
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لعمليات االستشهادية وتشترط سحب التهدئة على الضفة ورفع الحصاراودة عد بحماس تهد  
   يناير القادم٢٠-٩قراراً سرياً باجتياح غزة ما بين ت اتخذ" اسرائيل: "يديعوت

   ساعة هدوء لتأمين إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة٢٤مصر تطلب من حماس 
  األيدينحن نمهل وال نهمل ونصبر ولكننا ال نرفع : عباس زكي مخاطباً حماس بمؤتمر لفتح

   أخرى إلضعافها"خطط"حصار حماس في غزة فشل ولدي : بلير

تصعيد العمليات لتتجه " إسرائيل"
ليفني والعسكرية على غزة 

 انتخبت  إنحماس إطاحةبتتعهد 
 

 ٤ص ... 

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨١٢٩١اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٩١:         العدد       ٢٢/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :خالتاري

    :أخبار الزيتونة
 ٥ "واحتماالت انعقاد المؤتمر السادس.. فتح": يصدر تقدير" الزيتونةمركز " .٢
 ٦   يتناوالن اإلخفاقات العسكرية اإلسرائيلية"مركز الزيتونة"ـإصداران ل .٣
    

    :السلطة
 ٧  "بإساءة استخدام الدين" عباس يتهم حماس بـ .٤
 ٨   حكومة حماس مرفوضإلسقاطأي اجتياح إسرائيلي لغزة : أمين عام حكومة رام اهللا .٥
 ٨ سقاطهاحكومة الوحدة عملت ببرنامج سياسي لكن األعداء تآمروا إل: مصطفى البرغوثي .٦
 ٩   وصل على متن سفينة الدعم العربية إسرائيلياً تبعد صحافياًالمقالةحكومة ال .٧
 ٩ إال في الضفة... عباس يجول في العالم كله: تحقيق .٨

    
    :المقاومة

١٠   والقادة اتخذوا خطوات وإجراءات وقائية تحسباً لحملة اغتياالت..التهدئة انتهت: حماس .٩
١١  لغزة" إسرائيل"عزام األحمد يؤكد وجود اتصاالت من أجل تجديد التهدئة ويستبعد اجتياح  .١٠
١١  رائيليةالفصائل تواصل إطالق الصواريخ من قطاع غزة على أهداف إس .١١
١٢. ١١ لعمليات االستشهادية وتشترط سحب التهدئة على الضفة ورفع الحصاراودة عد بحماس تهد
١٢   التهدئةب النظر إعادة المطلوب منه العدو اإلسرائيلي هو: حماس رداً على طلب روسيا .١٣
١٢  ي وإنجاح المصالحةحماس تدعو فتح إلى إصالح ذاتها لتوحيد القرار الفلسطين .١٤
١٢  األيدينحن نمهل وال نهمل ونصبر ولكننا ال نرفع : عباس زكي مخاطباً حماس بمؤتمر لفتح .١٥
١٣   من سياسي إلى إنسانيصيلاألحماس نقلت هدف التهدئة : فهمي الزعارير .١٦
١٣   جزء من الشعب والحوار يستند إلى المقاومةحماس:  في مخيم نهر الباردحمدانأسامة  .١٧
١٤  المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير فلسطين وعودة الالجئين: حماس في لبنان .١٨
١٤  بعكس ما يروج لهزكي تؤكد أن بإمكان مصر فتح معبر رفح حسام تصريحات : أبو زهري .١٩
١٤  تكثيف الجهود من اجل وضع نهاية لحالة االنقسامندعو إلى : الشعبية في ذكرى انطالقتها .٢٠
١٥   إسرائيلي في قطاع غزة في قصفثالثة من القسامإصابة  .٢١
١٥   من أنصارها٤٤في الضفة باعتقال  ةحماس تتهم األجهزة األمني .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   يناير القادم٢٠-٩ قراراً سرياً باجتياح غزة ما بين تاتخذ" اسرائيل: "يديعوت .٢٣
١٦   صواريخ حماس يمكنها أن تصل إلى مشارف بئر السبع: ديسكين .٢٤
١٦   لتمديد التهدئة "إسرائيل"نائب عربي في الكنيست يدعو حماس و .٢٥
١٧  األحزاب العربية تنتخب قوائم مرشحيها لالنتخابات العامة اإلسرائيلية .٢٦
١٧ ٢٠٠٨ في "اسرائيل"تراجع حاد في عدد المهاجرين اليهود الى  .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٧  غزة تغرق في الظالم وتوقف عشرات المخابز بسبب الحصار .٢٨
١٨  لي شمال غزة فلسطينيين في قصف إسرائي٤إصابة امرأة و .٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٩١:         العدد       ٢٢/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :خالتاري

١٨  على جدران مساجد يافا"صلى اهللا عليه وسلم "مستوطنون يكتبون شعارات مسيئة للرسول .٣٠
١٨   بعد اعتداء السجانين عليهم بالضربيضربون عن الطعام" عوفر"أسرى  .٣١
١٩  تخطط للسيطرة على المسجد األقصىفي يافا  ةإسرائيليمؤسسة  .٣٢
١٩    حصار غزة جائر ومؤلم: يزور غزةالبطريرك الطوال .٣٣
١٩  الجئو المخيمات في سوريا ينظمون فعاليات مناهضة للحصار .٣٤
١٩  م تضامنا مع أسرى عوفرأسرى النقب يرفضون الطعا .٣٥
١٩   جراء الحصارالفلسطينيون يبحثون عن الطعام في صناديق النفايات: "الجارديان" .٣٦
٢٠  للمرة الخامسة في القدس المحتلة"الكرد" ة عائلةاالحتالل يهدم خيم .٣٧
   

   :صحة
 ٢٠   بسبب الحصار٢٧٣وفاة الضحية  .٣٨
   

   :ثقافة
 ٢٠  ٢٠٠٩اإلعالن عن فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية للعام  .٣٩
   

   : األردن
٢٠   أردنية إلى غزة مساعداتقوافل .٤٠
٢٠  وزي للتسوية تضليل وخداعخطة سارك: إسالميو األردن .٤١
٢١ إخوان األردن يرجئون إرسال سفينة التضامن إلى منتصف كانون الثاني .٤٢
   

   :لبنان
٢١   حصاروتنديد بال أهالي غزة مع ة تضامنياتتحرك: لبنان .٤٣
٢١  بعد ضرب وإهاناتاللبنانيين  األخوين  تفرج عن"إسرائيل" .٤٤
٢١ فضل اهللا يستغرب الصمت العالمي عن دعوة ليفني لتهجير الفلسطينيين .٤٥
٢٢ ١٧٠١ آذار تطالب مجلس األمن بالتحرك لوضع حد للخروقات اإلسرائيلية للقرار ١٤قوى  .٤٦
٢٢ ويدعو الفلسطينيين الى الوحدة يندد بالحصار االسرائيليالدروز شيخ عقل  .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٢   ساعة هدوء لتأمين إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة٢٤مصر تطلب من حماس  .٤٨
٢٣  أت بالتحرك البرام اتفاق تهدئة جديدمصر بد": القدس العربي"مصدر لـ  .٤٩
٢٣  مصر ليست لديها الرغبة وال اإلمكانية لتحمل مسؤولية غزة: القاهرة .٥٠
٢٣  األسد يشدد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني .٥١
 ٢٣  ية بدمشق مطالبين بفتح معبر رفحاعتصام أمام السفارة المصر .٥٢
٢٤  المغاربة يطالبون مصر بتحمل المسؤولية في رفع الحصار عن عزة .٥٣
٢٤  ةكامل المسؤولية عن افشال التهدئ" اسرائيل "يحمِّلاألمين العام المساعد بالجامعة العربية  .٥٤
   

   :دولي
٢٤  أخرى إلضعافها" خطط"حصار حماس في غزة فشل ولدي : بلير .٥٥



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٩١:         العدد       ٢٢/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :خالتاري

٢٥ بوش تسبب في إثارة الهلع لدى األمريكيين: خبير فلسطيني .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  لباتريك سي... خيارات صعبة تجاه حماس... "إسرائيل" .٥٧
٢٧  ياسر الزعاترة... تهدئة غزة وما بعد قرار عدم التمديد .٥٨
٣٠  نواف الزرو. في األجندة اإلسرائيلية"التهدئة"ما وراء  .٥٩
٣٢  أحمد محمود عجاج... تصعيد حماس دعوة مفتوحة لدول االعتدال .٦٠
٣٤ منير شفيق... ماذا جرى في مجلس األمن؟ .٦١
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  انتخبت  إنحماس إطاحةبليفني تتعهد وتصعيد العمليات العسكرية على غزة لتتجه " إسرائيل" .١

يين والعسكريين في الدولة العبرية أن      أكدت تصريحات كبار المسؤولين السياس    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
إسرائيل تتجه نحو تصعيد العمليات العسكرية على قطاع غزة رداً على تعرض بلداتها المحاذية لقـصف                

، لكن من دون القيام بعملية برية واسعة يطالب بها عدد من الوزراء وأقطاب في اليمـين                 "القسام"بقذائف  
يشمل " تصعيد تحت السيطرة  "لية إلى أن القرار اإلسرائيلي يقضي بـ        وأشارت التقارير اإلسرائي  . المتشدد

واسـتئناف سياسـة    " الجهاد اإلسـالمي  "و  " حماس"تكثيف الضربات الجوية على أهداف تابعة لحركتي        
  .االغتياالت ضد كوادرهما

وكان موضوع تصعيد الرد العسكري على القطاع في صلب مداوالت الجلـسة األسـبوعية للحكومـة                
المعـسكر  "سرائيلية والتي سبقت انعقادها تصريحات متشددة لعدد من الوزراء، بينهم المحسوبون على  اإل

" ضـبط الـنفس   "، تنتقد رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك على سياسـة              "المعتدل
  .وتطالبهما بتصعيد منفلت من دون أي اعتبارات إنسانية أو ضغوط دولية

لسة على خلفية عناوين صارخة في وسائل اإلعالم تنقل صرخات أهالي جنوب إسـرائيل              كما عقدت الج  
ودعا رؤساء البلدات الحكومة اإلسرائيلية إلى فعل شيء        . ومغادرة عدد كبير منهم بلداتهم إلى غير رجعة       

ذائف ، فيما اشار رئيس بلدية أشكلون إلى أن احدى الق         "وضرب حماس ضربات موجعة لتدفع ثمناً باهظاً      "
  ".كان ممكناً أن تشعل فيها حريقاً هائالً"أخطأت بأمتار قليلة منشأة أمنية حساسة 

                 مر اولمرت على هذه االنتقادات بلغة معتدلة، وإن تضمنت بين السطور تحذيراً بأن إسرائيل لن تمر ورد
وقال فـي بدايـة     . نعلى بلداتها الجنوبية في اليومين األخيري     " القسام"الكرام على سقوط عشرات قذائف      

حكومة تتحلى بالمسؤولية، ال تتعجل الذهاب إلى حرب، لكنهـا ال تتهـرب منهـا وسـتتخذ                 "الجلسة إن   
  ".اإلجراءات الالزمة

، بقوله إنه مدرك إن إسرائيل تمـر        "الذين يطلقون التصريحات العنترية   "وغمز اولمرت من قناة الوزراء      
لكنني ال أعتزم منافـسة أي      ) "نتخابات العامة بعد سبعة أسابيع    اال(بفترة حساسة من ناحية سياسية داخلية       

لقد أجريت ووزيري الدفاع والخارجيـة ايهـود بـاراك          . من أصحاب التصريحات العنترية والحماسية    
وتسيبي ليفني مداوالت طويلة، وسنتخذ اإلجراءات المستوجبة بكل مسؤولية من دون أن أرفع صـوتي               

  ". هكذا تتصرف حكومة في أوقات حساسةعبثاً وبال عالقة بالواقع،
لكن بعض األصوات العربيدية تضر وال      "لمعاناة سكان الجنوب    " مصغ و متألم  "من جانبه، قال باراك إنه      

ودعا رئيس الحكومة إلى تهدئة بعض هذه األصوات        ". لزوم لها ألنها تمس بقدرة إسرائيل على الصمود       
وأضاف مهدداً ان إسـرائيل لـن تـسلّم         ". لتصرف بمسؤولية من السياسيين الثرثارين وإرغامهم على ا     "



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٢٩١:         العدد       ٢٢/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :خالتاري

بالوضع الناشئ في غزة، وأنه أصدر تعليماته للجيش والجهات األمنية إلعداد كل الخطط التي تستوجبها               
  ".وما يرشدني في كل ذلك هو أن يكون كل ما نقوم به ناجحاً"التطورات األخيرة، 

يوجب التوضيح بأن ال معادالت سحرية يمكن بموجبها        "تهدئة  وقال باراك في جلسة الحكومة إن العودة لل       
يجب األخذ في الحسبان أن إعادة الهدوء تتعلق بعملية         ... توجيه ضربة واستعادة الهدوء وتحطيم حماس     

عسكرية واسعة، في إشارة إلى عملية اجتياح واسع تضمن إبعاد منصات إطالق القذائف عـن الحـدود                 
  .اإلسرائيلية

اليميني بنيامين نتانيـاهو دعمـه للحكومـة        " ليكود"كد زعيم المعارضة االسرائيلية وحزب      من جانبه، أ  
. االسرائيلية في حال قررت شن عمل عسكري في قطاع غزة ردا على إطالق صواريخ على اسـرائيل                

إن حزبي وأنا شخصيا نقـدم      : "وقال خالل زيارة لمدينة سديروت التي تتعرض بانتظام لهذه الصواريخ         
  .التي تسيطر على قطاع غزة" حماس"ضد " ا للحكومة اذا قررت اعتماد سياسة هجوميةدعمن

منذ : "النه لم يتحرك بالحزم الكافي لمنع الحركة من السيطرة على قطاع غزة، وقال            " كديما"وانتقد بشدة   
يجب ان يحدث تغييـر كامـل فـي         ... ثالث سنوات يتنصل الوزراء من كل مسؤولية وال يفعلون شيئا         

لقيادة، وعلى األمد البعيد يجب اإلطاحة بحماس، وفي األمد المنظور يجب االنتقال الى الهجوم واعتماد                ا
  ".ال تعني احتالل غزة"واوضح ان مثل هذه االستراتيجية ". استراتيجية فاعلة

وقالت أمام مجموعـة مـن      . في غزة ان هي انتخبت رئيسة للوزراء      " حماس"وتعهدت ليفني انهاء حكم     
إن دولة اسرائيل وحكومة أتولى رئاستها ستجعالن من اطاحة نظام حماس في غزة هدفا              "ء حزبها   أعضا

  ".أما وسيلة تحقيق هذا فسيكون عسكريا واقتصاديا وديبلوماسيا: "وأضافت". استراتيجيا
" لعجزالفشل وا "الدينية المتشددة ايلي يشاي، اتهموا باراك بـ        " شاس"الحاكم وزعيم   " كديما"وكان وزراء   

وطالبه وزير النقـل    . بسبب تواصل سقوط القذائف على جنوب إسرائيل من دون رد فعل عسكري مالئم            
يجب "شاؤول موفاز بالنزول من برجه العاجي ليشعر بما يشعر به أهالي البلدات الجنوبية، وأضاف انه                 

. غلعاد شاليت بأيديهم  ) السيرالجندي ا (أن يستيقظ باراك من الوهم القائل إن التهدئة جيدة إلسرائيل طالما            
  ".هل ننتظر أن يقتل أطفال حتى نتحرك؟... يجب القيام بعمل ما وال يوجد خيار آخر

لـيس  "وكرر النائب األول لرئيس الحكومة حاييم رامون دعوته الحكومة إلى القيام بعمـل عـسكري،                
انهاء نظام الحركة في غـزة       إن   وقال". حماس"من أجل إسقاط حكومة     " بالضرورة إعادة احتالل القطاع   

وأضـعفت إسـرائيل عـسكرياً      " حماس"هو قرار استراتيجي يجب أن يتخذ، مضيفا ان التهدئة عززت           
  ".ما يستوجب استخالص العبر وتغيير السياسة"وديبلوماسياً على حد سواء 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 "لسادسواحتماالت انعقاد المؤتمر ا.. فتح": يصدر تقدير" الزيتونةمركز " .٢

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت وحصلت عنويرى تقدير إستراتيجي صدر حديثا 
الجزيرة نت على نسخة منه أن الواقع الفلسطيني والوضع الداخلي لحركة فتح إضافة إلى الظرف 

 . ريوهاتاإلقليمي والدولي المحيط بها، قد يضع مستقبل المؤتمر السادس للحركة أمام ثالثة سينا
إن السيناريو األول " واحتماالت انعقاد المؤتمر السادس.. فتح": الذي صدر تحت عنوانوقال التقدير 

الخالف الجدي الحاصل بين عدد من أقطاب فتح "يتمثل في التأجيل واستمرار عملية التفكك بسبب 
 ". ي محمود عباسالتاريخيين، مثل فاروق القدومي وهاني الحسن وغيرهما مع الرئيس الفلسطين

عدم نضج التسويات الداخلية بين مختلف التيارات المتناحرة، وخشية "وأرجع التقدير هذا االحتمال إلى 
بعض األطراف النافذة في فتح من احتماالت الخسارة، أو خشية أطراف خارجية من صعود تيار 

 ". المقاومة على حساب تيار السلطة والتسوية
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الذي ال تختلف بشأنه التيارات "ي في انعقاد المؤتمر وتكريس برنامج التسوية ويتمثل السيناريو الثان
 ". المهيمنة في فتح، وإنما حول من يقود هذا البرنامج وكيف تتم إدارته في المرحلة القادمة

قد تتراجع بسبب احتمال غياب عدد من أقطاب فتح التاريخيين، كما أن "غير أن حظوظ هذا السيناريو 
ثير من عناصر فتح تنتقد مسار التسوية، األمر الذي قد يفسح المجال للطعن بشرعية قرارات هناك الك

 ".المؤتمر وقانونيتها، أو تعرض فتح لالنشقاق
 مزاوجة

والتوافق على ضرورة "ويقوم السيناريو الثالث على انعقاد المؤتمر والمزاوجة بين المقاومة والمفاوضات 
، والتقاء التيارات الفتحاوية المتصارعة على أساس برامجي مبني على لم شمل فتح لدعم شرعية عباس

 ". حلٍّ وسط
وتطرق التقدير إلى أن المطالبة بعقد المؤتمر العام تأتي على أمل إطالق مسيرة اإلصالح الداخلي 

 . عن خسائر فتح المتتالية" المسؤول األول"ومحاسبة الفساد باعتباره 
 بين فتح والسلطة، شكل اقتراب موعد انتهاء والية محمود عباس ورفض وعلى خلفية التداخل الحاصل

