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١٤  الواليات المتحدة تسعى لعقد جلسة لمجلس األمن لدعم عملية التسوية في الشرق األوسط .٣٢
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 ٢٢  :كاريكاتير
***  

  
  جيش االحتالل يتجه الى تنفيذ عمليات كوماندوز كبرى في قطاع غزة": سما" لـمصادر .١

ذكرت مصادر امنية مطلعة ان الحكومة االسرائيلية اقرت في جلـستها االخيـرة خطـة               : القدس المحتلة 
ام بعمليات في قطاع غزة تشتمل على اختراقات للكوماندوز االسرائيلي في امـاكن             عسكرية محدودة للقي  

معينة من قطاع غزة الى جانب تحركات ميدانية لسالح المدرعات االسرائيلي في شمال وجنوب قطـاع                
  .غزة

ان وزير الحرب االسرائيلي ايهـود بـاراك اخبـر          "واكدت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة سما        
"  االسرائيلية ان جلعاد شاليط سيعود الى اسرائيل قبل االنتخابات االسرائيلية اما سلما او حربـا               الحكومة

مشيرة الى ان دولة اوروبية دخلت بقوة على خط الوساطة بين حركة حماس واسـرائيل لتنفيـذ صـفقة        
  .تبادل بين الطرفين

كومانـدوز خاطفـة فـي غـزة        واوضحت المصادر ان وزير الحرب االسرائيلي يفضل القيام بعمليات          
مرجحة ان تتم العمليات في بداية فبراير القـادم اي          " لتخليص شاليط اواختطاف قيادات من حركة حماس      

  .قبل موعد االنتخابات االسرائيلية
واكدت المصادر ان باراك يراهن على نجاحات كبرى في جبهة غزة وذلك لضمان تاييد اكبر لحزبه لدى                 

 االمر الذي دفـع وزيـر       ،ي في سبيل الحصول على عدد اكبر من مقاعد الكنيست         ي العام االسرائيل  أالر
الخارجية تسيبي ليفني الى االسراع في دعوتها الى عملية عسكرية في غزة لتفويت االفرصة على خطط                

  .باراك لالستئثار باي نجاحات قد يحققها الجيش في قطاع غزة قبل االنتخابات االسرائيلية
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 الفصائل الفلسطينية في    أ في عمليات تصعيدية في قطاع غزة ما لم تبد         أالجيش لن يبد  "ن  وقالت المصادر ا  
اعلنت االستخبارات االسرائيلية عن وصولها قطاع غزة قبـل  "التصعيد او استخدام اسلحة مخلة بالتوازن   

وجـاءت  . االمر الذي ادى الى منع تحليق طائرات سالح الجو االسرائيلي فوق قطاع غزة            " ثالثة اسابيع 
  .تلميحات باراك في معرض رده على تصريحات وزيرة الخارجية تسيبي ليفني حول الموضوع

كل جندي يقع في األسر وهو على قيد الحياة، لدينا مسؤولية أخالقية وقيادية إلعادته معافا،               : "وقال باراك 
ألمنية يعملون لـيال    خيرة عناصر األجهزة ا   : "وأضاف. ليس بأي ثمن، ولكن بكل طريقة مناسبة وممكنة       

في الطريق الستعادته يتطلب اتخـاذ      : وتابع قائال ". نهارا من أجل استعادة الجندي المختطف غلعاد شاليط       
وآخـر آمـر    . قرارات صعبة محفوفة بالمخاطر، ولكنني على استعداد لتحمل المسؤولية لكي نراه بيننـا            

  ".ينبغي القيام به هو مغمغة المسؤولية
   ١٤/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  آالف الجئ٥الضفة وعودة في رفضنا عرض تبادل اراض : قريع .٢

كشف رئيس الوفد المفاوض الفلسطيني احمد قريـع ان الفلـسطينيين رفـضوا             :  محمد يونس  -رام اهللا   
 فـي   ٦,٨عرضا اسرائيليا في المفاوضات التي جرت العام الحالي يقوم على تبادل اراض يتيح لها ضم                

اال ان مسؤوال اسرائيليا    .  آالف الجئ فقط   ٥ة الغربية، كما رفضوا عرضا بعودة       المئة من مساحة الضف   
  .»ليست دقيقة« في المئة من الضفة ٩٣اكد ان تصريحات قريع في شأن االنسحاب االسرائيلي من 

وقال قريع للصحف المحلية ان عرض االنسحاب االسرائيلي لم يشمل مدينـة القـدس التـي عرضـت                  
حث فيها الى مرحلة الحقة، ما يعني ان نسبة ما تسعى اسرائيل الى ضمه من الـضفة                 اسرائيل تأجيل الب  

  .  في المئة٦,٨يزيد عن الـ 
وقال قريع ان الجانب الفلسطيني رفض العرض االسرائيلي ألن ضم المساحة المشار اليها يحـول دون                

» غفعات زئيـف  «و  » آرئيل«ن  وتشمل الكتل االستيطانية المذكورة كال م     . اقامة دولة فلسطينية متواصلة   
  .»غوش عتصيون«و » معاليه ادوميم«و 

ان اهم المناطق قد ضمت     «وقال قريع ان موافقة الجانب الفلسطيني على العرض االسرائيلي يعني عمليا            
  .»السرائيل، والباقي ال يشكل كيانا فلسطينيا

 يوم تخلق اسرائيل عقبـات      موضوع القدس لم يبحث اطالقا، وهو موضوع معقد، وفي كل         «: وقال قريع 
جديدة لتعقيد موضوع القدس سواء موضوع الحرم الشريف، واالماكن الدينيـة، او المـستوطنات التـي                
تتوسع يوميا، او االستمرار في بناء الطرق، وتغيير معالم المدينة، وبناء سـكة جديـدة للوصـل بـين                   

كل ذلك بهدف دفع الناس الى      ... دسيالمستوطنات، وتشويه صورة القدس، والتضييق على المواطن المق       
  .»الهجرة

وفي شأن ملف الالجئين، قال قريع ان اسرائيل عرضت عودة خمسة آالف الجئ فقـط خـالل خمـس                   
، علما ان عدد الالجئين الفلسطينيين يصل الى نحـو          »ضحك على الذقون  «سنوات، واصفا العرض بأنه     

  . خمسة ماليين الجئ
هذه التصريحات  «ان  » فرانس برس « مسؤول اسرائيلي رفيع لوكالة      وفي رد على تصريحات قريع، قال     

في شأن االرقام، لكنه ذكّر بموقف رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت الذي صـرح              » ليست دقيقة 
التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، وهذا يعني انه سيكون عليهـا           «بأن على اسرائيل    ) سبتمبر(في ايلول   

 .»تقريبا ان لم يكن من كل االراضي) المحتلة(راضي االنسحاب من اال
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  أهلنا في القطاع يعيشون حصاراً قاتالً ونتمنى أن تعاد اللحمة إلى الشعب: عباس .٣
قال الرئيس محمود عباس، ان أهلنا في قطاع غزة، يعيشون حصاراً قاتالً، هذا الحصار              ": وفا "- رام اهللا 

كثر من سنتين، نتمنى أن يفك وأن تنتهي عزلتهم وغربتهم، وأن ينتهي هـذا العـذاب                الذي مضى عليه أ   
وقـال الـرئيس، إن      .الذي يعذبونه من قبل المحتل، وأن تعاد اللحمة إلى الشعب الفلسطيني إن شاء اهللا             

جهودنا وعملنا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ستستمر، بالرغم مـن عـدم                
وأضاف ، ان مرور هذا العام دون تحقيق الدولـة الفلـسطينية، لـم               .تحقيق الدولة الفلسطينية هذا العام    

  . يحبطنا، وسنبقى نسعى القامة الدولة الفلسطينية التي نرنو اليها
وحول اعتداءات المستوطنين قال الرئيس، وبهذه المناسبة البد لنا أن نتذكر أحداثاً مريرةً مـرت علينـا،                 

 في مدينة خليل الرحمن، حيث االعتدءات التي قام بها المستوطنون وقبل ذلك االعتـداءات التـي                 خاصة
وأضاف على كل حال، ليس لنـا اال الـصبر           .حصلت في أكثر من مكان في المدن والقرى الفلسطينية        

لـوطن،  والثبات ألنه ال يمكن ألحد أن يقتلعنا من بلدنا وأن يبعدنا عن وطننا وأن يحرمنـا مـن هـذا ا                    
  .وسنستمر ثابتين باذن اهللا حتى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  ١٤/١٢/٢٠٠٨االيام،فلسطين، 
  

  اإلسرائيليينآن األوان كي يقف العالم في وجه االحتالل واالضطهاد : النائب البرغوثي .٤
 ان فلسطين هي اكثر مكان       العام للمبادرة الوطنية   األمين النائب الدكتور مصطفى البرغوثي      أكد :رام اهللا 

في العالم تخرق فيه حقوق االنسان وانه آن االوان للعالم ان يقف فـي وجـه االحـتالل واالضـطهاد                    
  . اإلسرائيليين

جاء ذلك خالل كلمة القاها البرغوثي امام المؤتمر التاسع لحاملي جائزة نوبل للسالم مـن مختلـف دول                  
يس لمناسبة الذكرى الستين لالعالن العالمي لحقوق االنسان والتي         العالم المنعقد في العاصمة الفرنسية بار     

وقال البرغـوثي   . شرح فيها معالم نظام الفصل العنصري الذي انشأته اسرائيل في االراضي الفلسطينية           
انه نتيجة الصمت الدولي على جرائم اسرائيل انحسر ما كان يسمى معسكر السالم في اسرائيل واصـبح                 

رف اليميني المطلق الى درجة ان المنافسة على رئاسة الوزراء تجـري بـين اثنـين                المسيطر هو التط  
متطرفين كالهما يرفضان التفاوض حول القدس او عودة أي الجئ فلسطيني، في حين ان تسيفي ليفنـي                 
التي يزعم انها معتدلة تدعو الى تطهير عرقي ضد فلسطينيي الداخل ممـا يؤكـد ان القـادة الـصهاينة        

  . انفسهم في حرب مستمرة ضد الوجود الفلسطيني على ارض وطنهيعتبرون 
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
 تهجير اسرائيلي منظم للعائالت البدوية المحيطة بالقدس: حاتم عبدالقادر .٥

حذر حاتم عبدالقادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس مـن مخطـط           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي يستهدف اقتالع العشرات من العائالت البدويـة مـن             تهجير منظم تقوم به   

  .E1األراضي المحيطة بالقدس المحتلة لصالح المخطط االستيطاني المعروف ب
 -جاء ذلك خالل الجولة الميدانية التي قام بها عبد القادر أمس للتجمعات البدوية التابعة لعشيرة الجهالين                 

شرق القدس وشملت جولة عبد القادر كل من التجمعات البدوية في بيـر             " عالية ادوميم م"قرب مستوطنة   
المسكوب وواد سنيسل ولتون ابو جمعة والتي صدرت بحقها أوامر إخالء من منازلها في أول أيام عيـد                  

