
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من مساحة الضفة الغربية وحصر قضية الالجئين% ٦,٨أولمرت يريد ضم : قريع
   ليس مطروحا"إسرائيل"تقول أن طرد عرب ليفني تتراجع عن تصريحاتها و

   السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التحدي األول إلدارة أوباما:ولش
   سببه ريبة من قيادة فتححماسلتعاون األردني مع ا": الحياة"تقرير لجريدة 

مخاوف من : قيادي في فتح
السادس مؤتمر الانشقاقات ترجئ 
  ةاآلن غير شرعيوحكومة فياض 

  
 ٣ص ... 

 ١٣/١٢/٢٠٠٨١٢٨٢السبت
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    :السلطة
 ٤ قضية الالجئينمن مساحة الضفة الغربية وحصر % ٦,٨أولمرت يريد ضم : قريع .٢
 ٥  عباس يدرس جدياً تنظيم انتخابات عامة العام المقبل،بانتظار نتائج الجهود المصرية:تحقيق .٣
 ٦  اإلجراءات اإلسرائيلية وليس سفن كسر الحصار" سخيفة" عباس كان يقصد بكلمة :حماد .٤
 ٧ "تحمل مسئولياته وحماية شعبه" بـ عباسبحر يطالب ..عقب اقتحام منزل النائب القرعاوي .٥

    
    :المقاومة

 ٧     مواقف الرباعية طعنة في خاصرة الديمقراطية الفلسطينية: المصريمشير  .٦
 ٧ ن الحركة موقفا نهائيا بشأن التهدئة في مهرجانهاقيادي بحماس يستبعد إعال .٧
 ٨  ال مجال لتمديد التهدئة في ظل الحصار: سرايا القدس .٨
 ٨   المجدالوي يحذر من مخاطر إعالن حماس عدم االعتراف بشرعية الرئيس .٩
 ٨  شكك في نوايا عباس التصالحيةحماس ت .١٠
 ٩  لقاء جديد بين كارتر ومشعل لبحث مصير التهدئة وصفقة شاليط": قدس برس" .١١
 ٩ حالة االنقسام في الصف الفلسطيني صنعت الفرقة بين األسرة الواحدة: أبو النجا .١٢
 ٩ كتائب القسام جنوب غزةواشتباكات بين قوة إسرائيلية  .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩   ليس مطروحا"إسرائيل"تقول أن طرد عرب ليفني تتراجع عن تصريحاتها و .١٤
١٠   طالق سراح جنود ٍإسرائيليينليفني ترفض التراجع عن أقوالها بأنه ليس باإلمكان دائما إ .١٥
١٠   تستدعي االحتياط لمواجهة احتمال عدم تمديد التهدئة"إسرائيل" .١٦
١٠  الشاباك يتوقع غليانا شعبيا وإطالق نار خالل مظاهرة اليمين المتطرف االثنين .١٧
١١  نعمل من أجل إعادة شاليط إلى أهله: نازياشك .١٨
    

    :األرض، الشعب
١١  شاحنة مواد غذائية إلى غزة٦٣ تسمح بإدخال "إسرائيل" .١٩
١١   متظاهرا في مظاهرة ضد الجدار في بلعين ونعلين١٣إصابة  .٢٠
١١  يدعوان المجموعة الدولية الى إنصاف الشعب الفلسطيني وقاضي قضاتها ي فلسطينمفت .٢١
١٢   بنيران جيش االحتالل لإصابة طفل بجروح خطيرة في الخلي .٢٢
١٢  ٤٨ من اندالع انتفاضة كبرى في أوساط فلسطينيي رتحذي .٢٣
١٢  سفينة البرلمانيين تنطلق لغزة الخميس: الخضري .٢٤
١٢ تأييداً لحق العودة" عين الحلوة"اعتصام في  .٢٥
   

   :اقتصاد
١٢ البنوك الفلسطينية تبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع .٢٦
   

   : األردن
١٣  مليون دوالر٣٣البنك الدولي يوافق على تمويل اضافي لالردن لمشروع ممر السالم بقيمة  .٢٧
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   :لبنان
١٣   أيام١٠سفينة لبنانية تتوجه إلى غزة خالل  .٢٨
   

   :عربي، إسالمي
١٣ عية الدولية الرؤية العربية للسالمموسى يعرضان على الرباعمرو سعود الفيصل و .٢٩
١٤  وأكد دعم حقوق الفلسطينيين" مفتاح القدس"بن علي تسلم زين العابدين  .٣٠
١٤  تظاهرات حاشدة في إيران بمشاركة نجاد ضد حصار غزة .٣١
١٤ ية حول أوضاع غزةمباحثات إيرانية مصر .٣٢
   

   :دولي
١٤  اهزموا حزب اهللا وحماس سياسياً: نصيحة من رايس إلى هيالري .٣٣
١٥   السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التحدي األول إلدارة أوباما:ولش .٣٤
١٥   "عار عالمي"الخروقات االسرائيلية هي : دكارين أبو زي .٣٥
    

    :تقارير
١٦   سببه ريبة من قيادة فتححماسلتعاون األردني مع ا": الحياة"تقرير لجريدة  .٣٦

   
    :حوارات ومقاالت

١٩  انعبد الباري عطو... لكن ليس من العرب..  خائفة"اسرائيل" .٣٧
٢١  صالح النعامي... التهدئة وحسابات المقاومة الفلسطينية الخاطئة .٣٨
٢٣  هاني المصري... ركائز المصلحة الوطنية العليا .٣٩
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
   ةاآلن غير شرعيالسادس وحكومة فياض مؤتمر ال مخاوف من انشقاقات ترجئ: فتحقيادي في  .١

أن المؤتمر السادس للحركة الذي كان مقرراً " فتح"أكد قيادي رفيع في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
خالل أسابيع، أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من أن تؤدي الخالفات بين األجنحة إلى 

هذا األمر "، مشددا على أن "بمثابة تفجير للحركة"موعده سيكون واعتبر أن عقد المؤتمر في . انشقاقات
مستبعد حالياً، ومعظم المعنيين بالحركة يعلم ذلك، لكنه يتحرج من إعالنه ألن هناك حسابات كثيرة تحول 

  ".دون ذلك
 من يفكر بأن مؤتمر الحركة سيعقد في ظل الظروف الراهنة"إن " الحياة"لـ " الفتحاوي"وقال القيادي 

". ما يتم اآلن هو إعالن إرجائه بين الحين واآلخر حتى تتوافر الظروف والمناخ المناسب لذلك... مجنون
منها ... هي قضايا خالفية وحولها إشكاالت كثيرة"وأضاف أن كل القضايا المدرجة على أجندة المؤتمر 

ف من قضية المقاومة، تحديد البرنامج السياسي للحركة، ومناهج العمل وفق هذا البرنامج، والموق
ومستقبل عملية السالم، واالنقسام وسقوط غزة وتداعيات ذلك على الحركة ومشاركة أعضائها في غزة، 

  ".وخسارة فتح لالنتخابات
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اتفقنا على ... هناك مشكلة كبيرة في شأن العضوية في المؤتمر وتحديد عدد المشاركين فيه"ولفت إلى أن 
 آالف يريدون المشاركة، فإذا عقد المؤتمر، ١٠ عضو من بين ١٥٠٠مر أال تتجاوز العضوية في المؤت

  ".سيحدث المستبعدون مشاكل كبيرة، وهذه القضية وحدها كفيلة بتفجير المؤتمر في حال انعقاده
خالفات كبيرة حقيقية داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة تراكمت على مدى "وأشار إلى 

".  شائكة للغاية وتصعب معالجتها، وفي الوقت نفسه ال يمكن تجاوزها أو إغفالهاعشرين عاماً وأصبحت
نصف فتح بأطوارها وقياداتها الفاعلة، ال يوافق على استمرار ما يسمى بالقيادة التاريخية "وقال ان 

  ".للحركة، ويرفض استمرار هؤالء في شغل مواقعهم، ولديه مبرراته المقنعة
لن يحقق أهدافه المبتغاة والمنتظرة، وعلى رأسها معالجة قضايا الفساد "ركة ورأى أن عقد مؤتمر الح

وعن المخاوف ". والمحسوبية، حتى يمكن استنهاض الحركة وتجديدها بأطرها وقياداتها ودفعها إلى أمام
خصوصاً أن فتح يمكن أن تحدث فيها "قواعد الحركة، لم يستبعد المصدر ذلك " حماس"من اختراق 

، فليس لدى جميع المنضمين إلى الحركة قناعة وانتماء وعقيدة بها، وهناك المنتفعون ومن لهم اختراقات
  ".فتح باتت حزب من ال حزب له... أجندات خاصة

أمر غير منطقي ألنه "واعتبر أن الحديث عن ضم رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض إلى الحركة 
 في المئة من أعضاء ٩٠ألن "، مستبعدا ذلك "الئحة فتحفي األساس لم يخض االنتخابات على ) فياض(

اللجنة المركزية والمجلس الثوري لن يسمحوا بانضمام فياض ألنه ليس من أطر فتح القيادية، ثم ان 
هناك قراراً في المجلس الثوري اتخذ منذ أكثر من ستة اشهر يوصي بإزاحة فياض من رئاسة الحكومة 

  ".ئيس محمود عباس عطلهوتشكيل حكومة جديدة، لكن الر
حكومة فياض هي حكومة تسيير أعمال مدة واليتها اشهر، واستمرارها اآلن غير شرعي "وشدد على أن 

". وغير قانوني، وليس هناك إمكانية لتجديد شرعيتها إال بالعودة إلى المجلس التشريعي، وهو معطل حالياً
ن أي حركة أو حزب، وانتماؤه إلى فصيل بعينه فياض قدم نفسه للعالم باعتباره مستقالً ع"ورأى أن 

سلبنا السلطة في "، وقال إنه "فتح"واتهم فياض بمعاداة ". سينفي عنه هذه الصورة التي سوقها لنفسه
الضفة الغربية، وهناك شعور عام لدى الفتحاويين بأنه قام بانقالب إداري وتنظيمي ومالي وعين 

ستبعد موظفي الحركة عبر التقاعد في سن الخامسة واألربعين مجموعة من الوزراء المعادين لفتح وا
 ".رضوخاً لضغوط البنك الدولي واألميركيين

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 من مساحة الضفة الغربية وحصر قضية الالجئين% ٦,٨أولمرت يريد ضم : قريع .٢

 مفاوضـات الوضـع     كشف رئيس الوفد الفلسطيني إلى    : الرؤوف أرناؤوط  عبد: رام اهللا، القدس المحتلة   
النهائي، أحمد قريع، النقاب عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت يطلب في إطـار اقتراحـه                 

من مساحة الضفة الغربية وحصر حل قضية الالجئين الفلـسطينيين          % ٦,٨المقدم إلى الفلسطينيين ضم     
وشدد قريع علـى أن      .القدس لموضوع    سنوات في حين ال يقدم حالً      ٥ آالف الجئ على مدى      ٥بإعادة  

 كتل استيطانية هي أرئيل وجفعات زئيف ومعاليـه أدومـيم           ٤المساحة التي يقترح أولمرت ضمها تضم       
هـذه  "ديس، شرق القدس أمـس       وقال في حديث مع مجموعة من الصحفيين في أبو         .وغوش عتصيون 

مة تشكل حجر عثرة، ال يمكـن       الكتل االستيطانية التي تتمسك إسرائيل بمحاولة ضمها في أية تسوية قاد          
 مع هذه الكتل االستيطانية وأعتقد أن أكثر من تجربة مرت علينا وعلـى شـعبنا تثبـت                  أن يكون سالماً  

 فإذا ما أريد لهذه الكتل االستيطانية أن تبقى فمعنـى ذلـك أن              ...استحالة التعايش مع هؤالء المستوطنين    
 سالم، فالسالم يتحقق بانـسحاب إسـرائيل مـن آخـر      ولن يكون هناكاالحتكاك واالشتباك سيظل قائماً  

 مقابل  "إسرائيل" النسب التي تعرضها     قريعولم يحدد    ".١٩٦٧سنتمتر من األرض الفلسطينية المحتلة عام       
تبادل أراض مقابلهـا    % ٥,٥هذا الضم وإن كانت مصادر فلسطينية ذكرت أن أولمرت يعرض أكثر من             
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ولكن حتى لو كان التبادل بنـسبة       % ١٠٠ح التبادل ولكن ليس بنسبة      الجانب اإلسرائيلي طر  "إال أنه قال    
فإنه غير مقبول ألنه ال تبادل أراض في القدس وأراض عند قلقيلية وطولكرم وسلفيت وشـمال                % ٢٠٠

الخليل وجنوب بيت لحم بأية مناطق أخرى ألن هذه المقتطعات سوف لن تبقي مكانـا لدولـة مـستقلة                    
 ".ومتواصلة وذات سيادة

" المفاوضات تقريبا تعطلت بسبب االنتخابات اإلسرائيلية فاللقاءات شبه موقوفـة تقريبـا           " أن   قريعأعلن  و
 .نافيا ما قاله المبعوث الخاص للرباعية توني بلير مؤخرا بأن هناك اتفاقات بين الطرفين

ار مـن هـو     القضية األساسية قبل أي حديث آخر هي فهم وإقر        "وقال في موضوع الالجئين الفلسطينيين      
المسؤول عن مأساة الالجئين، وفي هذا الصدد فإن يوسي بيلين ألف كتابا قال فيه إن إسحاق رابين أخرج                  
الفلسطينيين من اللد والرملة بالقوة، إذاً هذا األمر يجب أن يكون واضحا وأن يتم تعريفه بشكل دقيق ليتم                  

