
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٢٠٠٨القضية الفلسطينية والتقويم االستراتيجي لسنة :  في حلقة نقاش"مركز الزيتونة"

  األونروا تعلن عن تعليق عملية توزيع المواد الغذائية في القطاع جراء الحصار
   االستعداد للتعامل مع كل االحتماالتمتفائل باستمرار التهدئة ويشدد علىباراك 

   ألفاً منهم في لبنان٥٠شروع أوروبي لحل قضية الالجئين يبقي م": النهار"
  أوروبية وتسوية مالية لـالالجئينمبادرة فرنسية تقترح القدس عاصمة مفتوحة وقوات 

 سرائيلية إلحصاء الفلسطينيين في القدسإتوزيع بالغات 

أبو..الفصائل تنهي التهدئة
 حث ي نفمرزوق يطالب العرب

  على اغتيال قادة حماس" إسرائيل"
   

 ٤ص... 

 ١٩/١٢/٢٠٠٨١٢٨٨الجمعة



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٨٨:         العدد       ١٩/١٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٦   ٢٠٠٨القضية الفلسطينية والتقويم االستراتيجي لسنة :  في حلقة نقاش"مركز الزيتونة" .٢

    
    :السلطة
 ٧  ناقشنا مع الفصائل والشخصيات إيجاد مرجعية مشتركة إلدارة قطاع غزة: النونو .٣
 ٨   يدين محاآمة رئيس المجلس التشريعياألحمد .٤
 ٨  مناكفات وقطيعة وراء قرار عباس عزل قريع عن المفاوضات .٥
 ٩  يحمي القضية الفلسطينية الدعم العربي: زكيعباس  .٦
 ٩   بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها"إسرائيل"فياض يطالب بجهد دولي إللزام  .٧
 ٩ شرطةالالشعبية والجبهة جرحى في اشتباكات بين : غزة .٨

    
    :المقاومة

١٠    باستهداف قادة حماس حملة انتخابية ال تخيفنا"إسرائيل"تهديد : البردويل .٩
١٠   إصابة ثالثة عناصر من القسام في غارة إسرائيلية على غزة .١٠
١٠   التهدئةئيلياً منذ سريان  خرقاً إسرا١٩٥: سرايا القدس .١١
١٠  أي تهدئة قادمة يجب أن تكون متزامنة وشاملة ومتبادلة: أبو النجا .١٢
١١   بالشللإصابته مرات رغم ١٠ بالسجن المؤبد األقصى من كتائب أسير تحكم على "إسرائيل" .١٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  " البالد"الحل مع الفلسطينيين يقوم على تقسيم : أولمرت .١٤
١١   االستعداد للتعامل مع كل االحتماالتمتفائل باستمرار التهدئة ويشدد علىباراك  .١٥
١٢   التمهيديةليفني عززت موقعها بعد انتخابات كاديما .١٦
١٢   فتوى قضائية إسرائيلية تجيز للمحتل سلب البيوت في الحرب:"معاريف" .١٧
١٣   من قبل إيران باألسلحة النووية سيعيدهم آالف السنين للوراء"إسرائيل"ضرب : باراك .١٨
١٣  إغالق قطاع غزة انتهاك للقانون الدولي: إسرائيليةية جمعية حقوق .١٩
١٣ أولمرت يستبق زيارته ألنقرة بإعالن إمكان التوصل إلى اتفاق سالم مع سورية .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٤   وثالثة جرحى في غارة اسرائيلية شرق غزةشهيد  .٢١
١٤   سرائيلية إلحصاء الفلسطينيين في القدسإتوزيع بالغات  .٢٢
١٤    دونمات٤ جدار فاصل جنوب الضفة بعد مصادرة بإقامة تشرع "إسرائيل" .٢٣
١٤  الحوارللمصالحةعكرمة صبري يناشد القيادات الفلسطينية التوجه فوراً الى طاولة  .٢٤
١٥  سفينة تضامن جديدة تصل إلى غزة غداً .٢٥
١٥  مبادرة لحل أزمة االنقسام الفلسطينيةيطلق " المعهد الفلسطيني لالستشارات" .٢٦
١٥  ضهمعرب الجهالين في القدس يصرون على بقائهم في أر .٢٧
١٦  نداء اسالمي مسيحي في القدس بضرورة العمل الفوري للمصالحة والوفاق .٢٨
١٦ الحصار يحرم سكان غزة ترميم مساكنهم الموشكة على السقوط .٢٩
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   :صحة
 ١٦  لحالة الصحية لمرضى غزة جراء الحصارلجنة أهالي المرضى تحذر من تدهور ا .٣٠
   

   :ثقافة
 ١٦    من قلب فلسطين٢٠٠٩إعالن انطالق احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية  .٣١
   

   :لبنان
١٧ ن ألفاً منهم في لبنا٥٠شروع أوروبي لحل قضية الالجئين يبقي م": النهار" .٣٢
١٧ حول المفاوضات يهدف إلشعال فتنة فلسطينية كبيرة نقرار مجلس األم: فضل اهللا .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٨  لإلفراج عن الدويك" إسرائيل"رئيس البرلمان العربي يطالب بالضغط على  .٣٤
١٨ لبرلمانيين اإلسالميين ُيسيِّر سفينةً لكسر حصار غزةمنتدى ا .٣٥
١٨  اقتراح لجنة عربية إلنهاء االنقسام الفلسطيني .٣٦
١٨  حماس ال تتبعنا تنظيميا: اإلخوان في مصر .٣٧
١٩   السلطة التشريعية الفلسطينية جريمة ضد اإلنسانيةالتمادي في حبس رئيس: سورية إخوان .٣٨
١٩      تظاهرات مغربية ضد التطبيع والحصار .٣٩
١٩      مؤسسة قطرية تتصدر قائمة التبرع بأثمان األضاحي للفلسطينيين .٤٠
١٩  مع غزةمسيرة تضامن بحرينية  .٤١
٢٠  الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع تستعد إلرسال باخرة مساعدات إلى غزة .٤٢
٢٠ سقوط طائرة تجسس إسرائيلية أثناء تجربتها: تركيا .٤٣
   

   :دولي
٢٠   مفتوحة وقوات أوروبية وتسوية مالية لـالالجئينمبادرة فرنسية تقترح القدس عاصمة .٤٤
٢١   التزام التهدئة وتمديدها"اسرائيل" كال من حماس ويناشدبان كي مون  .٤٥
٢١  األونروا تعلن عن تعليق عملية توزيع المواد الغذائية في القطاع جراء الحصار .٤٦
٢١   لوقف االستيطان"إسرائيل"و..  مبادرات تطبيعيةـفرنسا تدعو العرب ل .٤٧
٢١  براون يحذر البريطانيين من شراء عقارات المستوطنات .٤٨
٢٢ ة للتراجع عن قرار إبعاد مقرر األمم المتحد"إسرائيل" تدعو منظمة دولية .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  الفضل شلق... وحرباً أهلية... عادت فلسطين قضية عربية  .٥٠
٢٤  عريب الرنتاوي... ١٨٥٠عن القرار  .٥١
٢٥ خالد وليد محمود... !واالنعطافة نحو اليمين".. إسرائيل" .٥٢
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  
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  على اغتيال قادة حماس" إسرائيل" حث ي نفأبو مرزوق يطالب العرب.. الفصائل تنهي التهدئة .١

 أمرها  حسمت"حماس"حركة أن فتحي صباح عن مراسلها من غزة  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، ذكرت 
في غزة امس، أنها لن تمدد التهدئة القائمة مع وأعلنت، عقب اجتماع مع فصائل المقاومة الرئيسة 

واتخذ قرار انهاء التهدئة خالل اجتماع . اسرائيل والتي تنتهي اليوم، محملة الدولة العبرية المسؤولية
. مساء امس) الجهاد والجبهتان الشعبية والديموقراطية(مع الفصائل المسلحة في القطاع " حماس"عقدته 

/  حزيران١٩ايمن طه ان التهدئة التي تم التوصل اليها برعاية مصرية في " حماس"وقال المسؤول في 
فوزي " حماس"واكد الناطق باسم . لم يف بالتزاماته" العدو"يونيو الماضي وتمتد حتى اليوم، انتهت الن 

من ". سنتصرف وسنتحرك في الميدان بما تمليه علينا مسؤولياتنا الوطنية لجهة حماية شعبنا: "برهوم
ونحمل اسرائيل المسؤولية ... التهدئة لم يتم تجديدها"خالد البطش ان " الجهاد"به، قال القيادي في جان

  ".الكاملة النها لم تلتزم ايا من شروطها
وحملت الفصائل االربعة في اجتماعها اسرائيل المسؤولية بسبب الخروق واالعتداءات التي ارتكبتها 

لماضي الذي شهد تصعيدا اسرائيليا غير مسبوق، فضال عن خالل الشهور الماضية، خصوصا الشهر ا
واتفقت على التنسيق . تشديد الحصار بدال من فتح المعابر، وتقليص كميات االغذية بدال من زيادتها

ميدانيا لمواجهة احتماالت اي عملية عسكرية اسرائيلية في القطاع، على ان يشمل هذا التنسيق ممثلي 
  ".فتح "فصائل اخرى، بينها حركة

القيادي في حركـة     أن    ماهر إبراهيم  ،غزة عن مراسلها من   ١٩/١٢/٢٠٠٨ البيان، اإلمارات،    وأضافت
اليوم الجمعة يعتبر آخر أيام التهدئة مع إسرائيل وحماس تحتفظ بحق           "إسماعيل رضوان قال إن     " حماس"

ع انتهاء اتفاق التهدئة فلـن      م: "وتابع". الدفاع عن الشعب الفلسطيني في حال أي تصعيد يلي هذا االتفاق          
لم يلتزم بأي مـن      ألن العدو "، محمال الحكومة اإلسرائيلية المسئولية الكاملة لهذا الوضع         "يتم التجديد لها  

  ". استحقاقات التهدئة من فتح المعابر وكسر الحصار ووقف العدوان ونقل التهدئة للضفة
الشروط التي كانت عليها التهدئة ال تناسب "زام إن من جانبه قال القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي نافذ ع

أما عضو المكتب ". الجهاد تعارض بشدة أي تمديد للتهدئة وقد أعلنت ذلك مبكرا.. الشعب الفلسطيني
رفض الجبهة المطلق لتجديد التهدئة التي " السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان فأكد

  ". واالغتياالت اإلسرائيليةباتت منهارة تحت القصف 
عضو المجلس  أن ،كفاح زبونعن مراسلها  ،رام اهللا من ١٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، وأوردت 

أن الوسيط المصري لم يتحمل مسؤولياته كاملة في الضغط ":  قالالتشريعي عن حماس، مشير المصري،
ا والعدو اإلسرائيلي وحده يتحمل على العدو إللزامه باستحقاقات التهدئة، ومن هنا فإننا لن نمدده
واعتبر أبو مجاهد، الناطق الرسمي ". مسؤوليات ذلك، وعليه أن يدرك أن المقاومة اليوم ليست كاألمس

االحتالل أنهى التهدئة قبل موعد انتهائها الرسمي، وان المحتل الصهيوني "للجان المقاومة الشعبية أن 
  ". يتحمل النتائج المترتبة على ذلك العدوان

ـ     إن تباينات ظهرت داخل الحركة بين مؤيد ورافضٍ        " الشرق األوسط " وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ل
ان هنـاك ضـغطا   " الشرق االوسـط "وقالت مصادر في المقاومة لـ. ومن يطالب بإبقاء الموقف ضبابياً   

جهاد بعـدم التمديـد   فصائليا كبيرا على حماس بعدم التمديد، وان قرارات نهائية وحاسمة اتخذت داخل ال      
الفصائل ستعمد الى الرد على خروقات االحـتالل بـإطالق          "وبحسب المصادر، فان    . وأبلغت حماس بها  

ان الفـصائل  "وأضـافت  ". قذائف صاروخية وستزيد من الصواريخ تجاه مستوطنات في محيط القطـاع  
معسكرات االسرائيلية، وذلـك    ستصعد الحقاً بمحاولة تنفيذ عمليات في محيط غزة، واستهداف الجنود وال          

ان احتياطات امنية كبيـرة اتخـذت فـي         " الشرق االوسط "وعلمت  ". بحسب التصعيد االسرائيلي المقابل   
  . القطاع لحماية قيادات الصف االول والقيادة الميدانية من االغتيال
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 العبرية" معاريف" صحيفة    أن ، وكاالت  عن القدس المحتلة  من   ١٩/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  ونقلت
 أن قوات االحتالل تلقت مؤخرا رسائل مـن محافـل رفيعـة             ]الخميس [زعمت في عددها الصادر أمس    

وبحسب الصحيفة فقد جاء    . المستوى من دول عربية تشجعها على استئناف االحباطات المركزة في غزة          
  . ، في إشارة واضحة لقيادة حماس في غزة"جزوا لهم رؤوسهم:"في أحد الرسائل 

تهديـدها فـال تمـدد      " حماس"صحيفة االحتالل أن المحافل العربية تطرقت إلى إمكانية أن تنفذ           وادعت  
  .التهدئة وتسمح باستئناف نار القسام على النقب الغربي

لكن حركة حماس، أكدت من جانبها على لسان الناطق باسم فوزي برهوم اسـتنكارها لهـذه المـزاعم،                  
  .ة بينها وبين الدول العربيةموضحة أنها محاولة اسرائيلية للوقيع