 .األضحى المبارك 
ـ   جنة مـشاريع عـرب     بعد اجتماعه مع مختار عرب الجهالين ونائب رئيس ل        " الدستور"وقال عبدالقادر ل

الجهالين وامين سر حركة فتح في المنطقة والعشرات من العائالت البدوية التي تسلم قـرارات االخـالء                 
انه تم تحويل قرارات االخالء الصادرة عن الحكم العسكري الى المحامي شـلومو ليكـر الستـصدار                 :"
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واضـاف   .نونية إللغاء هذه األوامر     أوامر احترازية لمنع قرار اإلخالء الى حين تقديم االعتراضات القا         
ان الحكم العسكري أعطى مهلة للعائالت البدوية إلخالء األراضي التي تقطن فيها والتي تبلغ مـساحتها                

 .مئات الدونمات مدة أسبوع واحد فقط
 ١٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
 ااالنقسام الداخلي كالسرطان يكبر وينمو ودون فتح قوية لن يكون الموقف صحي :قريع .٦

رئيس الوفـد الفلـسطيني لمفاوضـات       ) أبوعالء( وصف أحمد قريع     : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
الـى ان   "  المرحلة الحالية بانها خطيرة جدا، مـشيرا         ،الوضع الدائم ومفوض التعبئة والتنظيم في الوطن      

  ".ائه األزمة الداخلية التي تعصف بالفلسطينيين واالنقسام الذي طال امده ال بد من انه
حماس تعتقد انها حققت انتصارا كبيرا في غزة، بينما هو ضربة للمشروع الوطني وطعنـة               " وقال قريع   

لقضيتنا في هذا الظرف، لذلك علينا ان نولي الموضوع اهتماما اكبر، الن االنقسام مثل السرطان ينمـو                 
رائيل التي تستخدمه ضـد     ويكبر، والحصار الظالم المفروض على غزة هو رهينة لالنقالب ورهينة الس          

  ".السكان 
 ال يريد حوارا، وان حماس تحاول ان تكرس االنقسام الفلسطيني           ٩/١ان من يحضر الى     " واوضح قريع   

نحن جاهزون للحوار وعندما تعود الوحدة للـوطن سـنكون جـاهزين            " ليصبح امرا واقعا، وقال قريع      
رئيس مجلس تشريعي او نائب له، فهو امر غير         لالنتخابات، اما ان يتم استبدال رئيس شرعي ومنتخب ب        

  ".دستوري او قانوني او حتى وطني، فلنحذر من االنقسام وان يكون لنا رئيسان وبرلمانان ودولتان
الوضع في الضفة احسن قليال، واسـرائيل مـا زالـت تواصـل سياسـة االغتيـاالت                 " واضاف قريع   

وفي القدس هناك عزل وحصار لها واقامـة احزمـة          واالعتقاالت واالجتياحات للمدن واقامة الحواجز،      
  ".امنية واستيطانية حولها وممارسة التضييق على سكانها 

ان حركة فتح مستهدفة اكثر من      " وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية القامة مؤتمر فتح السادس قال قريع           
يست مرغوبة مـن قبـل      أي تنظيم آخر، هي مستهدفة من قبل قوى فلسطينية، ومن قبل قوى خارجية ول             

  ".قوى عربية، وفتح تعاني من الحصار المالي منذ غزو الكويت وما زالت تدفع الثمن منذ ذلك الحين 
هذا الوضع يشكل ضعفا في الموقف الفلسطيني بشكل عـام، النـه            " وتابع مفوض عام التعبئة والتنظيم      

ميع ينتظر المؤتمر السادس الذي نأمـل  بدون فتح قوية لن يكون صحيا، لذلك يتوجب االهتمام بفتح، والج         
ان يكون مؤتمرا لتوضيح موقف الحركة من مختلف القضايا مثـل المفاوضـات والعالقـات الداخليـة                 
والوطنية والعربية، والعالقات الدولية، ورسم سياسة واضحة تعيد انتخاب قيادة وتؤكد وتعـزز شـرعية               

  ".القيادة الفلسطينية 
افر الداخلي في فتح تشكل خطرا على مستقبل الحركة، لكن قبل نهاية هذا العـام          ان حالة التن  " واكد قريع   

هذه اللجنة ستنهي الملف بما يتضمن النظام الداخلي        " سيكون هناك ملف اللجنة التحضيرية ، وقال قريع         
والبرنامج السياسي ووثائق البناء الوطني والعضوية وشروطها والمعايير لعضوية المـؤتمر، وسـتجتمع             
اللجنة المركزية قبل نهاية العام او بداية السنة الجديدة بكامل اعضائها من الداخل والخارج لتنظر في هذه                 
الوثائق، وتقول انها مقبولة لتقدم باسم اللجنة التحضيرية، ثم تحدد اللجنة المركزية مكان وزمان انعقـاد                

  ".المؤتمر السادس 
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  رئيساً وتمديد والية عباس مرتبط بالحوار" بحر"اس ال تنوي تنصيب حم: البردويل .٧

، مـا تناقلتـه     ]أمس [ نفى صالح البردويل، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت          :غزة
وسائل اإلعالم حول استعدادات حرك حماس لتنصيب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر              
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مقر الرئاسة الفلـسطينية    ) المنتدى(لفلسطينية فجر العاشر من كانون الثاني القادم، وإعداد         رئيساً للسلطة ا  
  .الستقباله

هذا كالم غير صحيح فال توجد أي نية لتنـصيبه، فاسـتحقاق الرئاسـة هـو                ": "معا"وقال البردويل لـ    
ب القانون األساسـي     يناير تكون والية الرئيس عباس قد انتهت وبحس        ٩استحقاق دستوري بمعنى أنه في      

 يوماً يتم خاللها الدعوة     ٩٠يشغل رئيس المجلس عبد العزيز الدويك المعتقل لدى االحتالل المنصب لمدة            
  ".النتخابات رئاسية

التمديد وغيره من القضايا مرتبطة بحوار      "وحول إمكانية تمديد فترة والية الرئيس عباس، قال البردويل          
لمقرر أن تتناول عدة قضايا منها تفعيل منظمـة التحريـر الفلـسطينية             القاهرة، كرزمة شاملة كان من ا     

  ".واألجهزة األمنية
 ينـاير مـن تعميـق لألزمـة         -وحول تخوف البعض مما ستحمله األيام ما بعد التاسع من كانون الثاني           

و عليه الحال   واالنقسام الداخلي قلل البردويل من أهمية ذلك مؤكداً بأن األيام القادمة لن تكون أسوأ مما ه               
  .هذه األيام من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية

  ١٣/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  وطني من قبل جميع الفصائلسيكون وفق اجماعقرار التهدئة : طهأيمن  .٨

قال أيمن طه، الناطق بلسان حركة حماس، إن الفصائل الفلسطينية لـم تتلـق أي     :  صالح النعامي  - غزة
ة من الحكومة المصرية، التي رعت االتفاق لمناقشة مصير التهدئة، مشيراً إلى أن أي قـرار                دعوة رسمي 

وفي تـصريح صـحافي     . بتمديد العمل باتفاق التهدئة سيتم اتخاذه من قبل الفصائل الفلسطينية باإلجماع          
ة وأي قـرار    قرار التهدئة اتخذ بعد إجماع وطني من قبل جميع الفصائل الفلسطيني          "صادر عنه، قال طه،     

  ". يتعلق بمصير التهدئة لن يكون إال وفق إجماع وطني أيضا، وبما يتالءم مع مصالح الشعب الفلسطيني
من جهة اخرى، يواصل ممثلو الفصائل الفلسطينية تشديدهم على رفض العودة للعمل باتفاق التهدئة مـع                

بية بعدم العودة الـى اتفاقيـات       فقد طالب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشع        . إسرائيل
وخـالل  . التهدئة مع االحتالل االسرائيلي، مؤكدا أن كل الدالئل تؤكد أن التهدئة كانت لصالح االحـتالل              

احتفال نظمته امس الجبهة بمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقتها، دعا المجدالوي الـى تـشكيل               
كرية لمواجهة االحتالل، مطالباً في الوقـت ذاتـه بوقـف           جبهة مقاومة مسلحة تضم جميع األجنحة العس      

فوري للمفاوضات مع إسرائيل، برعاية الواليات المتحدة األميركية، والعودة الـى قـرارات الـشرعية               
 . الدولية

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  دعوة الواليات المتحدة لعقد جلسه لمجلس األمن لدعم عملية السالم خدعة جديدة: حماس .٩

إن حديث المندوب األمريكي لدى األمم المتحدة زلماي خليل زاد عـن            في بيان لها،     حركة حماس    لتقا
 السـتكمالها هـي     واإلسـرائيلي عقد جلسه لمجلس األمن لدعم عملية السالم وتشجيع الطرف الفلسطيني           

د األمريكية من   عبارة عن خدعة جديدة وملهاة للرأي العام العالمي، وتحديداً بعد فشل الرهان على الجهو             
قبل المفاوض الفلسطيني لدعم أي من حقوق شعبنا وحالة اإلفالس وخيبات األمل التي مني بهـا رئـيس                  

 .السلطة الفلسطينية محمود عباس جراء هذا الرهان
ـًا                 " : حماس وأضافت ان هذه الدعوة تأتى من أجل تجديد الثقة في مجلس األمن والذي هو بـدوره أيـض

ـًا، وفشل في توفير الحد األدنى من األمن للشعب الفلسطيني ودعم أي مـن حقوقـه                مهيمن عليه أم   ريكي
 .وثوابته وانحيازه الكامل لالحتالل الصهيوني في ظل جرائمه التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا

 ١٣/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  دين تصريحات ليفني بطرد الفلسطينيين ت لجان المقاومة .١٠

اهد الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية أن تصريحات وزيـر الخارجيـة            اعتبر أبو مج   : قنا -غزة  
االسرائيلية تسيبي ليفني حول الجندي األسير جلعاد شاليط والتهديد بتهجير أهلنا في األراضـي المحتلـة                

وأوضح أبو مجاهد في تصريح      . ، تأتي في سياق جنوح المجتمع االسرائيلي لمزيد من التطرف         ٤٨عام  
ان تصريحات ليفني حول عدم إمكانية عودة الجندي الصهيوني األسير حيـا دليـل      "س السبت   صحفي ام 

آخر على أن الحكومة االسرائيلية هي التي تعرقل عملية التبادل وأنها تتحمل المـسؤولية الكاملـة عـن                  
متبدد التي  مصير الجندي األسير وتؤكد على أن الكيان االسرائيلي اليزال يترنح تحت وقع عملية الوهم ال              

  . تستمر نتائجها تضرب في العمق االسرائيلي سياسيا واجتماعيا
  ١٤/١٢/٢٠٠٨ الشرق، قطر،

