
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بينهمارصد اتساعاً للهوةوتتستبعد المصالحة بين فتح وحماس " مجموعة األزمات الدولية"
   محادثات بين فتح وحماس لتجديد حوارات المصالحةأيام خالل تبدأالقاهرة  ":سما"

  مصر تتهم حماس باستغالل معبر رفح ألسباب سياسية
  القومي وتبني سياسة فاشلة تجاه قطاع غزة"إسرائيل" بأمن باإلضراررامون يتهم باراك 

   معتقال١٥٨٦ً شهيداً و٥٠: حصيلة التهدئة

 ملـفإغـالق حماس تعلـن
لتهدئة تماماً وتنفي وجود أي     ا

  اتصاالت لتمديدها
  

 ٣ص ... 

 ٢١/١٢/٢٠٠٨١٢٩٠األحد
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    :السلطة
 ٣   بينهمارصد اتساعاً للهوةوتتستبعد المصالحة بين فتح وحماس " مجموعة األزمات الدولية" .٢
 ٤  عباس يزور الشيشان ثم موسكو قبل مصر ويبحث ومبارك جهود السالم والتهدئة والمعابر .٣
 ٥   لن تعود إلى نقطة الصفر"أنابوليس"بلغ عباس أن مفاوضات ي بوش :عريقات .٤
 ٥  "مستقبل الحل"على " خطر حقيقي"فياض يرى أن االستيطان  .٥
 ٥  عبد القادر ُيحذر من مخطط استيطاني يبتلع أراضي قرية الولجة في القدس .٦

    
    :المقاومة

 ٦  القسام تطلق صواريخها للمرة األولىأول شهيد بعد سقوط التهدئة في غزة و .٧
 ٦  على غزة" عملية عسكرية واسعة"حواتمة يدعو لتشكيل جبهة فلسطينية متحدة لمقاومة  .٨
 ٦   الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني تمهيداً لجالء االحتالللتوفيرتدعو " الشعبية" .٩

    
    :اإلسرائيليالكيان 
 ٧  القومي وتبني سياسة فاشلة تجاه قطاع غزة"إسرائيل" بأمن باإلضراررامون يتهم باراك  .١٠
 ٧  ط دعوات للتصعيد في قطاع غزةالحكومة اإلسرائيلية تجتمع وس .١١
 ٧  والفاتيكان تتفاوضان حول ممتلكات الكنيسة في فلسطين" إسرائيل" .١٢
    

    :األرض، الشعب
 ٨  "استفزازية"جرحى في مواجهات في سجن عوفر اإلسرائيلي نتيجة عمليات تفتيش  .١٣
 ٨   غزة تقل متضامنين عرباً وأجانب وتحمل مساعدات طبيةإلىوصول أول سفينة عربية  .١٤
 ٩   معتقال١٥٨٦ً شهيداً و٥٠: حصيلة التهدئة .١٥
 ٩  "بيغاس" تحرم أسراً محتاجة في غزة من تسلم مخصصاتها عبر "إسرائيل" .١٦
 ٩  عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية في غزة .١٧
١٠  تمسكاً بحق العودة إلى بلدتهم مسيرة ألهالي إقرث المهجرة .١٨
   

   :صحة
١٠  ٢٧٢ إلى  غزة ضحايا الحصار على قطاع عددعارتفا .١٩
 ١٠   ألف الجئ في قطاع غزة مصابون بمرض السكري بينهم ألف طفل٢٦ من أكثر .٢٠
   

   :عربي، إسالمي
١٠    محادثات بين فتح وحماس لتجديد حوارات المصالحةأيام خالل تبدأالقاهرة  ":سما" .٢١
١١  ل معبر رفح ألسباب سياسيةمصر تتهم حماس باستغال .٢٢
١١   لغزةإنسانية مساعدات إرسال ترعى سوزان مبارك  .٢٣
   

   :دولي
١١  "لإسرائي"لعدم تمديد الهدنة بين حماس و" تأسف"فرنسا  .٢٤
١٢  الوضع في غزة خطير: ي مونبان ك .٢٥
١٢   ومصر تمنعه من دخول معبر رفح...ناشط اسكتلندي يقود شاحنة لكسر حصار غزة .٢٦
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١٣  البنك الدولي يدعو السلطة إلى االستمرار في دعم وتعزيز القطاع المالي لتحسين أدائه .٢٧
   

    :حوارات ومقاالت
١٣   بنألوف... الجدل على العملية الكبيرة .٢٨
١٤  سليمان تقي الدين... حصار غزة وانسداد آفاق التسوية .٢٩
١٥  صالح القالب... !!ال ضرورة لهذه العجلة .٣٠
١٦  وولتر روجرز... وباماألالمقبل " إسرائيل"اختبار  .٣١
١٧  بالل الحسن... وإيران" إسرائيل"مطالب عربية دقيقة بشأن  .٣٢
    

 ٢٠  :كاريكاتير
***  

  
  ها وجود أي اتصاالت لتمديدينفت وملف التهدئة تماماً تعلن إغالق حماس .١

 ،فوزي برهـوم   أن    صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢١/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،   نشرت  
خر، منوهـاً   ألى اتفاق تهدئة    إ نفى أن تكون حركته تسعى للوصول        ،حركة حماس باسم   الرسميالناطق  

سـرائيلي ال   ملف التهدئة أغلق تماما ولن يعاد فتحه وأن الحديث عن تهدئة جديدة مع العـدو اإل               "لى أن   إ
 نـسخة منـه قـال    "الشرق األوسط"وفي تصريح صحافي تلقت . ى حد تعبيره، عل"أساس له من الصحة  

على هجمات المحتل بكل حزم وقوة وأن تستكمل مـشروع          "برهوم إن حركته تدعو جميع الفصائل للرد        
ال يمكننا أن نقبل أن يبقـى شـعبنا فـي دمـاء             " وأضاف. "التحرر الوطني الذي تسعى من أجل تحقيقه      

األصل أن يدفع المغتصبون الصهاينة ثمـن حماقـات         "، مضيفاً   "الحتالل باألمن وحصار ومعاناة وينعم ا   
ورداً على التحذيرات التي    . "حكوماتهم التي تستخدم كل وسائل اإلرهاب واإلجرام ضد شعبنا الفلسطيني         

هذه  انتهاء العمل بالتهدئة، قال برهوم إن        إعالن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس بعد        أطلقتها
توفر الغطاء وتهيئ األجواء لمزيد من اإلرهاب والقمع المتوقع أن يمارسه االحتالل ضـد              "التصريحات  

أي تحرك دولـي    « بالتهدئة، اعتبر برهوم أن      لاللتزاموحول الدعوة التي وجهتها روسيا لحركته       . "شعبنا
حتالل والـضحية وهـو     من أية جهة يجب أن يتجه نحو االحتالل ويجب أال يساوي بين الجالد وهو اال              

  ."شعبنا الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه أمام عدوان غاشم
 أن فاطمـة الزهـراء العـويني   ، غزة نقالً عن مراسلتها في    ٢١/١٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين، وأضافت  

إقليمية، مـع حركـة      صالح البردويل نفى وجود أي اتصاالت عربية أو       . د) عن حركة حماس   (النائب
ديد التهدئة التي انتهت الجمعة، معتبراً األنباء التي شاعت حول وجـود ضـغوطات              حماس لتمديد أو تج   

  .الكتشاف مدى رغبة حماس في تجديد التهدئة" بالونات اختبار"مصرية على الحركة ليست إال 
  
   بينهمارصد اتساعاً للهوةوتتستبعد المصالحة بين فتح وحماس " مجموعة األزمات الدولية" .٢

 الفلسطينية  األراضيفي تقرير جديد لها من      " مجموعة األزمات الدولية  " استبعدت   :يونس محمد   -رام اهللا   
 عوامل االختالف بين    أنانتهاء االنقسام الفلسطيني، وحدوث مصالحة بين حركتي فتح وحماس، معتبرة           

فة وقالت المؤسسة في تقرير لفريقها العامـل فـي الـض           .الجهتين في المرحلة الراهنة اكبر من السابق      
"  منها منفعة  أكثركلفة  "تريان في المصالحة    ) فتح وحماس ( الحركتين   إن،  أمسالغربية وقطاع غزة صدر     

مع " شراكة عسيرة " يترتب على هذه المصالحة خسارة حماس لقطاع غزة، واضطرار فتح لـ             إذلكليهما،  
  ".بموطئ قدم إسالمي في منظمة التحرير الفلسطينية"حماس مقرونة 
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إالّ امتـداداً للنـزاع الـدائر بـين     " عملية المصالحة الحالية بين حماس وفتح ليست  أنة  ورأت المجموع 
تنشدان تحقيـق الـشرعية الوطنيـة       "ن الحركتين   أ إلى، مشيرة   "الحركتين، لكن باستخدام وسائل مختلفة    

  ".واإلقليمية وإحكام السيطرة على األرض بمعزل عن ترسيخ الوحدة الوطنية
قد تعني المـصالحة نهايـة احتكـار فـتح          : "مصالحة على الطرفين، جاء في التقرير     وفي تحليل لكلفة ال   

للشؤون اإلدارية واألمنية في الضفة الغربية، وتنازالً عن الهيمنة على منظمة التحرير، في حين قد تُهدد                
  ".الشراكة مع حماس المفاوضات مع إسرائيل والدعم الدولي والمالي للسلطة الفلسطينية

فمن جهة ترمي فتح إلى كفّ      " الحركتين تنشدان تحقيق مصالح متناقضة من الحوار،         أنجموعة  ورأت الم 
ومن جهة أخرى تسعى حماس على العكس من هذا، إلى كسب االعتـراف             ... سيطرة حماس على غزة   

: وأضـاف ". والشرعية والتطفل على منظمة التحرير وكبح الضغط الممارس على الحركة في الـضفة            
واعتبر ". تسليم السيطرة على غزة، تراها تعقد العزم على رفض االستسالم         ) حماس(ب لها   حيث ال يطي  "
الهوة اتسعت بين الحركتين مع مرور الوقت، وما كان ممكناً قبل عامٍ أو اثنين، بات اليـوم محفوفـاً          "أن

 أما اليوم فباتت    ، أظهر عباس بعضاً من المرونة،     ٢٠٠٦ يناير عام    /في كانون الثاني  : "وتابع ".بالمشاكل
هذه الصفة عملة نادرة، وال شك في أن هزيمة فتح في غزة وتكتيكات حماس الدموية قد صلبت موقـف                   

  ".الرئيس وفتح
، مـشيرا   "حماس ترى في الوقت حليفاً لها، وفي المصالحة فخاً ينصب          "إنوقال تقرير المجموعة الدولية     

