
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعتداءات المغتصبين وتزايد مؤامرات تصفية القضية تبشر بانتفاضة جديدة: حماس
  سفن كسر الحصار لعبة سخيفةو.. حماس قاطعت الحوار بسبب مكان جلوس مشعل: عباس

  شطريت يدعو سكان غزة الى تجهيز المالجئ
  السفينة الرابعة لكسر الحصار الى غزةوصول 
  هو فردي وليس بين الحركتين" المّية ومية"فتح وحماس تؤكدان أن إشكال مخيم : لبنان
 "سرائيلإ"د األوروبي يقرر تعزيز عالقاته مع االتحا

على " إسرائيل"األمم المتحدة تدين 
تعذيب الفلسطينيين وتعّد حصار 

  "جريمة ضد اإلنسانية"غزة 
  

 ٤ ص... 

  الخميس-اإلثنين 
 ١١/١٢/٢٠٠٨-٨ 

١٢٨٠ 

 المبارك العدد أيام عيد األضحىيغطي هذا 
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    :السلطة
  ٥  سفن كسر الحصار لعبة سخيفةو.. حماس قاطعت الحوار بسبب مكان جلوس مشعل: عباس .٢
 ٦ "ظلم حماس سيزول"عباس يعد سكان غزة بأن  .٣
 ٦  يدعو فتح وحماس للشروع في حوار وطني شامل" نداء نابلس" .٤
 ٦  إلى أن دمشق يمكنها أن تضطلع بدور ايجابي في الحوار الوطني الفلسطيني يلمح المالكي .٥
 ٧  وارحماس تجري اتصاالت سرية مع الغرب لعرقلة الح :دبلوماسي فلسطيني .٦
 ٨  هنية ينتقد الصمت الدولي على حصار غزة .٧
 ٨   القطاعمؤامرة حالت دون سفر حجاجويؤكد أن  العرب بكسر الحصار عن غزةهنية يطالب  .٨
 ٨  ة االحتالل للمحكمة الدولية بسبب الحصار تطالب األمم المتحدة تقديم قادالمقالةحكومة ال .٩
 ٩  "إسرائيل"السلطة تنتقد تعزيز العالقات بين االتحاد األوروبي و .١٠
 ٩  الفلسطينيون كلهم خاليلة: فياض من الحرم اإلبراهيمي .١١
 ٩  ائب الصحافي نزار رمضاناإلفراج عن الن .١٢
١٠  "خبيث"استثناء أسرى غزة من اإلفراجات تصرف إسرائيلي :  المقالةوزارة األسرى .١٣
    

    :المقاومة
١٠  اعتداءات المغتصبين وتزايد مؤامرات تصفية القضية تبشر بانتفاضة جديدة: حماس .١٤
١١  ط لتحريك ملف شالي"إسرائيل"األوروبيون اتصلوا بنا بإيعاز من : قيادي في حماس .١٥
١١   حماس تستنكر منع االحتالل وصول سن اإلغاثة إلى غزة .١٦
١١  فتح و حماس تستبعدان إتمام المصالحة قريباً .١٧
١٢  "األقصىكتائب "من " مطلوبا "٤٥ تصدر عفواً عن "إسرائيل" .١٨
١٢  "مسيلمة الكذاب" يصف عباس بـ مشير المصري .١٩
١٢   عيد األضحىضد حماس في " رفع الرايات السوداء"فتح تدعو مواطني غزة إلى  .٢٠
١٣  "كل الخيارات"حماس تعلن استعدادها لمواجهة : رداً على تصريحات أولمرت .٢١
١٣  فتح تطالب الشركات األوروبية بوقف دعم المستوطنين لالستيالء على األراضي الفلسطينية .٢٢
١٣   يارة لمنازل المواطنين شمال غزةز"  ألف٢٥"حماس تنظم  .٢٣
١٣  هو فردي وليس بين الحركتين" المّية ومية"فتح وحماس تؤكدان أن إشكال مخيم : لبنان .٢٤
١٤  موضوع المطلوبين للقضاء اللبناني هو موضع إجماع فلسطيني: أبو العينين .٢٥
١٥   خالل العيددخول نهر البارد بنواللبنانييفلسطينيين للالجيش السماح الفصائل تثّمن قرار  .٢٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  رغم انتخابه الئحة مرشحين من اليمين المتشدد "ليكود"تطمئن نتانياهو لصدارة  استطالعات .٢٧
١٦   شطريت يدعو سكان غزة الى تجهيز المالجئ .٢٨
١٦  متطرفإسالمي حكم إي االستراتيجي خلو غزة من "إسرائيل" يكون هدف أنيجب : ليفني .٢٩
١٧    تؤجل إطالق سراح األسرى أسبوعا"إسرائيل" .٣٠
١٧  خشية صورايخ حماس القطاع أجواءالتابعة لسالح الجو بتجنب   تأمر مقاتالتها"إسرائيل" .٣١
١٨   الحكومة اإلسرائيلية تبحث مصير التهدئة .٣٢
١٨   مليون دوالر لبنوك غزة٢٥باراك يريد تمديد التهدئة ويوافق على تحويل  .٣٣
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١٩  رامون يطالب الحكومة باتخاذ قرار بإسقاط حكم حماس في القطاع .٣٤
١٩  تقرير حقوقي إسرائيلي يرصد ارتفاع التمييز ضد العرب .٣٥
١٩   واالستقرارها العمل من أجل تحقيق السالمهيالري كليتنون تبلغ اولمرت نيت .٣٦
٢٠ ة في الشرق األوسط رؤساء أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية ال يستبعدون نشوب حرب جديد .٣٧
٢٠   سراح المستوطن الذي ُوثق يحاول قتل الفلسطينيين بالرصاص الحي في الخليلإطالق .٣٨
٢١ "اسرائيل"يعترف بدوره في تعيين أئمة المساجد في " الشين بيت" .٣٩
    

    :األرض، الشعب
٢١  السفينة الرابعة لكسر الحصار الى غزةوصول  .٤٠
٢١  "تهدد األمن"االحتالل يصادر سفينة يافا ويعتبر شحنتها  .٤١
٢١  شاحنة٤٥فتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي إلدخال  .٤٢
٢٢  توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد الوقود: غزة .٤٣
٢٢   تسمح بدخول مساعدات انسانية إلى غزة"إسرائيل" .٤٤
٢٢   كسر حصار غزة بحاجة إلى إرادة عربية حقيقية: الخضري .٤٥
٢٢  حواجز مشددة وجرائم مستوطنين: الضفة في العيد .٤٦
   

   :صحة
 ٢٣   من أطفال القطاع يعانون من فقر الدم وسوء التغذية % ٤٦ .٤٧
   

   :لبنان
٢٣  إلسالم يعلن مقتل العبسي أو أسره في كمينفتح ": سايت"المركز األمريكي  .٤٨
٢٣ الم الفلسطينيينآاألميركية تريد فرض التطبيع عبر اإلدارة : فضل اهللا .٤٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  حيال ما يجري في فلسطيننتقد الصمت الدولي الرئيس اليمني ي .٥٠
٢٤ البد من إرادة سياسية فلسطينية لقيام الدولة: محمد بسيوني .٥١
٢٤  إلى اجتماع طارئ بشأن غزة" المؤتمر اإلسالمي"إيران وقطر تدعوان  .٥٢
٢٤  لتوفير األدوية لغزة ألف دوالر ٢٥٠ترصد " القطريالهالل " .٥٣
٢٥  إلخوان بالوقوف خلف تظاهرات أمام سفاراتهاامصر تتهم حماس و .٥٤
٢٥  على تنفيذ خطوات عملية تكفل حماية الفلسطينيينأبو الغيط يحض المجتمع الدولي  .٥٥
٢٥   يستغرب ترفيع العالقات األوروبية اإلسرائيليةلغيطأبو ا .٥٦
٢٦  لرفع الحصار عن غزةمصر تحتج لدى طهران على التظاهر أمام بعثتها  .٥٧
٢٦  سفينة مساعدات إيرانية إلى غزة .٥٨
٢٦  ال علم له بحصار غزةشيخ األزهر : صحيفة مصرية .٥٩
   

   :دولي
٢٦  "سرائيلإ"االتحاد األوروبي يقرر تعزيز عالقاته مع  .٦٠
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٢٧  "أفعال"مسؤول دولي يطالب األمم المتحدة بترجمة تنديدها بحصار غزة إلى  .٦١
٢٧ إلمدادات التي تدخل غزة تكفي للبقاء على قيد الحياة وليس للعيش بكرامةا :العفو الدولية .٦٢
٢٧  ولمرت وفياضأوباما يدعم مبادرة براون لتحريك السالم خالل استقباله كالً من أ .٦٣
٢٨  النووية" إسرائيل"أمريكا تتجسس على ترسانة  .٦٤
٢٨ النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ليس من أولويات أوباما: وزير خارجية فرنسا السابق .٦٥
٢٨  يديولوجيتواصل تطورها األ وشريك في عملية السالم  حماس:دبلوماسي فرنسي سابق .٦٦
٢٩  وباماأ في عهد "سرائيلإ"ـ ت على بياض لال مزيد من الشيكا: نديكأ .٦٧
٢٩ تتواصل في جامعة اينسبروك النمساوية" أسبوع فلسطين"فعاليات  .٦٨

   
    :حوارات ومقاالت

٢٩  حسام كنفاني... عباس والوقت الضائع .٦٩
٣٠   ماجد كيالي...التمييز بين القضية وأصحابها: يف قضية الالجئينمسارات توظ .٧٠
٣١  فهمي هويدي... )٢-١(الهروب العربي الكبير  .٧١
٣٤   ياسر الزعاترة...أسئلة فلسطيني ال يفهم في السياسة .٧٢
٣٦ راسم المدهون..قصة موت معلنالفلسطينيون أمام ..  متمسكان بإمارة غزةخواناإلحماس و .٧٣
٣٧  نواف الزرو... اخطر الملفات الفلسطينية .٧٤
٣٨  ماجد عزام.. موقف بريطاني فأين المتابعة العربية؟ات المستوطناتن شراء منتجاالمتناع ع .٧٥
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  "جريمة ضد اإلنسانية"غزة تعّد حصار  ون الفلسطينييعلى تعذيب" إسرائيل"دين تاألمم المتحدة  .١

 خبير األمم المتحدة فـي مجـال حقـوق          ،ريتشارد فولك  أن   جنيفمن   ١١/١٢/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
المتفق عليه عن مسؤولية حماية      تحرك عاجل لتطبيق المعيار   "ى  دعا إل ،  اإلنسان في األراضي الفلسطينية   

  ."السكان المدنيين الذين يتعرضون إلى عقاب جماعي من خالل سياسات توازي جريمة ضد اإلنسانية
ورأى فولك، وهو يهودي أميركي وأستاذ قانون دولي، أنه ينبغي بدء جهد عاجل فـي األمـم المتحـدة                   

هذا الكم الكبير من اإلدانات من قبل مسؤولي األمم المتحـدة الـذين       "ل إن   وقا. لضمان حماية سكان غزة   
   ".يتوخون الحذر عادة، لم يحصل على المستوى العالمي منذ مرحلة نظام الفصل العنصري

انتقـد   مـن غـزة أن فولـك         شرف الهور نقالً عن مراسلها أ    ١١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،   وأوردت  
بالكاد تـسمح بمـرور     "نها  أ، موضحا   "بكل وحشيته ضد قطاع غزة    "ر   بفرض الحصا  "سرائيلإ"استمرار  

  ."األمراضالمواد الغذائية والمحروقات بكمية تكفي للحؤول دون وقوع مجاعة جماعية وتفشي 
المحكمة الجنائية على يتعين فولك قال أنه أن نقالً عن الوكاالت  ١٠/١٢/٢٠٠٨الدستور، ت وأضاف

 إلى الزعماء المدنيين إلسرائيل وقادتها العسكريين االتهام يجب توجيه تقرر ما إذا كان"الدولية أن 
 ". المسؤولين عن حصار غزة ومقاضاتهم بسبب انتهاكاتهم للقانون الجنائي الدولي

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة        إلى أن    وكاالتنقالً عن ال   ١١/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وأشارت  
وضع حـد   "لى  إأساليب التعذيب بحق األسرى، ودعاها      " إسرائيل" فيه ممارسة     الثالثاء تقريرا أكد   اعتمد

كما طالبها باعتماد   . ألعمال التعذيب الجسدي والنفسي ولكل أشكال التعامل والعقاب الفظة وغير اإلنسانية          
لى االعتـراف بـصالحيات اللجنـة المناهـضة         إالبروتوكول اإلضافي للمعاهدة الدولية ضد التعذيب، و      
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إدخال العناصر الواردة في هذه المعاهدة ضد التعذيب في قوانينهـا فـي             "عذيب التابعة لألمم المتحدة و    للت
علـى األراضـي    " إسـرائيل "ومع أن هذا التقرير انتقد بشدة الوضع الـذي تفرضـه            ". أسرع ما يمكن  

 دول عـدم    الفلسطينية وخصوصاً حصار قطاع غزة، فإن المجموعة العربية في األمم المتحدة ومجموعة           
ورفضت الدول المنضوية تحت هاتين المجمـوعتين       "". إسرائيل"منحازاً كثيراً ل  "االنحياز اعتبرتا التقرير    

وبعد رفـع الجلـسة لفتـرة       . مع المجلس " اإلسرائيلية"إقرار الفصل الذي يتضمن إشادة لتعاون الحكومة        
علـى  " إسـرائيل "شـكر   "تي تريـد    لى تسوية مساء الثالثاء تقضي بتسمية الدول ال       إقصيرة تم التوصل    
  .مع المجلس، فاعتمد التقرير باإلجماع" مشاركتها وتعاونها

وتبنى .  إجراء من رفع حصارها عن غزة حتى إطالق أسرى عرب          ٩٩التخاذ  " إسرائيل"ودعا المجلس   
فـي  " إسرائيل" توصية باإلجماع في ختام مراجعة على مدى يومين لسجل           ٩٩المجلس قائمته التي تشمل     

لدى األمم المتحدة اهاون ليشنو يـار علـى مجريـات           " اإلسرائيلي"وعلق السفير   . مجال حقوق اإلنسان  
بعض الدول أرادت تسييس النقاش داخل هيئة مخصـصة لحقـوق اإلنـسان وليـست               "االجتماع بالقول   

  ".للسياسة
لألسـرى  " لإسرائي"وأثارت وفود سوريا ومصر وإيران مخاوف بشأن جدار الفصل العنصري واحتجاز            

  .واالستيطان
  
 سفن كسر الحصار لعبة سخيفةو.. حماس قاطعت الحوار بسبب مكان جلوس مشعل: عباس .٢

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مقاطعة حركة حماس للحوار الفلسطيني           : علي الصالح  - عمان
 ومنها المعتقلـون فـي      الذي كان مزمعاً عقده في القاهرة لم تكن بسبب المبررات التي تسوقها الحركة؛            

 يجلـس   أين أوال"هي  " الشرق االوسط " معه   أجرته مازن في حوار     أبوواألسباب كما قال    . الضفة الغربية 
والـسبب  .  يكون في المنـصة    أن كان مصمماً    إذ؟،  )رئيس المكتب السياسي لحركة حماس    (خالد مشعل   

 مازن فـي    أبوولم يتردد   ". تتاح المؤتمر  مازن جلسات الحوار بعد إلقاء كلمة اف       أبوالثاني رفضه لمغادرة    
 وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة، تراجعوا عن وعدهم بمعاقبة الطرف المعيـق              أنالقول  
 أريـد وكما قلت أنا ال     . وال حول وال قوة إال باهللا     . لكن معلش ).. تراجعوا(مائة في المائة    "وقال  . للحوار

هذا "، قال   واإلسرائيلي األميركيوحول اتهامه بالوقوع تحت تأثير الفيتو       . " العنب أريدمقاتلة النواطير بل    
.  وذلك في أشارة إلى حماس     ،" عبر الهاتف ليعملوا كذا وأال يعملوا كذا       األوامرغير صحيح، لكنهم يتلقون     

جاءت قمة دمشق ورفض نصف العرب الحـضور كـل          :" وضرب أبو مازن مثال على استقالليته، قائال      
نائـب  ( وأنا شخصيا تعرضت لضغوط شديدة حتى قبل يوم من القمة، وكان عندي ديك تشيني                .ألسبابه

: وقال لـي  .. وطلب مني أال أشارك في قمة دمشق، ولكنني أصررت على الحضور          ) األميركيالرئيس  
  .إنك ستغضبنا وتغضب غيرنا، فرددت عليه بأنه ال بد من المشاركة

الـسفن  .. هذه لعبة سخيفة اسمها كسر الحصار     :  قال عباس  ة غز إلىسفن كسر الحصار التي تصل      وعن  
أوال السفارة اإلسرائيلية تأخذ كل جوازات سفر من سيركب         . صحيح ..تنطلق من ميناء الرنكا القبرصي    

ثانيـا قطـع البحريـة      . السفينة للتأكد من هويات المسافرين ثم تتفحص ما ستحمله السفينة من مساعدات           
 هذه السفن وتتأكد من الموجودين على السفينة والبضائع المحملـة، قبـل ان              اإلسرائيلية تعترض طريق  

حصل أن بعض الدول قالت انها سـتبعث   . فأين هو كسر الحصار   .. تسمح لهم بمواصلة الرحلة الى غزة     
يـا  .. أتمنى ان تصل هـذه الـسفن      ..  طيب وينها  :، قال ليبيةالسفينة  ال  وعن اين هي تلك السفن؟   .. سفننا
مـصر  .. ين اذا كنت تريد إرسال مساعدات الى غزة لماذا ال ترسلوها عبر مصر أو األردن              وبعد. ريت

. وبالتالي فان هذه دعاية كاذبة ورخيصة ومزاودة ال أول لها وال آخـر            . توصل كل شيء وكذلك األردن    
  .اذا من يصل من الرنكا مراقب بل موافق عليه

  : نص الحوارعلى ولالطالع
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  ١١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
 "ظلم حماس سيزول" يعد سكان غزة بأن عباس .٣

 حركة حماس مسؤولية تخلف حجاج قطاع غـزة         ود عباس، مجدداً  ل الرئيس الفلسطيني محم   حم: رام اهللا 
وأضاف في كلمة ألقاها بمكة وهنأ فيها الشعب الفلسطيني بعيد األضحى المبارك، وبثتها وكالة              . هذا العام 
يعد من المناسبات القليلة التـي منـع بهـا          ) منع حجاج غزة  (إن ما حصل    " الفلسطينية الرسمية،    األنباء

يء إلى هذه البالد، وقد حصل ذلك عندما منع الرسول عليه السالم من قبل كفار قريش،                الحجاج من المج  
اصبروا نحن نعرف الظلم الذي حل      "وقال عباس ألهالي غزة      ".وكذلك أيام القرامطة، ولكن ذلك سيزول     

بكم، لقد منعت حماس المصلين من الصالة في العراء عندما منعتهم من دخول المـساجد، فمـرة تمنـع                   
  ".لصالة ومرة تمنع الحجاج، لكن هذا الظالم الذي تعيشه غزة سينتهيا

وطالب العالم باالنتباه لهذه    . إدانته لممارسات وجرائم المستوطنين المستمرة بالضفة الغربية      "وجدد عباس   
 بإيقاف هذه االعتداءات ألنها مسؤولة عن المـستوطنين،         "إسرائيل"األحداث وإدانتها، كما طالب حكومة      

 ".ن المسؤولية تقع على الجيش اإلسرائيلي والحكومة اإلسرائيلية التي يجب أن تردعهموأ
 ١٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  يدعو فتح وحماس للشروع في حوار وطني شامل" نداء نابلس" .٤

كافة أطياف  " نداء نابلس "دعت شخصيات ورموز فلسطينية في بيان أطلق عليه          : أمين أبو وردة   -نابلس  
لوطني الفلسطيني بمن فيهم فتح وحماس، بالشروع في حوار وطني ومن دون شـروط مـسبقة                العمل ا 

وتوفير األجواء المناسبة إلنجاح الحوار، بما يخرج الشعب الفلسطيني من مأزقه السياسي، وانطالقا مـن               
  .مبدأ تغليب المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية والشخصية الضيقة

ى النداء أن هدفهم من وراء ذلك العودة باألمور إلى مـسارها الـصحيح وتجـاوز                وأعلن الموقعون عل  
 ربيع إلى أن الموقعين عليه يطالبون فـتح وحمـاس           أبووأشار النداء الذي تلته نداء      . االنقسام وتداعياته 

بالمباشرة في حوار وطني شامل وجاد يهدف إلى إخراج الشعب الفلسطيني من حالة الضياع والـشرذمة                
الحتراب على المستوى الوطني، وعلى قاعدة عدم تقديم خدمة مجانية لالحتالل المستفيد الوحيـد مـن                وا

حالة االنقسام، والذي يتنكر للحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية من خالل زيادة وتوسـيع مـستعمراته               
  .وسرقة األراضي بالجدار العنصري وتهويد القدس وفرض الحصار واإلغالق

 زج أبناء الشعب الفلسطيني في حرب أهلية ستأكل األخضر واليـابس وسـتنهي قـضيته                أنداء  وأكد الن 
 دولة ديمقراطية تصان فيها الحقوق والحريات وكرامة اإلنسان         إقامةونضاله العادل والمشروع في سبيل      

  .وبما يضمن سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة باالنتخاب الحر المباشر
  ٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  إلى أن دمشق يمكنها أن تضطلع بدور ايجابي في الحوار الوطني الفلسطيني يلمح المالكي .٥

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لتـشكيل حكومـة               
كة حماس،   اتفاق مع حر   إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في حال التوصل         وإجراءمصالحة وطنية   

 أن دمشق يمكنها أن تضطلع بدور ايجابي في الحوار الوطني الفلسطيني الذي تتوسط القـاهرة           إلىملمحاً  
بتنفيذ البيـان   "مطالبته وزراء الخارجية العرب      المالكي   وكرر. إلجرائه بين الفصائل الفلسطينية المختلفة    