 
  ٤٨ حول تهجير فلسطينيو الـ بتصريحات ليفني تندد الديمقراطية .١١

 ليفنـي    وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية    اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تصريحات       :دمشق
عندما كان المشروع االستعماري االستيطاني     ” الترانسفير“إلى الخلف ستين عاما وتستدعي      تمثل ارتداداً   

وأضـاف   .١٩٤الصهيوني في قمة العنف الدموي لتهجير واقتالع الشعب الفلسطيني من أرضـه عـام               
 الجبهة على لسان مصدر مسؤول في بيان، أمس، ان مصير مشروع ليفني إلى الفشل األكيد

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  مؤتمر الحركة أمر حتمي ال يجوز إرجاؤه:  في مصرفتحممثّل  .١٢

في مصر بركات الفرا أن عقد المؤتمر العام السادس         " فتح"رأى ممثل حركة    :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
أصبح بمثابة أمر حتمي لحماية الحركة، محذراً من أن إرجاء عقده سيزيد الوضـع سـوءاً                " فتح"لحركة  
  .بل الشعب الفلسطيني كله" الفتحاويون"يؤدي إلى مأساة سيدفع ثمنها ليس فقط وس" فتح"داخل 

ـ     اآلن في الميزان، وهناك استحقاق علـى الحركـة         " فتح"إن شرعية   " الحياة"وقال الفرا في تصريحات ل
 مـاذا : "وتساءل مـستنكراً  . يتطلب منها تجديد هذه الشرعية أمام المجتمع العربي واإلقليمي والعالم كله          

ننتظر حتى نعقد مؤتمر الحركة في ضوء عدم وجود أي استراتيجية إلعادة قطاع غزة إلـى الـشرعية                  
هل نظل ننتظر إلى حين حصولنا على موافقة من         : "وتابع". وغياب وجود بدائل أخرى باستثناء الحوار؟     

  ".حماس للجلوس الى طاولة الحوار؟
من يريد أن ينـشق     : "زمات التي تواجه الحركة، وقال    واعتبر الفرا أن تأجيل عقد المؤتمر هو ترحيل لأل        

فلينشق، لكن يجب عدم ترك اإلشكاالت حتى تتراكم أكثر وأكثر ككرة الثلج التي ستكبر وتتدحرج وتنفجر                
لن نتخلص من كل هذه اإلشكاالت واألزمات إال بعقد المـؤتمر، وال أرى أي     : "وأكد". في وجوهنا جميعاً  

 تنتهي مشكلة قطاع غزة أو حتى نعقد مصالحة داخلية ألن ذلـك معنـاه أن                مبرر مقنع بأن ننتظر حتى    
  ".المؤتمر لن يعقد على االطالق

ضرورة البدء بمرحلة جديدة ليتم تالفي كل سلبيات الماضي واالستفادة منهـا، وأن يـتم               "ودعا الفرا إلى    
نريد تغييرا جذريا في    : "فاً، مضي "عقد مؤتمر جديد ببرنامج سياسي وتنظيمي وطني نحدد خالله ما نريده          

كل القضايا، مع تبني األساليب العلمية في إدارة شؤون الحركة ودعم الكفاءات والمفكرين والمبدعين من               
ورأى أن كل من يدعو إلى تأجيل عقد المؤتمر له مصلحة بعدم انعقاده خـشية منـه أن                  ". أبناء الحركة 

نحمي فتح من االنقسام إال بالحوار من خالل المؤتمر،         لن  : "يتولى هذا الشخص أو ذاك المسؤولية، وقال      
  ".وليس هناك مؤتمر على اإلطالق يرضى عنه كل األعضاء أو تكون وجهات نظرهم واحدة
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إذا لم نعقد المـؤتمر فلـن       : "وعن مطالبة قيادات بارزة في الحركة بالمصالحة قبيل عقد المؤتمر، أجاب          
، مـشيراً إلـى أن   " تعني إسدال الستار وعفا اهللا عما سـلف  نتصالح ولن نتصافى، وبرأيي أن المصالحة     

الفترة التي مضت هي جزء ال يتجزأ من تاريخ نعتز به، فلنستفد منه وننفض سلبياته عنـا ونبـدأ مـن                     
إذا بدأنا في نصب المحاكمات، فلن ننتهـي ولـن          : "وتابع". من سيحاسب من؟  : "وتساءل باستنكار ". جديد

ورة تغيير وضعية كل من اللجنـة المركزيـة والمجلـس الثـوري ألن              وطالب بضر ". نصل إلى شيء  
  .مجريات األحداث تعكس عدم قدرتهما على إحداث التغيير المطلوب الستنهاض الحركة وتطويرها

ال يمكن أن أقف ضد المقاومة، فما دام االحتالل قائمـا           : "وعن منهج الحركة والموقف من المقاومة، قال      
، مشيراً إلى قرارات الشرعية الدولية التي تدعم هذه         "خوض في هذا الحق أو ينكره     فإنه ال يملك أحد أن ي     

 .المقاومة طالما هناك احتالل، خصوصاً في ضوء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المسار التفاوضي
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
    ملزمة ببذل كل جهد مستطاع الستعادة شاليط"إسرائيل": باراك .١٣

تقد وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك ما صرحت به وزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي  ان :ةالقدس المحتل
بخصوص احتماالت اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليط، حيث أشارت إلى أنها ليست مقتنعة بأنـه                

 .يمكن اإلفراج عن أي جندي وقع في األسر
 مسؤولية أخالقية تجاه أي جنـدي  "إسرائيل"إن لـ"وقال باراك خالل ندوة في مدينة حولون، ظهر أمس،          

 ".وقع في األسر وال يزال على قيد الحياة
، مؤكـدا  "ملزمة ببذل كل جهد مستطاع إلعادته إلى بيته سالماً معافى ولكن ليس بأي ثمن             ) إسرائيل(ن  أو

إن : "ضـاف او .يسعون ليل نهار إليجاد وسيلة إلعادة الجندي األسير       " خيرة المسؤولين األمنيين  "على أن   
، مؤكداً استعداده لتولي المـسؤولية      "إسرائيل ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في طريق إعادة األسير         

وقال أيضاً إن الحرص على حل قضية الجندي األسير هو من بـين              .شخصياً من أجل تحقيق هذا الهدف     
عملية عسكرية واسعة النطاق في     األسباب التي إسرائيل إلى تفضيل التهدئة في الفترة الراهنة على القيام ب           

 .قطاع غزة
  ١٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
 ٤٨األحزاب اإلسرائيلية مجمعة على التخلص من فلسطينيي : نائب عربي في الكنيست .١٤

قال العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي عباس زكور، إن التصريحات التي أدلت بها وزيرة  :زةغ
يفني، والتي دعت إلى ضرورة نقل المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ل

في إسرائيل الى الدولة الفلسطينية بعد قيامها، تعكس حقيقة أن هناك اجماعا صهيونيا حول التخلص من 
 .٤٨فلسطينيي 

 إن جميع األحزاب "الشرق األوسط"وقال عباس زكور النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي لـ
إلسرائيلية سواء تلك التي تنتمي إلى اليمين، وتلك التي تنتمي إلى اليسار، باتت تؤمن بفكرة الدولة ا

عرقياً من العرب، مشيرا إلى أنه سبق لليفني أن أطلقت تصريحات مماثلة قبل عام، » الطاهرة«اليهودية 
ات، وبوصفها مرشحة مستدركاً أن تصريحاتها هذه تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي عشية االنتخاب

الحزب الحاكم لتولي منصب رئيس الوزراء، األمر الذي يعني أنه سيكون لديها القدرة واإلمكانية إلمالء 
  .هذه المواقف على الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، في حال قامت بتشكيلها

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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 وبيروت قنابل إسرائيلية ذكية لضرب دمشق : " بوستجيروزاليم" .١٥
 اإلسرائيلية أمس أن سالح الجو يعتزم اقتناء قنابل         "جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   : عبد القادر فارس  

 بعيدة المدى، لتمكين الطيارين من ضرب أهداف في دمشق وبيروت           "JDAM-ER"ذكية مع منظومات    
  .دون الخروج من المجال الجوي اإلسرائيلي

وي الملكي األسترالي يعمالن على تطوير هذه القنابل، ونقلت عن           والسالح الج  "بوينغ"وذكرت أن شركة    
مصدر متخصص قوله إن هذه القنابل ستزود إسرائيل بقدرات ال مثيل لها، وأكدت أن هذه المنظومات قد                 

 . يكون لها دور أساسي في كل ما يتعلق بـالموقف اإلسرائيلي من إيران
  ١٤/١٢/٢٠٠٨ ،عكاظ

  
 "حرجة وخطيرة من االستيطان والتهويد"رحلة مبلة على القدس مق:  فلسطينيةهيئة .١٦

حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية الفلسطينية لنصرة القدس والمقدسات اليوم : أ ب د - القدس المحتلة
حرجة وخطيرة من االستيطان والتهويد قد تكون هي «السبت من أن مدينة القدس مقبلة على مرحلة 

 .»وقوعها تحت االحتالل اإلسرائيلياألسوأ في تاريخ المدينة منذ 
وقال حسن خاطر، األمين العام للهيئة في تصريح صحافي مكتوب أن أول هذه العوامل وأخطرها هو 

تصاعد التطرف في أوساط اإلسرائيليين على مستوى القيادة السياسية في إسرائيل وعلى مستوى القوى «
 .»أسها القدس وعلى ر١٩٦٧االستيطانية في األراضي المحتلة عام 

يكمن «وذكر أن العامل الثاني الذي يساعد كثيرا في تعجيل هذه المرحلة الخطرة على القدس والمقدسات 
في حالة االنقسام الداخلي التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم وهذه الحالة ال تشكل خطرا على القدس 

 .نباء األلمانية، حسب وكالة األ»وحدها وإنما على القضية الفلسطينية برمتها
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  مغيب في المحاكم اإلسرائيليةالقانون :  للدراساتاألسرى .١٧

 أكد مركز األسرى للدراسات بأن دولة االحتالل ال تحتكم في أحكامها إلى القـانون، وأن                :وفا -رام اهللا 
المجردة والنزيهة، وأن القـانون     القضاة اإلسرائيليين يسيرون وفق انتماءهم وليس وفق األحكام القضائية          

  .مغيب في المحاكم اإلسرائيلية
لو كانت هنالك عدالة حقيقية ونزاهة قضائية في إسـرائيل لفتحـت            'أضاف المركز في بيان له اليوم،       و

السجون على مصراعيها للمتطرفين والمستوطنين اليهود، الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، مـشيرا             
 .باب الدوار هي سياسة دولة االحتالل لصالح المتطرفين اليهود والمستوطنينإلى أن سياسة ال