إن من أهم األهداف الكبرى للتصفية هم أعضاء في القيادة العسكرية والسياسية، حيث             :"وتقول الصحيفة   
يمكن أن يتم تصفية ثالثة أشخاص هم أحمد الجعبري، رئيس الذراع العسكري لحماس في غزة، إبراهيم                

هو اآلخر مسؤول كبير في الذراع العـسكري        غندور، مسؤول كبير في الذراع العسكري ومحمد ضيف         
  ".سبق أن أصيب عدة مرات في عمليات تصفية للجيش اإلسرائيلي

ـ           يوجد علـى أهـداف     " حماس"وذكرت الصحيفة أن من بين الشخصيات المركزية في القيادة السياسية ل
كومـة هنيـة،    إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، سعيد صيام وزير الداخليـة فـي ح            "التصفية  

  ".ومحمود الزهار، من أبرز قادة حماس
إن شخصا آخر كفيل بأن يكون هدفا لتصفية الجيش اإلسرائيلي، وهو المهندس جمـال              :"وقالت الصحيفة   

يدعي الخضري بأنه رجـل إنـساني وال يـرتبط          "الخضري، عضو البرلمان الفلسطيني في غزة، حيث        
) إسـرائيل (إسماعيل هنية منخرط في دعاية كاملة ضد        بحماس، ولكن يدور الحديث عن أنه مقرب من         

وضمن أمور أخرى يرتبط بحملة ظالم غزة ورحالت السفن من قبرص كما قيل بالنسبة له أن له صـلة                   
  .، على حد ادعاء الصحيفة"جوهرية بمجال اإلرهاب

ة الـذين يـأتمرون     ينبغي أن يضاف إلى األسماء أعاله قادة الكتائب اللوائي        :"وتابعت الصحيفة في عددها     
إلـى  ) إسـرائيل (بإمرة الجعبري، وهم أيضا هدف للتصفية، والتقدير في جهاز األمن هو أنه إذا عادت               

اإلحباطات المركزة فإنها ستبدأ من الصف األدنى لمطلقي ومنتجي الصواريخ، وفقط بعد ذلك تعود إلـى                
  .، على حد قول الصحيفة"تصفية الكبار

 نائب رئـيس     أن الناصرة من زهير اندراوس    عن مراسلها من   ١٩/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي،  ونشرت
، امـس   "القدس العربـي  "الدائرة السياسية في حركة حماس، موسى ابو مرزوق قال في حديث خص به              

، امس، ان اسرائيل ال تحتـاج الـى تـشجيع           "معاريف"الخميس، تعقيبا على الخبر الذي اوردته صحيفة        
ماس، وقد قامت بفعل ذلك في مرات كثيرة، فهـي معروفـة بـسياستها              عربي الستهداف اي من قادة ح     

  .العدائية ضد الشعب الفلسطيني وقادته
واضاف قائال ان النبأ الذي ورد في الصحيفة االسرائيلية هو امر ال يصدق، وعلى الدول العربية التـي                  

ة االولى التـي تتناقـل      ان تنفي مثل هذه المسائل، خصوصا وان هذه هي ليست المر          " معاريف"تقصدها  
  . وسائل االعالم الصهيونية اخبارا من هذا القبيل

وذكر االدعاء االسرائيلي بان الجنرال عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، هو الذي يقوم بتـشجيع               
قال ابو مـرزوق    و،  "معاريف"االسرائيليين ضد حماس ويتفوه بالفاظ حادة ضد حركة حماس، كما افادت            

اننّي ال اشك في وطنية الجنرال عمر سليمان، وال اصدق مثل هذا الكالم ولكن في نفـس                 : ق رده في سيا 
الوقت، ال بد ان يقوم الجنرال سليمان بتكذيب مثل هذه االنباء التي تنشرها وسائل االعـالم الـصهيونية                  

  .باللغة العبرية
 لطبيعة العالقات بـين مـصر       وقال الدكتور موسى ابو مرزوق في معرض رده على سؤال حول تقييمه           

نحن نرجو ونتطلع الن تكون العالقات مع كل الدول العربية، وباالخص مع مصر، اكبر              : وحركة حماس 
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دولة عربية، عالقات طيبة واستراتيجية وعالقات ال تشوبها اية شوائب، وهذا ما نتمناه وهذا ما نـسعى                 
صر عالقات طيبة، ولكن في احيـان كثيـرة         اليه، وتحرص حركة حماس دائما ان تكون العالقات مع م         

، وبالتالي علينا جميعا ان نعمل لتبقى العالقة طيبـة          األجواءهناك من يعكّر االجواء، وهناك اشياء تُعكّر        
  .بيننا وبين جمهورية مصر العربية

 وكشف الدكتور ابو مرزوق النقاب عن ان دوال عربية واخرى اجنبية ما زالت تتوجه الى حركة حماس                
  لكي تتسلم ملف الجندي االسير شليط، بدل الوسطاء المصريين، 

ونفي ابو مرزوق نفيا قاطعا ان تكون حركة حماس قد وافقت على طلب تقدم به الرئيس االسبق كـارتر                   
للسماح للجندي االسير شليط بايصال رسالة الى اهله في الدولة العبرية وقال ان هذا الموضوع لم يطرح                 

  لسة بين وفد حماس والرئيس كارتربتاتا خالل الج
 ،اما بالنسبة للموقف الرسمي لحركة حماس من مسألة التمديد او عدمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس              

اعتقد ان موقع الرئاسة في الساحة الفلسطينية يحتاج الـى مـشاركة شـعبية              : فقال الدكتور ابو مرزوق   
 .يناير سيكون منصب الرئيس بالنسبة لنا شاغرا/ الثانيحقيقية والى انتخابات، وبعد التاسع من كانون 

  
  ٢٠٠٨القضية الفلسطينية والتقويم االستراتيجي لسنة :  في حلقة نقاش" الزيتونةمركز" .٢

 في فندق كراون بالزا في الحمراء، حلقة "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"أقام :  صقر ابو فخر
وقد افتتح حلقة . والكتاب واإلعالميين من مصر ولبنان وفلسطينالنقاش حضرتها نخبة من الباحثين 

ما هي انعكاسات االنقسام : النقاش الدكتور محسن صالح بإثارة مجموعة من األسئلة الحيوية والنقدية مثل
 ؟ ٢٠٠٩على الساحة الفلسطينية؟ وما هي اآلثار والتوقعات المحتملة لهذا االنقسام في سنة 

أحمد رمضان وقدم المداخلة الرئيسية فيها شفيق الحوت، فعرض للمأزق ولى األأدار هذه الجلسة 
من : وتساءل. ووصف االنقسام الحالي بالمعضلة. الفلسطيني الراهن بعد ستين سنة على قيام اسرائيل

هي المرجعية التي يمكن االحتكام اليها في مسائل الخالف بين فتح وحماس؟ هل هي منظمة التحرير 
إن معظم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة يجب إحالتهم الى التقاعد او الى المصحات، : مثال؟ وقال

ثم . ورفض ان يكون هؤالء هم ممثلو الشعب الفلسطيني، أي ان الفلسطينيين اليوم باتوا بال مرجعية
هل هناك حركة تحرر وطني فلسطينية؟ ورأى، في معرض اإلجابة، ان حماس وقعت في : تساءل ثانية

هل نحن : وقال. لعبة السياسة الفلسطينية بعدما تحولت الى سلطة وزال الفارق السياسي بينها وبين فتح
في حاجة الى بديل من منظمة التحرير الفلسطينية أم نحتاج حقا الى إعادة الروح اليها؟ وأجاب ان ال 

  ١٩٦٤.مخرج من هذه الحال إال بالعودة الى منظمة التحرير وميثاقها القومي لسنة 
ولالنقسام الفلسطيني معاً، وقال إن . ف.ت.أسامة حمدان فعرض لحال مممثل حركة حماس في لبنان أما 

وأدان تجريم المقاومة، . السلطة في رام اهللا راحت تتخلى عن دورها األمني وتلزم هذا الدور لغيرها
والحظ . ي ـ الفلسطيني على صعيد الحوار الفلسطين٢٠٠٩وتوقع أال يحدث أي أمر ايجابي في سنة 

هل ننعى اليسار بصورة نهائية :  وتساءل٢٠٠٨غياب اليسار الفلسطيني عن الحياة السياسية في سنة ،
؟ لكنه تجنب الكالم على الضرر الذي ألحقته التهدئة بالمقاومة الفلسطينية، او الفائدة التي ٢٠٠٩في سنة 

 ٢٠١٠ موت التسوية، وأن يشهد عام ٢٠٠٩وتوقع ان يشهد عام . جناها الشعب الفلسطيني منها
 .  المقاومة"استرداد"

وتكلم كمال ناجي على الوضع الراهن للقضية الفلسطينية في سياق المتغيرات في الواليات المتحدة 
ورفض ما جاء في مداخلة أسامة حمدان . األميركية وفي ضوء وصول باراك أوباما الى البيت األبيض

الموجهة الى فتح انها تمنع عمليات المقاومة في الضفة، فإن حماس هي التي تمنع اذا كانت التهمة : قائال
اذا : وأضاف. المقاومة في غزة، وتمنع الناس من الخروج من القطاع، وتتهم من يخرج منهم بالخيانة
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كان التفاوض السياسي مع اسرائيل تهمة كما تدعي حماس، فهي نفسها تفاوض اسرائيل ولكن ليس على 
 . "تنكة مازوت"قضايا الوطنية بل على ال

ورأى مروان عبد العال ان األزمة الحالية التي تعيشها القضية الفلسطينية ناجمة عن أزمة النظام 
ووصف الحالة الفلسطينية بأنها فاقدة للمناعة، والسبب في . السياسي الفلسطيني الذي نشأ بعد اتفاق اوسلو

.  مشكلة فتح هي فشلها في االنتخابات بعدما أنشأت سلطتها الخاصةإن: وقال. ذلك هو االنقسام الخطير
ومشكلة حماس انها تبني في غزة سلطتها الخاصة ايضا، ورفض ان يحيل إحدى المشكالت على العرب، 

 . فالمسؤولية، في رأيه، فلسطينية بالدرجة األولى
 عن السياسة الفلسطينية في التفاوض مداخلة) من مصر(قدم عماد جاد ومعين مناع،  أدار الجلسة الثانية 

مع إسرائيل، ثم عرض العميد أمين حطيط ما جرى في غزة فرأى في ما فعلته حماس في غزة بأنه 
ان بعض النظم العربية تخشى اسرائيل بقدر ) من مصر(ورأى السفير عبد اهللا األشعل . خيار الضرورة

 خليفة ياسر عرفات بل انه يمثل مرحلة جديدة ان الرئيس محمود عباس ليس: وقال. ما تخشى المعارضة
 . وتخوف من اقدام اسرائيل على اغتيال ابو مازن والصاق الجريمة بحركة حماس. تماما

أدار الجلسة الثالثة محسن صالح وتكلم فيها طالل عتريسي الذي عرض للقضية الفلسطينية لدى المستوى 
قرب الى حركة حماس، لكنه ظل دائماً يؤيد الحوار السياسي االيراني، وأوضح ان النظام االيراني أ

والحظ ان الموقف االيراني التقليدي المعادي للتفاوض مع . الوطني الفلسطيني، وطالما دعم اتفاق مكة
 . اسرائيل صار هادئاً، وال سيما في المفاوضات السورية ـ االسرائيلية

هل سيبقى العالم : وتساءل. كنه ان يتحرر بمفردهأما العميد وليد سكرية فأكد ان الشعب الفلسطيني ال يم
 العربي رازحا تحت تقسيمات سايكس ـ بيكو، ام سينهض مجددا؟ 

وعالج محمد نور الدين الدور التركي في العالم العربي، ورصد التحوالت التي طرأت على الموقف 
تقبلت خالد مشعل في وأعاد التذكير كيف أن تركيا خرقت المحظورات واس. التركي من قضايا العرب

 ومع ذلك لم نشهد أي مبادرة تركية عملية لدعم الشعب الفلسطيني، بل شهدنا استمرارا ٢٠٠٦.سنة 
 . للمناورات العسكرية مع اسرائيل والواليات المتحدة

ثم قدم الزميل صقر أبو فخر ورقة عن القضية الفلسطينية في االطار العربي، فرأى ان فلسطين لم يكن 
، أي البند األساس على جدول أعمال النهضة "المسألة العربية"ر اال اذا عادت جزءا أساسيا من ان تنتص
أما الواقع الراهن فيشير، مع األسف، الى أن كثيرا من النظم العربية يسعى الى التخلص من . العربية

ا من حركة فتح او عبء القضية الفلسطينية، وهناك أوساط سياسية عربية باتت تعتبر اسرائيل أقرب اليه
 وتحولت الى مجرد ٢٠٠٨وشدد على ان مبادرة السالم العربية لفظت انفاسها في سنة . من حزب اهللا

 . إعالن في الصحف العربية
وكانت الورقة األخيرة للدكتور حسين أبو النمل الذي عرض لالقتصاد السياسي في المناطق الفلسطينية، 

