
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصلحة فلسطينية علياالمفاوضات ويعد التهدئة  استمرار إلىعباس يلتقي بوش ويتطلع 
  رإذا ارتكب مجاز "فتح المعركة على مصراعيها"القسام تهدد االحتالل بـ : انتهاء التهدئة

  تأهبا الحتالل القطاع نفق ٦٠٠على اقتحام   دربت سالح الهندسة"إسرائيل"
   بسبب الحصارتتوقف عن العمل  غزةمخابز

  رايس تحذر حركة حماس من مغبة إقدامها على وقف التهدئة في قطاع غزة
 "اسرائيل" قد يشهد اوضاعا متفجرة في االراضي الفلسطينية و٢٠٠٩عام ال: يرتقرل

ال زالت تحتل"إسرائيل: "مصر
قطاع غزة وتتحمل مسؤولية 

  الوضع اإلنساني
  

 ٤ص ... 

 ٢٠/١٢/٢٠٠٨١٢٨٩السبت



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٤ مصلحة فلسطينية علياالمفاوضات ويعد التهدئة  استمرار إلىعباس يلتقي بوش ويتطلع  .٢
 ٥   بالحصارإلسالمية دليل على أن األمة ضاقت ذرعاًالمظاهرات في العواصم العربية وا: هنية .٣
 ٥  وقف التهدئة قرار فلسطيني صرف ال عالقة له بأية أجندة: بحر .٤
 ٦   مسؤولية انهيار التهدئة ويحذر من تصعيد إسرائيلي"إسرائيل"مصطفى البرغوثي يحمل  .٥
 ٦  بند حق العودةتسويق المبادرة العربية تتجاهل  يافطات لنشرالسلطة ت": القدس العربي" .٦
 ٦ ال مشكلة للشرطة في غزة مع الجبهة الشعبية: مصدر أمني فلسطيني .٧

    
    :المقاومة

 ٧  إذا ارتكب مجازر "فتح المعركة على مصراعيها"تهدد االحتالل بـ القسام : انتهاء التهدئة .٨
 ٧  األجنحة العسكرية للفصائل تتبنى إطالق صواريخ على أهداف إسرائيلية قريبة من غزة .٩
 ٨ أوروبيةتى وان كان دولة  ح نزيهاًنريد وسيطاًلكن .. يمكن تجديد التهدئة:قيادي في حماس .١٠
 ٨   "إسرائيل"بين الفصائل ووساطات عربية لتمديد التهدئة ": األخبار" .١١
 ٨  بداية تحرك محلي وإقليمي إلجهاض محاوالت فك الحصار عن غزة": حماس" .١٢
 ٨  قاومة خيار ال رجعه عنه ولن نجدد التهدئة التي استفاد منها االحتاللالم: نافذ عزام .١٣
 ٩   انقسام في موقف فتح تجاه التهدئة وااللتزام بها .١٤
 ٩  نشجع تجديد التهدئة بشرط أن تكون متوازنة ومتبادلة وشاملة: عزام األحمد .١٥
 ٩      وساطة عربية لتمديد والية عباس والتشريعيوجود  فتح وحماس تنفيان .١٦
١٠  موقف حماس من والية عباس سياسي وليس قانوني: عيسى قراقع .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  حتالل على حدود غزةانتهاء التهدئة يرفع استعدادات جيش اال .١٨
١١   تأهبا الحتالل القطاع نفق ٦٠٠على اقتحام   دربت سالح الهندسة"إسرائيل" .١٩
١١   بن إليعيزر يهدد بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة .٢٠
١١  في االستطالعات" كاديما"و" الليكود" تساوي :استطالع .٢١
١٢   هروب أعداد كبيرة من سديروت بعد اعالن انتهاء التهدئة  .٢٢
١٢   ألف رسالة إسرائيلية لباراك تؤيد رفض الخدمة في جيش االحتالل٢٠ .٢٣
١٢  لسوريين في لندنأولمرت يلتقي عددا من ا .٢٤
١٣  تنازالت أولمرت لسوريا لن تلزمني: نتنياهو .٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  صل شواطىء غزةتالقطرية لكسر الحصار " الكرامة"سفينة  .٢٦
١٣   في نعلين وبلعين ضد الجدارين مسيرتفي صحافيين ٤ متظاهراً و١٣إصابة  .٢٧
١٣  معابر قطاع غزة قضية إنسانية ال عالقة لها بالتهدئة: الخضري .٢٨
١٤    أطفال٧ فلسطينيا خالل التهدئة بينهم ٤٩استشهاد : إحصائية .٢٩
١٤   بسبب الحصارملتتوقف عن الع  غزةمخابز .٣٠
١٤       تستنكر تشكيك عباس بمحاوالت فك الحصار" غزة الحرة" .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

١٤ االسرى يعانون برد الشتاء جراء منع ادخال المالبس لهم: "األسرى للدراسات" .٣٢
١٥ تقوم على أرض مسجلة باسم الفلسطينيين"  عوفرا" ة مستوطنةمن مساح % ٦٠: بتسيلم .٣٣
١٥ على حدود غزةمقتل فلسطيني داخل نفق  .٣٤
١٥ أهمية تعزيز هامش الحريات في األراضي الفلسطينيةملتقى الحريات يؤكد : البيرة .٣٥
   

   :صحة
 ١٥    تحذر من انهيار الجهاز الطبي في غزةجمعية حقوقية إسرائيلية .٣٦
   

   : األردن
١٦  الحركة االسالمية تنظم مهرجانين لكسر حصار غزة في المنارة والرصيفة .٣٧
   

   :لبنان
١٦  ةفي مظاهرة تنديدا بحصار غزعشرات اآلالف : لبنان .٣٨
١٧  على الحدود تخطف مزارعين لبنانيين"اسرائيل" .٣٩
١٧  في المخيماتنصر على تثبيت الهدوء والقضية الفلسطينية من الثوابت: بهية الحريري .٤٠
١٧  "إسرائيل" في حروبها مع براعة حزب اللّه فاقت الجيوش العربية: واشنطن .٤١
١٧ مساهمة الفلسطينيين في االقتصاد اللبنانيحول دراسة : لبنان .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٨  لم نتلق طلبات بتجديد الهدنة: مصر .٤٣
١٨ لية تقويض التهدئة يحمل حماس مسؤوسؤول مصريم :"عكاظ" .٤٤
١٨   توصي باسقاط القدس من الئحة المواقع االسرائيلية للتراث العالمي" االلكسو" .٤٥
١٩  تظاهرتان في السعودية والبحرين تندادن بحصار غزة .٤٦
١٩ المستفيد الوحيد من االنقسام الفلسطيني" إسرائيل: "عصمت عبد المجيد .٤٧
١٩  أنقرة ستطالب أولمرت بإنهاء حصار غزة ودفع السالم .٤٨
٢٠ تقيم مهرجانا حاشدا للتضامن مع الفلسطينيين ضد الحصار" حمس: "الجزائر .٤٩
   

   :دولي
٢٠ ايس تحذر حركة حماس من مغبة إقدامها على وقف التهدئة في قطاع غزةر .٥٠
٢٠   وولش يتوقع تقدم عملية السالم من دون حماس .٥١
٢٠  موسكو تدعو حماس إلى إعادة النظر في موقفها من التهدئة .٥٢
٢٠   ليس مكافأة لها”إسرائيل“ترفيع العالقات مع : األوروبية بنيتا فالدنرالمفوضة  .٥٣
٢١  في سلم أولوياتهنزاع الشرق األوسط  ليكون سندفع الرئيس األميركي: االتحاد األوروبي .٥٤
٢١  ت الضفة الغربيةبريطانيا تحذر مواطنيها من شراء ممتلكات في مستوطنا .٥٥
٢١  معاناة وخلق أزمة حادة فيما يتعلق بحقوق اإلنـسان وكرامتهمن الحصار زاد ال: "اوتشا" .٥٦
٢٢   إذا جددت االغتياالت في غزة"إسرائيل"بلير لن يشجب : "هآرتس" .٥٧
٢٢ ٢٤٢فيات قرار مجلس األمنخل" اإلندبندت"روبرت فيسك يكشف في  .٥٨
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    :تقارير
٢٢ "اسرائيل" قد يشهد اوضاعا متفجرة في االراضي الفلسطينية و٢٠٠٩العام  .٥٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  نقوال ناصر... هدية بوش الوداعية لالحتالل... ١٨٥٠القرار  .٦٠
٢٦  عريب الرنتاوي... لًَم ال؟ .. "توصية بحز رؤوس قادة حماس" .٦١
٢٧  علي بدوان... نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية .٦٢
٣٠ راجانا حمّية... الفلسطيني مشاركاً في دورة االقتصاد؟ .٦٣
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  ال زالت تحتل قطاع غزة وتتحمل مسؤولية الوضع اإلنساني" إسرائيل: "مصر .١

من القاهرة عن مراسلها عبدالرؤوف أرناؤوط، و ، ٢٠/١٢/٢٠٠٨ الوطن السعودية، ذكرت صحيفة
ده للوضع القانوني وكالة د ب أ، أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد أن رؤية بال

". أنه جزء من األرض الفلسطينية المحتلة وأنه ال يزال تحت االحتالل اإلسرائيلي"لقطاع غزة تقوم على 
من القطاع لم يترتب " إسرائيل"وأوضح المتحدث في بيان، أن االنفصال أحادي الجانب الذي قامت به 

ض حيث إن الضفة الغربية وقطاع غزة تحرير القطاع من االحتالل كما يعتقد أو يدعي البع"عليه 
والقدس الشرقية تشكل جميعا وحدة جغرافية واحدة ال يمكن التعامل معها بشكل مجزأ، وإال اعتبر ذلك 

وحذر من أن التجاوب مع الطرح القائل بأن القطاع يعد أرضا محررة ". بمثابة ضربة قاصمة لوحدتها
دارة القطاع على الجار المتاخم له وهو مصر، وهو ما ال يمثل تجاوبا مع المخطط الرامي إللقاء عبء إ"

من مأزق االحتالل وإلقاء تبعاته على مصر، " إسرائيل"يمكن قبوله، السيما أنه يعد مخرجا مثاليا لـ
مصر، سمحت حتى اآلن بمرور ما "وشدد على أن ". األمر الذي ينتج عنه تصفية القضية الفلسطينية

لى مدار األشهر العشرة الماضية دخوال وخروجا من وإلى القطاع في  ألف فلسطيني ع٢٠يزيد على 
ال تتوانى عن االتصال المكثف بالجانب "وأوضح أن مصر ". مناسبات مختلفة وألسباب إنسانية متعددة

  ".بالقطاع" إسرائيل"اإلسرائيلي لفتح المعابر التي تربط 
من شواهد "رجية المصرية أكد أن ، أن بيان الخا٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،  وأضافت صحيفة

ما زالت تسيطر على المجالين البحري والجوي للقطاع وعلى معظم حدوده ومنافذ " إسرائيل"االحتالل أن 
، طبقا للقانون الدولي والتفاقية جنيف "إسرائيل"وتابع البيان أن ". خروج ودخول السلع واألفراد منه وإليه

تبارها سلطة احتالل بتوفير عناصر الحياة األساسية من كهرباء ومياه الرابعة تحديدا، ال تزال ملزمة باع
 .حسب وكالة الصحافة الفرنسية" ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين في األرض التي تحتلها

  
 مصلحة فلسطينية علياالمفاوضات ويعد التهدئة  استمرار إلىعباس يلتقي بوش ويتطلع  .٢

  أعـرب   الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس       أن واشنطنمن   ١٩/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين،   نشرت  
 على مواصلة الجهود التي يقوم بهـا        أوباما القادمة لباراك    األميركية اإلدارةالجمعة عن ثقته في تصميم      

 فـي   األميركـي وقال عباس الذي جاء يودع الرئيس        .اإلسرائيليالرئيس بوش لتسوية النزاع الفلسطيني      
 مـن   أولانتم  .  جهودكم من اجل عملية السالم     وأبداً ال زلنا نذكر وسنذكر دائماً    "،  بداية مباحثاته مع بوش   

 إطـالق  بـوش    أعادوذكر عباس كيف    ".  وسالم بأمن، تعيشان   وإسرائيل شعار الدولتين، فلسطين     أطلق
ية  بنها "إسرائيل" اتفاق مع    إلىورغم عدم تحقيق الهدف المعلن في التوصل         ."أنابوليس"عملية السالم في    



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

وقـال   .يناير / كانون الثاني  ٢٠ السلطة في    أوباما عباس انه سيواصل المفاوضات بعد تولي        أكد،  ٢٠٠٨
 ". الجديدة من اجل المتابعة في المستقبل القريباإلدارة إلى كل هذه الجهود ستنقلونها أن متأكدون إننا"

 وأوضح. ا بدعم عملية السالم    مؤخرا قرار  األمن بوش من جانبه عن ارتياحه العتماد مجلس         أعرببينما  
 عملية المفاوضات الثنائية ال رجعة فيها وان هذا هو الطريق نحو قيـام دولـة                أنيؤكد  " القرار   أنبوش  

 ".األوسطفلسطينية وهو الطريق نحو السالم في الشرق 
 ن عباس طلب من بوش    أ لفرانس برس    أكد لكن صائب عريقات     التهدئةولم يدل الرئيسان بتعليقات حول      

وقال عريقات   ".مساعدتنا في جهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة على اعتبار ذلك مصلحة فلسطينية عليا             "
تحـدث  "ضـاف   أو ". قطاع غزة  إلى الغذاء والدواء والوقود والكهرباء      إيصالطالب الرئيس باستمرار    "

 بمـصداقية   إلضـرار وا اتفاق   إلى عن االستيطان مؤكدا انه السبب الرئيسي لعدم توصلنا          أيضاًالرئيس  
 ".عملية السالم

المتحـدث   أن   برهوم جرايـسي  ،  الناصرة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن،   وأضافت  
التهدئة ضرورية لحقن الدم الفلسطيني والسماح لـسكان         "إنقال    ردينة أبوباسم الرئاسة الفلسطينية نبيل     

 اإلسـرائيلي لرفع الحـصار    "لسلطة الفلسطينية يسعى    ضاف ان رئيس ا   أو". غزة بمتابعة حياتهم اليومية   
 وقـف   إلى أيضاً إسرائيلالرئيس عباس يدعو     "أن، مؤكدا   " تعرقل جهوده  أالالمفروض على غزة ويجب     

  ".تصعيدها فورا
  
   بالحصارالمظاهرات في العواصم العربية واإلسالمية دليل على أن األمة ضاقت ذرعاً: هنية .٣

لحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أن المظاهرات التي خرجـت فـي            اعتبر رئيس ا  : ألفت حداد 
العواصم العربية واإلسالمية للمطالبة برفح الحصار عن الشعوب العربية ضاقت ذرعا بالحـصار، وأن              

وأعرب هنية، في تصريحات له عقب صالة الجمعة، عن تقديره للدعوات            .الشعب الفلسطيني ليس وحده   
ألحزاب القومية ومؤتمر األحزاب العربي واإلسالمي والحركات على االمتـداد العربـي            التي وجهتها ا  

ونداء حسن نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا اللبناني للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة                 
إن هذه االعتصامات والمسيرات تدل على أن األمة قد ضـاقت ذرعـا             "وقال   .بهدف كسر الحصار عنه   

وهذه رسالة لكل الذين يحاصرون     . بهذا الحصار، وأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مواجه الحصار         
وطالب هنية الحركة الشعبية وعلماء األمـة        ".الشعب أن يرفعوا أيدهم عن شعبنا وان هذا ينهوا الحصار         

  .عب الفلسطينيأن يستمروا في هذه الفعاليات في كل العواصم حتى رفع الحصار وإنهاء معاناة الش
 ١٩/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  وقف التهدئة قرار فلسطيني صرف ال عالقة له بأية أجندة: بحر .٤

 أحمد بحر مسؤولية قـرار رفـض التجديـد          .ل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة د      حّم: غزة
ت بها طيلـة األشـهر     ، وأكد أن الخروقات التي نفذتها واالعتداءات التي قام        "إسرائيل"التفاق التهدئة إلى    

ونفى بحر   .الست الماضية من عمر التهدئة هي التي دفعت بفصائل المقاومة إلى اتخاذ قرار عدم التجديد              
ـ    : أن يكون وقف التهدئة تنفيذا إلمالءات إيرانية أو سورية، وقـال          " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

ئل هي التي اجتمعت وقررت، والحـديث        فلسطيني، والفصا  -قرار عدم التجديد للتهدئة قرار فلسطيني       "
عن أن وقف التهدئة تنفيذ ألجندة سورية أو إيرانية كالم تحريضي على المقاومة، وال شك أننـا نعتـز                   

