
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عملية الخليل خلفيتها جنائية وتجارة سالح: المالكي
  تنفي حلهاوالكتائب .. وقف نشاط كتائب شهداء األقصى في الضفة يعلن اليحيى

  ضغط على مصر واألردن لعدم السماح لحجاج غزة بالعودة عبر رفحعباس ي: "قدس برس"
  والحركة تحمل أبو العينين المسؤولية  "حماس" يطعن آخر من "فتح"عنصر من : جنوب لبنان
  جيش جاهز الجتياح غزة والمكوث بها لمدة عام ونصفال: اشكنازي

التزام السلطة يعلن فياض
تنا آلم: "إسرائيل" تجاه اًأمني

  "اإلسرائيليين"وفاة الجنديين 
  

 ٣ص...

 ٣٠/١٢/٢٠٠٧٩٤٤األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٤٤:         العدد                        ٣٠/١٢/٢٠٠٧األحد : التاريخ

    :لطةالس
 ٤   من تداعيات خطط الغتيال هنية"إسرائيل" تحذر المقالةحكومة ال .٢
 ٤  عملية الخليل خلفيتها جنائية وتجارة سالح: المالكي .٣
 ٥  تنفي حلهاتائب والك.. وقف نشاط كتائب شهداء األقصى في الضفة يعلن اليحيى .٤
 ٥  دخلوا بيت لحم أحدهم جندي" إسرائيليين "٣السلطة تسلم االحتالل  .٥
 ٦  "حتى يفتح الباب أمام مفاوضات جادة"منظمة التحرير تشدد على وقف شامل لالستيطان  .٦
 ٦   قف جميع النشاطات االستيطانية دون استثناءيجب و: عريقات .٧
 ٦  عباس يضغط على مصر واألردن لعدم السماح لحجاج غزة بالعودة عبر رفح: "قدس برس" .٨
 ٧  م إلى بيوتهغزةبالتحركات الالزمة لتأمين عودة حجاج الحكومة المقالة تعلن عن قيامها  .٩
 ٧  حدادا على وفاة الشيخ األحمر" فتح"تؤجل احتفالها بذكرى انطالقة في اليمن سفارة فلسطين  .١٠
    

    :المقاومة
 ٧   مشعل يجري اتصاالت مع المسؤولين المصريين والعرب لحل أزمة حجاج غزة .١١
 ٧   تحذّر من كارثة إنسانية خطيرة تستهدف حياة حجاج غزة بعد منعهم من العودة" حماس" .١٢
 ٨   في ذكرى انطالقتها وفصائل تعترض" فتح"شرطة غزة تمنع احتفال  .١٣
 ٩   والسلطة" حماس"ستثني ي للمعارضة في دمشق القدومي يدعو الجتماع: الخليج اإلماراتية .١٤
 ٩  مؤتمر فلسطيني في دمشق الستعادة الوحدة الوطنية: "الشعبية" .١٥
١٠والحركة تحمل أبو العينين المسؤولية  "حماس" يطعن آخر من "فتح"عنصر من : جنوب لبنان .١٦
١٠  "شهداء األقصى"عسكرية على رغم حّل " فتحاوية"مجموعات : ةالضف .١٧
١٠    إلنهاء سيطرتها على غزة تمهيداً لحوار وطني"حماس"البرغوثي يدعو مروان  .١٨
١١   في الخليل" االقصى"  بالهاون واعتقال قائدإسرائيليقصف موقع  .١٩
١١  كتائب األقصى تطالب أعضائها في الضفة الغربية بتصفية فياض فورا: فلسطين اآلن .٢٠
١١   تبارك عملية الخليل الفدائية وتؤكد أنها صفعة لكل المراهنين على شطب المقاومة"حماس" .٢١
١١  "حماس" من أنصار ١٤ي الضفة الغربية تعتقل األجهزة األمنية ف .٢٢
١٢  "رجل المواقف النبيلة"تنعى الشيخ عبد اهللا األحمر وتصفه بأنه " حماس" .٢٣
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢  جيش جاهز الجتياح غزة والمكوث بها لمدة عام ونصفال: اشكنازي .٢٤
١٢  أولمرت يغير آلية إصدار تراخيص بناء وحدات استيطانية جديدة .٢٥
١٣  إسرائيل تشكو عملية الخليل لمجلس األمن  .٢٦
١٣  "المكرم ابو س"باراك يصر على اخضاع الحجاج الفلسطينيين الجراءات التفتيش عبر معبر  .٢٧
١٣  ضبط ستة أطنان من نيترات البوتاسيوم كانت مرسلة الى غزة: الجيش اإلسرائيلي .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٣  سجن جلبوع آخر إبداعات القهر اإلنساني .٢٩
١٤  اروفاة طفلة وسيدة مريضتين جراء الحص .٣٠
١٤  الحجاج يعانون أوضاعا صحية بالغة التعقيد: رئيس البعثة الطبية الفلسطينية .٣١
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١٥  لطيبي أكثر النواب العرب شعبية وافلسطينيو الداخل يرفضون التبادل السكاني .٣٢
   

   :اقتصاد
١٥  ١٩٦٧العام الحالي االسوأ منذ العام : واقتصاديونمسؤولون  .٣٣
 ١٥  سوق فلسطين لألوراق المالية محصن ضد أي تجاوزات: أبو لبدة لـإيالف .٣٤
   

   : األردن
١٦ كاتبهاوفتح م" حماس"طلب مشعل إعادة العالقات بـ األردن يرفض": جيروزاليم بوست" .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٦  اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث االستيطان .٣٦
١٦ األمريكية -الدخول على خط العالقات المصرية " إسرائيل"أبو الغيط يؤكد التصدي لمحاوالت  .٣٧
١٧  في مصر" أبوحصيرة"جمع مليون توقيع لوقف احتفالية اليهود بمولد حملة ل .٣٨
١٧   آالف دوالر من األطباء العرب لمصنع األطراف الصناعية في غزة١١٠ .٣٩
   

   :دولي
١٧  ة االستيطانلنزع فتيل أزم" خارطة الطريق"واشنطن ستراقب تنفيذ التزامات طرفي  .٤٠
١٨  محكمة أميركية تلغي إدانة منظمات خيرية مقربة من حماس .٤١
١٨  تحذيرات من تهويد الجيش األلماني .٤٢
١٨  اما ع٣٠واشنطن وإسرائيل خططتا لغزو حقول النفط العربية منذ : وثائق بريطانية .٤٣
    

    :تقرير
١٩  خالفات اإلدارة األمريكية وأسباب التوتر بين أولمرت ورايس .٤٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  بالل الحسن... عبثية اسمها خطة خارطة الطريق .٤٥
٢٣   خالد وليد محمود... ار معهد واشنطنإشكالية الدولة الفلسطينية بمنظ .٤٦
٢٥  عاطف أبو سيف. د... في عامها الثالث واألربعين" فتح"التحديات التي تواجه  .٤٧
٢٨  عريب الرنتاوي... هذه المرة" بحري.. "أحدث مخيم فلسطيني .٤٨
    

 ٢٩  :كاتيركاري
***  

  
  "اإلسرائيليين"آلمتنا وفاة الجنديين : "إسرائيل" تجاه اًالتزام السلطة أمني يعلن فياض .١

 أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عن أسفه لمقتل الجنديين اإلسرائيليين            :وكاالتال و ٤٨عرب
في " أكاديا"، في فندق    زون بير قرب الخليل يوم أمس وقال في مستهل لقائه مع الرئيس اإلسرائيليي، شمع           

وقدم عـزاءه   . واعتبر أن كل حادثة موت هي غير مجدية       ". آلمتنا وفاة الجنديين اإلسرائيليين   ": "هرتسليا"
وفي هـذا الـسياق ال      . أريد أن أعلن أنه أصبح لدينا مشتبه بهم في المعتقل         : " لعائلتي القتيلين، وأضاف  
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ل بالتعاون مع قوات األمن اإلسرائيلية وسنعالج هذا الموضـوع          نحن نعم . يوجد فقط كالم بل أفعال أيضا     
وتعهد فياض خالل جولة تفقدية لسير الخطة األمنية في نابلس بتطبيـق كافـة التزامـات                ". حتى نهايته 

وأعلن عن تحمل الحكومة مـسؤوليتها      . السلطة األمنية في التفاهمات واالتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل        
  .مليةالناجمة عن الع

 إنه يرى أهمية كبيرة في حديث فياض وبنشاطات السلطة في الضفة الغربية لمنـع               زومن جانبه قال بير   
يصعب على اإلسرائيليين أن يفهمـوا      . الموضوع األمني هو األهم بالنسبة لإلسرائيليين     : وتابع. العمليات

الشيء سيتكرر أيضا في الضفة     وهم يعتقدون أن هذا     . لماذا يطلقون النار علينا عقب االنسحاب من غزة       
  ".الغربية

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   من تداعيات خطط الغتيال هنية"إسرائيل" تحذر المقالةحكومة ال .٢

 قالت حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة أنها تأخذ التهديدات االسرائيلية باغتيال             : فتحي صباح  -غزة  
ـ   هنية على محمل الجد، وقال الناطق باسم الحكومة        نأخذ هذه التهديـدات علـى      ": "الحياة" طاهر النونو ل

رئيس الوزراء سيواصل تحمل مسؤولياته تجاه الـشعب        "، مؤكداً ان    "محمل الجد، لكن لن نُصاب بالذعر     
أي خطوة من هذا القبيل يمكن ان تقلب المنطقة برمتها، وستكون لها تداعيات             "وحذر من ان    ". الفلسطيني

   ". االسرائيليأكبر مما يتصور االحتالل
ان لديها معلومات مفادها ان القرار باغتيال هنية        " الحياة"لـ" حماس"وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة من      

اتخذ في المجلس الوزاري االمني المصغر حيث صوت ثالثة وزراء مع القرار، فيما صـوت وزيـران                 
سلطة التنفيذية من خالل اغتيالهـا  اسرائيل تسعى الى ازالة رأس الشرعية في ال "وتقدر الحركة ان    . ضده

 .المقالـة أصـالً   " من تعيين بديل منه رئيـساً للحكومـة       " حماس"هنية، على اعتبار ان اغتياله لن يمكن        
قادة حماس، ومن بينهم هنية اتخذوا اجراءات امنية مشددة في اعقاب تلقـيهم             "وأشارت المصادر الى ان     

ان هنية لم يتوجـه الـى مقـر مجلـس     " الحياة"وعلمت ". معلومات عن قرار اسرائيل اغتيال عدد منهم      
الوزراء في مدينة غزة منذ أيام في اطار اجراءات امنية مشددة اعقبت قرار اسرائيل باغتياله وعدد من                 

  .قادة الحركة
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ الحياة

  
  عملية الخليل خلفيتها جنائية وتجارة سالح: المالكي .٣

خارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت ان قوات االمن الفلـسطينية           اعلن وزير ال   :وكاالت ال –رام اهللا   
 .تمكنت من اعتقال رجلين يشتبه في انهما شاركا الجمعة في قتل مستوطنين اسرائيليين اثنين قرب الخليل               

لقد اعتقلنا عنصري المجموعة التي هاجمت الجمعة المستوطنين ما يؤكد علـى            "وقال في تصريحات له     
سـلمت الـى    "واعلن ان اسلحة المستوطنين التي كان الفلسطينيان استوليا عليها           ".نا االمنية فاعلية اجهزت 

واوضـح ان الفلـسطينيين ال       .وان السلطة الفلسطينية تواصل التحقيق في الحـادث       " الجيش االسرائيلي 
وليـست  ملمحا الى احتمال ان تكون دوافع اطـالق النـار اجراميـة             " الى اي منظمة فلسطينية   "ينتميان  
  .سياسية
 وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيي اعلن انه ال يمكن تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية               وأعلن

  ".في منطقة تحت سيطرة اسرائيلية"هذا الحادث النه حصل 
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
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  تنفي حلهاوالكتائب .. وقف نشاط كتائب شهداء األقصى في الضفة يعلن اليحيى .٤
 أثارت تـصريحات    : كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٣٠/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط   نشرت  

عبد الرزاق اليحيى، وزير الداخلية الفلسطيني، حول وقف نشاط كتائب شهداء األقـصى، فـي الـضفة                 
التـزامهم  "واكد قياديون في الكتائب      .الغربية، جدال واسعا داخل فصائل المقاومة وكتائب االقصى نفسها        

ـ        ان غالبيـة المطـاردين     " الشرق االوسط "بقرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس، وقالوا ل
، بينما قال اخرون لم ينـالوا       "التابعين لفتح انتظموا بالعمل في االجهزة االمنية، بانتظار العفو االسرائيلي         

م يدرجوا على قوائم المطلوبين المنـوي وقـف         العفو، انهم ال يضمنون االلتزام بالتهدئة طويال، طالما ل        
لن تسمح للكتائب بالعودة لوضـعها      "وكان اليحيى، قد قال لصوت فلسطين، امس، إن حكومته           .مالحقتهم
تمكنا من االتـصال بجميـع مجموعاتهـا،        "، مضيفا   "، في إشارة لمعاودتها شن عمليات عسكرية      "السابق

ها إلى إنهاء وضعها بعد أن ضمنا لها من اسرائيل وبشكٍل كامل            وتعاونت معنا تعاوناً كامالً، ووصلنا مع     
واتهم اليحيى جهات أخرى، أو مجموعات، تقول انهـا تمثـل الكتائـب              ".أمنها على الصعيد الشخصي   

بمحاولة استغالل هذا االسم، وردا على سؤال، اذا ما كانت حكومتـه سـتتخذ إجـراءات تجـاه األذرع                  
من جميع العناصـر أيـاً كانـت        " غير الشرعي "زارته ستجمع السالح    العسكرية االخرى، اوضح أن و    

، داعيـا الجميـع     "لن يجدي نفعاً لصالح العمل السياسي الفلـسطيني       "واعتبر ان العمل المسلح،     ". تبعيتها
بوحدة كاملة حول القيادة الشرعية الفلسطينية في نضالها السياسي الشاق والصعب، على اعتبار             "لاللتفاف  
  ".ال البارز واألهمأنه النض

وبينما تباينت المواقف داخل كتائب االقصى في الضفة، هددت الكتائب، في غزة، وبشدة كل من يحـاول               
  ".مصير من يحاول المساس بها سيكون مصير العمالء والخونة"المس بأفرادها مشيرة، الى أن 

ى يفتقـر إلـى أبجـديات الحـس         ان كالم اليحي  "واعتبرت سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد االسالمي        
، وحذر قيادي بالجناح العسكري للحركة لموقع فلسطين اليوم القريب من الحركة أياً كان، مـن                "الوطني

  .التعرض لسالح المقاومة أو عناصرها
ا (  ونقالً عن وكالة محمد جمال،القدس نقالً عن مراسلها في   ٣٠/١٢/٢٠٠٧الشرق القطريـة    وأوردت  

هداء األقصى أمس أن تكون قد فككت نفسها بالضفة الغربية المحتلـة أو سـلمت               نفت كتائب ش   :)ف ب 
  . سالحها لألجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تسيير األعمال

 ردت مجموعة تابعة لكتائب شهداء األقصى       :وكاالتنقالً عن ال   ٢٩/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   
يرضي االسـياد االمـريكيين     "وقالت انه   " عميل"يان اتهمته فيه بأنه     في قطاع غزة على أقوال اليحيى بب      

  ."الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين من الصهاينة"وتعهدت الجماعة في البيان بمواصلة ." والصهاينة
  
  دخلوا بيت لحم أحدهم جندي" إسرائيليين "٣السلطة تسلم االحتالل  .٥

أحدهم مسلح قرب كنيسة المهد في بيت       " إسرائيليين"، ثالثة   اعتقلت الشرطة الفلسطينية، أمس   : )ب.ف.ا(
وقال داوود ابو الغيـث     . ، على ما أفادت مصادر متطابقة     "اإلسرائيلي"لحم وسلمتهم فيما بعد إلى الجيش       

، موضحا انه تم استجوابهم ثـم       "اعتقلنا رجلين وامرأة داخل كنيسة المهد     "مدير شرطة محافظة بيت لحم      
  ".اإلسرائيلي"االرتباط في الجيش سلموا إلى وحدة 