وأورد المركز مجموعة من االنتهاكات التي مارسها القضاة اإلسرائيليين في المحاكم اإلسرائيلية لـصالح              
سطينيين اللذين أدينا بقتل فل   ' اإلفراج عن الحاخام موشيه ليفنغر وبنحاس فلرشتاين      'المستوطنين ومن بينها    

 .أبرياء
 أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية منهم المئات معتقلين دون لـوائح            ١٠,٠٠٠ونوه إلى أن أكثر من      

اتهام موجهة إليهم، ليس إال ألحكام إدارية تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ واألحكام العسكرية واإلدارية               
 المـستوطنين ممـن ارتكبـوا جـرائم ضـد           الرادعة والمضاعفة عليهم، في حين يتم تبرئة المئات من        

الفلسطينيين من قبل القضاء االسرائيلى بعلم النيابة العامة لدولة االحتالل ومنظمات حقوق اإلنـسان دون               
 .أي احتجاج أو تعديل 

  ١٢/١٢/٢٠٠٨وكالة وفا، 
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  أهالي األسرى ينظمون اعتصاماً للمطالبة بإطالق سراح أبنائهم: اهللارام  .١٨
شارك العشرات من اهالي األسرى، أمس، في اعتصام تضامني نظم في : دي العاروري فا- رام اهللا 

باحة مركز بلدنا الثقافي وسط مدينة رام اهللا، للمطالبة بإطالق سراح ابنائهم وأقاربهم وكافة المعتقلين في 
  .سجون االحتالل

 ١٤/١٢/٢٠٠٨االيام، فلسطين، 
  
     يستخدم األسرى حقل تدريباالحتالل .١٩

باستخدم األسرى للتدريب علـى     ” االسرائيلي“اكد نادي االسير الفلسطيني قيام ادارة سجن جلبوع          :نابلس
مشكالت متوقعة في السجن، مضيفا انها قامت مؤخرا باستدعاء ثمانية أسرى ووضـعتهم فـي زنزانـة                 
لثالث ساعات من دون اكل او شرب ومنعتهم من استخدام دورات المياه وخـالل ذلـك قامـت وحـدة                    

لشرطة في السجن بتقمص اسماء اولئك الثمانية وارتدوا مالبسهم وقاموا بتمثيل ادوار الـشبان وكـأنهم                ا
  . سيقومون بشغب داخل السجن للتدرب على قمعهم

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
    "النقابة"رئيس االتحاد الدولي لحل مشكلة ب الفلسطينيون يستنجدون الصحافيون .٢٠

 الصحافيون الفلسطينيون ، امس، حملة ضاغطة علـى رئـيس االتحـاد             بدأ : منتصر حمدان  -رام اهللا   
الدولي، ايدن وايت، تتمثل في ارسال عريضة يطالبون من خاللها بتسوية ملف العضوية في النقابة قبـل                 

  .التوجه الى االنتخابات التي أعلن عن موعد عقدها النقيب نعيم الطوباسي في نهاية الشهر المقبل
صحافيين المؤيدين العالن اسماء اعضاء النقابة، مخاطبـة رئـيس االتحـاد الـدولي              وطالبت الحملة ال  

  .للصحافيين في بروكسل بهذا الخصوص
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

 
  في مخيم عين الحلوة تأكيدا على حق العودةاعتصام .٢١

ين الحلوة  نظم اتحاد لجان حق العودة الفلسطيني اعتصاما جماهيريا اليوم في مخيم ع:وفا - وةعين الحل
قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، تمسكا بحق العودة لالجئين الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية ذات 

ورفع المعتصمون مذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون تطالب بضرورة  .الصلة
  .'١٩٤'تطبيق القرار الدولي 

 ١٢/١٢/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
 
  الت غزة تلتهم الحشائش بسبب الحصارعائ: "التايمز" .٢٢

  بدأت ماري كولفين، مراسلة الصنداي تايمز البريطانيـة، تقريرهـا            : بي بي سي   - ضاحي حسن  -لندن
لقد حصلنا علـى وجبـة      : "قولهامقابلة مع مواطنة فلسطينية في غزة       المنشور في عددها الصادر اليوم      

  ." ش البريةطعام واحدة اليوم، إنها الخبيزة نوع من الحشائ
. أستيقظ كل يوم وأبدأ رحلة البحث عن الحطب والبالستيك الذي أشعله للحصول على الوقـود              : "واردفت

  ." وعندما ال أجد شيئا، فإننا نأكل هذه األعشاب
  ١٤/١٢/٢٠٠٨بي بي سي 
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 آالف الموظفين الفلسطينيين يتجمعون أمام بنوك قطاع غزة لتسلم رواتبهم .٢٣
 المختلفة امس إجازتها السنوية وفتحت أبوابها أمام الموظفين الفلسطينيين إلتاحة قطعت بنوك قطاع غزة

الفرصة لهم لتسلم رواتبهم التي تأخرت بسبب منع السلطات اإلسرائيلية دخول السيولة النقدية إلى 
واصطف منذ ساعات الصباح الباكر المئات من الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم من السلطة . القطاع

الفلسطينية في رام اهللا في طوابير طويلة أمام البنوك المنتشرة في مختلف مدن قطاع غزة بعد أن كان 
 .المئات منهم تلقوا رواتبهم عبر خدمة الصراف اآللي

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
   مريضا الى غزة١٢٠ رفح لعودة معبرفتح  .٢٤

رفات بأن الجانب المصري وافق بالتنسيق مع       أشار مسؤول في السفارة الفلسطينية في معبر رفح محمد ع         
 ٤٠ مريضاً فلسطينياً على ثالث دفعات تنتهي غـدا، مـشيرا الـى ان               ١٢٠الجهات المعنية على عودة     
واضاف أنها المرة األولى التي يسمح فيها بعودة مرضى فلـسطينيين إلـى             . مريضاً عادوا امس للقطاع   

  .قطاع غزة عقب عيد األضحى المبارك
  ١٤/١٢/٢٠٠٨ الحياة،

  
  ٤٨ي  تستفسر من ليفني عن تصريحاتها بشأن فلسطيني االردنيةالخارجية .٢٥

علمت  الراي ان وزارة الخارجية طلبت من السفير االردني في اسرائيل علـى          :  فيصل ملكاوي  -عمان  
العايد لقاء وزيرة الخارجية االسرائيلية زعيمة حزب كاديما تـسيفي ليفنـي لالستفـسار منهـا حـول                  

وبينت مصادر الخارجية فـي        .٤٨ريحات التي ادلت بها اخيرا ولوحت فيها بطرد فلسطيني ال             التص
هذا الصدد بانه على الرغم من عودة ليفني وتنصلها من التصريحات التي ادلت بهـا قبـل ايـام اال ان                     

لمـشار  الوزارة اكدت على السفير االردني في تل ابيب طلب لقاء ليفني وطلب تفسيرات للتـصريحات ا               
 .اليها 

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الرأي األردنية 
 
 ٤٨يحذر من ترانسفير ضد فلسطينيي " العمل اإلسالمي" .٢٦

اعتبر حزب جبهة العمل ان تصريحات زعيمة حزب كاديمـا االسـرائيلي، وزيـرة الخارجيـة                : عمان
رضهم مرة   من أ  ١٩٤٨االسرائيلية تسيبي ليفني التي أعلنت فيها تبنيها لفكرة طرد جميع فلسطينيي عام             

 ".جرس إنذار لالمة العربية بكل مكوناتها"والى األبد، في إطار مشروع ترانسفير شامل تمثل 
تعبر بوضوح عن سياسـات هـذا الكيـان         "وقال الحزب في تصريح صحافي أمس إن هذه التصريحات          

 ".العنصرية التي تستمد فلسفتها من الفلسفة النازية الفاشية
 ١٤/١٢/٢٠٠٨الغد، االردن، 

 
  ٤٨ يندد بتصريح ليفني عن طرد فلسطينيي الـ"حزب اهللا" .٢٧

دعا حزب اهللا المجتمعين العربي واالسالمي للقيام بخطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني في أرضـه               
  .”وجعله حقيقة واقعة“ولصون حق عودة المهجرين منه إلى أراضيهم 

تسيفي ليفني التـي    ” اإلسرائيلية“لخارجية  علق في بيان له، أمس، على تصريح لوزير ا        قد  وكان الحزب   
وقال الحزب في بيانه إنه ليس مـستغرباً أن يعمـد أي            .  من أراضيهم  ٤٨دعت إلى طرد فلسطينيي ال      

فالمشروع الصهيوني قام أساساً علـى طـرد شـعب          “إلى اطالق مثل هذا الموقف،      ” إسرائيلي“مسؤول  
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ة انه ال يوجد تطـرف وال اعتـدال بـين األحـزاب             بكامله من أرضه واغتصابه لها، وقد أثبتت التجرب       
  .”فجميعها شريكة في المشروع الصهيوني العدواني المجرم” اإلسرائيلية“

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "إسرائيل"الجامعة العربية ترفض القرار األوروبي تعزيز العالقات الثنائية مع  .٢٨

ار المجلس الـوزاري لالتحـاد األوروبـي        أعلنت الجامعة العربية رفضها قر    :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
المتعلق بتعزيز العالقات مع اسرائيل، وقالت إنه يتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار األوروبيـة،               

  .خصوصا ما يتعلق باحترام حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني
 األوروبيـة فـي شـتى       -وأكدت الجامعة في بيان صدر أمس أنها تحرص على دعم العالقات العربية             

المجاالت، لكنها ترى أن قرار المجلس الوزاري لالتحاد األوروبي صدر على رغم مواصـلة إسـرائيل                
فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في كل األراضي الفلسطيني المحتلة، خصوصا قطاع غزة ومـا               

 بأنها ترقى الـى درجـة       تسبب عنه ذلك من كارثة انسانية وصفها مفوض األمم المتحدة لحقوق االنسان           
  .جرائم الحرب

وشدد بيان الجامعة على أن رفع مستوى العالقات بين االتحاد االوروبي واسرائيل في مثل هذه الظروف                
يشجع اسرائيل على التمادي في ممارساتها وإعاقة التوصل الى السالم بكل ما سيترتب على ذلـك مـن                  

  .توتر واضطراب اقليمي
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   برلماني مصري إيراني سوري إندونيسي قريباً لمساعدة الفلسطينيينجتماعا .٢٩

اتفق رئيس مجلس الشورى اإلسالمي في إيران علي الريجـاني ورئـيس مجلـس الـشعب                : آي بي يو
المصري احمد فتحي سرور في اتصال هاتفي الجمعة على عقد اجتماع رباعي يضم رؤساء برلمانـات                

وقالـت  . لمساعدة الشعب الفلـسطيني   ” خطوات عملية “وريا ومصر التخاذ    كل من إيران وإندونيسيا وس    
، أمس، انه لتوفير عقد هذا االجتماع سـيقوم أمـين عـام مجمـع               )ارنا(وكالة األنباء اإليرانية الرسمية     