ان القاعدة قبل اوسلو كانت تتحدث عن إلحاق االقتصاد : وقال. حوناقش مسألة استخدام االقتصاد كسال
اما اليوم فاليد العاملة الفنية المدربة تهاجر الى . الفلسطيني باالقتصاد االسرائيلي، وال سيما اليد العاملة

ت وقد كرست االتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل األمر الواقع، وكان. الخليج العربي
النتيجة ان األموال اآلتية من الدول المانحة تدفقت على المصارف االسرائيلية، األمر الذي جعل القرار 

 . االقتصادي الفلسطيني أسيراً للقرار االسرائيلي
 ١٩/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  ناقشنا مع الفصائل والشخصيات إيجاد مرجعية مشتركة إلدارة قطاع غزة: النونو .٣

حكومة المقالة، برئاسة إسماعيل هنيـة،      ال كشف طاهر النونو، المتحدث باسم       :امي عبد الغني الش   - غزة
أن حكومته بدأت بإجراء مشاورات مع الفصائل والشخصيات الفلسطينية إليجاد مرجعية مشتركة إلدارة             
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قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدداً من الفصائل طرح هذه الفكرة بهدف مشاركتها فـي إدارة القطـاع وأن                   
، بعض ما جاء في     "قدس برس "وشرح النونو في مقابلة أجرتها معه        .كون جزءاً من آليات صنع القرار     ت

  .بغزة) ١٤/١٢(خطاب هنية في مهرجان انطالقة حماس، يوم األحد 
إن الهم الفلسطيني كبير، ويحتاج إلى جهود الجميع من بين كل الفصائل وكل القوى الوطنية               "وقال النونو   
الشخصيات الحريصة والغيورة على مصلحة ومستقبل الشعب الفلسطيني، ولذلك هذه قضية           واإلسالمية و 

محط الدراسة بيننا وبين كل الفصائل المستعدة لتحمل المسؤولية تجاه الوطن الفلسطيني الكبير، ويمكـن               
  ".أن تبدأ بتفعيل التشاور حول القضايا األساسية وبجث آلية إليجاد مرجعية لهذه الفصائل

أن موضوع التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي؛ أكد النونو أن المرحلة السابقة مـن               وبش
غير ممكن، ألن الشعب الفلسطيني ال يمكن       "التهدئة لم تكن مشجعة، والتجديد لها بمثل األوضاع السابقة          

  .ا قال، كم"أن يقبل بالتهدئة في الوقت الذي يستمر فيه الحصار والعدوان عليه
  ١٨/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  يدين محاكمة رئيس المجلس التشريعياألحمد .٤

 للدكتور عزيز الدويك رئيس "إسرائيل"لة فتح البرلمانية محاكمة ت رئيس كاألحمد عزام أدان :رام اهللا
 عن رفض هذه المحاكمة لرئيس المجلس وبقية النواب باعتبارها محاكمة األحمدكد أو .المجلس التشريعي

 والمواثيق الدولية، باعتبارهم األعرافسية وأن محاكمتهم واستمرار اعتقالهم يعتبر مخالف لكافة سيا
 .نواباً منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني ويتمتعون بالحصانة البرلمانية

 ذلك ال يمنع من أن الستغالل حالة الخالف واالنقسام الداخلي، مؤكدا "إسرائيل" محاوالت األحمدورفض 
 كافة إلى األحمدوتوجه  . سراحهمإطالق جانب زمالئنا النواب والدفاع عنهم والعمل على إلىوف الوق

البرلمانات العربية والدولية واالتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية 
 السياسية  لوقف المحاكمات"إسرائيل "ورومتوسطية للتدخل العاجل وممارسة كافة الضغوطات علىاأل

 . سراح رئيس المجلس وبقية النواب المعتقلينإطالقعلى النواب والعمل على 
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  مناكفات وقطيعة وراء قرار عباس عزل قريع عن المفاوضات .٥

 عزز الرئيس محمود عباس معلومات غير رسمية تحدثت عن عزله رئيس الوفـد الفلـسطيني                :رام اهللا 
 أن ، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمـسوي        أمسول من   أ أعلند قريع عندما    المفاوض احم 

  . مستمرة بإشراف كبير المفاوضين صائب عريقاتاإلسرائيليالمفاوضات مع الجانب 
 اثر مناكفات في شأن مواقف ودور كل منهما في           ملحوظاً  توتراً وشهدت العالقة بين عباس وقريع أخيراً     

وتقول مصادر مطلعة في حركة فتح وفي مكتب عباس          . حكومة فياض  وإزاء،  "رائيلإس"المفاوضات مع   
 تبنى قريع مواقف مناهضة     أن بعد   أخيراان الخالف الحقيقي بين الرجلين شخصي وتاريخي، وانه تفاقم          

 عـن ملـف المفاوضـات       إبعـاده  إلـى  باألخيرلمواقف عباس في الشأنين السياسي والداخلي، ما دفع         
  . يتخذ قراراً معلناً ومكتوباً في هذا الشأنأن من دون "إسرائيل"مع واالتصاالت 

ففي الشأن الداخلي، يتصدر قريع الهجوم على حكومة عباس التي يقودها فياض، ويتهمها في كل المحافل                
وفـي  . على فتح إلبعادها عن السلطة، مطالبا بإشراك الحركة في الحكومة        " التآمر"واللقاءات الداخلية بـ    

 مفاوضاته مع رئيـسة     أثناءأن السياسي، تقول هذه المصادر ان عباس يتهم قريع بالتفرد في المواقف             الش
  .إليه المفاوض تسيبي ليفني من دون الرجوع اإلسرائيليالوفد 
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 اتخـاذ قـرار بعـدم       إلـى وتلقى عباس أخيرا تقارير عن هجمات شخصية يشنها عليه قريع، ما دفعه             
، وعدم دعوته للمشاركة في اللقاء      األبيض للبيت   األخيرتينني في زيارتيه    اصطحابه ضمن الوفد الفلسطي   

  . كوندوليزا رايس في رام اهللاألميركية الذي عقده مع وزيرة الخارجية األخير
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  يحمي القضية الفلسطينية الدعم العربي: زكي عباس .٦

اللبنانيـة  ية في لبنان عباس زكي وزيـر الخارجيـة          ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين     زار  
 في داخل فلسطين وكذلك العالقات الثنائية وتطويرها، وبحثنـا          األوضاعبحثنا في   : "وقال ،فوزي صلوخ 

 اإلسـرائيلي ، والتحضيرات الجارية لمواجهة التحدي      ٢٠٠٩أيضا في إعالن القدس عاصمة الثقافة لعام        
نت كل هذه القضايا محل دراسة، ونثق ثقة مطلقة بأن شعبنا الفلسطيني             بعد انتهاء التهدئة، وكا    خصوصاً

 العرب معنا خـصوصا  إخواننا يكون   أنومهما بلغت الضغوط والهجمات، فنحن بإذن اهللا سنواجه ونأمل          
 لم تجد موقفا عربيا داعما للقضية الفلسطينية فستـستمر كـل            إذا في عهدها الجديد،     األميركية اإلدارةان  

 تنفيذ لما هو مغـاير إلرادتنـا        أيولن يكون هناك    .  التآمر وااللتفاف على الشرعية الفلسطينية     محاوالت
 ".لتحرير وطننا وعودة الالجئين وقيام الدولة وعاصمتها القدس

  ١٩/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
   بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها"إسرائيل" يطالب بجهد دولي إللزام فياض .٧

سالم فياض أن   . د ]في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية    [ رئيس الوزراء   أكد :ؤوطأرناكتب عبد الرؤوف    
 لتنفيذ االستحقاقات المختلفـة المطلوبـة       إسرائيلعلى المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد باتجاه إلزام          "

ع وشكر فياض، في اجتما    . الحصار المدمر المفروض على قطاع غزة      إلى، مشيراً في نفس الوقت      "منها
مع ممثلي الدول والمؤسسات المانحة في فلسطين، المانحين الذين أوفوا بالتزاماتهم لهذا العـام، والـذي                

 المـساعدات   إلـى  باإلضافةمليون دوالر دعماً للموازنة     " مليارا وسبعمائة وخمسين  "أثمر عن ما يعادل     
له في سياق تنفيـذ التزامـات       اإلنسانية، والمساعدات المخصصة لتمويل النفقات التطويرية، والذي أتى ك        

  . مؤتمر باريس للمانحين والذي عقد قبل عام
 ١٩/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  شرطةالالشعبية والجبهة جرحى في اشتباكات بين : غزة .٨

الجبهـة  " وقعت اشتباكات باأليدي والحجارة بين مئات المشاركين في تشييع جثمان احد عناصـر               :غزة
 عدد مـن    إصابة إلىوبين عناصر من الشرطة التابعة للحكومة المقالة، ما أدى          " الشعبية لتحرير فلسطين  

 االشتباكات وقعت عنـدما حـاول       إن" الحياة"وقال شهود لـ     .المواطنين بجروح، ثالثة منهم بالرصاص    
عشرات رجال الشرطة اعتقال عدد من عناصر كتائب الشهيد أبو علي مـصطفى، الـذراع العـسكرية                 

الهادي أبو عوكل من مخـيم جباليـا        النار أثناء تشييع جثمان صالح عبد      إطالق بدعوى   للجبهة الشعبية، 
  .إسرائيلي الخميس بصاروخ -لالجئين أمس الذي استشهد ليل األربعاء 

أصيب بسبب هذا الهجوم الذي شنته شرطة حماس على الجنازة العـشرات            : "وقالت الجبهة في تصريح   
".  المستشفى، كما جرى اعتقال احد المشاركين فـي الجنـازة          إلىهم  لى نقل بعض  إ أدىمن المشيعين، ما    

 أطلقـت مدينة بيت الهيا عاشت حالة من الذعر والخوف بسبب اعتداء شرطة حماس التي              "وأضافت أن   
  ".النار بكثافة على المشاركين في الجنازة

  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  انتخابية ال تخيفنا  باستهداف قادة حماس حملة "إسرائيل"تهديد : البردويل .٩

 عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ قال: غزة
 ليست جديدة، فإسرائيل على مدى تاريخها هذا ]باغتيال قادة حماس [التهديدات اإلسرائيلية": "قدس برس"

 مواسم االغتياالت تزداد شراسة عندما هو ديدنها، وهي ال تفوت فرصة الغتيال قيادات المقاومة، وإنما
يكون هناك تنافس انتخابي داخلي، وحتى لو كانت جزءا من عقيدتها، فهذا أمر معروف ألننا نعيش حالة 
حرب، والعدو دائما يعتدي والمقاومة تردع، ولذلك فالحذر واجب، وهذه تهديدات ال تخيفنا، وشعبنا والد 

  ".د قبل تنفيذ أي عمليةللقيادات، وهذا ما يجعل العدو يترد
، على خلفية "فتح"و " حماس"على صعيد آخر نفى البردويل وجود وساطة تركية بين حركتي 

التصريحات التي نقلت عن رئيس كتلة فتح في لمجلس التشريعي عزام االحمد الذي قام أمس بزيارة إلى 
ذولة النهاء االنقسام على الساحة تركيا، وقال بأن هذه األخيرة اعربت عن استعدادها لدعم الجهود المب

  .الفلسطينية
  ١٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  إصابة ثالثة عناصر من القسام في غارة إسرائيلية على غزة  .١٠

شن الطيران االسرائيلي غارات جوية، امس، على قطاع غزة، في الوقـت             :فايز أبو عون وخليل الشيخ    
لصنع على جنوب اسرائيل مع انتهـاء التهدئـة   الذي واصل مقاتلون فلسطينيون اطالق صواريخ محلية ا     

  .، اليوم"رسميا"
وأوضحت مصادر طبية أن سبعة مواطنين أصيبوا بجراح في غارتين اسرائيليتين، مساء امس، واصيب              
في االولى التي استهدفت موقعا قرب مدرسة دار األرقم شرق مدينة غزة، ثالثة مقاومين مـن كتائـب                  

  .القسام
  ١٩/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين

  
   التهدئة خرقاً إسرائيلياً منذ سريان ١٩٥:  القدسسرايا .١١

 في إحصاء أصدرته أمس لمناسبة انتهاء التهدئة أن عدد الخروق           " سرايا القدس  "قالت: فتحي صباح غزة  
أشد هذه الخروق جاء    "وأضافت أن   .  خرقاً حتى صباح أمس    ١٩٥اإلسرائيلية منذ بدء سريان التهدئة بلغ       

سابيع األخيرة، حين بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا في التصعيد العسكري الصهيوني مـع بـدء                خالل األ 
 شهيداً، غالبيتهم من المقاومين الذين كان يتم استهدافهم في شكل مركز،            ٢٢األسبوع العشرين من التهدئة     

  ".فيما ارتقي شهيد آخر خالل األسبوع الرابع للتهدئة
 من الصيادين والمزارعين، فيما أصيب اآلخرون خالل        ٩، بينهم   ٦٢بلغ  عدد الجرحى   "وأشارت الى أن    

العمليات التي بدأت وتيرتها تتصاعد مع بداية األسبوع العشرين الذي شهد منحى آخـر فـي العمليـات                  
العسكرية لالحتالل، فأدي استهداف المواطنين باألسلحة المحرمة دولياً إلى بتـر أعـضاء عـدد مـن                 

  ".، جميعهم من الصيادين والمزارعين٣٨عدد المختطفين بلغ "إلى أن ولفتت ". المصابين
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  أي تهدئة قادمة يجب أن تكون متزامنة وشاملة ومتبادلة: أبو النجا .١٢