، "إسرائيل" إلى" ليكود"واحتمال قدوم حكومة يمينية بقيادة      ،  اإلسرائيلية - فشل المفاوضات الفلسطينية     إلى
  .٢٠٠٩ يناير عام /وتراجع مكانة الرئيس عباس بعد انتهاء واليته في التاسع من كانون الثاني

ليست " المصالحة بالنسبة إلى مجموعة متنامية من قادة حماس السياسيين والعسكريين،            أنورأى التقرير   
  ".نهم السيطرة على غزة بال مكسب مقابلسوى مكيدة نُصبت لحرما

 سورية التـي    أن التي تحول دون تحقيق المصالحة، منها        اإلضافية المجموعة عدداً من العوامل      وأوردت
جـل  أ دافع للضغط على حمـاس مـن    أي، ليس لديها    "ما زالت ترزح تحت ضغوط واشنطن      "إنهاقالت  

  ".عربية السعودية ترجحان علناً كفة فتحمصر والمملكة ال "أنلى إ إضافةتحقيق المصالحة، 
 بين الحركتين علـى األرض والـسياسة،        األول يستمر النزاع الذي طوى عامه       أنورجحت المجموعة   

 التغيير في هذا االتجاه، لصالح المصالحة، يقتضي تغييراً في المشهد اإلقليمي، مثـل حـدوث                أنورأت  
قيام الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بإرسال إشـارة        توافق بين الواليات المتحدة وسورية وإيران، و      

  .واضحة مفادها أنهما لن يقوما بنسف هذه المصالحة
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  عباس يزور الشيشان ثم موسكو قبل مصر ويبحث ومبارك جهود السالم والتهدئة والمعابر .٣

 وأعلنت الرئاسـة    أمس،يشان مساء    زار الرئيس محمود عباس الش     : جيهان الحسيني  -القاهرة، واشنطن   
وأوضح مكتب الرئيس رمضان     . غروزني إلىن الرئيس الفلسطيني سيصل مساء السبت       أ أمسالشيشانية  

وقبل لقائه الرئيس الشيشاني، كان مقـرراً ان يـزور          . قديروف أن محادثات ستعقد ليالً بين المسؤولين      
  .أوروبابر مسجد في عباس المسجد الجديد في غروزني الذي قدم على انه اك

 الـرئيس   األولى موسكو حيث من المقرر ان يلتقي للمرة         إلىويغادر الرئيس الفلسطيني الشيشان متوجها      
 القاهرة حيث يلتقي الرئيس حسني مبارك بعد        إلى يواصل رحلته    أنالروسي ديمتري مدفيديف اليوم، قبل      

واشنطن واللقاء الذي عقده مع الرئيس جورج       غد إلجراء محادثات معه يطلعه خاللها على نتائج زيارته ل         
 حركـة حمـاس     إنهـاء كما ستتضمن المحادثات المستجدات في الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها          . بوش

والفصائل الفلسطينية اتفاق التهدئة وانعكاسات ذلك والتصعيد المتوقع في القطاع فـي ضـوء الحـصار                
" الحياة"وكانت مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ        .ابراإلسرائيلي المفروض ورفض إسرائيل تشغيل المع     
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إن كبار المسؤولين في الـسلطة الفلـسطينية أجـروا          "حرص عباس على استمرار اتفاق التهدئة، وقالت        
اتصاالت عدة لحض مصر على االستمرار في دفع األطراف في اتجاه التجديد للتهدئة، حرصـاً علـى                 

  ". التهدئةإنهاءي ظل التصعيد المتوقع نتيجة مصالح الشعب الفلسطيني وحقناً للدماء ف
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   لن تعود إلى نقطة الصفر"أنابوليس"بلغ عباس أن مفاوضات يبوش : عريقات .٤

كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضـات فـي منظمـة          : عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا، القدس المحتلة   
مـن واشـنطن أن الـرئيس       " الوطن"اتصال هاتفي مع    التحرير الفلسطينية صائب عريقات، النقاب في       

األمريكي جورج بوش وعد الرئيس محمود عباس في استقباله له أول من أمس في البيت األبيض علـى                  
أنه سيرفع تقريرا إيجابياً إلى اإلدارة األمريكية القادمة بشأن األداء الفلسطيني في مختلف المجاالت وأنه               

  .ثبيت مبدأ عدم العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضاتسيبذل كل جهد ممكن من أجل ت
  ٢١/١٢/٢٠٠٧الوطن، السعودية، 

  
  "مستقبل الحل"على " خطر حقيقي"فياض يرى أن االستيطان  .٥

رئيس الـوزراء    أن    كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢١/١٢/٢٠٠٨ ، الشرق األوسط  نشرت
" مخـاطر حقيقيـة   "ض له مسيرة السالم ومستقبل الحل من        إن ما تتعر  "الفلسطيني سالم فياض قال أمس      

 مستوطنة، وحوالي نصف مليون مستوطن، يستدعي من المجتمع الدولي المزيد من التمسك             ١٧٠بسبب  
 بوقف أنـشطتها االسـتيطانية،      "إسرائيل"بمسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية، والعمل على إلزام        

كد أو ".٦٧انون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان بما يضمن انسحابها من أراضي           والتقييد الكامل بقواعد الق   
 شعبنا ما   أنفياض، في كلمته أمام المؤتمر الدائم للمدن التاريخية للبحر األبيض المتوسط، في بيت لحم،               

عام النهوض الوطني مـن     .. زال يحذوه األمل بأن يكون العام المقبل عام إعادة الوحدة لشطري الوطن           
عام البناء لفلسطين، ومؤسسات الدولة الفلـسطينية المـستقلة كاملـة           .. أجل الخالص التام من االحتالل    

عام السالم وإعادة االعتبـار لقـيم الحريـة         .. ١٩٦٧السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام        
بر االسـتيطان انتهاكـا     وثمن فياض مواقف دول االتحاد األوروبي المعلنة، التي تعت        . والكرامة اإلنسانية 

للقانون الدولي، معربا عن اعتقاده أن هذا الموقف يحتاج إلى خطوات عملية وملموسـة علـى األرض،                 
آن األوان لـشعبنا الفلـسطيني أن يـستعيد حريتـه،           "وقال فياض   . تمكن من وضع حد لتلك االنتهاكات     

نة إنجازاتها، وما يستدعيه ذلـك مـن        ويستأنف مسيرة اإلسهام الفعال في بناء الحضارة اإلنسانية وصيا        
تفعيل اإلرادة الدولية إللزام إسرائيل بقواعد الشرعية والقانون الدوليين، بما يضمن انسحابها الكامل مـن               

، ويمكن شعبنا من تقرير مصيره في دولتـه         ١٩٦٧ حزيران   / يونيو ٥األراضي الفلسطينية المحتلة منذ     
  ".المستقلة وعاصمتها القدس

عـد  سـالم فيـاض    أن  حسن عبد الجواد   نقالً عن مراسلها،   ٢١/١٢/٢٠٠٨ ، فلسطين ،ياماألوأضافت  
إعالن مجلس الوزراء لالتحاد األوروبي في الثامن من الشهر الجاري الذي دفع باتجاه رفـع مـستوى                 "

ا عالقات إسرائيل مع االتحاد األوروبي، متخلياً بذلك عن اشتراطه في حزيران من العام الحالي ربط هذ               
   ".اإلجراء بالتطور اإليجابي إزاء استحقاقات عملية السالم إنما ينطوي على رسالة سلبية ومقلقة

  
  عبد القادر ُيحذر من مخطط استيطاني يبتلع أراضي قرية الولجة في القدس .٦

 لشؤون القـدس    ]سالم فياض [ حذر حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء       :وفا وكالة   –القدس المحتلة   
. ط استيطاني يهدد بابتالع أجزاء كبيرة من أراضي قرية الولجة جنوب غربي القدس المحتلـة              من مخط 
ـ   ضـد   إجراءاتهـا  سلطات االحتالل صعدت     إن في المنطقة،    أمسعقب الجولة التي قام بها      " وفا"وقال ل
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ـ  اإلسرائيليأصحاب األراضي في قرية الولجة، وبخاصة األراضي المحاذية للمجمع التجاري            روف  المع
 أن سلطات االحتالل تسعى لبناء مستوطنة جديدة        إلىوأشار  . المقام على أراضي المالحة   " الكينيون"باسم  

 ألف مستوطن، وربـط هـذه المـستوطنة         ٥٥والتي تتسع لـ    " غفعات يائيل "على أراضي الولجة باسم     
 هـذا االمتـداد     إن مستوطنة جبل أبو غنيم، وقـال        إلىوصوالً  " غفعات همتوتس "و" غيلو: "لمستوطنات

  . االستيطاني سيشكل اكبر كتلة استيطانية في الضفة
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  القسام تطلق صواريخها للمرة األولىأول شهيد بعد سقوط التهدئة في غزة و .٧

  غزة غارات جوية على قطاع    في اليوم الثاني من انقضاء التهدئة،     ،  "سرائيلإ" شنت   : فتحي صباح  -غزة  
 التابعـة   "األقـصى  كتائب شـهداء     -يمن جودة   أمجموعات الشهيد   "لى مقتل فلسطيني من     إ إحداهادت  أ

  . سرائيلإطالق صواريخ محلية الصنع على بلدة سديروت جنوب إلحركة فتح بينما كان يحاول 
سرائيل، وكـان   إهاون على جنوب    الصواريخ وقذائف   الطالق  إفي المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية      

موقعي اسناد صـوفا واالسـتخبارات      "نها قصفت   أ ،ي لحماس كرعالن كتائب القسام، الذراع العس    إفتاً  ال
 التي تعلن فيها حماس شن هجمـات منـذ          األولى، وهي المرة    "العسكريين شرق رفح بست قذائف هاون     

  .انتهاء التهدئة
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  على غزة" عملية عسكرية واسعة"حواتمة يدعو لتشكيل جبهة فلسطينية متحدة لمقاومة  .٨

حذر األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين نـايف حواتمـة مـن       : نادية سعد الدين   – عمان
توجه قوى وفصائل وطنية لتشكيل جبهة      "، معلناً عن    "عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة على قطاع غزة      "

 للعدوان المرشح للتصعيد بعد حشد الدبابات علـى         مقاومة متحدة بقيادة سياسية وأمنية مشتركة للتصدي      
االحـتالل اإلسـرائيلي    "أثناء زيارته عمـان     " الغد"وحمل حواتمة في لقاء مع       ".خطوط التماس مع غزة   