" ١٦ام  "الذي كـان يحمـل رشـاش        " اإلسرائيلي"األمر موضحة ان    " إسرائيلية"واكدت متحدثة عسكرية    
الثالثة دخلوا بيت لحم بالخطأ وكانوا يتنزهون سيرا على األقدام فـي            " اإلسرائيليين"ان  "وزعمت  . جندي
وبحسب المتحدث  . بحقهم، لكن أحد الثالثة نفى روايتها     " ديبيةإجراءات تأ "، مؤكدة انه سيتم اتخاذ      "المنطقة

 عاما أوضح انه كان يريد مشاهدة       ١٩باسم شرطة االحتالل ميكي روزنفلد، فإن الجندي البالغ من العمر           
  . زينة عيد الميالد في بيت لحم مهد السيد المسيح

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  "حتى يفتح الباب أمام مفاوضات جادة"ل لالستيطان منظمة التحرير تشدد على وقف شام .٦
ضرورة الوقف التـام لجميـع      "شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على        ": وفا "-رام اهللا   

النشاطات االستيطانية بدون استثناء حتى يفتح الباب أمام مفاوضات جادة وحقيقية تستند إلـى مرجعيـة                
ورفضت اللجنـة    ".رطة الطريق التي أكدت على وقف االستيطان بالكامل       واضحة، وخاصة مرجعية خا   

التنفيذية، في بيان صدر في ختام اجتماع لها برئاسة عبـاس فـي رام اهللا أمـس، جميـع التبريـرات                     
اإلسرائيلية الستمرار االستيطان، والتي تهدف إلى مواصلة نهش جسد الوطن الفلسطيني، وفرض االمر             

   .الواقع االحتاللي
من جانب آخر، أعلنت اللجنة التنفيذية تأييدها للجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات الدولية والـشقيقة                
لحل مشكلة المعابر حالً شامالً ولوقف الحصار االقتصادي واالجتماعي والصحي والتعليمـي، ودعـت              

إلـى تحكـيم الـضمير      " حماس"جميع الجهات بدون استثناء، وخاصة سلطة االنقالب االنفصالية وقيادة          "
والعقل تجاه مصالح الشعب بأسره في غزة والضفة، والقيام بخطوة عملية واحدة تشمل فتح المعابر أمام                
شعبنا بدالً من التكرار المخادع والمضلل للدعوة إلى الحوار غير المشروط على حـد زعمهـم، وهـو                  

  ". باالنقالب االسود ونتائجه كأمر واقعالحوار الذي يريدونه محكوماً بالفعل بشرط أساسي وهو التسليم
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  يجب وقف جميع النشاطات االستيطانية دون استثناء : عريقات .٧

 أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات             ):د ب أ  ( –رام اهللا   
وقـال عريقـات فـي      . ة دون استثناء بأي منطقة    امس، على ضرورة وقف جميع النشاطات االستيطاني      

إنه ال يمكن الحديث عن استثناءات بأن تستثني إسرائيل جبـل أبـو             "تصريحات إلذاعة صوت فلسطين،     
غنيم بالقدس من التزامها بوقف النشاط االستيطاني، فااللتزام اإلسرائيلي هو وقف النشاطات االستيطانية             

 إما ان يكون هناك استيطان وإمـا ان ال يكـون، والحـديث عـن أي                 بما فيها النمو الطبيعي، وبالتالي    
  ".استثناءات هذا كالم غير وارد

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  عباس يضغط على مصر واألردن لعدم السماح لحجاج غزة بالعودة عبر رفح: "قدس برس" .٨

غزة العـالقين   أن السبب الرئيسي في أزمة حجاج قطاع        " قدس برس " ذكرت مصادر مطلعة لوكالة      :غزة
ما بين مينائي نويبع المصري والعقبة األردني هو موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الـذي                

وقالت مصادر من داخـل المقاطعـة فـي رام اهللا            .يصر على عدم إدخالهم عبر معبر رفح كما خرجوا        
تحـدة األمريكيـة،    أن عباس يضغط بكل ما أوتي من قوة من خـالل الواليـات لم             " قدس برس "لوكالة  

وأطراف أخرى على مصر واألردن لعدم إدخال حجاج قطاع غزة عن طريق معبر رفـح، وأن مـصر          
أن "وأضافت   .تتعرض للضغوط األكبر لعدم السماح لهم بدخول أراضيها والدخول عن طريق معبر رفح            

 العجرمـي،   عباس شكل خلية تتكون من وزيري اإلعالم واألسرى في حكومته رياض المالكي، وأشرف            
وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وسعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء فـي حكومـة فيـاض                  
لمتابعة األمر وإجراء االتصاالت مع كافة األطراف لعدم السماح لحجاج غزة بالعودة عبر معبـر رفـح                 

  ".مهما كلف ذلك من ثمن
   ٢٩/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
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   إلى بيوتهمغزةبالتحركات الالزمة لتأمين عودة حجاج امها الحكومة المقالة تعلن عن قي .٩
أعلنت الحكومـة   : وكاالتال سمير حمتو، و   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣٠/١٢/٢٠٠٧الدستور  نشرت  

الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل هنية أمس، أنها أجرت اتصاالت حثيثة مع الجانب المصري واألمـم               
 .لدولي، وتقوم بالتحركات الالزمة لتأمين عودة حجاج قطاع غزة إلى بيـوتهم           المتحدة والصليب األحمر ا   

وفي هذا السياق، أجرى هنية اتصاالً هاتفياً ظهر أمس مع الحجاج الفلسطينيين العالقين في البحر األحمر                
كما أجرى هنية اتصاالً مـع  . واطمأن على أوضاعهم، ووعدهم ببذل كل الجهود لحل هذه القضية سريعاً        

  .القيادة المصرية لحل هذه القضية، معربا عن أمله في انتهائها في أقرب وقت ممكن
اعلن طاهر النونـو المتحـدث      : الفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ٢٩/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضاف موقع   

باسم الحكومة المقالة فى غزة عن بوادر انفراج في أزمة حجاج قطاع غزة العـالقين خـالل الـساعات                   
 وقال خالل مؤتمر صحفى    .كا أن كافة الجهات العربية معنية بإيجاد حل سريع وعاجل لألزمة          القادمة مؤ 

إن اإلجراءات ستبدأ خالل الساعات القادمة من خالل نقل الحجاج المرضى وكبار الـسن إلـى داخـل                  "
ض  حكومة فياض وبعض القيادات في رام اهللا بالوقوف وراء التحـري           النونوواتهم   ".األراضي المصرية 

وثمن النونو دور المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية في تسهيل أداء            .لعدم السماح بعودة الحجاج   
  .المواطنين الفلسطينيين فريضة الحج ومغادرتهم بسالم وأمان

  
  حدادا على وفاة الشيخ األحمر" فتح"تؤجل احتفالها بذكرى انطالقة في اليمن سفارة فلسطين  .١٠

فارة دولة فلسطين باليمن تأجيل احتفالها بالذكرى الثالثة واألربعين النطالقـة الثـورة             أعلنت س : صنعاء
تضامنا مع اليمن في مصابه بوفاة الشيخ عبد اهللا بن حـسين األحمـر،              " فتح"الفلسطينية، وتأسيس حركة    

كومـة  أحر التعازي للشعب اليمني قيـادة وح      "وقد عبرت السفارة الفلسطينية عن       .رئيس مجلس النواب  
  ". وشعبا في هذا المصاب الجلل سائلة اهللا له المغفرة، وللشعب اليمني الصبر والسلوان

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  مشعل يجري اتصاالت مع المسؤولين المصريين والعرب لحل أزمة حجاج غزة  .١١

زمـة  ، جهوداً حثيثة من أجل إنهـاء أ       "حماس"يبذل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة        :  دمشق
حجاج قطاع غزة العالقين قبالة ميناء نويبع المصري، وقال بيان صادر عن المكتب اإلعالمـي لحركـة                 

، إن مشعل أجـرى اليـوم       )٢٩/١٢(نسخة منه اليوم السبت     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، تلقى   "حماس"
 فيها معهم حـول     اتصاالت هاتفية مع عدد من المسؤولين المصريين والقادة والمسؤولين العرب، تحدث          

". األوضاع الصعبة التي يعيشها الحجاج الفلسطينيون العائدون من األراضي المقدسة إلى قطـاع غـزة              
 بضرورة تيسير عودة حجاج قطاع غزة وتسهيلها، وذلـك          بوطالب مشعل المسؤولين المصريين والعر    

ـ               وأشـار البيـان    . رعبر معبر رفح الحدودي، الفاصل بين مصر وقطاع غزة، وليس عبر أي معبر آخ
ستتم متابعة األمر حتى    "الصحفي إلى أن مشعل لقي تفهماً لدى الجهات التي تم االتصال بها، موضحاً أنه               

  ". تتحقق العودة لهؤالء الحجاج الذين يعانون أوضاعاً صعبة
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جاج غزة بعد منعهم من العودة تحذّر من كارثة إنسانية خطيرة تستهدف حياة ح" حماس" .١٢

الحكومة المصرية بتحمل   " حماس"طالبت حركة    : محمد أبوعيطة، وكاالت   -نويبع، رفح، القاهرة، غزة     
وحذر المتحدث باسم الحركة سامي أبو      ". بسالم وأمان "المسؤولية وضمان عودة الحجاج عبر معبر رفح        

ينذر بكارثة إنسانية خطيرة تستهدف     "ألزمة  زهري خالل مؤتمر صحافي في غزة من أن استمرار هذه ا          
، الفتاً إلى أن أكثر من نصف الحجاج ممن يزيـدون           "حياة الحجاج وسالمتهم بسبب أجواء البرد القارس      
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منهم من النساء، عدا عن وجود حاالت مرضية خطيـرة وذوي           % ٦٠على سن الستين كما أن أكثر من        
ما يجري  "أمس سيدة مسنة، معتبراً أن      ) أول( حيث استشهدت    بدأت بوادر هذه الكارثة فعالً    "وقال  ". إعاقة

اتـصاالت  "، مشيراً إلى أن الحركـة أجـرت   "يعد امتهاناً لكرامة الحجاج وقداسة هذه الشعيرة اإلسالمية  
مكثفة مع العديد من األطراف المعنية بهدف إنهاء هذه األزمـة، التـي نأمـل أن تنتهـي بأسـرع مـا            

ة حماس موقف الحجاج الذين تمسكوا بالعودة من خالل معبـر رفـح الـذي               تؤكد حرك "وأضاف  ".يمكن
خرجوا منه صوناً لكرامتهم ومنعاً من المخاطر األمنية المترتبة على عودتهم من أية معابر بديلة تخضع                

  ". ، وترفض الحركة أي مبررات لتعطيل عودة الحجاج عبر معبر رفح"اإلسرائيلية"للسيطرة 
المعنية إلى بذل كل جهودها لضمان عودة الحجاج بشكل آمن وسهل، معتبـراً أن              ودعا جميع األطراف    

عودتهم إلى القطاع سالمين إلى ديارهم هي اآلن مرهونة بالحكومتين األردنية والمصرية اللتين ندعوهما              "
إلى رفض الضغوط األمريكية والصهيونية والتي تتم بتشجيع وتأييد قيادة الـسلطة التـي عبـرت عـن                  

  ".اجها من البداية لمغادرة حجاج قطاع غزة إلى مكة عبر معبر رفحانزع
والمراهقة " اإلسرائيلي "-قضية الحجاج قضية إنسانية بحتة يجب تجنيبها التحريض األمريكي          "وقال إن   

وناشد جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجميـع المؤسـسات           ". السياسية لحكومة رام اهللا   
اإلنسانية في العالم وقادة األمة والعلماء بذل كل جهد وممارسة كل الضغوط إلنهـاء معانـاة                الحقوقية و 

حجاج القطاع العالقين اآلن وسط البحر، ودعا جميع المؤسسات اإلعالمية لتبني هذه القـضية اإلنـسانية             
  .والمساهمة في عالجها عبر إثارتها على جميع المستويات اإلعالمية

" حمـاس "في نفس المؤتمر الصحافي الذي أقامته       " حماس"ي البرهوم المتحدث باسم     ومن جهته، قال فوز   
قضية الحجاج قضية إنسانية وبالفعل هذه القضية تعرضت لكثير من األزمات قبل ان تخـرج مـن                 "ان  

قطاع غزة، هناك سياسة أمريكية تهدف للتأثير في الحياة اليومية حتى يتم انفضاض الجماهير الفلسطينية               
  ".هذه القضية يجب ان تكون بعيدة عن أي ابتزازات سياسية"وأضاف إن  ".حول حركة حماسمن 

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  في ذكرى انطالقتها وفصائل تعترض" فتح"شرطة غزة تمنع احتفال  .١٣

 انها ستمنع اي احتفاالت للحركة ]شرطة حكومة هنية" [حماس" شرطة أعلنت:  فتحي صباح–غزة 
عدم التزام قيادات فتح المعايير التي وضعتها الشرطة للمحافظة على أرواح المدنيين في تلك  "بسبب

وجاء قرار الشرطة الذي أعلنه نائب قائد الشرطة العقيد جمال الجراح، بعدما منعت السلطة  .المهرجانات
لجاري في الضفة  ا١٤من إحياء ذكرى انطالقتها التي صادفت " حماس"الفلسطينية وأجهزتها األمنية 

عدم التزام قيادات "الصادرة في غزة القرار بأنه جاء نتيجة " فلسطين"وبرر الجراح لصحيفة . الغربية
، نافياً ان يكون "فتح المعايير التي وضعتها الشرطة للمحافظة على أرواح المدنيين في تلك المهرجانات

  ".سياسياً"القرار 
فتح لم تعلن أنها تنوي تنظيم مهرجان في ذكرى انطالقتها كي يتم "ان " الحياة"إلى ذلك، قال النونو لـ 

بطلب او إشعار الى الحكومة في صورة مباشرة او عن طريق "تقدمت " فتح"ونفى ان تكون ". منعه
" فتح"في حال تقدمت " الحياة"ورداً على سؤال لـ ". طرف ثالث بنيتها إقامة مهرجان احتفالي في القطاع

، من دون أن يؤكد او ينفي نية "الحكومة ستدرس الطلب وترد عليه"ر، قال النونو ان بمثل هذا اإلشعا
  . الحكومة المقالة بمنع االحتفال من عدمه

ان الحكومة ستدرس أي طلب تقدمه " الحياة"اال ان الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو قال لـ
  .إلقامة مهرجان احتفالي في غزة" فتح"
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األخوة في قيادة "في بيان مشترك " الجهاد اإلسالمي"وحركة " الديموقراطية"و " الشعبية"جبهتان وطالبت ال
وأن تمارس فتح والفصائل كافة حقها ) منع فتح من االحتفال بذكرى انطالقتها(حماس بإلغاء هذا القرار 

  ". في إحياء ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية باألشكال التي تراها مناسبة
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ ياةالح

  
   والسلطة" حماس"يستثني  للمعارضة في دمشق القدومي يدعو الجتماع: الخليج اإلماراتية .١٤

كشفت مصادر مقربة من رئيس الـدائرة الـسياسية فـي منظمـة التحريـر        : يوسف كركوتي  -دمشق  
السـتكمال  الفلسطينية فاروق القدومي، أن األخير سيصل إلى دمشق في غضون األيام القريبة المقبلـة               

االستعدادات لعقد مؤتمر تشارك فيه تسع من فصائل المعارضة الفلسطينية، بهدف وضع خطة السـتعادة               
إن كل الفصائل رحبـت بـالفكرة التـي         ": الخليج"وأضافت هذه المصادر ل      .الوحدة الوطنية الفلسطينية  

.  المـؤتمر فـي دمـشق      اقترحها القدومي قبل شهر، وأن القيادة السورية رحبت من جانبها باستـضافة           
 ممثالً عن كل فصيل، باإلضافة إلى       ٢٠وتوقعت المصادر أن يعقد المؤتمر مطلع العام المقبل، بمشاركة          

 .ممثلين عن منظمات المجتمع المحلي الفلسطيني، وعدد غير محدد من الشخصيات الفلسطينية المـستقلة             
يني، وبـأن سـبب عـدم دعـوة         وأوضحت هذه المصادر أن المؤتمر ليس موجهاً ضد أي طرف فلسط          

