
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة منقسمة حولمنظمة التحريرفصائل ": الخليج"

  ليفني رفضت طلبنا رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر: كوشنير
  يمثل مكافأة لها على اعتداءاتها" إسرائيل"مع  رفع مستوى العالقة :ا أوروبمخاطباًفياض 

  جرحى في غارة إسرائيلية على رفح٤شهيدان و

ليفني تحث االتحاد األوروبـي
على دعـم المفاوضـات دون      

  التدخل فيها
  

 ٣ص ... 

 ٣/١٢/٢٠٠٨١٢٧٥األربعاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٧٥:         العدد       ٣/١٢/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

    :السلطة
 ٤  "كتائب األقصى"طاء  يتهم السلطة بالتنسيق مع تل أبيب لتصفية نش"التشريعي"مقرر األمن في  .٢
 ٤  في الضفة يدين اعتداءات عصابات المستوطنينعباس .٣
 ٤  يمثل مكافأة لها على اعتداءاتها" إسرائيل"مع  رفع مستوى العالقة :ا أوروبمخاطباًفياض  .٤
 ٥   الجاري١٦ إلى الدويك يز عزتأجيل محاكمة .٥
 ٥   عن العمل في قطاع غزةالحكومة المقالة تصرف مليوني دوالر كمساعدة للعاطلين .٦

    
    :المقاومة

 ٥  في غزةمستقبل التهدئة مع الفصائل  تبحث حماس .٧
 ٥ هدئة ألحقت ضررا بمصالح الشعب الفلسطينيالت: الجهاد .٨
 ٦    إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة منقسمة حولمنظمة التحريرفصائل ": الخليج" .٩
 ٦  مهاجمة دول عربية" هداريم" أسرى حماس ينفون من سجن .١٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ٧  ليفني تعرب عن ارتياحها لتعزيز الروابط السياسية واألمنية مع حلف األطلسي .١١
 ٧  ي يلغي انتخاباته الداخلية بسبب فشل تقنيسرائيلاإل" العمل" .١٢
 ٧   في أم الفحم لمطالبة العرب بالرحيل من فلسطينية تسمح للفاشيين بالتظاهرسرائيلالعليا اإل .١٣
 ٧  السالم بين دمشق وتل أبيب خالل عام من اآلن: ليئيل .١٤
    

    :األرض، الشعب
 ٧  ية على رفحإسرائيل جرحى في غارة ٤شهيدان و .١٥
١٦. ٨   إصابة٣٥... دون اعتداءاتهم في الخليلالمستوطنون يصع 
 ٨  الشيخ رائد صالح يدعو الزعماء العرب لقضاء إجازة عيد األضحى في غزة المحاصرة .١٧
 ٨  تتم بالتنسيق مع تل أبيب في الخليلاستفزازات المستوطنين: التميمي .١٨
 ٨ محطة توليد الطاقة في غزة تتوقف تماما عن العمل بسبب نفاد الوقود .١٩
 ٩  أشد أنواع العقاب الجماعيحصار غزة: مركز حقوقي .٢٠
 ٩ مناشدة من عائلتين للبحث عن مصير ستة من مفقوديهم: األسرى للدراسات .٢١
 ٩ سرى جلبوع يطالبون بمتابعة األوضاع الصحية والحاالت المرضيةأ .٢٢
١٠  حول الخصائص واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرىإحصاء لألسر في الضفة  .٢٣
١٠ ١٩٦٧ آالف فلسطينية منذ عام ١٠ االحتالل اعتقل :نادي األسير .٢٤
١٠ ية تحبس صحافياً من الخليلإسرائيلمحكمة عسكرية  .٢٥
   

   :اقتصاد
١٠ السلطة تجري اتصاالت إلدخال السيولة النقدية إلى البنوك في قطاع غزة: فياض .٢٦
   

   :صحة
 ١١   رام اهللا في إصالح وتطوير القطاع الصحياالحتفال بإطالق مشروع .٢٧
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   : األردن
١١  تطلق حملة لكسر الحصار عن غزة في األردنالحركة اإلسالمية .٢٨
   

   :لبنان
١١ سطينتجاه فل الحكام العرب غير معفيين من مسؤولياتهم :رابطة البرلمانيين اللبنانيين .٢٩
١١   نسانيةحصار غزة جريمة ضد اإل: لحملة األهلية في لبنانا .٣٠
١٢   غزةبإنقاذوطالبت " االسكوا "أمام احتشدت أطفالجموع : لبنان .٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٢  ة بشأن السالم تسلم لإلدارة األمريكية الجديدةمشاورات عربية إلعداد ورقة موحد .٣٢
١٢  ليبيا تدعو مجلس األمن إلى جلسة طارئة وعاجلة لحماية باخرتها المروة .٣٣
١٢  دمشق ترسل مساعدات إنسانية إلى القطاع ويمنيون يطالبون بفك الحصار عن غزة .٣٤
١٣ اتصاالت مصرية لعقد الحوار الفلسطيني في يناير القادم .٣٥
١٣ برلمانيون مصريون يطالبون بعزل شيخ األزهر .٣٦
١٣  "إسرائيل"يحق لكل عراقي السفر إلى : القضاء العراقي .٣٧
   

   :دولي
١٣  ليفني رفضت طلبنا رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر: كوشنير .٣٨
١٤  العرب األقل تبرعا لمساعدة الفلسطينيين: األونروا .٣٩
١٤  بريطانيا تدعو لتفعيل مبادرة السالم العربية .٤٠
١٤   مليون يورو لصرف رواتب الموظفين المدنيين١٤,٨ ي يساهم بمبلغاالتحاد األوروب .٤١

   
    :حوارات ومقاالت

١٥  ياسر الزعاترة... حجاج غزة وموقف السعودية والجامعة العربية .٤٢
١٦  هاني المصري ...الحجاج ضحايا االنقسام .٤٣
١٨  خالد وليد محمود... !البرنامج والممارسة..خالفات فتح  .٤٤
    

 ١٩  :كاريكاتير
***  

  
  ليفني تحث االتحاد األوروبي على دعم المفاوضات دون التدخل فيها .١

 األوروبي  تسيبي ليفني أعضاء البرلماناإلسرائيليةحثت وزيرة الخارجية : أ ف ب  رويترز،-بروكسل 
 على دعم محادثات السالم التي ترعاها الواليات المتحدة مع الفلسطينيين بدال من الترويج لمبادرات أمس

 ال نريد تدخال من جانب المجتمع فإننا وقتا أطول األمرحتى وان استغرق "وقالت في بروكسل  .منفصلة
. " فشل ال يحتمله أحدإلىي قد يقود حماس المجتمع الدول"وأضافت ليفني ". الدولي بمقترحات للتقارب

 يدعم المجتمع الدولي المحادثات أن والفلسطينيون هو اإلسرائيليون بان ما يحتاجه المفاوضون وأوضحت
 وهذا يمكن أن يكون -السبيل الوحيد لدعم هذه العملية "وتابعت . الجارية ال أن يطرح أفكاره الخاصة

ت أو ما يتصل بالمواقف من القضايا المحورية فهذا في رأيي  ال يتمثل في رأب التصدعا-دور أوروبا 
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 فشل إلىنفاد صبر المجتمع الدولي قد يؤدي  "أنوحذرت ليفني من ." بل هو دعم العملية... عمل مدمر
هذا هو أفضل " الفلسطينيين قالوا في اجتماعات مغلقة أنإنوقالت  ".ن يسمح بهأ ألحد ال يمكن أمروهو 

 األوروبيوأبلغت أعضاء البرلمان  .٢٠٠٠منذ عام "  والفلسطينيينإسرائيلالعالقات بين عام فيما يتعلق ب
 في غزة والالجئين الفلسطينيين اإلنسانيخالل جلسة شهدت بعض التوترات بسبب قضايا مثل الوضع 

 بسبب اإلسرائيلية ضد الوزيرة األوروبيين حملة النواب وأمام." أنا عازمة على مواصلة هذه المفاوضات"
 التي تنطلق اإلرهابية حصارا بسبب الهجمات إسرائيل في قطاع غزة الذي تفرض عليه اإلنسانيالوضع 

 أن يتعذبوا؟ ال ، بصفتي كائنا بشريا، أريدأني أتعتقدون"وردت . دافعت ليفني عن سياسة حكومتها،منه
ليس عندي حل خارق لنزع "وبررت ذلك بالقول ". ما هي الخيارات؟، لكن لو كنتم في موقعي، ذلكأريد

 تأثير يكون لذلك أن بدون اإلرهابومكافحة ) حركة حماس التي تسيطر على غزة(الشرعية عن نظام 
  ".على السكان

  ٣/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
 "كتائب األقصى" يتهم السلطة بالتنسيق مع تل أبيب لتصفية نشطاء "التشريعي"مقرر األمن في   .٢

قدس "عيل األشقر مقرر لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، لـ             قال النائب إسما   :غزة
 أن التنسيق األمني األعمى بات ال يفرق بين أبناء الـشعب            بات واضحاً " على استشهاد كنان     تعقيباً" برس