 . تمديد فترة واليته، عامالً إضافياً يزيد من ضرورة عقد هذا المؤتمر) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 
 مواقف

 التي وبشأن المواقف المختلفة من عقد المؤتمر تحدث التقدير عن الدعم العربي من خالل الجامعة العربية
 بقاء حركة فتح موحدة وقادرة على اإلمساك بزمام السلطة، ودفع مسيرة -وإن بشكل غير مباشر-تريد "

 . ، إضافة إلى الدور المصري واألردني في كافة تطورات الساحة الفلسطينية"التسوية نحو أهدافها
ة تسيير األعمال برئاسة وعن الموقف اإلسرائيلي أشار التقدير إلى أن إسرائيل تفضل التعامل مع حكوم

على الجانب الفلسطيني بحسب " المترتبة"سالم فياض، خصوصاً أن هذه الحكومة بدأت تنفيذ اإلجراءات 
 .خريطة الطريق

وتشير بعض المصادر المطلعة إلى أن الحكومة اإلسرائيلية أبدت موافقتها على انعقاد المؤتمر السادس 
الفتحاوي، " االعتدال"سيسهم في مواجهة حماس وسيكرس قيادة في أريحا، إذ إنها تعتبر أن انعقاده 

 . ويطوع البرنامج السياسي لفتح بما يتوافق مع مسار التسوية
دوليا ينعقد أمل الرباعية الدولية على حركة فتح في االستمرار على خط التسوية وااللتزام بخريطة 

 . المؤتمر ما دام سيؤدي إلى دعم شرعيتهالطريق، إضافة إلى دعم اإلدارة األميركية فكرة انعقاد 
ويلتقي االتحاد األوروبي مع الواليات المتحدة في دعم شرعية عباس، ويعبر عن خشيته من وصول 

 .حماس إلى سدة رئاسة السلطة
 ٢١/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
   لمركز الزيتونة يتناوالن اإلخفاقات العسكرية اإلسرائيليةإصداران .٣

، ومقره بيروت، كتابين جديدين للكاتب عـدنان        " الزيتونة للدراسات واالستشارات   مركز"أصدر   :بيروت
دروس مستخلصة مـن حـرب      "أبو عامر، تناوال اإلخفاقات العسكرية اإلسرائيلية، وجاء أولهما بعنوان          

  ".ثغرات في جدار الجيش اإلسرائيلي"، والثاني بعنوان )"٢٠٠٦تموز (لبنان 
 صفحة من القطع المتوسط، وهو يقدم أول ترجمة عربية للتقرير الذي أعدته             ١٧٦ويقع الكتاب األول في     

لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي، والذي يقدم تشخيصاً دقيقاً وتفصيلياً لجميـع اإلخفاقـات               
 ضد لبنـان،    ٢٠٠٦) يوليو(اإلسرائيلية، دولة وجيشاً وحكومة، على مدار أشهر عديدة، بعد حرب تموز            

وجاء التقرير بعد لقاءات ضمت قائمة طويلة مـن الشخـصيات           . ٢٠٠٧) ديسمبر(تى كانون األول    وح
الرسمية في المستويين؛ جنراالت حاليين ومتقاعدين من المستوى العسكري، وساسـة ووزراء حـاليين              

  .وسابقين من المستوى السياسي
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سرائيليين الذين صاغوا ما يمكن أن يسمى       ويذكر مترجم التقرير في مقدمته أن الخبراء االستراتيجيين اإل        
، زعموا طوال العقود الماضية أن هدف القائد العسكري يتمثل في إرغام خصمه، دولـة      "النظرية القتالية "

ويكون القائد العسكري على    . كان أو منظمة، على دخول الحرب وفق شروط وقواعد تُفرض عليه فرضاً           
بياً على العدو، كما يحرص تمام الحرص على أن ال يجر إلـى حـرب               دراية بأن جيشه يمتلك تفوقاً نس     
  .يكون التفوق فيها لصالح خصمه

، "النظريـة القتاليـة   "تجاوز  " حزب اهللا "ويشير التقرير إلى أن الجانب اإلسرائيلي خالل حربه الثانية مع           
 الرغم ممـا لـدى      فخاض معركة تمكّن فيها الحزب من الصمود، وانتهت دون انتصار إسرائيلي، على           

وقد تسبب ذلك بمشكالت داخلية لحكومة أيهود أولمرت، وسيؤدي         . الجيش اإلسرائيلي من إمكانات هائلة    
إلى إنهاء نظرية الردع اإلسرائيلي، كما يطرح عالمات استفهام حول وجود الدولـة العبريـة نفـسها،                 

  .ودورها في خريطة الشرق األوسط الجديدة
الجانب اإلسرائيلي عاجزاً وحائراً ومرتبكاً أمام أي حرب قادمة، بـسبب مـا       ويوضح التقرير كيف يقف     

يمكن أن يتكبده من خسائر إذا ما أراد تصفية حساباته مع من حوله؛ ألن ذلك قد يدفعه إلى حرب بريـة                     
  .مكلفة جداً

 وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير تُرجم كما هو فـي نـصه األصـلي، واسـتخدمت الترجمـة الكلمـات                   
والمصطلحات نفسها الواردة فيه؛ سعياً لتقديم ترجمة أمينة ودقيقة للتقرير، وإلتاحـة المجـال للبـاحثين                

  .والمهتمين لالطالع على النص األصلي، وفهم العقلية وطريقة التفكير اإلسرائيلية
خارجية التي  أما الكتاب الثاني فهو دراسة تحاول تسليط الضوء على أبرز العيوب والتحديات الداخلية وال             

يتعرض لها الجيش اإلسرائيلي، في ظل األحاديث المتكررة في دوائر صنع القرار العسكري اإلسرائيلي              
  .الذي تغنى به كبار قادة الدولة العبرية" جيش الشعب"حول غياب أنموذج 

) وليـو ي(كما تتناول الدراسة اإلخفاقات العسكرية للجيش اإلسرائيلي، والتي كان آخرها في حرب تموز              
، وتسعى لإلحاطة بمختلف الجوانب التسليحية والبنيوية والهيكلية للجيش اإلسرائيلي، مستعينة في            ٢٠٠٦

  .ذلك باألرقام والجداول اإلحصائية، التي تعين في التعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لديه
ئيلية أكبـر منـاورات     ومما يضاف إلى أهمية الدراسة؛ أنها تأتي في وقت تُجري فيه القـوات اإلسـرا              

عسكرية في تاريخها، ويبدو جيشها متأهباً أكثر من أي وقت مضى لخوض أكثر من حرب علـى عـدة                   
جبهات في آن واحد، في ضوء التقديرات االستخبارية التي أشارت إلى تعاظم التهديدات المحيطة بالدولة               

  .من كل جانب
بعكس "توسط، صورة مغايرة للجيش اإلسرائيلي،       صفحة من القطع الم    ٣٥٨وتُظهر الدراسة، الواقعة في     

وقد اسـتخدمت الكثيـر مـن       ". الصورة النمطية التي رسمتها وسائل اإلعالم، والتي تحيطه بهالة مفتعلة         
محـاوالت  "، بعيـداً عـن      "من داخل البيت  "المصادر العبرية، محاولة استحضار شواهد إسرائيلية بحتة        

، كما قدمت معلومات    "الجهات العربية لقدرات الجيش اإلسرائيلي    التهوين والتهويل التي تصدر عن بعض       
  .مهمة وجديدة ال غنى عنها للمهتمين بالدراسات والشؤون اإلسرائيلية

  ٢١/١٢/٢٠٠٨صحيفة، فلسطين،
  
  "بإساءة استخدام الدين" عباس يتهم حماس بـ .٤

 لحركـة حمـاس أثنـاء       وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس انتقادات حادة       : وكاالت ال - موسكو
عن عباس قولـه خـالل      " انترفاكس"ونقلت وكالة األنباء الروسية      .زيارته للعاصمة الشيشانية غروزني   

" المتطـرفين "وأعرب عن اعتقاده بأن ". أمر مرفوض"الدين كما تفعل حماس " إساءة استخدام"الزيارة إن   
كما أكد رئيس السلطة     .اإلسالمذي يتمتع به    يتحملون الجانب األكبر من المسؤولية عن تراجع االحترام ال        
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 صعوبة  إلىعلى أن توحيد الفلسطينيين يتطلب إيجاد لغة مشتركة مع حماس ولكنه أشار في الوقت نفسه                
  .تحقيق ذلك

 بمستقبل أفضل لجمهورية الشيشان الروسية خالل لقائه مع القيادة الشيـشانية            عباسمن جهة أخرى، تنبأ     
عن عباس قوله إن هناك الكثير من الـروابط بـين الفلـسطينيين             " انترفاكس"نقلت  و .الموالية للكرملين 

  .والشيشان
  ".مسلم حقيقي"ووصف رئيس الشيشان رمضان قديروف الرئيس الفلسطيني بأنه 

 موسكو في زيارة تتمحور حول الدور الروسي في عملية الـسالم            إلىإلى ذلك وصل عباس مساء أمس       
هـذه   "إنلسفير الفلسطيني في موسكو عفيف صافية لوكالة فـرانس بـرس            وقال ا . األوسطفي الشرق   

 الـدولي   األمـن الزيارة ستتناول خصوصا عملية السالم ودور روسيا فيها بصفتها عضوا في مجلـس              
  ".والرباعية الدولية

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  س مرفوض حكومة حماإلسقاطأي اجتياح إسرائيلي لغزة : أمين عام حكومة رام اهللا .٥

 سعد الكرنز رفضه ألي خطـة اجتيـاح         . أعلن أمين عام مجلس الوزراء في حكومة رام اهللا د          :رام اهللا 
عسكري لقطاع غزة حتى وإن كان هدفها إسقاط حكومة حماس، وأكد أن ضحايا أي اجتياح سـيكونون                 

إال الحـوار، ونحـن   خالفنا مع حماس شأن داخلي ال حل لـه  : "قالو .من المدنيين الفلسطينيين األبرياء   
رفضنا مواجهة االنقالب حرصا على دماء شعبنا الفلسطيني، ولذلك لن نقبل باجتياح عسكري إسـرائيلي               

عـن أن  " قدس بـرس "وكشف الكرنز النقاب في تصريحات خاصة لـ     .، على حد تعبيره   "اسميطيح بح 
: م باستحقاقات التهدئة، وقـال     لاللتزا "إسرائيل" كبيرة من أجل الضغط على       السلطة الوطنية تبذل جهوداً   

نحن مع تجديد التهدئة، ذلك أن السلطة المسؤولة هي التي توفر الحماية واألمن ألبناء شعبها، أما إعالن                 "
المواجهة فأعتقد أنه يحتاج إلى قدرة للرد، ونحن نعتقد أن موازين القوى مختلة لـصالح إسـرائيل، وأن                  

ية التحتية وتقتل الشعب الفلسطيني، ونحن حريصون علـى         الطائرات التي ستضرب في غزة ستدمر البن      
 والمجتمع الدولي على عدم     ياألوروبكل قطرة دم فلسطينية، ولهذا نحن نسعى من خالل مصر واالتحاد            

  ".تنفيذ إسرائيل أي عدوان على غزة وأن ال يتعرض الفلسطينيون إلى أي عدوان إسرائيلي جديد
  ٢١/١٢/٢٠٠٨ ،قدس برس

  
 حكومة الوحدة عملت ببرنامج سياسي لكن األعداء تآمروا إلسقاطها: غوثيمصطفى البر .٦

ـ   - رام اهللا   مصطفى البرغوثي أمين عام المبـادرة الوطنيـة أن          .أكد النائب د   ":فلسطين"حوار خاص ب
أول خطوة على طريق المصالحة الوطنية هي إطالق سراح األسرى السياسيين الـذين ال يمكـن ألحـد       

ال يقل أحد لي انه ال يوجد أي معتقلين سياسيين، فقد زرت أنا والنائـب               : "هم، وأضاف الزعم بعدم وجود  
خالدة جرار قبل أيام المعتقلين السياسيين في سجن األمن الوقائي في رام اهللا، وهؤالء معتقلون سياسيون                

 جميـع   وهذا شيء واضح ويوجد أيضا معتقلون سياسيون في قطاع غزة وبالتالي ال بد من اإلفراج عن               
مشدداً على أن حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل            . وفق قوله " المعتقلين

هنية وبمشاركة مختلف الفصائل السياسية قد عملت ببرنامج سياسي منطقي وواقعي ومتعاون، لكن أعداء              
ـ     .الشعب الفلسطيني تآمروا إلسقاطها    أن تشكيل حكومة وحـدة     " ينفلسط"واعتبر البرغوثي في حديث ل

وطنية على غرار تلك التي تشكلت بناء على اتفاق مكة تمثل المخرج الوحيد والسليم للوضع الفلـسطيني                 
عندما حدث االنقسام المؤسف بين شطري      " :وأضاف يقول  .من الناخبين الفلسطينيين  % ٩٦لكونها مثلت   

 كل المبادرات التي تقـدم    أنومبادئ، وأعتقد   الوطن  أطلقنا مبادرة الخالص الوطني وتضمنت عدة نقاط          
 الطريق لألمام واضح وحتى إننا إذا أردنا الخروج من          إناآلن تدور في نفس المحيط، واليوم نحن نقول         
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ال بد من إرادة    : هذا االنقسام البد من توفير نية صادقة من كل األطراف للخروج من هذا المأزق، وثانياً              
 .د في وجه الضغوطات الخارجية التي تحارب الوحدة الوطنية قوية صلبة قادرة على الصمو

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   وصل على متن سفينة الدعم العربية إسرائيلياً تبعد صحافياًالمقالةحكومة ال .٧

 إلـى  شلومي إلدار الذي وصـل       اإلسرائيلية أمرت الحكومة المقالة في غزة مراسل القناة العاشرة          :غزة
 بعـد   "إسـرائيل " إلـى القطرية بمغادرة القطاع فوراً     " الكرامة"ل من أمس على متن سفينة       قطاع غزة أو  

 إلىوغادر إلدار القطاع غاضباً من القرار، وتوجه        . ثماني ساعات على وصوله، وذلك خشية على حياته       
 إلعداد  أخرى  أياماً لإلقامة، علماً أنه كان يخطط      "إسرائيل"بـالذي يربط القطاع    " ايرز"معبر بيت حانون    

  .تقارير عن الفلسطينيين المحاصرين منذ سنوات
 إلدار وحققت معه، وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية أمـس         اإلسرائيليةوفور اجتيازه المعبر، احتجزت الشرطة      

وجرى التحقيق في مركز     ". قطاع غزة  إلىالماضية مع إلدار حول دخوله      ) قبل(الشرطة حققت الليلة    "إن  
وبعد انتهاء التحقيق، أخلت الشرطة سبيله بشروط مقيدة، وحظرت عليه االقتراب           ". روتسدي"شرطة بلدة   

وقالـت  . من قطاع غزة، كما ألزمته المثول أمام المحكمة الخميس المقبل حيث سيتم النظر في قـضيته               
 "يلإسـرائ "الشرطة إنها ال تستبعد تقديم الئحة اتهام ضده بتهمة خرق القانون الذي يحظر على مواطني                

  . الخطر والمس بأمن الدولةإلىدخول قطاع غزة خشية تعرضهم 
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 إال في الضفة... عباس يجول في العالم كله: تحقيق .٨

 منذ انتخابه قبل أربع سنوات، جال الرئيس الفلسطيني في أرجاء العالم، لكن قدميه لم تطـآ يومـاً                   :)أب(
لضفة الغربية، األمر الذي يفسر تذمر الفلـسطينيين مـن الزيـارات            الخليل، أكبر المدن الفلسطينية في ا     

لكن لمساعدي عباس رأيا آخـر،      . الكثيرة التي يقوم بها مسؤولوهم إلى الخارج، حتى في أحلك الظروف          
فهم ينظرون إلى تلك الزيارات على أنها وسيلة لحشد الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية، فالمهـام                

اطق السلطة، بالنسبة لهم، هي من صالحيات الحكومة، أما الرئيس فعليه أن يواصل السير              اليومية في من  
 . على خطى سلفه الراحل ياسر عرفات الذي كان يكثر من السفر أيضاً

          العالم ما زال يدعمنا، وذلك يعـود ببـساطة إلـى           "وفي هذا اإلطار، يقول مستشار عباس نمر حماد أن
، مضيفاً أن الرئيس يواصل اهتمامه باألمور الداخليـة         "يس عباس، وقبله عرفات   الجهود التي يبذلها الرئ   

 . من خالل إفساح المجال أمام رئيس الوزراء سالم فياض والحكام المحليين للقيام بمهامهم
  . قام عباس بزيارات شملت عشرات الدول، بعضها زارها أكثر من مرة،٢٠٠٥ومنذ العام 

      غياب عباس عن المناطق الفلسطينية بدأ يثير استياء حتى قياديي حركة فـتح،             لكن يبدو من الواضح أن
حيث قام أحدهم مؤخراً بتذكير الرئيس بأنه لم يسبق له أن قام بزيارة رئاسية إلى الخليـل، وهـو أمـر                     

 .ينطبق أيضاً على العديد من مدن وبلدات الضفة كجنين وقلقيلية وطولكرم
هاني المصري أن عباس يحاول الذهاب إلـى الخـارج كـي يتفـادى            " األيام"ويرى الكاتب في صحيفة     
: لدينا العديد من القضايا المعقدة التي ال يـستطيع التعامـل معهـا            "ويوضح  . مواجهة األوضاع الداخلية  

 ". ، الفساد، االحتالل)الداخلي(االنقسام 
  

ل رسالتنا إلى العالم، ولكن مـن       ينق) عباس(نحن نتفهم أنه    "أما زياد شلبك، وهو من سكان جنين، فيقول         
 ". أجل القيام بذلك، يتوجب عليه االتصال بنا أوالً، وأن يسمع صوتنا

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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  والقادة اتخذوا خطوات وإجراءات وقائية تحسباً لحملة اغتياالت.. التهدئة انتهت: حماس .٩

فـوزي   "حماس"لناطق باسم   ا، أن      فتحي صباح  ،غزة عن مراسلها من   ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
برهوم كشف إن قادة الحركة اتخذوا خطوات وإجراءات وقائية تحسبا لحملة اغتياالت اسرائيلية موسـعة               

نحن أمام عدو ومواجهة وعدوان واسع، وهذا األمر يحتاج إلى اتخاذ جميـع             : "ضدهم، وقال في تصريح   
ال نريد أن يكون القادة لقمة سائغة في يـد           ":وأضاف". اإلجراءات للبقاء في الميدان إلى جانب المقاومة      

