
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيكون أضعفهبغض النظر عن قانونية التمديد لعباس فإن موقف: مصطفى البرغوثي
  "الرسمي  وال يعبر عن الموقفموقف شخصي"هجوم أبو الغيط على حماس : أيمن طه

  نعارض التمديد للتهدئة :  بعد لقائهما حماسالشعبية والديمقراطية
  تهدئة طويلة مع حماس أفضل من اتفاق سالم مع عباس: قيادات عسكرية إسرائيلية

 حاً جري٤٠المستوطنون في الخليل يحرقون منازل فلسطينية ويوقعون
   احتجاجاً على الحصار واالستيطان"إسرائيل"البرلمان األوروبي يرجئ رفع العالقة مع 

"الثوري"حمللجنة من فتح تُ
مسؤولية أحداث " المركزي"و

  صل قياديينغزة وتطالب بف
  

 ٣ص ... 

 ٥/١٢/٢٠٠٨١٢٧٧الجمعة
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    :السلطة
 ٤  سيكون أضعفهبغض النظر عن قانونية التمديد لعباس فإن موقف: مصطفى البرغوثي .٢
 ٥  تزايد التقارير على التعذيب مع حملة عباس األمنية في الضفة الغربية: يقتحق .٣
 ٦  والسلطتان تتبادالن االتهام. .. عن فشل موسم الحج بغزةاإلعالن رسمياً .٤
 ٧   أصبح شبه خال من مقومات الحياة غزة قطاع:الحكومة المقالة .٥
 ٨ لبحث الوضع في الخليل طالب مجلس األمن بعقد جلسة طارئةيعباس  .٦
 ٨ نيةفلسطيتوقيع اتفاقيتي منحة مع الحكومتين االسبانية وااليرلندية لدعم موازنة السلطة ال .٧

    
    :المقاومة

 ٨  "الرسمي  وال يعبر عن الموقفموقف شخصي"هجوم أبو الغيط على حماس : أيمن طه .٨
 ٩  اتهام حماس بسعيها إلقامة إمارة إسالمية بغزة مغالطة كبيرة:  رداً على الفقيالبردويل .٩
 ٩  وا إلى رفح الحصار بدل جلدنافيبادر:  منتقداً الحمالت اإلعالمية ضد حماسأبو زهري .١٠
١٠  نعارض التمديد للتهدئة:  بعد لقائهما حماسالشعبية والديمقراطية .١١
١٠  "ذاهبة نحو الخروج من اتفاق التهدئة وعدم تجديدها"الجهاد : زياد النخالة .١٢
١١  تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يقترفها المستوطنون بالخليلحماس  .١٣
١١  حرمان حكومة رام اهللا موظفي غزة من رواتبهم هدفها االبتزاز: حماس .١٤
١١ وسيتم الرد عليهما يجري في الخليل لن يمر :  ولجان المقاومة"كتائب األقصى" .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  تهدئة طويلة مع حماس أفضل من اتفاق سالم مع عباس: قيادات عسكرية إسرائيلية .١٦
١٢  الجيش اإلسرائيلي يجلي المستوطنين بالقوة من عمارة الرجبي في الخليل .١٧
١٣   رئيسة الكنيست طقم ذهب فاخراًأهدىعباس : مزاد علني لبيع الهدايا .١٨
١٣  تعددت أشكال اللجوء وقضية الفلسطيني واحدة: بركة .١٩
١٤  "الليكود"ويعودون إلى " كاديما" رئيس سلطة محلية يتركون ١٥ .٢٠
١٤   من دون التنسيق مع أمريكاإليران تدرس توجيه ضربة "إسرائيل" .٢١
١٤ المخابرات اإلسرائيلية تمنع الرحالت الجوية إلى دول أفريقية خوفاً من إسقاطها .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٥  جريحا٤٠ًقون منازل فلسطينية ويوقعونالمستوطنون في الخليل يحر .٢٣
١٥  ال يكفي لتشغيل محطة الكهرباء والوقود لى غزةإاإلغاثة كميات قليلة من مواد إدخال  .٢٤
١٦   موظفو السلطة في غزة يحملون فياض مسؤولية عدم تقاضيهم رواتبهم .٢٥
١٦  مؤتمر حقوقي يدين تعذيب المعتقلين السياسيين: غزة .٢٦
   

   :اقتصاد
١٦ بنوك غزة تغلق أبوابها بسبب نقص السيولة المالية .٢٧
   

   :صحة
 ١٦  وزارة الصحة ترسل شاحنتين محملتين باألدوية إلى غزة: رام اهللا .٢٨
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   :لبنان
١٧  الفلسطينيين يستنكر حصار غزة واعتقال النواباللبناني البرلمان  .٢٩
١٧ حزب اهللا يستنكر اعتداءات المستوطنين .٣٠
   

   :عربي، إسالمي
١٧ ليبية من الوصول لغزةسفينة الال "إسرائيل" تدين منعالجامعة العربية  .٣١
١٧  القافلة المصرية الثالثة لمناصرة المحاصرين في غزة تنطلق غدا .٣٢
١٨  مصر تنتظر توافق الفصائل للتحرك لتجديد التهدئة .٣٣
١٨   غزة إخوانياً احتجوا على حصار ٦٤اعتقال : مصر .٣٤
١٨  إلى إطالق سراح األسرى الفلسطينيين والسوريين" إسرائيل"دولة قطر تدعو  .٣٥
١٨  طنطاوي قال إنه يعرف بيريز ويرحب به في األزهر الشريف .٣٦
١٩  الطريق إلى السالم ليس سهالً: تركي الفيصل .٣٧
   

   :دولي
١٩   احتجاجاً على الحصار واالستيطان"إسرائيل"البرلمان األوروبي يرجئ رفع العالقة مع  .٣٨
١٩  تتعرض لسيل من االنتقادات في المجلس الدولي لحقوق اإلنسان" إسرائيل" .٣٩
٢٠   بين الفلسطينيين واإلسرائيليينفجوة بين المفاوضات والواقعهناك : نان كي موب .٤٠
٢٠  إبريل/ نيسانلتسوية في الشرق األوسط قبل  لمؤتمر موسكو .٤١
٢٠  "إسرائيل"الواليات المتحدة وبريطانيا تحبطان طلباً ليبياً للتنديد بقرصنة  .٤٢
٢٠   عربية تبدأ حملة تضامن مع غزة-منظمات أمريكية  .٤٣
٢١   العودة تحقيق حق حتى للفلسطينيين استمرار الخدماتتاألونروا أكد .٤٤
٢١  لسطينيينبلدية روما تستقبل الجالية الفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الف .٤٥
٢١  دولة أوروبية يزورون الخليل ويطلعون على معاناة البلدة القديمة٢٢قناصل  .٤٦

   
    :حوارات ومقاالت

٢١  زياد منى... من باع فلسطين؟ الحاضر شاهد على الماضي .٤٧
٢٥  ماهر الجعبري. د... ف رام اهللا وغزة؟نقاط على حرو .٤٨
٢٧  مؤمن بسيسو... آمال اإلصالح يبددها إغفال التحديات.. حركة فتح .٤٩
٣١ باتريك سيل"... إسرائيل"مخاطر العجز العربي أمام تهديدات  .٥٠
    

 ٣٣  :ركاريكاتي
***  

  
  مسؤولية أحداث غزة وتطالب بفصل قياديين" المركزي"و" الثوري"لجنة من فتح تحمل  .١

أن لجنة راجعت تقرير تقصي " الحياة"كشفت مصادر قيادية في حركة فتح لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 
ة حماس على الحقائق في أحداث غزة حملت المجلسين الثوري والمركزي للحركة مسؤولية سيطرة حرك
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وطلبت فصل اثنين من قياديي الحركة واتخاذ إجراءات بحق مسؤول أمني بارز . القطاع العام الماضي
  .سابق، ومنعه من تولي أي مناصب

وكانت لجنة يرأسها عضو اللجنة المركزية لـ فتح حكم بلعاوي، شُكلت لمناقشة تقرير تقصي الحقائق 
م ونبيل عمرو ورفيق الحسيني في األحداث التي أدت إلى سيطرة الرحي الذي أعده قياديو فتح الطيب عبد

  .٢٠٠٧ يونيو /حركة حماس على القطاع في حزيران
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل نسخة من هذا التقرير إلى اللجنة المركزية لمناقشته، 

لكن األخير كلف بلعاوي فقررت تشكيل لجنة برئاسة مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريع، 
 ونصر يوسف اإلفرنجياهللا  رئاسة اللجنة التي شُكلت بعضوية زكريا األغا وحمدان عاشور وعبد

  .وعثمان أبو غربية وعزام األحمد
راجعت تقرير لجنة تقصي الحقائق "وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التي استغرق عملها شهوراً 

سماؤهم فيه، وخلصت إلى توصيات تحمل مسؤولية أحداث أردت واستمعت إلى عدد من الشهود الذين و
غزة إلى المجلس الثوري والمركزي لحركة فتح، كما طالبت باتخاذ إجراءات بحق عدد من القيادات 

  .في غزة" الفتحاوية
ومحاسبتهما مالياً وسؤالهما عن مصادر "وأوضحت أن اللجنة طالبت بفصل قياديين من عضوية الحركة 

وإنزال رتبته درجة ومساءلته مالياً "بحق مسؤول أمني سابق بارز " اتخاذ إجراءات"، وكذلك "ثروتيهما
  ".وعدم توليته أي منصب رسمي في الحركة

ضرورة محاسبة الكبار، وأن يتحملوا هم المسؤولية بصفتهم "وأوصى تقرير اللجنة المركزية بـ 
هذه التوصيات "ولفتت المصادر إلى أن ". بقأصحاب القرار، وليس الصغار كما جرى في التقرير السا

تم إرسال نسخ منها إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية بال استثناء، وبالطبع إلى الرئيس الفلسطيني الذي 
  ".الرحيم إلحالتها على المحكمة الحركية أحالها على األمين العام للرئاسة الطيب عبد

يتوقف على قضايا جوهرية عدة ال بد من حلها قبل عقد "وأشارت إلى أن عقد المؤتمر السادس للحركة 
 كثيرة على رأسها أسباب فشل حركة فتح في االنتخابات وأحداث إشكاالتالمؤتمر، منها اإلجابة عن 

ضرورة إجراء مصالحة داخل الحركة أوالً حتى يمكن وضع برنامج إصالحي لعملية "ودعت إلى ". غزة
 ".ا الفسادتقويم ومحاسبة الضالعين في قضاي

  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  سيكون أضعفهبغض النظر عن قانونية التمديد لعباس فإن موقف:  البرغوثيمصطفى .٢

إلى أن الطريق ليس مسدوداً بالكامل أمـام         ،"السفير"البرغوثي في مقابلة مع     مصطفى   أشار   :وسام متى 
ى استعداد كافـة األطـراف إلنجـاح        لكن المسألة بالنسبة له تتوقف على مد      . الحوار الوطني الفلسطيني  

    أسس التوافق قائمة  "الحوار باعتبار أن ."        وحول األسباب الحقيقية لالنقسام الفلسطيني، يرى البرغوثي أن
، محمـالً   "االنهماك غير الطبيعي في الصراع على سلطة وهميـة تحـت االحـتالل            "المشكلة تكمن في    

" تيـارات عاقلـة   "ور، لكنه يؤكد، في المقابل، على وجود        األطراف كافة المسؤولية عما وصلت إليه األم      
 والواليات المتحدة   "إسرائيل" حمل البرغوثي    كما. داخل كل طرف تؤمن بأن الوحدة الوطنية هي المخرج        

 . المسؤولية الكبرى عن االنقسام الحاصل
ـ  "األول، أن تكون هناك     : ويلخص البرغوثي شروط نجاح المصالحة بثالثة مبادئ       ، "ادقة لالتفـاق  نية ص

قناعـة  "قادرة على الصمود في وجه الضغوط الخارجية، واألهم من ذلـك،            " إرادة قوية "والثاني، وجود   
، وذلك من خالل التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فـي            "حقيقية بالديموقراطية والمشاركة  

م علـى قاعـدة وقـف الحمـالت         ويضيف البرغوثي أن الحوار يجب أن يقـو       . كل المناطق الفلسطينية  
اإلعالمية، واإلفراج عن المعتقلين في الضفة والقطاع، وفك الحصار عن الجمعيات التي أغلقت بصورة              
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غير قانونية، وتشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية، لضمان إجراء االنتخابات المتزامنة وإصالح األجهزة             
، مؤكداً  "جهاز بيروقراطي يرفض التجديد   "تحولت إلى   األمنية، وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، التي       

 ". ليس أجندة حمساوية، إنما مطلب وطني"أن المطلب األخير 
  ".قدوة حسنة"ويرى البرغوثي في الحوار الداخلي في لبنان 

             شاع عن تدخل إيراني أفشل حوار القاهرة، يعتبر البرغوثي أنفي األمر مبالغة  "وحول ما ي"  مذكّراً بأن ، 
موقـف  "، لكنه يشدد على ضرورة تكريس       "التناقض الرئيس ليس بين العرب وإيران، وإنما مع إسرائيل        "

 ". فلسطيني وحدوي يحيد عناصر التدخل اإلسرائيلية والدولية واإلقليمية
وفي الوقت الذي يقترب فيه الفلسطينيون أكثر فأكثر من شبح الفراغ بعد انتهاء والية الـرئيس محمـود                  

بغض النظـر عـن قانونيـة       " المقبل، يشير البرغوثي إلى أنّه       يناير/ في التاسع من كانون الثاني    عباس  
 ". التمديد للرئيس، فإن موقف عباس سيكون أضعف، وهذا ما ستسعى إسرائيل إلى استغالله

 وفي ظل التصعيد اإلسرائيلي المتواصل في غزة، واحتماالت تفجير الوضع في القطاع، يؤكد البرغوثي             
  توسيع المقاومة الشعبية   "، وإنما   "التهدئة مصلحة فلسطينية يجب إنجاحها، وهي ال تعني وقف النضال         "أن

 ". الجماهيرية
 ٥/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  تزايد التقارير على التعذيب مع حملة عباس األمنية في الضفة الغربية: تحقيق .٣

س الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس       تقوم قوات الرئي  :  ادم انتوس واليستير ماكدونالد    -الخليل  
باعتقال من يشتبه في أنهم نشطاء إسالميون وتتصاعد بحدة المزاعم عن عمليـات تعـذيب وانتهاكـات                 

  . القانونيةلإلجراءات
كـانوا يـصيحون   " رجل لرويترز عن معاناته الشهر الماضي في سجن فلسطيني في الخليل قائال              ىوحك
 ضمن كثيرين اعتقلوا    الرجلوكان  ". وهم يضربونيين ... نا ما الذي تسعى إليه    نت من حماس؟ قل ل    أ.. بي

 من قـوات     من نشطاء حركة حماس وطلب عدم نشر اسمه خوفاً         أنهم لالشتباه في    "إسرائيل"في سجون   
  .األمن

 ومسؤولين غربيين يقولون إنهم سمعوا رويات عديدة مثل روايته في الفتـرة             اإلنسانلكن مراقبي حقوق    
 نوفمبر تعادل أربعة    / شكاوى من التعذيب في شهر تشرين الثاني       اإلنسانوسجل مراقبو حقوق     .خيرةاأل

  .أمثال المتوسط الشهري لمثل هذه الشكاوى هذا العام
 التـي  ٢٠٠٦ وهو طبيب أسنان هزم في االنتخابات التشريعية عام -وقال محمد الحموري إن ابنه أمجد   

 في سجن    أكتوبر الماضي وظل محتجزاً    /في الخليل في تشرين األول     اعتقل   -خاضها على بطاقة حماس   
 أمرت محكمة العدل العليا الفلسطينية بإطالق       أنيديره جهاز المخابرات التابع لعباس ألكثر من شهر بعد          

  ".ماذا نفعل إذا كانوا يتجاهلون حتى المحكمة العليا"وقال الحموري . سراحه
 ال تحتجز أي سجناء سياسيين وأشادت بقوات األمن لمعالجتهـا           إنهاان  وقالت الحكومة الفلسطينية في بي    

للتحديات التي يمثلها االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وحماس التي تتهمهـا الحكومـة بارتكـاب                
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالتعذيب فإن هذا األمر ينطوي علـى مبالغـات وغيـر                . جرائم في غزة  
 ال تجيزه عنـدما يحـدث إذا        وأنها الحكومة عازمة على القضاء على التعذيب        أنوتابع  . صحيح بالمرة 

  .حدث
 التزامه الكامل بـسيادة القـانون       الرئيس عباس أعلن مراراً   "وقال صائب عريقات أحد مساعدي عباس       

  ."اعتقد انه سيبلغ بذلك ليرى ما إذا كان يتعين فتح تحقيق.. وبحقوق اإلنسان
 / لعباس في الضفة الغربية في كانون الثـاني         تمثل حماس تحدياً   أنن إن المخاوف من     ويقول دبلوماسيو 

  .يناير قد يساعد في تفسير حملة االعتقاالت الجديدة هناك
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ويقول دبلوماسيون غربيون   .  من أعضائها محتجزون في الضفة الغربية      ٧٠٠تقول الحركة اإلسالمية إن     
وتقول فتح أن حماس تحتجز مئة من أعضائها حاليـا فـي   . ها فلسطيني اعتقلوا في الخليل وحد     ٤٠٠إن  
  .غزة

 شكوى من   ٢٨ومما يلقي الضوء على تزايد الشكاوى رصدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن             
وذلك بالمقارنـة   .  حالة في الخليل   ١٧ نوفمبر منها    /حاالت تعذيب وسوء معاملة في شهر تشرين الثاني       

 /األول يوليو إلى تشرين     / حالة في الفترة من تموز     ٤٠ و ٢٠٠٨صف األول من عام      حالة في الن   ٢٦مع  
  .أكتوبر