 ".يق حق العودةبعده الحديث حول مفهوم حق العودة ثم يتم االتفاق على تطب
 ١٣/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
  عباس يدرس جدياً تنظيم انتخابات عامة العام المقبل، بانتظار نتائج الجهود المصرية: تحقيق .٣

 انتخابات عامة برلمانيـة ورئاسـية العـام         إجراء يدرس الرئيس محمود عباس      : محمد يونس  -رام اهللا   
 تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب االنفصال السياسي والجغرافي         الدستورية التي  األزمةالمقبل للخروج من    

لكن قراره في هذا الشأن سيكون مرهوناً بنتـائج         . الناجم عن سيطرة حماس على السلطة في قطاع غزة        
  .األضحى تستأنف بعد عيد أنالجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية المتوقع 

 في وقت سابق، عقب سيطرة حماس علـى غـزة،           وكان معاونون ومستشارون للرئيس عباس نصحوه     
 تؤدي انتخابات في الضفة الغربية التي تسيطر عليهـا          أنبإجراء انتخابات عامة، لكنه تجنب ذلك خشية        

  . تكريس االنقسام مع قطاع غزةإلىالسلطة، 
 ءإجـرا  خيارات صعبة، ربما يكون اقلها صعوبة        أمام الرئيس عباس يجد نفسه      أنوتقول مصادر مطلعة    

 لم يكن مستحيال، فـي  إن،  االنقسام عبر اتفاق للمصالحة الوطنية صعباً     إنهاءفمن جهة، يبدو    . االنتخابات
 الثقة بين حركتي فتح وحماس، ومن جهة ثانية، تواجه الـسلطة            وأزمةهذه المرحلة، بسبب الهوة العميقة      

 المعتقلـين لـدى     ألربعـين ا نواب حمـاس     إطالق دستورية ناجمة عن انتهاء والية الرئيس وبدء         أزمة
، ما يوفر للحركة غالبية في المجلس التشريعي تمكنها من توفير نصاب قانوني لعقد المجلـس                "إسرائيل"

  .واتخاذ قرارات يصعب الطعن في شرعيتها
 للـسلطة، لـن يعتـرف        الرئيس عباس، بصفته رئيساً    انصحيح  ": "الحياة"وقال مسؤول في السلطة لـ      

ريعي الذي تسيطر عليه حماس، حتى في حال توافر نصاب قانوني لعقده، بـسبب              بقرارات المجلس التش  
 هنيـة  وإسـماعيل تورط نواب الحركة في قطاع غزة في االنقالب مثل محمود الزهار وسـعيد صـيام              

وتـرى هـذه    ".  للـسلطة  ن توافر النصاب القانوني لحماس في المجلس سيظل يشكل أرقاً         أ إالوغيرهم،  
 انتخابات مبكرة، وهو مطلب يحظى بتأييد الغالبيـة الـساحقة بـين             إلعالنالرئيس   مبادرة   أنالمصادر  

ويـرى  .  ضـغط شـعبي كبيـر      أمام، سيضع حماس    )الثلثين وفق استطالعات الرأي العام    (الفلسطينيين  
الجمهور الفلسطيني في االنتخابات العامة الوسيلة المثلى للتغلب على االنقسام واالنفصال، لكـن تـدهور               

 األمنيـة  األجهـزة ة الديموقراطية عقب سيطرة حماس على غزة، وما رافق ذلك من تعزيز سيطرة            الحيا
 الطـرفين، فـتح     أنويـرى مراقبـون     . والعسكرية في الجانبين، يشكل تحدياً جدياً ألي انتخابات مقبلة        

لـضفة  ن فتح المسيطرة على مؤسسات السلطة في ا       أ إذاوحماس، قد يتصرفان بعكس نتائج االنتخابات،       
 ذاتـه ينطبـق علـى       واألمر في االنتخابات،    األخيرةستقاوم تسليم هذه المؤسسات لحماس في حال فوز         

  .حماس في غزة
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 مؤسسات منظمة التحرير للحصول على غطاء دسـتوري للخطـوات المقبلـة،             إلىوتتجه فتح والسلطة    
 .ر غطاء لخطوة االنتخابـات ويدرس مسؤولون عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني العام المقبل لتوفي        

 يصادق المجلس الوطني الذي يمثل برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنفى، علـى              أنومن المتوقع   
 الذي  األكبرلكن التحدي   . ١٩٦٤قانون النتخابات المجلس الذي لم يشهد انتخابات عامة منذ تأسيسه عام            

 االنتخابات في قطاع غزة، ما يضطر       إجراءاس  تواجهه دعوة الرئيس لالنتخابات المبكرة هو رفض حم       
 لدى الرئيس عباس فـي      األكبرويشكل هذا التحدي عامل التردد      .  في الضفة وحدها   إجرائها إلىالسلطة  
 انتخابات من دون تحقق المصالحة ألنه سيكرس االنقسام واالنفصال بين قطاع غزة تحـت حكـم                 إجراء

  .حماس، والضفة تحت حكم فتح
مـر  أ إلـى  االنقسام تحول    أن وجهة نظر بين عدد من ابرز معاوني الرئيس عباس ترى            أخيراًوبرزت  

 هذا االنقسام يتطلب المزيد من الوقـت، وتاليـاً فـإن            إنهاء لم تجر، وان     أمواقع، سواء جرت انتخابات     
  . في ضوء توافر غالبية لحماس في التشريعي تآكل شرعيتها، خصوصاًإلىتعطيل االنتخابات يؤدي 

 يونيو  /رداً على خطف الجندي غلعاد شاليت في حزيران       " " نائباً من حماس   ٤٠ اعتقلت   "إسرائيل"انت  وك
 واحداً تلو اآلخر بعد انتهاء فترات الحكم الصادرة بحقهم على           إطالقهم، لكنها بدأت أخيرا في      ٢٠٠٦عام  

 سنوات، ومن   وأربع سنتين   وتراوحت فترات الحكم هذه بين     ".تنظيم محظور  "إلىخلفية اتهامهم باالنتماء    
 الشهر  ١٦عزيز الدويك في    .  على رئيس المجلس التشريعي د      حكماً إسرائيلية تصدر محكمة    أنالمتوقع  

 اعتقـال  وأدى.  يمثلها في المجلس التشريعي    قيادياً  حماس، وتبوئه مركزاً   إلى باالنتماء   إدانتهالجاري بعد   
ب قانوني لعقد المجلس التشريعي، لكن فـي حـال           عدم قدرة الحركة على توفير نصا      إلىنواب حماس   

 القدرة علـى تـوفير      ، ستتوافر لحماس مجدداً    نائباً ٣٥ من تبقى من نواب الحركة، وعددهم اليوم         إطالق
  .نصاب قانوني

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  اإلجراءات اإلسرائيلية وليس سفن كسر الحصار" سخيفة" عباس كان يقصد بكلمة :حماد .٤

 األخير كان يقـصد  إنقال نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية     : هور أشرف ال  -غزة  
، اإلجراءات اإلسرائيلية المتبعة ضد سفن كسر الحصار التي تقـدم           "سخيفة"في تصريحاته األخيرة بكلمة     

نبـاء  وقال حماد في تصريح نشرته وكالة األ       .إلى غزة، وانه لم يقصد بها حمالت المتضامنين األجانب        
الرئيس عباس أوضح أن اإلجراءات اإلسرائيلية الخاصة بتفتيش السفن وحجز جوازات           ) "وفا(الفلسطينية  

". سفر المتضامنين مع شعبنا في قطاع غزة، إنما هي إجراءات سخيفة من جانب الـسلطات اإلسـرائيلية        
ألجانب الـذين يتجـشمون     تقديره الكبير للمتضامنين العرب وا    "وأشار حماد إلى أن الرئيس عباس يؤكد        

المشاق الكبيرة للوصول إلى القطاع حاملين معهم ما أمكنهم من مساعدات، مع أن تلك المساعدات ال تفي                 
 مليون من مواطني القطـاع الـذين        ١,٥أو ال تلبي ولو جزء بسيط من االحتياجات الهائلة لما يزيد عن             

، بحـسب   )سفن كسر الحصار  (المبادرات  وأضاف حماد أن هذه     ". يرزحون تحت حصار إسرائيلي ظالم    
لكن حمـاد ألقـى     ". تحمل قيمة رمزية عالية إذ تؤكد على ضرورة إنهاء الحصار         "رأي الرئيس عباس،    

يقـصد  (مشاركتها في المسؤولية عن استمراره      " الرئيس عباس ال يعفيها من       إنباللوم على حماس، وقال     
مته مع مختلـف األطـراف العربيـة والدوليـة          يستمر في العمل وحكو   "، موضحاً أن عباس     )"الحصار

  ".وبوسائل شتى بهدف وضع حد نهائي للحصار
التي ترسل سفن كسر الحصار لغـزة عـن أسـفه           " غزة الحرة "وأعرب أسامة قشوع احد منظمي حملة       

  لتصريحات الرئيس عباس، وعبر قشوع عن أمله بأن يقوم الرئيس الفلسطيني بـدعم هـذه المبـادرات                 
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، نافياً وجود أي تنسيق، أو تعاون مع سلطة االحتالل، حول هوية األشخاص،             "لتشكيك فيها عوضا عن ا  "
  .أو الحمولة التي تحملها السفن

  ١٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
 "تحمل مسئولياته وحماية شعبه" بـ عباسبحر يطالب ... عقب اقتحام منزل النائب القرعاوي .٥

تشريعي باإلنابة، رئيس الـسلطة محمـود عبـاس بتحمـل           أحمد بحر، رئيس المجلس ال    . طالب د  :غزة
مسؤولياته، بحفظ أمن المواطنين، ووضع حد النتهاكات األجهزة األمنية وممارسـتهم اإلجراميـة ضـد               

نسخة عنـه، اقتحـام     " فلسطين"واعتبر بحر في تصريح مكتوب، أمس، تلقت صحيفة          .شعبنا الفلسطيني 
مس، منزل النائب األسير فتحي القرعاوي العتقال نجله حمـزة،          أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أ      

يمثل جريمة جديدة تضاف إلى السجل األسود لهذه األجهزة ضد الشعب           "الذي سبق وأن اعتقل لعدة أشهر       
لم تعد تقيم األجهزة األمنية أي حرمة لمنازل المواطنين وال          " :وقال بحر  ".لفلسطيني وضد األخوة النواب   

، في إشارة منه إلـى      "دينية، التي يجب أن تكون فرصة إلعادة الوحدة ألبناء شعبنا الفلسطيني          مناسباتهم ال 
 .عيد األضحى المبارك

  ١٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
    مواقف الرباعية طعنة في خاصرة الديمقراطية الفلسطينية : المصري مشير .٦

مشير المصري في تصريحات " حماس"انتقد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة  .:غزة
شكلت طعنة "مواقف اللجنة الرباعية من الديمقراطية الفلسطينية، ووصفها بأنها " قدس برس"خاصة لـ 

ال يراهنون على الرباعية، " حماس"شعبنا الفلسطيني و" ، وقال إن"في خصر الشعب الفلسطيني
ة الفلسطينية، وشكلت محاولة وخصوصا اإلدارة األمريكية التي شكلت طعنة في خاصرة الديمقراطي

لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والرباعية، وأمريكا هي التي انقلبت على إرادة الشعب الفلسطيني وعلى 
  ".نتائج االنتخابات ووضعت شروطا تعجيزية، وأكدت أنها تريد انتخابات بالمقاس األمريكي

، "غير ديمقراطية"ا التي وصفها بأنها وأكد المصري أنه في ظل إصرار الرباعية على التمسك بمواقفه
  .فإنه ال أحد يراهن عليها

  ١٢/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
 قيادي بحماس يستبعد إعالن الحركة موقفا نهائيا بشأن التهدئة في مهرجانها .٧

اليوم الجمعة أن تعلن الحركة موقفها النهـائي   " حماس" استبعد قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية        : غزة
 التهدئة مع إسرائيل خالل المهرجان الجماهيري الذي تنظمه بعد غد األحـد بمناسـبة ذكـرى                 من اتفاق 

أن ) أ.ب.د(وأبلغ إسماعيل رضوان أحد قيادي حماس في غزة وكالة األنباء األلمانيـة   .٢١انطالقتها أل
رة مهرجان الحركة الذي كانت وصفته بالحاسم وقالت إنه سيخرج بقرارات مصيرية لن يتـضمن مبـاد               

وأكد رضوان أن كلمة الحركة المركزية في المهرجان ستتناول  بشأن الحوار الوطني الفلسطيني المتعثر
مجمل الوضع الفلسطيني على الصعيدين السياسي واألمني في مقدمتها قضايا التهدئة والحوار الفلسطيني             

ن أن الحركة لم تبلور وكشف رضوا .والحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة إضافة إلى مستقبل المقاومة
ألننا ال زلنا قيـد التـشاور مـع         "بعد موقفا نهائيا من مستقبل التهدئة مع إسرائيل التي تنتهي بعد أسبوع             

  ".الفصائل الفلسطينية ونسعى للخروج بموقف جماعي يستند إلى المصلحة الفلسطينية
 ١٢/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
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   في ظل الحصارال مجال لتمديد التهدئة: سرايا القدس .٨
ال مجال للقبول بأي تهدئة أو تمديدها ما دام العدو يواصل " سرايا القدس، في بيان لها أنه أكدت: رام اهللا