  ".االحتالل
اتخذوا خطوات وإجراءات لمواجهة التصعيد اإلسرائيلي، وأن كل "وأشار برهوم إلى أن قادة الحركة 

، معرباً عن اعتقاده بأن التهديدات اإلسرائيلية باغتيال قادة " في المعركة ضد االحتاللةاإلجراءات حاضر
إطار الحرب النفسية التي تقوم بها قوات االحتالل لزعزعة الصف وتخويف القادة في "تأتي " حماس"

في (هذه التهديدات تدخل في إطار الصراع االنتخابي "واعتبر أن ". وحشرهم في زاوية الخيارات
  ".، إال أن حماس تأخذها على محمل الجد، خصوصاً أن المواجهة مع عدو هدفه القتل والتدمير)اسرائيل
ورأى أن ". جاهزة للدفاع عن الشعب ومواجهة أي تصعيد اسرائيلي محتمل"على أن الحركة وشدد 

المرحلة المقبلة ستكون صعبة، يجب أن تشحذ فيها الهمم وتتوحد الصفوف وتتعزز الجبهة الداخلية "
  ".الفلسطينية لتستطيع مواجهة العدوان المتوقع على قطاع غزة

نعتبر أن التهدئة انتهت، ولم نقم : "إسماعيل رضوان في تصريح أمسوقال القيادي في الحركة الدكتور 
وأضاف أن ". بتجديدها، واالحتالل هو الذي يتحمل مسؤولية فشلها لعدم التزامه استحقاقاتها السابقة

وأشار الى أن ". حماس تدافع عن الشعب الفلسطيني وتتصرف ميدانيا وفق المصلحة الوطنية العليا"
  ". فصائل المقاومة الفلسطينية، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضاياه العلياتنسق مع"الحركة 

الدكتور صالح البردويل وجود أي اتصاالت عربية أو غير إقليمية مع " حماس"كما نفى النائب عن 
ووصف في تصريح أمس األنباء التي ترددت عن . الحركة لتمديد أو تجديد التهدئة التي انتهت الجمعة

، "بالونات اختبار الكتشاف مدى رغبة حماس في تجديد التهدئة"د ضغوط مصرية على الحركة بأنها وجو
  ".ال معنى لتهدئة بالمفهوم الذي تريده إسرائيل: "وقال

مشير المصري  أن عن صياء الكحلوت، مراسلها من غزة، ٢٢/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، وأضافت 
قال إنه لم تحدث أي اتصاالت مع الجانب " حماس"حركة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن 

المصري بشأن تجديد الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل إلنهاء الخالف القائم بين حركتي فتح 
مؤكدا في الوقت ذاته على موقف حركته الثابت والذي يسعى دائما إلى الحوار الوطني القائم .. وحماس

 .ية بكل جديةعلى األجندة الوطنية الفلسطين
وقال إنه ال مانع لدى حركة حماس من استكمال الوساطة المصرية وتجديد محادثات المصالحة الوطنية 

ولكن على أن أساس أن تكون ورقة الحوار ورقة وطنية وليست حزبية، وأن يسبق الحوار .. الفلسطينية
 ومصادرة سالحها واإلفراج عن تهيئة المناخ من قبل كافة األطراف بما في ذلك وقف مالحقة المقاومة

  .مئات المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة من أبناء حركة حماس
مصادر فلـسطينية   ، أن    وليد عوض  ،رام اهللا  عن مراسلها من   ٢٢/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي،    وأوردت

 بأن معظم قادة فصائل المقاومة وخاصة فـي حركتـي         ' لقدس العربي ' في قطاع غزة لـ      أمنية أوضحت 
 أمنية مشددة في تحركاتهم في ظـل تـصاعد العـدوان            إلجراءات يخضعون   اإلسالميحماس والجهاد   

  .اإلسرائيلي
 السـتهدافهم فـي   اإلسرائيلية إلحباط المساعي   األنظار المصادر بأن قادة الفصائل اختفوا عن        وأوضحت

  .ظل التهديدات االسرائيلية باغتيالهم
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  لغزة" إسرائيل"أجل تجديد التهدئة ويستبعد اجتياح  األحمد يؤكد وجود اتصاالت من عزام .١٠
 عزام االحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية وجود جهود تبذل مـن اجـل   أكد: غزة ـ اشرف الهور 

 في سياق حديث مع االذاعة الفلسطينية       األحمد  وأشار .اعادة تجديد اتفاق التهدئة الذي كان ساريا في غزة        
ستشهد مزيدا من االتصاالت لتجديد التهدئة والتي ربما تترافق مـع بعـض             'قبلة  الى ان االيام القليلة الم    

 باجتياح قطاع غـزة،     اإلسرائيلي، غير ان االحمد استبعد ان يقوم الجيش         'العمليات العسكرية االسرائيلية  
ا تـستعد   تشهد جمودا سياسيا بسبب تولي ادارة جديدة في الواليات المتحدة فيم          'مبينا ان المرحلة الحالية     

  .' انتخابات عامة جديدةإلجراء إسرائيل
، الفتا الـى ان بعـض       'غير مصرية 'وتوقع االحمد ان تجري حركة حماس اتصاالت مع جهات اخرى           

حماس تريد لبعض القوى االقليميـة      'وسائل االعالم تحدثت عن دور فرنسي في موضوع التهدئة، وقال           
  .' عن السلطة الوطنية الفلسطينيةوالدولية التعامل معها كحقيقة سياسية بمعزل

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   تواصل إطالق الصواريخ من قطاع غزة على أهداف إسرائيليةالفصائل .١١

واصلت األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، أمس اطالق الصواريخ محلية :  فتحي صباح-غزة 
واصاب صاروخ منزال في بلدة . قطاع محاذية للإسرائيليةالصنع على مستوطنات ومواقع عسكرية 

سديروت جنوب اسرائيل امس، من دون ان يسفر عن اصابات، لكن مسعفين قالوا ان رجال اصيب في 
وقال ناطق باسم الجيش . منطقة قريبة جراء قذيفة مورتر سقطت على الحقل الذي كان يعمل فيه

طاع غزة على اسرائيل منذ انتهاء  صاروخا وقذيفة هاون على االقل اطلقت من ق٤٩االسرائيلي ان 
  .التهدئة

قصف التجمعات "في بيان صحافي ان " أبو أحمد"الملقب بـ " سرايا القدس"من جانبه، قال الناطق باسم 
جاء كرد أولي على عمليات القمع واإلرهاب التي ) أمس(االستيطانية بعدد هائل من الصواريخ اليوم 

  ". سرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيليةيمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضد األ
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  وتشترط سحب التهدئة على الضفة ورفع الحصارة االستشهاديعملياتالد بعودة  تهدحماس .١٢

قال أيمن طه احد قادة الحركة في القطاع إن من حق المقاومة استخدام كل الوسائل المتاحة لديها : غزة
العودة للعمليات االستشهادية "يني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، ومن ضمنها للدفاع عن الشعب الفلسط

وحذر طه إسرائيل من مغبة شن أي عدوان، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني ". في العمق اإلسرائيلي
وبخالف األنباء التي تحدثت عن نزول ". وقواه المقاومة سيعرف كيف يرد على العدوان ويحبط أهدافه"

ة حركة حماس لألرض تحسباً لعمليات اغتيال، شارك امس معظم قادة الحركة ومن بينهم محمود قاد
الزهار وخليل الحية وغيرهم في االعتصام الذين نظمه المجلس التشريعي تنديداً بالحكم بالسجن ثالث 

  .سنوات على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  التهدئة ب النظر إعادة المطلوب منه العدو اإلسرائيلي هو: حماس رداً على طلب روسيا .١٣

وصف الدكتور صالح البردويل القيادي البارز في حماس أن بعض األنباء التي تتحدث عن : غزة
س في بالونات اختبار الكتشاف مدى رغبة حما"اتصاالت عربية أو إقليمية لتجديد التهدئة بأنها مجرد 

أن الطرف "ورداً على مطالبة الحكومة الروسية لحماس بالعودة للتهدئة قال البردويل  ".تجديد التهدئة
وفي تصريحات صحافية ". المطلوب منه أن يعيد النظر في التهدئة هو العدو اإلسرائيلي وليس حماس
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بحصول االتفاق على إجماع اشار البردويل الى ان حركته تشترط موافقتها على استئناف العمل بالتهدئة 
كافة القوى والفصائل الفلسطينية المقاومة، وثانياً أن تكون مرتبطة بوقف كامل للعدوان اإلسرائيلي، 
وكسر كامل للحصار المفروض على مليون ونصف المليون إنسان في غزة منذ أكثر من عامين، 

ضمانات على ذلك حتى ال يكون العدو وانسحاب التهدئة مباشرة على الضفة الغربية المحتلة، مع وجود 
  . في حل من أمره

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  ي وإنجاح المصالحة تدعو فتح إلى إصالح ذاتها لتوحيد القرار الفلسطينحماس .١٤

اعتبرت حركة حماس أن السبب الرئيس في عدم الخروج من حالة االنقسام الداخلي الذي يمر به  :نابلس
وأكدت حماس في بيان لها من  .ود للخالفات الداخلية واالنقسامات داخل حركة فتحالشعب الفلسطيني، يع

الضفة الغربية، أمس، على رغبتها القوية في الخروج من حالة االنقسام الفلسطيني، لما يسببه ذلك مـن                 
  .تشتيت الجهد الوطني في مقاومة االحتالل، وسعيه نحو الحرية واالستقالل

أن تمتلك القوى السياسية وعلى رأسها      : أن ذلك األمر له متطلبات أساسية أهمها       "ورأت الحركة في بيانها   
حركة فتح القرار الداخلي واإلرادة الذاتية التي تمكنها من الخطى نحو إعادة اللحمة وصـون الوحـدة،                 

بنا واتخاذ الوطن حضناً دافئاً يضم الجميع، نعيش داخله ونشاركه أحزانه وأفراحه ومعنا كل أبنـاء شـع                
 ".المضحي

متى استطاعت حركة فتح أن تصلح من شأنها وتضبط فلتات المتـسلقين علـى نـضاالتها،                "وأكدت أنه   
  ".سيكون هناك األمل الكبير في إنجاح أي مسعى للمصالحة

اإلخوة في حركة فتح إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والنزول إلى مصلحة الـوطن              "ودعت حركة حماس    
ضية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتسلقين، حتى نكون يداً واحدة قوية فـي             والمواطن وكرامة الق  

وجه عدونا المشترك، ال أن نجعل منه صديقاً حنوناً يقع بعضنا في أوحاله، ونبقى نردد اسطوانة الوحدة                 
 ".والوطنية أمام شعبنا

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 
  
  األيديمهل وال نهمل ونصبر ولكننا ال نرفع نحن ن:  زكي مخاطباً حماس بمؤتمر لفتحعباس .١٥

تجاوزت حركة فتح في لبنان خالفاتها، وتمكنت من جمع شملها مجـددا تحـت عنـوان                : فادي البردان 
فـي مخـيم    " فتحاويـة "الذي انعقد وسط اجراءات امنية      " مؤتمر الشهيد ياسر عرفات مؤتمر اقليم لبنان      "

 عاما على آخر مؤتمر لفتح كان انعقد فـي          ٢٥د اكثر من    جاء هذا المؤتمر بع    ).جنوب صور (الرشيدية  
 من كوادر الحركة في لبنان اضافة الى فاعليات وشخـصيات لبنانيـة             ٢٠٠الجرائز، وحضره اكثر من     

  .وفلسطينية
ان هـذا   : الـذي قـال   افتتح المؤتمر بكلمة ترحيب من امين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابو العينين               

ارنا وخيارنا ومصيرنا، محييا الشهداء في لبنان وفلسطين ومعاهدا اكمال المسيرة           المؤتمر هو مؤتمر قر   
  .على خطى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

نؤمن بـان فلـسطين سـر       : "تحدث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي فقال          و
مع شملنا في الرشيدية رد عملي من قبل مـن          ان ج : "، واضاف "وجودنا، وان وطنا ال نحرره ال نستحقه      
عندما يمنع االحتفال بذكرى الرئيس عرفات في غـزة         : "، وسأل "اشاع ان حركة فتح في غرفة االنعاش      

وكذلك عندما يحرم الحجاج على طريق عرفات من الذهاب الى مكة المكرمة،            ، فان في االمر شيئا كبيرا    
نحن نمهل وال نهمل ونصبر ولكننا ال نرفع        : "اضاف ".مطة واليوم هو ما لم يحدث اال ايام الحديبية والقرا       

  ".االيدي
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ان "من جهته قال عضو اللجنة المركزية وقائد قوات االمن الفلسطيني في الداخل الفريق نصر يوسـف                 
ان تدرك حركة حماس بأن ال احد       "آمالً  " انعقاد هذا المؤتمر هو تجسيد للعالقات الجيدة ووحدة حركة فتح         

تطوير للفكر السياسي للحركة االسالمية واالقـرار بالتعدديـة         "داعيا الى   " طيع ان يتجاوز حركة فتح    يست
  ".السياسية

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
   من سياسي إلى إنسانياألصيلحماس نقلت هدف التهدئة :  الزعاريرفهمي .١٦

وم، إن حركة حماس نقلـت       قال المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير في مقابلة صحفية الي           :رام اهللا 
هدف التهدئة األصيل، وهو توفير أجواء مناسبة إلطالق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية لتحقيق التطلعات             

  .الوطنية الفلسطينية إلى هدف أخر وهو إدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة
 المفاوضات المتعلقة بالتهدئـة     ان حركة حماس بعد االنقالب الذي قامت به، ادارت        : "وأضاف الزعارير 

سواء كانت سرية او علنية ولعدم خبرتها في هذا المجال تحول هذا الهدف الى ما يعرف بتـوفير المـاء        
والغذاء والدواء والوقود الى اهلنا في قطاع غزة، وهذا منزلق خطيـر يتحمـل االحـتالل االسـرائيلي                  

  ".مسؤوليته، ويلزم به وفق اتفاقيات جنيف
الضفة الغربية بعد قطاع    الى  ان تمتد   : التهدئة كان يجب ان تستمر على قاعدة تحقق هدفين هما         وقال ان   

  .غزة، بحيث يوقف االحتالل عمليات االغتيال واالعتقاالت واالجتياحات للمدن المستباحة في الضفة
 سالم شاملة، وان لم      عملية السالم تنتج خالل فترة محدودة اتفاقية       إلطالقوالثاني توفير االجواء المناسبة     

يحدث هذا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويحدد المتسبب االساسي في افـشال المفاوضـات وهـي                
  .اسرائيل
ان المشكلة التي نواجهها هي ان حماس التي اخذت شعبنا في قطاع غزة رهينة تنظـر الـى                  : "واضاف

جرد الدفاع عن توفير المطالب الحياتيـة       التهدئة لتحقيق مصالح ضيقة لخدمتها، واالن وصل االمر الى م         
   ."اليومية الهلنا في القطاع

  ٢١/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
   جزء من الشعب والحوار يستند إلى المقاومةحماس:  في مخيم نهر الباردحمدان أسامة .١٧

جـزء ال يتجـزأ مـن الـشعب     "أكد أسامة حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان أن حركتـه   :بيروت
الفلسطيني، ولم تأت لتلغي أحداً بل لتحافظ على المقاومة والثوابت، وهدفها األساسي تحرير فلسطين كل               

وشدد في كلمة له في مهرجان حاشد نظمته حماس في مخيم نهر البارد لالجئـين       ". فلسطين من االحتالل  
ت مازالـت الحركـة   رغم كل الحمـال  " أنه   ٢١الفلسطينيين شمال لبنان، أمس، في ذكرى انطالقتها الـ         

تنبض بروح المقاومة والثبات متجاوزة كل االتفاقيات الظالمة واالعتقاالت واالغتياالت الظالمـة بحـق              
  ". قادتها ورموزها

بل يكون  " وأكد حمدان رفض حماس أن يكون الحوار على أساس إنهاء المقاومة، ومواصلة المفاوضات              
  ". ظمة التحرير، وإعادة تأهيل األجهزة األمنيةعلى أساس التمسك بالثوابت، وإعادة بناء من

كما تطرق في حديثه إلى التهدئة، موضحاً أن االحتالل لم يلتزم بشروطها واستحقاقاتها، واسـتمر فـي                 
  .عملية إغالق معابر غزة

هذا وجدد حمدان رفض الحركة لكل مشاريع الوطن البديل، متسائالً عما حققته مشاريع التسوية غير أنها                
تكتل القوى الفلسطينية في فريق واحد يضم كافـة         " ت الظلم واألذى للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية        جلب

  ".الفصائل للتواصل مع األخوة في لبنان لبحث كافة المواضيع العالقة في طليعتها مخيم نهر البارد
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 إلى أن حركته تسعى إلى       إلى الحاجات األساسية التي يفتقدها مخيم نهر البارد، مشيراً         حمدان  أسامة ونوه
  . تنفيذ مشروع تأمين ألف ساعة كهرباء ألهالي المخيم إضافة إلى الماء
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  

  
  المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير فلسطين وعودة الالجئين: حماس في لبنان .١٨

هر اليـوم األحـد     نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية حضرها اآلالف من الفلسطينيين بعد ظ          : بيروت
، من أمام مدخل مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين ببيروت، احتفاال بذكرى انطالقتهـا               )٢١/١٢(

الحادية والعشرين، وتقدم المسيرة الفرق الموسيقية والكشفية والرياضية وفرقة من الفتيات الفلـسطينيات             
 مقبرة الشهداء في مخيم برج البراجنة، حيـث         وتجمع المشاركون أمام   .ارتدين الثياب التراثي الفلسطيني   

ببيروت، الذي حيا المجاهدين فـي فلـسطين        " حماس"تحدث أبو العبد مشهور المسئول السياسي لحركة        
وأكد أن المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير فلسطين وعودة الالجئين، وطالب بفك الحصار عن قطـاع                

  .غزة
 نهاية المسيرة أحرق المشاركون مجسماً لدبابة صهيونية، ثـم          وطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وفي      

قامت مجموعة من األطفال مرتدية ثياب عسكرية بمهاجمة الدبابة وأسر جندي صهيوني فيها في مـشهد                
  .تمثيلي

  ٢١/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر
 
   يروج لهبعكس مازكي تؤكد أن بإمكان مصر فتح معبر رفح حسام تصريحات : أبو زهري .١٩

ـ               انتقد: دمشق و زهري في تصريحات خاصة ل  بـشدة   "قدس برس  " الناطق باسم حرآة حماس سامي أب
تصريحات منسوبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي قال فيها بأن من يطلـب فـتح                 