وقال المحامي غاندي الربيعي مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في الخليل إن الهيئة رصـدت                
حاالت ضرب وتغطية الرأس وربط السجناء إلى الجدران ووضعهم تحت ضغوط وتعريضهم لـضجيج              

  .عال
والعديد من المعتقلين محتجزون في مواقع سرية يسيطر عليها جهاز األمن الوقائي وجهـاز المخـابرات       

 إجـراءات وقال الربيعي انه تم تحويل مئات المدنيين إلى محاكم عـسكرية دون             . العامة التابعان لعباس  
".  نرى أن الوضع خطير    إننا"وقال الربيعي    .قانونية فيما يعد انتهاكا للقانون الفلسطيني واألعراف الدولية       

 الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتمولها حكومة عبـاس          أسسهاوالهيئة المستقلة لحقوق المواطن     
  . كذلك ممارسات حماس في قطاع غزةوأدانتوحكومات أوروبية 

روك وقال جو سـت   . ويقول الفلسطينيون إن بعض االنتهاكات تعيد لألذهان ممارسات الجيش اإلسرائيلي         
..  تعلمنا كل ذلك من اإلسـرائيليين      إننا.. القول) "هيومن رايتس وتش  (من منظمة مراقبة حقوق اإلنسان      

  ".اإلطالقليس عذرا على 
 أنهـم وقال كولن سميث الذي يدير مشروع االتحاد األوروبي لتدريب الشرطة الفلسطينية إن المشتبه في               

  .م ثغراته يشهد انتهاكات أقل يمروا بالنظام القضائي الذي رغأننشطاء يتعين 
 ألف عندما اعتقلت قوات فتح التابعة لعرفات نحو         ١٩٩٦ويقارن البعض موجة االعتقاالت بما جرى عام        

  .وشكا الكثيرون من المعتقلين في ذلك الوقت من التعذيب كذلك. من نشطاء حماس في قطاع غزة
 أحد مسؤولي حماس فـي الـضفة        أرسلومما يلقي الضوء على الضغوط التي يتعرض لها اإلسالميون          

 يطالبها باعتقال كل رجال فتح في القطاع قـائال    أكتوبر/ تشرين األول الغربية مناشدة للقيادة في غزة في       
  ."فتح تطردنا من الضفة الغربية.  حتى ال نتمكن من الصالة في المساجدإننا"

 قوية في الضفة الغربيـة يمكنهـا        ومع ذلك يقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس تبقي على شبكة سرية          
  .تحدي عباس

 قالت منظمات حقوق اإلنسان إن شكاوى االنتهاكات تتعلق بجهـازي األمـن             ١٩٩٦وكما حدث في عام     
 مستقلة عن الشرطة التي يدربها االتحاد األوروبـي         ويدير الجهازان سجوناً  . الوقائي والمخابرات العامة  

  .التي تدربها الواليات المتحدةوالحرس الرئاسي وقوات األمن الوطنية 
وقال راميرو سيبريان أوزال مبعوث االتحاد األوروبي إلسرائيل لرويترز إن التقارير عن انتهاكات في               

لكنه رفض إشارات إلى أن الضفة الغربية تتحول إلى دولة بوليسية وقـال              ".مقلقة"الضفة الغربية وغزة    
وأشـاد  ." ة األخيرة من جانب السلطة الفلسطينية ليست سـيئة        نوعية الديمقراطية التي شهدناها في الفتر     "

 ".اإلرهابمكافحة " قوات بأنهابقوات عباس التي وصفها 
  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  والسلطتان تتبادالن االتهام. .. عن فشل موسم الحج بغزةرسمياًاإلعالن  .٤

 ]في حكومـة فيـاض  [االجتماعيةوزير الشؤون  أن القاهرة و رام اهللا من   ٥/١٢/٢٠٠٨الحيـاة،   ذكرت  
 لن يتمكنوا    غزة محمود الهباش قال في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الفلسطينية أمس إن حجاج قطاع             
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ألن السفر من غزة إلى الديار المقدسة يحتاج أربعة أيـام بـراً، وبالتـالي ال مجـال                  " الفريضة   أداءمن  
  ".لوصولهم إلى السعودية في الوقت المناسب

، تعهد رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض نقل حجاج القطاع جواً على             األخيرةة اللحظة   ردوفي مبا 
  .نفقة الحكومة في حال سمحت لهم حركة حماس بالوصول إلى معبر رفح الحدودي مع مصر

. لكن حماس رفضت ذلك، مشترطة أن يكون الحجاج ممن اختارتهم حكومتها ألداء الفريضة هذا العـام               
واتهم الناطق باسـم  ". بذلت جهوداً حثيثة من أجل النأي بهذا الموسم عن المناكفات السياسية         "ها  وردت بأن 

هي من ماطل وتهـرب     " إيهاب الغصين السلطة بأنها      ]الحكومة المقالة [وزارة الداخلية في حكومة حماس    
  ".ووضع العقبات أمام كل الجهود التي بذلت لتوحيد الموسم

اسي فلسطيني أن السلطات المصرية تبذل جهوداً مكثفة إلقناع حماس بالموافقة           وفي القاهرة، كشف ديبلوم   
وقال مندوب سفارة فلسطين في القاهرة الموجود في معبر         . على خروج الحجاج من غزة لتأدية الفريضة      

رفح محمد فرحات إن غرفتي عمليات في العريش ورفح تتابعان الموقف في انتظار وصول الحجاج من                
  . لحظةغزة في أي
قيادة حركة حماس   "ن  إ محمود الهباش قال      أن وكاالتنقالً عن ال   ٥/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   وأضافت  

 الديار الحجازية   إلى ه اهللا والناس مسؤولية منع الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة من التوج           أمامتتحمل  
 انها جريمة نكراء    األزهرقال شيخ   ن الفتوى في هذه الحالة كما       أ"واعتبر   ". فريضة الحج لهذا العام    ألداء

 إجـراءات نستنكر وندين باسم الـسلطة الفلـسطينية       "ضاف الهباش   أو ".واعتداء على حق من حقوق اهللا     
 الن حركة حماس بهذا الفعل تحول بين المؤمنين الراغبين         واإلسالمحماس ونعتبر ذلك اعتداء على الدين       

  ". الخمسةاإلسالم أركاناره ركنا من  هذا الركن وهو الحج باعتبأداءفي الحج وبين 
 إلـى أن     كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    و  غزة من ٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،   وأشارت  

، المسؤولية كاملةً عن تعطيل خروج حجاج القطـاع، مهيبـةً            في رام اهللا   الحكومة المقالة حملت السلطة   
 طالب أبو شعر    .واعتبر د  .لذين ما زال األمل يحدوهم    بالسعودية باستصدار مكرمة ملكية لحجيج غزة، ا      

 اقتراح سالم فياض، بنقل حجاج قطاع غـزة فـي           أنية المقالة،   إسماعيل هن وزير األوقاف في حكومة     
ـ  . طائرة ألداء مناسك حج وصفة إلشعال نار الفتنة        ، قال أبو شعر إن     "الشرق األوسط "وفي تصريحات ل

م تسجيلهم مع حكومة رام اهللا وتجاهل الحجاج الذين فازوا بالقرعـة            فياض يقصد تمكين الحجاج الذين ت     
خطـط  "وتوقع أبو شعر أن يتحرك الحجاج الـذين         .  منذ خمسة أشهر   أسمائهمالشرعية، والذين تم فرز     

 الحج لمنع الحجاج اآلخرين من التوجه للحج، مما يثير فتنة، وهذا ما ال تقبل بـه                 أداءفياض لمنعهم من    
 الغصين النـاطق باسـم الداخليـة المقالـة، علـى            إيهابكما رد   . ، على حد تعبيره   "عيةالحكومة الشر 

بذلت جهودا حثيثة، من أجل النـأي بهـذا         ) المقالة( حكومته   إنتصريحات الهباش باتهامه بالكذب، وقال      
الموسم عن المناكفات السياسية، متهما حكومة الضفة بأنها هي من ماطل وتهرب ووضع العقبات أمـام                

 .كل الجهود التي بذلت لتوحيد الموسم
حكومة المقالة أكـدت أنـه      ال وزارة األوقاف في      أن غزةمن   ٤/١٢/٢٠٠٨ قدس برس وجاء في وكالة    

رغم ضيق الوقت إال أنها مازالت تبذل الجهود لمنح الحجاج الذين سجلوا لديها تأشيرات السفر إلى الديار                 
إنه مازالت هناك   " "قدس برس "وزارة لـ   ال أبو جربوع وكيل     وقال عبد اهللا   .الحجازية ألداء فريضة الحج   

  ".مساعي من أجل منح حجاج غزة تأشيرات الدخول إلى األراضي الحجازية
  
   أصبح شبه خال من مقومات الحياة غزة قطاع:الحكومة المقالة .٥

لقطـاع أصـبح   أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة أن ا:  الوكاالت ، وائل بنات  - غزة
 ألن المستشفيات تعـاني     شبه خال من مقومات الحياة، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالذات بات مشلوالً            

من نقص وشح في األجهزة والتقنيات والدواء، وأن العالج في الخارج أصبح مستحيال بـسبب إغـالق                 
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ع ومدن ومخيمات القطـاع     المعابر، إضافة إلى الظالم الدامس الذي يسكن اآلن في بيوت وأزقة وشوار           
 .بسبب عدم ضخ المواد البترولية المشغلة للمولدات الكهربائية

 ٥/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
 لبحث الوضع في الخليل  مجلس األمن بعقد جلسة طارئةطالبيعباس  .٦

ياسر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية         أن   رام اهللا من   ٥/١٢/٢٠٠٨السفير،  ذكرت  
، أعلن أن الرئيس محمود عباس       في الخليل  عبد ربه، وفي أول رد فعل رسمي فلسطيني على االعتداءات         

قرر التوجه بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس األمن الدولي لبحث الوضع في الخليل، فيما طالـب                 
للجنة الرباعية للـسالم    رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي أحمد قريع من المجتمع الدولي وا           

 . بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من هذه الهجمات الهمجية
هذا االنفالت الخطيـر العتـداءات      " ردينه إن    أبومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل         

 المجتمـع الـدولي     ، مطالبـاً  " نهاية عملية الـسالم    إلى استمر سيؤدي    إذاالمستوطنين في الضفة الغربية     
 . بالتحرك لوقف هذا العدوان

المستوطنين فـي  "ومن جهته، قال مستشار رئيس الوزراء في حكومة تسيير األعمال حاتم عبد القادر إن       
هذا األمر أعلنت أجهـزة     "مشيرا إلى أن    " الضفة الغربية شكلوا مؤخرا تنظيما سريا لمهاجمة الفلسطينيين       

 ". بهاألمن اإلسرائيلية معرفتها 
 األمين العام للمبادرة الوطنيـة الفلـسطينية         أن رام اهللا من   ٥/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية،   وأضافت  

مصطفى البرغوثي قال إن االعتداءات اإلسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الخليل تستدعي إعادة نظر             
ومطالبة الذين تحـت االحـتالل    لتصعيد اعتداءاتها  "إسرائيل"جذرية في كل التنسيق األمني الذي تستغله        

 .بتوفير األمن للمحتل الذي يواصل التنكيل بهم في محاولة لجعل أجهزة السلطة وكيال أمنيـا لالحـتالل                
ودعا إلى مواجهة عدوان المستوطنين الذين يتبادلون األدوار مع جنود االحتالل في التنكيل بأبناء الشعب               

 .عهمالفلسطيني واالعتداء على ممتلكاتهم وتروي
 
 نيةفلسطي منحة مع الحكومتين االسبانية وااليرلندية لدعم موازنة السلطة الاتفاقيتيتوقيع  .٧

سالم فياض مع الحكومتين االسبانية وااليرلندية كل على حدة، اتفـاقيتي           . وقع رئيس الوزراء د    :رام اهللا 
حيث تخصص المنحة    .هللا ماليين يورو، وذلك في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام ا          ٣منحة قيمة كل منها     

فيما يخصص مبلغ   .  السلطة الوطنية لموردي األدوية لوزارة الصحة الفلسطينية       التزاماتاالسبانية لتسديد   
الثالثة ماليين يورو المقدمة من الحكومة االيرلندية لدعم موازنة السلطة الوطنية  وتمكينها مـن الوفـاء                 

 . الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزةبالتزاماتها في دفع رواتب الموظفين، وفاتورة
 ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  "الرسمي  وال يعبر عن الموقفموقف شخصي"هجوم أبو الغيط على حماس : أيمن طه .٨

 الهجوم األخير على حركته مـن قبـل رئـيس           أن أيمن طه القيادي في حماس       عد:أشرف الهور  -غزة  
ووصف  ".وقف شخصي وال يعبر عن الموقف المصري الرسمي       م"الدبلوماسية المصرية أحمد أبو الغيط      

هجوم وزير الخارجية المصري أبو الغيط علـى حمـاس بأنـه            " القدس العربي "طه في تصريحات لـ     
  ".موقف شخصي وال يعبر عن الموقف المصري الرسمي"

بدأت العالقة  دأب على مهاجمة حماس منذ أن       "وانتقد طه هجوم أبو الغيط األخير على حماس، وقال انه           
". تتعامل مع وزير المخابرات عمر سـليمان      " أن حماس    إلى، مشيرا   "بين مصر والحركة تتحسن إيجابياً    
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على الهجوم الذي تعرضت له مـؤخراً، موضـحاً أن          " مذكرة احتجاج "وأكد طه أن حماس لم ترسل أي        
  .باالعتذار" األهرام"الحركة طالبت صحيفة 

  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  اتهام حماس بسعيها إلقامة إمارة إسالمية بغزة مغالطة كبيرة:  رداً على الفقيردويلالب .٩

البرلمانية التصريحات التي أدلى    " حماس"أدان صالح البردويل الناطق باسم كتلة        : محمد األيوبي  - غزة
ده لـن   بها رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان المصري مصطفى الفقي والتي قال فيها إن بـال               

بإقامة إمارة إسالمية فى قطاع غزة، معتبرا ذلك تحريضا مبطنا لمحاولة إغـراء             " حماس"تسمح لحركة   
ـ      ".حماس"ضد  ) إسرائيل(أمريكا و  أن هـذا االدعـاء     "على  " فلسطين"وشدد البردويل فى حديث خاص ل

ى قطاع غزة ألنها تعتبـر      لم تقل يوما أنها تنوي إقامة إمارة إسالمية ف        " حماس"يعتبر مغالطة كبيرة ألن     
  ".فلسطين من بحرها لنهرها هي كل ال يتجزأ

  ٥/١٢/٢٠٠٨صحيفة فلسيطن، 
  
  فيبادروا إلى رفح الحصار بدل جلدنا:  منتقداً الحمالت اإلعالمية ضد حماسأبو زهري .١٠

هناك حملة إعالمية تستهدف " قيادي في حركة حماس إنال قال سامي أبو زهري: دمشق
وهي ال تعبر عن حقيقة األمور، وتسبب لنا كفلسطينيين حزنا شديدا أن نستهدف بهذه ومواقفها  الحركة

الطريقة في اللحظة التي يتعاظم فيها الحصار اإلسرائيلي، ولو كان هؤالء معنيون بالمصلحة الفلسطينية 
 والحوار لبادروا لبذل جهد لكسر الحصار وفتح معبر رفح ال أن يجلدوا الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة،

 وإنما بسبب أن ورقة الحوار التي قدمت لنا لم تكن - ليس كما يقول أنس الفقي بسبب حماس -تعثر 
  ".متوازنة وال تقف على مسافة متساوية من أطراف الخالف الفلسطيني

القصة لم تقف عند حد الحمالت اإلعالمية بل أتبعت بقرار من وزراء الخارجية العرب بتمديد : "وقال
 محمود عباس الرئاسية، وال يوجد مثال أكبر من ذلك على عدم توازن الموقف العربي تجاه والية

األطراف الفلسطينية، فهذه الخطوة تمثل تدخال سافرا في الشأن الفلسطيني الداخلي، ألنها تتعارض مع 
  ".حوارالدستور الفلسطيني وتمثل استباقا ألي حوار فلسطيني ألن هذه القضية موضوعة على جدول ال

نحن ننصح كل الذين يحاولون جلد قوى المقاومة أن يتوقفوا عن ذلك، وأن شهروا أقالمهم ضد : "وقال
ونحن نؤكد أن هذه التصريحات ال يمكن أن تعبر عن حقيقة . االحتالل اإلسرائيلي وليس ضد المقاومة

ية، والزال جاهزا لبذل كل الشعب المصري الذي قدم اآلالف من أبنائه شهداء دفاعا عن القضية الفلسطين
  ".ما يمكنه لنصرة الشعب الفلسطيني

أعتقد أن استمرار هذه الحملة يهدف من ناحية إلى تبرير استهداف الحركة وحصارها، ويهدف : "وقال
قف العربي أن ومن ناحية ثانية إلى دعم طرف فلسطيني ضد طرف آخر، ومما يجزم بعدم توازن الم

حمود عباس رغم أن واليته الرئاسية انتهت قانونا، وصمتوا على إعدام العرب قرروا دعم الرئيس م
أكثر من مليون ونصف فلسطيني، وليس من المنطق أن يهب العرب من أجل شخص يفرط بالحقوق 

  ".الفلسطينية ويحاصر شعبه بينما يقفوا صامتين على ذبح أكثر من مليون ونصف فلسطيني في غزة
 يناير المقبل، / محمود عباس يوما واحدا بعد التاسع من كانون الثانيحماس لن تمدد للرئيس: "وقال

     ."واإلعالن العربي ليس له أي قيمة، وهو يمثل سابقة خطيرة وليس له أي قيمة سياسية أو عملية
  ٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
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  نعارض التمديد للتهدئة : بعد لقائهما حماسالشعبية والديمقراطية .١١
 في مدينة  مع حركة حماسالديموقراطية في أعقاب اللقاء الذي عقدالجبهة قالت :  فتحي صباح-غزة 