ونفت المصادر أن يكون هـذا المـؤتمر   . ورئاسة السلطة لحضوره يعود لكونهما طرفي األزمة     " حماس"
، معتبرة أن   "أنابولس"بديالً عن المؤتمر الذي كان من المزمع أن تعقده المعارضة الفلسطينية في مواجهة              

وتعطيل العملية التفاوضية أنابولس، وأسدلت الـستار       قد تجاوزت عملياً بسياساتها االستيطانية      " إسرائيل"
 .باكراً على مفاعيله، وأصبح بحكم الميت

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  مؤتمر فلسطيني في دمشق الستعادة الوحدة الوطنية: "الشعبية" .١٥

نيـة  أن الفصائل والقـوى الوط    "عن  : كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر       : لندن
واإلسالمية، بحثت وال تزال تبحث، فكرة عقد مؤتمر وطني الستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية المفقودة،              

  ".وإنهاء حال االنقسام الداخلي التي تشكل خطراً على القضية الفلسطينية
 أن قادة الفصائل الموجودة في دمشق وممثليها، بما فيها حركتا حمـاس والجهـاد اإلسـالمي،               "وأضاف  

عقدوا اجتماعاً أخيراً بحثوا خالله سبل إنهاء حال االنقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، خصوصاً فـي                
وأشار الطاهر إلى أن أحد      ".ظل قلق في صفوف الشعب الفلسطيني وقواه إزاء استمرار الفرقة واالنقسام          

إعادة الوحدة الوطنية والتمسك    "األفكار واالقتراحات التي قدمت أثناء االجتماع عقد المؤتمر تحت شعار           
، الفتاً إلى أن هناك اتصاالت بين فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد اإلسـالمي              "بالثوابت الوطنية 

وأوضح أن أحد الخيارات المطروحة حالياً أن تتقدم الفصائل والقـوى الوطنيـة بمبـادرة               .لعقد المؤتمر 
  .ء الوحدة الوطنيةلرأب الصدع بين فتح وحماس من أجل إعادة بنا

التقدم بمشروع موحد للمصالحة على أن تُقدم حماس من جانبها خطوة ايجابية            "ودعا الطاهر الفصائل إلى     
المطلـوب  "تتمثل في التراجع عن الحسم العسكري كي تتهيأ أجواء ايجابية لبدء الحوار، مشدداً على أن                

الستجابة إلى الدعوات للعـودة إلـى مائـدة         من السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحركة فتح ا        
 ".الحوار الوطني

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  والحركة تحمل أبو العينين المسؤولية   "حماس" يطعن آخر من "فتح"عنصر من : جنوب لبنان .١٦
أقدم عنصر من حركة فتح، أمس على طعن آخر من حركة حماس فـي مخـيم الرشـيدية                  : أي.بي.يو

وفيما استنكرت حماس حادثة طعـن باسـل         .ينيين القريب من مدينة صور بجنوب لبنان      لالجئين الفلسط 
ونقل بيـان    ".فردي"ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، أكدت فتح أن طابع اإلشكال            )  سنة ٤٠(األشقر  

للتحريض "لحماس عن مصدر مسؤول فيها قوله إن الحركة تستنكر الحادث، الذي اعتبره نتيجة مباشرة               
  ".أطلقه قبل أيام أحد مسؤولي حركة فتح في لبنانالذي 

في المقابل، قال مسؤول في حركة فتح إن اإلشكال حصل بين عنصرين من حركته وحماس، ووصـف                 
  ".      فردي وليس له خلفية تنظيمية"الحادث بأنه 

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "األقصىشهداء "عسكرية على رغم حّل " فتحاوية"مجموعات : الضفة .١٧

مجموعات " السبت أربعة من ناشطي -اعتقل الجيش اإلسرائيلي ليل الجمعة :  محمد يونس-رام اهللا 
وجاء اعتقال األربعة ". فتح"، وهي مجموعات مسلحة ينتمي عناصرها إلى حركة "الشهيد ياسر عرفات

 مستوطنين من بعد ساعات من الهجوم المسلح قرب بلدة بيت كاحل في الخليل الذي أسفر عن مقتل
كتائب "تدعى " فتح"المقامة في طرف المدينة، وأعلنت مجموعة تابعة لحركة " كريات أربع"مستوطنة 

  .مسؤوليتها عنه" الشهيد أيمن جودة
وجاءت هذه العملية في وقت أعلنت السلطة الفلسطينية انتهاء ظاهرة األجنحة المسلحة التابعة لحركة 

د مصادر أمنية فلسطينية أن مجموعات قليلة العدد من األجنحة المسلحة وتؤك. في الضفة الغربية" فتح"
ما زالت تمارس النشاط العسكري، وأن الغالبية العظمى من هذه المجموعات التي كانت " فتح"لحركة 

  .تضم اآلالف سلَّمت أسلحتها إلى السلطة، والتحق أعضاؤها بأجهزة األمن
لطة ماضية في حل جميع التشكيالت والمجموعات العسكرية بعد إن الس" الحياة" وقال مسؤول أمني لـ 

ما جرى في غزة، وإن العائق الوحيد الذي تواجهه في ذلك هو الممارسات اإلسرائيلية من استيطان 
ثمة مجموعات تتردد في إلقاء أسلحتها بسبب الممارسات اإلسرائيلية، وإذا توقفت : "وأضاف. واجتياحات

  ". هذه لتمكنّا من إنجاز مهمتنا بسهولةإسرائيل عن ممارساتها
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ الحياة

  
   إلنهاء سيطرتها على غزة تمهيداً لحوار وطني "حماس"البرغوثي يدعو مروان  .١٨

قال االسير مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح، لـ األيام إنه يجزم بأن العام               :عبد الرؤوف ارناؤوط  
 السادس لحركة فتح الذي قال إنه يشكل محطة هامة ومفـصلية             سيكون عام انعقاد المؤتمر العام     ٢٠٠٨

في تاريخ الحركة، وسيكون فرصة لتجديد جوهري وحقيقي في قيادات الحركة واجـراء تعـديل علـى                 
النظام االساسي واللوائح والبرنامج بما يناسب التطورات التي حدثت خالل عقدين من الـزمن واضـاف      

 القادم مبدياً استبشاره بالحراك والجهد المبذول لعقد مـؤتمرات اقـاليم           آمل ان يكون ذلك قبل نهاية تموز      
  .الحركة

ولم يؤيد البرغوثي، في رد على اسئلة لـ األيام من سجنه الدعوات الجراء تعديل حكومي، مؤكداً الدعم                 
يذ سالم فياض، وقال الحركة ال تسعى من اجل منصب وزاري هنا او هناك، وانما من اجل تنف                .لحكومة د 

سياسة وطنية تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وان اي تعديل في الحكومة يجب ان يجري وفقـاً                 
للقانون االساسي، وان حركة فتح لن تقوم بتشكيل او ترؤس اية حكومة حتى اجراء انتخابـات جديـدة                  

  .ئيس محمود عباسوحصولها على االغلبية، والى حين ذلك فانها تدعم الحكومة والتي تنفذ سياسة الر
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على حماس أن تأخذ المبادرة وان تخطـو الخطـوة االولـى وان تعيـد الـسلطة                 : أضاف البرغوثي و
ومؤسساتها الى الرئيس ابو مازن في كافة المقرات واالجهزة والممتلكات وتمكين الـسلطة مـن بـسط                 

خابات رئاسية وتشريعية   سيادتها على قطاع غزة، وذلك تمهيداً لحوار وطني شامل يفتح الباب إلجراء انت            
  .ولعضوية المجلس الوطني على اساس قانون التمثيل النسبي

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
 
  في الخليل " االقصى"  بالهاون واعتقال قائدإسرائيليقصف موقع  .١٩

أعلنت كتائب القسام امس مسؤوليتها عن قصف كيبوتس ناحل عوز اإلسـرائيلي شـرق              :  د ب أ   -غزة  
وقالت القسام في بيان وزع على الصحفيين إن عملية االستهداف تـأتي فـي               . قذائف هاون  غزة بخمس 

في غضون  . إطار الرد الطبيعي على جرائم االحتالل التي ترتكب في قطاع غزة وكافة المدن الفلسطينية             
ذلك، رفض عبد الرحمن الجمل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حمـاس الحـديث عـن                 

وقال الجمل في تصريحات صحفية إن موقف حماس من التهدئـة مـع االحـتالل                . مع إسرائيل  التهدئة
اإلسرائيلي ال بد أن تكون مشروطة ومتزامنة وبالتبادل مع وقف العدوان على الشعب الفلـسطيني فـي                 

  .الضفة الفلسطينية وقطاع غزة
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   الضفة الغربية بتصفية فياض فوراكتائب األقصى تطالب أعضائها في: فلسطين اآلن .٢٠

 ،نسخة عنـه  ) ٣٠/١٢/٢٠٠٧(في بيان لها تلقت فلسطين اآلن اليوم األحد         ،  طالبت كتائب األقصى  : غزة
عناصرها وقواتها الضاربة في كل مكان من ضفتنا المحتلة إلى تصفية المدعو سالم فياض جسديا فورا،                

لالشرعية إلى تقديم استقالته بسرعة وذلك حتى ال يكون         مطالبة أيضاً وزير الداخلية في حكومة دايتون ا       
حان الوقت للضرب بيد من حديد للذين يعبثـون         : وختمت بيانها بالقول   .هدفا لرجالنا في الضفة الغربية    

  .بمقاومتنا الشريفة في الضفة الغربية
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧فلسطين اآلن  

  
  لكل المراهنين على شطب المقاومة تبارك عملية الخليل الفدائية وتؤكد أنها صفعة "حماس" .٢١

في مدينة الخليل بالـضفة     ) ٢٨/١٢(باركت حركة حماس العملية الفدائية التي وقعت اليوم الجمعة           :غزة
الغربية وأدت إلى مقتل اثنين من المستوطنين، معربة عن أملها أن تكون هذه العلميـة بـاكورة سلـسلة                

 أمين سر كتلة التغير واإلصـالح التابعـة         شير المصري،  م وقال .عمليات للرد على العدوان اإلسرائيلي    
 أن هذه عملية نوعية ومميزة بخاصة وإنها تأتي فـي أخطـر             :، في تصريحات لـقدس برس    لـحماس

مرحلة تمر بها المقاومة بتواطؤ أطراف فلسطينية وصهيونية، وبتنسيق أمني هو في أوجه وغير مسبوق               
  .بحسب اعتراف الصهاينة

 ٢٩/١٢/٢٠٠٧قدس برس  
  

  "حماس" من أنصار ١٤األجهزة األمنية في الضفة الغربية تعتقل  .٢٢
 فـي     شخـصا مـن أنـصارها      ١٤قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية الفلسطينية اعتقلت         : رام اهللا 

وصلت نسخة منـه    ) ٢٩/١٢ ()أمس (وأضافت في بيان أصدرته اليوم السبت     . محافظات الضفة الغربية  
. ة في محافظة الخليل اعتقلت يوسف المطور من سعير بعد استدعائه للمقابلـة            إلى قدس برس أن األجهز    

كما شنت األجهزة األمنية حملة اعتقاالت واسعة في منطقة رأس العين والبلدة القديمة واعتقلت كل مـن                 
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زكريا مرعي وأبناؤه رمزي وعمر والشقيقان رحمي وعبد الصمد أبو سمرة وسليم الخليلي ومعاذ فطاير               
  .ي عورتاني وأسيد الخرازورام

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
  "رجل المواقف النبيلة"تنعى الشيخ عبد اهللا األحمر وتصفه بأنه " حماس" .٢٣

، الشيخ عبدا اهللا بن حسين األحمر، رئيس مجلس النواب اليمني، ورئيس "حماس"نعت حركة : غزة
نسخة منه، إن الشيخ " قدس برس" وتلقت عن الحركة،وقال بيان نعي صدر  .التجمع اليمني لإلصالح

وافته المنية بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، كان خاللها رجل المواقف المساندة لكل قضايا "األحمر 
، وكان "حماس"واحتفظ الشيخ األحمر بعالقات وطيدة مع حركة  ".األمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

لحركة في عدد من مفاصل تحركاتها السياسية، ودعم العديد من بين الشخصيات العربية التي لجأت لها ا
من مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية، فيما اعتبر فكر التجمع اليمني لإلصالح الذي يرأسه هو 

تعازيها بوفاة الشيخ األحمر، لكل من الرئيس اليمني، وأهل " حماس"وقدمت  ".حماس"األقرب إلى فكر 
وبعث رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية وكتلة التغير  .التجمع اليمني لإلصالحالفقيد وعشيرته، و

وقال هنية في تصريح صحفي إنه . واإلصالح، ورابطة علماء فلسطين اليوم التعازي بوفاة الشيخ األحمر
  . يتقدم إلى اليمن الشقيق رئيساً وحكومةً وشعباً بأحر التعازي بهذا المصاب الجلل

 ٢٩/١٢/٢٠٠٧قدس برس
  
  جيش جاهز الجتياح غزة والمكوث بها لمدة عام ونصفال: اشكنازي .٢٤

أبلغ الجيش اإلسرائيلي، المستويات السياسية في إسرائيل بأنه في حال حدث وأجتاح قطـاع غـزة فـي                  
اإلخباري علـى   " ٧المستوطنيين  "ونقل موقع    .عملية موسعة فانه سيبقى لعام ونصف العام داخل القطاع        

 قائد هيئة األركان العسكرية اإلسرائيلية الجنرال غابي أشكنازي خالل نقاش امني مغلـق              اإلنترنت، عن 
بعد أن يدخل الجيش للقطاع فليكن واضحا لنـا  "حول العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزه قوله أمس        

النقـاش  واستعرض القادة العسكريون اإلسرائيليون خـالل        ".وللفلسطينيين من سينتصر في هذه العملية     
األمني خطة لمواجهة جميع االحتماالت والتي من بينها السيطرة التامة علي قطاع غزه، موضـحا بـأن                 

  ".هي السيطرة علي كل قطاع غزه ومدن القطاع الكبرى مثل مدينة غزه ورفح"أفضل خطة لديه 
قطاع عبر تقطيع    ال ىكما تطرق النقاش إلى خطة إسرائيلية ثانية للجيش تنطوي على السيطرة الجزئية عل            

 ثالثة أجزاء بفصل شمالي القطاع عن وسط غزه، وفصل الجنوب عن باقي القطـاع، مـع                 ىأوصاله إل 
  .الحدودي" صالح الدين" محور فيالدلفيا ىالسيطرة عل

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  أولمرت يغير آلية إصدار تراخيص بناء وحدات استيطانية جديدة .٢٥

امس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت أعلن نيته         " آرتسه"ذكرت صحيفة   : أ  .ب. د -القدس  
وقالت الصحيفة   .تغيير آلية إصدار تراخيص بناء وحدات استيطانية في األراضي الفلسطينية لتمر عبره           

إن القرار جاء من أجل ضمان عدم حدوث تعارض مع االلتزامات المترتبة على إسرائيل وفـق خطـة                  
وقالت الـصحيفة إن     .ات توصل إليها أولمرت مع الرئيس األميركي جورج بوش        خارطة الطريق وتفاهم  

أولمرت استقبل األسبوع الماضي وزير اإلسكان في حكومته زيف بوييم، وأطلعه على نيته تلـك أثنـاء                 
  .المحادثات بينهما
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 والضفة  وأوضحت أن أولمرت قال إنه ينوي تغيير اإلجراءات لمنح تراخيص البناء في القدس الشرقية              
الغربية من أجل تجنب األزمات واالنتقادات الدولية مثل تلك التي واجهتها إسرائيل هذا األسبوع عقـب                

  .إعالنها إصدار تراخيص بناء وحدات سكنية في عدد من المستوطنات في القدس الشرقية
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  إسرائيل تشكو عملية الخليل لمجلس األمن .٢٦

يل شكوى إلى رئيس مجلس األمن الدولي بخصوص عملية الخليل التي قتل فيهـا جنـديان                قدمت إسرائ 
إسرائيليان، وتبنتها فصائل فلسطينية عدة، فيما طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل             