نحن ننظر إلى التهدئة ": "قدس برس"لوكالة " فتح"قال إبراهيم أبو النجا القيادي البارز في حركة : غزة
لسطيني وإجماع وطني عمال بما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وننظر إليها على أنها على أنها قرار ف
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يجب أن تكون متزامنة وشاملة ومتبادلة وأال تكون من طرف واحد الن التهدئة التي تنتهي في التاسع 
  ".عشر من هذا الشهر ثبت أن اإلسرائيليين هم المستفيدون منها

آلن من الكل الفلسطيني أن يعلن موقفهم بكل هدوء للمصرين حتى مطلوب ا: "وقال القيادي الفتحاوي
يطلعوا على تفاصيل الحياة التي نعيشها هنا نحن في ظل التهدئة التي استفاد منها اإلسرائيليون ولم يستفد 

  ".منها شعبنا
  ١٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   بالشللإصابته  مرات رغم١٠ بالسجن المؤبد األقصى من كتائب أسير تحكم على "إسرائيل" .١٣

 ان المحكمة العسكرية االسرائيلية في سجن عوفر أمس مصادر فلسطينية أكدت: رام اهللا ـ وليد عوض 
قرب رام اهللا حكمت على االسير خالد الشاويش احد عناصر كتائب شهداء االقـصى الجنـاح المـسلح                  

ا قضاء سلفيت شمال الضفة      الشاويش من بلدة عقاب    إسرائيلوتتهم  .  مرات ١٠لحركة فتح بالسجن المؤبد     
وكانـت قـوات     .الغربية بتنفيذ عدة عمليات تفجيرية حصلت في اسرائيل وقتل مستوطنين اسـرائيليين           

وال بد من الذكر ان الشاويش يعاني       . االحتالل االسرائيلي اعتقلت الشاويش من مدينة رام اهللا قبل عامين         
اص قوات االحتالل اثناء محاولة اغتياله بـرام        من شلل في الجزء السفلي من الجسم نتيجة اصابته برص         

 .اهللا قبل اعتقال، وهو اب ألربعة اطفال
  ١٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  "البالد"الحل مع الفلسطينيين يقوم على تقسيم : أولمرت .١٤

أعرب رئيس الوزراء االسرائيلي إيهود أولمرت في كلمة ألقاها، مساء امـس، أمـام              :  وكاالت -القدس  
سات األمن القومي في تل أبيب، عن اعتقاده بأنه يمكن التوصل إلى تسوية سلمية بشأنها أيضاً                مركز درا 

وأشار إلـى    .معتبراً أن كل ذي بصيرة يعلم أن الحل الوحيد لهذه القضية يقوم على تقسيم أراضي البالد               
اهر العنف التي تقدم    أن سنوات حكم إسرائيل لشعب آخر قد كلفتها ثمناً باهظاً ال يمكن تحمله ضارباً مظ              

  .عليها عناصر يمينية متشددة في الضفة الغربية ضد أفراد قوات األمن مثاالً على ذلك 
ووجه أولمرت انتقادات لرئيس الليكود، بقوله إنه ال يمكن تحقيق سالم اقتصادي بدون سـالم سياسـي،                 

سياق إن السالم االقتصادي    وقال في هذا ال   .  عاما ٧٥مشيرا إلى أن جابوتنسكي كان قد صرح بذلك قبل          
: وقال أولمـرت   .من الممكن أن يكون شعارا انتخابيا، ولكنه ليس إمكانية واقعية تؤدي إلى نتائج سياسية             

أما مظاهر العنف في الضفة الغربيـة ضـد         .. إسرائيل ال تريد وال تستطيع أن تسيطر على شعب آخر         "
اق حديثه أشار إلى أن منبع هذا الموقف يعود إلى          وفي سي ". سلطة القانون فهي مثال على تأثير االحتالل      

وتطرق في حديثه إلى إمكانيـة قيـام         .الوضع الديمغرافي الذي اعتبره بمثابة قنبلة موقوتة تهدد إسرائيل        
من المفضل، لألسف، التقدم باتجاه دولتين اآلن، ألن اإلمكانية األخـرى سـتكون             : "دولة فلسطينية، فقال  
  ".مدمرة للصهيونية

  ١٩/١٢/٢٠٠٨. يام، فلسطيناأل
  
  متفائل باستمرار التهدئة ويشدد على االستعداد للتعامل مع كل االحتماالتباراك  .١٥

ينشر كامالً اليوم، عن قرار " هآرتس"دافع وزير الدفاع إيهود باراك في حديث مع صحيفة  –الناصرة 
القرار لم "ية في القطاع، وقال إن الحكومة قبل ستة اشهر احترام التهدئة التي أعلنتها الفصائل الفلسطين

إذا : "وكرر. ، وانه ما زال متفائالً بعدم انهيار الهدنة، علماً أن فترتها الرسمية تنتهي اليوم"يكن خطأ
ال ترتدع عن "وأضاف أن إسرائيل ". وإذا انهارت التهدئة، فسنتحرك. استمر الهدوء، فسيسود الهدوء
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نحن سنقر خطواتنا الصحيحة في كل مرحلة، ... هرول نحوهالقيام بعمل عسكري واسع، لكننا ال ن
  ".وسنختار المكان والزمان المناسبين

عن أوساط أمنية أن المداوالت المتواصلة ألذرع المؤسسة األمنية " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
قع عدد كبير إال في حال و"أفضت إلى أن الجيش اإلسرائيلي لن يقوم بعملية عسكرية واسعة في القطاع 

  ".من الضحايا اإلسرائيليين نتيجة القصف الفلسطيني
الوقت أصبح متأخراً لتقوم إسرائيل بهجوم على "وكتب المعلق العسكري في الصحيفة أليكس فيشمان أن 

القطاع، فاألحصنة هربت من اسطبالتها برعاية التهدئة، وحماس نجحت في إتمام إقامة ذراع استراتيجية 
لكنه أضاف أنه فضالً عن ".  وأقامت منظومات دفاعية في غزة، وعززت منظومة األنفاقطويلة المدى،

االنتخابات العامة الوشيكة في إسرائيل ودخول اإلدارة األميركية الجديدة البيت األبيض، وكالهما يحول 
بفضل التهدئة كثيرة بالنسبة الى إسرائيل تحققت " ميزات"دون إقدام إسرائيل على عملية كبيرة، فإن ثمة 

  .وال يجدر بها التخلي عنها بسرعة من خالل شن هجوم واسع على القطاع
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ليفني عززت موقعها بعد انتخابات كاديما التمهيدية .١٦

 أظهرت نتائج االنتخابات الداخلية في حزب كديما لتشكيل قائمة الحزب : كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
 المقبلة فوز رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، بالمكان األول، وبذلك ستحل في المكان لالنتخابات العامة

الثالث في قائمة المرشحين بعد رئيسة الحزب، تسيبي ليفني، ووزير المواصالت، شاؤل موفاز، اللذين تم 
قصير من ونشرت نتائج االنتخابات الداخلية في كديما بعد وقت . تخصيص المكانين األول والثاني لهما

ووصلت نسبة . إقفال صناديق االقتراع، قبيل فجر امس، كون عملية االقتراع جرت بصورة الكترونية
وحل رئيس لجنة %. ٣٥بعد أن كانت التقديرات مؤخرا أن هذه النسبة لن تتجاوز % ٤٤التصويت إلى 

بات الداخلية وسيحل بذلك الخارجية واألمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، في المكان الثاني في االنتخا
ويليه وزراء المالية، روني بار أون، واإلسكان، زئيف . في المكان الرابع في قائمة مرشحي الحزب

وستحل في . بويم، والداخلية، مائير شيطريت، والسياحة، روحاما أبراهام، واألمن الداخلي، أفي ديختر
وكان أبرز . كنيست مارينا سولودكينالمكان العاشر المخصص لمندوب المهاجرين الروس عضو ال

 ١٧خائبي األمل من هذه االنتخابات النائب األول لرئيس الوزراء، حاييم رامون، الذي حل في المكان ال
  كما .  غير المضمون بتاتا٣١وعضو الكنيست يتسحاق بن يسرائيل الذي حل في المكان ال

المجموعة التي ستسير معي يدا بيد إلى واعتبرت ليفني أنه   يوجد لكديما مجموعة منتصرة وهذه 
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن قياديين في حزب العمل تعقيبهم . انتخابات الكنيست ورئاسة الحكومة

على قائمة مرشحي حزب كديما بالقول إنه   من وراء التظاهر بأن هذا حزب وسط سياسي تختبئ وجوه 
  .يمينية متطرفة  

  ١٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
   فتوى قضائية إسرائيلية تجيز للمحتل سلب البيوت في الحرب:"معاريف" .١٧

اإلسرائيلية أمس إن المدعي العام العـسكري فـي         " معاريف"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
تجيز لجنود االحتالل اقتحام البيوت والحوانيت لسلب المـواد         " وجهة نظر قضائية  "جيش االحتالل أصدر    

  ".لسد جوعهم"والماء في فترات الحرب والعمليات العسكرية، الغذائية 
شن حرب على جبهات    "وحسب الصحيفة فإن هذا البحث جاء ضمن استعدادات جيش االحتالل الحتمال            

، ٢٠٠٦، إذ تم خالل هذه المداوالت بحث استنتاجات الحرب األخيرة على لبنان، في صيف العام                "مختلفة
غزاة اإلسرائيليون عن تأمين المـواد الغذائيـة واالحتياجـات األساسـية            إذ أن في تلك الحرب عجز ال      
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لجنودهم، وقالت تقارير في حينه إن حاالت جوع ظهرت بين الجنود، الذين لم يتلقـوا المـواد الغذائيـة                   
  .األساسية من الجيش خالل الحرب

ه ولزمالئه في تلك    ما جرى ل  " معاريف"واستذكر أن جنود االحتالل موريس حوطئيل في حديث لصحيفة          
الحرب، وقال إنه على مدى يومين لم يحصلوا على الغذاء في حين أن الضابط المسؤول عنهم منعهم من                  
دخول البيوت اللبنانية وسلب محتوياتها الغذائية ليأكلوا، إال أنه اعترف ان جنود فرقة أخـرى اغتنمـوا                 

  .وافرصة نوم ضابطهم فاقتحموا بيتا وقاموا بطهي األرز ليأكل
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   من قبل إيران باألسلحة النووية سيعيدهم آالف السنين للوراء"إسرائيل"ضرب : باراك .١٨

قال وزير األمن اإلسرائيلي ايهود باراك في حديث خـاص أدلـى بـه              :  من زهير اندراوس   -الناصرة  
رعوا بإلقاء قنبلة نووية على الدولـة       الخميس انه على قناعة تامة بأن اإليرانيين لن يسا        ' هآرتس'لصحيفة  

إنني ال أنتمي إلى المعسكر اإلسرائيلي الذي يقول إنّه فـي حـال             : وقال. العبرية، حتى بعد أن يمتلكوها    
حصول الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على القنبلة النووية، فإنّها ستقوم بإلقائها علـى الدولـة العبريـة                

  .للقضاء عليها
 إن اإليرانيين يفهمون جيداً أن عمالً من هذا القبيل سيعيدهم إلى الوراء آالف الـسنين،                وزاد باراك قائالً  

في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل ستقوم باستعمال األسلحة النووية التـي تمتلكهـا، وفـق المـصادر                  
  .األجنبية

  ١٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

   للقانون الدوليإغالق قطاع غزة انتهاك: إسرائيليةجمعية حقوقية  .١٩
 دعت جمعية حقوقية اسرائيلية، امس، الحكومة االسرائيلية لوقـف  : القدس ـ من عبد الرؤوف ارناؤوط 

نهجها في إلحاق األذى قصدا بالمدنيين الفلسطينيين كرد فعل على إطـالق الـصواريخ علـى البلـدات                  
  .اإلسرائيلية من قبل مقاتلين

من أن إغالق معابر غزة كـرد  " مسلك"لقد أنذرت جمعية ) : كمسل(وقال مركز للدفاع عن حرية الحركة 
فعل على إطالق صواريخ القسام هو تصرف ينتهك القانون الدولي والتعهدات التي التزمت بهـا دولـة                 

  ".إسرائيل لمحكمة العدل العليا
جلـس  على نسخة منه وتم إرساله إلى م      " األيام"في رأي قانوني مفصل حصلت      ) مسلك(وحذرت جمعية   

أن القيود الـمفروضة على حركـة      "الوزراء اإلسرائيلي وإلى المستشار القضائي للحكوة االسرائيلية من         
 إنما هي إغالقا تم     -مرور البشر والبضائع من وإلى غزة ال يمكن اعتبارها حصارا أو عقوبات اقتصادية            
مـا زال   . نيين أبرياء فرضه من أجل تحقيق غاية غير شرعية أال وهي فرض العقاب الجماعي على مد             

إن سيطرة إسرائيل على حدود غزة وإصرارها علـى دخـول الـسلع عبـر               . قطاع غزة منطقة محتلة   
  ".الـمعابر بين إسرائيل والقطاع، تجبرها السماح بدخول هذه السلع

إن منع إدخال السلع اإلنسانية إلى غزة ينتهك واجب جميع أمم العالـم في تمرير المـساعدات                : "وقالت  
  ". إلنسانية إلى المدنيين المتضررين من نزاع مسلحا