طرف الفلسطيني الذي يساهم فـي إفـشال        الذي اعتمدوه في سبتمبر الماضي والذي تعهد بتوجيه اللوم لل         
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الجميع يعلم أن حماس هي التي تسببت في فـشل          "وقال إن    ".الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية    
هناك أطرافاً عربية لن    " أن إلى، مشيراً   "جولة الحوار الوطني التي كان من المفترض أن تعقد في القاهرة          

بممارسة نفوذها مـن أجـل دفـع        "وطالب هذه األطراف    ". استسمح بتوجيه اللوم بشكل مباشر إلى حم      
  ".حماس، على األقل، نحو العودة إلى طاولة الحوار

وشدد على متابعة التنسيق مـع      ". لن ترضى بأن نوع من التوطين في لبنان       " وأكد أن الحكومة الفلسطينية   
 أو تجد مـالذاً فـي المخيمـات         تختبئالتي  " القضاء على العناصر اإلرهابية   "السلطات اللبنانية من أجل     

في نيويورك على هامش احتفاالت تـشهدها حاليـاً          "البيان" مراسل   إلىوكان المالكي يتحدث     .الفلسطينية
أروقة األمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ أعلن أن رئيس السلطة محمـود                 

 أن حكومتـه    إلـى ، مشيراً   "إسرائيل"واشرة بين سوريا     أدى دوراً في تسهيل المفاوضات غير المب       عباس
  . محادثات مباشرةإلىترغب في أن تتحول هذه المفاوضات 

 الكالم المتكرر لممثـل منظمـة التحريـر         إلىورداً على سؤال عن السالح الفلسطيني في لبنان، فأشار          
يجب ضبطه ووضـع اليـد      السالح الفلسطيني خارج المخيمات     "الفلسطينية في لبنان عباس زكي عن أن        

خيمات، نحن تحدثنا أيضاً عن ضـبط ذلـك         موفي ما يتعلق بالسالح داخل ال      .عليه من السلطات اللبنانية   
 والنـسيج األهلـي والمجتمعـي       االسـتقرار السالح بطريقة ال يستعمل فيها لتهديد األمن اللبناني وتهديد          

نقول بصورة واضحة أنه لن يكون ذلك       : "فوأضا ".للمجموعات الفلسطينية التي تعيش في تلك المخيمات      
 تلك العالقة االيجابية المتوافرة حالياً بين الجانبين اللبناني والفلسطيني          إتمامالسالح سبباً أو معيقاً من أجل       

 تلك العالقات االيجابية    إلىوبالتالي فإن ذلك السالح لن يكون عقبة على اإلطالق في الوصول            . في لبنان 
كومة والسلطات اللبنانية وممثلي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحريـر الفلـسطينية فـي             والطيبة بين الح  

  ".لبنان
وتجنب المالكي توجيه انتقادات مباشرة إلى الواليات المتحدة لرفضها صدور بيان صحافي عن مجلـس               

  .األمن بشأن األوضاع اإلنسانية المتدهورة في قطاع غزة
  ١١/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
  حماس تجري اتصاالت سرية مع الغرب لعرقلة الحوار : فلسطينيدبلوماسي .٦

اتهم سفير فلسطين األسبق في القاهرة سعيد كمال أمريكا ودوال أوروبية بعرقلـة   :  القاهرة -ربيع شاهين   
ـ    . الحوار الفلسطيني لمنع تجاوز الخالفات     عن أن لديه معلومات    " عكاظ"وكشف النقاب في تصريحات ل

مؤكـدا أن هـذه     .. ل اتصاالت سرية بين هذه الدول وحركة حماس أدت إلى تعثـر الحـوار             مؤكدة حو 
االتصاالت تجري منذ فترة طويلة بصورة غير معلنة بهدف التوصل إلى صفقة بـين الطـرفين تحقـق                  

وأضاف أن هذه االتصاالت ال تهدف إلى اعتراف الواليـات          . أهداف هذه الدول، وتلبي طموحات حماس     
 بالحركة، وإنما إلى التوصل إلى تفاهمات تبقي الوضع الفلسطيني على ما هو عليـه               "إسرائيل"المتحدة و 

بهدف إضعافه ومن ثم إضعاف السلطة، وإعطاء حماس دورا أكبـر مقابـل تنـازالت فـي سياسـاتها                   
ـ            . "إسرائيل"وعملياتها ضد    ات وأكد كمال الذي عمل مساعدا لألمين العام للجامعة العربية أن لديه معلوم

موثقة حول هذا الحوار الجاري بطرق غير مباشرة وغير معلنة للتوصل إلى صفقة قـال إنهـا سـتمنح        
  .حماس دورا رئيسيا على الساحة الفلسطينية، كما تحقق أهداف الدولة العبرية بدرجة أساسية

لى مستوى  واتهم حماس بأنها ال تريد الحوار أو المصالحة وال ترغب بهما ألنهما ضد طموحاتها سواء ع               
قطاع غزة واالنفراد بإدارته، أو على المستوى الفلسطيني بصفة عامـة، وتوقـع أن يتواصـل احتيـال              

  .والتفاف الحركة على هذا الحوار حتى لو تم تدشينه
وحول طبيعة التنازالت التي ستقدمها حماس قال إن هذه التنازالت ال تتعلق باألسس والجوانب العقيدية،               

  .مرحلية تلبي مصلحة الطرفين على حساب المصلحة الفلسطينية العلياوإنما هي تنازالت 
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واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني أن التسوية المنتظرة لن تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولن تعيـد لـه                
مشيرا إلى أن جهودا تبذل حاليا للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إتمام هذه التسوية بما يحقق مبدأ                 .. حقوقه
لدولتين والتوصل إلى صيغة لحل القضايا الكبرى المعلقة التـي تتعلـق بالقـدس والمـستوطنات                إقامة ا 

 .والالجئين وغيرها
  ١٠/١٢/٢٠٠٨عكاظ، السعودية، 

  
   الصمت الدولي على حصار غزةينتقدهنية  .٧

وصف إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الصمت الدولي على ما يحدث فـي             :  أشرف الهور  -غزة  
، ودعا إلى مزيد من التحرك لرفـع        "أبشع أنواع الظلم  "، متهماً إسرائيل بالقيام بـ      "جرم"ة بأنه   غزقطاع  

 إلى غـزة    )٩/١٢ ( من المتضامنين األجانب الذين قدموا الثالثاء      الحصار، وقال هنية خالل استقباله وفداً     
قطـاع غـزة    على متن سفينة انطلقت من ميناء قبرصي كرفض للحصار اإلسرائيلي المفروض علـى              

 أنورأى  ". تقوم بأبشع أنواع الظلم بحق شعبنا الفلسطيني وخاصـة فـي القطـاع            ) إسرائيل(االحتالل  "
، داعياً إلى ضرورة التحرك الجاد      "المجتمع الدولي يمارس جرماً أيضا بصمته على الجرائم اإلسرائيلية        "

  .من قبل المجتمع الدولي لرفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني
التي تقوم بإعداد الرحالت البحرية التي تصل غـزة         " غزة الحرة "هنية بالجهود التي تبذلها حركة      وأشاد  

  ".الحصار اإلسرائيلي الظالم"بحراً من قبرص، وثمن موقف المتضامنين لتحديهم 
كما شكر هنية الدول العربية التي أرسلت سفنها لكسر حصار غزة، مشدداً على ضرورة وصـول هـذه                  

ن أ إلـى لقطاع وعدم قانونية أو شرعية منع االحتالل لها بالوصول، مشيراً في الوقت ذاتـه               السفن إلى ا  
  ".بحاجة إلى مثل هذه الخطوات الهامة"القطاع 

إنما يعكس رسالة واضحة إلـى      " الحضور إلى غزة في ظل اشتداد الحصار         أنوأكد الوفد الضيف لهنية     
وأشار ". ار وان هناك من يقف إلى جانبها ويساعدها       الجميع بأن غزة لن تكون وحدها في مواجهة الحص        

النشطاء خالل لقائهم بهنية إلى أنهم سيقومون بزيارة مناطق مختلفة من القطاع لالطـالع علـى حجـم                  
  .المعاناة التي يقدرونها ويشددون على ضرورة إنهائها بسرعة

  ١١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   القطاعمؤامرة حالت دون سفر حجاجؤكد أن ويالعرب بكسر الحصار عن غزة هنية يطالب  .٨

 هنية رئيس    أن إسماعيل   اشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي    نشرت
 إلنهاءكسر الحصار عن قطاع غزة والتدخل العاجل        " المقالة طالب الدول العربية بـ        الفلسطينية الحكومة
ن المعاناة والتـدهور الحاصـل      أكد  أو. " مليون فلسطيني  ١,٥ الصعب الذي يعاني منه      اإلنسانيالوضع  

كذلك شدد هنية على    ". يتطلبان تحركا مصريا لفتح معبر رفح باعتباره بوابة للسيادة الفلسطينية المصرية          "
 ". الشعب الفلسطيني وقيادتهإخضاعلن تنجح في " وهجماتها على القطاع "إسرائيل" حصار أن

 هنيـة تقـدم بالتهنئـة مـن الـشعب            أن إسماعيل  غزةمن   ٨/١٢/٢٠٠٨صحيفة، فلسطين،   وأضافت  
 أن كم كنـا نتمنـى       :وقال . المبارك ىضح بمناسبة حلول عيد األ    واإلسالميةالفلسطيني واألمتين العربية    

 هـذه   أبنـاء يكون حجاج قطاع غزة هناك في مكة المكرمة والمدينة المنورة شأنهم شأن الماليين مـن                
  ". بيت اهللا الحرام إلية حيكت في ليل فحرمتهم من الوصول لوال أن مؤامر.. األمة

  
   تطالب األمم المتحدة تقديم قادة االحتالل للمحكمة الدولية بسبب الحصارالمقالة حكومةال .٩

حكومة المقالة رحبت بتصريحات ريتشال فوك المقرر       ال  أن غزةمن   ١٠/١٢/٢٠٠٨ قدس برس نشرت  
دة، الذي اعتبر حصار غزة بأنه عقاب جماعي، مطالبة المنظمـة           الخاص لحقوق اإلنسان في األمم المتح     
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، وتقديم قادة االحـتالل لمحكمـة الجنايـات         الدولية بالتحرك على األرض من أجل كسر الحصار عملياً        
نحن ننظر إلى هذا التـصريح مـن        "حكومة  الوقال فرج الغول وزير العدل في        .الدولية للوقوف وراءه  

لقد وصف الحقيقة بالنسبة لالحتالل التي يرتكـب     .. مم المتحدة بإيجابية كبيرة   مقرر حقوق اإلنسان في األ    
  ".مجزرة وهي جريمة حرب حقيقية ضد الشعب الفلسطيني

كان األولى من الحكام العرب أن ينظروا إلى هذا التـصريح بإيجابيـة، وأن              " "قدس برس "وأضاف لـ   
  ".ات الجامعة العربية التي عفا عليها الزمنيخجلوا من أنفسهم ويقوموا بكسر الحصار وتنفيذ قرار

وأعرب عن أمله أن يتم ضغط األمم المتحدة على االحتالل وإجباره على رفع الحصار علـى الـشعب                  
ودعا الغول األمم المتحدة أن تعرض موضوع حصار غزة على مجلس األمن، إلصدار قرار               .الفلسطيني

  .الدولية الرتكابهم جرائم حرببمحاكمة قادة االحتالل أمام محكمة الجنايات 
الحكومة الفلسطينية المقالة رحبـت      أن   وكاالتال ونقالً عن غزة  من   ١١/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وجاء في   

هنية الذي دعا في تـصريحات      سماعيل  بتصريحات فولك على لسان يوسف رزقة المستشار السياسي إل        
لجنايات واالستفادة من تلك التـصريحات      صحافية، جامعة الدول العربية إلى تحريك دعوى أمام محكمة ا         

  .سيما أنها صادرة عن مسؤول دولي في األمم المتحدة
  
  "إسرائيل"السلطة تنتقد تعزيز العالقات بين االتحاد األوروبي و .١٠

انتقدت السلطة الفلسطينية، الثالثاء، اإلعالن عن تكثيف وتعزيـز العالقـات بـين االتحـاد               : )ب.ف.أ(
ننتقد " فرانس برس "ـ  وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس محمود عباس ل          ".إسرائيل"األوروبي و 

وندعوه إلى اتخاذ قرارات متوازنة للحفـاظ       " إسرائيل"قرار االتحاد األوروبي رفع مستوى العالقات مع        
  .على استمرار عملية السالم

  ١١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  يلةالفلسطينيون كلهم خال: فياض من الحرم اإلبراهيمي .١١

 صالة العيد في    أنهىقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض للصحافيين بعدما         :  كفاح زبون  -رام اهللا   
عيد األضحى هذا العام هو يوم فلسطيني للتضامن والوقوف مع شعبنا في            " في الخليل،    اإلبراهيميالحرم  

يوم كلهم خاليلة، فـي مواجهـة       إن الفلسطينيين ال  "وأضاف  ". الخليل ضد اعتداءات المستوطنين الهمجية    
 أن من أوليـات     وزار فياض مقبرة الشهداء في المدينة وجرحى االعتداءات، مؤكداً         ".عربدة المستوطنين 

وتثبيتهم على أراضيهم والتي تنـسجم تمامـاً مـع التوجهـات            "الحكومة دعم صمود األهل في الخليل،       
 ".اضيهمالسياسية للرئيس محمود عباس، لدعم صمود أهلنا على أر

 ٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  اإلفراج عن النائب الصحافي نزار رمضان .١٢

العزيز رمضان،   أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن النائب والصحافي الفلسطيني نزار عبد          :نابلس
. بعد أسبوع من تبرئته من التهمة الموجهة له باالنتساب لقائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حمـاس               

غرب مدينة رام اهللا فشلت الثالثاء الماضي في إثبات         " عوفر"وكانت محكمة االحتالل العسكرية في سجن       
وقرر قاضي المحكمة اإلفراج عنه بعد أكثر من ثالث سنوات من االعتقال             .اتهامات ضد النائب رمضان   

صالح عن دائرة الخليـل     اإلداري قضاها متنقالً في سجون االحتالل، وانتخب نائباً في كتلة التغيير واإل           
  .وهو في السجن

  ٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  "خبيث"استثناء أسرى غزة من اإلفراجات تصرف إسرائيلي :  المقالة األسرىوزارة  .١٣
 أسيراً من قطاع    ٢٠ قالت وزارة شئون األسرى والمحررين أن قرار السلطات اإلسرائيلية، استثناء            :غزة

المنوي اإلفراج بعد ثاني أيام عيد األضحى المبارك، ضمن مـا           غزة، وردت أسمائهم في قائمة األسرى       
". يأتي تعزيزاً لالنقسام الفلسطيني، وتوسيع الهوة بين األشقاء في شـطري الـوطن            "يسمى بحسن النوايا    
االحتالل أجل اإلفراج عن األسرى إلى ما بعد العيد، وقام بعد اعتراض عـدد مـن                "وأكدت الوزارة أن    

 أسـيراً   ٢٠ وزير األمن الداخلي آفي ديختر بشطب أسماء          ة على القائمة، وعلى رأسهم    الوزراء الصهاين 
 أسير ليصبح عدد الذين سوف يطلق سراحهم ضمن الصفقة          ٢٥٠من قطاع غزة، من ضمن قائمة تضم        

حكاماً خفيفة بالسجن أو قاربت محكومياتهم على االنتهاء، ولـن يكـون            أ أسير فقط، ممن يقضون      ٢٣٠
وأوضحت الوزارة بأن استثناء أسرى     ". ى قدامى أو أسرى مرضى أو أسرى من مدينة القدس         بينهم أسر 

واللعـب بمـشاعر أهـالي      .. هي سياسة متعمدة لفرض مزيد من الحـصار       "فراجات  قطاع غزة من اإل   
  بان القطاع ال ينتمي إلى فلسطين، إنما هو كيان مـستقل            األسرى، والتأثير على معنوياتهم، وإيهام العالم     

معادى، ويجب التعامل معه على هذا األساس، لذلك تم شطب اسري القطاع من القائمة، علماً أن الدفعـة                  
  ". أسير لم تشمل أي أسير من قطاع غزة١٩٨التي تم إطالق سراحها قبل شهرين ونصف وتضمنت 

أن يتمـسكوا   "وطالبت وزارة األسرى، الفصائل الفلسطينية التي تحتجز الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط            
بمطالبهم العادلة، و أن يرفعوا سقف مطالبهم، بحيث تشمل أسرى قطاع غـزة بالكامـل مـع اخـتالف                   

  . وفق البيان" أحكامهم، ألنهم األمل الوحيد ألسرى القطاع بالتحرر من سجون االحتالل
  ٧/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  نتفاضة جديدةاعتداءات المغتصبين وتزايد مؤامرات تصفية القضية تبشر با: حماس .١٤

 صالح البردويل القيادي في حركة حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانيـة، فـي تـصريح                .قال د : غزة
إن األجواء التي يعيشها شعبنا الفلسطيني      ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "خاص أدلى به اليوم األربعاء لـ       

 من حيث اشـتداد اعتـداءات       ١٩٨٧ركة عام   هذه األيام تماثل األجواء التي انطلقت فيها االنتفاضة المبا        
  ".المغتصبين الصهاينة وجيش االحتالل وزيادة المؤامرات لتدجين شعبنا من قبل أذناب االحتالل

االنتفاضة المباركة جاءت بعد اإلجرام الذي مارسته عصابات كاهانا في الـضفة وهـي              "وأشار إلى أن    
خصيته رغم محاوالت العدو غزو شـعبنا ثقافيـاً وزرع          العمليات اإلجرامية التي دفعت شعبنا ليستعيد ش      

  ".النسيان بوسائل متعددة لكن جاء إجرام المغتصبين األغبياء ليوقد جذوة االنتفاضة
اليوم يمارسون الدور نفسه ويظنون أنهم يركّعون الشعب وكأنهم ال يعلمون أن هـذا              : "وأضاف البردويل 

  ".علالشعب على األقل يطبق قانون لكل فعل رد ف
، مؤكـداً أن    "كلما زادت همجية المغتصبين شعرنا بأن الفرج قريـب بالنـسبة لـشعبنا            "وشدد على أنه    

  ".االنتفاضة تقوم بعد كل حملة من المغتصبين والتآمر على القضية"
قبيل االنتفاضة األولى كانت هناك محاوالت لفرض ما يـسمى          "حركة حماس إلى أنه     في  قيادي  الوأشار  

اليوم : "، وقال "على شعبنا ولكن جاءت االنتفاضة لتقضي هذه المحاولة الصهيونية وتفشلها         روابط القرى   
هناك مؤامرات تصفية القضية عبر مؤتمر أنابوليس وخارطة الطريق وغيرها لـذلك نستبـشر أن هـذا            

لخوف ال نشعر بـا   : "وأضاف". الواقع يبشر بانطالقة انتفاضة جديدة وإعطاء جذوة وقوة للمقاومة الباسلة         
  ".ونستبشر ونشعر بالثقة أن هذا الشعب األبي ال يقبل الضيم وقادر على تغيير المعادلة واالنتصار

وحول ارتباط ذكرى انطالقة االنتفاضة بانطالقة حركة حماس أكد القيادي البرلماني الفلسطيني أن هـذا               
لـم يعـد    "وأكد أنه    ".والحقوقيعكس ارتباط الحركة بشعبها وبهذه األرض المباركة وبالثوابت         "االرتباط  

انتقلت من  "، الفتاً النظر إلى أنهت      "باإلمكان تجاهل هذه الحركة رغم كل المحاوالت التي جرت لطمسها         
مرحلة العمل داخل الشعب الفلسطيني إلى درجة االنتقال لتقود الشارع الفلسطيني وجماهير األمة العربية              
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يزاً في الجهاد والتضحية والقيادة والتمسك بالحقوق حتى دفـع          واإلسالمية، وذلك بعدما قدمت نموذجاً متم     
  ".أبرز قادتها ثمناً لهذا الصمود والثبات واستشهدوا وفي مقدمتهم اإلمام الشيخ أحمد ياسين

  ١٠/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  ط لتحريك ملف شالي"إسرائيل"األوروبيون اتصلوا بنا بإيعاز من : قيادي في حماس .١٥

كشف مصدر قيادي رفيع في حركة حماس أن اإلسرائيليين تقدموا خطـوات            :  جيهان الحسيني  -لقاهرة  ا
 في غزة غلعاد شاليت في      األسيرفي اتجاه إبرام صفقة لتبادل األسرى تتضمن إطالق الجندي اإلسرائيلي           

 أجروا اتـصاالت    اإلسرائيليين "أن وأوضح.  فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية    أسرى عن   اإلفراجمقابل  
وشجعوهم على االتصال معنا وحضنا على التحرك فـي         )  عن جنسياتهم  اإلفصاحرافضا   (أوروبيينمع  

يحاولون تنشيط هذه القضية، ولديهم مصلحة فـي تحريـك كـل            "ن اإلسرائيليين   أضاف  أ، و "هذا الملف 
  ".األطراف

عالم هو اسـتعداد إسـرائيل لتغييـر        ما سمعناه عبر اإل   : " كان هناك طرح إسرائيلي جديد، قال      إذاوعما  
 الفلسطينيين، بمعنى تحديد من هم أصحاب اليد الملطخة بالدماء اليهوديـة، ومـن              األسرى إطالقمعايير  

ما يعنينا هو التطبيق في الواقع وليس التصريحات عبـر           "أن، مضيفا   "ارتكب العمل، ومن ساند أو سهل     
  ".اإلعالموسائل 
طبعاً نحن نستقبلهم ونجتمع    : " وترحب بلقائهم، أجاب   األوروبيين مع هؤالء     كانت حماس منفتحة   إذاوعما  

، مؤكداً أن عنوان حماس في هذه الصفقة هو الوسـيط           "معهم ونستمع إليهم، لكننا لم نتعاط معهم كوسيط       
 أن األوروبيين تحركوا بنـاء      إلىولفت  ". الصفقة ما زالت بيد مصر، وهذا موقفنا الواضح       "المصري، و 

