاج غزة : الرشق .١٠
 ٧  "حماس"تتحدث عن جهود فلسطينية إلعادة الحوار مع " فتح" في رفيعةمصادر  .١١
 ٧    تشهد حملة مصالحات بين قياداتها جمعت بين دحالن وخصومه السابقين"فتح" .١٢
 ٨   الرئيس المصري للتدخل لعودة حجاج غّزة بكرامةتتوجه إلى" جان المقاومةل" .١٣
 ٨   العشرات من شبيبتهاعتقال باغزة تتهم شرطة "فتح" .١٤
    

    :الكيان االسرائيلي
 ٩  إسرائيل تنفي وقف االستيطان في القدس .١٥
 ٩  "الراديكالي"إسرائيل تسعى إلخراج سورية من المحور  .١٦
 ٩    يمكن أن يشكل رأس جسر للعالقات مع العالم اإلسالمي شخصاً بوتو رأيت في:أولمرت .١٧
١٠  "شاليط" في القاهرة حول صفقة أسبوعينمحادثات مكثفة خالل : إسرائيليةقناة  .١٨
١٠   غالبية االسرائيليين غير متفائلة بالعام الجديد: ستطالعا .١٩
    

    :األرض، الشعب
١٠  فلسطينية خالل تعقيدات رحلة العودة إلى غزةوفاة حاجة  .٢٠
١١   في ظروف غامضة جلبوع االسرائيليا في سجندي شهيقضي  فلسطينيأسير .٢١
١١  إصابة متضامنين دوليين في مسيرة بلعين ضد االستيطان والجدار .٢٢
١٢  جنوب بيت لحماالحتالل يعتدي على محتجين ضد الجدار  .٢٣
١٢  بوتية يتظاهرون في غزة للمطالبة بحل قضيتهمأوراق ث فلسطينيون بال أطفال .٢٤
١٢   بهدف تشريد العائالت العربية في مدينة اللداالحتالل يهدم بيوت فلسطينية .٢٥
   

   :اقتصاد
١٢ ر فاكثر عائلة عربية في العالم ممن يمتلكون مليار دوال٤٤من بين  عائالت فلسطينية ٥ .٢٦
   

   : األردن
١٢ من إسرائيل كان لتشييد سدود وجسور" الرماد المتطاير"استيراد : وزارة البيئة األردنية .٢٧
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   :عربي، إسالمي
١٣   القاهرة تكشف سبب تأجيل زيارة مشعل .٢٨
١٣  يحاورون حماس" إسرائيليون": مبارك .٢٩
١٣   مبارك نصح باراك بالتفاوض مع األسد .٣٠
١٣   اليهودي إلى هذا الحد- لما وصل النزاع العربي ٤٨لو كنت حيا عام : سياسي أمازيغي .٣١
   

   :دولي
١٤  ممثلي حماس بالضفة بعد منعه عن زيارة غزةوفد إيطالي يلتقي .٣٢
١٤  انتهاء إجراءات اعتماد قوة الشرطة المدنية األوروبية لمساعدة السلطة: سوالنا .٣٣

   
    :مختارات

١٥  الفصحى... حملة لتنصيب دمشق عاصمة للغة العربية .٣٤
    
    :قاريرت

١٥  الصراع بين فتح وحماس:  عنوان فلسطيني واحد٢٠٠٧ .٣٥
    

    :حوارات ومقاالت
١٧  فوزي برهوم... األقالم الصفراء بين التضليل السياسي والتحليل الشخصي .٣٦
١٩  يهاني المصر... مقاومة االستيطان بالمفاوضات .٣٧
٢٠  سليم نصار... !اسرائيل تستعد لنسف مؤتمر أنابوليس بعد زيارة الرئيس بوش للمنطقة .٣٨
٢٣  علي عقلة عرسان... المقاِوم والمفاِوض: األمة والفلسطينيان .٣٩
٢٦  سعيد موسى... لسياسيةفي زمن األغالل ا" سرايا القدس" .٤٠
٢٧  عبد الوهاب المسيري. د... !بأي معنى؟... شعب يهودي واحد .٤١
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  في الضفة والسلطة تدين العملية وأجهزتها تالحق المنفذين جنديين إسرائيليين تقتل "الجهاد" .١

ردت المقاومة الفلسطينية على الجرائم اإلسرائيلية      :   ووكاالت -، السفير   ٢٩/١٢/٢٠٠٧السفير  ذكرت  
في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتنفيذ عملية فدائية جريئة نجحت أمس في قتل اثنين من جنـود النخبـة                   

ـ        . يستوطنان الضفة، فيما استشهد اثنان من المهاجمين       ديين وقالت متحدثة باسم جيش االحـتالل ان الجن
ويقطنان في مستوطنة كريـات اربـع       )  عاما ٢١(وديفيد روبين   )  عاما ٢٠(القتيلين هما احيخام اميشاي     

. قرب مدينة الخليل، وقاما خالل مأذونيتهما بالتنزه برفقة فتاة بجوار بلدة بيت كاحـل غربـي الخليـل                 
الجنـديين، اللـذين كانـا      اضافت ان فلسطينيين يستقلون سيارة جيب فتحوا النار عليهم، مشيرة الى ان             

اما الفتاة االسـرائيلية، فلـم      . مسلحين، تبادال اطالق النار مع المهاجمين فقتال اثنين منهما، قبل ان يقتال           
ويخـدم روبـين فـي      . واميشاي وروبين جنديان في وحدتين للنخبة في الجيش اإلسرائيلي        . تصب بأذى 

اصر من الجيش اإلسرائيلي والشرطة الفلـسطينية       وافاد شهود ان عن   . البحرية، واميشاي في سالح الجو    
  يعمالن سوية في موقع العملية 
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في الوقت الذي ندين فيـه      "من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة سالم فياض، رياض المالكي، إنه             
جميع عمليات االغتيال االسرائيلية في غزة والضفة، ال يمكننا أن نقبل مثل هذه العمليات التـي تنفـذها                  

معتبرا أن المجموعة التي شنت الهجوم استهدفت تعطيل محادثات السالم وخطة األمن            " جماعات مسلحة 
  . ضدها" إجراءات قاسية"الفلسطينية، ومتعهدا باتخاذ 

عن مصادر في الجهاد    " يديعوت احرونوت "نقلت صحيفة   : رام اهللا  ٢٩/١٢/٢٠٠٧وكالة سما   وأضافت  
وابن قيادي فـي    " سرايا القدس " نبيل النتشة، احد القادة الميدانيين في        االسالمي ان قائد العملية هو باسل     

ذكـرت  و. حركة حماس في الخليل، وهو صاحب السيارة التي نفذ الهجوم بواسطتها، واستشهد خاللـه             
أن األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية شرعت           "": الجهاد"مصادر مقربة من    

في عمليات مداهمات وتفتيش عن عناصر الجهاد اإلسالمي فـي نـابلس والخليـل ورام اهللا                مساء اليوم   
  ". حملة األجهزة األمنية الفلسطينية تأتي بعد عملية الخليل"وأكدت هذه المصادر أن ". بالضفة الغربية 

  
  وقيادات الداخل تستنكر .. اتفاقية السالمىاالستفتاء عل من ٤٨ يحرم فلسطينيينبيل عمرو .٢

ـ      :  زهير اندراوس  -الناصرة    انه في حال    "القدس العربي "قال نبيل عمرو، مستشار الرئيس الفلسطيني ل
 . الشعب الفلسطيني  ىتوصل القيادة الفلسطينية الي اتفاق مع اسرائيل، فان االتفاق سيعرض لالستفتاء عل           

ء، لكونهم مواطنين في     سؤال ان العرب الفلسطينيين لن يشاركوا في االستفتا        ىوشدد في معرض رده عل    
  .  ان القيادة الفلسطينية لن تطالب ايضا بشملهم في االستفتاءىدولة اسرائيل، مشيرا ال

ـ     ىهذا واثار هذا التصريح ردود فعل متباينة لد        وقال الشيخ النائـب     .٤٨ القيادات العربية في مناطق ال
 كنا نتمني ان نكـون جـزءا مـن القـرار            كم: ابراهيم عبد اهللا، رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير       

انا اؤمن ان ما صرح به عمرو ليس اكثر         . الفلسطيني المتعلق بمستقبله، اال ان الظروف لن تسمح بذلك        
من وصف لواقع سياسي سيمنعنا من المشاركة في استفتاء رسمي حول اي اتفاق سيبرم بـين فلـسطين                  

 االمكانية مستحيلة حيث يمكـن تنظيمهـا فـي داخـل     واسرائيل، رغم انه ومن الناحية الفنية ليست هذه       
يبدو ان الوسط العربي سيكون شريكا فـي        . المجتمع العربي في اسرائيل وابالغ الجانب الفلسطيني بذلك       

تحديد موقعه من اية تسوية من خالل اما البرلمان او استفتاء عام في الدولة يمكن ان تـنجح االحـزاب                    
ن بغرض احالة اي اتفاق الي استفتاء شعبي سيكون للوسط العربـي بنـاء              اليمينية المتطرفة في سن قانو    

  .علي التوازنات داخل المجتمع االسرائيلي الدور الحاسم ربما في انجاح اي مشروع سلمي
نحن جزء ال يتجزأ مـن الـشعب الفلـسطيني،    : اما النائب واصل طه، التجمع الوطني الديمقراطي فقال      

 الف الجئ فلسطيني يعيشون الجئين داخل وطنهم، بسبب النكبـة           ٢٥٠هناك   الجميع ان يعلموا ان      ىوعل
استغرب جدا ان يقوم نبيل عمرو بطرح هذا الموضـوع بالـصورة التـي               .١٩٤٨التي حلت في العام     

  .طرحها، كان من الممكن ان يقدم القضية بليونة اكثر
ـ      : لفلسطينيوقال رجا اغبارية، االمين العام لحركة ابناء البلد في الداخل ا            ٤٨نحن داخـل منـاطق الـ

وكجزء من الشعب الفلسطيني، وخاصة االن، بعد ان اعادت اسرائيل فتح ملفنا، بطرح مشروع يهوديـة                
الدولة وتفسيره من قبل وزيرة الخارجية ليفني بان حق تقرير المصير للشعب الفلـسطيني مـن وجهـة                  

ي صلب الحل المطروح، وعليه فاننـا نطالـب   نظرها يشمل عرب اسرائيل، كما تقول، وهذا يعني اننا ف         
مواقف نبيل عمرو    .بان يشملنا استفتاء الشعب الفلسطيني، الذي سيتطرق لالتفاق المزعوم المذكور اعاله          

 االطالق النه يتعامل مع القضية الفلسطينية كموظف بنك، اي الربح والخسارة االنيـة،              ىال تفاجئني عل  
  .ة ال مبدئيا وال تاريخيا وال استراتيجيا مع القضية الفلسطينيىوال يتعاط

واضح تماما ان السلطة الوطنية برموزها منـذ        : اسعد غانم، رئيس جمعية ابن خلدون فقال      .اما الباحث د  
ـ              شـعوب   ىبداية العملية السلمية تساهم بتطويع الشعب الفلسطيني حسب االهواء االسرائيلية وتقسيمه ال

 عمرو وغيره ان يعلموا انه لن يكون هناك حل للقـضية بـدون              ىعل. فلسطينية، وهذا امر مؤسف جدا    
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الفلسطينيين، الذين يعيشون في اسرائيل، وموقف الفلسطينيين في اسرائيل هو االهم في مـسألة عـودة                
.  حل الدولتين يمكن ان يتم فقط اذا قبل الفلسطينيون في اسرائيل بـذلك             ىالالجئين والدولة اليهودية، وحت   

نبيل عمرو من اخطر رموز السلطة الفلسطينية،       .  اسرائيلي لتقسيم الفلسطينيين   ى مسع نبيل عمرو هو في   
الذين يبررون اي شيء من اجل التوصل الي حل مقطوع، تقبل به مجموعة من القيادات الفلسطينية التي                 

بـول  تتحكم بالفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحاول ان تتحكم بالفلسطينيين في قطاع غزة من اجـل الق               
  .بأقل من الحل المنصف

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  عودة حجاج غزةمن أجل   لفتح معبر رفحمباركرئاسة التشريعي توّسط  .٣

توجهت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الى الرئيس المصري إلصدار قرار سريع بفتح            : ألفت حداد 
عالقين في ميناء العقبـة بـسبب رفـض         معبر رفح الحدودي من أجل عودة االف الحجاج الفلسطينيين ال         

 .السلطات المصرية عودتهم من خالل معبر رفح، وإعادتهم من خالل معبر العوجا مع الكيان الصهيوني              
انها تقدر عاليا الجهود التي بذلتها السلطات المـصرية مـن أجـدل             "وقالت رئاسة المجلس فى بيان لها       

ثناء ذهابهم لألراضي المقدسة والتي كان لها اثـر         تسهيل مرور حجاج قطاع غزة من خالل معبر رفح أ         
وطالبت رئاسة المجلس مصر باإلسراع فـي تـسهيل عـودة            ".كبير وطيب لدى أبناء شعبنا الفلسطيني     

واكدت رئاسة المجلـس علـى أن شـعبنا الفلـسطيني            .الحجاج بعد ان بدأت تسوء أوضاعهم الصحية      
ة بين الشعبين المصري والعربي والفلسطيني وال يقبـل         والحجاج الفلسطينيين متمسكون بمعبر رفح كبواب     

 .بممارسات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وسيرفض كل أساليب االبتزاز والحصار
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   العالقين في العقبة غزةالدول العربية بالتدخل النهاء معاناة حجاجحكومة هنية تطالب  .٤

لمقالة في غزة عن املها بانهاء مشكلة الحجاج العالقين في ميناء            عبرت الحكومة الفلسطينية ا    :ألفت حداد 
 ان الحكومة تجرى منـذ      ٤٨العقبة االردنى قريبا، حيث اكد طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة لعرب            

  .امس اتصاالت واسعة من اجل انهاء مشكلة الحجاج العالقين فى اقرب وقت ممكن
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  على مقر سجن المشتل يوقع اصابات في صفوف حراسهاطالق نار : غزة .٥

ان عددا من افراد االجهزة االمينة التابعة لها اصـيبوا          "علنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة       أ :غزة
وقـال ايهـاب الغـصين       ".برصاص مجهولين على مقر المشتل شمال غربي مدينة غزة الليلة الماضية          

اطلقوا النيران على مقر المشتل والذي يحتجز فيه معتقلين اوقع          " منفليتن  "ان  الناطق باسم الداخلية المقالة     
واضاف ان هناك عملية بحث وتنقيب جارية في         ".اصابات في صفوف القوة االمينة التي تحرص المكان       

  .المكان للكشف عن هوية مطلقي النار 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   مصرفيتعيين نبيل عمرو سفيراً لمنظمة التحرير  .٦

شـرف الهـور ووليـد      أ ،رام اهللا  و غـزة  نقالً عن مراسليها في    ٢٩/١٢/٢٠٠٧القدس العربي   نشرت  
ـ    : عوض  ان الرئيس الفلسطيني اصدر مرسوماً يقـضي بتعيـين          "القدس العربي "قال مصدر مطلع في ل

 المصدر ان   وذكر. مستشاره للشؤون االعالمية نبيل عمرو سفيرا لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة          
   .عمرو سيبدأ ممارسة مهامه بداية العام المقبل، حيث سيقدم اوراق اعتماده لوزارة الخارجية المصرية
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يرجح ان يكون نبيل    : علي الصالح ،  لندن نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأوردت  
ـ    . عمرو السفير الفلسطيني الجديد لدى مصر      نعم هنـاك   " "شرق االوسط ال"وقال عمرو في تصريحات ل

من هذا النوع ولكن االمر ال يزال في طور الترشيح، ولم يتخذ حتى اآلن أي اجراء فـي هـذا                    ) حكي(
واضاف ان ابو مازن لم يصدر حتى اآلن مرسوما رئاسيا، وينتظر موافقة وزارة الخارجية              ". الخصوص

  .المصرية على الترشيح
ـ      إن قضية ترشيح عمرو لهذا المنصب قديمة، وانها        " " االوسط الشرق"لكن مصدرا فلسطينيا مطلعا قال ل

  ".جاءت بناء على طلب من عمرو نفسه وليس بمبادرة من الرئيس
  
 منظمة التحرير الفلسطينية تدين اغتيال بنظير بوتو .٧

وأكد فـاروق القـدومي      .أدانت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية اغتيال بنظير بوتو         :الدوحة
يس الدائرة في بيان أمس شجب منظمة التحرير بشدة هذه الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها رئيسة                رئ

لقد عاشت الشهيدة بنظير بوتو حياتها مناضلة شجاعة تـسعى لبـسط            : وقال .الوزراء الباكستانية السابقة  
 البناء والرقـي ونـشر   السالم واالستقرار في بلدها المسلم الشقيق باكستان ومحاربة قوى الفساد من اجل 