برفع الحصار وفتح المعابر ووقف     "، بحسبه، إال    "لن تجدد "، والتي   "مسؤولية انهيار التهدئة في قطاع غزة     
 الفلسطيني بوقـف    اإلجماعحماس انحنت أمام    "وأضاف إن    ".بية في نطاقها  العدوان وشمول الضفة الغر   

التهدئة عقب تعليق موقفها بعض الوقت، وذلك بعد فشل محاوالتها إعادة فتح خطوط االتصال مع القيادة                
 لتجديد التهدئة بأمل تحسين معادلتها، وبعد أن وجـدت          "إسرائيل"المصرية والطلب منها بذل الجهود مع       

  ". دون تغطية مصرية وال فلسطينيةنفسها
خطورة مخطط إسرائيلي لتكثيف تهويد القدس المحتلة وزيادة عدد المستوطنين فـي            "وحذر حواتمة من    
استبعد كما  .  ألفا، عديدهم اليوم، إلى مليون مستعمر خالل الثالث سنوات المقبلة          ٦٥٠الضفة الغربية من    

مؤشرات وصول حزب الليكود إلى الحكم في انتخابـات         إحراز تقدم على مسار السالم في ظل ترجيح         "
  .المقبل) فبراير(الكنيست في شباط 

وأوضح حواتمة أن خطوة المجلس المركزي الفلسطيني بتسمية الرئيس عباس كرئيس دولـة فلـسطين               
سياسية وتقع في صالحيات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وال ربط بينها وبين تاريخ التاسع من               "
  ".المقبل) يناير(نون الثاني كا

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  لتوفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني تمهيداً لجالء االحتاللتدعو " الشعبية" .٩

أكد نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبـد الـرحيم ملـوح،          : منتصر حمدان  -رام اهللا   
مة يزداد أهمية في ظل ما يتعرض له الـشعب الفلـسطيني مـن جـرائم                مس، أن التمسك بحق المقاو    أ
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ودعا في كلمة له خالل حفـل جمـاهيري نظمتـه           . وانتهاكات من جانب االحتالل وقطعان المستوطنين     
الجبهة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقتها، واألولى بعد              

 جورج حبش، إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعالء شأن المصالح الوطنية العليا، علـى              .رحيل مؤسسها د  
ن يكون مع االحـتالل، وأن      أن التناقض األساسي يجب     أ"وقال  . حساب أية اعتبارات فئوية أو شخصية     

قوى الشعب ما زالت وستبقى حركات تحرر وطني، داعيا لتوفير الحمايـة الدوليـة المؤقتـة للـشعب                  
وأكد ملوح أن المرحلة السياسية مواتية إلنهـاء االنقـسام واسـتعادة     .ي، تمهيداً لجالء االحتالل الفلسطين

  .لى أن الهيمنة األمريكية تتراجع مع بروز تعددية قطبيةإالوحدة، مشيرا 
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   القومي وتبني سياسة فاشلة تجاه قطاع غزة"إسرائيل" بأمن باإلضراررامون يتهم باراك  .١٠

 يقود سياسـة    بأنه حاييم رامون وزير الحرب باراك       اإلسرائيلي اتهم نائب رئيس الوزراء      :القدس المحتلة 
وقال  ."إسرائيل" قطاع غزة في ظل استمرار سقوط الصواريخ الفلسطينية على جنوب            إلىفاشلة بالنسبة   

 أن موضحا   "إسرائيل"ب   القومي وبسكان جنو   "إسرائيل" بأمن بالغة   أضرار سياسة باراك تحلق     إنرامون  
 بالنسبة  اإلسرائيلية الرد   أساليب عقد جلسة نقاش عاجلة لتغيير       إلى يدعو   أن أولمرتعلى رئيس الوزراء    

 .لقطاع غزة
 بأنه اتهموا باراك    األخضر الشرق من مدينة غزة داخل الخط        إلىالواقع  " كفار عزة "وكان سكان كيبوتس    

 مـن ارض    أجزاءعتبارات انتخابية موضحين انه تخلي عن       يرفض التحرك ضد الفصائل الفلسطينية ال     
وطالـب   . منـاطق مقفـرة    إلى لصالح الفلسطينيين الذين حولوا البلدات اليهودية المجاورة لغزة          إسرائيل

 أولوية "إسرائيل" بجعل تحصين منازل سكان جنوب       اإلسرائيليةالحكومة  " زئيف شور "سكرتير الكيبوتس   
 .لك وطني بذأمر وإصداروطنية 

  ٢١/١٢/٢٠٠٨وكالة سما، 
  
  الحكومة اإلسرائيلية تجتمع وسط دعوات للتصعيد في قطاع غزة .١١

 تجتمع الحكومة اإلسرائيلية اليوم لبحث األوضاع في قطاع غزة، ويبرز في دائرة صـنع               :القدس المحتلة 
س الوزراء  موقف تصعيدي ومنتقد لسياسة وزير األمن إيهود باراك في غزة ويقوده رئي           : القرار موقفان 

إيهود أولمرت، ونائبه حاييم رامون، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وموقف يفضل في هـذه المرحلـة                
كما سيعقد المجلس األمني السياسي المـصغر جلـسة خـالل           . تمديد التهدئة ويقوده باراك وقادة الجيش     

 .األسبوع ويتخذ قرارات بشأن سياسة االحتالل في غزة
العملية العسكرية في قطاع غـزة هـي        "ائيلي رفيع في حديث إلذاعة الجيش أن        وقال مسؤول أمني إسر   

حماس تستغل فترة االنتخابات وتحدد قواعـد       "وأضاف أن   . "مسألة وقت ويتوقع أن تكون قبل االنتخابات      
 ."اللعبة

سياسة ضـبط  "أن باراك وليفني ورامون يقودون موقفا صارما ضد ما أسمته    " ريفامع"وذكرت صحيفة   
   حيال إطالق الصواريخ من قطاع غزة، "نفسال

  ٢١/١٢/٢٠٠٨وكالة سما، 
  
  والفاتيكان تتفاوضان حول ممتلكات الكنيسة في فلسطين" إسرائيل" .١٢

والفاتيكان قررا تعجيل وتيرة المفاوضات حول وضع       " إسرائيل"أفادت مصادر متطابقة بأن     .): ب.ف.أ(
، وذلك تمهيداً لرحلة محتملة للبابا بنـديكتوس الـسادس          ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في األرض المقدسة     

  .٢٠٠٩أيار /عشر في مايو
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لدى الكرسي الرسولي في وقت واحد، ان لجنة        " إسرائيل"وجاء في بيان مشترك أصدره الفاتيكان وسفارة        
العمل الثنائية اجتمعت األربعاء والخميس في جلسة حضرها جميع أعضاء اللجنة في القـدس المحتلـة،                

 اجتماعات عمل في الفترة من يناير إلى مارس قبل عقد جلسة جديدة يحضرها جميع               أربعةقررت عقد   و
  . نيسان/ ابريل٢٣األعضاء في 

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "استفزازية"جرحى في مواجهات في سجن عوفر اإلسرائيلي نتيجة عمليات تفتيش  .١٣

 في سجن عـوفر وقـوات       األسرى، بين   سأموقعت مواجهات عنيفة صباح      :الدين حسام عز  -رام اهللا 
 واشتعال خيم المعتقلين، حيث     اإلصاباتاالحتالل التي تحرس المعتقل، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من            

وقال عمر صافي ممثـل      .شوهد الدخان يتصاعد من داخل معتقل عوفر الواقع على أراضي بلدة بيتونيا           
 خـالل  أصـيبوا  سـبعين معـتقالً   إلى، إن ما بين ستين أمسليلة " األيام"المعتقل، في اتصال هاتفي مع      

 بالرصاص المطـاطي    إصابةالمواجهات التي استمرت لساعات مع قوات االحتالل داخل السجن، ما بين            
  . الحراسأيديوحاالت اختناق ونتيجة للضرب على 

تيش وبشكل  بغرض التف ) ٦( قسم   إلىوبدأت المواجهات، حينما دخل عشرات الحراس من قوات االحتالل          
  .استفزازي، حيث تعرضوا لبعض المعتقلين بالضرب أثناء التفتيش

اعتدنا على التفتيش الروتيني، لكنهم هذه المرة دخلوا بصورة اسـتفزازية، واسـتخدموا             " صافي   وأضاف
  ".خراطيم المياه الحارة

الحتالل مـن كميـات     وإثر ذلك، قام المعتقلون، بإلقاء كل ما لديهم باتجاه حراس السجن، وزادت قوات ا             
  ).ب(الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ونتح عن المواجهات اشتعال تسع خيم في قسم 

 المفتوح عن الطعام احتجاجاً     اإلضرابوقال صافي، إن األوضاع هدأت في السجن وإن المعتقلين أعلنوا           
  .زيونوتلف" كنتينا"على قيام حراس المعتقل بمصادرة حاجيات المعتقلين، من 

، وجبتي الغـداء والعـشاء، وأنهـم     أمس أعادوا)  معتقل ١٢٠٠( ن المعتقلين والبالغ عددهم     أ إلىوأشار  
  . مفتوح عن الطعامإضرابدخلوا في 

  ٢١/١٢/٢٠٠٨ ، فلسطين،األيام
  
   غزة تقل متضامنين عرباً وأجانب وتحمل مساعدات طبيةإلىوصول أول سفينة عربية  .١٤

ت مرفأ غزة أمس أول سفينة عربيـة للتـضامن مـع سـكان القطـاع                وصل:  عبد القادر فارس   -غزة
وتقـل سـفينة     . في عرض البحر للتدقيق في هويـات ركابهـا         "إسرائيل"المحاصرين بعدما اعترضتها    

القادمة من مرفأ الرنكا في قبرص قطريين اثنين وثالثة لبنانيين وناشطة وصـحافيا إسـرائيليا               " الكرامة"
جئنا "نما كان ركاب السفينة التي وضعت على مقدمتها الفتة كبيرة كتب عليها             وبي. ومتضامنين أوروبيين 

وترفع العلم القطري، ينزلون انشغل عاملون فـي وزارة الـصحة الفلـسطينية             " لنقف مع أهلنا في غزة    
وكان في اسـتقبال    . بتفريغ السفينة من صناديق صغيرة مملوءة باألدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال          

 عدد من الشخصيات الفلسطينية منهم النائب في المجلس التشريعي جمـال            واألجانبمنين العرب   المتضا
الخضري رئيس اللجنة الشعبية ومنسقو الحملة الدولية لفك الحصار إضافة إلى قائد في الشرطة التابعـة                

  .للحكومة المقالة يوسف الزهار
د آل ثاني القطرية الخيرية التـي تـشرف         وقال عائض القحطاني نائب مدير مؤسسة الشيخ عيد بن محم         