 لـدى األمـم     وادعت إسرائيل في رسالة مندوبها    . لوقف االعتداءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية     
في الوقت الذي تواصل إجراء لقاءات مع السلطة الفلسطينية للـدفع بعمليـة             "المتحدة داني غيلرمان انه     

دوال "كما اتهـم غيلرمـان      ". السالم فإن السلطة الفلسطينية ال تنفذ التزاماتها، وال تقوم بمحاربة اإلرهاب          
  .على حد زعمه" منظمات إرهابيةأعضاء في األمم المتحدة بأنها تقدم المساعدات المالية ل

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧البيان اإلماراتية  
  
  "كرم ابو سالم"باراك يصر على اخضاع الحجاج الفلسطينيين الجراءات التفتيش عبر معبر  .٢٧

افادت االذاعة العبرية الرسمية صباح اليوم االحد ان وزير الحرب االسرائيلي ايهود باراك اكد اصـرار                
االمـر الـذي    " كرم ابو سـالم   "اج الفلسطينيين الجراءات التفتيش في معبر       اسرائيل على اخضاع الحج   
ال يتوقع من مصر خرقا جديدا لتفاهمات المعـابر         "ذكرت االذاعة ان باراك      .يرفضه الحجاج حتى االن   

  ".والحدود معها بعد زيارة االخير للقاهرة والتي وصفت بالناجحة
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  ضبط ستة أطنان من نيترات البوتاسيوم كانت مرسلة الى غزة: الجيش اإلسرائيلي .٢٨

أعلن الجيش االسرائيلي امس، ضبط شاحنة محملة بأكثر من ستة اطنان من نيتـرات              : ب.ف. أ -القدس  
وقال الجيش   .البوتاسيوم كانت مخبأة في أكياس من السكر وموجهة الى مجموعات مسلحة في قطاع غزة             

حنة التي كانت تنقل هذه المادة التي يمكن ان تستخدم في صنع متفجرات تـم               االسرائيلي في بيان إن الشا    
وأضـاف   .اعتراضها قبل اسابيع عدة على أحد معابر الضفة الغربية بينما كانت متوجهة الى قطاع غزة              

مساعدة انسانية مـن  "بيان الجيش االسرائيلي إن االكياس كان يفترض ان تحتوي على سكر وكتب عليها  
االستخدام الوقح للمساعدة االنسانية من قبـل مجموعـات         "وندد الجيش في بيانه بـ       ".االوروبياالتحاد  
يشار إلى أن هذا النوع من السماد الزراعي ممنوع في الضفة الغربية وقطاع غزة ألنه يستخدم                ". ارهابية

  .في صناعة المتفجرات والصواريخ
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  داعات القهر اإلنسانيسجن جلبوع آخر إب .٢٩

أكدت منظمات حقوقية فلسطينية مختصة بشؤون األسـرى         :، وكاالت "الخليج "- غزة   -رام اهللا  نابلس     
بسبب اإلهمال الطبي الممارس من قبـل إدارة الـسجون          " استشهد    أبو الرب،  أن األسير الفلسطيني فادي   

ت منهم من أمراض مختلفة بحاجة لعـالج        بصورة متعمدة، بحق األسرى والمعتقلين، والذين يعاني المئا       
وقال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي فـي تـصريحات               ".فوري وعاجل 

إن الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق األسرى يجب محاكمتهم عن هذه الجـرائم التـي تنتهـك                 "صحافية  
وأكد خليل أبو شمالة مدير مؤسـسة الـضمير          ".القانون الدولي اإلنساني وكل الشرائع والمواثيق الدولية      
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لحقوق اإلنسان أن األسرى يعيشون في ظروف سيئة تفتقر للحد األدنى من الشروط التي يـنص عليهـا                  
  ". اإلسرائيليين"إن منظمات حقوق جهزت ملفات ضد مجرمي الحرب "وقال . القانون الدولي واإلنساني

ررين في حكومة تسيير األعمال، إلى فـضح ممارسـات          من جانبها، دعت وزارة شؤون األسرى والمح      
وطالبت الجبهة الـشعبية    . ، بحق األسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم      "اإلسرائيلية"إدارة السجون   

لتحرير فلسطين الجهات المعنية، باجراء تحقيق دولي في الوفيات المتزايدة بين األسـرى فـي سـجون                 
السالمي إن الشهيد ابو الرب تعرض لعملية تـصفية وإعـدام مباشـر             وقالت حركة الجهاد ا    .االحتالل

  .وبأمر من أجهزة االستخبارات" مصحة السجون"ومتعمد من 
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  وفاة طفلة وسيدة مريضتين جراء الحصار .٣٠

 المتحدث والدة)  عاما٥١ً(قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن الحاجة نادية أبو زهري : ألفت حداد
سامي أبو زهري من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة توفيت مساء السبت بعد تدهور " حماس"باسم 

نتيجة إصابتها )  سنوات٦(كما توفيت بعد بضع ساعات الطفلة رزان محمد عطااهللا  .حالتها الصحية
 زهري والطفلة وباستشهاد السيدة أبو .بضمور دماغي وتعذر نقلها للعالج في الخارج جراء الحصار

عطااهللا يرتفع عدد الشهداء من المرضى جراء الحصار الصهيوني الجائر المفروض على قطاع غزة إلى 
  .خمسة وخمسين شهيداً

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  الحجاج يعانون أوضاعا صحية بالغة التعقيد: رئيس البعثة الطبية الفلسطينية .٣١

يعيش مئات الحجـاج الفلـسطينيين      : النعامي صالح   - غزةمن   ٣٠/١٢/٢٠٠٧ الشرق األوسط    ذكرت
ظروفا إنسانية بالغة القسوة على ظهر عبارتين تقفان في منتصف المسافة بين مينائي العقبـة االردنـي                 
ونويبع المصري، بعد أن رفضت السلطات المصرية السماح لهم بدخول األراضي المـصرية إال بعـد                

عودة الى قطاع غزة عبر معبر العوجا ومنه الى معبـر           التوقيع على تعهد خطي يقضي بالموافقة على ال       
ورفض الحجـاج العائـدون بقـوة هـذا         .الذي يخضع لسيطرة السلطات االسرائيلية    ) بيت حانون (ايرز  

العرض، على اعتبار أنه من الممكن أن تقدم السلطات االسرائيلية على اعتقال الكثير منهم، السـيما أن                 
 الفلسطينية ومطلوبين السرائيل، الى جانب وجود عدد من األعـضاء           منهم قيادات في حركات المقاومة    

ورسم الدكتور نصر التتر رئيس اللجنة الطبية لبعثة الحـج الفلـسطينية            . القيادة السياسية لحركة حماس   
عبـر الهـاتف    " الشرق االوسط "مشهداً سوداوياً ألوضاع الحجاج االنسانية والصحية عندما تحدثت اليه          

واضاف أن  .  حاج يتواجدون على ظهر العبارتين في ظروف صحية بالغة التعقيد          ٢٢٥٠ إن   فقال. النقال
معظمهم يعاني من األمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب والفشل الكلوي، مشيراً الى أن سفر               

  .الحجاج آالف الكيلومترات الى جانب قدومهم من فريضة الحج زاد اوضاعهم الصحية صعوبة وتعقيداً
 : محمد أبوعيطة، وكاالت   -نويبع، رفح، القاهرة، غزة      من ٣٠/١٢/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    وأضافت

وفيما يبدو أنه استعدادا لفترة طويلة من االنتظار سيقضيها الحجاج العالقون، قال اللواء أحمد عبد الحميد                
قة شمال سيناء على الجانـب      إنه تم إنهاء االستعدادات النتظارهم في منط      " الخليج"محافظ شمال سيناء ل   

 حاج، كما تم تـوزيعهم      ٢٢٠٠ مركزا بالعريش الستيعاب نحو      ١١المصري من الحدود حيث تم تجهيز       
 فـي قريـة     ٣٠٠ في نزل الـشباب،      ٥٠٠ حاج في المدينة الرياضية،      ٨٠٠على مراكز اإلقامة بواقع     

 في كل مـن بيـت       ٥٠ية، و  في قاعة معسكرات الشباب الشاطئ     ١٠٠ في مركز اإلغاثة،     ١٥٠الشباب،  
شباب األزهر، مركز شباب ضاحية السالم، مبنى الهالل األحمر، شاليهات نقابة المعلمين، مركز شـباب       

وأضاف أنه أصدر تعليماته لجميع المستـشفيات والوحـدات          .المساعيد، ومبنى كبار الزوار في العريش     
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الرعاية الصحية الالزمة للحجاج، كما قام      الصحية برفع درجة االستعداد والطوارئ لتكون جاهزة لتوفير         
  . مرتبة إضافية لدعم مراكز إقامتهم١٠٠ بطانية و١٠٠٠الهالل األحمر المصري بتوفير 

  
  لطيبي أكثر النواب العرب شعبية وافلسطينيو الداخل يرفضون التبادل السكاني .٣٢

المواطنين العرب داخـل    أجرت صحيفة الصنارة األسبوعية الصادرة في الناصرة استطالعا يمثل آراء           
 اظهر أن الدكتور احمد الطيبـي رئـيس         ٢٠٠٧ مستطلعا بمناسبة نهاية عام      ٤٥٠الخط األخضر وضم    

وجـاء فـي    %.٢٧الحركة العربية للتغيير هو النائب العربي األكثر شعبية بال منازع حيث حصل على          
ة رئيس التجمع فاحتل المرتبـة      عزمي بشار . أما د % ١٦بـ  " الجبهة"المرتبة الثانية محمد بركة رئيس      

أما بالنسبة لألحزاب فقال     .أما سائر النواب فاكتفوا بنسب معدودة وضئيلة      %.   ١١الثالثة وحصل على    
إنهم سيصوتون للقائمة الموحدة والعربية للتغيير في       % ١٥بينما قال   " للجبهة"إنهم سوف يصوتون    % ١٧

% ٦ التجمع فقد تراجع إلى المرتبة الرابعة بواقع         أما حزب . إنهم سيصوتون لحزب العمل   % ٨حين قال   
  . إنهم لن يصوتوا% ٣٥فقط من الناخبين، في حين قال 

% ٧٨هل تؤيد التبادل السكاني ونقل منطقة المثلث إلى السلطة الفلسطينية فقـد أكـد               "وردا على سؤال،    
  .وامتنع اآلخرون عن الرد% ١٨رفضهم التام لذلك في حين أيد ذلك 

خرى أظهر موقع بانيت اإللكتروني التابع لصحيفة بانوراما في استطالع للرأي شارك فيه أكثر              من جهة أ  
احمد الطيبي بوضوح على سـائر النـواب حيـث اختـاره            . ألف زائر اظهر هو اآلخر تفوق د       ٢٥من  

مـن  % ٣٦ صوتا أي    ٩٩٥٠ وحصل على ما يقارب      ٢٠٠٧الجمهور الواسع كأفضل نائب عربي لعام       
  .ه جمال زحالقة ثم محمد بركة وغيرهماألصوات يلي

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الغد األردنية 
  
  ١٩٦٧العام الحالي االسوأ منذ العام : مسؤولون واقتصاديون .٣٣

 بأنه األشد   ٢٠٠٧اتفق مسؤولون واقتصاديون على توصيف حال االقتصاد الوطني في العام            :حامد جاد 
ستوى التدهور والتراجع الذي حـل بمجمـل        ، وإن كان هناك تباين ملحوظ في م       ١٩٦٧سوءاً منذ العام    

  .األنشطة االقتصادية في قطاع غزة، مقارنة مع واقع األنشطة ذاتها في الضفة الغربية
فروض على اقتصاد قطاع غزة وتحديداً منذ شـهر حزيـران           مشدد ال مويجمع هؤالء على أن الحصار ال     

اد الوطني، كونه يعد جزءاً أصـيالً مـن         ختلفة كافة مؤشرات االقتص   ماضي طال تأثيره وانعكاساته ال    مال
  .ؤشراتممجمل هذه ال

صري في تشخيص واقع االقتصاد الوطني، من حيث        مويتفق كمال حسونة وزير االقتصاد الوطني مع ال       
سبوق في معدالت الفقر والبطالة، وانخفاض الدخل القومي، وانعدام النمو كنتائج مباشرة            ماالرتفاع غير ال  

ين جناحي الوطن، معتبراً أن قطاع غزة كان له النـصيب األكبـر مـن تـداعيات                 للحصار واالنقسام ب  
الحصار واالنقسام، في حين أن اقتصاد الضفة كان أقل تأثراً، بل إن العديد من األنشطة االقتصادية فيها                 

ـ        ن استطاعت أن تحقق نمواً في أدائها، السيما عقب التحسن في الوضع األمني الذي ساد مؤخراً العديد م
دن، مؤكداً أن ما تضخه الحكومة شهرياً في االقتصاد الوطني من رواتب ونفقات تـشغيلية، حـوالي                 مال

  . مليون دوالر، أسهم إيجابياً في تعزيز صمود االقتصاد الوطني٢٠٠
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  سوق فلسطين لألوراق المالية محصن ضد أي تجاوزات: أبو لبدة لـإيالف .٣٤

ما نـشر   " إيالف"نفى الدكتور حسن أبو لبدة رئيس السوق المالي الفلسطيني لـ           : من رام اهللا  خلف خلف   
من أنباء حول تجاوزات حصلت داخل السوق، مؤكداً أن القضية التي كانت مثار تكهنـات قامـت بهـا                   
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ء أحدى شركات الوساطة في األردن، عندما لجأ مديرها إلى استخدام غير شرعي لبعض حسابات العمال              
دون علمهم، وأن هيئة سوق رأس المال وضعت يدها على الملف وستقوم باإلجراءات المناسـبة، لمنـع                 

أبو لبدة نفيه لمثل هذه المعلومات، مـشدداً علـى أن سـوق       .وجدد د . تكرار مثل هذا الموضوع مستقبالً    
للهيئـة سـوق    فلسطين محصن تماماً، كونه يفرض رقابة مشددة، وينظم جوالت تفتيش، ويرفع تقاريره             

  . رأس المال، كما أن الهيئة ذاتها، تقوم بجوالت رقابة ومتابعة
  ٢٧/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  وفتح مكاتبها" حماس"طلب مشعل إعادة العالقات بـ األردن يرفض": جيروزاليم بوست" .٣٥

درة امـس، أن    اإلسرائيلية الصا " جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   :  ووكاالت ، احمد رمضان  -رام اهللا   
األردن رفض مرتين خالل األشهر القليلة الماضية طلبات لخالد مشعل من أجل إعادة العالقات الرسمية               

إن األردن، علـى    "وقالت الصحيفة    . بين األردن وحركة حماس وفتح مكاتب حركة حماس في األردن         
ى األراضي األردنية   عكس مصر، يبذل جهدا حازما للحيلولة دون ممارسة حركة حماس أي نشاطات عل            

والقضاء على أي نوع من محاوالت تهريب األسلحة شبيهة بتلك التي تشهدها منطقة الحدود بـين غـزة             
جيـروزاليم  "وقالـت   ". ومصر مما يثير قلقا في إسرائيل ويزيد التوتر في العالقات بين مصر وإسرائيل            

 كيلومترا وله   ٣٦٠ربية تمتد مسافة    إن األردن مسؤول عن منطقة حدود مع إسرائيل والضفة الغ         " "بوست
  ".وجود عسكري ضخم على جميع الطرق الحدودية

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
  
  اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث االستيطان .٣٦

أعلن عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، أن كال          :  سوسن أبو حسين ومحمد على     - القاهرة
لسعودية ومصر، طلبتا عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، لبحـث            من المملكة العربية ا   

مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وقضية االستيطان اإلسرائيلي، وكذلك الوضع بلبنان في ضوء            
الفراغ الرئاسي هناك، وفي لقاء له مع الصحافيين أمس، بمقر الجامعة العربية في القـاهرة اسـتعرض                 

 عربياً، وانتقد موسى بشدة سياسة االستيطان اإلسرائيلية، وأشار إلى أنه أجرى            ٢٠٠٧ه حصاد عام    خالل
اتصاالً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح أمس، تشاور معه خالله حـول تطـورات الموقـف                 

زن هناك، وأوضح أن هناك اتجاها لقيام وفد فلسطيني بزيارة واشنطن لعرض نتائج مباحثات أبـو مـا                
سوف تظهر زيارة الرئيس األميركي جورج بوش مدى للمنطقة مـدى جديـة             "وأولمرت، وقال موسى    

