
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عن استشهادهاإلعالن سنوات من ٦ تعتقل احد قادة القسام بعد األمنية بنابلس األجهزة
  حال دون الهجوم االسرائيلي على غزة لغاية اآلنالرئيس المصري :مصادر اسرائيلية
 غزةى إلدخال مساعدات طبية إل  بوقف إطالق الصواريخ مصرياًحماس تقبل عرضاً

  في لبنان ينتخب قيادة جديدةفتحمؤتمر 
 أزمة خبز خانقة في القطاع بسبب نفاد الدقيق وغاز الطهي

 معابر جدار الفصل العنصري ستحيل الضفة غزة أخرى: البنك الدولي

 في روسياًاًعباس يتلقى دعم
يجدد تمسكه ومواجهة حماس 

  متزامنةبانتخابات 
  

 ٤ص ... 

 ٢٣/١٢/٢٠٠٨١٢٩٢الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٩٢:         العدد       ٢٣/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "خطوة مجنونة"رفض حماس لتمديد التهدئة و ... باق في منصبهعباس: ادحّم .٢
 ٦  عباس حريص على استمرار التهدئة: أبو ردينة .٣
 ٦   وفتح معابر غزةنه سيطلب من أولمرت وقف االعتداءاتأأردوغان أبلغ هنية :النونوطاهر  .٤
 ٦  القانون الدولي اإلنساني أقوى من أي اتفاقيات ثنائية وعلى مصر فتح معبر رفح: عدوان .٥
 ٦  هو عنوان ممارسة العقوبات الجماعيةاإلسرائيلي االحتالل: عمرو .٦
 ٧   شهرا٤٠ً تحكم على عدد من نواب حماس بالسجن لمدة "إسرائيل" .٧
 ٧  خدماتها المقدمة لالجئين" األونروا"منظمة التحرير ترفض تخفيض  .٨
 ٨  عن تغييرات في السلك الدبلوماسي الفلسطينيأنباء": القدس العربي" .٩

    
    :المقاومة

 ٨   عن استشهادهاإلعالن سنوات من ٦ تعتقل احد قادة القسام بعد األمنية بنابلس األجهزة .١٠
 ٩   هجماتها ورفعت الحصار"إسرائيل"أوقفت إذا  مستعدون لتطبيق تهدئة أطول: الزهار .١١
 ٩  غزةى إلدخال مساعدات طبية إل  بوقف إطالق الصواريخ مصرياًحماس تقبل عرضاً .١٢
 ٩    في المعتقل٢٣األسير الجعيدى يدخل عامه  .١٣
١٠   يد التهدئة يعكس اتزان قرارات الحركةعدم تمد: أسرى حماس .١٤
١٠  التوطين والتهجير يدمران حق العودة: الجبهة الشعبية .١٥
١٠   المرجعية الوطنية لن تكون بديلةً للمؤسسات الرسمية: الحيةخليل  .١٦
١٠   الحديث عن نقل الحوار من مصر دليل علي عدم الرغبة في إنهاء االنقسام : عزام األحمد .١٧
١١    البارداحتجاجا على تأخير اعمار إضراباً في شمال لبنان ينفذون فصائل واللجان الشعبيةال .١٨
١١    في لبنان ينتخب قيادة جديدةفتحمؤتمر  .١٩
١٢  عسكريون فتحاويون يتهمون فياض بعدم دفع رواتبهم أسوة بزمالئهم في الجبهة الشعبية .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   حال دون الهجوم االسرائيلي على غزة لغاية اآلنالرئيس المصري :مصادر اسرائيلية .٢١
١٣   القاهرة الخميس لمباحثات مع مبارك تشمل تمديد التهدئةستزورليفني ": الشرق األوسط" .٢٢
١٣   تحشد الدعم الدولي لشن عدوان واسع على غزة"إسرائيل" .٢٣
١٣  دة حماسهدفنا االستراتيجي يجب أن يكون سحق قيا: رئيسة الكنيست .٢٤
١٤   الموساد في العراق ولبنان وفلسطينوإخفاقات أخطاء يكشف إسرائيليكتاب  .٢٥
١٤   نصبت صواريخ نووية في إثيوبيا باتجاه مصر والسعودية"إسرائيل" :خبير عسكري أمريكي .٢٦
١٤ ي أنقرة للدفع باتجاه مفاوضات مباشرة مع سوريةأولمرت ف .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٥ أزمة خبز خانقة في القطاع بسبب نفاد الدقيق وغاز الطهي .٢٨
١٥  "عوفر"قوات االحتالل تواصل التنكيل بأسرى معتقل  .٢٩
١٥ جريمة االعتداء على مسجد البحر في يافا  ورابطة العلماء يدينانتميميال .٣٠
١٦   يعثر عليه في القدس من العمالتتستولي على أكبر كنز" إسرائيل" .٣١
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١٦   خمسة فلسطينيينوعلى متنهاغزة  غادرت لكسر الحصار "الكرامة"سفينة  .٣٢
١٦ كسر الحصارل" األخوة"سفينة في  ومؤسسة تشارك ة هيئ٤١ .٣٣
١٦  منع الصيادين من اإلبحاري وقبالة رفحكثف انتشاره ياالحتالل  .٣٤
١٧   وبلجيكا على ملكية منزل فلسطيني"إسرائيل"نزاع بين  .٣٥
١٧ االحتالل يمنع األسرى من مقابلة المحامين والصليب األحمر :"نادي األسير" .٣٦
١٧  في لبنان على عدة دول نتوزيع الالجئين الفلسطينيي تنبه على خطورة مشروع ثابتمنظمة  .٣٧
١٧  اإلسرائيلي للتصدي للعدوان "الوفاق الداخلي والوحدة"شخصيات فلسطينية تؤكد ضرورة  .٣٨
١٨ "الكرامة"عتقل ناشطة سالم بتهمة دخول القطاع على متن سفينة ياالحتالل  .٣٩
١٨   يةجائزة حقوق يتسلم رئيس لجنة الالجئين في المجلس الوطني  .٤٠
١٨  مسيرة أطفال في مخيم الفارعة تضامناً مع غزة .٤١
   

   :ثقافة
 ١٨  ثقافة العربيةللعاصمة في احتفالية مشروعا  ١٤٣: الحسيني .٤٢
   

   : األردن
١٩   الجئاً فلسطينيا٨٥٠ًة تناشد سوريا استضافةاألردني النقابات المهنية .٤٣
١٩ " إسرائيل"اجتماع للمياه بحضور : األردن .٤٤
   

   :لبنان
١٩  بري والسنيورة ورعد يرفضون تنصل الجميل من فلسطين  .٤٥
٢٠  بوعينلو كان عندنا ثالث طائرات لحسمنا معارك البارد في أس: الياس المر .٤٦
٢٠ على األمة أن ال تبقى متفرجة أمام المجزرة التي تنتظر غزة: فتحي يكن .٤٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   لن توقف الصواريخبغزةفي تنفيذها " اسرائيل"العملية العسكرية التي تفكر : ياسر رضا .٤٨
٢١   إيران تسعى للسيطرة على المنطقة بتعميق االنقسام الفلسطيني: مصر .٤٩
٢١ مصر والسلطة مع التهدئة لكن حماس ال تريدها: السفير بسيوني .٥٠
٢١  من شن هجوم عسكري في غزة القاهرة تحذر .٥١
٢١ رئيس التونسي يجدد دعم بالده الثابت للقضية الفلسطينيةال .٥٢
٢٢   أو انتهاء التهدئة القاهرة غير مسؤولة عن فشل الحوار الفلسطيني: أكاديمي مصري .٥٣
٢٢  أصوات في المغرب تدعو إلى فك الحصار .٥٤
٢٢      اليهودي بمصر" أبو حصيرة"اعد الرفض الشعبي الحتفال تص .٥٥
٢٢ "إسرائيل"سوريا قد تدخل في مفاوضات مباشرة مع : األسد .٥٦
   

   :دولي
٢٣  معابر جدار الفصل العنصري ستحيل الضفة غزة أخرى: البنك الدولي .٥٧
٢٣    أربعة أسباب وجيهة لفك العزلة السياسية عن قطاع غزة:سابق دبلوماسي بريطاني .٥٨
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٢٣  السالم ال يتحقق إال بإخالء جميع المستوطنات: وزير بريطاني .٥٩
٢٤ موسكو تدعو إلى فك الحصار .٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  عدنان أبو عامر... تحدي اللحظة وسؤال المستقبل.. نطالقة حماسا .٦١
٢٧  فهمي هويدي... !!حالل على كلينتون حرام على غزة .٦٢
٢٨  نقوال ناصر... للمرة الثانية ، االمم المتحدة تمنح شرعيتها السرائيل .٦٣
٣١  فهمي هويدي... يسألونك عن التهدئة .٦٤
٣٤  هاني المصري... انهيار شامل أم تصعيد تحت السيطرة؟: مصير التهدئة .٦٥
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
  متزامنة بانتخابات يجدد تمسكهو في مواجهة حماس  روسياًاًعباس يتلقى دعم .١

 رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن       أن، موسكومن    ٢٢/١٢/٢٠٠٨ نوفوستي،وكالة  ذكرت  
. أن االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في فلسطين ستجري في وقت واحد في ظل توافق الظروف المناسبة              

فـروف فـي موسـكو      وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سـيرغي ال            
". إننا جاهزون إلجراء هذه االنتخابات في أقرب وقت في ظل تـوفر الفرصـة المناسـبة               : "]أمس[اليوم

 .وأعرب عباس عن أمله في استئناف الحوار الوطني الفلسطيني في أسرع وقت ممكن
ألول هذا والتقى عباس في موسكو الفروف وبحث معه تفاصيل عقد مؤتمر موسكو للسالم في النصف ا               

نحـن مـستعدون    : " وقـال  ،أكد الفروف أن روسيا مستعدة لتقديم دعم مالي لفلسطين        و. من العام المقبل  
لتشجيع التعاون االستثماري لشركاتنا مع فلسطين، وتوجد بهذا الصدد خطط ملموسة ستتم مناقشتها فـي               

في الشرق األوسط فـي     وأعرب الفروف عن أمله في إمكانية مواصلة محادثات السالم          ". الكرملين اليوم 
 أنابوليسوأشاد برغبة واهتمام الرئيس عباس وفريقه بعملية السالم التي انطلقت في            . موسكو العام القادم  

وأكد أن العملية السلمية ستكون ناجحة فقط في حال التزام األطـراف            . ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني في  
األعمال اإلرهابية وعن الخطوات التـي تعرقـل         أي التخلي عن     -" خارطة الطريق "المعنية ببنود خطة    

تسوية المسائل الخاصة بالوضع النهائي للدولة الفلسطينية، وخاصة سياسة االسـتيطان التـي تنتهجهـا               
 .  على حد تعبيره،"إسرائيل"

نقال عن مصدر في الكرملين أن قضايا تقديم المساعدات إلى فلسطين من أجـل              " نوفوستي"وأفادت وكالة   
طة فعالة وقوية ومؤسسات الدولة ومعالجة القضايا االقتصادية واالجتماعية ستبحث مـع القيـادة              بناء سل 

 . الروسية اليوم
القيادة  "إنالفروف قال   ، أن   .)أ.ب.د(و .)ب.ف.ا (نقالً عن وكالتي   ٢٣/١٢/٢٠٠٨الدستور،  وأضافت  

كما  .قد ضمني لحركة حماس   ، في ن  "الروسية تساند وتدعم عباس الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني كله        
وصعد من لهجته ضد حماس منتقدا ما وصـفه ب           " عنف وأي اإلرهاب" ضرورة نبذ    إلى الفروف   أشار

  .ومقاطعتها للحوار الفلسطيني للمصالحة" استفزازاتها"
 أشـار كما . دورها في عملية السالم" يقدر" انه وأوضح روسيا إلىووجه الرئيس عباس الشكر من جانبه    

 تتواصل المفاوضات في موسكو فـي       أن في   أمله عن   وأعرب" أنابوليسمؤتمر  ) "بمقررات(كه   تمس إلى
٢٠٠٩.  
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الـرئيس الروسـي ديميتـري    أن  الوكاالت،نقالً عن وموسكو من   ٢٣/١٢/٢٠٠٨الـسفير،   وجاء في   
ـ "، مضيفاً "أهنئكم على انتخابكم رئيسا لدولة فلسطين    " خالل استقباله عباس،      قال ميدفديف، ق مـن  أنا واث

، فيمـا صـّعد وزيـر       "أننا سنعمل معا بطريقة مثمرة، ال سيما أن المشاكل التي تشهدها المنطقة تتفـاقم             
ومقاطعتها مؤتمر الحوار   " استفزازاتها"الخارجية الروسي سيرغي الفروف من لهجته ضد حماس منتقدا          

 . الفلسطيني في القاهرة
من شأنها  "زيارة عباس، أمس األول، إلى الشيشان       الروسية أّن   " كومرسانت"وفي السياق، ذكرت صحيفة     

، كونه الزعيم المسلم األول الذي يتوجه إلى غروزني، حيث وصـف ميدفيـديف هـذه                "إرضاء موسكو 
 ".كانت مفيدة جداً"الزيارة بأنها 

رئيس مجلس المفتين في روسـيا       أن   الوكاالت،نقالً عن   وموسكو  من   ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وأوردت  
لدين قام بتقليد عباس وسام الفخر الذي يعتبر أعلى وسام للمسلمين في روسيا، وأكـد عـين                 راوي عين ا  

لخدماته في بناء أركان الدولة الفلسطينية وقسطه المـشرف فـي           "الدين أن عباس منح هذا الوسام تقديراً        
السالم والوفاق  في الشرق األوسط وتعزيز     " السالم"وإحالل  "  اإلسرائيلي -قضية تسوية النزاع الفلسطيني     

  .في الحوار بين الديانات وتنمية العالقات األخوية بين فلسطين وروسيا
كما زار عباس كاتدرائية التجلي حيث وضع إكليال من الزهور على قبر بطريرك موسكو وسائر روسيا                

  .الراحل ألكسي الثاني
  
  "خطوة مجنونة"رفض حماس لتمديد التهدئة : ادحّم .٢

 محمـود عبـاس فـي       الفلسطيني للرئيس   اإلعالمياد المستشار   شدد نمر حمّ  : التوكاال – فلسطين اليوم 
مسألة الخالف مع حمـاس     "خالل تواجده بالقاهرة على أن      ) أ.ب.د(حديث خاص لوكالة األنباء األلمانية      

، مقراً في الوقت نفـسه      "وأخذ األخيرة لقطاع غزة كرهينة ال تعنى أن يتم تجميد أي عمل فلسطيني آخر             
أما عـن    ".سيطرة حماس على القطاع تقلص فعليا من مساحة الدولة التي يحكمها الرئيس أبو مازن             "بأن  

كيفية إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من الضفة وقطاع غزة رغم سيطرة حمـاس علـى                 
دون اسـتجابة   ذا استمر الحال خالل الشهرين القادمين كما هو بال مخرج و          إ"األخيرة، فقد قال حماد إنه      

 انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وسيكون لكل طرف        إلجراءمن حماس لجهود المصالحة فستتم الدعوة       
   ".إذا ما قرر المشاركة مرشحه الرئاسي وقائمته الخاصة للمجلس التشريعي

ـ              الخطوة المجنونة  "من ناحية أخرى وصف مستشار عباس رفض حماس لتمديد التهدئة في قطاع غزة ب
 أنهـم ال    إلظهـار  وذلك   الفلسطينيصرف يهدف لتحقيق مصالحهم الخاصة كتنظيم ال مصلحة الشعب          وت

إذا "وشدد على أنـه      ". أنهم جزء من الضحية المسماة غزة      إلظهاريزالون حركة وفصيل مقاومة وأيضا      
متوقعـا أن   "  سيزيد سـوءا   اآلن اتخذ بسبب كثرة الخروقات اإلسرائيلية، فإن الوضع         باإللغاءكان القرار   

تزيد إسرائيل من عدوانيتها خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات اإلسرائيلية والتي سيحاول المتنافـسون              "
   ".الفوز بها على حساب دماء الشعب الفلسطيني

 صورايخ منزلية الصنع أمام آلة الحـرب العـسكرية          بإطالقجدوى التهديد بالمقاومة    "وتساءل حماد عن    
العالم اآلن سيقول أن من رفض      .. ماذا ستفيد المزايدة والعنتريات الكبيرة لحماس     : "ائالق" الهائلة والمدمرة 

وأضاف حماد أنه ال يريد الدخول فـي     ".التهدئة هو حماس وبالتالي يتحول شعب غزة الضحية إلى جالد         
التساؤل هل صدر القرار من دمشق أم من طهران أو غيرهم ألنه بال شك هنـاك أطـراف                  "تفاصيل و   

  ".إقليمية وليس فقط سوريا وإيران تشجع حماس في ممارستها وتصرفاتها
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية 
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  عباس حريص على استمرار التهدئة: أبو ردينة .٣
، "خطورة انهيار التهدئة  "حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من          : والوكاالت،  "السفير"