 إلـى واقف مرنة لمسوها من الجانب اإلسرائيلي، وهم يرون أن تحركهم مفيد ويمكن أن يـؤدي                على م 
  .نتائج

  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  حماس تستنكر منع االحتالل وصول سن اإلغاثة إلى غزة  .١٦

استنكر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري عرقلة االحـتالل اإلسـرائيلي   :  فتحي صباح  -غزة  
ووصف في بيان صـحافي قـرار       . غاثة إلى غزة، خصوصاً السفينتين الليبية والقطرية      وصول سفن اإل  

، معتبـراً أن    "إمعان من سلطات االحتالل في حصار غزة وعزلها عـن العـالم الخـارجي             "المنع بأنه   
استمرار الحصار البحري والبري على غزة يفرض على األطراف العربية اتخاذ قرار عاجل بفتح معبر               "

لم يعد من المقبول أن تجوب السفن العربية البحار للوصول إلى غـزة،         "وشدد على أنه    ".  األبد رفح والى 
  ".بينما يستمر إغالق معبر عربي يمكن من خالله إنهاء الحصار المفروض على غزة

  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  فتح وحماس تستبعدان إتمام المصالحة قريباً .١٧

أن الحوار مع حماس أصـبح      " الحياة"القاهرة بركات الفرا لـ     أكد ممثل فتح في     :  أحمد رحيم  -القاهرة  
الظروف الراهنة ال تمهد لتحقيق المـصالحة، فحمـاس         "، مشيراً إلى أن     "ال تريده "، ألن األخيرة    "صعباً"

منعت حجاج بيت اهللا من أداء الفريضة ظلماً وعدواناً، وهي تصعد كل يوم ضد فتح، ما يدل على أنهـا                    
مسؤولية تخريب وحدة الشعب الفلسطيني، ألن هدفها ليس الوحدة بـل           "وحملها  ". وارغير راغبة في الح   

  ".تصر على االنقسام واالنفصال بغزة من أجل إقامة إمارة إسالمية في القطاع على شاكلة طالبان
ورفض الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني مـشير المـصري تحميـل حركتـه                 

الحجاج ُمنعوا من قبل فريق     "إن  " الحياة"وقال لـ   . مسؤولية" فريق رام اهللا  "لحجاج، محمالً   مسؤولية منع ا  
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رام اهللا الذي يتواطأ لتكريس الحصار على قطاع غزة ويعمد إلى قلب الحقائق، ويتحـدث عـن حجـاج                   
  ".اختيروا عبر الواسطة والمحسوبية

 رغم تـسييس فريـق رام اهللا قـضية          حماس ستبقي حريصة على الحوار    "ورغم أن المصري يؤكد أن      
إن أراد حـواراً، فعليـه اإلفـراج عـن المقـاومين            ... الكرة في ملعب أبو مازن    "، فإنه يرى أن     "الحج

نجـاح أي  "وأضـاف أن  ". والمجاهدين من سجونه، ألن حماس ال يمكنها القبول بحوار تحت حد السكين         
ريء بعيداً من خريطـة الطريـق وتـصفية         حوار يقتضي من أبو مازن تهيئة األجواء واتخاذ موقف ج         

فرص الحوار يمكن أن تتغيـر      ... المجاهدين والمقاومين، فال يمكن الحوار وسط االعتقاالت والمالحقات       
  ".في اتجاه إيجابي بعد خطوات جريئة من قبل فريق رام اهللا

ج االنتخابـات   احترام نتـائ  "ويضيف المصري شرطاً آخر لتحقيق المصالحة والتعاطي مع الحوار، وهو           
التشريعية واحترام القانون األساس في ما يخص منصب الرئاسة، أي أن تنتهي والية أبـو مـازن فـي                   

  ".وأي تمديد يكون في إطار توافق وطني فلسطيني) يناير(التاسع من كانون الثاني 
  ١١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  "األقصىكتائب "من " مطلوبا "٤٥ تصدر عفواً عن "إسرائيل" .١٨

 مصادر أمنية فلسطينية في نابلس شمال الضفة الغربية أن الحكومـة اإلسـرائيلية قـررت                كدتأ: لندن
 منهم من محافظة نابلس، كبادرة حسن نية        ١٦من الضفة،    "األقصىكتائب  "من  " مطلوبا "٤٥اإلعفاء عن   

ـ    أنالفلسطينية  " معا" وكالة    وأفادت . المبارك األضحىلمناسبة حلول عيد     ة نـابلس    القرار الخاص بمنطق
بحيث يستطيعون ممارسة حياتهم العادية والتنقـل بحريـة         " المطلوبين" من   ألربعةيتضمن إعفاء شامال    

حصال على إعفاء جزئـي     " المطلوبين"ن اثنين من    أ وأضاف. كاملة داخل األراضي الفلسطينية وخارجها    
كما . جهزة األمنية الفلسطينية  بحيث يمارسان حياتهما خالل النهار بشكل معتاد وينامان ليال في مقرات األ           

 لعشرة آخرين بحيث يحق لهـم التنقـل بحريـة داخـل             أشهرمنحت إسرائيل إعفاء مشروطا لمدة ثالثة       
  . وامنياإداريا الخاضعة للسلطة أي، "أ"المناطق 

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 " مسيلمة الكذاب" يصف عباس بـ مشير المصري .١٩

ب عن كتلة حماس البرلمانية أمس الرئيس الفلسطيني محمود نائالهاجم مشير المصري :  د ب أ- غزة 
أداء عباس لمناسك الحج لن يبرئه من : "وقال". أفاك هذا العصر"مسيلمة الكذاب و"عباس ووصفه بأنه 

يحاصر الشعب "واتهم المصري عباس بأنه  ".منع حجاج قطاع غزة من الذهاب ألداء مناسك الحج
سيبقى عار منع حجاج : "وقال المصري". ويتنازل عن القدس والالجئينالفلسطيني ويتآمر مع االحتالل 

  ".غزة على يد عباس وفريقه يالحقهم حتى وهم يطوفون حول الكعبة
آن األوان أن "وتابع قائال  . عباس نطق كفرا بتشبيهه حماس بكفار قريش وقراطمة العصرأن: "وأضاف

 ". يجب أن يقدم اعتذارا لألمة العربية واإلسالمية يعود أبو مازن إلى رشده وقبل أن يغادر السعودية
  ١٠/١٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   عيد األضحىضد حماس في " رفع الرايات السوداء" مواطني غزة إلى تدعوفتح  .٢٠

رفـع الرايـات    "حضت قيادة حركة فتح في قطاع غزة مساء األحد مواطني القطاع علـى              .): أ.ب.د( 
 أيام عيد األضحى ردا على رفضهم لممارسات حكومـة حركـة            خالل" السوداء على المنازل والشرفات   

إن هـذه   : "نسخة منه " أ.ب.د"وقالت الحركة في بيان صحافي تلقت وكالة األنباء األلمانية          . حماس المقالة 
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الخطوة ستكون تعبيرا عن رفضنا الدائم الستمرار االنقالب األسود، أي سيطرة حركـة حمـاس علـى                 
 ". غزة الذين منعوا ظلما من تأدية فريضة الحج لهذا العامالقطاع، وتضامنا مع حجاج 

  ٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
  "كل الخيارات"حماس تعلن استعدادها لمواجهة : رداً على تصريحات أولمرت .٢١

كـل  " مـستعدة لمواجهـة      أنهـا حـد    األ أمس حركة حماس     أكدت :، وكاالت "الخليج "-فلسطين المحتلة   
  . الصواريخإطالقن يأمر برد على استمرار أ بأنه ينوي ولمرتأبعد تصريح " الخيارات

 االحتالل الصهيوني يبرر العدوان الكبير على       أنهذا يؤكد    "إنوقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس       
 شرط من شـروط     أو بند   بأي لم يلتزموا    أصال من مرة وهم     أكثر في تصريحاتهم    أكدواقطاع غزة كما    

 غير مـشجعة    األرض المعطيات على    أنمعظم الفصائل الفلسطينية تقول      "أنوتابع   ".التهدئة منذ البداية  
  ". اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوصإطاري فرصة لتمديدها وبالتالي ما زلنا في أ إعطاءعلى 

  ٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
 ية  الشركات األوروبية بوقف دعم المستوطنين لالستيالء على األراضي الفلسطينتطالبفتح  .٢٢

استنكرت حركة فتح، الهجمة االستيطانية ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب : نابلس
 وبشكل خاص الدول األوروبية، بعدم  في بيان لها-  إقليم نابلس -  فتح  وطالبت.الضفة الغربية المحتلة

ممتلكات الفلسطينيين من قبل التعاطي أو السماح لشركاتها ومؤسساتها التجارية العقارية بشراء أراضي و
كما طالبت الحركة، بضرورة .  المستوطنين اليهود، الذين يدعون امتالكها بدون حق أو مسوغ قانوني

  .إيجاد مراقبين دوليين لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين اليهود
  ٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   واطنين شمال غزةزيارة لمنازل الم"  ألف٢٥"حماس تنظم  .٢٣

 ألف زيارة لبيوت ومدارس في معسكر جباليا شمال قطاع غزة بمناسـبة             ٢٥نظمت حركة حماس     :غزة
وأوضحت الحركة في بيان أمـس، تلقـت صـحيفة           ".تواصل وتكافل "حلول عيد األضحى ضمن حملة      

ي تنفذها الحركة كل    نسخة عنه، أن تلك الزيارات تأتي ضمن النشاطات االجتماعية المتميزة الت          " فلسطين"
عام لمد جسور التواصل وتعزيز أواصر التالحم والتكاتف مع أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد في ظـل                

  .الحصار اإلسرائيلي الجائر
بدوره، أكد أحد قادة الحركة في محافظة الشمال إبراهيم صالح على أن حركته قامت بزيارة ما يقـرب                  

 هذه الزيارات التي تنظم للعام الثاني على التوالي بهذا الـشكل            من سكان شمال قطاع غزة في     % ٥٥من  
  .الموسع

وأكد صالح على أن الحركة وجدت استقباال حافال من كل الناس وعلى كافة األصعدة، مبيناً أن الحركـة                  
وأن عـدد   ،  زارت كل الناس وأنها زارت المنتمين للتنظيمات األخرى قبل زيارة عائالت أبناء حمـاس             

 آالف مشارك من عناصر الحركة ومناصريها تم تقـسيمهم علـى           ٧ركوا في هذه الزيارات بلغ      الذين شا 
  .ألف مجموعة أجابوا خالل هذه الزيارات على تساؤالت الناس ومشاكلهم ومتطلباتهم

  ٨/١١/٢٠٠٨، نصحيفة، فلسطي
  

  ن هو فردي وليس بين الحركتي" المّية ومية" وحماس تؤكدان أن إشكال مخيم فتح: لبنان .٢٤
لالجئـين  " الميـة وميـة   " أن مخيم     رأفت نعيم  ،صيدا عن مراسها من     ١١/١٢/٢٠٠٨المستقبل  ذكرت  

، بعد اإلشكال العائلي الذي وقـع        استعاد أمس حياته شبه الطبيعية     ]الواقع قرب شرق صيدا   [الفلسطينيين  
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 اتفـاق   إلـى  انتهت   فلسطينية-وشهد المخيم سلسلة اجتماعات فلسطينية       .بين أوالد العم من عائلة زيدان     
  .على إنهاء الوضع األمني المتوتر واعتبار ما جرى حادثاً فردياً والعمل على تسليم مفتعليه

.  مخابرات الجيش اللبناني   إلىوترجم ذلك الحقاً بتسليم أربعة من المشتبه بهم بافتعال اإلشكال واالشتباك            
  .".عماد ع"، ."أحمد ع"، ."علي ز"، ."زاهي ز: "وهم

 مخيم المية ومية لمتابعة الوضع عن قرب وسحب كل فتائـل            إلى عدد من مسؤولي فتح وحماس       وانتقل
  .التوتر بالتعاون مع لجنة المتابعة الفلسطينية والجيش اللبناني

وكان الحادث بدأ بتالسن بين أوالد عم من عائلة زيدان يقيمون في منزلين متجـاورين داخـل المخـيم،     
ابن شقيق مسؤول فتح في الميـة       ( نار أسفر عن مقتل وليد زيدان        إطالق ىإل إشكال فردي ثم     إلىتطور  

األمر الذي تسبب في تدهور الوضع األمني ليتخذ شكل اشتباك اسـتمر ألكثـر مـن       ) ومية فتحي زيدان  
  .ساعة

وشيع الضحية وليد زيدان الثالثاء في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب بمشاركة ممثل منظمة التحريـر                
  .ية في لبنان عباس زكي واللواء سلطان أبو العينين وعدد من القياديين والمسؤولين الفلسطينيينالفلسطين

 الحـادث   إنوقال أبو العينين على هامش زيارات قام بها لعدد من القوى السياسية في صيدا والجنـوب                 
 تمت معالجـة  وأنه..  فتح وحماس  تي بين حرك  إشكاال طابع سياسي، وبالتالي هو ليس       أيفردي وليس له    

  . السلطات اللبنانية وأن القضية أصبحت في يد القضاء اللبنانيإلىذيوله وتسليم مفتعليه 
 فردي بين أفراد عائلتي     اإلشكاللى أن   إ أشارتمن جهتها حركة حماس وعلى لسان مصدر مسؤول فيها          

ـ                 سؤولية هـذا   زيدان وعيسى وليس بين حماس وفتح وان انتماء بعض العناصر ألي تنظيم ال يعنـي م
 النار ولم يتم تسليم األشـخاص       إطالقوانه تم تسليم جميع المشتبه في أنهم شاركوا في           .التنظيم عما وقع  

 أفـادت  تم تسليمهم بناء لطلب مخابرات الجـيش اللبنـاني التـي             وإنماعلى خلفية انتماءاتهم التنظيمية،     
حركت منطلقة من حرصها علـى احتـرام         النار، وان حماس ت    بإطالقمعلوماتهم باالشتباه بتورط هؤالء     

 األمنية وإحقاق الحقوق ال يتم مـن خـالل طـرف أو آخـر               اإلشكاالتالقانون وتنفيذاً لقناعتها أن حل      
 .بإنفاذه من خالل النظام والقانون الذي تقوم الجهات الرسمية المعنية وإنمابخطوات خاصة أحادية 

بعد لقائه وزيرة التربية والتعليم العـالي        قال ينين أبو الع   أن من بيروت  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة،ونشرت  
نحن واثقون بأنها حادثة عابرة، وان كان المتهمون بالقتل ينتمي          : "بهية الحريري على رأس وفد    في لبنان   

 حركة حماس، ولكن ال عالقة ألي خلفية سياسية بالحادث، هي خالفات سابقة تجددت نهـار                إلىأحدهم  
  ". غير رجعةإلىتكون انتهت ، وأتمنى أن )األول(أمس 

  
  موضوع المطلوبين للقضاء اللبناني هو موضع إجماع فلسطيني: العينينأبو  .٢٥

 العينين، لدى زيارته مفتي صور أبو أمين سر فصائل منظمة التحرير وفتح في لبنان سلطان أكد
ماع فلسطيني موضوع المطلوبين للقضاء اللبناني هو موضع إج "أنومنطقتها الشيخ محمد دالي بلطة، 

 أو مكان أو جماعة الختطاف مربع أو فرد أليوهناك إصرار لمعالجته بحكمة وبحزم، وال مكان 
ياً من مخيماتنا سيشكل أن أال يظنن احد : "، وقال" من مخيماتنا في لبنانأي كبيرة في أومساحة صغيرة 

واالستقرار في لبنان، وما جرى  يعتدي على السلم األهلي أن فرد يظن انه يستطيع ألي مالذاً أوحماية 
 كانت محطة مؤلمة وموجعة، ألنها من مخيماتنا في لبنان، أي يتكرر في أنفي مخيم نهر البارد ال نريده 

 ".  ظاهرة إرهابية في مخيماتنا مهما كانت التضحياتأيلذلك لدينا إصرار وموقف ثابت بوجوب إنهاء 
  ١١/١٢/٢٠٠٨السفير 
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   خالل العيددخول نهر الباردبنانيين بللوافلسطينيين لللجيش السماح االفصائل تثّمن قرار  .٢٦
خطوة إيجابية هامة نأمل أن تتبعها خطوات أخرى إلعادة األمور إلى           ":  عبد الكافي الصمد   -نهر البارد   

بهذه العبارة علق مسؤول الجبهة الديموقراطية في مخيم البداوي عاطف خليل على قرار قيادة              ". طبيعتها
ش اللبناني السماح لمن يرغب من الفلسطينيين واللبنانيين بالدخول إلى مخيم نهر البارد إذا كـانوا ال                 الجي

يملكون تصريح دخول خاصاً يخولهم ذلك، كما هو معمول به منذ انتهاء المعارك فيه قبل أكثر من سنة،                  
فق المئات باتجاه المخيم، بعدما     ومنذ اليوم األول للعيد تد     .وألربعة أيام متتالية خالل عطلة عيد األضحى      

اكتفى الجيش بأن يضع الداخلون بطاقة هوياتهم عند الحاجز على أن يـسترجعوها سـاعة خـروجهم،                 
إيجابية الجيش اتسعت باتجاه السماح للفلسطينيين بالدخول إلى المقابر الموجودة في الجزء القـديم مـن                

توافق مبدئي تـم    "د وتجمع مدارس األونروا، بعد      المخيم عبر الطريق الساحلي، انطالقاً من مركز صام       
، وفق ما أشار عضو اللجنة المركزيـة للجبهـة الـشعبية            "التوصل إليه بين الجيش والفصائل الفلسطينية     

الخطوة "أما مسؤول حركة فتح االنتفاضة في الشمال خليل ديب فرأى في            . لتحرير فلسطين سمير لوباني   
، "هل حركة الناس يعني التأكيد على أن خصمنا وخـصم الجـيش واحـد             مؤشراً إيجابياً، فأي إجراء يس    

من الضروري خلق جو من التعاون اإليجابي بين الطرفين، خصوصاً أن دخول لبنانيين مـن               "معتبراً أن   
الجوار للتهنئة بالعيد أو للتسوق كان فرصة للتفاعل بينهما، وإلحياء صداقات عمر، وللتأكيـد علـى أن                 

  ".مغلقاً في وجه أحد" وغيت"المخيم ليس 
بإنهاء الحالة العـسكرية    " من ناحيته، طالب عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديموقراطية أركان بدر،            

المفروضة على المخيم، وإلغاء نظام التصاريح وتسليم ما بقي من أمالك خاصة في الجزء الجديـد مـن                  
مواجهة هذا العـدوان    "، داعياً إلى    "ستهجنحصار غزة في ظل صمت رسمي عربي م       "، مستنكراً   "المخيم

  ".بالشروع الفوري بالحوار الوطني الشامل بعيداً عن الشروط المسبقة
  ١١/١٢/٢٠٠٨األخبار، 

  
  رغم انتخابه الئحة مرشحين من اليمين المتشدد "ليكود"تطمئن نتانياهو لصدارة  استطالعات .٢٧

بنيامين " ليكود"للرأي في إسرائيل مخاوف زعيم      بددت نتائج استطالعات جديدة     :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
نتانياهو من خسارة مقاعد برلمانية جراء القائمة اليمينية المتشددة التي أفرزتها االنتخابات الداخليـة فـي             

ما زال يحافظ على موقعه المتقدم وأنـه سيـضاعف تمثيلـه            " ليكود"وأكدت أن   . حزبه االثنين الماضي  
  .نحو ثالث مرات) باً نائ١٢(البرلماني الحالي 

بمقعد واحد مقارنة مع استطالع أجرتـه       " ليكود"إلى تراجع   " يديعوت أحرونوت "وأشار استطالع صحيفة    
يتعزز بمقعدين آخـرين قياسـاً   " ليكود"أن " هآرتس"الصحيفة قبل أسبوعين، فيما أظهر استطالع زميلتها      

السـتطالعين يؤكـدان أن تكتـل اليمـين         لكن الالفت أن ا   . بالعدد الذي حصل عليه في استطالع سابق      
في حـال جـرت     ) ١٢٠ مقعداً من مجموع     ٦٥-٦٤(واألحزاب الدينية المتشددة سيفوز بغالبية برلمانية       

  .االنتخابات اليوم
 ٢٤مقابل  ") هآرتس" في استطالع    ٣٦( مقعداً   ٣١على  " يديعوت أحرونوت "في استطالع   " ليكود"وحصل  
وبين االستطالعان  . بزعامة إيهود باراك  " العمل" لحزب   ١١يبي ليفني و  الحاكم بزعامة تس  " كديما"لحزب  
 مقعـداً وبحـسب     ٢٤علـى   " يـديعوت "في تراجع، إذ يحصل الحزب بحسب استطالع        " كديما"أن قوة   

ـ     ٢٧على  " هآرتس" " العمل"وأكد االستطالعان من جديد تراجع شعبية       .  مقعداً ٢٩، علماً أنه يتمثل اليوم ب
  . مقعداً فقط، وهو رقم أفضل مما جاء في استطالعات سابقة١٢-١١ مقعداً إلى ١٩ بـالمتمثل حالياً

وكانت أوساط نتانياهو أعربت عن مخاوفها من مفعول انتخاب اليميني المتطرف موشي فيغلين وعدد من               
 في  المتشددين المعارضين أي تنازل في األراضي الفلسطينية المحتلة، في أماكن متوقعة          " متمردي ليكود "
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بعدم اعتماد نتائج اسـتطالعات أمـس بـداعي أن          " ليكود"لكن معلقين نصحوا زعيم     . الئحة المرشحين 
  انتخاب الالئحة المتطرفة لم يظهر بعد، " مفعول"

قوله " يديعوت أحرونوت "من جانبه، حاول نتانياهو التقليل من أخطار انتخاب القائمة اليمينية ونقلت عنه             
 القائمة لن تمنعه من التحرك سياسياً على المسارين الفلسطيني والسوري، وأنه            في أحاديث مغلقة أن هذه    