كن قرارنا قرار   لبتواصلنا مع مختلف الشعوب اإلسالمية ونرحب بأي شكل من أشكال الدعم والتعاون، و            
  ".فلسطيني صرف

  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
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   مسؤولية انهيار التهدئة ويحذر من تصعيد إسرائيلي"إسرائيل"لبرغوثي يحمل  امصطفى .٥
 اإلسرائيلية العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة       األمين مصطفى البرغوثي    .حّمل النائب د  : رام اهللا 

بب  تتحمل مسؤولية انهيـار التهدئـة بـس        "إسرائيل"وقال إن   . مسؤولية التدهور الحاصل في قطاع غزة     
تصعيدها العسكري وخروقاتها المتكررة للتهدئة وعدم التزامها بأهم شـروطها وهـو رفـع الحـصار                

 لم تلتزم للحظة واحدة بالتهدئة وواصلت طـوال         "إسرائيل"وأكد البرغوثي أن    . اإلجرامي عن قطاع غزة   
يس من مـصلحتها    الفترة السابقة عمليات القتل واالغتيال والحصار واالجتياحات في الضفة وغزة وأنه ل           

وحذّر البرغوثي من مغبة قيام قوات االحتالل بمغامرة عسكرية في قطاع غزة في ظل              . استمرار التهدئة 
ورأى البرغوثي أن الرد الفلسطيني على ذلـك       . التهديدات المتطرفة التي يطلقها المسؤولون اإلسرائيليون     

 االنقسام المـؤذي والتوافـق علـى آليـات          التصعيد يكمن في استعادة الوحدة الوطنية فورا وإنهاء حالة        
   .وشروط التهدئة بما يتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني

  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  حق العودةتتجاهل بند  يافطات لتسويق المبادرة العربية نشرالسلطة ت":  العربيالقدس" .٦

لطة الفلـسطينية ودائـرة      الـس  إليها التي بادرت    اإلعالمية تتواصل الحملة    : زهير اندراوس  -الناصرة  
 إلقنـاع المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لنشر المبادرة العربية في الدولة العبرية في محاولـة               

ـ     . بقبول المبادرة  اإلسرائيليالرأي العام     المسؤولين عن الحملة    أن" القدس العربي "وفي هذا السياق تبين ل
 الدولة العبرية، باشروا بنـشر يافطـات        أنحاءة وفي جميع     العبري اإلعالم الضخمة في وسائل     اإلعالمية
 حـق عـودة الالجئـين       أن، ولكن الالفت    "إسرائيل" العامة في    األماكن كبيرة في الشوارع وفي      إعالنية

 فـي الـصحف     اإلعالنـات  أن التي شُردوا منها، لم يتم ذكره باليافطات، مع          أراضيهم إلىالفلسطينيين  
  .لق بحق الالجئين الفلسطينيينالعبرية ذكرت البند المتع

وفي هذا السياق، قال البروفسور اشير ساسار، وهو باحث كبير في معهد ديان للدراسات االسـتراتيجية،                
 "إسرائيل" أن المبادرة العربية هي مبادرة مباركة، وعلى الرغم من          إن،  أبيبوهو معهد تابع لجامعة تل      

ّن المبادرة تتضمن بنـدا     إ أيضاوقال   .نّها ترفضها أ تعلن   أن ال توافق على جميع بنودها، فانّه من الخطأ       
راضيهم، حيث قرر مـؤتمر القمـة       أ إلىيتعارض مع نفسه، وهو البند الذي يتعلق بحق عودة الالجئين           

 ١٩٤ حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين بموجب القـرار          إلىالعربية في الرياض انّه يجب التوصل       
 بدايـة  إنويضيف الباحـث   . التوطينأشكال شكل من أيلعمومية، شريطة رفض الذي اتخذته الجمعية ا   

 كان العرب   إذا حول حق العودة،     "إسرائيل"الجملة ال تتماشى مع نهايتها، فكيف يمكن التوصل التفاق مع           
 .يمم فلسطين، كما جاء في القرار األ      إلىمنذ البداية يرفضون توطين الالجئين الذين ال يرغبون بالعودة          

 تـوطين   أشكال شكل من    أي المبادرة العربية ترفض     أنوالمشكلة الرئيسية وفق الباحث ساسار تكمن في        
وهـاجم   .األخـضر  داخل الخط    إلى ماليين الالجئين    إعادة ترفض   "إسرائيل"الالجئين الفلسطينيين، الن    

 يعملـون علـى     إنهـم  التجارية في الصحف العبرية وقـال        اإلعالناتالباحث بشدة المسؤولين عن نشر      
 الدولة العبرية مـن     أنحاءّن اليافطات الكبيرة التي تّم نشرها في جميع         إالمغالطة، وفي هذه العّجالة يقول      

 والترصد عدم ذكر موضوع الالجئـين بـالمرة، وهـذا    اإلصرارقبل المسؤولين عن النشر تّم عن سبق        
 . حد تعبيرهي مكان، علىأ إلى المغالطة لن تقود أن يؤكد وفق منطقه، األمر

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  ال مشكلة للشرطة في غزة مع الجبهة الشعبية:  أمني فلسطينيمصدر .٧

حكومة الفلسطينية المقالة وجود أي مواجهات مباشرة بين الجبهـة          ال نفى مصدر أمني مسؤول في       :غزة
الشعبية الذي استشهد ليل    الشعبية لتحرير فلسطين وعناصر الشرطة إثر تشييع جنازة أحد عناصر الجبهة            
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وطلب االحتفاظ  " قدس برس "وأكد المصدر األمني الذي تحدث لـ        .األربعاء الماضي بصاروخ إسرائيلي   
باسمه، أن الحكومة الفلسطينية كانت قد صادقت على قرار للشرطة يقضي بعدم استخدام األسلحة النارية               

 أن تصيب بنيرانها أطفاال عزل أو نساء أو رجاال،          أثناء تشييع الجنائز أو المهرجانات الخطابية خشية من       
لقد تدخلت الشرطة لدى الجبهة الشعبية من بـاب         : "وأضاف .وتعيد مظاهر الفلتان األمني إلى قطاع غزة      

التذكير ال أكثر وال أقل، وطلبت منهم عدم استخدام األسلحة النارية، في جنازة أبو عوكل، ولم تحـصل                  
  ". أمنيةأي اشتباكات وال أي مشاكل

  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  إذا ارتكب مجازر "فتح المعركة على مصراعيها"القسام تهدد االحتالل بـ :  التهدئةانتهاء .٨

نسخة منه انتهـاء    " القدس العربي " كتائب القسام فجر الجمعة في بيان تلقت          أعلنت : اشرف الهور  -غزة  
االحـتالل  "وحـذرت    ".طه واستحقاقاتها االساسية  نتيجة لتنكر االحتالل لشرو   "اتفاق التهدئة وعدم تمديده     

فـتح  "، مهددةً بـ    "ارتكاب جرائم جديدة  "من مغبة االقدام على اي عدوان على قطاع غزة او           " االسرائيلي
  ".المعركة على مصراعيها ورد قاس ومؤلم

 ان االحـتالل    اسرائيل المسؤولية الكاملة عن خرق وانتهاك وانهاء هذه التهدئة، مؤكـدةً          " القسام"وحملت  
العدو الصهيوني لم يلتـزم     "وقالت   ".اجهض التهدئة مبكرا واوصد االبواب في سبيل تمديدها او تجديدها         "

بشروط التهدئة والمتمثلة في وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر ثم نقـل التهدئـة الـى الـضفة                   
  ".ر وهي انهاء الحصار وفتح المعابرالغربية، وانه تجاهل القضية االساسية في هذا االتفاق بشهادة مص

سوف تتصرف وتتحرك علـى االرض بمـا تمليـه مـسؤولياتها            "وشددت على انها وفصائل المقاومة      
وحسب ما اعلن وقت اتفاق التهدئة، فان الطرفين الفلسطيني واالسـرائيلي ملزمـان              ".وواجباتها الوطنية 

ائيل بفتح معابر قطاع غزة المغلقـة، وانهـاء         بوقف الهجمات، على طول الحدود، مقابل ايضا قيام اسر        
الحصار، غير ان التهدئة شهدت اضطرابات، في اعقاب قيام اسرائيل بشن هجمات علـى غـزة، كـان                  

  .اعنفها بداية الشهر الماضي
 خرقا اسرائيليا التفاق التهدئة، موضحةً في تقرير احصائي لها          ١٨٥انها رصدت   " كتائب القسام "وذكرت  

 شخـصا   ٥٣، فيما اصيب    ٢١طينيين الذين استشهدوا برصاص اسرائيل خالل التهدئة هو         ان عدد الفلس  
  . مواطنا٣٨وتم اعتقال 

 حالـة اغـالق للمعـابر، عـدا عـن           ٥١، و ١٥واشارت الى ان عدد التوغالت االسرائيلية وصل الى         
ة بتنفيذ سلـسلة    استهدافات االحتالل للصيادين والمزارعين، وذكرت انها ردت على الخروقات االسرائيلي         

  .من الهجمات
لعدم "الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية ان التهدئة قد انتهت         " كتائب المقاومة الوطنية  "من جهتها اكدت    

  ".التزام اسرائيل بأدنى شروطها
ودعت كافة االذرع العسكرية المقاومة الى ضرورة التنسيق المشترك بأعلى مستوياته، وذلك من خـالل               

ات مشتركة لمواجهة التهديدات االسرائيلية وإلدارة المعركـة مـع العـدو بوحـدة ميدانيـة             غرفة عملي "
  ".مشتركة

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   العسكرية للفصائل تتبنى إطالق صواريخ على أهداف إسرائيلية قريبة من غزةاألجنحة .٩

نتهاء التهدئة هجمـات علـى   شنت الفصائل الفلسطينية الجمعة وهو اليوم االول ال     :ـ اشرف الهور   غزة
ومنذ ساعات فجر الجمعة هاجمت فصائل المقاومة فـي غـزة            . المحيطة بقطاع غزة   اإلسرائيليةالبلدات  

  .البلدات االسرائيلية القريبة من القطاع بعدد من الصواريخ المحلية الصنع وقذائف الهاون
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قطاع غزة الجنوبية بثالثة صـواريخ      القريب من حدود    " اشكول"انها قصفت تجمع    " سرايا القدس "وقالت  
التابعة لحركة فتح مسؤوليتها عن اطالق صاروخ علـى بلـدة           " كتائب االقصى "وتبنت   .من صنع محلي  

صـمود  "سديروت، فيما قالت كتائب ابو علي مصطفى انها قصفت ذات البلدة بصاروخ اخر من نـوع                 
  .حل عوز العسكري بقذائف الهاون، ثم عادت وتبنت مسؤوليتها عن قصف ومهاجمة موقع نا"المطور

  ".تأتي استمرارا وتأكيدا على خيار المقاومة مع االحتالل"وشددت الفصائل الفلسطينية على ان هجماتها 
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 أوروبية حتى وان كان دولة  نزيهاًنريد وسيطاًلكن .. يمكن تجديد التهدئة:  في حماسقيادي .١٠

قال القيادي في الحركة عاطف عدوان، إنه يمكن تجديد اتفاق التهدئة مع  : كفاح زبون- رام اهللا 
 ضرورة ان يكون عبر وسيط نزيه وضمن توافق أكدلكنه » وهذا ليس ببعيد«، في قطاع غزة إسرائيل

عما اذا كانت حماس تنوي تغيير » الشرق االوسط«وردا على سؤال لـ . كاملإسرائيليوطني وبالتزام 
هذا مرتبط بطبيعة العمل والدور الذي سيلعبه الوسيط، واذا بقي عدم النزاهة فإن « قال الوسيط المصري،

نريد وسيطا نزيها حتى وان كان «وقال عدوان . »كل طرف من حقه ان ينظر أين هي مصلحته العامة
  .»أوروبيةدولة 

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  " إسرائيل"ائل وبين الفصوساطات عربية لتمديد التهدئة ": األخبار" .١١

دوالً عربية بدأت التحـرك     «من مصادر فلسطينية مطلعة، أن      » األخبار«علمت  :  أحمد شاكر  -رام اهللا   
لتمديد التهدئة بين الفصائل في غزة وإسرائيل خشية تدهور األوضاع، وعقب رفض القاهرة التواصل مع               

أخرى أبدت اسـتعدادها لتمديـد      حماس وفصائل   «وأضافت إن   . »حماس للبحث في المطالب اإلسرائيلية    
التهدئة مع إسرائيل شريطة تنفيذها مطالب الفصائل وكسر الحصار عن غزة، وفتح المعـابر التجاريـة                

  .»وإمداد القطاع المحاصر باحتياجاته اليومية
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨األخبار، 

  
  بداية تحرك محلي وإقليمي إلجهاض محاوالت فك الحصار عن غزة": حماس" .١٢

رأفت ناصيف في تصريح صحفي مكتوب أرسل " حماس"و القيادة السياسية لحركة أشار عض: غزة
إلى بداية تحرك محلي وإقليمي إلجهاض محاوالت فك الحصار عن غزة، " قدس برس"نسخة منه لـ

   وهي تبارك باكورة التحركات الشعبية واإلسالمية التي شاهدناها هذا اليوم الجمعة" حماس"إن : "وقال
ل شعوبنا العربية واإلسالمية الى مزيد من التحرك واالستمرارية فيه حتى ينكسر الحصار فإنها تدعو ك

عن الشعب الفلسطيني، وتدعو حركات التحرر العربية واإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني عامه ألخذ 
  ".مواقعها للحفاظ على هذه التحركات واستمراريتها

  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  ومة خيار ال رجعه عنه ولن نجدد التهدئة التي استفاد منها االحتاللالمقا: نافذ عزام .١٣

أكد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام أن حركته لن تجدد التهدئة مع االحتالل خاصةً وأنها أفادت : غزة
وقال عزام في مهرجان أقامته حركته مساء اليوم الجمعة . إسرائيل أكثر مما أفادت الفلسطينيين

في مدينة غزة تكريما لعدد من شهداء الحركة أن المقاومة بالنسبة لحركته ليست مجرد تكتيك ) ١٩/١٢(
ال "وقال .  سياسي وإنما هي تعبير عن إيمان راسخ، مؤكداً أن المقاومة بالنسبة لهم خيار ال رجعة عنه
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ضات الفلسطينية يجوز الصراع الداخلي، وال يجوز أن يتكرس االنقسام، فلقد استفاد العدو من التناق
  ".الداخلية

  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  انقسام في موقف فتح تجاه التهدئة وااللتزام بها  .١٤

تضاربت تصريحات قادة حركة فتح السياسيين والعسكريين في قطاع غزة على خلفية تمديد التهدئة  :غزة
النـاطق باسـم األذرع   ، "أبو هارون"ففي حين أعلن  .التي أعلنت فصائل المقاومة انتهاءها صباح أمس

، "انتهاء التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي لعدم التزامـه بـشروطها         "العسكرية لحركة فتح في قطاع غزة،       
حركة "نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إبراهيم أبو النجا ما صرح به أبو هارون، مشيرا إلى أن                  

  ".ئيس محمود عباس موقف الحركة منهافتح لم تخول أحدا في الحديث عن التهدئة التي أعلن الر
وكان أبو هارون قد عقد مؤتمرا صحفيا في مدينة غزة عصر أمس، أكد خاللـه انتهـاء التهدئـة مـع                     

إن األذرع العسكرية لحركة فتح جاهزة للتصدي ألي عدوان على الشعب الفلـسطيني             : "االحتالل، وقال 
  ".في القطاع

الخيار الوحيـد ضـد     "إنها  :  إلى االلتفاف حول المقاومة، وقال     ودعا أبو هارون أبناء الشعب الفلسطيني     
 ".االحتالل اإلسرائيلي

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  نشجع تجديد التهدئة بشرط أن تكون متوازنة ومتبادلة وشاملة: عزام األحمد .١٥

في المجلس التشريعي عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ " فتح"كشف رئيس كتلة حركة : عمان
عن وجود اتصاالت مكثفة تجريها القيادة المصرية مع األطراف المعنية بالتهدئة من أجل " قدس برس"

إعالن نهاية التهدئة ليس مفاجئا، فقد كانت التهدئة هشة منذ البداية، : "أجل العمل على تجديدها، وقال
دوانها على الشعب حيث أنها لم تشمل الضفة الغربية، ومنذ أكثر من شهر وإسرائيل لم تتوقف عن ع