  .البرلمانات اآلسيوية محمد هادي نجاد حسينيان قريبا بزيارة القاهرة
ي أشاد باقتراح الريجاني، داعيا الى العمل للحد من المعانـات           وقالت الوكالة ان رئيس البرلمان المصر     

  .التي يواجهها الشعب الفلسطيني، معلنا استعداد بالده لتقديم كافة المساعدات في هذا الصدد
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

 
  بممارسة الهولوكوست ضد الفلسطينيين"إسرائيل" تتهم طهران .٣٠

رائيل بممارسة الهولوكوست ضد الفلسطينيين فـي قطـاع          كريمي اتهمت إيران أمس إس     :ستار -طهران
غزة، وقال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية غالم حسين إلهام إن ما تمارسه إسرائيل من حصار وتجويع                

مـشيرا إلـى أن الجـرائم اإلسـرائيلية ضـد           .. وإغالق للمعابر إنما يندرج ضمن مفهوم الهولوكوست      
 . للمؤسسات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان في العالمالفلسطينيين تمثل اختبارا واضحا

  ١٤/١٢/٢٠٠٨عكاظ 
  
   خبيًرا إسرائيلًيا لعقد دورات تدريبية٣٥وزارة الزراعة تستعين بـ ":  المصريونصحيفة" .٣١

أن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة استعان مؤخرا بــ           " المصريون"علمت  : مجدي رشيد 
را زراعيا إسرائيليا، لعقد دورات تدريبية لمهندسين زراعيين مصريين بمحطة بحوث البـساتين              خبي ٣٥
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بالقناطر الخيرية التابعة للمركز، والمعنية بإجراء بحوث في زراعات المحاصيل البستانية وجميع أنـواع              
  .الزهور

  ١٣/١٢/٢٠٠٨ المصريون،صحيفة 
 
 األمن لدعم عملية التسوية في الشرق األوسط الواليات المتحدة تسعى لعقد جلسة لمجلس  .٣٢

قال سفيرا الواليات المتحدة وروسيا في االمم المتحدة ان واشنطن وموسكو تحثان مجلس االمن الدولي 
 .على ارسال اشارة قوية لدعم عملية السالم في الشرق االوسط خالل اجتماع وزاري يعقد هذا االسبوع

ل زاد والسفير الروسي فيتالي تشوركين الصحفيين بانهما يأمالن في وابلغ السفير االمريكي زلماي خلي
 .االتفاق على وثيقة يجيزها مجلس االمن الدولي

يوم الثالثاء على / لمجلس االمن/طلبنا عقد اجتماع "وقال خليل زاد بعد اجتماع مغلق لمجلس االمن 
قدم الذي احرز في عملية السالم الهدف هو دعم الت. "المستوى الوزاري للتركيز على الشرق االوسط

 ."وتشجيع االستمرار وتحقيق الحل القائم على اساس دولتين ومباديء انابوليس بنجاح
 ١٣/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  ! الجامعة العربية التمديد ألبو مازن؟تملكهل  .٣٣

  عبد اهللا األشعل. د
طارئاً لبحث قضايا ثـالث      عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً       ٢٠٠٨فى األسبوع الثالث من نوفمبر      

من الواضح أن حصار غزة منطقيـاً كـان         . وهى أزمة الحوار الفلسطينى وحصار غزة وعملية السالم       
يجب أن يتصدر االجتماع، أو أن يكون االجتماع مخصصاً له، وأن يتم اتخاذ قـرار واضـح ومنطقـى                   

 فتح معبر رفح بين غـزة       يتضمن رفع الحصار عن غزة وليس المطالبة برفع الحصار عن غزة، وكذلك           
ومصر، وأخيراً النظر فى اتخاذ عدد من اإلجراءات العقابية ضد إسرائيل إذا استمرت فى مخطط منـع                 

ولكن الذى حدث كان مخيباً لآلمال؛ فقد قرر وزراء الخارجيـة إرسـال             . مقومات الحياة عن سكان غزة    
ات وإرسالها بمعرفتها إلى غـزة مـع        معونات إلى غزة بعد أن تعهدت مصر واألردن بتسلم هذه المعون          

ورغم أن هذا القرار يمثل صورة من صور التهرب العربى مـن مواجهـة              . اإلبقاء على إغالق المعبر   
 يعد أول دليل على طبيعة العالقة       - ولألمانة التامة وتسجيالً للتاريخ      -مشكلة الحصار، إال أن هذا القرار     

 والحق أن وزراء الخارجية لم يقرروا شيئاً فى شأن الحـوار            بين العالم العربى وبين مخطط إبادة غزة ،       
ولكنهم اكتفوا إلى دور مصر المركزى، والذى يثير تساؤالت وأقاويل بشأن الحوار، أقله ما تردد من أن                 
مصر تريد أن تقود الحوار صوب رؤية أبو مازن، وأنها تريد أن تكون نتائج الحوار متسقة مع ما طلبه                   

كان ذلك تمهيداً للقرار الغريب الذى اتخذه وزراء الخارجيـة          . دور يحتاج إلى مراجعة   ، وهو يشير إلى     
والذى أكد على أن فراغ السلطة بعد إنتهاء والية أبو مازن ال يمكن قبوله، فقد قرر الوزراء تمديد والية                   

ا القـرار   هـذ .  وهو تاريخ إجراء االنتخابات الرئاسـية والتـشريعية        ٢٠١٠السيد أبو مازن حتى يناير      
يستدعى مالحظات يجب تسجيلها فى تاريخ العمل العربى المشترك الذى أصبح يتجـه اتجاهـات تثيـر                 

أولى هذه المالحظات هى أن القرار قد حل محل الدستور الفلسطينى، وأعطى أبو مازن شرعية               . الشكوك
لسطينى يـنص علـى أن      البقاء فى السلطة خارج دائرة الشرعية الدستورية فى فلسطين؛ ألن الدستور الف           

والية رئيس السلطة هى أربع سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية، أى أن والية أبو مازن تنتهـى                  
 ، وبذلك يكون وزراء الخارجية العرب قد ساعدوا أبو مـازن فـى إنتهـاك                ٢٠٠٩فى الثامن من يناير     

أن موقف الوزراء ينـسجم مـع       صحيح  . الدستور الفلسطينى بحجة حالة الضرورة والخوف من الفراغ       
الحالة العامة التى تهدر قيمة الدساتير والقوانين والشرعية فى العالم العربى، بعد أن أقدمت بعض الدول                
العربية على تعديل دساتيرها للتمديد للرئيس، ولكنها المرة األولى التى تقوم الجامعة العربيـة بالتمديـد                
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وهـذا  . لجامعة العربية محل الدساتير ومحل الشعوب العربية      للرئيس خارج الدستور، ويخشى أن تحل ا      
، عندما نصب الملوك أنفسهم أوصياء علـى        ١٨١٥يذكرنا باإلدارة اليمينية التى أنشاها مؤتمر فينيا عام         

شعوب أوروبا ضد الثورات واالنقالبات والحركات الشعبية مثل الثورة الفرنسية، وهذا أخطـر تطـور               
ثـانى هـذه    . حرية الدستورية وحقوق اإلنسان وقضية الحرية فى العالم العربـى         مضاد للديمقراطية وال  

المالحظات هى أن الوزراء العرب قد أدخلوا أنفسهم طرفاً فى الصراع بين حماس وأبو مازن وحـسموا                 
من موقعهم قضية الرئاسة فى فلسطين، على خالف ما كان مقرراً وهو أن تتفق فتح وحماس على صيغة                  

حوار الوطنى، فعمد الوزراء إلى حرمان حماس من الضغط من أجل الحوار بقضية الرئاسة،              فى إطار ال  
المالحظة الثالثة هى أن وزراء الخارجية قد أفقدوا        . وبذلك سجلوا نظرياً انتصاراً ألبو مازن على حماس       

لفلـسطينية  أنفسهم صفة الطرف الثالث النزيه، وتدخلوا فى الشئون الفلسطينية بحجة إدراج المـصلحة ا             
العليا، وبذلك أحبطوا كل ثقة فى حيادهم بين الطرفين المتصارعين، وانضموا مباشرة إلى معسكر أبـو                
مازن، ثم اتهم بعضهم حماس بأنها مدعومة من إيران وسوريا، والحق أننا يجب أن نشكر سوريا وإيران                 

أحد من الذى يقف مع الطرف      على دعمهما لحماس ما دامت حماس تطالب بالحقوق الفلسطينية، ولم يقل            
 التصفية  -األخر وهو إسرائيل والواليات المتحدة وهما اللذان يخططان إلبادة الشعب واإلسراع بالتسوية           

 بأن أوروبا تـستطيع أن تـدعم هـذه          ٢/١٢/٢٠٠٨وقد صرحت تسيبى ليفنى يوم      . من خالل أبو مازن   
الفلسطينيين، وبذلك وقف وزراء الخارجية     المفاوضات بشرط أال تتدخل، وأن تترك إسرائيل في مواجهة          

  .العرب فى هذا المعسكر
هذا الموقف عندما يضاف إلى تصريحات األمين العام للجامعة العربية حول عدم ارتياحـه لالنـسحاب                
األمريكى من العراق، وانضمامه إلى حملة تأديب حماس وإلى معسكر مساندة أبو مازن، مع يأسه الكامل                

رائيلية، فضالً عن عجز الجامعة الكامل عن تقديم أى شىء للقضايا العربيـة، فإنمـا               من أى إستجابة إس   
يؤشر إلى انتقال الجامعة من مرحلة العجز عن الخدمة إلى مرحلة الخدمة السلبية والعمل ضد مـشاعر                 

نهـا  وهذه الحالة تذكرنا باالتجاه القوى الذى كان يعارض إنشاء الجامعـة العربيـة؛ أل      . الشعوب العربية 
وأقول بصراحة وأمانة أنه    . تجمع النظم المعادية للوحدة ضد آمال الوحدة وأشواقها عند الشعوب العربية          

رغم عجز الجامعة العربية فإننى وقفت ضد المطالبين بإلغائها؛ على أساس أنها جسد بال روح وأنه ربما                 
 الجـسد روح شـريرة أصـيبت    تعود الروح إليها فتجد جسد سليماً صحيحاً، ولكنى أخشى أن يسكن هذا   

ولذلك فإننى أنضم اآلن إلى المطالبين بإلغاء الجامعة العربية؛ ألن          . بحالة سرطانية فتعبث بوظيفة الجسد    
انحراف السياسات العربية قد أصاب الجامعة وروحها، ولذلك ال مفر من قيامة جديـدة ووثبـة جديـدة                  

  .عة مقراً غير آمن على أمانة األمة العربيةألحرار العالم العربى وشعوبه، بعد أن أصبحت الجام
لقد كان آمالنا فى األمين العام فارس العرب وحامى كل البوابات العربية ضـد الهجمـات اإلمبرياليـة                  
والصهيونية، ولكن يبدو أن هذه اآلمال، التى حلقت يوماً بأحد المطربين الشعبيين شعبان عبد الرحيم فى                

