
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من الضفة تمنع اية عمليات مقاومة انطالقاًفياضحكومة 
  شعبية تخطّت الحدود والشخصية العربية األولى بجدارة.. هنيةفي استطالعي رأي 

  "فتح"مع الحوار غير المشروط مع :  إلنطالقتها٢٠ذكرى الـ في ال" حماس"
  "التسوية طريق العار والعدو ال يفهم إال لغة التصفية والنار: "شلّح

  ال تسوية وال اتفاق مع السلطة الفلسطينية قبل محاربة المقاومة: أولمرت
  "!فليّدعوا علّي"".. حماس"على أبو العينين يرد : الرشيديةمخيم حادث 

  محسن صالح. د... حماس والخيارات الصعبة

ــا"إســرائيل" ــدي موافقته  تب
المبدئية على دخـول حجـاج      

   ح بشروط عبر معبر رفغزة
  

 ٤ص ... 

 ٣١/١٢/٢٠٠٧٩٤٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٩٤٥:         العدد                        ٣١/١٢/٢٠٠٧اإلثنين : التاريخ

    :السلطة
 ٤   من الضفة تمنع اية عمليات مقاومة انطالقاًفياضحكومة  .٢
 ٤  نزع سالح الفصائلب المتعلق "خارطة الطريق"بتنفيذ الجزء األول من  التزامهاتعلن  السلطة .٣
 ٤  مبعوثان فلسطينيان الى واشنطن قبل زيارة بوش للمنطقة .٤
 ٥  بتعطيل المجلس التشريعي" فتح"بحر يتهم االحتالل وأحمد  .٥
 ٥  "ايرز" معبر على فلسطينية ةالداخلية المقالة تحمل عباس مسؤولية استشهاد حاج .٦
 ٥   المخاوف من إدخال حجاج غزة األموال إشاعة غير مقنعة لتبرير األزمة: ناصر الشاعر .٧
 ٥  بالعمل على تنفيذ أجندات تخص الحركة وال تكترث بالقضية الوطنية" ماسح "يتهمعبد ربه  .٨
 ٦   "فتح"كوادر حملة اعتقاالت ضد تنفي شن   المقالةالداخلية .٩
 ٦  ميإقامة مهرجان في ذكرى انطالقتها عليها التقدم بطلٍب رس" فتح"إن أرادت  :الغصين .١٠
 ٧  عباس يقرر تعيين جهاد الوزير محافظاً لسلطة النقد .١١
  ٧  شعبية تخطّت الحدود والشخصية العربية األولى بجدارة.. هنيةفي استطالعي رأي  .١٢
    

    :المقاومة
 ٧  ل صنعاء للمشاركة في تشييع الشيخ األحمربرئاسة مشعل يص" حماس"وفد من  .١٣
 ٨   "فتح"مع الحوار غير المشروط مع :  إلنطالقتها٢٠في الذكرى الـ " حماس" .١٤
 ٨  "التسوية طريق العار والعدو ال يفهم إال لغة التصفية والنار: "شلّح .١٥
 ٩ الخليل في بيان مشتركتتبنيان عملية " سرايا القدس" و"القسام" .١٦
 ٩  ترفض وصف عملية الخليل بالجنائية وتؤكد استهداف العمق اإلسرائيلي" سرايا القدس" .١٧
 ٩   ترفض إقامة معسكرات إليواء الحجاج"حماس" .١٨
 ٩  فصائل فلسطينية تناشد مبارك وعباس التحرك إلعادة حجاج غزة عبر معبر رفح .١٩
١٠  في بلدة خزاعة" إسرائيلي" لتوغل نيتصديا" الجهاد"و" القسام" .٢٠
١٠   شرق رفح محدود"إسرائيلي" خالل توغل "القسام" من  مقاوماستشهاد .٢١
١٠   مسيرات غداً في ذكرى تأسيسها:  في غزة"حماس" تتحدى "فتح" .٢٢
١٠   "!فليّدعوا علّي"".. حماس"على أبو العينين يرد : الرشيديةمخيم حادث  .٢٣
١١   ارد وتستعرض قوتها في البداوي تتجاوز أزمة الب"فتح االنتفاضة" .٢٤
    

    :الكيان االسرائيلي
١١  ال تسوية وال اتفاق مع السلطة الفلسطينية قبل محاربة المقاومة: أولمرت .٢٥
١٢   ترشيح معاديين للعرب لمنصب سفير إسرائيل بالقاهرة:ليفني .٢٦
١٢  تساعد الهند على تطوير دفاع مضاد للصواريخ الباكستانية " إسرائيل" .٢٧
١٢   أعضاء الكنيست يضغطون إلجبار أولمرت على تحمل فشل حرب لبنانمن ٥٠ .٢٨
١٣   إسرائيلي لتدمير أنفاق غزة-اتفاق مصري  .٢٩
١٣  " فينوغراد"بعد " إسرائيل"هزة أرضية تترقبها  .٣٠
١٣  انشغال إسرائيل بالكمامات الواقية مؤشر لحرب قادمة ": الدستور"بركة لـ  .٣١
١٤  مصادقة قضائية على صفقة إلدانة بشارة : إسرائيل .٣٢
١٤  رضى عن اليونيفيل وخشية من الوضع اللبناني: إسرائيل .٣٣
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    :األرض، الشعب

١٤   بعد وصول نصفهم إلى العريش قطاع غزةانفراج جزئي في أزمة حجاج .٣٤
١٤   الشعب الفلسطينيتقارير احصائية تبين فداحة االنتهاكات االسرائيلية بحق .٣٥
 ١٥   كان األكثر انتهاكاً لحقوق األسرى الفلسطينيين٢٠٠٧العام : تقرير .٣٦
١٦  منذ االنتفاضة األولىشهيدا  ٧٤ الـ بلغواالسجون والمعتقالتشهداء : فؤاد الخفش .٣٧
١٦   االسرائيليتعذيب وحشي في سجن بتاح تكفاتكشف عن وجود جمعية نفحة  .٣٨
١٦   في رفح قتلته قوات اإلحتالل عن قرب فلسطينيشهيد .٣٩
١٧   حول االستيطان سوزان سراندون االمريكيةرسالة عتاب من فلسطين الى الممثلة .٤٠
١٧  معهد أبحاث فلسطيني يكشف عن حملة لبناء تسع بؤر استيطانية جديدة .٤١
١٧  كيف تفتح ومتى تغلق؟.. المعابر في فلسطين: تقرير .٤٢
   

   :اقتصاد
١٨ %٦٠ مليون دوالر خسائر شهرية والبطالة تجاوزت ٤٥: قطاع غزة .٤٣
   

   : ناألرد
١٨  في األردن" حماس"تأجيل الحكم في قضية خلية  .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
١٨  مبارك وساركوزي يطالبان إسرائيل بمبادرات تسّهل قيام الدولة الفلسطينية .٤٥
١٩  لعالقين بأنه يمثل انتهاكا ألبسط حقوق اإلنسانإسرائيل عودة الحجاج ا سرور يصف منع .٤٦
١٩  حل أزمة حجاج غزة مرهون بموافقة إسرائيل على عبورهم: رفعت السعيد .٤٧
٢٠  رئيس الحكومة السورية يؤكد من عمان ارتباط السالم مع إسرائيل بعودة الجوالن كامال .٤٨
٢٠  على إسرائيل أن تحمي حدودها بمعرفتها وال تعلق فشلها على مصر: أسامة الباز .٤٩
   

   :دولي
٢٠  االتحاد األوروبي ينفي عالقته بشحنة مواد كيماوية صادرتها إسرائيل .٥٠
٢١   لتحسين واقع المخيمات الفلسطينية"روااألون" ماليين دوالر حاجة ١٠٣ .٥١

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  محسن صالح. د... حماس والخيارات الصعبة .٥٢
٢٤  عبد الباري عطوان... مصر ومهزلة حجاج غزة .٥٣
٢٦  عوني فرسخ... وقفة مع فتح في ذكرى انطالقتها .٥٤
٢٨  مرزوق الحلبي... إلى الديبلوماسية اإلسرائيلية" الخيار السوري"عودة  .٥٥
٢٩  أنور صالح الخطيب...  ذمة الموتىعل"هنية .".أجراس .٥٦
٣٠  جواد البشيتي... !نييناللعب اإلسرائيلي على الَحْبلين الفلسطي .٥٧
    

 ٣٢  :كاريكاتير
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***  
  
   ح بشروط عبر معبر رفغزة تبدي موافقتها المبدئية على دخول حجاج "إسرائيل" .١

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة امس أن الحكومة اإلسـرائيلية أبـدت           : وكاالتال –غزة، القدس المحتلة    
 دخول الحجاج الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري عبر معبر رفح البـري             موافقتها المبدئية على  

لقطاع غزة شرط أن تتخذ السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة وتجري تفتيشا لهم لمنع دخول أموال              
مساعي حثيثة وجهودا قامت    "عن هذه المصادر قولها إن      ) سما(ونقلت وكالة أنباء     .بحوزتهم لقطاع غزة  

ا الرئاسة الفلسطينية مع الجانب اإلسرائيلي وكذلك مع السلطات المصرية من اجل الـسماح للحجـاج                به
وكشفت المصادر أن إسرائيل أبدت موافقتها شرط        ".الفلسطينيين بالدخول عبر معبر رفح الى قطاع غزة       

 تفتـيش   تعهد السلطات المصرية بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية من قبل السلطات المصرية بـضرورة            
وذكرت االذاعة االسرائيلية العامـة امـس ان         .ومصادرة أي أموال تحملها قيادات الفصائل الفلسطينية      

اسرائيل تطالب باخضاع الحجاج الفلسطينيين لتدقيق امني بعد رفضهم العودة الى قطاع غزة عن طريق               
عفاء هؤالء الحجـاج مـن      وقالت المصادر نفسها ان وزير الدفاع االسرائيلي باراك يعارض ا          .اسرائيل

  .عملية التدقيق هذه، عبر رفض مرورهم من المعبر االسرائيلي
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
   من الضفة تمنع اية عمليات مقاومة انطالقاًفياضحكومة  .٢

 امس ان حكومة    ىعلمت القدس العربي من مصادر امنية فلسطينية رفعية المستو        :  وليد عوض  -رام اهللا   
لسطينية برئاسة فياض تمنع اية عمليات مقاومة ضد اسـرائيل انطالقـا مـن الـضفة             تسيير االعمال الف  

وعند سؤال القدس العربي لجهات امنية فلسطينية امس عن دافعها لمالحقة الذين شاركوا في قتل               .الغربية
لتـصدي  جنديين اسرائيليين يوم الجمعة بالخليل افادت تلك المصادر بأن هناك تعليمات لالجهزة االمنية با  

الية عمليات ضد اسرائيل والمستوطنين في الضفة اضافة الي نزع سالح االجنحـة المـسلحة التابعـة                 
  . السلطة وفق خطة خارطة الطريق للسالمىلفصائل المقاومة وذلك تنفيذا لاللتزامات المترتبة عل

  ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  نزع سالح الفصائلب المتعلق "الطريقخارطة "التزامها بتنفيذ الجزء األول من تعلن  السلطة .٣

 السلطة وفـق    ىعلنت السلطة الفلسطينية التزامها بتنفيذ االلتزامات المترتبة عل       أ:  وليد عوض  -رام اهللا   
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة امس إن السلطة ملتزمة بتنفيـذ               .خطة خارطة الطريق  

 نزع سالح الفصائل الفلسطينية، مطالبـا       ىي تلك التي تنص عل    الجزء األول من خطة خارطة الطريق ا      
  .اسرائيل بتنفيذ التزاماتها

  ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  مبعوثان فلسطينيان الى واشنطن قبل زيارة بوش للمنطقة .٤

اكدت مصادر فلسطينية امس ان الرئيس عباس قرر ايفاد مبعـوثين فلـسطينيين              : وليد عوض  -رام اهللا   
تأكيد علي المواقف الفلسطينية بشأن استحالة تحقيق سالم في ظل مواصلة السـتيطان وذلـك               لواشنطن لل 

وحسب المصادر فانه تقرر ارسال ياسر عبد ربه         .استباقا لزيارة الرئيس االمريكي جورج بوش للمنطقة      
وجهـة  امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واكرم هنية لواشنطن في اطار سعي السلطة لتوضـيح                

  . النظر الفلسطينية بشأن جميع القضايا المطروحة وخاصة االستيطان المتواصل في االراضي الفلسطينية
  ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
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  بتعطيل المجلس التشريعي" فتح"بحر يتهم االحتالل وأحمد  .٥

ألساسي للمجلس  بأنه المعطل ا  " إسرائيل"اتهم أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أمس         : )ا.ب.د(
كما اتهم بحر حركة فتح أيضا بالمـساهمة فـي تعطيـل     . نائبا فلسطينيا  ٤٠التشريعي العتقاله أكثر من     

إن األخوة في كتلة فتح البرلمانية أسهموا في تعطيل المجلس التشريعي وهناك مناكفـات              "المجلس، قائال   
ات التي بدأت تعقدها كتلة التغيير      وأكد أن الجلس  ". سياسية بين حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص       

 تشرين الثاني الماضي قانونية بعد حـصولها        ٧واإلصالح في المجلس وبغياب باقي الكتل البرلمانية منذ         
  ".اإلسرائيلية"على النصاب من خالل توكيالت األسرى المعتقلين داخل السجون 

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  "ايرز" معبر على فلسطينية ةؤولية استشهاد حاجالداخلية المقالة تحمل عباس مس .٦

قوات االحتالل الصهيوني قامـت مـساء       "علنت الداخلية المقالة في بيان لها ان        أ: حكمت يوسف  -غزة  
م بإطالق النار على الحجاج العائدين لقطاع غزة من معبر بيت حانون بشكل             ٣٠/١٢/٢٠٠٧أمس األحد   

يش ما أدى الستشهاد الحاجة حمدية أحمد حمدان وإصابة خمـسة           عشوائي أثناء انتظارهم اجراءات التفت    
وزارة الداخلية الفلسطينية مسئولية استشهاد الحاجة وإصـابة الحجـاج          "وحملت   ".آخرين أحدهم خطيرة  

                 للرئيس عباس ولحكومة المستوزرين في رام اهللا، حيث أبت هذه الحكومة الالشرعية إالّ أن تقف صـفا
  ".اإلسرائيلي لتؤكد إصرارها على عبور الحجاج من المعابر اإلسرائيلية ال غيرواحداً مع االحتالل 

ان الرئاسة الفلسطينية باشرت علـى الفـور اثنـاء          " سما"من جهتها قال مصدر فلسطيني لمراسل وكالة        
علمها بوقوع الحادث على معبر ايرز بأجراء اتصاالت مع المسئولين اإلسـرائيليين حيـث اسـتنكرت                

  .الفلسطينية الحادث وأدانتهالرئاسة 
 استشهدت واصـيب    ]"خلدية التلباني "[ فلسطينية ة ان حاج  ]أمس[افادت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم     و

أربعة آخرون جراء فتح قوات االحتالل االسرائيلي النار بشكل مباشر علـيهم اثنـاء عـودة الحجـاج                  
   .ةشمال قطاع غز" بيت حانون"الفلسطينيين عبر معبر ايرز 

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  المخاوف من إدخال حجاج غزة األموال إشاعة غير مقنعة لتبرير األزمة: ناصر الشاعر .٧

ناصر الشاعر األطراف المعنية بأزمـة الحجـاج        . دعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د       :رام اهللا 
عبر رفح الذي خرجوا منه، واعتبـر  الفلسطينيين العالقين في العريش إلى تسهيل عودتهم إلى غزة عبر م         

أن إطالق إشاعة المخاوف من أن بحوزتهم أمواال يريدون إدخالها لغزة ليست مبررا مقنعا لمنع عودتهم                
ـ      .إلى ديارهم  السلطة الفلسطينية بلعب دور متقـدم      " قدس برس "وطالب الشاعر في تصريحات خاصة ل

نقاب عـن أن عـددا مـن الشخـصيات الـسياسية            إلنهاء أزمة الحجاج العالقين في العريش، وكشف ال       
  .الفلسطينية تعتزم التقدم للسلطة بطلب للعب دور فعال إلنهاء أزمة الحجاج العالقين في العريش

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  بالعمل على تنفيذ أجندات تخص الحركة وال تكترث بالقضية الوطنية" حماس "يتهمعبد ربه  .٨

ين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمـس، إن المجلـس المركـزي             قال ياسر عبد ربه ام    : رام اهللا 
سيجتمع في الثالث عشر من كانون الثاني المقبل، وسيدعو المجلس الوطني إلى عقد جلسة فـي أقـرب                  
فرصة، للتأكيد على الثوابت الوطنية وااللتزام بالبرنامج الوطني، إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل منظمـة               

وشدد عبد ربه خالل ندوة نظمها تحالف السالم الفلسطيني فـي رام اهللا، علـى أن                 .لسطينيةالتحرير الف 
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السلطة ستواصل عملية المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي حول كافة القضايا الجوهرية التي تؤدي إلـى               
يـة  سيقـصف عمـر العمل    "إنهاء الصراع، محذرا إسرائيل من أن عدم تنفيذ التزامات مؤتمر أنابوليس            

، ولكن هناك جهودا تبذل من قبـل اإلدارة         ٢٠٠٨ال ضمانة إلقامة دولة في العام       : "وأضاف ".التفاوضية
  ".األميركية تدعم جهودنا

متهما إياها بالعمل على تنفيذ أجنـدات تخـص         " حماس"وخالل الندوة، شن عبد ربه هجوما على حركة         
أدى إلـى وجـود     " حماس"أن االنقالب الذي نفذته     وأكد   .الحركة وال تكترث بالقضية الوطنية الفلسطينية     

اجندتين، األولى وطنية ممثلةً بحركة فتح وفصائل منظمة التحرير، والثانية ليست وطنية وتسعى لبنـاء               
نحن األكثر حرصا   : وقال .تيار إسالمي ينتظر نهضة اسالمية بقيادة االخوان المسلمين من اجل التحرير          

مؤكدا أهمية وجود ثـوب فلـسطيني موحـد         .  تمتلك قرار السلم والحرب    على الوحدة وال نريد مليشيات    
وشدد علـى أن المـصلحة       .يكسب المجتمع الدولي إلى جانبه ويساهم في تحقيق كافة األهداف الوطنية          