الفلسطيني، ولكن االتصاالت ال تزال جارية بين األطراف المعنية، وأنا أتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع 
  ".اتفاق تهدئة جديدة بعد أيام قليلة

ربما يكون هناك تصعيد في األيام القليلة المقبلة، ولكن أستبعد أن تقدم إسرائيل على اجتياح موسع : "وقال
 كما كان يلوح بذلك عدد من قادة المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، وأعتقد أن مصر على لقطاع غزة

اتصال بمختلف األطراف المعنية سواء في فصائل المقاومة أو في إسرائيل، ونحن في السلطة الفلسطينية 
ونفى  ".لنا رغبة جادة في التتهدئة ونشجع تجديد العمل بها بشرط أن تكون متوازنة ومتبادلة وشاملة

    .األحمد أي تأثير لنهاية التهدئة على مسار المفاوضات
  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
       وساطة عربية لتمديد والية عباس والتشريعيفتح وحماس تنفيان وجود .١٦

قال النائب الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد : عوض الرجوب - رام اهللا 
لطرح فكرة تمديد أو "االت بين حركتي حماس وفتح عبر وساطات عربية معينة هناك اتصإن الكريم 

 ". تأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية
التمديد لكل من الرئيس والمجلس التشريعي لفترة " حول -حسب المسؤول الفلسطيني- وتتمحور الوساطة 

 إلى توافق قبل إجراء هذه زمنية قد تصل ثالث سنوات، بحجة إتاحة الفرصة إلمكانية الوصول
 ". االنتخابات
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هذا األمر ال "ومع ذلك شكك عبد الكريم أثناء حديثه للجزيرة نت في إمكانية نجاح مثل هذه الوساطة ألن 
ينسجم مع المصلحة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني، رغم انسجامه مع مصالح أحد الفصيلين أو 

 ". كليهما
 قدورة فارس إنه ال توجد معلومات لديه حول الموضوع، لكنه لم حركة فتح في من جهته قال القيادي

 . يستبعد وجود واستمرار االتصاالت العربية لرأب الصدع الفلسطيني
من جهتها نفت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم صحة ما ورد في تصريحات عبد 

خصوص، ولم تتلق أي طرح أو عرض جديد، وأن أي الكريم، مؤكدة أنه لم يتوجه لها أي أحد بهذا ال
 .انتخابات وفق القانون تحتاج إلى تهيئة األجواء

 وقال برهوم للجزيرة نت إن حماس تعتبر موضوع االنتخابات الرئاسية والتشريعية كل في وقتها 
 ". استحقاق وطني يجب أن يتم تطبيقه بحكم القانون والدستور والقانون األساسي"

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ نت،الجزيرة 
  
  موقف حماس من والية عباس سياسي وليس قانوني: عيسى قراقع .١٧

في قاعة االتحـاد      ندوة سياسية  محافظة بين لحم  كتلة فتح البرلمانية في     نظمت  :  كتب حسن عبد الجواد   
الجدل حول مدة والية رئيس السلطة الوطنية محمود عبـاس          : "النسائي العربي، مساء أمس، تحت عنوان     

 عام المجلـس التـشريعي، والحقـوقي        أمين خريشة،   إبراهيم، والتي شارك فيها     "لسياسة والقانون بين ا 
المحامي شوقي العيسة مدير مركز انسان لحقوق االنسان، والدكتور طالب عوض الخبير فـي الـشؤون                

  .البرلمانية واالنتخابات
القوى والمؤسـسات والفعاليـات     وحضر الندوة، التي ادارها النائب عيسى قراقع، حشد كبير من ممثلي            

  . والهيئات الوطنية، ونواب وأكاديميون وإعالميون ومثقفون ونقابيون ومهنيون
وأشار قراقع، في بداية الندوة، الى ان االسابيع االخيرة شهدت الكثير من الجدل حول فترة رئاسة السلطة                 

، والذي كان خطاب رئيس     ٢٠٠٩ العام   الوطنية، واالدعاء بانتهائها في التاسع من شهر كانون الثاني من         
، اكد أن الحركة لـن تعتـرف        "حماس"وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية األخير في ذكرى انطالقة          

، ويعتبرون ان موقفهـا     "حماس"، مؤكدا أن الخبراء القانونيين يبطلون مزاعم        "ابو مازن "برئيس السلطة   
 كل مواد القانون االساسي، التي تحدث عـن االنتخابـات،           سياسي اكثر ما هو قانوني، باالستناد الى ان       

" ٢"، والذي ينص في المـادة      ٢٠٠٥ لسنة   ٩تنص على ان االنتخابات تجري وفقا لقانون االنتخابات رقم          
  . على ان تتم انتخابات الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد، في انتخابات عامة حرة مباشرة

ال يستند الى موقف قانوني، فالقانون قال كلمته بما ال يقبل التأويل وال             ) حماس(إن موقف   : "وقال خريشة 
موقف سياسي، يعبر عـن مـصالح       "، موضحا انه    "لبس فيه، فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية والرئاسية      

سياسية ضيقة، ويصدر عن جهة انتهكت كل االسس والمبادئ القانونية، عندما استولت على السلطة فـي                
  ". زة، ومارست فعالً يقوم على العنف الغتصاب السلطةغ

 ٢٠/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  انتهاء التهدئة يرفع استعدادات جيش االحتالل على حدود غزة .١٨

رفع الجيش اإلسرائيلي درجة استعداد قواته على الحدود بين إسرائيل وقطاع :  عبد القادر فارس- غزة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن إسرائيل . الن حماس انتهاء التهدئةغزة وألغى اإلجازات في أعقاب إع

نقلت رسالة إلى الفصائل الفلسطينية مفادها أنها غير معنية بإنهاء التهدئة لكنها سترد بصرامة على أي 
عودة : وتوقعت مصادر إسرائيلية ثالثة خيارات محتملة لمرحلة مابعد انتهاء التهدئة أولها.. انتهاك
أي محاولة فلسطينية لفرض تهدئة ،ة لحماس وباقي الفصائل للتهدئة بشكل غير معلن رسميا تدريجي



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

محاولة فلسطينية لفرض تهدئة ناقصة تنضبط فيها إسرائيل بردود مضبوطة : وثانيها. بحدها األدنى 
اريخ التصعيد الشامل ورد إسرائيلي قاس على إطالق الصو: وثالثها. على إطالق صواريخ محدودة يوميا

وذكرت صحيفة هأرتس أن إسرائيل المعنية بوقف شامل إلطالق النار تطمح لتحقيق الخيار األول وال . 
تستعجل ردودها الهجومية ويفضل وزير الدفاع ايهود باراك مدعوما بعدد من كبار الضباط ورؤساء 

  .األجهزة األمنية أن يحمل المجتمع الدولي مسؤولية أي تصعيد قادم لحماس
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ عكاظ،

  
  تأهبا الحتالل القطاع نفق ٦٠٠على اقتحام   دربت سالح الهندسة"إسرائيل" .١٩

 كشف التلفزيون االسرائيلي النقاب عن اشكال جديدة من التدريبات التي يخضع لها الجنود -تل ابيب 
قفي قطاع االسرائيليين ال سيما في سالح الهندسة والطرق الجديدة التي سيجري من خاللها اقتحام انفا

وبحسب تقرير جرى تصويره حديثا خالل مرافقة احد الصحافيين لسالح الهندسة االسرائيلي بدا .غزة 
 شهرا على هذه المهمة ، بل انهم اقاموا احتفاال ١٦وكأن الجنود انهوا التدريبات الخاصة التي استمرت 

   .بمناسبة انتهاء التدريبات الشاقة والمكثفة
سائل الحديثة القتحام االنفاق المفخخة وتفجيرها هو موضوع التقرير التلفزيوني حرب االنفاق ، او الو

ويتضمن التقرير تفاصيل هامة عن شكل التدريبات االسرائيلية وكيفية التخطيط االسرائيلي . االسرائيلي
اق انف( وبحسب التقرير فان هناك انواع من االنفاق  . نفق قد تكون تحت رمال قطاع غزة٦٠٠القتحام 

)  انفاق للخطف وغيرها - انفاق لالختباء -  انفاق مفخخة -  انفاق لتهريب االسلحة -لتهريب البضائع 
 .وان الحديث يدور عن عشرات الكيلومترات من االنفاق الممتدة باشكال واعماق مختلفة تحت االرض 

 ومعناها باللغة العربية جوهرة )يهلوم ( الوحدة التابعة لسالح الهندسة االسرائيلية المكلفة بالمهمة اسمها 
 .وهي التي ستتولى مهمة التمهيد للسيطرة على هذه االنفاق من خالل عدة طرق منها التفجير 

  ١٩/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
  
  بن إليعيزر يهدد بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة .٢٠

ادي التجاري الصناعي في تل هدد وزير البنى التحتية، بنيامين بن إليعيزر، في كلمته أمام مؤتمر الن
أبيب، الذي عقد يوم الجمعة بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وذلك بذريعة وقف إطالق النار من 

 .كما اعتبر أن مثل هذه العملية تخدم إيهود باراك في العملية االنتخابية. القطاع
يعمل بكل قوته على وقف إطالق وقال إنه بالنسبة إلسرائيل فقد انتهت التهدئة، وأن جيش االحتالل س

على الشعب الفلسطيني، الذي يدفع ثمنا غاليا بسبب قيادته، أن يدرك "وأضاف أنه  .النار من قطاع غزة
 ".أنه ال يوجد نصف تهدئة

وقال إن الجيش قد استغل . وأضاف أنه ال يزال يتمسك بموقفه بأن انتهاء التهدئة هو أفضل إلسرائيل
الجيش لم يكن أكثر جهوزية من قبل، وفي حال "وبحسبه فإن . االستعداد مجددافترة التهدئة من أجل 

  .على حد تعبيره" اضطر إلى دخول قطاع غزة فإنه سيقوم بذلك بالشكل األفضل
  ١٩/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  في االستطالعات" كاديما"و" الليكود" تساوي :استطالع .٢١

" معاريف"عام اإلسرائيلي، ونشرت نتائجه صحيفة      دلت نتائج استطالع للرأي ال    : ا ف ب   -القدس المحتلة 
 يومـا مـن االنتخابـات       ٥٣في الحكم ازدادت، إذ بينت انه وقبل        " كاديما"أمس ، أن فرص بقاء حزب       

 مقعـداً، حيـث     ٣٠حصيلته من مقاعد البرلمان، حيث وصل إلى        " كاديما"البرلمانية المبكرة، رفع حزب     
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 مقعداً أيضا، بعـد أن      ٣٠ليكون متساويا، الذي حصل على      " رض  الليكود المعا "قلص الفارق بينه وبين     
  . مقاعد٣متقدما عليه بـ" الليكود"كان 

" الليكـود " مقعدا، و  ٣٠سينال  " كاديما"وأشار االستطالع انه في حال تمت االنتخابات البرلمانية اليوم فان           
قعـدا، واألحـزاب العربيـة       م ١٢" إسرائيل بيتنـا  " مقعدا، و  ١٢على  " العمل" مقعدا، فيما سيحصل     ٣٠

تحالف احزاب  " (البيت اليهودي " مقاعد،   ٧" ميرتس" مقاعد، وحركة    ٩" شاس" مقاعد، وحركة    ١٠الثالث
  .من الحلبة السياسية" المتقاعدين" مقاعد، فيما سيزول حزب ٥" يهدوت هتوراه" مقاعد، و٥) يمنية

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
  ن انتهاء التهدئةهروب أعداد كبيرة من سديروت بعد اعال .٢٢

في أعقاب اإلعـالن    أنه   الجمعة   اإلسرائيلية' هآرتس'اكد تقرير نشرته صحيفة      : من اشرف الهور   -غزة  
شوارع المستعمرة خاليـة مـن      وظهرت  . مستوطنة سديروت في  حالة من الذعر    ساد  عن انتهاء التهدئة    

  .ن السكان بالهروب منها كبير مدوبادر عدالمارة والمركبات، فيما أغلقت المقاهي أبوابها 
ونقل التقرير عن أحد السكان قوله انه يهرب باتجاه الشمال، هـو وزوجتـه وأوالده األربعـة، بـسبب                   

وأضاف أنه ليس على استعداد للمخاطرة، وأنه سيبقى فـي الـشمال            . المخاوف من األوضاع في المدينة    
  .طالما بقي الوضع على ما هوعليه في سديروت

إنها تصدق حركة حمـاس أكثـر ممـا تـصدق الحكومـة             'عن إسرائيلية أخرى قولها     كما نقل التقرير    
  .'اإلسرائيلية التي وصفتها بأنها تخشى الدخول إلى قطاع غزة، في حين يدفع السكان الثمن
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
   رسالة إسرائيلية لباراك تؤيد رفض الخدمة في جيش االحتاللألف ٢٠ .٢٣

تظاهر مساء أول من أمس الخميس، قبالة وزارة الحرب اإلسرائيلية في تـل             : يسيبرهوم جرا  -الناصرة
 شخص من رافضي الخدمة العسكرية في جيش االحـتالل وفـي المنـاطق المحتلـة                ٢٠٠أبيب، نحو   

والمؤيدين لهم، تضامنا مع ثالثة من رفاقهم الذين يقبعون في السجون العسكرية في هذه األيام لرفـضهم                 
  .ش االحتاللالخدمة في جي

وقال رافض الخدمة شيمري تسميرت، الذي أمضى قبل أربع سنوات تسعة أشهر في السجن العـسكري                
 ألـف   ٢٠لرفضه الخدمة العسكرية في جيش االحتالل، إن الحركة التي ينشط فيها، نجحت في تجنيـد                

ن للسالم، يعبـرون    رسالة بعث بها إسرائيليون، إضافة إلى ألف رسالة وقع عليها أميركان يهود، مؤيدو            
  .فيها عن دعمهم لرافضي الخدمة العسكرية في جيش االحتالل، ويطالبون بإطالق سراح المسجونين

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  على عالقة بالمفاوضات شخصيات سورية  في لندنسرا ىلتقا أولمرت .٢٤

لجمعـة، إن رئـيس     اإلسـرائيلية أمـس ا    " يديعوت أحرنوت "قالت صحيفة   :   برهوم جرايسي   -الناصرة
الحكومة اإلسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت التقى في األسبوع الماضي، خـالل زيـارة خاطفـة إلـى                 

يـر المباشـرة بـين إسـرائيل        غالعاصمة البريطانية لندن، شخصيات سورية على عالقة بالمفاوضات         
  .وسورية، التي تجري عبر وساطة تركية

سرية الكبيرة، ولم يعرف عن االتصاالت في اسرائيل اكثر من ثالثة           وقالت الصحيفة إن اللقاء بقي قيد ال      
ورفض ديوان رئاسة الحكومة االسرائيلية التأكيد أو النفـي         . مسؤولين، بينهم رئيس الموساد مئير دغان     

بعقد اللقاءات في العاصمة البريطانية التي سافر إليها أولمرت يوم اإلثنين الماضي، بزعم أنه يـستجيب                



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

ومع ذلك، فقد أكدت مصادر اطلعت على االتصاالت انه جرى في           . ئيس الوزراء جوردن براون   لدعوة ر 
  .اآلونة االخيرة تبادل رسائل مفصلة بين اولمرت والرئيس السوري بشار االسد

، إن هناك تقديرات في إسرائيل تقـول إن         "واينت"على االنترنت،   " يديعوت أحرنوت "وقال موقع صحيفة    
وافقتها على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في األيام المقبلة ، وحتـى موافقتهـا               سوريا قد تعلن م   

  .الضمنية لتأجير إسرائيل أراضي في هضبة الجوالن
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  تنازالت أولمرت لسوريا لن تلزمني: نتنياهو .٢٥

زراء المستقيل ايهود اولمرت ال أعلن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، أمس، أن رئيس الو: الوكاالت
 . يملك حق التفاوض حول اتفاق سالم مع سوريا

وقال نتنياهو، الذي ترجح استطالعات الرأي توليه رئاسة الحكومة بعد االنتخابات التشريعية التي 
تنازالت حكومة اولمرت لن تلزمني، ألنني أرى أن إسرائيل يجب أن »ستجرى في شباط المقبل، إن 

 . « هضبة الجوالنتبقي على
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  لكسر الحصار تصل شواطىء غزة القطرية" الكرامة"سفينة  .٢٦

وصلت صباح اليوم السبت، سفينة الكرامة القطرية لكسر الحصار الى ميناء غزة قادمة من ميناء : غزة
اع غزة، الرنكا القبرصي، محملة بمساعدات انسانية مقدمة من أهل قطر للشعب الفلسطيني في قط