واعتبر عضو . "ال تهدئة من دون فك الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان اإلسرائيلي"غزة أمس إن 
التهدئة سياسة خاطئة في ظل وجود االحتالل، "جميل مزهر أن  "الجبهة الشعبية"اللجنة المركزية لـ 

وقال لـ ".  عن أن االحتالل وحده كان المستفيد الوحيد منها طوال شهور التهدئة الستة الماضيةفضالً
  ".مع الفصائل الرئيسة ليس فيه نوع من اللياقة في تحديد األولويات] حماس[تعاطي الحركة "إن " الحياة"

اجها على الطريقة الجبهة اعتذرت عن عدم حضور اللقاء مع حماس وال تزال عند احتج" أن إلىوأشار 
التي تتعامل بها الحركة في موضوع التهدئة، خصوصاً أن هذا االتفاق كان على مدار الفترة الماضية 

واتهم حماس التي وقعت اتفاقاً ". ربحاً صافياً لالحتالل الذي لم يلتزم شروطه وأمعن في القتل والعدوان
بالسعي إلى تثبيت االتفاق، والحفاظ "شهور غير مباشر  للتهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية قبل ستة 

  ".عليه، وتمديده خالل مشاوراتها التي تجريها مع الفصائل
 تحل الفصائل نفسها من هذا االتفاق، أنالجبهة ضد مبدأ تمديد التهدئة، ويجب منذ اللحظة "وشدد على أن 

 الرابح الوحيد إسرائيلة عدوان وتبدأ بتشكيل جبهة مقاومة موحدة تقوم بإدارة تكتيكات المقاومة لمواجه
تنظيم المقاومة المسلحة والرد على االعتداءات اإلسرائيلية "إلى الشعبية، في بيان، ودعت ". من التهدئة

في إطار جبهة المقاومة المسلحة التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني، لتكون هذه الجبهة المسلحة هي 
   ". ...المرجعية القيادية الجماعية

التجربة أكدت صحة موقف "في بيان بعد اللقاء مع حماس أمس إن " الجبهة الديمقراطية"ن جهتها، قالت م
ووصفت ". القوى، ومنها الجبهة الديموقراطية، التي تحفظت عن صيغة التهدئة المجزوءة في غزة أوالً

م تكن متبادلة بفعل الخروق تجربة سلبية ولم تكن ناجحة، ألن التهدئة ل"فترة التهدئة الماضية بأنها كانت 
اإلسرائيلية المتواصلة، ولم تؤد إلى فك الحصار اإلسرائيلي الجائر الذي تفاقم إلى حد تهديد شعبنا في 

  ".غزة بكارثة إنسانية
  ". عدم شمول التهدئة للضفة الغربية تركتها فريسة الستيطان االحتالل وعدوانه"واعتبرت أن 

ي اللقاء عضوا المكتب السياسي صالح زيدان ورمزي رباح وعضوا اللجنة ف" الجبهة الديموقراطية"ومثل 
المركزية صالح ناصر وعصام أبو دقة، فيما مثل حركة حماس القياديون النائبان الدكتور خليل الحية 

 .وإسماعيل األشقر، وإسماعيل رضوان وأيمن طه
  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  "من اتفاق التهدئة وعدم تجديدهاذاهبة نحو الخروج  "الجهاد : زياد النخالة .١٢

إن حركته " الحياة"قال نائب األمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 
األهداف التي أبرمت من أجلها، "، مشيراً إلى أن "ذاهبة نحو الخروج من اتفاق التهدئة وعدم تجديدها"

  ".دخال مواد أساسية وسلع وخدمات متنوعة، لم تعد قائمةوهي فك الحصار وتشغيل المعابر من أجل إ
لم نستفد من التهدئة، بل اشتد الحصار وأصبح أكثر ضراوة، ولم تعد هناك أي مصلحة : "وأضاف

وتساءل ". للشعب الفلسطيني في تمديد هذه التهدئة التي لم تحقق أياً من األهداف التي أبرمت من أجلها
األجواء والمناخ العام يشجعان على الخروج من هذه "ورأى أن ". ها إذن؟ما مبررات تجديد: "مستنكرا

وهناك اآلن شبه إجماع وطني على الساحة الفلسطينية على ضرورة اتخاذ مثل ... التهدئة، بل كسرها
  ".هذه الخطوة

  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  ون بالخليل تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يقترفها المستوطنحماس .١٣
 حملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملـة      حركة حماس أن   رام اهللا من  ٥/١٢/٢٠٠٨السفير،  ذكرت  

ما يحدث في   "وقال القيادي في الحركة النائب مشير المصري إن         . عن الجرائم التي يقترفها المستوطنون    
ن أجهزة أمن عباس التي     الضفة هو جريمة تتم على مرأى ومسمع العالم بأسره، وفي ظل غض طرف م             

أعطت الضوء األخضر لتنفيذ هذه االعتداءات، عندما أعلن المسؤول عن قواتها سميح الصيفي أنهم لـن                
 ". يردوا على استفزازات المستوطنين ولن يسمحوا بذلك

بدوره، طالب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام بوقف مسيرة التفاوض مع االحتالل فورا، 
كذلك دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة .  اعتبار أن ما جرى ويجري يعري تلك المسيرةعلى

الفلسطينية إلى وقف المفاوضات والتنسيق األمني مع إسرائيل، مشددة على ضرورة توحيد الصف 
  . الفلسطيني ومقاومة اعتداءات المستوطنين في الضفة

قال لـ  مشير المصري أمين سر كتلة حماس البرلمانية أن غزة من ٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، ونشرت 
ما كان لقطعان المستوطنين لتجرؤوا على أهلنا في الخليل إال بعدما غيبت المقاومة "إنه " قدس برس"

وبعدما اعتقل المجاهدين في الخليل، وآن األوان في ظل عجز وضعف وعدم وجود أدنى إرادة لدى 
 الفلسطيني في الخليل أن يفرجوا عن المعتقلين وعن المقاومين لكي األجهزة األمنية للدفاع عن الشعب

  ".يقولوا كلمتهم ولكي يضعوا حدا لقطعان المستوطنين ولكي يقفوا هذه الجريمة ضد أهلنا في الخليل
  
  حرمان حكومة رام اهللا موظفي غزة من رواتبهم هدفها االبتزاز: حماس .١٤

في تصريح صحفي مكتوب له اليوم الجمعة  المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قال .:غزة
إن حرمان حكومة فياض للموظفين في قطاع غزة من ": "قدس برس"أرسل نسخة منه لـ  )٥/١٢(

رواتبهم يأتي في إطار األزمة المفتعلة التي تصر عليها حكومته الالشرعية وبالتواطؤ مع االحتالل 
 على أهلنا في غزة، إضافة على الحصار الصهيوني وبالتنسيق المباشر والذي هدفه زيادة الضغط

والعدوان من أجل ابتزازهم في متطلبات حياتهم وأمورهم اليومية وفي قوت أوالدهم والتي توافقت مع 
مناسبة حلول عيد األضحى المبارك، ولذا فإننا نحمل حكومة فياض وفريق رام اهللا وبالتواطؤ مع 

ي غزة بهذا االبتزاز وهذا الضغط وهذا التجويع الذي ال االحتالل الصهيوني نتائج ما يحصل ألبنائنا ف
وطالب برهوم الحكومة  ".يخدم سوى االحتالل الصهيوني ومصالحهم الشخصية والفئوية الضيقة

  .الفلسطينية في رام اهللا بالتوقف عن هذه السياسات
  ٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
   وسيتم الرد عليهما يجري في الخليل لن يمر:  ولجان المقاومة"كتائب األقصى" .١٥

، من عواقب اعتداءات المستوطنين على أهالي "قدس برس"حذّرت الكتائب في بيان صحفي تلقته : غزة
إن جريمة الخليل وعربدة قطعان المستوطنين وجيش اإلرهاب لن تمر، وإن الرد قادم ال "الخليل، قائلة 

  .رها، حسب تعبي"محالة، وسيتم الرد عليها في حال تمكنا من ذلك
، أن عدوان المستوطنين على أهالي مدينة الخليل، وبمباركة "لجان المقاومة الشعبية في فلسطين"اعتبرت 

  ".حملة تطهير عرقي ألهالي القدس والخليل"من جيش االحتالل اإلسرائيلي، هو بمثابة 
 على منازل المواطنين هذا العدوان المتواصل"، أن "قدس برس"في بيان لها، تلقته " لجان المقاومة"وقالت 

في الخليل سوف يزيد االنتفاضة اشتعاالً والمقاومة وقوداً، نحو اإلطاحة بكل المشاريع الغريبة على 
  كذلك من " اللجان"وحذرت  .، على حد تعبيرها"شعبنا، والتي ال تعطي للدفاع عنه أولوية في أجندتها
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إن المقاومة ال يمكن إالّ أن ترد العدوان عن "ت عواقب اعتداءات المستوطنين على أهالي الخليل، وقال"
  .، وفق تأكيدها"شعبها في كل مكان، وإن الرد قادم

 ٥/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  
 تهدئة طويلة مع حماس أفضل من اتفاق سالم مع عباس:  عسكرية إسرائيليةقيادات .١٦

ة طويلة األمد مع حركة تسود قناعة في قيادة الجيش اإلسرائيلي، بأن تهدئ:  نظير مجلي: تل أبيب
.  حماس، أفضل إلسرائيل على المدى القريب، من اتفاق تسوية مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

في نظرهم، " متشددة" هذه القناعة ألن المطالب التي يطرحها أبو مازن لالتفاق تعتبر إلىوقد توصلوا 
ن يطرح مرة أخرى في حكومة إسرائيلية مؤكدين ان ما كانت حكومة ايهود أولمرت، قد طرحته عليه، ل

 .أخرى في القريب المنظور
أثبتت قدرتها على اإلمساك باألمور وفرض سلطة "ويرى المسؤولون األمنيون اإلسرائيليون ان حماس

وعلى عكس حزب اهللا، الذي يتنصل من . القانون الواحد والسيطرة على كل التنظيمات في قطاع غزة
. معنية بالظهور كحزب سلطة" حماس"رك األمور الرسمية لحكومة لبنان، تبدو مسؤوليته عن السلطة ويت

 ".توضح بالضبط ما الذي تريده وتبث الرسائل الواضحة إلسرائيل حول حدود سياستها
فقط في األسابيع األخيرة بدأنا نلمس تغيرا في . الوضع في الضفة الغربية ما زال غامضا"ويقولون ان 

ولكن هذا تم أوال بسبب تشكيكنا الدائم في نشاط . ية في السيطرة على األمور فيهااألوضاع األمنية وجد
وحتى لو . األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية العاملة تحت سلطة أبو مازن، وليس بمبادرتها

فإن تمكنت السلطة الفلسطينية من السيطرة ومنعت حماس من االستمرار في العمل المليشياتي المسلح، 
فنحن نتابع تحضيراتها لمؤتمرها . وحركة فتح ال تبدو أنها جددت شيئا. البديل عن حماس ليس واضحا

. وال نرى أي تغيير جوهري في الممارسات التي أدت الى سقوط هذه الحركة في االنتخابات األخيرة
 ".وعليه فأنت ال تعرف ما ينتظرك هناك

، ان اتفاق تهدئة طويلة األمد "الشرق األوسط"ت تحققت منها من هنا يستنتج هؤالء القادة، وفق معلوما
 .على األقل في المدى القريب"مع حماس هو أفضل إلسرائيل من اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية، 

 ٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  اإلسرائيلي يجلي المستوطنين بالقوة من عمارة الرجبي في الخليلالجيش .١٧

أخلت قوات الشرطة والجيش وحرس الحدود اإلسرائيلية، أمس، عمارة الرجبي في :  رام اهللا-تل أبيب 
 صاحبها إلى إسرائيل لم تعد العمارة أنوعلى الرغم من . الخليل بالقوة من المستوطنين اليهود

 بعنف دام، فاعتدوا على الفلسطينيين في عدة مواقع، اإلخالءالفلسطيني، فقد رد المستوطنون على 
 . اطنين فلسطينيين بالرصاص في الخليلوأصابوا مو

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي، ايهود باراك، قد حاول حتى اللحظة األخيرة منع اإلخالء بالقوة والتفاهم 
فالتقى عدة . معهم حول معالجة ادعاءاتهم بأنهم اشتروا العمارة بمليون دوالر من أصحابه الفلسطينيين

 إقناع الشبان المحتلين للعمارة بأن إلى إياهمكات المستوطنين، داعيا مرات مع قادة أحزاب اليمين وحر
يغادروا بأنفسهم، قائال لهم انه ال يستطيع إال أن ينفذ قرار محكمة العدل العليا، القاضي بإجالء 

  .المستوطنين بعد أن تبين ان وثائق امتالكه بمليون دوالر ما هي إال أوراق مزيفة
بشكل خاص مع المستوطنين، حيث اقترح أن " كريماً"ض باراك اقتراحا يعتبر وفي األيام األخيرة، عر

يغادروا البيت من جهتهم، وهو من جهته يحتفظ بالبيت بأيدي الجيش ويغلقه بالشمع األحمر وال يعيده 
ولكنهم رفضوا أية تسوية تقضي . ألصحابه الفلسطينيين، بانتظار انتهاء البت قضائيا في ملكية العمارة

  . لخروج من العمارةبا
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.  ساعة٢٤وكان آخر اجتماع معهم، صباح أمس، حيث منحهم ساعتين ليبتوا في اقتراحه، فطلبوا منحهم 
 احتالل العمارة بقوات إنزال جوية إلىوبانتهاء مهلة الساعتين، سارعت قوات حرس الحدود الخاصة 

وطنون أنفسهم خارج العمارة من دون وفي غضون ساعة واحدة، وجد المست. وباقتحام األبواب والشبابيك
 كانوا مستعدين لرش ماء نار أنهموتبين . التي احتفظوا بها" البيضاء"أن يتمكنوا من استخدام األسلحة 

   .ض كيماوية أخرى حارقة على الجنودوحوام
 ٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   رئيسة الكنيست طقم ذهب فاخراًأهدىعباس : مزاد علني لبيع الهدايا .١٨

 أمـس ، انتهى   أبيب الشمال من مدينة تل      إلىفي مدينة هرتسليا الواقعة     :  من زهير اندراوس   -لناصرة  ا
المزاد العلني الذي نظمته الدولة العبرية لبيع الهدايا التي قدمها الزعماء العرب، الذين يقيمون عالقـات                

 أربـاح ن  أ مدير المزاد عن     أعلن  الذين ال يقيمون معها العالقات العلنية، حيث       وأيضامع الدولة العبرية،    
 يفـصح عـن     أن الدوالرات، دون    آالف مئات   إلى متتالية، وصلت    أيامالمزاد العلني، الذي استمر ثالثة      

  .الرقم الحقيقي
 العرب للزعماء اإلسـرائيليين،  واألمراء من بيع هدايا الملوك والزعماء والسالطين  األرباح أن إلىيشار  

لعبرية، الن الهدايا هي ملك للحكومة، حسب القانون اإلسرائيلي، والمـسؤول           ستودع في خزينة الدولة ا    
 المخـابرات اإلسـرائيلية     أجهزة أمرت أمنية   ألسبابجدير بالذكر انه    .  الدولة أمالكعنها هو القيم على     
 العديد من الشعارات والكتابات على الهدايا المعروضة للبيع، لكي ال ينكـشف             بإزالةمنظمي المعرض،   

 الزعماء العرب الذين قاموا بتقديم الهدايا بكرم شديد للزعماء اإلسرائيليين، وفـي مقـدمتهم رئـيس              مرأ
  .الموساد اإلسرائيلي مئير داغان

 مصدرها، كانت هديـة الملكـة       بإزالةومن بين الهدايا الملفتة للنظر، والتي لم تقم السلطات اإلسرائيلية           
 هويتها، منفضة كبيرة مليئة بـالتحف، كمـا         إخفاءت لجهة إسرائيلية تم      رانيا العبد اهللا، التي قدم     األردنية

  . حد كبيرإلى الذي رفع ثمن المنفضة األمرانّها قامت بالتوقيع على الهدية بخط يدها، 
 هدية قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيـسة         بإخفاء ذلك، لم يقم منظمو المعرض       إلى باإلضافة

 النائبة داليا ايتسيك، والهدية هي عبارة عن طقم من الذهب الفاخر والثمين، رفـض               الكنيست اإلسرائيلي 
  . المناسبة التي تم فيها تسليم الهدية من الرئيس الفلسطيني اليتسيكأو إهدائه عن زمن اإلفصاحالمنظمون 

  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

  تعددت أشكال اللجوء وقضية الفلسطيني واحدة: بركة .١٩
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للـسالم والمـساواة،           : من زهير اندراوس   -الناصرة  

الخميس، لقد تعددت أشكال اللجوء الفلسطيني، وتبقى قضية الفلسطيني واحدة، وال يمكن حـل القـضية                
وجاء هذا في كلمة أمـام المـشاركين فـي التظـاهرة             .الفلسطينية من دون حل عادل لقضية الالجئين      

التضامنية، التي جرت في حي الطالبية في القدس المحتلة، تضامنا مع عائلة الكـرد الفلـسطينية، التـي                  
  .اقتلعها االحتالل من بيتها في حي الشيخ جراح، تواطؤا مع عصابات المستوطنين

طرد وقال بركة، إن أشكال اللجوء تعددت، إن كان الطرد من البيت، كما هو الحال مع عائلة الكرد، أو ال                  
كليا من مدينة القدس، كما هو حال آالف العائالت، أو الطرد والتهجير من القرى الفلسطينية كمـا هـو                   
الحال مع مئات آالف الفلسطينيين، وأنا ابن لعائلة كتلك، أو الطرد والتهجير من الوطن بأكمله، كما هـو                  