الوطنية الفلسطينية هدفها استعادة قطاع غزة على عكس ما يروج له التيار اإلسالمي الحمساوي بعـزل                
  .غزة عن الوطن

  ٣١/١٢/٢٠٠٧يام الفلسطينية األ
  
  " فتح"كوادر حملة اعتقاالت ضد تنفي شن   المقالةالداخلية .٩

 نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية فـي غـزة           :غزةمن   ٣٠/١٢/٢٠٠٧ قدس برس نشرت  
ـ      أن تكون أجهزة األمن قد شنت حملة اعتقاالت ضد         " قدس برس "إيهاب الغصين في تصريحات خاصة ل

" فـتح "ال وجود ألي اعتقاالت تـستهدف قـادة         : "وعناصرها وأعالمها في قطاع غزة، وقال     " تحف"قادة  
وقواعدها في غزة، وهي إشاعات ال أساس لها من الصحة في شيء هدفها إثارة ضجة إعالمية استعدادا                 

عاءات السنوية، أما من حيث الواقع فكل من يعيش في غزة بعرف أن هذه اد             " فتح"إلحياء ذكرى انطالقة    
  ".ال أساس لها من الحقيقة في شيء

 خيم التوتر على انحاء قطاع      : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٣١/١٢/٢٠٠٧الحياة  وجاء في   
مـن ان   " فـتح "والثورة الفلسطينية، وشكا ناشطون من      " فتح"غزة قبل يومين من ذكرى انطالقة حركة        

لبات استدعاء مكتوبة لعشرات آخرين من بعدما حاولت        الشرطة اعتقلت العشرات من رفاقهم، وارسلت ط      
ـ  . اعتقالهم في منازلهم   ونـشطائها تحولـوا الـى      " فـتح "ان كثيرين من كوادر     " الحياة"وقال ناشطون ل

ان الحركة تنوي توزيـع كميـات       " فتحاوي"واضاف  . يعملون في شكل سري خشية اعتقالهم     " مطلوبين"
 ذكرى انطالقة الحركة، مضيفة أن موزعي الـشوكوالته مـن           كبيرة من الشوكوالته على انصارها في     

ـ " فتحاويون"وقال   .نشطائها متوارون حالياً عن االنظار الى ما بعد موعد الذكرى          ان " الحيـاة "آخرون ل
حتى تمنع الحركة في القطاع     " فتح"الشرطة تصادر أي مواد دعائية او اعالنية او ملصقات تعود لحركة            

  .نطالقتهامن االحتفال بذكرى ا
  
  إقامة مهرجان في ذكرى انطالقتها عليها التقدم بطلٍب رسمي" فتح"إن أرادت  :الغصين .١٠

إذا " فـتح " أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين أن علـى حركـة                 :غزة
األمن حتى يتم توفير    أرادت أن تقيم مهرجانا في ذكرى انطالقتها السنوية أن تقدم طلبا رسميا إلى أجهزة               

ـ     .كل الضمانات الالزمة لذلك    إلى االلتزام بالقوانين   " فتح"قادة  " قدس برس "ودعا في تصريحات خاصة ل
أن " فـتح "إذا أراد األخوة في حركة      : "وقال .المعمول بها في غزة في أي تحرك سياسي ينوون القيام به          

تهم فعليهم أن يلتزموا بـالقوانين ويقـدموا طلبـا          يقيموا مهرجانا بمناسبة الذكرى السنوية النطالقة حرك      
  رسميا ألجهزة األمن، حتى نتمكن من دراسته وتوفير كل الضمانات األمنية لسالمتهم وسالمة المواطنين،         
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. تجارب سابقة استغلوها إلعادة الفوضى والفلتان األمني إلى القطاع        " فتح"ال سيما أن لدينا مع األخوة في        
  ".اء قانوني قامت به الجبهة الشعبية قبلهموتقديم الطلب إجر

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
  
  عباس يقرر تعيين جهاد الوزير محافظاً لسلطة النقد .١١

 اصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس اليوم االحد قراراً بتعيين جهاد الوزير محافظـاً               :رام اهللا 
  .لسلطة النقد، بدال من جورج العبد

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ية وكالة معاً اإلخبار
  
  شعبية تخطّت الحدود والشخصية العربية األولى بجدارة .. هنيةفي استطالعي رأي  .١٢

 احتل رئيس الوزراء في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية إسماعيل هنية مركز الصدارة،             : غزة ،القاهرة
ى العالم العربي،   كأفضل حاكم في العالم اإلسالمي، وكأكثر شخصية فلسطينية تحظى بالقبول على مستو           

، والمـيالدي   ١٤٢٨في استطالعي رأي تجريهما وسائل إعالم عربية بمناسبة نهاية العامين الهجـري             
إسـالم أون   "الذي يجريه حاليا موقع     ) ١٤٢٨/٢٠٠٧حصاد المسلمين في    (ففي استطالع الرأي     .٢٠٠٧
 القراء بعد مرور خمسة أيـام       على شبكة االنترنت، ما يزال إسماعيل هنية يتصدر قائمة اختيارات         " الين

على بدء تلقي اإلجابات، كأفضل حاكم في العالم اإلسالمي، يليه بفارق كبير رجب طيب أردوغان رئيس                
أن التصويت لصالح هنية اتخذ أيضاً الطابع االحتفـالي،         " اسالم أون الين  "وذكر موقع    .الحكومة التركية 

ات ثناء ومدح، كما اقتصرت بعض المـشاركات        حيث حرصت الكثير من المشاركات على تسجيل عبار       
  .على التصويت لهنية فقط دون اإلجابة على باقي أسئلة االستطالع

" القـدس "وعلى صلة بالموضوع نفسه؛ أظهر استطالع ينظمه في هذه الفترة الموقع االلكتروني لصحيفة              
يل هنيـة هـو الشخـصية       التي تصدر في القدس المحتلة، والمقربة من السلطة الفلسطينية، أن إسـماع           

 .الفلسطينية األكثر قبوال في العالم العربي بفارق كبير عن جميع الشخصيات المرشحة لتصويت القـراء              
من هي برأيك الشخصية الفلـسطينية األكثـر        : وأظهرت نتائج استطالع الرأي رداً على سؤال الصحيفة       

 في المائة وبفارق كبير     ٥٠تصل إلى حوالي    قبوال في العالم العربي، أن إسماعيل هنية تم اختياره بنسبة           
 في المائة، في ما جـاءت الشخـصيات الـثالث           ٢٨عن محمود عباس الذي جاء تاليا له، وبنسبة تزيد          

وقد بلغ عدد المصوتين في إطار هذا االستطالع         . في المائة لكل منها    ٩األخريات بنسب ال تتجاوز عن      
  . شخصا٥٣٤٠ًجاري ال) ٣٠/١٢(حتى ساعة متأخرة من يوم األحد 

  ٣١/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  برئاسة مشعل يصل صنعاء للمشاركة في تشييع الشيخ األحمر" حماس"وفد من  .١٣

أن وفدا من قيادة الحركة يتقدمه رئيس المكتب السياسي خالد " حماس"أكد قيادي في حركة : صنعاء
شاركة في تشييع جثمان رئيس مجلس النواب ورئيس مشعل بدأ اليوم زيارة له إلى العاصمة اليمنية للم

في " حماس"وأوضح مسؤول اإلعالم في  .التجمع اليمني لإلصالح الشيخ عبد اهللا بن حسين األحمر
الذي يتكون من رئيس " حماس"أن وفد " قدس برس"غالب حسين في تصريحات خاصة لـ.صنعاء د

أعضاء المكتب السياسي للحركة، جاء إلى موسى أبو مرزوق وعدد من .المكتب السياسي ونائبه د
وكشف حسين  .صنعاء اعترافا بجميل الفقيد الشيخ األحمر تجاه القضية الفلسطيني والشعب الفلسطيني

  برئاسة جبريل الرجوب سيشارك في تشييع الجنازة، ولم يستبعد أن " فتح"النقاب عن أن وفدا من حركة 
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ه استبعد أن يتم استثماره سياسيا ألن الظرف غير مالئم ألي ، لكن"حماس"يجري لقاء بينه وبين قادة 
  .حوارات سياسية بين الطرفين في الوقت الراهن

١٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس  
 
  " فتح"مع الحوار غير المشروط مع :  إلنطالقتها٢٠في الذكرى الـ " حماس" .١٤

 عصر أمـس    ي بيروت  ف في قصر االونيسكو  " حماس"لمناسبة الذكرى العشرين النطالقتها اقامت حركة       
، حضرته وفود وشخصيات رسمية وشـعبية  "أمناء على العهد أوفياء بالوعد  "مهرجانا سياسيا تحت شعار     

ألقاها أمينها العـام الـشيخ فيـصل        ، في لبنان،    كلمة البداية كانت للجماعة االسالمية    . فلسطينية ولبنانية 
وخشي مولوي من انتقال    ،  الفلسطينيةمولوي فأثنى على تضحيات حركة حماس وجميع فصائل المقاومة          

كلمة تحالف   .عدوى االنقسام الى مخيمات لبنان، وحذر من ان ذلك يضر بمصالح الفلسطينيين في لبنان             
القوى الفلسطينية ألقاها األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبو نضال األشقر فاستعرض مـا يعانيـه                

  .ي المتضامن والداعي لرفع الحصارغياب الصوت العربالفلسطينيون في غزة من حصار، واستنكر 
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي علي قانصوه ناشد حماس وفتح المباشرة بحوار على أسـاس               
نهج االنتفاضة والمقاومة، وطالب بالتصدي للمماطلة التي يتعرض لها ملف اعادة اعمـار مخـيم نهـر                 

المجلس السياسي في حزب اهللا ان القضية المركزيـة لألمتـين           وقال محمود قماطي نائب رئيس      . البارد
العربية واالسالمية هي القضية الفلسطينية، اضاف ان مشروع المقاومة فـي األمـة حـل محـل كـل                   

  . االنتماءات االخرى
ألقاها عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال الذي استعرض التاريخ الجهـادي            " حماس"كلمة حركة   
 وعرج نزال على عملية الحسم في قطاع غزة فوصفها بأنها كانت            .١٩٨٧انطالقتها في عام    للحركة منذ   

 عرضت الحوار مع فتح، لكن الجواب كان        "حماس"وقال ان   ". خيارا اضطراريا اجباريا وليس اختياريا    "
وشـدد  . برفضه ووضع شروط تعجيزية، وان كل الوساطات العربية واألجنبية فشلت بسبب تعنت عباس       

 مع الحوار غير المشروط، وان االلتفاف الشعبي حول الحركة ال يزال قائمـا وان               "حماس"زال على ان    ن
وفي ما يخص فلسطينيي لبنان دعا نزال الـى مـنحهم الحقـوق المدنيـة               . الحصار يزيدها قوة وشعبية   

ي كل القوانين التـي     واالنسانية التي تكفل لهم حياة كريمة، كما طالب الحكومة اللبنانية بأن تعيد النظر ف             
تتناقض مع أبسط حقوق االنسان، وان تعيد أهلنا وشعبنا في مخيم نهر البارد الى أماكن سكنهم بعد اعادة                  

وأكد نزال حرص حماس على السلم األهلي في لبنـان، وحرصـها علـى أمـن لبنـان                  . اعمار المخيم 
  . لشعبناواستقراره، لكن ذلك ال يعني تجاهل األوضاع المعيشية والحياتية 

  ٣١/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  "التسوية طريق العار والعدو ال يفهم إال لغة التصفية والنار: "شلّح .١٥

أكد األمين العام لحركة الجهاد رمضان عبد اهللا شلّح أن الضربات التي تلقتها حركته مؤخرا لن : رام اهللا
ضات، وأن االحتالل ال يفهم إال تثنيها عن مواصلة المقاومة ولن يكسرها، مجددا تنديده بمواصلة المفاو

أحد قادة " أبو مرشد"جاء ذلك في كلمة ألقاها شلّح عبر الهاتف في بيت عزاء محمد عبد اهللا  .لغة القوة
وأال "ودعا شلّح كوادر وعناصر المقاومة إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر  .سرايا القدس في غزة

الحتالل يتربص بهم ويحاول تصفيتهم ألنهم شرف هذه األمة ا"، موضحاً أن "يكونوا صيداً سهالً لعدوهم
لقد ترككم العرب والحكام ولكن اهللا عز وجل لن يترككم، اليوم دمائكم تقول إن "وتابع يقول ". وكرامتها

  ."طريق التسوية هي طريق العار، ألن العدو ال يفهم إال لغة التصفية والنار
١٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس  
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 في بيان مشترك الخليلتتبنيان عملية " القدسسرايا " و"القسام" .١٦
مسؤوليتهما الكاملة عن " سرايا القدس" و"كتائب القسام"أعلنت امس، كل من  :كفاح زبون،  غزة– رام اهللا

مجموعة مشتركة من "وحسب بيان مشترك صادر عنهما فإن . ]غرب مدينة الخليل[عملية بيت كاحل
نود والمستوطنين، واشتبكت مع دورية، األمر الذي أدى إلى القسام والسرايا، هاجمت عدداً من الج

 ."استشهاد أحد المشاركين في العملية، وهو الشهيد باسل نبيل النتشة والذي ينتمى لكتائب القسام
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  ترفض وصف عملية الخليل بالجنائية وتؤكد استهداف العمق اإلسرائيلي" سرايا القدس" .١٧

بشدة تصريحات وزراء السلطة الفلسطينية وقادة الشرطة في الضفة " سرايا القدس"ضت رف: الخليل
وأكدت قيادة سرايا القدس في بيان لها أن العملية  .الغربية حول وصف عملية الخليل الفدائية بأنها جنائية

وقالت إن  .مةوأن منفذيها من المقاو" القسام"التي وقعت في مدينة الخليل هي عملية مشتركة مع كتائب 
األنباء التي تواردت عن اعتقال المنفذين سواء من قبل قوات االحتالل أو أجهزة السلطة الفلسطينية 

باسل نبيل "المنفذين انسحبوا من المكان بسالم، فيما استشهد  ، مشيرة إلى أن"عارية عن الصحة"
 االعتراف بتنفيذ العملية تحت وأشارت إلى أن عددا من المعتقلين تم إجبارهم علي ".عزرائيل النتشة

وأكدت أنها بداية . التعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وهم ليس لهم أي عالقة بالعملية
لعمليات طويلة ستشمل عمق المدن اإلسرائيلية ردا على عمليات االغتيال األخيرة في قطاع غزة 

  .والضفة الغربية
٣٠/١٢/٢٠٠٧قدس برس  

  
  امة معسكرات إليواء الحجاج ترفض إق"حماس" .١٨

 بتأمين العودة الفورية واآلمنة للحجاج عبر معبر ، في بيان،طالبت حركة حماس:  صالح النعامي- غزة
إضافة جديدة لمعاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد "رفح الحدودي، معتبرة ان نقل الحجاج إلى خيام إيواء هو 

حركة حماس والموجود مع الحجاج على طهر العبارة من ناحيته قال ايمن طه الناطق بلسان ". يوم
الحجاج "أنهم ابلغوا أن الحكومة المصرية، ستصدر موقفاً قريباً حول القضية، مشدداً على أن " شهرزاد"

أنه يتوجب حل المشكلة بأسرع وقت " الشرق األوسط"وقال لـ". يطالبون بالعودة مباشرة الى قطاع غزة
 . ى والطاعنين في السن بين الحجاجبسبب وجود المئات من المرض

 ٣١/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  فصائل فلسطينية تناشد مبارك وعباس التحرك إلعادة حجاج غزة عبر معبر رفح .١٩

 الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحركة الجهاد في بيان مشترك أصدروه اليوم تناشد:  رام اهللا– غزة
المصري والفلسطيني التدخل إلنهاء أزمة الحجاج الرئيسين " قدس برس"وأرسلت نسخة منه لـ

إن الفصائل الثالثة تجدد دعوتها للسلطات المصرية لبذل كل الجهود من أجل : "وقال البيان .الفلسطينيين
وعبر بوابة رفح التي ستبقى بوابة األخوة , اإلسراع في تسهيل عودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة

وأعربت الفصائل الفلسطينية عن أملها في أن تتوصل القيادة  .فلسطينيبين الشعبين المصري وال
  . المصرية لحل مشكلة الحجاج الفلسطينيين

وطالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ومسؤول اإلعالم في الحزب، الجهات المعنية              
حج عبـر معبـر رفـح       كافة، خاصة تلك التي سهلت مغادرتهم وسمحت لهم بالخروج لقضاء فريضة ال           

 .المنفذ الوحيد للقطاع باإلسراع في إعادة  حجاج قطاع غزة بنفس الطريقة التي غادروا بها  القطاع
٣٠/١٢/٢٠٠٧قدس برس  
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  في بلدة خزاعة" إسرائيلي" لتوغل نيتصديا" الجهاد"و" القسام" .٢٠

تـصدوا لقـوة    " القدسسرايا  "، و "كتائب القسام "وقال شهود إن مقاومي     :  ميسرة شعبان ووكاالت   -غزة  
اسرائيلية خاصة حاولت التسلل الى بلدة خزاعة وان اشتباكات مسلحة دارت في المنطقة فور اكتـشافها                

 .حيث تمكن رجال المقاومة من صدها بعد االشتباك معها وإطالق العديد من قـذائف الهـاون تجاههـا                 
سان وخزاعة بعدد من القذائف     وأضاف الشهود أن قوات االحتالل شرعت بقصف المنطقة بين بلدتي عب          

مسؤوليتها عـن   " سرايا القدس "إلى ذلك، أعلنت     .الصاروخية دون وقوع إصابات في صفوف المقاومين      
  . السبت بثالث قذائف هاون-قصف موقع ميغن العسكري االسرائيلي شرق المنطقة الوسطى ليل الجمعة

  ٣١/١٢/٢٠٠٧المستقبل 
  
   محدود شرق رفح"إسرائيلي"غل  خالل تو"القسام" من  مقاوماستشهاد .٢١

استشهد امس الشاب عادل يوسف قشطة عضو كتائب القسام وأصـيب آخـر             : عالء المشهراوي  -غزة  
برصاص الجيش اإلسرائيلي الذي توغل شاب امس قرب معبر كرم ابو سالم في حي الجـرادات ببلـدة                  