حريص على استمرار التهدئة، ويبذل كل الجهد بهـذا الخـصوص   " أّن الرئيس محمود عباس    مشيراً إلى 
 ". لكي ال تتدهور األمور

 ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  وفتح معابر غزة" االعتداءات"نه سيطلب من أولمرت وقف أ أردوغان أبلغ هنية :النونوطاهر  .٤

أردوغان رئيس الحكومـة الفلـسطينية      رجب طيب   التركي  هاتف رئيس الوزراء     : حسني محلي  -أنقرة  
 عـن   المقالة إسماعيل هنية وأبلغه بأنه سيطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت برفع الحصار            

 أردوغان أبلغ هنية انه سـيطلب مـن         أنوأعلن المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو        . قطاع غزة 
 أردوغـان أطلـع   "إن هنية   " فرانس برس  "ـقال النونو ل  و .وفتح معابر غزة  " االعتداءات"أولمرت وقف   

على تطورات الوضع ونتائج الحصار اإلسرائيلي كما شكره على المساعدات التي تقدمها بالده للـشعب               
  ".الفلسطيني

لفتت االنتباه إلى التحركات التركية األخيرة على صعيد الملف الفلـسطيني           قد  مصادر دبلوماسية   ت  وكان
 أردوغان اتصل هاتفيا مع هنية وبحث معه مجمل التطورات األخيرة في غزة والتـوتر               أيضا، وقالت إن  

  .بين حركتي فتح وحماس ومستقبل التسوية
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  القانون الدولي اإلنساني أقوى من أي اتفاقيات ثنائية وعلى مصر فتح معبر رفح: عدوان .٥

د ال تقيد مـصر فـي       يإن اتفاقية كامب ديف   : "ية عاطف عدوان في تصريحات صحف     .قال النائب د  : غزة
موضوع فتح معبر رفح ألنه لم يدرج في االتفاقية أصالً، ومصر ليست طرفا في اتفاقية المعـابر لعـام                   

، وغير ملزمة بأي شيء تجاه اإلسرائيليين ال فيها وال في غيرها، ولكن لألسف تقوم مصر بعملية                 ٢٠٠٥
حتى لو كان هذا األمـر كـذلك فهنـاك          : "وأضاف ".واصل إغالقه منع الدخول والخروج من المعبر وت     

القانون الدولي الذي هو أعلى من القانون المحلي واالتفاقيات الثنائية بين األطراف الذي يفـرض علـى                 
الدول عدم تعريض حياة المجتمعات للخطر، وهناك القانون اإلنساني الذي يفرض على مصر وغيرهـا               

هو في حالة حصار على غرار المجتمع الفلسطيني، ويعد أي تقصير فـي هـذا               أن تقدم ما يلزم لمجتمع      
األمر مخالفة لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي، وهذا األمر تستطيع مصر أن تستند إليه في الخروج مـن                 

 ".أي حرج يتسببه لها العدو اإلسرائيلي
التهدئة هو العدو الصهيوني الذي قـام       الذي أفشل   : "وحول االتهامات الموجه لحركته بإفشال التهدئة قال      

".  فلسطينيا في قطـاع غـزة      ٢٠بعدة اجتياحات سبقت موعد انتهاء التهدئة، أدت إلى استشهاد أكثر من            
إن ما قامت به الفصائل عبارة عن رد فعل وليس خارج عن مفاهيم التهدئة، والـذي يتحمـل                  : "وأضاف

الل لم يلتزم بشروط التهدئة بفتح المعابر وإنهاء الحصار         ، مشيرا إلى أن االحت    "خرق التهدئة هو االحتالل   
 ". ووقف العدوان وهذه القضايا قام بالتفاف عليها

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  هو عنوان ممارسة العقوبات الجماعيةاإلسرائيلياالحتالل : عمرو .٦

ل خـال جامعة الدول العربية     قال نبيل عمرو سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في            :وفا –القاهرة  
 بجامعـة القـاهرة،     اإلعالم بالتعاون مع كلية     اإلنسانندوة نظمتها جمعية الشرق األوسط للسالم وحقوق        

 على ممارسات حماس في     وتعقيباً . هو عنوان ممارسة العقوبات الجماعية     اإلسرائيلي االحتالل   إن،  أمس
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أن عدم قول الحقيقة يشجع العمل على مواصلة         مع موضوع القطاع، أوضح عمرو       اإلعالمغزة وتعامل   
وشدد على ضرورة مراعاة التوازن عن طرح الموضوع الفلـسطيني           .السير على نفس طريق االنتحار    

فأنا من تجربتي الشخصية انتقدت السلطة الوطنية قبـل أن انتقـد حمـاس              : ، مضيفا اإلعالمفي وسائل   
 معها انصر أخـاك     المسلمون اإلخواناس كما يتعامل    ألعطي نفسي الثقة، أما أن نتعامل مع موضوع حم        

 .ظالما أو مظلوما فهذا أمر غير صائب ويتنافى والحقيقة ومع مصلحة شعبنا
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 

  
   شهرا٤٠ً تحكم على عدد من نواب حماس بالسجن لمدة "إسرائيل" .٧

 عدد من نواب حماس معتقلين فـي         على أمس إسرائيليةحكمت محكمة عسكرية    :  وليد عوض  -رام اهللا   
 العـسكرية  "سـالم "وحكمت محكمة .  شهرا٤٠ بالسجن لمدة    ٢٠٠٦ منذ عام    اإلسرائيليسجون االحتالل   

عماد نوفل من قلقيلية والشيخ رداد من طولكرم بالسجن         وب حسني البوريني من نابلس      واالنكل من   على  
  . شهرا٣٥ًسجن من طولكرم بال  شهراً، والشيخ فتحي القرعاوي٤٠لمدة 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  خدماتها المقدمة لالجئين" األونروا" التحرير ترفض تخفيض منظمة .٨

مضطرة للتكيف مع حجم    "، وهي   "تواجه أزمة مالية  "قالت وكالة األونروا إنها     : نادية سعد الدين   -عمان  
ثة لتجنب أي مساس بالخـدمات المقدمـة   ستبذل الجهود الحثي"، ولكنها "الدخل المالي الوارد إلى ميزانيتها  

  ".لالجئين الفلسطينيين
تخفيض الخـدمات المقدمـة   "غير أن دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أكدت رفضها     
وقال نائب رئـيس الـدائرة       ".إلى الالجئين الفلسطينيين من قبل وكالة األونروا بما يشكل مساساً بحقوقهم          

الدائرة تعرب عن قلقها الشديد إزاء أنباء تحدثت عن عزم األونروا تخفيض خـدماتها               "محمد أبو بكر إن   
األردن وسورية ولبنان والضفة الغربيـة      (المقدمة إلى الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس         

ـ    ".كإجراء لمواجهة أزمتها المالية   ) وقطاع غزة  ـ     " الغد"وشدد أبو بكر ل ذا إجـراء   على أن اتخاذ مثل هك
، ١٩٤٩ الصادر عام    ٣٠٢يشكل مساساً بحقوق الالجئين الفلسطينيين التي كفلها قرار األمم المتحدة رقم            "

 تقشفية،  إجراءات، وذلك إشارة إلى توجه األونروا في أزمتها المالية الخانقة إلى            "الخاص بإنشاء األونروا  
 مليون دوالر من ميزانيتهـا المخصـصة        ٤٥وتخفيض حجم خدماتها المقدمة لالجئين، عبر اقتطاع نحو         

  .لمجاالت التعليم والصحة واإلغاثة االجتماعية
 لألونـروا الدول المانحة إلى استمرار دعمهـا       "ودعا   ،"تبعات اتخاذ مثل هكذا قرار    "وحذر أبو بكر من     

 على االسـتقرار  وزيادته لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين، ولتكون عامالً مساعداً    
 قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها      أساسوالسالم لحين التوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين على          

  .، الذي ينص على حق العودة والتعويض"١٩٤قرار 
تبذل الجهود الحثيثة من أجل تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين،         "من جانبها، قالت وكالة األونروا بأنها       

مـن الـسابق    "، ولكنه   " كل جهدها لتجنب أي مساس بها نتيجة األزمة المالية التي تواجهها راهناً            وستبذل
ولفت مدير اإلعالم في األونـروا       .، على حد قولها   " القتطاعات في الخدمات   إجراءات الحديث عن    ألوانه

 ١٥٠م المقبـل إلـى      األونروا تواجه عجزاً مالياً متوقعاً وصوله العا      "مطر صقر في هذا السياق إلى أن        
 مليون دوالر من أجل تغطية ميزانيتها العامة للعـام          ٥٤٥مليون دوالر، بينما ستطلب من المانحين مبلغ        