مـن جهتهـا    . على الرحلة إن السفينة تحمل مساعدات من األدوية والمستلزمات الطبية وحليب األطفال           
وقالت . قالت الناشطة اإلسرائيلية نانا جوالني نقوم بجزء من أجل مساعدة الفلسطينيين في كسر الحصار             

  .ا عبر نقطة ايريزإنها ليست خائفة من االعتقال لدى عودته
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واعتبر النائب جمال الخضري أن وصول السفينة يمثل انتصارا مؤكدا أن هذه الرحلة بداية لسفن تضامن                
وأوضح أن المتضامنين العرب واألجانب سـيزورون مؤسـسات         . عربية عديدة ستصل تباعا إلى غزة     

 وأضاف أن الوفد القطري     .صحية في قطاع غزة لالطالع على االحتياجات وتغطيتها في رحالت الحقة          
 .سيدرس احتياجات مرفأ الصيادين لتأهيله كي يستقبل سفنا أكبر وأكثر

  ٢١/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
  
   معتقال١٥٨٦ً شهيداً و٥٠: حصيلة التهدئة .١٥

 فلـسطينيا فـي     ٥٠بين الفصائل الفلسطينية واالحتالل     " التهدئة"بلغت حصيلة ضحايا     ":الخليج "-نابلس  
 هـي فتـرة     ١٩/١٢/٢٠٠٨ و ١٩/٦/٢٠٠٨ غزة خالل الفترة الممتدة مـا بـين          الضفة الغربية وقطاع  

وقال المحامي أحمد سمير طوباسي  من مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، إنه استشهد              ". التهدئة"
  . فلسطينيا٢٥ً قضوا اغتياالً، كما استشهد في الضفة ٢١ فلسطينياً منهم ٢٥في  غزة 
 االحتالل ارتكبت العديد من االنتهاكات في ظل هذه الفترة كان من أبرزها             بأن قوات " التضامن"ونوهت  

 منزالً ومنشأة وخيمة اعتصام فـي الـضفة،         ٦٠ فلسطينياً وهدم يزيد على      ١٥٨٦اعتقال ما يزيد على     
 اعتداء علـى المؤسـسات والجمعيـات        ٤٤ اعتداء طالت المقدسات  ودور العبادة و         ٦٥باإلضافة إلى   
 عن االعتداءات المتكررة على الصحافيين ومصادرة األراضي وتصاعد وتيرة االستيطان           الخيرية فضالً 
  .وإقامة الحواجز

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  "بيغاس" تحرم أسراً محتاجة في غزة من تسلم مخصصاتها عبر "إسرائيل" .١٦

 عـن   أمـس نية   أعلنت المفوضية األوروبية ووزارة الشؤون االجتماعية الفلسطي       : بترا –القدس المحتلة   
 ألف أسرة تعيش في ضائقة اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غـزة             ٤٧صرف مخصصات ألكثر من     

 المفوضـية   أنوقالـت مـصادر فلـسطينية       . مقدمة من الحكومة االيطالية عبر اآللية األوروبية بيغاس       
بب منع إسـرائيل    ن المستفيدين من المنحة في القطاع، يواجهون التأجيل بس        أ أمس في بيان لها     أوضحت

 ألف أسرة محتاجة في     ٢٤وقالت المفوضية أن    . للسلطة الوطنية الفلسطينية من تحويل األموال إلى غزة       
غزة لن تتمكن من تسلم المخصصات المقرر دفعها بعد يوم غد االثنين بسبب استمرار إسرائيل بفـرض                 

ا الحكومة االيطالية بالتعاون مـع      يشار إلى ان هذه المخصصات تقدمه     . القيود على تحويل األموال لغزة    
ونوهت المفوضية إلى أن الدفعات المخصـصة       .  يورو لكل أسرة محتاجة    ٢٠٠االتحاد األوروبي بواقع    

  .لألسر الفلسطينية في الضفة الغربية ستسلم في موعدها وحسب ما هو مقرر
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 

  
  عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية في غزة .١٧

 أمـس  تظاهر عشرات الفلسطينيين من حملة اإلقامات والطلبة أمام مقر السفارة المصرية في غزة               :غزة
ورفع المتظاهرون وكـان    .  معاناتهم وإنهاءمطالبين بالسماح لهم بالسفر من خالل معبر رفح الحدودي،          
متى سـنلتحق   "و" مهدداًمستقبلنا العلمي بات    "من بينهم الكثير من الطالب في الخارج الفتات كتب عليها           

نريـد فـتح    "و" ارحموا أصحاب االقامات والعالقين في غـزة      "و" يا مصر افتحي معبر رفح    "و" بجامعاتنا
وتعتبر هذه المظاهرة واحدة من بين عشرات المظاهرات التي نظمـت           ". المنفذ العربي قبل فوات األوان    

. غير الخاضع للـسيطرة اإلسـرائيلية     في غزة وعواصم عربية وإسالمية لمطالبة مصر بفتح معبر رفح           
 عالقـا مـن أصـحاب       ٣٧٥إن ما يقارب    : "وقال فيصل الصفدي المتحدث باسم العالقين خالل اعتصام       

 عالق يريدون السفر عبر معبـر       ١٥٠٠ طالب عالق وأكثر من      ٩٠٠اإلقامات السعودية وما يقارب من      
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نية التي يعاني منها العالقون وضـرورة       وناشد الصفدي الرئيس حسني مبارك بحل األزمة اإلنسا       ". رفح
  .فتح معبر رفح وتسهيل إجراءات سفرهم

  ٢١/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط
  
  تمسكاً بحق العودة إلى بلدتهم مسيرة ألهالي إقرث المهجرة .١٨

ـ    :  حسن مواسي  -إقرث    أهالي قرية اقرث المهجرة، أول من أمـس،         ٤٨شارك المئات من فلسطينيي ال
ية التي دعت إليها لجنة مهجري قرية اقرث، احتجاجا على هدم الطريق المـؤدي              في المسيرة االحتجاج  

  .واللجنة المحلية للتنظيم والبناء" معالي يوسيف"إلى الكنيسة بداية األسبوع، من قبل المجلس اإلقليمي 
ة وتقدم المشاركين النواب محمد بركة وحنا سويد وسعيد نفاع وواصل طه ونائب رئيس الحركة اإلسالمي              

الشيخ كمال خطيب وعدد من القيادات الدينية، حيث رفع المحتجون الشعارات التي تطلب بحق العـودة                
  .وعدم التنازل عن األرض

وقام المشاركون بصب الطريق باالسمنت من جديد، ثم انطلقوا بمسيرة باتجاه الكنيسة داخل القرية تقدمها               
الشباب الالفتات التي كتبت عليها شعارات العودة       المطران الياس شقور وأعضاء الكنيست العرب، ورفع        

  .ألصحابهوعدم التخلي عن هذا الحق المقدس والنضال حتى يعاد الحق 
  ٢١/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

  
  ٢٧٢ إلى  غزة ضحايا الحصار على قطاع عددعارتفا .١٩

نه من   جراء عدم تمك   أمسأعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة مريض في قطاع غزة          .):  أ .ب.د( –غزة  
المواطن عبد اهللا أبـو      "وذكرت المصادر أن   .السفر لتلقي العالج في الخارج بسبب الحصار اإلسرائيلي       

توفي بعد منعه من السفر لتلقي العالج في الخارج ليرتفع بذلك ضحايا الحصار اإلسرائيلي على               هويشل  
ادر إلى أن أبو هويـشل      وأشارت المص  ". حالة منذ منتصف حزيران من العام الماضي       ٢٧٢القطاع إلى   

كان يعاني من مرض السرطان وقد تم منعه من السفر للخارج لتلقي العـالج رغـم امتالكـه األوراق                   
  .الالزمة لذلك ما أدى إلى وفاته

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
   ألف الجئ في قطاع غزة مصابون بمرض السكري بينهم ألف طفل٢٦ من أكثر .٢٠

 الطبية خالل ندوة علمية لألطباء عقدت برعاية        اإلحصائيات أظهرت   :رباتي عيسى الش  -القدس المحتلة   
" سكري األطفال "تحت عنوان   " نوفوا نوردسك "الجمعية الفلسطينية ألمراض السكري بالتعاون مع شركة        

 ألف الجئ ضمن مخيمات قطاع غزة مصابون بمرض السكري بنوعيـه األول             ٢٦ هناك ما يقارب     أن
ويبلغ عدد الالجئين في قطاع غزة المليـون        .  ألف طفل تقريبا   إلىطفال من ذلك تصل     والثاني، ونسبة األ  

  . %٤٦,٩ إلى من تعداد الالجئين تصل ١٨وخمسين ألف مواطن ونسبة األطفال ما دون 
  ٢١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
   محادثات بين فتح وحماس لتجديد حوارات المصالحةأيام خالل تبدأالقاهرة  ":سما" .٢١

 فـتح   حركتـي  تجديد وسـاطتها بـين       إلى مصر في سبيلها     أن مصادر فلسطينية مطلعة     أكدت :اهللارام  
 القادمين في ضوء التطورات الميدانية الخطيرة في قطاع غزة والتـي تنـذر              األسبوعينوحماس خالل   

  .بتدهور دراماتيكي على مجمل الوضع الفلسطيني
 القاهرة بدأت سلسلة مـشاورات عربيـة حـول          أن" سما" المصادر في تصريحات خاصة لوكالة       وأكدت

 القادمة بالرئيس محمود عبـاس وقيـادة        األيام خالل   ستبدأن االتصاالت   أ إلىالوساطة المتوقعة مشيرة    
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 الجسيمة التـي تنتظـر الوضـع        األخطارحركة حماس لتجديد محادثات المصالحة الفلسطينية في ضوء         
 أنوضـحت المـصادر     أو . الفلسطيني وانعكاساته العربية   الفلسطيني الداخلي في ضوء استمرار االنقسام     

 مـؤتمر   إلـى للدور المصري عبر رفضها القـدوم       "  حركة حماس  إساءة"القاهرة ستتجاوز عما وصفته     
 تفاهمـات بـين الجـانبين       إلـى  باتصاالت جديـة للوصـل       ستبدأ وإنهاالمصالحة في نوفمبر الماضي     

رح كافة الملفات الخالفية بين الجانبين وملف التهدئة فـي           القاهرة ستط  أنكدت المصادر   أو .المتخاصمين
  .حسب المصادر"  مؤكدةإسرائيلية وطني فلسطيني شامل ولتجنيب غزة حملة دموية إطار

  ٢١/١٢/٢٠٠٨وكالة سما، 
  
  باستغالل معبر رفح ألسباب سياسيةمصر تتهم حماس  .٢٢

 "إسرائيل"انتقدت وزارة الخارجية المصرية أسلوب العقاب الجماعي الذي تتبعه           : أشرف الفقي  - القاهرة
بحق الفلسطينيين، وأكدت على استمرار مساعيها للتقريب بين الفرقاء الفلسطينيين وإنهاء حالة االنقـسام              