  .ومتضامنين أجانب وصحفيين
" غزة حرة"الخامسة من نوعها والتي تسيرها حركة " مبادرة أهل قطر"وتعد السفينة والتي تحمل اسم 

لكسر الحصار عن قطاع غزة، والتي تأتي تضمن انتفاضة السفن التي أعلنت عنها اللجنة الشعبية لكسر 
  الحصار

" معا"ة الشعبية لمواجهة الحصار، خالل اتصال هاتفي بوكالة وقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجن
بأن سفينة الكرامة وصلت الى شاطىء غزة بأمان، وهي محملة بمساعدات انسانية مقدمة من الشعب 
القطري، باالضافة الى فريق من جمعيات خيرية لمعاينة االحتياجات االنسانية على أرض الواقع تمهيدا 

  .مالرسال المزيد من الدع
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   في نعلين وبلعين ضد الجدار مسيرتينفي صحافيين ٤ متظاهراً و١٣ إصابة .٢٧

 متظاهراً وأربعة صحافيين، أمس، بجراح؛ خالل اعتداء قوات االحتالل ١٣أصيب  :فادي العاروري
وقال  .ين، غرب رام اهللاعلى مسيرتين، نُظمتا ضد بناء جدار الفصل العنصري، في قريتي نعلين وبلع

استخدمنا األحذية لالحتجاج على مواصلة : "منسق لجنة مواجهة الجدار في القرية صالح الخواجا
  ".اسرائيل إقامة الجدار الفاصل على أراضينا، وعلى السياسة األميركية الـمساندة لالحتالل اإلسرائيلي

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين،  
  
   قضية إنسانية ال عالقة لها بالتهدئةمعابر قطاع غزة: الخضري .٢٨

أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن معابر قطاع غزة 
 .قضية إنسانية ال عالقة لها بالتهدئة ويجب استمرار فتحها في كافة األوقات والظروف
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إسرائيل كقوة «جنة الشعبية امس، وقال الخضري، في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة أعضاء من الل
سلطات االحتالل «وأضاف  .»احتالل يجب عليها أن تؤمن للناس ما يحتاجونه في كافة المجاالت

اإلسرائيلي ملزمة بفتح المعابر وتسيير حياة المواطنين بشكل طبيعي والسماح بدخول كافة مستلزمات 
 .»الحياة إلى القطاع

ن وصل لمراحل متقدمة وخطيرة جراء اإلغالق الشامل والكامل الحصار المستمر منذ عامي«وتابع 
 ٦من حاجات القطاع، إال أنه منذ % ١٠للمعابر، الفتا إلى أن االحتالل كان يدخل في الفترة األخيرة 

 .»أسابيع أوقف إدخال كافة المستلزمات
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
   أطفال ٧م  فلسطينيا خالل التهدئة بينه٤٩استشهاد : إحصائية .٢٩

استشهد خالل التهدئة التي عقدتها فصائل المقاومة ودولة االحتالل برعاية مصرية واستمرت لمدة : غزة
 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ٤٩، )١٩/١٢(ستة أشهر وانتهت اليوم الجمعة 

  .بينهم سبعة أطفال
 شهيدا سقطوا في قطاع غزة المشمول بالتهدئة، ٢٢إن ف" قدس برس"وبحسب اإلحصائية الخاصة بوكالة 

 شهيدا، بينما سقط في القدس المحتلة خمسة شهداء، بينهم ٢٢ العدد ذاته  في حين سقط في الضفة الغربية
  .ثالثة نفذوا عمليات فدائية

  .ومن بين الشهداء سبعة أطفال هم دون الثامنة عشر من العمر، ومسنان هما رجل وامرأة
الل فترة التهدئة اغتيال ثمانية مقاومين فلسطينيين قضوا في سبعة عمليات اغتيال نفذتها القوات وسجل خ

  .اإلسرائيلية الخاصة في الضفة الغربية
  ١٩/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
   بسبب الحصارتتوقف عن العمل  غزةمخابز .٣٠

 ان المخابز في قال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية اصحاب المخابز في غزة :اشرف الهور -غزة
القطاع اغلقت ابوابها منذ الجمعة بسبب نفاد كميات القمح لديها، الفتا الى ان كمية القمح التي دخلت منذ 

 بداية 
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
      تستنكر تشكيك عباس بمحاوالت فك الحصار " غزة الحرة" .٣١

فك الحصار عن القطاع المحاصر التي تسعى إلى " غزة الحرة"أعرب أعضاء من حملة : الجزيرة نت
عن استغرابهم وأسفهم لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي وصف فيها سفن فك الحصار 

 . بالمحاوالت السخيفة، وتشكيكه في جدوى تلك المحاوالت
 ١٩/١٢/٢٠٠٨ الجزيرة نت،

  
 لهماالسرى يعانون برد الشتاء جراء منع ادخال المالبس : "األسرى للدراسات" .٣٢

 أكد مركز األسرى للدراسات أن األسرى فى سجون االحتالل باالضافة -  الحياة الجديدة –رام اهللا 
لالهمال الطبى الذى أودى بحياة عدد منهم، والمنع من الزيارات، والغرامات والتفتيشات الليلية والعارية، 

عاً، والعزل اإلنفرادي أيضاً ومنع زيارات المحامين،  ومصادرة أموال األسرى وسوء الطعام كماً ونو
 منهم اليوم يعانون قسوة البرد الشديد فى السجون والمعتقالت االسرائيلية 
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وأكد المركز أن منع زيارات األهالى لفترات طويلة تحت حجج أمنية واهية، وعلى اثرها حرمان 
تماطل فى توفير األسرى من إدخال مالبس الشتاء واألغطية والحرامات،  فى حين أن إدارة السجون 

  .تلك األغطية 
 ٢٠/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
 تقوم على أرض مسجلة باسم الفلسطينيين"  عوفرا" مستوطنة ةمن مساح % ٦٠":بتسيلم" .٣٣

االثنين " بتسيلم" من المقرر أن تنشر منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية :  عاطف أبو الرب- جنين 
ألول، تقريراً حول الواقع  القانوني لألراضي التي تقام عليها المقبل، الثاني والعشرين من كانون ا

 .مستوطنة عوفرا قرب رام اهللا
وحسب التقرير الذي جاء بناء على شكاوى من المواطنين، ووثائق من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية فإن ما 

المساحات مسجلة لدى وأن هذه  من األراضي التي تقوم عليها المستوطنة تعود للفلسطينيين،% ٦٠نسبته 
وعليه فإن هذه المستوطنة التي يزيد عمرها على ثالثة . دوائر األراضي اإلسرائيلية بأسماء فلسطينيين

وثالثين عاماً، تعتبر أحد أشكال االستيطان غير الشرعي، بموجب القانون اإلسرائيلي، وذلك كونها تقام 
 .على أرض مملوكة قانونياً من قبل الفلسطينيين

في اآلونة األخيرة بدأت تتوسع على حساب " عوفرا" البيان فإن هناك إشارات إلى أن مستوطنة وحسب
وجاء هذا التقرير وللمرة األولى . األراضي الفلسطينية، بحيث صارت  تتربع على مساحات كبيرة

 ". عوفرا"بتفاصيل حول ملكية األراضي التي تقام عليها مستوطنة 
ألراضي المصادرة بشكل غير قانوني جنبا إلى جنب مع الكثير المملوكة وتبلغ المساحة اإلجمالية ل

من  % ٥٨وهذا يشكل على األقل .  دونما٣٩٠ًبأوراق من قبل الفلسطينيين بأوراق ثبوتية  حوالي 
 .المساحة التي تقام عليها مستوطنة عوفرا

 ٢٠/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
 على حدود غزةمقتل فلسطيني داخل نفق  .٣٤

نت مصادر طبية فلسطينية امس مقتل شاب فلسطيني داخل نفق للتهريب على الحدود بين قطاع غزة أعل
 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري داخل ٤٥وترصد مؤسسات حقوقية فلسطينية مصرع نحو  .ومصر

 .أنفاق التهريب
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  لحريات في األراضي الفلسطينيةأهمية تعزيز هامش املتقى الحريات يؤكد : البيرة .٣٥

أكـد سياسيون، وأكاديميون، وباحثون، أمس، أهمية تعزيز هامش الحريات في :  سائد أبو فرحة- البيرة 
األراضي الفلسطينية، وتوسيع نطاقها، إضافة إلى وضع حد لكافة االعتداءات واالنتهاكات التي تمس 

  .بالحريات
الحريات الفلسطيني الثاني، والذي نظم في البيرة، على مدار جاء ذلك، في ختام أعمال مؤتمر ملتقى 

  ".واقع الحريات الفلسطينية والنظرة الـمستقبلية"اليومين الـماضيين، تحت عنوان 
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
   تحذر من انهيار الجهاز الطبي في غزة جمعية حقوقية إسرائيلية .٣٦

، من انهيار الجهاز الطبي في قطاع غزة، مع نهاية العام حذّرت جمعية حقوقية إسرائيلية: الناصرة
  . شهيدا فلسطينيا توفوا جراء الحصار٢٧١الحالي، مشيرة إلى أن 
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قدس "، وصلت )١٩/١٢(واستعرضت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 
  .جها قطاع الصحة في قطاع غزةنسخة عنه، النواقص الكثيرة في المستلزمات الطبية التي يحتا" برس

 من ٢٣٠ صنفا من األدوية األساسية رصيدها في المستشفيات صفر، و١٠٠وأشارت إلى أن هناك 
 األدوية لمرضى  ، كما نفذت)من المواد أحادية االستعمال(المهام الطبية األساسية رصيدها صفر 

سرطان، بسبب نقص في قطع  جهاز معطل لمرضى الفشل الكلوي، ولمرضى ال٢٣٠السرطان، وهناك 
 في المائة من سيارات اإلسعاف معطلة ٥٠الغيار، وجهاز قسطرة القلب الوحيد في القطاع معطل، و 

 إلى   في المائة٧٠بسبب الحصار ونقص قطع الغيار، وأجهزة تزويد األكسجين للمستشفيات منها بين 
الة مرضية مستعصية ال يمكن  ح٨٠٠ في المائة معطلة بسبب النقص في قطع الغيار، وهناك ٨٠

 هناك نقص حاد في  عالجها في القطاع وبحاجة للخروج إلى إسرائيل، وال يسمح لها بالخروج، وأن
غاز النيزون الخاص بالتخدير حيث نفد من مخازن وزارة الصحة، وفقط هناك كمية لحاالت الطوارئ، 

  . لعالج مرض القطاع كما ال يوجد أسرة كافية
  ١٩/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
   االسالمية تنظم مهرجانين لكسر حصار غزة في المنارة والرصيفةالحركة .٣٧

نظمت جماعة االخوان المسلمين في جبل المنارة بالتعاون مع حزب جبهة العمل االسالمي في : عمان
همام سعيد كلمة . والقى المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين د .عمان مهرجان كسر حصار غزة

ا ان مليونا ونصف المليون من اهلنا محاصرون في غزة وال يجدون طعاما وشرابا وان الذين قال فيه
 .يحاصرونهم هم اليهود والصليبيون

واشار الى انه ال بد لنا ان نواصل العمل لكسر الحصار لكي نسد حاجة المجاهدين من اهلنا في غزة 
ت االغاثة من الدول العربية الى غزة باالضافة الى انه يجب علينا جميعا العمل على اطالق حمال

 .المحاصرة وهذا الخيار الوحيد امامنا كعرب
كما اقامت الحركة االسالمية مهرجانا حاشدا في الرصيفة لنصرة قطاع غزة وكسر الحصار المفروض 

زة الشيخ همام سعيد ان ابناء غزة علمونا الكثير بعد ان قال اسحق رابين اننا لن نخرج من غ وقال عليه
 .ولكن المقاومة اجبرتهم على االنسحاب والخروج من غزة وليس السالم

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  في مظاهرة تنديدا بحصار غزةعشرات اآلالف : لبنان .٣٨

تظاهر عشرات اآلالف في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، بناء على دعوة حزب   : الفرنسية- بيروت
 .المفروض على قطاع غزةاهللا ، للتنديد بالحصار اإلسرائيلي 

شعب فلسطين ال يهزم، المتآمرون هم الذين " نائب األمين العام لحزب اهللا نعيم قاسم، أن أضافو
 ".سيهزمون

نحن مع المقاومة التي تحرر كامل التراب :"، مضيفا "التسوية الفاشلة المهينة"وأكد رفض حزب اهللا 
القضية "التي وصفها بـ" تنا، قضية فلسطيننحن في حزب اهللا لن نتخلى عن قضي"، و"الفلسطيني
لم ال نسمع القيادات العربية :"وتساءل قاسم الذي وقف على منصة مستحدثة في آخر الشارع ". المركزية

أيها العرب مسؤوليتكم أن تدعموا :"، وأضاف "تصرخ وتستنكر وتطالب برفع الحصار عن قطاع غزة
 ".قضية فلسطين بالمال والسالح والموقف

، في إشارة إلى ضرورة فتح معبر "وقفة تاريخية إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر"عا مصر إلى ود
 .رفح الذي يربط بين قطاع غزة واألراضي المصرية

 ٢٠/١٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، 
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  على الحدود تخطف مزارعين لبنانيين"اسرائيل" .٣٩

وشقيقه ) ١٩٦٢( طراف محمد طراف خطفت القوات االسرائيلية بعد ظهر امس المواطنين :مرجعيون
وقد  .حسن من بلدة بليدا، في اثناء قيامهما بأعمال زراعية في بستان زيتون قرب الحدود في خراج البلدة

والقوات االسرائيلية، تبين " اليونيفيل"فقد الشقيقان خالل فترة بعد الظهر، وبعد اتصاالت بين الجيش و
 .يةانهما محتجزان لدى القوات االسرائيل

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨النهار، 
    

  في المخيماتنصر على تثبيت الهدوء والقضية الفلسطينية من الثوابت: بهية الحريري .٤٠
 وزيرة التربية بهية الحريري بفك الحصار االسرائيلي عن غزة وعن كل طالبت: محمد صالح - صيدا

 نقول ونقوم بهذا األمر، نحن كل يوم نتحرك من أجل غزة، ونحن بكل مواقفنا نعني ما: فلسطين، وقالت
 . ولقاؤنا عبر عن رفضه لهذا االنتهاك لحقوق األطفال والناس في غزة

بالنسبة لنا القضية الفلسطينية هي من »وعن الوضع في المخيمات الفلسطينية اكدت الحريري انه 
ي هذه اما موضوع المخيمات في منطقة صيدا فاننا نصر على تثبيت الهدوء واالستقرار ف. الثوابت

 . «المنطقة، وهناك نوع من التجاوب من كل الفرقاء في المخيم وبالتعاون مع األجهزة األمنية
 ٢٠/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  "إسرائيل"براعة حزب اللّه فاقت الجيوش العربية في حروبها مع : واشنطن .٤١

في الجيش » ريةالكلية العسك«التابع لـ» الدراسات العسكرية االستراتيجية«أصدر معهد : يحيى دبوق
 بين إسرائيل وحزب اهللا على العقيدة القتالية ٢٠٠٦األميركي، دراسة تناولت انعكاسات حرب عام 

األميركية، وطالبت بإجراء تغييرات في بناء القوة واالستعداد األميركيين لمواجهة نوع آخر من الحروب 
  .»يقاتل العدو فيها كجيش نظامي وحرب عصابات، في الوقت نفسه«
داء حزب اهللا في الحرب يوجب على واضعي السياسات العسكرية في الجيش رأت الدراسة أن أو

األميركي االستعداد واإلعداد لمواجهات مختلفة عن المواجهات التقليدية التي اعتادوها، وبالتالي إجراء 
، التي تُعتبر التحدي »المنخفضة الوتيرة«تغيير شامل في االستراتيجيات القتالية لتتالءم مع الحروب 

  .ألساسي أمام الجيش األميركي في النزاعات المستقبليةا
وقارنت الدراسة بين أداء حزب اهللا وأداء بعض الجيوش النظامية في حروب خيضت في الماضي، 

مهارة حزب اهللا كانت جيدة مقارنة بالالعبين العسكريين التقليديين في الشرق األوسط، «مشيرة إلى أن 
  .»هذه الدولوبشكل ملحوظ أفضل من كثير من 

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
  
  مساهمة الفلسطينيين في االقتصاد اللبنانيحول دراسة : لبنان .٤٢

حق العمل لالجئين الفلسطينيين في "عقدت جمعية النجدة االجتماعية واالئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة 
همة الالجئين في االقتصاد جرى خالله عرض نتائج الدراسة الخاصة بمسا" غاليريا"لقاء في فندق " لبنان