 أو  الفلسطيني، فمن ينسق مع االحتالل يبيع كل المجاهدين سواء من كتائب األقصى أو كتائـب القـسام                
إن كل المناضلين والمجاهدين يتم بيعهم بثمن بخس من قبل األجهـزة األمنيـة              "وأضاف   ".سرايا القدس 

التابعة للرئيس عباس، واالحتالل واضح من خالل عمليات االغتيال هذه ومواصلة المالحقة والمطـاردة              
ى العـودة إلـى     على أبناء شهداء األقـص    : "وأضاف ". المقاومين على العفو    رغم حصول بعض هؤالء   

مقاومة االحتالل كما عهدناهم وأال يركنوا إلى العفو الن استشهادهم وهم يقارعون االحتالل أفضل لهـم                
ية الخاصة التي تعمل بحماية وتنسيق قوات    سرائيلألف مرة من أن يقتلوا غيلة وغدر على أيدي القوات اإل          

  .حسب قوله". األمن التابعة للرئيس عباس
  ٢/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  في الضفة يدين اعتداءات عصابات المستوطنينعباس .٣

 للجـرائم واالنتهاكـات التـي يرتكبهـا قطعـان           إدانتهعبر الرئيس محمود عباس عن      : وفا –رام اهللا   
المستوطنين في مدينة الخليل، كما أدان االعتداءات التي قام بها قطعان المستوطنين بشكل متـزامن فـي     

م اهللا، بما في ذلك انتهاك حرمة المساجد وكتابة شعارات مسيئة للرسول            عدة قرى في منطقتي نابلس ورا     
، وتوجت هذه االعتداءات والجرائم بعملية اغتيال مدبرة مـن قبـل أجهـزة              ]صلى اهللا عليه وسلم   [الكريم

وقال الرئيس سوف تكـون      . لجميع التفاهمات التي تمت    االحتالل للشهيد محمد أبو ذراع في نابلس خالفاً       
 . هذا الوضع الخطيرإنهاء مجلس األمن الدولي في حال عدم إلى جاهزة للتوجه بشكوى السلطة

 ٣/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  يمثل مكافأة لها على اعتداءاتها" إسرائيل"مع  رفع مستوى العالقة :ا أوروبمخاطباًفياض  .٤

مال المستوطنين بــ     سالم فياض أمس أع    . وصف رئيس الحكومة الفلسطينية د     : محمد يونس  -رام اهللا   
وقال .  رفع مستوى العالقة معها    "إسرائيل"وجدد مطالبته االتحاد األوروبي بعدم قبول طلب        ". اإلرهابية"

ي أو المستوطنون تمثل المشهد اليومي في األراضـي         سرائيلإن هذه االعتداءات التي يقوم بها الجيش اإل       
االتحاد األوروبي أوضح فيها أن قبـول طلـب         وأشار فياض إلى أنه وجه رسائل إلى دول         . الفلسطينية

 رفع مستوى العالقة معها في هذه المرحلة يمثل مكافأة لها على اعتـداءاتها، وعلـى خرقهـا                  "إسرائيل"
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، خصوصاً في وقت تـشهد الدولـة        "إسرائيلمكافأة  "وحذر من    . في األراضي الفلسطينية   اإلنسانحقوق  
 إسـرائيل ي مفادهـا أن     سـرائيل رسالة إلى الناخب اإل   "أتها تمثل   العبرية انتخابات عامة، معتبراً أن مكاف     

  ".تستطيع أن تفعل ما تشاء، وفي نفس الوقت تحصل على ما تشاء من المجتمع الدولي
  ٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   الجاري١٦ إلى الدويك  عزيزتأجيل محاكمة .٥

عزيز الدويك رئيس   . اكمة د ية تأجيل مح  سرائيل قررت محكمة عوفر العسكرية اإل     : سما –القدس المحتلة   
. المجلس التشريعي المختطف منذ أكثر من عامين، حتى السادس عشر من شهر كانون األول الجـاري               

ي طلبت من النيابة العسكرية تقديم المزيـد مـن األدلـة            سرائيلإن هيئة القضاء اإل   "وقالت زوجة الدويك    
 أنوأكـدت   ". لجهات التي انتخبته لذلك   والمعطيات حول منصب الدويك في رئاسة المجلس التشريعي وا        

محامية الدويك تمكنت من إلغاء بعض التهم التي وجهتها نيابة االحتالل لزوجها، وركزت خالل مرافعتها               
على اإلهمال الطبي المتعمد له خاصة وأنه نقل من المشفى إلى السجن بعد أيام قليلة من إجراء عمليـة                   

. ء على ذلك طلب القضاة تقديم تقارير طبية حول صحة الـدويك           وبنا). تفتيت حصوة (جراحية في الكلى    
 .وتمنت زوجة الدويك أن تلعب دوراً في التخفيف من الحكم عليه

 ٣/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   عن العمل في قطاع غزةالحكومة المقالة تصرف مليوني دوالر كمساعدة للعاطلين .٦

 ألـف   ٢٠ بدأت بتوزيع مبلغ مليوني دوالر على        أنهاأعلنت الحكومة المقالة أمس     :  أشرف الهور  - غزة
وقال أحمـد الكـر وزيـر الـشؤون          .عائلة فقيرة في قطاع غزة، بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك         

المساعدة العاجلة مقدمة من إسماعيل هنيـة رئـيس الحكومـة           " هذه   أناالجتماعية في الحكومة المقالة     
وذكـر   ".ألسر الفقيرة في قطاع غزة بمناسبة حلول عيد األضحى        كمساعدة للعمال العاطلين عن العمل وا     

بهدف مساعدة العمال العاطلين    " دوالر لكل عامل وصياد      ١٠٠انه تقرر وفق هذه اآللية أن يصرف مبلغ         
  ".عن العمل منذ ما يقارب العامين والتخفيف من أثر الحصار

  ٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  لتهدئة في غزةمستقبل امع الفصائل  تبحث حماس .٧

قال أيمن طه، القيادي في حركة حماس، إن الحركة شرعت في مشاورات مع ممثلي بقية الفصائل  :غزة
هذه » الشرق األوسط« ووصف طه في تصريحات لـ. لبلورة موقف موحد بشأن مستقبل العمل بالتهدئة

وأكد .  هذه القضيةبغرض التوصل لرؤية مشتركة حول» عصف فكري«المشاورات بأنها ستكون بمثابة 
طه أن هذه اللقاءات تنطق من إحساس بالمسؤولية الوطنية، نافياً أن تكون هذه اللقاءات جاءت بناء على 

  .توجيه من الحكومة المصرية
  ٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
 التهدئة ألحقت ضررا بمصالح الشعب الفلسطيني: الجهاد .٨

 الضفة الغربية وقطاع غزة على اعتبار أن التهدئة دعت حركة الجهاد إلى تصعيد المقاومة في :غزة
 ش، قال خالد البط»الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ. ألحقت ضرراً بالغاً بمصالح الشعب الفلسطيني

 وتخدم مصالحها إسرائيلالقيادي في الجهاد، إنه بعد التجربة تبين بالدليل القاطع أن التهدئة تلعب لصالح 
 لم تنفذ أيا من التزاماتها بشأن إسرائيلوأشار البطش إلى أن . ب الفلسطينيولم تحقق أي مصلحة للشع

التهدئة مثل رفع الحصار وفتح المعابر ووقف االعتداءات والتوغالت واالغتياالت التي تطال الفلسطينيين 
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 وأوضح أن. في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضال عن أنها ألحقت ضرراً بالقضية الوطنية الفلسطينية
حركة الجهاد سترفض من حيث المبدأ تمديد العمل بالتهدئة، معتبراً أنه يتوجب رد االعتبار للقضية 

ونوه إلى أن الوسيط المصري لم يتمكن . الوطنية عبر تكثيف المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة
م الفلسطينيين بالتهدئة  باتت ترى في التزاإسرائيلمن إلزام مصر احترام العمل بالتهدئة، محذراً من أن 

 .مؤشرا على الضعف
 ٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
    إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة منقسمة حولمنظمة التحريرفصائل ": الخليج" .٩

إن بعض فصائل منظمة التحريـر      ” الخليج“قالت مصادر قيادية فلسطينية ل      :   يوسف كركوتي  -دمشق  
لى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، رغم القرار الذي اتخذه المجلس           الفلسطينية ليست موافقة ع   

وأضـافت   .المركزي الفلسطيني في اجتماعه الذي عقد في الثالث والرابع والعشرين من الشهر الماضي            
هذه المصادر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثبتت هذا الموقف في االجتماع، وعبرت بعد االجتمـاع                

اعتراضها على هذا القرار الذي اتخذ باألغلبية الساحقة، كما أن الجبهة لم تكن مع توقيـت انتخـاب      عن  
وأضافت  .محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين، حتى ال يفسر األمر بأنه تكريس لواقع االنقسام الفلسطيني             

موحد بالتـشاور   أن موضوع التهدئة لم يبحث على جدول أعمال المجلس المركزي وترك لبلورة موقف              
  .بين كل الفصائل

  ٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
   

  مهاجمة دول عربية" هداريم" أسرى حماس ينفون من سجن .١٠
المزاعم التـي   "ية  سرائيلاستهجن أسرى حماس في السجون اإل     :  عبدالرؤوف أرناؤوط  -رام اهللا، القدس    