ض إلطالق نار من مـسافة      وأشارت المصادر إلى أن الشهيد تعر     .الشوكة شرق رفح جنوب قطاع غزة     
  .قريبة، مما يدلل على ان الجيش قتله بعد اعتقاله

  ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية 
  
  مسيرات غداً في ذكرى تأسيسها :  في غزة"حماس" تتحدى "فتح" .٢٢

تعهدت حركة فتح أمس، بالمضي قدما في تنظيم مسيرة في قطاع غزة غـدا الثالثـاء إحيـاء                  : وكالت
ـ  وقـال  . سيسها، وذلك بعدما كانت حركة حماس قد حظرت أي احتفـاالت بالمناسـبة             لتأ ٤٣للذكرى ال

سنتحدى قرارات حماس عبر تنظيم انشطة شـعبية        "المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية فهمي زعارير         
  . فيما رأى مسؤول في الحركة انه كلما زادت قمعية اجراءات حماس كلما زادت شعبية فتح" في كل غزة
عناصر مـسلحين تـابعين   " التوتر بين الحركتين، قال القيادي في فتح في غزة احمد حلس ان    وفي سياق 

المقر الرئيسي لحركة فتح وقاموا باالسـتيالء علـى كـل محتوياتـه             ) امس(لحماس اقتحموا فجر اليوم     
لحركة تمت مداهمة واقتحام عدد من المكاتب الفرعية ل       "مضيفا انه   " ومصادرتها ونقلها الى جهة مجهولة    

هذا التصرف غير مفهوم ويأتي ضمن االعتداءات المتواصلة        "وتابع ان   ". ايضا في انحاء مختلفة من غزة     
 ". ضد ابناء حركة فتح ومؤسساتها

   ٣١/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
  "! فليّدعوا علّي"".. حماس"على أبو العينين يرد : الرشيديةمخيم حادث  .٢٣

على الساحة اللبنانية توتراً مقلقـاً، خاصـة فـي          " حماس"و" فتح"تشهد العالقة بين حركتي     : عمار نعمة 
االعتـداء  "مخيمات الجنوب التي شهدت منذ مدة توترات على االرض بين الحـركتين، كـان آخرهـا                 

، الذي تعرض له احد اعضاء الحركة ويدعى باسل االشقر في مخيم الرشـيدية              "حماس"، حسب   "العنيف
صى برغم كونه مؤسسة صحية تعنى بتقديم الخدمات لالجئين         االعتداء الذي تعرض له مستوصف االق     "و

ـ     "في المخيم  والواقع إن ما حصل يأتي بعد أسابيع من الحذر بـين           ". فتح"، حيث السيطرة شبه المطلقة ل
سلطان أبو العينين بافتعال الحادث الذي يكاد يودي بأحد         " فتح"صراحة مسؤول   " حماس"الجانبين، وتتهم   

  . ال يعالج في المستشفى جراء جروحه البالغةكوادرها الذي ال يز
الى تسليم الذين قاموا باالعتداء على      " فتح"،  "السفير"في لبنان اسامة حمدان، عبر      " حماس"ويدعو مسؤول   

األشقر، رافضاً في شكل مطلق أن تستمر األمور على هذا المنوال، مشيراً إلى ان حركته لن تسكت على                  
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تؤيد الدعوة إلى التهدئة وترفض     " حماس"ويلفت إلى أن    . منذ فترة غير قصيرة   تلك االعتداءات المستمرة    
" فتح"لكنه يؤكد ان    . ان تنجر الساحة الفلسطينية في لبنان إلى أحداث مشابهة للتي حصلت في قطاع غزة             

للبناني التهدئة يجب ان تتبع تسليم الجناة إلى القضاء ا        "تتحمل المسؤولية كاملة عما حصل، مشيراً إلى ان         
  ". وليس إلى أي سلطة أخرى

ـ     "فتح"خالصة موقف    ، اعتبار ما حصل من الماضي، وحصر اإلشـكال     "السفير"، كما يشير ابو العينين ل
ويقول ان الحادث لن يكون له اي تداعيات على مخيم الرشيدية او اي مخيم              . في طابعه الفردي الصرف   

  .. آخر في لبنان
بتسليم الجناة، فيلفت ابو العينين الى ان المـسؤولية ال يتحملهـا فقـط              وحمدان  " حماس"اما عن مطالبة    

، اذ قام الكثر من مـرة بـشتم         "الجريح تعرض لهؤالء باالستفزاز طيلة يومين     "أعضاء حركته، ذلك ان     
  . رموز فلسطينية وفتحاوية، االمر الذي اضطر هؤالء الى الرد على االشقر، حسب ابو العينين

، فال امكانية على االطالق لتسليم المتورطين في ما حصل، للدولة والقضاء اللبنـاني،              "فتح"وبالنسبة الى   
على اتهامها، فـإن ابـو      " حماس"اما في حال استمرت     ". الحادث فردي وال خلفيات سياسية له     "ذلك ان   

م هم يتهمونني على الصعيد الشخصي بأنني قد قمت بالتحريض عليهم وتهديـده           : "العينين يجيب ببساطة  
  ."منذ مدة، فلما ال يدعون علي أمام القضاء إذاً؟

  ٣١/١٢/٢٠٠٧السفير 
  
   تتجاوز أزمة البارد وتستعرض قوتها في البداوي "فتح االنتفاضة" .٢٤

 ، في مخيم البـداوي،    مسيرة حاشدة "   االنتفاضة -حركة فتح   "نظمت  :  عمر ابراهيم  ،البداوي/شمال لبنان 
النطالقة الحركة، حملت الكثير من األجوبة ووجهت رسالة لمن يعنيهم          لمناسبة الذكرى الثالثة واالربعين     

األمر بانها ما تزال موجودة على الساحة وحاضرة للقيام بالدور المطلوب منها بالتعاون مع باقي فصائل                
مـة،   القيادة العا-قوى التحالف الفلسطينية، وتحديداً حليفتها في التوجه واالنتماء السياسي الجبهة الشعبية     
  . التي ميزت مشاركتها بمجموعات عسكرية قدمت إلى جانب الفتحاويين عرضاً عسكرياً

في الشمال خليل ديب كلمة شدد فيها على التمسك بخيار البندقية           "  االنتفاضة -فتح  "ألقى مسؤول حركة    و
 ووفـق  ليست قميصاً او اسماً يتبدل مـع الظـروف     " فتح: "كحل وحيد الستعادة االرض والكرامة، وقال     

المتغيرات، هي عنوان نضال وتضحية تعتمد على البندقية والقوة لتحصيل حقوقها، وليس عبر التفاوض              
واالستسالم، ونحن ماضون في طريقنا الذي قدمنا في سبيله الشهداء ولن نتخلى عن خيارنـا بمواصـلة                 

 ونبذ خالفاتهم والعمل    الجهاد حتى تحرير االرض واقامة الدولة وعاصمتها القدس، وعلى الجميع التوحد          
  . ضمن رؤية وطنية شاملة تضع في عين االعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني وتراعي تضحياته الجسام

ما تزال موجودة، ومن كان يعتقد انها قد        " فتح"نحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى لنؤكد للجميع ان         : واضاف
   .انتهت بعد احداث البارد فهو واهم

٣١/١٢/٢٠٠٧السفير   
  
  ال تسوية وال اتفاق مع السلطة الفلسطينية قبل محاربة المقاومة: أولمرت .٢٥

اولمرت، السلطة الفلسطيينة، بمحاربة فاعلة لنشطاء االنتفاضة، بعد         طالب :كفاح زبون : رام اهللا  -غزة  
غرب مدينة الخليـل جنـوب الـضفة        " بيت كاحل "مقتل جنديين اسرائيليين في هجوم مسلح الجمعة في         

وقال أولمرت فـي    .معتبرا ذلك شرطا ال مساومة عليه لتخفيف اسرائيل من قبضتها على الضفة           . الغربية
ما دامت السلطة الفلسطينية ال تتخذ االجراءات المطلوبة بالشدة         "مستهل جلسة الحكومة االسرائيلية، امس      

 مـن شـأنها تغييـر       ، فان اسرائيل ال يمكنها القيام بأي خطـوة        "االرهابية"الالزمة، لمحاربة الجماعات    
كل تغيير على األرض، سيعرض إسرائيل للمخـاطر، ويقـود إلـى            "وأضاف  ". االوضاع على االرض  
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مشددا علـى ان اسـرائيل ال       )". االمنية(ال ننوي المساومة على هذه القضايا       "وتابع قائال   ". مشاكل أمنية 
" االرهابيـة "مة لمكافحة التنظيمات    تنوي التخلي عن مطلبها بأن تتخذ السلطة الفلسطينية االجراءات الالز         

قال أولمرت ان اسرائيل لن تنفذ أي اتفاق، الى أن ينفذ الفلسطينيون التزامـاتهم، وفقـا لخطـة                  و.  بقوة
التي ستظل  ) األمنية(ال نعتزم القيام بأي تسوية فيما يتعلق بهذه القضايا          "وقال أولمرت   ". خارطة الطريق "

  ."السلطة الفلسطينيةجزءا ال يتجزأ من مفاوضاتنا مع 
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   ترشيح معاديين للعرب لمنصب سفير إسرائيل بالقاهرة:ليفني .٢٦

قالت مصادر اسرائيلية ان وزيرة الخارجية ليفني رشحت صحافيا، ومستشرقا من الذين يوصفون              :غزة
شالوم كوهين الذي تنتهي واليته     باألكثر عداء للعرب لشغل منصب السفير الجديد في القاهرة خلفاً للحالي            

، امس فقد رشحت ليفني كال من المستشرق جاي         "يديعوت احرنوت "وحسب صحيفة   . في غضون شهرين  
، اهم مركزي بحثي في اسرائيل، والصحافي ايهود        "مركز هرتسليا متعدد االتجاهات   "باخور، الباحث في    

في اسرائيل، ليتم اختيار أحدهما لمنصب الـسفير        يعاري، المعلق للشؤون العربية في قناة التلفزة الثانية         
واستهجنت الكثير من االوساط في اسرائيل هذا االختيار لوجود رصـيد كبيـر لهمـا مـن                 . في القاهرة 

وتوقع ايلي لؤييل، مدير عـام وزارة الخارجيـة سـابقاً، ان            . التصريحات المناهضة للعرب في سجلهما    
ا المعلنة، حيث انهما يقومان في اوقات متقاربة بالتعبير عـن           ترفض مصر اعتماد االثنين بسبب مواقفهم     

 .مواقف سياسية مناهضة للعرب
 ٣١/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  تساعد الهند على تطوير دفاع مضاد للصواريخ الباكستانية " إسرائيل" .٢٧

روخ ستساعد الهند في تطوير صـا     "إسرائيل"أمس النقاب عن ان      "يديعوت"كشفت صحيفة    )آي. بي. يو(
سـتعمل   "اإلسـرائيلية "وحسب الصحيفة، فإن الصناعات الجوية العسكرية        .مضاد للصواريخ الباكستانية  

على تطوير صاروخ لمصلحة الهند مضاد للصواريخ والطائرات المقاتلة وطائرات االستطالع مـن دون        
إلى "اإلسرائيلية"ة  ويصل حجم الصفقة بين الهند والصناعات الجوية العسكري        .طيار التي بحوزة باكستان   

فـإن   "يـديعوت "وبحـسب    . مليون دوالر ويتوقع ان يوقع عليها الجانبان في الفترة القريبة المقبلة           ٢،٥
من صـاروخ    "أكثر فاعلية "سيكون   "إسرائيل"الذي سيجري تطويره في      "٨باراك  "الصاروخ من طراز    

وتـشمل   . كيلـومتراً  ٧٠ه أكثر من    األمريكي المضاد للصواريخ الطويلة المدى وسيكون مدا       "باتريوت"
الهندية تبادل خبرات عسكرية وتضاف إلى عدة صفقات سابقة بلغ حجمهـا قرابـة              " اإلسرائيلية"الصفقة  

  .ملياري دوالر
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

 
  أعضاء الكنيست يضغطون إلجبار أولمرت على تحمل فشل حرب لبنانمن  ٥٠ .٢٨

لكنيست اإلسرائيلي من االئتالف والمعارضة، على عريضة تطالب بعقد          من أعضاء ا   ٥٠وقع   - رام اهللا 
جلسة للكنيست لبحث نتائج لجنة فينوغراد حول حرب لبنان األخيرة، بعـد اعـالن رئـيس الـوزراء                  
االسرائيلي، ايهود اولمرت االسبوع الماضي، أنه لن يستقيل من منصبه بعد نشر التقرير النهائي للجنـة،            

وجاءت مبادرة توقيع العريضة من رئيسة كتلة       . ا سيتضمنه التقرير في الوقت المناسب     وأنه سيرد على م   
  محـاوالت أولمـرت    "الكنيست والجهاز السياسي ألن ينشط بفاعليـة ضـد          :  وتدعو العريضة  ،ميرتس
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االستمرار في التهرب من مسؤوليته عن فشل الحرب، خاصة بعد تصريحه األسبوع الماضـي أنـه ال                 
 ."الة، وال يعنيه ماذا سيحدثينوي االستق

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
   إسرائيلي لتدمير أنفاق غزة-اتفاق مصري  .٢٩

قالت مصادر عسكرية اسرائيلية، ان الجانبين المصري واإلسرائيلي يعتزمـان البـدء بحملـة              : رام اهللا 
 وقطاع غزة، حسب    بين شبة جزيرة سيناء المصرية    " تهريب السالح "مشتركة، هي األكبر، لتدمير أنفاق      

اتفاق تم بين وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك والرئيس المصري حسني مبارك خالل زيـارة االول                
والراديو االسـرائيلي، إن طـواقم      " يديعوت احرنوت "وقالت مواقع اسرائيلية، بينها صحيفة       .الى مصر 

بر العوجا امـس، لتأسـيس لجنـة        عسكرية وأمنية إسرائيلية ومصرية من المفترض انها التقت عند مع         
وستضم اللجنـة  . مشتركة توكل اليها مهمة قيادة وتنسيق الحرب التي سيطلقها الجانبان لتدمير أنفاق رفح         

 طاقما عسكريا مشتركا، في أقل تقدير، موزعين على عدد األنفاق الممتدة           ٨٠حسب المصادر االسرائيلية    
ـ  ، والتي تقدرها السلط   "فيالدلفيا"أسفل محور    ". طاقم لكل نفق  "على قاعدة   .  نفقا ٩٠ - ٨٠ات المصرية ب

ان الرئيس المصري اوضح خالل لقائه باراك، أن القوات المـصرية فجـرت جميـع               " يديعوت"وقالت  
مخارج االنفاق التي اكتشفتها من جهتها، دون ان تفجر اسرائيل المخارج االخرى في الجهـة المقابلـة،                 

ل الراديو االسرائيلي امس، نقال عن مصدر سياسي إسرائيلي، انه مـن            وقا. والتي تقع داخل حدود غزة    
المقرر أن يصل إلى إسرائيل قريبا وفد امني مصري في إطار االتفاق الخاص بتشكيل طـاقم مـشترك                  
لتنسيق النشاطات األمنية على امتداد محور فيالدلفيا بين مصر وقطاع غـزة وعلـى امتـداد الحـدود                  

 .  لمنع عمليات تهريب األسلحة المصرية-اإلسرائيلية 
 ٣١/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

 
  " فينوغراد"بعد " إسرائيل"هزة أرضية تترقبها  .٣٠

أن تقرير لجنة فينوغراد أمـس سـيحدث هـزة       "يديعوت"ذكرت صحيفة    : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
نيـسان  / ر في ابريل  ، وسيكون أكثر حدة من التقرير الجزئي الذي صد        "إسرائيل"أرضية بعيدة المدى في     

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من لجنة فينوغراد قولها إن التقرير النهائي لن يكون مـن                 .الماضي
ناحية قوته وحدته أقل من التقرير الجزئي، وستكون انعكاسات بعيدة المـدى للهـزة األرضـية التـي                  

تقرير الذي يتوقـع صـدوره فـي        وأصبحت لجنة فينوغراد في المراحل األخيرة من إعداد ال         ".سيحدثها
وقال المقربون مـن لجنـة       ".إسرائيل"أواسط الشهر المقبل وبعد مغادرة الرئيس األمريكي جورج بوش          

  ".صياغات التقرير النهائي ستكون حادة وواضحة وذات تأثير بالغ في الجمهور"فينوغراد إن 
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  رائيل بالكمامات الواقية مؤشر لحرب قادمةانشغال إس": الدستور"بركة لـ  .٣١

 استجواب حول أسباب التأخير فـي       ، قدم النائب العربي في الكنيست محمد بركة       : حسن مواسي  -القدس  
 فـي   ، إذا ما كان انشغال وزارة األمن اإلسـرائيلية        ،وتساءل بركة  . جمع الكمامات من البلدات العربية    

وقـال  . مؤشرا آخر الستعداد إسرائيل لحرب؟؟     ،ي بحوزة المواطنين  مسألة الكمامات الواقية من الغاز الت     
ـ     هناك أجواء ترقب وتساؤل في أوساط الجمهور حول ما إذا يأتي في            ""الدستور"النائب بركة في حديث ل

 يمكن اعتبار انـه     ، وما جاء به فلنائي    ،إطار استعدادات إسرائيل لحرب قد تقع في كل لحظة في المنطقة          
 وهذا ما نلمسه في تفاصـيل ميزانيـة وزارة          ،ت التي تقوم بها إسرائيل لحرب مستقبلية      ضمن االستعدادا 
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 إن الترتيب الذي    ، التي تخصص ميزانية لشراء ذخيرة وتجديد مخزون األسلحة القائم         ،٢٠٠٨األمن للعام   
   ". بأن السلطات وكعادتها تستثني المواطنين العرب من أية أولوية، يثير القلق،أقرته الوزارة

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  مصادقة قضائية على صفقة إلدانة بشارة : إسرائيل .٣٢

صادقت محكمة إسرائيلية امس على صفقة أبرمتها االجهزة االمنية االسرائيلية والنيابة العامة مـع احـد                
التجمـع  "الصرافين في القدس المحتلة، تدين بموجبها النائب العربي السابق في الكنيست عـن حـزب                