وحضر وزير االعالم طارق متري والنائب عمار . اللبناني التي اشرفت على تمويلها منظمة دياكونيا
حوري ممثال رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري وممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي 

  . دوليةوالسفير السابق رياض طباره وممثلون لمنظمات اهلية ولهيئات
اللبناني والفلسطيني في لبنان مهما قيل، يواجهان مشكالت متداخلة وان حل : "وقال الوزير متري

مشكالت هؤالء غير ممكنة بمعزل عن حل مشكالت اولئك وان العمل معا من اجل حل هذه المشكالت 
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لج مسألة ان نعا"ورأى ضرورة . ليس منة من احد وال فضل ألحد على احد وليس مجرد واجب قومي
  ".الحقوق اللبنانية الفلسطينية في لبنان بواقعية وبالتزام مشترك وبانفتاح الطرف االول على اآلخر

وتحدثت ممثلة منظمة دياكونيا سمر اليسير فاشارت الى مشاكل العمالة الفلسطينية في لبنان التي تخضع 
 مهنة في لبنان ٧٠ين بالعمل في اكثر من للقيود المنصوص عليها في القوانين اللبنانية، اذ ال يسمح لالجئ

  .ما لم يحصلوا على تصاريح عمل من الصعب جدا الحصول عليها لكونهم عديمي الجنسية
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  لم نتلق طلبات بتجديد الهدنة: مصر .٤٣

 هذا قالت مصر، أمس، إنها لم تتلق أي طلبات بتجديد الهدنة التي توسطت فيها:  كفاح زبون- رام اهللا 
وقال السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم . وحماس التي تدير قطاع غزة" إسرائيل"العام بين 

ودافع زكي ". لم يطلب منا حتى اآلن بذل جهود للتهدئة كما فعلنا في السابق"وزارة الخارجية المصرية، 
فح الحدودي المنفذ الوحيد كذلك عن سياسة مصر المتمثلة في تقييد حركة األفراد والبضائع عبر معبر ر

وقال إن فتح الحدود بالكامل كما يطالب العديد من . لغزة الذي ال يخضع بالكامل للسيطرة اإلسرائيلية
بإعطاء اإلسرائيليين ذريعة " إسرائيل"المصريين، ومنهم جماعة اإلخوان المسلمين، سيخدم مصالح 

 .لينفضوا أيديهم من مأزق القطاع الفقير
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ط، الشرق األوس

  
  يحمل حماس مسؤولية تقويض التهدئةسؤول مصريم: "عكاظ" .٤٤

اتهم مسؤول مصري حماس بتقويض جهود مصر لإلبقاء على التهدئة وترتيب :  أيمن جريس- القاهرة 
وحمل المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، الحركة مسؤولية . حوار وطني فلسطيني للمصالحة
. التهدئة والحوار... ا إلى أن القاهرة بذلت ما في وسعها على الجبهتينالوصول إلى هذا الوضع مشير
وقال إذا فتحت مصر الحدود فلن تشعر حماس أنها تحت أي ضغط . لكنهم أي حماس أفسدوا األمر

 .لطلب المصالحة مع فتح
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 

  
  عالمي توصي باسقاط القدس من الئحة المواقع االسرائيلية للتراث ال" االلكسو" .٤٥

أوصى المشاركون العرب، في ختام المؤتمر العام التاسع عشر للمنظمة العربية :  ا ف ب- تونس 
للتربية والثقافة والعلوم االلكسو امس في تونس، باسقاط موقع القدس من القائمة المبدئية االسرائيلية 

 البيان الختامي للمنظمة التابعة ودعا المشاركون، في. المقدمة للجنة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو
الدول االعضاء في لجنة التراث العالمي التي تترأسها اسبانيا "للجامعة العربية وتتخذ من تونس مقرا لها، 

، تنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربية المنعقدة في "لرفض ادراج القدس في القائمة التمهيدية االسرائيلية
ضرورة استمرار التنسيق العربي للتصدى "، وشدد البيان على ٢٠٠٧ام المملكة العربية السعودية الع

لتسجيل مواقع التراث الثقافي في فلسطين واالراضي العربية المحتلة على انها " اسرائيل"لمخططات 
يوجه عمرو موسى االمين العام للجامعة الدول العربية رسالة الى وزراء "واوصى البيان بان ". اسرائيلية
 ".لدول االعضاء في لجنة التراث العالمي لدعم الموقف العربي في هذا الشانخارجية ا

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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   في السعودية والبحرين تندادن بحصار غزةتظاهرتان .٤٦
شهدت مدينة القطيف شرق السعودية، عصر الجمعة، خروج تظاهرة سياسية :  احمد المصري- لندن 

 على قطاع غزة من قبل السلطات المصرية واالحتالل ضمت المئات تنديدا بالحصار المفروض
ورفع المتظاهرون الذين لوحوا بقبضاتهم في الهواء . االسرائيلي حسبما ذكرت شبكة راصد االخبارية

وكان بينهم عشرات النساء واالطفال، صور امين عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا واطلقوا شعارات 
  .واليات المتحدةوال" اسرائيل"سياسية مناوئة لـ

وفي البحرين تظاهر االف البحرينيين، الجمعة، بدعوة من جمعيات سياسية بحرينية معارضة تضامنا مع 
وطالب بيان وزع في التظاهرة الحكومات العربية بدعم سكان . قطاع غزة وللمطالبة برفع الحصار عنه

ينية لمقاومة التطبيع ستنطلق من كما اعلن عن سفينة مساعدات بحرينية تنظمها الجمعية البحر. غزة
  .قبرص الى قطاع غزة قريبا لكسر الحصار

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
 المستفيد الوحيد من االنقسام الفلسطيني" إسرائيل: "عصمت عبد المجيد .٤٧

عصمت عبد المجيد حالة االنقسام . انتقد األمين العام السابق للجامعة العربية د:  أيمن جريس- القاهرة 
فشلت في " إسرائيل"لسياسي والجغرافي التي يعيشها الفلسطينيون، وقال في تصريحات لعكاظ، إن ا

وأضاف أن االحتالل هو المستفيد الوحيد من الخالف بين . تحقيق هذه الحالة على مدى سنوات االحتالل
ودعا أبناء . حركتي حماس وفتح، محذرا من أن الصراع الداخلي يلحق أكبر الضرر بالقضية الفلسطينية

الشعب الفلسطيني إلى االتفاق على مشروع وطني متكامل حول الخيارات السياسية والعسكرية التي يمكن 
من خاللها تحقيق الحلم الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة، وأكد أنه يمكن الجمع بين المقاومة والتفاوض 

ات الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن من خالل مشروع وطني مشترك يجمع حوله كل الفصائل والتيار
  .تحتاج إلى القوة والحزم والدهاء السياسي" إسرائيل"المفاوضات مع 

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
  
   أولمرت بإنهاء حصار غزة ودفع السالمستطالبأنقرة  .٤٨

لمقبل تستعد أنقرة الستقبال رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت الذي يزور تركيا االثنين ا: انقرة
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أنها تنتظر ما  .بناء على طلب من الجانب االسرائيلي

سيأتي به اولمرت الذي استبق زيارته لتركيا بالحديث عن فرص السالم مع سورية، وفي موضوع ذي 
 الدعوة الى  ان أنقرة ستركز خالل زيارة اولمرت على،صلة، قال مصدر في وزارة الخارجية التركية

  .تخفيف الحصار عن غزة، وضرورة دفع عملية السالم مع الفلسطينيين
 سورياً سيكون مهماً ومطلوباً من -  أن تنسيقاً مصرياً ،"الحياة"وذكرت مصادر تركية ديبلوماسية لـ 

ي وفي هذا االطار ايضا، اشار مستشار رئيس الوزراء الترك. أجل المساعدة في عودة الحوار الفلسطيني
احمد داوود اوغلو الى ضرورة بداية سياسية جديدة اقليمية في المنطقة بعد سقوط المشروع االميركي 
المعروف بالشرق االوسط الكبير او الموسع، داعيا الفلسطينيين الى انهاء حال االنقسام مع وصول باراك 

ل االنقسام الراهن لن تشجع اوباما الى البيت االبيض من أجل دفعه لتناول عملية السالم، واال فإن حا
  .الرئيس االميركي الجديد على تناول هذا الملف

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  تقيم مهرجانا حاشدا للتضامن مع الفلسطينيين ضد الحصار" حمس: "الجزائر .٤٩
 ٢٥إلى إقامة مهرجان حاشد يوم الخميس المقبل " حمس"دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية : الجزائر
، "حمس"وأوضح مصدر في . ديسمبر الجاري في العاصمة الجزائرية للتضامن مع فلسطين/ لكانون أو

أن المهرجان الذي سيعقد في قاعة حرشة حسان وسط الجزائر العاصمة، هدفه حشد التأييد للفلسطينيين 
في مواجهة الحصار، ودعوة جزائرية من أجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة، ومطالبة 

  . المصرية بفتح معبر رفحالسلطات 
  ١٩/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
   حركة حماس من مغبة إقدامها على وقف التهدئة في قطاع غزةتحذررايس  .٥٠

 حذرت وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس، حركة حماس من مغبة إقدامها : معا –بيت لحم 
ن يساعد سكان غزة بل يزيد من إن تجدد أعمال العنف ل:"على وقف التهدئة في قطاع غزة، قائلةً 

وأكدت رايس الليلة الماضية أن السبيل الوحيد المتاح للشعب الفلسطيني لتحقيق طموحاته  ".معاناتهم
  .بإقامة دولته المستقلة يمر عبر طاولة المفاوضات

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
 

  ولش يتوقع تقدم عملية السالم من دون حماس  .٥١
في البيت األبيض » وداعية«عقد الرئيسان جورج بوش ومحمود عباس قمة : كرمجويس  -  واشنطن

تصدرها عنوان مستقبل عملية السالم في االدارة الجديدة برئاسة باراك أوباما وتكريس سلسلة 
حققتها االدارة الحالية بينها، حسبما أكد مساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولش، ترسيخ حل » انجازات«

حه مظلة دولية وتعزيز السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، المفاوض الوحيد باسم الدولتين ومن
ال أعتقد أن أميركا يمكن أن تعزل «:  الستراتيجية عزل حماس، قال ولش ولشوعن تقويم .الفلسطينيين

وتمنى أن تعطي . »المبادرة العربية وحل الدولتين«برفضهم » حماس بشكل فردي، هم يعزلون أنفسهم
لن نوصي بالتعامل مع حماس وحزب «: ارة األميركية أهمية أكبر للمبادرة في السنوات المقبلة، وقالاالد

وأشار الى أن عملية . »اهللا، وال أعتقد أن أوباما سيغير بشكل راديكالي السياسة األميركية في هذا االتجاه
تستفيق وتتنشق «الحركة أن السالم تتقدم من دون حماس، وأن المجتمع الدولي يلحظ ذلك، وتمنى على 

   .»القهوة وتدعم عملية السالم
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
 موسكو تدعو حماس إلى إعادة النظر في موقفها من التهدئة .٥٢

دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس حماس إلى إعادة النظر في موقفها من : موسكو ـ لندن
د نتائجه بسقوط ضحايا جدد والمزيد من المعاناة في صفوف هكذا قرار تهد«و انه . "إسرائيل"التهدئة مع 
  .»المدنيين

 ٢٠/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط، 
 
  ليس مكافأة لها”إسرائيل“ترفيع العالقات مع :  األوروبية بنيتا فالدنرالمفوضة .٥٣

ق الشر«نفت المفوضة األوروبية بنيتا فيرارو فالدنر في رد على سؤال لـ : بثينة عبد الرحمن- فيينا
، قد أتى كمكافأة "إسرائيل"ن يكون الترفيع الذي تم من قبل االتحاد األوروبي لعالقته مع » األوسط

موضحة أن األمر ال يخرج عن سياسة أوروبية تقوم على . للسياسات اإلسرائيلية بمنطقة الشرق األوسط
اعتقدت أنها قد مبدأ تحسين العالقات مع دول الجوار الجنوبية، التي كانت تعمل وفق خطة عمل 
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انتهت،ما دعا االتحاد األوروبي أن يؤكد لتلك الدول ضرورة أن تواصل نشاطها، تماما كما حدث بين 
   .االتحاد األوروبي والمملكة المغربية، وما سيحدث بين االتحاد األوروبي واألردن وتونس
 ٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
 في سلم أولوياتهنزاع الشرق األوسط كون  ليسندفع الرئيس األميركي:  األوروبياالتحاد .٥٤

» سيبدأ وسط عالمات استفهام عديدة «٢٠٠٩قالت مصادر فرنسية إن العام : ميشال أبونجم -  باريس
الغموض بخصوص السياسة الحقيقية التي سيتبعها الرئيس األميركي الجديد، والمكان الذي : أهمها أربعة

اته، وغياب اليقين في ما خص مصير االنتخابات اإلسرائيلية سيعطيه لنزاع الشرق األوسط في سلم أولوي
والتأرجح بين نتياهو ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني، وأخيرا وضع الرئيس الفلسطيني 

 وأخيرا "إسرائيل"بين حماس و» التهدئة«وعملية لي الذراع التي دخل فيها مع حماس وأثر وضع حد لـ
نقلت هذه المصادر عن الوزير الفرنسي برنار كوشنير قوله إن المبادرة العربية و. تطور الملف اإليراني

حتى تصبح قابلة للتنفيذ، وأن باريس تعمل للترويج لها حتى تكون أحد أساسات » بحاجة الى منشطات«
لن يحصل ما لم يقم العرب بشيء «وترى باريس أن وقف االستيطان الذي تدعو اليه كل يوم . »السالم

وتساءلت المصادر . وهو ما فصله كوشنير بالحديث عن فتح باب التنقل والتبادل التجاري» ما
أال يقوم مسؤولون عرب بالتواصل مع اإلسرائيليين في أكثر من مناسبة، ألم تقم ليفني بزيارة « :الفرنسية

ائيليين كبادرة الى المغرب؟ وما الذي يمنع أن يقوم وزراء من لجنة المتابعة العربية باالتصال باإلسر
 .»حسن نية؟

وأبدت المصادر الفرنسية تشاؤمها مما سيعرفه العام القادم، مركزة على أن االتحاد األوروبي سيعمل منذ 
بحيث ال «اليوم األول لتولي الرئيس أوباما مسؤولياته الدستورية على حثه على االهتمام بالشرق األوسط 

 .»يتركه للعام األخير من واليته الثانية
 ٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
  تحذر مواطنيها من شراء ممتلكات في مستوطنات الضفة الغربيةبريطانيا .٥٥

في خطوة ملموسة تأتي بعد تكثيف بريطانيا مناداتها للحكومة اإلسرائيلية بوقف  :مينا العريبي -  لندن
ملكة المتحدة من خطورة النشاط االستيطاني، اصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً لمواطني الم

 .قيامهم بشراء ممتلكات داخل المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  معاناة وخلق أزمة حادة فيما يتعلق بحقوق اإلنـسان وكرامتهمن الحصار زاد ال: "اوتشا"

فـي  " اوتـشا "اإلنسانية التابع لالمم المتحـدة  مكتب تنسيق الشؤون أكد :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
تقرير له، أن الحصار االسرائيلي الذي يتواصل على قطاع غزة للشهر الثامن عشر على التوالي خلـق                 

 ١ر٥ينشغل معظم السكان في قطاع غزة البالغ عـددهم          وأزمة حادة فيما يتعلق بحقوق االنسان وكرامته        
وفير الموارد األساسية مثل جمع وتخزين المياه النظيفة، والبحـث          مليون نسمة بشكل متزايد في متابعة ت      

عن الغذاء والوقود ولوازم أساسية أخرى، ويتحدث كثيرون عن تزايـد الـشعور باالختنـاق الجـسدي                 
  .والنفسي

  : والطالع على التقرير بكامله، اضغط على الرابط التالي
-al.www://http

12/20/2008=Date&100423=did?aspx.View_Doc/template/site/znews/ps.ayyam  
 ٢٠/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين

 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

   إذا جددت االغتياالت في غزة "إسرائيل"بلير لن يشجب : "هآرتس" .٥٦
ممثل الرباعية الدولية طوني بلير "العبرية أمس، إن " هآرتس"حيفة قالت ص : فلسطين -  القدس المحتلة

 ". فيما إذا قررت تجديد االغتياالت أو الخروج في عملية واسعة إلسقاط حماس ،"إسرائيل"لن يشجب 
حصار غزة ال يمس حماس فقط بل يضر بالسكان المدنيين ويجب أن "إن : عن بلير قوله" هآرتس"ونقلت 