إن التهديدات والدعوات الصهيونية "وقال البيان،  ".عدوانه وجرائمه وحصاره بحق أبناء شعبنا المرابط
ادة المقاومة الفلسطينية تهديداتٌ يائسة وعاجزة، لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة واستهداف ق

وتأتي في سياق التخبط السياسي والعسكري الذي تشهده الساحة الصهيونية، وهي مقدمة لدعاية انتخابية 
  ".صهيونية بين قادة االحتالل الذين يتنافسون فيما بينهم على ارتكاب جرائم حرب

ة تدل على عجز االحتالل الكبير عن مواجهة المقاومة وصد أن هذه التهديدات الواهي"واعتبرت السرايا، 
سنقاوم المحتل بكل ما أوتينا من قوة "واضافت ". صواريخها، التي أوجدت معادلة توازن الرعب والقوة
أن اي عدوان صهيوني سيقابل برد "، وتابع البيان "وإمكانات ولن تثنينا وترهبنا هذه التهديدات الفاشلة

  ".قاس
  ١٣/١٢/٢٠٠٨وسط، الشرق األ

  
   يحذر من مخاطر إعالن حماس عدم االعتراف بشرعية الرئيس المجدالوي .٩

انتقد جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية األوضاع الـسياسية الراهنـة            :خليل الشيخ 
عية حول عدم االعتـراف بـشر     " حماس"المعمقة لالنقسام الداخلي، سيما اإلشارات الصادرة عن حركة         

إلى عدم اإلعالن عن عـدم شـرعية        " حماس"ودعا   .الرئيس محمود عباس بعد التاسع من الشهر القادم       
الرئيس بعد التاريخ المحدد تفادياً لزيادة حدة االنقسام وتعميقه، معتبراً أن اإلقدام على مثل هذا اإلعـالن                 

  .جيال القادمةسيخلق رئيسين وحكومتين وعندها سيكون هناك خطأ تاريخي لن تغفره األ
ورأى المجدالوي أن هناك خطراً آخر على القضية الوطنية متمثالً في استمرار المفاوضات التي أسماها               
بأنها مفاوضات عبثية وضارة، الفتاً إلى أن هذه المفاوضات التي انطلقت بعد مؤتمر أنـابوليس خلقـت                 

 بشكل كبير وأعداد المعتقلين في الـسجون     واقعاً جديداً في محافظات الضفة الغربية زاد خالله االستيطان        
  .اإلسرائيلية واعتداءات التوغل واالغتياالت والحواجز

وفيما يتعلق بالحوار الوطني قال إن الخروج من حالة االنقسام لن يتحقق إال بالحوار الـوطني الـشامل،                  
 من الشهر الماضـي،     المسؤولية المباشرة واألولى عن فشل انطالقه وتعطيله في التاسع        " حماس"محمالً  

لكنه نوه إلى أن حركة حماس ال تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الفشل والتعطيل، مشيراً إلـى أن مـن                    
  . شخص في الضفة الغربية يتحمل المسؤولية٤٠٠اعتقل نحو 

 ١٣/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  حماس تشكك في نوايا عباس التصالحية .١٠

سامي أبو زهري في تصريحات خاصة حديث       " حماس"حدث باسم    استغرب المت  :وكاالت-غزة-رام اهللا   
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفريقه عن الرغبة في الحوار والمصالحة في الوقت الذي تستمر               

نحن نتهم الرئيس   : "في الضفة ونزع سالح المقاومة، وقال     " حماس"فيه األجهزة األمنية في اعتقال كوادر       
أنه هو الذي عطل الحوار، وهذا ظاهر من خالل استمراره في حملة االعتقاالت             محمود عباس وزمرته ب   

  ". الشرسة ضد المقاومين في الضفة ونزع سالحهم لترك الساحة خالية لالحتالل لالستمرار في جرائمه
  ١٣/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 
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  لقاء جديد بين كارتر ومشعل لبحث مصير التهدئة وصفقة شاليط": قدس برس" .١١
ذكر مصدر سياسي فلسطيني مطلع في العاصمة السورية دمشق أن لقاء قمة سيجمع الرئيس : مشقد

ورئيس المكتب ) ١٣/١٢(األمريكي األسبق جيمي كارتر الذي سيبدأ زيارة إلى سورية يوم غد السبت 
  ".حماس"السياسي لحركة 

 سيتم على األرجح األحد وطلب االحتفاظ باسمه أن اللقاء" قدس برس"وأوضح المصدر الذي تحدث لـ
" حماس"في العاصمة دمشق، وأن المباحثات ستركز باألساس على ملفي التهدئة بين حركة ) ١٤/١٢(

  .وإسرائيل ومصير ملف الجندي شاليط
  ١٢/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
 حالة االنقسام في الصف الفلسطيني صنعت الفرقة بين األسرة الواحدة: أبو النجا .١٢

حذر إبراهيم أبو النجا عضو اللجنة القيادية العليا مفوض اإلعالم والتعبئة الفكرية : د سامي سعي-رام اهللا 
من أن حالة االنقسام في الصف الفلسطيني صنعت الفرقة بين األسرة الواحدة وبين " فتح"في حركة 

لنجا وأكد أبو ا .شرائح الشعب وعائالته مما خدم أعداء هذا الشعب، وأضر بقضيته على األصعدة كافة
مشيداً .. أن الخروج من هذه الحالة يكمن في الحوار الوطني الشامل الذي سعت حركة فتح إلى إنجاحه

 . بدور المصريين الذين رعوا الحوار الوطني، وطالبهم باالستمرار في هذا الدور
 من - جنوب قطاع غزة- بإقليم خان يونس " األشبال والزهرات"وحذر خالل االحتفال الذي نظمته دائرة 

صمت العالم على الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وحتى ال تتحول قضيته إلى قضية إغاثة 
بممارسات قطعان المستوطنين وتغولهم على شعبنا بدعم وإسناد من جيش االحتالل "مندداً .. وإعاشة

  ".شعبنا لن يقف مكتوف األيدي إزاء هذا الطغيان"ومؤكدا أن ".. اإلسرائيلي
 ١٣/١٢/٢٠٠٨قطر، العرب، 

  
  كتائب القسام جنوب غزة و بين قوة إسرائيلية اشتباكات .١٣

 خاضوا اشتباكات مع القوة اإلسـرائيلية، وأنهـم   مقاوميهاقالت كتائب القسام ان : غزة ـ أشرف الهور 
أطلقوا النار صوبها إلى جانب عدد من قذائف الهاون رغم تحليق الطائرات فوق سماء المنطقة، وأكـدت          

تأكيد على خيار الجهاد والمقاومة ورد على جرائم االحتالل المتواصلة، وتغوله واعتداءاتـه             "ملية  أن الع 
  ".على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة

كما تبنت كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية المسؤولية عن إطالق صـاروخين مـن نـوع             
  .بي جنوب إسرائيل، على منطقة النقب الغر"صمود المطور"

في إطار الرد الطبيعي على مجازر المحتلين الـصهاينة واعتقـال المـواطنين             "وأكدت أن القصف يأتي     
وقالت أيضاً كتائب حزب اهللا في فلسطين انها أطلقت صاروخا من            ".وإغالق المعابر واستمرار الحصار   

  .محلي الصنع على منطقة النقب" الرضوان"نوع 
  ١٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   ليس مطروحا"إسرائيل"تقول أن طرد عرب ليفني تتراجع عن تصريحاتها و .١٤

اكدت وزيرة الخارجية االسرائيلية ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني الجمعة ان مـسالة طـرد                -القدس  
  .عرب اسرائيل بعد انشاء دولة فلسطينية ليس مطروحا

يجب ان تتـرجم    ) للعرب االسرائيليين (المطالب الوطنية   "وقالت في حديث الى االذاعة العامة االسرائيلية        
في اطار دولة فلسطينية، انما ليس مطروحا القيام باي عملية نقل او دفعهم             ) غير اسرائيل (في مكان آخر    
  ".الى الرحيل
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انا مستعدة للتخلي عن جزء من البالد لدينا حقـوق فيـه،            "وتابعت ليفني عن مسألة انشاء دولة فلسطينية        
تصبح اسرائيل دولة يهودية وديموقراطية يتمتع فيها كل المواطنين بحقوق متساوية مهما كان دينهم              لكي  

  ".وانتماؤهم
وجاءت هذه التصريحات بعد الجدل الذي اثاره تصريحها الخميس وقالت فيه ان التطلعات الوطنية لعرب               

  .اسرائيل ال يمكن ان تتحقق اال في اطار دولة فلسطينية
  ١٣/١٢/٢٠٠٨ي، القدس العرب

  
  ليفني ترفض التراجع عن أقوالها بأنه ليس باإلمكان دائما إطالق سراح جنود ٍإسرائيليين .١٥

، في أعقاب التظاهرة التي نظمت أمام أمسوزيرة الخارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، صباح رفضت 
ا يوم الخميس، والتي أمام ممثلين عن المتظاهرين أنها لن تتراجع عن أقوالها التي صرحت به،منزل 

 ".ليس باإلمكان دائما إعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى"تضمنت أنه 
ونقل عن الناطق بلسان الهيئة الناشطة إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، غلعاد 

 .ينشاليط، قوله إن أقوال ليفني عديمة المسؤولية، وإنها تمس بمحفزات الجنود اإلسرائيلي
وكانت ليفني قد صرحت، الخميس، إنه ليس باإلمكان دائما إعادة الجنود اإلسرائيليين األسرى على قيد 

. ونقل عنها قولها إن حكومتها مسؤولة عن إطالق سراح الجنود األسرى الذين ترسلهم للقتال .الحياة
ليس باإلمكان .. لى ذلكالجميع يرغبون بعدم سقوط قتلى، ولكن الجاهزية للحرب تنطوي ع"وأضافت أن 

الحكومة ترغب بإطالق سراح شاليط، وتعمل على ذلك، ومن "وتابعت أن  ".دائما إعادتهم جميعا
 ".الخطورة أن يعتقد الجمهور بأن الحكومة قادرة على ذلك ولكنها ال ترغب

 ١٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
   تستدعي االحتياط لمواجهة احتمال عدم تمديد التهدئة"إسرائيل" .١٦

كشفت القناة العاشرة التجارية في التلفزيون اإلسرائيلي النقاب عـن أن            : من زهير اندراوس   -صرة  النا
في الجنوب، وهـي قاعـدة      ) تسأليم(سلطات الجيش اإلسرائيلي بدأت باستدعاء جنود االحتياط إلى قاعدة          

ائيلية الجتيـاح قطـاع     بنيت على أنّها مدينة عربية للتدريب وربما المشاركة في العملية العسكرية اإلسر           
  .غزة، على حد قول المصادر األمنية اإلسرائيلية

ويتصاعد الحوار والنقاش في إسرائيل حول التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غـزة، خـصوصاً                
وأنّها ستنتهي يوم الخميس القادم، التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد ستة أشهر على دخولها إلى حيـز                  

 . وساطة مصريةالتنفيذ ب
  ١٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   يتوقع غليانا شعبيا وإطالق نار خالل مظاهرة اليمين المتطرف االثنينالشاباك .١٧

اإلسرائيلية في عددها الصادر الجمعة إن وزير       ' معاريف'قالت صحيفة   :   من زهير اندراوس    -الناصرة  
كوهين، باإلضافة إلى كبار المسؤولين في جهاز       األمن الداخلي آفي ديختر، والمفتش العام للشرطة دودي         

، قد عقدوا يوم أول من أمس، الخميس، جلسة لتقييم الوضع تمهيدا لمظاهرة اليمين              )الشاباك(األمن العام   
ـ        وزادت . الجـاري ) ديـسمبر ( من شهر كـانون األول       ١٥المتطرف في مدينة أم الفحم االثنين القادم ال

تر استمع إلى المعطيات االستخبارية التي تم جمعها مـن قبـل الـشرطة              الصحيفة قائلة إن الوزير ديخ    
والشاباك بشأن االحتماالت المختلفة المتوقعة، لكنه لم تتم بلورة أية توصيات بعد، على حد تعبير مصدر                

  .رفيع المستوى في وزارة األمن الداخلي
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مظاهرة اليمين المتطرف قد تؤدي إلـى       وتابعت الصحيفة قائلة إن تقديرات األجهزة األمنية تشير إلى أن           
حالة من الغليان الشعبي في أوساط العرب في الداخل الفلسطيني، ومن الممكن أن تـؤدي إلـى وقـوع                   

  .مواجهات محلية وقطرية
  ١٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  نعمل من أجل إعادة شاليط إلى أهله: اشكنازي .١٨

ل اإلسرائيلي جابي اشكنازي أن قضية الجندي األسير        اعتبر قائد جيش االحتال   :  وكاالت -القدس المحتلة 
 ".العمل يجري من أجل عودته سريعاً إلى بيته وعائلته"، مضيفاً أن "قضية أساسية"جلعاد شاليط 

إن الجيش هو أقوى جـيش فـي المنطقـة          : وقال اشكنازي خالل لقاء مع بعض الضباط الدروز والبدو        
ي الدولة في الجنـوب والـشمال وأي مكـان آخـر إذا اقتـضت               وبإمكانه توفير الحماية واألمن لمواطن    

 . ، على حد قوله"الضرورة ذلك
وأكد أن موضوع جلعاد شاليط موجود على سلم األولويات اليومية، مشيراً إلى الدور الـذي يقـوم بـه                   

 .الجيش في المنطقة الجنوبية وقدرة الجيش على الوقوف أمام التحديات والتصدي لكل التهديدات
  ١٢/١٢/٢٠٠٨ فلسطين،فة صحي