غيـر األسـباب    معبر رفح يطلبه ألسباب سياسية، ويطلبه ألسباب اإلعتراف بالشرعية، ويطلبه ألسباب            
تصريحات حسام زكي غير صحيحة، ألن العالم كله يعلم أن معبـر رفـح              : "وقال أبو زهري  ،  اإلنسانية

مغلق، وأن فتح هذا المعبر بشكل استثنائي ليوم أو يومين مرة كل شهرين أو ثالثة ال يعني أن هذا المعبر       
ن المشكلة ليست فيما يروج لـه  ثم إن تصريحات زكي تؤكد أن بإمكان مصر فتح معبر رفح، وأ          . مفتوح

  ". دائما بأن هناك اتفاقية دولية تمنع فتح هذا المعبر
أما قصة الشرعية، فهذه تصريحات مؤسفة وتؤكد أن هناك قصد مسبق لالستمرار في             : " أبو زهري  وقال

إغالق المعبر ألغراض سياسية ودعم طرف فلسطيني فقد شرعيته على حساب طرف فلـسطيني هـو                
عية، وهذا تصريح يؤكد بكل أسف أن األطراف العربية لم تعد تقف على مسافات متساوية               صاحب الشر 

  ". من األطراف الفلسطينية المختلفة
  ٢١/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  تكثيف الجهود من اجل وضع نهاية لحالة االنقسامندعو إلى :  في ذكرى انطالقتهاالشعبية .٢٠

ناصر أبـو عزيـز، عـضو اللجنـة     على من أمس، دعت الجبهة الشعبية، أول : جنين ـ محمد بالص 
المركزية للجبهة الشعبية في كلمة باسم الجبهة إلى رص الصفوف وتعزيز الجبهـة الداخليـة لمواجهـة                 
مخططات االحتالل العدوانية، مشددة على ضرورة انهاء حالة االنقسام االنقسام التـي تعيـشها الـساحة                

فال المركزي الذي نظمته الجبهة في بلدة الزبابـدة، لمناسـبة           جاءت هذه الدعوة خالل االحت     .الفلسطينية
 .الذكرى الحادية واألربعين النطالقتها، والذكرى األولى لوفاة مؤسسها الدكتور جورج حبش

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين
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  في قصف إسرائيلي في قطاع غزة ثالثة من القسام إصابة .٢١
 القسام في غارة إسرائيلية استهدفتهم بالقرب من مسجد  ثالثة مقاومين من كتائبأصيب: ألفت حداد

وحسب شهود عيان فان طائرة من طراز اباتشى اطلقت  .المرابطين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
 . تجاه تجمع للمقاومين شرق حي الشجاعية ما ادى الى اصابة ثالثة مقاوميناألقلصاروخين على 

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   من أنصارها٤٤في الضفة باعتقال  ةهزة األمنيحماس تتهم األج .٢٢

 في حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقـاالت فـي             إعالميةاتهمت مصادر    :نابلس
وذكرت الحركة أن    . ناشطا ٤٤صفوف أنصار الحركة في الضفة الغربية خالل اليومين الماضيين طالت           

لفيت وجنين والخليل وقلقيلية وطولكرم وطوبـاس ورام اهللا         حملة االعتقاالت شملت محافظات نابلس وس     
  .وبيت لحم

   .وطالت االعتقاالت حسب المصادر طالبا جامعيين وأسرى محررين، وعددا من الصحافيين
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   يناير القادم٢٠-٩ قراراً سرياً باجتياح غزة ما بين ت اتخذ"اسرائيل": يديعوت" .٢٣

 أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت ووزير الحرب ايهـود           "حرونوتيديعوت أ "ذكرت صحيفة   
باراك قررا في االجتماع السري الذي عقد يوم الخميس الماضي بينهما في مدينة تل أبيب القيام بعمليـة                  

  .عسكرية في قطاع غزة
رهمـا خـالل     فان أولمرت وباراك أبلغا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عـن قرا           "يديعوت"وحسب موقع   

اجتماع الثالثة في إطار المطبخ األمني السياسي المصغر مشيرا الى ان العملية ستكون متدرجـة وتنفـذ                 
علي مراحل ولكن تنفيذها يتم بعد أن تتوفر الظروف التكتيكية والعسكرية كما سيتم الحفاظ علي إمكانيـة                 

  .التوصل الي تفاهمات جديدة حول التهدئة
ت وباراك للقيام بعمليه عسكرية في قطاع غزه عقدت وزيرة الخارجية تـسيبي              وفي أعقاب قرار أولمر   

ليفني مشاورات سياسية مع كبار وزارة الخارجية اإلسرائيلية وقرر أن تتوجه إسرائيل بشكوى لمجلـس               
األمن احتجاجا علي إطالق صواريخ من غزه نحو إسرائيل في إطار حملة إعالمية للحصول علي مظلة                

  .إسرائيل القيام بعمليه عسكرية في القطاعدولية تدعم 
وقالت االذاعة العبرية الرسمية ان ليفني طالبت من سفراء اسرائيل في العالم القيام بحملـة ديبلوماسـية                 

  .مكثفة لتبرير الهدف االسرائيلي من وراء العملية العسكرية المرتقبة
 العملية العسكرية فقط بعد توفير مظله دوليـه         واتفقت االوساط االمنية والسياسية االسرائيلية على أن تتم       

  .تدعم إسرائيل في عمليتها العسكرية لمنع مجلس األمن من اتخاذ قرارات ضد إسرائيل
وتم بحث ثالث تواريخ مركزيه للقيام بالعملية العسكرية ولكن بعد أن تقوم وزيرة الخارجية بالتحدث مع                

 في جوالت ميدانية في سديروت والكيبوتسات المجاورة        نظرائها وتصطحب السفراء األجانب في إسرائيل     
  .لقطاع غزة

 يناير موعد انتهاء واليـة الـرئيس        ٩وكشفت الصحيفة أن التواريخ التي تم بحثها للعملية العسكرية هي           
 ينـاير يـوم االنتخابـات       ١٠ يناير موعد دخول براك أوباما للبيت األبيض، أو          ٢٠محمود عباس، أو    

  .مةاإلسرائيلية العا
وفي السياق ذاته ذكرت المراسلة السياسية في إذاعة الجيش اإلسرائيلي بأن العملية العسكرية ستـستهدف   
أهداف استراتيجية في القطاع واغتيال قادة حماس، أما المراسل العسكري رامي شـاني فقـال بأنـه إذا                  
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اع بل أيضا ربـع مليـون       أقدمت إسرائيل علي العملية ضد القطاع فنيرانها ستطول ليس فقط سكان القط           
  .إسرائيلي سيكونوا عرضة لصواريخ غزة

   ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
 
  صواريخ حماس يمكنها أن تصل إلى مشارف بئر السبع: ديسكين .٢٤

 أمـس    اإلسرائيلية   يوفال ديسكين في جلسة الحكومة    " شاباك"قال رئيس جهاز    :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 إلى كبرى المدن اإلسرائيلية في الجنوب، حتى أسـدود وبئـر            صواريخ يمكن ان تصل   " حماس"إن لدى   
ويجـب أن   "واضاف أن الحركة أرخت الحبل لسائر الفصائل وشاركت معها في إطالق القذائف،             . السبع

ننتبه الى حقيقة أن حماس ما زالت معنية بالتهدئة، لكنها تريد تحسين شروطها وتريد ان نرفع الحـصار                  
وتابع أن الحركة لم تقـرر بعـد حجـم ردهـا            ". تهدئة لتشمل الضفة الغربية   ونوقف هجماتنا ونوسع ال   

في حال ضربت إسرائيل أهدافاً حيوية للحركة، فإن األخيـرة سـترد            "العسكري، معرباً عن تقديره أنه      
  ".بصواريخ بعيدة المدى

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  

   لتمديد التهدئة"إسرائيل"نائب عربي في الكنيست يدعو حماس و .٢٥
بعث نائب عربي بالكنيست رسالتين منفصلتين إلى وزير الدفاع اإلسرائيلي : وديع عواودة -فاحي

ولفصائل المقاومة الفلسطينية طالب فيهما برفع الحصار السياسي عن قطاع غزة فورا، ووقف صواريخ 
طالب رئيس و. القسام فورا، داعيا الطرفين لتمديد التهدئة لسنة إضافية تشمل الضفة الغربية المحتلة

الحركة اإلسالمية بالشق الجنوبي النائب إبراهيم عبداهللا برسالته إليهود باراك أمس برفع الحصار 
الفوري عن قطاع غزة بعدما بلغ وضعا خطير وظروفا حياتية متدهورة تنذر بوقوع كارثة إنسانية من 

 . الوزن الثقيل طبقا لتقارير دولية مختلفة
ه آن األوان إلسرائيل أن تعترف بأن الحصار وسياسة التجويع والتدمير التي وأكد عبداهللا في رسالته أن

تمارسها، لن تحقق ما أرادت من استسالم الفلسطينيين إلرادتها وإمالءاتها، وإنما ستؤدي إلى مزيد من 
 ". االحتقان الذي يمكن أن يؤدي لحالة من اليأس المدمر

نية، دعا الشيخ النائب إبراهيم عبداهللا إلى وقف الصواريخ وفي رسالة منفصلة لفصائل المقاومة الفلسطي
باتجاه إسرائيل والتي يخشى أن يواجهها االحتالل بترسانتها الضخمة محدثة دمارا هائال ومخلفة خسائر 

 .فادحة في األرواح
فيها وقال إبراهيم إن التجارب الماضية أثبتت بما ال يدع مجاال للشك، أن مواجهة غير متكافئة تحظى 

في ظل غياب دعم عربي وإسالمي، بل وفي ظل اتهام .. إسرائيل بالدعم الدولي كجهة معتدى عليها
أتوقع أن تنتهي هذه الجولة بخسائر فلسطينية ضخمة ال تقارن بما ستخسره "عربي للمقاومة وتابع 

  ".إسرائيل بسبب الصواريخ المنطلقة من القطاع
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  
  
  العربية تنتخب قوائم مرشحيها لالنتخابات العامة اإلسرائيلية األحزاب .٢٦

ـ        :  حسن مواسي  -عبلين، الناصرة     ٤٨جددت المجالس القطرية لألحزاب العربية الناشطة في أراضي ال
المحتلة، لرؤساء األحزاب كمرشحين أوائل في لوائحهم الحزبية لالنتخابات البرلمانية القادمة للكنيـست             

  .٢٠٠٩) فبراير( العاشر من شباط المزمع عقدها في
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التي يتزعمها النائب احمد الطيبي، جدد أعضاء المجلس القطـري للطيبـي            " الحركة العربية للتغير  "وفي  
بانتخابه في المكان األول على الئحة الحركة، فيما تم انتخاب المرشحين الخمس األوائـل وهـم أسـامة                  

  .وتليه اعتماد قعدان وكمال احمد، وغسان عبداهللا )سكرتير عام الحركة(السعدي 
ـ          ، ألعـضاء  ٨٥٠وفي الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة، زكى أعضاء المجلس القطري للجبهة الـ

الكتلة الحاليين، محمد بركة، حنا سويد، دوف حنين، فيما تم انتخاب الطبيب عفو اغبارية من أم الفحـم                  
  .للمكان الرابع
الذي أسسه النائب السابق عزمي بشارة، تم التجديـد لـرئيس           " وقراطيالتجمع الوطني الديم  "وفي حزب   

مـديرة  (الكتلة النائب جمال زحالقة، والنائب سعيد نفاع، فيما تم انتخاب الناشطة النسوية حنين زعبـي                
، حيث كان ترشيحها هو الحدث األبرز فـي الحـزب،           )المحصن للنساء (في المكان الثالث  ) مركز إعالم 

أعلن النائب واصل طه، تنحيه من عضوية البرلمان، وتم انتخابـه رئيـسا لحـزب               وخصوصا بعد أن    
  .خلفا للنائب السابق عزمي بشارة" التجمع"

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
  ٢٠٠٨ في "اسرائيل" حاد في عدد المهاجرين اليهود الى تراجع .٢٧

 بلغت نسبته   ٢٠٠٨ا في   شهد عدد اليهود المهاجرين الى اسرائيل تراجعا حاد       :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
 الفا في العـام الحـالي       ١٦ حيث بلغ عدد اليهود الذين قدموا الى اسرائيل          ٢٠٠٧ بالمئة مقارنة بعام     ٢٠

 . عاما ، بحسب ارقام نشرتها امس وزارة الهجرة٢١وهو ادنى عدد يسجل منذ 
 الـف   ٢٠يه قدوم    الذي سجل ف   ٢٠٠٧ بالمئة مقارنة بعام     ٢٠ بنسبة   ٢٠٠٨وتراجع عدد المهاجرين عام     

 ٢٠٠٦، بالمئة عن عام ٦مهاجر يهودي في تراجع ايضا بنسبة 
 بعد مغادرتها للعـيش فـي الخـارج ، قـد            إسرائيل الذين عادوا الى     اإلسرائيليينوفي المقابل فان عدد     
 وذلك بسبب الحـوافز االقتـصادية التـي         ٢٠٠٧ في   ٤٥٠٠ شخص مقابل    ٨٨٠٠تضاعف تقريبا ليبلغ    

 .هممنحتها الدولة ل
 بالمئة مـن العـدد      ٣٥ مهاجرا من االتحاد السوفياتي السابق ما يمثل نحو          ٥٣٣١وفي التفاصيل وصل    

 ١٨٠٠ومن فرنـسا    ) بالمئة( ٢٠ ٢٩١٠االجمالي في حين بلغ عدد القادمين من الواليات المتحدة وكندا           
 ٢٠٠٧، في ٢٧٠٠مقابل نحو ) بالمئة( ١٢

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

  م وتوقف عشرات المخابز بسبب الحصارغزة تغرق في الظال .٢٨
حذر رئيس لجنة مواجهة الحصار جمال الخضري من تدهور  : رائد الفي وآمال شحادة-فلسطين المحتلة

من غزة غارقة % ٨٠األوضاع االنسانية مع استمرار اغالق المعابر لألسبوع السابع، وأكد أن أكثر من 
 وأشار الى أزمة خبز بعد نفاد القمح وتوقف عشرات بالظالم بعد توقف محطة الكهرباء منذ أسبوع،

 ألف الجئ، وأن السكان يعانون نقص السلع ٧٥٠المخابز، وتوقف وكالة الغوث عن تقديم مساعدتها ل
  .األساسية

  
، ونبه "ان معظم مخابز جنوب القطاع توقفت"وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز عبد الناصر العجرمي 

  .ل القطاع بدأت بالتوقف تدريجياالى أن مخابز غزة وشما
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   فلسطينيين في قصف اسرائيلي شمال غزة٤إصابة امرأة و .٢٩
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أصيبت امرأة فلسطينية بجراح في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة مشتركة مسلحة : ألفت حداد
  مشتركة من كتائب ابو علي مصطفي وسرايا القدس شمال قطاع غزة، 

 طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان إن السيدة نقلت إلى المستشفى مصابة بإصابات  وقالت مصادر
مصادر طبية أفادت أن القصف أسفر عن  من غزة أن قدس برسوأضافت . ما بين متوسطة وطفيفة

  .إصابة أربعة فلسطينيين بينهم طفل تم نقلهم إلى مشفى الشفاء بغزة
 ٢١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  على جدران مساجد يافا"صلى اهللا عليه وسلم " شعارات مسيئة للرسولمستوطنون يكتبون .٣٠

شرع العشرات من المستوطنين في حملة الستفزاز المواطنين الفلسطينيين في مدينة يافا، عبر كتابة 
شعارات مسيئة للرسول محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم والدين اإلسالمي، وعبارات معادية 

  .  متفرقة من مسجد البحر في المدينةللعرب على أنحاء
وقال محمد األشقر عضو مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن المصلين فوجئوا لدى توجههم للمسجد 
الداء صالة فجر امس بوجود شعارات كتبت باللغة العبرية على جدران المسجد، ال سيما عبارة كتبت 

  . "الموت للعرب"بخط عريض تقول 
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   بعد اعتداء السجانين عليهم بالضربيضربون عن الطعام" عوفر"أسرى  .٣١

األسرى الفلسطينيون  أن  يوسف الشايب رام اهللا عن مراسلها من ٢٢/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، ذكرت 
 عن الطعام احتجاجاً على بإضراب أمس إشرعوا في معتقل عوفر اإلسرائيلي، القريب من رام اهللا 

قال و.ة السجون ألقسام المعتقل، أول من أمس واالعتداء عليهم، وسط تجدد لالعتداءاتاقتحام مصلح
  . منهم باالختناق بالغاز وبالعيارات المطاطية٨ أنه أصيب أكثر من األسرى

وأكد محمود السعدي، ممثل األسرى في المعتقل أن اإلضراب مستمر حتى تحقيق مطالب االسرى، من 
واشار إلى أن إدارة السجن ما زالت تمارس  ".يتم اتخاذ إجراءات تصعيديةوإال س" قبل إدارة السجن

أشكاال استفزازية بحق األسرى وسحبت كل ما هو موجود في األقسام والخيم ما عدا المالبس الخاصة 
  .لألسرى

وناشد األسرى كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية بالتدخل والوقوف إلى جانبهم لوضع حد 
  . أسير يقبعون في سجن عوفر١٥٠٠ياسة التصعيد والقمع التي تنتهجها إدارة المعتقل بحق لس

وزير شؤون األسرى والمحررين أشرف العجرمي صرح بأن  أن ٢٢/١٢/٢٠٠٨ الخليج، وأضافت
ادارة عوفر قامت "األسرى ال يزالون يعانون من أوضاع بالغة السوء لليوم الثالث، وأوضح أنه أبلغ بأن 

  ".اقبة عشرين أسيرا بالعزل االنفرادي كما قامت بمصادرة كافة األجهزة الكهربائيةبمع
  
  
  
  تخطط للسيطرة على المسجد األقصىفي يافا  اسرائيليةمؤسسة  .٣٢

 االسرائيلية النقاب عن أن حاخاماً بارزاً يقطن احدى المستوطنات القريبة من "هآرتس" صحيفة كشفت
 .ية يهودية في مدينة يافا تعنى بالتخطيط للسيطرة على المسجد االقصىمدينة رام اهللا اقام مؤسسة دين

واشارت الصحيفة الى أن المؤسسة اقيمت في الطرف الغربي من حي العجمي، الذي تقطنه أغلبية 
وأشارت الصحيفة الى أن الحاخام الياهو مالي نجح في جذب العشرات من الشباب . فلسطينية في يافا

  . ا معه من مستوطنة بيت إيل، إحدى أكبر المستوطنات وسط الضفة الغربيةاليهودي الذين قدمو
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  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
    

   حصار غزة جائر ومؤلم : يزور غزةالبطريرك الطوال .٣٣
يرك القدس الالتين للطائفة المسيحية في األراضي دعا البطريرك فؤاد الطوال بطر:  د ب أ-غزة 