 انتهت مدته   السائدة، ومساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على تجديد اتفاق التهدئة وهو االتفاق الذي           
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي االنتقادات التـي توجههـا              .الزمنية قبيل أيام  

حماس للجانب المصري على خلفية موضوع دخول الفلسطينيين إلى األراضي المصرية عبر منفذ رفـح               
ـ الحدودي، وقال إن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا إلى األراضي المصرية تجا            ألف فلسطيني في    ٢٠وز ال

  . الماضية، مؤكدا أن مسؤولية العبور من الجانب الفلسطيني أمر يخص الفلسطينيين١٠األشهر الـ
ورد على ما تردده حماس بخصوص امتناع القاهرة عن إدخال المساعدات اإلنسانية إلى قطـاع غـزة                 

 ١٠ مليون جنيه مـصري فـي   ٢٥بقوله إن حجم البضائع المصرية التي عبرت إلى قطاع غزة يتجاوز      
  .أشهر، واتهم حماس باستغالل المعبر ألغراض سياسية

  ٢١/١٢/٢٠٠٧الوطن، السعودية، 
  
   لغزةإنسانية مساعدات إرسال ترعى سوزان مبارك  .٢٣

 للهالل  األعلىترعى السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المصري محمد حسني مبارك الرئيس             :القاهرة
فلة كبيرة من المساعدات القيمة لقطـاع غـزة المحاصـر مـن االحـتالل                قا إرسال المصري   األحمر

  .اإلسرائيلي
  .األرجح على األحد هذه المساعدات وستدخل قطاع غزة اليوم إدخالويجري تنسيق 

 نبيل عمرو سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بـالموقف               أشادمن جانبه   
لمبدئي الذي تتخذه مصر بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك لرفع المعاناة عن الـشعب               وا واألصيلالدائم  

  .الفلسطيني في غزة
وأثنى على الجهود الفعالة التي تبذلها الشقيقة الكبرى مصر لدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، التي               

حتوي القافلة المـصرية علـى      وت .تشكل ركيزة قوية من ركائز صنع السالم العادل والشامل في المنطقة          
  .األخرى اإلنسانيةكميات كبيرة من المواد الطبية والغذائية واالحتياجات 

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
  "لإسرائي"لعدم تمديد الهدنة بين حماس و" تأسف"فرنسا  .٢٤

وضـع   السبت عن قلقه إزاء ال     أمسأعرب وزير الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير        :وكاالتال -باريس  
 . قطاع غزة، مبديا أسفه إزاء عدم تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بعد أن دامت ستة أشـهر                  في

وأشار كوشنير إلى أن قطاع غزة يعانى من الحصار ونقص المياه والكهرباء والدواء والسلع األساسـية،                
تشغيل الالجئين الفلـسطينيين     إلغاثة و  ااألونروبما يهدد بحدوث كارثة، كما تحذر األمم المتحدة ومنظمة          
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ينوى أن يظل غير مكترث إزاء        ال يتعين عليه وال    الدوليظمات األهلية األخرى، وقال إن المجتمع       نوالم
موضحا أن وزراء خارجية الدول األعضاء باللجنة الرباعية الدولية طالبوا خالل اجتماعهم            .. هذا الوضع 

 نقلتهـا   التيخول السلع اإلنسانية الى غزة، وهى الرسالة         نيويورك، بوقف العنف وبد    في الماضياإلثنين  
خالل األيام الماضية للمسؤولين اإلسرائيليين والمصريين وللسلطة الفلسطينية، مشددا علـى ان االتحـاد              

 وفرنسا سيواصالن تقديم كافة المساعدات للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة على حد              األوروبي
نه سيعقد اجتماعا فى القريب العاجل مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية تونى             سواء، مشيرا إلى أ   

فالدنر ووزير الخارجية النرويجى جونـاس       بلير والمفوضية األوروبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو      
ـ  الحاليستوير رئيس لجنة االتصال الخاصة بالمساعدات للفلسطينيين، للوقوف على الموقف            ساعدات  للم

  .المقدمة للفلسطينيين
  ٢١/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق، قطر

  
  الوضع في غزة خطير: كي مونبان  .٢٥

 أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كى مون مجددا عن قلقه حيال الوضع في غزة، ودعـا                  -نيويورك
نيين إلى إعادة العمل بالتهدئة التي تم التفاوض عليها في مصر إلنهـاء أعمـال العنـف بـين الفلـسطي                   

 تصعيدا خطيرا ألعمال العنف من شأنه أن        إن"وقال بان كى مون فى بيان لمكتبه االعالمى          ."إسرائيل"و
يخلف نتائج خطيرة على امن المدنيين في إسرائيل وفي غزة وكذلك على حياة المدنيين في غزة وعلـى                  

 ضرورة احتـرام    إلى الدولية    العام للمنظمة  األمينودعا  ". استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي      
  . العنف على الفورأعمالالهدنة وتوسيعها والى وقف الهجمات بالصواريخ وجميع 

  ٢١/١٢/٢٠٠٧الوطن، السعودية، 
  
   دخول معبر رفحه منمصر تمنعو... غزة يقود شاحنة لكسر حصار يناشط اسكتلند .٢٦

خليـل  "سكتلندي الفلسطيني األصل عاد إلى معبر رفح من الجانب المصري عضو البرلمان اال          -القاهرة  
حامال معه شحنة من لعب األطفال في محاولة ثانية لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح المغلـق،                 " النيس

تموز الماضي عندما جمع تبرعات من األدويـة وحـاول          /من تحقيق حلمه في يوليو    " النيس"ولم يتمكن   
ن الدخول رغم انتظاره المضني لقرابة أسبوعين ما        إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح لكنه لم يفلح وقتها م          

  .اضطره إلى العودة
 طرداً حملتها شاحنة سطرت عليها عبـارات إهـداء مـن الـشعب            ٤٠شحنة لعب األطفال التي ضمت      

االسكتلندي إلى الشعب الفلسطيني، ال تزال تنتظر لليوم الثالث أمام المعبر من الجانب المصري وأحاطت               
  .من أفراد الشرطة المصريةبها حراسة مشددة 

" إسـرائيل "إن هناك تنسيقات تجري مع األطـراف المعنيـة          " الخليج"مصدر مسؤول في المعبر قال ل       
  .ومنه إلى غزة" اإلسرائيلية"إلدخال الشاحنة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يخضع لإلدارة 

وله إلى فلسطين المحتلـة أو وطنـه        لكن النيس، الذي يحلم بأن يتحقق له ما كان يسعى إليه منذ عام بدخ             
الذي تركه مرغما كما يقول، أشار إلى أن رفض السماح له بدخول القطاع المرة السابقة لم يهزم إرادته                  
التي تمثل إرادة كل فلسطيني حر في كسر الحصار الجائر الذي يتعرض له أبناء غزة، مشيراً إلى أنـه                   

ة سيعود إليها مرة أخرى وأخرى إلى أن يحقق هدفه وتطـأ            حتى لو لم يتمكن من دخول القطاع هذه المر        
  .قدماه أرض وطنه

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  البنك الدولي يدعو السلطة إلى االستمرار في دعم وتعزيز القطاع المالي لتحسين أدائه .٢٧
ها في أن   ينبغي أن تسعى سلطة النقد الفلسطينية لتحقيق هدف       "أكد البنك الدولي انه     : أرناؤوطعبد الرؤوف   

كما هو الحال في معظم البلدان النامية، يهـيمن         "وقال  " تصبح مصرفاً مركزياً متطوراً في كافة الجوانب      
وتتمتع المصارف عموما بوضع مالي سليم ومنتجـات مطـورة          . القطاع المصرفي على القطاع المالي    

معرضاً للخطر نظراً العتماده علـى      إال أن هذا القطاع يبقى      . بشكل جيد كما هي البنية التحتية التنظيمية      
وبسبب . النظام المصرفي األردني، ومن وجهة نظر تشغيلية، العتماده على النظام المصرفي اإلسرائيلي           

انعدام االستقرار السياسي الحالي وخمول النشاط االقتصادي إلى حد كبير، تلعب المصارف دوراً محدوداً              
ويعكس توجس المـصارف مـشاكل هيكليـة        . لغربية وقطاع غزة  جداً في عملية تمويل اقتصاد الضفة ا      

  ".مختلفة كاالفتقار إلى ضمانات مناسبة والى النتائج غير المؤكدة في تحصيل الديون
إن بعض العوائق التي تقف في وجه القطاع المالي هي عوائق هيكلية ومرتبطة بشكل مباشر                "إلىوأشار  

م المالي اإلسرائيلي، وخصوصاً االفتقار إلى عملة فلسطينية، األمـر          باعتماد البنوك الفلسطينية على النظا    
الذي يحد من قدرة سلطة النقد الفلسطينية على تطبيق سياسة نقدية مستقلة أو على لعـب دور المقـرض              

وترتبط المسائل األخرى التي تواجه القطاع بتنمية القدرات والتنظيمات، وعلى وجه الخصوص،            . األخير
سوق رأس المال الفلسطينية، وهي الجهة المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، إلـى بنـاء             تحتاج هيئة   

  ".القدرات والى إطار قانوني وتنظيمي محسن
  ٢١/١٢/٢٠٠٨ ، فلسطين،األيام

 
  الجدل على العملية الكبيرة .٢٨

   بنألوف
الحرب الوقائيـة   : لألمن الصدام بمفهومين    إلىيدفع  " العملية الكبيرة في غزة   " على   "إسرائيل"الخالف في   

 ضرب حماس قبل أن تتعاظم      األفضلحيال تأجيل الحرب، مؤيدو اجتياح غزة ادعوا كل الوقت بان من            
وتتمترس وهكذا يكون اقل قتلى في الجانبين، وزير الدفاع، ايهود باراك، عرض نهجا مضادا، بموجبه،               

 يتغير شـيء فـي   األثناءفلعله في هذه   االنتظار،   األفضلحتى لو كانت المواجهة مع حماس حتمية، من         
 تجنيد التأييد الداخلي    األسهل ما حصل تصعيد، سيكون من       وإذا في الدول العربية،     أوالجانب الفلسطيني   

  .إسرائيليةوالدولي لعملية 
ويقتبس باراك دافيد بن غوريون واسحق رابين كأبوين لهذا المفهوم، وبنهجـه، ففـي الحـروب بـين                  