 
  شاحنة مواد غذائية إلى غزة٦٣ تسمح بإدخال "إسرائيل" .١٩

قال رائد فتوح رئيس لجنة التنسيق إلدخال البضائع للقطاع إن إسرائيل أغلقت معبر المنطار بعد  :رام اهللا
 ٥٠إدخال ) اليوم(تم أمس «وأضاف فتوح انه .  بحجة دواع أمنية٤٣ شاحنات من أصل ٨إدخالها 

مؤكدا أن . »شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة
 ٦٠٠الشاحنات التي تدخل للقطاع ال تلبي احتياجات المواطنين، وان القطاع بحاجة يوميا إلى ما يقارب 

 . شاحنة٧٠٠إلى 
 ١٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
  ار في بلعين ونعلين متظاهرا في مظاهرة ضد الجد١٣إصابة  .٢٠

 متظاهرا بجروح متفاوتة في تظاهرات االحتجاج على جدار الفصل العنصري خالل ١٣أصيب نحو 
  . قمع جنود االحتالل تظاهرتين في بلدتي نعلين وبلعين في الضفة الغربية

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  فلسطيني يدعوان المجموعة الدولية الى انصاف الشعب الوقاضي قضاتها مفتي فلسطين .٢١

دعا مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين وقاضي قضاتها الشيخ :  بترا ، أ ف ب- تونس 
تيسير التميمي المجموعة الدولية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة 

ا الصارخة لحقوق غير القابلة للتصرف والضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف انتهاكاته
 .اإلنسان 

واكدا خالل حفل في تونس نظم امس تحت رعاية الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الستين 
لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، وجعل من القضية الفلسطينية جوهر االحتفال ، أن سالح 

 هو التمسك بالوحدة الوطنية لجميع الفصائل الشعب الفلسطيني األقوى في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
 .والعمل تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  جيش االحتالل بنيران  بجروح خطيرة في الخليطفلإصابة  .٢٢
لق عليه جنود أصيب طفل في الثالثة عشرة من عمره بجروح خطيرة في الرأس أمس الجمعة بعدما أط

  .االحتالل النار في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفاد شهود عيان
 وأكد جيش االحتالل إصابة فتى فلسطيني بنيرانه، زاعماً أن الجنود أطلقوا عيارات مطاطية رداً على 

  .مجموعة من الشبان رشقتهم بالحجارة
  ١٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ٤٨انتفاضة كبرى في أوساط فلسطينيي تحذير من اندالع  .٢٣

التجمع الوطني (حذر النائب واصل طه :  حسن مواسي ، ووكاالت االنباء- فلسطين المحتلة 
 ، وذلك على أثر التفوهات العنصرية ٤٨من اندالع انتفاضة كبرى في أوساط فلسطينيي) الديمقراطي

 الخارجية تسيبي ليفني بخصوص فلسطينيي اإلسرائيلي الحاكم وزيرة" كاديما"الصادرة عن رئيسة حزب 
 ".عرب إسرائيل" أو ما أسمتهم ٤٨

 إلى ٤٨أن التصريح الذي أدلت به ليفني خطير للغاية ، وهي تدعو من خالله فلسطينيي "وقال طه 
 ، حيث إننا ١٩٤٧التمرد، وحصول انتفاضة كبرى في أوساطهم ، ونريد تذكير ليفني بقرار التقسيم عام 

دولة العربية وهي محتلة ، وعليها أن ترحل ، ومن يصرح بمثل هذا الكالم عليه أن يتحمل جزء من ال
 ".المسؤولية عن كالمه أو يتراجع عنه

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  سفينة البرلمانيين تنطلق لغزة الخميس: الخضري .٢٤

' تفاضة السفنان'أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن : أشرف الهور -زةغ
القادمة إلى غزة ال زالت مستمرة، وقال ان سفينة تقل برلمانيين أجانب وعربا ستبحر إلى القطاع يوم 

وأوضح الخضري أن عدة سفن ستنطلق من عدة بلدان، وقال ان اللجنة الشعبية تتحفظ على .  الجاري١٨
  .اإلدالء بمزيد من المعلومات إلى حين إتمام جميع التجهيزات

  ١٣/١٢/٢٠٠٨س العربي، القد
  
  تأييداً لحق العودة" عين الحلوة"اعتصام في  .٢٥

 والذي ينص على حق العودة لالجئين ١٩٤لمناسبة مرور ستين عاماً على صدور القرار الدولي : صيدا
الفلسطينيين إلى ديارهم، نظم اتحاد لجان حق العودة الفلسطيني اعتصاما في مخيم عين الحلوة ووجه 

 والذي تنص ١٩٤كرة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تطالب بتطبيق القرار المعتصمون مذ
وجوب السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ممتلكاتهم وديارهم التي "الفقرة الحادية عشرة منه على 

  ".هجروا منها والتعويض عن األضرار التي لحقت بهم
  ١٣/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

 
  تبدأ بصرف رواتب موظفي القطاعسطينيةالفلالبنوك  .٢٦

تمكن آالف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من تلقي رواتبهم من المصارف  :رام اهللا
 .الى مصارف غزة)  مليون دوالر٢٥( مليون شيكل ١٠٠الفلسطينية بعد سماح إسرائيل بتحويل الـ 

  فروعها ستلغي عطلة اليوم السبت وستفتح وأوضحت سلطة النقد أن المصارف العاملة في القطاع و
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أبوابها أمام الجمهور إسهاما من القطاع المصرفي في تخفيف آثار الضائقة المالية التي نجمت عن منع 
 .الماضي) تشرين الثاني(إسرائيل دخول السيولة النقدية لصرف أجور شهر نوفمبر 

 ١٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   مليون دوالر٣٣ويل اضافي لالردن لمشروع ممر السالم بقيمة البنك الدولي يوافق على تم .٢٧

 مليـون دوالر    ٣٣وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل اضافي لالردن بقيمـة              
امريكي لتنفيذ مشروع ممر السالم بييس كوريدور نتيجة زيادة االسعار التي رفعت من التكلفة التقديريـة                

  .للمشروع
 من خالل االقتـصاد     ن السالم واالزدهار مبادرة يابانية لتعزيز السالم بين الفلسطينيين واالسرائيلي         وممر

حيث يضمن المشروع اقامة بنية تحتية في منطقة الغور االردني لضمان ممر امن ومـستديم لتـصدير                 
 ني واسرائيلي تأسيس مجمع زراعي صناعي في أريحا بتعاون ثالثي أردني فلسطيوالمنتجات الفلسطينية 

  ١٣/١٢/٢٠٠٨ العرب اليوم
  
  أيام ١٠سفينة لبنانية تتوجه إلى غزة خالل  .٢٨

ـرب نسخة منه، أن ٤٨لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة في بيان وصل موقع عـ"أعلنت 
سفينة لبنانية مزودة بإمدادات طبية وغذائية ستتوجه إلى غزة خالل عشرة أيام وسيكون على متنها 
شخصيات ثقافية واجتماعية وناشطون في المجاالت الصحية واإلنسانية، وأن اتصاالت سيجريها أعضاء 

 .اللجنة مع مرجعيات وشخصيات وهيئات خالل األيام القادمة لوضعهم في أجواء تحركها
يات قد تم تشكيلها بناء على توص" لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة"وأشار الببان إلى أن 

نوفمبر الماضي في /  تشرين الثاني٢٤ و ٢٣الذي انعقد يومي " الملتقى العربي الدولي لحق العودة"
دمشق، والذي وجه رسالة خاصة إلى أهالي غزة متضامناً معهم، وداعياً إلى إرسال سفن من كل بلد 

 .عربي وإسالمي إلى غزة حاملة إمدادات طبية وغذائية
 ١٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 موسى يعرضان على الرباعية الدولية الرؤية العربية للسالمعمرو لفيصل و اسعود .٢٩

يشهد اجتماع الرباعية الدولية المقرر عقده في نيويورك منتصف الشهر الجاري :  أحمد ربيع- القاهرة 
 دول عربية واألمين العام للجامعة عمرو ٨مشاركة عربية واسعة من جانب وزراء خارجية نحو 

بصفته "ألمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل وسيعرض ا. موسى
 نوفمبر ٢٦الرؤية العربية من عملية السالم التي تبلورت خالل اجتماع المجلس " رئيسا لمجلس الجامعة

لمساعد الماضي وسبق مناقشتها أمام اجتماع شرم الشيخ، فيما أكد السفير أحمد بن حلي األمين العام ا
للجامعة للشؤون السياسية أهمية توقيت الخطاب الذي بعث به األمين العام للجامعة والفيصل الى الرئيس 

وشدد األمين العام المساعد للجامعة . األمريكي المنتخب باراك أوباما الذي أعلنت عنه الجامعة الخميس
رها األساس السليم للتسوية، والقامة العربية على تمسك الدول العربية بمبادرتها التي قدمتها باعتبا

، وأنه من دونها لن يتحقق السالم الشامل والعادل ولن تقوم عالقات "إسرائيل"عالقات طبيعية بينها وبين 
وقال رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف ان . طبيعية أو تعاون اقليمي

من عملية السالم على كافة المسارات العربية، الى جانب االجتماع سيبحث في كافة جوانب الموقف 
  .الوضع الفلسطيني وأهمية سرعة عودة وحدة الصف وانهاء االنقسامات الراهنة

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
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  وأكد دعم حقوق الفلسطينيين" مفتاح القدس"بن علي تسلم  العابدينزين  .٣٠
، دعمه الحقوق "مفتاح القدس الشريف"اء تسلمه جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في أثن

تنامي ظواهر التعصب والعنف "الوطنية للشعب الفلسطيني، محذراً، في خطاب ألقاه أمس، من 
". تفاقم الفجوة التنموية والرقمية بين دول العالم ما يهدد االستقرار واالمن العالميين"، ومن "واالرهاب

من مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين " دس الشريفمفتاح الق"وأكد بن علي عقب تسلمه 
الثابت الى جانب القضية الفلسطينية العادلة، "وقاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي، موقف تونس 

  ". ونصرتنا الدائمة وغير المشروطة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  ١٣/١٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  ران بمشاركة نجاد ضد حصار غزة حاشدة في إيتظاهرات .٣١

تظاهر آالف االيرانيين وبينهم الرئيس االيراني محمود احمدي :  وكاالت– صالح السيد باقر –طهران 
وقال احمدي نجاد للصحفيين، ان . نجاد، أمس، في طهران تنديدا بالحصار االسرائيلي لقطاع غزة

ى الفلسطينيين والتأثير عليهم ليصوتوا للضغط عل"المسؤولين االسرائيليين يستخدمون حصار غزة 
لقد وصلوا الى نهاية الطريق وتصرفاتهم غير الطبيعية دليل على غضبهم، "واضاف ". الشخاص آخرين

وخالل صالة الجمعة، دان رجل الدين احمد خاتمي ". وحتى الذين يدعمونهم يترددون في مساندتهم
اين "اء استمرار الحصار على قطاع غزة، وتساءل االمم المتحدة ومنظمة لمؤتمر االسالمي از" صمت"

كما انتقد مصر، معتبرا انها تتعاون مع ". هي الدول االوروبية التي كانت تدافع عن حقوق االنسان؟
إن "وقال إمام جمعة طهران احمد خاتمي . عبر االبقاء على معبر رفح بينها وبين غزة، مقفال" اسرائيل"

" ي جرائم الكيان الصهيوني من خالل تعاونهم وتماشيهم مع هذا الكيانبعض القادة العرب هم شركاء ف
إن "وانتقد تصرفات شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي وقال . هؤالء القادة"ضرورة محاكمة "مشددا على 

مديرية األزهر في مصر وبدال من أن تصدر البيانات ضد الكيان الصهيوني تقوم بإصدار البيانات ضد 
  ". الجعفري االثني عشري بتأثير من النظام المصري وعالقاته المشبوهة مع هذا الكيانالمذهب الشيعي

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
 
   إيرانية مصرية حول أوضاع غزةمباحثات .٣٢

بحث رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني علي الريجاني، أمس الجمعة، مع نظيره : آي.بي.يو
. غزة، وقررا اتخاذ خطوات عملية لمساعدة الشعب الفلسطينيالمصري أحمد فتحي سرور األوضاع في 

اتخاذ مزيد "، اإليرانية أن الريجاني أجرى اتصاالً هاتفياً بسرور دعا فيه إلى "مهر"وذكرت وكالة أنباء 
من اإلجراءات الدبلوماسية من قبل مجموعة الدول اإلسالمية خاصة مصر، نظراً لموقعها الجغرافي 

شكره وتقديره لجهود رئيس البرلمان "وأعرب عن ". الشعب الفلسطيني المضطهدالخاص في مساعدة 
المصري في مجال رفع مشكالت الشعب الفلسطيني في غزة والقيود التي يواجهونها، وعن أمله بتنمية 

  ".العالقات الودية بين البلدين
  ١٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 اهزموا حـزب اهللا وحماس سياسياً : نصيحة من رايس إلى هيالري .٣٣

نصحت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس، أمس األول، خليفتها هيالري كلينتون بالعمل على 
إبرام اتفاق سالم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرة أن مثل هذا األمر سيكون بمثابة هزيمة 

حماس وحزب اهللا، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جورج بوش ستترك الشرق األوسط سياسية لقوى مثل 
  مشددة على أن العالقات القوية بين ٢٠٠١في حال أفضل مما كان عليه في عام ،
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ارييل ) رئيس الحكومة اإلسرائيلية(و. هناك عملية سالم حقيقية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين“وتابعت 
 ليس للتوصل إلى السالم ولكن إللحاق هزيمة باالنتفاضة، أدلى ٢٠٠١طة في العام ،شارون جاء إلى السل