مخالفة صريحة لألعراف "الفلسطينية امس إلى وجوب رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة باعتباره 
  ".الدينية واألخالقية

وطالب الطوال خالل زيارته للمرة األولى لقطاع غزة السلطات اإلسرائيلية بتمكين سكان القطاع سواء 
مين أو المسيحيين من حرية السفر والتنقل ألداء الشعائر الدينية في القدس وبيت لحم بالضفة من المسل
   ."مزعج وجائر ومؤلم"ووصف البطريرك الحصار اإلسرائيلي على غزة بأنه  .الغربية

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
 الجئو المخيمات في سوريا ينظمون فعاليات مناهضة للحصار  .٣٤

جئين الفلسطينيين والعرب، أمس، في سوريا، اعتصامهم في مخيم اليرموك، واصل مئات الال :دمشق
 ."حصار.. الصمت على الحصار"وينظم االعتصام تحت شعار 

 خرج آالف الالجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا بمسيرة حاشدة طافت شوارع مخيم سبينة، كما
 .احتجاجاً على جرائم العدو اإلسرائيلي في غزة

، "دعوة لتصعيد الكفاح المسلح" انتهاء التهدئة " واجب"دة الفلسطيني ور ماهر شاويش، من تجمع العاعتبو
العدو سيدفع الثمن باهظاً من اللحظة، لن نوجه نداءات واستغاثات لمجلس األمن وال لألمم المتحدة " قائالً 

 ".االنتصارألنها مؤسسات ثبت فشلها وتواطؤها وانحيازها، وبالمقاومة وحدها نصنع 
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  أسرى النقب يرفضون الطعام تضامنا مع أسرى عوفر .٣٥

قرر األسرى الفلسطينيون في معتقل النقب الصحراوي، إعادة وجبة العشاء لهذا اليوم األحد : غزة
  .احتجاجاًَ على ما جرى من أحداث واعتداءات على األسرى في معتقل عوفر يوم أمس السبت) ٢١/١٢(

الشفاء "، متمنيين "مع إخوانهم ورفاقهم في معتقل عوفر"وأعرب األسرى في معتقل النقب عن تضامنهم 
  .لكافة األسرى الجرحى الذين أصيبوا خالل اعتداءات األمس" العاجل

  ٢١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
  جراء الحصارالفلسطينيون يبحثون عن الطعام في صناديق النفايات: "الجارديان" .٣٦

أرغم الحصار اإلسرائيلي المحكم على غزة الفلسطينيين الفقراء على البحث : مد بشير جابي مح-جدة
ونسبت صحيفة الجارديان البريطانية إلى مراقبين دوليين قولهم إن . عن الطعام في صناديق النفايات

حصار األرقام التي نشرتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األسبوع الماضي كشفت أن ال
مؤكدين أن ، االقتصادي المدمر المفروض على القطاع ترك أثرا مدمرا ومأساويا على السكان المحليين 

عددا كبيرا منهم غير قادرين على تحمل األسعار الباهظة للمواد الغذائية المهربة من مصر عبر األنفاق 
.  

زداد سوءا إذ أنه للمرة األولى  ونقلت الصحيفة عن كريس غونيس أحد موظفي الوكالة قوله إن الوضع ي
ووصف األوضاع بأنها أكثر سوءا في مدينة . نشاهد الفلسطينيين يبحثون عن الطعام في أكوام النفايات 

 موضحا أن القطاع يعم، غزة بصورة خاصة لكثرة الكثافة السكانية 
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
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  المحتلة  للمرة الخامسة في القدس"الكرد"  عائلةاالحتالل يهدم خيمة .٣٧

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي خيمة أم كامل الكرد والمقامة في حي الشيخ جراح في القدس،  :القدس
 .للمرة الخامسة على التوالي

في هذه الخيمة منذ التاسع من تشرين ثاني الفائت، وذلك بعد " أم كامل"وتعتصم السيدة فوزية الكرد 
 . ن حي الشيخ جراح و تسليمه للمستعمرين في الحياالستيالء على منزلها الواقع في إسكا

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
   بسبب الحصار٢٧٣وفاة الضحية  .٣٨

أعلنت وزارة الصحة المقالة ارتفاع عدد شهداء الحصار الى  : رائد الفي وآمال شحادة-فلسطين المحتلة 
طينيي األراضي المحتلة عام ، فيما وصل وفد طبي من فلس) سنوات٤( عقب وفاة محمد أبو وردة ٢٧٣،

  . الجراء عمليات٤٨
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  ٢٠٠٩اإلعالن عن فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية للعام  .٣٩

انعقد أمس في المجمع الثقافي بدعوة من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث والسفارة الفلسطينية في  :أبوظبي
 رفيق .، بحضور د"٢٠٠٩القدس عاصمة الثقافة العربية  "أبوظبي، مؤتمر صحافي لإلعالن عن فعاليات

الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية والدكتور خيري العريدي السفير الفلسطيني لدى الدولة، وحشد 
وقال العريدي ان للقدس وضعاً خاصاً . من أعضاء البعثة والسلك الدبلوماسي، وأبناء الجاليات العربية

نعتقد أن االحتفالية ستنجح بقرار عربي داعم، وسيكون هناك حشد عربي "ين، وقال في قلوب اإلماراتي
  ".جيد من أجل القدس، رغم ما تتعرض له من اعتداءات يومية ومحاوالت تهويد مستمرة

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   أردنية إلى غزة مساعداتقوافل .٤٠

ة جديدة مؤلفة من عشر شاحنات محملة قافل"قال بيان صادر عن الديوان الملكي االردني، ان : األردن
واضاف . "متجهة الى قطاع غزة) االحد(بالمواد التموينية المختلفة عبرت جسر الملك حسين صباح اليوم 

،وأن الهيئة ستواصل )االثنين( شاحنة سيتم ارسال الباقي منها غدا ٢٢هذه الشاحنات من اصل "البيان ان 
  .لسطين، خصوصا غزة، للتخفيف من معاناتهمتسيير قوافل الخير الى االشقاء في ف

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  خطة ساركوزي للتسوية تضليل وخداع: إسالميو األردن .٤١

دانت الحركة اإلسالمية في األردن أمس خطة فرنسية للتسوية في الشرق األوسط، ونصحت : عمان
التضليل والخداع "سياسة ، والتوقف عن "تضييع الوقت"الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بالكف عن 

هما تشكيل : ، وأكدت أن ال جديد في الخطة التي تتضمن نقطتين"للشعب الفلسطيني والعربي واإلسالمي
المحتلة وتعويض الالجئين " شرطة دولية من بلدان االتحاد األوروبي لإلشراف على القدس الشرقية"

  ".الفلسطينيين مادياً
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   يرجئون إرسال سفينة التضامن إلى منتصف كانون الثانيإخوان األردن .٤٢
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أرجأت الحركة اإلسالمية في األردن، أمس، إرسال سفينة إلى قطاع غزة المحاصر إلى منتصف :عمان
يناير المقبل بسبب اعتذار ناشطي سالم أوروبيين عن المشاركة بسبب االحتفاالت /شهر كانون الثاني

 .بأعياد الميالد
/ يد، المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في عمان أعلن في الثاني من كانون األولوكان همام سع

ديسمبر أن الحركة قررت إرسال سفينة محملة بالمساعدات اإلنسانية في العشرين من الشهر الجاري إلى 
 .غزة انطالقاً من ميناء العقبة

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين،   
  
  حصار وتنديد بال أهالي غزة مع ة تضامنياتتحرك: لبنان .٤٣

 في صيدا ومنطقتها تحركاً مستداماً للتضامن مع " الفلسطينية للحوار والتنمية-اللجنة اللبنانية "أطلقت 
وحددت اللجنة عنواناً لتحركها الذي من . الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة واألراضي الفلسطينية

رفع الوعي بأهمية التضامن مع غزة والدعوة الى "، هو المقرر أن يبدأ غد االثنين باجتماعات تنسيقية
  ."الوحدة الفلسطينية في مواجهة الحصار واالعتداءات االسرائيلية

وعقدت الحريري للغاية نفسها اجتماعاً مع مديري مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وتشاورت 
  .لسطين من خالل عدد من النشاطاتمعهم في سبل إشراك المدارس في الحملة التضامنية مع غزة وف

ودعا نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن اسرائيل إلى أن تكف عن 
  ." جادين لفك الحصار عن غزة والضفة الغربية وكل قرى فلسطين وبلداتها"شرها، كما دعا إلى العمل 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 بعد ضرب وإهانات اللبنانيين ن  تفرج عن األخوي"إسرائيل" .٤٤

أفرجت قوات االحتالل االسرائيلي قرابة الثالثة من فجر السبت : حسين سعد وعلي الصغير -الجنوب
عن المزارعين اللبنانيين طراف محمد طراف وشقيقه حسن، بعدما كانت اعتقلتهما من داخل األراضي 

أشار األخوين الى أن احتجازهما استمر عدة ، واللبنانية في خراج بلدتهما بليدا في قضاء مرجعيون
 .ساعات، تم خاللها التحقيق معهما، واعتدي عليهم بالضرب

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
 فضل اهللا يستغرب الصمت العالمي عن دعوة ليفني لتهجير الفلسطينيين .٤٥

 لحقوق اإلنسان إن اإلعالن العالمي"اعتبر المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل اهللا : بيروت
بات يمثّل عنواناً شكلياً والفتةً دولية يقتل تحتها عشرات األلوف من البشر وتُشرد الجماعات وتُطرد 

صمت العرب "واستغرب . "الشعوب وتُحتل األراضي، كما حصل في فلسطين والعراق وأفغانستان
زامن مع ذكرى اإلعالن العالمي  عن تصريح وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيفي ليفني الذي ت"والعالم

 .لحقوق اإلنسان والذي دعت فيه عالنية إلى طرد الفلسطينيين
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
 ١٧٠١ تطالب مجلس األمن بالتحرك لوضع حد للخروقات اإلسرائيلية للقرار " آذار١٤"قوى  .٤٦

لتحرك سريعا لوضع حد  في لبنان مجلس االمن با" آذار١٤"طالبت االمانة العامة لقوى : بيروت
اختطاف مواطنين لبنانيين "وأدانت، في بيان اصدرته امس . ١٧٠١للخروقات االسرائيلية للقرار الدولي 

ان هذا التصرف الخطير يشكل "، واكدت "في منطقة بليدا قضاء مرجعيون من قبل القوات االسرائيلية



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٩١:         العدد       ٢٢/١٢/٢٠٠٨ اإلثنين :خالتاري

وكانت القوات االسرائيلية قد اختطفت . " وانتهاكاً لسيادة لبنان الوطنية١٧٠١خرقا للقرار الدولي 
 .المزارعين اثناء عملهما في بستان زيتون في بلدة بليدا الحدودية يوم الجمعة الماضي

 اتخاذ " طاولة الحوار برئاسة الرئيس ميشال سليمان بـ" آذار١٤"كذلك طالبت االمانة العامة لـ
 ."المعسكرات الفلسطينية خارج المخيماتاالجراءات الكفيلة لضبط الحدود مع سورية وانهاء ملف 

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  ويدعو الفلسطينيين الى الوحدة يندد بالحصار االسرائيليالدروز شيخ عقل  .٤٧

ندد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بالحصار االسرائيلي المفروض على غزة، 
الشعب الفلسطيني تارة بالحصار وطوراً بالتجويع والقتل ان محاوالت انهاك "ورأى في تصريح له امس، 

واالغتياالت وسقوط حقوق االنسان لن يثني هذا الشعب من االستمرار في الدفاع عن قضيته االساس 
  . وحفظ حقوقه المشروعة

ودعا الشيخ حسن القادة والمسؤولين الى وقفة تاريخية وتضامنية مشرفة تدعم نضال الشعب الرافض 
شكال الذل والخنوع، والعمل على فك الحصار ونصرة فلسطين، معلناً تضامنه الكامل مع غزة لكل ا

المحاصرة، وداعياً االخوة الفلسطينيين الى الوحدة والتوحد للوصول الى االهداف التي يناضل ألجلها 
 .شعب فلسطين منذ زمن

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 
  
  خال مساعدات إنسانية إلى غزة ساعة هدوء لتأمين إد٢٤مصر تطلب من حماس  .٤٨

 في غزة أمس وقف "حماس" أن مصر طلبت من قيادات حركة "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
 ٨٠ ساعة لتأمين إدخال ٢٤أي هجوم أو تصعيد متوقع من قطاع غزة في اتجاه البلدات اإلسرائيلية لمدة 

 إنسانية لسكان القطاع من خالل معبر كرم أبو شاحنة تحمل مساعدات ووقودا وموادا أساسية ومعونات
وسعت مصر الى إدخال هذه المساعدات لسكان القطاع، لكن إسرائيل رفضت واشترطت ضرورة . سالم

وأجرى . الوقف الكامل لجميع أعمال العنف حتى يمكن إلسرائيل إدخال هذه الشاحنات عبر المعبر
  . وطلبوا وقف التصعيد"حماس"صاالت مع قيادات مساعدو رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان ات

 منذ رفض الحركة حضور الحوار الذي كانت ترعاه "حماس"يذكر ان مصر لم تجر اتصاالت مع قيادات 
  .مصر، فيما استقبل مسؤولون مصريون اتصاالت هاتفية من قيادات للحركة

لن تتحرك ولن " إن مصر "الحياة"من جانبه، قال السفير المصري السابق في اسرائيل محمد بسيوني لـ 
 "حماس"، داعيا "تتصل بحماس ولن تتحدث معها في شأن تمديد التهدئة ما لم تطلب قيادات الحركة ذلك

: وأشار إلى أن مصر حريصة على اتفاق التهدئة وكانت وراء تثبيته، مضيفا. إلى تحمل مسؤولية قرارها
 عدم "حماس"وعزا قرار . " الستئناف محادثات السالمنحن حريصون على التهدئة من أجل تهيئة المناخ"

نحن مع التهدئة والسلطة مع ": ، وقال"إلى ضغوط من بعض القوى في المنطقة"تمديد اتفاق التهدئة 
  ."التهدئة، لكن حماس ال تريدها، فلتتحمل هي مسؤولية هذا القرار

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  رك البرام اتفاق تهدئة جديدمصر بدأت بالتح": القدس العربي"مصدر لـ  .٤٩

من مصدر موثوق ان المسؤولين المصريين كثفوا خالل " القدس العربي"علمت :  اشرف الهور-غزة 
وذكر . ، بهدف اعادة الهدوء الى المنطقة"اسرائيل"الساعات الماضية اتصاالتهم مع الفصائل الفلسطينية و

ت السبت، ومن المتوقع ان تستمر بغية المصدر ان اتصاالت قام بها مسؤولون مصريون كبار جر
سيكون افضل من السابق، "وذكر المصدر ان االتفاق الجديد . الوصول مرة اخرى الى اتفاق تهدئة جديد
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وتوقع ". من حيث ضمان عملية فتح المعابر، بشكل اكبر مما كانت عليه طوال فترة التهدئة المنتهية
ة الفصائل الفلسطينية الى القاهرة، لمناقشة االتفاق الجديد، المصدر الى ان تبادر القيادة المصرية لدعو

الفتا الى ان اتصاالت جرت بين مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام اهللا وقيادة جهاز المخابرات العامة 
المصرية لذات السبب، ومن المؤكد ان يقوم الرئيس محمود عباس بمناقشة ملف التهدئة مع الرئيس 

  .ك خالل لقائهما المقرر منتصف االسبوع الجاريالمصري حسني مبار
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
  مصر ليست لديها الرغبة وال اإلمكانية لتحمل مسؤولية غزة: القاهرة .٥٠

قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر ليست لديها الرغبة وال القدرة :  محمد عبد الرازق-القاهرة 
إن القدرة على اإلفساد في الشرق األوسط، أكبر "طاع غزة، واضافت وال اإلمكانية على تحمل مسؤولية ق

جاء ذلك على لسان حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ". تأثيراً من أية قدرة على البناء
المصرية، خالل رده على سؤال حول أسباب فشل جهود استئناف التهدئة، وحول محاوالت البعض 

إن مصر أوضحت مراراً أن مشكلة المعابر وتحديداً رفح " عن غزة قال زكي تحميل مصر المسؤولية
ومحاوالت البعض الزج بمسؤولية مصر في هذا الموضوع والتلميح بأن عليها مسؤولية ما في تضييق 

.. ومرفوض من الناحية القانونية في األساس.. الحصار على غزة هو أمر مرفوض شكال وموضوعا
في اتجاه كل من يروج لفكرة إلقاء مسؤوليات االحتالل من على عاتق قوة ألن هذا الكالم يصب 

أن ذلك يعني تحلل قوة االحتالل من "، موضحاً "االحتالل إلى عاتق الجار المتاخم لغزة، وهو مصر
ليست لديها الرغبة "وشدد زكي على أن مصر ". مسؤولياتها بشكل سلس وسهل وبشكل يكاد يكون مثاليا

هذا القطاع باعتباره أرضا محتلة فإن : "، وتابع قائالً"ال اإلمكانية في أن تتحمل مسؤولية غزةوال القدرة و
  ". مسؤوليته تقع على عاتق قوة االحتالل

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
 األسد يشدد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني .٥١

ورة تضافر الجهود العربية أكد الرئيس السوري بشار األسد ضر:  يو بي اي- هدى سالمة -دمشق 
، مشدداً على أهمية القيام بكل ما "أهلنا في قطاع غزة المحاصر"والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن 

. هو ممكن في سبيل الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني التي تشكل ضماناً الستعادة الحقوق المغتصبة
يون كبوجي مطران القدس في المنفى، وقال بيان جاء ذلك خالل استقبال الرئيس األسد المطران هيالر

رئاسي، أن األسد بحث مع المطران األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة والظروف المأساوية التي 
من جانبه، . يعيشها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وخصوصا في قطاع غزة

مية الثابتة دفاعاً عن القضية الفلسطينية وبالجهود الحثيثة التي نوه المطران كبوجي بمواقف سورية القو
  .تبذلها من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  اعتصام أمام السفارة المصرية بدمشق مطالبين بفتح معبر رفح .٥٢

 أمام مبنى ، أمس،ينيةاعتصم العشرات من الفصائل الفلسطينية ومنظمات اهلية وشعبية سورية وفلسط
وسلم المعتصمون السفارة رسالة موجهة الى الرئيس . "احتجاجا على حصار غزة"السفارة المصرية 