، وال يمكـن حـل القـضية        حال ماليين الفلسطينيين في الشتات، ولكن تبقى قضية الفلـسطيني واحـدة           
  .الفلسطينية من دون حل عادل لقضية الالجئين
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وتابع بركة قائال، إن قضية عائلة الكرد يجب أن تحل فورا من خالل إعادتها إلى بيتها في حي الـشيخ                    
جراح، وتعويضها عن جريمة االحتالل، التي دفعت العائلة ثمنا باهظا بسببها، بفقدان رب العائلة الشهيد               

  .امل الكردأبو ك
  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
  "الليكود"ويعودون إلى " كاديما" سلطة محلية يتركون رئيس ١٥ .٢٠

مع توجه الشارع اإلسرائيلي عامة باتجاه اليمين، ومع تصاعد قوة الليكود في استطالعات الرأي، مقابل 
ومجلس محلي من كافة أنحاء  رئيس بلدية ١٥، أفادت التقارير اإلسرائيلية أن "العمل"و" كاديما"تراجع 

، حيث باشروا االتصاالت مع مقربين من "الليكود"واالنضمام إلى " كاديما"البالد يدرسون ترك حزب 
وعلم أن بعض رؤساء هذه السلطات المحلية قد . بنيامين نتانياهو للعودة إلى صفوف حزبهم السابق

 .في االنتخابات المحلية األخيرة" كاديما"حصلوا على دعم 
، وأنهم ال "كاديما"ونقل عن أحد رؤساء السلطات المحلية قوله إن هناك خيبة أمل من تسيبي ليفني وأداء 

يعتقدون أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة، مشيرا إلى أن مجموعة الرؤساء هذه جاءت من الليكود، 
 .وأنه من الطبيعي أن تكون العودة إلى الليكود

تطالعات األخيرة تشير إلى أن الليكود سوف يعود إلى السلطة، األمر الذي تجدر اإلشارة إلى أن االس
 .يدفع رؤساء البلديات إلى التفكير مليا بالحزب الذي سينضمون إليه قبل وبعد االنتخابات

، "مصلحيين"وفي المقابل، نقل عن مصادر في الليكود قولها إنه يجري التعامل مع مجموعة الرؤساء كـ
 . الليكود لن تصطدم بعقباتوأن عودتهم إلى

 ٤/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   من دون التنسيق مع أمريكاإليران تدرس توجيه ضربة "إسرائيل" .٢١

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية امس الخميس ان إسرائيل بدأت في رسـم            : من وليد عوض   -رام اهللا 
ون التنسيق مـع الواليـات      الخيارات المتاحة من أجل توجيه ضربة إلى المنشآت النووية اإليرانية من د           

اإلسرائيلية امس انه على الرغم من ان تل أبيـب تفـضل            " جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة    .المتحدة
التنسيق مع أمريكا، إالّ ان المسؤولين في وزارة الدفاع اإلسرائيلية يقولون ان إسرائيل تعـد مجموعـة                 

  .واسعة من الخيارات لتنفيذ عملية من هذا النوع
التنسيق هو األفضل لكننا نستعد أيـضاً       "لصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع قوله          ونقلت ا 

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم ان توجيه ضـربة إلـى              ".لخيارات ال تتضمن تنسيقاً   
جـال  إيران من دون الحصول على الشيفرة الخاصة من سالح الجو األمريكي الذي يـسيطر علـى الم                

الجوي العراقي سيكون أمراً صعباً وإنما ليس مستحيالً، مشيرين إلى ان إسرائيل طلبت الحصول علـى                
وقال مسؤولون   . خالل حرب الخليج األولى لكن الواليات المتحدة رفضت طلبها         ١٩٩١الشيفرة في العام    

أنها بدأت مؤخرا في وضع     إسرائيليون وفق الصحيفة ان تل أبيب تفضل التنسيق مع الواليات المتحدة إال             
  .نطاق واسع من الخيارات لعملية من هذا القبيل دون التشاور مع واشنطن

  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  المخابرات اإلسرائيلية تمنع الرحالت الجوية إلى دول أفريقية خوفاً من إسقاطها .٢٢

 الصادر أمس الخميس أن     اإلسرائيلية في عددها  " هآرتس"أفادت صحيفة   : من زهير اندراوس   -الناصرة  
الرسـمية مـن القيـام      " العـال "منع شركة طيران تابعة لشرطة      ) الشاباك(جهاز األمن اإلسرائيلي العام     
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إلى زنجبار وتنزانيا وكينيا، وذلك بذريعة المخـاوف        ) اللد(برحالت جوية من مطار بن غوريون الدولي        
  .من عملية تستهدف المسافرين

أجهزة األمن اإلسرائيلية قامت بفرض قيود على رحالت الشركة الجوية إلـى            وتابعت الصحيفة قائلة إن     
تركيا، وذلك بذريعة محاولة تجنب التهديدات التي تستهدف الرحالت الجوية اإلسـرائيلية إلـى خـارج                

جدير بالذكر في هذا السياق أن فرض هذه القيـود ال           .البالد، وخاصة استهداف الطائرات بصواريخ كتف     
، بعـد إطـالق     ٢٠٠٢ األولى، حيث سبق وأن تم وقف الرحالت الجوية إلى كينيا في العـام               يأتي للمرة 

صاروخ كتف باتجاه طائرة تابعة للشرطة أقلعت من مطار مومباسا، في كينيا، وبأعجوبة نجت الطـائرة                
  .من اإلصابة

يام برحالت جويـة    وفي غضون ذلك، أكدت المصادر األمنية اإلسرائيلية أن جهاز األمن العام سمح بالق            
إلى نيجيريا، إال أن الرحالت الجوية لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب رفض الـسلطات المحليـة هنـاك                   

 .مطالب إسرائيل بنشر رجال أمن إسرائيليين في المطار
  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  جريحا٤٠ً في الخليل يحرقون منازل فلسطينية ويوقعونالمستوطنون .٢٣

 عصابات المستوطنين، في الخليل، في حصيلة أولية، عن  التي قامت بهاعتداءاتاال أسفرت: رام اهللا
 فلسطينياً على األقل، بينهم خمسة بالرصاص الحي، إضافة إلى إحراق خمسة منازل، وسبع ٤٠إصابة 

في ظل غياب واضح للمؤسسات األمنية للسلطة، ووسط صمت ، سيارات وعدد من بساتين الزيتون
أشار شهود إلى وجود عائالت محاصرة في  و.نحياز غربي فاضح لصالح المعتديعربي مطبق وا

 . منازلها التي أضرمت فيها النيران
أن جنود االحتالل لم يتدخلوا لحماية الفلسطينيين إال بعد أن أتم المستوطنون، الذين حاولوا إحراق وا وأكد

 . ينيينأحد المساجد القريبة من المنطقة، اعتداءاتهم على الفلسط
بطريقة منظمة وبغطاء "وقال منسق القوى الوطنية في محافظة الخليل فهمي شاهين إن الهجمات تنفذ 

خطة مدروسة لتهويد "، مشيراً إلى أن ما يجري يندرج في إطار "كامل من الحكومة اإلسرائيلية وجيشها
 ". ات الوحشيةالمدينة وإجبار أهلها على الرحيل منها تحت سياط المضايقات واالعتداء

وحذر، في . بدوره، حمل محافظ الخليل حسين األعرج سلطات االحتالل المسؤولية عن تلك االعتداءات
كل "، الفتاً إلى أن "وقوع مجزرة قد يذهب ضحيتها عشرات الفلسطينيين"، من "السفير"اتصال مع 

رة الخليل التي وقعت  توحي بأن هناك شيئا خطيرا سيحصل ربما مشابه لمجزاألرضالمؤشرات على 
 ". أعوامقبل عشرة 

 ٥/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  ال يكفي لتشغيل محطة الكهرباء والوقود  إلى غزةكميات قليلة من مواد اإلغاثةإدخال  .٢٤

استأنف االحتالل تزويد قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سـالم جنـوب شـرق               : د ب أ  ،   حامد جاد  -غزة
كميات محدودة من األدوية والمـساعدات اإلنـسانية والـسلع          القطاع ومعبر المنطار شرق مدينة غزة ب      

االستهالكية المتمثلة بالمواد الغذائية التي توزعها وكالة الغوث على األسر المحتاجة إضافة إلى إدخـال               
  .كميات محدودة من القمح واألعالف

ـ           انه لن يتم إعادة تشغيل     " الغد"وأكد وليد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفلسطينية في حديث ل
" الجمعـة  " بمواصلة تزويد المحطـة اليـوم     "إسرائيل"محطة الكهرباء ما لم تتوفر ضمانات تكفل التزام         

بكمية تكفل إعادة تشغيلها بشكل متواصل دون ان تضطر مجددا الى إطفاء مولدات المحطة وذلك تجنبـا                 
  لألضرار المترتبة على تكرار عملية التشغيل 
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 أبـدى علن ناصر السراج وكيل مساعد وزارة االقتصاد الفلسطينية أن الجانـب اإلسـرائيلي              من جهته أ  
  شـاحنة محملـة      ٢٠ شاحنة محملة بالمساعدات والمواد االغاثية والطبية منها         ٤٠ إدخالموافقته على   
  شاحنات للقطاع الخاص، وشاحنتان للزراعة، وخمس شاحنات لوزارة الـصحة          ٩،  اإلنسانيةبالمساعدات  

  .وأربع شاحنات كلور لمصلحة المياه
  ٥/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  موظفو السلطة في غزة يحملون فياض مسؤولية عدم تقاضيهم رواتبهم .٢٥

أعرب موظفو السلطة الفلسطينية عن استيائهم الشديد لعدم اكتراث حكومة سالم فياض التي : غزة
ع البنوك في غزة، بعملة الشيكل التي يتقاضون يلتزمون بقراراتها، السيما فيما يتعلق بعدم تزويد فرو

رواتبهم بها، مما قد يتسبب في عدم تقاضي رواتبهم عن الشهر الماضي وعشية عيد األضحى إذا ما 
  .استمرت هذه األزمة

  ٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
 مؤتمر حقوقي يدين تعذيب المعتقلين السياسيين: غزة .٢٦

 ومكتب المفوض الـسامي     اإلنسانه مركز الميزان لحقوق     انتقد مشاركون في مؤتمر نظم     :أسماء الغول 
فداحـة  " في قطاع غزة لـمناسبة الذكرى الستين لإلعالن العالـمي لحقـوق اإلنـسان              اإلنسانلحقوق  

التجاوزات واالنتهاكات التي تقوم بها كل من الحكومة في الضفة الغربية، والحكومة المقالة فـي قطـاع                 
 وأهمها عرض الحاالت المدنية على القضاء العسكري، وتعذيب المعتقلين          غزة بحق المواطنين المدنيين،   

كما ورد علـى لـسان      " السياسيين الذين تجاوز عددهم في سجون غزة والضفة الغربية الثالثمائة معتقل          
  .المشاركين

 ٥/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
 بنوك غزة تغلق أبوابها بسبب نقص السيولة المالية .٢٧

 المحلية والوافدة العاملة في قطاع غزة أبوابها أمس أمام عشرات اآلالف من أغلقت البنوك غزة
الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام اهللا بسبب منع إسرائيل إدخال 

  السيولة النقدية من عملة الشيكل إليها، فيما خففت الدولة العبرية قبضتها على معابر القطاع 
  ٥/١٢/٢٠٠٨لحياة، ا

  
  وزارة الصحة ترسل شاحنتين محملتين باألدوية إلى غزة : رام اهللا .٢٨

فتحي أبو مغلي، أن وزارة الصحة تمكنت من إرسال شاحنتين محملتين . أكد وزير الصحة د: رام اهللا 
باً وأشار إلى أن الوزارة قدمت طل. ماليين شيكل إلى قطاع غزة٣باألدوية واألجهزة الطبية، بقيمة 

للحكومة اإلسرائيلية، منذ أكثر من شهر، للحصول على موافقة إلرسال شاحنات محملة باألدوية للقطاع، 
   .إالّ أن الرد اإلسرائيلي بالـموافقة جاء بعد شهر من تقديم الطلب

 وإيقافها عن الحصار، الذي تفرضه على القطاع، "إسرائيل"وطالب أبو مغلي المجتمع الدولي بمحاسبة 
، الذي يفرض عليها عدم إعاقة حركة الـمواطنين، والسماح بإدخال اإلنساناً أنها تنتهك حقوق موضح

مستلزماتهم الطبية وغذائهم وكل ما يحتاجونه، مؤكداً أن الحكومة سوف تستمر في إرسال الشاحنات 
  .والقوافل للقطاع

 ٥/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين،  
  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٢٧٧:         العدد       ٥/١٢/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

  عتقال النواب الفلسطينيينيستنكر حصار غزة وااللبناني البرلمان  .٢٩
الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع       "دان المجلس النيابي اللبناني     : لياسإ سعد   -بيروت  

بالـدول العربيـة    '، وأهاب   "اإلسرائيليغزة واالستمرار في اعتقال النواب الفلسطينيين في سجون العدو          
لى فك هذا الحصار الجائر الذي يحرم أبناء غزة من           العمل ع  اإلنسانوالمنظمات الدولية المعنية بحقوق     

أدنى مقومات الحياة في الماء والغذاء والدواء والمشتقات النفطية وكل المتطلبات الحياتية وبما يتعـارض               
 ."اإلنسان التي أكدت عليها شرعة حقوق واألعراف ويخالف القوانين اإلنسانية والقيم المبادئمع 

  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 حزب اهللا يستنكر اعتداءات المستوطنين .٣٠

االعتداءات اإلرهابية التي يمارسها المستوطنون على "، أمس، أصدرهاستنكر حزب اهللا في بيان 
الصمت "واستغرب الحزب  المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة،

ى هذه االعتداءات وانتهاك المقدسات، والتي زادت العالمي المريب الذي يصل إلى حدود التآمر عل
 . "وتيرتها بعد انعقاد ما سمي بمؤتمر حوار األديان في مقر األمم المتحدة في نيويورك

إن مبدأ احترام المقدسات الدينية الذي كرسته المواثيق الدولية مبدأ يتساوى فيه الجميع، "وأكد الحزب 
 . "رض على كل قادر القيام بكل ما يلزم لرفعهاواالنتهاكات الحاصلة في فلسطين تف

 ٥/١٢/٢٠٠٨السفير،   
  
 سفينة الليبية من الوصول لغزةال "إسرائيل"  العربية تدين منعالجامعة .٣١

جامعة الدول العربية أكدت  من القاهرة عن مراسلها أحمد علي، أن ٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، ذكرت 
س األمن لمناقشة منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي سفينة دعمها الكامل لدعوة ليبيا النعقاد مجل

ودعت الجامعة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته . من الوصول لقطاع غزة" المروة"المساعدات الليبية 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يسمح بإنهاء الحصار وتمكين القوافل الدولية والمنظمات اإلنسانية من 

  . ية للفلسطينيين المحاصرين في غزةإيصال اإلغاثة الفور
وأدانت جامعة الدول العربية استخدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي القوة العسكرية لمنع سفينة المساعدات 

من الوصول لغزة، معربة عن استيائها البالغ لقيام سلطات االحتالل بفرض حصارها " المروة"الليبية 
  . اع ومنعها وصول المساعدات اإلنسانية اإلغاثية إلى سكانهاالجائر على الشعب الفلسطيني في القط

 الوكاالت، أنَّه سفير ليبيا لدى األمم المتحدة جاد اهللا نقالً عن ٥/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، وأضافت 
من أعمال "الطلحي وصف في اجتماع لمجلس األمن الدولي، ليل األربعاء، اإلجراء اإلسرائيلي بأنه 

  . ا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحاروفق" القرصنة
  
  القافلة المصرية الثالثة لمناصرة المحاصرين في غزة تنطلق غدا .٣٢

أعلن رئيس الحملة الشعبية المصرية لمناصرة غزة المستشار محمود الخضيرى  : جمال جوهر-القاهرة 
شيرا إلى أنه يأمل هذه المرة أن القافلة الثالثة لمناصرة المحاصرين في قطاع غزة ستنطلق صباح غد، م

أن تنجح الحملة في توصيل هذه المعونات المكونة من أغذية وأدوية بعد منع األمن المصري للمحاولتين 
  .السابقتين من الوصول إلى معبر رفح

  ٥/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
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   توافق الفصائل للتحرك لتجديد التهدئةتنتظرمصر  .٣٣
، أن القاهرة مستعدة للتحرك من "الحياة"أكد مصدر مصري موثوق به لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 

واستبعد أن تكون . أجل تجديد التهدئة عندما تكون الفصائل الفلسطينية مستعدة وجاهزة لمثل هذه الخطوة
.  التوافق على القرارلدى حركة حماس رغبة حقيقية في عدم تمديد اتفاق التهدئة، لكنه شدد على ضرورة

. المهم أن يكون هناك توافق في شأن هذه المسألة بين حماس وباقي القوى الفلسطينية األخرى: "وقال
مصر لم تتوقف عن بذل المساعي "، الفتاً إلى أن "وعندئذ، سنجري اتصاالتنا وسنتحرك في هذا االتجاه

معابر، وحضهم على عدم التصعيد واحترام وإجراء االتصاالت من أجل إلزام اإلسرائيليين بتشغيل ال
  ".استحقاقات اتفاق التهدئة

  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
 
   اخوانياً احتجوا على حصار غزة ٦٤ اعتقال: مصر .٣٤

قالت مصادر أمنية وجماعة األخوان المسلمين إن أجهزة األمن المصرية اعتقلت، أمس، أكثر : وكاالت
م االنضمام إلى منظمة محظورة، من بينهم منظمون  من أعضائها، في محافظات عديدة، بته٦٠من 