 كنا في نهاية الحرب مع      وإذا ال توجد ضربة قاضية، فقط هدنات حتى الجولة التالية،            والعرب "إسرائيل"
العمليـة  " االنتظار، والسماح لمئات الضحايا المتوقعين لـ        األفضل ذات التهدئة، فمن     إلىحماس سنعود   

  .أوساطنا في األثناء يبقوا في هذه إن" الكبرى
 بين الـوزراء، تـسيبي      أصدقاءكنه يعرف بان ليس لديه       الحكومة بقبول نهجه، ول    إقناعباراك نجح في    

 مـن   أوللفني، حاييم رامون وغيرهما، ممن روجوا لتشديد ردود الفعل على نار القـسام، سـيكونون                
  . ما احتدمت هجمة الصواريخإذايتهمونه بالقصور، 

ـ     إذا: وزير الدفاع راهن على حملته     ، "أطفالروضة  سقوط صاروخ قسام في     " ما تحقق سيناريو الرعب ل
 فالمسؤولية ستكون عليه فقط، فهـو       - حتى االنتخابات    اآلن ضربة بمئات الصواريخ على النقب من        أو

  . لم يخرج في الوقت المناسب للعملية الكبرى ضد حماسبأنهسيتهم 
 ما استمر الوضع القائم للنار الخفيفة حتى المتوسطة، فان باراك سيكون في مشكلة، وذلك               إذاولكن حتى   

 االنجازات، التهدئة مع حماس كانت االتفاق الوحيد الذي حققتـه حكومـة             إظهار سيجد صعوبة في     ألنه
  . مع الفلسطينيينأولمرت
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والتهدئة لم تنجح في تثبيت خط تعايش متوتر مع حماس، على نحو يشبه وقف النار مع حزب اهللا فـي                    
 مـن   أشهرنحت سديروت ومحيطها بضعة      تحرير جلعاد شليت، فقد م     إلى أيضاالشمال، كما أنها لم تؤد      

 ضد النفق قرب الجدار     اإلسرائيلي عملية للجيش    أعقاب أن تضعضعت من جديد في       إلىالهدوء النسبي،   
  . الذي وفر لحماس الذريعة الستئناف الناراألمر -الحدودي في بداية تشرين الثاني 

رية عملها ستتقلص مـع تـسلم        اقتصادي، ولكن يبدو أن ح     بإغالق فضلت أن تضرب حماس      "إسرائيل"
 تكثر المؤشرات على أن الصبر الـدولي        األخيرة األسابيع مهامها في الواليات المتحدة، ففي       أوباما إدارة
 إلـى  ضغط متعاظم للسماح بدخول البضائع "إسرائيل" غزة آخذ في النفاد، وعلى   إلى المعابر   إغالقتجاه  
  .القطاع

 رفع  إلى "إسرائيل" بوش،   إدارة الدولية، التي تضم في عضويتها        الماضي فقط دعت الرباعية    األسبوعفي  
 ومعـدات الـصيانة   األدويـة الغذاء، الوقود،  (اإلنسانيةالحصار عن غزة والسماح بالدخول الحر للمؤن        

 سياسـة   إن، يقـول    "هـآرتس "، ومبعوث الرباعية طوني بلير، في مقابلة مع         )لشبكات المياه والمجاري  
 وزيرة الخارجية المرشـحة هـيالري       - أوباما إدارةف ويلمح بان كبار مسؤولي      الحصار يجب أن تتوق   

 يفكرون مثله في أنه يجب وضع استراتيجية جديدة تجاه          - القومي جيمس جونز     األمنكلينتون، مستشار   
 رفع  إلى تدعو   - ضد الفلسطينيين    اإلسرائيلية التي أيدت الخطوات     - بوش   إدارة كانت حتى    وإذاالقطاع،  

 ستكون أكثر حزما، وال سيما حيال حكومة يمينية في القـدس، وهـي ال بـد                 أوباما إدارةغالق، فان   اال
، بـسبب بـضعة     اإلمدادات ال يجب معاقبة مليون ونصف مليون فلسطيني بالتجويع ونقص           بأنهستدعي  

  ."إسرائيل"في " العملية الكبرى"صواريخ، ومثل هذا النهج سيعزز مؤيدي 
  "هآرتس"

  ٢١/١٢/٢٠٠٨ألردن، الدستور، ا
  
  حصار غزة وانسداد آفاق التسوية .٢٩

  سليمان تقي الدين
لقطاع غزة يهدف إلى تطويع حماس تمهيداً لطرح مشروع تسوية سياسـية            " اإلسرائيلي"لو كان الحصار    

  .بل التواطؤ مع هذا الحصار" جريمة العصر"جدية لكان يمكن تفسير هذا الصمت العربي على 
لكي يقدم للشعب الفلسطيني حلوالً من      " اإلسرائيلي"هناك من استعداد لدى الطرف      حتى هذه اللحظة ليس     

كـل  . النوع الذي يؤدي إلى االعتراف بكيان مستقل قابل للحياة كما صار متداوالً في الطروحات الغربية              
ة يقوم على إطالة أمد التفاوض لخلق معطيات ميدانية تخرج القدس وحـق العـود             " اإلسرائيلي"المشروع  

عملياً القدس لم تعد القدس بعد عمليات التهويد والتهجير، وحق          .  من البحث  ١٩٦٧وكذلك كامل أراضي    
العودة يتقادم عليه الزمن حتى ينقرض الجيل الذي يحفظ ذاكرة فلسطين، والضفة الغربية تجـري فيهـا                 

ممارسة أكثر مـن    عاجزة عن   " حكومة السلطة "جراحة يومية بواسطة الجدار والمستوطنات والتهجير، و      
مائتا أسير أطلق سراحهم من أصل أحد عـشر         . ما يعطى للسلطة هو أقل من فتات الموائد       . إدارة محلية 

ألفاً، لم يكن حال الخليل بأحسن من حال أحياء غزة عندما استباحها قطعان المستوطنين حرقاً وتـدميراً،                 
  .١٩٤٨ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني تهدد بتشريد عرب 

نعتقد أن مسؤوالً فلسطينياً واحداً يقدر عند التفاوض الحقيقي على الحـل النهـائي أن يقبـل شـروط              ال  
اآلن وهي تعاني أزمـة كيانيـة ال تنـتج إال           " إسرائيل. "وأن يجد جمهوراً فلسطينياً يصغي له     " إسرائيل"

ة إلى إلغـاء الوجـود      التطرف وال تقدم إال مشاريع هروب إلى األمام عبر المزيد من اإلجراءات الهادف            
تدرك اآلن أن أي تنازل سيفتح مساراً تاريخياً معاكـساً لـنمط            " إسرائيل. "الفلسطيني إلغاء مادياً ومعنوياً   

إن حل الدولتين الذي يبدو واقعياً ومنطقياً أصبح اآلن مع التطور الديمغرافي غيـر مـشجع ألن                 . كيانها
  . بينما الشعب الفلسطيني يتزايد بسرعة غير قابلة للسيطرةبلغت الذروة في استقطابها لليهود" إسرائيل"
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إلى حد بعيد في فك االرتباط بين قضية الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب العربية             " إسرائيل"لقد نجحت   
لكن االستعدادات النضالية لدى الشعب الفلسطيني في الـداخل         . األخرى في مواجهة المشروع الصهيوني    

  .فاقت التوقعات
بأوهامهم في تبديد الوجود الفلسطيني والتنكر لحق تقرير المصير وممارسـة           " اإلسرائيليون" تمسك   كلما

  .أبشع أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان، ازدادت االستعدادات لدى هذا الشعب للتضحية
إن . اآلن لمغامرة كبرى من خالل شن حرب تدميرية لمقومات الحياة في قطـاع غـزة              " إسرائيل"تتهيأ  

ستوى الجرائم التي ترتكبها تجعل القضية اإلنسانية أكبر من أي قضية وطنية وأبعد أثراً في الرأي العام                 م
  .العربي والعالمي

ولـن  . إن حرب اإلبادة لن تكون وسيلة ناجعة إلنضاج حلول سياسية كما يتوهم النظام الرسمي العربي              
إن مـا تقدمـه     .  يعتقده إزالـة التطـرف     يتخلص هذا النظام من عبء القضية الفلسطينية عن طريق ما         

ان سياسـة  . لحكومة الضفة ال يشكل بديالً سياسياً وال نموذجاً يمكن المراهنة عليه واالقتداء به      " إسرائيل"
لم توقف حركة االستيطان وال استكمال بناء جدار العزل العنـصري، وال وقـف              " إسرائيل"المهادنة مع   

وال سياسة المعابر المذلة وتقطيع أوصال المدن والقرى، وال طبعاً          عمليات التجريف لألراضي واألشجار     
في تعميق مشروع تفكيك الضفة وجعلها مجرد كانتونات        " اإلسرائيلية"تطلق األسرى وتوقف الطموحات     
  .فاقدة لمقومات بناء دولة قابلة للحياة

ماس بل ترفض أصالً المبـادرة      ال ترفض برنامج ح   " إسرائيل" التذكير بهذه الوقائع المعروفة يؤكد أن        إن
ولن يكون تدمير قطاع غزة مقدمة لطرح خيارات سياسية جديدة، ألن القطاع قد خـرج               . العربية للسالم 

تهدف إلى تعميق عزلته عن باقي الشعب الفلسطيني وليس         " إسرائيل"أصالً من دائرة االحتالل الداخلي، و     
  .تسهيل مهمة إعادة بناء الوحدة الفلسطينية

  ٢١/١٢/٢٠٠٨يج، الخل
  
  !!ال ضرورة لهذه العجلة .٣٠

  صالح القالب
 رئاسية وتشريعية مبكرة    انتخابات) أبو مازن ( يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس       أنغير ضروري   

 الجغرافـي   االنقـسام  أن أسـوأ وطالمـا      إلى سيء الوضع بينه وبين حركة حماس يسير من         أنطالما  
الغربية سيبقى قائماً وأن الذين هم شركاؤه في الهم وفـي الـوطن             والسياسي واإلداري بين غزة والضفة      

وفي الهدف والنضال والمسيرة لن يعترفوا ال برئاسته وال برئاسة غيره وال بأي مجلس تشريعي بـديل                 
  .تساعاً مع طالع شمس كل يوماللمجلس الحالي مادام أن التخندق يتعمق والهوة بين الطرفين تزداد 

 رأب الصدع وإذا لم تكن بمثابة خطوة فعليـة          إلى) مازن أبو( التي َيِعد بها     النتخاباتاإذا لن تؤدي هذه     
 الوريد فإنه ال حاجة إليها على اإلطالق وبخاصة وأن أيـاً            إلى وحدة غدت مذبوحة من الوريد       الستعادة