لت من بعض الدول العربية الشقيقة      أطلقتها عدة شخصيات من حركة فتح والتي زعمت فيها أن حماس نا           
شعبنا " إن )هداريم(وقال أسرى حماس في تصريح لهم سرب من سجن           ".بتصريحات إعالمية مدسوسة  

والشعوب العربية كلها تعرف ما هي حماس، وتعرف طبيعة تربيتها الوحدوية والتجميعية، وتعرف مدى              
كمـا  " وأضاف األسرى  ".توى الشعوب واألنظمة  تعمقها في العالقات مع األمة العربية والمسلمة على مس        

يعرف شعبنا أيضا حقيقة األفاكين الذين ال يتوقفون عن ترويج األكاذيب، ومحاولة االصطياد في الميـاه                
 ".العكرة لخدمة أهداف حزبية مقيتة وضيقة

ئـيس  ما زلنا نرى صوره يعـانق ر      " وهاجم البيان سياسة الرئيس محمود عباس وفتح عموما بشدة وقال         
ي أيهود أولمرت ووزير الدفاع أيهود باراك وغيرهم من قـادة االحـتالل وجزاريـه،               سرائيلالوزراء اإل 

وخالل ذات الوقت تخرج الغربان من أعشاشها لتقول إن حماس تنفذ مشاريع تخـدم االحـتالل، وكـأن                  
 تحولت إلـى    متحدثي فتح يحسبون أنفسهم قادرين على إخفاء عورة زعيمهم وحركتهم التي ترهلت حتى            

مجرد فيلق متقهقر من الجيش الصهيوني وظيفته الوحيدة ضمان أمن االحتالل وقمع المدنيين في الضفة               
  ".الغربية

إن كل ما يجري على الساحة اليوم ما هو إال مفرقعات ستختفي عـن مـا                "واختتم األسرى بيانهم بالقول     
ي أصبح صنعة فتح والتيار الخياني المهيمن       قريب، وأن شمس الحقيقة ال تغطى بغربال الكذب والقمع الذ         

 ".عليها
 ٣/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
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  تعرب عن ارتياحها لتعزيز الروابط السياسية واألمنية مع حلف األطلسيليفني  .١١
" مكافحة اإلرهاب" امس، اتفاقا يقضي بتعزيز تعاونهما في إسرائيلوقع حلف شمال األطلسي و: ا ف ب

وأعربت وزيرة الخارجية . ي، ويشمل تبادل المعلومات وتنظيم مناورات مشتركةوفي المجال العسكر
ية تسيبي ليفني التي تناولت الغداء امس الثالثاء في بروكسل مع نظرائها من الحلف األطلسي سرائيلاإل

لتعزيز الروابط السياسية "عن ارتياحها  ،"الحوار المتوسطي"وبعض الدول العربية المشاركة في 
مجموعة من المسائل االمنية منها "وقالت ان االتفاق يتناول .  والمنظمة العسكريةإسرائيلبين " نيةواالم

 .  ودول من الحلفإسرائيلبين " مكافحة اإلرهاب وتبادل المعلومات وتوسيع نطاق المناورات المشتركة
 اتفاق تم التوصل ي جاء عقبسرائيلواوضح المسؤول في الحلف ان تعديل اتفاق التعاون األطلسي اإل

 . التي سيتم تبادلها بين الطرفين"يضمن سرية المعلومات"إليه الشهر الماضي 
 ٣/١٢/٢٠٠٨السفير،  

  
  ي يلغي انتخاباته الداخلية بسبب فشل تقنيسرائيلاإل" العمل" .١٢

ار ي أمس إلى إلغاء االنتخابات الداخلية الختي      سرائيلاإل" العمل"اضطر حزب   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
الئحة مرشحيه لالنتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب خلل تقني كبير إذ اعتمد الحزب ألول مرة طريقـة                
االقتراع عبر الحاسوب، إال أنه مع بدء عملية التصويت اتضح ان الحاسوب المركزي ال يلتقط خيارات                

  .المصوتين
  ٣/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  بالتظاهر في أم الفحم لمطالبة العرب بالرحيل من فلسطينية تسمح للفاشيين سرائيلالعليا اإل .١٣

يين سـرائيل ية السماح لقطعان الفاشـيين اإل     سرائيلقررت المحكمة العليا اإل   :  زهير اندراوس   -الناصرة  
 ديسمبر الجاري في مدينة أم الفحـم، الواقعـة فـي            /بالتظاهر يوم الخامس عشر من شهر كانون األول       

ـ        المثلث الشمالي داخل ما     بالرحيل من فلـسطين     ٤٨ يسمى بالخط األخضر لمطالبة العرب من مناطق ال
  .واالنتقال للعيش في وطنهم األم، األردن، على حد تعبير هؤالء الفاشيين

  ٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  السالم بين دمشق وتل أبيب خالل عام من اآلن: ليئيل .١٤

لسالم مع سوريا المحاضر الجامعي ألون ليئيل ية لسرائيلأكد رئيس الجمعية اإل:  حسن مواسي- حيفا
 وأن ،أن الجوالن المحتل في طريقه للعودة إلى سوريا) يةسرائيلالمدير العام السابق لوزارة الخارجية اإل(

 وذلك نظرا لموافقة مختلف األطراف ، وسوريا سيتحقق في غضون عام من االنإسرائيلالسالم بين 
إن "ية سرائيلوقال ليئيل في تصريحات لإلذاعة اإل .باراك أوباماخاصة الرئيس األميركي المنتخب 

لكنني لست واثقا من أنهم سيستحمون في بحيرة طبريا ألن عملية .. الجوالن في طريقها إلى سوريا
  .ترسيم حدود الرابع من حزيران لم تنجز بعد

  ٣/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
 
  حية على رفإسرائيل جرحى في غارة ٤شهيدان و .١٥

استشهد فتيان وأصيب أربعة آخرون بجروح امس في قصف نفذته مروحيات : سمير حمتو -غزة
  .ية استهدف مجموعة من المواطنين في شارع المطار شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزةإسرائيل

  ٣/١٢/٢٠٠٨، األردنالدستور، 
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   إصابة٣٥... المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الخليل .١٦
عمـدوا  ن يهود   ي مستوطن  أن رام اهللا وليد عوض    عن مراسلها من     ٣/١٢/٢٠٠٨عربي،  القدس ال ذكرت  
صلى اهللا عليه   ( تدنيس مساجد في قرى فلسطينية في الضفة الغربية بكتابات تشتم النبي محمد              إلىالثالثاء  
نـة  وبرسم نجمة داود على جدرانها، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدي            ) وسلم

 أفـاد  عن وقف االعتداءات واكتفت بالمراقبة، حسب ما         يسرائيلاإلالخليل، فيما امتنعت قوات االحتالل      
ي امتنع عـن  سرائيلامس إن الجيش اإل   ' يديعوت أحرونوت 'وقالت صحيفة    .مسؤولون فلسطينيون وشهود  

  .الخليلالتصدي للمستوطنين خالل حملة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة 
مجموعة من المـستوطنين    ، أن   محمد إبراهيم والوكاالت   عن   ٣/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،   وأضافت  

وأوضحت المصادر   ،  " فلسطينيا ٣٥مما أدى إلى إصابة أكثر من        في الخليل    هاجمت العائالت الفلسطينية  
  . الفلسطينية أن أضرارا مادية لحقت بعشرات المنازل في المدينة

  
  د صالح يدعو الزعماء العرب لقضاء إجازة عيد األضحى في غزة المحاصرةالشيخ رائ .١٧

دعا الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام             : أشرف الهور 
 القادة والزعماء العرب والمسلمين لقضاء عيد األضحى في قطاع غزة المحاصر، في وقت نـدد                ١٩٤٨

  .اس السياسيين بموقف الدول العربية تجاه حصار القطاعفيه أحد قادة حم
طالب الشيخ صالح الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بإرسال سفن إغاثـة لنجـدة الـسكان                و

القدوم لغزة لقضاء إجازة عيـد األضـحى حيـث الجـوع            'المحاصرين في غزة، وحث الزعماء على       
  ."والحصار

 تطاردكم فـي    أن مجرمون إنكم قتلة ويحق لمحاكم العالم العادلة         إنكم"ل  ، وقا إسرائيلوهاجم صالح قادة    
  ."كل زمان ومكان

  ٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  تتم بالتنسيق مع تل أبيب في الخليلاستفزازات المستوطنين: التميمي .١٨

لية ية المسؤوسرائيلحمل قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير التميمي، الحكومة اإل:  رام اهللا-غزة 
الكاملة عن االعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على المدنيين والفلسطينيين وتطاولهم على شخص 

 قال "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ. النبي الكريم والشعارات التي يطلقونها ضد العرب والمسلمين
عتداءات واإلساءات على ية تقوم بالتنسيق مع المستوطنين بتنفيذ هذه االسرائيلالتميمي إن الحكومة اإل

 اعتبار أن هذا جزء من مخطط لطرد الفلسطينيين من أرضهم عبر تحويل حياتهم إلى جحيم ال يطاق،
واعتبر التميمي أن المرجعيات الدينية اليهودية تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تحريض المستوطنين على 