 من أجل تلبية االحتياجـات      ٢٠٠٩ مليون دوالر قيمة مناشدة طارئة لعام        ٢٧٥المقبل، إلى جانب حوالي     
  ".الطارئة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢٩٢:         العدد       ٢٣/١٢/٢٠٠٨ الثالثاء :التاريخ

 مليون دوالر إلعادة بناء وإعمار المخيمات، لم تتسلم منهـا           ٢٨٠وطرحت األونروا مناشدة طارئة بقيمة      
 بـأكثر   إيراداتهاكما تكبدت الوكالة خسائر مالية بسبب انخفاض حجم          . مليون دوالر  ٤٠حتى اآلن سوى    

  . مليون دوالر بسبب األزمة المالية العالمية٤٠من 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
   عن تغييرات في السلك الدبلوماسي الفلسطينيأنباء":  العربيالقدس" .٩

 السياسية الفلسطينية برام اهللا حـديث عـن اعتـزام الـرئيس             األروقةيدور في   :  وليد عوض  -رام اهللا   
وقالت مـصادر    . تغييرات في السلك الدبلوماسي الفلسطيني بهدف تفعيله       إجراءالفلسطيني محمود عباس    

 يونيو المقبـل،    / سفيراً لفلسطين بحلول حزيران    ٣٠ الحديث يدور على تغيير وضع       أنمطلعة  فلسطينية  
وسيركز التغيير الدبلوماسي، كما قال المصدر، علـى شخـصية           . بعضهم على التقاعد   إحالةحيث سيتم   

  المركز بالنسبة للقضية الفلسطينية، خـصوصا بعـد فـوز          ألهميةالسفير الفلسطيني الجديد في واشنطن      
  .أوباما المنتخب باراك األمريكيالرئيس 

 اسـتبدال  السياسية الفلسطينية فان تغييرات عباس خالل الفترة المقبلة تشمل           األروقةوحسب ما يدور في     
 احمد  .عدد من السفراء المعتمدين لدى بعض الدول العربية، وانه تم البدء بالسفير الفلسطيني في اليمن د               

 حيث تمت إقالته من منصبه      أيامة ذكرت أن أحمد الديك غادر صنعاء قبل         وكانت مصادر فلسطيني   .الديك
وحسب المصادر فان الديك قام بتوديع الرئيس اليمني علي عبـد اهللا             . بشخصية فتحاوية أخرى   الستبداله

  .صالح ورئيس الوزراء اليمني علي مجور قبل مغادرته لليمن
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   عن استشهادهاإلعالن سنوات من ٦تعتقل احد قادة القسام بعد  بلساألمنية بنا األجهزة .١٠

 الفلسطينية بنابلس شمال الضفة الغربية امس عن تمكنهـا          األمنية األجهزة أعلنت: ـ وليد عوض   رام اهللا 
 سنوات من التخفي واعالن استـشهاده خـالل اجتيـاح جـيش             ٦من اعتقال احد قادة كتائب القسام بعد        

 الفلسطينية في نابلس امس انها      األمنية األجهزة وأعلنت. ٢٠٠٢ئيلي الضفة الغربية عام     االحتالل االسرا 
واوضحت مصادر امنية   . خالل عملية وصفتها بالمعقدة   )  عاما ٣٦(اعتقلت رجب عوني توفيق الشريف      

رة فلسطينية بان االعداد العتقال الشريف استمر شهرين، مشيرة الى انه جرى اعتقاله في شارع الـشوتي               
  .غرب نابلس امس االول

واكدت المصادر ان الشريف مطلوب الجهزة االمن الفلسطينية منذ ما يزيد على اربع سـنوات، منوهـة                 
التـي  ) السور الـواقي  (اعلنت عن استشهاده بالبلدة القديمة من نابلس خالل عملية          " القسام"الى ان كتائب    

  .عثر على جثته في حينه وانه لم ي٢٠٠٢نفذها جيش االحتالل االسرائيلي عام 
ومن جهتها اكدت كتائب القسام اعتقال االجهزة االمنية الفلسطينية رجب عوني توفيق الـشريف الـذي                

فـي  " القسام"واوضح ابو عبيدة الناطق باسم كتائب       . ١٩٩٦تطارده قوات االحتالل االسرائيلي منذ عام       
س امس ان السلطة الفلسطينية كانت تطارد       حديث خاص للشبكة االعالمية الفلسطينية المحسوبة على حما       

  .، ضمن حملة لمالحقة المقاومة الفلسطينية١٩٩٨القيادي الشريف وانها اعتقلته عام 
، حيث اعلنت السلطة في حينه عن استشهاده في         ٢٠٠٢وبين ابو عبيدة ان الشريف اختفى تماما منذ عام          

  .فة الغربيةالحملة االسرائيلية الكبيرة والعدوان الواسع على الض
 -امـس االول  -على الرغم من ذلك بقي الشريف مطاردا حتى اعتقلته اجهزة سلطة عباس امـس             "وقال  

عندما كان متوجها الى اهله، وهذا يدل على ان تعاون السلطة االمني مع قوات االحتالل ضد المقاومـة                  
  ".الفلسطينية بلغ اعلى مدى بشكل خطير جدا وغير مسبوق
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لم تعلن عن استشهاد الشريف من قبل وانـه ال يوجـد اي بيـان               " القسام"ى ان كتائب    واكد ابو عبيدة عل   
  .يعلن استشهاده وان االحصائيات التي تصدرها حول اسماء الشهداء غير مدرج بها" القسام"رسمي عن 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  ت الحصار هجماتها ورفع"إسرائيل"إذا أوقفت  مستعدون لتطبيق تهدئة أطول: الزهار .١١

أكد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس   :غزة ـ وكاالت األنباء ـ رفح ـ من أحمد سليم   
أن الحركة مستعدة للعودة إلي التهدئة إذا التزمت إسرائيل بشروط هذه التهدئة فـي االتفـاق الـذي تـم                    

ألشرف أبوالهول منـدوب  وقال الزهار ـ في تصريحات هاتفية   .التوصل إليه في شهر يونيو الماضي
وإذا كانـت  ، األهرام ـ إنه سيتم تقويم الموقف بعد انتهاء فترة وقف إطالق الصواريخ لمدة يوم واحـد  

  .هناك مستجدات إيجابية فسيتم تمديد هذا الموقف
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨األهرام، 

  
  غزةى إلدخال مساعدات طبية إل  بوقف إطالق الصواريخ مصرياًحماس تقبل عرضاً .١٢

حركـة حمـاس     أن     )وكاالت(،  حامد جاد  غزة عن مراسلها من   ٢٣/١٢/٢٠٠٨لغد، األردن،   اذكرت  
وقال القيادي في حماس     . ساعة ٢٤أعلنت أمس موافقتها على وقف اطالق الصواريخ على إسرائيل لمدة           

 الصواريخ من غزة كي يـتمكن       إطالق ساعة لوقف    ٢٤ المصريين   اإلخوةعرض علينا عبر    "ايمن طه   
 الى قطاع غزة عن طريق معبر كـرم ابـو سـالم،             اإلنسانية المساعدات   إدخالمصريون من    ال اإلخوة

  ". ساعة٢٤والفصائل الفلسطينية ليس لديها من مانع ولذلك اعطي المصريون 
  ". ساعة سارية المفعول اعتبارا من اليوم٢٤هذه تهدئة لمدة "واضاف طه 

حركته لم توافق على تهدئة الربع وعشرين سـاعة         لكن داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد قال ان          
  .وانها مستمرة في هجماتها

من ناحيته قال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة اسماعيل هنية المقالة في غزة ان هذه التهدئـة هـي                   
العطاء فرصة الدخال المساعدات المصرية ونؤكد ان المشكلة ليست بالصواريخ انما المشكلة باالحتالل             "

  ".ره المفروضوحصا
لن نقف مكتوفي االيدي امام اي عدوان اسرائيلي ومن حقنـا كـشعب محتـل               "وفي وقت سابق قال طه      

  ".الدفاع عن انفسنا ومقاومة االحتالل بكل الوسائل المتاحة بما فيها العمليات االستشهادية
بوعبـداهللا  محمـد المـرازين أ     أن   رفح أحمد سليم   عن مراسلها من   ٢٣/١٢/٢٠٠٨األهرام،  وأضافت  

ـ   قالالقيادي في حركة الجهاد إن حركته هي التي نـسقت اتفـاق   :  ـ في تصريحات لمندوب االهرام 
وإذا كـان هنـاك تطـور       ، وقف إطالق الصواريخ الذي بدأ أمس بعد أن أجرت مشاورات مع الفصائل           