". الـسالم االقتـصادي   "يؤيد مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين وعدم االكتفاء ببرنامجه القائم علـى            
 سنواصل المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين، وأنا على استعداد       : "وأضافت أنه قال ألوساطه القريبة    

السالم االقتصادي هو مـسار مـواز ولـيس مـساراً           ... للدمج بين مفاوضات سياسية وسالم اقتصادي     
  ".حصرياً، ال مسار على حساب اآلخر

  ١١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  شطريت يدعو سكان غزة الى تجهيز المالجئ .٢٨

 لي،اطلق مئير شطريت وزيـر الداخليـة االسـرائي        :  زهير اندراوس واشرف الهور    - غزة   -الناصرة  
ودعـا الـوزير    . تهديدات ضد سكان قطاع غزة، توعد خاللها بشن عملية عـسكرية واسـعة النطـاق              

يجب علينا العمل في غزة والتوقـف عـن         "وقال شطريت    ".تجهيز المالجئ "االسرائيلي سكان غزة الى     
  ".سحب اقدامنا خلفنا والهجوم بدل االكتفاء بتحصين البلدات والقرى القريبة من حدود غزة

يهدد نصف مليون نـسمة فـي       "ان مدى صواريخ النشطاء الفلسطينيين وحركة حماس يمكن ان           اعتبرو
ال احد يقترح ان نحصن عسقالن واشدود، وبناء على ذلك، فان سياسة عدم الرد علـى                "، وقال   "اسرائيل

  ".الصواريخ يجب ان تتوقف
ع هـي الهجـوم، واذا اراد ان   ثقفنا الجيش على مدى سنوات بأن افضل وسيلة للـدفا "واضاف شطريت  

، في اشارة لمطالبته بـشن هجمـات عـسكرية          "يتحصن احد فليتحصن سكان غزة وليس سكان اسرائيل       
  .كبيرة

وجاءت تصريحات شطريت قبل وقت قصير من عقد مشاورات بين ايهود اولمـرت رئـيس الـوزراء                 
الخارجية، لبحث مستقبل التهدئة في     االسرائيلي بمشاركة ايهود باراك وزير الدفاع، وتسيبي ليفني وزيرة          

  . من الشهر الجاري١٩غزة التي تنتهي في 
  ١١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   يكون هدف اسرائيل االستراتيجي خلو غزة من اي حكم اسالمي متطرفأنيجب : ليفني .٢٩

هجوما ، "كاديما" شنت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية وزعيمة حزب : من اشرف الهور-غزة 
الهدف المركزي "على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، واكدت على وجوب ان يكون 

، "خلو المنطقة الحدودية الجنوبية من حكم ارهابي اسالمي متطرف"لبالدها هو " واالستراتيجي
 .والمعروف ان المناطق الحدودية الجنوبية السرائيل مرتبطة بقطاع غزة

، "بحاجة الى التهدئة" تتحدث في محاضرة بجامعة تل ابيب ان حركة حماس واعتبرت ليفني التي كانت
بامكانها احكام سيطرتها على الفصائل الفلسطينية "مشيرة الى ان الحركة التي تسيطر على غزة 

 ". االخرى
وشددت الوزيرة االسرائيلية التي تستعد لخوض الغمار للمنافسة على رئاسة الحكومة المقبلة على ان 

، "المسؤولية عن مجريات االمور"، وحملت حركة حماس "لن تمر مر الكرام على المساس بها"ائيل اسر
 .في اشارة لتصاعد موجة الهجمات في قطاع غزة

بادر الى التهدئة، في ظل عدم توقف اطالق "وفي كلمتها هاجمت ليفني وزير الجيش باراك، واتهمته بأنه 
 ".نطباعا كأن اسرائيل تعترف بحماسخلق ا"، مشيرة الى ان هذا "الصواريخ



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٢٨٠:         العدد       ١١/١٢/٢٠٠٨-٨ الخميس - اإلثنين :التاريخ

ان اسرائيل لم تحدد بعد ما هو الهدف االستراتيجي السرائيل ازاء حركة حماس في قطاع "وقالت ليفني 
غزة، وانه على اسرائيل اال توافق على سلطة حماس في القطاع، وعليه يجب توجيه كافة العمليات الى 

 ".هناك
جود نية اسرائيلية لشن هجوم كبير على غزة، قالت ليفني وفي تصريحات فهمت على انها توحي بو

عندما وافقت اسرائيل على التهدئة فان هدفها كان خلق هدوء للمدى القصير، لكن ال يمكن القول ان ذلك "
كان هدفا للمدى البعيد الن ذلك يمس بالهدف االستراتيجي السرائيل، ويعزز من قوة حماس ويخلق 

 ".لحركةانطباعا كانها تعترف با
 ".يجب على اسرائيل عدم التسليم بخرق التهدئة ويجب الرد على كل عملية اطالق نار"وقالت 

من تدهور االوضاع في الجنوب، وحثت بالدها على وضع اهداف " مخاوف"واكدت ليفني وجود 
 من الممكن القيام باضعاف حماس من خالل عملية عسكرية وسياسية"وقالت  .واضحة تجاه حركة حماس

 ".واقتصادية
  ١٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي،

  
   تؤجل إطالق سراح األسرى أسبوعا"إسرائيل" .٣٠

الحالي بعدما ) اكتوبر( ديسمبر ١٥ أسيرا فلسطينيا حتى ٢٣١أجلت اسرائيل أمس إطالق سراح  :رام اهللا
) زنابو ما(كان مقررا اطالق سراحهم اليوم، كبادرة حسن نية ازاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وأكد مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون التأجيل ألسبوع آخر بناء على طلب من . بمناسبة عيد االضحى
وقال صائب عريقات أحد المفاوضين البارزين، . ابو مازن حسب ادعاءات اسرائيلية نفاها الفلسطينيون

لكن مصادر سياسية . يوأحد مساعدي ابو مازن، ان التأجيل، بسبب أمور قانونية في الجانب االسرائيل
اسرائيلية قالت إن التأجيل جاء بناء على طلب من الرئيس ابو مازن، الموجود حاليا في الحج، حتى 

 .يشارك في استقبال االسرى بعد عودته من مكة المكرمة
ووفقا للتقديرات االسرائيلية فإن ابو مازن يرغب في استقبال االسرى المفرج عنهم من أجل تعزيز 

حيث يأتي اطالق سراحهم كبادرة من رئيس الوزراء االسرائيلي تجاه الرئيس الفلسطيني وسياسته موقفه، 
وردت الرئاسة الفلسطينية فورا ونفت بشدة ان تكون السلطة قد طلبت تأجيل . التفاوضية مع اسرائيل

رئاسة تعمل ان ال"وقالت . واستنكرت الرئاسة في بيان مقتضب هذه األخبار. موعد اطالق سراح األسرى
 ".على  اطالق سراح كل االسرى من سجون االحتالل وهي في حالة استعداد دائم الستقبالهم

 أسيرا فلسطينيا بعد أن صادقت لجنة ٢٣١ونشرت مصلحة السجون االسرائيلية قبل يومين أسماء 
 .وحدد موعد اإلفراج اليوم. وزارية خاصة على اإلفراج عنهم بمناسبة عيد األضحى

كتب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمرت، إن السجناء الذين سيطلق سراحهم ينتمون الى وقال م
 .حركة فتح التي يترأسها أبو مازن وجماعات أخرى ليست ذات توجهات اسالمية

 أسيرا من قطاع غزة، بعد ١٩وقبل االعالن عن اسماء االسرى شطبت اللجنة االسرائيلية اسماء 
 .٢٥٠ بعدما كان ٢٣١وزير االمن الداخلي افي ديختر، ليصبح العدد اعتراض وزراء بينهم 

 ٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  خشية صورايخ حماسالتابعة لسالح الجو بتجنب اجواء القطاع   تأمر مقاتالتها"إسرائيل" .٣١

كشف النقاب مساء امس االربعاء عن ان وزارة         :  من زهير اندراوس واشرف الهور      - غزة   -الناصرة  
من االسرائيلية اصدرت اوامرها للمقاتالت الحربية التابعة لسالح الجو االسرائيلي بتغييـر مـسارات              اال

  .الطيران الواقعة في جنوب الدولة العبرية خشية قيام حركة المقاومة االسالمية حماس باسقاط المقاتالت
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منيـة وصـفتها بأنهـا رفيعـة        وقالت القناة الثانية التجارية في التلفزيون االسرائيلي نقال عن مصادر ا          
تجمعت لدى المخابرات االسرائيلية معلومات مخابراتية وسرية مفادها ان حركـة حمـاس             "المستوى انه   

وتابع التلفزيون قائال انه ". تملك صواريخ ارض ـ جو باستطاعتها اسقاط المقاتالت الحربية االسرائيلية 
  .بية باستعمال مسارات اخرى لدرء هذا الخطربناء على التعليمات الجديدة باشرت المقاتالت الحر

  ١١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   اإلسرائيلية تبحث مصير التهدئةالحكومة .٣٢

استباقا النتهاء موعد التهدئة في قطاع غزة، التي توسطت فيها مصر بين :  كفاح زبون- رام اهللا 
سرائيلي المصغر اجتماعا ناقش اسرائيل وحماس في التاسع عشر من هذا الشهر، عقد المجلس االمني اال

فيه مستقبل التهدئة في القطاع وسبل الرد على الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من هناك، بدون ان يعلن 
عن اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة، وسط دعوات اسرائيلية متزايدة باتخاذ مواقف اكثر تشددا مع 

يلي قوله في محادثات مغلقة، إنه غير راض عن ونقل عن ايهود أولمرت رئيس الوزراء االسرائ. حماس
، وأنه حتى لو كانت إسرائيل معنية بتجديدها فإنه يجب أن يتم "ماتت"الوضع في قطاع غزة، وأن التهدئة 

 ".قواعد لعبة جديدة"ذلك بموجب 
وعلم أن المباحثات تركزت حول مصير التهدئة، وحول االحتماالت التي سترافق التاسع من يناير 

المقبل حيث تنتهي مدة والية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسب ما تقول ) نون الثانيكا(
 .حماس

وناقش أولمرت ووزيرة خارجيته تسيفي ليفني، ووزير دفاعه ايهود باراك، كافة اإلمكانيات الموجودة 
اسات التي ستتبع على وتركزت النقاش في السي. أمام إسرائيل بكل ما يتصل باحتمال تمديد مدة التهدئة

وأكد باراك خالل الجلسة مجددا معارضته لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في . المدى المتوسط
ويتعرض اولمرت . وقال انه يفضل تمديد مفعول التهدئة في القطاع. قطاع غزة في الفترة الراهنة

ر من وزراء ومعارضين على حد وباراك، اللذان يميالن الى استمرار التهدئة في غزة، الى ضغط كبي
  .سواء، من أجل رد قاس ضد حماس

واوضح مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي انه وفقا للمعلومات االستخبارية المتوفرة حاليا لدى اسرائيل 
حماس انما تتسبب في تدهور الوضع في الوقت الحالي من أجل تأمين الحصول على شروط افضل "فان 

قد حدد رئيس الوزراء ثالث قضايا للمعالجة المكثفة، وهي العمل في قضية جلعاد و. في التهدئة المقبلة
بينما يعمل ايهود باراك في الجانب القانوني من حيث . شليط، وهو ما يهتم به رئيس الوزراء االسرائيلي

 كيفية التعامل في الرد على الذين يطلقون قذائفهم من غزة، وتشمل احتماالت العقوبات مثل تعطيل
ماذا نفعل في غزة وكيف نفعل ذلك اذا "الكهرباء والبنية التحتية، اما القضية الثالثة فهي قضية العمليات، 

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد اكتمل العمل تقريبا في هذه القضايا ". ما اتخذنا إجراء، وعندما نتخذه
 ". االعتباركانون االول في/  ديسمبر ١٩الثالث مع أخذ موعد انتهاء التهدئة في 

  ١١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،  
  
   مليون دوالر لبنوك غزة٢٥باراك يريد تمديد التهدئة ويوافق على تحويل  .٣٣

 مليون شيكل اي ١٠٠اكدت مصادر اسرائيلية أن باراك وافق على تحويل مبلغ : كفاح زبون: رام اهللا 
لمالي وقلة الشيكل االسرائيلي في الى بنوك قطاع غزة لتغطية العجز ا)  مليون دوالر٢٥,٥(ما يعادل 

البنوك كي يتم دجع رواتب الموظفين الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية في 
وجاءت موافقة باراك عقب طلب تقدم به رئيس الوزراء الفلسطيني سالم . رام اهللا برئاسة سالم فياض
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ل االموال الى قطاع غزة بسبب االفتقار إلى األموال فياض وحاكم مصرف اسرائيل ستانلي فيشر، لتحوي
 .النقدية

  ١١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  رامون يطالب الحكومة باتخاذ قرار بإسقاط حكم حماس في القطاع .٣٤

 دعا النائب األول لرئيس الحكومة حاييم رامون الحكومة إلى اتخاذ قرار بإسقاط             : أسعد تلحمي  –الناصرة  
فـي قطـاع    " حماس"إلى إنهاء التهدئة فوراً وضرب البنى التحتية لـ          و .القطاعفي  " حماس"حكم حركة   
وأضاف فـي حـديث     ". يجب اتخاذ قرار استراتيجي، وهو قرار لم يتخذ بعد ألسفي الشديد          : "غزة، وقال 

حماسـتان فـي    : "في القطاع " حماس"لإلذاعة العسكرية أمس أنه ال يمكن إلسرائيل أن تتعايش مع حكم            
وانتقد رامون وزير الدفاع    ". هو تهديد ال يحتمل على دولة إسرائيل، ويجب وضع حد لحكمها          قطاع غزة   

، وقال إن التهدئة قائمة في القطـاع، لكـن ال هـدوء فـي البلـدات                 "الوحيد الذي يقول إن هناك تهدئة     "
 الـصاروخية،   وتابع ان باراك ال يقوم بكل ما يجب لمواجهة تهديد القذائف          . اإلسرائيلية المحاذية للقطاع  

". ثمة أمور يعتقد وزير الدفاع انه يجب القيام بها لكنه يمتنع عن ذلـك             ... وأعتقد أنه يرتكب خطأ فادحاً    "
إلـى مـصادر    ) اإلسرائيلية(لكن يجب توجيه النيران     "وزاد موضحاً أنه ال يقترح إعادة احتالل القطاع         

هذا قانوني، ويجـب    . ا يجب أن نفعله في القطاع     هذا ما فعلناه في لبنان، وهذا م      )... الفلسطينية(النيران  
الخناق االقتصادي هو جزئـي     ... ضرب البنى التحتية لحماس وتعطيل عمل محطة توليد الكهرباء هناك         

  ".ويمكن عمل أكثر من ذلك
  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  تقرير حقوقي إسرائيلي يرصد ارتفاع التمييز ضد العرب .٣٥

في تقريرهـا الـسنوي اتـساع       " ة حقوق المواطن في إسرائيل    جمعي"رصدت  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
الفجوات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل وتصاعد التمييز الرسمي ضد المواطنين العرب، والتراجـع              

  . بسبب ممارسات االحتالل١٩٦٧الخطير في حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة في العام 
) المحتلـة (نظام االحتالل في المنـاطق      " الذي أصدرته الجمعية أن      "حال حقوق اإلنسان  "وجاء في تقرير    

وحـذّر  ". يؤسس لتمييز خطير وجارف ويمس في شكل خطير بالحقوق األساسية للـسكان الفلـسطينيين             
وفلسطينيين تـشكل   ) المستوطنين(نشوء سياسة فصل عنصري في المناطق بين إسرائيليين         "التقرير من   

  ".راطية في إسرائيلخطراً على مستقبل الديموق
تصاعد التوجه للمساس بمختلف حقوق اإلنسان في مجاالت الصحة والتعليم واإلسـكان والعـيش              "وأكد  

  ".بكرامة ومخاطر جديدة تتهدد حرية التعبير وخصوصية الفرد
 قرية عربية في النقب في      ٤٥وأشار خصوصاً إلى معاناة أكثر من مئة ألف من المواطنين البدو في نحو              

ب إسرائيل ترفض الحكومات المتعاقبة االعتراف بها بداعي أن األراضي التي يقيمون عليها ليـست               جنو
  .بملكيتهم

  ٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
 
  ها العمل من أجل تحقيق السالم واالستقرارهيالري كليتنون تبلغ اولمرت نيت .٣٦

د، إن وزيرة الخارجية    اإلسرائيلية أمس األح  " يديعوت أحرنوت "قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
األميركية المرتقبة هيالري كلينتون أجرت في نهاية األسبوع الماضي، اتصاالت هاتفيـة مـع رئـيس                
الحكومة اإلسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت، ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني ووزير الحرب إيهود باراك،             

  .رارأبلغتهم فيها بنتيها العمل من أجل تحقيق السالم واالستق
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وكانت الرسالة األساسية لهيالري كلينتون، في اتصالها األول مع قادة إسرائيل بعد أن تم اإلعالن عـن                 
تعيينها لمنصب وزيرة الخارجية إنها ستخصص جهدا خاصا في إطار منصبها لدفع العملية السياسية في               

 الخط السياسي الذي اتبعـه      المنطقة، في حين قدرت أوساط سياسية إسرائيلية أن الوزيرة هيالري ستتبع          
زوجها حين كان رئيسا للواليات المتحدة، وفي أساسه السعي إلى اتفاق دائم مع الفلـسطينيين مـن دون                  

  .اتفاقيات مرحلية إضافية، وهو ما تطالب به القيادة الفلسطينية وترفضه الحكومة اإلسرائيلية الحالية
إن إسرائيل سعيدة بتعيينهـا فـي       "نظيرتها المرتقبة،   وحسب الصحيفة، فإن وزيرة الخارجية ليفني قالت ل       

  ".هذا المنصب لكونها صديقة حقيقية إلسرائيل
  ٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   في الشرق األوسط ةرؤساء أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية ال يستبعدون نشوب حرب جديد .٣٧

وب حرب جديدة في الشرق األوسط،      لم يستبعد رؤساء أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية نش       :معا-بيت لحم 
طمس الخطوط الفاصلة بين الجيـوش العربيـة والتنظيمـات          ""محذرين القيادة العسكرية اإلسرائيلية من      

ومؤكدين ضرورة إقدام إسرائيل على تطوير قدراتها التجسسية والتقنية لمواجهة أي تهديدات            "" اإلرهابية
  .تتعرض لها

رأى رئيس  . اإلسرائيلي"" مركز تراث االستخبارات  ""ديد صادر عن    وضمن مقدمة كتبها هؤالء لكتاب ج     
هيئة االستخبارات العسكرية الجنرال عاموس يادلين أن الصدام العسكري ما زال محتمالً لكنه قد يحمـل                

مئير "" الموساد""أما رئيس جهاز االستخبارات     . طابعا مغايرا ربما إلى حد استخدام األسلحة غير التقليدية        
ان فلفت إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الجهاز ومثيالته األجنبية لمواجهـة التهديـد النـاجم عـن                  داج
  "". اإلرهاب العالمي""

حرص الجهاز على العمل بمقتـضى      ""يوفال ديسكين   "" الشاباك""من جهته، أكد رئيس جهاز األمن العام        
  "".سبةالقانون والمبادئ الديمقراطية واستخدام صالحياته بصورة متنا

تضمن الكتاب إقرارا بعدة إخفاقات ألجهزة االستخبارات اإلسرائيلية خالل العقد األخير، أبرزها تقديرها             
الخاطئ بامتالك العراق أسلحة الدمار الشامل، وعدم علمها بسعي ليبيا إلى تطوير السالح النووي إال بعد                

  .٢٠٠٦ي االنتخابات الفلسطينية عام ف"" حماس"" ومفاجأة فوز حركة ٢٠٠٣تخليها عنه رسميا عام 
  ١١/١٢/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات،  

  
   سراح المستوطن الذي ُوثق يحاول قتل الفلسطينيين بالرصاص الحي في الخليلإطالق .٣٨

قررت قاضية محكمة الصلح في القدس الغربية مالكا أفيف، أمس األربعاء،           : ـ زهير اندراوس   الناصرة
براودة، من سكان مستوطنة كريات أربع، والمتهم بإطالق النـار علـى            إطالق سراح المستوطن زئيف     

مواطن فلسطيني في مدينة الخليل، بعد إخالء بيت الرجبي من المستوطنين المقتحمين وخالل االعتداءات              
  .اإلجرامية على سكان المدينة وممتلكاتهم ومقدساتهم، األسبوع الماضي

تأجيل إطالق سراح المتهم حتى يتسنى لها تقـديم اسـتئناف           ورفضت القاضية طلب الشرطة اإلسرائيلية      
على القرار إلى المحكمة المركزية في القدس، وأمرت بإطالق سراحه فوراً، كما أفادت وسائل اإلعـالم                

  .العبرية
على االنترنت إن القاضية اإلسرائيلية وجهت انتقـادات الذعـة          " يديعوت احرونوت "وقال موقع صحيفة    

إلسرائيلية ألنها لم تقدم على اعتقال الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية رمي الحجـارة              وحادة للشرطة ا  
  على المستوطنين المعتدين، 

  ١١/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  "اسرائيل"يعترف بدوره في تعيين أئمة المساجد في " الشين بيت" .٣٩
للمرة االولى عن أنه يتدخل فـي       " الشين بيت "كشف جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي      : أ.ب. د - تل أبيب 

  .تعيين أئمة المساجد داخل الخط االخضر
تعيين الـشيخ أحمـد أبـو       " رفض الدولة "، أمس، أن هذا االمر تكشف بعد        "هآرتس"وأوضحت صحيفة   

عواجة إماما لمسجد جباليا بمدينة يافا على الرغم من أنه كان المرشح الوحيد الـذي اسـتوفى شـروط                   
األمر إلى محكمة العمل في تل أبيب أبلـغ المـدعي العـام للمنطقـة               " المتضرر"وعندما رفع    . التعيين

، "وفقا لتقديرات الشين بيت فإن تعيين المدعي قد يؤثر سلبا على االمن والسالم فـي يافـا                "المحكمة بأنه   
  .وخاصة في ظل العالقة الحساسة بين اليهود والمسلمين في المدينة