والدين اإلسالمي، مشيراً في هذا المقام إلى االعتداء على الفلسطينيين والتطاول على النبي الكريم 
 الحاخام عوفاديا يوسيف الذي وصف العرب بأنهم "شاس"التصريحات التي أطلقها زعيم حركة 

 ."صراصير"
  ٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
 محطة توليد الطاقة في غزة تتوقف تماما عن العمل بسبب نفاد الوقود  .١٩

إن المحطة توقفت :" طة غزة لتوليد الكهرباء المهندس وليد سلمانقال الرئيس التنفيذي لمح: ألفت حداد
 ".تماماً عن العمل مساء يوم األحد الماضي، وذلك النتهاء مخزون الوقود الموجود لديها
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وحذّر سلمان من مخاطر عمليات التشغيل والتوقف على مولدات محطة غزة لتوليد الكهرباء، والذي من 
 .ية هذه المولدات المصممة لتعمل بشكل متواصل دون توقفشأنه أن يقلص من عمر صالح

 ٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  أشد أنواع العقاب الجماعي حصار غزة: مركز حقوقي .٢٠

ية سرائيلاستنكر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان جميع أشكال االعتداءات اإل:  ضياء الكحلوت-غزة
لبالغ لإلغالق المستمر المفروض على المعابر على السكان المدنيين في قطاع غزة، معربا عن قلقه ا

ية لليوم السابع والعشرين على سرائيلالحدودية للقطاع، التي يتواصل إغالقها من قبل قوات االحتالل اإل
 .التوالي

وبين المركز أن المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعالج في مستشفيات خارج قطاع غزة يواجهون 
 الوقت الحاضر إال لسبعة عشرة حالة في المعدل اليومي، بمغادرة قطاع عقبات جمة، حيث ال يسمح في

 .إسرائيلغزة لتلقي العالج الطبي الطارئ في مستشفيات 
ي سرائيلوبين التقرير أن اقتصاد قطاع غزة قد أصبح على شفا االنهيار نتيجة لرفض قوات االحتالل اإل

دية الخمسة، التي تفرض عليها سيطرتها السماح بتصدير منتجات قطاع غزة عبر المعابر الحدو
 من سكان قطاع غزة معتمدين، على األقل بشكل جزئي، على المساعدات ٧٦%المباشرة، وأصبح 

 .اإلنسانية
ي قد دفعت القطاع إلى الفقر الحاد، وجعلت من سرائيلوأكد في هذا السياق، على أن قوات االحتالل اإل

 .ض اعتماداً على المساعدات الخارجيةسكانه واحد من بين أكثر مجتمعات األر
  ٣/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
 مناشدة من عائلتين للبحث عن مصير ستة من مفقوديهم : األسرى للدراسات .٢١

الرئيس الفلسطينى " مركز األسرى للدراسات"ناشدت عائلتا الشعراوي والجعبة من مدينة الخليل عبر 
قودين للكشف عن مصير ستة من المفقودين منذ العام محمود عباس وكل المؤسسات المعنية بقضية المف

 .، أربعة منهم من عائلة الشعراوي، واثنان آخران من عائلة الجعبة١٩٦٧
ـرب نسخة منه، أن ٤٨وصل موقع عــ" جمعية األسرى للدراسات"وجاء في بيان صادر عن 

 .ستةالعائلتين أعلمتا المركز بأنهما ال تعرفان أية معلومة عن المفقودين ال
 ٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 سرى جلبوع يطالبون بمتابعة األوضاع الصحية والحاالت المرضيةأ .٢٢

طالب األسرى في سجن جلبوع المؤسسات الحقوقية ووزارة شؤون األسرى والمحررين العمل : رام اهللا
ين ية مؤكدسرائيلالجاد على متابعة االوضاع الصحية والحاالت المرضية في السجون والمعتقالت اإل

على ضرورة أن يقوم وزير األسرى أشرف العجرمي بتنظيم زيارة لهم لألطالع على أوضاعهم 
 .ومشاكلهم المعيشية والصحية

إبتسام " حريات"جاء ذلك خالل زيارة قامت بها محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 
في سجن جلبوع بشكل خاص وكافة عناتي أمس اإلثنين للسجن وتتطرق األسرى إلى األوضاع الصحية 

السجون والمعتقالت بشكل عام، مؤكدين على وجود تقصير وإهمال طبي ومماطلة في إجراء العمليات 
 .الجراحية لألسرى المرضى والمصابين

 ٣/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
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  حول الخصائص واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرى إحصاء لألسر في الضفة  .٢٣
 مسحا لألسر "بكدار" نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء والمجلس االقتصادي للتنمية اإلعمار :رام اهللا

الفلسطينية في الضفة حول الخصائص واألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرى الفلسطينيين في 
 ، أسرة لديها أفراد قيد االعتقال١،٢٩٥منها ،  أسرة١،٨٥٤سجون االحتالل، حيث بلغ حجم العينة 

، حيث تم جمع ٨/٢٠٠٨-١/٢٠٠٧ أسرة لديها أفراد تم اإلفراج عنهم خالل الفترة من شهر ٥٨٩و
ية سرائيلإذ يأتي هذا المسح كخطوة مكملة لمراقبة آثار اإلجراءات اإل، ٢٠٠٨البيانات خالل شهر آب 
 .على المجتمع الفلسطيني

 ٣/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
 ١٩٦٧ آالف فلسطينية منذ عام ١٠ االحتالل اعتقل :نادي األسير .٢٤

 عشرة آالف ١٩٦٧ي اعتقلت منذ عام سرائيلأعلن نادي األسير الفلسطيني أن قوات االحتالل اإل: رام اهللا
 أسيرة منهن ٦٢ مواطنة اختطفن واعتقلن خالل انتفاضة األقصى، وال زال ٧٠٠امرأة فلسطينية بينهن 

  .يةسرائيليقبعن في السجون والمعتقالت اإل
هي معاناة متصلة منذ بدايات القرن العشرين كون نضالها متصل "ت إلى أن معاناة المرأة الفلسطينية ولف

  ".في كافة المراحل التي شاركت فيها بشكل كبير وفعال وحتى اليوم مازالت وستبقى في خنادق المقاومة
رات مطلقات،  أسي٧ أسيرات متزوجات بدون أطفال، و٤ أسيرة أم، و١٤وأفاد النادي بان هناك 
    . أسيرة غير متزوجة٣٥وأسيرتين من األرامل، و

وكشف التقرير أن األوضاع المعيشية لألسيرات في تدهور مستمر فالطعام سيء كما ونوعا، كما أن 
هناك مشكلة في مياه الشرب فهي سيئة ولونها غير صافي، وتسبب عدة أمراض لألسيرات خاصة 

يء ويقتصر فقط على النشويات ومعظم األسيرات يعانين من نقص االلتهابات، أما األكل فنوعيته س
وسوء التغذية، عدا عن قلة النظافة التي تسبب انتشار القوارض والحشرات التي تعيش مع األسيرات في 

مما يسبب أمراض مختلفة لألسيرات " الدامون"ظل الرطوبة العالية وسوء التهوية، خاصة في سجن 
  . ضغط الدم وأمراض ضيق التنفس وهن كثيرات في السجنخاصة اللواتي يعانين من

   ٢/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
 
 ية تحبس صحافياً من الخليل إسرائيلمحكمة عسكرية  .٢٥

ية، أمس األول، بحبس الصحافي حسن عوض سرائيل قضت محكمة عوفر العسكرية اإل:فلسطين برس
 ٥٠٠(مالية مقدارها ألفي شيكل  شهراً، فضالً عن دفع غرامة ١٦الرجوب من الضفة الغربية لمدة 

  .  شهراً أخرى مع وقف التنفيذ، من دون أن يكشف عن التهم التي أدين بها١٦و) دوالر
   ٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 

 
  السلطة تجري اتصاالت إلدخال السيولة النقدية إلى البنوك في قطاع غزة: فياض .٢٦

ت المالية لرواتـب المـوظفين ستـصل        سالم فياض، امس، ان الحواال    . أعلن رئيس الوزراء د   : رام اهللا 
صباح اليوم الى البنوك، مشيراً الى إمكانية عدم تمكن موظفي السلطة في قطاع غزة من الحصول على                 

ي سـرائيل رواتبهم بسبب معاناة البنوك العاملة في القطاع من نقص في السيولة النقدية نتيجة الحصار اإل              
قص السيولة لدى البنوك في غزة، يـشمل كافـة انـواع            وأشار فياض الى ان ن     .المفروض على القطاع  

  .العمالت
ي بمنع دخول النقد الى غزة،      إسرائيلوانما هناك قرار رسمي     "وقال فياض إن المشكلة ليست لدى البنوك        
حسب التقديرات، ال يتوفر من عملـة       "وقال رئيس الوزراء     ".كاجراء من اجراءات الحصار على القطاع     
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وحسب ما اوضح    ". مليون شيكل، وهذا المبلغ قليل جداً      ٤٧الشيكل في قطاع غزة اآلن لدى البنوك سوى         
 مليون شيكل كي تقوم بتغطية الرواتب عند صرفها، وقـال           ٢٥٠رئيس الوزراء، فان البنوك تحتاج الى       