والبـد أن   . يين بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل، كانت وهماً وكابوسـاً         سموات الخيال لينشد مع المال    
نعترف دون أن ندخل الضمائر ونفتش فى المستور أن الرجل بدا لنا وكأنه يحاول أن يكـون المعـادل                   
العربى لعجز األنظمة العربية، وأنسى الشعوب العربية فى بعض المواقف حقيقة أنه تجسيد لهذه الـنظم                

 إن هناك من رشحه لرئاسة مصر أو على األقل منصب نائب الرئيس رغم أنه ال يـصلح                  ومرآة لها، بل  
وكنت أود أن يكـون إنبهـار       . ألى من هذه المناصب على األقل بسبب إتجاهه الحثيث صوب الثمانيين          

الشعوب العربية به مطابقاً للحقيقة التى كشفت من نفسها مهما طال الـزمن، فـأحبط الرجـل اآلمـال                   
 خاصة بعد أن هدد عدة مرات باإلستقالة ولكنه فى كل مرة كان يزداد تمـسكاً وابتعـاداً عمـا                    العريضة

  .تصورته الجماهير الساذجة
إننا بحاجة إلي ميالد جديد لنظام عربى وبناء عربى تفخر به شعوبنا ويقود هذه الشعوب إلى المـستقبل                  

فإننا نرجو أن يلقى القارئ نظرة على تقريـر         فى هذا المقال    . الذى يتشكل فى غيبة كاملة للعالم العربى      
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 عـن لجنـة المخـابرات الوطنيـة         ٢٠٠٨ الصادر فى منتصف نوفمبر      ٢٠٢٥اإلتجاهات العالمية لعام    
األمريكية، والتى رشحت إيران وتركيا للهيمنة على المسرح اإلقليمى، بينما ال يزال األمين العام يؤيد كل                

 فى هذه المنطقة، ولعله يفيق يوماً على معجزة الشعوب العربيـة            الطروحات التى تحاول إدماج إسرائيل    
  . التى ال أظن أنه آمن يوماً بقدرتها على اإلنبعاث

  ١٣/١٢/٢٠٠٨ المصريون،صحيفة 
  
   وعباسبوشوداعية  .٣٤

  داود الشريان
 عـسا اهللا يـصبر ابـو مـازن    ... يا عز بوش يودعنا، وداعيه... وداعيه... وداعيه يا آخر ليله تجمعنا 

بهذه الكلمات سيودع الـرئيس محمـود عبـاس         . وسلطة بال معنى  .. انا بعدك رئيس مفقود   ... الموعود
السابق الرئيس جورج بوش يوم الجمعة المقبل، ليس وفاء للرجل الذي كرس مفهوم االحتالل في               " زميله"

 تتحقق، وال حتى خوفاً     المنطقة العربية، واختصر القضية الفلسطينية بالمعابر والحدود، والوعود التي ال         
على عملية السالم التي يلفّها الغموض، لكن الحفلة هي محاولة لكسب شرعية دولية لتعـويض شـرعية                 

  .داخلية مهددة
محلياً يواجه تحدياً لموقعه كـرئيس بـسبب   . الرئيس محمود عباس في وضع ال يحسد عليه محلياً ودولياً        

ب انفصال قطاع غزة، وتراجعاً لشعبيته داخل األراضـي         التمديد له، وأزمة دستورية بسب    " حماس"رفض  
فأكثر من  نصف الفلسطينيين يرفضون فكرة التمديد له، بحسب آخر اسـتطالعات الـرأي،               . الفلسطينية

يهدد تماسك جبهة السلطة امام خصومها، وشعور بالخيبة من خذالن          " فتح"فضالً عن انشقاق داخل حركة      
ودولياً تعيش القـضية الفلـسطينية      .  عن وعدها بمعاقبة من يعطل الحوار      الدول العربية له بسبب تخليها    

لخلفه " وصيته"اهماالً غير مسبوق، مما دفعه الى الطلب من الرئيس بوش ان يذكر حقوق فلسطينيين في                
  .اوباما

و ، وال في  تفاقم التوترات السياسية بين السلطة          "حماس"مشكلة الرئيس محمود عباس ليست في انقالب        
المشكلة ان صورة الـرئيس محمـود       . ، وتزايد صراع األجنحة داخل منظمة التحرير ومجالسها       "حماس"

فهو رفع راية الديموقراطية،    . عباس أصبحت، في المحصلة، ال تختلف عن صورة صديقه جورج بوش          
. خـرى فخرم الفلسطينيون آذانهم لشعارتها، والنتيجة ان هذه الديموقراطية، أصبحت تلـد أزمـة تلـو ا               

فأضافت، الى غياب األمن، شح الماء وانقطاع الكهرباء والغاز والطحين والخبز والدواء، ناهيـك عـن                
ومثلما صوت االميركيون لرحيل بوش وإدارته، فإن الفلـسطينيين سيـصوتون ضـد             . الفساد والفوضى 

ان يعـرف مـن     فالمواطن الفلسطيني العادي ال يهمه      . الرئيس محمود عباس وجماعته في اول انتخابات      
المسؤول عن هذا التدهور، وال تعنيه بالغة الخطباء على الفضائيات، لكنه يريد ان يضمن رغيف الخبز                

والرئيس محمود عباس حرمه من الحد األدنى للعيش الكريم، مقابل وهـم لـم              . والدواء ألسرته وأطفاله  
اعية ثنائية سيكون اقتراحاً وجيهـاً      يتحقق، ولهذا فإن االقتراح ان تتحول وداعية بوش يوم الجمعة الى ود           

  .لدى قطاع كبير من الفلسطينيين
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   الفلسطينية مطلوبة في غزةالرئاسة .٣٥

  نقوال ناصر
لقد أصبح رفع الحصار عن قطاع غزة هو المدخل الواقعي الوحيد المقنع وطنيـاً ألي وحـدة وطنيـة                   

العاجل الذي له االولوية على كل مـا عـداه لنجـاح اي             فلسطينية منشودة وهو الشرط المسبق والملح و      
او عدمها مع االحتالل ، والستمرار او عدم استمرار         " للتهدئة"مسعى عربي لراب الصدع الفلسطيني ، و      
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المفاوضات ، مما يقتضي إلغاء اية بنود اخرى مدرجة على أي جدول اعمال فلسطيني واستبدالها بهـذا                 
سبل رفع الحصار عن القطاع حيث الماساة االنسانية اكبر واجـل مـن كـل               : البند الواحد الوحيد ، أي    

السياسات النه ال يعود هناك أي معنى الي برنامج سياسي عندما يكون الشعب الفلسطيني هنـاك مهـدداً    
 . في وجوده 

وربما تكون الطريقة العملية الوحيدة لوضع كل االطراف المعنية بكارثة الحصار المـستمر المفـروض               
لى القطاع ، وفي مقدمتها الرئاسة الفلسطينية ، امـام مـسؤولياتها االنـسانية والـسياسية والقانونيـة                  ع

واالخالقية والدينية هي أن يملك الرئيس الفلسطيني محمود عباس االرادة السياسية التخاذ قرار جـريء               
ر ، ولينشده هنـاك كـل مـن     سيكون تاريخيا بالتاكيد باالنتقال الى غزة والبقاء فيها الى أن يرفع الحصا           

يريده ، فذلك إن حدث سيقلب الطاولة على كل المخططين الستمرار هذا الحصار ويجردهم في االقل من                 
التي يسوقونها لتسويغه ، ويذيب معظم الجليد المحيط بالجدل الفلسطيني البيزنطـي            " الفلسطينية"االسباب  

سة من منصب بروتوكولي الـى قيـادة علـى          حول شرعية تمثيل شعب مهدد في وجوده ، ويحول الرئا         
االرض يرتبط مصيرها بمصير شعبها ، ويفرض على الجميع انهاء التناقض بين ما يقولونه من الكـالم                 

يفعلونه وهذا ادق ، وهو التنـاقض الـذي         " ال"المعسول الذي ال يغني عن جوع وبين ما يفعلونه ، او ما             
 في مقال لها عشية الذكرى السنوية الستين الصدار االعـالن           كارين ابو زيد  " االونروا"استنكرته مفوضة   

 . م١٩٤٨العالمي لحقوق االنسان في العاشر من مثل هذا الشهر عام 
في التاسع من الشهر الجاري أدان مقرر االمم المتحدة الخاص لحقوق االنسان في االراضي الفلـسطينية                

جريمة "لمفروض على القطاع قائال إنه يكاد يكون        الحصار المتواصل ا  ) اليهودي(المحتلة ريتشارد فولك    
، لكن العجز العربي والفلسطيني الرسمي عن االستثمار السياسي لمثـل هـذه االدانـات               " ضد االنسانية 

الدولية يحولها الى مجرد فقاعات هوائية بينما يضع كل االطراف المعنية في خانة التواطؤ مع الحصار،                
مشاركة المباشرة او غير المباشرة فيه ، ليظل مليون ونـصف المليـون             طوعا او كرها، او في خانة ال      

عمليـة  "مدني فلسطيني رهائن تحتجزهم االطراف اياها حتى رضـوخ حمـاس لـشروط االنـضمام ل               
او حتى تتحقق المصالحة الفلسطينية التي تحتجزها االطراف نفسها رهينة حتى ترضخ حماس             " انابوليس

 .لتلك الشروط 
العمليـات  " انابوليس يمكنها االنتظار ، فهي مجرد حلقة في سلسلة طويلة مـستمرة مـن                غير ان عملية  

منذ النكبة الفلسطينية ، وكذلك المصالحة الفلسطينية فان محاوالت تحقيقها جارية منذ ما يقارب              " السياسية
تشير الى  السنوات االربع ولن يضيرها بدورها االنتظار بضعة اشهر اخرى ، خصوصا وان كل الدالئل               

ان اجتماع قادة الدبلوماسية العربية في السادس والعشرين من الشهر الماضي لم يكن فتحا دبلوماسـيا ال                 
في ما يتعلق بانابوليس وال في ما يتعلق بالمصالحة ، بل كان مجرد حلقة في سلـسلة مـن اجتماعـات                     

ظلم التاريخي الذي حـل بالـشعب       جامعة للدول العربية لم تكن اكثر نجاحا من االمم المتحدة في رفع ال            
الفلسطيني بل كانت مثلها مظلة الستمرار حاله من سيء إلى أسوأ ، حيث الحصار والمصالحة الوطنيـة                 

 .ال يزيدا على كونهما مجرد ملفين من ورق يتنقالن بين ايدي الوسطاء العرب 
تظار فان حال الناس فـي قطـاع        واذا كانت عملية أنابوليس والمصالحة السياسية الفلسطينية يمكنهما االن        