  ٨/١٢/٢٠٠٨ ن، فلسطي،األيام
  
  السفينة الرابعة لكسر الحصار الى غزةوصول  .٤٠

 سمحت اسرائيل لمركب يقل ناشطين متضامنين مع الفلسطينيين، بدخول شاطئ غزة امس، في :غزة
  .رابع رحلة من هذا النوع احتجاجا على الحصار االسرائيلي للقطاع

 المركب ميناء غزة وعلى متنه ودخل. غادر مرفأ الرنكا القبرصي مساء االثنين" ديغنيتي"وكان مركب 
 شخصا بينهم اساتذة بريطانيون وجراح بريطاني للتطوع بالعمل في المستشفيات المحلية وناشطون ١٢

وجاء مع ركاب السفينة فلسطيني كان منع من العودة الى غزة . للدفاع عن حقوق االنسان وصحافيون
  .بية، حسب ما ذكر منظمو الرحلةحيث تقيم اسرته، كما نقلت السفينة طنا من المعدات الط

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  "تهدد األمن" يصادر سفينة يافا ويعتبر شحنتها االحتالل .٤١

سفينة يافا التي كانت " االسرائيلية"احتجزت السلطات  : آمال شحادة، وديع عواودة- القدس المحتلة 
 لدعم ابناء شعبهم ٤٨لسطينيو ستبحر امس الى ميناء غزة المحاصر وعلى متنها حمولة اغاثة جمعها ف

  الذين يرزحون تحت الحصار، 
 الذين وصلوا الى الميناء وفق التخطيط لمرافقة السفينة انهم سيبحثون البدائل ٤٨وأكد قادة فلسطينيي 

: لدعم ابناء شعبهم المحاصرين ومدهم باالغاثة، وقال النائب محمد بركة في تعقيبه على احتجاز السفينة
 ال يعرف حدودا إلجرامه المتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني، حتى انه تحول في االيام إن االحتالل"

االخيرة الى عصابة قراصنة منفلتة في البحار تسلب القوت القليل المتوجه الى اطفال قطاع غزة، على 
  ".متن سفن، وآخرها سلب سفينة جماهيرنا الفلسطينية
د من ميناء يافا عروس فلسطين الى ميناء غزة المحاصر وكان من المفترض ان تتوجه السفينة أمس االح

  .تحمل على متنها شحنة كواد غذائية تم جمعها من الجماهير الفلسطينية
  ٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  شاحنة٤٥ كرم أبو سالم بشكل جزئي إلدخال معبرفتح  .٤٢

الفلسطيني عن نيته فتح أعلنت مصادر فلسطينية الثالثاء أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ الجانب : ألفت حداد
 . معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة بشكل جزئي

وقال رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة، إن الجانب اإلسرائيلي أبلغهم في وقت 
متأخر من مساء أمس، اإلثنين، عن نيته فتح معبر كرم أبو سالم إلدخال عدة شاحنات تحمل مساعدات 

 .  لألمم المتحدة والقطاع الخاصإنسانية تتبع
 ٩/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد الوقود: غزة .٤٣

أعلن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، : غزة
مل بشكل كامل، وذلك بعد نفاد السوالر عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن الع

  .الصناعي الالزم لتشغيلها في ظل تواصل إغالق المعابر التجارية لألسبوع السادس على التوالي
وسط ظالم "وأشار الخضري، إلى أن سكان قطاع غزة، سيستقبلون عيد األضحى المبارك هذه الليلة 

مشددا على أن انقطاع الكهرباء ". الحياة الكريمةدامس ونقص في النقود والوقود والمياه وكل مقومات 
  .في العيد، سيزيد من معاناة الغزيين وينكأ من جراحهم

 ٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
 
   تسمح بدخول مساعدات انسانية إلى غزة"إسرائيل" .٤٤

 شاحنة محملة بالمساعدات االنسانية بدخول قطاع غزة امس عبر معبر ٤٠سمحت إسرائيل لنحو : غزة
جنوب القطاع، وهي قافلة المساعدات االنسانية الخامسة التي تدخل القطاع ) كيريم شالوم( سالم كرم ابو

  .خالل شهر" حماس"الواقع تحت سيطرة حركة 
  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  كسر حصار غزة بحاجة إلى إرادة عربية حقيقية : الخضري .٤٥

ورئيس اللجنة الشعبية لمواجهة أعلن جمال الخضري النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني : غزة
ستكون مخصصة للبرلمانيين من دول " انتفاضة السفن"الحصار على غزة، أن الرحلة القادمة ضمن 

  .الجاري) ديسمبر(كانون أول ١٨  عربية وإسالمية وأجنبية، وستنطلق من ميناء الرنكا القبرصي مساء
 على حق الفلسطينيين في ممر مائي يؤكد"واعتبر الخضري في تصريحات صحفية، أن وصول السفن 

  ".وتأكيدا على استمرار انتفاضة السفن.. يربط غزة بالعالم الخارجي 
ال "وعن سبب منع االحتالل اإلسرائيلي للسفن العربية من القدوم إلى غزة اعتبر الخضري، أن إسرائيل  

مكانيات ضخمة وهائلة لو تريد أن ترى أي تضامن عربي مع غزة وهي تدرك أن األمة العربية تمتلك إ
 ولو امتلكت األمة العربية اإلرادة الحقيقة لكسر الحصار فان الحصار  ..تم استثمارها بالشكل الصحيح 

سيكسر و أن االحتالل سيزول ولذلك هي تمنع أي تضامن عربي في مهده وال تسمح له أن يتطور 
  .بحسب ما يرى" ليصبح ظاهرة ثم حقيقة ثم قوة ضاغطة

 ١٠/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
  حواجز مشددة وجرائم مستوطنين: عيد األضحىالضفة في  .٤٦

 أسرة فلسطينية بانتكاسة في اليومين األخيرين، لعدم ٣٠٠أصيبت أكثر من :  يوسف الشايب–رام اهللا 
تمكنها من الوصول لقضاء عطلة العيد في مدنها وبلداتها مع األهل واألقارب، خاصة في البلدات والقرى 

بمدينة نابلس، فقد أعادت سلطات االحتالل مساء السبت، وفي أوقات متفرقة من يوم أمس المحيطة 
، "يتسهار"، بعد حالة االستنفار التي أعلنها المستوطنون في مستوطنات نابلس، وخاصة مستوطني )األحد(
رى ، الذين تسببوا بتدمير ألكثر من خمسين مركبة فلسطينية مرت من قربهما باتجاه الق"شيلو"و

  .الفلسطينية شمال غربي نابلس
  ١١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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 من أطفال القطاع يعانون من فقر الدم وسوء التغذية  % ٤٦ .٤٧
حذرت هيئة حقوقية فلسطينية أمس من خطورة تردي األوضاع الصحية لألطفال خاصة :  د ب أ- غزة 

ار الكهربائي الناجم عن تشديد إسرائيل حديثي الوالدة في مستشفيات قطاع غزة جراء تأثرهم بانقطاع التي
  .حصارها على القطاع

خطر انقطاع الكهرباء ال يهدد حياة الخدج " وقالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ، في تقرير لها 
و ٤٣و مصابا بالسرطان ٥٨ طفال مصابا بفشل كلوي ٢٣فحسب بل يمتد ليطال ) األطفال المبتسرين(

، وجميعهم عرضة للخطر الشديد في حال توقف عمل األجهزة الطبية التي يعانون من أمراض القلب 
 ".يستخدمونها حال انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ

من أطفال القطاع يعانون من أعراض فقر الدم وسوء التغذية جراء  % ٤٦ما يزيد على "وأضافت أن 
  ". غذاء مناسب في ظل الحصارعجز ذويهم العاطلين عن العمل عن تأمين ما يلزم أبناءهم من 

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
 علن مقتل العبسي أو أسره في كمين ي اإلسالم فتح": سايت" األمريكي لمركزأ .٤٨

 أكد أن أميره "فتح اإلسالم"إن تنظيم " سايت"قال بيان نشره المركز األميركي لمراقبة المواقع اإلسالمية 
تعيين خلف له هو أبو محمد "ت االمنية السورية، وأعلن او قتل على يد السلطا" أسر"شاكر العبسي 

 . "عوض
وأوضح المركز األميركي أن البيان الذي يصعب التحقق من صحته، قد نشر على مواقع إسالمية في 

وذكر التنظيم أن شاكر العبسي فر إلى سوريا مع . شبكة االنترنت في الثامن من كانون األول الجاري
إعادة "وأضاف انه حاول . د اقل من شهرين على استيالء الجيش اللبناني على المخيماثنين من رفاقه بع

 . "بناء التنظيم من جديد وإعادة قنوات االتصال باألخوة في العراق وأفغانستان
 ١١/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
 اإلدارة األميركية تريد فرض التطبيع عبر آالم الفلسطينيين : فضل اهللا .٤٩

 فضل اهللا، أن سكوت العرب والمسلمين عما يجري في فلسطين يمثل انكفاء في رأى السيد محمد حسين
الدور وسقوطاً في الفخ وتأسيساً لمرحلة جديدة من مراحل التراجع، محذراً من التحضير لمفاوضات مع 
العدو تسلك طريق التطبيع من خالل دراسات بدأت تقدم لإلدارة األميركية إلجراء التفاوض تحت سقف 

 . وط واآلالم التي يتعرض لها الفلسطينيونالضغ
ودعا إلى موقف تضامني عربي وإسالمي مع فلسطين لدفع الموقف العربي واإلسالمي العام باتجاه تبني 

 . القضية الفلسطينية في آفاقها السياسية إلى جانب تحسس المسؤولية في الدفاع عن الفلسطينيين
كما زاره . وكان استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار. والتقى وفداً من الحجاج الباكستانيين

 . الوزير إبراهيم شمس الدين
 ٨/١٢/٢٠٠٨السفير،    

  
  نتقد الصمت الدولي حيال ما يجري في فلسطين اليمني يالرئيس .٥٠

اهللا صالح الصمت الدولي حيال ما يجـري فـي            الرئيس اليمني علي عبد     انتقد : صادق ناشر  -صنعاء  
، ودعا إلى ضـرورة أن تـضطلع        "اإلسرائيلي"ن، بخاصة في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار         فلسطي

األمم المتحدة بدورها ومسؤوليتها اإلنسانية واألخالقية في وضع حد للمأساة اإلنسانية القاسية التي يعاني              
ند السابع من ميثـاق     منها الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، واستخدام القوة ضد االحتالل طبقاً للب           

األمم المتحدة من اجل إجبارها على إنهاء حصارها الجائر وااللتزام بقرارات الشرعية الدوليـة، وجـدد                
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دعوته للفصائل الفلسطينية إلى تجاوز حالة الخالف واالنقسام والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الوحدة                
  .ه العادلةالوطنية لما فيه خدمة ومصلحة الشعب الفلسطيني وقضيت

  ٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
 البد من إرادة سياسية فلسطينية لقيام الدولة:  بسيونيمحمد .٥١

الغرفة الثانية في البرلمـان     ( رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى         قال:  أحمد رحيم  -القاهرة  
". ار الفلسطيني تدخالت إقليمية تعرقل الحو   "سفير مصر السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني أن         ) المصري

إن لم تكن هناك إرادة سياسية من جانب الفلسطينيين، فلن تكون هناك دولة، إذ كيف يمكن أن                 : "أضافو
لذلك تسعى مصر إلى تحقيق المصالحة من أجـل     و . تقام دولة فلسطينية في ظل هذا االنقسام والصراع؟       

ي المفاوضات لتحقيـق أمـل      تشكيل حكومة وفاق وطني ترفع الحصار وتشرف على االنتخابات وتجر         
والبد من أن تكون القرارات صادرة عن الفلسطينيين من أجل قـضيتهم ودولـتهم،              ... الدولة الفلسطينية 

  ".اتركوا الفلسطينيين يأخذون قرارات لمصلحة قضيتهم... وليس لتحقيق أجندات إقليمية تعرقل الحوار
  ١١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  إلى اجتماع طارئ بشأن غزة" سالميالمؤتمر اإل"إيران وقطر تدعوان  .٥٢

أكد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اتـصال                 : ا ب د
  . في قطاع غزةإنسانيةهاتفي بينهما أمس، ضرورة العمل على منع وقوع كارثة 

االتصال الهاتفي الجـرائم الوحـشية       في   أيضا الزعيمين تناوال    أن) إرنا(وذكرت وكالة األنباء اإليرانية     
  ".التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة

 بكل ما يمكن للحد مـن جـرائم         اإلسالميةضرورة التعاون المشترك بينهما وقيام الدول       "وأكد الزعيمان   
  ".الصهيونية وتقديم العون للشعب الفلسطيني المضطهد

التخاذ التدابير الالزمة وكافـة      "اإلسالمي عقد اجتماع طارئ لمنظمة المؤتمر       أهمية على   وشدد الجانبان 
السبل المتاحة لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والعمل على ممارسة الضغوط على الـصهاينة وحمـاتهم               

  ".لوقف الممارسات الظالمة للكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين
  ٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  لتوفير األدوية لغزة ألف دوالر ٢٥٠ترصد " لقطريا الهالل" .٥٣

ألف دوالر كردة فعل أوليـة لحـساب        )٢٥٠(قامت جمعية الهالل األحمر القطري باعتماد        :هديل صابر 
مكتب الهالل القطري في رام اهللا لتوفير كمية من األدوية حسب األولوية القصوى وذلك من خالل قوائم                 

مليون واثنان وثمـانون ألفـاً      "حة الفلسطينية التي نادت بضرورة توفير       األدوية المتوافرة من وزارة الص    
لتوفير األدوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات المختبرات الطبية نتيجة النقص الحـاد           " وخمسون دوالراً 

في مخزون األدوية لديها إضافة لكونها استنفذت من صيدليات مستشفيات الوزارة األمر الـذي يـشكل                
  .بمستشفيات القطاع ياً على حياة المرضىخطراً جد

هذا وقد وصفت التقارير الواردة من اللجنة الدولية للصليب األحمر الوضع الطبي بمستـشفيات القطـاع                
بالحرج والخطير حيث شهدت األسابيع األخيرة توقف استيراد المستلزمات الطبية األساسية،األمر الـذي             

  ..تأسهم في تفاقم الوضع الحرج للمستشفيا
  ١١/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق، قطر
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  إلخوان بالوقوف خلف تظاهرات أمام سفاراتهاا تتهم حماس ومصر .٥٤
كشف مصدر رسمي مصري أن القاهرة رصدت خالل األيام الماضية تنـسيقاً            :  محمد صالح  -القاهرة  

 الـسفارات   أمامبين حركة حماس وجماعة اإلخوان المسلمين، في مصر ودول أخرى، لتنظيم تظاهرات             
المصرية في أكثر من عاصمة أوروبية وعربية، بهدف الضغط على القاهرة تحت الفتة كسر الحـصار                
عن قطاع غزة، مؤكدا أن التظاهرات التي تبنتها جماعة اإلخوان في مصر أخيراً جزء مـن المخطـط                  

  .المتفق عليه بينها وبين حماس
ي ترتديه حماس بـزعم التحـرك باسـم         سقطت األقنعة وخصوصاً القناع الذ    " "الحياة"وقال المصدر لـ    

 إلـى وظهرت الجماعة كتنظيم يسعى     .  تتعلق بالمقاومة  وأخرى إسالمية واختبائها خلف شعارات     اإلسالم
 عن اعتقاده بان حماس تـسعى       وأعرب". القفز على السلطة من دون اكتراث بمصالح الشعب الفلسطيني        

حتى تعطيها إسرائيل   "ة، ومن أي طرف آخر،       تهدئة طويلة مع إسرائيل وتلهث وراء وساطة مصري        إلى
  ". هذه التهدئة لتستتب لها األمور في قطاع غزة وتستقر فيها كسلطة حاكمة

  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  على تنفيذ خطوات عملية تكفل حماية الفلسطينيين يحض المجتمع الدولي الغيطأبو  .٥٥

الستمرار حرمان الشعب   «ق بالده البالغ    أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن قل        : القاهرة
الفلسطيني من التمتع بأبسط حقوقه وحرياته األساسية بدءاً من الحق في الحياة مروراً بحق السكن والعمل                

  ."والتعليم وانتهاء بالحق في الحرية وتقرير المصير
لـس األمـم المتحـدة       ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تنفيذ التوصيات والقرارات المتعاقبـة لمج           

  .وخبرائها المعنيين بحقوق اإلنسان في شأن الوضع في االراضي المحتلة
لكل المواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقات حقـوق اإلنـسان           » االنتهاكات المنهجية «وطالب بالتدخل لوقف    

فلسطينيين من  وحض المجتمع الدولي على تنفيذ خطوات عملية تكفل حماية ال         . والقانون اإلنساني الدولي  
  .»أبشع أنواع وأشكال االنتهاكات ضد حقوقهم وحرياتهم األساسية«

  ١١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
   يستغرب ترفيع العالقات األوروبية اإلسرائيليةالغيطأبو  .٥٦

أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن دهشته لموقف االتحاد األوروبي األخير في شـأن                
على رغم تأكيد الجانب األوروبي ألهمية الربط       : " اإلسرائيلية، وقال في بيان    -ية  ترفيع العالقات األوروب  

بين ذلك األمر والمواقف اإلسرائيلية إزاء ملف عملية السالم، فإن الموقف األوروبي الذي تم التعبير عنه                
ن في اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في بروكسل يدعو إلـى االسـتغراب، خـصوصاً أ             

إسرائيل لم تبد أي انفتاح ُيذكر تجاه ملف عملية السالم في الفترة األخيرة، بل على العكس نشهد تسارعاً                  
في وتيرة االستيطان، ومواصلة بناء الجدار العازل، فضالً عن مواصلة سياسة تـضييق الخنـاق علـى                 

  ". مسبوقةالشعب الفلسطيني التي تسببت في تدهور األحوال المعيشية في غزة لدرجة غير
ال يمكن أن نستغرب اآلن إذا ما مضت إسرائيل في مواصلة سياساتها غيـر              : "وأضاف وزير الخارجية  

، إذ أن مـن     األخيرعابئة بأي موقف أو رد فعل للمجتمع الدولي، خصوصا عقب ذلك الموقف األوروبي              
إلنـسان، إال أن ذلـك   المعروف أن االتحاد األوروبي طالما وقف مع الشرعية الدولية واحترام حقـوق ا      

الموقف األوروبي األخير يوجه رسالة غير مباشرة إلى الجانب اإلسرائيلي بأن لديه صكا مفتوحا للمضي               
  ".قدماً في سياساته السلبية ذات اآلثار الكارثية على مسيرة عملية السالم

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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   عن غزةلرفع الحصار لدى طهران على التظاهر أمام بعثتها تحتجمصر  .٥٧
أبلغت مصر إيران رسمياً احتجاجهاً على التظاهر أمام مقر بعثتها الديبلوماسـية فـي طهـران                : القاهرة

  . القيادات المصرية في الصحف اإليرانيةإلىواالنتقادات الموجهة 
ونظمت تظاهرات عدة أمام مقر بعثة مصر الديبلوماسية في طهران لالحتجاج على حصار قطاع غـزة                

وأطلقت خالل التظاهرة شعارات اتهمت مصر بالتراخي عـن فـك           . بفتح معبر رفح الحدودي   والمطالبة  
  .الحصار

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 سفينة مساعدات إيرانية إلى غزة  .٥٨

 قطاع غزة المحاصر إلى سترسل سفينة مساعدات أنها، أمس" اإليرانيالهالل األحمر " أعلنت هيئة :أ ب
 طن من المساعدات التي تشمل ألف السفينة ستحمل إنيئة احمد موسوي، وقال مدير اله. األسبوع المقبل

 القرار اتخذ عقب رفض السلطات المصرية السماح للحمولة أن إلىاألدوية والمواد الغذائية، مشيرا 
 .  غزة عن طريق البرإلىبالعبور 

 ١١/١٢/٢٠٠٨السفير،    
  
  شيخ األزهر ال علم له بحصار غزة:  مصريةصحيفة .٥٩

ال أعلم أن هناك    "محمد سيد طنطاوي قوله      شيخ األزهر  عن" المصري اليوم "نقلت صحيفة   .): آي.بي.يو(
وقالت الصحيفة إن أقوال طنطاوي وردت في جزء حذف من نـص مقابلـة ضـمن    " حصاراً على غزة 

  .برنامج تلفزيوني بثه التلفزيون المصري األسبوع الماضي
هـي  " من الوصول إلى السعودية متسائالً بلهجة مصرية         ورد طنطاوي على سؤال بشأن منع حجاج غزة       

حصار إيه، وقـرف    "وأضاف  !". اللي مانعة الحجاج؟، وافرض إنها عاملة الحصار وإحنا مالنا        " إسرائيل"
  ".إيه؟

  ٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
  "سرائيلإ"االتحاد األوروبي يقرر تعزيز عالقاته مع  .٦٠

، مشدداً على ضرورة    "سرائيلإ"قراراً بتعزيز عالقاته مع     مس  أول من   أوروبي  اتخذ االتحاد األ  : بروكسل
ن يتم ذلك في موازاة تعزيز الحوار بين الدولة العبرية من جهة والفلسطينيين والدول العربية من جهـة                  أ

  . في عملية السالم"التوازن"، بغية عدم التأثير سلباً على أخرى
 تم تبنيه في بروكسل، تكثيف االتـصاالت        النإعوقرر وزراء خارجية دول االتحاد، بحسب ما جاء في          

 / في نيسان  إقراره سيتم   "سرائيلإ" و األوروبيطار اتفاق بين االتحاد     إ في   "سرائيلإ"على مستوى عال مع     
ولى بين االتحاد   أن قمة   أوقال وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبرغ لصحافيين        . ٢٠٠٩ابريل عام   
ولـى مـن سـنة     الستة األاألشهر المقبلة، وربما اعتباراً من األشهرالل  قد تعقد خ "سرائيلإ" و األوروبي
  . خالل تولي تشيكيا رئاسة االتحاد٢٠٠٩