 .لتظاهرات شهدتها البالد مؤخراً احتجاجاً على الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة
  ٥/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  إلى إطالق سراح األسرى الفلسطينيين والسوريين" إسرائيل "تدعودولة قطر  .٣٥

يع األسرى الفلسطينيين والسوريين والكف إلى إطالق سراح جم" إسرائيل"دعت دولة قطر :  قنا-جنيف 
كما شددت .. عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في فلسطين والجوالن السوري المحتل

لكافة ما يصدر من قرارات " إسرائيل"على ضرورة التعجيل بفتح المعابر وإزالة نقاط التفتيش وامتثال 
  .ات األساسية للشعب الفلسطينيبشأن احترام جميع حقوق اإلنسان والحري

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس، خالد فهد الهاجري سكرتير أول في الوفد الدائم لدولة قطر لدى 
  . مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى بجنيف

  ٥/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
  
 طنطاوي قال إنه يعرف بيريز ويرحب به في األزهر الشريف  .٣٦

تراجع شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي عن تصريحات سابقة قال فيها إنه لم يكن  : أحمد حسن-ة القاهر
يعرف الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز التي فجرت مصافحتهما على هامش حوار األديان بنيويورك 

، أنه يعرف بيريز لكن المصافحة كانت "العرب"مؤخرا حالة من الغضب، موضحا في تصريح لـ 
اللقاء مع الرئيس اإلسرائيلي تم بالمصادفة حيث فوجئت بقدومه نحوي "وقال . ولم تكن مخططةصدفة 

وطلب المصافحة واللقاء لم يتجاوز الدقائق ودار في إطار الترحيب والسالم فقط دون التطرق ألمور 
دينية وتبادل إن المؤتمر شهد العديد من رؤساء الدول والقيادات ال"واستطرد شيخ األزهر قائال ". أخرى

رفض مصافحة رئيس دولة نقيم معها .. فماذا كان مطلوبا مني. الجميع عبارات الترحيب والمصافحة
  عالقات سالم

أن هذا الرئيس، يقصد بيريز، ليس له شأن بما قيل عن "، "العرب"وأضاف شيخ األزهر في تصريحه لـ 
وأكد شيخ ". ا الكالم واالنتقادات الساذجةفمن أين جاؤوا بهذ" إسرائيل"عالقة تطبيع مؤسسة األزهر مع 

ولو طلب الرئيس اإلسرائيلي أو رئيس "األزهر أن مكتبه مفتوح الستقبال شخصية يهودية أو غيرها 
الوزراء زيارة األزهر فما المانع في ذلك طالما أن ذلك يعود على خدمة السالم في المنطقة والقضية 

وهذا ما أكدناه في مؤتمر حوار األديان . ع األديان والعقائد الفكريةالفلسطينية فالسالم يفتح حوارا مع جمي
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وأكد الدكتور طنطاوي استعداده للذهاب إلى القدس إذا سمحت الظروف األمنية ". باألمم المتحدة
  .والسياسية بذلك وأن يكون في ذلك فائدة كبيرة على حل القضية الفلسطينية

 ٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
   الطريق إلى السالم ليس سهالً:تركي الفيصل .٣٧

أكد األمير تركي الفيصل أهمية مبادرة السالم العربية في سياق أي جهود تبذل إلحالل السالم : واشنطن
  في الشرق األوسط، وان الطريق إلى السالم لن يكون سهالً، 

عن جميع األعمال السالم فيجب عليها التوقف " إسرائيل"وقال إن الطريق إلى السالم واضح، وإذا أرادت 
" إسرائيل"وأوضح أن . االستفزازية، ومن بينها االستمرار في إقامة المستوطنات في األراضي المحتلة

تواصل، في انتهاك سافر للقانون الدولي، مصادرة األراضي الفلسطينية لمصلحة المستوطنين 
  . ١٩٦٧ اإلسرائيليين، الذين توطنهم في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام

بالسالم بصفته خياراً " إسرائيل"وأكد أن تحقيق حل عادل ودائم لقضية الشرق األوسط، يستدعي قبول 
، والقبول بحل عادل لقضية الالجئين ١٩٦٧استراتيجياً يتضمن االنسحاب من األراضي المحتلة منذ العام 

  . الفلسطينيين، واالعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس
  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   احتجاجاً على الحصار واالستيطان"إسرائيل" األوروبي يرجئ رفع العالقة مع البرلمان .٣٨

البرلمان األوروبي ، أن نور الدين الفريضي عن مراسلها بروكسيلمن  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، ذكرت 
علمية  وإدماجها في الوكاالت والبرامج ال"إسرائيل"أرجأ مصادقته على قرار ترقية العالقات مع 

وقالت . بوقف االستيطان ورفع الحصار عن غزةعلى ذلك والتكنولوجية األوروبية، ورهن الموافقة 
صار غزة البعيد عن إضعاف حركة حماس يزيد من حالنائب االشتراكية فيرونيك دو كيسر إن 

   .راديكاليتها، ويسبب آالماً ال يمكن التساهل حيالها
ة بالخطوة التي توجت حملة ديبلوماسية قادتها ضد مكافأة رحبت الحكومة الفلسطينيمن جهتها و
   ."إسرائيل"

لويزا أن  ، عبد اهللا مصطفى نقال عن مراسلهابروكسلمن  ٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، وأضافت 
 اعتبرت مورغنتيني، نائبة رئيس البرلمان االوروبي واحدى الداعمات للقضية الفلسطينية في البرلمان،

، إذ انه ال يعقل ان تواصل انتهاكاتها لحقوق االنسان في "سرائيلإ" إلىن هو رسالة ن قرار البرلماأ
 .فلسطين، في حين تنعم بعالقات حسنة مع االتحاد االوروبي

  
  تتعرض لسيل من االنتقادات في المجلس الدولي لحقوق اإلنسان" إسرائيل" .٣٩

ل مثول لها أمام المجلس الدولي ، في جنيف، في أو"إسرائيل"حاصر سيل من االنتقادات ): ب.ف.ا(
  .لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وذلك في إطار الفحص الدوري الدولي

أعربت دولة الفاتيكان عن قلقها إزاء التمييز الذي يطال الفلسطينيين، مؤيدة في ذلك موقف فرنسا  فقد
  .    المواطنين اليهودالتي أكدت ان التشريعات اإلسرائيلية تتضمن قوانين وأنظمة لمصلحة 

الى التوقيع والمصادقة على االتفاقية الدولية بشأن حاالت " إسرائيل"وفي مجال التوصيات دعت فرنسا 
االختفاء القسري، وتبني تشريعات تتالءم مع قرارات لجنة مكافحة التعذيب التابعة لألمم المتحدة لمنع 

ا بتطبيق الحق الدولي اإلنساني في األراضي في حين طالبت سويسرا من جهته. مثل هذه الممارسات
  .الفلسطينية المحتلة

 ٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فجوة بين المفاوضات والواقع هناك : ان كي مونب .٤٠

قال األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، إن المحادثات المستمرة بين الجانبين اإلسرائيلي  :فيينا
  .فلسطيني يجب أن يصاحبها تحسن في الوضع األمني واإلنساني على األرضوال

 لم عن أسفه ألن هدف التوصل إلى اتفاق سالم بنهاية العام الحالي، بموجب مفاوضات أنابوليسمعرباً 
 األمين العام لألمم المتحدة  إلى أن هناك فجوة كبيرة بين المفاوضات السياسية والواقع وأشار .يتحقق

النسبة لألشخاص الذين يعيشون في المنطقة من الجانبين، مشيراً إلى أن األنشطة االستيطانية وإطالق ب
الصواريخ والوضع اإلنساني في غزة واالنقسامات بين الفصائل الفلسطينية جميعها تمثل عقبة أمام 

 وإقامة دولة ١٩٦٧دأ عام هو إنهاء االحتالل الذي بفي حين أن الهدف السالم الدائم واألمن في المنطقة، 
 بما يتوافق مع قرارات "إسرائيل"فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسالم مع 

  . حسب قولهمجلس األمن ذات الصلة، 
  ٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  إبريل/ نيسانلتسوية في الشرق األوسط قبل ل مؤتمر موسكو .٤١

لسان الكرملين أن المؤتمر الخاص بالتسوية في الشرق األوسط أكد ناطق ب : كريم المظفر-موسكو 
ن مستقبل ذلك المؤتمر يتوقف على ، مشيراً إلى أ٢٠٠٩سينعقد في روسيا خالل فترة ال تتجاوز نيسان 

من جهته قال بلير إن روسيا تلعب و. والممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير" إسرائيل"اإلجماع في 
عة االستقرار في الشرق األوسط، مشيرا إلى عالقاتها الجيدة باإلسرائيليين دورا مهما في إشا

  .والفلسطينيين
  ٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

 
 "إسرائيل"الواليات المتحدة وبريطانيا تحبطان طلباً ليبياً للتنديد بقرصنة  .٤٢

اسرائيلية حملت ليبيا بشدة أمام مجلس األمن على ما وصفته بقرصنة :  من علي بردى– األمم المتحدة
بيد أن .  سفينة ليبية من ايصال معونات انسانية الى قطاع غزة"اسرائيل"في أعالي البحار غداة منع 

 .الواليات المتحدة وبريطانيا ودوالً أخرى في المجلس قوضت جهود طرابلس للتنديد بالسلوك اإلسرائيلي
رس إن من المهم ايصال المعونات اإلنسانية وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى األمم المتحدة كارين بي

 متطلبات القانون الدولي لضمان وصول المعونات اإلنسانية "اسرائيل"بحرية الى غزة، آملة في أن تلتزم 
وفقاً للتعريف التقني لمعهد قانون البحر، " بالقرصنة "اسرائيل"لكنها رأت أن اتهام ". الضرورية الى غزة

 ".لبحرية اإلسرائيليةال ينطبق على ما فعلته ا
أبدى المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية كونستانتين دولغوف وغيره من ممثلي الدول في وقد 

بيد أنهم أكدوا في الوقت عينه على حق اسرائيل . المجلس قلقهم من األوضاع اإلنسانية المتردية في غزة
 .في حماية نفسها

    ٥/١٢/٢٠٠٨النهار،  
 
   عربية تبدأ حملة تضامن مع غزة-يكية منظمات أمر .٤٣

 عربية عدة لحملة تستهدف االحتجاج لدى األمم -حشدت منظمات امريكية  : حنان البدري-واشنطن 
المتحدة واالدارة االمريكية واعضاء الكونجرس، لتقديم دعم سياسي وانساني سريع لغزة المحاصرة، 

 االتصال بأعضاء الكونجرس األمريكيينالمواطنين  عربية ، -وناشدت منظمات عدة امريكية وامريكية 
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بوقف " إسرائيل"كذلك المندوب االمريكي لدى األمم المتحدة ليطالبوا وعن المناطق التي يقيمون فيها، 
  .تجويع غزة وانهاء حصارها وتفهم ابسط الحقوق االنسانية للفلسطينيين

دة امريكية فإن حملة اخرى شملت ارسال وبينما بدأت هذه الجمعيات االعداد للتظاهر في واليات ع
" اسرائيل"الخطابات العادية وااللكترونية تستهدف تعريف االمريكيين بما يحدث للفلسطينيين وخروقات 

  .همقوقحالمستمرة ألبسط 
  ٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  العودة تحقيق حق حتى للفلسطينيين استمرار الخدماتت أكداألونروا .٤٤

 دير العام لألونروا سلفادور المباردو مع فريق من موظفي الوكالة، مخيم الجليلتفقد الم : لبنان- بعلبك
ن حاجات الالجئين كثيرة وخصوصا في المجال أولفت الى .  اللبنانيةبعلبكمدينة  في لالجئين الفلسطينيين

مم وأكد أن قرار اال .حاول تحسين التقديمات الصحية بالتعاون مع المانحينمؤكداً أنه سيالصحي، 
المتحدة في ما خص اعادة الالجئين الفلسطينيين الى ارضهم واضح، وينص على حق العودة، وهو قرار 

وكالة االونروا ستستمر في تقديم مشدداً على أن . مهم جدا ويعطي الالجئين الحق في العودة الى فلسطين
  .خدماتها حتى تحقيق هذه العودة

  ٥/١٢/٢٠٠٨النهار، 
  

  لجالية الفلسطينية بيوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين بلدية روما تستقبل ا .٤٥
فتحت بلدية روما بابها على مصراعيه للجالية الفلسطينية والعربية وللمتضامنين مع القضية : روما

شارك في االحتفال إلى جانب و .الفلسطينية وذلك احياء ليوم التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني
ض عن األمين العام بان كي مون، شخصيات سياسية من اليمين واليسار مبعوث األمم المتحدة المفو

كان لها وقع روتيني على مسامع النائب حيث ألقى الجميع كلمات . والوسط السياسي في إيطاليا
  . الفلسطيني عن الكتلة العربية الموحدة في البرلمان اإلسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي

 ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  دولة أوروبية يزورون الخليل ويطلعون على معاناة البلدة القديمة٢٢اصل قن .٤٦

 دولة أوروبية أعضاء في ٢٢زار مدينة الخليل في الضفة الغربية، قناصل :  فوزي الشويكي-الخليل 
االتحاد األوروبي برئاسة القنصل الفرنسي ألن ريمي الرئيس الحالي لالتحاد، وذلك بهدف التضامن مع 

خليل ودراسة األوضاع السياسية واالقتصادية في المحافظة، عقب دعوة وجهها لهم رئيس البلدية سكان ال
مما يعني دمارا فعليا  % ٤٠ أوضح  أن نسبة البطالة في المحافظة وصلت إلى الذيخالد العسيلي، 

 .لالقتصاد الفلسطينيين وانعكاسات خطيرة على المجتمع المحلي
  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  من باع فلسطين؟ الحاضر شاهد على الماضي .٤٧

  زياد منى
إن انهيار الوضع الداخلي الفلسطيني وأقصى حاالت التردي التي وصلت إليها حالة الحركـة الوطنيـة                
الفلسطينية وقياداتها السياسية من مختلف االتجاهات بعد سلسلة التنازالت المجانية للعدو، والتي توجـت              

دام أي مرجعية سياسية أو حقوقية لحل الخالفات الوطنيـة، واسـتقواء أطـراف              باالقتتال المستمر وانع  
فلسطينية بقوى عربية ودولية للمحافظة على موقعها وامتيازاتها، لم يؤد فقط إلى انفـضاض الـشعوب                
العربية عن القضية العربية المركزية، وفقدانها أي اهتمام بها، سوى التضامن المجرد الـذي ال يعـرف                 
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تعـود إليـه    " مكسر عصا " وال قوة مع شعب مناضل، بل أيضاً جعل من الفلسطينيين في كل مكان               حوالً
بعض القوى وتستخدمه أداة في صراعاتها الداخلية والخارجية، وتنافس حتى العـدو الـصهيوني فـي                 

  .كراهيته لهم
طة وطامح للزعامة   من المسائل المعروفة، أنه منذ نكبة العرب في فلسطين، ما من سياسي طامع في السل              

إال واستخدم قضية فلسطين سلَّماً ليصعد به إلى سدة الحكم، وأنه ما من طاغية أراد تـسويغ بقائـه فـي       
السلطة إال واستغل شعب فلسطين وقضية العرب األولى، وما من انقالبي ومتآمر ومتحـزب، أو حتـى                 

يبحر بـه فـي غمـار الحركـة         وطني قومي صادق، إال وكانت فلسطين وقضيتها المركب الذي ركبه ل          
هذا الوضع العبثي دفع الشعب الفلسطيني فـي نهايـة          ". المقدس"السياسية بهدف الوصول كرسي الحكم      

القـرار الفلـسطيني    "، وإلى تمسكه بـشعار      "مستقلة"المطاف إلى قبول تأسيس حركة سياسية فلسطينية        
ير منظور في الشارع الفلسطيني، مـع        الذي لقي ترحيباً غ    -" كالم حق قصد به باطل    " وهو   -" المستقل

  .أنه استخدم لغايات غير التحرير والمحافظة على القضية
القاعدة الثابتة السائدة في مرحلة الصعود القومي العربي، حتى في مرحلته ما قبل البرعمية التي ظهرت                

 إقامـة كيـان     عقب هزيمة محمد علي واقتحام بريطانيا المستعمرة المشرق العربي وترويجها لمشروع          
استعادتها، القضية القومية العربية بامتياز، هو المـدخل        / يهودي في فلسطين، كانت أن التمسك بفلسطين      
  .لمحاولة كسب عقول الشعوب العربية وقلوبها

 أوالً، ثم تصاعد إثر مجازر أيلول األسود        ١٩٦٧التراجع عن هذا الهدف القومي السامي بدأ بهزيمة عام          
 بعد تلك المذابح باشرت الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها االنحـدار واالنحـراف             .١٩٧٠/٧١في عام   

" األمر الواقـع "مع العدو على الوطن، وقبول " الساداتي"السياسي والفكري عندما تبنّت مشروع المساومة       
برنامج "أو  " البرنامج المرحلي " ما عرف باسم     ١٩٧٤الذي تجلى في تبني منظمة التحرير الفلسطينية عام         

، الذي مثّل المنطلـق الـسياسي والفكـري         !])كذا" [مقاتلة"سلطة وطنية   (لمصلحة تأسيس   " النقاط العشر 
  .للتخلي عن فلسطين لمصلحة هدف قاصر وهمي خيالي عقيم

في مرحلة الهزيمة والتراجع هذه، التي تتحمل الرجعية العربية المسؤولية األولى عنه مـن دون تبرئـة                 
 وطرد الحركة الوطنية الفلسطينية منها وتشريدها       ١٩٨٢لتي توجها اجتياح لبنان عام      قوى أخرى منها، ا   