غزة المحاصر لم يعد في وسعه االنتظار حيث الوضع يتدهور سريعا في سباق مع زمن كارثة تقتـرب                  
المتحكمة بفتح معبر رفح ومثلـه      " القطارة"مع كل يوم يمر بل مع كل لحظة ، ولن تمنع وقوعها سياسة              

حصار في العناية المركزة معلقين بشعرة مـصرية        منافذ القطاع التي يتحكم االحتالل بها البقاء ضحايا ال        
 .     إسرائيلية بين الموت وبين الحياة –

واعلنت السلطة الفلسطينية حكومة االمـر      " كيانا معاديا "لقد اعلنت دولة االحتالل االسرائيلي قطاع غزة        
ـ     " انقالب على الشرعية  "الواقع التي تديرها حماس هناك بانها        ا العـسكرية   واعلنـت شـرطتها واجنحته

، بينمـا الراعـي     "كيانـا متمـردا   "وهناك من يحرض في رام اهللا إلعالن القطاع         " خارجة على القانون  "
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الدولي، وكل ذلـك وغيـره يمثـل    " ارهاب"االميركي لالحتالل وللسلطة يعتبر القطاع منطقة خاضعة لل   
سكرية ال فرق، بغض النظـر      عملية اغتيال سياسي للقطاع تسوغ تصفيته ماديا بالتجويع او بالجراحة الع          

عن النوايا المعلنة لكل االطراف المعنية ، فهذه النوايا ال تعفيها من مسؤولية الشراكة المباشرة او غيـر                  
 .  الجارية في القطاع " جريمة الحرب"المباشرة في ما وصفه عباس نفسه ب

كما قـال   " لى االبادة الجماعية  العقوبة الجماعية ا  "ويحدث ذلك  في وقت بدأ الوضع في القطاع ينتقل من            
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيس اللجنة الشعبية ضد الحصار جمال الخضري، مما يقتـضي              

بحاجة الى اجتماع عربي او دولي طارئ على ارفع مستوى الغاثـة            " منطقة منكوبة "إعالن قطاع غزة    
جون ومنشغلون بالجدل البيزنطي حول     مليون ونصف المليون عربي فلسطيني ، لكن العرب والعالم يتفر         

عملية انابوليس والشرعية الفلسطينية بعيدا عن الكارثة المحدقة وهذا وضع يمثل الحاضنة المثلى لوقوع              
 .الكارثة ، بل الستمرارها 

وليست حماس هي التي تطلق التحذيرات من وقوع الكارثة االنسانية في قطاع غزة حتـى تـتهم بأنهـا                   
مون امين عام االمم المتحدة ، وكارين       -اني لخدمة اغراضها السياسية ، بل هو بان كي        تستغل ما هو انس   

أبو زيد ومسؤولو عمليات االونروا في القطاع مثل جون جينغ ، ومفوضة العالقات الخارجيـة لالتحـاد              
 االوروبي بنيتا فيريرو والدنر ، والمفوضة السامية لحقوق االنسان في جنيف نـافي بـيالي ، وإحـدى                 

وعشرون منظمة انسانية عالمية معروفة ، ناهيك عن المنظمات االنسانية الفلسطينية الوطنية في القطـاع       
" القلق العميق "، وقد انضم اليهم مؤخرا توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في بيان اعرب فيه عن                 

 !لتطور الوضع في القطاع 
ديدة لكن ماساتها ال تقل عن ماساوية الوضع في غـزة النهـا             االنسانية الدولية ليست ج   " المشاعر"وهذه  

على اتساعها وتكرارها لم تجد لها أي ترجمة عملية على االرض في القطاع او على معـابره وهـي ال                    
" الرباعيـة "تقل في عبثها عن عشرات لقاءات القمم الفلسطينية االسرائيلية واالميركية وزيـارات قـادة               

" سـديروت "الكثير منهم بزيارة    " غامر"ن تلمس اقدام أي منهم ارض القطاع ، وان          الدولية للمنطقة دون ا   
 .على مرمى حجر منه 

و " القانون الـدولي  "و  " قرارات االمم المتحدة  "و  " الشرعية الدولية "ويدرك اهل غزة ان مصطلحات مثل       
المعروفة " طبخة الحصى "ت مثل   ، الخ ، التي تجترها القيادات الفلسطينية والعربية كان        " القانون االنساني "

في التراث العربي لم تسكت لهم جوعا لكنها ايضا لم تلههم حتى يناموا على جوعهم الذي طال الى العدل                   
قبل الغذاء كما ان تجربتهم التاريخية مع الدق العربي والفلسطيني على ابواب مجلس االمن الـدولي لـم                  

 .تكن افضل 
ا االن حول الشرعية الفلسطينية بعد انتهاء والية الرئيس في التاسع مـن             ان الجدل الساخن الدائر فلسطيني    

يناير المقبل يبدو بالنسبة الهل القطاع جدال بيزنطيا بين قيادات سياسية جميعها محاصرة             / كانون الثاني   
م التمديد  خارجيا باالحتالل وداخليا بالعصبية التنظيمية وجداول االعمال الفصائلية ، فالتمديد لعباس او عد            

له ، وخالفة رئيس المجلس التشريعي او نائبه له او عدم خالفته ، واحترام القانون االساسي الفلـسطيني                  
او سحقه تحت اقدام المتصارعين على سلطة تحت االحتالل، هي جميعها خيارات نخبوية لقيادات تملـك                

 .منها ال يعد اهل غزة بوقف الكارثة رفاهية االختالف او االتفاق حولها داخل مكاتبها الباذخة لكن ايا 
  ١٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  ، ثبتوا عباس ليفنيإدعموا .٣٦

  ياسر الزعاترة
بحسب التقييم السنوي لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي في مجالي الخارجية واألمن ، والذي سـيعرض               

رئيس الـسلطة   " اختفاء"إمكانية  جهاز األمن من    "خالل األيام المقبلة ، وننقل هنا صحيفة هآرتس ، حذّر           
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 في مثـل    ٢٠٠٩، كانون الثاني    ٩محمود عباس عن الخريطة السياسية عقب النهاية القانونية لواليته في           
هذه الحالة ، تقول الوثيقة ، سيتسارع تفتت السلطة الفلسطينية ، ومعه سيزداد خطر شطب حل الـدولتين                  

  ".من جدول األعمال
، ممثالً في جمع ما يقرب مـن        " الشطار"ف الحل السحري الذي اخترعه أحد       نشر هذا الكالم قبل اكتشا    

" اإلسرائيليون سهلوا دخول القادمين من الخارج وخروجهم      "ثلث أعضاء المجلس المركزي في رام اهللا ،         
، مع العلـم أن الموقـع       " ال قيمة هنا للنصاب   "، والتصويت على اعتبار أبو مازن رئيساً لدولة فلسطين          

ور كان شاغراً منذ رحيل الرئيس ياسر عرفات ، وبالطبع لعدم الحاجة إليه ، ربمـا ألن القـادمين                   المذك
الجدد ال يؤمنون باألحالم ، بل بالوقائع على األرض ، تلك التي تقول إن سلطة أوسلو هي الدولة العتيدة                   

  .مع بعض التعديالت المأمولة
ف المعنية بالقضية الفلسطينية ال تريـد الوصـول إلـى    دعك من ذلك كله ، فما يعنينا هنا هو أن األطرا       

وضع يغيب فيه الرئيس الفلسطيني الحالي ، ليس فقط ألن فتح قد تتفتت بين شركاء متشاكسين ال يجمعهم                  
في المرحلة  " أعني عباس "شيء ، بل ألن أحداً لن يكون قادراً على حمل مشروع الدولتين وتسويقه مثله               

  .الراهنة
 السر الذي أدى إلى رفع الفيتو األمريكي مؤقتاً عن الحوار ، وذلك بهدف التمديد لمحمود                ذاك بالطبع هو  

عباس ، ألن ما بعده ليس مهماً إلى حد كبير ما دامت الخطوة التالية هي انتخابات يبدو القوم على ثقـة                     
  .تدريبهم عليهابكسبها ، إن لم يكن بطريقة عادية ، فمن خالل وسائل يمكن للراعي المصري أن يتكفل ب

هذا المسعى أفشلته حماس ، فكان أن حّل عليها الغضب الذي تبدى في مسلسل مـن التهديـد والوعيـد                    
، إضافة إلى تشديد الحصار علـى قطـاع غـزة مـن             " ال يعرف كيف سيترجم عملياً    "لبعض رموزها   

الل الحوار مع حماس    أما األكثر إثارة فهو تعويض الرئيس عن الفشل في تمديد فترته من خ            . االتجاهين
، بقرار غريب من الجامعة العربية يقضي بتثبيته رئيساً إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسـية،،                

هناك مساع ال تقل حماسة وال أهمية ، يشارك فيهـا عـرب             : في مقابل مسعى تثبيت عباس في السلطة      
ليسار في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة ،      وأمريكان وأوروبيون ، هدفها دعم تسيبي ليفني وتيار الوسط وا         

وبالطبع في ظل استطالعات رأي ال زالت تمنح الليكود بعض التفوق ، واألسوأ إثر تقدم تيـار اليمـين                   
  .المتطرف في الحزب خالل االنتخابات التمهيدية

ع حث الحـديث    موجة التطبيع العربية ، ال سيما من دول ليست لديها سوابق قديمة على هذا الصعيد ، م                
عن المبادرة العربية ، إلى جانب نشر إعالنات عنها في الصحافة العبرية فيها الكثيـر مـن االسـتجداء                   

  .للشارع اإلسرائيلي ، كل ذلك يأتي في السياق المذكور
طوال األسابيع المقبلة سنتابع نشاطات مشابهة ، واألرجح أن تقوم إدارة أوباما التي ستتـسلم سـلطاتها                 

، بخطوة أو خطوات    " األسبوع الثاني من شباط   " قبل االنتخابات اإلسرائيلية بحوالي عشرين يوماً        الرسمية
تساهم في رفع أسهم ليفني وتيار الوسط واليسار ، وبالطبع على أمل أن يكون قادراً على تشكيل حكومة                  

  .تدعم عملية التسوية ، أو ال تعطلها مسيرتها في أقل تقدير
عة بأن عباس وليفني ضروريان الستمرار المفاوضات ، بـصرف النظـر عـن              يحدث ذلك في ظل قنا    

نتيجتها ، وإن أمل الكثيرون بتوصلها إلى نتيجة بالفعل في ظل هبـوط سـقف األول وقناعـة الثانيـة                    
بضرورة التقاط الفرصة وعدم التفريط بها بوجود مؤشرات على أن القادم سيكون أسوأ علـى مختلـف                 

  .وز نتيناهو لن يوقف عجلة التفاوض كما يعتقد كثيرون ، وإن عقدها بعض الشيءمع العلم أن ف. الصعد
يبقى القول إن ثقتنا بشعبنا العظيم تدفعنا إلى التأكيد على أن أية تسوية قادمة في ضوء المسار الراهن لن                   