التجمع "ولفت  .  ألف دوالر من دول عربية     ٣٩٠ الدكتور عزمي بشارة بتلقي مبلغ       "الديموقراطيالوطني  
مع نفينا للتهم الموجهة إلى بشارة بأنه نقل أمواال من دول عربيـة إلـى               " الى انه    "الوطني الديموقراطي 

إذ أن جمع التبرعـات     البالد وخرق قانون تمويل اإلرهاب، فإننا ال نعتبر إدخال أموال إلى البالد تهمة،              
وشـدد  . "في الخارج لدعم المؤسسات الوطنية في الداخل هو من األعباء الملقاة على عاتق القائد الوطني              

قضية الدكتور عزمي بشارة من أولها إلى آخرها وبكل تفاصيلها هي قـضية مالحقـة               "التجمع على أن    
لعبرية أمام تحـديات صـعبة لـم تعـد          سياسية ومحاولة فاشلة لتصفية قائد ومفكر عربي وضع الدولة ا         

  ."تحتملها، فعملت على التخلص منه عن طريق تلفيق ملف أمني خطير ضده
  ٣١/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  رضى عن اليونيفيل وخشية من الوضع اللبناني: إسرائيل .٣٣

أمس، نقالً عن مصادر رفيعة المستوى في األمـم المتحـدة، أن            " هآرتس"ذكرت صحيفة   : يحيى دبوق   
اليونيفيل قامت بتشديد إجراءاتها الرقابية على الممرات القائمة على طول مجرى نهر الليطاني في              قوات  

جنوب لبنان، منعاً من انتقال السالح إلى جنوبه، مشيرةً إلى رضى إسرائيلي عن أداء القوات الدولية، في                 
لحرب األخيرة علـى لبنـان،      ظل خشية من أن تؤدي األزمة اللبنانية القائمة، إلى عودة أوضاع ما قبل ا             

مصادر في األمم المتحدة أكدت أن قوات اليونيفيل عززت         "وقالت الصحيفة إن     .وتعزيز وضع حزب اهللا   
رقابتها في األسابيع القليلة الماضية على الجسور والممرات القائمة على نهر الليطاني، في إجراء يهدف               

ة وذخائر من شمال البالد إلى جنوبها، وال سيما     إلى وضع صعوبات أمام حزب اهللا وردعه عن نقل أسلح         
  ."مع إسرائيل) للحدود(ة المتاخمة باتجاه المنطق

  ٣١/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  
   بعد وصول نصفهم إلى العريش قطاع غزةانفراج جزئي في أزمة حجاج .٣٤

  حاج فلسطيني من قطاع غزة الى مدينة العريش المصرية، فيما          ١٢٠٠وصل نحو   :  فتحي صباح  -غزة  
 حاج الى ميناء نويبع المصري على البحر االحمر قـادمين           ١٤٠٠وصل بقية الحجاج البالغ عددهم نحو       

جاء هذا االنفراج في اعقاب تفاقم الوضع على ظهر السفينة االولى عندما            قد  و. من مدينة العقبة االردنية   
صدر نداء اسـتغاثة    ال ما دفعه ماقتحم عدد من الحجاج قمرة القيادة وامروا القبطان باالمتثال ألوامرهم،           

  .اعلن خالله ان السفينة مختطفة
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الحياة 

  
  تقارير احصائية تبين فداحة االنتهاكات االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني .٣٥

 أعدته دائرة العالقات القوميـة      اتقريرأن  : د ب أ   نقال عن    رام اهللا  من   ٣١/١٢/٢٠٠٧ الدستور   نشرت
 فلـسطينيا واعتقـل     ٤٣٥ أشار إلى أن الجيش االسرائيلي قتـل         ،حرير الفلسطينية والدولية في منظمة الت   

 طفالً تقل أعمارهم عـن      ٥٥وأوضح أن من بين الشهداء      . ٢٠٠٧  منزال خالل عام   ١٢٠وهدم  ،  ٣٤٨٠
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في عمليات اغتيال وإعدام ميداني منظمة من قبل قوات         سقطوا  مواطنا   ١٠٣  كما أن هناك    عاما، ١٨الـ  
خمسة من األسرى في سجون االحتالل نتيجة اإلهمال الطبـي أو القتـل             ضافة إلى استشهاد    إاالحتالل،  
ـ ١٣  على مواطنا٦٩ أما الحواجز االسرائيلية فقد تسببت بوفاة       .المباشر فـي حـين   . ا عـسكري اجزا ح
 ٣٠٠ بينما ال يـزال هنـاك نحـو    ،نتيجة منعهم من الخروج من قطاع غزة للعالج مريضا ٥٦استشهد  
ونوه التقرير إلـى أن      .ترفض سلطات االحتالل السماح بعالجهم خارج القطاع ويتهددهم الموت        آخرين  
بجراح مختلفة إما برصاص االحتالل أو نتيجة الضرب المبـرح مـن            أصيبوا   مواطنا فلسطينيا    ١١٩٢

، جنوده أو لتعرضهم للغازات السامة التي يطلقها جيش االحتالل على المتظاهرين الرافـضين لـسياسته              
  .خالل العام المنصرم

أن سـلطات االحـتالل   إلى أشار أن التقرير : نابلس من   ٣٠/١٢/٢٠٠٧ وكالة معاً اإلخباريـة      وذكرت
 حيث صودر فـي   واصلت بناء جدار الضم والتوسع العنصري ومصادرة المزيد من األراضي لصالحه،            

االحـتالل  ات، فيمـا قـام       دونما لبناء مقاطع من الجدار، ولتوسيع المـستوطن        ٣١٤٣ نحو   ٢٠٠٧العام  
 أضرارا فادحة بالمزروعات، األمر الذي أدى إلـى اقـتالع           ا آالف دونم، ملحق   ٣بتجريف ما يزيد عن     

  . شجرة مثمرة، معظمها من أشجار الزيتون، إضافة لبناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة٢٤٨٠
ضامن الدولي لحقـوق اإلنـسان،      مؤسسة الت  أن   :نابلس من   ٣١/١٢/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    وأوردت
 ٥٤٢الفلتان األمنـي    ، في حين كانت حصيلة      ٢٠٠٧ شهيداً فلسطينياً سقطوا خالل عام       ٤٥٤ن  ذكرت أ 

  . قتيال١٥٥ًحزيران وحده / مشيرة إلى أن عدد القتلى بلغ في شهر يونيو،قتيالً فلسطينياً
 بتسيلم  منظمة أن: يكا هاريسون ريب نقال عن مرسلتها     القدس من ٣٠/١٢/٢٠٠٧ رويترز    وكالة وأوردت

ن عدد االشخاص الذين قتلوا في الصراع الفلسطيني االسرائيلي         أ ،في تقريرها السنوي  ذكرت  سرائيلية  الا
 انتهاكات حقوق واالنسان في قطـاع غـزة والـضفة           ، في حين أن   ٢٠٠٧تراجع بصورة حادة في عام      

 فلسطينيا في غزة والـضفة الغربيـة حتـى    ٣٧٣ن القوات االسرائيلية قتلت  وأوضحت أ  .الغربية زادت 
 شخصا في نفس الوقـت مـن العـام     ٦٥٧  الجاري، في حين كان هناك     كانون االول / ديسمبر ٢٩تاريخ  
% ٥٠ مقارنة بأكثر مـن      ،غير ضالعين في اشتباكات   كانوا  من القتلى   % ٣٥  وأشارت إلى أن   .الماضي
 أقـل عـدد منـذ       ، وهو ما يشكل   ن اسرائيليين قتل الفلسطينيون سبعة مدنيي    وفي المقابل    .٢٠٠٦في عام   

حـين  في  .  ستة جنود اسرائيليين في الفترة نفسها      ، بينما قتل  ٢٠٠٠اندالع االنتفاضة الفلسطينية في عام      
ن عدد سكان المـستوطنات  من جهة أخرى ذكر التقرير أو . مدنيا اسرائيليا١٧ شهد مقتل ٢٠٠٦عام  أن  

فـي  % ١,٥نمـو نـسبته     مع  مقارنة  ،  ٢٠٠٧عام  الفي  % ٤,٥نسبة  االسرائيلية في الضفة الغربية نما ب     
أن عدد الفلسطينيين المحتجزين لدى اسـرائيل مـن دون           وعلى صعيد آخر لفتت المنظمة إلى        .اسرائيل
 لم تف بوعودها بتسهيل التنقـل عنـد نقـاط           مع االشارة إلى أن اسرائيل    . %١٣  إلى ارتفعقد  محاكمة  

منذ تولي حماس   غزة  قطاع  ل أن حصار اسرائيل     يبين التقرير أيضا  و .غربيةالتفتيش الكثيرة في الضفة ال    
  . يعتمدون على االغذية القادمة من المعوناتالقطاع في المئة من أهل ٨٠ جعل نحو ،السيطرة عليه

  
   كان األكثر انتهاكاً لحقوق األسرى الفلسطينيين٢٠٠٧العام : تقرير .٣٦

ارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن تصاعداً أعلن مدير دائرة اإلحصاء بوز: رام اهللا
، وأن االنتهاكات بحق األسرى تواصلت ٢٠٠٧ملحوظاً قد طرأ على نسبة اإلعتقاالت خالل العام 

عن % ٣٤,٢وكشف أن العام المنصرم شهد ارتفاعا في عمليات اإلعتقال بنسبة . وتصاعدت هي األخرى
وبين فروانة أن .  حالة يوميا٢١ً مواطناً، بمعدل ٧٦١٢وعه العام الذي سبقه، حيث اعتقل ما مجم

 معتقالً كانوا من الضفة الغربية والقدس ومناطق ٦٨٢٤الغالبية العظمى من بين الذين اعتقلوا وعددهم 
ونوه إلى أن هذا ال يعني أن كل من اعتقل ال زال محتجزاً بل جزء كبير منهم قد أطلق سراحه بعد . ٤٨

.  وجزء ال زال في األسر، مضيفاً إلى أن هناك المئات من حاالت االعتقال لم يتم توثيقهاأيام أو شهور
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وأشار إلى أنه في العام المنصرم، تصاعدت ظاهرة اعتقال أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين الذين 
يرفضون التجاوب مع أجهزة األمن بهدف إجبارهم على االعتراف، وأيضاً أقارب من تدعي بأنهم 

وفيما يتعلق باألطفال األسرى، بين أن . طلوبين لها، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهمم
 طفالً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد األطفال ٢٢٠ قرابة ٢٠٠٧قوات االحتالل، اعتقلت خالل العام 

نفس الفترة قرابة وأشار من جهة أخرى إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خالل .  طفال٣٥٠ًاألسرى اآلن 
 أسيرة، وجميعهن من ٩٧ مواطنة، موضحا أن مجموع األسيرات لغاية اآلن في السجون اإلسرائيلية ٦٠

 اجمالي عدد المعتقلين أما.  أسيرات من قطاع غزة٤ باستثناء ٤٨الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ
 ٥٤٠ من قطاع غزة، ٨٢٠لغربية،  معتقالً من الضفة ا٨٨١٦ معتقل منهم ١٠٤٠٠ بلغ قرابة فقداآلن، 

وذكر أن من بين . ، باإلضافة لعشرات من المعتقلين العرب٤٨ أسيرا من مناطق ١٥٤من القدس، و
من اجمالي عدد المعتقلين، % ٤٨,٣ معتقالً يقضون أحكاماً مختلفة، ويشكلون ما نسبته ٥٠٢٦المعتقلين 

 معتقالً رهن ٨٩٠، بينهم  %٤٣,١ا نسبته  معتقالً بانتظار المحاكمة ويشكلون م٤٤٨٤فيما هناك 
وأفاد في سياق آخر أن متوسط المساحة  %. ٨,٦االعتقال اإلداري وبدون تهمة أو محاكمة ونسبتهم 

 متر مربع فقط، ٢,٩ متر مربع إلى ٣,٤المخصصة لألسير الواحد قد تقلصت خالل العام المنصرم من 
. نة القانون والتشريع في الكنيست في أكتوبر الماضيوهو ما أكدته معطيات إدارة مصلحة السجون للج

 معتقالً على ثالث دفعات، في اطار ما ٧٧٨سراح  ق أطال شهد،٢٠٠٧ومن جهة أخرى ذكر أن العام 
  .يسمى حسن النوايا وتعزيز الثقة

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  منذ االنتفاضة األولىشهيدا  ٧٤ الـ بلغواالسجون والمعتقالتشهداء : فؤاد الخفش .٣٧
أن األسير فادي عبد اللطيف أبو ، أكد الباحث والمتخصص في شؤون األسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش

 لعام ٤ شهور، هو الضحية رقم ٥ي اعتقل فقط قبل ذ، والعاما ١٩ـالرب والذي لم يتجاوز من العمر ال
 عقب تعرضه بوع االسرائيلي منذ يومين، بعد أن قضى شهيدا في سجن جل في سجون االحتالل٢٠٠٧

 من الفلسطينيين الضحايا في السجون اإلسرائيلية منذ اندالع ٧٤ الضحية رقم  أنهكما. إلهمال طبي كبير
عدا عن الذين تم إعدامهم بدم بارد لحظة اعتقالهم والذي يزيد هذا . ٨٧ عامشرارة االنتفاضة األولى 

  .ع من قضوا من الحركة األسيرة أسير فلسطيني هو مجمو١٩٣عددهم عن 
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   االسرائيليتعذيب وحشي في سجن بتاح تكفاجمعية نفحة تكشف عن وجود  .٣٨

ن  سـجون االحـتالل تـشهد        أ ،كشف محامو جمعية نفحة للدفاع عن حقوق األسرى واإلنسان         :نابلس
ريش المعتقل في سجن بتاح تكفا      ، كما حدث مع األسير زياد م      ١٩٦٧تدهوراً خطيراً هو األسوأ منذ عام       

منعه من النـوم لفتـرات   ، إضافة إلى والذي يتعرض للشبح عشرين ساعة متواصلة في كل جولة تحقيق         
  .طويلة

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   في رفح قتلته قوات اإلحتالل عن قرب فلسطينيشهيد .٣٩

فلسطينية في مدينة رفح عثرت على جثة  ان الطواقم الطبية ال،أعلنت مصادر طبية فلسطينية ظهر األحد
  شهيد فلسطيني قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، مصاب بعدة رصاصات أطلقتها صوبه قوات 
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وأشارت إلى أن الشهيد تعرض إلطالق نار من  .االحتالل اإلسرائيلي خالل توغّلها في محيط المعبر
  .دم بدٍم بارد بعد أن اعتقل وهو حي قوات أعهمسافة قريبة، مما يدلِّ على أنّ

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

   حول االستيطان سوزان سراندون االمريكيةرسالة عتاب من فلسطين الى الممثلة .٤٠
 وجه فلسطينيون يعملون في لجان شعبية لمقاومـة جـدار الفـصل العنـصري               : بديعة زيدان  -رام اهللا   

 هـا كية سوزان سراندون، عبروا فيها عن استهجانهم قبول       يواالستيطان، قبل أيام، رسالة إلى الممثلة األمر      
دعوة رجل األعمال اإلسرائيلي ليف ليفايف، لحضور افتتاح متجره الجديد للمجوهرات، في نيويـورك،              

أن لهـا    واأكـد  حيـث    .معروفة بمواقفها السياسية الشجاعة، ودعمها حقوق اإلنسان في العالم        علما أنها   
طنات غير الشرعية على أراضي قريتي بلعين وجيوس، وكـذلك مـستوطنتي            ليفايف يقوم ببناء المستو   

معاليه أدوميم وجبل أبوغنيم، على األراضي المحيطة بمدينة القدس، مخالفاً القانون الدولي، مؤكـدين أن               
رحـب موجهـو الرسـالة      قد  و .انتهاكات حقوق اإلنسان التي يمارسها تهدف إلى تحقيق األرباح المادية         

راندون إلى األراضي الفلسطينية، وتحديداً للبلدتين المتضررتين، جراء االسـتيطان، وجـدار            بزيارة لس 
  . بأن تُناصر العدل والسالم في فلسطين معبرين عن أملهمالفصل العنصري،

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  

  معهد أبحاث فلسطيني يكشف عن حملة لبناء تسع بؤر استيطانية جديدة .٤١
في تحد للزيارة والدكتور جاد إسحاق، أنه " أريج"األبحاث التطبيقية عهد مكشف مدير  :القدس المحتلة

أعلنت ، المرتقبة من قبل بوش إلسرائيل والتي من المتوقع أن يضغط فيها لوقف النشاطات االستيطانية
يوم الشروع "أن يكون  ٢٠٠٨نشطاء أرض إسرائيل عن يوم الثامن من شهر كانون ثاني  مجموعة

 منظمات ومؤسسات  لزيارة، فيما سارعتافي مستوطنة هار حوما، كنوع من معارضة " بالبناء المكثف
أطلقت حملة لبناء وفي مؤتمر أنابوليس، اولمرت يهودية متطرفة، لإلعراب عن رفضها لتصريحات 

  .تسع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية في إطار تعزيز الوجود اليهودي في المنطقة
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
  كيف تفتح ومتى تغلق؟.. المعابر في فلسطين: تقرير .٤٢

معابر ومنافذ الدخول والخروج من وإلى األراضي الفلسطينية المحتلة كلهـا تحـت             : محمد عبد العاطي  
تستطيع وفقا لالتفاقات الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية منـع أي شـخص ال             التي   ،سيطرة إسرائيل 

وقد اشترطت هذه االتفاقات في بعض بنودهـا إشـراف           . من هذه المعابر   ترغب في دخوله أو خروجه    
 ، الحكومة المصرية وفي أخرى االتحاد األوروبي وفي ثالثة الواليات المتحدة          هاطرف ثالث كان في بعض    

 ١٨  يبلغ عدد المعابر على طول الجدار العازل وحول القدس        إلى ذلك فإن     .وأحيانا هذه األطراف جميعها   
 .معبرا، كما توجد عشرات الحواجز األمنية ونقاط التفتيش األخرى على مداخل القرى والمدن الفلسطينية             