في بقاع العالم، مرحلة السيادة المطلقة ألموال النفط وأخالقياته غير القويمة، على مختلف مناحي الحيـاة                
 بين أنظمـة    المادية والروحية في بالد العرب، انقلب النضال من أجل فلسطين إلى هرولة، بل إلى تبارٍ              

التخلف والرجعية إلى محاربة فلسطين ومطاردة شعبها، فصار كل من يحلم بنفسه سـلطاناً يـدفع ثمـن               
وصـار كـل    . للعدو الصهيوني " فروض الطاعة والوالء  "رضى أميركا عنه بالتبرؤ من فلسطين وتقديم        

أميركا الكامل عليـه،    " الحنوناألم  "فيه، يطلب دوام رضى     " حياة النعيم "حاكم مرتعباً من فقدانه سلطانه و     
" الواقعيـة "يدفع الثمن من جيب الشعب الفلسطيني وعلى حساب قضيته، مستخدماً مختلف الذرائع مثـل               

وفقط ضـمن هـذا     . وما إلى ذلك من مصطلحات االستسالم المملة      " الشرعية الدولية "و" القانون الدولي "و
مبـادرة خـادم الحـرمين      (، التي تلـت     ١١/٠٩بعد أحداث   " خادم الحرمين "السياق، وجب فهم مبادرة     

، حيث شعر بغضب أميركي تجاه نظامه الذي ولّد طالبان والقاعدة، والتي قيل إنه قدمها ضـمن                 ")األول"
ما وجب وصفه بحركة مسرحية هزلية، والتي تبيح ألنظمة العربية التخلي عن آخر ما كـانوا يـدعون                  

  .حق العودة: ، أي"ثوابت"التمسك به من 
عنـدما يتعلـق    " العقالنية"و" المعتدلة"ن إذا نظرنا إلى مواقف وممارسات تلك الدول صاحبة المواقف           لك

، تجدها تمارس العكس وزج شعوبها في صراعات أزلية مـع جيرانهـا             "دولها"األمر بسلطتها وأراضي    
دوديـة  لنتذكر الـصراعات الح   . من أجل قطعة أرض حدودية، حتى لو كانت صحراء جرداء         " اللدودين"

مصر وليبيا دخلتا في صراع حدودي مسلح       : العربية التي وصلت إلى الصدام العسكري في أحيان كثيرة        
ليبيا وتونس، وتونس وليبيا؛ وكذلك الصراع المسلح األزلي بين         : على قضايا حدودية، وليبيا ومصر؛ ثم     
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مـع الـيمن، والـيمن مـع        الجزائر والمغرب؛ والجزائر وموريتانيا؛ وكذلك اشتبكت السعودية عسكرياً         
وقتها، ومـن ثـم مـع       " الخليج المتصالح "السعودية؛ وتصارعت السعودية مع بريطانيا المحتلة إمارات        

اإلمارات العربية المتحدة على واحة البريمي؛ وال ننسى الخالفات الحدوديـة بـين البحـرين وقطـر؛                 
  .إلخ... والسعوديةوالكويت والعراق، والعراق والكويت؛ والعراق واألردن، واألردن 

لماذا تطالب حكومات عربية شعب فلسطين بالتخلي عن وطنه لمصلحة مـشروع            : المقصود هو التساؤل  
استعماري استيطاني همجي، محتضر أصالً وفي طريقه إلى الزوال، فيما هي على استعداد للدخول فـي                

 والتاريخ واللغة والـدين والعـادات       اإلخوة األشقاء الذين تربطنا بهم روابط الدم      "حروب ال نهاية لها مع      
  ، من أجل بضعة أمتار تدعي أنها اقتطعت من أراضيها قبل ألف ألف قرن؟"إلخ... والتقاليد

يبدو أن لبنان هو البلد العربي الوحيد المـستعد         : قبل االسترسال، نود ذكر موضوع، فقط شهادة للتاريخ       
 حدودية يقال إنها تمثّل جزءاً من أراضيه، مع         للدخول في صراع مع جاره لنفي سيادته على قطعة أرض         

ببساطة بالعودة إلى خرائط تقسيم الدولتين المستعمرتين بريطانيا وفرنسة المنطقة          " المشكلة"أنه يمكن حل    
متـاع الحيـاة    "وتنزهاً عن   " الجار الشقيق "دافعه ليس حباً في     " الكرم"هذا  . ضمن اتفاقيات سايكس بيكو   

التقاعس عن المطالبة بتحريرها أسوة ببقيـة األرضـي         " تهمة"أعباء قد تفرضها    ، بل تخلص من     "الدنيا
اللبنانية المحتلة التي حررتها سواعد أبطال حزب اهللا في مالحم بطولية ندر مثيلها في تـاريخ العـرب                  

  .المعاصر
ـ                 سطينيين اآلن نعود إلى تصريح السيد جبران باسيل، وزير االتصاالت اللبناني الذي ادعى فيـه أن الفل

ومع أننا ال نرى في ذلك التصريح تدويناً تاريخيـاً          . عنه" الصحي"باعوا بالدهم، والذي لم يقبل التراجع       
على كسب ود قطاع انتخابي ضيق األفـق محـشو بفكـر            " التنافس"موثقاً ومعتمداً، وأنه يدخل في باب       

نا نـرفض زج فلـسطين فـي        طائفي عنصري بغيض معاد لكل ما ينتمي إلى العروبة وقضاياها، إال أن           
  .صراعات حزبية وانتخابية

من أراضي فلـسطين    % ٩٢لقد كتبنا تعليقاً سابقاً على ذلك التصريح الظالم أن األمم المتحدة سجلت أن              
مـا  . كانت ملك الصندوق القومي اليهودي    % ٥،٧عشية نكبة العرب الكبرى كانت بيد العرب، وأن فقط          

تاريخ اغتصاب فلسطين وطرد أهلها منها مقدار ضئيل للغايـة، مـا            قصدناه أن ما بيع من أراضٍ حتى        
  .يجرد ذلك التصريح من أي صدقية

أراضي في فلسطين، وخصوصاً عندما كان معظمها يحكَم مـن          " بيارتة وشوام "لقد كُتب الكثير عن بيع      
ت فلـسطينية   بيروت، لكنني لن ألجأ إلى هذا المنطق العنصري واألعوج الذي يتجاهل حقائق أن عـائال              

معروفة باعت أراضي للصندوق القومي اليهودي، ويتجاهل الحقيقة الكبرى األكثر فجاعة وإيالماً، وهي             
أن قيادة منظمة التحرير تخلت عن كل شبر من فلسطين، بل غيرت مواد أساسية في الميثـاق الـوطني                   

م مطالـب العـدو واالعتـراف       الفلسطيني، وهو الوثيقة الوحيدة التي أجمع عليها الفلـسطينيون، لـيالئ          
على كل العرب الصهاينة الذين بـاعوا       " زاودت"اغتصاب فلسطين على كل الصعد، وبذلك       " شرعية"بـ

وفي الواقع، فإننـا نتعجـب مـن ذلـك          . منذ اتفاقية سايكس ــ بيكو إلى أيامنا هذه       " مفروشة"فلسطين  
وشامية، ولكنه يتمسك بصمت القبـور      العنصري الذي يتبارى في جمع أسماء عائالت بيروتية         " المنطق"

عندما يتعلق األمر بعائالت فلسطينية وبانتهاك قيادة المنظمة وما انبثق منها من بيروقراطيات لمقدسـات               
  .العمل الوطني الفلسطيني

إن كل ما بيع من أراضٍ كان ضئيالً للغاية وال يسوغ إطالقًا اتهام شعب بأكمله ببيع بـالده                : نعود فنكرر 
ه للغزاة ما يخدم بالضرورة الدعوة إلى التخلي عن شعب فلـسطين وقـضيته وإضـفاء صـفة                  وأراضي

  .الشرعية على الكيان الصهيوني الغاصب
  :إضافة إلى ذلك، من الضروري التذكير بثالث حقائق أساسية
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فعلـى  .  إن ملكية أجانب ألراضٍ في دولة ما ال تعني تجريدها من صفة كونها جزءاً من وطن أهلـه                  -
يل المثال، معظم اللبنانيين ال يملكون أراضي في دولتهم، ولكن هذا ال يمكن أبداً أن يعنـي أن لبنـان                    سب

  .ليس وطن اللبنانيين، وبمطلق معنى المصطلح
 إن ملكية أشخاص أو مؤسسات لقطعة أرض، مهما بلغ حجمها، في دولة ما ال تنفي عن تلك األراضي                -

  . األمصفة كونها جزءاً ال يتجزأ من الوطن
 إن امتالك فرد أراضي في دولة ما ال يجعله مواطناً من رعاياها يحق له التـصرف فـي حاضـرها                     -

  .ومستقبلها
باالنهيار أمام  " أساطير التأسيس الصهيونية  "لقد أحزننا تصريح السيد جبران ألنه أتى في وقت بدأت فيه            
 - ظن كثير مـن األكـاديميين الـصهاينة          الحقائق التاريخية التي تسود مسرح البحث العلمي اآلن بعدما        

، وما سبقه وما تاله، قد قضى قضاء نهائياً على نـضال            "أوسلو" الجدد أن استسالم     -القدامى والصهاينة   
  .الشعب الفلسطيني وتطلعاته الستعادة وطنه كامالً وحقوقه فيه

مع سؤال مطلقه عن مصدر     ال نريد شخصنة المسألة، ألن المشكلة في المحتوى، لكن يحق للقارئ والمست           
فكل متخصص بالموضوع يعلم أنه ليس ثمة مـن         . معلوماته، وعنوان أي كتاب قرأه عن قضية فلسطين       

لكن ثمة كثير من الكتب التي توثق تعاون        . مؤلف توثيقي واحد، حتى بأقالم صهيونية، يدعم هذا االدعاء        
 والمستعمرين الفرنسيين والبريطانيين بهـدف      قوى طائفية والهوتية قيادية عربية مع الحركة الصهيونية       

تقسيم المشرق العربي إلى ممالك طائفية مذهبية متصارعة في ما بينها، فضالً عن كـسبها ود الحركـة                  
وقد قلنا من قبل إننا ابتعنا منذ سنوات حقوق نشر كثير منهـا بالعربيـة،               . الصهيونية وصداقتها ودعمها  

  .تسببه من تهديد للسلم األهليلكننا قررنا عدم نشرها لما قد 
ال نظن أن السيد جبران قرأ أياً من تلك الكتب، حتى إنه لم يقرأ كتاباً واحداً عن نضال الشعب الفلسطيني                    
دفاعاً عن وطنه، بما يحويه من مقدسات يهودية ومسيحية وإسالمية منذ قرن ونصف القرن، ليموت في                

 وهو أكثر تصميماً على استعادة وطنـه، وليحمـل الـسالح            كل مرة ثم يبعث بعد كل انتكاسة أو هزيمة        
  .مجدداً، ضد الصهيوني الغاصب المعتدي

لذا، نغتنم هذه الفرصة لنكرر دعوة صاحب التصريح لقراءة الكتاب التوثيقي الذي أشرنا إليه في مقالنـا                 
 السيد جبران بها    السابق، ويضاف إليه مؤلفات أخرى تتعامل مع الموضوع بصدقية وتوثيق يمكننا تزويد           

 كان حرباً دخلتها األنظمـة العربيـة وقتهـا          ١٩٤٨عام  " حرب فلسطين "إن رغب، توضح أن ما سمي       
لتسهيل اغتصاب فلسطين ومسح اسمها من القاموس العربي والعالمي، وهو ما يدفع الـدول المـستعمرة                

ى اليوم رغم مرور المـدة      الخاصة إلى منع نشر معظم وثائقها الرسمية عن مؤامرة اغتصاب فلسطين إل           
النظـام  "وال ننسى أبداً أن مـا يـسمى حاليـاً           . القانونية، بل يعود تاريخ بعضها إلى نحو مئة عام خلت         

هـو نظـام   "] الـشرق العثمـاني   " أوسطي الجديد القديم، تمييزا له من        -األصح النظام الشرق    " [العربي
ي جزء ال يتجزأ منه، وما كان يمكن أياً من القـوى  استعماري الجذور والفكرة والتنفيذ، والكيان الصهيون  

والعشائر المشاركة في خلقه، من ذوي عون إلى المساليخ من ولد علي أن تحلـم بـأن توافـق الـدول                     
المستعمرة على تسلمها مقاليد السلطة، الصورية أصالً، في الشرق العربي المقطـع األوصـال عنـوة،                

 من دون توثيق بصمها على قبول بيع فلسطين للصهاينة مـن دون             والمحافظة عليها وعلى حدود كياناتها    
  .سرية إلى يومنا هذا" البصمات"أي إبهام أو مراوغة، وإن بقيت كثير من تلك 

الكامـل عـن تلـك    " الرسمي"ومن األمور التي تدعو إلى تزايد اإلحباط بالخصوص الصمت الفلسطيني    
في رام اهللا ليسوا في موقع الـرد أو         " مقر المقاطعة "لطة  قد يفهم المرء أن جماعة س     . االدعاءات الظالمة 

حتى الدفاع بعدما تخلوا عن كل شيء، عن األخضر واليابس، ما يجردهم من أي أهليـة للحـديث فـي                    
الموضوع أصالً، لكن ما يدعو إلى الرثاء صمت تنظيمات ومؤسسات وشخصيات الفلسطينية عن هـذا               
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الحقـوق  "و" الثوابـت "ليالً ونهاراً بـالتخلي عـن       " قاطعة في رام اهللا   قيادة مقر الم  "األمر، مع أنها تتهم     
  .إلخ"... المشروعة

فليتمسك السيد جبران بتصريحه الظالم، الذي هو على أي حال ليس أكثر من نقطة ماء تتبخر مـن دون                   
ـ                 يذكر أثر على جمرة نضال الشعب الفلسطيني المتوهجة منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً، ألن التاريخ س

  .كفاحه من أجل استعادة وطنه، وفلسطين لم تكن يوماً عاقراً، والشعب الفلسطيني ليس مكسر عصا ألحد
  !وال حول وال قوة إال باهللا

  ٤/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
  
   حروف رام اهللا وغزة؟علىنقاط  .٤٨

  ماهر الجعبري. د
 وصـلت انعكاسـاتها الـسلبية       يستجيب اإلعالم لحالة االستقطاب التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي        

المقيتة إلى ترتيبات فريضة الحج، فيتحدث عن قطب في غزة وآخر في رام اهللا، وكأن فلسطين األرض                 
وال غرابة في ذلك، إذ تعود اإلعـالم أن يتـابع           . صارت ذات قطبين مغناطيسيين، كما هي األرض األم       

، ١٤ و ٨ جليا مثال في حالة آذار لبنان بيوميـه          القضايا السياسية من زاوية الموالة والمعارضة، كان هذا       
وهو أيضا جلي في حالة السلطة الفلسطينية بشقيها في رام اهللا وغزة، وهو مالحـظ فـي العديـد مـن                     

إذ من السهل تأطير المواقف في اتجـاهين،        . المتابعات السياسية في العالم بطرفي الحكومة والمعارضة      
  .ا، وتنظر للقضايا من زاوية الحالة القطبيةبحيث تجمع التفاصيل اليومية ضمنهم

ال شك أن هذا االنجرار وراء هذا التوصيف للحالة السياسية الفلسطينية فيه تسطيح للقـضية واختـزال                 
لحالة الصراع مع محتل غاشم إلى حالة تنافس بين قطبين رسميين، كل يشد الناس بقوتـه المغناطيـسية                  

والحقيقة أن استقطاب الناس ال     . األساسية في سبيل هذا االستقطاب    نحو مصالحه، متناسيا حالة الصراع      
يمكن أن يتحقق عمليا ألن حشر الناس واتجاهاتها ضمن مواقف ال تمثلها أمر محال، وال بـد أن تفـرط                

  .قوة االستقطاب قبل أن تنكسر الناس بين الشدين
فال يصح خلـط فـتح      . بالسلطاتبداية ليس من الصواب خلط الحركات بالحكومات، وال مزج األحزاب           

  .بالسلطة في رام اهللا، وال خلط حماس في السلطة في غزة
وهذه المقالة ال تتعلق بأي من الحركتين ال مدحا وال قدحا، ويجب أن يستعلي الجميـع عـن موضـوع                    

ة الصراعات الحركية والحزبية، إال أن ذلك االستعالء ال يعني التغاضي عن المزالق والمهالك الـسياسي              
ربما تعود البعض أن ينظر للسلطتين من هذه الزاوية الضيقة،          . التي تقع فيها سلطة محسوبة على حركة      

إال أن الوعي السياسي واالنتماء العقدي لألمة، يتطلبان أن تفرق الناس بين الحركات والحكومات، وبين               
تشاد شخصي يودي بالـسلم     األفراد والتيارات، لئال يصبح االحتشاد على موقف ضد جهة رسمية هو اح           

  .األهلي بين الناس، ويكرس حالة االحتدام ونزيف الدماء
وال شك أنه في كال الحركتين أتباع ال ترضى عن السلطة بشقيها وال أدائها، وإن بدا منهم غير ذلك، وقد                    

ـ  . ضمت كال الحركتين، رجاال شرفاء أحبوا أن يالقوا اهللا وأصابعهم على زناد البنادق             يس محـل   فهذا ل
خالف وال نقاش، إنما الحديث هنا هو عن السلطتين الرسميتين، وال عالقة له بالحركتين اللتين تـضمان                 
أفرادا فيهم اإلخالص، كما تضمان، في المقابل، رجاالت انخرطوا في السلطتين، وصاروا جزءا من هذا               

عـاطوا مـع التحليـل للواقـع        فهل يستطيع األتباع أن يدركوا هذا التمييز ؟ وأن يت         . الصراع السلطوي 
  السلطوي بعيدا عن حشر التبعية الحركية في األزقة السلطوية؟