وفيما يتعلق بالوضع  ". جديدة تجاه الصواريخ والعملية العسكرية وغيرها من المواضيعنتبع إستراتيجية
المالي في غزة والرسالة التي أرسلها لرئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت بخصوص ضرورة نقل 

تتلقى النقد الخاص بها عبر األنفاق، ولكن يجب علينا ضمان "حماس : األموال إلى غزة قال بلير
  ".ستمرار المنظومة البنكية الشرعيةا

والتقى بلير قبل أسبوعين مع وزيرة الخارجية األمريكية العتيدة هيالري كلينتون ومستشار األمن القومي 
، "في اإلدارة القادمة جيمس جونس، وقال إنهم يدركون ضرورة تغيير اإلستراتيجية المتعلقة بقطاع غزة

عن سياستهم ولكنني أعتقد بأن غالبية األشخاص يحللون األمور أفضل أن أمنحهم حق اإلعالن "وأضاف 
   ".مثلي ويفهمون استحالة استمرار الوضع الحالي في غزة

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  ٢٤٢ مجلس األمن خلفيات قرار" اإلندبندت"روبرت فيسك يكشف في  .٥٧

سي على ما يعرف بالقرار رقم  االندبندنت مقاال جديدا لروبرت فيسك يركز فيه بشكل اسانشرت صحيفة
يقول فيسك إن  .  ويتعلق بالصراع العربي االسرائيلي١٩٦٧ الذي صدر عن مجلس األمن عام ٢٤٢

 بينما يفسره العرب ٦٧محتلة في حرب " أراض"االسرائيليين يفسرونه على أنه يقضي باالنسحاب من 
   .على أنه يقضي باالنسحاب من كل األراضي العربية المحتلة

كشف فيسك أن األستاذ في القانون الدولي في جامعة ادنبره جون ماكهوجو، أعاد فحص المدوالت وي
 . التي دارت في مجلس األمن بشأن القرار قبل صدوره وإنه وصل إلى نتائج غير سعيدة

ر وهو يقول إن النسختين الفرنسية واالسبانية من مشروع القرار كانتا تحتويان على أداة التعريف أي تذك
بينما غابت أداة التعريف عن النسخة االنجليزية بعد ضغوط أمريكية على " االنسحاب من األراضي"

تي والهند وبلغاريا اويضيف فيسك أن االتحاد السوفي. اللورد كارادون االنجليزي واضع مشروع القرار
 ٦٧ في حرب "سرائيلا"األراضي العربية التي احتلتها " كل"فسروا القرار على أنه يعني االنسحاب من 

 . إال أن الرئيس األمريكي جونسون رفض وضع أداة التعريف في صيغة القرار
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨بي بي سي، 

 
  "اسرائيل" قد يشهد اوضاعا متفجرة في االراضي الفلسطينية و٢٠٠٩العام  .٥٨

رقة الى اي ال تبدو الصورة في االراضي الفلسطينية واسرائيل مش:   وكاالت- رام اهللا، غزة، تل ابيب 
حد يمكن ان يدعو الى التفاؤل، اذ ان كافة العناصر التي تؤدي الى تفجير حالة الال حرب والالسلم في 

وتمتد شبكة عميقة من .  بين الفلسطينيين واالسرائيليين قائمة في كل لحظة وفي كل موقع٢٠٠٩العام 
لى الرغم من ان العام المنصرم اتسم الصدوع تهدد باالنفجار في أنحاء األراضي الفلسطينية واسرائيل ع

االسرائيلية فإنه سيصبح في االراضي " يديعوت احرونوت"وبحسب تحقيق اجرته صحيفة . بهدوء نسبي
على اعالن يوم التاسع من كانون " حماس"الفلسطينية رئيسان وحكومتان وكيانان في حال اصرت حركة 

عباس قد انتهت واليته، بحسب ما تقول انه نص  ان الرئيس الفلسطيني محمود ٢٠٠٩) يناير(الثاني 
الدكتور عزيز الدويك، " حماس"وبالتالي فان رئيس المجلس التشريعي من . القانون االساسي الفلسطيني

واذا بقي الدويك في السجن، فان نائبه، الدكتور احمد بحر، . األسير حاليا في اسرائيل، سيصبح رئيسا
. ، على األكثر"فتح"ستعتبر الرئيس عباس زعيما لحركة " حماس"ان ومن تلك اللحظة، ف. سيحل مكانه
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قد تعلن قطاع غزة " فتح"وفي ظل مثل هذه الظروف، فان الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحركة 
وهذا سيمكن السلطة الفلسطينية من التوقف عن دفع الرواتب للموظفين وربما وقف تمويل ". كيانا متمردا"

ورغم ذلك، فان احتماالت اتخاذ مثل هذه الخطوة الشديدة من جانب عباس . لى القطاعشحنات الوقود ا
وفي غضون ذلك، يطرح معلقون ومسؤولون في السلطة الفلسطينية عدة سيناريوهات ستمنع . ضئيلة

 :غزة والضفة الغربية من التحول الى كيانين فلسطينيين منفصلين
يني وتوقيع اتفاق، بالرغم من ان هذه االمكانية تبدو ضئيلة في  الوصول الى حوار فلسط:السيناريو االول

ورغم ذلك، فانها قد تثار في حال انتخبت اسرائيل . اعقاب فشل المبادرة المصرية للجسر بين الجانبين
وفي مثل هذه الظروف، فان الرئيس عباس سيضطر . حكومة يمينية تستمر في التخلي عن عملية السالم

 .والتوصل الى اتفاق" حماس"ار مع الى الدخول في حو
في عملية " حماس" ان تقوم اسرائيل بعملية واسعة في غزة تهدف لالطاحة بحركة :السيناريوالثاني
، وبالتالي فان عباس يمكن ان يعود الى القطاع، ويدعو ٢٠٠٢في عام " الدرع الواقي"شبيهة بعملية 

 .مرار في ادارة حكومة واحدةالجراء انتخابات عامة للسلطة الفلسطينية، واالست
 ان توقع معاهدة سالم بين اسرائيل وسوريا ، وهو ما من شأنه ان يقلل من شأن :السيناريو الثالث

وربما حتى " فتح"، التي تستضيف دمشق قيادتها، وتجبرها على السعي لقنوات حوار مع "حماس"حكومة 
نتخابات عامة او اتقافا على تقسيم كعكة ومثل هذا الحوار قد يؤدي الى اتفاق على ا. مع اسرائيل

ولكن، بحسب التقديرات، فانه رغم جهود الوساطة التركية، فان السالم ". فتح"و" حماس"الحكومة بين 
 . االسرائيلي ال يلوح في األفق–السوري 

 ان تنازل حماس طواعية عن الحكم بحيث ان هذا التطور يعني انسحابا لحركة :السيناريو الرابع
تدرس هذه االمكانية، " حماس"و. من الحياة السياسية وعودتها الى المقاومة المسلحة ضد اسرائيل" اسحم"

 وربما حتى فصائل مسلحة من –استنادا الى االفتراض بأنها ستتمكن من اقناع مجموعات مسلحة اخرى 
احد وسلطة فلسطينية وفي مثل هذه الحالة، سيكون هناك رئيس واحد وبرلمان و.  باالنضمام اليها- " فتح"

 .واحدة، اضافة الى مجموعة مسلحة تعارض الحكومة وتتحدى اوامرها
 تفكيك السلطة الفلسطينية من جانب عباس وسبق ايضا ان اثارها مسؤولون :السيناريو الخامس

ومثل هذه الخطوة ستعني تفكيك جميع . فلسطينيون، حتى وان كان ذلك يتعلق بتفكيك محدود زمنيا
وفي مثل . وحكومتها في غزة" حماس" الفلسطينية،ومن ضمنها البرلمان الذي تسيطر عليه المؤسسات

هذه الحالة، فان اتصاالت السالم مع اسرائيل ستتواصل بالشكل الذي كانت عليه قبل انشاء السلطة 
 ظهور وفي هذا االطار، فاننا سنشهد.  مفاوضات بين الحكومة االسرائيلية ومنظمة التحرير–الفلسطينية 

 .في االنتخابات" حماس"سلطة جديدة مع مؤسسات ستمنع امكانية فوز حزب مثل 
ولكن على الرغم من وفرة السيناريوهات، فان مسؤولي السلطة الفلسطينية يقدرون بأن اول امكانية هي 

حكومتان  وهي انه اعتبارا من التسع من كانون الثاني،فان السلطة الفلسطينية سيكون لها –األكثر واقعية 
 .ورئيسان

، وتتجاهلهم اسرائيل لرفضهم ٢٠٠٦ويبدو أن اإلسالميين الذين فازوا باالنتخابات البرلمانية عام 
 في ٢٠٠٧االعتراف باسرائيل، عقدوا العزم على تعزيز سيطرتهم على غزة التي سيطروا عليها عام 

أنها " حماس"وترى . مود عباسويتزعمها الرئيس مح" فتح"معركة ضد السلطة التي كانت تقودها حركة 
تستمد دعمها الشعبي من خالل االبقاء على الضغط على اسرائيل مثل إطالق الصواريخ البدائية الصنع 

تبدو فتح بال قيادة او . لكنها تبدو حذرة من إثارة هجوم اسرائيلي شامل او غارات عنيفة تستهدف قيادتها
تح في سلسلة من الهجمات بقنابل ضد رجالها هذا العام وأنحت حماس بالالئمة على ف. نفوذ في القطاع

 .بدرجة تذكر" حماس"لكن ايا كان السبب فإن هذا لم يزعج 
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في " فتح"وقياداتها في غزو اسرائيلي من المستبعد حدوثه حتى اآلن فإن فرص " حماس"وباستثناء هزيمة 
 .غزة تبدو معدومة

غير أن تسيبي ليفني زعيمة حزب ) فبراير( شباط ١٠وفي اسرائيل قد يتوقف الكثير على انتخابات 
اليميني بحاجة الى أن يظهرا للناخبين أن بوسعهما " ليكود"الوسطي وبنيامين نتنياهو زعيم حزب " كديما"

ومن المستبعد أن يشن رئيس الوزراء المنتهية واليته ايهود اولمرت هجوما كبيرا ". حماس"كبح جماح 
 شن الفلسطينيون هجوما صاروخيا عشوائيا يؤدي الى سقوط عدد كبير القتلى قبل االنتخابات اال في حال

 .فمن الممكن أن يضطر هذا اسرائيل الى اتخاذ نوع من اإلجراءات العقابية
 فليس بمقدور اي ٢٠٠٦وعلى مدى أطول على مدار العام ومنذ حرب لبنان التي شنها اولمرت عام 

وأشار . ية كبيرة في صفوف الجيش من جراء غزو غزةزعيم اسرائيلي احتمال وقوع خسائر بشر
 .مساعدو نتنياهو أنه يفضل شن غارات ضد قيادة حماس بدال من هجوم كبير
تتمتع بدعم قوي في " حماس"في الضفة الغربية، من الواضح ان أحد األشياء المجهولة الكبيرة هو ان 

طرتها هناك بالسهولة التي هزمت بها القوات مع التأكيد ان اسرائيل لن تدعها تبسط سي. الضفة الغربية
تستطيع شن هجمات مسلحة جديدة " حماس"ومما ال شك فيه أن . االمنية التابعة للرئيس عباس في غزة

على اسرائيل بشكل عام والمستوطنين بشكل خاص مما سيدفع اسرائيل وقوات امن السلطة الفلسطينية 
وسيشهد شهر . في أعين الكثير من الفلسطينيين" فتح"يبة الى اتخاذ إجراءات صارمة يمكن أن تضر به

حيث عقد عباس العزم على " فتح"و" حماس"اختبارا مبكرا لعمق التوترات بين ) يناير(كانون الثاني 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تصويت يرجح أن تمنع منه حماس والتي لن تجريها الحركة في 

 .قطاع غزة
وبعد التصعيد بعض المستوطنين اليهود المتشددين في اآلونة األخيرة من هجماتهم ضد من ناحية اخرى، 

الفلسطينيين الى جانب قوات األمن اإلسرائيلية في محاولة فيما يبدو إلحباط احتماالت التوصل الى اي 
لد هذا اتفاق للسالم تتم بموجبه إزالة مستوطناتهم، فإن قتل مستوطنون فلسطينيين فمن الممكن أن يو

ضغطا على عباس للتخلي عن المفاوضات مع اسرائيل ومزيدا من الضغط على اسرائيل التخاذ 
واذا ردت اسرائيل على أعمال العنف هذه بحملة ضد المستوطنين فمن . إجراءات ضد المستوطنين

وم مميت من وبالنسبة للكثير من اإلسرائيليين سيكون شن هج. الممكن أن تعيد الزخم للعملية الدبلوماسية
 .قبل المستوطنين على الجيش حادثا غير مسبوق وحدا فاصال يمكن أن يهز الدعم الشعبي للمتطرفين

أن تنقل المعركة الى داخل اسرائيل ربما ثأرا لهجوم كبير على غزة " حماس"والسؤال االن، هل تستطيع 
رات االنتحارية في  شخص في موجة من التفجي٥٠٠ حين قتل ٢٠٠٤ و٢٠٠٠مثلما فعلت بين عامي 

حافالت ومقاه ومواقع اسرائيلية اخرى؟ تحول الحواجز المحيطة بغزة والضفة الغربية دون دخول 
 .في إثارة حملة االغتياالت التي هددت اسرائيل بتنفيذها ضد قياداتها" حماس"وقد ال ترغب . المسلحين

عام " اوسلو"تمخضت عنها اتفاقات  عاما من مفاوضات السالم التي ١٥من جهة ثانية، فبعد اكثر من 
 والتي أعادت منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات الى الديار من المنفى تمضي إدارة ١٩٩٣

عباس قدما في إجراء محادثات على الرغم من انتشار الشكوك الفلسطينية على نطاق واسع بشأن 
لقوى الخارجية التي تمول وتدرب قوات األمن وحيث إن عباس مدين ل. احتماالت التوصل التفاق نهائي

وسيظل . التابعة له فإن من المستبعد بشدة وقوع مواجهة مسلحة بين السلطة الفلسطينية المؤقتة واسرائيل
  .المواطنون الفلسطينيون محور الصراع فيما يبدو

  ١٨/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
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  هدية بوش الوداعية لالحتالل... ١٨٥٠ القرار .٥٩
  ال ناصرنقو

 في السادس عشر من الـشهر الجـاري         ١٨٥٠تجنب مجلس أمن األمم المتحدة عندما اصدر قراره رقم          
ـ     دولـة فلـسطين، او   "او لـ" حل الدولتين"النص في أي من البنود السبعة في متن القرار على أي ذكر ل

، وركـز   " حالة الدولـة  "لـ" التحضير"الى  ) ٤في ختام البند    (، باستثناء اشارة متأخرة     " دولة فلسطينية "ل
ال نهاية لها، بالرغم مـن التـذكير فـي          " عملية سالم "بدال من ذلك على الزام جميع االطراف بمواصلة         

السالم الدائم يمكن ان يقوم فقط علـى اسـاس    " قبل خمس سنوات وبان      ١٥١٥ديباجة القرار بقراره قبل     
منطقة تعيش فيها   "لـ" رؤيته"وبـ) الفقرة الرابعة " (حل الدولتين ، بناء على االتفاقات وااللتزامات السابقة       

  ".م٢٠٠٢اهمية مبادرة السالم العربية لعام "واشارته الى " وفلسطين) اسرائيل(دولتان ديموقراطيتان ، 
 ، ليكـون    ١٨٥٠مشروع القرار رقم    " شخصيا"لقد رعى الرئيس االميركي المنتهية واليته جورج بوش         

اوض الفلسطيني عشية لقائه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في التاسـع            في ظاهرة ملهاة ترضية للمف    
عشر من الشهر ، اراد منها التعويض عن اخفاقه الذريع في الوفاء بوعده مرتين لهذا المفاوض باقامـة                  

 الحالي ، بهدف تـشجيع هذا المفـاوض        ٢٠٠٨ والثانية قبل نهاية عام      ٢٠٠٥دولة فلسطينية ، مرة عام      
ـ   على االست  التي لم يكن فشل بوش في ايصالها الى نتيجة ايجابية قبل           " عملية انابوليس "مرار في التزامه ب

انتهاء واليته يقل عن اخفاقه في الوفاء بوعوده للرئاسة الفلسطينية عن طريق ترحيل الرعاية االميركيـة                
ا اضفاء مثل هذه الـشرعية      لهذه العملية الى المجتمع الدولي باضفاء شرعية االمم المتحدة عليها ، وكانم           