معبـر قلنـديا بـين      ، و األردن و  الضفة الغربية  بينمعبر الكرامة   ،  في الضفة الغربية  ومن أشهر المعابر    
 ،معبر المنطار و ،ر بيت حانون  معب،  معبر كرم أبو سالم   ،   معبر رفح  فهناكغزة   أما في    .القدس ورام اهللا  

في ما يتعلق بمعبر رفح الذي ازدادت شهرته بعد سيطرة حمـاس            و. فضال عن المطار والميناء البحري    
تـشرين الثـاني    /  نـوفمبر  ٢٥فقد بدأ يعمل وفقا التفاقية المعابر وبشكل اعتيادي في           غزة،   على قطاع 

 أشهر  ٧خالل فترة    حيث مر    .جلعاد شاليط  االسرائيلي، لكن الوضع اختلف منذ اختطاف الجندي        ٢٠٠٥
 ١٢ وحتـى    حادثـة االسـر   منذ   إال أنه و   . شخص يوميا  ١٣٠٠ ألف فلسطيني بمعدل يقارب      ٢٨٠زهاء  
  فـي العـام    )أريـج ( ووفقا إلحصائيات معهد األبحاث التطبيقية في القدس         ٢٠٠٦كانون األول   /ديسمبر
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  حيـث  .يوما كان من المفترض أن يفتح فيها       ١٦٨ يوما فقط من أصل      ٢٤ لم يفتح المعبر سوى      ،٢٠٠٧
  . شخص يوميا٣٠٠ فلسطيني أي بمعدل يزيد قليال عن ٧٤٠٠عبر خالل تلك األيام حوالي 

 ٣٠/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  %٦٠ مليون دوالر خسائر شهرية والبطالة تجاوزت ٤٥: قطاع غزة .٤٣

مباشرة التي يتكبدها قطاع غزة منـذ       قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الخسائر الشهرية ال        : غزة
 مليون دوالر شهرياً، وتتوزع على قطاع الصناعة بمعـدل          ٤٥منتصف حزيران الماضي تقدر بحوالي      

 ماليـين دوالر شـهرياً بنـسبة        ١٠، وعلى قطاع الزراعة بمعدل      %٣٣ مليون دوالر شهرياً بنسبة      ١٥
 مليون دوالر شهرياً    ٢٠ات والصيد بمعدل    ، وعلى القطاعات األخرى، التجارة واإلنشاءات والخدم      %٢٢

سـتة  هنـاك   ، في حين أن     %٦٠، فإن نسبة البطالة في القطاع تعدت         اللجنة ووفق تقرير  %.٤٥بنسبة  
ح االحتالل بإدخال أي من المواد الخام       اسم كما أن عدم     .آالف مواطن عالق بسبب إغالق المعابر البرية      

، أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيـشون تحـت           هنتجاتح بتصدير أي من م    اسمالم  عدإلى القطاع، و  
حسب بعض التقديرات، فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الـدولي إلـى             % ٨٥خط الفقر إلى نسبة     

مـع نهايـة تـشرين االول       % ٦٧ إلى أكثر من     ٢٠٠٦مع نهاية العام    % ٣٥ارتفاع المستوى من نسبة     
 أما على   . دوالرا سنوياً  ٦٥٠ل المواطن ليصل إلى ما دون       ، بجانب انخفاض حاد في مستوى دخ      ٢٠٠٧
قبل بداية انتفاضة األقصى لتصل في      % ٧٦ اإلنتاجية من نسبة     تهانخفضت قدر  فقد   القطاع الخاص صعيد  

، إال انـه ومنـذ فـرض        %٤٦ إلى معدل    ٢٠٠٧ وحزيران   ٢٠٠٦الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني       
ن أالتقريـر    وذكـر    %.١١فضت الطاقة اإلنتاجية مباشرة إلى معـدل        اإلغالق الشامل على القطاع انخ    
من مؤسسات القطاع الخاص قامت بخفض أنشطتها التجارية إلى         % ٦٥الدراسات تشير إلى أن أكثر من       

  .من هذه المؤسسات أغلقت أبوابها% ٣٠، في حين أن %٧٥مستوى يزيد على 
  ٣١/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  في األردن" حماس"ضية خلية تأجيل الحكم في ق .٤٤

أجلت محكمة أمن الدولة األردنية، أمس، النطق باألحكام في ما عرف بقضية خلية حركة : عمان
وكان مقررا، أمس، إعالنها بحق ثالثة متهمين .  الشهر المقبل١٤المقاومة االسالمية حماس، الى 

ن حوكموا بتهم المؤامرة بقصد القيام أيمن صالح، أحمد أبو ربيع واحمد أبو ذياب، والذي: أردنيين هم
بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع 

تشرين الثاني العام الماضي التهم التي أسندت لهم، / ونفى الثالثة الموقوفون من اكتوبر. باالشتراك
قد رفضت طلب هيئة الدفاع االستماع لشهادة كل "  الدولةأمن"وكانت . واعتبر محاموهم القضية سياسية

رئيس الوزراء السابق معروف البخيت والناطق اإلعالمي باسم الحكومة ناصر جودة ورئيس : من
اليومية ومدير مكتب قناة " الغد"خالد مشعل ورئيس تحرير صحيفة " حماس"المكتب السياسي لحركة 

  ).بترا(ء األردنية الجزيرة في عمان ومدير وكالة األنبا
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  مبارك وساركوزي يطالبان إسرائيل بمبادرات تسّهل قيام الدولة الفلسطينية .٤٥

دعا الرئيسان المصري حسني :  جيهان الحسيني-القاهرة : ٣١/١٢/٢٠٠٧الحياة ذكرت صحيفة 
لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتسهيل إقامة مبارك والفرنسي نيكوال ساركوزي إسرائيل إلى القيام بمبادرات 

دولتهم المستقلة، كما شددا على ضرورة متابعة مقررات مؤتمري أنابوليس الدولي للسالم والجهات 
وقال مبارك في مؤتمر صحافي مشترك مع . المانحة للفلسطينيين، بهدف تهيئة األجواء لمفاوضات جادة
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" هناك اتفاقاً في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي" إن ساركوزي، عقب محادثاتهما في القاهرة أمس،
عن موقفه من توسيع وقال ساركوزي . في ما يخص المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وقلت مراراً إنه آن األوان إلسرائيل كي . اعتبر نفسي صديقا لكل األطراف" ،المستوطنات اإلسرائيلية
موقفنا ثابت، أن تكون "وأضاف أن . "ممكن، بما في ذلك وقف االستيطانتقوم بمبادرات تثبت أن السالم 

أريد أن تسمعني كل العواصم العربية في هذا . صديقاً وفياً إلسرائيل ال يعني أن تكون صديقاً مجامالً
موقف فرنسا ثابت، وهو (...) الشأن، إنه موقفي الثابت وال أجد غضاضة في أن أعلنه هنا في القاهرة 

  ." في ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجوار إسرائيل آمنةيتمثل
أعلن الرئيس المصري : صالح جمعة -القاهرة : ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس الفلسطينية وأضافت صحيفة 

حسني مبارك أن مصر تبحث عن حل مع جميع األطراف يضمن عودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع 
ك عقب المباحثات الرسمية التي أجراها مع نظيره الفرنسي نيكوال وقال في مؤتمر صحفي مشتر .غزة

ومصر دولة إسالمية، . ساركوزي إن مصر سمحت للفلسطينيين بالذهاب إلى الحج ألن هذا عمل إسالمي
لكن مصر اآلن في موقف حرج جدا حيث يقال أن هؤالء الحجاج يحملون أشياء ممنوعة، وكالم آخر 

هم راجعين من الحج، ونحن اآلن نحاول بكل الطرق المختلفة إيجاد حل لهذا يقول البد من دخولهم ألن
وأردف الرئيس مبارك قائال إنه لكي يتم فتح معبر رفح البد من وجود مندوب مصري  .الموضوع

ومندوب اوروبي ومندوب من فلسطين، والمندوب االوروبي ال يريد الحضور، وإذا سمحت مصر 
رتيب األمور فإن أصحاب اإلتهامات يفبركون اتهامات، ونحن نسعى الى بدخول هؤالء الحجاج بدون ت

حل الموضوع بالطرق التي تستطيع أن تخلصنا من المطبات، نحن ال نريد أن يدخلنا أحد في مطبات، 
وأضاف الفلسطينيون أخوة لنا ونبحث لهم عن حل وال داعي للجعجعة،  .ونحن نريد حل المشكلة
  .يجة معناوالفضائيات لن تأتي بنت

  
  إسرائيل عودة الحجاج العالقين بأنه يمثل انتهاكا ألبسط حقوق اإلنسان سرور يصف منع .٤٦

شن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب هجوما حاداً ضد :  محمد أبو عيطة-العريش، القاهرة 
سط حقوق اإلنسان ووصف قيامها بمنع عودة الحجاج الفلسطينيين العالقين بأنه يمثل انتهاكا ألب" إسرائيل"

تواصل ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين بعد أن " اإلسرائيلية"وهو حق االنتقال، وقال إن السلطات 
ال يستحق إال االزدراء، الفتا " اإلسرائيلي"طردتهم من قبل من أراضيهم األصلية، وأضاف أن الموقف 

طينيين عن غير الطريق الذي تريده إلى أن مصر تبذل جهودها الدبلوماسية لضمان عودة الحجاج الفلس
حتى ال تقوم بالقبض على بعض الحجاج، ورفض المجلس في الوقت نفسه تشكيل لجنة تقصي " إسرائيل"

الحقائق حول أوضاع الحجاج الفلسطينيين على معبر رفح حسبما طالب عدد من نواب المعارضة 
، "إسرائيل"لسياسة المصرية في مواجهة والمستقلين واإلخوان المسلمين، فيما انتقد النواب تساهل ا

بضرورة قيام مصر بمخاطبة المجتمع الدولي والواليات المتحدة ) حزب الغد(وطالب النائب رجب حميدة 
على قبول عودة الحجاج، وأضاف أن هؤالء يدفعون ثمن الخالفات الفلسطينية  " إسرائيل"إلجبار 
  .الفلسطينية

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  حل أزمة حجاج غزة مرهون بموافقة إسرائيل على عبورهم: فعت السعيدر .٤٧

أكدت مصادر سياسية أن القاهرة تجري اتصاالت مكثفة لحل مشكلة الحجاج الفلسطينيين : القاهرة
العالقين في العريش بعد أن نقلتهم من ميناء العقبة من خالل التفاوض مع إسرائيل لتسهيل عودتهم إلى 

 حزب التجمع المصري رفعت السعيد، النقاب عن أن القاهرة تبحث إمكانية حل وكشف رئيس. غزة
أزمة الحجاج الفلسطينيين العالقين في العريش من خالل خطين متوازيين، أحدهما فلسطيني واآلخر 
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أزمة الحجاج الفلسطينيين العالقين في العريش هي أزمة حدود، ذلك أن الحدود تعني : "وقال. إسرائيلي
ولتين، وبالتالي مصر ال يمكنها أن تسمح بمرور أي مسافر إال بموافقة الطرف اآلخر، وهو هنا وجود د

بل إسرائيل، وإال فإن الحجاج سيظلون عالقين في منطقة المابين، وهناك اتفاق المعابر " حماس"ليس 
ليست فقط بيد الذي ال يسمح بفتحها إال بموافقة الطرفين ووجود المراقبين الدوليين، فالمشكلة إذا 

السلطات المصرية، بل بيد الفلسطينيين أنفسهم، أي أنه حينما يتوصل الفلسطينيون إلى تسوية فيما بينهم 
تسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتسمح بعودة المراقبين الدوليين، فسيتم حل اإلشكال آليا، وإال 

طات المصرية وإسرائيل لحل هذه المشكلة، وقد فإن األمر سيخضع لطريقة التفاهم غير المعلن بين السل
  .، على حد تعبيره"حصل هذا في السابق حين خرج الحجاج أنفسهم إلى مكة

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧قدس برس 
  
  رئيس الحكومة السورية يؤكد من عمان ارتباط السالم مع إسرائيل بعودة الجوالن كامال .٤٨

ال سالم يمكن أن : "وم األحد، في عمان إنهقال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري، الي: عمان
تنعم به المنطقة ما لم تضمن عودة الجوالن السوري المحتل كامال حتى خط الرابع من حزيران عام 

ال سالم بدون : "وشدد، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة األردنية السورية المشتركة، أنه". ١٩٦٧
ية وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ال سيما حق العودة إلى عودة ما تبقى من األراضي اللبنان

  ".أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
  ٣٠/١٢/٢٠٠٧قدس برس 

  
  على إسرائيل أن تحمي حدودها بمعرفتها وال تعلق فشلها على مصر: أسامة الباز .٤٩

از مستشار الرئيس للشئون السياسية أن إسرائيل أكد الدكتور أسامة الب:  عبدالرحمن بصلة-بورسعيد 
تحاول إلقاء فشلها الداخلي على مصر ونحن لسنا حراساً لحدودها مع مصر، ونحن جيران مثل أي بلد 

وعلى إسرائيل أن تحمي حدودها بطريقتها الخاصة دون إلقاء . آخر ودورنا فقط عدم التعدي عليها
 جاءت هذه التصريحات أثناء حضور الباز لقاء مع مثقفي .االتهامات على مصر دون سند مع الواقع

  .وأدباء بورسعيد وبمناسبة احتفاالت المحافظة بعيدها القومي
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الوفد المصرية 

  
  االتحاد األوروبي ينفي عالقته بشحنة مواد كيماوية صادرتها إسرائيل .٥٠

لة له بأكياس قالت اسرائيل انه كان       نفى االتحاد االوروبي، امس االحد، وجود أي ص       :  رويترز -القدس  
مكتوبا عليها أنها معونة أوروبية ولكنها في الواقع مملوءة بمواد كيماوية تدخل في صناعة القنابل وكانت                

وأظهرت لقطات مصورة أكياسا بيضاء عليها شعار مرشوش ومكتـوب عليهـا            . متجهة الى قطاع غزة   
قالت أليكس دي مـوني المتحدثـة باسـم االتحـاد           و.  سكر مصدر من االتحاد االوروبي     ٢سي  .اي.اي

االوروبي ان االتحاد يوزع المعونة الغذائية من خالل وكاالت االمم المتحدة وال يقدمها بصورة مباشـرة                
وأضافت دي موني استنادا الى المعلومات التي تلقيناها يبدو أن هذه االكيـاس             . وال يصدر أي سكر لغزة    

سنعتبر االمـر حـدثا     .. ن المعونة االنسانية الخاصة باالتحاد االوروبي     ال يمكن تمييزها عن أي نوع م      
  .جنائيا معزوال وندينه

  ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
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   لتحسين واقع المخيمات الفلسطينية "األونروا" ماليين دوالر حاجة ١٠٣ .٥١
لين حاجة الوكالة الـى      للعامين المقب  "ألونروا"لـأظهرت الميزانية البرنامجية    :  ريما أبوالهيجاء  -عمان  

 مليون دوالر تقريبا لتنفيذ برامج تحسين الهياكل االساسية والمخيمات التابعـة للوكالـة فـي              ١٠٢،٦٥٢
مناطق تواجد االجئين الفلسطينيين وفق ماجاء في ميزانية برنامج تحسين الهياكل االساسية والمخيمـات              

 برنامج تحسين الهياكل االساسية والمخيمـات       وأشار التقرير الى ان   ،  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨في الوكالة لعامي    
يحتوي على ثالثة برامج فرعية وهي التصميم ومراقبة التنفيذ والتقييم حيث تبلغ تقديرات حاجته لعـامي                

 ماليين دوالر، والهياكل االساسية البيئيـة تقـدر حاجتـه بمـا             ١٠،٥٩٧ مامجموعة   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨
 مليون دوالر، و تقـدر      ٨،٨٨٧المخيمات بكلفة تقديرية     الف دوالر، وتحسين المساكن و     ٧٩٣مجموعه  

  . مليون دوالر٨١،٣٣٩اجمالي ميزانية المشاريع لهذه البرامج بحوالي 
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  حماس والخيارات الصعبة .٥٢

  محسن صالح. د
 بفوزها الكبير بأغلبيـة مقاعـد المجلـس التـشريعي           ٢٠٠٦حققت حماس قفزات هائلة في مطلع سنة        

والقفزات الكبيرة قد تحمل في طياتها بشائر التقـدم الـسريع           . طيني، وبتشكيلها الحكومة الفلسطينية   الفلس
بحقائق الواقع، وربمـا    " االرتطام"واختصار المسافات نحو تحقيق األهداف، لكنها قد تحمل أيضا مخاطر           

  .بما يعطّل المسيرة ويعوق الحركة" األطراف واألضالع"تكسير 
 أمام استحقاقات ضخمة، ومعادالت تكاد تكون مستحيلة، وأدركت أن بقاءهـا فـي              وجدت حماس نفسها  

  .السلطة سيحمل أثمانا واستحقاقات باهظة، كما أن تركها السلطة قد يحمل أثمانا أكبر واستحقاقات أشد
وكـان  . حيث ستصاب أيا كان االتجاه الذي ستختاره      " جراحات حتمية "ووجدت حماس نفسها أمام مرحلة      

ا أن تقرر خياراتها ليس استجابة للحاجات المرحلية المستعجلة فقـط، وإنمـا بنـاء علـى رؤيـة                   عليه
إستراتيجية بعيدة المدى، وإال فإنها ستجد نفسها محكومة بمسارات يصنعها خصومها وأعداؤها، وسـتجد              

 إلى تقديم   نفسها مضطرة للتكيف مع متطلبات وشروط اللعبة التي يضعها اآلخرون، وهو ما قد يؤدي بها              
  .التنازل تلو اآلخر

وكـان لهـذا    . كان خيار المشاركة السياسية واالنتخابية أحد الخيارات الصعبة التي تعاملت معها حماس           
  .الخيار مزاياه المغرية

فقد تمكنت حماس من االنتقال من الهامش إلى المركز، ومن المعارضة إلى السلطة، وكسرت ألول مرة                
 فتح قيادة الشعب الفلسطيني، وألول مرة تتولى الحكومة حركة مقاومة إسـالمية  منذ أربعين عاما احتكار   