 " المشاركة في مهمـات مدنيـة      إلى "سرائيلإ"احتمال دعوة   " استعداده للبحث في     األوروبيعلن االتحاد   أو
 تكـون المـصلحة المـشتركة       بحسب كل حالـة وعنـدما     "منية  طار سياسته الدفاعية واأل   إينفذها ضمن   

 في  "سرائيلإ"حوار غير رسمي مع     "األقل  مرة واحدة سنويا على     "كد االستعداد إلجراء    أكما  . "مطروحة
  .المسائل االستراتيجية الكبرى

تفـسير  "ي  أفي المقابل، شدد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير على وجوب عدم التوقـف عنـد                
ن تعزيـز   أ) التي تم تبنيهـا االثنـين     (قلنا في الوثيقة    ": ، وقال لصحافيين   لقرار تعزيز العالقات   "سياسي
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ن أذ  إ صعب بعض الشيء مـع الفلـسطينيين،         األمر أنال  إ ":، مضيفا ً  "العالقات مع فلسطين سيأتي تالياً    
  ." في ظل عدم وجود دولة تعقيداًأكثرمر األ

شـادت دول االتحـاد     أ،  والـدول العربيـة    بين االتحاد    لى الحرص على التوازن   إنه مؤشر   أوفي ما بدا    
 العالقات  "احتماالت تعزيز "خيراً بين دول االتحاد والمغرب، وبـ       أر  أق بتعزيز العالقات الذي     األوروبي

طار، وطلب مصر تعزيز عالقاتهـا مـع        إ المفاوضات مع ليبيا حول اتفاق       وإطالقردن،  مع تونس واأل  
  .األوروبياالتحاد 

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  "أفعال"ؤول دولي يطالب األمم المتحدة بترجمة تنديدها بحصار غزة إلى مس

شدد مسؤول حقوقي دولي على مسؤولية األمم المتحدة في ترجمة أقوالها المنددة بالحصار الخانق              : جنيف
المفروض على المليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة إلى أفعال، معتبراً أن الوقت قـد حـان                  

  .بفعل دولي يرفع الحصارللقيام 
فقد قال ريتشارد فالك، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق اإلنسان في األرض الفلـسطينية المحتلـة،                

في غزة فـوراً، ودعـا األمـم        " الكارثة اإلنسانية "، يجب اتخاذ خطوات للحد من       )٩/١٢(اليوم الثالثاء   
  ".تحويل الكلمات إلى أفعال"المتحدة إلى 
األمم المتحدة، على أقـل تقـدير،       "، مشيراً إلى أن     "ما) دولي(الوقت قد حان التخاذ فعل      "ن  وقال فالك إ  

  .، وفق ما شدد عليه"يجب أن تبذل الجهود الكافية لتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية
   ٩/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
 يش بكرامةاإلمدادات التي تدخل غزة تكفي للبقاء على قيد الحياة وليس للع :العفو الدولية .٦١

 اإلسرائيلي المفروض علـى قطـاع   حذرت منظمة العفو الدولية من آثار الحصار   :  اشرف الهور  -غزة  
، مـشيرة   "ي وقت مضى  أشد خطورة من    أيجر على سكان غزة عواقب      "نه  في تقرير لها إ   ، وقالت   غزة
ربمـا  "قالـت   و. ساسية انخفضت الشهر الماضـي    نسانية والضرورات األ   المساعدات اإل  إمداداتن  ألى  إ

ال، ولكن  إسرائيلية تسمح بما يكفي للمحافظة على بقاء سكان غزة على قيد الحياة ليس              تكون السلطات اإل  
 . "ن يكون كافيا للسكان كي يعيشوا بكرامةأذلك بعيد كل البعد عن 

  ١٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  لمرت وفياضوأوباما يدعم مبادرة براون لتحريك السالم خالل استقباله كالً من أ .٦٢

ذكر تقرير صحافي في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون حـصل علـى دعـم                 : لندن
الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما لمبادرته عقد اجتماعين في عشرة دونينغ ستريت مـع كـل مـن                  

  . ونظيره الفلسطيني الدكتور سالم فياضأولمرت ايهود اإلسرائيليرئيس الوزراء 
ولمرت وفياض خالل وجودهما في لندن منتصف الـشهر الجـاري           أد براون أخيراً أنه سيجتمع مع       وأك

ذي صـنداي   "وقال مراسـل صـحيفة      . بهدف بحث سبل دعم االقتصاد الفلسطيني وإحياء عملية السالم        
اً ن مـصدر أسـرائيل،  إ البريطانية في تل أبيب المعروف بعالقاته الوثيقة بالمؤسسة الحاكمة فـي      "تايمز

مطلعاً في واشنطن أوضح أنه كان هناك تنسيق في شأن المبادرة البريطانية مع مسؤولين يعملـون مـع                  
 الفرصة القائمة خالل األسابيع القليلة قبل توليه الحكم، لذلك فإنه يؤيد خطـة              إضاعةأوباما الذي ال يحبذ     

  .براون للعمل على تحريك عملية السالم
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 أوبامـا ن  أ "سـرائيل إ" خالل لقائه بعض الشخصيات البارزة فـي         أبيب وأعلن السفير البريطاني في تل    

  . سيعمل على أن تكون قضية الشرق األوسط في مقدمة أولويات أجندته في السياسة الخارجية
  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  النووية" إسرائيل"أمريكا تتجسس على ترسانة  .٦٣

 بأن الواليات المتحدة تتجسس بـشكل       ةسرائيليمخابرات اإل الرواية رسمية جديدة ألجهزة     أفادت  : رويترز
لمحاولة جمع معلومات بشأن ترسانتها النووية المفترضـة ومـداوالت حكوميـة      " إسرائيل"روتيني على   

تـستخدم   "اإلسـرائيلية  عاما للمخابرات    ٦٠نظرة داخلية على    : عمل متميز "وطبقا لرواية بعنوان     .سرية
 األمريكيـة ل التجسس االلكتروني وموظفين مدربين من السفارة        مريكية تكنولوجيات مث  أأجهزة مخابرات   

  ".    لجمع معلومات مخابرات منهجية"في تل أبيب 
زور وهو ضابط متقاعد في جهاز       -ويقول الكتاب في فصل حول التجسس المضاد الذي كتبه باراك بن          

 ومـا يجـرى داخـل       ائيليةاإلسـر  غير التقليديـة     اإلمكانياتتتحرى الواليات المتحدة    " "شين بيت  "ـال
  ".مجموعات اتخاذ القرار
تلك الجهود بأنها غير خطيرة بشكل كبير في ضوء العالقـات الدفاعيـة             " رويترز"ووصف بن  زور ل      

في نهاية األمر ال تريد الواليات المتحدة أن تفاجأ         "وإدارة بوش، وأضاف    " الكيان الصهيوني "الوثيقة بين   
  ". حتى من خاللنا. بشيء

  ١١/١٢/٢٠٠٨ج، الخلي
  
 النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ليس من أولويات أوباما: وزير خارجية فرنسا السابق .٦٤

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السابق هـوبير فيـدرين، أن الهـدف األول             : نجم  ميشال أبو  - باريس
، ومعالجـة  "العـالم إعادة ترميم صورة ونفوذ أميركا في "للرئيس األميركي القادم باراك أوباما يكمن في      

ويرى فيدرين أن دبلوماسية أوباما ستنصب علـى العـراق وأفغانـستان            . الوضع االقتصادي األميركي  
 اإلسـرائيلي مـن     -وباكستان وإيران، ما يعني أن من المرجح أال يكون موضوع النـزاع الفلـسطيني               

  . أولوياته المباشرة
  ١١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
  يديولوجيتواصل تطورها األ وشريك في عملية السالم حماس : فرنسي سابقدبلوماسي .٦٥

وسـط فـي    فريقيا والـشرق األ   أ دعا ايف اوبان دوال ميسوزيار الباحث والمدير السابق لدائرة           :ب.ف.ا
لى فتح قنـوات الحـوار بـين        إ) الثالثاء(أمس  " لوموند"وزارة الخارجية الفرنسية في مقال في صحيفة        

تطورهـا  "تواصـل   " شريك فـي عمليـة الـسالم       "بأنهااس التي وصفها    االتحاد األوروبي وحركة حم   
  ".يديولوجياأل

 واضـحة   أشـارات  متزامنا مع قيام حماس بإرسال       إطالقهحواراً صريحا تأخذ فرنسا مبادرة      "ن  أوقال  
  ".سرائيلإ"مع " لى المساهمة في تمديد أمد التهدئةإعمال العنف، قد يؤدي على الفور ألوقف 

لم تعد تشير إلى    " هذه الحركة    أنن التقى قيادة حماس السياسية خالل زيارتين لغزة تبين له           أ نه بعد أكد  أو
شارات معادية  إبادة اليهود، بل يتضمن     إ إلىوال  " رائيلإس"لى تدمير دولة    إميثاقها المتشدد الذي ال يدعو      

  ." قيام الكيان الصهيونيإلىللسامية حول المؤامرة الشاملة التي قد تكون أدت 
  ١٠/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  وباماأ في عهد "سرائيلإ"ـ ال مزيد من الشيكات على بياض ل: نديكأ .٦٦
ن علـى الدولـة     أ "سـرائيل إ"ميركي السابق في     السفير األ  أنديك قال مارتين    :)ا ف ب  (القدس المحتلة   

خب باراك   يتسلم الرئيس المنت   أنن ال تتوقع الحصول على شيكات على بياض من واشنطن بعد            أالعبرية  
 في معهد بروكنغـز     األوسط مدير مركز سياسة الشرق      أنديكوقال   . مهام منصبه في كانون الثاني     أوباما

  .ن عهد الشيكات على بياض انتهىأوالمقرب من وزيرة الخارجية المقبلة هيالري كلينتون، 
  ٨/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
 لنمساويةتتواصل في جامعة اينسبروك ا" أسبوع فلسطين"فعاليات  .٦٧

 ٥/١٢/٢٠٠٨تتواصل في جامعة اينسبروك النمساوية فعاليات أسبوع فلسطين والتي ابتدأت يوم الجمعة             
 . والتي بادرت إليها مجموعة من الطالب الناشـطين النمـساويين والعـرب            ١٢/١٢/٢٠٠٨وتختتم يوم   

 في التطهيـر    وتضمن أسبوع فلسطين عددا من األنشطة والندوات والمحاضرات والمعارض، تمحورت         
 وأوضاعهم وموقعهم ضمن القضية الفلسطينية وفي الالجئين وحق         ٤٨العرقي والنكبة وفي فلسطينيي ال    

 .العودة
إلـى  " سـرائيل إصدقاء  أمجموعة  "هذا وسعت األوساط الصهيونية الموالية إلسرائيل من خالل ما يسمى           

 ,التعطيل على البرنامج
 ١٠/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  ع الضائوالوقتعباس  .٦٨

  حسام كنفاني
، التي تجلت خـالل العـام       "اإلسرائيلية"يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكتف من المماطلة            

 أسيراً الذي اعطـاه رئـيس       ٢٥٠وعد ال   . الماضي، وال تزال تظهر له بأبشع صورها في األيام الحالية         
كان . متهما األخيرة أصبح في خبر كان     ، إيهود اولمرت، للرئيس الفلسطيني خالل ق      "اإلسرائيلي"الوزراء  

من المفترض أن يكون اإلطالق بمثابة عيدية للفلسطينيين لمناسبة عيد األضحى، إال أن العيد مـر مـن                  
  .دون أن يرى هؤالء الفلسطينيون األسرى طعم لقاء األسر واألحبة

 خلصت النوايا فـي مـا       ان تقدمه للرئيس الفلسطيني، في حال     " إسرائيل"هذا الوعد هو أدنى ما يمكن ل      
وإطالق األسرى كان من المفترض أن يكون انعكاساً بسيطاً جداً لخطب أولمرت            . يتعلق بالعملية السلمية  

إال أن عـدم    . والفلسطيني والعربي والـدولي   " اإلسرائيلي"السلمية التي خرج بها أخيراً على الرأي العام         
 من أي مضمون، وما الحديث عن االنسحاب مـن          التطبيق أظهر جدياً أن مواقف أولمرت وغيره فارغة       

األراضي الفلسطينية ومن الجوالن السوري المحتل إال استعراضات كالمية ال تجد لها علـى األرض أي            
  .تطبيق

ألي خطوة تقدم تجاه عملية التسوية، حتى ولو كـان          " اإلسرائيلي"إشارات كثيرة تدل على عدم االستعداد       
ورغم ذلك ها هـو     . في سجونها " إسرائيل" ألفاً تحتجزهم    ١١ أكثر من    إطالق عشرات األسرى من أصل    

قمة، في حال انعقادها، ستكون مستغربة      . الرئيس الفلسطيني سيتجه إلى لندن لعقد قمة جديدة مع أولمرت         
جداً وتطرح أكثر من تساؤل حول غاية عباس منها، وال سيما أن أياً من وعود القمم الـسابقة لـم يجـد                      

فما الغاية والفائدة من قمم إضافية مع رئيس وزراء في طريقه إلى الرحيل بعد تقديم               . ى التطبيق طريقه إل 
كان من األفضل لعباس الحفاظ على ماء الوجه وااللتفات إلـى الـداخل الفلـسطيني               . الئحة اتهام ضده  

  .مقبلشباط ال/في االنتخابات المبكرة في فبراير" إسرائيلياً"لتوحيده في وجه ما هو قادم 
فعباس ال شك يعلم، أو يجب أن يعلم، أن أي لقاء مع أولمرت في هذا الوقت هو مضيعة للوقت، وال أمل                     

حتى أن رئيس الوزراء البريطاني غـوردن  . يرتجى منه، سواء كان اللقاء في القدس المحتلة أو في لندن    
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 ١٠"سيكون خـارج شـارع      براون في أسوأ مراحل حياته السياسية، واستطالعات الرأي تشير إلى أنه            
في االنتخابات البريطانية المقبلة، وبالتالي فهو غير قادر على اإليفاء بأي تعهد قد يقطعه لعباس               " دوانينغ

  .وأولمرت
. قد يكون تحرك أولمرت وكيله الوعود مفهوماً بالنسبة إلى رئيس حكومة في طريقه إلى التقاعد السياسي               

ءات غير ذات الجدوى غير مفهوم، وال سيما أنه يتابع مجريـات            غير أن موقف عباس ومضيه في اللقا      
بجناحه األكثر تشدداً، صعوداً سيؤدي     " الليكود"، ويرى صعود    "اإلسرائيلية"األمور على الساحة السياسية     

وما قـد   " الليكود"ربما يفترض بعباس انتظار     ". اإلسرائيلية"إلى عودة بنيامين نتنياهو إلى رأس الحكومة        
  .ومن األفضل أن يتوقف عن اللعب في الوقت الضائع. به اإلدارة األمريكية الجديدةتأتي 

  ١١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  التمييز بين القضية وأصحابها:  توظيف قضية الالجئينمسارات .٦٩

  ماجد كيالي
الـسياسية  " حاضرة في الشعارات والخطابات السائدة، حسب التوظيفات      ) األرض(ظلت قضية فلسطين     

حيث يجـري تغييـب     (ة، في حين غابت قضية شعبها، أو غيبت، بحكم الثقافة السياسية السائدة             المطلوب
، وأيضا بحكـم تمـزق      )المجتمعات واألفراد لصالح السلطات واأليدلوجيات والرموز والهويات الشمولية       
  .النسيج االجتماعي الفلسطيني، وانهيار تعبيراته وتمثالته الوطنية، بفعل النكبة

رفـض  ) وقتهـا (ذا يفسر غياب قضية الالجئين، في تلك الفترة، حتى أن النظام الرسمي العربي              ولعل ه 
وضع هذه القضية في عهدة المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة، وتم تشكيل هيئة خاصـة،                 

ون تحميـل   ، ود )تتعلق بحق العودة  (مهمتها غوث وتشغيل الالجئين فقط، دون أن حمل مدلوالت سياسية           
الدول العربية المستقبلة لالجئين تبعات أو استحقاقات بشأن حقوق الالجئين كمجموعة بـشرية، تنطبـق               
عليهم الحقوق األساسية لإلنسان، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية، التـي اقرهـا المجتمـع              

موعة وكأفراد، فـي كثيـر مـن        وبشكل مختصر فقد تم التعامل مع الالجئين الفلسطينيين، كمج        . الدولي
  .األحوال، في إطار من الرؤى أو التوظيفات السياسية، كما تم التعامل معهم كقضية أمنية

من ذلك يصح االستنتاج بأن الهوية الوطنية الفلسطينية تبلورت ليس كرد على واقع النكبة واالقتالع مـن       
لتكرس واقع التشرد والحرمان من الهويـة       األرض، فقط، أي في مواجهة إسرائيل، وإنما أيضا كانعكاس          

والحقوق في أماكن اللجوء؛ وقد لعب المخيم، الذي هو بمثابة معزل، بكل ما اكتنفت به حياة الالجئين من                  
  .معاناة ومرارة دورا كبيرا في بلورة تلك الهوية

ـ               رة تمـاهى هـذا     الالفت أن مرحلة صعود الحركة الفلسطينية لم تشهد رفع شعار العودة، ففي تلك الفت
األنكى أن قيادة منظمـة التحريـر       . الشعار مع هدف التحرير، وبدا كتحصيل لعملية التحرير المفترضة        

، لم تفعل شيئا للتمييز بين الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وبين الحقوق المدنيـة              )وفصائل المقاومة (
ما ) وضمنه لبنان (كانة في الوضع العربي     والفردية لالجئين في أماكن اللجوء، في وقت بلغت فيه من الم          
  .يمكّنها من ذلك، لتحسين أوضاع الالجئين وتخفيف معاناتهم

، عن هذا التقصير، بـل إن هـذه         )كشأن النظام العربي  (والشك أن قيادة المنظمة تتحمل مسؤولية كبيرة        
، علـى   )آنـذاك (ياتهـا   القيادة لم تقدم شيئا على صعيد استنهاض مجتمعات اللجوء والشتات، برغم إمكان           

صعيد تبني مطالباتهم الحقوقية، وعلى صعيد تطوير إطارات تمثيلهم، وأشكال مشاركتهم فـي حـركتهم               
  .والثابت أن هذه القيادة تعاملت مع هذه المجتمعات بطريقة استخدامية، ومزاجية. الوطنية

 إقامة دولة فـي الـضفة       بدا أن قيادة المنظمة حصرت قضية فلسطين بمجرد       ) ١٩٩٣(بعد اتفاق أوسلو    
والقطاع، ما أدى إلى اضطراب النظام السياسي، وتشوش الثقافة السياسية، وتولّد خيبة أمل في تجمعـات                
الالجئين؛خصوصا أن ذلك تساوق مع تحول ثقل الحركة الوطنية إلى الداخل، وتهمش منظمة التحريـر،               
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وبغض النظر عما   . تهم وكفاحهم، لحساب السلطة   التي كانت بمثابة كيان سياسي للفلسطينيين، ورمزا لهوي       
المواتيـة  (تريده، أو تستطيعه، تلك القيادة فالواضح أن موازين القوى والمعطيـات العربيـة والدوليـة                

وأن التفاوض في هذه الظروف لن يفضي إلى تجسيد حق          . ما كانت تجلب الدولة والعودة معا     ) إلسرائيل
  .العودة

لالجئين، كنتيجة لالنقسام السياسي، مـن حـول        " حق العودة "شهدت بروز شعار    النتيجة ان تلك المرحلة     
، في الصراع على مكانـة القيـادة فـي          ")حماس"أهمها  (مشروع التسوية، وكنتيجة لصعود قوى أخرى       

  .الساحة الفلسطينية؛ وأيضا، كنتيجة للتضاربات والتوظيفات والمداخالت السياسية اإلقليمية
، ١٩٤لخضوعه لمنطوق القرار    " حقّ العودة "ارضة كانت، في البداية، تقلّل من شأن        الالفت أن قوى المع   

القاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل، ولكنها عادت وتلقفته، بعد أن اكتشفت أنه يخـدم                
 تفسر  أجندتها في الصراع الداخلي، ولجهة كشف وإحراج قيادة المنظمة والسلطة وفتح، لكن من دون أن              

أو (األمر الذي يثير التساؤالت     (!) كيفية قبولها بهذا الحق، الذي يرتبط باالعتراف بوجود إسرائيل كدولة           
  .حول حقيقة وأغراض تبنيها له) الشبهات

ولعل هذا يفسر كيف أن قضية الالجئين، وضمنها قضية حق العودة، ورفض التـوطين، عـادت إلـى                  
ي، فقط، أما في الممارسة العملية فإن هذه المعارضة لم تفعل شيئا،            الصدارة على صعيد الخطاب السياس    

بدورها، على صعيد تحسين أوضاع الالجئين، وتبني المطالب بشأن تمكينهم من الحقوق األساسية، كمـا               
  .وال على صعيد بلورة أطرهم التمثيلية، وشكل مشاركتهم في العملية الوطنية

تحرير غير متوفّرة في األفق المنظور، فثمة عديد من المـشكالت           اآلن، وطالما أن معطيات وممكنات ال     
والتعقيدات والمداخالت، إضافة إلى قضايا العودة والحقوق والتمثيل، يمكن طرحها، على الجميع والسيما             

  .على المعارضة
وق مثال، ثمة أكثرية من الالجئين باتوا مواطنين في األردن، فكيف يتم حجب هذه الواقعة؟ وكيف يتـسا                

ذلك مع دعوات رفض التوطين؟ ثم ما هو البديل العملي المطروح في المدى المنظور؟ أيضا، إذا كانـت                  
، فلماذا يجب تمييز شعبها وإبقائهم فـي        "الشامي مع المغربي  "قضية فلسطين قومية، بمعنى يتساوى فيها       

هضة التوطين، دفعـا لهـم      مكانة الالجئ منتقص الحقوق؟ ثم أال يعتبر التمييز ضد الالجئين، بدعوى منا           
للهجرة، في حين أن تحسين أوضاعهم ومنحهم حقوقهم يسهل استنهاض قـدراتهم مـن اجـل حقـوقهم                  