  ". مليون شيكل٤٧آلن ال يزيد على لكن ما يوجد لدى البنوك ا"
 ٣/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   رام اهللا فياالحتفال بإطالق مشروع إصالح وتطوير القطاع الصحي .٢٧

 إصالح مشروع   إطالق،  أمس للتنمية الدولية،    األميركيةعلنت وزارة الصحة والوكالة      أ :الدين حسام عز 
  . مليون دوالر٥٧بالغة كلفته  الفلسطينية والاألراضيوتطوير القطاع الصحي في 

  ٣/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   تطلق حملة لكسر الحصار عن غزة في األردنالحركة اإلسالمية .٢٨

أعلنت الحركة اإلسالمية عن تسيير سفينة لكسر الحصار عن غزة في العشرين من الشهر : عمان
سلمين همام سعيد في مؤتمر صحفي  الماإلخوانوأطلق المراقب العام لجماعة  .الجاري من ميناء العقبة

 في مقر الجماعة الحملة األردنية لكسر الحصار عن غزة والتي تتضمن فعاليات شعبية أمسعقده 
  .متنوعة من بينها فتح الباب الستقبال المساعدات اإلنسانية عبر مقرات الحركة ومسيرات

  ٣/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
 تجاه فلسطين العرب غير معفيين من مسؤولياتهم امالحك :رابطة البرلمانيين اللبنانيين .٢٩

 في رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين، في اجتماعهم األعضاءاستغرب البرلمانيون اللبنانيون 
 جانب فريق من إلىتركيز وزراء الخارجية العرب على االنتخابات الفلسطينية واالنحياز الفاضح " أمس

أن رمي " وأكدوا، "ية تمنع الحليب والغاز والدواء عن شعب غزةسرائيلإلدون آخر، فيما الجنراالت ا
الحجة على القيادات الفلسطينية ال يعفي الحكام والملوك العرب من مسؤولياتهم التاريخية تجاه القضية 

 . "الفلسطينية
اعية التي الصمت العربي والدولي المشين تجاه جريمة اإلبادة الجم"واصدر المجتمعون بيانا استنكر 

الحكومة المصرية مسؤولية العمل "، محمال "يسببها حصار مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة
 . "الفوري على فتح معبر رفح، ووقف المجاعة التي يتعرض لها سكان القطاع

 ٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  اإلنسانية ضدحصار غزة جريمة : لحملة األهلية في لبنانا .٣٠

لمتابعة في الحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق في بيان لها اليوم الثالثاء شددت لجنة ا: بيروت
أصدرته عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، وأرسلت نسخة منه ) ٢/١٢(
ين ، على ضرورة قيام الجهات المعنية، فلسطينياً وعربياً ودولياً، ال سيما اتحادات المحام"قدس برس"لـ

 المحاكم الدولية المختصة ضد أمام دعاوى إقامة بواجباتهم من اجل اإلنسانوالحقوقيين ومنظمات حقوق 
  .كل المسؤولين عن جريمة الحصار

 إلى الطبية والغذائية التي تحملها اإلمداداتالسلطات المصرية بالسماح الفوري لوصول  البيان ودعا
 اإلجراءاتلطات المصرية بفتح معبر رفح كرد بسيط على قطاع غزة عبر معبر رفح، وجدد مطالبة الس

  ".نسانيةإجائرة وال"ية التي قال بأنها سرائيلاإل
   ٢/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
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 نقاذ غزةإوطالبت ب" االسكوا "أمام احتشدت أطفالجموع : لبنان .٣١
ت امس في في وسط بيرو" االسكوا"تجمع حشد من االطفال امام مبنى "  لرفع الحصارأطفال"تحت شعار 

اعتصام تضامني مع اقرانهم المحاصرين في غزة رافعين الالفتات واالعالم والرايات الفلسطينية 
ية، سرائيلالمنادين بحقوق االنسان وحقوق االطفال الى رفع الصوت ضد المجازر اإل"ودعت  واللبنانية،

  ". والسعي الى انقاذ اطفال فلسطين من الجوع والقتل
 ٣/١٢/٢٠٠٨النهار، 

  
  مشاورات عربية إلعداد ورقة موحدة بشأن السالم تسلم لإلدارة األمريكية الجديدة .٣٢

كشفت جامعة الدول العربية النقاب عن اتصاالت ومشاورات تجرى حاليا بين  : أشرف الفقي-القاهرة 
تعبر عن الرأي العربي بشأن عملية السالم في المنطقة " ورقة عربية موحدة"الدول العربية إلعداد 

وقال مدير مكتب األمين العام للجامعة . تسليمها إلى اإلدارة األمريكية الجديدة وكيفية التعامل معهال
السفير هشام يوسف، أمس، إن المشاورات لم تسفر حتى اآلن عما إذا كانت هذه الورقة سيتم إعدادها 

  . جماعيا أم من أطراف بعينها كلجنة مبادرة السالم العربية
  ٣/١٢/٢٠٠٨، الوطن، السعودية

  
  ليبيا تدعو مجلس األمن إلى جلسة طارئة وعاجلة لحماية باخرتها المروة .٣٣

 طرابلس، أن ليبيا دعت، الثالثاء، مجلس األمن ، من٣/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي، ذكرت صحيفة
الدولي إلى عقد جلسة طارئة لحماية باخرتها التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من 

واعتبرت الخارجية الليبية، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الحالي لمجلس األمن الدولي، ". إسرائيل"ل قب
ية في المياه سرائيلعملية قرصنة من قبل قوات البحرية اإل"وطاقمها يتعرضان لـ" المروة"أن باخرة 

لية وتهديداً لسالمة الباخرة يعد مساساً بحرية المالحة في المياه الدو"واعتبرت أن هذا األمر ". الدولية
  ". وطاقمها

الوكاالت، أن طاقم سفينة المساعدات الليبية، أكد ، من ٣/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، وأضافت صحيفة 
. ال زالت تتحرك في المياه اإلقليمية الدولية، بانتظار السماح لها ببلوغ شواطئ القطاع" المروة"أن سفينة 

يين إسرائيلللمساعدات، وهو أحد أفراد طاقم السفينة، إن زورقين حربيين وقال مندوب صندوق ليبيا 
  .يتابعان السفينة على مدار الساعة

  
  دمشق ترسل مساعدات إنسانية إلى القطاع ويمنيون يطالبون بفك الحصار عن غزة .٣٤

. طاع غزةأرسلت سوريا مساعدات إنسانية محملة بمواد غذائية وطبية وألبسة إلى ق: غزة، رفح، القاهرة
وقال أحمد عبد الكريم رئيس اللجنة . وغادرت القافلة دمشق، أمس، وهي مكونة من أربع شاحنات كبيرة

يقدمها "الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني إن هذه القافلة 
وفيما ". الذين يعانون الجوعشعبنا السوري بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك لألهل في قطاع غزة 

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة أن السفينة الليبية ال تزال في المياه اإلقليمية وتحاول 
العودة إلى القطاع، طالب المشاركون في مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني نظم، أمس، في 

وفي المهرجان . ن غزة وفتح معبر رفحصنعاء، الدول العربية وبخاصة دول الطوق بفك الحصار ع
الذي نظمته الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني نائب رئيس الهيئة عن 

  .تحضيرات إلرسال سفينة إنقاذ من اليمن محملة بالغذاء والدواء إلى المحاصرين في غزة
  ٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
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 ار الفلسطيني في يناير القادماتصاالت مصرية لعقد الحو .٣٥
تجري القاهرة اتصاالت مع الفصائل الفلسطينية من أجل تحديد موعد جديد لعقد  : ربيع شاهين-القاهرة 

 فيما ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أنه من المقرر عقد المؤتمر في شهر ،الحوار الشامل
 هذه االتصاالت عقب انتهاء اجتماع مجلس الجامعة وقالت المصادر إن القاهرة استأنفت. يناير القادم

، الذي خصص لمناقشة هذه القضية، وبعد حصولها على التفويض "األربعاء الماضي"العربية الطارئ 
والدعم العربي الكاملين الستكمال هذه المهمة والعمل على وحدة الصف الفلسطيني واحتواء الخالفات 

  .القائمة
  ٣/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 

  
 يون مصريون يطالبون بعزل شيخ األزهربرلمان .٣٦

ي سرائيلأثارت مصافحة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر للرئيس اإل:  صالح شلبي–القاهرة 
شيمون بيريز على هامش مؤتمر حوار األديان الذي عقد مؤخرا في نيويورك انتقادات حادة من جانب 

يخ األزهر بأن يقدم اعتذارا للشعب المصري وطالب عدد من النواب ش. أعضاء مجلس الشعب المصري
وللشعوب اإلسالمية على إساءته لمشاعر المسلمين واستفزاز مشاعرهم في ظل استمرار عمليات التجويع 

ودعا النواب الرئيس مبارك . للشعب الفلسطيني واستخدام اآللة الحربية في قتل األطفال والشيوخ والنساء
وفي المقابل أكد فريق آخر من النواب ضرورة تدخل الرئيس مبارك . إلى التدخل لتنحيته من منصبه

  .لحماية شيخ األزهر
 ٣/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل"يحق لكل عراقي السفر إلى : القضاء العراقي .٣٧