فرضت نفسها فرضا من خالل انتخابات حرة نزيهة، وحصلت حماس إلى جانب شرعيتها الثورية علـى      
شرعية شعبية ودستورية، سعت من خاللهما لحماية ظهرها وإسناد برنامجها في المقاومـة واإلصـالح               

  .والتغيير
فريـق  " أوقف فوز حماس في االنتخابات حالة االنزالق الحاد في مسار التسوية، وقطع الطريق على              وقد

 للمضي قدما في نزع     ٢٠٠٦كانون الثاني   /الذي كان ينتظر أخذ شرعية شعبية في انتخابات يناير        " أوسلو
  .أسلحة المقاومة وعزل تياراتها والدخول في مفاوضات التسوية النهائية

 كيف أن القادة الغربيين أخبروا      ١٩/١/٢٠٠٦ت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني في        وقد أوضح 
" اإلرهاب والفوضى "بأن عباس تمكن من إقناعهم بضرورة االنتخابات حتى يتمكن من محاربة            " إسرائيل"

وا إلسرائيل بـالتخلي    وأنه تعهد لهم بمباشرة هذه العملية فور انتهاء االنتخابات، وأن القادة الغربيين تعهد            
فـي الخطـوات    " إسرائيل"عن دعم السلطة وقطع العالقات معها إذا لم يِف عباس بوعده، وتعهدوا بدعم              

  .التي ستتخذها لمواجهة الوضع الجديد
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تجري في ملعب   " اللعبة"لذلك فقد كان على حماس أن تتوقع األسوأ بعد االنتخابات؛ غير أن فوزها جعل               
  .ضربها وضرب تيارات المقاومة" شرعية"ديهم خصومها، ونزع من أي

وقدمت حماس نخبة من الكفاءات الفلسطينية الجديدة، وأعطت حكومتُها غطـاء للمقاومـة وعملياتهـا،               
وكشفت مشاركة حماس في السلطة بشكل صارخ العديد من علل النظام الـسياسي الفلـسطيني، ومـدى                 

 اإلسرائيلي األميركي على السلطة، والذي يسعى بكـل         الخلل في اتفاقات أوسلو، وحجم الهيمنة والتسلط      
  .قوة لمنع أي وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، ومنع أي رفع لسقف المطالب الفلسطينية

لكن هذا الفوز وتشكيل الحكومة، كان من وجهة نظر أخرى استحقاقا في غاية الصعوبة ويحمل مخاطر                
ؤية سياسية واضحة، وال تخطيطا جاهزا الحتمـاالت        كبيرة، إذ فوجئت حماس بفوزها، ولم تكن تملك ر        

  .االنتقال من المعارضة إلى السلطة، وتشكيل الحكومة الفلسطينية
وبقدر ما كان قـرار المـشاركة فـي         . ولم تكن هناك أية حالة تهيؤ حقيقية الستيعاب وتحمل هكذا نتائج          
  .االنتخابات متأنيا، بقدر ما كان قرار استالم الحكومة مستعجال

وكانت عملية االنتقال من العمل المقاوم والتزاماته إلى مسار الحكم ومقتضياته نقلة ضخمة وسريعة، لـم                
  .يتسن لها المرور بمرحلة انتقالية وسيطة

ولكن شفع له وجود حالة من شبه اإلجماع لدى قيادة الحركة وقواعدها بضرورة تحمل المسؤولية، وعدم                
ها للحركة، والسعي لتنفيذ برنامج التغيير واإلصالح الذي قدمت حمـاس           خذالن الجماهير التي أعطت ثقت    

  .نفسها على أساسه
لم تنجح الحركة في تقدير حجم التكاليف المحتملة وحجم الخصومة والعداء الذي ستواجهه مـن التيـار                 

في تقدير حجم   المتنفذ في فتح، وال من اإلسرائيليين واألميركان، في حالة تشكيلها الحكومة، كما لم تنجح               
  .المعاناة التي سيتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب ذلك

ولم تكن لدى حماس إجابات واضحة عن كيفية تنفيذ برنامجها اإلصالحي وإدارة العملية التشريعية فـي                
أجواء االحتالل، خصوصا أنه إذا كانت عمليات االعتقال واالغتيال والتدمير جزءا معتادا مـن طريقـة                

دارته الصراع، فإن ذلك يشير على األقل إلى مدى هشاشة تطبيق مشروع اإلصالح والتغييـر    العدو في إ  
  .عندما يكون تحت االحتالل

وقد زاد من تعقيد األمور أن حركة فتح صدمت بفوز حمـاس باالنتخابـات، وتعاملـت مـع المجلـس            
فيها اسـتخدام كافـة الوسـائل       وقرر التيار المتنفذ    . التشريعي والحكومة باعتبارها فقدت شيئا خاصا بها      

  .إلفشال تجربة حماس وإسقاط حكومتها
ولذلك اسـتلمت   . يجب تصحيحه " خطأ تاريخي "ولم يعِط حماس فرصة للحكم، وتعامل مع فوزها وكأنه          

حماس حكومةً قام أبو مازن بنزع الكثير من صالحياتها، سواء في الجوانـب األمنيـة أم اإلعالميـة أم                   
  .بل وغير قادرة في الكثير من األحيان على تنفيذ برامجهاالعالقات الخارجية، 

  :وقد حكم القرار السياسي لحماس خمسة جوانب رئيسية
 اإلصرار على عدم التنازل عن مكتسبات الحركة التي تحققت بفوزها في االنتخابـات التـشريعية،                -١

  .وممارسة حقها الديمقراطي في الحكم
في حال إفشالها وإسقاط حكومتها أكبر بكثير مما ستواجهه في أثناء            الشعور القوي بأن ما يحاك لها        -٢

حكمها، وأن هناك برنامجا جاهزا لضربها وتهميشها بل واستئصالها؛ وبالتالي فإن شرعيتها التـشريعية              
  .والحكومية تمثل مصدر حماية وخط دفاع متقدما لها

  .رب أهلية السعي بكل الطرق لتجنب المواجهة مع فتح أو الدخول في ح-٣
محاولة االستفادة من موقع الحكومة في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وخصوصا منظمـة التحريـر               . ٤

  .الفلسطيني، وفي السعي لتطوير عالقات الحركة العربية والدولية
  . السعي لفك الحصار، وتوفير المال، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني-٥
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رار حماس على البقاء في الحكومة، مع السعي الدؤوب لعالج المـشاكل            وقد تسببت هذه العوامل في إص     
مع فتح، والدخول في مفاوضات طويلة للوصول إلى برنامج سياسي موحد وحكومـة وحـدة وطنيـة،                 

  .وتجنب إراقة الدم الفلسطيني
 غير أن محصلة هذا الحراك السياسي صبت في االقتراب أكثر من المربع السياسي لحركة فـتح، فـي                 

  .الوقت الذي استمر فيه التيار المتنفذ في فتح في برنامجه الحثيث لتشويه حماس وإسقاط حكومتها
ففي الرحلة إلـى  . قدمت حماس أقصى ما تستطيع من تنازالت سياسية في مدة وجيزة تقّل عن عاٍم واحد 

لـسطينية مـع الكيـان      االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الف     " احترام"اتفاق مكة وافقت الحركة على      
  .اإلسرائيلي

ولم يعد في المدى المنظور ما يمكن أن تقدمه لألطراف األخرى التي انفتحت شهيتها بشكل أكبر لمزيـد                  
وقد قلّل ذلك مـن هـامش المنـاورة الـسياسية           . من الضغط على حماس لتحقيق المزيد من التنازالت       
  .المستقبلية للحركة، وأضعف من قدرتها على التحرك

دت حماس نفسها في بيئة عمل وأطر تفرضها اتفاقيات تنظم وجود السلطة وتحدد أفقها وصالحياتها،               وج
  .حماس السياسية وأهدافها اإلستراتيجية" مقاسات"وبشكل متعارض تماما مع 

وتعرضت حماس للضغط المتواصل من خصومها وأعدائها إلفشال فكرة إمكانية المزاوجة بين الـسلطة              
  .ويل األمر إلى مأزق وتناقض ال يمكن حله إال بالتخلي عن المقاومة لصالح السلطةوالمقاومة، وتح

وكانت عملية البقاء في السلطة تعني دفع أثمان باهظة مرتبطة بالتهدئة، وتجميد برنامج المقاومة وتقـديم                
ي عـن   تنازالت سياسية، والدخول في شراكة سياسية مع جهات متهمة بالفساد، فضال عن التعطل العمل             

  .تنفيذ برنامج اإلصالح والتغيير
كما أدى انشغال حماس وحكومتها بفك الحصار، وتوفير المال، ونزع فتائل التفجير الداخلي، إلى وضـع        

بإزالـة  "ملفات اإلصالح والتغيير والمقاومة ومكافحة الفساد على الرف، أي أن حماس انشغلت عمليـا               
  .بتطبيق برنامجها، وليس "اآلثار السلبية الناتجة عن فوزها

عمل حمـاس وحكومتهـا ونوابهـا فـي المجلـس           ) خصوصا في الضفة  (شلّت اإلجراءات اإلسرائيلية    
التشريعي، وظهر إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه اإلجراءات في الوضع الفلسطيني، كما ظهـر مـدى                  

تهم الديمقراطيـة وال    النفوذ اإلسرائيلي الدولي، بحيث تُرك الفلسطينيون لمصيرهم ولم تـنفعهم انتخابـا           
  .، وال الكفاءات المتميزة التي قدموها"تهدئتهم"

، وال لغتهـا    "الهدنـة "، وال موقف حماس من مشروع الـدولتين، وال موقفهـا مـن              "التهدئة"ولم تُحسن   
الدبلوماسية المرنة، من صورتها لدى األميركان فضال عن اإلسرائيليين، واعتبر ذلك مؤشرا على قابلية              

  .نضغاط وتقديم المزيد من التنازالتحماس لال
جعلت كل التحديات واالستحقاقات السابقة بقاء حماس في السلطة أمرا بالغ الـصعوبة، غيـر أن أسـوأ                  
األمور كانت في استخدام أطراف فلسطينية متنفذة االنفالت األمني أداة إلسقاط حماس وتشويه صورتها؛              

  .اصر من فتح وحماسفكانت االشتباكات الدامية المؤسفة بين عن
وفي الوقت نفسه لم يكن لدى حماس الوسائل واألدوات اإلعالمية المكافئة، لمقابلة حمالت التشويه التـي                

  .تتعرض لها من خصومها ومن اإلسرائيليين واألميركان
ـ         أحد الخيارات الصعبة التـي رأت نفـسها        " الحسم األمني "كان لجوء حماس في القطاع إلى ما يعرف ب

  .إليه، بعد أن أخذت أطراف فلسطينية بتنفيذ خطة دايتون األميركية على األرضمضطرة 
ولم تكن حماس تخطط للسيطرة على القطاع؛ إذ إن إدارته في مثل هذه الظروف من االحتالل والحصار                 

  .تضع أي جهة مهما كانت كفاءتها تحت أعباء ال تطاق" كرة لهب"هو 
ل أن تكون شاهدا صامتا على انفالت أمني منظم تـديره أجهـزة             لكن حماس في الوقت نفسه لم تكن لتقب       

  .أمنية تتبع السلطة، وتستهدف إسقاط حكومة حماس، وضرب بنيتها التحتية واغتيال كوادرها
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رافقتها إراقة دماء، وحمالت تشويه إعالمي، وأخطاء في الممارسـة الميدانيـة؛            " الحسم"غير أن عملية    
  .حماسفكان ذلك مما أساء إلى صورة 

وبدا األمر أمام الناس وكأنه صراع على السلطة، وهو ما أدى إلى حالة من الضيق واإلحبـاط، شـملت                   
  .الكثير من المؤيدين والمتعاطفين في العالم العربي واإلسالمي

قد يظهر أن من مصلحة حماس ترك الحكومة والتخلي عن السيطرة على قطاع غزة والتركيـز علـى                  
ب أعينها أن استثمارها الحقيقي هو في اإلعداد الحثيث الجاد لالنتفاضة القادمـة             المقاومة، وأن تضع نص   
  .بوسائل جديدة ومبدعة

الذي وجدت حماس نفسها فيه، هو خيار قـد         " المستنقع"غير أن مثل هذا الخيار، الذي قد يبدو أفضل من           
أنها لن تواصـل اسـتهداف      فما هي الضمانات التي يمكن أن توفرها السلطة ب        . يحمل أثمانا باهظة أيضا   

حماس ومحاولة سحقها؟ خصوصا أن الكل يعلم مضامين خريطة الطريق ومشروع التسوية الذي التزمت              
  .به السلطة، فضال عن خطة دايتون وغيرها

ثم ما هي آفاق إحداث أي تغيير إيجابي في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء وتفعيل منظمـة                  
نية، والقيام بإصالح السلطة ومؤسساتها؟ إذا كان المراد أن يدار المشروع الوطني مـن              التحرير الفلسطي 

  .أطراف تحظى بقبول إسرائيلي وأميركي، ومتهمة بالترهل والفساد
وكيف يمكن السير بالمشروع الوطني إذا لم يتم احترام الشراكة السياسية ونتائج صناديق االقتراع؟ وهل               

 حالة اإلحباط، الناتجة عن إصرار طرف ما على احتكار القيـادة و القـرار               من الصحيح االستسالم إلى   
  السياسي؟

من الواضح أن حركة ذات تمثيل شعبي واسع مثل حماس لن ترضى بتهميش نفسها، وستصر على حقها                 
في المقاومة، وفي اإلسهام في إصالح الوضع الفلسطيني، بل والوقوف في وجـه أي مـشروع تـسوية                  

  .لحقوق الفلسطينيةينتقص من ا
وعلـى  . وهو ما يعني أن ترك حماس الحكومة وتسليم غزة لن يتم إال وفق ترتيبات وضمانات مـسبقة                

ذلك، فإن المخرج الحقيقي سيكون في عودة األطراف الفلسطينية إلى الحوار، وتقديم المصالح الوطنيـة               
  .العليا، وتوجيه السالح نحو العدو فقط

  ٣٠/١٢/٢٠٠٧الجزيرة نت 
  
  مصر ومهزلة حجاج غزة .٥٣

  عبد الباري عطوان
الرئيس المصري حسني مبارك ابدي انزعاجه من تركيز الفضائيات على قضية الحجـاج الفلـسطينيين               
العائدين الى قطاع غزة، واعترف ان بالده في حالة حرج كبير بسبب هذه القضية، ولكنه لـم يقـل ان                    

ية، وخضوعه الكامل المالءاتهما هو الـذي يـضعه،         ضعف نظامه امام الحكومتين االمريكية واالسرائيل     
  .ومصر الدولة االقليمية االكبر، في هذا الوضع المحرج دون اي سبب او مبرر

امتدحنا في هذا المكان موقف الحكومة المصرية في ممارسة سيادتها على حدودها وسـماحها لحجـاج                
ين، وطالبنا بتضامن عربي معهـا فـي        قطاع غزة بالمرور عبر معبر رفح، دون أخذ اذن من االسرائيلي          

مواجهة حملة االبتزاز التي تتعرض لها، بسبب هذه المواقف الوطنية التـي تجـسد تطلعـات الـشعب                  
المصري وكرامته وتراثه الوطني العريق، وتمثلت في استخدام اللوبي الىهـودي للكـونغرس ودفعـه               

ها، ولكن النظام المصري اصر على تخييـب        للتلويح باقتطاع مئة مليون دوالر من المساعدات السنوية ل        
ظننا كعادته دائما، وبادر بسرعة قياسية للتراجع عن هذه المواقف، وبطريقة مخجلة، واالكثر من ذلـك                

  .الدفاع عنها، واالستماتة في تبريرها
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الـشيخ  هذا التراجع المؤسف جاء بعد الزيارة التي قام بها ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي الى شرم         
ولقاءاته مع الرئيس مبارك، ونظيره المصري المشير طنطاوي، عالوة على اللواء عمر سليمان رئـيس               
جهاز المخابرات العامة، وال نعرف ما هي التهديدات، او االغراءات، التي لوح بها باراك ودفعت اركان                

ن حيث اتـوا، ومطـالبتهم      النظام المصري لتغيير رأيهم مئة وثمانين درجة بشأن عودة هؤالء الحجاج م           
  .بتوقيع تعهدات، وهم في عرض البحر، بالقبول بالعودة الى سجنهم في القطاع عبر المعابر االسرائيلية

نا محاضرة في المؤتمر الصحافي الذي عقده مـع الـرئيس الفرنـسي نيكـوال               ي عل ىالرئيس مبارك الق  
 وجود ممثل للجنة الرباعية، وآخر عن       ساركوزي حول معبر رفح، واالتفاقات المتعلقة به، مثل ضرورة        

السلطة الفلسطينية في رام اهللا، كشرط العادة تشغيله، ولكن الرئيس مبارك نسي، وهـذه ليـست المـرة           
االولي، انه عندما سمح لهؤالء الحجاج بالمغادرة عبر المعبر نفسه الى االماكن المقدسة فـي انتفاضـة                 

  . الممثلين متواجدين على المعبركرامة نادرة الحدوث، لم يكن اي من هؤالء
االرجح ان اسرائيل ابتزت النظام المصري بااليعاز النصارها في الكونغرس باستخدام ورقة المساعدات             
للضغط على الحكومة المصرية لبذل جهود اكبر لمكافحة ظاهرة االنفاق على الحدود المصرية مع قطاع               

ومة، فقرر هذا النظام الرد على هذا االبتزاز باستخدام         غزة، واستخدامها في تهريب اسلحة لحركات المقا      
ورقة الحجاج هذه، وعندما توصل الى اتفاق مع الحكومة االسرائيلية عبر باراك، و تـصافت القلـوب،                 
عادت حليمة الى عادتها القديمة وتم التراجع عن وقفة العز القصيرة جدا هذه، وبـدأت عمليـة التنكيـل                   

عراء، ومطالبتهم بالعودة الى اهلهم وذويهم عبر المعابر التي تـسيطر علىهـا             بالحجاج والزج بهم في ال    
  .اسرائيل بالكامل

الذريعة التي استخدمتها اسرائيل في معارضتها لعودة هؤالء عبر معبر رفح، تتلخص في مزاعمها بـان                
ومـة   ومن المؤسـف ان الحك     ،بعض هؤالء خرجوا من اجل تلقي دورات تدريبية على اعمال االرهاب          