  ".عملية السالم
أن أخطـر مـا     "ورداً على سؤال حول الدور العربي إلصالح الوضع الفلسطيني الداخلي أوضح موسى             
تمرة والـرئيس  حدث للقضية هو الخالف الفلسطيني ـ الفلسطيني والمساعي المصرية والسعودية مـس  

محمود عباس هو المفوض في هذه المرحلة، وكان يمكن للبرلمان الفلسطيني أن يقوم بدور مهم في هذه                 
القضية، لوال ما تعرض له األعضاء من قبل إسرائيل، وأفاد بأن لجنة تقصى الحقائق العربية، تعمل وقد                 

إن هـذه   "ماعيل هنية، قال موسـى      وحول ما تردد عن وجود نوايا لتصفية إس       . أعدت تقريرها المتكامل  
  ".األخبار ليست بعيدة عن األصابع اإلسرائيلية

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
   األمريكية-الدخول على خط العالقات المصرية " إسرائيل"أبو الغيط يؤكد التصدي لمحاوالت  .٣٧

وخطـط  " إسـرائيل " أكد احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري رفـض بـالده لممارسـات               :ا.ب.د
 األمريكيـة، داعيـا واشـنطن للنهـوض         -االستيطان ومحاوالتها الدخول على خط العالقات المصرية      
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وأعرب خالل  . بمسؤوليتها لوقف هذه الممارسات والحفاظ على مقررات مؤتمر انابولس الذي استضافته          
دارته للحفاظ  مؤتمر صحافي عن اعتقاده بأن جولة الرئيس األمريكي جورج بوش للمنطقة تعكس جدية إ             

وأكد أبو الغيط ان مصر تؤيد كل تهدئـة         . ودعمها ودفعها للمفاوضات بين الجانبين    " السالم"على عملية   
" اسـرائيل "في غزة، مشدداً على أنها ال تقبل وال توافق أبداً على كل ما تقوم به                " إسرائيل"بين حماس و  

جلعاد شاليت  " اإلسرائيلي"قة إلطالق الجندي    من إجراءات تتسبب في المزيد من المعاناة، نافياً وجود صف         
  .المحتجز في غزة

داخل الكونجرس بالوقوف خلف اقتطاع جزء من المعونة األمريكية         " اإلسرائيلي"واتهم أبو الغيط اللوبي     
نفسها كانت وراء هذه الحملة، مشددا على أن مصر لن تسمح بهذا األمر أبـداً               " إسرائيل"لمصر، كما أن    

ن تؤثر هذه الحمالت في عالقاتها بالواليات المتحدة، مضيفا أن هذه العالقة ثنائية ولن تكون               ولن تسمح بأ  
أضالعاً لمثلث وستحبط أي مؤثرات ألطراف أخرى بها، مشيرا إلى ان العالقة المـصرية األمريكيـة                

  .صحية، معرباً عن أمله في أال تنجح أي مساع خارجية في التأثير السلبي
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ية الخليج اإلمارات

  
  في مصر" أبوحصيرة"حملة لجمع مليون توقيع لوقف احتفالية اليهود بمولد  .٣٨

انطلقت في مصر امس حملة تهدف الى جمع مليون توقيع، للمطالبة بوقف احتفاالت اليهود فـي     :القاهرة
صيرة، حيث  مثل هذه األيام في كل عام في قرية دمتيوه المصرية بالمولد السنوي للحاخام اليهودي ابوح              

ويعتزم ناشطون مصريون التقدم بمـذكرة لـرئيس         .بدأ مئات منهم في الوصول الى القرية لهذا الغرص        
ويهود من  " اسرائيليون"المصري لوقف هذه االحتفاالت التي يشارك فيها سنويا         ) البرلمان(مجلس الشعب   

" مدونون ضد أبوحـصيرة "ة وأطلقت مجموعة من المدونين على شبكة االنترنت حمل        .مختلف دول العالم  
  .طالبوا فيها الحكومة المصرية بالتدخل لوقف هذا الطقس السنوي

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   آالف دوالر من األطباء العرب لمصنع األطراف الصناعية في غزة١١٠ .٣٩

األطـراف   آالف دوالر لمصنع     ١١٠أعلن اتحاد األطباء العرب عن تقديم       :  محيي الدين سعيد   -القاهرة  
إبراهيم الزعفراني أمين عام لجنة اإلغاثـة والطـوارئ باالتحـاد إن    . وقال د .الصناعية في قطاع غزة 

الدعم يشمل دفع رواتب األطباء والفنيين وتحديث األجهزة الموجودة إضافة إلى شـراء المـواد الخـام                 
  .لصناعة األطراف الصناعية لتقديمها مجانا لضحايا الهجمات الصهيونية
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧خليج اإلماراتية ال

  
  لنزع فتيل أزمة االستيطان" خارطة الطريق"واشنطن ستراقب تنفيذ التزامات طرفي  .٤٠

تحدة االميركية، بصفتها الحكـم علـى       مان الواليات ال  " األيام"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ      : القدس
قبة النشاط االستيطاني االسـرائيلي فـي       تنفيذ الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي اللتزاماتهما، ستقوم بمرا      

االراضي الفلسطينية كي تمكن الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي من خوض مفاوضات جادة حول قـضايا              
 انه تم التوصل إلى هذا الحل في اتصالين هـاتفيين اجرتهمـا وزيـرة الخارجيـة                 موعل .الحل النهائي 

رت مد عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اول      االميركية كوندوليزا رايس مع كل من الرئيس محمو       
عشية اجتماعهما الخميس، حيث اقترحت ان يقوم الوفدان الفلـسطيني واالسـرائيلي ببحـث القـضايا                

 االميركية  - االسرائيلية   -الجوهرية في مفاوضات الحل النهائي على ان تكلف اآللية الثالثية الفلسطينية            
  .رحلة االولى من خارطة الطريقماردة في البمتابعة تنفيذ االلتزامات الو
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تحـدة  مونقلت مصادر فلسطينية مطلعة عن الوزيرة االميركية تأكيدها للرئيس عباس انزعاج الواليات ال            
ناقصات االستيطانية واستمرار التصريحات االسرائيلية عـن       ممن استمرار الحكومة االسرائيلية بنشر ال     

على الدوام هذه التصريحات واالجراءات سواء في تصريحاتها العلنيـة          االستيطان، مشيرة الى انها تنتقد      
  .غلقة مع االسرائيليينماو في الغرف ال

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  محكمة أميركية تلغي إدانة منظمات خيرية مقربة من حماس .٤١

ت خيريـة    ضد منظمـا   ٢٠٠٤ ردت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة حكما صدر عام           :وكاالت
 مليـون دوالر    ١٥٦بـدفع   ) حماس(تعمل في الواليات المتحدة ومتهمة بدعم حركة المقاومة اإلسالمية          

وبأكثريـة  . ١٩٩٦تعويضا لعائلة شاب أميركي قيل إنه قتل في هجوم نفذته الحركة بالضفة الغربية عام               
ـ              د مؤسـسة األرض    صوتين مقابل صوت واحد طالبت المحكمة والدي الشاب اللذين رفعا القـضية ض

المقدسة والهيئة اإلسالمية األميركية، ومعهد الدراسات القرآنية واألميركي من أصل فلـسطيني محمـد              
واعتبرت المحكمة الفدرالية   . صالح بتوضيح الرابط بين نشاطات هذه المنظمات ومقتل الشاب األميركي         

تيسر الحصول على تعليـق مـن       ولم ي . أن مسؤولية هذه المنظمات عن قتل الشاب لم تثبت بشكل كاف          
  . مسؤولي الجمعيات الخيرية على القرار

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧موقع الجمل 
  
  تحذيرات من تهويد الجيش األلماني .٤٢

 ٢٠٠ ألف عنصر بينهم     ٢٥٠الجيش األلماني، الذي يبلغ قوامه      " تهويد"فيما تزداد التحذيرات من     : د ب أ  
" الخاضعة للصحافة اليهودية  "تي تمثّلها قيادة الجيش     جندي يهودي، وترتفع وتيرة الحديث عن المخاطر ال       

بين قلنسوة الجندي األلماني اليهودي وقبعته، هو الذي ال يزال          " نزاع"على تلك المؤسسة العسكرية، يبرز      
 هيلبرشت يحـرص علـى ارتـداء القلنـسوة          -الجنرال األلماني جيدون رومر      .يذكر ارتكابات النازية  

ت، والمناسبات الخاصة حتى وهو يرتدي الزي العسكري للجيش األلماني، إلّـا أنّـه              اليهودية في الصلوا  
أشعر بالخوف من التعرف على هويتي      : "يضع القبعة فوقها وهو يسير في الشوارع ألسباب أمنية، ويقول         

ب رئيـسها   ، بحـس  "نبتة رقيقة "، التي ُأسست أخيراً،     "رابطة الجنود اليهود  "، وذلك فيما ال تزال      "كيهودي
  .ميشائيل برغر

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧موقع الجمل 
  
   عاما٣٠واشنطن وإسرائيل خططتا لغزو حقول النفط العربية منذ : وثائق بريطانية .٤٣

 عاماً أن الواليات المتحدة وإسرائيل خططتا لغزو حقول         ٣٠كشفت وثائق بريطانية أفرج عنها بعد مرور        
د في هذه الوثائق أن إسرائيل قد تلجأ إلى تنفيذ الخطـط إذا             وور .النفط العربية منذ أكثر من ثالثين عاماً      

حاولت الواليات المتحدة، في عهد جيمي كارتر، أن تضغط عليها في سبيل حملها على تقديم تنازالت ال                 
كما تستطيع إسرائيل من خالل غزو منابع النفط وتدميرها أن تقول للواليات المتحدة وغيرهـا                .تقبل بها 

ية، إن العرب ليسوا الوحيدين الذين يستطيعون قطع إمدادات النفط عن الغرب، بل إنهـا               من الدول الغرب  
  .هي أيضاً تملك هذه الورقة

  ٢٩/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  خالفات اإلدارة األمريكية وأسباب التوتر بين أولمرت ورايس .٤٤
ليزا رايـس ووزيـر     دائرة الخالفات داخل اإلدارة األمريكية بين معسكر وزيرة الخارجية كزندو         : الجمل

الدفاع روبرت غيتز ومعسكر ديك تشيني وجماعة المحافظين الجدد، حول توجهات السياسة الخارجيـة              
) المفتـرض (األمريكية إزاء الملفات النووية الخاصة بإيران وكوريا الشمالية والملف النووي الـسوري             

، وذلك علـى خلفيـة تـسريبات        اتسعت لتشمل توجهات السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط        
 أولمرت المتعلقة بعملية السالم في الشرق األوسـط         –صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية حول خالفات رايس       

كذلك تجدر اإلشارة إلى أن رموز وزعماء جماعة المحافظين الجدد، وعلـى وجـه              . ومؤتمر أنابوليس 
 بدأوا األسبوع الماضي بشن حملة      الخصوص جون بولتون وغيره من خبراء معهد المسعى األمريكي قد         

  .شعواء ضد كوندوليزا رايس
  :التسريبات اإلسرائيلية* 

أعده الصحفي اإلسـرائيلي    " لم العجلة؟ "نشرت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية تقريراً إخبارياً تحت عنوان         
  .ألوف بين ومراسل هاآرتس في واشنطن شموئيل روزنر

د إحياء عملية السالم قد أدت إلى تزايد التوتر الذي كان باألسـاس             يقول التقرير بأن قمة أنابوليس وجهو     
  .موجوداً بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس

  : رايس–مؤشرات توتر عالقة أولمرت * 
  :تقول التسريبات اإلسرائيلية بأن أبرز المؤشرات تتمثل في الوقائع اآلتية

المالمح الجافة التي ظل يقابل بها أولمرت كوندوليزا رايس خالل الفترة الماضية التي أعقبت تـدهور                • 
عالقة أولمرت مع وزيرة خارجيته تسيبي ليفني عند نشر الخطوط العامة لتقرير لجنة فينوغراد المتعلقة               

  .م٢٠٠٦ حرب صيف العام بتاريخ تدهور أداء الجيش اإلسرائيلي في حربه ضد حزب اهللا اللبناني في
رايس فـي إجـراءات     " تسرع"توتر وقلق مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت ومالحظاته حول          • 

  .عملية سالم الشرق األوسط
إلغاء رايس لزيارتها إلى إسرائيل والتي كان مقرراً لها أن تتم بعد انتهاء اجتماع مؤتمر باريس األخير                 • 

  .وجه رايس إلى إسرائيل غيرت رأيها فجأة وعادت إلى الواليات المتحدةللمانحين، وبدالً من أن تت
تسريب بعض أحاديث وتعليقات رايس الخاصة جداً إلى اإلسرائيليين وعلى وجه الخـصوص تعليقهـا               • 

الذي وصفت فيه األوضاع في األراضي الفلسطينية بأنها تشبه األوضاع التي كانت سائدة فـي جنـوب                 
السود، وذلك على أساس اعتبارات أن اإلسرائيليين يستخدمون نفس األساليب التـي            أمريكا بين البيض و   

  .كانت سائدة في واليات جنوب أمريكا
  .تزايد عداء زعماء المنظمات اليهودية األمريكية لكوندليزا رايس• 
 الماضـية   عدم ارتياح اإلسرائيليين لعدم الرضا الذي قابلت به رايس قيام اإلسرائيليين في حرب لبنان             • 

وقتل المدنيين واألطفال، في الوقت الذي كانت فيه رايس تستعد للبدء في ترتيبات التوصل              " قانا"بقصف  
إلى اتفاق وقف إلطالق النار بين اإلسرائيليين وحزب اهللا اللبناني، وقد ترتب على ذلـك إلغـاء زيـارة                   

  .رايس واستمرار الحرب ألكثر من عشرة أيام أخرى
ا رايس بتغيير عنوان مؤتمر أنابوليس الذي حدد له اإلسرائيليون أن يكون تحت عنـوان               قيام كوندوليز • 
  ".قمة"وبرغم اعتراض اإلسرائيليين أصرت رايس على تسمية " اجتماع دولي"

متزامنـاً  ) المفترضة(تأييد رايس لموقف الطرف الفلسطيني المطالب بأن يكون إنشاء الدولة الفلسطينية  • 
ة الطريق ومعارضة الفكرة اإلسرائيلي المطالبة بأن يتم تطبيق خارطة الطريـق ضـمن              مع تنفيذ خارط  

  .أوالً، ثم إقامة الدولة الفلسطينية ثانياً" الحرب ضد اإلرهاب"تسلسل معين يبدأ بـ



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ٩٤٤:         العدد                        ٣٠/١٢/٢٠٠٧األحد : التاريخ

إذا حدثت أي خالفات بينـي      "في اللحظات التي سبقت انعقاد مؤتمر أنابوليس صرح أولمرت قائالً بأنه            • 
سوف تحـصل   "، وعندها ردت عليه رايس عليه قائلة        " فإنني سأتوجه فوراً إلى الرئيس بوش      وبين رايس 

  ".على نفس اإلجابة
تحدث أولمرت إلى بوش بحضور رايس مطالباً بحقه في اللجوء إلى البيت األبيض األمريكي مباشـرة                • 

–ش بالصمت ولم يرد     ومناقشة الرئيس األمريكي جورج بوش، وبعد انتهاء أولمرت من حديثه اكتفى بو           
  . على طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي-على غير العادة

 كانون الثـاني القـادم      ٩يحاول اإلسرائيليون التأثير على أجندة زيارة بوش المتوقعة إلى إسرائيل يوم            • 
قنـاة  "ويقول ستيف هادلي مستشار األمن القومي األمريكي الحالي بأن على اإلسرائيليين الحصول على              

بكلمـات  . لالتصال مع البيت األبيض األمريكي، تحقق لهم ميزة تخطي كوندوليزا رايـس           " ر رسمية غي
أخرى، يحاول اإلسرائيليون دفع أجندة زيارة بوش بحيث تتطرق إلى مناقشة بعض التفاصيل الميدانيـة               

ية، وهـي   المرتبطة بالحواجز والمعابر ونقاط التفتيش اإلسرائيلية الموجودة فـي األراضـي الفلـسطين            
  .المواضيع التي تندرج حالياً ضمن ملفات عملية سالم الشرق األوسط الموجودة لدى رايس