  ١٩/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين
  

   يستبق زيارته ألنقرة بإعالن إمكان التوصل إلى اتفاق سالم مع سوريةأولمرت .٢٠
اعلن الناطق باسم رئاسة الحكومة مارك ريغيف ان اولمرت سيتوجه الى انقرة :  فتحي صباح- غزة

ثنائية واقليمية، ويرجح "االثنين للقاء نظيره التركي رجب طيب اردوغان حيث يجري معه مشاورات 
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) مايو(التي تجري بشكل غير مباشر بوساطة تركية منذ ايار " التطرق الى قضية المفاوضات مع سورية
  .الماضي

استبق اولمرت زيارته النقرة، معلنا في مؤتمر في معهد الدراسات االستراتيجية في جامعة تل ابيب ان و
، معتبرا ان مثل هذه المعاهدة ستفك االرتباط بين سورية "معاهدة سالم مع سورية امر يمكن تحقيقه"

  .ليس على سورية ان تبقى جزءاً من محور الشر ": "حزب اهللا"و" حماس"وايران و
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   وثالثة جرحى في غارة اسرائيلية شرق غزةشهيد  .٢١

استشهد صالح عبد الهادي عوكل، وأصيب ثالثة آخرون بينهم نجاله، جراء صاروخ أرض  :وكاالت
واستهدفت طائرة من . ، سقط على منزله في حي تل الزعتر في مخيم جباليا شرق غزة"إسرائيلي"أرض 
روخ ورشة حدادة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أمس، بصا" ١٦اف "طراز 

  . تدميرها بالكامل
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  سرائيلية إلحصاء الفلسطينيين في القدس إ بالغات توزيع .٢٢

شرعت طواقم دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، بتوزيع بالغات :  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
ا اإلحصاء المقرر ما بين الثامن والعشرين من كانون األول الجاري وحتى التاسع للمنازل التي سيشمله

، حيث تم وضع هذه البالغات على ابواب المنازل التي سيشملها االحصاء المقرر ٢٠٠٩عشر من شباط 
من المنازل في المدينة، كما هو الحال بالنسبة للمناطق االخرى التي % ٢٠ان يشمل عينة عشوائية من 

  .شملها االحصاءسي
تم اختياركم للمشاركة في استطالع التعداد، "على نسخة منه " األيام"وجاء في نص البالغ الذي حصلت 

في االسابيع القريبة سيقوم مندوب يحمل بطاقة موظف معتمد من دائرة االحصاء المركزية بزيارتكم من 
كتكم وتجاوبكم يساهمان في انتاج اجل اجراء استطالع تعداد السكان بواسطة كمبيوتر محمول، مشار

معلومات محدثة من اجل المصلحة العامة، المعلومات المجموعة هي اساس االحصاء الرسمي في 
  ".البالد

 ١٨/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   دونمات ٤ جدار فاصل جنوب الضفة بعد مصادرة بإقامة تشرع "إسرائيل" .٢٣

السرائيلي امس باقامة جدار فاصل جنوب الضفة شرعت سلطات االحتالل ا: وليد عوض -رام اهللا 
 آالف دونم من اراضي المواطنين في قرية الرماضين جنوب مدينة ٤الغربية بعد ايام من مصادرة 

  .الخليل، وذلك بعد اكتمال بناء معظم اجزاء الجدار في شمال الضفة وفي محيط مدينة القدس
لطات االحتالل اإلسرائيلية بدأت ببناء جدار الفصل وذكرت مصادر فلسطينية في مدينة الخليل امس ان س

قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة ' شمعة'في قرية عرب الرماضين وبتوسيع مستعمرة 
  .الغربية

  ١٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   صبري يناشد القيادات الفلسطينية التوجه فوراً الى طاولة الحوارللمصالحةعكرمة .٢٤

وجه فضيلة الدكتورالشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة االسالمية العليا في  :محمد جمال-القدس المحتلة
القدس المحتلة باسم الهيئة والنقابات المهنية والمؤسسات المقدسية والكنائس المسيحية نداء عاجل الى 

  وحركة حماس القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية في رام اهللا بقيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن
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وحكومتها في قطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية الى العمل والتوجه فوراً الى طاولة الحوار للمصالحة 

  . والوفاق
 ١٩/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  تضامن جديدة تصل إلى غزة غداً سفينة .٢٥

بت أعلنت منظمة فلسطينية أمس الخميس أن سفينة قادمة من قبرص ستصل إلى قطاع غزة الس: غزة
 . المقبل في مسعى متواصل لكسر الحصار اإلسرائيلي عن القطاع والتضامن مع سكانه

حركة غزة «أن سفينة الكرامة التي تسيرها «في بيان » شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية«وذكرت 
هي الخامسة من نوعها في إطار الجهود المتواصلة من أجل اإلسهام في جهود فك الحصار عن » حرة
 . »ع غزةقطا

 سفينة تضامنية لبنانية لفك الحصار عن قطاع غزة تحمل على متنها عشرات  تصل أنكذلك من المنتظر
الشخصيات والصحافيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من لبنان، من المقرر أن تصل إلى 

 . قطاع غزة مطلع شهر يناير المقبل
  ١٩/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  مبادرة لحل أزمة االنقسام الفلسطينيةيطلق "  لالستشارات الفلسطينيالمعهد" .٢٦

امس بيان تضمن مبادرة من ) بيت الحكمة" (المعهد الفلسطيني لالستشارات وحل النزاعات"صدر عن 
  :عدد من المثقفين واألكاديميين والسياسيين ورجال االعمال الفلسطينيين لحل االزمة، جاء فيه

ية الوطنية وإدراكاً لحجم المخاطر التي تهدد المشروع الوطني نتيجة إنطالقاً من الشعور بالمسؤول"
اإلنقسام، فقد تداعى عدد من ممثلي القوى السياسية والمثقفين واآلكاديميين وشخصيات وطنية مستقلة 

  :لتدارس الوضع الراهن والخروج من األزمة الراهنة، وإتفقوا على الدعوة إلى اآلتي
  . الشامل فوراً سبيالً للخروج من األزمة قبل نهاية ديسمبر الحاليـ إستئناف الحوار الوطني

  .ـ دعوة األخوة في الحكومة المصرية إلستئناف جهودهم المباركة بدعوة الجميع لحوار وطني شامل
  .ـ وقف الحمالت اإلعالمية المتبادلة

حريات في الضفة وقطاع ـ وقف كافة أشكال اإلعتقال السياسي والمالحقات وكافة أشكال التعدي على ال
  .غزة، واإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين

 ١٩/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
  الجهالين في القدس يصرون على بقائهم في أرضهم عرب .٢٧

في مدينة القدس المحتلة، أمس، على استعدادهم " مضارب عرب الجهالين"أكد سكان : القدس المحتلة
 االحتالل اإلسرائيلي طردهم منها بين بلدة أبو ديس شمال القدس وحتى للصمود على أرضهم التي يحاول

 .الخان األحمر بالقرب من مدينة أريحا
وطالب السكان في بيان صحفي ، المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية والعالمية 

أن معاناتهم مع االحتالل بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بهجمة االحتالل الشرسة ضدهم، مؤكدين 
 .ممتدة منذ أكثر من خمسين عاماً
 عائلة بدوية تسكن المنطقة من عرب الجهالين فترة قصيرة انتهت، ١٥وكانت سلطات االحتالل أمهلت 

  أول أمس، بإخالء ممتلكاتهم والخروج من أراضيهم، 
  ١٩/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  ل الفوري للمصالحة والوفاقسالمي مسيحي في القدس بضرورة العمإنداء  .٢٨

 وجهت الهيئة االسالمية العليا في القدس ورجال الدين المسيحي، - كامل ابراهيم -القدس المحتلة 
ورجال الفكر، واساتذة الجامعات، ورجال االصالح نداء إلى االخوة أصحاب القرار السياسي في شطري 

 للمصالحة والوفاق، وكسر الحصار الوطن والضفة الغربية وقطاع غزة بضرورة العمل الفوري
االسرائيلي وقالوا في بيان صادر عنهم في ختام اجتماع طارىء عقد امس في مقر الهيئة ان ما يحدث 
لوطننا يفرض على كل واحد منا ان يرتفع إلى مستوى الحدث ويدوس على الجراح، ويعض على األلم، 

ألبشع هجمة شرسة، واألقصى الذي يحاول ألن الوطن أكبر منا جميعاً، والقدس التي تتعرض 
واشاروا في بيانهم الى إن الشعوب . الموتورون النيل منه ال سمح اهللا ليصرخان في وجه كل واحد منا

الحية عندما يعتريها خطب أو تحل بها نازلة، فإنها تبحث عن عوامل الوحدة، وعما يجمعها وال يفرقها، 
  . تحقق لها النصر والتمكين في األرضلي. لتواجه االحداث متحدة ال متفرقة

  وخاصة دولة مصر الشقيقة لجمع األطراف إلى طاولة الحوار قبل فوات االوان
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
       يحرم سكان غزة ترميم مساكنهم الموشكة على السقوط الحصار .٢٩

نت وغيره من مواد البناء تمنع سلطات االحتالل منذ أكثر من عامين إدخال اإلسم:  ضياء الكحلوت-غزة
إلى قطاع غزة مما أوقف عشرات المشاريع اإلنشائية وخاصة للحاالت اإلنسانية في مخيمات الالجئين 

 .المنتشرة في القطاع، إضافة إلى توقف بناء مشاريع صحية وبيئية وتعليمية
 البيوت تنتظر دخول قال المتحدث باسم األونروا في غزة عدنان أبو حسنة في حديثه للجزيرة إن آالفو

مواد البناء لتتسنى إعادة بنائها أو ترميمها وخاصة في جنوب قطاع غزة، حيث هدمت إسرائيل خالل 
 . انتفاضة األقصى آالف المنازل في مدينة رفح

وأوضح أبو حسنة أن هناك خططا وميزانيات وضعت لبناء هذه المساكن لكن تنفيذها توقف نتيجة 
 . مليون دوالر لم تنجز لهذا السبب٩٣ هناك مشاريع بقيمة اإلغالق، مشيرا إلى أن

 ١٨/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
   المرضى تحذر من تدهور الحالة الصحية لمرضى غزة جراء الحصارأهاليلجنة  .٣٠

حذرت لجنة أهالي المرضى، وهي لجنة غير حكومية أمس الخميس من تدهور : أشرف الهور -غزة
حوزتهم تحويالت للعالج ولم يتمكنوا من السفر للعالج بالخارج نظرا األوضاع الصحية للمرضى الذين ب

  .الستمرار إغالق معبر رفح الحدودي مع مصر
نسخة منه ان عدد المرضى الذين يمتلكون تحويالت ' القدس العربي'وذكرت اللجنة في تصريح تلقت 

بب مماطلة قوات االحتالل يزيد عن ألف حالة، وأن العدد مرشح للزيادة في ظل إعاقة سفر المرضى بس
وناشدت الجهات الدولية والصليب األحمر للتدخل . 'الخط األخضر'في دخولهم للعالج داخل مستشفيات 

إخراج المرضى قبل فوات األوان وانضمامهم إلى طابور ضحايا الحصار الذي حصد حتى 'الفوري لـ 
  .'اللحظة ما يقارب من مائتين وسبعين مريضاً

  ١٩/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  من قلب فلسطين ٢٠٠٩إعالن انطالق احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية  .٣١

رفيق الحسيني رئيس المجلس اإلداري إلحتفالية القدس عاصمة الثقافة . أكد د:  رامي دعيبس–القدس 
ين، من ، بأن إنطالق اإلفتتاحية الذي قرره وزراء الثقافة العرب، سيكون من قلب فلسط٢٠٠٩العربية 
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 ، وليس من أي بلد عربي اخر، أيا كانت الصعوبات والعقبات التي تصنعها ٢٠٠٩-١-٢٢القدس في 
 .سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي

وزيرة الثقافة تهاني أبو دقة، أكدت أن قرار وزراء العرب باحتضان فلسطين لعاصمة الثقافة العربية هو 
ولة فلسطين المنشودة، وأشارت إلى دعم الدول العربية تكريس للقدس كمدينة عربية فلسطينية عاصمة لد

 .إلحتفالية القدس وتنظيمها في بلدانها، بالتنسيق مع وزارة الثقافة الفلسطينية، أسابيع ثقافية مقدسية
 ١٩/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  ألفاً منهم في لبنان٥٠شروع أوروبي لحل قضية الالجئين يبقي م": النهار" .٣٢

 لمعالجة قضية الالجئين ا جديدا أوروبيامشروعبأن  ديبلوماسية واسعة رادافادت مص :خليل فليحان
الفلسطينيين في لبنان في طريقه الى واشنطن ليتسلمه الرئيس المنتخب باراك اوباما ويبدي رأيه فيه على 

 ".أساس أن قضية الالجئين مركزية ولن يكون هناك أي تسوية من دونها
 : المصادروقالت
ن الحكومة اللبنانية الموافقة على منح الالجئين جوازات سفر لالنتقال من دون عائق الى مطلوب م: أوالً

 .الخارج والعودة الى لبنان
 .منح الالجئين اجازات عمل: ثانياً
توزيعهم على الواليات المتحدة وكندا واوستراليا وبعض الدول االوروبية، مثل اسوج والنروج : ثالثاً