أكد المتحدث الرسمي باسم بمجلس القضاء األعلى في العراق، أن نقض المجلس لقرار البرلمان  :بغداد
وأشار عبدالستار ". بنود الدستور العراقي"ن عضو البرلمان مثال اآللوسي استند على برفع الحصانة ع

البيرقدار، في تصريحات صحفية، إلى أن المحكمة اعتبرت القرار مخالفا للدستور وال يستند على 
وجود القانون، وإن قرار المحكمة االتحادية قرار ملزم لكافة السلطات وعلى جميع السلطات تنفيذه نافيا 

أن من حق كل عراقي السفر إلى "ما يمنع النائب من الدخول إلى جلسات البرلمان، وأكد البيرقدار 
  ".دون أن تفرض عليه أية قيود قانونية" إسرائيل"

  ٢/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  ليفني رفضت طلبنا رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر: كوشنير .٣٨

ـ      أكد وزير الخارجية    :  إبراهيم مرعي  -بروكسل   ، "الخلـيج  "ـالفرنسي برنار كوشنير، في تصريحات ل
أن الوضع فـي قطـاع غـزة    "على هامش االجتماعات التي عقدت أمس في مقر حلف شمال األطلسي،  

، وسألنا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن ترفع الحصار         يينسرائيلاإلصعب، وقد تحدثنا هذا الصباح مع       
  ".             فسه أن هناك صواريخ تطلق عليهم من القطاعوتفتح المعابر، فرفضت، وكان الرد هو ن

الحـوار  "أضاف كوشنير، المشارك في اجتماع وزراء خارجيـة الحلـف واالتحـاد األوروبـي ودول                
مع ذلك فإن فرنسا والمجتمع الدولي سوف يواصـالن العمـل لرفـع الحـصار، وتقـديم                 ": المتوسطي

إن على الشعب الفلـسطيني أيـضاً،       ": الخليج "ـوقال كوشنير ل   .المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني   
ان مـا اتفـق     "وأوضح   .تحمل المسؤولية واالتفاق لما فيه مصلحة هذا الشعب       " حماس"و" فتح"خصوصاً  
مهم جداً، ويجب أن تستمر هذه العملية في عهد باراك أوباما، وأن تتوافر الـشروط               " سأنابولي"عليه في   
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" يةإسـرائيل "ولكن، كما نعرف، ال توجد هناك حكومـة         .  تسوية إلىد باتجاه التوصل    كافة الستمرار الجه  
  ".اآلن

  ٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
  
  العرب األقل تبرعا لمساعدة الفلسطينيين: األونروا .٣٩

بالضغط ) أونروا(طالبت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : عامر سلطان - لندن
والتقت كارين كوننج أبو زيد المفوض العام .  لفتح المعابر وانهاء حصار قطاع غزةإسرائيلعلى 

لألونروا بمسؤولين بالخارجية البريطانية لبحث سبل توفيرالمعونات الضرورية لالجئين الفلسطينيين 
البت وقالت أحد معاوني أبو زيد لبي بي سي العربية إن المسؤولة الدولية ط .خاصة في قطاع غزة

وأضاف إن " .  لفتح معابر غزةإسرائيلممارسة الضغوط على "مسؤولى الخارجية البريطانية بـ
وعدوا بالضغط "غير أنه اشار إلى أن المسؤولين البريطانيين . المسؤولين البريطانيين لم يبدو أي رد فعل

 . ة لمساندة الالجئين الفلسطينيينعلى الدول العربية لزيادة اسهاماتهم المالية لدعم أنشطة األونروا اإلنساني
وقال معاون أبو زيد إن الدول العربية أقل الدول المانحة لألونروا وتشكل مساعدتها واحدا بالمئة فقط من                 

 مخيما لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلـة وقطـاع     ٥٩وتدير األونروا   . إجمالى المساعدات 
قاء مساء أمس مع منظمة إنتربال الخيريـة البريطانيـة الداعمـة            وفي ل . غزة ولبنان وسورية واألردن   

من الضروري أن يـشعر     : "وقالت. للفلسطينيين، حذرت أبو زيد من خطورة الوضع اإلنساني في غزة           
وأشارت أبو زيد أن األونـروا تحتـاج إلـى          ". الفلسطينييون بأنهم ليسوا وحدهم وبأن العالم تخلى عنهم       

 لتغطية تكاليف الخدمات التعليميـة والـصحية        ٢٠٠٨/٢٠٠٩ر دوالر خالل عام      مليا ١ر١ميزانية تبلغ   
 .واالجتماعية واالغاثية لالجئين الفلسطينيين

  ٢/١٢/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  بريطانيا تدعو لتفعيل مبادرة السالم العربية .٤٠

م العربيـة   دعا المتحدث باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس الى تفعيل مبادرة الـسال           :  بترا –القاهرة  
يين سـرائيل وقال على الدول العربية مجتمعة ان تؤكد لالدارة االميركية الجديدة اهمية المبادرة لتشجيع اإل             

واضاف  اننا نقف على مفترق الطرق فيما يخص         . وتأييد الفلسطينيين في مفاوضات السالم بين الجانبين      
ية المقبلة وتـولي  سرائيلنتائج االنتخابات اإلعملية السالم في الشرق األوسط حيث ينتظر المجتمع الدولي          

وشدد ويلكس على اهمية وجـود تحـرك عربـي         . الرئيس االميركي المنتخب باراك أوباما مقاليد الحكم      
 مبينا ان بريطانيا تعمل على بناء تأييد عربي اوروبي لـدعم عمليـة              ،اوروبي للحفاظ على هذه الفرصة    

ودعا المسؤول البريطاني الفلسطينيين الى توحيد صفوفهم من        . يالسالم على المسار السياسي واالقتصاد    
وان بريطانيا تشعر بخيبة امل     . اجل بناء موقف عربي وفلسطيني قوي وقابل لتسوية النزاع بشكل عادل          

  .بسبب التوتر بين الفصائل الفلسطينية
  ٣/١٢/٢٠٠٨، األردنالدستور، 

  
  و لصرف رواتب الموظفين المدنيين مليون يور١٤,٨ االتحاد األوروبي يساهم بمبلغ .٤١

 مليـون   ١٤,٨ قدم االتحاد األوروبي للسلطة الوطنية مبلغا اضافيا بقيمـة        :  نائل موسى  -القدس المحتلة   
 ألف موظف ومتقاعد من القطاع العام المدني المزمع صـرفها           ٧٨يورو للمساهمة في دفع رواتب نحو       

  .اليوم في الضفة والقطاع
ان المساهمة تجسد الـدعم     : في مكتب المفوضية األوروبية بالقدس روي ديكنسون      واعتبر مدير العمليات    

مقدراً ان هذه الـشراكة     . المستمر لالتحاد األوروبي عبر آلية بيغاس للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني         
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فـي  العميقة بين االتحاد والشعب الفلسطيني تحقق الكثير لتحسين ظروف الحياة اليومية آلالف من األسر      
  .الضفة وغزة

وساهمت المفوضية األوروبية والدول األعضاء باالتحاد األوروبي منذ اطالق بيجاس، بمبالغ تزيد عـن              
 بتمريـر مـساعدات االتحـاد       - بيغـاس    -وتقوم.  مليون يورو كمساعدات مالية مباشرة للسلطة      ٣٦٠

وآلية بيغاس أكبر   . لسلطة الوطنية األوروبي لدعم بناء الدولة الفلسطينية تماشيا مع أولوليات واحتياجات ا         
   .ممول للفلسطينيين وكقناة لتسهيل مرور المساهمات األخرى من قبل المانحين

 ٣/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  حجاج غزة وموقف السعودية والجامعة العربية .٤٢

  ياسر الزعاترة
لطريقة، ذلك أن قضية    ثمة صلة واضحة بين عناوين هذا المقال، وليس ثمة تعسف في حشرها معاً بهذه ا              

حجاج قطاع غزة ال تبتعد كثيراً عن تحوالت موقف السعودية من حماس، ومن ثـم موقـف الجامعـة                   
العربية في لقائها األخير الذي خصص عملياً لمناقشة الوضع الفلسطيني، فما بين القضيتين، ثمـة خـيط                 

  . واحد عنوانه الضغط على حركة حماس وابتزازها بمختلف الوسائل
 العام الماضي تمثلت أزمة الحجاج في خروجهم من معبر رفح، وذلك بعد حصولهم علـى التأشـيرة                  في

الالزمة من المملكة العربية السعودية، أما اليوم فتتمثل األزمة في عدم حصولهم على التأشـيرة، بينمـا                 
  . يفتح المعبر بدعوى السماح بمرورهم

 كوتا الحج ألهالي القطاع لـسلطة رام اهللا ولـيس لمـا    في قصة الحجاج بدا التنسيق واضحاً، فقد منحت 
يعرف بالحكومة المقالة في غزة، خالفاً للعام الماضي، وهو ما رفع الحرج عملياً عن مصر التي فتحت                 

 الذين رفضت حكومة غزة إخراجهم، أقله إلى اآلن، وبالطبع فـي            "تأشيرات السلطة "المعبر لمرور حملة    
فتح المعبر لم يكن مضموناً لو حـصل الحجـاج          (آلخرين على التأشيرة    سياق الضغط من أجل حصول ا     