وقال أبو لطف إن الشعب الفلسطيني يشعر بعميق الحزن واألسى لفقدان عزيزة عليه              .الديمقراطية الحقة 
  .ويدين هذا العمل اإلجرامي سائال اهللا عز وجل أن يحفظ باكستان الشقيق من كل سوء

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
   "السرايا"و" القسام"شهداء لقطاع يشّيع ا .٨

 ااستشهدوا  "سرايا القدس " و "القسام"شيع الفلسطينيون الجمعة جثامين سبعة شهداء من عناصر         : ألفت حداد 
وقال داوود شهاب النـاطق      .خالل اربع غارات نفذها الطيران الحربي االسرائيلي امس على مدينة غزة          

ة سرايا القدس، إن حركـة      باسم حركة الجهاد خالل تشييع جثمان محمد عبد اهللا ابو المرشد احد ابرز قاد             
يعيشون أياما من الحزن واالسى واأللم والمرارة على فراق ابـى المرشـد،             "الجهاد والشعب الفلسطيني    

من جهته رفض النـاطق باسـم        ".ولكن هذا قدرنا أن نودع كل يوم شهيداً وخيرة المقاومين والمجاهدين          
 تهدئة مع القوات اإلسرائيلية التي تقـوم كـل     كتائب المقاومة الوطنية ابو فراس الحديث عن أي هدنة أو         

إن المعركة مع اسـرائيل     "وأعلنت حركة الجهاد االسالمي      .يوم بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني     
وتعهدت الحركـة بـالرد علـى        .مطالبة قياداتها وكوادرها بالتزام قواعد الحيطة والحذر      , "باتت مفتوحة 

احد القادة العسكريين البارزين في سلسلة غارات شنتها اسرائيل علـى    اغتيال مجموعة من مقاتليها بينهم      
هذا، واعلنت ألوية الناصر صالح الدين الجناح مسؤوليتها عن قصف مدينة عسقالن بصاروخ من               غزة

  .المطور" ٣"طراز ناصر 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   "فتح" من ي خطبة مؤثرة خالل تشييع شهيديلق في الضفة "حماس" ي مناديق .٩

 خطبة مؤثرة امام    ىفي الضفة الغربية والق    قادة حركة حماس  فرج أبو رمانة أحد     وقف  :  ا ف ب   -البيرة  
 الخاص بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، خالل دفن رجل         األمنعشرات من انصار حركة فتح ورجال       

هتف رمانة يا   و .استشهد ليل الخميس برصاص الجيش االسرائيلي قرب رام اهللا        ) مرافق أحمد قريع  (امن  
هنية ويا عباس وحدتنا هي االساس في حين كانت مجموعة من رجال االمن ومن حركة فـتح يـوارون       

وتوجه رمانة الكثر من عشرين دقيقة الى اعـضاء مختلـف الفـصائل              .زميلهم معتصم الشريف الثري   
  .ت الدفنالفلسطينية المشاركة في التشييع، وسط صمت الجميع الذي لم تقطعه سوى اصوات ادوا
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 ليلة امس، سقط الشهيد في بيتونيا وقبله سقط شـهداء فـي غـزة برصـاص الحقـد                   :ل أبو رمانة  وقا
واضاف اليوم نلتقي موحـدين مـن مختلـف         . الصهيوني، وهذه ابلغ رسالة بان االحتالل ال يفرق بيننا        

 في طرق اخري، فـي      الفصائل الفلسطينية، لنقول انه اذا كانت المقابر هي التي تجمعنا فلنجتمع موحدين           
اشارة الى مطالبة حماس المتكررة باجراء حوار داخلي يرفضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس               

  .قبل عودة الحركة عن انقالبها في غزة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  مرتهنة بالحكومتين األردنية والمصرية عودة حجاج غزة : الرشق .١٠

، عزت الرشق، الرشق في تصريح خاص أدلى بـه          "حماس"لحركة  انتقد عضو المكتب السياسي     : دمشق
محاولة إعاقة عودة حجيج قطاع غـزة       ،  "المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٨/١٢ ()أمس (اليوم الجمعة 

إلى وطنهم بعد أن أتموا مناسك الحج، والعالقين حالياً في ميناء العقبة األردني، معتبراً أن اشتراط عودة                 
يمنح االحـتالل إمكانيـة     "عبر معبر العوجا الذي تسيطر عليه قوات االحتالل الصهيوني          حجيج القطاع   

إن أمر عودة حجيج قطاع غزة سـالمين        ": الرشقوقال  ". اعتقال من تريد اعتقاله من بين هؤالء الحجاج       
ـ                 ن إلى ديارهم هو اآلن مرهون بالحكومتين األردنية والمصرية، ونحن على ثقة بأن مـصر واألردن ل

تتم "، مؤكداً أن تلك الضغوط      "يرضخا للضغوط األمريكية والصهيونية فيما يتعلق بسالمة الحجاج وأمنهم        
بتشجيع وتأييد من رئاسة السلطة الفلسطينية التي عبرت عن انزعاجها ورفضها لمغادرة حجـاج قطـاع                

  ". غزة عبر معبر رفح أثناء توجههم ألرض الحجاز
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "حماس"تتحدث عن جهود فلسطينية إلعادة الحوار مع " فتح" في رفيعةمصادر  .١١

النقاب عـن أن جهـودا فلـسطينية        " فتح"كشفت مصادر سياسية فلسطينية رفيعة المستوى في        : رام اهللا 
سبيل واالهتداء إلى   " حماس"و" فتح"تبذل اآلن الختراق جدار األزمة بين حركتي        " المخلصة"وصفتها بـ   

" قدس بـرس  "ورفضت هذه المصادر التي تحدثت لـ        .لعالج األزمة السياسية العالقة بينهما عبر الحوار      
وطلبت االحتفاظ باسمها الكشف عن تفاصيل هذه الجهود، لكنها أعربت عن أملها في أن تتوصـل فـي                  

  .أقرب وقت إلى إقناع قيادات الحركتين إلى العودة إلى الحوار
ـ      " فتح"جنة الحركية العليا في حركة      وقد أعرب عضو الل    قـدس  "قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ

اآلن لـدينا   "، وقال   "حماس"و" فتح"عن أمله في تنجح الجهود المبذولة إلعادة الحوار بين حركتي           " برس
مقدار من األمل في أن نهتدي إلى سبيل يعالج األزمة الداخلية الفلسطينية بالحوار، وآمل أن نتوصل إلى                 

" حمـاس "و" فتح"قناعة أنه سواء كانت هناك مفاواضات مع إسرائيل أو لم تكن أن يكون هناك حوار بين               
  .، على حد قوله"ويتواضع الطرفان على برنامج سياسي واحد، وهذا ممكن الحدوث

 ٢٨/١٢/٢٠٠٧قدس برس
  
   تشهد حملة مصالحات بين قياداتها جمعت بين دحالن وخصومه السابقين "فتح" .١٢

علمت القدس العربي من مصدر مطلع في حركة فتح بالضفة الغربية ان حملة             :من اشرف الهور   -غزة  
مصالحة بدأت خالل االيام القليلة الماضية بين اقطاب الحركة التي نشبت بينها فـي الـسابق خالفـات                  

لكشف عن  وذكر المصدر الذي رفض ا    . تنظيمية تمهيداً لعقد المؤتمر السادس للحركة الختيار قيادة جديدة        
 بعدد من القيادات الفتحاوية البارزة في الـضفة  ىاسمه ان محمد دحالن القيادي البارز في حركة فتح التق 

وقال المصدر ان دحالن الذي قدم الى مدينـة         . الغربية كانت خالفات نشبت بينهم خالل الفترات السابقة       
ي محمود عباس، الفتاً الى ان بعض هذه        رام اهللا منذ عشرة ايام اجرى لقاءات عديدة مع الرئيس الفلسطين          
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وذكر ان بعض هذه اللقاءات اسـتمر لـساعات،         .اللقاءات كانت في منزل الرئيس عباس بمدينة رام اهللا        
  . ناقش خاللها الرجالن كافة االوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية

ضاع السياسية الداخلية، وعملية    وقال ناقشا الوضع التنظيمي للحركة، وكذلك السياسي، وما آلت اليه االو          
واشار المـصدر الـى ان هـذه        . المفاوضات، الفتاً كذلك الى انهما بحثا كذلك االوضاع في قطاع غزة          

االجتماعات صاحبتها اخرى عقدها دحالن مع شخصيات قيادية صنفت في الوقت السابق انها من ضمن               
كان رئيس كتلـة فـتح البرلمانيـة وعـضو          وذكر ان من بين الذين التقاهم دحالن        . خصومه السياسيين 

واكـد  . المجلس الثوري للحركة عزام االحمد، وعدد آخر من قيادات بارزة تشغل مواقع تنظيمية متقدمة             
المصدر على ان المتخاصمين في حركة فتح ذاهبون الى جملة مصالحات حقيقية، في اطار ترتيبات عقد                

  .المؤتمر الحركي السادس لفتح 
الى ان اجتماعا آخر جمع قيادات فتحاوية من قطاع غزة تقطن الـضفة الغربيـة منـذ                  المصدرواشار  

واوضح المصدر ان الرجل عقد اجتماعا آخر مع الضباط الفلسطينيين الذين           . سيطرة حماس على القطاع   
اقصوا من وظائفهم بعد سيطرة حماس على القطاع، بعد ان ادانتهم لجنة التحقيق، موضـحاً ان دحـالن                  

  .انصافهم ورفع اي ظلم وقع عليهموعد ب
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   الرئيس المصري للتدخل لعودة حجاج غّزة بكرامةتتوجه إلى" لجان المقاومة" .١٣

الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية بأن حجاج بيت اهللا الحرام يجب            " أبو مجاهد "قال  : ألفت حداد 
لبوابة الرسمية بين جمهورية مصر وفلسطين أال وهي معبر رفـح           أن يعودوا بكل كرامة واحترام عبر ا      

بأن الطلب من الحجاج التوقيع على أوراق معينـة تحـت           "في بيان له    " أبو مجاهد "وأكد   .وبأسرع وقت 
تأثير الوضع اإلنساني الذي يعيشونه بعد أدائهم مناسك الحج بما فيها من مشقة وتعب مرفوض وال يجب                 

ي التعامل بين األشقاء خاصة مع شعب فلسطين المحاصر والذي تتكالب عليه كـل              أن يكون معموال به ف    
  ".قوى الشر برئاسة أمريكا وإسرائيل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   العشرات من شبيبتهاعتقال باغزة تتهم شرطة "فتح" .١٤

ت العشرات  أن أفرادا من الشرطة التابعة للحكومة المقالة اعتقل       "اكدت حركة فتح في بيان لها       : ألفت حداد 
التابعة لفتح فى مدينة غزة، كما قامت باقتحام احتفال          من عناصر حركة فتح خالل اقتحام لجامعة االزهر       

لألشبال والزهرات في صالة نادي خدمات النصيرات بالمنطقة الوسطى بمناسبة ذكرى انطالقتهـا الــ               
ة حماس أقدمت مساء اليـوم      عناصر من حرك  " وقال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير إن          ".٤٣

 اكثر من ستين عضوا من أبناء منظمة الشبيبة في جامعة األزهر بقطاع غزة، بينما كانوا                "اختطاف"على  
  .يحضرون الحتفال االنطالقة الثالثة واألربعين لحركة فتح

المنفلتـين  "واعلنت الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة مساء اليوم عن اعتقال عدد ممن اسـمتهم               
والخارجين عن القانون والمحسوبين على حركة فتح بالقرب من جامعة األزهر بمدينة غزة وفي مخـيم                

أن عملية االعتقال جاءت على خلفية اإلخالل بالنظـام العـام           "وأكدت الشرطة في بيان لها       ".النصيرات
 ".وتجاوز القانون وإثارة الفوضى في الشوارع العامة

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  إسرائيل تنفي وقف االستيطان في القدس .١٥
اعلنت الحكومة االسرائيلية غداة لقاء رئيسها ايهود اولمرت والرئيس محمـود           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

عباس، انها لن تجمد عمليات البناء في مستوطنات القدس، نافية ان يكون اولمرت تعهد لواشنطن وقـف                 
 بما فيها القدس، تمهيدا لزيارة الرئيس جورج بـوش بعـد            ١٩٦٧ االستيطان في االراضي المحتلة العام    

 يعقوب غالنتي إنه ليس هناك أي قـرار          اإلسرائيلية وقال المستشار اإلعالمي لرئيس الحكومة    . أسبوعين
. أو في المستوطنات المحيطة بها    " في المناطق الشرقية لمدينة القدس    "إسرائيلي رسمي بتجميد االستيطان     

الدولية، ولن تقيم مـستوطنات جديـدة أو       " خريطة الطريق "ئيل ستفي كل ما تعهدته في       واضاف أن إسرا  
وكـان   .تقدم على توسيع المستوطنات القائمة أو تصادر أراضي فلسطينية جديدة لغـرض االسـتيطان             

غالنتي يعقب على تقرير لإلذاعة العسكرية أفاد أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لوزارة اإلسكان بوقف               
في نابلس، علـى اعتبـار ان هـذه         " اريئل"شرق القدس ومستوطنة    " معاليه أدوميم "لبناء في مستوطنة    ا

، مـضيفة   "وطمرت انجازات مؤتمر أنابوليس   "الخطط تسببت بحرج كبير إلسرائيل على الساحة الدولية         
أن " معـاريف "وأفادت صحيفة   . أن رئيس الحكومة سيبت شخصيا في المستقبل في اي خطط استيطانية          

اولمرت أبلغ عباس خالل لقائهما اول من أمس في القدس المحتلة بأنه لن يتم نشر مناقصات جديدة للبناء                  
  .االستيطاني في القدس المحتلة" هار حوما"في المستوطنات، لكنه لم يبلغه وقف البناء في حي 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  

  "الراديكالي"إسرائيل تسعى إلخراج سورية من المحور  .١٦
، الملف السوري، ٢٠٠٨وضعت وزارة الخارجية االسرائيلية ضمن، خطة أعدتها للعام المقبل : م اهللارا

االسرائيلية في عددها امس، " هآرتس"وفي وثيقة للوزارة تناولتها صحيفة  .كأحد أهم المواضيع المركزية
كالي الذي يضم تعمل على صياغة خطة استراتيجية إلخراج سورية من المحور الرادي"ة ارفان الوز

ونقل عن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية  ".ايران وحزب اهللا والحركات االسالمية الفلسطينية
االسرائيلية أنه ال توجد خطة واضحة حتى اآلن لتحقيق هذا الهدف، لكن هناك أفكارا مختلفة تهدف إلى 

إن هذا الهدف يتماشى " هآرتس"قالت و .إبعاد سورية عن إيران وحزب اهللا وفصائل المقاومة الفلسطينية
التحرك الذي يجريه رئيس الحكومة إيهود أولمرت، عن طريق وسطاء مختلفين، من أجل "مع ما وصفته 

وعلم أن خطة وزارة الخارجية  ."معرفة مدى جاهزية دمشق للبدء في مفاوضات سياسية مع إسرائيل
 أيام، تشتمل على بنود اخرى مثل مواصلة طريق  الوزيرة تسيبي ليفني قبل عدةعليهاهذه، التي صادقت 

وتتضمن  .أنابوليس، وعزل حركة حماس في الساحة الدولية، ورفع مستوى الحياة في الضفة الغربية
الخطة أيضا إحياء عالقات وفعاليات مع دول عربية من أجل التطبيع، وفتح قنوات جديدة وتوسيع قنوات 

وتأتي هذه األهداف إلى . ليست إلسرائيل معها عالقات دبلوماسيةقائمة مع دول في الشرق األوسط التي 
جانب أهداف أخرى مركزية، ضمنها عرقلة البرنامج النووي اإليراني، وتقديم المساعدات لليهود في 

 .العالم الذين يعيشون في ضائقة
 ٢٩/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  قات مع العالم اإلسالمي يمكن أن يشكل رأس جسر للعال شخصاً بوتو رأيت في:أولمرت .١٧

ايهود اولمرت انه كان يـرى فـي رئيـسة           "اإلسرائيلي"قال رئيس الوزراء     : وكاالت -القدس المحتلة   
 "جيروزاليم بوسـت "ونقلت صحيفة  .الوزراء الباكستانية السابقة رأس جسر للعالقات مع العالم اإلسالمي   

 للعالقات مع ذلك الجـزء مـن العـالم          رأيت فيها شخصا يمكن أن يشكل رأس جسر       "عن أولمرت قوله    
حزينا "، وانه كان    "مأساة كبيرة "وقال ان عملية اغتيال بوتو       ".اإلسالمي الذي تربطنا به عالقات محدودة     

في األمم المتحدة داني غيلرمان الذي التقى        "اسرائيل"ونقلت الصحيفة عن سفير      .لتلقي نبأ االغتيال   "جداً
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في  "إسرائيل"ته بأنها تبحث إمكانية إقامة عالقات دبلوماسية بين باكستان و         بوتو قبل عدة شهور انها أبلغ     
وزعم غيلرمان ان بوتو عبرت خالل لقائهمـا عـن تقـديرها ل              .حسب زعمه . حال عودتها الى الحكم   