المصرية صدقت هذه المزاعم، دون ان تسأل نفسها كيف سيتدرب هؤالء على اعمال االرهـاب وهـم                 
  .الذاهبون الى الحج، ولفترة زمنية ال تزيد عن عشرة ايام

والسؤال األهم هو، هل توجد معسكرات تدريب على االرهاب في ادغال مكة المكرمة والمدينة المنورة،               
، على حد علمنا ان المملكة العربية السعودية هي احدي          ى وديان منطقة من   وفي منحنيات جبل عرفات او    

 وزجت بأكثر من عشرين الف شرطي ورجل امن لتـأمين           ،اكثر دول العالم حماسة في مكافحة االرهاب      
ويبدو ان المسؤولين االسرائيليين والذين اطلقوا هذه الذرائع، وسلم بها          . موسم الحج من اي اعمال عنف     

المصريون، يتحدثون عن حج في تورا بورا، او منطقة وزيرستان الحدوديـة بـين باكـستان                نظراؤهم  
  .وافغانستان، وليس حجيجا الى مكة المكرمة الذي نعرفه

اسرائيل تتعمد اهانة النظام المصري، وتدمير ما تبقي له من مصداقية، وبدال من ان يتصدي هذا النظام                 
، ومكانتها، وكرامة شعبها، وتضحياته المشرفة وإرثـه الـوطني          لهذا االذالل بما يتناسب مع حجم مصر      

والتاريخي، يستأسد على حجاج فلسطينيين مرضي وطاعنين في السن، ويتعمد اذاللهم واهـانتهم حتـي               
  .يثبت لالسرائيليين واالمريكان انه ينفذ مطالبهم وامالءاتهم على الوجه االكمل

اذا ما سمحت لحجاج غزة بالعودة عبر معبر رفح، هل ستنفذ           ماذا ستفعل اسرائيل وامريكا عقابا لمصر       
  تهديداتها باقتطاع مئة مليون دوالر من المساعدات، وهل ستنهار مصر اذا ما اقتطع هذا المبلغ؟

مصر لن تنهار، وهذا المبلغ لن يؤدي الى تجويع شعبها اذا ما توقف، فمليـاردير واحـد مـن هـؤالء                     
ين حوله، يستطيع ان يسدد هذا المبلغ الذي يعتبر فكة بالنسبة لشخص مثـل              المنتفعين من النظام، والملتف   

  .ملك الحديد، احد ابرز اعمدة النظام والكثيرين من امثاله، واعفونا من ذكر االسماء
النظام المصري يملك اسلحة قوية يستطيع، لو استخدم بعضها، ان يركع اسرائيل وامريكـا، خاصـة ان                 

ة تنتقل من فشل الى آخر في العراق وافغانستان واخيرا في باكـستان، وباتـت     سياسات االخيرة الخارجي  
  .هاياجة الى مصر اكثر من حاجة مصر البح
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ماذا لو غضت الحكومة المصرية النظر عن هجرة االفارقة الى اسرائيل عبـر سـيناء، او لـو ادارت                   
ال نتحدث عـن فـتح الحـدود        ظهرها لعمليات تهريب االسلحة الى المقاومة في قطاع غزة؟ ونحن هنا            

المصرية لماليين المتطوعين المصريين الذين يريدون االستشهاد دفاعا عن كرامة األمة والعقيدة علـى              
  .ارض فلسطين المغتصبة

النظام المصري يملك الكثير من اوراق القوة ضد اسرائيل وامريكا، ولكنه اختـار المـسكنة و التـذلل                  
نطقة، من اجل حفنة من الفضة االمريكية وهو وضع ال يستحقه الشعب            والتخلي عن دوره القيادي في الم     

المصري المشهود له بالوطنية وعزة النفس والتضحية من اجل كرامة بالده وأمتـه، ومـن المؤكـد ان                  
  .صبره ليس بال حدود

ـ                 ؤدي الخطر الذي ال يدركه مستشارو هذا النظام ان هذه السياسات التي تخدم االمن االسرائيلي، ربما ت
الى نتائج عكسية على االمن المصري نفسه، فأنفاق رفح هـي طريـق فـي اتجـاهين، واذالل شـعب                 
والمشاركة في حصاره وتجويعه واذالله بالطريقة التي نراها ربما تدفع بعض المتطرفين فـي اوسـاطه                

لى النتائج  للتصرف بطريقة ال تتسم بالحكمة والعقل، وأحداث طابا وشرم الشيخ االخيرة هي خير مثال ع              
  .التي ترتبت على اذالل مواطني سيناء وتهميشهم ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة العاشرة
  ٣١/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
  وقفة مع فتح في ذكرى انطالقتها .٥٤

  عوني فرسخ
 أعلنت حركة فتح عن أولى عملياتها في األراضي المحتلة سـنة            ١٩٦٥يناير  / في األول من كانون ثاني    

 كانت العملية التي نفذها فدائيها األول بدائية إال أنها أشرت لما بدا نقله نوعية في الـصراع                   وإن .١٩٤٨
  فهي أوال أكدت تواصـل رفـض الـشعب           .التاريخي مع االستعمار االستيطاني العنصري الصهيوني     

 ،ائـه مـن أبن   % ٦٥من ترابه الوطني وتهجير      % ٧٨العربي الفلسطيني األمر الواقع المتمثل باحتالل       
 سـجلت بدايـة     ،  وهي ثانياً   . الصهيوني –برغم الخلل الفادح بموازين القوى لصالح التحالف االمبريالي         

 وهو الخيار الذي كانت تنادي بـه عـشرات         ،االلتزام بالكفاح المسلح كخيار استراتيجي للتحرير والعودة      
 ،وهـي ثالثـاً   .  لقرن الماضـي  المنظمات الشبابية الفلسطينية التي برزت على المسرح أوائل ستينيات ا         

جامعة الدول  " الصهيوني، التي كانت     –أعادت االعتبار للمقاومة الشعبية في التصدي للتحالف االمبريالي         
  .١٥/٥/١٩٤٨قد استبعدتها من الصراع عندما حلت منظمات المقاومة الفلسطينية في " العربية 

/ ة الهزيمة وقعت معركة الكرامة فـي آذار         وفي مرحلة عمت فيها مشاعر اليأس واالحباط وشاعت ثقاف        
 لتدخل بهـا التـاريخ      ، التي خاضها فدائيو فتح  بمشاركة ضباط وجنود الجيش األردني          ،١٩٦٨مارس  

 الذين نظروا   ، والعديد من أحرار أوروبا    ،  إذ تدفق عليها آالف الشباب العرب       .العربي من أوسع أبوابه     
العمل الفدائي أنبل   "   وذلك ما عززه قول الرئيس جمال عبد الناصر           .إليها باعتبارها بؤرة الثورة العربية    

 وبالمكانة التي احتلتها فتح عند األنظمة والجماهير العربيـة، تقبلـت غالبيـة              ."ظاهرة في ليل الهزيمة   
 .الفصائل والشخصيات الفلسطينية تولي ياسر عرفات رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية            

   ١٩٦٤ الذي كان قد أقره المجلس الوطني األول سـنة           ،"الميثاق القومي "ندر المتحفظون على تعديل     كما  
مؤشر التحول للمنطق القطري الفلسطيني بـديالً       " الميثاق الوطني "بل وندر للغاية الذين رأوا في تسميته        

  . الصهيوني–عن المنطق القومي العربي، الذي كان معتمداً في النظر للتحدي االمبريالي 
 تضمن تأكيد الثوابت الوطنية الفلسطينية التي نـص عليهـا           ١٧/٧/١٩٦٨وأالحظ أن تعديل الميثاق في      

فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني         " منه نصت على أن     ) ٢(  فالمادة    .سابقه
التي يعيشها الشعب الفلـسطيني هـي       المرحلة  "على أن   ) ٨(فيما نصت المادة    ".  وحدة اقليمية ال تتجزأ     

مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين، ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية من نـوع التناقـضات                
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الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض األساسي فيما بين الصهيونية واالستعمار من جهـة وبـين                 
على اعتبار الكفاح المسلح هو الطريـق       ) ٩(لمادة  ونصت ا ".  الشعب العربي الفلسطيني من جهة اخرى     

على اعتبـار قـرار     ) ١٩(ونصت المادة   .  الوحيد لتحرير فلسطين، وهو لذلك استراتيجية وليس تكتيكاً       
) ٢٠(ونصت المـادة    .   وقيام اسرائيل باطلين من أساسهما مهما طال الزمن        ١٩٤٧تقسيم فلسطين عام    

ريح بلفور وصك االنتداب وما ترتب عليهما من دعـوى التـرابط            يعتبر باطالً كل من تص    : " على أنه   
على رفض كل الحلـول البديلـة عـن         ) ٢١(ونصت المادة   ". التاريخي والروحي بين اليهود وفلسطين      

  .تحرير فلسطين تحريراً كامالً ورفض كل المشاريع الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها
على ما يتم تحريره من أرض فلـسطين هـدفاً          " دولة"ل لم يتضمن اعتبار إقامة      وأالحظ أن الميثاق المعد   

،  وبلـوغ    ١٩٦٧ برغم أنه تم بعد نكسة       ،كما أنه لم يمس الثوابت الوطنية الفلسطينية في شيء        .  وطنياً
وفـي  .   الصهيوني غايته  –الخلل االستراتيجي في ميزان القدرات واألدوار لصالح التحالف االمبريالي          

ك داللة على أن فتح، قيادة وكوادر، بدت حتى ذلك الوقت رافضة الخضوع الحكام األمر الواقـع، أو                  ذل
 الصهيوني التناقض األساسي األولى بالمواجهـة،       –انها اسقطت اعتبار التناقض مع التحالف االمبريالي        

بدت عليه فتح تواصـل       ولما    .وإن التناقضات فيما بين القوى الوطنية تناقضات ثانوية ال تجيز الصدام          
التحاق الشباب والصبايا بصفوفها والنظر اليها كمجسدة اولى لـالرادة الوطنيـة الفلـسطينية بـالتحرير               

   .والعودة
 التقى التحالف   ، خاصة بعد استقطابها لمئات القوميين واليساريين العرب       ،"فتح"وتحسبا من تطور قدرات     

يا واقليميا على الدفع باتجاه صرف المقاومة الفتية عـن           الصهيوني والسائرون في ركبه دول     –االمريكي  
 مستغلة افتقار الحركة الوطنية الفلسطينية والقومية       . بزجها في صراعات غير وطنية وال مبررة       ،مسارها

 كمـا وظفـت فـي ذلـك         .العربية لالستراتيجية الشاملة والمستمرة الدارة الصراع مع التحالف المضاد        
 وعجزهـا   . وقصور القيادات عن قراءة الواقـع بموضـوعية        ،ى خطاب الفصائل  الديماغوجية الغالبة عل  

 فكـان ان شـهدت      .بالتبعية عن التحالف مع القوى صادقة االلتزام الوطني والقومي في المحيط العربي           
 انحسارا في عضوية صادقي االلتزام الوطني واالنتماء القومي مقابل تزايد الساعين            ، وبقية الفصائل  ،فتح
 وبالنتيجة استـشرت نزاعـات القـادة        . لغاية في نفس يعقوب    ،اع من الدفق المالي على خزانة فتح      لالنتف

 ليعقبه خـروج ال     ، فكان الخروج المؤلم من االردن     .وتوالت انشقاقات الفصائل وحروب االخوة االعداء     
ات والخيبـات    وبرغم ذلك لم تجر أي مراجعة للعوامل الذاتية والموضوعية للنكـس           .يقل إيالما من لبنان   

   .المتوالية
 لم تتخلف قيادة فـتح عـن االجمـاع          ، بحجة الواقعية  ،ولما اقدم السادات على توقيع اتفاقات كامب ديفيد       

 غير أنها بحجة الواقعية أجهـضت       .العربي الرافض لردة السادات واتهامه بالتفريط بالحقوق الفلسطينية       
ذي جاء نسخة مشوهة وبصياغة قانونية ملتبسة لفكـرة          ال ،انتفاضة اطفال الحجارة باقرارها اتفاق اوسلو     

التي اقترحها بيجن في كامب ديفيد ورفضها السادات ولم ير فيها مستشاروه ما هو جـدير                " الحكم الذاتي "
الميثاق الـوطني بافراغـه مـن       " وباعتماد تقديم التنازالت سبيل الظفر بالقبول االمريكي مسخ          .بالبحث

 وبالتبعية غدا ادمان المفاوضات وتقديم التنـازالت الخيـار االسـتراتيجي            .مضمونه التحرري والوطني  
 بـل وان    . وحوار حماس دونه شـروط تعجيزيـة       ، مما جعل مفاوضة أولمرت مطلوبة بالحاح      .المعتمد

، وتتكثف الغارات   ،في الضفة " يسمن" بينما يتمدد االستيطان و    ،تتوالى اللقاءات الحميمة في القدس المحتلة     
   .اع المحاصر والمهدد بكارثة انسانيةعلى القط

 فيما تواصـل خـضوعها      ،١٩٦٥وإذا كانت قيادة فتح  قد رفضت االمر الواقع وتمردت عليه بانطالقة             
 فـاي   ، كما يقول هـاني الحـسن      ١٩٦٨ إن لم يكن منذ      ،١٩٧٤سنة  " النقاط العشر "حكامه منذ اعتماد    ال

اريخي الذي يستوجب االعتذار لشعب فلسطين وأمتـه         وأيهما هو الخطأ الت    ،الموقعين كان صحيحا وطنيا   
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العربية لتداعياته الكارثية على حاضر القضية ومستقبلها ؟ سؤال اترك االجابة عنه لمن ال يزالون أوفياء                
   .١٩٦٨للعام " الميثاق الوطني "للثوابت التي نص عليها 

٣١/١٢/٢٠٠٧  
  
  ةإلى الديبلوماسية اإلسرائيلي"  السوريالخيار"عودة  .٥٥

 مرزوق الحلبي
إذ ال يكاد يمر يوم . إلى واجهة الديبلوماسية اإلسرائيلية   " الخيار السوري "أكثر من سبب يكمن وراء عودة       

وهي ليست المرة األولى التـي      . دون أن تطالعنا وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعناوين مرتبطة بهذا الخيار         
وقد حدث ذلـك    ". الخيار السوري "لمركز الفلسطيني إلى    يحدث فيها انتقال للديبلوماسية اإلسرائيلية من ا      

 اإلسرائيلي إنما   -مرتين على األقّل من قبل، ليتضح بعد انقشاع غيوم الكالم أن تفاصيل االتفاق السوري               
وهذا بعكس ما هو حاصل في الـشأن الفلـسطيني          . استكملت فيما األمر المتبقي هو شؤون البروتوكول      

أو كمـا يقـول موظفـون       .  متفق عليها بينما التفاصيل إشـكالية ومؤجلـة        حيث البروتوكول والمراسم  
إسرائيليون سابقون إن االتفاق مع سورية ناجز بغير مفاوضات بينما االتفاق مع الفلسطينيين غائب برغم               

  .المفاوضات
لذي طرأ  من األسباب التي نفترضها النبعاث الحياة مجددا في الخيار السوري إسرائيليا هو حقيقة الوهن ا              

على المركز الفلسطيني في الصراع مع انقسام الجغرافيا واإلرادة الفلسطينيتين ومع ذهاب إسرائيل فـي               
فالمسألة الفلسطينية نحفت وفقدت من ثقلهـا       . خيار إدارة المسالة أو الصراع عوضا عن حلها أو تسويتها         

من وجهة نظر نخبها، أن تضبطها      بإمكان إسرائيل،   . كثيرا ألسباب تاريخية وألخرى موضوعية وداخلية     
في موازاة فقـدان  . على هذا النحو أو ذاك أو أن تلتفّ على استحقاقاتها وأن تؤجلها إلى أجل غير مسمى        

كما يسميه اإلسرائيليون بصيغته المزدوجـة، المباشـرة وغيـر          " العامل الشيعي "الكثافة الفلسطينية برز    
لى بروز قوة تهدد العمق اإلسرائيلي ممثلة بسالح حزب          أفضت إ  ٢٠٠٦) يوليو(فحرب تموز   . المباشرة

 عـن   - في المفهوم اإلسرائيلي     -وهو خط الدفاع األول     .  إيراني -اهللا وتمتعه بعمق استراتيجي سوري      
. المشروع النووي اإليراني الذي تعتبره إسرائيل التهديد االستراتيجي األول عليها في المرحلـة المقبلـة              

هذا العامل القابل للتحول إلى مصدر حقيقي للتهديد، فقد يكون من المفيد محاولة             وكون سورية ضلعا في     
تحييدها من خالل إشراكها في عملية تفاوضية تُفضي إلى استعادتها الجوالن وإلى ترتيبات مع الجانـب                

ون عـن   وهذا ما لم يكفّ اإلسـرائيلي     . اإلسرائيلي يجعلها عامال مهدئا على الجبهة الشمالية وداخل لبنان        
  .٢٠٠٦الحديث به وفيه منذ تموز 

سبب آخر كامن في حقيقة أن هناك قبوال إسرائيليا لدفع ثمن اتفاق مع سورية قوامـه إعـادة الجـوالن                    
وهو ثمن أعلن العديد من رؤساء حكومات       . ١٩٦٧المحتل وترسيم الحدود وفق خرائط ما قبل حزيران         

ويشار . اك استعدادا في الرأي العام اإلسرائيلي للقبول به       وإن هن . إسرائيلية من اليمين ومن الوسط قبوله     
هنا إلى حقيقة أن المستوطنين اإلسرائيليين في الجوالن السوري، في قطاع واسع منهم، لـم يـأتوا مـن     
أيديولوجيا استيطانية بقدر ما ذهبوا إلى حيث هم من بحث عن تحد جديد أو جودة حياة في مـستوطنات                   

وفيما مضى أعلنت نـسبة عاليـة   . د نقية الهواء مرفّهة بعيدة عن التلوث والضجيج     بعيدة عن مركز البال   
 لقاء سالم مع سورية باالنتقـال إلـى         - من ناحيتها    -منهم في استطالعات للرأي استعدادها لدفع الثمن        