  ). على التأشيرة عن طريق حكومة غزة
لم يسبق للسعودية أن تعاملت مع حماس بهذه الطريقة، فهي وإن اعترفت بالمنظمة والسلطة كمرجعيـة                

موقف علـى هـذا     فلسطينية، إال أنها ظلت على تواصل جيد مع حماس، فما الذي حصل حتى يتراجع ال              
  !النحو؟

ربما كان مفهوماً أن تأخذ مصر سياسات من هذا النوع تجاه حركة حماس بسبب الحساسيات الـسياسية                 
المعروفة ممثلة في النظر إلى الحركة بوصفها امتداداً لجماعة اإلخوان الممنوعة والمطاردة في الداخل،              

لطريقة، مع إدراكها لحجم ما تحظى به مـن         ولكن ما هي مصلحة السعودية في التعامل مع حماس بهذه ا          
تعاطف في الشارع السعودي، وانتفاء الحاجة إلى سياسة من هذا النوع حتى بمنطق تجنـب الـضغوط                 

  . األميركية، السيما أن مرحلة بوش ببؤسها ونزقها قد انتهت عملياً
ن هذا النوع، ومثلهـا     ال نريد الخوض فيما يجري في الداخل السعودي، والذي ربما ساهم في سياسات م             

لقاءات تطبيعية هنا وهناك، لكننا نؤمن أن مصلحة المملكة بشرعيتها ورمزيتها هي في الحفـاظ علـى                 
مواقف أكثر ثباتاً وقوة في الملف الفلسطيني، ليس في سياق النزاع الداخلي، بل في سياق العالقـة مـع                   

غوط لم تتوقف في يوم من األيـام، السـيما          المحتل، تماماً كما كان عليه الحال طوال عقود رغم أن الض          
  . تلك المتعلقة بالتطبيع

موقف الجامعة العربية كان أكثر بؤساً بسبب الموقف المصري والسعودي، إلى جانب أطـراف عربيـة                
صحيح أن الجامعة لم تأخذ قراراً أرادته سلطة رام اهللا يحمل           . أخرى تبدو أكثر استجابة لضغوط الخارج     

لحوار لحركة حماس، وبالطبع بسبب مواقف رافضة من قبل عدد من الدول األعـضاء،              مسؤولية فشل ا  
لكن التمديد للرئيس الفلسطيني كان قراراً غير مسبوق، حيث سيكون الرجل بعد التاسع من يناير المقبـل                 
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اً أما الذي ال يقل سـوء     . رئيساً بقرار عربي، وليس بقرار شعبي أو قرار من المجلس التشريعي المنتخب           
فيتمثل في الموقف من الحصار، وحيث لم يحصل المحاصرون سـوى علـى توجـه بإرسـال بعـض         

  .المساعدات ال أكثر وال أقل
ية باجتياح شـامل، مـا   إسرائيليحدث ذلك، بينما يتعرض قطاع غزة لعدوان وابتزاز يومي، مع إنذارات     

 عامـل إسـناد للـصهاينة فـي         قد تحول إلى  ) مع فارق بين محاوره   (يعني أن النظام العربي الرسمي      
أما القول بأن ذلك من أجل إنهاء االنقسام، فلن يمـر علـى الـشارع               . حصارهم وابتزازهم للفلسطينيين  

العربي الذي يدرك معنى ذلك لجهة إعادة الوضع الفلسطيني إلى والية األطراف الذين يرضـى عـنهم                 
  . االحتالل وأعوانه

 ٣/١٢/٢٠٠٨ العرب، قطر، 
  
   االنقسامالحجاج ضحايا .٤٣

  هاني المصري
ال يمكن تفسير أزمة الحجاج في قطاع غزة الذين لن يتمكنوا من أداء شعيرة الحج هذا العام، إال في 

 وجود سلطتين إلىإطار وضعها في سياق االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي، الذي أدى واقعيا 
 .واحدة في غزة، واألخرى في الضفة

أن ترسخ سلطتها وتحصل على الشرعية أو المزيد من الشرعية فلسطينيا وكل سلطة منهما تحاول 
وعربيا وإقليميا ودوليا، وحتى اآلن هذا الواقع لم يحسم نهائيا بعد، هل يستمر االنقسام ويصبح انفصاال 

وبغض النظر عن سؤال الشرعية وأيهما الشرعي، حقا، وغير الشرعي،  أو يمكن استعادة الوحدة؟
لسطينية القائمة ضعيفة ومعرضة لالنهيار في ظل استمرار االنقسام، وتبقى الحقيقة فالشرعية الف

الواضحة وضوح الشمس أن هناك سلطتين، والمعطيات المتوفرة حتى اآلن تشير الى أن هذا الواقع 
 .االنقسامي يتجه نحو التعمق، ويمكن أن يصل الى انفصال يستمر الى فترة ال يعلم مداها سوى اهللا

 من الوارد، حتى اآلن على األقل، أن تستطيع سلطة منهما أن تحسم األمر لصالحها عسكريا أو وليس
بانتفاضة أو أن تتنازل سلطة منهما عن كل أو جزء من سلطتها طواعية لألخرى، ألن مثل هذا السلوك 

فق عليها بين لو توفر، لكان يمكن حل مسألة الحج هذا العام، بطريقة واقعية عبر إيجاد آلية تنسيق يت
السلطتين مثلما حدث في إعالن نتائج الثانوية العامة، حيث لم تتوّل وزيرة التربية والتعليم إعالن النتائج، 
وتم االتفاق على إعالنها عبر شخصين مسؤولين في وزارة التربية والتعليم واحد في الضفة واآلخر في 

 .غزة
اع جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم أن يحفظ وفي المباراة الرياضية التي نظمت، مؤخرا، استط

وحدة الفريق الفلسطيني الذي ضم العبين من الضفة وغزة، واستطاعت كل سلطة أن ترضي غرورها 
 .بشكل أو بآخر

كان يجب وضع مسألة الحجاج بعيدا عن االنقسام والتجاذبات والمناكفات السياسية، واالتفاق على طريقة 
 .اج من غزة والسماح لهم بالسفر ألداء فريضة الحجمشتركة الختيار الحج

فجاء الحج هذا . أعرف تماما أن مسألة الحجاج أصعب، وتوقيتها أزف في لحظة احتدام األزمة الداخلية
عن المشاركة في حوار القاهرة على خلفية وضع شروط للمشاركة، بعد أن " حماس"العام بعد اعتذار 

تطالب بحوار بال شروط، أهمها إطالق سراح المعتقلين السياسيين من طوال أكثر من عام " حماس"كانت 
في الضفة، ومشاركة خالد مشعل رئيس حركة حماس على قدم المساواة مع الرئيس الفلسطيني " حماس"

تنظر ألبو مازن كطرف في الصراع الداخلي، وليس كراعٍ للحوار، والشرط " حماس"كدليل على أن 
مطروحة للحوار وليست " حماس"على الورقة المصرية التي تعتبرها " حماس"األهم األخذ بمالحظات 

 .ف.ت.أساسا لالتفاق ألنها منحازة للسلطة، وحركة فتح وم
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وسلطتها في غزة خرجت خاسرة في معركة الحجاج، ألنها لم يعترف بسلطتها ال من " حماس"طبعا 
ن اختارتهم حكومة تسيير األعمال في العربية السعودية التي منحت تأشيرات للحجاج من غزة الذي

" حماس"الضفة، وال من مصر التي فتحت معبر رفح أمام الحجاج، رغم اإلعالنات المتكررة من حكومة 
بأنها لم تتلق أي إشعار بذلك، مما أدى الى معركة سياسية وإعالمية علنية بين مصر والسعودية من جهة 

 ".حماس"العزلة التي وصلت لها وحركة حماس من جهة أخرى، ما يدل على مدى 
مستعدة أن تتحمل هذه الخسارة في سبيل تأكيد انفرادها بالسلطة في غزة وسعيها للحصول " حماس"ولكن 

على الشرعية لها، وحقها وحدها باختيار حصة قطاع غزة من الحجاج، ولو أدى ذلك الى عدم تمكن أي 
ا تراهن على الوقت، رغم أن الوقت يعمل ضد حاج من غزة من أداء فريضة الحج هذا العام، وألنه

 .الجميع
أن تدرك أن نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب األخير أكدت اعتراف الجامعة العربية " حماس"على 

بشرعية السلطة التي يترأسها ابو مازن لدرجة مطالبته بمواصله مهامه لحين إجراء انتخابات رئاسية 
الموقف العربي، رغم أنه في الجوهر ال يعكس االجماع البادي في ظاهر وإن هذا . وتشريعية متزامنة

البيان الصادر، حيث هناك دول الممانعة التي تتعاطف مع حماس، إال أنه مفترض أن يشعل الضوء 
، ويجعلها تدرك أن سلطتها المحاصرة في غزة ال يمكن أن تحصل على الشرعية "حماس"األحمر لـ

ية، والشرعية الفلسطينية ممكنة من سرائيل تحصل على الشرعية الفلسطينية واإلالعربية والدولية ما لم
استعدادها للتخلي عن سيطرتها االنفرادية على غزة، واستعدادها لقبول المشاركة في " حماس"خالل إبداء 