  .والشعب اليهودي "اسرائيل"
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "شاليط" القاهرة حول صفقة محادثات مكثفة خالل اسبوعين في: سرائيليةقناة ا .١٨

 أن عوفر ديكل مندوب رئيس الوزراء اإلسرائيلي        ،ذكرت القناة االسرائيلية العاشرة مساء الجمعة      :القدس
سيقوم خالل األسبوعين القادمين بزيارة مصر إلجـراء مباحثـات          , لشؤون الجنود المخطوفين  " اولمرت"

تم بموجبها تبادل أسرى فلسطينيين مـع حمـاس         ماراثونية بين إسرائيل ومصر بهدف التوصل لصفقة ي       
قولـه فـي جلـسٍة      " ديكل" ونقل التلفزيون عن     ".جلعاد شاليط "مقابل اإلفراج عن الجندي المأسور لديها       

  .سيسرع كثيراً في إتمام الصفقة    " مخربين أيديهم ملطخة بالدم   "مغلقة بأن تغيير إسرائيل لمعايير مصطلح         
والـذي  , ة الخاصة ستلتئم يوم األحد المقبل للمصادقة على تغيير المـصطلح          أن اللجنة الوزاري  " ويذكر  

   .حسب المراسل السياسي للتلفزيون" يمكن من التوصل التفاق حول الصفقة خالل األسبوعين القادمين
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  غالبية االسرائيليين غير متفائلة بالعام الجديد: ستطالعا .١٩

 بعـد أن    ٢٠٠٨على أجوبة اإلسرائيليين على توقعاتهم للعام الميالدي الجديـد          طغى التشاؤم    -الناصرة  
 في المئة منهم عن عدم تفاؤله في شأن األوضاع العامة في الدولة العبرية في العام الجديد في                  ٥٤أعرب  
بحاث مع  لأل" داحف"ووفقاً لالستطالع التقليدي الذي يجريه معهد        . في المئة قالوا إنهم متفائلون     ٤٦مقابل  

 في المئة فـرص تحقيـق سـالم مـع           ٨٩، اعتبر   "يديعوت أحرونوت "نهاية كل عام لمصلحة صحيفة      
ـ    ١٠في مقابل   " ضئيلة"الفلسطينيين خالل العام المقبل       في  ٧٠كما استبعد   ". العالية"  في المئة وصفوها ب

 في المئة اعتبـروا     ٢٩ل  المئة من اإلسرائيليين استئناف مسار المفاوضات بين إسرائيل وسورية في مقاب          
 في المئة من اإلسرائيليين أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية           ٦٩واستبعد  . أمل حصول ذلك عالياً   

 . في المئة اعتبروا احتمال وقوع هجوم كهذا كبيـراً         ٢٨إليران على خلفية مشروعها النووي في مقابل        
 في المئة اعتبروا    ١٢لفلسطينية ضئيلة في مقابل     ا" القسام" في المئة إن فرصة إيجاد حل لقذائف         ٨٨وقال  

 في المئة إمكان اإلفراج عن الجندي المخطوف في قطاع غـزة غلعـاد              ٥٤كما استبعد   . الفرصة عالية 
 في المئة مـن المـستطلعين       ٧٥واعتبر  .  في المئة رأوا أن أمل حصول ذلك كبير        ٤٥شاليت في مقابل    

 في المئة   ٢٣خالل العام الجديد ضئيالً في مقابل       " حزب اهللا "دى  احتمال اإلفراج عن الجنديين األسيرين ل     
 ضئيل  ٢٠٠٨ في المئة إن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة عام           ٥٤وقال  . قالوا إن االحتمال كبير   

وكالعادة، لم تخل نتائج االستطالع من التناقـضات، إذ          . في المئة وصفوا االحتمال بالكبير     ٤٣في مقابل   
 فـي   ١٤ في المئة في مقابل      ٨٥(تشاؤم العام إال أن اإلسرائيليين متفائلون على الصعيد الشخصي          رغم ال 

ورغم قناعة غالبية اإلسرائيليين بأن العام الجديد لن يشهد انتخابـات عامـة             ). المئة قالوا إنهم متشائمون   
ن نتانيـاهو علـى كرسـي       اليميني بنيامي " ليكود" في المئة تتوقع رؤية زعيم       ٤٤مبكرة، لكن غالبية من     

  . في المئة فقط توقعوا بقاء اولمرت في هذا المنصب٢٢رئاسة الحكومة نهاية العام المقبل في مقابل 
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  فلسطينية خالل تعقيدات رحلة العودة إلى غزةوفاة حاجة  .٢٠

لنت عن وفاة   عأمصادر فلسطينية   أن  : ألفت حداد  نقال عن مراسلته     ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨ عرب ذكر موقع 
حاجة فلسطينية اثناء انتظارها سماح السلطات المصرية لحجاج قطاع غزة بالـدخول الـى االراضـى                



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ٩٤٣:         العدد                        ٢٩/١٢/٢٠٠٧السبت : التاريخ

ن قرابـة   أوكان القيادى في حماس خليل الحية قال         .قطاع بعد انتهاء مراسم الحج    الالمصرية ومنها الى    
هد بالعودة من خالل كرم ابو      ن بعد مطالبة الجانب المصري لهم بالتوقيع على تع        يعالقباتوا   حاج   ٢٤٠٠

معبر ، األمر الذي رفضه الحجاج الذين أصروا على عدم استبدال           سالم الواقع تحت السيطرة اإلسرائيلية    
  .رفح بغيره
عضو المجلس  أن   : ووكاالت  من العقبة   ابراهيم الفراية   عن مراسلها  ٢٩/١٢/٢٠٠٧ الدستور   وأضافت

ن العودة عبر معبر رفح ال تمثـل        أ اشار الى    ،ميس النجار المتحدث باسم الحجاج خ   والوطني الفلسطيني   
الـذي تـشرف عليـه     خطورة امنية او صحية على الحجاج كما هو الحال عن طريق معبر كرم سـالم             

 اقارب واهالي لشهداء ومطلوبين للسلطات االسرائيلية، ال سيما          الحجاج السلطات االسرائيلية، كون معظم   
  .شريعي ووزراء سابقينن هناك اعضاء من المجلس التوأ

تتفاقم بعد ان رفضت الـسلطات      بدأت  حجاج  الزمة  أ أن: نويبع من   ٢٩/١٢/٢٠٠٧ وكالة سما    وأوردت
قبل التوقيع على تعهد     بعد مغادرتهم ميناء العقبة      المصرية السماح لهم بالدخول الى ميناء نويبع المصري       

ـ  قد أ و .بالمغادرة عبر معبر كرم ابو سالم       طاقم السفينة على عـدم العـودة الـى          ١٧٠٠جبر الحجاج ال
مين عـام لجـان      وذكر أ  .االردن واصروا على البقاء في البحر مقابل ميناء نويبع او الدخول الى مصر            

ن الحجاج يرفضون العودة الـى      ، أ ة كمال النيرب في اتصال هاتفي من على متن السفينة         يالمقاومة الشعب 
مهددا بحرق السفينة او     .عن طريق معبر رفح كما خرجوا     االردن ويصرون على العودة الى قطاع غزة        

   .اغراقها للحيلولة دون السفر عبر معبر كرم ابو سالم
 حيث اصيب   ا،ن اوضاع الحجاج تزداد سوء     أيضا، أ  مواطن من على ظهر السفينة    ومن جهة أخرى ذكر     

ن قيادة حماس   روجت أ  اسرائيل ويشار في هذا الصدد أن       .بعضهم بدوار البحر ونفذ دواء البعض االخر      
ن االمـر   أ معتبرة   الحركة مليون دوالر تسعى الدخالها لقطاع غزة، وهو ما نفته قيادة            ١٥٠جمعت مبلغ   

  .مبرر لفرض مزيد من الحصار على قطاع غزة
  

   في ظروف غامضةا في سجن جلبوع االسرائيليدي شهيقضي  فلسطينيأسير .٢١
ألسير فادى عبد اللطيف أبو الرب من قباطية فى اأن : ٢٩/١٢/٢٠٠٧ مركز األسرى للدراسات أورد

وأشار المركز إلى تحذيراته .  في ظروف غامضة االسرائيليالضفة الغربية، استشهد في سجن جلبوع
المتكررة من االستهتار بحياة االسرى فى سجون االحتالل، من خالل اإلهمال الطبي والمماطلة 

  . الجراحية التي تشكل أحد أهم أسباب استشهاد األسرىوالتسويف في تقديم العالج وإجراء العمليات
استشهاد األسير أبو الرب رفـع عـدد        أن  : جنينمن   ٢٩/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  

، بحسب إحصاءات وزارة شـؤون األسـرى فـي الحكومـة            حتاللسجون اال  الشهداء من األسرى في   
سير كان  األ سرائيلية قد ذكرت أن   سلطة السجون اال  انت  وك. ١٩٦٧ أسيراً منذ عام     ١٩٣الفلسطينية، إلى   

، مشيرة إلى   قد أبلغ إدارة السجن بشعوره بتدهور خطير في صحته، ال سيما وأنه كان يعاني من أمراض               
  .قضيةهذه التقرر فتح ملف تحقيق في قد إنه 

  
  إصابة متضامنين دوليين في مسيرة بلعين ضد االستيطان والجدار .٢٢

خرج أهالي بلعين بعد صالة الجمعة، في مسيرة حاشدة، شـارك فيهـا عـدد مـن                 : مةعبد اهللا أبو رح   
 ببناء المستوطنات والجدار، حيث عبرت اللجنة الشعبية عـن          اديدتنالمتضامنين الدوليين واإلسرائيليين،    

  عبـرت   كمـا  .امقاومة بناء المستوطنات ألنها تحول دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية متماسكة جغرافي           
 . الذي يشجع بناء المستوطنات في الضفة الغربيـة        ڤايڤ لي ڤاللجنة عن دعوتها لمقاطعة رجل األعمال لي      

 بعد  ،ڤايڤ لتصل إلى دبي، حيث ينوي فتح فرع ثالث هناك لسلسلة مجوهرات لي            ه ضد ةحملال توقد توسع 
 حيـث   ،الماضيالستيطان األسبوع   ول همظاهرات مناهضة ل   التي شهدت    لندن و افتتاحه فرعي نيويورك  
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 إلى ذلك فقـد أمطـر جـيش االحـتالل االسـرائيلي             . وبريطانيون حملة مماثلة   طينيوننظم نشطاء فلس  
المتظاهرون بقنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، مما أدى إلـى إصـابة العـشرات بحـاالت                

فـا مـن     وإصابة متضامنين احدهما فرنسي واآلخر إيطالي رفضا اإلفصاح عن اسـمهما خو            االختناق،
  .مالحقتهما من قبل االحتالل

  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  جنوب بيت لحماالحتالل يعتدي على محتجين ضد الجدار  .٢٣
منع جيش  قد  و. نظم ناشطون فلسطينيون ومتضامنون أجانب تظاهرة ضد الجدار جنوب بيت لحم          : نابلس

ء، واعتدى الجنود علـى     االحتالل وصول التظاهرة التي انطلقت من وسط قرية المعصرة إلى موقع البنا           
  .عدد من المشاركين بالضرب، ما أدى إلى إصابة اثنين برضوض

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  أوراق ثبوتية يتظاهرون في غزة للمطالبة بحل قضيتهم فلسطينيون بال أطفال .٢٤
امـس االول   ية   الفلسطينيين الذين ال يملكون أوراق ثبوت      تظاهر المئات من اطفال   :  وليد عوض  -رام اهللا   

امام ساحة الجندي المجهول في غزة مطالبين الرئيس الفلسطيني بحل قضيتهم ومنحهم بطاقـات هويـة                
 والفصائل الفلسطينية باالهتمام بقضيتهم ووضـعها       ىالقوكما طالبوا   . قطاعالتمكنهم من التحرك خارج     

رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عـن   من جهته حذر رجائي ابو دقة  و .علي سلم اولوياتهم الوطنية والسياسية    
ن  وأشار إلـى أ . من تجاهل قضية فاقدي الهوية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة    ة،حقوق المواطن 

ـ   ىالبعض صدق الرواية االسرائيلية بأن غزة كيان معاد ولم يعد يهتم حت             تـساؤالت فاقـدي     ى بالرد عل
  .الهوية واستفساراتهم

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   بهدف تشريد العائالت العربية في مدينة اللداالحتالل يهدم بيوت فلسطينية .٢٥
 في بتاح تكفا، قرارا يقضي بتنفيـذ أوامـر           االسرائيلية أصدرت المحكمة المركزية  :  حسن مواسي  -اللد  

 يومـا علـى     ٣٠ خـالل    ٤٨الهدم بحق سبعة منازل في حي تعايش العربي في مدينة اللد المحتلة عام              
 أن هذا القرار، هو استمرار لـسياسة        ،قالت الناشطة السياسية مها النقيب    في هذا السياق    و .ارصدور القر 

  .هدف تشريد العائالت العربية في المدينةبالمالحقات التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية 
 ٢٩/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  ر دوالر فاكثر عائلة عربية في العالم ممن يمتلكون مليا٤٤من بين  عائالت فلسطينية ٥ .٢٦

شير تقرير نشرته مجلة أرابيان بيزنس االقتـصادية المتخصـصة الـى             ي ٢٠٠٧مع انتهاء العام    : قلقيلية
، هم من   ٣٣ ياتي في المرتبة      الذي رجل االعمال منيب المصري   من ضمنهم    عائالت فلسطينية    ٥ وجود
  . عائلة عربية في العالم ممن يمتلكون ثروة بمليار دوالر فاكثر٤٤ بين

 ٢٨/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  من إسرائيل كان لتشييد سدود وجسور" الرماد المتطاير"استيراد : وزارة البيئة األردنية .٢٧

التي منعت وزارة البيئة شركة أردنية من ) fly ash(أكد مسؤول أردني أن مادة الرماد المتطاير : عمان
 وتضر البيئة واإلنسان أشد أنواع الضرر، لما تحتويه خطرة"استيرادها مؤخراً من إسرائيل، تعتبر مادة 

وأشار الناطق اإلعالمي باسم وزارة البيئة عيسى الشبول إلى أن  ".من نسب عالية من الكربون والكبريت
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بعد المعاينة والفحوصات "سبتمبر الماضي، يفيد بأنه / الوزارة قامت بتقديم تقرير سابق في شهر أيلول
، مقراً أن "ة الرقابة البيئية في الوزارة تبين أن مساوئ هذه المادة أكثر من محاسنهاالتي قامت بها دائر

الوزارة "إن " قدس برس"وقال في تصريحات لـ .هنالك تقصير من قبل الوزارة لمنع استيراد هذه المادة
هنالك "ن ، موضحا أ"لمشاريع ذات صبغة استراتيجية) الرماد المتطاير(سمحت سابقاً باستيراد المادة 

مشاريع ضخمة تحتاج لدعم بنيتها التحتية من خالل وضع هذا الرماد المتطاير لدعم األسمنت، وسد 
تم استيراد مقنن من هذه "، منوهاً إلى أنه لوحدة، وجسر عمان المعلق، ضارباً المثل بسد ا"الفراغات

  .ان هناك حاجة فعلية لهاولم يستبعد الشبول العودة إلى استيراد هذه المادة في حال ك". المادة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
  القاهرة تكشف سبب تأجيل زيارة مشعل  .٢٨

" فتح"حول رؤيتها للمصالحة مع حركة " حماس" تدرس القاهرة ورقة عمل قدمتها إليها حركة: القاهرة
والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تتضمن مقترحات حول سبل حل القضايا الخالفية، ومنها 

وقالت مصادر مطلعة، إن . إعادة تسليم المقار األمنية وبناء األجهزة والمؤسسات على أسس وطنية
الورقة تخضع لدراسة متأنية بالتوازي مع اتصاالت بدأتها السلطة الستطالع رؤيتها أيضا للتوصل إلى 

ان الجانب المصري : وأضافت. نقطة بداية سليمة لتحقيق مصالحة وطنية غير قابلة لالختراق أو التهديد
أن األجواء الحالية تتطلب منها إجراءات وخطوات إلشاعة مناخ الثقة، كما تتطلب " حماس"أبلغ قيادة 

. لضمان عدم إضاعة الوقت والجهد في مساع لتحقيق المصالحة تنتهي بالفشل" حماس"اختبار نوايا 
رئيس المكتب السياسي وكشفت المصادر أن الرؤية المصرية هذه كانت سبب طلب القاهرة من 

  .خالد مشعل تأجيل زيارة لمصر كان من المقرر أن يقوم بها األسبوع الماضي" حماس"لـ
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  يحاورون حماس" إسرائيليون: "مبارك .٢٩

تدير حوارا " اسرائيلية"كشف الرئيس المصري حسني مبارك أن أجهزة :  وديع عواودة-القدس المحتلة 
اس، بموازاة الحوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفض ان يملي أحد على القاهرة ما مع حم