  :أبرز التفسيرات* 
 رايس هي بسبب الفجوة بين التوقعـات والنتـائج، ويـشير       –يقول تقرير هاآرتس بأن خالفات أولمرت       

كثير ولكـنهم لـم يقـدموا شـيئاً         التقرير إلى أن إدراك رايس يتمثل في أن اإلسرائيليين حصلوا على ال           
بالمقابل، وتحديداً فقد قدمت إدارة بوش لهم هدية كبيرة ضمن الخطاب الذي أرسله جـورج بـوش فـي      

  :م إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إرييل شارون الذي أشار فيه ضمناً إلى٢٠٠٤نيسان 
  .تيطانيةموافقة اإلدارة األمريكية الضمنية التي تعترف بالكتل االس• 
إدراك اإلدارة األمريكية بأن تكون عودة الالجئين الفلسطينيين إلى األراضي الفلسطينية ولـيس إلـى               • 

  .إسرائيل
كذلك يشير التقرير بأن اإلسرائيليين ينظرون إلى رايس على أساس اعتبارات أن تتحلى بالصبر وعـدم                

اً لكي ال تقوم رايس بطلب المزيد فقد ذهب         االستعجال وبأن ما حدث حتى اآلن يعتبره اإلسرائيليون كافي        
اإلسرائيليون إلى مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه اإلدارة األمريكيـة وشـاركوا فيـه وأيـضاً وافـق                  

  .اإلسرائيليون على مؤتمر باريس للمانحين
 رايس البارزة تتمثل في رغبـة رايـس فـي      –كذلك يرى اإلسرائيليون بأن إحدى نقاط خالف أولمرت         

وتضمين قضايا الوضع النهائي ضمن أجندة بنود وتوصيات المؤتمر ولكن اإلسرائيليين رفـضوا             وضع  
  .قبول ذلك

 أولمرت، تتمثل في محاولة رايس التأكيد على أن السلطة الفلـسطينية            –ونقطة أخرى في خالفات رايس      
ن بأن ما حـدث علـى       قد أحرزت تقدماً في عملية إصالح قوات األمن الفلسطينية بينما يرى اإلسرائيليو           

  .الجانب الفلسطيني ال يعني شيئاً بالنسبة لإلسرائيليين حتى اآلن
ـ    –عموماً، يضيف تقرير هاآرتس خالفات أولمرت        ، فمحمـود   "العربة والفرامـل  " رايس مشبهاً األمر ب

م عباس ورئيس وزرائه سالم فياض يريدون العمل من أجل إنجاز االتفاق ورايس تريد دفع التحركات لتت               
بسرعة، ولكن أولمرت يقوم بدور جهاز الفرامل الذي يقوم بكبح وإعاقة الحركة، وعلى ما يبـدو فـإن                  
عملية الكبح واإلعاقة سوف تستمر ولن تنتهي إال بإبعاد رايس عن ملفات الشرق األوسط وهو أمر لـن                  

 مـن منـصب وزيـر       يتم إال بانتهاء والية إدارة بوش أو إقالة بوش لرايس أو تقديم رايس السـتقالتها              
الخارجية، أو بإقناع اليمين اإلسرائيلي الديني على النحو الذي يشجع أولمرت على المضي فـي عمليـة                 
السالم دون خوف من احتماالت مواجهة اليمين الديني داخل تحالف كاديما، على النحو الذي سوف يؤدي                

  .يحدوثه بال شك إلى إسقاط حكومة أولمرت بواسطة الكنيست اإلسرائيل
  ٢٩/١٢/٢٠٠٧موقع الجمل 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ٩٤٤:         العدد                        ٣٠/١٢/٢٠٠٧األحد : التاريخ

  
  عبثية اسمها خطة خارطة الطريق .٤٥

  بالل الحسن
يسأل التاجر عـن    . تدور المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على طريقة الباعة في سوق الجمعة          

سعر السلعة، ويقول البائع ثمنها خمسون، ويرد المشتري قائال أدفع ثالثين، ثم يتواصل الجـدل بينهمـا                 
إلى أن يمل أحدهما ويرضـخ      ... .ثالثون.... .خمسون. ثالثون..... خمسون: ا على كلمتين فقط   مقتصر
  .لآلخر

وتسيبي ليفنـي تقـول     . أحمد قريع يقول المستوطنات   . ويجري األمر نفسه بين أحمد قريع وتسيبي ليفني       
.... .ناتمـستوط . إرهـاب .... .مستوطنات: اإلرهاب، ثم تتعالى األصوات وتقتصر على كلمتين فقط       

  .إلى أن ينفض السوق ويعود كل طرف إلى موقعه. إرهاب
وال نعتقد أن األمور ستخرج عن هذا السياق، عندما يلتقي الرئيس محمود عباس مع رئـيس الـوزراء                  

. عباس سيقول أنابوليس، واولمرت سيقول خارطة الطريق      . ايهود اولمرت، إذ سيجدان كلمتين يتبادالنها     
ة الطريق سينتهي اللقاء من دون نتيجة، وعلى غرار اللقاءات الثمانيـة الـشهيرة              وبين أنابوليس وخارط  

  .بينهما
هل ثمة أمل بمواصلة المفاوضات بعد ذلك؟ صائب عريقات يعتقد أن األمل موجود، إذ هناك اتفاق فـي                  

رر من هو    فلسطينية، وسيطلب أن تجتمع هذه اللجنة لتق       - إسرائيلية   -أنابوليس على لجنة تحكيم أميركية      
وثمة أمل آخر يتطلع إليه، ربما، الرئيس عباس، فالرئيس األميركـي قـادم             . المصيب ومن هو المخطئ   

شخصيا إلى المنطقة ليبث األمل في المستقبل، فهل سيفعل ذلك؟ لقد سبق للرئيس عباس حين كان رئيسا                 
األميركـي طالبـا منـه      للوزراء أن واجه المعضلة نفسها مع آرييل شارون، فذهب يشكوه إلى الرئيس             

وقد سمعناه يفعل ذلك أمام عدسات التلفزيون، وسمعنا الرئيس األميركي يرد عليـه أمـام               . الضغط عليه 
كيف أستطيع أن أضغط عليه؟ أنا قدمت خارطة الطريـق، وأيـدت إنـشاء              : قال له . عدسات التلفزيون 

ميركي جوابـا آخـر يقدمـه للـرئيس         وال نعتقد اآلن أن لدى الرئيس األ      . دولتين، والبقية تعتمد عليكما   
وهو إن اجتهد وحاول تقديم جواب آخر، سيبرز له اولمرت رسالته الرسـمية إلـى آرييـل                 . الفلسطيني

الوضع الديمغرافي يجب أن يؤخذ     "شارون، والتي يؤكد له فيها دعمه لبناء المستوطنات اإلسرائيلية، ألن           
سرائيلية، حسبما يفهم من تلك الرسالة النادرة، والتي يقف          اإل -في المفاوضات الفلسطينية    " بعين االعتبار 

فيها رئيس دولة عظمى ضد القانون الدولي وضد اتفاقية جنيـف بـشأن الحـرب وبـشأن االحـتالل                   
إن الوفد الفلسطيني عاقل ومعتدل، وهو ال يطلب موقفا أميركيا          . ولكن لندقق قليال في المسألة    .وضوابطه

  :، إنه يطلب فقط أمرينأو إسرائيليا ضد االستيطان
وهذا قد يعني أنه يوافق على بقاء المـستوطنات         . ٢٠٠١إزالة المستوطنات التي أنشئت بعد العام       : أوال

  .التي أنشئت قبل ذلك
وهـو ال   . فقـط ) التوسـيع (المستوطنات المحيطة بالقدس، ويطالب بوقف      ) توسيع(إنه يحتج على    : ثانيا

  .معاذ اهللا.. .سهايتطرق إلى بحث مصير المستوطنات نف
وقد عبر الرئيس عباس عن ذلك بوضوح حين قال في خطابه أمام مؤتمر باريس االقتصادي ما نـصه                  

 بؤرة استيطانية أقيمت منذ العـام       ١٢٧إنني أتوقع وقف كل النشاطات االستيطانية بدون استثناء، وإزالة          "
ليها المستوطنون بقرار منهم شيء، وإزالة      االستيطانية التي بادر إ   " البؤر"والكل يعرف أن إزالة     ". ٢٠٠١

حسب األوصاف اإلسرائيلية، والتي اقيمـت بقـرار مـن          " األمنية"و" القانونية"و" الرسمية"المستوطنات  
  .الحكومة أو من وزارة الدفاع، شيء آخر
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ويجب أن ال ننسى هنا، أن الرئيس عباس طلب من الرئيس المصري أن يتوسط، أو أن يضغط، علـى                   
وقد فعل الرئيس المصري ذلك في لقائه قبل أيام مع          . ئيليين لتليين موقفهم في موضوع االستيطان     اإلسرا

  :ايهود باراك وزير الدفاع في شرم الشيخ، وكان رد باراك كما يلي
  .وهكذا أصبح الجدار معيار الحدود). الفاصل(خارج الجدار ... . نحن ال نبني مستوطنات جديدة- ١
  ).لمواجهة ازدياد عدد السكان. ( التوسعات هناك حاجة لبعض- ٢
باعتبـار أن القـدس     . (ليست جزءا من الخالف بيننا وبين الفلسطينيين      ... . المستوطنات في القدس   - ٣

  ).خارج نطاق المفاوضات
وحين يقال هذا الجواب علنـا فـي مـؤتمر          . وحين يقدم هذا الجواب من إسرائيل إلى أكبر دولة عربية         

ولقـد  . يخ، فإن مجرى التفاوض اإلسرائيلي سيتواصل بعد ذلك على النهج نفـسه           صحافي في شرم الش   
كانت بادرة االحتجاج المصري الوحيدة، أن باراك عقد مؤتمره الصحافي منفردا، ولـم يـشاركه فيـه                 

  .مسؤول مصري آخر
خارطة  "إن هذه التفاصيل تستند إلى وتنبع من      : لنقول) هل هي تفاصيل؟؟  (نخرج من هذه التفاصيل كلها      

ويبدو أن خارطة الطريق هذه ستدخل التاريخ على أنها الخطة التي أفشلت المفاوضات وقضت              ". الطريق
فهي جاءت في عهد آرييل شارون الذي دمر اتفاق اوسلو وسلطة الحكم الذاتي وأعـاد احـتالل                 . عليها

 المفـروض، الـذي     وهي جاءت في ظل توجه شارون نحو الحل المنفرد، أي نحو الحل           . الضفة الغربية 
ولذلك تمت صياغة خطة خارطة الطريق بحيث تتـضمن  . يعرض على الفلسطينيين للموافقة ال للتفاوض     

وهذا مـا يحـدث اآلن     . رؤية إسرائيل لما تريده لنفسها، ورؤيتها لما تطلب من الفلسطينيين االنصياع له           
 ما أضافت إليها إسرائيل خمسة      بصدد البند األول، وبصدد السطر األول، من خارطة الطريق، حتى بعد          

  .عشر تحفظا
وهنا ال بد من االيضاح والتذكير والتشديد، بأن المبادرة العربية للسالم ال مكان لها فـي هـذا المـسار                    

فهي لم يرد لها أي ذكر في وثيقة أنابوليس النهائية، وهي لم يرد لها أي ذكـر فـي خطـة                     . التفاوضي
إنه يذهب إلـى المفاوضـات      ) ولنفسه فقط ( وحده هو الذي يقول      خارطة الطريق، والمفاوض الفلسطيني   

متمسكا بمبادرة السالم العربية، ثم ينتهي مفعول هذا الموقف بعد انتهاء قوله، ليبدأ بعد ذلك االحتكام إلى                 
  .خارطة الطريق

 هـذه   ما هو البعد االستراتيجي، وما هو الهدف االستراتيجي من هذا التوقف اإلسـرائيلي العنيـد أمـام                
  التفاصيل؟ 

حين يصر اإلسرائيليون على إثارة موضوع االستيطان، وحين يصرون علـى اسـتبعاد القـدس مـن                 
، ١٩٦٧المفاوضات، وحين يطرحون موضوع تبادل األراضي، وحين يصلون إلى ضرورة تغيير حدود             

بنـد آخـر،    وهم يعرفون ذلك ويسعون إليه، ومن أجل أن يصلوا إلى           . يدفعون بالمفاوضات نحو الفشل   
اي دولة في إطار الحكم الذاتي،      . وإلى سطر آخر، في خارطة الطريق يتحدث عن اقتراح الدولة المؤقتة          

إنهم يعرفـون   . بعيدا عن القدس، وبعيدا عن المستوطنات، وبعيدا عن الحدود، وبعيدا عن المياه والمعابر            
األمور إلى الطريق المـسدود، ال      أن المفاوض الفلسطيني يرفض فكرة الدولة المؤقتة، ولكن حين تصل           

  .يبقى أمام الفلسطينيين سوى قبول الدولة المؤقتة، وهنا بيت القصيد
ولكن األمور أصبحت تحتاج إلى قرار جريء لمواجهـة         . نجزم أن المفاوض الفلسطيني يعرف هذا كله      

وتحتـاج  . بثيةتحتاج أوال إلى قرار جريء يقضي بالتوقف عن مواصلة هذه المفاوضات الع           . هذا الوضع 
ثانيا إلى مصارحة الذات بأن حصر المفاوضات في اإلطار الفلسطيني، وبعيدا عن اإلطار العربي، لـن                

وتحتاج ثالثا إلى إجراء مـصارحة مـع        . يفتح الباب أمام تعديل مسارها بما يناسب المصلحة الفلسطينية        
وتحتـاج  . م العربية نحو المقدمـة    العرب بواقع الحال، وبضرورة العمل معهم من أجل دفع مبادرة السال          

ومـن  .  عربية لدفع األمور باتجاه إحداث تغيير في السياسة األميركية         -رابعا إلى وضع خطة فلسطينية      
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والقادة الفلسطينيون هم المسؤولون عـن      . دون هذا كله فإن لعبة التفاوض اإلسرائيلية ستسير نحو نهايتها         
  .ن الثمن الذي سيدفعونه سيكون غالياالتنبيه والتحذير وطلب التغيير، وإال فإ

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
  
  إشكالية الدولة الفلسطينية بمنظار معهد واشنطن .٤٦

  خالد وليد محمود 
الوضع الذي تمخض عن الطريق المسدود، الذي وصلت إليه عملية السالم علـى المـسار الفلـسطيني                 

فاوضـات بـين الطـرفين؛ وألن الخيـارات         اإلسرائيلي؛ وفي ظل الصعوبات التي تواجه استئناف الم       
المطروحة أمام الفلسطينيين تبدو غير واقعية وصعبة التطبيق من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة؛               
بزغ في اآلونة األخيرة نقاش لدى النخب السياسية األردنية والفلسطينية والمثقفين حول إعادة االرتبـاط               

وطنية الفلسطينية والمملكة االردنية الهاشمية كخيار أخير النهاء الصراع         األمني والسياسي بين السلطة ال    
  .الفلسطيني اإلسرائيلي

تمثل الشغل الشاغل أيضاً للعديد من المهتمين ومراكز الدراسـات واألبحـاث        ) الصيغة االتحادية (وباتت  
للوضـع أو التـصور     المعنية بمستقبل التسوية في المنطقة، فآراء عديدة وسيناريوهات مختلفـة ترسـم             

الفلسطيني القادم الذي يبدو أنه ال يحمل في طياته إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ األمر الذي أجبر هـؤالء                  
  . إلعادة التفكير في إمكانية وحدة الضفتين من جديد تحت نظام سياسي واحد

والمهـتم  ) إليباكا(ووفق هذه الصيغة يجري معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى، المقرب من منظمة             
بمسألة الصراع العربي اإلسرائيلي والقضايا المتعلقة بها؛ دراسة يعتقد أنها مدعومة من بعـض رمـوز                

كما أنهـا تنطلـق مـن       ،)ماذا لو  لم تقم الدولة الفلسطينية      (اإلدارة األمريكية، تحاول اإلجابة عن تساؤل       
  ). أم سيناريو الخيار األردنيأن صعوبة إقامة دولة فلسطينية يفتح الباب(فرضية مفادها 