العمل الفوري على انهاء الحصار بفتح معبر رفح تنفيذاً لقرار الجامعة العربية، "حسني مبارك ناشدته 
  ."الضغوط األميركية والصهيونيةوارسال المساعدات العاجلة الى القطاع وعدم االستجابة الى 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  المغاربة يطالبون مصر بتحمل المسؤولية في رفع الحصار عن عزة .٥٣

تظاهر بالرباط، أمس، آالف األشخاص من مختلف الحساسيات السياسية :  إسماعيل روحي-الرباط 
ضامن مع الشعب الفلسطيني خاصة استجابة للدعوة التي أطلقتها المؤتمرات العربية الثالثة من أجل الت

ورفع المتظاهرون الغاضبون الذين تجمعوا بساحة البريد أمام مبنى البرلمان . سكان غزة المحاصرين
المغربي بالعاصمة الرباط الفتات وصورا وشعارات تندد بالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، 

ات جريئة وخطوات عملية للتضامن مع داعين في الوقت ذاته األنظمة العربية إلى اتخاذ قرار
ودان المتظاهرون الغاضبون األخبار التي أعلنتها عدد من وسائل اإلعالم المغربية حول . الفلسطينيين

تحضيرات بخصوص زيارة يمكن أن تقوم بها تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية، معتبرين أن 
  .الزيارة تشكل ضربة للشعب الفلسطيني المحاصر

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  ةكامل المسؤولية عن افشال التهدئ" اسرائيل "يحمِّلاألمين العام المساعد بالجامعة العربية  .٥٤

كامل " اسرائيل"حمل األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح : دمشق
، وأضاف أن "تزم بالهدنة، بل واصل عمليات القتلاالحتالل لم يل"المسؤولية عن افشال التهدئة، وقال ان 

االنتهاكات ال تقتصر على اختراق التهدئة، بل واصلت سلطة االحتالل تهويد األراضي الفلسطينية "
  ".وعزل القدس واالعتداء على مقدساتها

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   أخرى إلضعافها" خطط"حصار حماس في غزة فشل ولدي : بلير .٥٥

إنه ثبت فشل االستراتيجية المتبعة ضـد حركـة         : "قال مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير     : ةالقدس المحتل 
 .لمعالجة األوضاع في غزة" مخططات وأفكاراً"والقائمة على فرض الحصار، وإن لديه " حماس"

ونشرت، أمس، لم يستبعد بلير استخدام الخيار العسكري مـن          " هآرتس"وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة      
واعتبر بليـر أن     ".كارثة"، حيث رفض اعتبار شن حملة عسكرية على القطاع          "حماس"ل إسقاط حكم    أج

حل مشكلة القطاع يتوقف على إضعاف حماس بشكل جذري، مشدداً على أنه ال يوجد أساس للحوار مع                 
 .حماس، فضالً عن أنه يستحيل التوصل إلى تفاهم معها بشكل مطلق

والمجتمع الدولي، كيف يكون باإلمكان التوصـل التفـاق    " حماس"تفاق بين   ال يوجد أي أساس لال    : "وقال
 ؟"في الوجود معهم في الوقت الذي ينكرون فيه حق إسرائيل

كل االحتماالت التي تقف أمام إسرائيل صعبة، لكن الوضع القائم حالياً أكثر صعوبة، حيث إن               : "وأضاف
حدث بشكل صريح عن الخطط التي يراها لتقلـيص         ، رافضاً الت  "تعزز سيطرتها على قطاع غزة    " حماس"

 .على القطاع" حماس"سيطرة 
لدي الكثيـر مـن الخطـط       : "قائالً" حماس"وأبدى بلير تحفظه على التمديد للتهدئة بين إسرائيل وحركة          

واألفكار، لكن هذا النوع من األسئلة ال يمكن اإلجابة عنه في الوقت الحالي، لكن الشيء الواضح أنـه ال                   
مكن مواصلة الوضع القائم حالياً في القطاع ألنه في كل األحوال، أي دولة فلسطينية تقام في المـستقبل                  ي

 ".يجب أن تضم الضفة الغربية وقطاع غزة
 ، "حمـاس "أكد بلير على أن اإلدارة األميركية الجديدة تؤمن بضرورة تغيير االستراتيجية المتبعة ضـد               و

 بأنه يتوجب التوقف عن ممارسة استراتيجية الحصار على اعتبار أنـه            وأن هذه اإلدارة باتت تؤمن مثله     
 . ، والعمل بدالً من ذلك على إنهاء حكمها في غزة بطرق أخرى"حماس"يعزز حكم 

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين   
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  بوش تسبب في إثارة الهلع لدى األمريكيين: خبير فلسطيني .٥٦

طيني رشيد خالدي، مدير معهد الـشرق األوسـط بجامعـة           أكد الخبير الفلس   : طه عبدالرحمن  -القاهرة  
كولومبيا، أن ممارسات إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش في الحرب على مـا يـسمى باإلرهـاب،                 

 ١١تسببت في إثارة حالة من الهلع لدى األمريكيين، منذ اندالع هـذه الحـرب، بعـد وقـوع أحـداث                     
  . الشهيرة٢٠٠١أيلول /سبتمبر

غم من أن القاعدة وطالبان وحماس وحزب اهللا يشكلون كيانات منفصلة وال يوجـد مـا                وأوضح أنه بالر  
يجمع بينها، كما يرى، إال أن صناع السياسة في إدارة بوش ربطوا بين هذه الكيانات في الحرب الدولية                  

  .على ما يسمى اإلرهاب
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  خيارات صعبة تجاه حماس... "إسرائيل" .٥٧

    باتريك سيل
التاسع عشر مـن    (الفلسطينية انتهت يوم أمس     " حماس"هدنة األشهر الستة المبرمة بين إسرائيل وحركة        

وكان هذا االتفاق قد تم التوصل إليه بوساطة مصرية في التاسع عشر من شهر يونيو               ). ديسمبر الجاري 
 بأنهر جديـدة مـن   هل سيتم تجديده، أم تسيل أرض القطاع     : والسؤال الذي يجب أن نثيره هو     . المنصرم

   مليون نسمة؟١,٥الدماء، تنتظر مواطنيه الفلسطينيين المغلوبين على أمرهم، البالغ تعدادهم نحو 
الحقيقة أن الهدنة كانت قد ترنحت سلفاً خالل األسابيع األخيرة الماضية، جراء خرقها من قبل إسـرائيل                 

ر نوفمبر المنصرم، سقط ضحيتها ما ال       بعدة هجمات واعتداءات على القطاع تواصلت منذ الرابع من شه         
على هذه الهجمات بقذف ما يزيد علـى  " حماس"ومن جانبها، ردت حركة .  مواطناً فلسطينياً ١٥يقل عن   
 صاروخ من صواريخ وحداتها المقاتلة على الضواحي اإلسرائيلية المجاورة في صحراء النقـب،              ٢٠٠

  .يليينمسفرة عن إصابات طالت عدداً محدوداً من اإلسرائ
وقد ساهمت هذه الهجمات والهجمات المضادة المتبادلة من كال الجانبين، في تسعير نيـران المواجهـة                

وفي الجانب اإلسرائيلي بالذات، اندفع البعض إلى إطالق التصريحات النارية المتوعدة لفلسطينيي            . بينهما
يل المثال، دعا شاؤول موفاز وزير      فعلى سب . المتشددة" اليمينية"القطاع، خاصة من قبل أصوات العناصر       

إيلـي  "، بينمـا دعـا      "حماس"المواصالت اإلسرائيلي إلى تبني خطة محكمة لتصفية واغتيال قادة حركة           
وانضم إلـى   . في قطاع غزة  " حماس"، نائب رئيس الوزراء، إلى توجيه ضربة جوية لمقر حركة           "يشاي

د أولمـرت، بقولـه إن المواجهـة العـسكرية          هذه األصوات كذلك رئيس الوزراء الحالي المكلف، إيهو       
  .، باتت خياراً ال مناص منه"حماس"الحاسمة مع 

ولو صدقت وعوده، فلـن     . ما يثير قلق إسرائيل أن يكرس أوباما جهوداً حثيثة للتوصل إلى تسوية سلمية            
  .أو معاقبتها" حماس"يكون في وسع إسرائيل عزل حركة 
فهـو يـدرك بحكـم خبرتـه        . إلسرائيلي، كان أكثر تحفظاً وتريثاً     غير أن إيهود باراك، وزير الدفاع ا      

ومسؤوليته العسكرية، أن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، سوف يسفر عن مـصرع                
عدد كبير من الجنود اإلسرائيليين، وهو ما يثير االنتقادات الداخلية ويشكل أيضاً المزيد مـن الـضغوط                 

إلى جانب إثارته لموجة عالمية واسعة من االنتقادات إلسرائيل، فيمـا لـو سـقط               على الحكومة القائمة،    
  .ضحيتها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، وهو أمر ال مفر منه هو اآلخر

مـا الـذي    : وأمام هذه الخيارات الصعبة، أصبحت المسألة األكثر سيطرة على تفكير القادة اإلسرائيليين           
؟ فمما الشك فيه أن استمرار إطالق مقاتليها للـصواريخ علـى المـدن              "ماسح"يمكن فعله إزاء حركة     

والضواحي اإلسرائيلية القريبة من القطاع مثل سيدروت وغيرها، يثير رعب السكان هناك ويجعلهم فـي      
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ولكن ال سبيل لفعل مـا يوقـف تلـك االعتـداءت            . حالة مستمرة من انعدام الشعور بالطمأنينة واألمن      
لما أنه ليس في مقدور إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطـاع غـزة، أو                 الصاروخية، طا 

مـن كـسر    " حماس"وبفعل تحديها المستمر العنيد إلسرائيل، تمكنت       . حتى قبول هدنة بعيدة المدى معها     
شوكة إسرائيل، وفل عزم قوتها العسكرية الرادعة، األمر الذي جعل الحركة قادرة على إحداث نوع من                

اللبناني توازناً مماثالً مع القوة     " حزب اهللا "وازن القوى مع الدولة العبرية، بالطريقة ذاتها التي حقق بها           ت
  .٢٠٠٦العسكرية للدولة اليهودية في حرب صيف عام 

معضلة أخرى ذات طابع مختلف جداً في وجه إسرائيل، وليس مرد هـذه             " حماس"إلى ذلك، تثير حركة     
حركة شديدة التطرف والمغاالة، بل لكونها بدت أكثر ميالً لتبني مواقـف            " حماس"المشكلة ومنشأها كون    
فهي لم تعد تنادي بدمار إسرائيل ومحوها مثلما كانت تفعل في ميثاقهـا عـام               . أيديولوجية غير متشددة  

السيما تأكيدهم للرئيس األميركي األسبق جيمي كـارتر،        -أكثر من ذلك ردد قادة الحركة مراراً        . ١٩٨٧
 استعدادهم لقبول تسوية سلمية مع إسرائيل، تتم عبر         -أثناء زيارته إلى فلسطين في شهر أبريل الماضي       

التفاوض مع السلطة الفلسطينية، فيما لو أسفرت هذه التسوية عن اإلعالن عن قيام دولة فلسطينية مستقلة                
عبر اسـتفتاء شـعبي حـر       ، شريطة أن تتم الموافقة عليها من قبل الفلسطينيين          ١٩٦٧داخل حدود عام    

  .يجرى عليها
ما يحمل أخباراً سارة إلسـرائيل، التـي        " حماس"وليس في اإلشارات التي تشي بعدم التشدد لدى حركة          

  .طالما عولت على تطرف وراديكالية الجانب الفلسطيني لتستمد منه ذرائع رفضها للتفاوض معه
كيف لك أن تتفاوض مع مـن  :  تهربها من التفاوض التي تعتمد عليها تل أبيب دائماً في      " الشماعة"وكانت  

ال هم له سوى قتلك؟ ومما يثير قلق إسرائيل أيضاً أن يكرس الرئيس المنتخب باراك أوباما جهوداً جدية                  
وفيما لو صدقت وعود أوباما وتعهداته،      .  الفلسطيني -حثيثة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع اإلسرائيلي      

وربما تكون فـي رغبـة      . أو معاقبتها، كما تفعل اآلن    " حماس"يل عزل حركة    فلن يكون في وسع إسرائ    
والتفاوض معها، فيما إذا أريد لجهود السالم أن تثمر عن اتفاق نهـائي سـلمي               " حماس"أوباما مشاركة   

  !فأي كابوس يمثله هذا السيناريو المرعب إلسرائيل إن حدث. مستدام
منهـا،  . تطورات األخيرة التي زادت من هذا القلق اإلسرائيليليس هذا فحسب، بل إن هناك سلسلة من ال      

إثـر  " حمـاس "على سبيل المثال، تزايد االعتراف العام من قبل االتحاد األوروبي بخطأ مقاطعة حركة              
أحـد كبـار    -" أوبـن دو ال موسـيزيار     "كما زار   . ٢٠٠٦فوزها باالنتخابات التشريعية في يناير عام       

وبالطبع، ليس ممكناً   .  قطاع غزة مرتين، بهدف إجراء محادثات مع قادة الحركة         -الدبلوماسيين الفرنسيين 
وقد الحظ الدبلوماسي   . لهذا أن يحدث لوال تمتع الدبلوماسي الفرنسي بدعم ضمني من الرئيس ساركوزي           

إلـى  " موسـيزيار "وبفعل ذلك التأثير، دعـا      . بنفسه مدى االعتدال الذي عبرت عنه مواقف قادة الحركة        
في العاشر مـن ديـسمبر      " لو موند "، خالل مقال نشره بصحيفة      "حماس"اء حوار أوروبي مع حركة      إجر

وعلـى حـد    ". تعد العباً رئيسياً في المشهد الشرق أوسطي      "ووصف الدبلوماسي الحركة بأنها     . الجاري
لـى   ع-فرنـسا -، طرفاً أساسياً في النزاع مع إسرائيل، وحث بـالده  "حماس"قوله، فقد أصبحت حركة    

ذلك هو الجانب األول من تعاظم      . التفاوض المباشر مع قادتها من أجل تمديد اتفاق التهدئة الساري حالياً          
  .القلق اإلسرائيلي

أما جانبه الثاني فيتمثل في االنتقادات الدولية غير المسبوقة التي تصاعدت في وجـه إسـرائيل، بـسبب              
ات سوءاً، أن أقوى األصـوات فيهـا هـي تلـك            ومما يزيد هذه االنتقاد   . حصارها المفروض على غزة   

وهو أميركي يهودي، عمل سابقاً بتـدريس القـانون الـدولي           " ريتشارد فولك "الصادرة عن البروفيسور    
بجامعة برينستون، وعين حالياً مراقباً خاصاً لألمم المتحدة ألوضاع حقـوق اإلنـسان فـي األراضـي                 

  .الفلسطينية
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في التاسع من ديسمبر الجاري، اسـتنكاره لـسياسة العقوبـة           " فولك"وجاء في بيان أصدره البروفيسور      
الجماعية التي تفرضها إسرائيل على مواطني القطاع، ووصفه لهذه السياسة بأنها تمثل انتهاكاً صـارخاً               

ودعـا البروفيـسور    .  من معاهدة جنيف الرابعـة     ٣٣للقانون الدولي اإلنساني حسبما نصت عليه المادة        
لدولية إلى التحقيق في أوضاع القطاع، وما إذا كـان ممكنـاً تحميـل القـادة المـدنيين                  محكمة الجزاء ا  

والعسكريين اإلسرائيليين مسؤولية انتهاك نصوص القانون الدولي، بسبب الحصار الذي تفرضه بالدهـم             
  على القطاع؟

وعـده وتعهـده    إن صدق   -وبالنظر إلى هشاشة الوضع القائم، فإن أوجب ما يقع على عاتق أوباما فعله              
  .  هو التدخل الفوري قبل انفجار الوضع وتداعيه-بالدفع بعملية السالم اإلسرائيلي الفلسطيني

  ٢٠/١٢/٢٠٠٨ االتحاد، اإلمارات،
  
 تهدئة غزة وما بعد قرار عدم التمديد .٥٨

 ياسر الزعاترة
خابرات حزيران الماضي، وبعد جوالت من المباحثات الماراثونية قادها رموز الم/منتصف يونيو

المصرية، وعلى رأسهم الوزير عمر سليمان، تم التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس 
ال شك أن الموافقة اإلسرائيلية على التهدئة التي سرت صباح يوم . والدولة العبرية، عرف باتفاق التهدئة

لتي طرحتها قبل ستة أشهر،  هي األكثر أهمية، وبالطبع نظرا لتلك الشروط ا١٩/٦/٢٠٠٨الخميس 
  .وكانت أشبه بصك استسالم رفضته حماس من دون تردد

وفي حينه طلب اإلسرائيليون وقفا إلطالق النار من طرف واحد غير محدد المدة؛ تضمن حماس التزام 
بعد ذلك يجري تقييم الموقف، فإذا كان االلتزام جيدا فسيجري التفكير في تخفيف . كافة الفصائل به

  .ار، إضافة بالطبع إلى إطالق سراح الجندي األسير، مع التعهد بوقف تهريب السالحالحص
بعد ذلك بشهور وقعت تغييرات طفيفة في الشروط، لكن الجوهر بقي على حاله، أما النص األخير فكان 

وقف متبادل لألعمال العسكرية، مدة التهدئة ستة : مختلفا إلى حد كبير، إذ تضمن ست نقاط خالصتها
 ساعة تفتح ٧٢أشهر، يتم التنفيذ فلسطينيا بالتوافق الوطني وفي ظل الرعاية المصرية، بعد مرور 

من المواد الجديدة، بعد عشرة أيام يرفع الحصار عن كافة المواد التي حظرت % ٣٠المعابر وتدخل 
  .بسبب الحصار، تعمل مصر على نقل التهدئة الحقا إلى الضفة

حماس في استثناء ملف الجندي األسير من الصفقة، واعتباره قضية أخرى في االتفاق النهائي نجحت 
سيجري التداول بشأنها الحقا، كما نجحت في تثبيت رفضها ضمان التهدئة أو فرضها على الفصائل 

ويبقى . محيلة األمر إلى مصر، فضالً عن تثبيت رفضها المدة المفتوحة واالقتصار على ستة أشهر
ر رفح من الصفقة وإحالته إلى حوار مع السلطة واألوروبيين كنقطة ضعف في قبولها استثناء معب

  .االتفاق
 دوافع األطراف المختلفة لقبول التهدئة

في سياق التقييم العام التفاق التهدئة، وما سيترتب على عدم تمديده، ال بد من التذكير بأطرافه الثالثة 
مع إمكانية إضافة سلطة رام اهللا، وإن انسجم موقفها ودوافع كل منها، ) حماس، الدولة العبرية، مصر(

  .بشكل شبه كامل مع الموقف المصري
بالنسبة لإلسرائيليين يمكن القول إنهم تجرعوا التهدئة مثل السم، ولو كان المقام يتسع لنقلنا بعض 