تفعله أو ما ال تفعله، أو منحها عالمات على أدائها، واتهم اسرائيل بالفبركة لتسويغ االتهامات ضد الغير، 
ارية تؤكد ان مصدر وطالب األجهزة االسرائيلية بأال تلقي التهم جزافاً، وأشار الى معلومات استخب

السالح الى الفلسطينيين اسرائيلي، وجدد تحذيره من أي عملية برية واسعة ضد قطاع غزة، كما حذر 
  . من اي غارات جوية على ايران

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  مبارك نصح باراك بالتفاوض مع األسد  .٣٠

حرب اإلسرائيلي إيهود باراك بالتجاوب أن الرئيس حسني مبارك نصح وزير ال" الخليج"علمت : القاهرة
وشدد على أن تشجيع عملية السالم مسؤولية إسرائيلية، ألنها الطرف الذي . مع نداءات سوريا للسالم

، أن باراك أبلغ مبارك بأن "الخليج"كما علمت . يحتل األراضي، داعياً إسرائيل إلى اختبار نوايا سوريا
  . ، وأنها ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسبحكومته تجري تقييماً للموقف السوري

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   اليهودي إلى هذا الحد- لما وصل النزاع العربي ٤٨لو كنت حيا عام : سياسي أمازيغي .٣١

نفى سياسي أمازيغي مغربي أن يكون السفر إلى إسرائيل تطبيعا معاديا للفلسطينيين وخدمة : الرباط
كد أن األمازيغ يريدون أن يكونوا طرفا ثالثا لحل النزاع في الشرق األوسط ونشر السالم لليهود، وأ
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وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي األمازيغي المغربي أحمد  .والتسامح بدل األحقاد والحروب القائمة
 تطبيعا الدغرني، أن مشاركته في ندوة أقامتها المنظمة األروبية لألمن والتعاون في تل أبيب لم تكن

بالمفهوم الذي يروج له من وصفهم بأنهم من مروجي األحقاد والفتن والحروب، وإنما كانت بحثا عن 
 ١٩٤٨وأكد أنه لو كان حيا عام .  اليهودي-دور ثالث يمكن أن يلعبه األمازيغ لحل الصراع العربي 

 .الحد من الصراعوكان هنالك طرف أمازيغي قوي لتم حل اإلشكال قبل أن يستفحل ويصل إلى هذا 
ودعا السياسي األمازيغي المغربي الدول المانحة أن تكون محايدة في مساعدتها للفلسطينيين وال تسعى 

في غزة، " حماس"لمناصرة طرف على حساب آخر، وانتقد تخصيص المساعدات للسلطة ومنعها عن 
وأشار في هذا .  آخرواعتبر ذلك من قبيل الدخول طرفا في النزاع وتحريض طرف فلسطيني ضد طرف

السياق إلى أنه قضى يوم عيد اإلضحى األخير في القدس والتقى بمسلمين وعرب أكدوا له أن النزاع 
وشدد الدغرني . أشد خطورة من النزاع مع إسرائيل، حسب قوله" فتح"و" حماس"الفلسطيني الدائر بين 

  .على إيمانه بحل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية
 ٢٨/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
 وفد إيطالي يلتقي ممثلي حماس بالضفة بعد منعه عن زيارة غزة .٣٢

 شخصاً يشكلون جميع شرائح المجتمع االيطالي مـن نـواب برلمـان             ١٥التقى وفد ايطالي يضم     : لندن
 مع قيادات مـن حركـة       "غزة سوف تعيش  "وسياسيين وحقوقيين ونقابيين ضمن حملة تضامنية بعنوان        

واستمع الوفـد إلـى    .من دخول قطاع غزة ثالث مرات  " إسرائيل"بية بعدما منعته    حماس في الضفة الغر   
مواقف حماس تجاه المستجدات، وإلى شرح موسع حول ممارسات السلطات االسرائيلية ال سيما الحصار              
المشدد على غزة الذي اعتبر قراراً إسرائيلياً بإعدام آالف المرضى والعالقين على المعـابر والجـوعى                

واتصل الوفد مع إسماعيل هنية رئيس الوزراء       . سقطت الضحية الخمسون جراء حصار قطاع غزة      حيث  
 . حسب ما ذكر موقع الشبكة االعالمية الفلسطينية المقربة من حماس          "كونه رئيساً للوزراء منتخباً   "المقال  

 . ٢٠٠٦يناير / ثانييذكر ان عددا من أعضاء الوفد كانوا مراقبين في االنتخابات التشريعية في كانون ال
 ٢٩/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  انتهاء إجراءات اعتماد قوة الشرطة المدنية األوروبية لمساعدة السلطة: سوالنا .٣٣

أعلن خافيير سوالنا، الممثل األعلى للسياسة الخارجيـة واألمـن فـي            :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
ة المدنية األوروبية لمساعدة الـسلطة الفلـسطينية        االتحاد األوروبي، انتهاء إجراءات اعتماد قوة الشرط      

)Eupol copps .( والهدف من بعثة)Eupol copps (  هو العمل مع الشرطة المدنية الفلسطينية؛ لـدعم
السلطة الفلسطينية في تحمل المسؤولية عن القانون والنظام، وتحسين شرطتها المدنية، والقـدرة علـى                

على إنشاء شرطة فعالة ومستدامة تحت مـسؤولية الـسلطة   ) Eupol copps(وتساعد . تطبيق القانون
هذه المهمة هي الركيزة األساسية إلستراتيجية عمـل االتحـاد          . الفلسطينية وفقاً ألفضل المعايير الدولية    

األوروبي في دعم جهود السالم المتجددة بين إسرائيل والفلسطينيين التي بدأت في تشرين الثاني الماضي               
أرحب بانتهاء اإلجراءات التي تمهد الطريق العتماد بعثة شـرطة          : "وقال سوالنا في بيان   ". يسفي أنابول 

أود أن أشكر نائبـة  . من قبل حكومة إسرائيل) Eupol copps(االتحاد األوروبي لألراضي الفلسطينية 
  ". والية البعثةهذا االتفاق سيسهل تنفيذ. رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية ليفني لتأييدها لها

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  الفصحى ... حملة لتنصيب دمشق عاصمة للغة العربية .٣٤
من اآلن فصاعداً، اذا أراد أحد الديبلوماسيين في دمشق تناول غداء عمل فـي              :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
. "النـافورة "م يحمل اسم     االيطالي في حي المزة، جنوب دمشق، عليه ان يبحث عن مطع           "الفونتانا"مطعم  

كذلك حـال   . وعلى من يريد، في سورية، تسمية مولوده اسماً اجنبياً، الحذر والبحث عن اسم عربي قح              
ابطال الدراما السورية الذين يتوجب عليهم البدء بالتكيف تدريجاً للتحدث بلغـة وسـط بـين المحكيـة                  

 بعض النتائج   هذه هي . الحديث بلغة فصيحة فقط   والفصحى قبل االنطالق الى المرحلة الثانية القائمة على         
دمـشق عاصـمة    " الدكتور محمود السيد، لمناسبة اختيار       "لجنة تمكين اللغة العربية   "التي يتوقعها رئيس    

التوجه هـو ان تكـون المـواد االعالميـة والدراميـة            "ن  أشار الى    وقد أ  .٢٠٠٨ للسنة   "عربية للثقافة 
 ايضاً التدخل فـي     "الخطة الوطنية "وتشمل   ."...ن وليس دفعة واحدة   بالفصحى، لكن بالتدرج وقدر االمكا    

اعالنات الطرق، بحيث تمنع االعالنات باللغة المحكية او باخطاء امالئية او قواعدية، اضافة الى تدخلها               
خاطبـت ايـضا    قد  كانت اللجنة    كما   .في الجمل والعبارات التي تكتب على السيارات الخاصة او العامة         

وقاف طالبة اشتراط موافقتها على تعيين خطباء المساجد بناء على قدرتهم على التحدث باللغـة               وزارة اال 
. "القاء الخطب بلغة فصيحة وصحيحة وتناول قضايا معاصرة       "الفصحى، ألن االتجاه هو إللزام الخطباء       

على ،  ع االساتذة  ليس فقط اساتذة اللغة العربية، بل جمي       ،يجب ايضاً على المعلمين التحدث بالفصحى     كما  
  ."لغة الحياة وليس لغة وحشية"ان تبذل جهود لتعديل المناهج التربوية للوصول الى 

 ٢٩/١٢/٢٠٠٧الحياة 
 
  الصراع بين فتح وحماس:  عنوان فلسطيني واحد٢٠٠٧ .٣٥

كان الواقع أكثر درامية من توقعات حسن عبيد، صاحب البقالة في حي الرمـال              :  صالح النعامي  -غزة  
، شاهد عيان على مواجهة محدودة وقعت       ٢٠٠٧من عام   ) كانون الثاني (في الخامس من يناير     الذي كان   

أمام بقالته بين عناصر القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية الفلسطيني في حكومـة هنيـة األولـى،                  
 إنه لن ينتهي    حينها قال عبيد لجيرانه   . وعناصر من جهاز األمن الوقائي الذي كان يرأسه رشيد ابو شباك          

وبنظرة للوراء يمكن القول إنه من ناحية الفلسطينيين فقد         . هذا العام حتى يقضي أحد الطرفين على اآلخر       
 هو عام الصراع بين حركتي فتح وحماس الذي وصل ذروته في الرابـع عـشر مـن              ٢٠٠٧كان العام   
  .لداخلي عندما سيطرت حماس على قطاع غزة بعد موجات من االقتتال ا٢٠٠٧حزيران 

  :حرب الصالحيات* 
كان التوتر بين حماس من جهة، والرئيس محمود عباس من جهة، بلغ اشده بسبب جملة القرارات التـي                  
اتخذها ابو مازن في أعقاب فوز حركة حماس، وهي القرارات التي اعتبرتها حماس انقالباً على نتـائج                 

در أبو مازن تباعاً العديد من القرارات الهادفـة         فقد أص . االنتخابات التشريعية التي جاءت بالحركة للحكم     
لتقليص صالحيات الحكومة الجديدة بشكل كبير، بحيث أنه لم يعد هناك للحكومة الكثير مما تعملـه فـي                  

  .أعقاب هذه القرارات
 فقد أمر ابو مازن بتحويل مديرية المعابر الحدودية من التبعية لوزارة الداخلية الى ديوان الرئاسة، مع أن                

وأصدر أبو مازن قراراً بسحب   . العلم بأن مداخيل هذه المديرية تعتبر من مصادر الدخل الرئيسية للسلطة          
) وفـا (اإلشراف على هيئة اإلذاعة والتلفزيون والمؤسسات التعليمية الرسمية مثل وكالة االبناء الرسمية             

ومما ال شك فيه أن أخطر      .  الرئاسة والهيئة العامة الفلسطينية لالستعالمات من وزارة اإلعالم الى ديوان        
 هو المرسوم القاضي باسـتحداث منـصب أمنـي    - في نظر حركة حماس    -مرسوم اصدره أبو مازن     

جديد، هو منصب مدير جهاز األمن الداخلي، بحيث يكون هذا المدير مسؤوالً عن أجهزة األمن الداخلي،                
حدد المرسوم أنه ال يحـق لـوزير الداخليـة          وي. الشرطة، وجهاز األمن الوقائي، والدفاع المدني     : وهي
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اإلشراف على أجهزة األمن الداخلية بشكل مباشر، بحيث تنحصر عالقته بها باتـصاله بمـدير األمـن                 
  .الداخلي

  :المرحلة األولى من االقتتال الداخلي* 
 ، اعلن الرئيس عباس بشكل مفاجئ وفي خطاب القاه فـي          ٢٠٠٦في السادس عشر من ديسمبر من العام        

رام اهللا انه اصدر مرسوماً يقضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة بدون التنسيق مـع حركـة                 
إصدار هذا المرسوم جاء بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها          . حماس، بعد أن شن هجوماً كاسحاً عليها      

 بلـورت آليـات لحـل       ، التي كان أبو مازن متحمساً لها، وهي الوثيقة التي         "الوفاق الوطني "على وثيقة   
  .الخالف الداخلي، مع العلم بأن جميع الفصائل الفلسطينية قبلت هذه الوثيقة

. في حركة حماس اعتبروا خطاب أبو مازن بمثابة المرحلة األولى من مخطط إلسـقاط حكومـة هنيـة                 
ح لـدى   وربط قادة الحركة بين الخطاب وبين حادثة محاولة االغتيال التي تعرض لها هنية في معبر رف               

عودته من مصر قبل يومين من القاء الخطاب ومحاولة االغتيال التي تعرض لها وزير داخليتـه سـعيد                  
ورداً على مرسوم ابو مازن الرئاسي قامت حماس بتنظيم         . ٢٠٠٦) كانون االول ( ديسمبر   ١٠صيام في   

ابعة ألبـو مـازن     مسيرات للتعبير عن رفضها للمرسوم، أسفرت عن احتكاكات بين االجهزة األمنية الت           
 الـذراع   -" كتائب عز الـدين القـسام     "ومجموعات حركة فتح المسلحة من جهة، وبين القوة التنفيذية و         

شكلت هذه المواجهات المرحلة األولى من االقتتال الداخلي حيث         . العسكري لحركة حماس من جهة ثانية     
ومن بين القتلى عشرة من      اخر،   ٦٥٥ شخصا، وجرح    ١١٧ يوماً، واسفرت عن مقتل      ٥٣استمرت لمدة   

 ٦ حكوميـة، و   ١٥ مؤسسة، منهـا     ٣٩ اخرين، كما تم في هذه المواجهات استهداف         ٤٤األطفال وجرح   
لكن اكثر االحداث التي لفتت االنظار هو قيام عناصـر          . أهلية، وواحدة دولية، والباقية مؤسسات خاصة     

ي هذه الفترة انتقل التوتر بين حركتـي        وف. حرس الرئيس الفلسطيني باقتحام الجامعة االسالمية وحرقها      
وشهدت هذه المرحلة تلقي أجهزة السلطة كميات كبيـرة مـن الـسالح     . فتح وحماس الى الضفة الغربية    

والذخيرة من الدول العربية، الى جانب صدور قرار من اإلدارة األميركية بتقديم دعم مالي كبير ألجهزة                
 مليون دوالر لقـوات     ٨٦,٤ألميركي جورج بوش تقديم مبلغ      أبو مازن، الى جانب قرار إدارة الرئيس ا       

وبررت اإلدارة القرار بأنه جاء لمساعدة االجهزة التابعة البو مـازن           . األمن الموالية للرئيس ألبو مازن    
  .بالوفاء بالتزامات السلطة الخاصة بتفكيك البنى التحتية لالرهاب في الضفة الغربية وقطاع غزة

 سير المواجهات خالل المرحلة االولى أن حركة حماس تغلبت بـشكل واضـح              وكان واضحاً من خالل   
على جميع األجهزة االمنية التابعة ألبو مازن، حيث أن حماس فاجأت ابو مازن بسيطرتها على جميـع                 

وشهدت هذه الفتـرة ظهـور خالفـات داخـل          . مقار االجهزة األمنية في شمال القطاع في زمن قياسي        
 حركة فتح، وتحديداً بين التيار الذي يقوده أحمد حلس أمين سر حركة فتح في قطاع                األوساط القيادية في  

وبسبب موقف حلس الرافض لتوجهات دحـالن       . غزة سابقاً، ومحمد دحالن المستشار األمني البو مازن       
  .فقد اعتبر حلس في نظر الكثيرين من قيادات السلطة متواطئا مع حماس

مولد وانهيار اتفاق مكة وبعد أن انهارت سبع اتفاقات لوقف إطالق النـار بـين الجـانبين، نجحـت                   * 
وبالفعل تم التوصل   . الحكومة السعودية في اقناع الطرفين باللقاء في مكة للتباحث حول سبل حل األزمة            

يرا، عندما وافقت على    ، والذي قدمت خالله حركة حماس تنازال سياسيا كب        "اتفاق مكة "إلتفاق، اطلق عليه    
المبادرة العربية للسالم، كما تم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، الى جانب التوصل لتفاهمـات                

  .فضفاضة حول الشراكة السياسية بين حركتي فتح وحماس واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
ص االتفاق، حيث أنه باستثناء تـشكيل       لكن األمور على أرض الواقع كانت أبعد بكثير مما تضمنته نصو          

حكومة الوحدة الوطنية، فلم تتم مناقشة قضية الشراكة السياسية، كما لم يتم التعاون بجديـة مـع قـضية      
الى جانب ذلك فقد كانت الشراكة داخل حكومة الوحدة صورية الى حد كبير،             . اعادة بناء منظمة التحرير   

  .حتكموا الى مرجعيات مختلفة ومتضاربةحيث أن وزراء كل من حركتي فتح وحماس ا
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 كشف  ٢٠٠٧) اذار(وقع في التاسع والعشرين من مارس       .. االول: وزادت األمور تعقيداً لحدثين بارزين    
النقاب عن خطة المنسق االمني االميركي الجنرال كيث دايتون، التي اعتبرت أن مسوغات بقاء حكومـة     