ـ     . داخل إسرائيل  ة بمعنى ما، ستكون إعادة الجوالن ألصحابه أسهل بكثير من فكرة إعادة الـضفة الغربي
وهذا ما يقودنا إلى حقيقة كون االستحقاق السوري بالنسبة إلسرائيل واإلسرائيليين أقل وطـَأة        . ألصحابها

هذا فـي حـين أن الخيـار        . وكُلفة على الجبهة الداخلية من االستحقاق أو جملة االستحقاقات الفلسطينية         
رق األوسط عموما، مثل جر      سياسي في الش   -السوري قد يستتبعه تطورات أخرى تتعلّق بالوضع الجيو         
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أو . سورية بعيدا عن المحور اإليراني ودمجها في المحور العربي المستعد للتفاهم والحوار مع الغـرب              
  .ضم سورية بقوة إلى الجبهة الدولية المناهضة لإلرهاب السلفي

ساط إسـرائيلية   في إسرائيل ذاك التواؤم البارز بين أو      " الخيار السوري "سبب ثالث النتشار الحديث عن      
وأخرى أميركية في السياسة واالقتصاد والقائلة بإمكان تحول سورية، هذا البلد النـامي، الـى فرصـة                 

 سوري يستتبعه دفق في العمليات االقتصادية داخل سـورية          -اقتصادية ذهبية مع إرساء اتفاق إسرائيلي       
 الذي طلب، مؤخرا، استشارة في الشأن       وفي حديث مع أحد كبار المسؤولين اإلسرائيليين السابقين       . ومعها

السوري، اتضح لي مثال أن شركات عالمية تُعنى بأعمال التشييد واإلنشاءات والبنية التحتية عاكفة على               
إعداد خرائط وتصاميم لمشاريع سياحية دولية والستثمارات هائلة في النصف الجنـوبي مـن الجـوالن                

ح هذا المسؤول أن األمر يتم بناء على اتفاقيات غير رسـمية            وأوض. المتاخم للحدود الدولية مع إسرائيل    
لكن بعلم النظام السوري أبرمت بين الشركات العالمية وأصحاب بعضها مـن اليهـود ذوي الجنـسيات                 

وأتى هذا الحديث في وقت ترشـح فيـه   . المزدوجة أو المتعددة، وبين جهات سورية في وطنها وخارجه  
من اإلسرائيلي، إيهود براك، قبل عودته إلى السياسة في إسرائيل بشركات           معلومات عن ارتباط وزير األ    

 سـوري يتحـول مـن       -دولية وأوساط في الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية تحلم باتفاق إسرائيلي            
وليس غريبا أن يتحـدث     . ناحيتها إلى فرصة لالستثمار في دولة يعتبرونها ذات احتماالت هائلة كسورية          

بحجة أن المسار الفلسطيني متعثّـر      " الخيار السوري "ون من باراك عن ضرورة اختبار احتماالت        المقرب
 - وفق االدعاء اإلسـرائيلي طبعـا        -تماما بعد فشل الشريك الفلسطيني في الوفاء بالتزاماته منذ أوسلو           

كامب " اتفاق   بل يمكننا أن نعتبر براك الذي فشل في فرض        . وبعد نكوص الطرف الفلسطيني إلى العنف     
على الفلسطينيين عندما كان رئيسا للحكومة القيادي اإلسرائيلي المسؤول أكثر من غيـره عـن               " ٢ديفيد  

 بناء على القليـل     -ونرجح  . تعليق المسار التفاوضي مع الفلسطينيين ال سيما بعد تفجر االنتفاضة الثانية          
 أن براك كأحـد     -ية انعقاد مؤتمر أنابوليس     من التصريحات التي أطلقها في الشأن الفلسطيني السيما عش        

 سياسة وله فيهمـا رؤيـا،       -القياديين القالئل في إسرائيل الذين يفقهون شيئا ما في االستراتيجيا والجيو            
نقول هذا وفي الخلفية ارتباطاته الوثيقة مع أوساط أميركية         . على ذاك الفلسطيني  " الخيار السوري "يفضل  

  .تحرك باتجاه سورية أميركية ت-وإسرائيلية 
أمكننا أن نضيف إلى ما ذكرنا أن النخب اإلسرائيلية في سرها معنية بإحراز تقدم في المسار التفاوضـي       

ويمكن، كما يـشير بعـض      . وقد تكون مسالك الخيار السوري ميسرة أكثر في هذه المرحلة         . بشكل عام 
ة، أن يكون لذلك ِقيم إضافية تتعـدى االتفـاق          األكاديميين اإلسرائيليين المختصين بالشؤون االستراتيجي    

الثنائي بين سورية وإسرائيل، مثل إضعاف المفاوض الفلسطيني بإبقائه وحيدا وأخيرا فـي الميـدان، أو                
بتحييد حليفها اإلقليمي أو بتر الصلة معه، أو أن تضطلع سورية بـدور إقليمـي               " حماس"إضعاف حركة   

" الخيار الـسوري  "بمعنى ما، يعول اإلسرائيليون على      . في المنطقة  أميركا   -ينسجم مع مشاريع إسرائيل     
عدم رغيتهم في إحراز تقدم على المسار الفلسطيني األسـاس ودفـع األثمـان              /أن يعوضهم عن عجزهم   

ويظهرهم بصورة إيجابية ويجنّبهم احتماالت حرب جديدة محدودة أو شاملة هي آخر ما يرغبـون          . هناك
  ".األمني"في السياسات اإلسرائيلية على حساب " تصادياالق"فيه بعد بروز 

  ٣١/١٢/٢٠٠٧الحياة 
  
   ذمة الموتىعل"هنية .".أجراس .٥٦

  أنور صالح الخطيب
اختلفت أو اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية لكنك ال تملك إال أن تحترمه وتحترم                 

مختلفة لم يعتدها الشارع العربي ويكفـي مـشهده      تجربته ونزاهته وبساطته فهو مسئول عربي من طينة         
منعه من العودة بعد أول جولة قام بها إلـي الخـارج            " إسرائيل"وهو يجلس علي الرصيف حينما حاولت       
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كرئيس للوزراء أو منظره بعد تعرضه لمحاولة اغتيال نجا منها بعد دخوله معبر رفح لتعرف أن هـذا                  
  .رجل مختلف

المجلـس الـوزاري اإلسـرائيلي      "ابة عن هنية مرة أخري ما نشر عن اتخـاذ           ما دفعني للعودة إلي الكت    
قراراً باغتيال إسماعيل هنية بل وتحديد موعد االغتيال الذي حظـي بموافقـة مـن الـرئيس                 " المصغر

   الذي ربط تنفيذه بانتهاء زيارته إلي المنطقة المقررة الشهر المقبل؟-كما نشر-األمريكي جورج بوش
 علي الكتابة تصريح األمين العام للجامعة العربية عمرو موسي انه ال يـستبعد اغتيـال                وما حثني أكثر  

  رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية مما يعطي للخبر المنشور مصداقية؟
  .كما أن سوابق إسرائيل في هذا المجال ال تعد وال تحصي

منذ أمد بعيد بل وسبق     "  االحتالل اإلسرائيلي  دولة"هنية يعرف أكثر من غيره انه مستهدف وعلي الئحة          
له أن نجا من محاولة اغتيال سابقة حينما كان برفقة الشيخ الشهيد احمد ياسين وبالنسبة له هـذا الخبـر                    
غير مستغرب وأظن انه قرأه مثلنا جميعا ولم تطرف له عين أو يرتعد له فؤاد ولعل ظل ابتسامة ارتسم                   

  . شفتيه وهو يقلب الصفحةىعل
أو أدانه أو اعتبره جريمة ضد اإلنسانية من قبل الدولة األكثـر            "القرار"  هذا ىالمخجل أن ال احد علق عل     

تحضرا وديمقراطية في المنطقة حسب الشهادة األمريكية وكأن هنية ليس إنـسانا أوال ولـيس مـسئوال                 
ثـائر كرمـه التـاريخ      منتخبا من شعبه ثانيا وليس مناضال من اجل حرية شعبه ثالثا ال يختلف عن أي                

 هذا الخبـر الـذي ال يمكـن أن          ىوكرمته بعض األنظمة والحكومات التي تصمت اآلن عن التعليق عل         
  .يوصف إال بالوقاحة

ما يعنيني شخصيا أن اعرف مشاعر هنية نفسه وهو يطالع خبر تحديد موعد اغتيالـه ونـشره فـرغم                   
ه ال يمكن أن يموت إال بقدر اهللا وان لكـل           معرفتي أن هنية رجل مؤمن وقدري يعرف أكثر من غيره ان          

اجل كتاب إال أن مشاعر وأحاسيس هنية اإلنسان قبل كل شيء تستحق أكثر من وقفة وأكثر مـن تأمـل                    
فهذا رجل يقال له انه سيجري قتله بعد اقل من شهر ويستمر في ممارسة نشاطاته كالمعتاد فال يظهر منه                   

  تحت قدمي ال آبه بها" لعدو اإلسرائيليا"خوف أو رعب وكأنه يقول إن تهديدات 
ونرجو أن يكحل عينيه برؤية االحتالل يندحر عن أرضه فهو من طـين             ..ندعو للسيد هنية بطول العمر    

  .األرض التي أحبها بكل جوارحه وليس طارئا عليها مثل الذين يهددون بقتله
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الراية القطرية 

  
  !سطينيين اإلسرائيلي على الَحْبلين الفلاللعب .٥٧

  جواد البشيتي
، من أهم الوسائل واألساليب التـي تُكْـِسب         )"التفاوضيين(المسارين  "كان اللعب على الحبلين، أي على       

إسرائيل مزيداً من القوة التفاوضية، التي تُفَضل دائماً استعمالها ضد المفاِوض الفلـسطيني علـى وجـه                 
السياسي (، وال تقوم له قائمة، إذا لم يأِت من مزيٍد من التنازل             الخصوص، فالسالم الذي تَنْشُد ال معنى له      

  .الفلسطيني)  التاريخي-
من قبل، كانت إسرائيل تلعب على المسارين الفلسطيني والسوري، فكلَّما استَصعبت الحصول على مزيٍد              

وقِّعةً أن يفضي ذلك إلى     من التنازل الفلسطيني جنَحت إلظهار مزيٍد من المرونة التفاوضية مع سوريا، مت           
رفْع منسوب الخوف والقلق لدى المفاِوض الفلسطيني، فيضطَّر، بالتالي، إلى إعطائها ما تريد، أو بعضاً               

  .منه
اآلن، اكتشفت أن اللعب على الحبلين، أو المسارين، يمكن أن يكون مجدياً أكثر إذا ما اسـتُعيض عـن                   

، وأن تفـاِوض، فـي الوقـت    "سالم"ض عباس في رام اهللا توصالً إلى دمشق بغزة، فهي يمكنها أن تفاوِ 
؛ أما الخاِسر األكبر فهو الشعب الفلسطيني وقضيته القومية، وكأن          "هدنة"نفسه، هنية في غزة توصالً إلى       
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 تتحـرك   النزاع بين الطرفين الفلسطينيين هو الوقود الذي بإشعالها له يمكن جعل عربة السالم الذي تريد              
  .وتتسارع

هذه إنَّما تقوم على مبدأ تحرسه الواليات المتحدة وإسرائيل، وتحرصان عليـه            " التفاوض المزدوج "ولعبة  
، فإسرائيل هـي    "حرب باردة "كل الحرص، وهو استمرار النزاع بين الطرفين الفلسطينيين ولو في شكل            

         لْزمين، أن يظالَّ بعيدين عـن حـلِّ نزاعهمـا          التي تحاِور وتفاِوض كال الطرفين ما بقيا ملتزمين، أو م
  .بالحوار والتفاوض

   الً إلى مفاوضة         "الهدنة"على أنيـالً إلـى        " حماس"، التي قد تبدي إسرائيل مفي أمرها، مـستقبالً، توص
 استراتيجي إسرائيلي في منتهى األهمية، وهو منعهـا،  -جعلها حقيقة واقعة، تحتاج إلى تلبية شرط أمني   

في قطاع غزة شـبيهة بـالقوة    " حماس"، من أن تكون طريقاً إلى ابتناء قوة عسكرية لـ           )منع الهدنة أي  (
  .اللبناني في جنوب لبنان" حزب اهللا"العسكرية التي ابتناها 

التـي  " ترسانة األسلحة "، يمكن أن توجه إسرائيل ضربات عسكرية إلى         "حماس"وتهيئةً التفاق هدنة مع     
  ".الترسانة" وغيرها، في قطاع غزة، فتَقْتَِرن الهدنة، بالتالي، بتقليص حجم تلك ،"حماس"تملكها 

" حمـاس "إن إسرائيل، على ما نتوقَّع، ستحرص كل الحرص على أن يكون اتفاق الهدنـة مـع حركـة             
مقتصراً على قطاع غزة الذي تسيطر عليه تلك الحركة منذ منتصف يونيو الماضي، وعلـى أن يكـون                  

 اتفاقاً غير سياسي في محتواه األساسي، وطويل المدى، فهي لها مصلحة جلية في أن تدير تفاوضها                 أيضاً
  .السياسي مع السلطة الفلسطينية في مناخ من الهدوء واألمن بينها وبين قطاع غزة

 تعترف بهـا    وتذليالً لعقبة كبيرة من طريق إبرام اتفاٍق كهذا، قد تبدي إسرائيل استعداداً لعدم اشتراط أن              
، التي في المقابل ستبدي معارضة لجعل اتفاق الهدنة على صورة اقتراحها القديم الذي بموجبـه                "حماس"

  ".حماس"الذي تريده " الحل السياسي المرحلي"تَقْبل هدنة مدتها عشر سنوات إذا ما لبت إسرائيل شروط 
علـى الهدنـة، أو     " حماس"لى اتفاق وشيك مع     حتى اآلن ليس في المواقف اإلسرائيلية المعلَنة ما يشير إ         

جيـداً،  ) السياسية(التهدئة، فاستمرار األعمال العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة، والمحسوبة العواقب           
  .هو ما يشْغُل الحيز األكبر من الخطاب السياسي الرسمي اإلسرائيلي

على ) من الوجهة العسكرية الصرف   (يش اإلسرائيلي قادر    القيادة العسكرية اإلسرائيلية تَزعم دائما أن الج      
؛ ولكن توقُّعها أن تؤدي     "عملية عسكرية برية واسعة   "من خالل قيامه بـ     " إطالق الصواريخ "حل مشكلة   

 جندي إسـرائيلي هـو مـا        ١٠٠تلك العملية، التي سيكون شمال قطاع غزة مسرحا لها، إلى مقتل نحو             
  .عن القيام بها) إسرائيلياً(سرائيلية الضعيفة يردع، حتى اآلن، الحكومة اإل

من ) في معظمها وجوهرها  (وغني عن البيان أن الهدف النهائي لألعمال العسكرية اإلسرائيلية، التي هي            
نمط الحرب عن بعد، هو جعل ترسانة األسلحة في قطاع غزة في أصغر حجم ممكن، فعندئـٍذ فحـسب                   

هدنة بإجراءات وتدابير أمنية أكثر فاعلية لجهة منْع تهريب األسـلحة والـذخائر             يمكن أن يتَرجم اتفاق ال    
  .عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة

إن عالقة إسرائيل بقطاع غزة، وإلى أن يتهيأ لها من األسباب ما يحِملها على إبداء اهتمام حقيقي وجـاد                   
 على ما هي عليه اآلن من حرٍب عن بعد، تَعنُف وتشتد            ، ستظلُّ "حماس"بأمر التوصل إلى اتفاق هدنة مع       

أما عالقتها بالضفة الغربية فلـن تتعـدى فـي          . أكثر فأكثر، ومن حصاٍر يرفَع في استمرار معاناة أهله        
، وكأنَّها تريد للمفاِوض الفلسطيني أن      "التفاوض المستمر في مناخ استمرار االستيطان     "جوهرها وأساسها   

أن يظل بال   " التفاوض المستمر في مناخ استمرار االستيطان     "وتريد لهذا   . مفاوضتها في مناٍخ كهذا   يعتاد  
خريطـة  "نتائج يعتَد بها فلسطينياً بدعوى أن السلطة الفلسطينية لم تَِف بعد بالتزاماتها األمنيـة بموجـب       

لن يسمح لها إسرائيلياً    " تمر باريس مؤ"حتى نتائج   . حيث تبسط سيطرتها، أي في الضفة الغربية      " الطريق
بأن تَظْهر في الضفة الغربية على هيئة تَحسن مستمر وحقيقي في الحياة االقتصادية ألهلها، وكأن الهدف                

إلى وسـيلة لممارسـة     " مؤتمر باريس "اإلسرائيلي هو تحويل الوعود والتعهدات المالية واالقتصادية في         
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بموجـب  " االلتزامـات المتبادلـة   "ة الفلسطينية حتى تُنَفِّذ من طرف واحد        مزيٍد من الضغوط على السلط    
، وبما يرضي الطرف اإلسرائيلي، الذي هو اآلن غير راٍض عما ينْظُر إليه على أنَّـه                "خريطة الطريق "

ئيل ، فَِلم تُـذلِّل إسـرا     "إيران النووية "بداية تراجع إلدارة الرئيس بوش عن الخيار العسكري في مواجهة           
  !إذا كانت تلك اإلدارة عازمة على التراجع عن خيار الحرب ضد إيران؟" طريق أنابوليس"العقبات من 

اليوم تريد إسرائيل لمفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية أن تجرى، وأن تـستمر، فـي منـاخ اسـتمرار                  
ها األمنية تلك، وستحرص االستيطان، ومن غير أن تتمخَّض عن نتائج بدعوى أن السلطة لم تَِف بالتزامات          

، أو معظمها، أو أهمها، حبراً على ورق؛ أما غـداً فإنَّهـا تريـد لتلـك                 "مؤتمر باريس "على إبقاء نتائج    
ويكفي أن تنجح فـي هـذا وذاك حتـى          . أيضاً)" مع قطاع غزة  (الهدنة  "المفاوضات أن تستمر في مناخ      

  !ِوضاً حقيقياً لخصمهيصبح المفاِوض الفلسطيني فاِقداً لكل ما يجعله مفا
  ٣١/١٢/٢٠٠٧الوطن القطرية 

  
  :كاريكاتير .٥٨
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