لهذا أعتقد أننا نترك . بتصريح أن على إسرائيل اقتسام األرض، وانه يجب أن يكون هناك حل الدولتين
ويمكن بالنسبة لي، إمكانية إنهائي حرب لبنان من خالل السالم الذي . الشرق األوسط بحالة أفضل

تلك هي بعض النقاط المهمة جدا في .. فاوضنا حوله وترك سيادة لبنان ليس فقط سليماً بل موسعاًت
 . «الشرق األوسط

  ١٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
   السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التحدي األول إلدارة أوباما :ولش .٣٤

شرق األوسط ديفيد ولش ، في قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون ال:  جويس كرم-واشنطن 
التحدي األول للسياسة «قبل أسابيع من نهاية والية إدارة الرئيس جورج بوش، إن » الحياة«مقابلة مع 

أكد «وأشار إلى أن أوباما . »األميركية هو كيفية إحراز تقدم على مستوى عملية السالم ومتابعته وحمايته
 مؤشر في غاية األهمية، خصوصاً لناحية متابعة المسألة في وهذا. أنه سيركز على عملية السالم كأولوية

  .»الوالية األولى لإلدارة الجديدة
 في ٢٠٠١بوش وصل إلى الحكم العام «وقال إن . ودافع عن سجل إدارته في ما يتعلق بعملية السالم

 في ٢٠٠٨عام ونجحنا مع نهاية ال. مواجهة مع واقع صعب ومعقد ودموي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
بالطبع نتمنى لو ...  اعوام١٠العودة إلى هيكلية صلبة لمفاوضات جدية غابت عن المشهد السياسي لمدة 
ففي حوزتنا اليوم ملف مترابط . كنا نسلم اإلدارة الجديدة اتفاقاً، إال أن عدم إنجاز هذه المهمة ليس فشالً

وشدد على . »زه شخصياً لخليفتها هيالري كلينتونلعميلة السالم، وستتولى الوزيرة كوندوليزا رايس إيجا
تؤمن بقوة بأن حل الدولتين هو األفضل، ويجب التوصل إليه عبر مفاوضات بعيداً من «ان واشنطن 

السعي نحوها، ) إسرائيلية(هذه مبادئ غير معقدة وصريحة، ونتوقع من أي حكومة ... العنف واإلرهاب
هذا التوجه في صلب المبادرة العربية التي تتحدث عن «الحظ أن و. »وهذا موقف المجتمع الدولي أيضاً

وسنشجع الجانب اإلسرائيلي، مهما كانت انتماءات ... استعادة األراضي بالتفاوض وليس عبر العنف
أولوية للواليات «، مؤكدا أن ملف السالم »، على العمل بالمثل)بعد االنتخابات المقبلة(الحكومة 
  .»ذه االدارة وسيكون كذلك لإلدارة المقبلةأولوية له... المتحدة

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
 
  " عار عالمي"الخروقات االسرائيلية هي : كارين أبو زيد .٣٥

في الشرق األدنى إلى حمايـة حقـوق   " األنروا"دعت كارين أبو زيد مفوض عام وكالة :  وكاالت -غزة  
وأضـافت   .ل لهذه الحقوق بمثابة عار عالمي     الفلسطينيين، معتبرة استمرار الخروقات التي ينفذها االحتال      

في مقر األمم المتحدة في جنيف الينا ماتيري، خالل االحتفال          " االنروا"في كلمة ألقتها باإلنابة عنها ممثلة       
دعونا نجعل رؤية المـوقعين      "٢٠٠٨-١٢-١٢بالذكرى الستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الجمعة        

 ". ، فاستمرار الفشل في تحقيق ذلك عار عالميعلى اإلعالن العالمي حقيقة
 حاجز وعـائق للحركـة فـي        ٦٠٠وشددت على أن اإلغالق غير اإلنساني لقطاع غزة، وأن أكثر من            

 من اإلعالن العالمي، التـي      ١٣الصفة الغربية، هما تذكير حزين بفشل المجتمع الدولي في تطبيق المادة            
الفلسطينية المحتلـة، يجـب أن       " األراضي"رقام الوفيات في    وأشارت إلى أن أ   . تؤكد على حرية الحركة   

تجعلنا بشكل أكيد نتساءل عن التزامنا تجاه إعالء الحق في الحياة، الذي هو ابسط الحقوق، مشيرة إلـى                  
 .  منهم من األطفال٣٧ فلسطيني استشهدوا خالل هذا العام، ٥٠٠أن أكثر من 
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 طفل، مشيرة إلى أن     ٣٢٥سجون اإلسرائيلية، من ضمنهم     ولفتت إلى وجود عشرة أالف فلسطينيي في ال       
الجميع لديه الحق في الحرية واألمن الشخصي، وأن ال احد يجب أن يتعرض لمعاملـة قاسـية وغيـر                   "

مما يضاعف من هذه التجاوزات، إحصاءات تدلل على نقص في حماية حقوق            "وأضافت  ".إنسانية ومهينة 
لى إن عددا كبيرا غير مسبوق، من الغـزيين، أكثـر مـن نـصف               ، الفتة إ  "اجتماعية واقتصادية واسعة  

 . المواطنين في قطاع غزة، يعيشون اآلن تحت خط الفقر
 ١٣/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  التعاون األردني مع حماس سببه ريبة من قيادة فتح": الحياة"تقرير لجريدة  .٣٦

السابقة على خطوة اعتبرت انعطافة اقدمت السلطات األردنية في األشهر القليلة :  حازم األمين- عمان 
» حماس«في موقع األردن في الصراعات المحيطة به، وتمثلت الخطوة بمباشرة عمان تقارباً مع حركة 

وكان للخطوة األردنية ارتدادات . ترافق مع انفراجات في العالقات األردنية السورية، واألردنية القطرية
ارة السياسية للمملكة، وانعكاسات على الحركة اإلسالمية فيها، ال داخلية نُسبت اليها تغييرات شهدتها اإلد

التي تعتبر ابناً شرعياً لإلخوان المسلمين في األردن، كبرت وصارت تطمح الى » حماس«سيما وان 
  .رعاية من ولدت من رحمه

س أدى الى ان التقارب بين الدولة األردنية وحركة حما«يقول أحد مثقفي اإلخوان المسلمين في األردن 
، )نسبة الى حركة حماس(تهميش التيار األردني في حركة اإلخوان المسلمين وتصدر التيار الحماسي 

وهو أمر اذا ما اضيف الى خطوات سبقته تتمثل بقانون االنتخابات، وما جرى في االنتخابات البلدية 
 بصفتها حركة فلسطينية ال والنيابية، فإن ذلك يعني ان ثمة قراراً بالتعاطي مع الحركة اإلسالمية

  .»أردنية
تلخص اشارة المثقف اإلسالمي هذه بعض ما يجري في األردن هذه األيام، وما جره التقارب بين 

اذ ال شك ان التقارب سينعكس . بعد سنوات من القطيعة والتباعد» حماس«السلطات فيه وبين حركة 
ي المملكة، وسيعيد ترتيب األولويات وفقاً على مختلف وجوه األداء السياسي واالجتماعي واألمني ف

  .لمعطيات مختلفة في دولة لطالما اعتبرت جزءاً من تحالف عربي ودولي ال مكان فيه لحماس
فالتقارب قرار اردني من دون شك، واستجابة حماس له، ال بل اندفاعتها بأتجاهه يؤشر الى اهمية 

بل » إسناد«النسبة للحركة الفلسطينية ليست ساحة األردن في طموحات الحركة الفلسطينية، فالمملكة ب
وارتدادات التقارب تمس كل الملفات الداخلية في األردن . امتداد اجتماعي وجغرافي للداخل الفلسطيني

  .كما في الضفة الغربية وقطاع غزة
مها موجبات التقارب من وجهة النظر األردنية اصبحت معروفة، واذا كان تعثر عملية السالم في مقد

، فإن ما يرشح »االستقالل الفلسطيني«وعدم شعور األردن بأن ثمة استجابة اسرائيلية واميركية لشروط 
في عمان من موجبات غير معلنة لهذا التقارب يتمثل في ريبة اردنية مستجدة في حركة الرئيس 

حول عدد من الفلسطيني محمود عباس لجهة استبعاده عمان في مفاوضته اسرائيل والمجتمع الدولي 
الملفات، وابرزها موضوع الالجئين الفلسطينيين، وهو ما اثار حفيظة اإلدارة األردنية التي اعتبرت ان 

ال يبدي محمود عباس حماسة تذكر لحل «في حين » الوطن البديل«حركة حماس تشكل ضمانة لمواجهة 
  .»قضية الالجئين في األردن

ولين في عمان عندما زار محمود عباس بيروت أخيراً قوله ان اول ما لفت المسؤ«: يقول سياسي اردني
، ويضيف »بأن حق عودة الالجئين الفلسطينيين في لبنان اولوية في برنامج التفاوض مع األسرائيليين

انها الزمة . »لم يسبق لنا ان سمعنا منه كالماً مشابهاً عن الالجئين في األردن«السياسي األردني 
هاشمية، حيث الهوية المتأرجحة بين ضفتي نهر األردن، وبين توسع الطموحات السياسة في المملكة ال

  .في مملكة تضم مجتمعي النهر ومن ثم انحسارها في زمن ارتداد الهويات وضمورها
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حاصل ومستمر وإن البسه بعض الغموض » حماس«يؤكد اكثر من مصدر في عمان ان التقارب مع 
اضية ولن تتخلله خطوات تستبق حصول مؤشرات موازية تسمح والتكتم، وهو لن يأخذ أشكاالً استعر

خالد مشعل المقيم في دمشق لن » حماس«فزعيم . بتقدمه، وهو أمر متفق عليه من قبل طرفي التقارب
يزور عمان قريباً، وكذلك لن تفتتح الحركة الفلسطينية قريباً مراكز لها في األردن، وخطوات من هذا 

لكن االنفراج تمثل في وقف التضييق على . ات تتعدى العالقة بين الطرفينالنوع تبقى مرهونة بتطور
، ناهيك عن تجديد »أمنية«نشاط الحركة في األردن وفي اإلفراج عن ناشطين منها كانوا اعتقلوا ألسباب 
أما التطور األهم على هذا . جوازات سفر لعشرات من قيادي الحركة الذين يحملون الجنسية األردنية

د وهو ما أثار اشكاليات كبيرة فتمثل في تعزيز نفوذ حماس داخل تنظيم اإلخوان المسلمين والدفع الصعي
باتجاه تراجع قيادات شرق اردنية في الجماعة عن استقاالت كانوا تقدموا بها من القيادة احتجاجاً على 

  .وصول قيادات حماسية الى رأس زعامة الجماعة
المسلمين الى ان التقارب خلف انفراجات شكلية في اوضاع الجماعة وفي حين يشير قيادي في اإلخوان 

، »حماس«في األردن، يظهر هذا االنفراج غير مرتبط بالموقع الداخلي لالخوان، انما بصفتهم جزءاً من 
اذ ال مضمون داخلياً لهذا االنفراج خصوصاً لجهة مطلب األخوان بتعديل قانون االنتخابات مثالً أو سن 

االنفراج يتمثل بمستويات امنية وسياسية عامة، وهو بهذا المعنى . ماعةداخلية تطالب بها الجتشريعات 
  .ماعةمن الج» الحماسي«مل الجزء يش

تماعية لالخوان المسلمين والتي كانت لتي تعتبر الذراع المالية واالج اما فيما يتعلق بالجمعية اإلسالمية ا
عينت ادارة لها، فإن احتماالت فك الحجر عنها سيكون تأثيره السلطات األردنية أعلنت الحجر عليها و

  .بعد ان تولى مقربون منها قيادة الجماعة إثر االنتخابات األخيرة» حماس«بمثابة تعزيز لدور 
الهاجس الدائم الذي ال يمكنك ان تزور عمان من دون ان تشعر بمركزيته » الوطن البديل«تشكل مقولة 

وانطالقاً من هذه الثابتة يمكن تفسير متغيرات قد ال تشكل امتداداً . نيفي الوعي السياسي األرد
. هو احد هذه المؤشرات» حماس«والتقارب بين المملكة و . النتظاراتك من اإلدارة الهاشمية للمملكة

على » االنعكاسات األردنية«في الساحة الفلسطينية كانت واحدة من » حماس«فصحيح ان انطالقة 
طينية بحكم والدة الحركة الفلسطينية من رحم جماعة اإلخوان المسلمين في األردن، الساحة الفلس

، ايضاً بحكم العالقة التقليدية بين »حماس«وصحيح ايضاً ان ثمة أبوة مضمرة تشعر المملكة بها حيال 
بين األب النظام في األردن وبين جماعة االخوان المسلمين، لكن الصحيح ايضاً ان الوقائع باعدت كثيراً 

وابنه بحيث اندرجا في سياقين ومسارين لطالما رسم الصراع بينهما شكل االنقسامات في المنطقة كلها، 
في ظل تعثر عملية السالم مناسبة للقاء األب باإلبن، لكنه يبقى » الوطن البديل«الى ان شكلت مخاوف 

يبدو ان له حظاً كبيراً في ظل لقاء مبنياً على تقارب في المصالح، اما الجانب الشعوري منه فال 
  .احتماالت انقالب األوضاع مجدداً