 الرباعية واطالق سراح الجندي االسرائيلي جلعاد شليط، الى         الوحدة مرتبطة بموافقتها على شروط اللجنة     
جانب تشديد الخطة على تمركز الصالحيات االمنية في ايدي االجهزة االمنية التابعة البو مازن وبلورتها               

والثاني قرار حركة فتح بتشكيل ميلشيا خاصة بها، اطلقـت          . آليات للتنسيق االمني بين اسرائيل والسلطة     
  .الخاصة بها" وة التنفيذيةالق"عليها 

الحسم العسكري من هنا فقد كان مسار الصدام ممهداً، وحدث ما كان متوقعاً، إذ اندلعت المواجهـات                 * 
وكانـت  . بين حركة حماس من جهة وأجهزة أبو مازن األمنية والمجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح             

 مـدنيا،   ٢٢ شخصا، مـن بيـنهم       ٨٤فرت عن مقتل    هذه المرحلة الثانية من االقتتال الداخلي، والتي اس       
، )حزيران(ومع غياب شمس الخامس عشر من يونيو        .  جريح ٦٠٠ضمنهم خمسة من النساء وطفالن، و     

في هذه األثناء فـر     . كانت حماس تسيطر على جميع المؤسسات السيادية ومقار ومواقع األجهزة األمنية          
  .من القطاع، رغم اصدار حماس العفو العام عنهممعظم قادة األجهزة األمنية وكبار المسؤولين 

  :أبو مازن يرد* 
موقف أبو مازن إزاء ما جرى كان حازماً، حيث قام بإقالة حكومة هنية، واعتبرها حكومة غير شرعية،                 
وحظر أنشطة حركة حماس في الضفة الغربية، في الوقت الذي شكل فيه حكومة جديدة برئاسـة سـالم                  

 خطوة حماس باالعتراف بحكومة فياض واستئناف ضخ المساعدات المالية لهـا،         ورد العالم على  . فياض
وهي المساعدات التي اعتبرتها حماس بمثابة وسيلة لتقصير حكمها في القطاع، منوهة الـى أن هنـاك                 
مخططا اليجاد بيئتين اقتصاديتين مختلفتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من اجل تشجيع الفلـسطينيين               

  .اع على التمرد على حكم حماسفي القط
لم يكتف أبو مازن بهذه اإلجراءات، بل قام بإصدار تعليمات صارمة لتعقب حركة حماس فـي الـضفة                  

المنظمات الحقوقية الفلسطينية تؤكد أن المئات من نـشطاء         . الغربية واعتقال نشطائها وإغالق مؤسساتها    
في هذه االثناء أعلن وزير داخليته عبـد        . يب شديد حماس تم اعتقالهم وأن عدداً كبيراً منهم تعرض لتعذ        

  .الرزاق اليحيى أن السلطة تعهدت إلسرائيل بتفكيك األذرع العسكرية لجميع حركات المقاومة الفلسطينية
في نفس الوقت شنت اجهزة االمن التابعة لحكومة هنية المقالة حمالت اعتقال ضد نشطاء حركـة فـتح                  

ومنذ سيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة          . ها العديد من مناطق القطاع    على خلفية عمليات تفجير شهدت    
أوضحت كل من اسرائيل واإلدارة األميركية ألبو مازن أنه في حال عاد للحوار مـع حركـة حمـاس،                   

  .فإنهما ستقطعان االتصال به
 ، بناء على دعوة الرئيس بوش، وهو المـؤتمر الـذي          "أنابوليس"مؤتمر أنابوليس واخيرا عقد مؤتمر      * 

فالنسبة البو مازن شدد التزامه على تنفيذ المرحلـة         . ساهم في تكريس القطيعة بين حركتي فتح وحماس       
التي تنص على التزام السلطة بتفكيك حركات المقاومة ونزع سالحها          " خريطة الطريق "االولى من خطة    

على فـرص   وهذا ما اعتبر كتكريس للقطيعة مع حركة حماس، وقضاء          . ووقف التحريض ضد إسرائيل   
  .الحوار بين الجانبين

 ٢٩/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  األقالم الصفراء بين التضليل السياسي والتحليل الشخصي .٣٦

  فوزي برهوم
   حماس–المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية 

أمر طبيعي أن يكون لكل حزب أو فصيل أو جماعة أو أي مكون وطني قيادات تضع سياسـيات هـذا                    
وتسعى إلى توظيف كل الطاقات واإلمكانات لتحقيق أهداف هذا الحزب وهـذه الجماعـة         الحزب أو ذاك    
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بحيث يكون التوظيف في إطار الفهم الواضح و إلى أي مدى يمكن استخدام األدوات والوسائل للوصول                
ودائما نرى أن المتنفذين أو القائمين على رعاية سياسـة أي حـزب أو جماعـة أو                 . إلى هذه األهداف    

ملين في اإلطار أو حتى أنصار كل حزب أو جماعة  غالبا ما يتكلمون بكل وضوح وبكـل شـفافية                    العا
دون أقنعة و ال من خلف ستار وال يتخفون وراء مسميات النزاهة والشفافية والحيادية وألقاب وعنـاوين                 

ـ , ما ُأنزل بها من سلطان بل يقولون كلمتهم ويعبرون عن أرائهم بكل وضوح وبكل ثقة                 ن األمـر   ولك
الغير طبيعي أن نرى الضعفاء وفاقدي الثقة بالنفس والمنتفعين من ساحات التضليل السياسي في تعميـة                
الجماهير خدمة لمصالحهم الخاصة دون أدنى مراقبة أو محاسبة للنفس التي أملت على صاحبها أن يكتب                

المضلل السياسي ولقد أثارني    بالحبر األصفر ويمأل صفحات صفراء بكالم يدلل فعال على هوية الكاتب و           
ولفت نظري كثيراً من كتابات وتصريحات أحد المحللين السياسيين الفلـسطينيين منـذ حـصول زخـم                 
المعترك السياسي على الساحة الفلسطينية وتحديداً في فترة االنتخابات التـشريعية وقبلهـا البلديـة فـي                 

ة الديمقراطية التي مورست في ظلها هـذه        أراضي السلطة الفلسطينية حيث استفادت األحزاب من مساح       
االنتخابات إال أننا الحظنا أن الهزائم التي لحقت بحركة فتح نتيجة التغرير بها من خـالل اسـتطالعات                  

ممـا   %) ٧٠الرأي التي كانت تصدر عن بعض المؤسسات الضيقة الفهم وتعطي في كل مرة لفتح فوق                
س السلطة الفلسطينية في االعتماد على هذه االستطالعات فـي          حدا بفتح وقياداتها السياسية بما فيهم رئي      

ولكن على ما يبدوا    , تقييم األداء السياسي والتنظيمي لهذه الحركة والركون إلى مثل هذه النتائج الموجهة             
أن ال فتح وال الرئيس وال مضللين فتح السياسيين اعتبروا من هذه التجربة الفاشلة التي ضللت جمـاهير                  

ـًا للـرأي               حركة فتح  ـًا وجماهيري ـًا وإعالمي  وقياداتها ولم نرى من يقول بكل جرأة كفى تضليالً سياسي
العام الفلسطيني للذين   قادوا هذا التوجه واستمروا فيه حتى اللحظة، فاألولى لمن  يستمر فـي تـضليل                    

نـضم إلـى طـابور      الجماهير ، إما أن يخجل من التجربة الفاشلة السيئة أو يوقف هذه المهزلة أو أن ي               
المتحدثين باسم حركة فتح وينتقل من مرحلة التخفي والتضليل على مرحلة التعبئة والتحـريض العلنـي                

  .ويدع الجماهير واألحزاب تحكم على تصريحاته وكتاباته بمقاييس النزاهة والشفافية التي افتقروا إليها
من كناطق باسم حركة فتح والـذي       ولكن مما لفت نظري عندما استمعت إلى تصريحات أحمد عبد الرح          

تطوع نيابة عن االحتالل من تلقاء نفسه األمارة بالسوء بفبركة إعالمية جديدة وأكذوبة جديدة بأن حماس                
سمحت بدخول فتح اإلسالم إلى غزة مما يعزز وجود اإلرهاب في غزة حسب رأيه في استجالب حالـة                  

را لتشديد الحصار والخنق على مليون ونصف مليـون         من العداء الدولي واإلقليمي لشعبنا وقضيتنا ومبر      
ـًا لرغباته الشخصية ونزواته الفئوية الضيقة   .فلسطيني في غزة وإشباع

ـًا على اإلطالق بينها وبين تصريحات من ادعى واختار لنفسه أن يتخفى وراء مسمى محلل                  لم أجد فروق
الً للتهم الجزاف على حركـة حمـاس        بل لمست أن تصريحات األخير على احد الفضائيات كي        , سياسي  

ربما لم يجرؤ الناطق باسم حركة فتح أن يذكرها لعلمه بكذب ما يقول ولكن عندما يتجرأ هذا المـضلل                   
نعم إن حماس ترعى فتح اإلسالم في غزة وتخضعها تحت سيطرتها وتستفيد            : السياسي ويقول بملء فيه   

ي غزة كي تقـصف الـصواريخ علـى العمـق           منها لتحقيق أهدافها وأن حماس تدفع أطراف أخرى ف        
اإلسرائيلي ومحاولته إذكاء نار الفتنة التي ُأطفئت بين حماس وجيش اإلسالم، واعتقد أن كل هذه الشواهد                
بالصوت والصورة تكشف النقاب عن كثير ممن افتقروا إلى الحس الوطني الحر والمسئولية التاريخيـة               

لعام غير آبهين بمعاناة األطفال والشيوخ والنساء واأليتام وحالة         عن تضليلهم لإلعالم والجماهير والرأي ا     
الفقر والبطالة والكوارث التي ألمت بقطاع غزة نتيجة تـصريحات المتطـوعين والمتبـرعين بمحـض         
إرادتهم لتبرير واستجالب حالة العداء الدولي لشعبهم وحالة القمع الصهيوأمريكي لحقوق شعبهم إن ظلوا              

  .هو شعبهميعتقدون أن هذا 
٢٩/١٢/٢٠٠٧  
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  مقاومة االستيطان بالمفاوضات .٣٧
  هاني المصري

باعتباره فرعاً من أصل، هو     (منذ نشوء القضية الفلسطينية، يمارس الشعب الفلسطيني مقاومة االستيطان          
، بالمقاومة بكل أشكالها الشعبية والمسلحة، وهذا يشمل مقاطعة االسـتيطان، عمـالً وتعـامالً               )االحتالل
، ويحتاج الى تعزيز، عبر مقاومة التطبيع المجاني مع إسرائيل، ومن خالل الدعم الدولي الشعبي               وتجارة

كما يتطلب استخدام كافة األسلحة السياسية واالقتـصادية        .. والرسمي، ودعم أنصار السالم في إسرائيل     
  .والقانونية والدبلوماسية واإلعالمية والثقافية

اق مقاومته لالحتالل واالستيطان والعدوان، خصوصاً بعـد انـدالع          لقد توصل الشعب الفلسطيني في سي     
االنتفاضة الشعبية األولى، الى أن المفاوضات شكل نضالي من شأنه أن يساعد على حصاد ما زرعتـه                 

أما أن تتحول المفاوضات الى الشكل الوحيد، تقريباً، لمقاومة االستيطان، وفي ظل االنقـسام              .. المقاومة
جغرافي الفلسطيني، والتعنّت االسرائيلي المدعوم بشكل مطلق من اإلدارة األميركية، فهـذا،            السياسي وال 

  .واهللا، بدعة مرفوضة تماماً، وعلينا ألّا نسمح لها بخديعتنا
لكي أثبت هذه الفرضية، لن أعود الى مسيرة هبوط سقف الموقف الفلسطيني منذ بداية عمليـة الـسالم                  

 الى اجتماع أنابوليس، حين كان يجري الحديث عن اتفاق إطـار تفـصيلي،              وحتى اآلن، وال منذ الدعوة    
وجدول زمني محدد وقصير، الى اإلعالن المشترك الذي تاله الرئيس األميركـي بـوش فـي مـستهل                  
االجتماع، والذي خال من كل المطالب والتوقعات الفلسطينية، ولكن سأتوقف أمام التراجع األخيـر فـي                

المتمثل بالكف عن التهديد أو التلويح بتعليق أو وقف المفاوضات، إذا لم يتم وقـف               الموقف الفلسطيني، و  
  .االستيطان، كما تنص خارطة الطريق الدولية

أصبحنا، اآلن، نسمع عبارات على لسان كبار المسؤولين الفلسطينيين تتحدث عن االستيطان، ال بوصفه              
أمام تقدم المفاوضات أو أمـام      " عقبة"أو  " يعرقل"أنه  غير شرعي، وال قانوني، ويجب إزالته كلياً، وإنما ب        

" ظالالً سـوداء  "وأصبح االستيطان على لسان القادة الفلسطينيين والمتحدثين اإلعالميين، يترك          .. السالم
لـن  "، وأن الجانـب الفلـسطيني       "وسنتوقف أمامه في جلسات التفاوض طويالً طويالً      "على المفاوضات،   

، ولكنه سيحصر   "نه يعرف أن عملية السالم لن تتقدم إذا لم يتم وقف االستيطان           يقاطع المفاوضات، رغم أ   
، وكأن حكومة أولمرت متلهفة جداً لالنتقال للبحث في القـضايا  "المفاوضات بنقطة واحدة هي االستيطان "

، إذا كان أحد يريد وقف المفاوضات فليكن إسـرائيل        "وآخر ما توصل له الوفد المفاوض، أنه        . الجوهرية
أما نحن فسنواصل التفاوض من أجل إحقاق حقوق شعبنا، فالمفاوضات ميدان للكفاح والنـضال، لـذلك                

  ".سيظل يواصل المفاوضات رغم القرارات التوسعية االستيطانية األخيرة
  بيان غامض وترضية كالمية:  أولمرت-قمة أبو مازن 

سلطة الفلسطينية، لالستيطان، من الطبيعي أن      التي تملكها ال  " المقاومة الوحيدة "وما دامت المفاوضات هي     
 اإلسرائيلية األخيرة هي الفشل، حيث لم يـتم االتفـاق           -تكون نتائج جلسات التفاوض والقمة الفلسطينية       

على وقف االستيطان في القدس ومحيطها، واكتفت ببيان رسمي غامض آخر، يتحدث عن االتفاق علـى                
جحاف بقضايا الوضع النهائي، دون توضيح طبيعة هـذا االتفـاق،           عدم القيام بأية خطوات من شأنها اال      

إن استمرار االستيطان فـي القـدس       .. وهل االستيطان في القدس مجحف أم غير مجحف بهذه القضايا؟         
يسقط المدينة، عملياً، من جدول المفاوضات، لتضاف الى قضية الالجئين، التي أسقطتها إسرائيل عمليـاً               

 رفضت حكومة أولمرت تسمية القضايا الجوهرية باالسم في اإلعالن المـشترك            من هذا الجدول، ولذلك   
  ..الصادر في أنابوليس

وكترضية كالمية للرئيس أبو مازن، لرفض طلبه بوقف االستيطان تماماً، وإزالـة البـؤر االسـتيطانية                
ش المقبلة للمنطقـة،    العشوائية، ولكي ال يخرج من القمة خالي الوفاض تماماً، وللتمهيد إلنجاح زيارة بو            

أعلنت الحكومة االسرائيلية، في القمة وبعدها، أنها لن تقيم مستوطنات جديدة، ولن توسع المـستوطنات               
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القائمة، ولن تصادر أراضي خاصة جديدة، ألغراض االستيطان، وسـتلغي األفـضليات للمـستوطنات              
ية بأهمية هذه اللفتات اإلسـرائيلية،      وقبل أن نسمع المبالغة الفلسطين    .. والمستوطنين خارج الخط األخضر   

علينا أن نتذكر أن الحكومة االسرائيلية، خصوصاً في عهد شارون، التزمت بكل هذه االلتزامات، وأكثر               
فمثالً، بدالً من عدم إقامة مستوطنات جديدة، تـم توسـيع           .. منها، ولكنها لم تطبقها كلياً، أو التفّت عليها       

لقائمة، وضم البؤر االستيطانية العشوائية القريبة منها، وإعالنها قانونية،         مساحة العديد من المستوطنات ا    
أما عدم مصادرة أراٍض، فلـيس مـسألة كبيـرة، ألن           .. بعد أن أصبحت جزءاً من المستوطنات القائمة      

األراضي التي يحتاجها االستيطان، إما قد صودرت فعالً، أو أن االلتزام االسـرائيلي، كمـا الحظنـا،                 
بعدم مصادرة أراٍض خاصة ألغراض االستيطان، أي يمكن مصادرة أراٍض حكومية ألغراض            ينحصر  

  ..االستيطان، ومصادرة أراٍض خاصة وحكومية ألغراض االستيطان وألغراض أخرى أمنية
إضافة الى ما تقدم، فإن األحزاب اليمينية في الحكومة االسرائيلية، لم تعجبها لفتات أولمـرت المحـدودة      