عندما ننجح جميعا في تجسيد هذا التفريق بين الحركة والسلطة، يصبح أي جدل سياسي أو مخاصمة مع                 
  .تهاأي سلطة رسمية بال تأثير على العالقات مع أفراد الحركات، بل حتى مع أفراد أجهزة السلطة ذا
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ومع تقرير تحليل هذه الحالة، ال بد أن يستحضر المتابع قواعد الذم والمدح في حالة األطراف المتقابلـة،            
والذي يقضي أن مدح عمرو ال يعني ذم زيد، وبالتالي فإن ذم سلوك سياسي أو أمني في رام اهللا ال يعني                     

لة إنـسانية مريـرة، تـستوجب       الناس تشهد حا  -صحيح أن غزة  . تلقائيا مدح السلوك السياسي في غزة     
السلطة، وفي حالة صراع    -السلطة هي قطب مناقض لرام اهللا     -استنهاض األمة للتخلّص منها، إال أن غزة      

وبالتالي فالحديث هنا، هو عن السياسة      . على مكاسب سلطوية يضيع الناس فيها تحت أقدام المتصارعين        
  .ة، التي ال خالف على وجوب التحرك إلنهائهاالرسمية في غزة ورام اهللا، ال عن المعاناة اإلنساني

أو (إذن، هذه الحالة الفلسطينية تتطلب وضع النقاط على الحروف فيمـا يتعلٌـق بخريطتهـا الفـصيلية                  
هل يـستطيع اإلعـالم أن يـرى أن    : والسؤال المطروح . وما يتعلّق بها من انشطار سلطوي     ) الفصائلية

  ترضخ لوضع االصطفاف وال لحالة االستقطاب ؟هنالك حالة سياسية عامة في فلسطين ال 
صحيح أن اللغة تقتضي أن النقاط هي فقط على كلمة غزة، إال أن الوعي السياسي، ومتابعة التطـورات                  
السياسية من منطلقات ثوابت رفض االحتالل ووجوب تحرير األرض، كل األرض، تقتضي أن هنالـك               

. ، يتوجب إبرازها دون اصطفاف مع جهة مقابل جهـة         نقاطا سياسية رئيسية على سلطتي غزة ورام اهللا       
وهذا الكشف السياسي هو كشف للسلطتين ال الحركتين، ومن واجب الحركتين حينهـا أن تبقيـا حالـة                  

  .التمايز، إن أحبتا أن تبقيا بعيدا عن المزالق السلطوية
لـة جهاديـة وحالـة      إن هذا االستقطاب بين غزة ورام اهللا ال يمكن وصفه على أنه استقطاب بـين حا               

تفاوضية، وال بين مشروع مقاومة ومشروع مساومة، إذ كال السلطتين تفتح الباب لحالـة اتـصال مـع                  
ولدى كـال الـسلطتين   . ، أو حالة سالم دائم!)قل مئة سنة(المحتل سواء حول هدنة محددة بعشر سنوات    

قت أي مـن الـرؤيتين، هـي        رؤية للحل على أساس حل الدولتين، والنتيجة على أرض الواقع، إن تحق           
وكال السلطتين تغازل المجتمع الدولي وتخطب ود الالعبين الرسميين على المسرح           . االعتراف باالحتالل 

الدولي لتعزيز حالة االعتراف بسلطته، بالرغم من قناعة الطرفين بدور تلك الدول الكبرى فـي إنـشاء                 
اة، وبأن تلك الدول ال زالت على عهدها نحو دولة          دولة االحتالل، وتسليحها ودعمها ومدها بشرايين الحي      

وكال السلطتين تتعامل بانفتاح وارتياح مع األنظمة العربية التي تشترك في حصار فلـسطين،              . االحتالل
وفي التخلّي عن دورها في تحرير فلسطين، بل وتتسابق رجاالت السلطتين للحج إلى عواصم األنظمـة،                

فـي  ) أو الشحدة ( وكال السلطتين تعيش حالة من االستعطاء لألجنبي         .والطواف حول قصورها الرئاسية   
  .ظل انعدام مقومات الدولة

إذن، فالصراع الحقيقي ليس بين علمانية وإسالم، وال بين حق وجاهلية، وال بين إمارة إسالمية وسـلطة                 
 في حكومـة وحـدة      مدنية، وإال لما كان التقى الفريقان في مكة، وال تعانق الخصمان فيها، وال تشاركا             

، وال كان   )الذي ال ينكر علمانيته   (، وأمام نفس الرئيس     !)الوضعي(وطنية، وال أقسما على نفس الدستور       
بل الصراع هو حول مكتسبات سلطوية، لذلك يحـرص         . هنالك تفويض للرئيس بالتفاوض مع االحتالل     

  . ولذلك أيضا تكون المحاصصةالجميع على التذكير بتاريخه النضالي ليطلب ثمنه على كراسي السلطة،
من الغريب أن ينساق السياسيون الرسميون والمحللون المتابعون إلى تقرير نهج المحاصـصة، دون أن               

، ال مصطلح مقاومة وتحريـر،      " نفعي -استثماري"يقرع ذلك جرسا في اآلذان الصاغية، إذ أنه مصطلح          
حركة تحدد لحركة نصيبها من الشهداء،      فال أحد يشترط أن يحصل على حصة من عمليات مقاومة، وال            

فساحة الصراع مفتوحة لمن يستعد للتضحية، لكن مقاعد المجلس التشريعي، ومكاتب الوزراء محـدودة              
  !محصورة، وهي التي تستوجب الصراع

ثم بعد كل ذلك، تحدثت بعض التقارير الصحافية، بسطحية واضحة، عن استعدادات لحسم عسكري فـي                
متناسية أن مدن الضفة وحاراتها مستباحة صباح مساء من قبل دوريات االحتالل، فـال              ! الضفة الغربية   

واألغرب مـن ذلـك أن تعمـل تلـك          . أو يتآمر على هذه األرض إال من يباركه ذلك االحتالل         " يتسلّط"
التقارير على حشد جهات أخرى ضمن حالة االستقطاب السلطوي، وأن توجه أصبع االتهام مـثال إلـى                 
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تحرير على أنه اتفق مع حركة حماس على حسم عسكري ضد السلطة في رام اهللا، مـع أنـه ال            حزب ال 
يخفي مواقفه الرافضة لوجود سلطة أفرزتها اتفاقية أوسلو وأدامتها خارطة الطريق، التـي استنهـضت               

من أمر  فمن يفقه شيئا    . الحركات والفصائل إلى انتخابات تعيد الحياة إلى تلك السلطة التي كانت تحتضر           
  .السياسة ال يمكن أن ينظر بعين االعتبار لمثل تلك األخبار

قد ينزعج بعض األتباع من كال الحركتين من هذه المكاشفة المؤلمة، وقد يتضايق بعـض مـن يحـاول                   
الصورة السياسية في غزة، بل قد يتهم، إال أن كل ذلك ال يغير الحقائق المحسوسة على األرض،                 " أسلمة"

والعمل السياسي ال يكون السترضاء النـاس واألصـحاب، بـل إن مبدئيـة              .  يسطّرها بغض النظر من  
ال شك أن محطة    . المواقف السياسية أثمن وأكبر من مزاجية العالقات ومكاسب استرضاء جهات إعالمية          

فضائية تتبع إحدى السلطتين، لن تفتح الباب لمثل هذه المكاشفة، وإن كانت قد فتحته عندما كان الـسياق                  
يصب في خدمة حالة االستقطاب، لكن إذا كانت فضائية األقصى هي لسلطة غزة وفضائية فلسطين هـي      

  !لسلطة رام اهللا، فلبقية الناس في فلسطين فضاء األمة
  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  آمال اإلصالح يبددها إغفال التحديات.. حركة فتح .٤٩

  مؤمن بسيسو
تحديات التي تتقاذفها منطقيا للغاية، وخـصوصا فـي ظـل           يبدو استشراف مستقبل حركة فتح في ظل ال       

االنهيارات التاريخية التي ألمت بها في غضون فترة زمنية قياسية، ما يضع مستقبلها على حافة االنكسار                
  !في غضون أعوام قالئل ليس أكثر

والـنهج  فما تعيشه الحركة من أزمات متعاقبة، وما ينخر في أعماقها من أورام خبيثـة تطـال الفكـر                   
والموقف والبعد القيمي كما البنية واإلدارة والسلوك، يفضي بـال شـك إلـى مزيـد مـن التراجعـات                    
واالنهيارات التي يستشرفها القاصي والداني، وينذر بمستقبل قاتم يتوقع أن يحيل الحركة إلى فصيل مـن                

 الفلسطيني المفعـم بالحيويـة      الدرجة الثانية، ويحجزها عن مفاصل القوة ومكامن التأثير في إطار الواقع          
  .والتقلبات

لذا فإن التحديات التي تعصف بالحركة ذات وزن بالغ الثقل والخطورة، وما لم تتدارك ذاتهـا وتتـداعى                  
 سـوى   -آنذاك-إلى خطة إنقاذ عاجلة فإن قطار اإلصالح سيغادرها إلى غير رجعة، ولن يكون بوسعها               

  .اجتراح الندم ومالزمة العويل
  قياديالتحدي ال

  :لعل نظرة تشخيصية إلى المستوى القيادي لحركة فتح تكشف عن التالي
أن محمود عباس الذي يشغل رأس الهرم في فتح يفتقد الكاريزما القيادية، ويعاني ضعفا في الشخصية                • 

  .والتأثير بشكل كبير
  .ات حتى اآلنأن قيادة فتح لم تستطع سد الفراغ الهائل الذي خلّفه زعيمها الراحل ياسر عرف• 
  .أن الصراعات القيادية بين أقطاب فتح وشخصياتها القيادية بلغت مستويات غير مسبوقة• 
  .أن االستقطابات القيادية أفرزت تكتالت وتيارات تنظيمية داخل الحركة ذات مرجعيات متباينة• 
  .حاويأن السلوك القيادي لمحمود عباس أورث إشكاليات معقدة داخل الصف القيادي الفت• 
أن قيادات األجهزة األمنية في الضفة الغربية الموالية لفتح تملك من أدوات الفعل والتأثير ما يفوق فعل                 • 

  .وتأثير القيادات الرسمية للحركة
  .أن روح التعاون والعمل الجماعي أبعد ما تكون عن أجواء القيادة الفتحاوية• 
 إبان انعقـاد المـؤتمر العـام الخـامس، وأن           ١٩٨٩م  أن التداول القيادي في الحركة قد تجمد منذ عا        • 

  .احتماالت انعقاد المؤتمر العام السادس تبدو واهنة
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وال ريب فإن كثيرا من جمر هذه اإلشكاليات كان يختفي تحت رماد النهج األبوي المعروف الذي تميـز                  
وخـصال سـلفه    به الراحل عرفات، وسرعان ما توقد في عهد عباس الذي افتقر إلى كثير من سـمات                 

  .الراحل
األكثر صعوبة أن أيا من األسماء التي تطرح لخالفة عباس ليست ذات إجماع فتحاوي، في ظل اختالف                 
الرؤى وتعدد التيارات، ومهما قيل عن محاوالت إصالح القيادة العليا للحركة عبر تقاسم النفوذ القيـادي                

لـسلطة والمنظمـة، فـإن واقـع الخـالف          فيها من خالل طرح أسماء لتولي قيادة الحركة أو رئاسة ا          
  .والصراعات يكبر كثيرا عن كافة محاوالت المصالحة والوفاق

بل إن مروان البرغوثي الذي يراهن عليه الكثيرون لتوحيد فتح يقف بعيدا عن دائرة اإلجماع الـداخلي،                 
 عبـاس ألسـباب     ومن المستبعد تماما أن يحظى بثقة قيادة فتح في إطار أية ترشيحات متداولة لخالفـة              

  .مختلفة ذات بعد شخصي مصلحي
وسط هذه األزمة فإن أخف األضرار تكمن في لجوء فتح إلى مصالحات قيادية على كافـة المـستويات،                  
والتوسل بالنهج الجماعي وروح الفريق في إطار الممارسة القيادية وصـنع القـرار، والـتخلص مـن                 

  .ة الذين يقودون الحركة إلى حتفها األكيدالطحالب القيادية الضارة وذوي الطموحات المريض
  تحدي الفكر والبرنامج

تقف فتح اليوم على مفترق طرق فكري وبرامجي بالغ الخطورة يتوقف على معالجتـه وحـسم خيـاره                  
  .حاضرها ومستقبلها

فالحركة التي وقعت واحتضنت اتفاقات أوسلو، وأطلقت العنان لخيار التـسوية والمفاوضـات كخيـار                
ـ            إستراتيج ، "التنـسيق األمنـي   "ي، وقيدت نفسها بااللتزامات األمنية مع االحتالل في إطار ما يعرف بـ

  .تحصد اليوم الثمرة المرة لهذا النهج النكد والبرنامج البائس
وال يخفى على أحد أن الحركة ال تملك هذه األيام في فكرها وسياساتها وبرامجها المعلنة أية إشارة إلـى                   

ن الخيارات األخرى خارج نطاق خيار التسوية الذي أثبت فشله الذريع، وخطأ المراهنة             المقاومة أو أي م   
  .عليه أصال، وإبقاء القضية تحت رحمته منذ البداية

وليس أدّل على األزمة الفكرية والبرامجية التي تواجهها فتح هذه األيام ما تـتم ممارسـته مـن وقـائع                    
لمجاهرة بمحاربة قوى المقاومة، والتحالف الـسافر مـع         مكشوفة على أرض الضفة الغربية، من حيث ا       

  .المؤسسة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، بشكل يناقض جذريا تاريخ وأدبيات الحركة وسيرتها الكفاحية
بين خيار التـسوية والعمـل   ) غير الرسمية(ولعل األشد وقعا على فتح أن قدرتها على المزاوجة النسبية       

يار المقاومة والكفاح المسلح الذي مورس في ظل عهد الراحـل عرفـات تحـت               السياسي التفاوضي وخ  
أشكال وآليات متعددة، قد انعدمت تماما في ظل عهد عباس الذي ال يؤمن مطلقا بخيار المقاومة المسلحة،                 

  .ويتبنى الخيار السياسي التفاوضي كخيار وحيد أيا كان الثمن أو التبعات
لة منظمة لتفكيك وإنهاء المجموعات العسكرية التابعـة للحركـة فـي            األخطر من ذلك أن عباس قاد حم      

الضفة من خالل حكومة سالم فياض عقب سيطرة حركة حماس عسكريا على غزة، وكان له مـا أراد،                  
  . أثرا بعد عين-بعدها–حيث أضحت خاليا فتح العسكرية 

ـ              هم تأييـدها الجمـاهيري،     كل ذلك وضع فتح في موقف بالغ الحرج أمام قواعدها داخليا، وأضعف أس
  .وأحالها إلى تنظيم هالمي فكريا وبرنامجيا

باعتبار أن خيار المفاوضات قـد      -" الالخيار"وليس صعبا التنبؤ بأن استمراء قيادة فتح الغوص في وحل           
  . يعني مزيدا من االرتداد إلى الخلف، ومزيدا من االنهيار والتخبط واالضطراب-سقط وشبع فشال
 حريصة على تاريخها النضالي ودورها الوطني فإن عليها أن تُرسي فكرا وطنيا ناصعا،              ولئن كانت فتح  

وأن تنبذ األجندة غير الوطنية، وتتبنى برنامجا سياسيا يدور في فلك األهداف والثوابت الوطنية، وتعيـد                
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حركة علـى   االعتبار لخيار المقاومة كأحد الخيارات الفاعلة والمطروحة ضمن برنامج العمل الوطني لل           
  .أقل تقدير

  التحدي البنيوي
لم تعد فتح كما كانت في مراحلها األولى تنظيما موحدا يحتكم إلى مرجعية قيادية واحدة ومؤسسات ذات                 
قرار ملزم، بل أضحت اليوم منقسمة إلى تكتالت وأجنحة وتيارات تخضع كل منها لرؤيتها الخاصة رغم                

  .يادية موحدةخضوع الجميع شكال ال مضمونا إلى هيئات ق
فهناك التيار الخاص بمحمد دحالن، وهناك التكتل الخاص بمستشاري عباس وبطانتـه المقربـة الـذين                
يتماهون مع تيار دحالن مصلحيا، وهناك تيار القيادات والكوادر الحركية الشابة المتمثـل فـي اللجنـة                 

ل الميداني، وهنـاك تيـار فـاروق        الحركية العليا في الضفة الغربية والذين يقع على عاتقهم أعباء الفع          
القدومي وأنصاره، وكذلك التكتل المتشكّل من بعض أعضاء اللجنة المركزية للحركة، وليس آخرا بعض              

  .مراكز القوى والنفوذ ومن بينها قادة األجهزة األمنية في الضفة
                 عجز الحركة عن عقد مؤتمرها العام الـسادس حتـى اآلن، وسـر م سراسـتمرار   من هنا نستطيع تفه 

االضطراب الفتحاوي الداخلي وشلل المؤسسات القيادية للحركة، وفشل جميع المصالحات بين التكـتالت             
  .والتيارات المختلفة فيها

وما من خيار أمام الحركة لإلفالت من ثقل وخطورة أجنحتها المتضاربة ومراكز قواها المتعددة، سـوى                
ادة ضبط المعايير الناظمة للوضع اإلداري الـداخلي، وحـسم          إعادة االعتبار للفعل المؤسسي السليم، وإع     

  .كافة المرجعيات لصالح مرجعية تنظيمية واحدة دون أي تردد
  التحدي القيمي

يخطئ قادة فتح ومنظروها حين يبنون حساباتهم الراهنة على أسس مصلحية وأرضـية شـعاراتية ذات                
 التي تنفصل عـن قيمهـا األخالقيـة         -أيا كانت –صلة بالماضي الغابر والمجد التليد فحسب، فاألحزاب        