  ؟)وضمنها حق العودة(
أخيرا أي السبل أجدى لدعم قضية الالجئين، عقد المؤتمرات والمهرجانات، والخطابـات الحماسـية، أم               

فيف معاناتهم؟ مثال، ما الذي تم فعله إلسـكان الجئـي           حشد الجهود واإلمكانيات لمعالجة مشكالتهم وتخ     
مخيم نهر البارد، الذين انقضى عليهم عامان في العراء؟ وما الذي تم فعله من أجـل معالجـة مـشكلة                    
الالجئين الفلسطينيين في العراق، بالكالم مع الميليشيات التي تدفعهم للهجرة، أو مع إيران كـي تـضغط                 

م ماذا فعلنا حتى ال يذهب الالجئون، من الحدود مع العراق إلى الهند وتـشيلي  على حلفائها في العراق؟ ث 
  وأيسلندا؟ فهل ستبقى القضية إذا ذهب أصحابها؟

  ٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  )٢-١( العربي الكبير الهروب .٧٠

  فهمي هويدي
اإلفالس بعد ست سنوات على إطالقها تحولت مبادرة السالم العربية إلى ورقة توت تخفي عورة العجز و               

  .العربيين، وذريعة لاللتفاف على التطبيع مع إسرائيل
)١(  
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كمن العرب طويال وسكتوا، ثم أطلقوا قبل أسبوعين غارة إعالنية احتلت مساحات كبيرة في العديد مـن                 
، كما استهدفت ثالثاً من أهم الصحف العبرية        )اإلماراتية رفضت نشرها  " الخليج"جريدة  (الصحف العربية   

وكان الهدف األساسي لتلك الغارة هـو التـرويج للمبـادرة           ). حرونوت ومعاريف وهاآرتس  يديعوت أ (
، وأثار االنتباه في هذه الغارة المحيـرة، أوال أنهـا           ٢٠٠٢السعودية، التي تبنتها قمة بيروت العربية عام        

ن شـعاري   مارست ألول مرة نوعا مع التطبيع اإلعالني مع العدو اإلسرائيلي، وثانيا أن اإلعالن تـضم              
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وثالثا أنه نشر في الصحف العربية لمخاطبـة القـراء                
الذين يعرفونها جيدا، كما نشر بالعبرية في الصحف اإلسرائيلية لمخاطبة أناس يرفضونها، وقد حرصت              

عربية وإسـالمية فـي إشـارة        دولة   ٥٧الجهة التي نظمت العملية على إحاطة اإلعالن المنشور بأعالم          
  .موحية ال تخفى داللتها

أغلب الظن أن الجامعة العربية هي التي تبنت هذه العملية مع السلطة الفلسطينية، األمـر الـذي يثيـر                   
 في الرد تلوح في األفق أربعة احتماالت، أحدها أن يكون الهدف هو تغطية الفشل               -لماذا اآلن؟   : السؤال

لسلطة الفلسطينية مع اإلسرائيليين، كما قد يكون الهـدف امتـصاص أصـداء             الذي منيت به مفاوضات ا    
مؤتمر حوار األديان الذي عقد في نيويورك مؤخرا، وشهد ألول مرة جلوس العاهل السعودي الملك عبد                

على مائدة واحدة،   " شمعون بيريز "اهللا، الذي أطلق المبادرة حيث كان وليا للعهد، مع الرئيس اإلسرائيلي            
ا كان الهدف هو محاولة التأثير على الناخب اإلسرائيلي، لكي يصوت للحزب المؤيد للمبادرة فـي                وربم

ربما أيضا كان الهدف هو تقديم أوراق اعتماد العالم         . االنتخابات المقرر إجراؤها هناك في فبراير القادم      
  .ر القادمالعربي إلى اإلدارة األمريكية الجديدة، قبل استالمها السلطة في أواخر يناي

سواء كان بعض هذه األسباب أو كلها وراء شن الغارة اإلعالنية، فالشاهد أن المبـادرة اسـتدعيت مـن     
مكمنها ووضعت على الطاولة أمام الجميع معلنة على المأل أن العرب سجلوا فيها عرضا لحل الـصراع                 

  .الممتد مع إسرائيل
)٢(  

قبل ولي العهد السعودي، األمير عبد اهللا بن عبد العزيز          لم تأت المبادرة من فراغ ولكنها حين أطلقت من          
 أصبح لها سياق آخـر وهـدف        ٢٠٠٢وحين تبناها مؤتمر القمة العربية في عام        . كان لها هدف وسياق   

آخر، انضاف إلى األول، وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحا فربما جاز لنا أن نقول بأن المبـادرة بـدأت                    
هته المملكة العربية السعودية، وأصبحت في النهاية محاولة للخروج مـن           محاولة للخروج من مأزق واج    

  .مأزق يواجه النظام العربي، وهذا منطوق يحتاج إلى بعض الشرح
إذ ليس خافيا على أحد أن المملكة العربية السعودية واجهت حرجا بالغ الشدة، بسبب أحـداث سـبتمبر                  

ن الشباب السعوديين في ارتكاب الجريمـة التـي          م ٢١ من   ١٩، الذي تحدثت األنباء في ضلوع       ٢٠٠١
وألن وقع الصدمة كان صاعقا في الواليات المتحدة        . استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك      

كما أنها كانت سببا فـي توجيـه        . كما هو معلوم، فإنها أدت إلى تدهور سمعة المملكة بشكل فادح هناك           
م األمريكي بشكل خاص واإلعالم الغربي بوجه عـام، وكانـت           هجمة إعالمية شرسة ضدها في اإلعال     

الموجة العدائية أعلى بكثير من أن تستوعب بواسطة شركات العالقات العامة المتخصصة التي يـستعان               
  .بها في مثل هذه الحاالت

ت ثمة كالم كثير عن االتصاالت التي أجرتها المملكة لتجاوز األزمة وإعادة ترميم صورتها التي شـوه               
بالكامل، لكن الشق الذي يعنينا في هذه االتصاالت هو ما يتعلق بالدور الذي لعبه الـصحفي األمريكـي                  

في استدعاء فكرة المبادرة، التي انطلقت من االنطباع الرائج في أوساط النخبـة             " توماس فريدمان "البارز  
اإلعالم هناك، فما عليك إال أن      العربية، ويتلخص في أنك إذا أردت أن تستميل اإلدارة األمريكية وتكسب            

تطرق باب إسرائيل أوال التي تملك وسائل ترقيق قلوب السياسيين األمريكيين، وضبط إيقـاع الخطـاب                
  .اإلعالمي في واشنطون
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 لكـن   – محرر صحيفة نيويورك تـايمز       –" فريدمان"ال نستطيع أن نحدد بالضبط حجم الدور الذي لعبه          
رتبط بصلة وثيقة مع إسرائيل بحكم يهوديته، كان موجودا في قلب المبادرة            القدر الثابت أن الرجل الذي ي     

التي أريد بها تحسين صورة المملكة بما يقدمها على أنها داعية سالم من خالل تبنيهـا أطروحـة لحـل                    
الحظ أن مؤتمر حوار األديان األخير الذي عقـد فـي نيويـورك             ( معضلة الصراع العري اإلسرائيلي     

  ) .عبد اهللا وشمعون بيريز يمثل خطوة أخرى على ذات الطريقبحضور الملك 
)٣(  

المناخ العربي كان مهيأ الستقبال المبادرة واالحتفاء بها، لسبب جوهري هو أن النظـام العربـي كـان                  
. إذا استخدمنا التعبير الذي أطلقه األستاذ هيكل في وصفها        ". التهافت على السالم  "حينذاك قد دخل مرحلة     

م هـي   ١٩٧٩قيات كامب ديفيد التي وقعها الرئيس أنور السادات مع مناحيم بيجين فـي عـام                كانت اتفا 
الحلقة األبرز في بدايات تلك المرحلة، ذلك أنها أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي اإلسـرائيلي،                
مقابل انسحاب قوات االحتالل من شبه جزيرة سيناء، مع تجريدها من السالح وحظـر دخـول القـوات             

" آخر الحـروب "م هي ١٩٧٣لمسلحة المصرية إليها، وحين أعلن الرئيس السادات أن حرب أكتوبر لعام  ا
مع إسرائيل، فإنه بذلك اعتبر المفاوضات خيارا وحيدا في التعامل مع إسرائيل، وهو مـا سـوغ لقـادة                   

جهـة مـع    الدولة العبرية أن يرددوا في تصريحاتهم أن مصر خرجت من الصراع ولن تعود إلى الموا              
وزير األمن الداخلي أحدث مسؤول في الدولة العبرية أعاد التأكيد على هذه            " آفي دختر " إسرائيل، وكان   

  .النقطة في محاضرة مهمة له ألقاها بمعهد أبحاث األمن القومي في شهر سبتمبر الماضي
ببها النتقادات عربيـة  ال يفوتنا هنا أن نذكر أن الرئيس السادات حين وقع اتفاقية كامب ديفيد وتعرض بس    

، األمـر  "السالم المفتـرض "واسعة النطاق، فإن السعودية واجهت ضغوطا أمريكية لالنخراط في مسيرة     
م ١٩٨١الذي دفعها إلى تقديم مبادرة الملك فهد في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في فاس بالمغرب عام                  

األمير عبد اهللا، لكن اعتراض سوريا و دول        وتضمن آنذاك بعض األفكار التي وردت الحقا، في مبادرة          
  .أخرى عليها أدى إلى إيقافها وعدم إقرارها من قبل القادة العرب

اتفاقيات كامب ديفيد فتحت الطريق رسميا وعلنا لمسيرة التطبيع مع إسرائيل قفـزا فـوق اسـتحقاقات                 
سمية كانت قائمة بين إسـرائيل      القضية الفلسطينية، وأقول رسميا وعلنا ألن االتصاالت السرية وغير الر         

  .وبعض الدول في المغرب والمشرق العربيين
في تلك األثناء كانت منظمة التحرير الفلسطينية مازالت تتمتع ببعض العافية، وكانـت أجـواء مقاومـة                 

رغم أن  ) ال تنس أن االتحاد السوفيتي كان مساندا للحق الفلسطيني        . (االحتالل اإلسرائيلي مازالت مواتية   
لرئيس ياسر عرفات والدائرة الضيقة المحيطة به كانوا قد أصبحوا يميلون إلى فكرة الحـل الـسياسي،                 ا

عضو المجلس الوطني أمام الجمعية الراديكالية فـي لنـدن عـام            " هاني الحسن "وهو ما تحدث به السيد      
يمة يونيو لعـام    أصبح يراود أبا عمار في أعقاب هز      " الحل السياسي "م، مشيرا إلى أن التفكير في       ١٩٨٩
غير أن استمرار المقاومة وظهور حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في الـساحة مـع بدايـة     . م  ١٩٦٧

م، التي فاجأت الجميع،    ١٩٨٧الثمانينات أعطى دفعة لتيار المقاومة، بلغت إحدى ذراها في انتفاضة عام            
أثار انتباه اإلسرائيليين بوجه أخص،     وأثبتت حضورا متزايدا لدور المقاومة اإلسالمية بجناحيها، وهو ما          

. الذين وجدوا أنفسهم أمام قوة فلسطينية جديدة صاعدة، وبالتالي كان عليها أن تختار ما بين فتح وحماس                
، ١٩٩٣ففضلت أن تمد جسورها مع فتح، وهذا التواصل هو الذي أفرز اتفاقات أوسلو التي عقدت عـام                  

 وترتب على اتفاقات أوسلو عودة أبو عمار إلى غـزة،           ١٩٩٢ وبعد انعقاد مؤتمر مدريد للسالم في سنة      
. وانتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية، ومن ثم انخراطه في مسيرة التفاوض والحل السلمي مـع إسـرائيل               

 وقال فيهـا إن     ٩/٩/١٩٩٣وهو ما سجله عرفات في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي في              
تلزم نفسها بعملية السالم في الشرق األوسط، وحـال سـليما للنـزاع بـين                "منظمة التحرير الفلسطينية  

  ".الجانبين، وتعلن أن كل القضايا العالقة المتعلقة بالوضع النهائي ستحل عن طريق المفاوضات
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وحين وجدت إسـرائيل أن     . ١٩٩٤مع اإلسرائيليين في سنة     " وادي عربة "بعد أوسلو وقع األردن اتفاقية      
، ٢٠٠٤يمتثل لشروطها في المفاوضات فإنها حاصرته في المقاطعة وقتلته بالسم في عـام              أبو عمار لم    

وفي هذه األثناء واصلت إسرائيل اختراق العالم العربي، فتم تطبيع العالقات بينهـا وبـين موريتانيـا،                 
مـر   في المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمـان، األ        – قيل إنها تجارية     –وتوالى فتح مكاتب تمثيلية لها      

الذي جاء داال على أن التهافت على السالم يتقدم بخطى حثيثة، وأن إسرائيل توسـع اختراقاتهـا للعـالم              
  .العربي حينا بعد حين

)٤(  
، وخروج مصر عمليا من الصراع سرى الوهن في الجسم          ١٩٧٩منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام        

لم تعترف بأي شيء للفلسطينيين، واعتبر السالم خيارا        العربي كله، إذ تم االعتراف بدولة إسرائيل التي         
استراتيجيا في حين لم تعلن ذلك إسرائيل، واتفق على حل كل شيء بالتفاوض الذي رحبت به إسـرائيل                  

أبا إيبان أبو الدبلوماسية اإلسرائيلية عرف الدبلوماسية بأنها أن تقول كالمـا     (المستعدة للتفاوض إلى األبد     
جميع، دون أن يترتب عليه أي عمل، وشامير رئيس الوزراء األسبق قـال فـي مـؤتمر                 معقوال يقبله ال  

  ).مدريد إنهم مستعدون للتفاوض لعشرة أو عشرين سنة
في طور الوهن أيضا أصبحت المقاومة عنفا منبوذا والجهاد إرهابا منكورا، والـصراع صـار نزاعـا                 

سطين لصالح ما سمى بالـشرعية الدوليـة، ثـم          واالحتالل انتشارا، وتراجعت الشرعية التاريخية في فل      
تراجعت الشرعية الدولية، بحيث لم تعد تتمثل في قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن أو محكمة العدل                
الدولية، ولكنها صارت ما تمليه واشنطون وتوافق عليه الرباعية، في الوقت ذاته لم تعد فلسطين قـضية                 

  !".نحن أوال، وليذهب العرب إلى الجحيم"في أغلب العواصم شعار العرب المركزية، ورفع بدال منها 
هذا التقهقر المستمر على مختلف الجبهات كان بمثابة هدايا مجانية قدمها العرب إلى إسرائيل التي ظلـت   

المدهش أنه إزاء تمنعها المدعوم من الواليات المتحدة ظلت الدول العربية تقدم في             . متمنعة طوال الوقت  
  .جع تنازال جديداكل ترا

من رحم هذا الوهن المخيم خرجت المبادرة العربية بعرض يلوح بـإغالق الملـف بالكامـل والتـسليم                  
. إلسرائيل بأهم ما تريده، فيما بدا أنه هروب من المشكلة إلى األمام من خالل طرح حـل نهـائي لهـا                 

آخر ما عندها، بحيث لـم يعـد مـا          وبإعالنها اعتبرت الدول العربية أنها أبرأت ذمتها، وقدمت للقضية          
يشغلها هو تحرير فلسطين، وإنما انحصر نضالها في محاولة تسويق المبادرة فـي مختلـف المحافـل،                 

تارة من خـالل مبعـوثين للجامعـة        (!) لإلسرائيليين  " شرحها"واستجالب الرضي اإلسرائيلي ومحاولة     
ارة أخرى لتبريـر االتـصاالت الثنائيـة        ، وت )سفر وزير خارجية مصر واألردن إلى تل أبيب       (العربية  

ثم من خالل حملة اإلعالنـات األخيـرة فـي      ). اجتماع وزير خارجية البحرين السابق مع تسيبي ليفني       (
  .الصحف العربية والعبرية

أجيب -لقد مثلت المبادرة منعطفا خطيرا له تأثيره السلبي على مسيرة القضية الفلسطينية، كيف ولماذا ؟                
  . في األسبوع القادم بإذن اهللاعلى السؤالين

  ٩/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق، قطر
  
 أسئلة فلسطيني ال يفهم في السياسة  .٧١

  ياسر الزعاترة  
ثمة مواطن فلسطيني بسيط يخاف اهللا، وليست له مصلحة، ال مع حماس وال مع فتح، ابنه ليس موظفاً 

 في جنين أو نابلس، وربما هو مواطن عادي، ربما كان. في السلطة وال عضواً في حركة فتح أو حماس
كان في مخيم صبرا أو شاتيال أو عين الحلوة أو البقعة أو الوحدات أو مخيم اليرموك، وربما كان 

  .مهاجراً في إحدى المدن األوروبية
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معضلته هي إدمان اإلعالم المرئي والمسموع، حيث يتابع أخبار قضيته المقدسة التي تهيمن عليها 
وبينما هو يراقب نزاع الناس حول تلك التفاصيل، فإنه . ع بين الفصيلين الكبيرينتفاصيل االنقسام الواق
هل يريد الصهاينة بنا خيراً أم شراً؟ هل هم أعداء أم أصدقاء؟ أليسوا هم الذين : يسأل نفسه بكل بساطة

مونه،  فهل أقف مع الطرف الذي يدع- يتابع صاحبنا -احتلوا أرضنا وشردوا شعبنا؟، إذا كانوا كذلك 
وأقله الذي ينحازون إليه في الصراع الدائر، أم أقف مع الطرف اآلخر المستهدف من قبلهم؟، عندما يريد 

 يبادر اإلسرائيليون -  أين هي تلك الدولة؟، - الرئيس عقد مجلس مركزي يمنحه رئاسة دولة فلسطين 
في آي (خالل بطاقات إلى توفير التسهيالت ألعضاء المجلس، ويسمحون لهم بالدخول والخروج من 

أما عندما تطالب حماس بخروج أربعة من قادتها الخارجين للتو من السجون بهدف المشاركة في ). بي
ثم يتذكر صاحبنا كيف تحول نواب حماس ووزراؤها إلى أسرى . حوار القاهرة، فال مجال لغير الرفض

  ".في آي بي"عند االحتالل، بينما يتجول اآلخرون ببطاقات الـ
دما يجوع القطاع ويحاصر ألنه تحت حكم حماس، بينما تتدفق المعونات على الضفة الغربية، فهل عن

 أن أنحاز إلى الطرف األول أم الثاني، وكيف لي أن أكون مع رئيس -  يسأل المواطن إياه نفسه -علي 
ة، بينما أقف وزراء جيء به من أجل مراقبة ياسر عرفات لكي ال يحول األموال إلى نشاطات المقاوم

عندما حوصر ياسر عرفات رحمه : ضد آخر يهدد بالقتل، وال يمكنه الخروج من القطاع؟، فاصل قصير
اهللا في رام اهللا، وحتى قبل اغتياله، نسي الناس أخطاءه الكثيرة، هو الذي كان القائد األكثر تعرضاً 

ما وقف الجميع ضد الذين حاولوا حدث ذلك بين. للهجاء في الساحة الفلسطينية بسبب مواقفه وتقلباته
االنقالب عليه، أكان عبر تحجيم صالحياته بضغط أوروبي وأمريكي وإسرائيلي، أم عبر انقالب 

  .عسكري مباشر
هؤالء هم أنفسهم الذين يصفونه بالشهيد في خطاباتهم، بينما ال يقولون لنا من الذي قتله، ولماذا قالوا إن 

 ال يجرون تحقيقاً حول كيفية قتله والجهة المسؤولة عن الجريمة؟، هذا موته طبيعي في البداية، ولماذا
السؤال يرد دائماً في ذهن المواطن الفلسطيني إياه عندما يسمع أولئك القوم يحتفلون بعرفات وينعتونه 

  ).حماس(بالشهيد، بينما يهاجمون عدوهم الفلسطيني اللدود 
والخطابات من أولئك القوم ضد خصمهم الفلسطيني،  بينما عندما يتابع المواطن إياه كل تلك النشاطات 

يراهم يتجاهلون جرائم االحتالل اليومية من استيطان وقتل ومالحقة للشرفاء،  في ذات الوقت الذي 
  .يعتقلون فيه خيرة أبناء الشعب الفلسطيني،  فال يمكن أن يلتبس عليه المشهد

خطاء ال تتساوى بالضرورة، كما أن اختيار العدو له صحيح أن للطرف اآلخر أخطاءه أيضاً، ولكن األ
داللته وأهميته، وهو ال يختار سوى الذين يريحونه على مختلف الصعد السياسية واألمنية، ال سيما أولئك 

  .الذين يرفضون المقاومة ويعتبرونها لوناً من العبث
 سلطة أوسلو وما ترتب عليها كاتب هذه السطور لم يتردد لحظة في انتقاد مشاركة حماس في انتخابات

من تداعيات، إال أنه يجد صعوبة في فهم مواقف أناس يحبون فلسطين وقضيتها ويزعمون نصرة الحق، 
بينما ينحازون للطرف اآلخر في الصراع الدائر، متجاهلين أنهم يقفون في ذات المعسكر الذي يقف فيه 

  .الصهاينة والمحافظون الجدد في الواليات المتحدة
حركة حماس انضمت إلى كفار "إن : ي القول إنه حين سمع المواطن إياه الرئيس الفلسطيني يقولبق

قريش والقرامطة بحرمانها الحجاج الفلسطينيين من أداء فريضة الحج لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة 
لحجر ، سأل ببراءة عما إذا كانت حماس قد سرقت ا"وإقامة دولتها الظالمية الصغيرة في قطاع غزة

األسود وقطعت طريق الحجاج، أم ظلت تستجدي السماح للحجاج بالسفر جميعاً، بمن فيهم الذي جاؤوا 
 .رغم أنفها من رام اهللا؟

  ١٠/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  "قصة موت معلن"الفلسطينيون أمام ".. إمارة غزة" متمسكان بـاإلخوان وحماس .٧٢
  راسم المدهون