  . ألبو مازن، وتهدد باالنسحاب من الحكومةوالشكلية
وفي كل األحوال، تواجه حكومة أولمرت امتحاناً عسيراً بعد منتصف الشهر المقبل، حين سينشر التقرير               
النهائي للجنة فينوغراد، حيث سيضع هذا التقرير أولمرت أمام احتمال االستقالة، وسيضع شريكه ايهـود               

 -كمـا هـو متوقـع     -لتزام بتعهده بترك الحكومة إذا أدان التقريـر         باراك، زعيم حزب العمل، أمام اال     
وإذا كانت  .. وحتى لو بقيت حكومة أولمرت، فإنها ستبقى ضعيفة، ومهددة بالسقوط من داخلها           .. أولمرت

عاجزة عن وقف االستيطان وإزالة أية بؤرة استيطانية عشوائية، وإزالة حتى حـاجز رئيـسي واحـد،                 
ق، والمجازر اليومية، خصوصاً في قطاع غزة، فكيف ستتفاوض حـول القـدس             وتواصل الحصار الخان  

  !والحدود والالجئين واالستيطان، وكيف ستعطي الفلسطينيين حقوقهم، أو أي حقٍّ من حقوقهم
إن .. إذاً، المفاوضات أصبحت هدفاً بحد ذاته، ودارت وستدور حول نفسها، دون تقدم جـوهري حاسـم               

 مثمرة وحشد واستخدام كافة أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والدولية،           المفاوضات دون مقاومة  
.. ستؤدي، أوالً الى إضاعة وقت ثمين، والفشل في نهاية األمر بعد انفجار لغم االستيطان تحت أقـدامها                

رائيل علـى   وتغطي، ثالثاً، على ما تقيمه إس     .. وثانياً الى الهبوط بالموقف التفاوضي الفلسطيني باستمرار      
وتقطع، رابعاً، الطريق على المبادرات األخرى وعلى أي نوع جاد مـن التـدخل              .. األرض من حقائق  

ومن شأنها، أخيـراً    .. ويمكن، خامساً، أن تمنع حكومة أولمرت من السقوط       .. الفاعل من المجتمع الدولي   
 وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من       وسادساً، أن تحافظ على السلطة، ألن إسرائيل تخشى من انهيار السلطة،          

صعود لخيار الدولة الواحدة، وانهيار حل الدولتين، الذي يلفظ أنفاسه األخيرة، وسـيموت إذا اسـتمرت                
لذا، الدولة الفلسطينية حسب المقاسات االسرائيلية، أصبحت مـصلحة إسـرائيلية،           .. المفاوضات مجمدة 

  .. التوسعية واالستيطانيةوستسعى إسرائيل إلقامتها بعد استكمال مشاريعها
" ِكرمال عيون "في هذا السياق، أخذ المفاوض الفلسطيني يكرر اآلن، بأنه لن يعلق أو يقاطع المفاوضات               

وهذه سياسـة ال    .. وقف االستيطان، وإنما سيقاوم االستيطان بالمفاوضات والمناشدات لإلدارة األميركية        
ت سابقاً، وتضربت وفشلت، وأضررحالياً، وفي المستقبلتجدي، وج ..  

  !!ومن ال يزرع ال يحصد.. االستيطان يقاوم بالمقاومة المثمرة التي تزرع، والمفاوضات التي تحصد
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  !اسرائيل تستعد لنسف مؤتمر أنابوليس بعد زيارة الرئيس بوش للمنطقة .٣٨

  سليم نصار
، حرص على استشارة عدد كبيـر       "أنابوليس"ة محمود عباس الى     قبل أن يسافر رئيس السلطة الفلسطيني     

من السياسيين واالقتصاديين والكتاب بهدف استكشاف نـبض الـشارع الفلـسطيني حـول موضـوع                
  .المفاوضات



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ٩٤٣:         العدد                        ٢٩/١٢/٢٠٠٧السبت : التاريخ

وحدث أثناء زيارته األخيرة لعمان أن سلمه عبد المحسن قطّان، بصفته السابقة كرئيس للمجلس الـوطني   
 شخصية فلسطينية، اضافة الى بعض الشخصيات األردنية مثل رئيس          ١٥٠عة من   الفلسطيني، رسالة موق  

وكان بين الموقعين الدكتور طاهر كنعان والدكتور اسـماعيل الزابـري           . الوزراء السابق أحمد عبيدات   
  .وعناصر سياسية أخرى يهمها أن تسجل المفاوضات نقلة نوعية في مسيرة السالم

ثوابت والتقيد بالمبادئ وعدم الرضوخ لالبتزاز التي التزمها الـشهداء          وقد شددت الرسالة على ضمان ال     
السابقون، كذلك نصت على وقف عمليات توسيع االستيطان والتمسك بحرفية المبـادرة العربيـة وآليـة                

وذكرت الرسالة كيف أجهضت اسرائيل كل مبادرات السالم، بدءاً بمبـادرة الوسـيط الـدولي               . تطبيقها
وانتهاء بقمة كامب ديفيـد     )... ١٩٦٩(مروراً بمبادرة وليم روجرز     )... ١٩٤٧(ادوت  الكونت فولك برن  

  .التي استضافها الرئيس بيل كلينتون وشارك فيها ياسر عرفات وايهود باراك) ٢٠٠٠(
الرئيس محمود عباس استرد موقع الشريك الفلسطيني بعد سبع سنوات من توقف العملية التفاوضية، علماً            

ويركز علـى   " اإلرهاب"ولكنه عرف كيف يحيد موضوع      . قوى العسكري ال يميل لصالحه    بأن ميزان ال  
وكان في هذا المـسعى  . شعب وحقوق مشروعة وأرض محتلة : حقائق الوضع الفلسطيني باعتباره قضية    

يهدف الى صوغ وثيقة يتمكن من خاللها وضع أسس واضحة لقيام دولة فلسطينية مستقلة مـع ضـمان                  
  .١٩٤وفق القرار حقوق الالجئين 

يجمع أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض على القول إن اسرائيل باشرت في نسف مؤتمر أنابوليس عـن                
وقد كـشفت الـوزيرة األميركيـة       . الداعية الى وقف االستيطان   " خريطة الطريق "طريق تجاوز شروط    

عترفت بأنها أبلغت زميلتهـا     ، عندما ا  "جبل أبو غنيم  "كوندوليزا رايس عن مخاوفها من مخاطر البناء في         
وكانت بهذا التحذير تحاول تذكير حكومـة       . االسرائيلية تسيبي ليفني بضرورة وقف توسيع المستوطنات      

  .تمنع مصادرة األراضي قبل االتفاق على حدود الدولتين" خريطة الطريق"ايهود اولمرت، بأن 
 وحدة سـكنية فـي      ٣٠٠يد مؤلف من    يدعي وزير الدفاع ايهود باراك أن الحكومة قررت إقامة حي جد          

ثم زعم بأن الخطـة الثانيـة قـضت بـإعالن           . وذلك قبل جلسة التفاوض األولى    " هارحوما"مستوطنة  
وبرر ايهود باراك قـرار     ". معاليه ادوميم " في مستوطنة    ٢٤٠ وحدة سكنية بينها     ٧٤٠مشروعين إلنشاء   

ن المفاوضات، بأنه عمل منفصل عـن شـروط         توقيت إعالن الخطة الثانية عقب انعقاد الجلسة الثانية م        
، وفيه يتحـدث عـن   ١٩٩٤وهو يستند الى قرار أصدره رئيس الحكومة اسحق رابين سنة           . المفاوضات

 دونمـا مـن     ١١٢٩ويقضي القرار بمصادرة    . الحاجة الى اتخاذ خطوات أمنية لمنع األعمال اإلرهابية       
وهذه كلها قـرى واقعـة عنـد        . خان األحمر أراضي قرى أبوديس والسواحرة الغربية والنبي موسى و       

ومع أن هذه القرارات تعطي الفلسطينيين المتضررين حق الشكوى الى محكمة           ". معاليه ادوميم "مشارف  
العدل العليا، إال أن األحكام السابقة لم تثبت ولو لمرة واحدة، أن القضاة قادرون على منع المـصادرة إذا          

  .يةكان األمر يتعلق بالضرورات األمن
يوم الخميس الماضي عقد محمود عباس وايهود اولمرت اجتماعاً خاصاً للبحث في العقبات التي تعرقـل                

  .سير المفاوضات، وفي مقدمها خطط التوسع االسرائيلي في محيط مدينة القدس الشرقية
 ويستفاد من المعلومات التي رشحت عن هذا االجتماع، أن أبو مازن ذكّر اولمـرت بـضرورة احتـرام       

  .وكل ما نصت عليه من خطوات قبل الشروع في التفاوض" خريطة الطريق"شروط 
صدرت قبل أنابوليس، وأن الجانب الفلـسطيني       " القدس الكبرى "وزعم ايهود اولمرت أن قرارات تحقيق       

  .التي وضعت كشرط ألي اتفاق" اإلرهابية"فشل في وقف العمليات 
ستمنع التوصـل الـى تفـاهم       " حماس"و  " فتح"داخلية بين   وهكذا اكتشف الرئيس عباس أن االنقسامات ال      

  .، وان اسرائيل تستغل االنقسام للتهرب من تطبيق قرارات األمم المتحدة"انابوليس"مشترك في 
مرة أخرى كرر ايهود اولمرت طلبه القاضي بأهمية اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية، األمر              

وكان رئيس طاقم المفاوضات    . من الحكومة االئتالفية  " إسرائيل بيتنا "و  " شاس"الذي يمنع انسحاب حزبي     
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وأيده في  . الفلسطيني أحمد قريع قد رفض االعتراف بيهودية الدولة أمام الوزيرة اإلسرائيلية تسيبي ليفني            
ال توجـد   : "هذا الموقف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، الذي صرح قائالً            

  ". في العالم تستند في هويتها الوطنية إلى دينهادولة
وكتب المستشار الـسابق    ". دولة اليهود "الحكومة اإلسرائيلية جندت كل األقالم من أجل الدفاع عن فكرة           

يذكر فيها أن الرئيس جورج بوش كتـب        " يديعوت أحرونوت "لشارون دوف فايسغالس مقالة في صحيفة       
واضح أن حالً مناسباً لمشكلة الالجئـين الفلـسطينيين   : " يقول فيها٢٠٠٤) ابريل(إلى شارون في نيسان     

  ".سيتوفر من خالل إقامة دولة فلسطينية وتوطين الالجئين في داخلها وليس في دولة إسرائيل
ويزعم هذا المستشار أن القبول بقرار حق العودة معناه إحداث خلل في الميـزان الـديموغرافي بحيـث            

وعندما وافق الرئيس بوش على حق المحافظة على        .  دولة تضيع طبيعتها اليهودية    يصبح اليهود أقلية في   
  .الطبيعة اليهودية إلسرائيل، كان يرفض قرار حق العودة لالجئين الفلسطينيين

، حرص على التذكير بأن الرئيس األميركي أشـار         "معاريف"وفي مقالة أخرى كتبها عاموس غلبوع في        
بوجود دولة فلسطينية   "ى طبيعة الدولة اإلسرائيلية، وقال في كلمته إنه يأمل          إل) ٢٠٠٣(في مؤتمر العقبة    

كذلك أكد الرئيس الفرنسي ساركوزي أثنـاء       ". ديموقراطية، تعيش باستقرار الى جانب دولة يهودية آمنة       
  ".ان دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي: "استقباله الوزيرة ليفني

 من السكان يؤيـدون حـل       % ٦٣، أظهر أن    " ابحاث األمن القومي اإلسرائيلي    مركز"في استفتاء نظمه    
واستغلت حكومة أولمرت هذه النتيجة لتعلن أن الكلمة المركزية في هذه الصيغة هـي              ". الدولتين لشعبين "

ثم طالبت الفلسطينيين بضرورة االعتراف بإسرائيل لكونها دولة خاصة بالشعب اليهودي،           ". لشعبين"كلمة  
هدفنا هو التوصل الـى     : "تبع أولمرت هذه الحملة بخطاب حدد فيه رؤياه لنتائج مؤتمر أنابوليس، فقال           وا

  ".ودولة الشعب الفلسطيني، فلسطين... دولة الشعب اليهودي، إسرائيل... تحقيق رؤية الدولتين
الدولـة  يقول المؤرخون إنه من الصعب الحصول على وثيقة أو قرار دولي ملزم يتطرق إلـى طبيعـة                  

وطن "ذكر تعبير   ) ١٩٢٠(ففي وعد بلفور الذي عرض للمرة األولى في مؤتمر سان ريمو            . اإلسرائيلية
إقامة دولة يهودية الى جانب     " فقد أشار الى     ١٩٤٧أما قرار الجمعية العامة سنة      ". قومي للشعب اليهودي  

) ١٩٦٧نوفمبر  / رين الثاني تش( الصادر عن مجلس األمن      ٢٤٢، ثم جاء القرار     "دولة عربية في فلسطين   
االعتراف بحق دولة   "وتتحدث صياغته عن    .  إسرائيلية -ليشكّل مرجعية دولية أساسية لكل تسوية عربية        

والمالحظ أن االتفاقات األخرى التي عقـدت مـع         . ، من دون اإلشارة الى يهوديتها     "إسرائيل في الوجود  
  .ا خالية من هذا التعريفمصر أو األردن أو أوسلو أو خريطة الطريق، جاءت كله

تلغي تلقائياً حـق عـودة الالجئـين،        " دولتين لشعبين "يعترف الباحث اإلسرائيلي يهودا مائير بأن صيغة        
ومثل هذا التعريف ال يلغي حق العودة ألكثـر         .  العنصري -لكونها تحدد هوية السكان وانتماءهم الديني       

 حق النقاء العنصري، بل حق طرد مليون ونصف         من خمسة ماليين فلسطيني فقط، وإنما يعطي إسرائيل       
ولهذه الغاية أمر شارون ببناء جدار الفـصل كخطـوة أولـى            . المليون فلسطيني يعيشون داخل اسرائيل    

  .الى غيتو كبير" دولة اليهود"إلخراج العنصر العربي وتحويل 
ب الخالف الفلـسطيني    عشية مؤتمر أنابوليس نشر المؤرخ برنارد لويس دراسة تساءل في مقدمتها عن ل            

  . االسرائيلي-
من "وقال إنه   . وانتقد المفاوضات ألنها معنية بترسيم الحدود، في حين تتجاهل مشكلة الوجود االسرائيلي           
) يعني السادات (األفضل أال تدخل اسرائيل في المسيرة السياسية ما لم تظهر قيادة عربية شجاعة أخرى               

وتكمن أهمية  ".  االسالمي -ودة في قلب الشرق األوسط العربي       تعترف بحق اسرائيل كدولة يهودية موج     
هذا الكالم بأن معلنه يعتبر المخطط األول لكل مشاريع تمزيق الشرق األوسط منذ تفكيك قبـرص سـنة                  

وهو اليوم يدعو اسرائيل الى عدم التنازل عن صيغة تبرر لها طرد الفلسطينيين المقيمين فـوق                . ١٩٧٤
والمؤكد ان ايهود اولمرت قد تبنى هذا الموقف، ولكنه ينتظر زيـارة            .  من العودة  أرضها ومنع الالجئين  
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الرئيس جورج بوش الى المنطقة قبل إعالن نسف أنابوليس والعودة الى تغذية الوضع القائم، أي وضـع                 
  .المراوحة واالستعداد للحرب

الـسياسي بقـضية الـشرق      يرى المحللون أن أي رئيس اميركي ينتخب خلفاً لبوش، لن يبدأ برنامجـه              
وربمـا  . تنتهي والية محمود عباس ويخلفه سالم فياض      ) ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني (وبعد سنة   . األوسط

ومن المؤكد ان فشله سـيقدم      . يستقيل ابو مازن قبل موعد نهاية واليته إذا فشل المؤتمر الذي راهن عليه            
  !نطالقولكل االنتفاضات المهيأة لال" حماس"نصراً كبيراً لـ 

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
  المقاِوم والمفاِوض: األمة والفلسطينيان .٣٩

  علي عقلة عرسان
تشخيصان لموقفين يبدوان متضادين لكنهما يتكامالن، تشخيص المفاوض الفلسطيني لموقف الـصهيوني            
وتشخيص الصهيوني لموقف الفلسطيني بعد مؤتمر أنابوليس لحالة كل منهما وهما على أبواب التفاوض              
على األمور الجوهرية للوصول إلى حل نهائي وإقامة دولتين لشعبين في فلسطين العربيـة نهايـة عـام     

  . وفق رؤية الرئيس األميركي جورج بوش٢٠٠٨
تشخيص المفاوض الفلسطيني يتلخص في أن الكيان الصهيوني يريد أن يجمد التفاوض أو يعوقه محمـالً          

الت تفاصيل المشهد في أنابوليس في ذاكرته وتعهـدات الراعـي          الفلسطيني مسؤولية ذلك أمام عالم ما ز      
علـى  ..  ودفع الموضوع بحماسـة    ٢٠٠٨األميركي بمتابعة المفاوضات والوصول إلى الدولتين في عام         