  .إيجابي فستعود الحركة إلي الفصائل نفسها لمراجعة الموقف
  
   في المعتقل ٢٣امه  الجعيدى يدخل عاألسير .١٣

أعلن مركز األسرى للدراسات أن األسير خالد الجعيدي، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة دخل  :رفح
والجعيدي، أحد قـادة حركـة    .أمس، عامه الثالث والعشرين في األسر لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي        

  . بأربع مؤبدات، وهو محكوم١٩٨٦ديسمبر /الجهاد اإلسالمي، اعتقل في كانون األول
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  عدم تمديد التهدئة يعكس اتزان قرارات الحركة :  حماسأسرى .١٤
في بيان صحفي سرب من سجن النقب الصحراوي ، في سجون االحتالل" حماس" أسرى حركة قال :غزة

ك الذين زعموا أن    إن رفض الحركة تمديد التهدئة يرد على كل أولئ        : "نسخة عنه، أمس  " فلسطين"وتلقت  
، معتبرين أن قرار عدم تمديـد التهدئـة         "إبرامها يعد انسحابا من قبل الحركة من خندق الجهاد والمقاومة         

 .يثبت أن حماس قبلت بها من موقع القوة ال من منطلق استجداء السالمة
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  التوطين والتهجير يدمران حق العودة:  الشعبيةالجبهة .١٥

، والحملة العالمية للتضامن مـع األمـين        "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "لمناسبة ذكرى انطالقة    : ب.م
العام للجبهة أحمد سعدات، اقامت الجبهة حفل استقبال في نقابة الصحافة حضره ممثل رئـيس مجلـس                 

سفير الكوبي  النواب بالل شرارة، والرئيس سليم الحص وممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي، وال             
في لبنان داريو تي أورا تورينتي وعضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة ممثالً النقيـب محمـد البعلبكـي،                  

  .وممثلو األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية
ان أحمد سعدات رمز من رمـوز فلـسطين فهـو           "مروان عبد العال    " الجبهة الشعبية "وقال عضو قيادة    

 من الشهر الحالي هو حكم زائـف        ٢٥وحكم العدو الذي سيصدر في       . والحرية يستحق التضامن والتحية  
  .وتلفيقي وال نعترف به، ويأتي في هذه الفترة بالذات كجزء من التجييش االنتخابي الصهيوني

ورأى ان شعب فلسطين في لبنان يرفض ان يكون مستقراً أو ممراً لضرب أمن لبنان، وان يكون مـادة                   
القة االخوية للشعبين، أو أن يكون النظر إليه من الملف األمني واتهامه بالسلبية، بما              ألي سجال يؤذي الع   

 .يؤدي الى قتل األمل، الن تهجير الفلسطينيين هو الوجه اآلخر للتوطين، وكالهما تدمير لحق العودة
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

  
  ة المرجعية الوطنية لن تكون بديلةً للمؤسسات الرسمي: الحية خليل  .١٦

خليل الحية، أن حركته أجرت مشاورات مع الفصائل الفلـسطينية  . أكد القيادي في حركة حماس د :غزة
مؤخراً، لتشكيل مرجعية فلسطينية وطنية، كان رئيس الوزراء إسماعيل هنية قد دعا إليها في خطابه أمام                

ـ " :وقال الحية في تصريحات صحفية  .٢١" حماس"اآلالف في مهرجان انطالقة      نا الفكـرة علـى   عرض
الفصائل عقب مهرجان االنطالقة، وحماس ترحب بها، وسنعمل على تحقيق مرجعية وطنية داعمة فـي               

توجيه النصح واإلرشاد للحكومة، إلى جانب متابعـة األداء علـى           "وأوضح أن هدف المرجعية     ". غزة  
 .، مؤكداً أنها ليست بديلة عن المؤسسات الرسمية"األرض

جهة تنوي التوسط لتمديد التهدئة مع االحتالل، عليها دراسة التهدئـة           "لحية أن أي    في سياق آخر، ذكر ا    
  ".التي جرت خالل الستة أشهر الماضية، وقراءة أفعال العدو خالل هذه الفترة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   الحديث عن نقل الحوار من مصر دليل علي عدم الرغبة في إنهاء االنقسام :  األحمدعزام .١٧

أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني إن إتهام العديـد مـن قـادة                  : االتوك
 مغاير لما كانـت      ،  وانحيازها لفتح   ، حماس لمصر بأنها ال تقف علي مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية          

   . قتها بمصر وبدورها بيانآ وعبرت عن ثأصدرتتتحدث به حماس يوم الثامن من نوفمبر الماضي عندما 
  وأضاف االحمد ان هناك بعض الدوائر ووسائل اعالم وبعض الفضائيات بدأت تتحدث بطـرق مختلفـة                
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 وهذا يدل علي وجود ازمة ثقـة وعـدم           ، عن امكانية نقل ملف الحوار من مصر الي قطر وسوريا مثال          
   . وجود الرغبة في انهاء االنقسام

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية
  
  احتجاجا على تأخير اعمار البارد إضراباً في شمال لبنان ينفذون فصائل واللجان الشعبيةال .١٨

 شـمال   استبق مسؤولو فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية فـي        :  عبد الكافي الصمد   -طرابلس  
 لبنان، سـلفاتورو لومبـاردو،       لقاءهم المرتقب بعد ظهر اليوم مع المدير العام لوكالة األونروا في           لبنان

لمناقشة القضايا المتعلقة باحتياجاتهم ومطالبهم، وعلى رأسها ملف إعادة إعمـار مخـيم نهـر البـارد،                 
ففرضوا إضراباً رمزياً على مكاتب األونروا في طرابلس ومخيمي البداوي ونهر البارد، فتوقف العمـل               

األنروا في شـمال    وشّل اإلضراب مكاتب     .باح أمس فيها لمدة ساعتين ابتداء من الساعة التاسعة من ص        
  . باستثناء المدارس والروضات التي بقي العمل فيها يسير بطريقته المعتادةلبنان

أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، أبو خالد العلي، أوضح أن الجولة الصباحية التي قام بها وفـد                
 مكاتب األونروا، وطلبهم من الموظفين التوقف عن العمـل          ممثلي الفصائل واللجان الشعبية أمس باتجاه     

تحذيري، وستتبعه خطوات احتجاجية أخرى إذا لم تلّب مطالب النازحين، ووضـع            «لمدة ساعتين، عمل    
  .»حد للكارثة اإلنسانية التي تحل بأهالي مخيم نهر البارد

كل الجهود التي بذلت للحد     «أن  من جهته، لفت مسؤول جبهة النضال الفلسطيني، أبو رمزي شعبان، إلى            
، باءت بالفشل، ومع أن هناك أمواالً طائلـة دفعـت،           »الباركسات«من معاناة النازحين، وخاصة قاطني      

  .»فإنها لم تغير في واقع الحال شيئاً، ألسباب لها عالقة بالهدر وسوء التنفيذ والفساد اإلداري
ـ   أما مسؤول الحزب الشيوعي الفلسطيني، عيسى حمدان،         سـبب  «إلى أن   » األخبار«فأشار في حديث ل

. اإلضراب هو تأخّر البدء بإعادة إعمار مخيم نهر البارد نتيجة لعدم وجود األموال الضرورية للبدء بذلك               
  ""إضافةً إلى عدم استمالك الجزء القديم من المخيم من جانب األونروا

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
  

  ة  في لبنان ينتخب قيادة جديدفتح مؤتمر .١٩
بشبه توافق على قيادة اقليم « فتح»خرج المؤتمر العام لحركة : حسين سعد -] جنوب لبنان[الرشيدية 

 . لبنان التي تنتخب من خالل مؤتمر الول مرة منذ حوالي سبعة وعشرين عاما
وتخلل المؤتمر الذي عقد في قاعة الشهيد فيصل الحسيني في مخيم الرشيدية مناقشات موسعة اتسمت 

وء وفق اكثر من مشارك في المؤتمر الذي جرى بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالهد
 . نصري يوسف وممثل المنظمة في لبنان عباس زكي وامين سر حركة فتح سلطان ابو العينين

 باالجماع على التقرير بعد رفده ١٤٥وبعد قراءة التقرير المقدم من القيادة صوت المؤتمرون الـ
 .  التي صاغتها اللجان المختصةباالقتراحات

 :  مرشحا، وقد اسفرت النتائج عن فوز كل من٢٨ثم فتح باب الترشيح لعضوية قيادة االقليم وتقدم 
محمد داوود  ـ محمود . ـ سلطان ابو العينين ـ الحاج رفعت شناعة ـ فتحي ابو العردات ـ د