وقواعد السلطة والمنظمة وفقا لما تستحقه، ال أكثر وال أقل، وعلى أساس االتفاق على ركائز وطنية عليا 
 .لعبة سياسية ديمقراطية يجب أن يتفق عليها الجميع سلفا

ية الدولية، سرائيلية إذا لم توافق على الشروط اإلسرائيلال يمكن أن تحصل على الشرعية اإل" حماس"و
ومعها قطاع غزة للحصار الخانق والحرب " حماس"ومن أجل الموافقة على هذه الشروط تتعرض 

وبالفلسطينيين، ولكنها حقيقة سياسية تفرض التعامل معها، " حماس"حف بـالمتواصلة، وهذا ظلم مج
وال وقبل كل شيء أن تقود وتحكم سلطة أفرزها اتفاق اوسلو الذي هو أ" حماس"خصوصا إذا أرادت 

 .ي، ووظيفته أمنية خدماتيةإسرائيل -اتفاق فلسطيني 
طار المجلس التشريعي، الذي تستطيع من أن تختار أن ال تحكم وأن تكتفي بدورها في إ" حماس"تستطيع 

خالله أن تؤثر بشدة على الحكم والحكومة، لحين تنشأ ظروف أخرى تجعلها قادرة على كسر الشروط 
 .ية والدوليةسرائيلاإل

أن تخرج من هذه العملية كلها وتقول أنها تتبنى برنامج مقاومة يتصادم كليا مع اتفاق " حماس"وتستطيع 
افرازاته، ومع برنامج التسوية الذي اعتمد المفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع، اوسلو وملحقاته و

ولو كان مقابل ثمن باهظ دفعه الفلسطينيون، وهم مستمرون بدفعه، وتعهدوا في اجتماع اللجنة الرباعية 
 .األخير في شرم الشيخ باالستمرار بدفعه في العام القادم عبر تمديد مسار انابوليس

تريد من خالله أن تحكم سلطة اوسلو ولو عبر غزة أوال وهي ) نص نص(موقفا " حماس"ذ أما أن تتخ
تكتفي باحترام اتفاق اوسلو وال تلتزم به، وتنادي باعتماد خيار المقاومة وهي تلهث وراء التهدئة التي 

. فاظ بها معاإن هذا الموقف يشبه الذي يريد أكل الكعكة واالحت. أبدت استعدادها لكي تكون لفترة طويلة
هذا ممكن عندما نصل الى وضع . يريد مزايا اوسلو بدون أن يدفع ثمنه وال أن يكتوي بنيران عيوبه

) ال أن نستسلم له(وحتى يحدث ذلك يجب أن نتعامل مع الواقع . نستطيع فيه أن نتجاوز اوسلو وأن نلغيه
ن نضع استراتيجية قادرة على تجاوز ويجب أ. بأفق تغييره باعتماد استراتيجيات عمل قادرة على تغييره

بدال من تجاوزه الى األسوأ أو العمل تحت سقفه بادعاء . اوسلو، المسؤول األول عن كل ما نحن فيه
 . احترامه بدال من االلتزام به
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إن ما سبق يحتاج الى نقد المسيرة الفلسطينية نقدا جدليا، يؤكد على االيجابيات وعناصر القوة ويدعو 
سلبيات والثغرات القاتلة، ومنها جعل السلطة فوق المنظمة والغاية والهدف، واعتماد لتجاوز ال

المفاوضات وحدها بدون مرجعية وبال مقاومة مثمرة، والتعامل مع المقاومة كأداة في الصراع الداخلي 
ما مصير حجاج غزة، يقرع ناقوس الخطر، ويقدم نموذجا مظل.أكثر مما هي استراتيجية لدحر االحتالل

 !!عن المستقبل الذي ينتظر الفلسطينيين إذا استمر االنقسام
 ٣/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  !البرنامج والممارسة..خالفات فتح  .٤٤

  خالد وليد محمود
 وفي الوقت الذي    ،أبرزها تفاقم األزمة الداخلية فيها    "  فتح"مجموعة من التطورات أخذت تعصف بحركة       

لملمة وتوحيد صفوف حركته التي يرأسـها ؛ تطفـو علـى            يبذل فيه الرئيس محمود عباس مساعيه إلى        
السطح أزمة عميقة تعيشها الحركة لم يعتبرها المراقبون وليدة لحظة بقدر ما تأتي فـي سـياق أزمـات                   
مرتبطة ببنية القضية الفلسطينية، إال أن الالفت لالنتباه في األزمة الحالية التي تعيشها الحركـة كونهـا                 

ن  أزمة في الممارسة ال في البرنامج، األمر الذي أدى إلى انشقاقات كثيرة في               كانت في الماضي تعبر ع    
صفوفها  وخروج تيارات متعددة اعتبر كل واحد منها أنه التيار األقدر على إخراج البرنامج إلى التنفيذ،                 

ي البرنامج  يبدو الوضع حالياً مختلفاً عما سبق، إذ تعود حركة فتح إلى مواجهة أزمة أكبر وأشمل تتمثل ف                
و الممارسة لتؤكد على أن الصراع في الحركة يدور حول مصالح شخصية قد تشعل صراعات وتخلـط                 

  !أوراق داخل الحركة
خـالل  " فـتح "ويبدو أن ثمة صراعاً قوياً أخذ يطفو على السطح بين التيارات المتصارعة فـي حركـة         

ي تصريحات رموزها لوسـائل اإلعـالم،       االسابيع القليلة الماضية، حيث ازدادت وتيرة الحديث عنها ف        
وكذلك في الصالونات السياسية المغلقة،وكانت  هذه الخالفات سبباً رئيساً وراء تأخر انعقاد المؤتمر العام               

  .السادس للحركة
 عاما؛ ظهرت خالفات حـادة بـين األطـر القياديـة            ١٩وفي صدد التحضير لهذا المؤتمر الذي غاب        

الممثل بغالبية أعـضاء اللجنـة المركزيـة للحركـة،          " الحرس القديم : "ين  الفتحاوية تمحورت بين فريق   
، الذي يطمح أعضاؤه للصعود إلى قمـة الهـرم          "جيل الشباب "وأعضاء لجنة التحضير للمؤتمر، والثاني      

  .االنتخاباتفي حال أجريت ) اللجنة المركزية(التنظيمي المتمثل في 
ففـي داخـل    . ارات متناقضة، تختلف مصالحها ووالءاتهـا     تحتوي اليوم أكثر من عشرة تي     " فتح"فحركة  

  :اللجنة المركزية للحركة توجد ثالثة تيارات هي
Eتيار الرئيس محمود عباس أبو مازن .  
Eتيار هاني الحسن .  
Eتيار عباس زكي .  

  .  والتباينات بين هذه التيارات الثالثة كبيرة وشاسعة
بين للشأن الفلسطيني يشيرون إلى أن الصورة أكثر قتامـة           أما داخل المجلس الثوري للحركة؛ فإن مراق      

  :وسوداوية من حيث تعدد جماعات المصالح والتوجهات المختلفة، ومنها
Eتيار أحمد حلس وتيار محمد دحالن .  
Eوآخر أمني بحت، يمثله توفيق الطيرواي .  
Eنبيل عمرو وتيار عزام األحمد الذي بدأ يفقد ثقله داخل المجلس الثوري وهناك تيار .  
E                   ولكن المالحظ داخل المجلس الثوري هو والدة تيار جديد يتمثل في خط سالم فياض، عـالوة علـى 

  .استهداف وإضعاف تيار أصيل داخله هو تيار مروان البرغوثي
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وبناء على المعطيات أعاله وبنظرة مراقب يمكن القول، أن االنشقاق األكبر الذي تعيشه حركة فتح اليوم                
 والقاعدة الـشعبية العريـضة      ،لذي يبدو واضحا بين قيادة حركة فتح بشقيها الرسمي و المتمرد          هو ذلك ا  

التي وجدت نفسها مهمشة، ووصلت إلى قناعة أن مهامها محصورة فـي تقـديم الـشهداء والجرحـي                  
  .واألسرى، بينما تحصد القيادات العليا المتنفذة المناصب واالمتيازات ومقاعد البرلمان

بدو فإن هذه القسمة غير العادلة بين رأس الهرم وقاعدته في حركة فتح جرت ترجمتها عنـد                 وعلى ما ي  
التحضير الجتماع اللجنة المركزية في عمان والمالسنات التي دارت بين رموز الحركة التي أكدت على               

تـي   على أن فتح تعيش صراعاً مع نفسها  حيث باتت األخيرة تشعر بمدى األزمة ال               -بحسب محلليين -
تنخر في داخلها من حيث فقدان دعم الشارع الفلسطيني و تفشي ظاهرة الفوضى والفلتان األمني الـذي                 

وعلى الرغم مـن أن  . يؤرق مضاجع الفلسطنيين مع غياب هيبة السلطة وضعف وترهل األجهزة األمنية 
 الذي يريد أن يغيـر      السلطة حاولت القيام بعدة إصالحات  لكنها لم ترق لتلبية طموح اإلنسان الفلسطيني            

  !الواقع ويقلب معطيات ربما ستنعكس قريباً على مجمل النظام السياسي الفلسطيني برمته وتعيد صياغته
   ٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  :كاريكاتير .٤٥

  

  
  ٣/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 