  . المحك
وتشخيص المفاوض الصهيوني يتلخص في أن الفلسطيني الضعيف المحاصر بتناقضات وصراع داخلي            

، لكـي تنطلـق     "أي ما يسمونه اإلرهاب   " ا تصفية المقاومة الفلسطينية،     من جهة وبمطالب جوهرية منه    
المفاوضات وفق بيان أنابوليس والتعهدات المتكررة التي يطلقها بإنجاز ذلك وإبداء القوة وبـسط األمـن                

" إسرائيل"والذي يحتاج حاجة ماسة إلى مساعدة       .. والسيطرة على المشهد الفلسطيني كله من جهة أخرى       
ة األذرع وفي حضنها الجنرالين األميركيين كيث دايتون وجيمس جونز المكلفين بالتنسيق معهـا              المتعدد

في هذا المجال، من حيث إعداد قوته واستعدادها وبنائها وتدريبها وتقديم السالح لها لتقوم باستعادة غزة                
" إسـرائيل "  عبـر    وتصفية الحساب مع حماس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي باالقتتال الداخلي أو            

وبالتعاون معها والتغاضي عما تقوم به من حصار وقهر وتجويع لغـزة وتـصفيات جـسدية متالحقـة                  
ولـذا  ".. إسـرائيل " فإنه لن يكون قادراً على مقاومة أي فعل تقوم به           .. للمقاومة بكل فصائلها وأطيافها   

ها في الحـرم القدسـي وبـاب        قررت أن توسع المستوطنات وتنشئ ما تريد إنشاءه منها وتنهي مشروع          
المغاربة وتستكمل تهويد القدس وقضم األرض وتلقي للفلسطيني بسكانهما عبئاً على عبء وتهجيراً بعـد               

وإذا رفض متابعة التفاوض تكون سعيدة وتحمله المسؤولية وتتنـصل مـن التبعـات وتوقـف                .. تهجير
  .  المساعدات وتعربد في أرجاء األرض على هواها

واستراتيجيته للتفاوض ورده عليهما قدم جزءاً منها ركن الفريق         " اإلسرئيلي"لسطيني مع خطة    التعامل الف 
الفلسطيني المفاوض صائب عريقات عندما بدأت عملية التوسع االستيطاني الصهيوني في جبل أبو غنيم              

صلة القدس  تقطع  " عتروت"ومعاليه أدوميم وُأعِلن عن التخطيط إلنشاء مستوطنة شمال شرق القدس في            
" بالضفة الغربية، حيث قال عندما سئل عن جدوى المفاوضات في ظل التوسـع االسـتيطاني ونقـض                  

لتعهداتها في أنابوليس، وعن رد المفاوض الفلسطيني على التصرف اإلسرائيلي، قال صـائب             " إسرائيل
ألنه بذلك يناقض   ]] هعلى الجانب اإلسرائيلي الذي بدأ االستيطان أن يوقف التفاوض من جانب          : [[عريقات

توجهاته وتعهداته في أنابوليس؟ وهذا غريب وعجيب ولكنه رد الضعيف الذي ال يملك قوة رادعـة وال                 
ورقة ضاغطة ويريد من الطرف القوي، الكيان الصهيوني، أن يقوم بالتصرف الذي ينبغي عليه هـو أن                 
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لة والمعاني والمعطيات الكامنة وراءهـا      والتقط الصهيوني الرسا  . يقوم به لو كان يملك القدرة على الفعل       
وأضاف ذلك إلى ما في جعبته من أوراق ضغط ومنها قدرته على التحكم بقرار المانحين الكرام الـذي                  
تبرعوا بمبالغ كبيرة لتقوية رموز السلطة وبناء مؤسساتها، فقرر االسـتمرار فـي االسـتيطان وإبـداء                 

ضعها ويطبقها بنجاح وتؤتي أكلها في أكثر األوقات، وهـو          وهي المعادالت التي ي   .. االستعداد للتفاوض 
يفعل برائع منها إدعاؤه شرعية ما يقوم به؟ وشرعية ما يقوم به تنبع دائماً من مصدر وحيد للشرعية هو                   
ما يضفيه على نفسه وعلى احتالله وممارساته تصرفاته من شرعية قرارات يـصدرها ويفرضـها وال                

ر إتباع ذلك النهج وليتخذ المفاوض الفلسطيني الموقف والقرار المناسـبين           لقد قر . ؟!يعترض عليها أحد  
ألن الفلسطيني بال ضعيف وبـال سـند        % ١٠٠وهو يدرك جيداً أن هذه اللعبة ستكون في صالحه          .. له

  .. و..ومتلهف لمال وحل ودولة و
" وض تقابلـت     في القدس مع فريقـي التفـا       ٢٧/١٢/٢٠٠٨وفي اللقاء الذي عقده أولمرت وعباس يوم        

  . المتفاوضين والتمس كل منهما طريقاً بدا معها التناقض في المواقف تكامالً شبه تام" استراتيجيتا
 المفاوض الفلسطيني قرر ما ال يمكن أن يقرر سواه في ظل األوضاع والمواقف التي وضع نفسه فيه،                  -

 نـشرت فـي يـوم الثالثـاء         وجاء قراره بسند فقد تسلح بقرار اللجنة المركزية لحركـة فـتح التـي             
تحذيراً من تدمير المحادثات بسبب البناء في       [[ في ختام جلسة مع الرئيس محمود عباس،         ٢٥/١٢/٢٠٠٧

وهذا القرار هو ما توقعه     . ، ولم يستند لقرار من هيئة منظمة التحرير التي يفاوض باسمها          .]]المستوطنات
فالمفاوض الفلسطيني ال يملـك     .. ي به ودفعه إليه   الكيان الصهيوني أو ما أراده وحاصر الطرف الفلسطين       

بأشياء كثيرة وكبيرة ال يمكنه التفريط بها وعلى رأسها حلم دولة بال سـيادة              " فرط"إال أن يفعل ذلك وإال      
 مليار دوالر لدعم    ٧،٦من فلسطين، وثقة المانحين وما جادوا به ومقداره         % ٢٤وال طول وال حول على      

  .ش وسواه وأتت بعد ذلك كلمات السلطة وبناء الدولة المنتظرةعباس وفياض كما صرح بو
حـث  [[و  " ها رحوما "  المفاوض الصهيوني قرر بلسان أولمرت أنه لن يوقف البناء في جبل أبو غنيم               -

وقـال مـسؤول    .]] في الضفة وغـزة   " اإلرهابيين" القيادة الفلسطينية على أال تنتهج سياسة التسامح مع         
) لبناء مستوطنات (تجميد المناقصات التي نشرت حتى اآلن       "إن اولمرت رفض    [[ير،  حكومي إسرائيلي كب  

أب، ا ف ب،  رويترز، يو بـي         : ، ووكاالت ٢٨/١٢جريدة السفير   : عن.]]// وكذلك تلك التي قيد التنفيذ    
أن الجانبين اتفقا على وضع الخالف حول البناء فـي          [[الصهيونية  " هآرتس"وذكرت جريدة   "// وفا"آي،  
وذلك استجابة لطلب وزيرة الخارجية     ]] ار حوما جانباً، والتقدم في المفاوضات حول قضايا الحل الدائم         ه

  .األميركية كوندليسا رايس
وحصل الرئيس عباس على ما يريد أولمرت له أن يحصل عليه وفق شروط استخدامه المحددة، حـصل                 

ن عن مطلب تزويدها برشاشات ألن تـل         حاملة جند روسية الصنع، بعد أن تخلى الفلسطينيو        ٥٠على  [[
ومن المعروف أن الضفة الغربية تحت      .. تستخدمها قوات السلطة في الضفة الغربية     .]] أبيب رفضت ذلك  

  . السيطرة الكاملة لقوة االحتالل
هذا هو التكامل الذي يوضع في دوائر التناقض أو التناقض الذي يصب في التكامل، وال يتوقف األمـر                  

فاالقتـصاد الفلـسطيني   . د أو هذا الوضع ألن أوضاعاً حاكمة أخرى يجري عليها هذا الحكمعند هذا الح 
بموجب اتفاق بائس هو اتفاق أوسلو، والمستوطنات التي تضر بكـل           " اإلسرائيلي" كله مربوط باالقتصاد    

طـت  فلسطيني وبالقضية يبنيها عمال فلسطينيون بالدرجة األولى ألن لقمة عيشهم وعـيش أسـرهم ارتب          
والمواد األولية للبناء يصنعها فلسطينيون أو عرب في سـيناء وغيرهـا            .. بالعمل لدى الكيان الصهيوني   

والبترول والغاز اللذين يغذي بهما الكيـان       .. وتصدر للكيان الصهيوني ليبني جدار الفصل والمستوطنات      
ادلة تأتي في معظمها مـن      الصهيوني مصانعه وآلته العسكرية المدمرة ألحالم شعبنا وجوهر قضيتنا الع         

  .وتطول القائمة عند العد وتضيق عن الحصر.. بلدان عربية مباشرة ومن مصادر عربية بالضرورة
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وهذا الوضع يطرح السؤال المر المقلق الذي طالما طُرح وال إجابة شافية عليه، وهو سـؤال ذو شـعب                   
ن التي بدأت قضية أمة قضية فئة       لماذا تصبح قضية فلسطي   .. وكل شعبة من شعبه تثير أسئلة ذات شعب       

من الفلسطينيين في التفاوض وقضية فئة منهم أخرى في المقاومة؟ لماذا يـصبح العـرب محايـدين أو                  
متفرجين أو غير معنيين حين يعاني الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية وحـين يقـضم                 

ويتحولون إلى نشطاء ووسطاء ومشاركين     .. العدو األرض ويفعل ما يريد أن يفعل في القدس والمقاومة         
ومتعاونين عندما يتعلق األمر بمفاوضات وتنازالت ومؤتمرات تخفض سقف المطالب الفلسطينية دومـاً؟             
لماذا توضع جماهير األمة في الثالجة عندما تحترق أجساد الفلسطينيين أو العراقيين وتسيل دماؤهم هنـا                

من دون أن يفعل صوتهم فعالً ذا قيمة ويصل إلى مـن يـستمع              وهناك ويعانون ويجأرون بمر الشكوى      
ويعي؟ لماذا أصبحت قضية عادلة بحجم قضية فلسطين خارج دائرة التكوين الوجداني ألبناء األمة علـى      
هذا النحو المؤسف والمؤلم بعد أن كانت محرك الوجدان ومقوم اإلرادة ومعيار وطنية القرار وقوميتـه                

إلـخ أن هـذا الخلـل    .. عنيون العرب من سياسيين ومثقفين وإعالميين ومربين وسالمته؟ وهل يرى الم  
العميق في تلك المواقف والمشاعر والدالالت يؤثر سلبياً على قضية العرب المركزية وعلى األمة بكاملها               
وفي كل ما يتصل بالجانب القومي والمصيري من قضاياها التي تبدأ قطرية وتنسحب قومياً بالضرورة،               

باً أو إيجاباً؟ ولماذا ال يواجه العرب جماعياً من مواقع الشركاء ليس في المصير القومي فقط بل فـي                   سل
المصير اإلنساني والموقف والحقاني والتحرري إقامة للعدل ونصرة للحق ودفعاً للعدوان والقهر وللنتائج             

ة وباإلنـسانية فـي نهايـة       الكارثية التي تلحق بكل منهم في قطره وفي دائرة مصالحه وأفكاره الـضيق            
ألن السكوت عن الشر والعدوان واالحتالل والظلم والجور يقوي الشرير والمعتدي والظـالم             .. المطاف

  .ويغريه بالمزيد من شهوة التسلط والظلم والقهر والمال والقتل
ية إن ترك المفاوض الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني وحيدين بمواجهة تحالف قوى عنـصرية واسـتعمار             

متغطرسة خطأ وخطر على األمة والعدالة والحرية وعلى االعتماد البشري المتبادل، وتلـك مـسؤولية               
" إن التنصل من المسؤولية يغري      . مشتركة تبدأ بوضع األقرب أمام مسؤولياته وواجباته وتنتهي باألبعد        

ه وما يتطلع إليه، ويجعلـه      بتلمس الذرائع للقيام بالمزيد مما هو في      " المفرط ومن لديه استعدادات مريضة    
يعطي ظهره للشركاء في الوطن والمصير، مستقوياً عليهم بمن يدعم تفرده وتورطه لكـي يجـره إلـى                  

كما أن التخلـي عـن المقـاوم        .. مواقع الهزال واالضمحالل والتنازل وإلى ما هو أكثر من ذلك وأسوأ          
المتعلق بالحريـة واالسـتقالل     .. نسانيوصاحب الحق والمتعلق بالوطني والقومي والمقدس والعادل واإل       

والكرامة، يجعله مكشوف الظهر يدفع ثمن مواقفه دماً وتتأخر مواسم انتصاره وتطـول دروب معاناتـه                
وترتفع ضريبة مواقفه الوطنية والقومية واإلنسانية، ويـصبح عرضـة إلبـادة المحتلـين والمعتـدين                

  .والعنصريين والظالمين والطغاة
مزيد من الضحايا والتجارب والخسائر لنكتشف أن قوتنا في موقف موحد وضعفنا فـي              لسنا بحاجة إلى    

 فالجزء يصبح أقوى بالكل يحتمي به ويقوى بقوته ويغتني          .درجة من درجات التضامن والتوحد    فقدان أية   
  .بدعمه، والكل يصبح أكثر امتناعاً وقوة بانضواء األجزاء تحت موحد وموقف وراية ورؤية وهدف

 كانت مقاومة المحتل والمعتدي والظالم سبيالً مجرباً للدفاع عن النفس وللتحرير والـردع وبلـوغ                 وإذا
الحرية واستعادة األرض وعدم التفريط بالحق وحفظ الكرامة، فإن نصرة المقاومة الفلسطينية والعراقيـة              

ة مـن أن تحمـي      وال بد لألم  .. وأية مقاومة ضد محتل حق وواجب ومسؤولية وطنية وقومية وإنسانية         
 وال أراه كـذلك إذا مـا تغيـرت خيـارات األمـة       -وإذا كان التفاوض مع العدو شراً ال بد منه          . دمها

 فإن تعزيز موقف المفاِوض الفلسطيني وإسناده يشعره بأن وراءه قوة           -وانتهجت نهج المقاومة والتحرير     
  . دئيات والثوابت حق وواجبتحميه وأمة تحاسبه وقوة تمنعه من السقوط، فإن مناصرته في المب

وعلى األمة أال تخلي ظهر أبنائها في المواجهات، وأن تقـف وراء قـضاياها ومقاوميهـا ومناضـليها                  
األصالء، وأن تكشف المتورطين وتحاسبهم، وتقدم خشبة الخالص لمن يتذرعون بالضعف ليتنازلوا أكثر             
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 وعزز مواقفهم النضالية والمبدئيـة فـذاك        ويتورطوا أكثر، فإن أدى ذلك إلى انتشالهم من وهدة الضعف         
  .مكسب، وإال فالمحاسبة واجب الشعب لمن يفرط بقضاياه

المقاوم والمفاوض، كل وفق ما يجب عليها حياله وحيال         : إن من واجب األمة أن تقف وراء الفلسطينيين       
  .  القضية التي يمثلها، وأن تفعل ذلك بمسؤولية ووعي ومبدئية وإيجابية

  .وراء القصدواهللا من 
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  في زمن األغالل السياسية" سرايا القدس" .٤٠

  سعيد موسى
المجد للمقاومة والعار للمساومة، كلمة حق في زمن الباطل يجب أن نطلقها مدوية وصارخة، في زمـن                 

فر تظهر مالحم الكـر، فـي       التردد يتقدم األبطال، في زمن الشبهات تسطر أصالة العالمات، في زمن ال           
زمن التردي تتجلى التضحيات، في زمن المؤامرة يظهر األوفياء، في زمن رياح التعرية تلمع المعادن،               
في زمن الردة تتضح عزائم وهمم الرجال الرجال، واليوم أكثر من أي وقت مضى تتصدر سرايا الجهاد                 

قارعة لألعداء نادر الوجود، أيها الـسرايا       اإلسالمي معركة الشرفاء، تضحية وعطاء بال حدود، بذل وم        
طليعة النصر في زمن الهزيمة، جاحد من ينكر اليوم، وجنودكم جيش الشهداء يسطرون أروع ملحمـة                 

جهادية نضالية، بأنكم عالمة فارقة في معترك التحرير، بوركت سواعدكم، بوركت خنادقكم، وانتم اليوم               
من العار أن ال ينطلق طوفان المقاومة الشاملة، وبكل الوسـائل           في عين االستهداف والتفرد الصهيوني، ف     

المتاحة، وعار أن يتخلف احد األطياف الوطنية عن طهارة خنادقكم، فطوبى لفلسطين ببواسلها الـشهداء               
  .الميامين