زيداني  ـ اشرف دبور ـ حسين االسدي  ـ خالد عارف  ـ جمال قشمر  ـ منذر حمزة  ـ محمد 
منعم عوض  ـ طالب محمد الصالح  . فياض  ـ نايف عثمان ـ امنة جبريل  ـ قاسم عبد القادر  ـ م

  .ـ احمد محمد الصالح
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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   فتحاويون يتهمون فياض بعدم دفع رواتبهم أسوة بزمالئهم في الجبهة الشعبيةعسكريون .٢٠
رئيس حكومة تسيير األعمال في ) ٢٠٠٥متفرغو دورة (ون من حركة فتح اتهم موظفون عسكري: غزة

  .رام اهللا سالم فياض بعدم دفع رواتبهم المقطوعة في حين يتقاضى زمالءهم في الجبهة الشعبية رواتبهم
 استمرت خمسة ٢٠٠٥ من نشطاء حركة فتح والجبهة الشعبية قد انهوا دورة عسكرية عام ٣٦٠وكان 

فة إجراءات تفريغهم من صدور قرار إداري من اإلدارة والتنظيم، وأرقام مالية من شهور، وأتموا كا
وزارة المالية، وكانوا بانتظار صرف رواتبهم إال أن الحسم العسكري الذي تم في غزة في يونيو 

 حال دون ذلك نظرا الن قادة األجهزة األمنية الذين سجلوا لديهم قد فروا من القطاع ٢٠٠٧) حزيران(
  .د الحسمبع

نسخة منه الرئيس محمود عباس، وفياض " قدس برس"وناشد العسكريون الفتحاويون في بيان لهم تلقت 
 شخص ١٨٠معاملتهم أسوة بزمالئهم في الدورة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعددهم 

  . وما بعد٢٠٠٥ شيكل لهم لحين تسوية ملف متفرغي ١٠٠٠والبدء بصرف 
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   حال دون الهجوم االسرائيلي على غزة لغاية اآلنالرئيس المصري :مصادر اسرائيلية .٢١

اكدت مصادر اسرائيلية امس ان الرئيس المصري حسني مبارك حال لغاية اآلن            :  وليد عوض  -رام اهللا   
ة االسرائيلية  دون قيام اسرائيل بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، فيما أبلغت وزيرة الخارجي             

تسيبي ليفني نظيرها المصري احمد ابو الغيط بأن الوضع على الحدود مع غزة يتدهور وعلى اسـرائيل                 
  .الرد على حد قولها

وقالت اإلذاعة االسرائيلية امس إن أبو الغيط هاتف امس نظيرته ليفني طالبا منها اطالعه على الخطوات                
وأكدت ليفني ان الوضع في القطاع آخذ بالتدهور وإسرائيل          .ةالتي تنوي إسرائيل القيام بها في قطاع غز       

  .ال يمكنها أن تقف موقف الالمباالة ويتوجب عليها أن ترد
وفي ظل تهديد ليفني بالقيام بعمل عسكري ضد قطاع غزة بذريعة وقف اطالق القـذائف الـصاروخية                 

 قولها ان السبب االساسي في عدم       الفلسطينية نقل موقع اخباري اسرائيلي عن مصادر عسكرية اسرائيلية        
قيام اسرائيل بالهجوم على قطاع غزة حتى اآلن هو وعد قطعه رئيس الوزراء ايهود اولمرت للـرئيس                 

  .المصري حسني مبارك بعدم القيام بهجوم كبير على غزة
االسرائيلي فان مصر طلبت من اسرائيل ان تـضبط نفـسها وان تـصبر              ' قضايا مركزية 'ووفقا لموقع   

سبوع او اسبوعين آخرين حتى تتمكن القاهرة من اعادة بلورة تهدئة جديدة تقـوم بوسـاطتها مـصر                  ال
  .بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية برام اهللا

وحسب الموقع المذكور فان االدارة االمريكية ضغطت بشدة على اسرائيل لقبـول العـرض المـصري                
 المصري اللواء عمرو سليمان كي يعيد الهـدوء         والعطاء الرئيس مبارك فرصة اليفاد وزير المخابرات      

للمنطقة، منوها الى ان اسرائيل وافقت على ذلك بالتزامن مع قيامها بحملة اعالمية عالمية لتبرير موقفها                
  .القادم وكذلك تقديم شكوى لمجلس االمن ضد حماس 

 االركان االسـرائيلية    وفي ظل التحركات االسرائيلية لتبرير اي عدوان على قطاع غزة قال رئيس هيئة            
غابي اشكنازي الذاعة الجيش االسرائيلي صباح امس ان احدى العقبات التي تقـف امـام بـدء عمليـة                   

  .عسكرية ضد قطاع غزة هي حياة الجندي االسير غلعاد شليط
ولكننا ال نـستطيع فـي     'واوضح اشكنازي انه يخشى ان تسفر العملية العسرية عن مقتل شليط، ومضيفا             

ولكننا مسؤولون عن حيـاة     '، واستدرك يقول    ' ان نقبل بالوضع القائم وال بد ان تتحرك اسرائيل         اسرائيل
  .'آالف الجنود اآلخرين غيره
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رافضا الخوض في اية نقاشات او آراء       ' حماس هي هدفنا وعلينا ان نعالج امر حماس       'واضاف اشكنازي   
 االعالمية االسرائيلية واعلن ان جيـشه       بشأن دور الجيش وقال ان جيشه سيبقى خارج كل هذه النقاشات          

  .سينفذ كل ما تأمره الحكومة بتنفيذه
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   القاهرة الخميس لمباحثات مع مبارك تشمل تمديد التهدئةستزورليفني ": الشرق األوسط" .٢٢

بي ليفني ستزور أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسي" الشرق األوسط"علمت : علي جمال الدين: القاهرة
القاهرة بعد غد الخميس في زيارة تلتقي خاللها بالرئيس المصري حسني مبارك، وتناقش عدة قضايا 

 .تتصدرها تمديد الهدنة مع حماس
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن ليفني ستزور القاهرة الخميس ومن المقرر 

 .يرها المصري احمد أبوالغيطأن تلتقي خالل الزيارة أيضا مع نظ
إن الزيارة ستتطرق إلى كافة الملفات ولن تقتصر على موضوع بعينه، " الشرق األوسط"وقال زكي لـ

  .الفتا إلى أن ليفني هي التي طلبت لقاء الرئيس مبارك الذي وافق بدوره على اللقاء
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
   واسع على غزة تحشد الدعم الدولي لشن عدوان"إسرائيل" .٢٣

 تسعى إسرائيل إلى حشد دعم دولي بشأن تنفيذ عدوان جديد والقيام بعملية :عبدالقادر فارس -  غزة
 أن مندوبة إسرائيل لدى األمم .عسكرية واسعة في قطاع غزة وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي دولي أمس
يش االحتالل على الرد على المتحدة أبلغت األمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عن تصميم ج

وقال المصدر نفسه إن سفيرة إسرائيل لدى األمم المتحدة غابرييال شاليف . إطالق الصواريخ الفلسطينية
وجهت رسالة إلى بان كي مون في إطار حملة دبلوماسية بهدف تبرير مسبق للعمليات التي قد يشنها 

 وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني قريبا ولهذه الغاية ستقوم. الجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة
وأكدت شاليف في رسالتها أن إسرائيل . بدعوة السفراء المعتمدين لدى إسرائيل كما ستتحدث مع نظرائها

لن تتردد في التحرك عسكريا إن لزم األمر لتأمين حماية سكانها الذين يتعرضون إلطالق صواريخ كما 
 . أوضحت اإلذاعة العامة

 ٢٣/١٢/٢٠٠٨ظ، عكا
  
  هدفنا االستراتيجي يجب أن يكون سحق قيادة حماس: رئيسة الكنيست .٢٤

صـرحت  " داليا ايتسك"ذكرت إذاعة االحتالل العامة أمس أن رئيسة الكنيست اإلسرائيلي  :القدس المحتلة
 . في قطاع غزة" حماس"يجب أن يكون سحق قيادة حركة " إسرائيل"بأن الهدف االستراتيجي لدولة 

يجب أن يكون هدفنا األساسي هو سحق قيادة حماس في          :"الت ايتسك في تصريحاتها لإلذاعة المذكورة     وق
وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يجوز إعادة احـتالل القطـاع، وإنمـا تنفيـذ                :"غزة، إال أنها تابعت بقولها      

 ". قدرتها على الردع" إسرائيل"عمليات متناسبة ضد حماس ستعيد لـ
قد انتهى مفعولها،   " إسرائيل"إن سياسة ضبط النفس التي اتبعتها       :"في سياق مقابلة إذاعية     " ايتسك"وقالت  