 الفاً، وعلى لبنان ١٢وعلى اسرائيل ان تقبل بعودة . ا مع مسؤولي تلك الدولوسواهما بنسب يتفق عليه
واشارت الى ان قبول القيادة الفلسطينية او فصائل منها بالمشروع االوروبي غير  .ان يبقي خمسين الفاً

الجئ وافادت انها غير متأكدة ان الحكومة اللبنانية ستوافق على االحتفاظ بخمسين الف . مضمون النتائج
وتوقعت ان يظهر الرد  فلسطيني ما دامت كررت رفضها التوطين في مناسبات داخلية وعربية ودولية، 

  االميركي الرئاسي على المشروع بدءاً من شباط المقبل، 
 ١٩/١٢/٢٠٠٨النهار، 

  
 إلشعال فتنة فلسطينية كبيرة يهدف   حول المفاوضاتقرار مجلس األمن: اهللافضل  .٣٣

تبنّي مجلس األمن مشروع القرار األميركي الذي يؤكد »محمد حسين فضل اهللا، أن رأى المرجع السيد 
، يدخل في نطاق اللعبة «أنابوليس»مواصلة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وكيان العدو وفقاً لمبادئ 

 لإلدارة األميركية الجديدة ـ القديمة، التي توحي من خاللها إدارة المحافظين الجدد بأنها وضعت األسس
الديموقراطية القادمة لكي تسلك سبيل التفاوض على أساس مقاربة القضايا في المنطقة انطالقاً من 
المسألة الفلسطينية التي تُحرج الجهات الدولية الغربية وترمي بثقلها على كاهل العديد من األنظمة العربية 

 . «نالتي تتطلع إلى إقفال ملف القضية الفلسطينية وفتح ملف إيرا
مجلس األمن الذي مثّل تاريخياً القمة في التخطيط إلسقاط القضية الفلسطينية، يراد له أن »وحذر من أن 

يكون الموقع الجديد الذي يطلق المزيد من القرارات التي تحاصر قوى المقاومة والممانعة وتمهد السبيل 
 الذي نلمح سعياً دولياً متزايداً لفتح لمؤامرات جديدة تستهدف الفلسطينيين وقضيتهم، ألننا في الوقت

أبواب التطبيع بين العرب وإسرائيل على مصاريعها، نلحظ سعياً موازياً إلشعال فتنة كبيرة في الداخل 
الفلسطيني بما يراكم حاالت الضعف الداخلية التي يراد لها أن تؤسس الستسالم فلسطيني إلسرائيل يحمل 

 . «شعارات إتمام عملية السالم
 ١٩/١٢/٢٠٠٨السفير،     
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  لإلفراج عن الدويك" إسرائيل"لبرلمان العربي يطالب بالضغط على ا رئيس .٣٤
دعا رئيس البرلمان العربي االنتقالي، والنائب في مجلس االمة الكويتي محمد جاسم الصقر، : القاهرة

ات الدولية واإلقليمية األمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجلس الدولي لحقوق اإلنسان والبرلمان
لإلفراج عن رئيس المجلس التشريعي " إسرائيل"والوطنية، إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة للضغط على 

الفلسطيني عزيز الدويك، المعتقل منذ أكثر من سنتين في سجن عوفر اإلسرائيلي، والذي أصدرت 
ف الصقر، في بيان وزعه البرلمان ووص. محكمة عسكرية إسرائيلية منذ أيام حكماً بسجنه ثالث سنوات

يتنافى مع أبسط قواعد ومبادئ القانون "، و"ظالم وجائر"العربي في القاهرة أمس، الحكم االسرائيلي بأنه 
مقاومة "، مؤكداً أن "١٩٤٩الدولي اإلنساني واالتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

ارساته غير اإلنسانية تجاه الشعب الفلسطيني حق مشروع حتى االحتالل اإلسرائيلي االستيطاني ومم
تضامن ووقوف البرلمان "وأعرب الصقر عن ". يتحرر الشعب الفلسطيني من ربقة االحتالل البغيض

العربي مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ونضاله حتى يسترد جميع حقوقه المغتصبة وفق قرارات 
  ".ولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرعية الدولية والعربية وإقامة د

  ١٩/١٢/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
 منتدى البرلمانيين اإلسالميين ُيسيِّر سفينةً لكسر حصار غزة .٣٥

أعلن حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس منتدى البرلمانيين اإلسالميين ونائب رئيس الكتلة : محمد يوسف
لشعب المصري، عن تسيير المنتدى رحلةً لكسر حصار غزة أوائل البرلمانية لإلخوان المسلمين بمجلس ا

وقال حسين إن تلك الرحلة جزء من حملة منتدى البرلمانيين اإلسالميين لرفع الحصار . يناير المقبل
المفروض على قطاع غزة، ولتوجيه رسالة إلى الكيان الصهيوني؛ مفادها أن الحصار مهما طال سينكسر 

  .د الشعب الفلسطيني المقاوم ولضغوط أحرار المجتمع الدوليال محالةَ أمام صمو
 ١٨/١٢/٢٠٠٨إخوان أون الين 

  
   لجنة عربية إلنهاء االنقسام الفلسطينياقتراح .٣٦

أن أطرافاً عربية تجري مشاورات مع مصر واألمين العام للجامعة العربية " الخليج"علمت : القاهرة
عربية للتعامل مع األزمة الفلسطينية الداخلية دعماً عمرو موسى بشأن مقترح يقضي بتشكيل لجنة 

وقال مصدر دبلوماسي، ان دولتين عربيتين . للجهود المصرية، لتحقيق مصالحة شاملة وانهاء االنقسام
اقترحتا أن تتفاعل اللجنة مع األطراف االقليمية ذات الصلة من دون مواربة أو التفاف، مشيرة إلى ان 

ج لألطراف المتصارعة في الداخل، مطالباً بأن تكون المساعي مشروطة هناك مرجعيات في الخار
  .باالستناد إلى الشرعية الفلسطينية وااللتزام بمسيرة المفاوضات والتسوية

  ١٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
  حماس ال تتبعنا تنظيميا:  في مصراإلخوان .٣٧

حركة حماس تعتنق فكر  "قالت جماعة اإلخوان المسلمين، أمس، إن:  عبد الستار حتيتة-القاهرة 
أصبحت تردد ما يقوله "ورفضت االتهام بأنها ". اإلخوان، لكنها ال ترتبط بالجماعة في مصر تنظيميا

واحتجزت السلطات ". للفلسطينيين" إسرائيل"السياسيون اإليرانيون، فيما يتعلق بطريقة حل مشكلة حصار 
، ووجهت إليهم تهم االنضمام لجماعة دينية ةمختلف من كوادر الجماعة في محافظات ٥٦ نحو المصرية،

، إن سبب حملة "الشرق األوسط"وقالت مصادر إخوانية لـ. تعمل بالسياسة خالفا لمواد الدستور
االعتقاالت واالحتجاز هو محاولة من السلطات لمنع اإلخوان من تنظيم وقفات احتجاجية للتضامن مع 

وبينما أعلن الدكتور عبد . لتها توصيل قوافل إغاثة للقطاعالفلسطينيين المحاصرين في غزة، وكذلك محاو
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" بؤرة جهادية"المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد األطباء العرب، أن اتهام اإلخواني عبد السالم بتشكيل 
اإلخوان ليس لهم نشاط مسلح، ال داخل مصر وال "تعمل لصالح حماس أمر مثير للسخرية، وأن 

، إن النيابة ضمت "الشرق األوسط" اإلخواني عبد المنعم عبد المقصود لـ، وقال المحامي"خارجها
للتحقيقات مع عبد السالم في قضية بؤرة حماس، كال من المدون المتعاطف مع حماس محمد عادل، 
والزعيم الطالبي في جامعة حلوان عبد العزيز مجاهد، وأن األخيرين معتقالن حاليا في سجن طُرة، 

 عبد السالم االتهامات المنسوبة إليه، وكذلك نفيه أية صلة له بالمتهمين اآلخرين معه في مشيرا إلى نفي
كالم ال "القضية عادل ومجاهد، واصفا ما تردد عن عالقة وتنسيق لإلخوان مع حماس وإيران، بأنه 

 ".يستحق الرد عليه
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  التشريعية الفلسطينية جريمة ضد اإلنسانيةالتمادي في حبس رئيس السلطة : سورية إخوان .٣٨

انتقدت جماعة اإلخوان المسلمين في سورية الحكم الذي أصدرته محكمة عوفر اإلسرائيلية بسجن : لندن
 سنوات، واعتبرت ذلك إصرارا من ٣رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك بـ 

، والقائم أصالً على محو هوية الشعب الفلسطيني وكسر على تنفيذ مشروعها، بكّل أبعاده" إسرائيل"
ووصف الناطق الرسمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين في سورية زهير سالم، في تصريح . إرادته

 .صحفي مكتوب، الحكم الصادر بحق دويك بأنه شكل من أشكال التسلط والعدوان وجريمة ضد اإلنسانية
  ١٨/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
     ة ضد التطبيع والحصار  مغربيتظاهرات .٣٩

أعلنت كل من مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، والجمعية : الحسن سرات -الرباط 
القومي العربي والقومي (المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وفعاليات المؤتمرات الثالث بالمغرب 

 صفوف الجماهير والهيئات واألحزاب ، أنها ستبدأ عملية تعبئة في)اإلسالمي واألحزاب العربية
 ، في ندوة صحفية نظمت األربعاء بالرباط،واستعرض خالد السفياني. والحكومات لمؤازرة الفلسطينيين

عددا من مبادرات التطبيع المتوالية بالمغرب في كل من مدن طنجة وأكادير ومراكش، كما تطرق إلى 
الجرأة وصلت "يرة الخارجية تسيبي ليفني، مضيفا أن تسريبات صحفية إسرائيلية عن زيارة مرتقبة لوز

 ".بالبعض إلى الحديث عن إمكانية ربط عالقات دبلوماسية مغربية مع هذا الكيان العنصري
 ١٨/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
       قطرية تتصدر قائمة التبرع بأثمان األضاحي للفلسطينيينمؤسسة .٤٠

بمقر الجمعية الخيرية اإلسالمية في مدينة الخليل خالل مؤتمر صحفي عقده : عوض الرجوب -الخليل 
بجنوب الضفة الغربية، أعلن رئيس الجمعية الشيخ حاتم البكري أن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني 

وأضاف أن المؤسسة . الخيرية في دولة قطر تصدرت الجهات المتبرعة بلحوم األضاحي للجمعية
لتشكل بذلك أعلى رقم يتبرع به من بين )  ألف دوالر١٠٠نحو ( ألف ريال قطري ٣٦٤تبرعت بنحو 

 .  عجال وتوزيعها على المحتاجين٤٨ جهة خيرية في الداخل والخارج، حيث تم شراء ١٢
 ١٧/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  تضامن بحرينية مع غزة مسيرة .٤١

سيرة جماهيرية تنظم العديد من مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الجمعة، م:  غازي الغريري-المنامة 
. نصرة لفلسطين وأهالي قطاع غزة تحديداً، فيما قدمت الجمعيات إخطاراً لوزارة الداخلية عن المسيرة
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ودعت للمسيرة العديد من الجمعيات اإلسالمية والسياسية والثقافية واألهلية لمناصرة أهالي قطاع غزة 
ونية التي تعتبر حرب إبادة جماعية ممنهجة بفك الحصار الظالم عنهم وإدانة التصرفات الصهي"وللمطالبة 

  ". بتنفيذ من الكيان الصهيوني وتنفيذ من أميركا
  ١٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
   البحرينية لمقاومة التطبيع تستعد إلرسال باخرة مساعدات إلى غزةالجمعية .٤٢

معدات الطبية والمواد الغذائية تستعد الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إلرسال باخرة محملة باألدوية وال
على " إسرائيل"تحمل اسم البحرين إلى قطاع غزة منطلقة من قبرص لكسر الحصار الذي فرضته 

إن رسالة رسمية سوف ترسلها الجمعية إلى وزارة التنمية : "وقال رئيس الجمعية عبد اهللا ملك.  القطاع
  ".العينية إلرسالها إلى غزةاالجتماعية للحصول على ترخيص جمع التبرعات المادية و

  ١٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
 
 سقوط طائرة تجسس إسرائيلية أثناء تجربتها: تركيا .٤٣

سقطت إحدى طائرات التجسس اإلسرائيلية بدون طيار، التي اشترتها تركيا من :  أحمد ياسين-أنقرة 
ى طائرتين تسلمتهما تركيا من ، أن الطائرة هي إحد"أكشام"وذكرت صحيفة . أثناء تجربتها" إسرائيل"
للمساعدة في عمليات المراقبة لتحركات عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني االنفصالية " إسرائيل"

وكانت هذه الطائرتين جزء من صفقة تضم . في مناطق الحدود مع العراق وداخل أراضي شمال العراق
وتبين من عمليات الفحص، عدم . ر مليون دوال١٨٣ مقابل ٢٠٠٥ طائرات تم توقيعها عام ١٠

ووعدت .  ساعة متصلة٢٤استيفائهما الشروط المطلوبة خاصة ما يتعلق بالقدرة على التحليق لمدة 
وقالت الصحيفة إن الشركة اإلسرائيلية . الشركة اإلسرائيلية بمراعاة الشروط في الطائرات المتبقية