» حماس«يعدد القيادي في االخوان المسلمين في األردن ما يعتقد انه األسباب الفعلية لخطوة المملكة تجاه 
بقوله ان قوة محمود عباس مستمدة من االعتراف العربي والدولي به، وهو ما يجعله في موقع يمكنه من 

راط في مشاريع قد تكون على حساب األردن وال تراعي مطلب حق العودة وغيرها من شروط االنخ
تبخر وعود اإلدارة ) والكالم للقيادي االخواني(واذا ما اضفنا الى هذه المخاوف . إقامة الدولة الفلسطينية

نصل عندها الى األميركية بدولة فلسطينية وانعدام انجازات محمود عباس وصعود اليمين اإلسرائيلي، ف
  .هي الحل» حماس«:... نتيجة واحدة

لكن وجهة النظر األردنية هذه تضمر بدورها مجازفة من نوع آخر، فإذا كانت الريبة من سياسات 
، فماذا عن »الوطن البديل«المحرك المستجد للمخاوف األردنية من فكرة » فتح«محمود عباس وحركة 

لسطيني ال تخرج دعاويه عن تطلب إقامة الدولة ف» وطني«تنظيم » فتح«؟ فـ »حماس«حركة 
بمثابة ضربة قاضية له، في حين يشكل االمتداد األردني لحركة » الوطن البديل«الفلسطينية، وتبدو فكرة 
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وإلضمارها طموحات داخل » حماس«، أي جماعة االخوان المسلمين، احتماالً اكبر لتأردن »حماس«
  .المملكة

فتراض حقيقة تصدع المضمون األردني لإلخوان بفعل التقارب بين الدولة وبين واذا ما اضفنا الى هذا اال
حماس وتصدر الجناح الحماسي قيادة اإلخوان، فعندها ستتعزز هذه المخاوف وتتقدم على ما اثارته 

  .خطوات محمود عباس من ريبة في األوساط الحاكمة في األردن
انما ما » فتح«بالموقع المستجد لعباس ال تشمل حركة عن هذه المخاوف يجيب مسؤول اردني ان الريبة 

يمثله الموقع الذي نقل اليه عباس القضية الفلسطينية، وهي ليست نهائية وانما تكتيكية ومرتبطة بوقائع 
  .عملية التفاوض على موضوع الالجئين في شكل خاص

لى حساب المملكة في وفي األردن دائماً ما يرتفع منسوب المخاوف من حل للقضية الفلسطينية ع
انها اقرب الى حرب وقائية على ابواب تسلم اإلدارة األميركية الجديدة ملفات الشرق . المراحل االنتقالية

األوسط من اإلدارة السابقة، وعلى ابواب انتخابات اسرائيلية من المحتمل ان تأتي باليمين اإلسرائيلي 
قاقات ما زالت غامضة ربما مثلت األزمة ، وعلى ابواب استح»البديل األردني«صاحب نظرية 

االقتصادية العالمية احد وجوهها، ال سيما انها قد تترافق مع احتماالت وصول شتات فلسطيني من الخليج 
  .الى عمان

لكن للحرب الوقائية ارتداداتها الداخلية، ليس اقلها ما اشار اليه المثقف اإلخواني لجهة حصول التقارب 
ب النزعة األردنية في جماعة االخوان المسلمين في المملكة، فاإلخوان مكون على حسا» حماس«مع 

رئيسي في التركيبة األردنية، وربما كانوا المكون الوحيد الى جانب المكون الهاشمي، ومشاركة 
اما . في هذا المكون هي اقرب الى مجازفة بأحد عناصر الهوية الوطنية لجماعة االخوان» حماس«

خرى فيتمثل بعضها في اختيار شريك فلسطيني في عملية السالم تبعث شراكته على ريبة االرتدادات األ
اذا ما نظرنا الى الموقع اإلقليمي لحماس، ولقدرة سورية وايران على التأثير » فتح«تفوق الريبة من 

  .الكبير عليه
 طرف آخر، واستدراج من أيحرك والمناورة اكثر حاكمة في األردن تملك قدرة التال شك ان المؤسسة ال

 اإليراني، فهو - ان لم يفض الى فك ارتباطها بالمحور الـسوري الى الداخل األردني، و» اسحم«
  .ضي الى تعزيز اجندتها الفلسطينيةسيف

هذا استنتاج بعض الجهات الحاكمة في األردن، وهو صحيح الى حد ما، لكنه ال يلغي تساؤالت حول 
فلسطينية في سالم مبني على مقررات مؤتمر مدريد، ناهيك عن مدى رغبة الحركة اإلسالمية ال

الطموحات الحمساوية في جماعة اإلخوان المسلمين في األردن وهو ما كشفت عنه االنتخابات األخيرة 
الى مراكز القرار، في حين كانت التوجهات » حماس«داخل الجماعة والتي اوصلت قيادات قريبة من 

فظة على وجوه شرق اردنية في هذه القيادة، او على األقل تقاسم الزعامة بين في السابق تتمثل في المحا
االخوان وحزب جبهة العمل اإلسالمي، بحيث تتولى شخصية شرق اردنية قيادة اإلخوان، وشخصية من 

  .اصول فلسطينية قيادة الحزب
على الساحة » حماس«ع ومن الصعب االعتقاد أن السلطات األردنية غافلة عن وجوه ارتدادات تقاربها م

الداخلية، وهي اذ تستمر في تقاربها هذا، تدرك عواقب ذلك وربما تتحسب له، ولكن يبدو ان المخاوف 
الناجمة عن انسداد افق السالم ومندرجاته لجهة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل موضوع 

  .لها اثمانها الداخلية» دفاعية«فع باتجاه حلول الالجئين بما يكفل استقرار األردن وتوازنه، كل هذا يد
واذا سلمنا بحق األردن في اختيار وسائل مناعة حيال انسداد افق التسوية، فهذا ال يلغي الحق في 

  :التساؤل وفي تسجيل مالحظات عابرة من عمان في ضوء تقاربها مع حماس
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» حماس«سية، بحيث نجم عن التقارب مع الى معضلة سيا) األردنية الفلسطينية( إحالة معضلة الهوية - 
ومثل هذا حالً لمن كابدوا في ظل . »فتح«تخفيف شكلي لمضمونها الوطني وتحويل طاقتها باتجاه حركة 

  .هويتهم األردنية مرارة الفصام بين فلسطينية االخوان واردنية الهوية
جاء » حماس«الحل مع  تذمر واضح في اوساط شرق اردنية في جماعة االخوان المسلمين من ان - 

على حسابهم، وان ما لم تدفعه الحكومة لهم دفعته طائعة لحماس، بحيث تعاظم نفوذ األخيرة داخل 
  .الجماعة وصار من الصعب مقاومته

 ارتفاع وتيرة االتهامات على نحو لم تشهده المملكة سابقاً خصوصاً في ما يتعلق بملفات داخلية - 
» عميل«كأن يتهم مسؤول سابق من قبل عدد من المتابعين والمهتمين بأنه مرتبطة باالنعطافة األردنية، 

  .لمحمود عباس، وانه كان يعمل لتوطين الفلسطينيين في األردن
 ارتفاع في منسوب الحسابات الناجمة عن احتماالت التوطين وما يجره على الهوية األردنية، وضمور - 

ة اردنية جامعة، وذلك برضا متبادل بين طرفي هذه دعاوى هضم األردنيين من اصل فلسطيني في هوي
  .الهوية ومكونيها

  ١٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  لكن ليس من العرب..  خائفة"اسرائيل" .٣٧

  عبد الباري عطوان
انعطافة االسرائيليين الى اليمين المتطرف مثلما اظهرت قائمة حزب الليكـود للمرشـحين لالنتخابـات               

الحاكم حول طـرد    ' كاديما'قبل، وتصريحات تسيبي ليفني زعيمة حزب       الم) فبراير(البرلمانية في شباط    
، تتفاقم  'الخوف'الى الدولة الفلسطينية المستقلة في حال قيامها، هذه االنعطافة تعكس حالة من             ' ٤٨عرب  '

داخل المجتمع االسرائيلي، ناجمة عن عدم الثقة في دولتهم وقدرتها على البقاء، وحدوث متغيرات اقليمية               
  .ولية تعزز هذا الخوف وتبررهود

ويمكن ايجاز هذه المتغيرات االقليمية والدولية التي ستؤثر بشكل مباشر، او غير مباشر، على مـستقبل                
  :الدولة االسرائيلية، وقدرتها على البقاء، في صورتها الراهنة، في النقاط التالية

 لتخويف اآلخرين، ويـوفر الطمأنينـة       التفوق العسكري في المحيط العربي لم يعد يشكل ضمانة        : اوال* 
لالسرائيليين، فاالخطار التي تواجه الدولة العبرية في الحاضر، والمستقبل القريب، لم تعد محصورة في              
االنظمة الرسمية العربية، فهذه االنظمة استسلمت في معظمها ورفعت الرايات البيضاء، وانخرطت فـي              

العدو الجديـد السـرائيل     . درة سالم تحقق لها جميع مطالبها     اتصاالت مباشرة مع تل ابيب، وتقدمت بمبا      
الجهـاد  'و' حـزب اهللا  'يأتي من المنظمات الجهادية على وجه التحديد، صغيرة كانت ام كبيـرة، مثـل               

فالجيش االسرائيلي المـزود بأحـدث      . 'القاعدة'، و 'لجان المقاومة الشعبية  '، و 'حماس'، وحركة   'االسالمي
ا غير مجهز او مدرب لمواجهة هذه المنظمـات واالنتـصار عليهـا، وتجربـة               االسلحة واكثرها تطور  

  .اسرائيل في الحرب االخيرة على لبنان تعطي مثاال حيا في هذا الصدد
حل الدولتين الذي راهنت اسرائيل للوصول اليه وفق مواصفاتها الخاصة، ومن خـالل عمليـة               : ثانيا* 

جناح الفلسطيني المؤمن بهذا الحل، والمنخرط في العمليـة         سالم مدعومة امريكيا، سقط بشكل مريع، فال      
السياسية التفاوضية التي من المفترض ان تتكلل به في نهايتها يواجه االفالس، وشـعبيته تتراجـع فـي                  
اوساط الفلسطينيين بشكل سريع، خاصة مع انتهاء هذا العام دون قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة التـي                 

فالفلسطينيون باتوا منقسمين حاليا الى تيارين، االول الذي يضم         . مريكي جورج بوش  وعد بها الرئيس اال   
المعتدلين، ومعظم المؤمنين بحل الدولتين، وهذا التيار بات يميل الى حل الدولة الواحدة، ثنائية القوميـة،                

ة ايمانا  وتصريحات كل من احمد قريع رئيس وفد المفاوضات، وسري نسيبة اكثر الشخصيات الفلسطيني            
اما التيار الثاني، فيطالـب بـالتحرير الكامـل         . بالعملية التفاوضية، المؤيدة لهذا الحل هي المثال االبرز       



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٢٨٢:         العدد       ١٣/١٢/٢٠٠٨ سبت ال:التاريخ

في قطاع غـزة، وانهيـار      ' حماس'وفشل سلطة رام اهللا في رهاناتها السلمية، وصمود حركة          . لفلسطين
  .الحوار الداخلي الفلسطيني، كلها عوامل تعزز هذا التيار

انحسار نفوذ النظام الرسمي العربي على الساحة الفلسطينية، وتآكـل اوراق الـضغط الماديـة               : ثالثا* 
والمعنوية التي كان يستخدمها على الطرف الفلسطيني، ومنظمة التحرير على وجه الخصوص، لتعزيـز              

استمرارها مـن   فالمقاومة الفلسطينية ال تستمد وجودها و     . مسيرة االعتدال، والدفع باتجاه التسوية السلمية     
واالهـم  . 'حزب اهللا 'والشيء نفسه يقال عن المقاومة اللبنانية       . اي دعم عربي رسمي، مادي او عسكري      

عربيا، فلم تعد بوابة التسوية مثلما كان عليه الحال قبل عـشر            ' عراب السالم 'من ذلك تراجع دور مصر      
  .سنوات

 خدمة مصالحها واطماعها التوسعية بدأت تتآكل       هيمنة اسرائيل على العالم الغربي وتوظيفه في      : رابعا* 
بشكل متسارع، الن مكانة الغرب اهتزت بسبب األزمة المالية العالمية اوال، وظهور قوى عالمية جديـدة                

ثانيا، وحدوث تغيير في قمة القيادة االمريكية بانتخاب رئـيس يتطلـع            ) البرازيل، الهند، روسيا، الصين   (
  .مبدأ ثالثاالى التغيير ولو من حيث ال

واالجيـال  . العالم الغربي بدأ يدرك ان اسرائيل ال تشكل عبئا امنيا عليه فقط، وانما عبء اخالقي ايضا               
' الهولوكوسـت 'الغربية الجديدة، خاصة في اوروبا، لم تعد تحمل عقدة الذنب تجاه اليهود بسبب المحرقة               

  . االنتخابات التشريعيةمثل االجيال السابقة، وهذه االجيال بدأت تعبر عن نفسها في
اثبتت حربا افغانستان والعراق، ان استراتيجيات الغزو العسكري الناجحة سابقا، لم تعد قادرة             : خامسا* 

فبعـد  . على حسم االمور داخليا لمصلحة الغزاة، بل باتت تتحول الى حرب استنزاف مكلفة بالنسبة اليهم              
ر دوالر ما زالت االدارة االمريكية عاجزة عـن          مليا ٧٠٠خمس سنوات من الحرب في العراق وخسارة        