ذا الواقع  من طرفي هذه المعادلة الصعبة لن يعترف بشرعية الطرف اآلخر وإن واقع الحال سيبقى هو ه               
  .كثيرة خارجية وداخلية  حلِّ عقدإلىالذي يحتاج تغييره 

 هناك نصاً قانونياً كما يقال أيدته محكمة دستورية يسمح بتجديد واليتـه             أنإن الرئيس الفلسطيني، مادام     
 المبكرة هذه فهو رئيس شرعي      االنتخابات خطوة   إلى، ليس بحاجة    ٢٠١٠ يناير العام    /حتى كانون الثاني  

 هذا يحظى بدعم كل الدول العربية التـي  إلىلسنة أخرى حسب القوانين الفلسطينية النافذة وهو باإلضافة       
 في القاهرة قراراً طلبوا فيـه منـه         انعقد مجلس الجامعة األخيرة الذي      اجتماع وزراء خارجيتها في     اتخذ

 انتخابات سماح الظروف بإجراء      حين إلى برئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الدولة الفلسطينية        االستمرار
  .رئاسية وتشريعية متفق عليها
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 قبل أيام لـم يجـف       اتخذلسنة إضافية وهناك قرار عربي      ) أبو مازن ( جانب   إلىهناك شرعية فلسطينية    
 رئيساً لمنظمة التحرير التي يعترف بهـا        باعتباره رئيساً للسلطة وللدولة الفلسطينية      باستمرارهحبره بعد   

 دولـي   اعترافيعترف بها العالم كله ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وهناك أيضاً            العرب كلهم و  
  .إذاً لما العجلة ولماذا دفع الوضع الفلسطيني نحو خطوة غير مضمونة العواقب.. بكل هذا

ـ     االنتخابات كثيرة كلها خطيرة فهناك      استحقاقاتإن هذه المنطقة تنتظر      مة  اإلسرائيلية التي ستكون حاس
 اإلدارة  انتقـال وفي ضوء نتائجها سيتقرر مصير عملية السالم التي تعاني سـكرات المـوت وهنـاك                

 عام على األقل لتعطي الشرق األوسط وأزمتـه         إلى البيت األبيض التي هي بحاجة       إلىاألميركية الجديدة   
الى بعض التغييرات في    جزءاً من وقتها وهناك كل هذه التجاذبات المحتدمة في هذا اإلقليم التي قد تؤدي               

  .الجغرافيا السياسية
 األنفاس وليكتشف كـل     اللتقاطإنه من األفضل إعطاء هذا الوضع الفلسطيني المتفجر المهلة الضرورية           
وهذا يعني أنه من األفـضل  .. العب حدود اللعبة التي يلعبها وما إذا كان قادراً على تحقيق تطلعاته أم ال 

 الرئاسـية والتـشريعية     االنتخابـات  يتخذ خطوة    أنسب األمور جيداً قبل     وأن يح ) مازن أبو(ان يتريث   
 لالنقـسام  عامل وحدة وتوحيد وليس عامل تعزيز        االنتخابات تكون هذه    أن يضمن سلفاً    أنالمبكرة وقبل   

  .الحالي وتوسيع هوته
لية للمجهـول    وترك المـسؤو   واالستقالةيلوح ببيرق التنحي    ) مازن أبو(وإنه ال ضرورة أيضاً ألن يبقى       

الذي ال يعرفه أحد فهو أحد اآلباء الذين أسسوا حركة التحرر الفلسطينية والذين أطلقوا ثـورة فلـسطين                  
 يقبل هو بأن يترك حلم الشعب الفلسطيني وحلم عمـره           أنومن غير المتوقع على اإلطالق      .. المعاصرة

ال نحو نصف قرن لهـذا الـشعب         الشهادة يغرق ويغرق معه كفاح ونض      إلىوأعمار إخوته الذين سبقوه     
  .المعطاء العظيم

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  
  ألوباماالمقبل " إسرائيل"اختبار  .٣١

  وولتر روجرز
 الـذي يواجهـه فـي       األول قد يفاجأ عندما يكتشف بأن التحدي        أوباما المنتخب باراك    األمريكيالرئيس  

 روسيا، بل من طرف يعتبر صديقا       أوثل إيران    التقليديين، م  األعداءسياسته الخارجية ربما ال يكون من       
  .هو إسرائيل

، في االنتخابات المقررة في     "إسرائيل"إذا فاز بنيامين نتنياهو، مرشح الليكود لمنصب رئيس الوزراء في           
لنتذكر مـصاعب جيمـي     .  يكون مزعجا جداً   أن بأن هذا الحليف يمكن      أوباماشباط المقبل، فقد يكتشف     

في وقـت مبكـر مـن واليتـه         .  مع اسحق شامير   األبن ومشكالت جورج بوش     كارتر مع مناحيم بيغ   
 الذي سيسلكه مع اإلسرائيليين هو التكيـف مـع          األفضلالرئاسية، قرر جورج دبليو بوش بأن الطريق        

  .من غير خجل، بصرف النظر عن العواقب المصاحبة لسياسة الواليات المتحدة الخارجية" إسرائيل"
قد يقرر  . لفترة واحدة، صاحب تاريخ من المواجهة السياسية      " إسرائيل"يساً لوزراء   نتنياهو الذي عمل رئ   

 سهالً الن الكثيـرين مـن       األمرمحلياً، سوف يكون    .  منذ البداية، كما فعل مع بيل كلينتون       أوباماتحدي  
  .، وما زالوا كذلكاألمريكية خالل حملة االنتخابات أوباما إلىاإلسرائيليين نظروا بعين الشك 

 مشهوراً بسبب معارضته السابقة لخطة السالم التي تدعمها الواليات المتحدة والتي طرحها             أصبحنتنياهو  
 بعد سلـسلة مـن      ١٩٩٦انتخب نتنياهو في العام     . رئيس الوزراء اسحق رابين وخليفته، شمعون بيريز      

ما ظهرت النتائج، احتفـل     ليلة انتخابه، عند  .  عشرات القتلى من اإلسرائيليين    أوقعتالهجمات االنتحارية   
 إنوقيـل   ". لقد هزمناهم، لقد هزمناهم، لقد هزمنا العمـل       " من الليكوديين بالنصر وسط هتافات       أنصاره
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 هـو علـى قـدرة       األهم بان النصر    أنصاره االحتفالية مذكرا    األناشيدنتنياهو أضفى نغمة مختلفة على      
  .األوسطواشنطن إمالء شروط السالم في الشرق 

 ويتحدث االنجليزية بطالقة جعلته أحاديثه المتطرفـة ضـد الفلـسطينيين            أميركالذي درس في    نتنياهو ا 
.  اليمينيين، ويعتبره األخيـرون واحـدا مـنهم        األمريكيينعزيزا على قلب اليهود والمسيحيين االنجليين       

". إسرائيل الكبرى "بـالواقع أن نتنياهو لم يظهر اي َولع كبير بأميركا باستثناء ما يتالءم منها مع اهتمامه                
 قرارات صعبة تتطلب منـه      أيسياسته سابقاً وحاليا هي المحافظة على الوضع الراهن، وبالتالي تجنب           

  .أوباماوهنا تكمن بذور مواجهته المحتملة مع . التخلي عن ارض للفلسطينيين
. لب بإزالة التهديد اإليراني   تطا" إسرائيل. " معروفة جيداً  األمريكية -نقاط االنفجار في العالقة اإلسرائيلية      

 اإلسرائيليون منفردين على قصف المنشآت النووية اإليرانية، ونجحـوا جزئيـا فقـطً، فـإنهم                أقدم وإذا
 فـي   أخـرى  الواليات المتحدة في معركة عسكرية       إشراك المهمة، وبالتالي    إنهاء على   أوباماسيجبرون  

 التـي يخـدع فيهـا       األولىولن تكون المرة    . انستانوأفغالمنطقة ال تقل عن المعارك الدائرة في العراق         
  . في حرب ذات هدف مشكوك في نتيجتهأمريكياإسرائيليون يمينيون رئيسا 

 ١٩٦٧باالنسحاب الى حـدود عـام       " إسرائيل"ان مبادرة سالم جديدة برعاية الواليات المتحدة، تطالب         
  .خبي نتنياهو من العلمانيين الصقورمقابل سالم شامل مع العرب، لن يكتب لها النجاح مع جمهور نا

 األمريكيقد يميل نتنياهو الذي يتمتع بسنوات من الخبرة في الكنيست ألن يحاول السيطرة على الرئيس                
كبير مـوظفي   . الجديد مثلما فعل خروتشيف مع الرئيس كنيدي، لكن مثل هذه المحاولة لن تكون حكيمة             

 بسمعة كمحب للشجار ولن يسمح بان يتعرض رئيسه للترهيب          أوباما، رام ايمانويل، مثل نتنياهو، يتمتع     
، عندما عمل ايمانويل مع الرئيس كلينتون، واجه نتنياهو بـصالبة فـي             ١٩٩٦في عام   . من قبل نتنياهو  

  .مواجهة مبكرة من التفاوض
، هـو    لن يكون سهال، لسبب بسيط     األوسط الجديد في الشرق     األمريكي قيادة الرئيس    بإتباع نتنياهو   إقناع

  .أن مصالح القدس وواشنطن ال تسير في مسارات متوازية
رفض ذلك  .  على مجازفات خطيرة لصون السالم     اإلقدام بإلحاحخالل سنوات كلينتون، طلب من نتنياهو       

الضغط، معربا ذات مرة عن مخاوفه من تعرضه لالغتيال، كما حصل مع رابين الـذي كـان يـشجع                   
 سياسة  أي يرجئانه  . أخرى لمفاوضات سالم فاشلة     األصعبلمعركة   هو محارب ا   اآلننتنياهو  . السالم

  . شخص آخرإلى األوسطبناءة للتوصل إلى تسوية في الشرق 
  "كريستيان ساينس مونيتور"

  ٢١/١٢/٢٠٠٨الدستور، األردن، 
  
  وإيران" إسرائيل"مطالب عربية دقيقة بشأن  .٣٢

  بالل الحسن
نفسنا أمام ثالثة لقاءات، وثالثة اجتماعـات، وثالثـة          أن يشرف على نهايته، ونجد أ      ٢٠٠٨يقارب عام   

 اإلسرائيلي، وتطل أيضا على الوضـع       -بيانات، على مستوى دولي، تتعامل أساسا مع الصراع العربي          
  .االستراتيجي في الشرق األوسط من زاوية إيران

 المتحـدة، وعـن   تقول الوثائق الثالث بشأن الوضع الفلسطيني، والصادرة عن مجلس األمن، وعن األمم    
 اإلسرائيلي سيبقى حاضرا على األجنـدة الدوليـة         -اللجنة الرباعية الدولية، إن موضوع السالم العربي        