، "ومنع تعاظم قوة حركة حمـاس     " إسرائيل"ويجب العمل اآلن على منع إطالق القذائف الصاروخية ضد          
 .  على حد قولها

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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   في العراق ولبنان وفلسطين الموسادوإخفاقات أخطاء يكشف إسرائيليكتاب  .٢٥
ستون عاماً علـى  ': صدر مؤخراً في الدولة العبرية كتاب جديد تحت عنوان      :  زهير اندراوس  -الناصرة  

، الذي أشرف على إعداده الجنرال المتقاعد عاموس غلبواع،         ' نظرة من الداخل   -المخابرات اإلسرائيلية   
صدر عن مركـز تـراث االسـتخبارات اإلسـرائيلي          وصديقه إفراييم البيد، والالفت أن الكتاب الجديد        

وهو عبارة عن مجموعة من المقـاالت تمـت كتابتهـا بـأقالم             . 'يديعوت احرونوت 'الرسمي وصحيفة   
، الموسـاد   "الـشاباك "جهـاز األمـن العـام       : مسؤولين رفيعي المستوى في األجهزة األمنية اإلسرائيلية      

، مخـابرات سـالح الجـو اإلسـرائيلي،         "أمان"عسكرية  ، شعبة االستخبارات ال   "االستخبارات الخارجية "
  .مخابرات سالح البحرية اإلسرائيلي

وجاءت مقدمة الكتاب بثالثة مقاالت كتبت من قبل مئير داغان، رئيس الموساد، يوفال ديسكين، رئـيس                
ـ          "أمان"الشاباك، وعاموس يدلين، رئيس      ة ، حيث يسهب الثالثة في شرح التحديات الجـسيمة أمـام الدول

ولكن هناك ملحقين مهمين، ال بد من التوقف عندهما، والملحـق األول يـشمل المـصطلحات                 .العبرية
  .المستعملة في األجهزة األمنية في الدولة العبرية
متى حدث؟ أحـداث مهمـة فـي تـاريخ المخـابرات            : أما الملحق الثاني في الكتاب فجاء تحت عنوان       

  .اإلسرائيلية
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
   نصبت صواريخ نووية في إثيوبيا باتجاه مصر والسعودية"إسرائيل" :خبير عسكري أمريكي .٢٦

 قال الخبير العسكري واالستراتيجي األمريكي مارك برترامـب، إن إسـرائيل قامـت              :حسين البربري 
خ بتطوير قواعدها الحربية في عدد من الدول الصديقة لها، ومن بينها إثيوبيا حيث نصبت قاعدة صواري               

حديثة في مواجهة مصر والسعودية، ألنها تتوقع أن تتلقى ضربة عسكرية من هذين البلدين ولـيس مـن    
  .إيران كما يعتقد، رغم ارتباطها بمعاهدة سالم مع مصر، وعدم وجود نزاعات مسبقة مع السعودية

اعـدة اإلثيوبيـة    األمريكية أمس األول، إن إسرائيل وضعت في الق       " سكاي نيوز "وأكد في مقابلة مع قناة      
القـادر علـى حمـل      " أريحا"ثالث بطاريات صواريخ تقليدية، إضافة إلى بطارية صواريخ من طراز           

  .رؤوس نووية وهي صناعة أمريكية
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ المصريون،صحيفة 

  
  أولمرت في أنقرة للدفع باتجاه مفاوضات مباشرة مع سورية .٢٧

ولمرت، زيارة الى انقرة امس إلجراء مباحثات مع بدأ رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود ا :رام اهللا
نظيره التركي، رجب طيب اردوغان حول المفاوضات غير المباشرة الجارية بين اسرائيل وسورية 
بوساطة تركية، وذلك على خلفية ما وصفته مصادر سياسية إسرائيلية بالتقدم الذي احدث جوا من التفاؤل 

االسرائيلية امس " معاريف"ونقلت صحيفة . وريين واالسرائيليينفي المفاوضات غير المباشرة بين الس
عن مصادر دبلوماسية ان رئيس الوزراء االسرائيلي قد يلتقي موفداً سورياً خاصاً في العاصمة التركية 
التي وصلها امس، بهدف اطالق مفاوضات مباشرة مع السوريين، إال ان مصادر في ديوان رئيس 

 .مرالوزراء، نفت علمها باال
وفي الوقت الذي طار فيه أولمرت الى انقرة، اصطحب زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، والمرشح 
لرئاسة الوزراء في اسرائيل، ابرز مسؤولي حزبه الى هضبة الجوالن في رسالة الى السوريين وحكومة 

  واضاف ". مغلقةال نعرف ما الذي يجري وسيتفق عليه اولمرت خلف أبواب "اولمرت، وقال من هناك 
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نحن هنا لنعلن بصورة ال لبس فيها، ان اي حكومة سيرأسها الليكود سوف تبقي على مرتفعات الجوالن "
  ".وتحتفظ بها باعتبارها رصيدا استراتيجيا

 ٢٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
 أزمة خبز خانقة في القطاع بسبب نفاد الدقيق وغاز الطهي .٢٨

يس جمعية أصحاب المخابز إن عدداً كبيراً من المخابز خاصة في قال عبد الناصر العجرمي رئ: غزة
ونوه العجرمي الى أنه من المتوقع . مدينة غزة توقف عن العمل بالفعل بسبب نفاد الدقيق وغاز الطهي

   .ان تتوقف بقية المخابز عن العمل في وقت قريب
كميات الدقيق المتواجدة بالمطاحن واضاف أن وزارة االقتصاد الوطني في الحكومة المقالة تعهدت بجمع 

وتشغيل المخابز بكامل طاقتها اإلنتاجية في مسعى للسيطرة على األزمة التي ظهرت بالسوق بعد تعليق 
األونروا لمساعداتها، في حين تعهدت الوزارة بتزويد بعض المخابز بغاز الطهي لحرق الدقيق المتواجد 

 .في بعضها
طينية للدقيق وهي الشركة الوحيدة التي تقوم بانتاج الدقيق في القطاع قالت شركة مطاحن السالم الفلسو

أن مخزونها من القمح نفد، وأن المطاحن التي تعمل لصالح الشركة قد توقفت عن العمل منذ الخميس 
 آالف طن ٥وقال عبد الدايم عواد مدير عام الشركة إن قطاع غزة بحاجة يوميا إلى أكثر من . الماضي

  . سد حاجة المواطنين الفلسطينيين من القمحمن القمح ل
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  "عوفر"قوات االحتالل تواصل التنكيل بأسرى معتقل  .٢٩

 ٨٨اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي امس معتقل عوفر قرب مدينة رام اهللا وقيدت :  بترا–رام اهللا 
د االحتالل يحملون الهراوات وترافقهم الكالب  إلى أن جنو األسرىوأشار .اسيرا ونقلتهم الى قسم آخر

وأكدوا أنهم ولليوم الثاني على  .البوليسية ، حين اقتحام القسم ، وعاثوا فسادا وخرابا وتحطيما داخله
 .التوالي ما زالوا ينفذون إضرابهم عن الطعام

بهم والضغط على وناشدوا جميع المؤسسات اإلنسانية والحقوقية والفعاليات والقوى الوقوف إلى جان
 .سلطات االحتالل لوقف سياسة القمع التي تنفذها إدارة مصلحة السجون ضدهم

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
 جريمة االعتداء على مسجد البحر في يافا  ورابطة العلماء يدينانالتميمي .٣٠

 قيام ادان الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي القضاة رئيس المجلس االعلى للقضاء الشرعي: رام اهللا
 - صلى اهللا عليه وسلم - مجموعة من اليهود المتطرفين بكتابة شعارات وكلمات نابية بحق النبي محمد 

وكذلك كتابة كلمات معادية بحق العرب وذلك على انحاء متفرقة من مسجد البحر في مدينة يافا، مؤكدا 
يتم فيها القيام بمثل هذا العمل انه إرهاب ال ينبغي السكوت عليه، مضيفا انها ليست المرة االولى التي 

 .الجبان
اعربت رابطة علماء فلسطين عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات العدائية، والتي تأتي في من جهتها 

إطار مسلسل متواصل الستفزاز مشاعر المسلمين، والتي تأتي في سياق سياسة التهويد العنصرية في 
ا صباح مساء وسط تواطؤ واضح من قبل سلطات االحتالل التي مدينة بيت المقدس والتي تُنتهك حرماته