وعلى ما يبدو أن المعهد أخذ بعين االعتبار  في دراسته أن الخيارات المطروحـة أمـام الفلـسطينيين                   
واإلسرائيلييين، من حيث واقعيتها، على انها غير ممكنة التطبيق وصعبة التحقيق، وأن الخيار المتمثـل               

تحادية بينهما هو الخيار الذي يمكن أن يشكل حالً  ينهي           بدمج الضفة الغربية مع األردن، وإيجاد صيغة ا       
  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

ثمة معطيات عديدة،  يعتقد معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى أنها تشكل مؤشرات علـى الـذهاب                 
ـ               ى لتطبيق هذا السيناريو خالل األعوام القادمة،وأن خيار وحدة الضفتين مرة أخرى، مطروحة اآلن عل

صناع القرار في الواليات المتحدة األمريكية والتي من الممكن أن تدفع باتجاهها وفق أجنـدات سياسـية                 
دولية، ومحلية وفي سياق التطورات الجارية، وحالة عدم االستقرار السياسي الذي يسود المنطقة، وعلى              

  :طيات باآلتيوجه الخصوص المسار الفلسطيني اإلسرائيلي المتأزم؛ ويمكن تلخيص هذه المع
بات قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي الضفة والقطاع مسألة التحظى بفرصة للتحقق على                •

فموقف األحزاب اإلسرائيلية بمختلف تالوينها ال      . أرض الواقع؛ بسبب الرفض اإلسرائيلي المستمر لذلك      
ي يطالب بها الفلسطينيون تختلف تماماً عن       تقبل بدولة فلسطينية مستقلة على المدى البعيد،وألن الدولة الت        

بنزع سـالحها،   ،أو تلك المفصلة على المقاسات اإلسـرائيلية      ) إسرائيل(تلك التي يمكن أن توافق عليها       
  .من مساحة الضفة% ٦٠- ٥٠وحصر إطارها بما ال يتجاوز 

طينية،ألقت يفترض معهد واشنطن أن األوضاع االقتصادية واألمنية المتأزمة فـي األراضـي الفلـس              •
بظاللها على المواطنين بشكل سلبي فنتيجة هذه األوضاع زاد الفلتان األمني وزادت البطالـة وارتفعـت              

واألخطر من ذلك أيضاً أن ثمة زيادة ملحوظة لهجرة الشباب الفلسطيني والتي             ،معدالت الفقر والجريمة  
دمات العملية، فـي ظـل  حالـة         بدأت إرهاصاتها بالفعل، سواء على صعيد الرغبة أم على صعيد المق          

اإلحباط واليأس التي تسود بين الفلسطينيين والشعور بانغالق اآلفاق بوجود مخارج للوضـع الـراهن؛               
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وبالتالي وجود حل يخرج الفلسطينيين من مأزقهم سيكون مرحباً به شعبياً،سيما أن ثمة تجربـة للـشعب                
  . الفلسطيني قد عاشها تحت الحكم  األردني

قة خاصة ومتميزة تربطها بالقـضية الفلـسطينية هـذه العالقـة التـي أدت الجغرافيـا                 لألردن عال  •
والديموغرافيا دوراً أساسياً في صياغتها،وألن األردن يدرك مخاطر استحقاقات المرحلة التي يمر بهـا              
 الفلسطينيون وهاجس الوطن البديل الذي ما زال يشغل حيزاً في ذهن األحـزاب اليمينيـة اإلسـرائيلية                

المتطرفة، وهذا ما يخشاه صانع القرار األردني،الذي بدأ يدرس بجدية مصير القضية الفلسطينية في حال               
لم تقم دولة فلسطينية مستقلة، لتقترب األمور أكثر فأكثر نحو إمكانية تبلور مفهوم جديد ثالـث بالنـسبة                  

ة سابقة لوحدة الضفتين عندما     لألردن وهو قيام صيغة اتحادية بين األردن وفلسطين،سيما أن هناك تجرب          
 على توحيـد    ١٩٥٠صوت مجلس النواب األردني المكون من عدد متساوٍ من نواب عن الضفتين عام              

الضفة الغربية بالمملكة األردنية الهاشمية،وبالتالي فإن الداعين للعودة لهذا الخيار يرون بأنـه، وعلـى               
جعة التاريخ تعد استحقاقاً في هذه المرحلة الحـساسة  الرغم من أن التاريخ ال يعود إلى الخلف،إال أن مرا       

  . من عمر القضية الفلسطينية
يعتقد معهد واشنطن أن مشروع دمج الضفة الغربية وقطاع غزة باألردن يحقق بدرجة كبيرة المطالب                •

ين اإلسرائيلية التي تتركز بإنهاء المشكلة الفلسطينية األساسية من خالل إسـتيعاب الالجئـين الفلـسطيني              
  .وتوطينهم أو تعويضهم

وبالتالي فإن إيجاد ترتيب لمدينة القدس على أن تصبح مدينة مفتوحة لكل األديان السماوية الثالث وأن                 •
  .طرحاً من هذا القبيل سيحظى بموافقة األطراف المعنية

وحسب تصورات معهد واشنطن فإن ملف المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية سيتم ضمها إلـى                •
أو مـن خـالل تبـادل أراض        ) التجميـع (سواء باإلنسحاب من خالل تطبيق خطة االنطواء        ) رائيلإس(

ـ     وذلك في إطار ترتيبات مقبلة دائمة تنقل بموجبها بلدات عربيـة           ) إسرائيل(فلسطينية مع أراض تابعة ل
، )إسـرائيل (ى  إل) في الضفة الغربية  (إسرائيلية إلى السيادة الفلسطينية في حين تعود مستوطنات يهودية          

  .المحاذية للخط األخضر وللمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية" منطقة المثلث"ويتم التلميح غالباً إلى 
  إشكاليات الطرح

ال يبدو أن سيناريو دمج الضفة الغربية وقطاع غزة مع األردن يحظى بقبـول تـام لـدى  الـشعبين        .١
تمريره ليست سهلة خصوصاً في ظل معارضـة القـوى          األردني والفلسطيني، األمر الذي يجعل عملية       

؛ فـضالً عـن     )قوى الشد العكسي وتلك التي ستتضرر مصالحها جراء ذلـك           (الرئيسية له في الجانبين     
  .تخوف دول عربية رئيسية من نتائجه مثل مصر وسوريا والسعودية

هيأة الستيعابه وتكييفه خاصـة     يحتاج مثل هذا الخيار القيام  بترتيبات وأجواء سياسية معينة مؤهلة وم           .٢
على الصعيد الشعبي أوالً، إذ ال توجد لغاية اآلن مقدمات ومؤشرات دالّة عليها،على األقل فـي إعـداد                  

هذا وإن كان مثل هذا الطرح سيجعل الفلسطينيين يتخلصون من مـسألة         .الرأي العام األردني والفلسطيني   
 ضرورة قصوى في حال الرغبة لنجاح هذا الـسيناريو أن           الوالء واالنتماء كقضية إشكالية إال أنه هناك      

التي غيب  ) السياسية واألمنية (يتم إعادة النظر في آلية دمج الفلسطينيين في هياكل الدولة األردنية خاصة             
ولكن هل ستقبل الحركة السياسية األردنية والقوى الشرق        .عنها العنصر الفلسطيني ألكثر من ثالثة عقود      

  ة بهذا الشكل من الطرح؟أردنية المعارض
من الضفة الغربيـة إلـى حـدود        ) إسرائيل(مسألة أخرى وهي أنه إذا ما تم تجاوز إشكالية انسحاب           .٣

يمكن أن تتجاوب مع األردن في هذا المطلب، وتنسحب مـن           ) إسرائيل(من خالل االفتراض أن     ،١٩٦٧
" أولمـرت "لية سيما أن حكومـة      أراضي الضفة الغربية ويتم عملية تبادل أراض مع مستوطنات إسرائي         

تستعد مرة أخرى النطواء أحادي في مناطق الضفة الغربيـة، يـشتمل علـى إجـالء عـشرات آالف                   
؛ إال أن إشـكالية     ٢١/١/٢٠٠٦كما ذكرت صحيفة معاريف      –المستوطنين وإقامة دولة فلسطينية مؤقتة      



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٩٤٤:         العدد                        ٣٠/١٢/٢٠٠٧األحد : التاريخ

غيـاب  : عتبارات عديدة أهمهـا     ضم قطاع غزة إلى هذا المشروع قد تعمل على تعقيد المسألة، وذلك ال            
الدور التاريخي لألردن في قطاع غزة كما كان الحال في الضفة الغربية التي كانت جزءاً من مـشروع                  

باستثناء منح األردن بعـض االمتيـازات        بينما قطاع غزة، كان يتبع إدارياً إلى مصر،        المملكة المتحدة، 
ناهيك عن   ،)رشاد الشوا (خالل عالقة األردن بـ     وهو ما برز واضحاً من      ) الغزية(لبعض الشخصيات   

عدم وجود تواصل جغرافي بين القطاع والضفة الغربية سوى ما يتم االتفاق عليه الحقاً، كما هو الحـال                  
  .بالنسبة للمر اآلمن

على الرغم من أن أحداً من األطراف المعنية، بشكل مباشر بهذا السيناريو، لم يعلن عن               : خالصة القول   
عملية السالم إلى األبد رغم أن المؤشرات توحي بذلك؛ إال أن ثمة ترتيبات ونقاشات تجري علـى                 وفاة  

ماذا لو لم   (أرض الواقع من أجل صياغة برامج وبدائل واجتراح حلول تدور في فلك التساؤل المطروح               
الغربية وقطاع  صيغة وحدوية تضم األردن مع الضفة       (سيناريو مثل   : ؟ لتبدو اإلجابة  )تقم دولة فلسطينية  

سيكون بمثابة حل نهائي للقضية الفلسطينية؛ باعتبار هذا الطرح مخرجاً محـتمالً وواقعيـاً مـن                ) غزة
إال أن هذا المشروع أو الحل المطروح للخروج من المـأزق الـذي تعيـشه               .المأزق الذي يواجه الجميع   

ية تحتكم للعمق التـاريخي لـصراع       عملية السالم،ما زال قيد الغرف المغلقة، وأن تنفيذه يحتاج  إلى رؤ           
 هـو   -لغاية اآلن –فالمتفق عليه بين المراقبين     .اإلرادات أوالً وإيجاد آليات تتجاوز  إشكاليات الطرح ثانياً        

أن هذا الطرح وإن يبدو تناجياً، وهمساً عند صناع القرار سواء في األردن وفلسطين وإن كانت  األسئلة                  
ت التي يمكن أن يخرج بهـا؛ إال أن مثـل هـذا الطـرح يوشـك أن                  التي تدور حوله أكثر من اإلجابا     

سيما إذا أصبح ذلك مطلباً شعبياً بالدرجة األولى قبل أن يكون ذلك أحـد الـضرورات الـسياسية                  ،يسمع
  .واألمنية لواشنطن واألطراف المعنية

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  في عامها الثالث واألربعين" فتح"التحديات التي تواجه  .٤٧

  عاطف أبو سيف. د
بعامها الثالث واألربعين، يكون مضى نصف قرن على االجتماعات واللقـاءات البكـر             " فتح"فيما تحتفل   

التي كان يعقدها آباء الحركة األوائل في القاهرة والكويت وفكرة الثورة الفلسطينية تطوف في رؤوسـهم                
إن األسئلة الكبرى التي ناقشها هـذا     . يحاولون إخراجها لتصبح منارة للشعب الذي هجر من أرضه عنوة         

 مازالت تختمر في عقل الوطنية الفلسطينية وإن كانت الثورة          ١٩٥٨الرعيل في اجتماعاته التأسيسية عام      
 اإلجابة وأفلحت في تقديم بعـض هـذه         مالفلسطينية وعلى مدار نضالها الطويل قد أفلحت في تحديد معال         

يها بذكرى انطالقتها عليها أن تعيد البحث فـي هـذه األسـئلة،             وفي كل مرة تحتفل ف    " فتح"و. اإلجابات
وفي كل مرة كان الصراع مع االحتالل يتصدر مثل هذه األسئلة، وفـي             . وتراجع اإلجابات التي قدمتها   

بعض األحيان كان الوضع الفلسطيني الداخلي يفرض نفسه سيما العالقة مع قوى اليسار داخـل منظمـة                 
ختلفة يتسلل الوضع الداخلي للحركة على أجندة الهموم التي بحاجة للتأمل فـي             التحرير، وفي مناسبات م   

وإذا ما أخذنا سياقات السنة الثالثة واألربعين من عمر حركة التحرر الوطني الفلسطيني             . ذكرى االنطالقة 
  .فإن هذه األسئلة ستأخذ منحنيات مختلفة تفرضها اللحظة التاريخية

  سؤال الصراع مع اسرائيل
: ثالثة أسئلة كبرى عليها التفكير بعمق في سبل مواجهتها في عامها الثالث واألربعـين             " فتح"يه فأمام   وعل

 االستقالل الوطني وإقامة الدولـة،      مالسؤال األول يتعلق بالصراع مع االحتالل وسبل تجسيد وتحقيق حل         
الحركـة  " حماس"يها انقالب   فيما يتعلق السؤال الثاني بالوضع الفلسطيني الداخلي والورطة الذي أوجد ف          

وهي أسـئلة هامـة     . الداخلي" فتح"شروع التحرري الوطني، والسؤال األخير يتعلق بوضع        مالوطنية وال 
  .ومتالصقة واحدها يضيء الجانب على اآلخر



  

  

 
 

  

            ٢٦ ص                                     ٩٤٤:         العدد                        ٣٠/١٢/٢٠٠٧األحد : التاريخ

فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل، فإن جملة من التحديات تواجه الفلسطينيين تثيـر الكثيـر مـن                 : أوالً  
فالكيانية الفلسطينية التي كان الفلسطينيون يحـاولون تحويلهـا         . ستفهام حول مستقبل الصراع   عالمات اال 

. والقوة التفاوضية للفلسطينيين صارت مطعونة في الخاصـرة       . لدولة صارت ممزقة ومشتتة إلى قسمين     
فـس مـا     يتوفر لنا في تصريحات الساسة الدوليين حول الدولة الفلسطينية وضرورتها من قبل ن             مربما ل 

نصرم، للدرجة التي جعلت األوروبيين يحولون مؤتمر باريس عالنية إلى مـؤتمر دعـم              مشهده العام ال  
على كلٍّ سيحمل العام    . ستقلة، وإن كان الخالف األكبر يدور حول ماهية هذه الدولة         مالدولة الفلسطينية ال  

ألبيض، ويمكن الكثير قوله حول     فهو عام جورج بوش األخير في البيت ا       . الجديد الكثير على هذا الصعيد    
.  الدولة الفلـسطينية   موهو العام الذي تعد فيه األطراف الدولية بوضع كل ثقلها في سبيل تحقيق حل             . ذلك

فاوضات إذا ما انطلق سيكون شاقاً وعسيراً خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل التي بالـضرورة              مإن مارثون ال  
فاوضـات  مان يكمن في التفاصيل فإن فـي مـداوالت ال         وإذا كان الشيط  . شروع الوطني متمس جوهر ال  

ارثونات عليها أن تتوفر على     مبوصفها من يقود هذه ال    " فتح"و. العسيرة ستبرز مشاكل أكثر عسرة وشدة     
واألهم من كل ذلك    . حاولة إلى العمل وفق رؤية وخطة     مإجابات عميقة تبتعد بها عن هواية التجريب وال       

  .بهذه الرؤية ألن أي اتفاق البد أن يمر عبر االستفتاءأن يصار إلى إقناع الجمهور 
قناة تفاوض مع إسرائيل وهو األمر الذي بـدت         " حماس"ماذا لو فتحت    : لكن األكثر حساسية من هذا هو     

وهي مفاوضات ستتعدى إطالق سراح شاليت مقابل مجموعـة مـن           . تباشيره تلوح في فجر العام الجديد     
قاومة مقابل وقف االغتياالت، وعلينا أن ننظر       مفقط إطالق الصواريخ وال   األسرى الفلسطينيين، وستتعدى    