يمكنه ان يكون خطوة استباقية الحتمال انبثاق حكومة جديدة عن االنتخابات االسرائيلية المقبلـة تكـون                
اذ ترجح استطالعات الراي في دولة االحتالل فوز        ( بها   ١٨٥٠معارضة لعملية انابوليس فيلزمها القرار      

، كما يحلو للمفـاوض  ) ضته النابوليس وعمليتها ورؤيتهاالليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الذي اعلن معار   
متجاهال استهتار االحتالل طوال عمر دولته بهذه الشرعية استهتارا كانت تحميـه            " يتمنى"الفلسطيني ان   

  .   دائما الواليات المتحدة نفسها الراعية للقرار الجديد 
لترضية التـي رماهـا بـوش للمفـاوض         لكن الترحيب االسرائيلي بال تحفظ بالقرار كشف بان ملهاة ا         

بيـان  " رحب"فقد  . الفلسطيني قبل رحيله انما كانت في جوهرها هدية وداعية لدولة االحتالل االسرائيلي             
صادق، ألول مـرة، علـى      " ألنه   ١٨٥٠رسمي لوزارة خارجية دولة االحتالل االسرائيلي بالقرار رقم         

، " الساس للشرعية والدعم الدوليين ألي حكومة فلـسطينية       الرباعية الثالث ، باعتبارها ا    ) اللجنة(مبادئ  
لتنفيذ خريطة الطريق، التي    "لمبدأ اخضاع أي اتفاق فلسطيني اسرائيلي       " دعم ال تردد فيه   "والنه عبر عن    

ينبغـي  (، أي للمقاومة الفلسطينية لالحتالل "تتطلب اوال وقبل كل شيء آخر تفكيك البنى التحتية لالرهاب       
وافقت على خريطة الطريق في حينه مشروطة باربعة عشر تعـديال عليهـا             ) اسرائيل(بان  التذكير هنا   

ونجحت في انتزاع مصادقة االدارة االميركية على تعديالتها في رسالة بوش المـشهورة الـى ارييـل                 
، وألن مجلس االمن الـدولي      ") وعد بلفور الثاني  " التي وصفها الفلسطينيون ب    ١٤/٤/٢٠٠٤شارون في   

، وألن المجلس بذلك    " نظام حماس االرهابي في غزة    "الى ما سماه البيان     " وجه رسالة ال لبس فيها    "بذلك  
  " !مصادقة على المبادئ االسرائيلية الجوهرية  لعملية السالم"قد منح 

يمثل قرار مجلس االمن اليـوم مـصادقة        : "وتضمن البيان تعليقا لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني جاء فيه        
وهي تحديدا ، المفاوضات الثنائية المباشرة بين       ... والمبادئ الموجهة لها    ... ى عملية انابوليس    دولية عل 

الطرفين ، دون أي تدخل دولي ، وطبقا لمبدأ انه ال يتم االتفاق على أي شيء حتى يتم االتفاق على كـل        
ـ  –) الدولية(شيء، والتزام بمبادئ الرباعية      الرهاب، وقبول االتفاقيـات    ، وانهاء ا  )اسرائيل( االعتراف ب

التأييـد  "، لتخلص الـى ان      " السابقة ، وكذلك اشتراط تنفيذ أي اتفاق في المستقبل بتنفيذ خريطة الطريق           
في العملية الجارية بين دولة االحـتالل وبـين         " تصويتا بالثقة "من مجلس االمن لكل ذلك يعتبر       " الواضح

  ". لهاالقيادة الفلسطينية الشرعية ، التي ال بديل"
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وكان من الطبيعي في المقابل ان ال يجد المفاوض الفلسطيني في القرار أية مواد مماثلة فـي وضـوحها                   
تسند موقفه لكي يرحب بها في بيان رسمي يؤكد عليها كما فعل شريكه االسرائيلي ، لذلك اكتفى ترحيب                  

وطنية بمنحه شرعية االمـم     المفاوض الفلسطيني بالقرار بعموميات تحجب خطورة القرار على القضية ال         
المتحدة لبرنامج انابوليس المصمم الدامة االنقسام الوطني وتعميقه وتحجب كذلك خطورة القـرار حتـى               

لمنظمة التحرير بارتهان هذا المشروع والمنظمـة       " المشروع الوطني "على ما تسميه الرئاسة الفلسطينية      
 لعملية سالم قزمها القرار     ١٩٦٧اضي المحتلة عام    نفسها وسلطة الحكم الذاتي التي تحمل اسمها في االر        

، التي يعد القرار بابقائها عملية تفاوض مفتوحة ال سـقف زمنيـا لهـا ،                " عملية انابوليس "لتتلخص في   
، خصوصا وان القرار لم يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق           " تقدم"مرهونة بما يحرزه الطرفان من      

مـشجعا  "لزما ، وهكذا تلخص ترحيب المفاوض الفلسطيني بالقرار باعتباره          االمم المتحدة ليكون تنفيذه م    
" خطـوة ايجابيـة   "و) الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة     " (ويسمح لنا بالحفاظ على االمل في السالم      ... 

  ) .رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات(
ة للشعب الفلسطيني باالعالن من فوق اهم منبر دولـي بـان            ان جرأة رايس في تحدي الخيارات القيادي      

رحيل عرفات كان مثله مثل رحيل حماس حاليا هما الثمن الفلسطيني المطلوب لتحقيق رؤيـة رئيـسها                 
 االسـرائيلي   –الطوباوية التي تزرع الوهم فتجد بين الفلسطينيين من يشتريه مهما غال ثمنه االميركـي               

حدي الخيارات نفسها عندما اعلن رؤيته المشؤومة في الرابع والعشرين من           تذكر بجرأة بوش نفسه في ت     
 ، في ذروة اجتياح قوات االحتالل لمناطق سلطة الحكـم الـذاتي ، ذاك               ٢٠٠٢الشهر السادس من عام     

  .االجتياح الذي توج بمحاصرة عرفات في غرفة نومه ثم استشهاده
عندما يحـصل الـشعب     : " محل عرفات ، اعلن ما يلي      فبعد أن دعا بوش الى قيادة فلسطينية جديدة تحل        

االسرائيليين طبعـا ال  (الفلسطيني على قادة جدد ، ومؤسسات جديدة ، وترتيبات امنية جديدة مع جيرانهم     
  " !، فان الواليات المتحدة االميركية سوف تؤيد خلق دولة فلسطينية) العرب

 في سياقه ، باعتبـاره هديـة    ١٨٥٠كي يضع القرار    فهل هناك من يتذكر اآلن هذا التاريخ القريب جدا ل         
  !بوش الوداعية لدولة االحتالل ؟

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  لًَم ال؟ .. "توصية بحز رؤوس قادة حماس" .٦٠

 عريب الرنتاوي
نقلها قادة عرب لنظرائهم اإلسـرائيليين ،       " توصية"أجدني مصدقا لما روته صحف تل أبيب العبرية عن          

ـ  إن هم لم يجنحوا للتهدئة والهدنة ، ولم يعملوا علـى إنهـاء             " رؤوس قادة حماس في غزة    حز  "تقضي ب
في صدقية اإلعالم اإلسـرائيلي ، فلطالمـا        " ثقة زائدة "في القطاع ، والسبب ال يعود إلى        " الوضع الشاذ "

ـ             القادة  في غيرة بعض  " ثقة ناقصة "كذب هذا اإلعالم وفبرك وبرر وزّور ، السبب يعود أساسا وحصرا ل
وفي قدرتهم على اجتراح البدائل لالستعـصاء الـذي تعيـشه غـزة             " القيمي"العرب والتزامهم القومي و   

 .وفلسطين
، يتمنون أن يـستفيقوا     " آليات الحصار الجائر المضروب على القطاع     "كل الذين يشعرون بأنهم جزء من       

كل الـذين ال    .. دا مائير ذات يوم   ذات صباح فيجدوا غزة وقد غرقت في بحرها ، تماما مثلما رددت جول            
يقوون على ممارسة ضغط على إسرائيل لعجز أو تواطؤ ، ال يجدون بديال عن ممارسة الـضغط علـى     

في تل أبيب ، يبدو أن من       " منتهكي المحرمات والقانون الدولي   "حماس ، إذ بدل الذهاب إلى مواجهة مع         
حماس وتدمير بناها التحية على أمل أن ينهي هـذا          األسهل للعجزة والمفلسين ، أن يقترحوا تصفية قادة         
 .الوضع االستثنائي الذي تعيشه هذه الرقعة الفلسطينية
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كل الذي اعتمدوا السالم خيارا استراتيجيا واحدا وحيدا أوحدا ، ولم يتركوا ألنفسهم خط رجعة أو يستبقوا                 
يس ، واستبـشروا خيـرا بقـرار     في جعبتهم بخيار بديل ، كل الذين وضعوا البيض كله في مسار أنابول            

مجلس األمن وبيان الرباعية الدولية اللذان مددا ألنابوليس سنة أخرى ، يتمنون أن يبدأوا سنتهم الجديـدة                 
، وأن ال يكون هناك في فلسطين أو غيرها ، من لديه مجرد تحفظ على هذا المسار وتلـك                   " نظافة"على  

 .المسيرة
لحكومة ـ البلدية في رام اهللا ، يريدون أن ينتهوا مرة وإلى األبد  كثيرون من رموز السلطة في الضفة وا

، من حماس في غزة ، بعد أن تفاخروا بالخالص من حماس ، نشطاء ومؤسسات وأسلحة ومسلحين في                  
الضفة ، فحماس عند هؤالء أشد خطرا على مشروعهم من إسرائيل ، ومشروعهم كما انتهى ال يتعـدى                  

ة بالحراب والدبابات والجرافات اإلسرائيلية ، شريطة أن تحفظ لهم امتيازاتهم           االحتفاظ بسلطة هشة مسيج   
 .ورواتبهم وتديم عليهم فسادهم

ال أستبعد أبدا أن تكون عواصم عربية ، ومن العيار الثقيل ، قد أبرقت إلسرائيل معربة عن أملهـا فـي                     
هي التي لم تدخر جهدا مـن       رؤية بعض الرؤوس وقد فصلت عن جثث قادة حماس ، ولم ال تفعل ذلك و              

دمشق ، وجّيشت العالم كله عليها ، وحاكت المؤامرات ضدها ، ونشطت كما لم              : قبل ضد عاصمة شقيقة   
 .تفعل من قبل ، إلبقائها أسيرة أطواق العزلة المضروبة عليها إقليميا ودوليا

ن ، شعبا ومـشروعا ،      ضد الفلسطينيي " الردح"ال أستبعد أن تكون عواصم شهدت أبشع حمالت التعبئة و         
وعلى خلفيتها ، راغبة في استئناف جهود الوسـاطة         " انتفاضة المعابر "وليس ضد حماس وحدها ، زمن       

والتهدئة والمصالحة ، ولكن بعد أن تكون حماس قد غرقت بدماء قادتها وكوادرها ، وبعد أن تكون غزة                  
 .قد تحولت من ورقة قوة في يد حماس ، إلى عبء عليها

األسباب ، أجدني مصدقا لما روته صحف تل أبيب ، بل وال أستبعد أن تراق دماء كثيرة فـي                   لكل هذه   
القطاع الجائع والمحاصر ، فحالة االنحطاط واالنهيار التي بلغها المشهدان الفلسطيني والعربـي خـالل               

ـ        وقـت  "ه في   يمكن اللجوء إليه واالعتماد علي    " صديق"السنوات الماضية ، تسمح بالتعامل مع إسرائيل ك
، وهل ثمة مـن     " محور الشر "الذي يمكن أن تتسبب حماس أو حزب اهللا أو غيرهما من أركان             " الضيق

 ضيق أكثر من ذاك الذي بلغته طرق هؤالء المسدودة ؟،
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية .٦١

  علي بدوان
ة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني طوال الفترات الماضية        بعد الصعوبات الكبيرة التي اعترت عقد دور      

راوحـت مكانهـا اجتماعـات اللجنـة        . في ظل غياب التوافق وسيطرة االنقسام على الساحة الفلسطينية        
التحضيرية للمجلس الوطني التي عقدت قبل عام ونيف في جلستين، إحداهما في عمان والثانية فـي رام                 

ا باالتفاق على دعوة المجلس الوطني لالجتمـاع، خـصوصاً وأن الـدعوة             اهللا، ولم تفلح في شق طريقه     
واجهت اعتراضات شديدة، وكانت أسباب المعارضة التي توالدت في وجه دعوات عقد المجلس الوطني              
في حينها تعود الى أن الجهة الداعية كانت تشترط دائماً أن يكون انعقاد المجلس الوطني داخل أراضـي                  

ية، بينما يرفض الكثيرون انعقاد المجلس تحت سلطة االحتالل، ويرون أن انعقاده في بلد              السلطة الفلسطين 
  .عربي يتيح للجميع حرية في الحركة

وبسبب اإلصرار على عقد المؤتمر في أراضي السلطة وليس في بلد عربي، تعطلت الدعوة إلـى عقـد                  
  .مجلس وطني جديد، مع أن عقده في أية عاصمة عربية أمر ممكن

كان في مقدمة المعترضين أعضاء قيادات حركة فتح بمن فيهم بعض أعضاء اللجنة المركزية ورئـيس             و
إضافة لتحفظ الجبهة الشعبية، ومطالبة باقي القوى كجبهـة التحريـر العربيـة             . المجلس سليم الزعنون  
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 فـي حينـه     وجبهة التحرير الفلسطينية بالتريث، في إدراك واضح بأن االندفاع نحو مهمة عقد المجلس            
وبوضعه الحالي، كانت من أجل مهمة محددة فقط هي انتخاب أعضاء جـدد للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة             
التحرير بدالً من األعضاء المتوفين أو المستقيلين أو المقاطعين ألعمال اللجنـة التنفيذيـة واجتماعاتهـا                

  . المتقطعة أصالً
ا، دارت األمور باتجاه اسـتبدال عقـد اجتمـاع          ولكن، ومع الحاجة الملحة التي اعتقد البعض بضرورته       

المجلس الوطني باجتماع بديل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو هيئة استشارية غيـر تـشريعية               
حيث بذلت جهود كبيرة في هذا االتجاه،       . وغير مقررة تقع بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للمنظمة        

أبـو  (رة بمعارضة قوية من قبل رئيس المجلس سـليم الزعنـون            ولكنها اصطدمت حتى اللحظات األخي    
قبل غيره، إضافة لتحفظ بعض فصائل المنظمة، التي توجست أغراضاً وغايات استخدامية مـن              ) األديب

مهمة عقد اجتماع المجلس المركزي لتمرير سلسلة من التوجهات والقرارات، وتزكيـة رؤيـة سياسـية                
واالستقواء بها في معالجة الملفات     ) المغيبة أصالً ( والمؤسسات الرسمية    محددة في سياق استخدام الهيئات    

ولذلك جاءت الدعوة إلى انعقاد المجلـس المركـزي،         . المطروحة على جدول أعمال الساحة الفلسطينية     
للتصدي لمهمة أساسية هي انتخاب رئيس لدولة فلسطين، فالمجلس المركزي مسيطر عليه، ويمكن عقده              

ن اعتراض، ويمكن بالتالي السيطرة على توجهاته وقراراته، بينما ال تتاح هـذه الـسيطرة               في الداخل دو  
ويمس هذا الوضع بـالطبع بمـصداقية اجتمـاع         . عندما ينعقد المجلس المركزي أو الوطني في الخارج       

ومن هنـا تختفـي وراء الـستار األهـداف          . المجلس المركزي، كما يمس بمصداقية االنتخاب الذي تم       
خدامية التي اختفت وراء عقد دورة المجلس المركزي بدالً من المجلـس الفلـسطيني، علمـاً بـأن                  االست

المجلس الوطني هو المؤسسة التشريعية، وهو األساس والمرجع في كل عمل من أعمال منظمة التحرير،               
الفلسطيني  في غزة، من أجل إلغاء الميثاق الوطني         ١٩٩٦ولم يجتمع منذ ذلك الحين إال مرة واحدة عام          

أما ما عدا ذلك، مثل انتخاب رئـيس        . »إسرائيل«حسب مقتضيات اتفاق أوسلو واالعتراف المتبادل بـ        
للدولة الفلسطينية، وإقرار اتفاق أوسلو، وانتخاب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخاب رئـيس              

، وأحداث غـزة، وانعقـاد      ١٩٩٦يني عام للسلطة الفلسطينية، والموافقة على إلغاء الميثاق الوطني الفلسط       
فإن المجلس الوطني الفلسطيني لم يدع لالنعقاد، ال لبحث الوضع الفلسطيني العام، وال             . مؤتمر أنابوليس 