  اهل سـنتج "تكون معقولة ، وبالطبع في ظل شطبها لقضية الالجئين ، فضالً عن مالمح البؤس األخرى                
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، وهي لذلك لن تكـون  "  ونعتبرها مجرد مزايدات انتخابية  ٤٨هنا تصريحات ليفني بخصوص فلسطينيي      
  .قادرة على البقاء ، حتى لو أبدع أصحابها في إعدادها وإخراجها

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
   وتهدد الجميع"إسرائيل"األصولية تنمو في  .٣٧

 بالل الحسن
داد نفسها لالنتخابات العامة التي ستجري في مطلع شهر تنشغل أحزاب إسرائيل اآلن، في إع

تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما، : المتنافسان الرئيسيان في هذه االنتخابات هما. فبراير القادم/شباط
ويليهما ايهود باراك رئيس حزب العمل، حيث يتوقع الكثيرون أن . وبنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود

السمة األساسية في هذه . رية هو نتنياهو، وأن يكون بذلك رئيس الوزراء المقبليكون الفائز باألكث
وباالنطالق من هذه النقطة، يمكن تقسيم . االنتخابات هي التطرف، التطرف باتجاه اليمين واألصولية

على الحكم " اليسارية"مرحلة سيطرة حزب العمل ذي النزعة : تاريخ إسرائيل السياسي إلى ثالث مراحل
ثم مرحلة سيطرة . ١٩٤٨ي إسرائيل، وهو الحزب المؤسس إلسرائيل بزعامة بن غوريون منذ العام ف

 بزعامة مناحم بيغن، الذي كان يوصف باإلرهابي بسبب المجازر ١٩٧٧حزب الليكود اليميني منذ العام 
ه لمنهج الزعيم التي ارتكبها ضد الفلسطينيين، وأبرزها في الذاكرة مجزرة دير ياسين، وكذلك بسبب والئ

وظلت الحياة السياسية في . الصهيوني حابوتنسكي الذي جعل من العنف والتطرف أساسا لمنهجه
إسرائيل، ولسنوات طويلة، تنوس بين هذين القطبين، وألسباب موضوعية، فحزب العمل هو مؤسس 

 .١٩٧٣الدولة، وحزب الليكود صعد بعد فشل إسرائيل بقيادة حزب العمل في حرب العام 
وجد دائما بين هذين القطبين، تيار يميني متطرف، يستند إلى مفاهيم دينية أصولية، بعيدة عن الصهيونية 

وقد لقيت هذه التيارات المتطرفة دعما غير علني من . أحيانا، وبعيدة عن المنطق السياسي أحيانا أخرى
ذي جعلت منه هذه القوى التيارين األساسيين، وتركز الدعم بشكل خاص حول موضوع االستيطان، ال

فالمؤسس الرئيسي لالستيطان هو حزب العمل، والداعم الرئيس لالستيطان . األصولية قضيتها الرئيسية
هو حزب الليكود، سواء بطبعته األساسية الممثلة بمناحم بيغن، أو بطبعته العدوانية الشرسة ممثلة بآرييل 

 اولمرت، قبل أن يعلن توبته التاريخية، ويدعو إلى شارون، أو بطبعته الرديئة األخيرة ممثلة بايهود
 .االعتراف بحقوق الفلسطينيين

ولكن . ، أن يعمل دائما تحت جناح السلطة، وتحت جناح الدولة)األصولي(حرص التيار الديني المتطرف 
) غوش أمونيم(حدث ذلك في السابق من قبل حركة . التطرف قاده أحيانا إلى العمل خارجها أو ضدها

لتي وجدت في مطلع السبعينات، وكانت البذرة التنظيمية األولى للتيار األصولي، وهي التي بنت ا
مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، وهي التي بدأت االستيطان داخل مدينة الخليل، وهي التي خرج من 

 يحدث اآلن في وها هو الشيء نفسه). اغتيال رؤساء البلديات الفلسطينيين(أحشائها أول تنظيم إرهابي 
المواجهات بين المستوطنين وقوات األمن اإلسرائيلية في مدينة الخليل نفسها، وعبر التصدي المخطط 

 .على المواطنين الفلسطينيين
، كان في السابق، ولسنوات طويلة، )األصولي(والمالحظة المهمة الثانية في هذا السياق، أن التيار الديني 

أما اآلن، وربما . يلية، يستطيع الحزبان األساسيان التعامل معها وضبطهافي السياسة اإلسرائ" ظاهرة"
إلى دائرة " الظاهرة"عبر السنوات العشر األخيرة، فقد خرج اليمين األصولي اإلسرائيلي من دائرة 

الحقيقة السياسية، وهو يطمح ألن ينافس اآلن على موقع الزعامة، أو على موقع األغلبية، وعلى موقع 
 .لقبان في أسوأ الظروفبيضة ا
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والمالحظة المهمة الثالثة في هذا السياق، أن اليمين األصولي هذا، لديه ميل مخطط ومبرمج الستعمال 
العنف، والستعمال العنف في االتجاهات المختلفة، ضد الفلسطينيين، وضد اإلسرائيليين المعارضين له، 

 .وضد الدولة اإلسرائيلية نفسها
 في االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائيلية، حيث قام يوفال ١٢/١١/٢٠٠٨في تم بحث هذه القضية 

بتحذير الحكومة من احتمال اندالع مواجهات واسعة بين ) الشاباك(ديسكين رئيس جهاز األمن العام 
 .وقد حدث ذلك فعال في الخليل بعد شهر واحد. المستوطنين وقوات األمن اإلسرائيلية

تحقيقات أجريناها أظهرت وجود استعداد بمستوى عال جدا لدى " الحكومة إن وقال ديسكن في اجتماع
وقال أيضا ". من أجل منع أو وقف خطة سياسية كهذه أو تلك.. الستخدام العنف) األصولي(الجمهور 

انهم سيحاولون تشويش عمل قوات األمن من أجل إفشال ضبط القانون، وحذر من أن نشاطهم سيمتد إلى 
  .ألخضر، أي من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيلداخل الخط ا

. إن هذا التقييم الذي قدمه رئيس األمن العام اإلسرائيلي لحكومته، هو تحذير أولي من اندالع حرب أهلية
تضرب في اتجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتضرب في : حرب أهلية تضرب في اتجاهات متعددة

وتضرب في اتجاه الصدام مع قوى األمن ). أحداث عكا( إسرائيل اتجاه الفلسطينيين داخل دولة
وتضرب في اتجاه اإلسرائيليين المعارضين لرأي األصوليين، . اإلسرائيلية، كما حدث في الخليل مؤخرا

زئيف (، حيث تعرض المؤرخ اإلسرائيلي اليساري البروفيسور ٢٥/٩/٢٠٠٨وكما حدث فعليا يوم 
في حال أن من قام بهذا العمل "وقال هذا المؤرخ بعد ذلك . بسبب أفكارهلمحاولة اغتيال ) شطيرنهيل

 ".يمثل تيارا سياسيا أو شعبيا، فإن هذه ستكون بداية انحالل الديمقراطية اإلسرائيلية
المسافة بين "وقد سبق لرئيس الشاباك أن قال للحكومة اإلسرائيلية حول موضوع االغتياالت ما يلي 

". أقصر مما قد يتخيل المرء.. طة أو جنود، واستخدام السالح ضد زعيم سياسياعتداء على أفراد شر
، والذي عولج كحادث ١٩٩٦وال بد من التذكير هنا بحادث اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 

 .فردي، ولم يحظ باالهتمام الكافي من المؤسسات اإلسرائيلية
جيش التحرير (هودي يميني متطرف، يدعى وتتحدث معلومات الشرطة اإلسرائيلية عن تنظيم ي

، هو الذي يقف وراء محاولة اغتيال المؤرخ، وأن هذا التنظيم يعتزم المس بشخصيات يسارية )الرسمي
 .أخرى

إزاء هذه المؤشرات كلها، ليس من المبالغة القول، بأن إسرائيل تعيش على مفترق طرق، وأن عوامل 
جار نوع من الحرب األهلية، وبخاصة حين نلحظ أن حزب كاديما عدة تتفاعل بداخلها وقد تؤدي إلى انف

قد يخسر االنتخابات أمام الليكود، وأن حزب العمل قد ال يخرج إال بنسبة ضئيلة من النواب، وقد أفرز 
وضع الحزبين على هذه الحالة طرح فكرة توحدهما معا لمواجهة حزب الليكود، ولمواجهة التيارات 

داخل حزب الليكود قد انتخبوا ) األصوليين(وكذلك حين نلحظ أن المتطرفين . لناشطةاليمينية األصولية ا
كأعضاء في قائمته االنتخابية التي ستعرض على الجمهور يوم االنتخابات، وبينهم المتطرف الشهير 

ول الذي سبق له أن نافس نتنياهو على رئاسة الليكود، والذي تمنعه حتى بريطانيا من دخ) موشي فيغلين(
هذا الوضع . أراضيها بسبب آرائه التي تهدد الوئام االجتماعي حسب أقوال وزارة الداخلية البريطانية

واألدق القول إن . اإلسرائيلي، وبتطوراته الجديدة، ال يمكن له أن يبقى بعيدا عن السياسة األميركية
ة عن التطورات اإلسرائيلية، وهي السياسة األميركية، وفي عهد أوباما بالذات، ال يمكن لها أن تبقى بعيد

تحتاج إلى موقف سياسي منها، ال يقتصر فقط على استهجان هذا الموقف أو تحبيذ ذاك، إنما موقف 
 .يتوجه نحو مناقشة السياسة األميركية تجاه إسرائيل، مع إعادة النظر بها

ن موضوع الموقف من وإذا كانت هناك أمور كثيرة تحتاج إلى نقاش في هذه السياسة األميركية، فإ
 .اإلرهاب يبرز من بينها كموضوع له أولوية
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 على اعتبار المقاومة الفلسطينية لالحتالل نوعا من اإلرهاب، ٢٠٠١لقد أقدمت واشنطن بعد أحداث 
وعلى اعتبار العنف اإلسرائيلي ضدها عمال مشروعا للدفاع عن النفس، ورفضت واشنطن باستمرار 

حق مقاومة (مؤتمر دولي لتحديد مفهوم اإلرهاب، وللفصل بينه وبين دعوات عربية ودولية لعقد 
، ولذلك يمكن القول إن المفهوم األميركي لإلرهاب أصبح مصدر تشجيع لإلرهاب اإلسرائيلي )االحتالل

 .في فلسطين
ومن شأن موقف أميركي جديد، يقيم فصال بين اإلرهاب وبين النضال الفلسطيني ضد االحتالل، أن يلجم 

اط األصوليين اليهود، وأن يضع أفكارهم وحججهم في دائرة االتهام العالمي، وليس فقط في دائرة نش
  .االتهام اإلسرائيلي كعمل ضد السلطة

  ١٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  
  :كاريكاتير .٣٨

  
  ١٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،   