وبعد سبع سنوات من الحرب ضد االرهاب في افغانستان اصبحت حركة           . تحقيق االمن او اعالن النصر    
طالبان تسيطر على اكثر من سبعين في المئة من االرض االفغانية، وتهدد الحكم فـي باكـستان، امـا                   

روعا في اكثر من مكان، عالوة على عودتها الى مسقط رأسها،           فقوتها تتعاظم واصبحت تفرخ ف    ' القاعدة'
  .وبيئتها الطبيعية، ودولتها اآلمنة في افغانستان

صعود الدور االيراني في المنطقة، المدعوم بصناعة عسكرية قوية، وتحالفات عالمية مـؤثرة             : سادسا* 
ظام االيراني على التراجع عن     وفشل سياسات الحصار االقتصادي في اجبار الن      ) الصين، روسيا والهند  (

  .طموحاته النووية
، والجنوب  )حزب اهللا، سورية  (النفوذ االيراني بدأ يتمدد ويشكل طوقا فاعال يحاصر اسرائيل من الشمال            

  .على وجه التحديد) 'حماس'حركات المقاومة و(
في الـضفة وقطـاع     الصورة االسرائيلية اهتزت في العالم بأسره بسبب المجازر التي تُرتكب           : سابعا* 

واالسوار العازلة، والتوسع االسـتيطاني، والحـصارات       ) احداث الخليل االخيرة  (غزة ضد الفلسطينيين    
فهذه ليست صورة الدولة الديمقراطية الوحيـدة فـي         . التجويعية، بما في ذلك منع الدواء والوقود والغذاء       

با ان يعتقد اكثر من ستين في المئة مـن          فليس غري . المنطقة والشعب الحضاري الذي يمثل القيم الغربية      
االوروبيين، حسب استطالعات الرأي، ان اسرائيل باتت تهدد استقرار العالم، واصبحت مصدرا محفـزا              

  .لالرهاب
تجارب الستين عاما الماضية من عمر الدولة االسرائيلية تقول انه كلما زادت المخاوف وحاالت القلق في                

جهوا للتطرف، وانتخبوا حكومات يمينية متشددة قادرة على خوض الحـروب           اوساط االسرائيليين كلما ات   
وهذا ما يفسر زيادة شعبية بنيامين نتنياهو في استطالعات الرأي، وامكانية تشكيله            . ضد اماكن االخطار  

ا الحكومة االسرائيلية المقبلة، حيث من المتوقع ان يفوز تكتل الليكود الذي يتزعمه بأكثر من ثالثين مقعد               
  .في الكنيست
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نتنياهو حدد اولويات برنامجه االنتخابي في أمرين اساسيين، االول سحق حركات المقاومـة الفلـسطينية               
، والثاني منع ايران من امـتالك       'السالم االقتصادي '، والتركيز على ما يطلق عليه       'الجهاد'و' حماس'مثل  

  .لعسكرية منها على وجه الخصوصاسلحة نووية وتدمير برامجها في هذا الصدد بكل الوسائل، ا
هذا البرنامج المتطرف هو الذي دفع ليفني الى الحديث عن عزمها طرد العرب من اسرائيل الى الدولـة                  

  .قبل ستين عاما' ترانسفير'، او باألحرى اكمال ما لم يتحقق من ٤٨الفلسطينية، اي تكرار نكسة عام 
تضع األمن على قمة اولوياتها، وتفهـم الـسالم مـع           ما يمكن قوله وباختصار شديد، ان اسرائيل التي         

الفلسطينيين على ان يقوم هؤالء بدور الحارس االمين لحدودها ومواطنيها، تشعر ان سـلطة عبـاس ال                 
تستطيع تحقيق هذا الهدف حتى لو ارادت، وترى ان امتالك ايران السلحة نوويـة قـد يجعـل امنهـا                    

  .لفات ايران في لبنان وسورية وغزةالخارجي في مهب الريح اذا ما تطورت تحا
العام الجديد قد يعكس هذه المخاوف االسرائيلية سواء من حيث شن هجوم على قطاع غزة النهاء سلطة                 

  .وقوتها الصاروخية المتنامية، اوارسال الطائرات لضرب المنشآت النووية االيرانية' حماس'
وافغانستان قد ال تؤيد حربا جديدة ضد ايران،        صحيح ان امريكا التي تخوض حربين فاشلتين في العراق          

 والعراق كـان    ١٩٨١ولكن علينا ان نضع في اعتبارنا ان اسرائيل دمرت المفاعل النووي العراقي عام              
 دون التنـسيق    ١٩٦٧، والثانية عام    ١٩٥٦حليفا آنذاك المريكا، وشنت حربين ضد العرب، االولى عام          

  .الكامل مع الواليات المتحدة
 االبرز بين حروب اسرائيل السابقة واي حروب مستقبلية، انها كانت قادرة على االنتـصار فـي                 الفارق

االولى، ولكن الحال قد ال يكون كذلك في الثانية، فاالنتصار االمريكي العسكري على العراق لم يحقـق                 
ب اهللا، واجتيـاح    االستقرار، وكذلك في افغانستان، فاالنتقام االيراني وارد سواء بالصواريخ او عبر حز           

غزة جائز، ولكن السؤال المهم ماذا سيحصل بعده؟ وهذا ما يفسر تهديدات ايهود باراك اليومية باجتيـاح                 
  .القطاع منذ عام دون ان يجرؤ على هذه الخطوة

 ١٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 التهدئة وحسابات المقاومة الفلسطينية الخاطئة   .٣٨

 صالح النعامي
هر ينتهي العمل باتفاق التهدئة الذي توصلت إليه الفصائل الفلـسطينية وإسـرائيل             بعد حوالي أقل من ش    

برعاية مصرية، والذي ال خالف على أنه لم يَؤد إلى تحقيق الرهانات الفلسطينية عليه؛ حيث إن إسرائيل                 
دا لديها تمديـد  لم تلتزم بمعظم بنوده، وهو ما دفع جميع الفصائل الفلسطينية إلى التأكيد على أنه ليس وار   

وفي الحقيقة فإن اتفاق التهدئة كان ثمرة اعتبارات خاطئة، وحسابات غيـر دقيقـة،              . العمل بهذا االتفاق  
 .استندت إليها فصائل المقاومة الفلسطينية

من ناحية مبدئية، فإن التوصل للتهدئة لم يكن منطقيا، على اعتبار أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومـة               
و حق مطْلَق، ويتوجب عدم تقييده، وعندما يكون الطرف الذي دفع نحو التوصل إلـى هـذا                 االحتالل ه 

 !االتفاق هو حركة مقاومة، ، فإن األمور تصبح أكثر إشكالية
من ناحية ثانية كان هناك العديد من مظاهر القصور في معالجة ملف التهدئة، فهذه التهدئـة لـم تـسمح                    

! فترة التهدئة لم يرصفْ شارع واحد، ولم يبن صف واحد فـي مدرسـة           بمرور المواد األساسية، فخالل     
وباستثناء الهدوء األمني الذي كان بعيد التوصل لالتفاق، فإن الجماهير الفلسطينية تستفيد كثيرا من هـذه                

ر أن من حقهـا     التهدئة، وفي نفس الوقت فإن اتفاق التهدئة عمليا يعتبر غير قائم؛ ألن إسرائيل باتت تعتب              
تنفيذ عمليات توغل في قلب القطاع واغتيال المقاومين دون أن يكون من حق المقاومـة الـرد عليهـا،                   

صـحيح أن   . وعندما ترد المقاومة عليها فأنه يصبح من حق تل أبيب تشديد الحصار بشكل غير مسبوق              



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٨٢:         العدد       ١٣/١٢/٢٠٠٨ سبت ال:التاريخ

 بشكل عام لم تـؤثر علـى        األنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر سمحت بتهريب الكثير من المواد، لكنها           
 . تغيير األوضاع االقتصادية؛ حيث ظلت األسعار مرتفعةً، إلى جانب تعاظم البطالة

في نفس الوقت فقد أدت التهدئة إلى تمكين الفصائل الفلسطينية من المزايدة على حركة حماس وابتزازها،                
تح لها في المناكفـات والحـرب       عبر استغالل تعهدها بالحافظ على التهدئة، ناهيك عن توظيف حركة ف          

 .اإلعالمية ضد الحركة
وتبين أيضا أن الوسيط المصري في ملف التهدئة ال يمكنه إلزام إسرائيل بـأي شـيء ال ينـسجم مـع                     

 . سياساتها
 "الخنق دون الموت " استراتيجية 

حكومةَ اإلسـرائيليةَ   ومن األهمية بمكان عند تقييم التهدئة أن نفطن إلى حقيقة االستراتيجية التي حكمت ال             
فهذه الحكومة كما أكدت المتحدثون باسمها أكثر مـن مـرة،           .. الحالية في تعاملها مع حكم حركة حماس      

، والتي تقوم على وجوب إضعاف حكم حركة حماس إلى أكبـر            "الخنق دون الموت    " تتبنى استراتيجية   
لي هو الوضع المثالي بالنسبة إلسـرائيل؛       حد، لكن دون الدفع نحو انهياره، على اعتبار أن الوضع الحا          

حيث إن هذا يتيح إلسرائيل تكريس االنقسام واالنفراد بالضفة الغربية، ويمكن تل أبيب من المناورة أمام                
 إلى وكيٍل أمني، فضلًا عن أن وجود حكـم حمـاس            - كما هو حاصل حاليا    -السلطة الفلسطينية؛ لتتحول  

 إسرائيل على المناورة دوليا، على اعتبار أن هنـاك شـرعية دوليـة              الضعيف في غزة يعزز من قدرة     
لفرض الحصار؛ حيث إن األمم المتحدة والرباعية، تطالبان حماس بقبول االعتـراف بإسـرائيل ونبـذ                
المقاومة واالعتراف باالتفاقيات التي توصلت اليها منظمة التحرير، حتى يتم التعامل معها واالعتـراف              

 .بحكمها
ا فقد كان هدف إسرائيل من التهدئة هو توفير األمن للمستوطنات في محيط القطاع، دون الحاجـة                 من هن 

 .للتدهور نحو عمليات عسكرية كبيرة، قد تفضي إلى إعادة احتالل القطاع
أصحاب هذه االستراتيجية يرون أن هناك طيفًا كبيرا من البدائل العسكرية، التي من الممكن أن تلجأ إليها                 

ئيل للرد على عمليات إطالق الصواريخ من قبل قطاع غزة، في ظل التهدئة، دون الحاجة الحـتالل      إسرا
 .القطاع

مقـار،  : ويرى اإلسرائيليون أن وجود حماس في الحكم وفَّر إلسرائيل بنكًَا كبيرا جـدا مـن األهـداف                
 .ومؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية، فضلًا عن االغتياالت وغيرها

 تيجية إنهاء حكم حماس إسترا
وفي المقابل، فإن المعارضة اليمينية بزعامة الليكود، التي من المتوقع أن تفوز في االنتخابات اإلسرائيلية               
بعد شهرين، ترى أن التهدئة خطأ؛  ألن تولي حماس حكم قطاع غزة، بِغَض النظر عن طابعـه، هـو                    

السـتراتيجية ال يؤمنـون بفاعليـة الـضغوط         خطر استراتيجي على إسرائيل؛ حيث إن أصحاب هذه ا        
االقتصادية، على اعتبار أنه من الممكن أن تحدث تطورات فلسطينية دولية وإقليمية، تجعل من المستحيل               

وفي نفس الوقت فإن أصحاب هذه االسـتراتيجية        . على إسرائيل مواصلةَ فرض الحصار على هذا النحو       
 . ماس، بإعادة احتالل قطاع غزةيرون أن الحل يكمن في القضاء على حكم ح

إذن، فالنخب السياسية في إسرائيل، إما أنها تفكر بإبقاء حماس ضعيفةً، بتشريع الحصار عبر التهدئـة،                
 ! وإما أنها تُعد للقضاء على حكم الحركة بشكل كامل

لعمـل العـسكري،    لكن في المقابل يجب أال يفضي االستنتاج بأن التهدئة لم تكن إيجابيةً، إلى استئناف ا              
وإطالق الصواريخ فورا، فهذا منْطقٌ كارثي؛ ألنه يدلُِّل على أن المقاومـة الفلـسطينية ال تـستند إلـى                   

 .استراتيجية تسمح باألخذ بعين االعتبار توفير الظروف التي تسمح بتعاظم المقاومة
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زمان والمكان، وأن يْؤخَذَ بعـين      ووفق هذه االستراتيجية، يتوجب ربطُ العمل المقاوم المسلح بظروف ال         

 .  االعتبار موازين القوى، وأال تكون محصلة العمل المسلح النهائية إضعاف المقاومة ذاتها وخيارها
  ١١/١٢/٢٠٠٨ ،اإلسالم اليوم

  
   الوطنية العلياالمصلحةركائز  .٣٩

   هاني المصري 
 عبـر البرهنـة علـى ان مـا يجمـع            ان الهدف الرئيسي لهذه الورقة المساهمة الجادة بإنهاء االنقسام،        

كما ان ما يميزها تأكيدها على ضرورة احتكام الكل الفلسطيني الى           . الفلسطينيين اكبر بكثير مما يفرقهم      
تعريف جمعي للمصلحة الوطنية العليا، والتوافق على ركائز هذه المصلحة باعتبارها مرجعية عليا يـتم               

اسي ومؤسسات الشعب الفلسطيني، دون االجحـاف بالتعدديـة         التوافق عليها من قبل مكونات النظام السي      
  .والتنوع وبالبرامج السياسية الخاصة بكل من القوى واالحزاب الفلسطينية