تفاق، والتي التعليقات التي حفلت بها الصحف اإلسرائيلية من كبار المحللين والمعلقين إثر توقيع اال
  .عكست حالة اإلحباط التي عاشها المجتمع اإلسرائيلي في ذلك الحين
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تموز /حدث ذلك في ظل الوضع البائس الذي يعيشه الكيان الصهيوني إثر هزيمته في حرب يوليو
وال شك . ، والتي لم تكن تداعياتها المدوية قد انتهت فصوال بعد، مع أنها لم تنته عمليا إلى اآلن٢٠٠٦

  .قضايا الفساد التي الحقت أولمرت وغياب القيادة السياسية المقنعة قد ساهمت في ذلك أيضاأن 
إلى جانب ذلك، هناك بؤس الخيارات المتاحة للتعامل مع قطاع غزة في ظل القناعة بأن االجتياح لن 

ن حاضرا مصير الجندي األسير كا(يكون نزهة عابرة، وأن خسائر كبيرة قد تقع في الجيش اإلسرائيلي 
، إضافة إلى خسائر كبيرة في المدنيين الفلسطينيين قد تؤلب الرأي العام العالمي على الدولة )على الدوام

  .العبرية، كما حصل إبان معركة جنين
: فضال عن أسئلة اليوم التالي البالغة الصعوبة بالنسبة لالحتالل، وعلى رأسها ما الذي سيفعله بقطاع غزة

لمدنية بكل ما تنطوي عليه من خسائر سياسية وأمنية واقتصادية؟ هل سيسلم القطاع هل سيعيد اإلدارة ا
لمحمود عباس ليحرقه سياسيا أكثر مما هو محروق تبعاً لموقفه من المقاومة وتعاونه األمني في الضفة 

عربي الغربية؟ ثم ماذا لو فشل االجتياح عبر صمود كبير يعقبه نزول الناس إلى الشوارع في العالم ال
  وضغوط غربية لوقف العمليات العسكرية؟

من جانبها وجدت حماس أن االتفاق هو فرصة اللتقاط األنفاس، وتحسين شروط حياة المواطنين في 
القطاع، مع تأكيد السيطرة على الوضع الداخلي، إضافة إلى األمل في إنجاز صفقة التبادل، فضال عن 

ثم هناك ضرورات .  في صالح خيار المقاومة والممانعةانتظار تطورات إقليمية ودولية ربما كانت
العالقة مع مصر التي تدفع في االتجاه المذكور، السيما أن الجغرافيا السياسية ما زالت تفرض على 
حماس مجاملة القاهرة مهما كانت قناعتها بحقيقة موقفها المجامل لإلسرائيليين واألقرب إلى سلطة رام 

  . بشكل شبه كاملاهللا، بل المنحاز إليها
مصر بدورها كانت حريصة كل الحرص على التهدئة، في ذات الوقت الذي كانت تدرك فيه، تماما كما 
هو حال اإلسرائيليين، بأن الشروط المنصوص عليها لن تطبق، وفي العموم فالموقف المصري يقوم على 

والموت في انتظار فرصة أفضل عدم السماح لحماس بالراحة في القطاع، بل تركها في وضع بين الحياة 
للتخلص من حكمها من دون عنف، وبالطبع عبر انتخابات يمكن لفتح وحلفاؤها أن يكسبوها، إن لم يكن 

وكل ذلك لكي ال يصل وضع القطاع إلى حد االنفجار . بطريقة عادية، فمن خالل بعض التزوير والفهلوة
  .لتهدئة بنحو ستة أشهر فيما عرف بانتفاضة المعبرالذي لن يكون إال في االتجاه المصري كما وقع قبل ا

 لماذا لم تجدد حماس التهدئة؟
من الضروري القول ابتداء إن الطرفين المصري واإلسرائيلي كانا حريصين كل الحرص على تمديد 
اتفاق التهدئة، بل إن التهديدات التي وصلت لحماس عن طريق المصريين كانت بالغة الشدة، وتتحدث 

  .يال رموز الطبقة القيادية األولى في الحركةعن اغت
وقد كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن دوال عربية قد طلبت من الدولة العبرية تنفيذ تهديدها باغتيال 
القادة إياهم وتشديد الضغط على حماس، وال خالف أن الطرف العربي المقصود، أو أحد األطراف 

 عداء غير مسبوقة مع حركة حماس منذ رفضها حضور حوار بتعبير أدق هو مصر التي تعيش حالة
  .نوفمبر الماضي/القاهرة الذي كان مقرراً شهر تشرين الثاني

هناك حديث (إن ما تخشاه القاهرة هو التصعيد وصوال إلى االجتياح الذي قد يجابه بصمود كبير 
لشارع المصري إلى وخسائر في المدنيين تدفع ا) متواصل عن أسلحة جديدة حصلت عليها حماس

التحرك بعنف ضد النظام، وهو سيناريو يخشاه اإلسرائيليون أيضاً، ليس في الشارع العربي، وإنما في 
وعموما ال يجد اإلسرائيليون أنفسهم، وهم على . العواصم الدولية في حال استمر الصمود لبضعة أسابيع

مغامرة سبقت اإلشارة إلى محاذيرها مشارف االنتخابات، في وضع يسمح لهم بالتصعيد والدخول في 
  .الكبيرة
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من هنا بدا موقف حماس مفاجئا وصادما في اآلن نفسه، وينطوي على قدر من التحدي لمصر وللدولة 
العبرية كذلك، لكنه في المقابل كان ضروريا بالنسبة لها في ضوء عدم تحقيق التهدئة ألي من اآلمال 

  .التي علقت عليها
أي (بر رفح لم يفتح ولم يكن ثمة حوار بشأنه، بينما تواصل الحصار بذات الوتيرة نتذكر بالطبع أن مع

أما صفقة شاليط فبقيت .  شهيدا٢٠مع اجتياحات جزئية ذهب ضحيتها نحو ) الخنق إلى ما قبل الموت
اني معلقة في ضوء التعنت اإلسرائيلي المتفهم مصريا، والنتيجة أن شيئا عمليا لم يتحقق وأن الطرف الث

  .في االتفاق ومعه الطرف الراعي قد تواطآ على معادلة المضي في برنامج مطاردة حماس وخنقها
لذلك كله، وإلى جانب ضغوط من طرف الفصائل األخرى، وعلى رأسها الجهاد، تم التوافق على رفض 

باب أمام تفاهم تمديد التهدئة بذات الشروط من دون تحديد مسار اليوم التالي من جهة، ومن دون إغالق ال
  .جديد بشروط مختلفة من جهة أخرى

 أسئلة المرحلة التالية
من الواضح أن عدم تمديد اتفاق التهدئة يدخل أطرافه الثالثة في مأزق حقيقي، على تفاوت بينها، إذ 
سيجد اإلسرائيليون أنفسهم في مأزق على مشارف االنتخابات، وحيث تنهمر الصواريخ من جديد على 

  .ات تاركة مئات اآلالف منهم أسرى الرعب والمالجئ، بينما ترد هي باغتياالت وهكذا دواليكالمستوطن
أما الطرف المصري فيعيش حالة من الخوف واالرتباك خشية التصعيد الشامل، إلى جانب مواجهة 

كس االتهامات الشعبية العربية بخنق مليون ونصف مليون فلسطيني من أهالي القطاع، األمر الذي سينع
  .حراكا شعبياً داخليا قد يتطور أكثر فأكثر في حال تزامن مع تصعيد إسرائيلي

حماس بدورها تعيش مأزق الخيارات في مواجهة هذه اللعبة، وفي ظل تواطؤ مصر الرسمية ضدها، 
ومواقف عربية أخرى تسجل أسوأ تحوالتها، كما هو حال الموقف السعودي، وهي ستدفع ثمنا كبيرا في 

، لكنها تبدو واثقة من قدرتها على التصدي ألي اجتياح إسرائيلي، أكان جزئيا أم شامال، من المواجهة
  .دون أن تغلق الباب أمام اتفاق تهدئة آخر بشروط جديدة وضمانات مختلفة

في هذه األثناء ال مجال أمام حماس سوى قلب الطاولة في وجه اإلسرائيليين والنظام المصري في آن، 
ن دون موقف انقالبي يعيد االعتبار للقضية برمتها بعيدا عن هواجس السيطرة على قطاع ولن يتم ذلك م
  .غزة بأي ثمن

في هذا السياق يبدو أن عليها التفكير في طريقة جديدة تؤكد قيادتها للمشهد الفلسطيني، ولن يتم ذلك سوى 
م الشارع العربي واإلسالمي، بطرح مبادرة مختلفة تحرج سلطة رام اهللا أمام الجمهور الفلسطيني، وأما

وستكون األجواء أفضل من دون شك إذا أسفرت االنتخابات اإلسرائيلية عن فوز الليكود بزعامة نتنياهو، 
  .وإن لم تتغير كثيراً في حال فوز ليفني التي لن تقدم عرضا مقبوال للفلسطينيين

في ذات الوقت الذي يرد فيه على من الضروري هنا الحديث عن وضع جديد يرد على االنقسام الداخلي، 
عبث المفاوضات الجارية منذ سنوات، والتي لم توقف حركة االستيطان والتهويد، كما لم توقف 

في الضفة الغربية ) أعني حماس(االجتياحات واالعتقاالت، في ذات الوقت الذي فرضت على فرعها 
ى بيد سلطة الجنرال األميركي دايتون دفع ثمن باهظ لم يدفعه في أي من مراحل الصراع، وهو ثمن يجب

  .ومعها سلطات االحتالل
عليها أن تتجه نحو الجمهور الفلسطيني، وكذلك شرفاء حركة فتح بمبادرة تخلص القضية من عبء 
السلطة وديمقراطيتها المصممة لخدمة االحتالل، وهو ما يمكن أن يحدث عبر إعالن قطاع غزة قاعدة 

التوافق بين الفصائل، مع إعالن برامج مقاومة في الضفة والقطاع حتى دحر شبه محررة للمقاومة تدار ب
فرص المقاومة في القطاع، باستثناء الصواريخ تبدو أقل بوجود السياج وغياب األهداف (االحتالل 

 من دون ٦٧، أقله حتى التحرير الكامل لألراضي المحتلة عام )اإلسرائيلية، بينما هي متوفرة في الضفة
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 شرط، وذلك بدل استجداء ما دون ذلك بكثير، معطوفا على اعتراف بما تبقى من فلسطين ملكاً قيد أو
 .للعدو من خالل المفاوضات

ليس مهما أن يوافق محمود عباس وزمرة المنتفعين الذين يعيشون على مزايا االحتالل على طرح من 
ن األفضل أن يفعل ذلك لكي يعود هذا النوع، وبالطبع ألنه طرح قد يؤدي إلى شطب السلطة، مع أن م

الصراع إلى وجهه األصلي وتنتزع المزايا السياسية واألمنية واالقتصادية التي جناها االحتالل من وجود 
  .تلك السلطة

إن برنامجا من هذا النوع قد يساهم في استعادة حركة فتح من زمرة االستسالميين الذين سرقوها بعد 
 إجماعا فلسطينيا داخليا غير مسبوق، وقد تأكد على الدوام أن اغتيال ياسر عرفات، وقد يحقق

  .الفلسطينيين ال يتوحدون إال على خيار المقاومة
ثمة أجواء داخلية إسرائيلية، وإقليمية ودولية جديدة قد تساهم في دعم هذا الخيار، وعلى حماس أن 

طية، وكأننا في السويد ولسنا في تستغلها بدل البقاء في دائرة المراوحة والحديث عن شرعية وديمقرا
 .دولة تقع بالكامل تحت االحتالل

 ٢٠/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
  في األجندة اإلسرائيلية"التهدئة" وراءما  .٥٩

 نواف الزرو
إلى أين ستسير األوضاع : هي» التهدئة الملغومة«األسئلة الكبيرة والمهمة المطروحة اليوم بعد ان انتهت 

ام تسير .صامتة غير رسمية وغير متفق عليها» تهدئة جديدة«يا ترى باتجاه الفلسطينية، وهل تسير 
 !؟...باتجاه المواجهات الشاملة وربما باتجاه انتفاضة فلسطينية ثالثة.. باتجاه آخر مختلف

فبعد ان سقطت عمليا استراتيجية الحصار والتجويع ومرحلة إسقاط حكم حماس في غزة، كان من 
فإلى أين ستفضي .إلى ما انتهت إليه، وأن تعود األوضاع إلى مربعها األول» تهدئةال«الطبيعي ان تنتهي 

األصل في التهدئة، أي تهدئة بين أطراف !. ؟...ديناميكية التطورات واألحداث الدراماتيكية في غزة إذن
 .متحاربة أن تسري على كافة الجبهات وتشتمل كافة العناوين المتعلقة مباشرة بالجبهات

 التهدئة التي كانت على مدار الشهور الستة الماضية كانت عرجاء ومن طرف واحد هو غير أن
واليوم ما تزال تلك الدولة . الفلسطيني إلى حد كبير، بينما واصلت دولة االحتالل سياساتها المشار إليها

رح من طرف واحد فقط، وحتى ان الرئيس األميركي جيمي كارتر اقت» تهدئة«االحتاللية تصر على 
 .»تهدئة من جانب واحد«على حماس 

إن قادة الفصائل في دمشق رفضوا عرضاً لتمديد التهدئة من جانب واحد «حيث قالت مصادر فلسطينية 
لمدة ستة شهور طرحه الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر على خالد مشعل خالل لقائهما في 

تهدئة «رهما تطالبان حماس والفلسطينيين بـ ، بل وكما نتابع فان روسيا ومصر وغي»العاصمة السورية
، أي أن يلتزم بها الفلسطينيون في حين تبقى يد االحتالل طليقة على سبيل المثال ليس »أحادية الجانب

فقط بالتحكم بالمعابر والبوابات المختلفة في القطاع، وإنما أيضاً القتراف االجتياحات واالغتياالت 
 ..!.ستيطان في أنحاء الضفةواالعتقاالت والمصادرات واال

خيار «رغم إجماعهم على » تهدئة أحادية الجانب«فلماذا إذا هذا الصلف واإلصرار اإلسرائيلي على 
تنطلق دولة االحتالل في سياساتها !. ؟...»قطع رؤوس القيادات الفلسطينية«الحل والحسم العسكري و

ان غزة بالنسبة إلسرائيل ليست « ديختر من تجاه غزة كما أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي
مدينة في لبنان أو إيران فهي مدينة تخصنا، وأي زعيم إسرائيلي قادم ال ينجح في معالجتها فلن يبقى 

 .»على كرسي الحكم لفترة طويلة
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ين ولذلك ؟ فان السياسة العلنية والسرية اإلسرائيلية على حد سواء تعمل دائما من اجل تحقيق هدفين كبير
في هآرتس » - توفي مؤخرا-باروخ كيمرلنج«حسبما يؤكد لنا الكاتب اإلسرائيلي المناهض لالحتالل 

 :هما
منع الفلسطينيين من إقامة دولة سيادية قابلة للحياة وفي نفس الوقت توفير الوقت الكافي أيضاً : األول

 .لتكريس واقع االستيطان
 الطرفين الفلسطينيين المتقاتلين للبرهنة ثانية وثالثة على صحة إذكاء الكراهية وشهوة االنتقام لدى: الثاني

وان ... »البدهية التي خرج بها الجنرال باراك، في حينه، ومفادها انه ال يوجد شريك فلسطيني
 ...!الفلسطينيين ليسوا جديرين بالدولة

التسخين في «و»  غزةالتهدئة في«ونقرأ في األجندة اإلستراتيجية اإلسرائيلية المبيتة وراء سياسة 
، تلك النوايا الخبيثة الرامية إلى التفكيك والمزيد من التفكيك في الوضع الفلسطيني، وكانت »الضفة

يبدو أن وقف إطالق النار حتى وإن كان هشاً «: العبرية قد كتبت في صميم ذلك قائلة» هآرتس«صحيفة 
 .»فصال المجتمع الغزاوي في كيان مستقلسيكون مؤشراً لنقطة الالعودة في االنشقاق الفلسطيني وان

أن الفصل بين مليون ونصف مواطن في غزة وبين الضفة يتيح إلسرائيل عملية سيطرة «وأوضحت 
هذه السيطرة قد تتبدل بعد فترة طويلة من الحصار والعنف بسياسة «: مضيفة» غير مباشرة من الخارج

 - إلى آفاق تطورية بناءة » العنف«موارد البشرية من عدم التدخل والتنمية االقتصادية كوسيلة لتحويل ال
 -أن الكانتون الفلسطيني ؟ الضفة «، واعتبرت الصحيفة »االفق االقتصادي«أي إلى ما يسمونه اليوم 

الذي تتقلص مساحته إثر توسع المستوطنات ويعيش فيه مليونا إنسان يعتبر اليوم لب الشعب الفلسطيني، 
نطقة ملحقة بإسرائيل بكل معنى الكلمة وفيه مجريات سياسية تشبه تلك التي إلى م«لكنه يتحول بسرعة 

 .»١٩٤٨مر بها عرب الـ 
قاصدا دولتين » إقامة ثالث دول للشعبين«الكاتب اإلسرائيلي آفي يسسخروف يتحدث في هآرتس عن 

إسرائيل تعمل ان » إسرائيل، يضاف إلى ذلك«فلسطينيتين واحدة في غزة واألخرى في الضفة إلى جانب 
» هتسوفية«كما ذكرت صحيفة «على صياغة قانونية أمنية تفصل غزة عن الضفة وتتيح عزل حماس 

ان إسرائيل بدأت صياغة رؤيا أمنية وقانونية جديدة حول ضرورة الفصل في «: اإلسرائيلية، مردفة
 معتدلة يجري التعامل التعامل بين قطاع غزة والضفة الغربية بحيث تعتبر سلطة الفلسطينيين في الضفة

 .»معها بطريقة مختلفة عن سلطة حماس المتطرفة
الحصار والتجويع والتركيع : ولذلك يخطط االحتالل ويصر على ان يواصل كافة سياساته رباعية األبعاد

واالجتياحات وبناء الجدار واألطواق . تجاه غزة بهدف مشاغلتها وإضعافها وتركيعها من جهة
ومواصلة . ياالت واالعتقاالت الجماعية في مدن وقرى ومخيمات الضفة من جهة ثانيةواالستيطان واالغت

وإجبار الفلسطينيين في نهاية . تهويد وابتالع المدينة المقدسة وإخراجها من كافة الحسابات من جهة ثالثة
 ..!.المطاف على القبول بخرائط التسوية اإلسرائيلية من جهة رابعة