ومع أن هذا الموقف في ظاهره هو موقف مطلوب من اإلدارة األميركيـة الراحلـة               . ٢٠٠٩طوال عام   
من ) ؟(د أن رمى بكل ثقله    برئاسة جورج بوش، ومن أجل تلميع سجله السياسي، وتخفيف صدمة فشله بع           

 وفشل، إال أن هذه المواقف الدولية تبقى موقفا إيجابيا ومهما،           ٢٠٠٨أجل إنجاز حل الدولتين خالل عام       
أقله أن اإلدارة األميركية الراحلة ال تعلن أن مواقفها تذهب معها، كما            . وال يمكن التعامل معها باستخفاف    



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٢٩٠:         العدد       ٢١/١٢/٢٠٠٨ األحد :التاريخ

 - عند رحيله، وأن االهتمام األميركي بالـصراع العربـي           ٢٠٠١أعلنت إدارة الرئيس بيل كلينتون عام       
وأقله أيضا أن اجتماع مجلس األمن      . أوبامااإلسرائيلي سيبقى قائما ومتصال في عهد إدارة الرئيس باراك          

عقد بطلب ثنائي من واشنطن وموسكو، ليظهر أن األمر يتعلق باهتمام دولي، ال بمجرد رغبة أميركيـة،          
صاحبة دعوة الستكمال اجتماع مؤتمر أنابوليس في اجتماع ثان يعقد فـي موسـكو              وبخاصة أن موسكو    

وأقله ثالثا أن هناك موقفا عربيا سبق االجتماعات الثالثة، ثـم جـرى إبالغـه إلـى     . ٢٠٠٩خالل عام  
وقد تولى سـعود    . الرئيس األميركي الجديد، يطالب بعمل أميركي جاد على قاعدة مبادرة السالم العربية           

وقـد  . صل إبالغ هذا الموقف باسم الجامعة العربية، وباعتباره رئيسا لمجلس الجامعة في هذه الدورة             الفي
تجاوبت االجتماعات الثالثة مع المطلب العربي، وأشارت إلى مبادرة السالم العربيـة، مـع المواضـيع                

  .األخرى األساسية التي أشارت إليها
نصل إلى البند األساسي المتعلق بالتحفظـات، آخـذين فـي           هذا كله نسجله في خانة االيجابيات، قبل أن         

 -والـصراع العربـي     " إسـرائيل "االعتبار أن تجربة العرب مع مجلس األمن، وبخاصة في موضوع           
اإلسرائيلي، مليئة بالتحفظات والشكوك على مدى ستين عاما، ولن تستطيع لحظة وئام واحدة، أن تزيـل                

 والالفت للنظر هذه المرة، أن المبادرين لتسجيل التحفظـات هـذه   .تاريخا كامال من الشكوك والتحفظات    
فاألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يصدر بيانا يحدد          . المرة هم رعاة هذا النشاط ومؤيدوه     

أوضحنا أن القرار كان يجب أن يتضمن أمورا أخرى مثل وقـف            "فيه تحفظات الجامعة العربية كما يلي       
تحديد موعد زمني للمفاوضات، وإزالة المستوطنات ليس في األراضي الفلـسطينية فقـط             االستيطان، و 

  ".ولكن في األراضي السورية واللبنانية
إن الكـالم الـذي     "تحفظ آخر ورد على لسان ياسر عبد ربه عن بيان اللجنة الرباعية الدولية قال فيـه                 

معنى له وال قيمة في الوقـت الـراهن، مـع           اعتادت اللجنة الرباعية على ترديده، كالم جميل ولكن ال          
  ".استمرار االستيطان، ومن دون اتخاذ خطوة عملية لوقفه فورا

وشارك في إعالن التحفظات سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وقال فـي كلمتـه أمـام اللجنـة                  
غير المثمرة، في ظل    إن السالم لن يتحقق بعقد االجتماعات المتوالية، أو من خالل المفاوضات            "الرباعية  

  ".تجاهل القضايا الرئيسية للنزاع الخاصة بالقدس والحدود والالجئين والضمانات األمنية
لقد دعي العرب إلى هذه االجتماعات الثالثة في محاولة السترضائهم دوليا، بعد فشل مدو على مـستوى                 

دولي الجديد هـو واحـد مـن        الدول الكبرى كلها، ولذلك فإن تسجيل العرب لتحفظاتهم على التحرك ال          
عن التسويف؟ أم أن الدول العظمى هي التي ستتوقف عـن التـسويف؟ إن    " إسرائيل"هل تتوقف   : أمرين

هذا السؤال هام جدا ألنه بدأ يطرح نفسه على الجميع، والجواب عليه أصبح مطلوبا بإلحاح، وهو جواب                 
. ى السالم، وفي إطار فترة زمنية وجيـزة       من شأنه أن يضع المنطقة على حافة الحرب، أو أن يقودها إل           

  :وتبرز أهمية هذه النقطة في مثلين
في المثل األول يطلب المفاوض الفلسطيني من إسرائيل، أن تقر بأنها ستنسحب من كامل األراضي التي                

وإسرائيل تماطل وتماطل، وترفض االعتراف بذلك، وتقول إن األمر سـيتحدد فـي             . ١٩٦٧احتلت عام   
 أي أن الطرف الفلسطيني يفاوض على أرض ال يعرف ما هي؟ وهـذا مـا ال يمكـن أن                    .المفاوضات

  .يستمر، وبرعاية دولية أيضا
في المثل الثاني، يقدم المفاوض السوري، عبر تركيا، خارطة لمنطقة الجوالن، تعتمد ثالث نقاط يـشكل                

قة عليها حتى يمكن مواصـلة      المواف" إسرائيل"الوصل بينها تكوينا لخارطة منطقة الجوالن، ويطلب من         
ال يمكـن الـذهاب إلـى    "وترد بلسان تسيبي ليفني وزيرة الخارجية قائلة     " إسرائيل"ترفض  . المفاوضات

لن تقر سلفا باالنسحاب الكامـل  " إسرائيل"وما تقصده ليفني هو أن ". مفاوضات تتحدد نهايتها قبل أن تبدأ 
  . أن يقبل هذه القاعدة في التفاوضمن األرض التي احتلتها، وتطلب من الطرف العربي
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وهنا يكون المطلوب من الدول العظمى ومن اللجنة الرباعية الدولية، أن تفرض التفاوض حسب القانون               
وحين تفعل اللجنة الرباعية ذلك، فإنهـا    . الدولي، وليس حسب ما يتفق عليه الطرفان، كما هو األمر اآلن          

وفرض التفاوض حـسب القـانون      . اوضات جديدة ذات جدوى   تكون صادقة بكالمها وبوعدها، بإدارة مف     
على جواز احتالل أراض طرف آخر بالقوة، وهذا ما ترفـضه           ) ألي طرف (الدولي يعني عدم الموافقة     

وبغياب ذلـك   . بشأنه حتى اآلن  " إسرائيل"حتى اآلن، وهذا ما تبادر الدول العظمى إلى رعاية          " إسرائيل"
ومطلوب من الدول العظمى أن     . ضات ال يعرف أحد حول ماذا تجري      تواصل الدول العظمى رعاية مفاو    

" إسـرائيل "تحدد بدقة الموضوع الذي يجري التفاوض بشأنه، وهو أرض محتلة يجب أن تخرج منهـا                 
وهذا األمر ليس فرضا لوجهة نظر ضد أخـرى،         . بالكامل، والثمن المطلوب من أجل ذلك هو كذا وكذا        

  .وليبل هو تطبيق حرفي للقانون الد
 اإلسرائيلي، حضر أيضا الموضوع اإليراني، ولكن بصيغة جديدة هـذه           -إلى جانب الموضوع العربي     

المرة، وتم بحث الموضوع اإليراني في اجتماع وزاري عقد في إطار األمم المتحـدة، وحـضرته دول                 
)  وعمـان  باستثناء قطر (مجلس األمن زائد ألمانيا، مع حضور عربي ضم دول مجلس التعاون الخليجي             

  .إضافة إلى العراق واألردن ومصر
هناك موضوع سعي إيران للحـصول      : لقد جرت العادة أن يتم بحث األمر في هذه االجتماعات كما يلي           

على السالح النووي، وهي إذا فعلت ذلك سيقف الكل ضدها، وندعو العرب للوقوف مع أميركا والـدول                 
  .الغربية في هذه المواجهة

بروز مساومة من نوع مختلف، حول دور إيران اإلقليمي، يعطى لها، مقابل أن تتفاهم              الجديد في األمر،    
  .مع أميركا والغرب حول الموضوع النووي

إن مسألة الهيمنة اإليرانية، أو ما يطلق عليه أحيانـا          : هنا تدخل العرب، وقدموا اعتراضهم بقوة، وقالوا      
وإذا أرادت الـدول    . عربية من ملف إيـران النـووي      دور إيران اإلقليمي، هو أكثر أهمية عند الدول ال        

وبنـاء  ). العرب وتركيـا  (الغربية البحث في هذا الموضوع مع إيران، فيجب إشراك الدول اإلقليمية فيه             
أكد العرب أنه إذا أرادت إيران التحدث عن        "على ذلك أعلنت رايس في بيان قصير عند انتهاء االجتماع           

  ".العرب وليس مع الدول الخمس زائد ألمانيادورها اإلقليمي، فلتتحدث مع 
  .إن وصول األمور بشأن إيران إلى هذه النقطة يعبر عن موقف عربي جديد ومتميز

  .فاألولوية ليست للموقف الغربي بل للموقف العربي
  .واألولوية ليست للموضوع النووي بل لألدوار اإلقليمية

  .إليران بل للعربواألولوية في الجانب العربي من المنطقة، ليست 
إن هذه النقاط ترسم موقفا عربيا جديدا ومتقدما، ومن الضروري السعي لتنفيذه بما يـضمن المـصلحة                 

والبند الثـاني أن    . العربية، وأول بند في المصلحة العربية أال نكون وقودا في النار األميركية ضد إيران             
المساس بالدور اإلقليمي العربـي، ومحاولـة   : تفهم إيران أن دورها اإلقليمي يجب أن يبتعد عن مسألتين       

  .اللعب بالورقة الطائفية
وال بد بعد اآلن، من صياغة هذا التوجه العربي الجديد، في رؤية استراتيجية شاملة، والعمل على إيجاد                 
نفوذ لهذه االستراتيجية على األرض، يعبر عن المصلحة العربية، التي يجب أن تشرح جيدا لكـل مـن                  

  .إيرانأميركا و
  ٢١/١٢/٢٠٠٨ ،الشرق األوسط
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