  .الطائرة نتيجة سقوطها في تجربتها األولى أمسالمنتجة للطائرات ستتحمل األضرار التي تعرضت لها 
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

 
  الجئينلحة وقوات أوروبية وتسوية مالية ل فرنسية تقترح القدس عاصمة مفتومبادرة .٤٤

طرح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خطة سالم جديدة لمنطقة الشرق األوسط  :أ.ب. د- باريس
إلسرائيليين والفلسطينيين مع إرسال قوات من دول االتحاد ـل" ة مفتوحةعاصم"تصبح بموجبها القدس 

  .األوروبي لحفظ النظام في الضفة الغربية
وذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية التي نشرت النبأ، أمس، أن ألمانيا أبدت تحفظها تجاه الخطة خالل 

دم رغبة برلين في المشاركة اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بسبب ع
وأضافت ان ساركوزي يعتزم تسليم الخطة إلى جمهورية التشيك التي ستتولى رئاسة  .بقوات في المنطقة

  . ولمدة ستة أشهر٢٠٠٩االتحاد األوروبي في دورته المقبلة مطلع عام 
مع " ة لدولتينعاصمة موحدة ومفتوح"وأكدت لوفيجارو أن خطة السالم تجنبت تقسيم القدس وأعلنتها 

 .إرسال قوات من االتحاد األوروبي للضفة للتمركز في المناطق التي ستنسحب منها القوات اإلسرائيلية
وستقوم فرنسا بموجب الخطة بنشر رجال شرطة لضمان المرور والحركة في األماكن المقدسة مع 

تصاالت في الجزء الفلسطيني من تشكيل لجنة اتصال دولية لتنظيم عملية اإلمداد بالمياه والكهرباء واال
وأوضحت الصحيفة ان فرنسا ترغب في حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين عن طريق  .المدينة المقدسة

  ٢٠٠ إلى ٨٠وتعويض ماليين الالجئين عن طريق وكالة دولية بتكلفة تتراوح بين " التسوية المالية"
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وتشمل الخطة أيضاً توطين عدد محدود من  .األوروبيمليار دوالر تتحملها دول الخليج العربية واالتحاد 
  .السكان الفلسطينيين في مناطق بصحراء النقب

 ١٩/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   التزام التهدئة وتمديدها"اسرائيل" كال من حماس و يناشدي مونكبان  .٤٥

 حماس  ناشد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في نيويورك كال من: راغدة درغام-نيويورك 
وأبلغ المبعوث الخاص لالمين العام لالمم المتحدة روبرت سري .  التزام التهدئة وتمديدها"اسرائيل"و

اعضاء مجلس األمن، ان التصعيد في اطالق القذائف الفلسطينية وفي الضربات الجوية االسرائيلية من 
. » وعلى الجهود السياسية وغزة،"اسرائيل"عواقب وخيمة في حماية المدنيين في «شأنه ان يؤدي الى 

قلقون للغاية من بيانات حماس بأن التهدئة تنتهي اليوم، وانتقد سري الحكومة االسرائيلية على : وقال
 الى تنفيذ "اسرائيل"لغزة، ودعا » اغالق ال سابقة له«تجاوزاتها ضد الفلسطينيين المدنيين من خالل 

سألة التوسع االستيطاني الذي يهدد حل حسم م«، خصوصا »خريطة الطريق«التزاماتها بموجب 
، »الكف عن االجراءات االنفرادية في القدس والتي تغير من الوضع الراهن وتقوض الثقة»، و»الدولتين

اتخاذ مزيد من االجراءات إلزالة المستوطنين من مواقع تمنعهم من الوجود فيها، كما «ودعاها الى 
باحترام التزاماتها حماية المدنيين «، وطالبها »يطان المتطرفمعالجة الخطر المتنامي لالست«دعاها الى 

  .الذي مارسه المستوطنون في الخليل» ادانتنا القاطعة للعنف«، معبراً عن »الفلسطينيين تحت االحتالل
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
   تعلن عن تعليق عملية توزيع المواد الغذائية في القطاع جراء الحصار األونروا .٤٦

 أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا تعليق عملية توزيع المواد :ينفلسط – غزة
الغذائية في قطاع غزة جراء نفاد كميات الطحين من مخازنها نتيجة استمرار إغالق المعابر وصعوبة 

الوكالة وأكدت على أنه في حال السماح بدخول الدقيق مرة أخرى فإن . إدخال المواد الضرورية للقطاع
  .ستشرع في التوزيع بأقصى طاقتها لتعويض األسر

  ١٩/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  لوقف االستيطان"إسرائيل"و..  مبادرات تطبيعيةـ تدعو العرب لفرنسا .٤٧

بين » التفكير بتدابير ثقة«دعا وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الى :  ميشال أبونجم - باريس
، ودعا العرب الى »قابلة للتطبيق«ال إن ذلك من شأنه جعل مبادرة السالم العربية  والعرب قائ"إسرائيل"

، مشيرا الى إمكانية فتح خطوط للطيران أو التعاون االقتصادي أو "إسرائيل"مع » تطبيعية«مبادرات 
ت المفاوضا» جدية«يضعف الثقة بـ« وقف االستيطان الذي "إسرائيل"وبالمقابل، طلب من . االستثمارات

  . »وبصدقية القيادة الفلسطينية
 ١٩/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
   يحذر البريطانيين من شراء عقارات المستوطنات براون .٤٨

أوعز رئيس الوزراء البريطاني غولدن براون لوزارة الخارجية البريطانية بنشر تحذير : وكاالت
وتأتي هذه . ئيلية في الضفة الغربيةللمواطنين البريطانيين من مغبة شراء عقارات في المستوطنات اإلسرا

وكانت .  لوقف البناء االستيطاني"إسرائيل"الخطوة في سياق سياسة بريطانية تهدف إلى الضغط على 
 بوقف البناء "إسرائيل"بريطانيا قد دأبت في منظومة االتحاد األوروبي على اشتراط توسيع العالقات مع 

قتصادية على الشركات والمصانع في المستوطنات اإلسرائيلية، االستيطاني، وطالبت بتشديد العقوبات اال
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من ضمن ذلك وضع عالمات مميزة لمنتجات المستوطنات في السوق األوربي، وفرض عليها ضرائب 
  . خاصة

  ١٩/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،  
   
   للتراجع عن قرار إبعاد مقرر األمم المتحدة "إسرائيل" تدعو منظمة دولية .٤٩

 أن ترسل دعوة "إسرائيل"أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن على : بد الرؤوف أرناؤوط ع-  القدس
مفتوحة لكافة خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة من اجل زيارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن 
تتراجع عن قرار ابعاد ريتشارد فالك، المقرر الخاص باألمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان في 

  .ألراضي الفلسطينيةا
 ١٩/١٢/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،

  
 وحرباً أهلية... عادت فلسطين قضية عربية  .٥٠

 الفضل شلق
وقعوا في البيت األبيض بينما . قبل خمسة عشر عاماً وقّع الفلسطينيون اتفاق أوسلو بهدف إقامة شبه دولة

 . األنظمة العربية تراقب عن بعد، هذا إذا راقبت
مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية، .  السنين ُأعلنت فلسطين جوهر القضية العربيةقبل ذلك بعقود من

. بقيادة ياسر عرفات، أعلنت قضية فلسطين فلسطينية عن طريق القرار الوطني الفلسطيني المستقل
 . فرحت األنظمة العربية بذلك إذ ما عاد يتوجب عليها سوى الدعم عن بعد

القضية الوحيدة التي تعترف بها . ربية من قضية فلسطين، لم يبق لديها قضيةعندما جردت األنظمة الع
أما قضية العرب الكبرى في التوحد . األنظمة العربية هي قمع شعوبها في سبيل الحفاظ على السلطة

رفضت . والتنمية وبناء الدولة، فهذه أمور تمتنع عليها أو تُمنع منها، واألمران وجهان لعملة واحدة
ظمة العربية االعتراف بمشاعر جمهورها، أكدت على نفسها بمواجهة شعوبها وبالتحالف مع دول األن

 . ترسخت التجزئة العربية، وفقدت األنظمة شرعيتها وأصيبت بالعجز. وهيئات خارجية
ي  تالها ف٢٠٠٢.لكن هناك مبادرة عربية أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنّتها قمة بيروت في العام 

ثم تتالت األحداث في المنطقة العربية، من . اليوم التالي الختتام القمة غزو إسرائيلي دموي في فلسطين
) ومنها السودان، وغيرها( إلى تهيئة دول عربية أخرى للتفكيك ٢٠٠٣غزو العراق وتفكيكه في العام ،

هيد رفيق الحريري في العام  إلى اغتيال الرئيس الش٢٠٠٤ المتعلق بسوريا في العام ،١٥٥٩إلى القرار 
 إلى الحرب ٢٠٠٦ إلى االنسحاب السوري من لبنان في ذلك العام، إلى حرب تموز في العام ،٢٠٠٥،

 ...  الخ٢٠٠٧األهلية بين فتح وحماس في فلسطين في العام ،
ال . وهناك مفاوضات سورية إسرائيلية عبر الوسيط التركي، بمباركة أوروبية، ومراقبة أميركية عن بعد

ننسى عقد مؤتمر أنابوليس، واللجنة الرباعية، وخارطة الطريق، بما في ذلك الزيارات المتتالية 
للمسؤولين األميركيين، وغير األميركيين؛ وال تكاد تغيب عن البال صورة وزيرة الخارجية األميركية 

 . حتى تعود بزيارة أخرى إلى المنطقة بأناقتها المعهودة
« أخذ العلم بأهمية المبادرة العربية للسالم»دت الصحف نبًأ من مجلس األمن مفاده باألمس تحديداً أور

األحداث المفردة، دون سياق، تبدو بريئة؛ لكن سياق األحداث يدفع إلى . وذلك بناء على اقتراح أميركي
 . الشك في براءة الحدث

راف بها من قبل المجموعة الدولية،  سنوات على المبادرة، من دون االعت٦ال يمكننا االقتناع، بعد مرور 
ال . إال بأن هذا االعتراف جاء بناء على ما تبع المبادرة من أحداث ال على ما جاء في المبادرة ذاتها

يمكننا االقتناع ببراءة المجموعة الدولية من االتهام بأنها لم توافق على المبادرة العربية إال بعد التأكد من 
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نرى . بية العربية؛ على األقل مواجهة عربية بين األنظمة حتى الموتحصول الحرب األهلية العر
المواجهة العربية على أرض لبنان؛ لكن لبنان خلق وأوجد لمن يرى، ولما يمكن رؤيته؛ أما الحقيقي 

دور لبنان محدد . الواقعي الذي ال يمكن رؤيته بالعين المجردة، وبالحس المباشر، فهو يحدث خارج لبنان
 . المرئي والمسموعومحدود ب

، في غياب فكرة الدولة وفي غياب االعتقاد )األنظمة السياسية عامة(نعرف أن مهمة األنظمة العربية 
ونعرف أيضاً أن . بالتسوية واحترام الجمهور، ليست سوى الصراع على السلطة، أي الحرب األهلية

ات السالم أو الحرب، بل هي أيضاً مهمة األنظمة العربية في عملية السالم، ليست المشاركة في قرار
ليس إال ) عملية السالم شيء، والسالم شيء آخر(نفهم أن المقصود بعملية السالم . مهمة الحرب األهلية

الحرب األهلية العربية  العربية، الحرب األهلية بين العرب، في حين أن إسرائيل األميركية أو أميركا 
 .  عملية السالم حرباً أهلية عربية وتسلطاً إسرائيلياجعلوا من. اإلسرائيلية تتخذ القرارات

ال تعترف بالمبادرة العربية إال ) International Community(هل هي صدفة أن المجموعة الدولية 
 سنوات وبعد التأكد من حصول الحرب األهلية العربية، وقبل التأكد من المواجهة النهائية بين ٦بعد 

 أسس ممانعته على أساس إيديولوجي إسالمي ونظام آخر أسس ممانعته على نظامي الممانعة؛ بين نظام
تتواجه العروبة واإلسالم، ويحطم أحدهما اآلخر، وتبقى إسرائيل هي التي تقرر . أساس قومي عربي

منطقة ممزقة مركزها إسرائيل؛ حروب أهلية محلية وعربية، واحتالالت وقواعد . مصير المنطقة
 . مهزومأميركية، ووعي مشتت 

يعيش اآلن بين البحر والنهر في فلسطين عشرة ماليين إنسان، مناصفة بين اليهود والعرب؛ يزيد اليهود 
وقد . على العرب قليالً، لكن اتجاهات تزايد السكان تشير إلى أن هذه الغلبة العددية لن تستمر طويالً

وج، أن على إسرائيل أن تعترف صرح أولمرت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وهو في طريقه إلى الخر
يعرف هؤالء في إسرائيل، انطالقاً من موقف صهيوني متشدد، كما يعرف . بالوقائع وترسم حدودها

كارتر انطالقاً من موقف رافض للتمييز، الذي أدرك بعد ثالثين عاماً على كامب دايفيد، أن استمرار 
 فهل يأتي اعتراف المجموعة الدولية بالمبادرة .نظام التمييز العنصري، االبارتايد، صار شبه مستحيل