والوطنية لن تلبث أن تفقد ريادتها وأهليتها للصدارة واإلمساك بزمام المبادرة، وسرعان ما تطردها رياح               
  .التغيير عن مواقعها التقليدية التي اعتقدت أنها مخلدة فيها مدى الدهر

د والتنسيق األمني يرسم مالمـح صـورة قاتمـة          إن المشهد الراهن لفعل وأداء الحركة وفق ثنائية الفسا        
للقاعدة القيمية التي ترتكز عليها، سواء أكان ذلك لجهة البناء والتحشيد الـداخلي، أم لجهـة اسـتقطاب                  

  .وتجنيد الرأي العام الفلسطيني في إطار مشروعها الوطني
لة سنوات قيادتها للـسلطة     لقد ضرب الفساد أطنابه في عمق العمل واألداء الفتحاوي، ولم تستطع فتح طي            

النأي بنفسها عن مستنقع الفساد المالي واإلداري، أو تعميم نماذج فتحاوية مشرقة غير ملوثـة بـأدران                 
ومفاسد السلطة، حتى إن مستوى الفساد المستشري في أروقة الـسلطة ومؤسـساتها أضـحى مـضربا                 

  .ويلألمثال، والزمة ثابتة ال تنفك وصاال باألداء السلطوي الفتحا
ورغم ممارسات الفساد المتفشية التي زكمت رائحتها األنوف وتقارير لجان الرقابة الـسلطوية المعلنـة               
وغير المعلنة التي تحدثت عن مستويات الفساد المخيفة، فإن أحدا في قيادة فتح التي تقـود الـسلطة لـم                    

القيمي والـسلوكي، والعمـل     يحرك ساكنا، أو يبادر إلعالء صوته إلنقاذ الحركة من مزيد من االنحدار             
  .على تدارك األمر قبل فوات األوان

أما التنسيق األمني مع االحتالل الذي يذهب ضحيته رجال المقاومة وبناها التحتية والمؤسسية، فقد أسـاء    
كثيرا إلى سمعة الحركة، وحشرها في زاوية بالغة الحرج شعبيا، وأورثها مزيدا من الخـالف الـداخلي                 

  .لتيارات المختلفة ذات األجندة المتضاربةالمستعر بين ا
فال يخفى على أحد أن قادة األجهزة األمنية للسلطة هم كوادر نافذة في الحركة، وأن ممارساتهم األمنيـة                  

 لقرارات سياسية سيادية، ما يضع كثيرا من عالمات االستفهام حول حقيقـة ومـستقبل               -غالبا–تخضع  
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، ويقوض األساس القيمي الذي يشكل السياج الواقي لهـا والنـاظم            المشروع الوطني الذي تتبناه الحركة    
  .السليم لحركة حاضرها ومسيرة مستقبلها

ما يرشح من تسريبات إعالمية بين الحين واآلخر يؤكد عمق الهوة وتباين المواقف بـين الكثيـر مـن                   
ـ             ين نهجـين يتنازعـان     القيادات األساسية في الحركة إزاء قضية التنسيق األمني، ويرسم خطا فاصال ب

األجندة الفتحاوية الراهنة، يذهب األول باتجاه محاولة تصويب الموقف من االحتالل وتصحيح العالقة مع              
المقاومة، فيما يعمد اآلخر إلى إحراق األوراق الوطنية والتذرع باالتفاقات المعقـودة لتخليـد منظومـة                

  .التنسيق األمني مع االحتالل
تصدع الحركة من الداخل وتغزوها اإلشكاليات السلوكية، وأن تتهاوى قالع نفوذها           لذا لم يكن غريبا أن ت     

شيئا فشيئا، لتخسر االنتخابات البلدية ثم التشريعية وتصبح الفصيل الثاني وطنيا حسب إفرازات صندوق              
االقتراع، وتفقد غزة إثر تطرف وجموح بعض التيارات النافذة فيها، وتواجه خطر سـقوط مزيـد مـن                  

  .مواقع الخاضعة لقرار وهيمنة الحركة تاريخياال
وال تبدو في األفق أية دالئل أو مؤشرات حول إمكان إرساء إستراتيجية فتحاوية جديـدة تعـالج ثنائيـة                   
الفساد والتنسيق األمني، وتكبح انحدارها القيمي المتسارع الذي ينذر بمزيد من تقلص الثقـة الـشعبية،                

  .اخليومزيد من الشقاق والتصدع الد
  تحدي الواقع والتجربة

شكلت تجربة فتح فرصة ذهبية لمراجعة تاريخية وتقييم أساسي لمجمل األداء الفتحاوي علـى مـستوى                
العالقات الوطنية، الستخالص العبر من المزالق والعثرات واألخطاء التي سقطت فيها الحركة وال تزال              

  .تتراكم يوما بعد يوم
لى قرار الحركة ومقدراتها كما هي دون أي تغيير إزاء قـضايا الـشراكة              فال تزال العقليات المهيمنة ع    

في غزة ال يزال يعـاد   " الحسم العسكري "السياسية والعالقات الوطنية، بل إن السياسات التي أنتجت واقع          
  .إنتاجها في الضفة الغربية

لنخاع، مع ما يتركـه     األنكى من ذلك أن القرار الفتحاوي السلطوي كان متواطئا في حصار غزة حتى ا             
  .ذلك من آثار بالغة السلبية على العالقات الوطنية والواقع الفلسطيني الداخلي

وبلغ األمر بقيادة فتح مداه باستسهال لقاء قادة االحتالل الذين يطحن جيشهم المجرم الـشعب الفلـسطيني    
داخلية، وال تزال بعـض     صباح مساء، فيما وضعت القيود والشروط أمام إجراء أية حوارات فلسطينية            

القيادات تضع كوابح وعراقيل أمام مسيرة الحوار الوطني التي ترعاها مصر، وتحاول إفشالها بانتهـاج               
  .أشكال متعددة من التحريض السياسي واإلعالمي والقمع األمني والممارسات الميدانية

ي جنـوح نحـو إعـادة التقيـيم         من هنا فإن واقع التفكير الفتحاوي الراهن في أطره النافذة ال يشي بـأ             
والمراجعة الحصيفة للتجربة الفتحاوية، ويفسح الطريق أمام احتماالت مـضطربة وخيـارات مجهولـة              

  .مستقبال
من السذاجة القول إن عمق التحديات التي تواجهها فتح يمكن مواجهتها عبر جملة إجـراءات إداريـة أو       

كة أمام استحقاقات كبرى يفتـرض بهـا اإلذعـان          معادالت حسابية، فال مناص من االعتراف بأن الحر       
  .لمقتضياتها إن ُأريد لها تدارك مكانتها المتدهورة واستعادة نفوذها المتراجع وطنيا

إن فتح أكثر ما تكون حاجة اليوم إلى إعادة صياغة شاملة لبناها ومؤسساتها وفكرها ومواقفها على أسس                 
التحديات التي تعصف بكيانها ودورها الوطني، وما لم تُتخـذ          وطنية وتنظيمية سليمة بما يؤهلها لمجابهة       

إجراءات حاسمة وقرارات شجاعة ذات بعد تاريخي تعيدها إلى جادة الحق والصواب فإن فـتح سـتبقى                 
  .تراوح مكانها، ولن تلبث أن تشقى بعصف المزيد من العلل واألدواء والتحديات

 ٥/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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  "إسرائيل"مام تهديدات مخاطر العجز العربي أ .٥٠
  باتريك سيل

يتمثّل العنصر البارز في الساحة الحالية لالحداث بفشل الحكومات العربية في التجـاوب بـشكٍل فعـاٍل                 
  .ومشترك مع التطورات الدولية، حتى وإن كانت لهذه التطورات أهمية كبرى بالنسبة إليها

لكـنهم فـضلوا عـدم      (الت خالل إعداد هذا المقال      أكّد كبار المسؤولين العرب الذين أجريت معهم مقاب       
أن عجز الدول العربية المزمن عن اتخاذ موقف موحد قد أدى إلى شلل الديبلوماسية              ) الكشف عن هويتهم  

  .العربية وإلى إضعاف النظام العربي بكامله
 تـشرين الثـاني   ٢٦والمثال األخير على ذلك هو اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في القاهرة في        

، إال أنه لم يثمر عـن       "حماس"الماضي بهدف تشجيع المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة         ) نوفمبر(
  .نتائج ملموسة

. ولطالما اتّسمت العالقات بين العرب بالخصومة والعداء المتجذّر مما أدى إلى شـّل العمـل الجمـاعي                
حتاج فيه العرب بشكل ملح إلـى محاولـة اسـتمالة اإلدارة            ويعتبر ذلك مؤسفاً اليوم ال سيما في وقت ي        

األميركية برئاسة الرئيس المنتخب باراك أوباما وإسرائيل، فعليا، التي تمر حاليـا فـي فتـرة اإلعـداد                  
والقابعة في خضم جداٍل كبيرٍ حول عالقاتها مع        ) فبراير(لالنتخابات العامة التي ستجري في شهر شباط        

  .العالم العربي
بخالف العرب، وضع االتحاد األوروبي بأعضائه السبعة والعشرين وثيقة شرح فيها وجهـات نظـره               و

وتدعو هذه الوثيقة إلى إقامة العالقات بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على أساس مبدأ              . ألوباما
 حيـث يقتـرح االتحـاد       اإلسـرائيلي -وإلى إيالء أولوية االهتمام إلى النزاع العربي        " تعددية األطراف "

كما تدعو الوثيقة إلى عالقات مـع روسـيا تقـوم علـى             . األوروبي االضطالع بدور عامل االستقرار    
في أفغانستان وباكستان ال يكـون بالـسبل        " طالبان"البراغماتية وإلى اإلقرار بأن حّل النزاع مع حركة         

  .العسكرية
 األميركية المستقبلية؟ وكيـف     - العالقات العربية    فأين العرب من وثيقة مماثلة؟ وأين هي خريطة طريق        

  تتوقع الدول العربية أن يتم سماع كلمتها إذا كانت ال تعبر عن نفسها ككيانٍ واحد؟
أوال، لقد فتح عجز العرب السياسي الباب أمام إيران وتركيا          . للصمت العربي نتيجتان مهمتان على األقل     

العربي إلـى   " الشارع" اليأس من غياب تفاعل الحكومات العربية مع         ثانيا، لقد دفع  . لسد الفراغ الحاصل  
وبشكٍل مناقضٍ، ومقابل ازدياد خوف األنظمة العربية من استقطاب األفكار المتطرفـة         . التطرف المتزايد 

المتزايد لشعوبها، يزداد تشددها وقمعها وتتراجع قدرتها على إنقاذ سمعتها مـن خـالل اتخـاذ خطـوة                  
  .ئةمشتركة وجري

فلم يصدر عن البلدان العربية     . ويعتَبر الوضع المخزي الذي نشهده في غزة حاليا دليال واضحاً على ذلك           
. أي احتجاج جماعي على خرق إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، على األقل لم يصدر أي احتجاجٍ علني               

كما لـم   . جتمع الدولي إلى فك الحصار    ولم تستخدم الدول العربية حتى قوتها السياسية أو المالية لدفع الم          
يقم أي وفد عربي مؤلف من كبار الوزراء العرب بجولة على العواصم الكبـرى لألعـضاء الخمـسة                  
الدائمين في مجلس األمن للمطالبة بوقف إسرائيل للعقاب الجماعي الذي تُنزله بمليون ونـصف مليـون                

  .شخص في غزة
وتخطط جمعية خيريـة قطريـة      . م بخطوة فردية لكن من دون جدوى      حاولت دولة عربية أو إثنتان القيا     

ـ      . إلرسال سفينة إلى غزة، لكن آمال عبورها ضئيلة         آالف طن من    ٣وقد تم إرسال سفينة ليبية محملة ب
مواد اإلغاثة إال أن البحرية اإلسرائيلية اعترضتها وأجبرتها على أن تعود أدراجها، فحطت رحالها فـي                

  . في مصرميناء العريش
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لكن، تبدو مصر عاجزةً تماما عن العمل على تخفيف البؤس الذي تعانيه غزة وهي تقع بمحاذاة حدودها،                 
ال سيما وأنها مكبلة بمعاهدة السالم مع إسرائيل وضعيفة بسبب اعتمادها على المـساعدات األميركيـة                

  .كونة بهاجس الخالفةوغارقة في المشاكل الداخلية ومس" اإلخوان المسلمين"وقلقة من نشاط 
ومنذ مرحلة ولّت، كانت الترويكا المؤلّفة من مصر والمملكة العربية السعودية وسورية تتمتّع بحـضورٍ               

أما اليوم فال يبقى من مصر سوى شبح حضورها السابق، أقله سياسياً، فيما العالقات السورية               . في العالم 
  . السعودية متوتّرة بسبب تحالف دمشق مع إيران-

         دموح وفي نهاية الشهر الماضي، أطلق مـا ال        . وتدل األمثلة المختلفة على فشل العرب في اتخاذ موقف
يقّل عن خمسمئة من جنراالت إسرائيل السابقين والديبلوماسيين والمسؤولين األمنيين الرفيعي المـستوى             

. السعودية، لدى الشعب اإلسرائيلي   مبادرة السالم العربية، التي رعتها المملكة العربية        " ترويج"حملةً لـ   
، الـسالم علـى     ٢٠٠٢وتقترح المبادرة، التي ُأطلقت للمرة األولى خالل القمة العربية التي عقدت سنة             

إسرائيل وإقامة عالقات طبيعية مع الدول العربية اإلثنتين والعشرين مقابل انـسحابها مـن األراضـي                
  .١٩٦٧الفلسطينية والسورية التي استولت عليها عام 

وحثّ هؤالء المسؤولون االسرائيليون، وعلى رأسـهم اللـواء المتقاعـد دانـي روتـشايلد، زمالءهـم                 
عدم تجاهل الفرصة   "اإلسرائيليين من خالل إعالنٍ نشر على صفحة كاملة في الصحف اإلسرائيلية، على             

البريطانية عـن   " نشال تايمز فاينا"ونقلت صحيفة   ". التاريخية التي يقدمها لنا هذا الموقف العربي المعتدل       
يحتاج الجمهور اإلسرائيلي اليوم إلى دليٍل يشجعه علـى         ): "نوفمبر( تشرين الثاني  ٢٧روتشايلد قوله في    

  ".إبرام صفقة نهائية مع الفلسطينيين والسوريين
لوها فكيف كانت ردة فعل الزعماء العرب على هذه الدعوة اإلسرائيلية غير المعهودة إلى السالم؟ هل قاب               

بحماس؟ هل اقترحوا عقد اجتماعٍ مشترك لتحديد تفاصيل مبادرة السالم؟ وهل سعوا للضغط على اإلدارة               
  .األميركية الجديدة واالتحاد األوروبي لدعم مبادرة السالم؟ يبدو أنهم لم يقوموا بأي من ذلك كله

، قد قدم دعمـه لمبـادرة       وصحيح أن األمير تركي الفيصل، وهو الرئيس السابق لالستخبارات السعودية         
إال أن هذا الدعم يختلف عـن       . السالم ضمن تقرير جديد أعدته مجموعة أوكسفورد لألبحاث البريطانية        

  .الحاجة الى تحرك ديبلوماسي عربي مشترك يحظى بتغطية إعالمية كبيرة ويستدعيه هذا الظرف
وال . سرائيلية الصريحة ضد غزة ولبنـان وال يقّل دوي الصمت العربي عندما يتعلق األمر بالتهديدات اإل     

يمر يوم واحد من دون أن يهدد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك بشن عملية عسكرية واسعة النطاق                 
إال أن إسرائيل هي التي خرقت الهدنـة        . ضد غزة بغية وقف الصواريخ التي يتم إطالقها على إسرائيل         

الماضي بسلسلة من الغارات المـسلحة علـى غـزة          ) نوفمبر(ي   تشرين الثان  ٤وذلك في   " حماس"وليس  
وكالعادة، تريد إسرائيل أن تضرب وتقتل كما يحلو لها مـن دون أن             . تسببت بمقتل عشرات الفلسطينيين   

  .يقابل ذلك اي رد
وقـد حـذّر    . على لبنان " حتمية"وال يتردد أيضا كبار المسؤولين اإلسرائيليين في توقع شن حرب جديدة            

لواء المتقاعد جيورا عيالند، وهو مستشار األمن القومي السابق لدى شارون وأولمرت، في مقال نشرته               ال
" معهـد دراسـات األمـن القـومي       "وهي النشرة الفصلية التي يـصدرها       " ستراتيجيك أسيسمنت "مجلة  

لبناني وإلـى   ستؤدي إلى القضاء على الجيش ال     "االسرائيلي في شهر تشرين الثاني من أن الحرب التالية          
  ".تدمير البنية التحتية اللّبنانية وإلى إنزال العذاب الشديد بالشعب

وفي العدد نفسه، كتب الجنرال يوسي كوبرواسر، وهو رئيس سـابق لقـسم األبحـاث االسـتخباراتية                 
د ويقص(يسمح للمنظمات اإلرهابية    ) في لبنان (االمتناع عن التحرك    "العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، أن      

بالتالي، ال يمكن تفادي شن عملية عسكرية بريـة واسـعة           ... بإظهار قوتها وتعزيز قدراتها   ") حزب اهللا "
  ..."النطاق
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لماذا لم تندد الدول العربية علنا بهذه الدعوة غير المسؤولة إلى الحرب؟ فمن السهل أن نتصور رد فعـل             
" حتميـة " عربي أو صحيفة إيرانية عن       إسرائيل الغاضب وموجة االحتجاج الدولي في حال كتب مسؤول        

  .شن حرب لتدمير البنية التحتية اإلسرائيلية وإنزال العذاب الشديد بالشعب اإلسرائيلي
من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يوحد العرب كلمتهم ويسمعوها في حال أرادوا أن ينقذوا المنطقـة                   

  .من نزاعٍ آخر كبير
  ٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  :اتيركاريك .٥١

  
  ٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،   