  .اجآت غير متوقعة، فال شيء غامض، بل إن العكس هو الصحيحلم يبق في انتظار الفلسطينيين من مف
فبعـد أن  . يكاد الجميع يعرفها بالتفاصيل والجزئيات وتراتبيات حـدوث األمـور   " قصة موت معلن  "هي  

بلغة واضحة تنصلها من الحوار الوطني، ها هم قادتها ينتظرون، ويعدون األيـام             " حماس"أعلنت حركة   
مع السلطة الوطنية الفلـسطينية التـي ستـصبح رئاسـتها           " شعرة معاوية "نوا قطع   القليلة المقبلة كي يعل   

  .بحسب تفسيرهم للقانون األساسي الفلسطيني" شاغرة"
التنصل بالمنطق فتلك مسألة عبثية ومن دون جدوى، كما ال يفيـد            " منطق"لن يكون مفيدا أن يجادل أحد       

وقبلها وبعدها قيـادة    " حماس"م ألن قيادة حركة     أحد أن يحاول البحث عن بصيص ضوء في النفق المظل         
الدولية قد اتخذت قرارها النهائي بالتمسك بإمارتها في غزة، باعتبارها اإلمارة           " اإلخوان المسلمين "حركة  
  .األولى

ذلك يعيدنا من جديد إلى النقطة التي حاولت القوى الفلسطينية المختلفة القفز عنها، ونعني هنـا تنـاقض                  
 المتناحرين في فلسطين، المشروع الوطني الفلسطيني الذي حملته وال تزال منظمة التحريـر              المشروعين

الفلسطينية، والمشروع اآلخر، الغامض والمبهم الذي تحلم به قوى اإلسالم السياسي العربـي والعـالمي               
طيني بالتكيف  وبالذات حركة اإلخوان المسلمين، والذي بات واضحاً أنه يطالب المشروع االستقاللي الفلس           

معه واالنسجام مع اشتراطاته وليس أن يتكيف هو مع حاجة الشعب الفلسطيني إلى تقرير مصيره وإقامة                
  .دولته المستقلة

  .إمارتها" حماس"هي أيام قليلة وتعلن حركة 
الفـراغ  "ال يهم أن يكـون إعالنها صريحاً وواضحاً بكلماته، فهم سيواصـلون االختبـاء وراء مقولـة                 

  .هم الواقعي والفعلي عن السلطة الفلسطينية" استقاللهم"مكتفين بتحقيق " ري الرئاسيالدستو
قد قامرت خالل الشهر األخير بتوتير العالقة مع جمهوريـة          " حماس"هنا علينا أن نالحظ أن قيادة حركة        

 خـالل اتهـام     بدأ التوتير، المقصود والمتعمد مـن     . مصر العربية أوالً، ثم مع المملكة العربية السعودية       
بعد ذلك لتطاول تهمة منع الحجـاج الـسلطات         " منع الحجاج "مصر باالنحياز للسلطة الفلسطينية، ثم بـ       
 مع نزول اإلخوان المسلمين إلى الشوارع تأييـداً لـسياسة           -السعودية، وكل ذلك ترافق كما نعلم جميعاً        

  .ومواقفها" حماس"
بالذرائع الحمساوية المعلنة كان بهدف ممارسة الـضغط        أعتقد أن توتير العالقات مع مصر والسعودية و       

سياسي وديبلوماسي في االعتراف بحكومة إسماعيل هنية المقالة التي         " اختراق"بالحدود القصوى لتحقيق    
بتمثيلها على قدم المساواة مع رئاسة السلطة، ثم باالعتراف الصريح بأنهـا الجهـة              " حماس"طالبت قيادة   

المخولة تقديم لوائح بأسماء الحجاج من قطاع غزة وإال التهديد بأن مصر قد منعـت               الرسمية الفلسطينية   
الحجاج وبأن المملكة العربية السعودية لم تمنحهم التأشيرات المطلوبة، من دون أن تقول ولو مرة واحدة                

 مـن   أنها هي من قامت بالفعل بمنع الحجاج بالقوة من مغادرة معبر رفح الحدودي الذي كـان مفتوحـاً                 
  .الجانب المصري
يعرفها الجميع بتفاصيلها وجزئياتها، وال يهم بعد ذلك ما يحدث، ومـا            " قصة موت معلن  "هي مرة أخرى    

التي تختطف قطاع غـزة وأهلـه عـن         " حماس"كلما ابتعدت حركة    : يحدث نكاد نعرفه بتفاصيله أيضاً    
تبدأ وال تنتهي إلسرائيل من     " ايراتمس" مضطرة لتقديم    - شاءت أو أبت     -السلطة الفلسطينية تجد نفسها     

أجل تأمين الحدود الدنيا من شروط الحياة اليومية لمليون ونصف المليون فلسطيني الذين تحكمهم، والذين               
االنتحارية الراهنة إلى تشديد العزلة والحصار عليهم وصوالً إلى ضرب العالقة           " حماس"تؤدي سياسات   

  . بال نوافذ مهما تكن صغيرةنهائياً مع مصر وتحويل غزة إلى سجن
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هي حالة باتت بالضرورة تستدعي تدخال عربياً جدياً ال يكتفي بإهراق البيانات والكلمات المعسولة، كمـا                
جرت العادة حتى اليوم، فالواضح أن مصير القضية الفلسطينية برمته بات على حافة الخطـر الـداهم،                 

ة تبدد ما حققه الكفاح الشعبي الفلسطيني طـوال مـا           والذي يهدد بتدمير كل شيء والغرق في حالة عبثي        
  .يزيد عن أربعة عقود طويلة

التدخل العربي في هذه الحالة ليس خياراً فكرياً يشبه الترف، قدر ما هو محاولة أخيرة إلنقاذ مـا يمكـن      
ن أو متسع   إنقاذه بعد أن وصلت كل الجهود إلى طرقها المسدودة والمتوقعة سلفاً، وحين لم يعد هناك إمكا               

  .لمزيد من الذّرائع أو اآلمال أو حتى األوهام
مسؤولية الدول والحكومات العربية ومعها الجامعة العربية باتت كبيرة وملحـة بـل مـصيرية فـشعار                 

  ".نكون أو ال نكون"الفلسطينيين اليوم 
  ١٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   الفلسطينيةالملفاتاخطر  .٧٣

 نواف الزرو
 على ان حق العودة لالجئين في دائرة االستهداف المشترك االمريكي ال خالف فلسطينيا وعربيا

اإلسرائيلي، وذلك ليس عبثا او تأُبطا ، فاخطر الملفات التي خلفها عام النكبة واغتصاب فلسطين هو 
تشكل جوهر الصراع المستمر "، وقضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة "الالجئين وحق العودة"ملف 

، وقضيتهم بالتالي " الالجئون هم جوهر ومضمون ومادة النكبة الفلسطينية"و" د وستين عاماًمنذ نحو واح
 ".هي قضية وطن وشعب وتاريخ وحضارة وتراث وحاضر ومستقبل

والن النكبة وقضية الالجئين في العقل والوعي الفلسطيني تشكالن جزءاً مركزياً من الشخصية 
 أي أن الفلسطيني المنكوب الالجىء هو أيضاً السياسي والثقافي الفلسطينية ، وليس فقط من الذاكرة ،

واالقتصادي ، وحيث أن الالجئ الفلسطيني هو أساس وجوهر ومادة النكبة المستمرة حتى اليوم ، فإنه ال 
يمكن عملياً الفصل بين الالجئ والنكبة المستمرة إال بمعالجة وحل مشكلة النكبة ذاتها ، والن ذكرى 

وكرست ثقافة العودة والحق الراسخ بالعودة ..  ثقافة تشمل كل ابناء الشعب الفلسطينيالنكبة غدت
فالنكبة في "، وألن النكبة نحتت ابدية العالقة بين الفلسطيني ووطنه وانسانيته ووجوده ..والتعويض

 ".الفلسطيني والفلسطيني في النكبة
ينها إلى أقصى يسارها ومن الحاخام إلى لذلك كله فان الخريطة السياسية اإلسرائيلية من أقصى يم

 .ميرتس ومن اصغر جندي إلى الجنرال ترفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين
 .الموقف اإلسرائيلي يتمادى ويتجاوز كل المواثيق والقوانين الدولية في قضية الالجئين

 ، تبنت القيادات السياسية ١٩٤٨فمنذ البدايات األولى لنشوء مشكلة الالجئين الفلسطينيين في أعقاب نكبة 
رفض : واألمنية اإلسرائيلية سياسة ومنهجية واضحة راسخة وخطابا اعالميا سافرا لم يتغير حتى يومنا

حق العودة لالجئين الفلسطينيين رفضاً مطلقاً ، والعمل على تصفية هذه القضية التي يجمع اإلسرائيليون 
 .م استراتيجياًمن الحائط إلى الحائط على أنها تهدد دولته

 :وقالوا في ذلك
 ".لن نسمح بعودة حتى الجئ واحد إلى إسرائيل: "شارون
 واعتبرت أن حل ٢٠٠٨ ـ م١١ ـ ١٤ال عودة لالجئين فمشكلتهم ليست إسرائيلية ـ الجمعة : ليفني

 .قضية الالجئين الفلسطينيين ليس السماح بعودتهم وال حتى لواحد منهم
 بهذه المصالحة التاريخية ما دمت اعرف أن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل أنا مستعدة للقيام: "وقالت

 فهذه لم تعد ١٩٤٨وإذا كانت هناك مشكلة الجئين غادروا في العام : "، مضيفةً" لتحقيق طموحاتهم
 ".مشكلة إسرائيلية
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 في ٢٠٠٧ ـ ٦ ـ ١٤ الخميس -االعتراف بحق العودة للفلسطينيين يعني نهاية الدولة العبرية : بيريز
أول تصريح له منذ توليه منصبه الجديد اعتبر رئيس دولة إسرائيل شيمون بيريز أن االعتراف بحق 

ال يمكننا القبول بحق العودة للفلسطينيين فإذا : العودة للفلسطينيين يعني نهاية الدولة العبرية ، وقال
 األغلبية اليهودية وهذا يعني نهاية الدولة اعترفنا بهذا الحق سيكون في إسرائيل أغلبية فلسطينية بدال من

 .العبرية
في كل مرة نسمع نحن  "٢٠٠٧ ـ ٠٤ ـ ٢٩يديعوت .. مواجهة مشكلة الالجئين: عاموس عوز

 ، تتقبض بطوننا لكثرة الخوف والقلق ، أصبحت مشكلة الالجئين ١٩٤٨"مشكلة الجئي "اإلسرائيليين عن 
 ". قضاء على إسرائيلعندنا مرادفا لحق العودة ، وحق العودة

 هآرتس -  السادات في جامعة بار ايالن - مردخاي كيدار محاضر للقسم العربي وباحث في مركز بيغن 
 وقضية الالجئين هي لب -قبول إسرائيل بعودتهم سيؤدي الى تصفيتها لنفسها  : "٢٠٠٦ ـ ١١ ـ ١٦

 ".الصراع بين إسرائيل وجاراتها
يليون سياسيا وديبلوماسيا واعالميا مع قضية الالجئين باعتبارها أخطر ومن هنا تعامل وما يزال اإلسرائ

 ، وباعتبارها قضية تثير الرعب وهواجس األمن والخوف على مستقبل الدولة ١٩٤٨ملف خلفته حرب 
اإلسرائيلية ، ولذلك يصعب أن نرى مسؤوالً إسرائيلياً مستعداً إلرخاء أذنه لبحث مسألة حق العودة 

 .سطينيين ، وإنما فقط لبحث كيفية توطين الالجئين واالنتهاء منها مرة واحدة وإلى األبد لالجئين الفل
 أالمريكية المتالحقة في قضية قراري التقسيم وحق العودة لالجئين الفلسطينيين ، - الحمالت إإلسرائيلية 

انابوليس ثانيا  اوال ، ثم قبيل وخالل مؤتمر ٢٠٠٤وصلت الى ذروتها في وعد بوش لشارون في نيسان 
 .، ثم وصلت الى محاوالت شطب مصطلح النكبة من قرارات ووثائق االمم المتحدة

. من قرارات ووثائق االمم المتحدة" النكبة"بل ان دولة االحتالل تعمل من اجل شطب حتى مصطلح 
تترجم حق ، فهناك وثيقة إسرائيلية " تفكيك حق العودة الى مركبات اقتصادية والى دوالرات"وتسعى لـ

 العودة والحقوق التاريخية بالوطن إلى لغة الدوالرات، 
 نص وثيقة جرى إعدادها من قبل مجموعة ٢٤/١١/٢٠٠٧قد نشرت يوم " هآرتس"وكانت صحيفة 

إسرائيلية تضمنت ترجمة حق العودة إلى الوطن من لغة االجحاف والحقوق التاريخية إلى مركبات 
وتعمل . ،"٤٨ مليار دوالر ـ كما وثق هاشم حمدان ـ عرب ٩٠ب اقتصادية تصل كلفتها إلى ما يقار

على شطب القضية بكافة ملفاتها السياسية والحقوقية واحالل االفق االقتصادي محل االفق السياسي 
 االستقاللي السيادي؟، 

 والوفية الى تحشيد كل الطاقات الفلسطينية والعربية" حق العودة لماليين الالجئين"تحتاج فلسطين ويحتاج 
اخطر واهم " حق العودة" اإلسرائيلي المحموم على - المخلصة من اجل التصدي الى الهجوم االمريكي 

 .الملفات الفلسطينية
  ١٠/١٢/٢٠٠٨الدستور 

  
   عن شراء منتجات المستوطنات موقف بريطاني فأين المتابعة العربية؟االمتناع .٧٤

  ماجد عزام     
خلي في قضية شراء أو عدم شراء منتجات من المستوطنات، لكن           الحكومة البريطانية تتعرض لضغط دا    

موقفها بحسب القانون، وهو االستيراد من السلطة الوطنية الفلسطينية ومن إسرائيل وعدم االستيراد مـن               
المستوطنات، ألن هذه األخيرة ال تدعم عملية السالم بـل تعيـق تحقيقـه بـين الجـانبين الفلـسطيني                    

  .واإلسرائيلي
وقف أعلنه وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند شارحاً للفلـسطينيين ومبـرراً لإلسـرائيليين              هذا الم 

الموقف الذي بلورته حكومته التي تسعى في شكل حثيث من أجل إقناع دول االتحاد األوروبـي بتبنيـه،                  
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ية للسلع المستوردة    تسمح فقط بإعطاء معاملة تفضيل     ٢٠٠٠ذلك أن اتفاقية التبادل الحر التي وقعت العام         
، ١٩٦٧) يونيـو (من إسرائيل ضمن حدودها كما تراها معظم دول العالم، أي حدود الرابع من حزيران               

المستوطنات غير واقعة ضمن هذه الحدود، وهي ال تكتفي بإعاقة السالم وإنما هي غير شرعية وغيـر                 
ا يقول المجتمع الدولي، وحتى الواليات      قانونية كما قالت وزارة الخارجية البريطانية نفسها منذ فترة وكم         

المتحدة نفسها كانت تتبنى المصطلح نفسه تجاه المستوطنات قبل أن تتحول هذه بالتدريج الـى عـائق أو                  
  .عقبة أمام تهيئة األجواء لعملية السالم

 يمكن فهم الموقف البريطاني المستجد والنوعي ضمن سياقات الرغبة باإلصغاء الى الرأي العـام كـأي               
 على رغم وجود أقارب له يعيشون في إحـدى          –والجذور اليسارية للوزير ميليباند     . ديموقراطية عريقة 

 تعزز فهم بريطانيا األدق واألعمق لألحداث والتطورات فـي المنطقـة،            –المستوطنات بالضفة الغربية    
زاب رئيسة ومـؤثرة    وربما الرغبة في موازنة قراراتها الخاطئة، إن تجاه غزو العراق أو تجاه قوى وأح             

، إضافة الى ذلك تمهيد التربة أمام اإلدارة األميركية الجديدة ضمن           "حزب اهللا "و  " حماس"وجماهيرية مثل   
تصور عام لسياسات مغايرة لتلك التي اتبعتها إدارة جورج بوش وارتدت سلباً وفي شكل كـارثي علـى                  

  . والواليات المتحدة في شكل خاصالمنطقة وشعوبها، وحتى على صورة ومصالح الغرب في شكل عام
أياً كانت الحسابات والخلفيات فإننا أمام موقف بريطاني نوعي ومهم علماً أن هذا الموقف سلّط الـضوء                 

منـذ مـدة اتجهـت      . مرة أخرى على الغياب أو الالمباالة العربية حتى تجاه القضايا الرئيسة والمركزية           
االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، الجلسة       الجامعة العربية الى مجلس األمن لمناقشة       

 اللهـم إال    –التي قاطعتها وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس لم تؤد الى نتيجة فورية ومباشرة              
 غير أنها لم تستتبع بحركة ديبلوماسية نشيطة ودؤوبة لحـشد موقـف             –إظهار مدى االنحياز األميركي     

ى إسرائيل لتجميد االستيطان، كما نصت على ذلك خريطة الطريـق التـي باتـت اآلن                دولي ضاغط عل  
  . بحسب التسمية الجديدة– عملية أنابوليس –إحدى األسس المهمة لعملية السالم أو 

حتى الموقف البريطاني المستجد والحراك والسجال داخل االتحاد األوروبي لم يثر أي رد فعل عربـي،                
شكل فرصة سانحة مع االتحاد األوروبي لتكريس صدقيته وتأكيد نظرته، ليس فقط            على رغم أن األمر ي    

تجاه االستيطان وإنما تجاه التنفيذ الدقيق واألمين للمعاهدات واالتفاقات التي وقعها االتحاد، سـواء مـع                
  .إسرائيل أو مع السلطة الفلسطينية والدول العربية األخرى

جز العربي وإنما فـضح كـذلك بـؤس وقـصور األداء الـسياسي      الموقف البريطاني لم يفضح فقط الع     
والديبلوماسي الفلسطيني، فعلى رغم استمرار االستيطان وتوقف المفاوضات فـي شـكل عملـي مـع                
التغييرات التي عصفت بإسرائيل لم تتخذ السلطة موقفاً جذرياً وقاطعاً ضد االستيطان عبر تجميد علنـي                

 طالما استمرت عمليات االستيطان فـي األراضـي الفلـسطينية           –ل   المتوقفة على كل حا    –للمفاوضات  
واألرقام واإلحصاءات والوقائع تخدم بال شك الجانب الفلسطيني، وبحسب حصيلة شبه رسـمية             . المحتلة

 ٤١٥٥٩فإن الحكومة اإلسرائيلية بعد لقاء أنابوليس أي خالل عام تقريباً أعطت الضوء األخضر لبنـاء                
 آالف شـجرة،    ٨ منزالً واقتالع    ٩٠ بؤرة استيطانية، بينما قام جيش االحتالل بهدم         ١٢وحدة استيطانية و  

وإذا كان كل ذلك غير كاف ففي حوزة السلطة الفلسطينية فتوى رسمية صادرة عن أعلى هيئة قـضائية                  
في العالم، ونعني محكمة العدل الدولية، تعتبر االستيطان غير شرعي يتناقض مع المواثيـق والقـوانين                
الدولية، وليس ذلك فحسب بل تضمنت الفتوى حق الفلسطينيين في الحصول علـى تعويـضات نتيجـة                 
األضرار النفسية والمعنوية والمادية التي تعرضوا لها جراء المشروع االستيطاني في الـضفة الغربيـة               

  .وغزة
المسؤول تجـاه   السلطة المشغولة بالخالفات والتعيينات والمفاوضات عجزت عن اتخاذ الموقف الجدي و          

االستيطان المستمر على قدم وساق، عبر اإلصرار على تجميد المفاوضات الى حين تجميد االسـتيطان               
وتطبيق أو تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية، أما الفصائل األخرى فتفهم المقاومة فقط في سياقها المسلح                
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 وتتـرك   –غربية محتلة في شكل مباشر       على رغم أن الضفة ال     –وتتجاهل المقاومة الشعبية والجماهيرية     
ذلك لمنظمات المجتمع المدني والمتضامنين األجانب بدالً من االستفادة من نضال هؤالء ضمن تـصور               
عام للمقاومة في استراتيجية شاملة إلدارة الصراع مع إسرائيل بأبعـاده المختلفـة الـسياسية واألمنيـة                 

  .والقانونية واإلعالمية
ر العربي والفلسطيني وغياب الرؤية لكيفية مواجهة المشروع االستيطاني، يبقـى   بغض النظر عن القصو   

الموقف البريطاني مهماً ونوعياً، علماً أن إسرائيل تفهم مغزاه وآثاره البعيدة المدى في حال التعاطي معه                
المحتلة عربياً وفلسطينياً في شكل مختلف، وهو نزع الشرعية عن المستوطنات في األراضي الفلسطينية              

  .كخطوة باتجاه نزع الشرعية عن المستوطنة أو المستعمرة الكبيرة المسماة إسرائيل
آرييل شارون قال ذات مرة أن حكم نتسريم كحكم تل أبيب، واآلن فإن حكم آرييـل ومعاليـه أدومـيم                     

ـ         . جوهرياً كحكم نتانيا وكفار سابا      ١٩٦٧ام  والحقيقة أن االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلـة ع
يكرس الوجه العنصري إلسرائيل عبر تخصيص الطرق للمستوطنين وكذلك الموارد الطبيعية، كمـا أن              

 هو التمييز العنـصري بحـق األقليـة العربيـة          ١٩٤٨أمراً مماثالً يجري ضمن األراضي المحتلة عام        
المخصصة لليهـود   الفلسطينية وخطط ومشاريع تهويد النقب والجليل، وتطوير الضواحي والمدن الجديدة           

  .أو للمستوطنين القدامى
في الجوهر هناك خط رفيع يفصل بين نزع الشرعية عن المستوطنات في الضفة الغربية ونزع الشرعية                

  .عن إسرائيل كدولة عنصرية تمارس التمييز العرقي في شكل منهجي ومنظم
  ٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  :كاريكاتير .٧٥

  
  ١٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 