لقد بات واضحا بما يتطلب النفير العام، إن أبنائنا رجال التحرير، من سرايا القـدس عناصـر وكـوادر     
، أصبحوا في بؤرة االستهداف الصهيوني بشكل خاص، كل يوم يجود عرينكم ببطل قائد تلو اآلخر،              وقادة

وما نال من عزائمكم هجمة االغتياالت الهمجية الصهيونية، المجد لكم ولكل رفاق الخنـدق، القابـضين                
ل من تخلف عـن     على جمر الزناد، ليردوا الصاع صاعين ألحفاد القردة والخنازير، أال لعنة اهللا على ك             

تلبية نداء شرف المقاومة، أال لعنة اهللا على كل من ترك أعداء اهللا يتفردون بمقاتلينا ومجاهدينا، فظفـر                  
، إن قطرة دم طاهرة من جسد مقاوم طهور أغلـى           ))باراك((مقاوم أغلى لدينا من  رقبة المجرم النازي         

  )).اولمرت((لدينا من روح النازي  
تهدئات إلى الجحيم، إن لم يتوقف االغتيال واالستهداف، إن هؤالء الصهاينة ليسوا            فالتذهيب التسويات وال  

إال قتلة مالعين، ولمن نسي اذكره بمقولة إستراتيجية آلباء وأمهات الصهيونية المجرمون األولون، حيث              
صـيتها  وصيتها وارثها الدموي ألحفادها من باراك إلى اولمرت لينفذوا و         )) جولدمئير((تركت المجرمة   

وطوبى للشهداء األحياء، والخزي لألحياء األموات، المجـرم        )) الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت    ((
علينا بالمصائد الجماعية كما مصائد الوحوش،      : (((وصيته القتل واإلبادة الجماعية، حيث قال     )) هرتسل((

 والتوراة نزلت إلينا من الـسماء،       السيف((، وكانت وصية المجرم جابو تنسكي       ))وإلقاء المتفجرات بينهم  
فمـا تبـدلت دمويـة      )) نستطيع أن نتخلى عن القبعات، والموسيقى، والنساء، لكن السيف والتوراة ارثنا          

الصهاينة وإجرامهم منذ ما يزيد على مائة عام في صراعنا مع الصهيونية، وال فرق بين مجـرم قـديم                   
ال يجب أن تذهب دماء أبطالنا مجانا وهدرا، بل البد          ومجرم حديث، فجميعهم متعطشين لدماء شرفائنا، ف      
  .من شمولية المعركة واالستنفار، ورد الصاع صاعين

وكما هي ثوابتي الدائمة، سياسة دون مقاومة صفر وأدنى، ومقاومة يجب أن يكون لها جنـاح سياسـي                  
لماتي هذه، غيـر    أمين لحصد ثمارها، وهنا يتضح أن حركة الجهاد اإلسالمي والتي اخصها في ثورة ك             

التي انتمي إليها، لكني هنـا أتحـدث بلغـة          )) حركة فتح ((مقلال من نضاالت الفصائل األخرى، ومنها       
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االنتماء األكبر، االنتماء لفلسطين والعروبة واإلسالم، تلك األهداف اإلستراتيجية لبني صـهيون، وهنـا              
 سرايا القدس وقادتها، الن الحركـة ال        تنكشف كل يوم الجريمة الصهيونية بالتركيز على استهداف أبطال        

تملك أي أجندة سياسية للتعاطي مع مراحل التسوية والتهدئة، التي ال يرفضها بالمطلق حكمـاء حركـة                 
الجهاد، لكنهم تجاوزوا كل التجاذبات السياسية ولعبة السلطة والمؤسسات التشريعية، وتمترسوا في خندق             

سالة الحق على جناحي صواريخهم المباركة إلى أهل الباطـل،          المقاومة، حيث ال يمر يوم إال وتصل ر       
لتقول لهم ال محالة عن كنس االحتالل، وال سياسة لدينا غير مقارعة اإلجرام، فال أجندات سياسية لـدينا                  
كأغالل تكبل معاصمنا، هذا صوت حال سرايا القدس، لذلك ليس من الغرابة أن تكون فاتورة الدم لديهم                 

 الغرابة أن يتضح مخطط الصهاينة المركز الستهداف نشطائهم وقادتهم، فطوبى لروح            باهظة، وليس من  
  .الشقاقي معلمهم، والتي طالته يد الغدر الصهيوني، ورفاقه الياسر والياسين وكل الشهداء األبرار

تهداف ،  إخواننا في الجهاد اإلسالمي، والذين نفضوا أيديهم من كل األدوات إال البندقية، هم في عين االس               
وان كان االستهداف لكل الشرفاء المقاومون، لكن من ليس له أغالل سياسية هو في بـؤرة االسـتهداف                  
الشامل وبمخططات باتت واضحة المعالم السوداء للقاصي والداني، فطوبى لكـل الـسواعد المقاومـة،               

 تلو اآلخر، ومازال العرين     والمجد والمدد لمجاهدينا  أحبتنا فرساننا من سرايا القدس، وهم يودعون قائدا           
أبو ((نابض ومتدفق للرد على صهاينة يحتضرون، فباألمس زف إلى علياء الكرامة والمجد القائد الشهيد               

واليوم يجودوا بكرمهم من معين ال ينضب حبا هللا ولفلسطين قائـدا مغـوارا جديـدا،          )) مؤمن الحرازين 
  )).محمد عبد اهللا أبو مرشد((الشهيد البطل 

}لُوا                    ِمنـدـا بمو نتَِظـرن يم مِمنْهو هبى نَحن قَضم مِه فَِمنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينالْم 
  ).٢٣آية (األحزاب }تَبِديلًا

بوركت سواعدكم يا أبطال السرايا، ويا كل أبطال خندق المقاومة، ممن يحملون اكفهـم علـى مهـاوي                  
  .، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يكيد العدىالردى

  .المجد والخلود للشهداء األبرار، المجد للمقاومة، والعار للمساومة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧الحقائق 

  
  !بأي معنى؟... شعب يهودي واحد .٤١

  عبد الوهاب المسيري. د
ها كل يهود العـالم،     ينضوي تحت " وحدة يهودية "أسلفنا القول في مقال سابق إن الصهاينة يدعون أن ثمة           

األمر الذي يتنـاقض    ". إثنية يهودية واحدة عالمية   "وانطالقاً من هذا المفهوم يؤكدون أن ثمة        . أينما كانوا 
  .بشكل واضح مع الواقع اإلنساني والمتعين للجماعات اليهودية

رباط عرقي، ولكنهـا    لإلشارة إلى الجماعة اإلنسانية التي قد ال يربطها بالضرورة          " إثنية"وتُستخدم كلمة   
وقد أشرنا  . جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة تستند إلى تراث تاريخي مشترك ومعجم حضاري واحد             

إلى أن عدم التجانس ليس مقتصراً على الممارسات الدينية وعقائد الجماعات اليهودية المختلفـة، وإنمـا                
 اإلثنيـات   -العقائد اليهودية يسم اإلثنيـة    / يدةيمتد ليشمل المستويات اإلثنية، فعدم التجانس الذي يسم العق        

فحتى قبل دخول العبرانيين إلى مصر، يحدثنا العهد القديم عن الخالف بين يوسـف وأعـضاء            . اليهودية
واستقروا فيها، مزقتهم الخالفـات     ) أو قاموا بغزوها  (وبعد أن تسلل العبرانيون إلى أرض كنعان        . أسرته

وقد اشتركت القبائل العبرانية جميعهـا فـي الثـورة ضـد الفلـستيين      .  والدينية السياسية وأحياناً اإلثنية  
Philistines      ان حكم القضاةولكن اندلعت الثورات األهلية داخل مملكـة       .  وأعداء العبرانيين اآلخرين إب

داوود وسليمان، ووصل التوتر إلى درجة عالية داخل المملكة المتحدة، فانحلـت بعـد مـوت سـليمان                  
واستعانت المملكة الجنوبية بآشور ضد المملكة الشمالية، األمـر         . سمت إلى مملكتين تتصارعان معاً    وانق

  .الذي أدى إلى تَدخُّل هذه القوة العظمى، فقامت بتدمير المملكة الشمالية تماماً وتهجير نخبتها الحاكمة
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رسية على الشرق األدنى القـديم،      وقد حقق اليهود قدراً من الوحدة واالستقرار حينما سيطرت الدولة الفا          
وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة بانحـسار نفـوذ هـذه           . حيث كانت كل التجمعات اليهودية تحت هيمنتها      

وقـد كانـت   . اإلمبراطورية بعد غزو اإلسكندر لكلٍّ من مصر وسوريا وفلسطين وغيرها من المنـاطق          
 طاحنة يقتتل فيها اليهـود ويتعرضـون        الخصومات بين بعض قطاعات اليهود تتطور إلى حروب أهلية        

لإلبادة الجسدية على أيدي بعضهم بعضاً كما حدث في العام الرابع الميالدي في عهد أرخـيالوس ابـن                  
م حين قتل المتطرفون مـن اليهـود        ٧٠هيرود الذي أباد ثالثة آالف يهودي، أو كما حدث في تَمرد عام             

التمرد القائد العسكري الروماني تيتوس، وساعده في هذه        وقد سحق   . اثني عشر ألف يهودي من األثرياء     
وفي العصور الوسطى، كـان لـسكان أي        ). ملك اليهود (المهمة جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني        

، وهو حق كانت تمارسه كل      )حيريم هايشوف (في أوروبا حق تحريم استيطان اليهود اآلخرين فيه         " جيتو"
. ن أعضاء الجماعات اليهودية واضحاً في أوروبا في القرن السابع عـشر           وكان الصراع بي  ". الجيتوات"

ففي إيطاليا على سبيل المثال كان الصراع بين الجماعات اليهودية المختلفة من الحدة بحيـث إن كاتبـاً                  
، )أي المسلمين (إيطالياً الحظ أن أعضاء هذه الجماعات يكره بعضهم بعضاً كما يكره المسيحيون األتراك              

اإلشـكناز والـسفاردة ويهـود العـالم        (ا فليس من الغريب أن الجماعات الثالث اليهودية األساسية          ولذ
أما في الدولة العثمانية، فكان لكل مجموعة يهوديـة         ". األمم الثالث "كان يشار إليها باعتبارها     ) اإلسالمي

ـ              ى المجموعـة   معبدها اليهودي وحاخامها الخاص، وكانت كل مجموعة يهودية تـستعدي الـسلطة عل
. وعندما هاجر يهود اليديشية إلى الواليات المتحدة، ناصبهم اليهود ذوو األصل األلماني العداء            . األخرى

غير أن الواليات المتحـدة قامـت       . وكان هؤالء قد القوا رفضاً من جانب اليهود السفاردة الذين سبقوهم          
 والتماسك ليس بوصفهم يهوداً بشكل      بصهرهم ضمن من صهرتهم من مهاجرين، فحققوا شيئاً من الوحدة         

  .عام وإنما بوصفهم يهوداً أميركيين تحولوا بالتدريج إلى أميركيين يهود
ال يمكن الحديث عن إثنية يهودية واحدة عالمية مستمدة من معجم حضاري واحد، بل يمكننا أن نقول إن                  

  .هناك إثنياٍت يهوديةً شتى
ية، ولكن نظراً ألن الحضارة الكاثوليكية هناك لم تقم فـي بدايـة             وقد تكررت الظاهرة في أميركا الالتين     

األمر بصهر أعضاء الجماعات اليهودية الذين هاجروا إليها، فقد احتفظوا بخاصية عدم التجانس، وقامت              
فنجـد أن المكـسيك تـضم       . كل جماعة يهودية تنتمي إلى هذا البلد أو ذاك بتنظيم نفسها بشكل مـستقل             

والمعركة . واحد للدمشقيين واآلخر للحلبيين   :  اليهودية، من بينها تنظيمان ليهود سوريا      عشرات التنظيمات 
الدائرة بين اليهود األرثوذكس واليهود غير األرثوذكس حول تعريف اليهودي، داخل وخارج إسـرائيل،              

  .أصبحت معركة أساسية تفوق في أهميتها الصراع بين اإلشكناز والسفاردة
عات اليهودية شكالً من الوحدة داخل التشكيالت الحضارية المختلفة، كمـا حـدث   وقد حققت بعض الجما  

ولكن أية وحدة بين هؤالء هـي وحـدة         . ليهود شرق أوروبا من يهود اليديشية، ويهود الواليات المتحدة        
يتمتعون بها داخل التشكيل القومي والحضاري الذي ينتمون إليه، ومن خالله وبسببه، ال مـن خارجـه                 

  .كما أنها، من ناحية أخرى، ال ترقى البتة إلى مستوى الوحدة اليهودية العالمية الشاملة.  عنهورغماً
ويمكن القول إن بعض الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية تمتعت منذ العصور الوسطى، بشكل من               

االئتمـاني  أشكال الوحدة، وذلك من خالل عالقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يـشبه النظـام                
ورغم أنها بدت كما لو كانت وحدة قوميـة،         . العالمي، ولذا كان من مصلحتهم الحفاظ على هذه العالقات        

فقد كانت عالقات مالية وظيفية فحسب، إذ إن كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة، في نهاية األمر،                 
  .بالمجتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه

ذا، ال يمكن الحديث عن إثنية يهودية واحدة عالمية مستمدة من معجم حضاري واحد، بل يمكننا أن                 لكل ه 
نقول إن هناك إثنياٍت يهوديةً شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية ليس من تراث يهودي عـالمي أو                 

ارية، ومـن   من خالل حركيات حضارية يهودية عامة، وإنما من خالل التفاعل مع عدة تشكيالت حـض              
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ولذا تحدثوا بلغات أوطانهم    . خالل التكيف معها بطرق مختلفة، ومن خالل االندماج فيها في نهاية األمر           
  .وارتدوا أزياءها وعاشوا في إطارها الحضاري

وكما أسلفنا يالحظ أن اإلثنيات اليهودية ليست مستمدة من أي تراث يهودي عالمي، وإنما مـستمدة مـن                  
ولكن يالحظ أحياناً أن هناك بعض السمات       . لذي يوجد فيه أعضاء الجماعة اليهودية     التشكيل الحضاري ا  

الخاصة المقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية مثل رداء اليهود الحسيديين، وفي غالب األمر سنجد              
واإلثنيات والهويات اليهوديـة توجـد خـارج        . أنها خاصية حملوها معهم من وطنهم الذي هاجروا منه        

قاتها الحضارية، فعلى سبيل المثال لو فقد يهود الفالشاه األمهريـة والجعيزيـة والطقـوس الدينيـة                 سيا
فاألبعـاد الدينيـة واإلثنيـة لخـصوصيتهم        ". اليهودية"المرتبطة بحضارة وطنهم فإنهم سيفقدون هويتهم       

  .مترابطة بشكل كبير
تهم من انتمـائهم لمجـتمعهم األميركـي        ونفس الشيء ينطبق على يهود الواليات المتحدة الذين تنبع هوي         

وهذا ما حمل أحدهم علـى اإلشـارة إلـى          . والذين ال يمكن رؤيتهم خارج سياقهم الحضاري األميركي       
هي اختصار لعبـارة    " واسب"وكلمة  ". واسب يهود "أعضاء الجماعة اليهودية في الواليات المتحدة بأنهم        

بروتستانتي أبـيض مـن   " أي White Anglo Saxon Protestant" وايت أنجلو ساكسون بروتستانت"
، "كوشر كُسكُس "ويشير يهود فرنسا األصليون إلى المهاجرين المغاربة بوصفهم         ". أصل أنجلو ساكسوني  

أي أن يهودية يهود المغرب مرتبطة ولصيقة بهويتهم المغربية، فطعامهم ال تقـرره العقيـدة اليهوديـة                 
". كُـسكُس " وإنما يقرره أيضاً انتماؤهم اإلثني، ولذا فهو أيـضاً           وحسب،" كوشير"وحدها، ولذا فهو ليس     

بل ونجد، داخل التـشكيل الحـضاري الواحـد،    . ويقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود العالم العربي     
كالتشكيل الحضاري العربي، أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار اختالف أهل العراق عـن                

ولكل ما تقدم فإن الحديث      ).صعدة وغيرها (ي اليمن، يختلف يهود صنعاء عن يهود الجبال       وف. أهل اليمن 
يشكل اختـزاالً عنـصرياً     " هوية يهودية واحدة عالمية   "و" إثنية يهودية عالمية  "و" شعب يهودي واحد  "عن  

ر تركيبيـة   ألعضاء الجماعات اليهودية يسقط عنهم إنسانيتهم، ولذا البد من استخدام نموذج تفسيري أكث            
التي تستمد خطابها الحضاري من المجتمع الذي       " الجماعات اليهودية "ومن ثم أكثر إنسانية، ونتحدث عن       

" الشعب اليهـودي الواحـد    "تعيش في كنفه، شأنها في هذا شأن كل أعضاء األقليات األخرى، وليس عن              
  .واهللا أعلم ".تاريخ اليهوديال"و" الثقافة اليهودية" إلى -حسب الزعم الصهيوني-الذي تستند هويته 
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