العربية حالً لمشكلة إسرائيل، أو اعترافاً بالحقوق العربية؟ نعرف أن الحقوق العربية ليست القصد 
ال تعترف الشرعية الدولية وإسرائيل . والهدف، لسبب بسيط جداً هو أن العرب أنفسهم غير معترف بهم

بالمقابل، يقبل العرب أن ال يعترف بهم . على المفاوضات الثنائيةبالعرب كجماعة وأمة، لذلك تصر 
 . كجماعة ويذهبون إلى المفاوضات فرادى

وقد أشارت تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل، ورئيسة الوزراء المكلفة دون أن تتمكن من تأليف 
. لى مناطق فلسطين األخرى إ٤٨الحكومة، قبل أيام، إلى ضرورة الترانسفير، فيما يتعلق بفلسطينيي ،

تبدو تصريحاتهم أحياناً وكأنها شيفرة تفصح . يعلن قادة إسرائيل منذ أيام مخططاتهم بالعناوين العريضة
فضح هذا المضمر، في بداية العام المؤرخ اإلسرائيلي، ايالن بابي، قبل أن يهاجر من . عن المضمر

العام هو الترانسفير فيما يتعلق بفلسطينيي الضفة الغربية، إسرائيل، قائالً إن برنامج إسرائيل الحقيقي لهذا 
 . والمذبحة الجماعية في غزة

يبدو أن الرئيس األميركي الجديد، أوباما، مهتم بذلك، إذ جمع . لقضية فلسطين« حّل»هناك سعي وراء 
 يتوقف هذا السعي لم. حوله فريقاً عارفاً بأمور المنطقة ومسارات التفاوض منذ أيام كلينتون وما قبل ذلك

 . منذ أن صارت فلسطين قضية، ومنذ أن أجبرت على أن ال تكون وطناً لشعبها
ما يقرر نتيجة كل تفاوض هو ميزان القوى بين . ربما تتابعت المفاوضات، وربما أسفرت عن نتيجة

ئيليون المتطرفون اإلسرا. وربما فشلت المفاوضات، وهذا االحتمال ليس ضئيالً. األطراف المتفاوضة
يريدونهم . واألميركيون ال يقبلون من العرب والفلسطينيين أي اعتراف، حتى ولو كان أشبه باالستسالم

 . خارج أرض فلسطين وحسب
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ما نعرفه بالتأكيد اآلن هو أن قضية فلسطين عادت إلى التعريب عن طريق حرب أهلية تشكل آلية تنفيذ 
ه بالتأكيد أيضاً أن على العرب إعادة التفكير بأنفسهم، وما نعرف. لبرنامج إسرائيلي مدعوم أميركياً

 . بوضعهم وبالمواجهة
 ١٩/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
   ١٨٥٠عن القرار  .٥١

  عريب الرنتاوي
 ، يصعب على المراقـب تفـسير رد الفعـل           ١٨٥٠من دون قراءة النص الكامل للقرار الدولي األخير         

 .ساعات من صدورهاإلسرائيلي المرحب بحرارة بهذا القرار ، وحتى قبل 
شراء "فالقرار المذكور فيه من اإلنشاء والتكرار والجمل الفضفاضة ، ما يمكن أي حكومة إسرائيلية من                

 -والقرار المذكور فيه من اللوم      ...في التفاوض على الشروحات والتفاصيل والقراءات المختلفة      " سنوات
 علـى   - غير المباشر ايـضا      -معاني اللوم    على الفلسطينيين أكثر بكثير مما يحمل من         -غير المباشر   
والقرار المذكور جاء استجابة لحاجة اإلدارة األمريكية أكثر مما جاء لخدمة عملية السالم             ...اإلسرائيليين

 .في الشرق األوسط
وألن إسرائيل أدركت على الفور أن اليوم التالي للقرار لن يختلف عن اليوم الذي سبقه ، فإنها لم تجـد                    

 قبوله والترحيب به ، فالعبارات الواردة في النص ، والتي جرى التشاور بشأنها مسبقا مـع     غضاضة في 
أو تتعايش معها ، بما في      " تشتريها"الحكومة اإلسرائيلية ، ليس فيها عبارة واحدة ال تستطيع إسرائيل أن            

 ولكـن باسـتحياء     -خير   بال -ذلك البند المتعلق بمبادرة السالم العربية ، والتي جاء القرار على ذكرها             
 .ومن دون تبني

الذين ابتهجوا باللجوء إلى مجلس األمن بعد سنوات خمس من اللجوء إليه آخر ، عندما أقر خطة خارطة                  
الطريق ، عليهم أن يتذكروا جيدا ، المصائر والمآالت التي انتهت إليها الخريطة ، وأالّ يتوقعوا مـصيرا                  

اته الفضفاضة ، فمجلس األمن أصبح إطارا ال يستدعى لالنعقاد وال           مغايرا لمنطوق القرار الجديد وتوصي    
تطلب خدماته ، إال عندما يراد له أن يصدر شهادة حسن سلوك لواشـنطن أو للتغطيـة علـى مواقـف                     

 .وسياسات غير مقبولة وغير مبررة تصدر عنها
، لكـأن   " لعجز وقلـة الحيلـة    ا"أما الترحيب الفلسطيني بالقرار المذكور ، فال يمكن النظر إال من بوابة             

القرار بات القشة التي يتعلق بها المفاوض الفلسطيني الغريق في مستنقع األوحال اإلسرائيلية ، أو لكـأن                 
بأن لحيـاتهم بقيـة ،      " المفاوضات حياة "القرار هو بارقة األمل األمل الوحيدة التي تشعر أصحاب خيار           

 ".١٨٥٠لقرار ا"وبأن ثمة فصل جديد بانتظارهم وتحت عنوان 
وال أدري كيف يرحب بقرار ال يرفع الحصار عن مليون ونصف مليون فلسطيني جائع ومحاصر ويائس               

ال أدري كيف يرحب بقرار ال يقطع بوقف االستيطان ، حتى ال نقول ال يدعو لتفكيـك                 ...في قطاع غزة  
 كيف يرحب بقرار ال     ال أدري ...المستوطنات غير الشرعية ، وجميع االستيطان في فلسطين غير شرعي         

 ألف  ١١ حاجز واحتجاز أكثر من      ٦٠٠ينهي معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية جراء نشر أكثر من           
مواطن خلف القضبان ، فيما شاليط يذكر باالسم ويطلب إطالق سراحه من دون قيد أو شرط ، بل ومن                   

 دون مفاوضات أو تبادل أسرى
 يقرأ من نيويورك ، ال من القرار الدولي وال مـن بيـان الرباعيـة    والحقيقة أن مستقبل عملية السالم ال     

الدولية ، مستقبل عملية السالم يقرأ أساسا من بوابة العاشر من شباط القادم ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية                
 المنتظرة ، فهناك ، وربما هناك فقط ، سيتقرر مصير العملية السالم ، وكل المؤشرات تقطع بأن األسوأ                 

 .ما زال بانتظار عملية السالم والشعب الفلسطيني
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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 ! واالنعطافة نحو اليمين".. إسرائيل" .٥٢

 خالد وليد محمود 
ورغم أنه سـبق لالنتخابـات أن       . تفصل الناس عن االنتخابات اإلسرائيلية اآلن فترة ال تقل عن شهرين          

ئية جرت هنا وهناك إال أن الجميع يتعامل هذه المرة          تغيرت وجهتها خالل فترة أقل من ذلك ألحداث فجا        
الجناح اليميني  -إال أن استطالعات الرأي العام االسرائيلي ترجح فوز الليكود          . على أن نتائجها محسومة   

 . في تلك االنتخابات وتولي رئاسة الحكومة القادمة-المتشدد مع كتلتي المتدينين األصوليين
أن ثمة اقبال واسع من رموز اليمين المتطرف على االنتـساب إلـى حـزب               الالفت النتباه المراقب هو     

، من أبرزهم الوزير األسبق بنيامين بيغن، نجل رئيس الحكومة األسبق مناحيم بيغن، الذي انشق               "الليكود"
، احتجاجاً على إجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلـسطينية،         ١٩٩٩في انتخابات العام    " الليكود"عن  
 .ع اتفاقيات مرحلية معها، من بينها اتفاق الخليلوتوقي

الربع "وكذلك عودة الوزير األسبق دان مريدور، الذي أحجم عن المشاركة في اللعبة السياسية، وبقي في                
وكمـا كـان    ". كديما"، مع ميول سياسية أكثر اعتداالً، وأقرب إلى         "كديما"و" الليكود"، بين حزبي    "الخالي

ى الليكود رئيس هيئة األركان األسبق موشيه يعلون، داعية الحـرب الـدائم، الـذي               متوقعاً فقد انضم إل   
يكشف يوميا عن مواقفه اليمينية المتشددة، ليتبعه قائد الشرطة األسبق آساف حيفيتس وغيرهما الكثيـر،               
إلى درجة أن نتنياهو رفض مثالً ضم عضو الكنيست اليميني العنصري المتطرف ايفي ايتام، من كتلـة                 

 .، خوفاً من اتهام الحزب بسقوطه في معسكر اليميني المتشدد"هئيحود هليئومي"
الليكـود   "مؤشرات استطالعات الرأي  تدل على أن الرأي العام االسرائيلي بات أشد تعاطفاً مع حـزب                 

ثقة ويبدو أن األخير استطاع خالل السنتين األخيرتين استعادة ثقة الجمهور اإلسرائيلي و مضاعفة هذه ال              "
 . مرة ومرتين

وال يستطيع الكثير من المراقبين  تفسير أسباب العودة القوية لحزب الليكود سوى االخفاقات التي منـي                 
فالجمهور اإلسـرائيلي   . الذي كان نوعا من وسط يمين، أكثر مما هو حقا حزب وسط           "كاديما"بها حزب   

 وال يستغرب الكثير من المالحظـين       .يبتعد تدريجيا وبشكل دؤوب عن اليسار وأحزابه ومنذ زمن طويل         
انجراف المجتمع اإلسرائيلى برمته إلى اليمين السياسى إذ إن جذور هذا التيار المتطرف وفكره منغرسة               

وعلى ما أنجزته القيادات اإلسرائيلية فى العقود األولى من         ) إسرائيل(عميقا فى الفلسفة التى قامت عليها       
 .تأسيس الدولة
وهذا يعنـي   . شكل نوعاً من الخيبة من أحزاب الوسط حتى لو كانت وسط اليمين           "يما  كاد" ويبدو أن فشل  

ألنه لم يلتف تمامـاً حـول أرييـل         " الليكود"أن الجمهور اإلسرائيلي عاقب في االنتخابات السابقة حزب         
 . كان جذاباً"كاديما "شارون وليس ألن 

أو على األقل صـورة     ) إسرائيل(مة المقبلة في    وإذا كانت انتخابات الليكود الداخلية ستجسد صورة الحكو       
 عن نتائج االنتخابات الداخلية تبين فشل رئـيس         ٢٠٠٨-١٢-٩عمودها الفقري؛ فإن إعالن الحزب يوم       

وبهـذا المعنـى    . يمين إذ تبدو أنها قائمة يمين متطرف       -الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشكيل قائمة وسط        
ابات الداخلية للحزب باتت تمتلك تذكرة شبه مضمونة لدخول الحكومـة           فإن األسماء التي أفرزتها االنتخ    

المقبلة بل إن الصراع داخل الليكود  سواء بين نتنياهو ومعسكر اليمين المتشدد بقيادة موشيه فايغلين، أو                 
بين نتنياهو ومعسكر الشرقيين بزعامة سيلفان شالوم، هو في الواقع صراع على من يتحكم بمقـود إدارة                 

 !. ولة العبرية ليس إالالد
اليوم الجمهور اإلسرائيلي يبدو أنه  ال يرى صورة مشوهة لحزب الليكود ، بل يراها أشد نقاء وصـفاء                   

 سـيكون  ٢٠٠٩وبالتالي فإن حزب الليكود موديـل    . والعمل وأحزاب أخرى  " كاديما"من صورة كل من     
لسطينيين ومع السوريين، ويفضل جموداً     أشد يمينية وتطرفاً مما كان ، وهو يرفض أية مفاوضات مع الف           
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ومن هذا المنطلق تخشى الكثير من األوسـاط        . سياسياً على السالم الذي سيكلفهم تسوية وتبادل أراضي       
اإلسرائيلية وحتى العربية، من هذا التمدد الجديد لليمين المتطرف، والذي تعتقد أن وصـوله إلـى سـدة                  

لمستوطنين وتحكّم األحزاب الدينية من جديد بالدولة اإلسرائيلية        الحكم ستؤدى إعادة االعتبار إلى سطوة ا      
ويظهر أن هذا األمر قد دفع الـرئيس اإلسـرائيلى وبعـض            . وانسداد أفق التسوية السياسية فى المنطقة     

األطراف العربية واليهودية واألمريكية الرسمية وغير الرسمية لإلسراع بتسويق المبادرة العربية إعالمياً            
، وذلك كمحاولة لقطع الطريق أمـام وصـول         )إسرائيل(حافة اإلسرائيلية والعربية الصادرة فى      في الص 

 .اليمين المتطرف إلى الحكم الذى سينسف، حسب رأيهم، كل مبادرات التسوية
  ١٩/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  :كاريكاتير .٥٣

  
  ١٩/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   