كثفة خالل الثالثة أسابيع األخيرة وفـق خطـة         مإلى هجمة الطائرات اإلسرائيلية على الجهاد اإلسالمي ال       
ـ . بإعالن التهدئة " حماس"طالب  مإلجبار الجهاد للرضوخ ل    وللحركة الوطنية فإن إمكانيـة     " فتح"بالنسبة ل

ـ  متأمل كثيراً، فال  مفي مفاوضات مع إسرائيل يجب أن تستوقف ال       " حماس"ن تخوض   أ  تكـن   مفاوضات ل
لن تفاوض انطالقاً من نفس الفهم الذي انطلقت منه منظمة          " حماس"عيباً بحد ذاتها، لكن الحقيقة تظل أن        

. زها التبرير في ذلـك ات السياسة الفلسطينية وبالطبع لن يعومالتحرير، وعليه فقد تتجاوز الكثير من مسل     
بأغلبيـة  " حمـاس "، كما مازال افتراض البعض حـين فـازت          "حماس" تفاوض   مشكلة ليس ماذا لو ل    مال

وهذا خيار ستكشف عن الكثير من تفاصيله قادم األيام تحـت مـسميات             . تشريعية، بل ماذا لو فاوضت    
  .مختلفة

 حقيقته في جانبين لهما عالقة بموضوعة       في عامها الثالث واألربعين تكمن    " فتح"إن التحدى الذي يواجه     
ـ فالحركة مطالبة بإعادة تعريف منطلقاتها في التفـاوض ووضـع خطـوط تحـت ال           . التفاوض سموح م

كما عليها  . منوع، ووضع خطة ورؤية للعملية التفاوضية لتنتقل من مصاف االجتهاد إلى خانة الرؤى            موال
في خط تفاوضي جانبي حـول غـزة علـى          " اسحم"أن تتوفر على إجابات واضحة الحتماالت انخراط        

وإسرائيل . هناك مصلحة . وبالنسبة إلسرائيل كما لكل الساسة ال يوجد في السياسة أصدقاء دائمون          . األقل
  .تعرف مصلحتها في ذلك

  تحدي االنقالب
 سيرة الـشعب الفلـسطيني  مشروع الوطني ولمشكّل انقالب حزيران وإن كان في األساس تحدياً لل    : ثانياً  

كانـة  مسيرة عن مقاصدها األساسية، إال أنه وبشكل كبير يشكل تحدياً لحركة فتح نظراً ل             موحرفاً لهذه ال  
" فتح"تاركة البصمة األكثر وضوحاً في الحركة الوطنية، وألن         " فتح"ؤسسة الفلسطينية وألن    مفي ال " فتح"

ا حركة حماس لتحقيق ما تـسميه       فاألدوات التي استخدمته  . في السلطة الفلسطينية  " الحزب الحاكم "تشكل  
صلحة مهي أدوات من خارج قاموس السياسة الفلسطينية، وهي وبكل األحوال أضرت وتضر بال            " بالحسم"

إن أي عاقل لن يفوته القول إن أضرار هذا االنقالب ستترك بصمتها لسنوات، وقـد ال تُجـدي                  . الوطنية
حلي جراء عمليـات القتـل وجـر        مجتماعي وال كثيراً مصالحات النخبة في رتق ما تهتك من النسيج اال         

  .طارداتمداهمات اليومية والمالجثث في الشوارع واالعتقاالت وال
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في التحكم القسري بقطـاع غـزة       " حماس"سيبدو مثل هذا القول مزعجاً للبعض، ولكن ماذا لو استمرت           
تـابع  مإن ال . لسلطة الوطنيـة  وظلت حالة االنقسام تفرق بين الكتلتين الجغرافيتين اللتين تشكالن مناطق ا          

وآلية إجابتها على استحقاقات االنقالب يدرك أن الطريقة التـي تـم خاللهـا إدارة العمـل                 " فتح"لقضايا  
ثلى إلدارة العمل التنظيمي ضـمن      مال أحد يعرف الطريقة ال    .  تختلف بعد االنقالب عنها قبله     مالتنظيمي ل 

 من تقديم آليات جديدة تستجيب للواقع الجديـد وتأخـذ           معطيات الوضع الجديد في قطاع غزة، ولكن البد       
  .بعين االعتبار التحديات الجديدة

ففي الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني      ". ما بعد االنقالب  "مع  " فتح"لصيق بهذا، الطريقة التي تعاطت بها       
ي االنقـالب   في غزة وأنصار الحركة وكوادرها ينتظرون إجابة من قيادة الحركة تقول لهم متى سـينته              

وتعود الشرعية، كان كل الجدل يدور حول تنزيل رتبة عسكري هنا وعسكري هناك، وتراشق االتهامات               
إن العقـاب   ٠. ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥حول التقصير، وتم وقف صرف رواتب منتسبي األجهزة األمنية عامي           

ن الكثير مـن هـذه      إ. أساس في حل أي مشكلة، ولكن الحل األنجع هو الذي يقدم تصوراً إلنهاء األزمة             
د الجمـاهيري   ميدانية في استيعاب حالة ال    ميداني وبجهود التنظيم ال   مالخطوات أضرت بالعمل التنظيمي ال    

تابع يدرك أن كل هذه اإلجراءات كانت تؤخذ بمعزل عن مجرد           موال. سبوقة التي تشهدها الحركة   مغير ال 
خه وشكواه في عـين االعتبـار وكـأن         استشارة التنظيم، أو حتى أخذ مالحظاته وفي مرات كثيرة صرا         

  .الحكومة من كوكب آخر
إن الكثير يمكن قوله في هذا السياق ولكن الخالصة التي يطمح هذا القول للوصول إليها هي بضرورة أن              

ـ . عن أدوات فاعلة في التعاطي مع الواقع الجديد في سبيل تغييره          " فتح"تبحث   رغم ذلـك   " فتح"يسجل ل
آثار االنقالب على الصعيد التنظيمي الداخلي، فقد حافظت على صـالبة التنظـيم             أنها أفلحت في تجاوز     

ولحمته، ووسعت من فاعليتها الجماهيرية، وقد يكون ساعدها في ذلك استياء الناس الكبير من تـصرفات    
بعد االنقالب، لكنها رغم ذلك بحاجة لتصورات أكثر وضوحاً لسبل التعاطي مع هذه اآلثار وما               " حماس"
واألمر وفق هذا يتجاوز مجرد كونه أزمة صراع        . شروع الوطني مكته من ندوب وخدوش في جسد ال      تر

سلح يدوس صورة ياسـر     م، بل تأصيل مفاهيم تم شطبها في اللحظة التي كان ال          "حماس"على السلطة مع    
يني وبـاقي   فاهيم تشمل الوحدة الوطنية، وحرمة الدم الفلسط      منتدى، هذه ال  معرفات في مكتبه القديم في ال     

  .الشعارات التي ظلت الغراء الذي ينظم عالقة الفصائل بعضها ببعض
  سؤال الوضع الداخلي

ويظـل عقـد    . لحة على الحركة في عامها الجديـد      ممن القضايا ال  " فتح"ثالثاً، يظل الوضع الداخلي في      
خـالل الـسنوات    فـي تجاوزهـا     " فتح" تفلح   مؤتمر الحركي السادس واحداً من أكبر التحديات التي ل        مال
 حتى  ١٩٨٩ تقم بعقد مؤتمر حركي لها منذ        مفالحركة التي قادت سفينة التحرير وبناء السلطة ل       . اضيةمال

اآلن، وهي فترت جرت خاللها مياه كثيرة تحت الجسر من تغيرات دولية تمثلت بسقوط جـدار بـرلين                  
لسطينية، وبعد ذلك توقيـع اتفاقيـات       وهيمنة القطب الواحد، ومن ثم تراجع دعم الكتلة الشرقية للثورة الف          

السالم وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، واندالع انتفاضة األقـصى، ناهيـك عـن الوضـع العربـي              
عموماً كل هذه التحوالت جلبت معها تحوالت أعمق على صـعيد           . والتغيرات الكبيرة التي طرأت عليه    

نطلقات بما  مة وإعادة صياغة لبعض األدبيات وال     ما أقل فاهيم والبنى التنظيمية تتطلب إعادة النظر وربم      مال
وهو األمر الذي لن يتحقق     . يكفل تحقيق غاية التحرر الوطني وفي ذات اآلن عكس دراية بالوضع الجديد           

إن الكثير من لوائح الحركة تمـت صـياغتها     . ؤتمر الحركي وإعادة لحمة الهياكل التنظيمية     مدون عقد لل  
ـ             ؤتمر الحركي ال  مخالل ال   مخامس حين كان مركز ثقل الحركة وفاعليتها التنظيمية في الخارج، وهـي ل

إن انتقال مجال الجاذبية التنظيمية لساحة الـوطن يتطلـب   . تأخذ باالعتبار حالة الوطن بكثير من التدقيق  
إعادة تعريف للكثير من مفاصل الهيكل التنظيمي بما يستجيب للوضع الجديد من ناحيـة وجـود جهـاز              

إن أحد أكثر األضرار فداحة التي أصـابت      . اطي إداري للسلطة بجانب الجهاز األمني والعسكري      بيروقر
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اضية تمثلت في فشلها في الفصل بين الحركة والسلطة وبالتالي          مالحركة خالل السنوات الثالث عشرة ال     
تخابـات  تحملت الحركة كتنظيم وليس كفكرة، كل فشل وعثرات السلطة، ودفعت الثمن غاليـاً فـي االن               

  .التشريعية الثانية
  الحصاد األسوأ

إن حصاد العام السابق في السياسة الفلسطينية أسوأ مما كان يتمنى أعداء الشعب الفلسطيني له، وعلـى                 
أكثر من غيرها تقع مهمة تحسين الصورة، وإعادة االعتبار للقضية الفلسطينية التي خسرت الكثير              " فتح"

فهـي  . عامها الجديد مطالبة بأن تقدم إجابات وحلوال في أكثر من اتجاه          في  " فتح"و. بعد انقالب حزيران  
طالب الوطنية إلى مجرد    ممطالبة بمواصلة معركة التفاوض وضمان أن ال يقوم أحد بالتفاوض وتقزيم ال           

نـاطق  مرفع الحصار عن نفسه، وهي مطالبة أكثر بالبحث عن مخرج ينهي حالة التشتت ويعيد اللحمة ل               
مـن  " فتح"الي إلمكانات انبعاث الكيان الفلسطيني، كما ال يقل أهمية عن كل ذلك أن تنهض               السلطة وبالت 

صابة بمشاكلها ستكون   مألن الحركة ال  . مشاكلها وخالفاتها وتياراتها التي ال تخدم أحداً إال خصوم الحركة         
 واختارهـا لـه     بحكم تاريخها وموقعها الذي ارتضته لنفسها     " فتح"و. أكثر عجزاً عن حل مشاكل الوطن     

 .الشعب الفلسطيني ال تملك إال أن تكون صاحبة اإلجابة األكثر قطعاً وحزماً في كل ذلك
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  هذه المرة" بحري.. "أحدث مخيم فلسطيني .٤٨

  عريب الرنتاوي
 طـوال سـتة      ماليين الفلسطينيين أصيبوا بأعراضـها     ،تطارد الفلسطيني في حلّه وترحاله    " لعنة المخيم "

 والفلسطيني على اختالف وثائقه الثبوتيـة       ،للتغلب عليها أو تفاديها   " الحصانة" وال أحد منهم يمتلك      ،عقود
  ".المخيم" مرشح دائم لالنتقال إلى ،وتباين وضعيته القانونية وتنوع خلفياته االجتماعية

 بفلسطين مباشرة بعد النكبة في      انتشرت على حواف المدن الفلسطينية والعربية المحيطة      " مخيمات النكبة "
 وضمت بين جدرانها وأزقتها ثالثـة       ،٦٧في حزيران   " الهزيمة" وتوسعت وازدادت عددا بعد      ،٤٨أيار  

  .أجيال من الفلسطينيين
المخيمـات  " توالى ظهور    ،التي حلت بالشعب الفلسطيني على يد أشقائه العرب       " النكبات"لكن ومع توالي    
 بعد أن كانـت علـى       ، أطراف الصحراء وفي النقاط الحدودية البعيدة هذه المرة         على ،"العشوائية المتنقلة 

 ، حيث ترك الفلسطينيون لرمال الصحراء وقيظهـا وعقاربهـا         ،مقربة من المدن وفي المناطق الزراعية     
  . قبل أن تتلقفهم المنافي والمهاجر البعيدة،أشهرا وسنوات

حتى ينشأ مخـيم    " زعيم ما " إذ يكفي أن يتغير مزاج       ،ليس من أسباب وجيهة أو منطقية لنشوء المخيمات       
" الجماهيريـة " ألم يحدث أن ألقي بالفلسطينيين في رمال الصحراء الكبرى بين مصر وليبيـا ألن                ،جديد

 فألقت باأللوف مـن الالجئـين فـي عـرض     ،أرادت إحراج أوسلو والقيادة الفلسطينية التي وقعت عليه    
  ؟،"سلطة الحكم الذاتي المحدود"صالحيات التي تتمتع بها الصحراء للبرهنة على محدودية ال

 حـروب   ، تحت وطأة الحروب المتنقلة في لبنـان       ،ألم يتنقل الفلسطينيون في لبنان من مخيم إلى معسكر        
 ألم تنشأ مخيمات وتختفـي أخـرى وفقـا لتبـدالت الـسياسة وتقلبـات                ،أبنائه وحروب اآلخرين عليه   

 وألكثـر مـن     ، الفلسطينية على امتداد حدود العراق مع سوريا واألردن        ألم تنتشر مخيمات  .. التحالفات؟
أربع سنوات قبل أن تفتح التشيلي وكندا والبرازيل صدرها لهؤالء المنكوبين الذين ضاقت بهـم صـدور    

أال يستعد الفلسطينيون لالنتقال إلى مخيمات جديدة في السودان وربما          .. األشقاء وأوطانهم على اتساعها؟   
  من؟في الي

 ذاك الذي يـستعد إلبـصار       ،أحدث المخيمات الفلسطينية بعد تلك التي نشأت مؤخرا في العريش ورفح          
 لم يبق أمامـه     ،في السهل والجبل والصحراء   " خيم" فالفلسطيني الذي    ،النور في عرض البحر قبالة نويبع     
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 من غزة   ،ا والجئا  ولم ال وهو الذي طالما ركب البحر مهاجر        ،سوى زرع أوتاد خيمته في عرض البحر      
" األخـوة األعـداء   "تارة وبفضل مطاردة    " جيش الدفاع "ويافا وحيفا وعكا إلى بيروت وطرابلس على يد         

  .تارة أخرى
 بتأمين  ، أن تحسب حسابها قبل مغادرة األوطان      ،بعثات الحج الفلسطينية سيتعين عليها من اليوم وصاعدا       

 ، قد تتحول إلى رحلة ذهاب بال عودة       ،تياجات رحلة مديدة  المزيد من الخيام واألدوية والطعام لمواجهة اح      
 وربما  ،على تعهدات بعدم المسؤولية   " الالجئين"وقد يتعين عليها أيضا أن توقع حجاج بيت اهللا الحرام من            

  .لورثتهم في أرض الوطن" وكاالت عامة"وتوقيع " وصاياهم"تطلب إليهم كتابة 
حين يتعلق األمر بمعاناة    " أشهر حرم " فال   ،لمخيمات أو اقتالعها  ال أوقات مناسبة أو غير مناسبة لنشوء ا       

 وإخـضاعهم لمختلـف صـنوف اإلذالل        ، كل أيام السنة مناسبة إلذاقتهم كأس التهجير المرة        ،الفلسطينية
 ،من كل حـدب وصـوب     " فشة الخلق " فالفلسطيني تحول إلى كيس مالكمة تنهال عليه لكمات          ،والعذاب
بـات  " مخيم قـديم  " وتدمير   ،"ممارسة السيادة " تعبيرا عن حق الدولة العربية في        بات" مخيم جديد "وبناء  

 ،ال تمارسـان  " المرجلـة " لكأن السيادة و   ،رمزا الستعادة الكبرياء وعمادة بالدم لبناء جيش وطني موحد        
  .الدولة العربية ال تستعاد إال بتدمير مخيم فلسطيني أو بناء آخر" هيبة"و

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الدستور 
 
  :كاريكاتير .٤٩
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