بدون االتفاق على مرجعية عليا، وعلى قواعد اللعبة السياسية والديمقراطية، سيتعمق االنقـسام ومرشـح    
بات وحدها تحت االحتالل وفي ظل االنقـسام لـن تقـدم    للتحول الى انفصال دائم، كما ان اجراء االنتخا 

مخرجا بل ستكون تكريسا لالنقسام واالنتخابات تحت االحتالل بدون االتفاق علـى المرجعيـة وقواعـد                
  .اللعبة خيار تم تجريبه وساهم بوصولنا الى ما نحن فيه

ي سـياق الجهـود المبذولـة       تأسيسا على ما تقدم فان ورقة الركائز هي اوال مساهمة في النقاش العام ف             
الطالق وانجاح الحوار الوطني الشامل، ثانيا هي ورقة مفتوحة على االغناء والتطوير، وثالثا هي فاتحة               
لمزيد من النقاشات من قبل مجموعة التفكير بشأن عدد من القضايا المباشرة واالستراتيجية، التـي تهـم                 

ياسات تطرح ايضا للنقاش العام على مـستويات        الشعب الفلسطيني، والتي سوف تتوج برؤى واوراق س       
  .عدة 

بعد أن استطاع الشعب الفلسطيني أن يتحول من شعب مشرد قضيته إنسانية إلى شعب مناضل من أجـل                  
ف .ت.الحرية وقضيته سياسية، وأن يبلور هويته الوطنية ويجسدها في كيان وطني واحد ممـثال بــ م                

لى الشرعية العربية والدولية، أصبحت القضية الفلـسطينية        التي استطاعت أن توحد حركته والحصول ع      
  .تواجه خطر الضياع، وأصبحت الشرعية الفلسطينية مهددة باالنهيار

 عامـا علـى     ٤١وبعد أكثر من ستين عاما على قيام إسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني، وأكثـر مـن                
م الفلسطيني حتى بالمضامين التي صاغتها      االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، ال يزال الحل        

وثيقة إعالن االستقالل، والتي دعت لتحقيق العدل النسبي لم يتحقق، بل ال يزال االحتالل قائما ويتعمـق                 
باستمرار من خالل فرض الحقائق االحتاللية على األرض الفلسطينية، في الوقت الـذي تتواصـل فيـه                 

فاوضات بدون مرجعية سياسية وقانونية واضحة وملزمة، وال        المفاوضات بدون نتيجة، ألنها أصبحت م     
ضمانات حقيقية، وال مشاركة دولية فاعلة، األمر الذي ساهم في حدوث تآكل مستمر بالسقف التفاوضـي               
الفلسطيني، وأصبحت المقاومة أداة في الصراع الداخلي، أكثر منها إستراتيجية لدحر االحتالل وتحقيـق              

  .األهداف الوطنية
صعود اإلسالم السياسي، بكل أطيافه، وتحديدا حركة حماس، ورغم أنه انخرط بعد غياب طويل فـي                إن  

سياق مناهضة االحتالل، ما أدى الى المزيد من تنوع وتعددية الحركة السياسية الفلسطينية، وبدال من أن                
 الـسياسية   يكون إضافة جديدة للقضية الفلسطينية توسع هامش الحركة والمنـاورة، أصـبحت الحركـة             

الفلسطينية ممزقة في صراعات داخلية خطيرة، ونهبا وعرضة لعقائد ومرجعيـات وبـرامج ومـصالح               
وتحالفات إقليمية ودولية مختلفة، بدون ميثاق يجمع بينها، مـا أدى الـى وجـود حالـة مـن تعدديـة                     

فلتـان األمنـي،    اإلستراتيجيات والسلطات ومصادر القرار، ترافقت في البداية مع حالة من الفوضى وال           
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وتطورت سريعا إلى ظاهرة السلطة برأسين ثم الى االقتتال الداخلي، وانتهت أخيرا إلى االنقسام السياسي               
والجغرافي، الذي يهدد جديا بالتحول إلى انفصال مستمر لفترة طويلة، وربما دائمة، األمر الذي سـيلحق                

تي حققها الشعب الفلسطيني في كفاحه الباسل منذ        أضرارا ودمارا هائال بالقضية الفلسطينية واإلنجازات ال      
  .نشوء القضية الفلسطينية وحتى اآلن

إن الواقع البائس الذي وصلنا إليه يطرح ضرورة إجراء مراجعة عميقـة وشـاملة لمـسيرتنا الوطنيـة                  
  . الستخالص الدروس والعبر، واختيار الطريق الكفيل بتحقيق البرنامج الوطني الفلسطيني

لخالص الوطني من المأزق التاريخي الذي تشهده القضية الفلسطينية حاليا، تبدأ باالتفاق على             إن طريق ا  
ركائز المصلحة الوطنية العليا، التي من المفترض أن ترقى على المصالح الفردية والفئويـة والجهويـة                

 العظمى من الشعب    والعائلية والفصائلية، وأن تكون محل إجماع وطني، أو على األقل محل تأييد الغالبية            
الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويمكن أن تؤسس لالتفاق على قواسم وطنية مشتركة تـسمح بتحقيـق                

  .وحدة وطنية تكافح من أجل تحقيقها أو على األقل تساهم بتوحيد الجهد الوطني
ف والحقـوق   إن الحاجة أكثر من ملحة لالتفاق على ركائز تجسد المصلحة الوطنية العليا وتحدد األهـدا              

األساسية التي تجمعنا وقواعد اللعبة التـي سـنحتكم إليهـا، وال تتطـرق الـى الـسياسات والبـرامج                    
إن االتفاق على الركـائز الوطنيـة العليـا    . واالستراتيجيات التي من الممكن والطبيعي أن نختلف حولها    
  .أصبح المدخل وحجر الزاوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة

وحدة الشعب الفلسطيني داخل وطنه وخارجه ركيزة أولى تشكل حجر الزاوية للبناء الفلسطيني             إن  : أوال
وهذه الوحدة تستند أساسا الى الحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، والتـي تـشمل حـق                . كله

دة الى  الشعب الفلسطيني في العيش بوطنه، وحقه بتقرير مصيره على أرض وطنه، وحق الالجئين بالعو             
الديار التي هجروا منها والتعويض عن تهجيرهم ومعاناتهم، وحقه في تحقيق وعيه التـاريخي والثقـافي                
والجغرافي الفردي والجماعي، وحقه باالنتماء الى بالده وحفظ تراثه والحفاظ عليه، وحقه فـي تربيـة                

ألوسع فلسطينيا وعربيا وإنـسانيا     أجياله المتعاقبة بما يحفظ فلسطينيتهم، وحقه في االنتماء إلى مجتمعه ا          
وثقافيا وتاريخيا، فكرا وممارسة، وبدون هذه الحقوق ال تكون للفلسطينيين قضية تجمعهم، ويمكن التمتع              

  .بهذه الحقوق دون نفي اآلخر
إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني يعاني فيها من االحتالل لكل وطنه التاريخي، ومن               : ثانيا

 من نصفه داخل وخارج الوطن، ويقف صامدا في مواجهة المشروع الصهيوني االستعماري             تشريد أكثر 
االستيطاني االجالئي العنصري التوسعي، الذي يستهدف تبديد الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه وتصفية            
قضيته من مختلف جوانبها، مما يجعل التناقض مع االحتالل اإلسرائيلي، بوصفه رأس حربة المـشروع               

هيوني، هو التناقض الرئيس، وهذا يتطلب قيام وحدة وطنية، تعبر عن نفسها فـي إطـار منظمـة                  الص
التحرير الفلسطينية التي كانت ومن المفترض أن تبقى الجبهة الوطنية العريضة التي تمثل وتعبـر عـن                 

  .مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وفئاته
تاريخية والطبيعية ال يتعارض مع وضع برنامج قابل للتحقيق يقوم علـى            إن التأكيد على الحقوق ال    : ثالثا

الكفاح من أجل تحقيق االستقالل الوطني والعودة وتقرير المصير، بما في ذلك حق الـشعب الفلـسطيني               
، استنادا إلـى    ١٩٦٧بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس على كامل األراضي المحتلة عام             

  . الحقائق وموازين القوى المحلية والعربية والدوليةالمعطيات و
إن الكفاح في سبيل مثل هذا البرنامج ال يجب أن يعني تجاهل الخيارات االستراتيجية البديلة التي يمكـن                  
تبنيها لنيل حقوق الشعب الفلسطيني في حالة وصول برنامج الدولة المستقلة الى طريق مـسدود بفعـل                 

لى صعيد االستيطان والمصادرة والتهويد وبناء الجدار والتطهير العرقي ورفـض           السياسة اإلسرائيلية ع  
  .االلتزام بقرارات الشرعية الدولية
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، )المنظمـة والـسلطة   (إقامة نظام سياسي فلسطيني يقوم على أسس ديمقراطية تحكم كل مكوناته            : رابعا
 وتجسد التعددية الحزبية والدينيـة،      وتشمل ضمان الحريات والحقوق الفردية والعامة لإلنسان الفلسطيني،       

وفصل السلطات واستقاللها، وسيادة القانون، واحترام مبدأ تداول السلطة واالحتكام للشعب بصفته مصدر             
الحكم والسلطة عبر اعتماد االنتخابات المنتظمة والدورية على أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى كافة              

ا أمكن ذلك، واحتـرام حـق األغلبيـة بـالحكم وحـق األقليـة               المستويات داخل الوطن وخارجه حيثم    
بالمعارضة، بما يأخذ خصوصية الشعب الفلسطيني بوصفه تحت االحتالل بالحسبان، والتـي تـستوجب              

  .إعطاء األولوية لمبدأ المشاركة الوطنية والشاملة
ميع المـواطنين، خاصـة   كما ينبغي لكل ذلك أن يحقق حماية حرية الرأي والتعبير ومبدأ المساواة بين ج        

بين الرجل والمرأة، وبغض النظر عن اللون والعقيدة والديانة واالنتماء السياسي، وتكريس قيم ومبـادئ               
العدالة االجتماعية والتسامح والشراكة والمحاسبة والعلنية واإلنتاجية والمنافسة الشريفة واإلبداع وتكـافؤ            

ب، وإعطاء األولوية للتنمية، خصوصا في الـصحة        الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناس      
  .والتعليم والثقافة، ومحاربة البطالة والفقر والتخلف

إن فلسطين بشعبها في الوطن والشتات جزء من األمة العربية وتـرتبط مـن حيـث تاريخهـا                  : خامسا
ماء وإنمائه، على   لذلك تحرص على تأكيد هذا االنت     . وحاضرها ومستقبلها، بكونها جزءا من األمة العربية      

  .أساس أن العرب هم العمق االستراتيجي للقضية الفلسطينية الذي ساهم في إبقائها حية حتى اآلن
إن فلسطين جزء من هذا العالم المترامي األطراف، وشعبها شعب منفتح على شعوب وحضارات              : سادسا

دالة ومحاربـة الفقـر والبطالـة       العالم، ويسعى من أجل تقدم اإلنسانية جمعاء على أساس المساواة والع          
والتخلف وضد كل أشكال االستعمار واالضطهاد واالستغالل والتمييز بين بني البشر على أساس اللـون               

  .أو الدين أو الجنس أو العرق أو االنتماء الحزبي أو الجهوي
زة أساسـية، رغـم     إن االستناد الى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية، ركي          : سابعا

الغبن التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه كونها تضمنت الحد األدنى من الحقـوق               
الوطنية الفلسطينية، األمر الذي يجعلها سالحا هاما بأيدي الفلسطينيين يجب أن يتقنوا اسـتخدامه حتـى                

  .لسطينية الحرة المستقلة في خارطة العالميحافظوا على وجود قضيتهم حية، وحتى يحفروا اسم الدولة الف
ف بوصفها الكيان الوطني الجامع للشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد          .ت.إن الحفاظ على م   : ثامنا

له، ال يتعارض على اإلطالق بل يتطلب العمل الجاد إلصـالحها وتطويرهـا وضـم كافـة الفـصائل                   
نتها ودورها كمرجعية وطنية عليا، ألنـه مـن األهميـة           والقطاعات التي ال تزال خارجها، وترسيخ مكا      

بمكان التمييز بين ضرورة االعتراف بالمنظمة ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني وبين الموقـف مـن               
فالمساس بوحدانية التمثيل يهدد بتقويض أهم اإلنجازات التاريخيـة التـي           . مؤسساتها وأدائها وبرنامجها  
 وحتى اآلن، كما يهدد كفاح الشعب الفلسطيني مـن أجـل            ١٩٤٨ذ نكبته عام    حققها الشعب الفلسطيني من   

  .ممارسة حقه في تقرير المصير
إن حق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل بكافة األشكال، بما فيها الكفاح المسلح، التي يجيزهـا               : تاسعا

ن ممارسة كل أشكال النضال     القانون الدولي، حق مطلق ال جدال فيه، ولكن ممارسة هذا الحق شأنها شأ            
  .والعمل يجب أن تسترشد ببرنامج سياسي، وتنسجم مع عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها األخالقي

نبذ وإدانة كافة أشكال التحريض والعنف واإللغاء واإلقصاء والتكفير والتخوين والهيمنة والتفرد،            : عاشرا
لمية والقانونية والديمقراطيـة هـي الطريـق الوحيـد          والتأكيد على أن الحوار واألساليب الشرعية والس      

  .لمعالجة الخالفات والتناقضات الداخلية
 ١٣/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين،  
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  :كاريكاتير .٤٠

  
  ١٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 