قدون أن هذا االنشطار الفلسطيني بين غزة والضفة يشكل مصلحة إسرائيلية يعت» إسرائيل«هناك في 
مواتية جدا لهم لإلجهاز على القضية برمتهاـ وهم ان كانوا يصرون على » لحظة تاريخية«عليا، ويقدم 

تهدئة أحادية الجانب فذلك في إطار هذه االستراتيجية، رغم إجماعهم السياسي والعسكري واألمني على 
 ..!.»رؤوس القيادات الفلسطينيةقطع «

لكل ذلك كان من الطبيعي ان يرفض الفلسطينيون بإجماع فصائلهم كل الضغوط الرامية إلى إجبارهم 
 ...!.ال يستفيد منها سوى االحتالل» أحادية الجانب«على تهدئة 
قل والعيش شاملة حقيقية تفتح المعابر هناك في غزة وتطلق حرية الحركة والتن» تهدئة«فاما تكون 

حقيقية في الضفة توقف كل الجرائم االحتاللية كخطوة على طريق االستقالل، » تهدئة«بكرامة، وكذلك 
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وأما ستفعل ديناميكية األحداث والضغوطات فعلها على األرض في سياق سيناريوهات تفجيرية 
  ...!شاملة

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات 
  
  ال حماس دعوة مفتوحة لدول االعتدتصعيد .٦٠

 أحمد محمود عجاج
مع انتهاء الهدنة بين حركة حماس والسلطة االسرائيلية تصاعدت خطابات التحدي من الطرفين، فأكـدت               
حماس انها لن تجددها واعلنت اسرائيل أنها ترغب بتمديد الهدنة، ولكنها شددت على ان كل الخيـارات                 

بالطبع، هذا النوع مـن الخطـاب ال        . كةمفتوحة امامها، بما فيها مهاجمة قطاع غزة وانهاء سلطة الحر         
يمكن اغفاله ولكن بالقدر ذاته يمكن تفهمه من الجانبين اللذين يجدان انفسهما في ورطة يدرك كل منهمـا                  

فالسلطة االسرائيلية تعرف ان مهاجمة القطاع ليـست بالنزهـة ال عـسكريا وال              . حجمها ووقعها عليه  
 بل ستزيدها تعقيدا، وتدرك حماس ايـضا انهـا محاصـرة            سياسيا، وتعرف ايضا انها لن تحل المشكلة      

وتستنزف يوميا وال يمكنها االستمرار في صراع عسكري بينما هي تدير سلطة مدنية تفـرض عليهـا                 
فحركة حماس لم تعد حركة مقاومة بل سلطة من موجباتها توفير الماء            . واجبات تجاه المواطنين وحياتهم   

ا يترتب على ذلك من مهام، وهو ما ال يمكن تحقيقه بينما تقوم فـي               والغاز والرواتب والمدارس وكل م    
 .حرب مع عدو تعرف تماما حجم قوته

مشكلة حماس ال تكمن فقط مع السلطة االسرائيلية المغتصبة لفلسطين إنما ايضا مـع الجـوار العربـي                  
حركة التحـرر ضـد     والتجاذب االقليمي والتنافس داخل القيادات الفلسطينية على الزعامة وعلى مسار           

وقد برزت تلـك المـشكلة      . الكيان الفلسطيني، ومع ايضا نخب عربية تنال بأقالمها وتنهش من جهادها          
بوضوح في خطاب رئيس الوزراء اسماعيل هنية عندما هاجم الدول العربية المعتدلة بقوله انه لن يقبـل                 

بعبارة . كل الدول العربية الى جانبه    بزعامة رئيس السلطة محمود عباس بعد انتهاء المدة حتى ولو وقفت            
اخرى، يؤكد هنية انه يعرف تلك الدول ويعرف سياستها وانه معارض لها تماما ألن الخط الذي تـسير                  

ويبدو واضحا ايضا   . فيه ينفذه عباس وهو التسوية المنقوصة التي ال تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني           
ازيه تصعيد مصري ايراني ترجعه مصر الى التـدخل         ان الخالف المصري الحمساوي على اشده، ويو      

االيراني في قطاع غزة، واالستفادة من القضية الفلسطينية واوجاع الشعب الفلسطيني لتحقيـق مكاسـب               
ولم يتردد ابو الغيط بالقول ان ايران لم تقدم         . سياسية ال تتطابق مع مصالح العرب وال الشعب الفلسطيني        

 !ى الكالمشيئا للقضية الفلسطينية سو
لقد وجدت حماس نفسها في مواجهة ليس فقط مع السلطة االسرائيلية المغتصبة بل مع الـدول العربيـة                  
المعتدلة، وبالتالي اصبحت محاصرة اكثر فأكثر، وال يمكنها بالتالي تنفيذ التهديدات التي تطلقها، ومنهـا               

جة إليران بعدما اخطأ العرب المعتـدلون  تدرك حماس انها بحا. انهاء التهدئة، ألن النتائج ستكون كارثية     
خطأ استراتيجيا بترك الحركة ومعاداتها من منطلق انها ال تسير في ركب التسوية التي يطمحون اليهـا،                 
واخطأت الحركة الحمساوية عندما لم تتفهم موقف تلك الدول واوضاعها وجنحت الى محـاور معاديـة                

صراع محاور ال يمكنها في نهايته ان تفرض ما تريـد،           للخط االعتدالي، فوقعت من حيث ال تدري في         
وإزاء تلك المـشكلة ال تجـد       . بل ستجد انها مضطرة لالستجابة لما يطلب وإال فإن مأساتها ستكون اكبر           

حماس في ايديها الكثير من االوراق سوى التصعيد الكالمي بهدف دفع االطراف الى اتخاذ مواقف اكثر                
ما . ا كقوة تمثيلية وعسكرية على االرض، واالستجابة الى مطالبها المشروعة         اعتداال، والى االعتراف به   

تعرضه حماس من ابراز للعضالت ما هو إال صرخة مؤلمة إلنظمة االعتدال لتفهم موقفها واتخاذ سياسة                
مرنة تستجيب لمصالح كل القيادات الفلسطينية وليس الى مصلحة السلطة الفلسطينية المتمثلـة بـالرئيس               

 .ود عباس الذي يسير بالركب التسووي العربي حتى النهايةمحم
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إن مشكلة حماس هي مشكلة الدول العربية ايضا ألن االستمرار في تجاهل الحركة ومحاولة لي الـذراع                 
معها من شأنه ان يدفعها اكثر الى احضان ايران والى احضان اطراف اخرى ترى انه مـن مـصلحتها                   

ويبدو ان هذا تدركه مـصر جيـدا، وقـد عكـسته            . حقيق مكاسب سياسية  استخدام الورقة الفلسطينية لت   
تصريحات وزير الخارجية المصري بشفافية مؤخرا، وبدا في المظاهرات التي سـارت فـي طهـران                

لكن مصر على ما يبدو بدال من التروي واالنفتـاح ومعاملـة جميـع الفرقـاء                . وشوارع عربية اخرى  
مساوية، ومن دون ان تظهر للعالم العربي اسباب المالمـة الحقيقيـة            بالتساوي تجنح الى لوم الحركة الح     

ولذلك ال تجد مـصر سـوى تهديـد         . والتي هي في جوهرها رفض الحركة التسوية السلمية المعروضة        
الحركة بأن عنادها واستمرارها في السياسة الحالية، سيؤدي الى اطالق يد اسرائيل وتـدمير الحركـة،                

 . القيادات في حماس وتقبل بما هو معروض عليهاوذلك على امل ان ترتدع
يعرف العرب تماما وعلى رأسهم دول االعتدال ان اسرائيل ال تريد حال للقضية الفلسطينية، وال ترغب                 
بالتفاوض إال من اجل التفاوض وهو ما عبر عنه مسؤول اسرائيلي بقوله نرحب بالتفاوض كلما اسـتمر                 

. رة اخرى، نفاوض من اجل المفاوضة ونغير الحقائق علـى االرض          بعبا. وال نرغب بأن تتحقق نتائجه    
ويعرف العرب ايضا ان غض النظر عن اسرائيل وتركها تدمر حركة حماس لن يفيد شيئا ألن العـرب                  
سيحرمون من ورقة تفاوض قوية ال يمكن إلسرائيل ان تتجاهلها، وبالتالي فإنهم بذلك يـسلمون انفـسهم                 

رف العرب ايضا ان ايران لها مصالح، ولكنهم بترك حماس اعطوا ايـران             ويع. طواعية للعدو الغاصب  
ولكن يجب على   . الورقة التي يصرخون االن ويشتمون ألنها حصلت عليها بسبب سياستهم غير المتزنة           

حماس ان تعرف ايضا انها ال يمكن ان تعيش خارج محيطها العربي وال يمكن لها ان تحافظ على نفسها                   
ولذلك فإنه يتوجب علـى     . ئام مع المحيط وال اقصد هنا الجماهير بل االنظمة العربية         من دون العيش بو   

حماس ان تخرج من لعبة المحاور بقدر ما امكن، وتتجنب اية مواجهة ممكنة ألنه في النهاية لن تكـون                   
ا، وقد يكون هذا القول صعبا، ولكن الحقائق على االرض هي التي تفرض نفسه            . قادرة على هزيمة العدو   

ومن دون العرب ومساعدتهم، ومن دون التكاتف الفلسطيني من السهل جدا ابتالع حركة حماس ومعهـا                
 .تتالشى ورقة ممانعة هامة ال يمكن للشعب الفلسطيني ان يفاوض من دونها

حركة حماس حركة تحرر من الطراز االول، واية حركة ترتكب اخطاء، ومن الضروري جدا ان يعمـد   
انها وبالذات الكتاب العرب الذين على ما يبدو عمد بعضهم الى رميهـا بكـل الـتهم                 الجميع الى احتض  

ليس صـحيحا ابـدا ان حركـة        . وتوجيه سهام النقد الجارح اليها، واعتبارها حصان ايران في فلسطين         
حماس هي حصان طراودة، وليس صحيحا انها ال تقاتل من اجل الشعب الفلسطيني، بل انها مثـل بقيـة          

تحاول البقاء في منطقة ال تجتمع انظمتها على شئ، وكأي حركة تحرر لن تمانع ان تمد اليـد                  الحركات  
يجب علينا جميعا ان نقف مع تلك       . الى اي كان يريد ان يساعدها، بغض النظر عن اهداف تلك المساعدة           

صل العـرب   الحركة، ألنها الورقة االخيرة في يد العرب والورقة الرابحة في اية مفاوضات يمكن ان يح              
ويجب علينا جميعا ان نناشد قياداتها ان تنتهج االعتدال وتفكر ال فـي          . والفلسطينيون خاللها على شئ ما    

نفسها بل في شعبها، ومستقبله ألن المرحلة التي تعيشها مرحلة حاسمة تشبه كثيرا مرحلة العراق ما قبل                 
ن التحدي، ورحم اهللا امرءا عرف قـدره        ما نطلبه من الحركة كثير من الصبر وقليل م        . الغزو االمريكي 

 .فوقف عنده
  ٢١/١٢/٢٠٠٨ المصريون،صحيفة 
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 ماذا جرى في مجلس األمن؟  .٦١
  منير شفيق

- عن مجلس األمن تعلق بعملية السالم والموضوع الفلسطيني٢٠٠٨ لعام ١٨٥٠صدر قرار حمل الرقم 
من التداول الفلسطيني والعربي الرسمي فضالً وبالمناسبة، استبعد استخدام القضية الفلسطينية . اإلسرائيلي

 .عن الدولي، وال يخفى المغزى من هذا االستبعاد
، وعلى التزامه االستمرار في مسيرة ٢٠٠٢وشدد القرار المذكور على أهمية مبادرة السالم العربية لعام 
ية التي تلتزم مبادئ دعم الحكومة الفلسطين«المفاوضات الثنائية، وطالب الدول والمنظمات الدولية بـ 

المجموعة العربية وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تقدم المساعدة لتنمية االقتصاد 
، بل ناشد أن يرتفع مستوى الدعم المالي إلى الحد األقصى ليسهم في برنامج بناء المؤسسات »الفلسطيني

 .لتنمية االقتصاد، تحضيراً إلنشاء الدولة
بااللتزامات واالمتناع عن اتخاذ « مجلس األمن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى الوفاء ودعا قرار

 ).مساواة في غير مكانها بالتأكيد(» أية خطوات قد تقوض الثقة أو تخل بنتائج المفاوضات
قدة إلى هنا، يكون مجلس األمن قد حول المفاوضات الثنائية ومسار أنابوليس ودعم حكومة سالم فياض فا

الشرعية إلى قرار سوف يطلقون عليه كغيره زوراً وظلماً أنه تجسيد للشرعية الدولية، مما يضيف سبباً 
آخر إلى رفض هذه الشرعية والطعن بها لمخالفتها للميثاق والقانون الدولي، وشجب تنصيب مجلس 

 .والقانون الدولياألمن في مقام القاضي في صراعات تخص الشأن الداخلي للشعوب كما ينص الميثاق 
أما األخطر، فالخوف مما قد تسفر عنه المفاوضات الثنائية من اتفاق يتضمن تنازالت أساسية في ثوابت 

فقرار مجلس األمن يستبق هذا االتفاق بدعمه سلفاً وتغطيته من خالل مجلس األمن . القضية الفلسطينية
 .الذي سطا على الشرعية الدولية

ة التسوية إلى المفاوضات الثنائية بإشراف الواليات المتحدة األميركية يعني تجاوز يجب أن يلْحظَ أن إحال
 ناهيك عن إلغاء -بما فيها الصادرة عن مجلس األمن في ظروف تاريخية محددة-القرارات الدولية 

كله إلرادة المتفاوضين، أي اإلرادة » الموضوع«الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني، وذلك بإخضاع 
رغم ما حملته من إجحاف للشعب الفلسطيني، ولكنها » المرجعيات«سرائيلية األميركية، وبهذا تسقط اإل

تضمنت بعض الحقوق الجزئية حين صدورها، وهو ما جرى التخلص منه عندما أجل الموضوع إلى 
 .المفاوضات الثنائية، أي لما يوافق أو ال يوافق عليه المفاوض اإلسرائيلي وشريكه األميركي

، أما القصد فليس االهتمام ٢٠٠٢على أن قرار مجلس األمن شدد على أهمية مبادرة السالم العربية لعام 
رغم التحفظ عنها لما قدمته من تنازالت مجانية في مقدمها االستعداد (بالمبادرة المذكورة بكل جوانبها 

 مجلس األمن التأكيد عليه وهو الجانب الذي أراد) لالعتراف الدبلوماسي العربي بالكيان الصهيوني
فقد جاء في القرار حض على . كما هو منطوق المبادرة» السالم الشامل«ورفض ربطه بإنجاز ما يسمى 

تكثيف الدبلوماسية التي تعزز في إطار مسار مواز للتقدم المحرز في العملية الثنائية، االعتراف «
في سياق تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في المتبادل والتعايش السلمي بين جميع الدول في المنطقة 

 .الشرق األوسط
في إطار مسار مواز للتقدم المحرز «وأسرعت وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس لتفسير معنى 

يجب على العرب أن يمدوا اليد إلى إسرائيل، وكذلك على إسرائيل أن تمد «: قائلة» في العملية الثنائية
 .»اليد إلى العرب

طبعاً ليس هنالك من جديد في الموقف األميركي أو الموقف اإلسرائيلي من المبادرة، إذ طالبا منذ اليوم 
األول باالعتراف الدبلوماسي العربي دون ربطه بالشرط الخاص بإنجاز التسوية، بل اعتباره مشجعاً 

لخارجية السعودي سعود عليها، ولكن الجديد هو وجود أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ووزير ا
الفيصل بوصفه رئيس مجلس الجامعة العربية في إطار مناقشات سبقت تقديم مشروع القرار إلى مجلس 
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األمن، وقد صحب ذلك دعم غير متحفظ من جانب عمرو موسى لتقديم مشروع قرار لمجلس األمن، 
لقرار من قبل أمين عام هل هناك موافقة أو توافق على هذا ا: ، والسؤال١٨٥٠ويقصد القرار رقم 

الجامعة؟ والسؤال الثاني حول تصريح كونداليزا رايس في اجتماع لممثلي عدد من الدول العربية مع 
عبرت «وقد أشارت فيه إلى أن الدول العربية ) دول الفيتو في مجلس األمن زائد ألمانيا (١+٥مجموعة 

اع أن ممثلي الدول العربية أعلنوا ، وتسرب من االجتم»عن قلقها من سياسة إيران في المنطقة
الهيمنة اإليرانية «مع إيران وسرب بأن تلك الدول ترى أن » ١+٥«معارضتهم ألية صفقة بين مجموعة 

 .»أخطر من ملف إيران النووي
 وتناول موضوع البرنامج النووي اإليراني ١٨٥٠هذا يعني باختصار أن ثمة عالقة بين صدور القرار 

ا وأوروبا، كما ثمة عالقة بين الموقف العربي، والجديد الذي طرأ عليه من موضوع من جانب أميرك
، ليس بالنسبة إلى البرنامج النووي اإليراني فحسب، وإنما أيضاً ١+٥إيران والمساومة مع مجموعة 

 إلى هذا الطلب العربي فال يبقى لديها ١+٥رفض العرض الغربي المقابل له، فإذا استجابت مجموعة 
 .»أي العصا دون الجزرة«ر إما الحرب وإما نزع البرنامج النووي بال صفقة غي

المشكل هنا هو في االنتقالة الجديدة التي أحدثها بعض الدول العربية وأمين عام الجامعة العربية من 
موضوعي التسوية والبرنامج النووي اإليراني، وذلك باتجاه السعي إلغالق الملف الفلسطيني وفقاً لما 

، ولكن مع االشتراط على الطرف ١ستسفر عنه المفاوضات الثنائية ولتحويل إيران إلى موقع العدد رقم 
 .والحفاظ على العصا» الجزرة«الغربي إسقاط 

 مشاركة مع ١٨٥٠أما الجديد اآلخر، فقد أتى من الرشوة التي أعطيت لروسيا بتقديم مشروع القرار 
جتماع موسكو استمرارا الجتماع أنابوليس، وذلك في أجواء كانت أميركا، إلى جانب التوافق على عقد ا

هل هذه االنتقالة : متجهة إلى التأزيم بعد أحداث جورجيا ونصب الصواريخ المتقابلة في أوروبا، والسؤال
تعبير عن اتجاه أميركي قادم في عهد أوباما يستهدف التركيز على إيران ومهادنة روسيا والصين، علماً 

الصهيوني على الرؤية األميركية التي ال بد -طق في هذه المعادلة غير غلبة الموقف اإلسرائيليأن ال من
 من أن ترى روسيا الخطر األكبر على المستوى العالمي، وترى الصين الخطر األكبر تجارياً؟ 
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