وفي كل مرة كانت تبرز فيها أزمة ما، كانت الدعوة توجه إلـى المجلـس               . لبحث مسائل أساسية محددة   
  .المركزي لالنعقاد كبديل عن المجلس الوطني

ومع هذا، وفي ظل االعتراضات والتحفظات، والتقديرات المختلفة، فقد تم تقديم مقترحات مختلفة لتجسير              
الهوة بين أصحاب دعوة المجلس المركزي لالنعقاد وبين المعارضين والمتحفظين، وهو مارسى باتجـاه              

 اللجنـة التنفيذيـة     الطلب الذي تلقاه رئيس المجلس الوطني وهو نفسه رئيس المجلس المركزي من قبل            
مـا يـستجد مـن      «للمنظمة لدعوة المجلس المركزي لالنعقاد، حدد بنداً واحداً على جدول األعمال هو             

  .وهو البند الذي يعني في العرف الفلسطيني، مناقشة كل شيء» أعمال
وعليه، فقد التأمت أعمال المجلس المركزي في اجتماعاته األخيرة التـي عقـدت فـي رام اهللا يـومي                   

بمشاركة الفصائل المنضوية في إطار المنظمة بالرغم من تمايزها في مواقفهـا            ) ٢٠٠٨ /٢٤/١١ـ٢٣(
المعلنة داخل قاعة االجتماعات وداخل كواليسها قبل وأثناء وبعد انتهاء االجتماعـات وصـدور البيـان                

ي فـي تنظـيم     ووفق المعلومات المؤكدة والمنقولة على لسان عضو قياد       . الختامي ألعمال دورة المجلس   
أساسي من تنظيمات المنظمة ومن المشاركين باالجتماع، فان أربعين عضواً فقط من أعـضاء المجلـس                

عضواً، الذين اعتذر بعض منهم عن عدم المشاركة، بينما غاب          ) ١١٧(شاركوا بأعماله وذلك من أصل      
، في الوقت الـذي     آخرون كشكل من أشكال االحتجاج أو المقاطعة، وغاب آخرون ألسباب غير معلومة           

حضر كامل جلسات أعماله ممن هم ليسوا من أعضائه أو من أعضاء أي تنظيم فلسطيني وأبرزهم سالم                 
  .فياض



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٢٨٩:         العدد       ٢٠/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

ويكشف محضر غير رسمي أعده ممثل ألحد الفصائل الفلسطينية األساسية المشاركة، عـن أن جـدول                
القتراحات وضاعت األمور كلهـا     انفتح على غاربه، فتداخلت ا    ) مايستجد من أمور  (األعمال المعنون بـ    

باتجاه تمرير عناوين محددة، كان على رأسها اقتراح انتخاب رئيس لدولة فلسطين وذلك بعد بدء الجلسة                
االفتتاحية، حيث تم تمرير طلب باالقتراح على أعضاء اللجنة التنفيذية أوال، الذين كانوا يجلـسون فـي                 

  .بقية الحضور، وهو ماتم بانتخاب رئيس دولة فلسطينالصف األمامي، ثم تم تمرير ذات الورقة على 
وقد يقول البعض بأن المجلس المركزي هو الذي انتخب الرئيس الشهيد ياسر عرفات في دورة أعمالـه                 

، فلماذا االنتقاد اآلن؟ والجواب أن هـذا االعتـراض صـحيح            ١٩٨٨التي عقدت في تونس نهاية العام       
ن القائمون على شأن المنظمة قد ارتكبوا خطأ في الماضي، فليس           ولكن إذا كا  . كواقع، صحيح كمعلومات  

ارتكاب الخطأ ذريعة لتبرير ارتكاب أخطاء جديدة بغض النظر عن شـخص المرشـح لمـلء المكـان                  
فالجهة التي تولت عملية االنتخاب، ونعني المجلس المركزي الفلسطيني غيـر مخولـة بـذلك               . الشاغر

فضالً عن ذلك فان الجهة القانونيـة فـي المجلـس           . ة ال أكثر وال أقل    باعتبار أن المجلس هيئة استشاري    
الوطني كانت قد أبدت مالحظات قانونية وتحفظات نابعة من النظام األساسي ألعمال هيئـات المنظمـة                
بالنسبة لعقد دورة المجلس المركزي لجملة أسباب، منها انتهاء والية المجلسين الوطني والمركزي منـذ               

 وعدم توافر النصاب القانوني لدورة المجلس المركزي حيث شارك فيها فقط نحو أربعين              .١٩٩٠فبراير  
عضواً، فقد حضرت شخصيات ليست لها عالقة بعضوية المجلس المركـزي           » ١٢٠«عضواً من أصل    

  . وفي المقدمة سالم فياض، األمر الذي حتم إجراء التصويت عبر التصفيق على قرارات المجلس
الذين حضروا اجتماعات المجلس المركزي أيدوا انتخاب رئيس دولـة فلـسطين إال أن              ورغم أن غالبية    

عدداً منهم أدلى بمالحظات نقدية، اثنان على األقل من القيادات الفلسطينية وافقا علـى االقتـراح بلغـة                  
نفيذيـة  ملتبسة وهما عبد الرحيم ملوح، نائب األمين العام للجبهة الشعبية، ممثل الجبهة فـي اللجنـة الت                

لمنظمة التحرير، وبسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، فقد اعتبر ملوح والصالحي أن               
قرارات المجلس وانتخاب رئيس لدولة فلسطين من شأنه أن يصعد االنقسامات والخالفات فـي الـساحة                

 لمنظمة التحرير مالحظـات     الفلسطينية، كذلك وجه عبد اهللا حوراني، العضو السابق في اللجنة التنفيذية          
. نقدية حادة طالت أوضاع المنظمة ومؤسساتها وهو ما أيده الدكتور حسن خريشا والدكتور سمير غوشة              

غير أن المداخلة األكثر حدية كانت من قبل الدكتور أسعد عبد الرحمن، الذي أشار إلى وجـود أخطـار                   
كمـا  . ة تتهدد وحدة منظمة التحرير الفلسطينية     خارجية تتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأخطار داخلي      

اتخذ في دورة اجتماعاته فـي يونيـو        » فتح«أعاد عبد الرحمن إلى األذهان أن المجلس الثوري لحركة          
، وأنه ال بـد فـي       »حماس«الماضي قراراً حاسماً خلص إلى أنه ال بد في النهاية من الحوار مع حركة               

  .نهاء العقلية اإلقصائية من أي طرف تأتت لصالح نهج التشاركيةالنهاية من حل سياسي عبر الحوار، وإ
وفي هذا السياق، وفي مجرى رؤية الهرولة االستخدامية اإلضافية ألعمال المجلس المركزي، أشار لنـا               

أن عقلية األنا والفئويـة المقيتـة       «قيادي فلسطيني من طرف شارك في أعمال المجلس المركزي األخير           
ل جبهة اليسار، ففي الوقت الذي كانت فيه قوى اليسار تعد ورقة مشتركة تعبر عن               حكمت مشاركة فصائ  

رؤيتها ومواقفها من القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي، كان طرف من تلك الجبهة               
يعد ورقة أخرى باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتعارض في جوهرها مع ورقة جبهة اليسار بـل                 

، والورقة المعدة لتقدم باسم اللجنة التنفيذية، ليست مقبولة أو تعبر عن موقف جبهة اليسار               »نسفها كلية وت
وحتى لم تكن مقبولة من بعض قيادات حركة فتح وبالذات في البند المتعلق بالمفاوضات، فأهـل البيـت                  

 وعبثيته، وهـو بحاجـة      ، باتوا على قناعة بأن هذا المسار أثبت عقمه        )أي أصحاب نهج التفاوض   (نفسه  
إلعادة تقييم جدي، وفي المحصلة النهائية عندما رفضت الورقة التي أعدت باسم اللجنة التنفيذية، أيـضاً                
رفض ذلك الطرف اليساري الورقة المعدة باسم جبهة اليسار، وعليه فهذه الحالة تعكس ليس فقط عمـق                 
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ت العديد من قياداتها قد شاخت وتكلست وتعودت        األزمة بين أطراف تلك الجبهة، بل إن هذه القوى وبالذا         
  .على نمط معين من العمل والتناكف والغرق في الذاتيات

إضافة لذلك، فقد أصابت عملية دعوة المجلس المركزي لالنعقاد وماسبقها وماتالها من التباسات قـضايا               
 التحرير الفلسطينية ونعني    جوهرية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالمؤسسة األساسية داخل منظمة        

فالمجلس الوطني هو المؤسسة التشريعية، وهو األساس والمرجع في كل          . بها المجلس الوطني الفلسطيني   
، عام تولي حركة فتح لقيـادة المنظمـة، وكـان    ١٩٦٨بدأ أعماله عام   . عمل من أعمال منظمة التحرير    

يجياً حتى أصـبح الـرقم الحـالي ألعـضاء          عضو، وأخذ هذا الرقم يتزايد تدر     ) ١٠٠(يتكون آنذاك من    
وبالرغم من بروز العديد من األزمات التي طفت على سـطح األحـداث فـي               . عضواً) ٧٤٠(المجلس  

 في قطاع غزة فـي دورة       ١٩٩٦فلسطين والمنطقة فإن المجلس الوطني لم يدع لالنعقاد سوى في العام            
، ومن حينها فإن المجلس الوطني الفلسطيني لم        أعمال قاطعتها غالبية القوى المنضوية في إطار المنظمة       

وفي كل مـرة كانـت      . يدع لالنعقاد، ال لبحث الوضع الفلسطيني العام، وال لبحث مسائل أساسية محددة           
فهـل  . تبرز أزمة ما، كانت الدعوة توجه إلى المجلس المركزي لالنعقاد كبديل عن المجلـس الـوطني               

  بديالً للمجلس الوطني؟ يستطيع المجلس المركزي فعليا أن يكون 
وهـو ال   . المجلس المركزي الفلسطيني ليس بديالً عن المجلس الوطني       . ال: الجواب مباشرة وبحسم هو   

ومن هنا فإن إشكاالً ينشأ حول بعض قراراته، ومنها قرار          . وال أن يمارس دوره   . يستطيع أن يحل محله   
زي يستطيع أن ينوب عن المجلس الوطني فـي         فإذا كان المجلس المرك   . انتخاب رئيس الدولة الفلسطينية   

التقرير والتشريع، فلماذا تكون هناك مؤسستان فلسطينيتان تمارسان الدور نفسه؟ ولماذا ال يلغى المجلس              
  الوطني ويبقى المجلس المركزي، ما دام يصلح ألداء الدور ذاته؟ 

حو التحضير الجـدي والمخلـص      على ضوء ذلك، إن أمور الساحة الفلسطينية لن تستقيم، إال بالمضي ن           
لحوار حقيقي يفضي باتجاه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل مجلس وطني جديد قائم علـى    

  .وإقرار استراتيجية فلسطينية توحد الفلسطينيين على اختالف اتجاهاتهم. قاعدة االنتخاب
  ٢٠/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

  
  د؟ مشاركاً في دورة االقتصاالفلسطيني .٦٢

  راجانا حمّية
بحقوقه المحروم إياها منذ ذلـك      » المضيفة«هذه المرة، لم يكن الالجئ الفلسطيني يطالب الدولة اللبنانية          

كان أمس عامالً ومزارعاً وتقنيـاً مـسهماً فـي تكـّون            . الخروج من أرضه، بل على العكس من ذلك       
 الـشعبّية الـدكتورة عزيـزة الخالـدي         الرأسمال اللبناني، في الدراسة التي أعدتها عضو جمعية النجدة        

إسهام الالجئين  «، عن   » اللبناني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان        -االئتالف الفلسطيني   «و
، التي أوجزتها فـي مـؤتمر       »الفلسطينيين المقيمين في المخيمات وبعض التّجمعات في االقتصاد اللبناني        

مشاركاً في  « كان، كما قال وزير اإلعالم اللبناني طارق متري،          كما. »الماريوت«صحافي عقد في فندق     
  .»الحياة والمصير ال عبئاً

الجئ المخّيمات هذا، مشارك في الدورة االقتصادية اللبنانية مشاركة مباشرة من خالل االنخراط في قوة               
ن التي تتخطى أحيانـاً     وعائدات المهاجري ) أسواق صبرا مثالً  (العمل وأنماط االستهالك ومبادراته الذاتية      

أما المشاركة غير المباشرة، فالالجئ مصدر ألموال المـساعدات         ). الخليج% (٣٦و) أوروبا% ( ٤٩،٧
  .، كما علّق ساخراً أحد المشاركين»غير الضارة لالقتصاد اللبناني«اإلنسانية العالمية 

لالجئين فـي الـدخل القـومي       المشاركة الفاعلة   «أبرزته الخالدي، عبر إظهار     » الوجه الجديد لالجئ  «
، مطالبةً الدولة اللبنانية بتشريع حق العمل لهؤالء انطالقاً من إسهامهم ذاك، وخصوصاً أن نسبة               »اللبناني

وفي تفصيل الدراسة، تبين للخالدي     . فقط من القوة العاملة   % ١،٧بإذن عمل، تبلغ    » الشرعيين«العاملين  
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، هذه النسبة تشارك في بناء الدخل من عملها وطاقتهـا           من األسر لديها شخص يعمل حالياً     % ٩١،١أن  
هذه المشاركة الواضحة،   «ولعل ما يؤكد    . االستهالكية للطعام والملبس والسكن والعناية الصحية والتعليم      

أّن الفلسطينيين، رجاالً ونساء، قادرون على العمل لساعات طويلة وحتى أعمار متقّدمة وفي أيـة مهنـة                 
تنطلق الخالدي من تلك الخالصة لتعرض ظروف عمل الالجئين عند الرجال والنساء،            و. »وبأدنى راتب 

ولكن ما يختلف هنا، أّن النسبة األكبر       . على العمل مهما تكن ظروفه    » يستقتالن«مع التأكيد أّن الجنسين     
ية األطفـال    عاماً، ألسباب ترتبط بترب    ٦٥ و ٤٠من النساء، يعملن في الفئات العمرّية الفتية واألكبر بين          

أما قطاعات العمـل، فـالالجئون،      .  عاماً ٣٩ و ٢٥والحياة الخاصة، فيما هي عند الذكور محصورة بين         
 مهنة، فينصرفون لتأسيس أعمالهم الخاّصة أو العمل في         ٧٢بحكم التشريع اللبناني ممنوعون من مزاولة       

، فيما النسبة عينها    %٦٣،٦ال  مؤسسات خاصة، بحيث بلغت نسبة النساء العامالت في قطاع الخدمات مث          
أما بالنسبة إلى األجور، فهي ال تناسـب        . تقريباً موجودة للرجال في قطاعات البناء والزراعة والصناعة       

 يوماً بدون إجازات لـدخٍل ال       ٣٠بالنسبة إلى الفلسطيني، الذي عليه العمل       » المرهقة جداً «ساعات العمل   
ريـاض طبـارة، مـدقق      .  دوالر، الغريب هنا، كما يلفت د      ٣٠٠يتعدى الحد األدنى لألجور الحالي أي       

لـدى الرجـال    % ٥٩,٦عن عملهم وأجـورهم، بنـسبة       » راضين نوعاً ما  «الدراسة، أن يكون هؤالء     
 ١٥٠٠يذكر أن الدراسة استندت في إحصاءاتها إلى حلقات النقاش وعّينـة مـن              . لدى النساء % ٥٥،١و

  .اضرين الذين تساءلوا عن دور الالجئين خارج المخّيمات مخيمات، ما أثار حنق بعض الح٨عائلة في 
  »البارد«توصيات لـ

الالفت في توصيات الدراسة أّن غالبّيتها جاءت لدعم حقّ عودة أبناء البارد إلـى بيـوتهم ومؤسـساتهم                  
لتـسوية أوضـاعهم وإنقـاذ      » البارد«وتطالب التوصيات القصيرة المدى بدعم مساعي تجار        . التجارّية
اد الفلسطيني وتحسين خدمات األونروا، إضافةً إلى دعم اإلسراع في إعادة بناء المخيم والجـسور       االقتص

وتحرص التوصية على دعم المبادرات الذاتية في العمل الحر من خالل التفكير في             . مع مخيمات الجوار  
ا على المـدى    أم. إلعادة برمجة ديون المؤسسات التجارية في البارد      » كونسرتيوم ــ مجموعة مالية   «

الطويل، فالحوار جارٍ بين الفعاليات االقتصادية الفلسطينية واللبنانية لتركيز دعائم شـراكة اسـتراتيجّية              
  .مبنية على اقتالع مبدأ التضارب في المصالح

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
  :كاريكاتير .٦٣
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