 توفر الغطاء الكامل لممارسات المغتصبين العدوانية 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 
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   يعثر عليه في القدس من العمالتتستولي على أكبر كنز" إسرائيل" .٣١
ب عثرت عليه خالل حفرياتها ، أمس، على كنز من الذه"اإلسرائيلي"استولت سلطات االحتالل : رويترز

إن الحفريات كشفت عن كنز " اإلسرائيلية"وقالت ما تسمى هيئة اآلثار . قرب أسوار مدينة القدس المحتلة
 عام تحت ساحة انتظار للسيارات بجوار ١٣٠٠من العمالت الذهبية يرجع تاريخها الى اكثر من 

  . األسوار القديمة لمدينة القدس
 قطعة من العملة وسط أنقاض مبنى يرجع تاريخه الى القرن السابع ٢٦٤ اكتشاف وقال علماء اآلثار إن

  .الميالدي في نهاية الحقبة البيزنطية هو أكبر كنز من العمالت يعثر عليه في المدينة الفلسطينية المقدسة
و  ٦١٠الذي دام حكمه بين عامي ) هرقل(وترجع العمالت الى عصر اإلمبراطور البيزنطي هيراكليوس 

ويظهر على أحد جانبي العملة صورة لإلمبراطور وهو يرتدي زياً عسكرياً ويمسك .  بعد الميالد٦٤١
  .وعلى الجانب اآلخر رسم الصليب. صليباً في يده اليمنى

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   خمسة فلسطينيينوعلى متنهاغزة  غادرت لكسر الحصار "الكرامة"سفينة  .٣٢

مرفأ مدينة غزة، والتي كانت قد رست عليه قبل يومين، ' الكرامة'غادرت سفينة : أشرف الهور -غزة
وتقل مسؤولين من جمعية خيرية قطرية وآخرين أجانب بهدف كسر الحصار اإلسرائيلي المفروض على 

اصطحب المشرفون على السفينة خمسة  و. قطاع غزة، ووصلت بعد ساعات إلى جزيرة قبرص
وأعلنت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن  .فر للخارجفلسطينيين عالقين في غزة وينوون الس

  وصول السفينة صباح أمس إلى ميناء الرنكا القبرصي، 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 كسر الحصارل" األخوة"سفينة في   هيئة ومؤسسة تشارك٤١ .٣٣

لهيئات المشاركة في عدد ا"هاني سليمان ان "  سفينة األخوة–رحلة كسر الحصار الى غزة "أعلن منسق 
 هيئة ومؤسسة الى عدد من الشخصيات ٤١لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غزة، ارتفع الى 

 ".والفاعليات
ان اللجنة اطار مفتوح لكل المؤسسات والجهات الراغبة في العمل من خاللها للمساهمة في : "واوضح

 والمؤسسات القادرة الى تقديم امدادات عينية كل الشخصيات"، وجدد الدعوة الى "كسر الحصار عن غزة
وذكر أن السفينة ستنطلق من مرفأ الرنكا ". ومادية، طبية وغذائية، اليصالها الى المحاصرين في غزة

 . كانون الثاني المقبل٣الى غزة في 
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨النهار، 

  
  منع الصيادين من اإلبحاري وقبالة رفحكثف انتشاره ياالحتالل  .٣٤

أفادت مصادر متعددة بأن أعدادا إضافية من الزوارق الحربية اإلسرائيلية انتشرت : مد الجمل مح-  رفح 
  . بشكل مكثف قبالة سواحل محافظتي رفح وخان يونس، خالل الساعات األربع والعشرين الماضية

أت وبينت أن الزوارق اإلسرائيلية تقدمت باتجاه الشاطئ في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، وبد
بإطالق النار في جميع االتجاهات مستخدمة الرشاشات الثقيلة والمتوسطة، ما تسبب في إلحاق أضرار 

  .فادحة بعدد من مراكب الصيد المتوقفة وتضرر استراحات ومطاعم
 المنظمات الحقوقية والجهات المحبة للسالم في العالم بالتدخل لحمايتهم ووقف ما  الصبادونوطالب

  .عتداءات يومية من قبل قوات االحتالليتعرضون له من ا
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
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  وبلجيكا على ملكية منزل فلسطيني "إسرائيل"نزاع بين  .٣٥

 البلجيكية، أمس، أّن نزاعاً يدور بين إسرائيل وبلجيكا حول الوضع "لوسوار"ذكرت صحيفة : أ ف ب
رية ويضم القنصلية البلجيكية في القدس المحتلة، ، المبنى الذي يعتبر تحفة معما"فيال سالمة"القانوني لـ

 في ١٩٤٨والذي ما زالت بروكسل تدفع إيجاره إلى المالك الفلسطيني الذي هّجر إلى لبنان في العام ،
 . حين يطالبها رجل أعمال إسرائيلي، كان قد أشترى المنزل من الدولة العبرية، بدفع متأخرات مستحقة

ائيل، التي وضعت يدها على كثير من المباني التي هجرها الفلسطينيون وأشارت الصحيفة إلى أن إسر
 ألف دوالر ٧٠٠، عرضت دون جدوى على مالك الفيال قسطنطين سالمة مبلغ "قانون الغائبين"بموجب 

في العام لتعويضه عن فقدان منزله، قبل أن تبيعه إلى رجل أعمال إسرائيلي يدعى دافيد صوفير، لكن 
 تعترف بشرعية المصادرات اإلسرائيلية ظلت تدفع اإليجار إلى سالمة واعترضت على بلجيكا، التي ال

 . طلب صوفير الذي يريد الحصول على مليوني يورو كمتأخرات مستحقة
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 

 
 االحتالل يمنع األسرى من مقابلة المحامين والصليب األحمر: "نادي األسير" .٣٦

 لمعاناة  يتعرضوناألسرى في سجون االحتالل،"أن ي األسير امس،  قال محامي ناد- وفا-رام اهللا 
كبيرة، في ظل ظروف اعتقالية صعبة، حيث يحرم األسرى من كافة حقوقهم، وخاصة المعتقلين في فترة 

وأفاد المحامي، في تقرير له، بان جميع المعتقلين الذين قابلهم حرموا من زيارة المحامين طوال ".التوقيف
اضية، ومنعت المخابرات اإلسرائيلية الصليب األحمر من مقابلتهم، ورفضت السماح للصليب الفترة الم

 .ولمحامي نادي األسير إدخال المالبس لهم
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 

 
  توزيع الالجئين الفلسطينيين في لبنان على عدة دول تنبه على خطورة مشروع" ثابت"منظمة  .٣٧

دة على خطورة المشروع األوروبي لحل قضية الالجئين الفلسطينيين في نّبهت منظمة ثابت لحق العو
لبنان الذي يرتكز على موافقة الحكومة اللبنانية على إعطاء الالجئين جوازات سفر لالنتقال من دون 
عائق الى الخارج والعودة الى لبنان، ومنح الالجئين إجازات عمل، وتوزيعهم على الواليات المتحدة 

  .راليا وبعض الدول األوروبية مثل النروجوكندا وأست
واعتبرت في بيان أن المشروع يتعارض بشكل أساسي مع حق الالجئين الفلسطينيين في العودة غير 

  .القابل للتصرف، وأنه تفتيت وتهجير جديد لالجئين
بي أو وشددت على أنه ال يحق ألي كان التصرف بقضية الالجئين وحق العودة، ان كان االتحاد األورو

غيره من المؤسسات أو الجمعيات أو السلطات، وأن أي اتفاق يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في 
 سيبقى حبراً على ورق وال يلزم الشعب الفلسطيني ١٩٤٨العودة الى بيته داخل فلسطين المحتلة عام 

  .بشيء
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

  
  اإلسرائيلي للتصدي للعدوان "حدةالوفاق الداخلي والو"شخصيات فلسطينية تؤكد ضرورة  .٣٨

، 'الوفاق الداخلي'اكدت شخصيات فلسطينية مستقلة امس على ضرورة العودة الى : اشرف الهور -غزة
  .بهدف التصدي للعدوان االسرائيلي بعد انتهاء التهدئة

' حدةبحاجة ملحة الى الو'واوضح الدكتور ياسر الوادية وهو اكاديمي فلسطيني ان الوضع الفلسطيني 
وذكر ان الشخصيات المستقلة واالكاديمية ورجال االعمال ورجال دين مسلمين ومسيحيين في الضفة 
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قبل فوات األوان لمواجهة المخططات 'الغربية وغزة يؤكدون على ضرورة انهاء ملف االنقسام الداخلي 
جسد واحد رغم 'والضفة واكد الوادية ان غزة  .'العدوانية المبيتة بحق الفلسطينيين في الضفة والقطاع

  .'االختالف السياسي والواقع المرير الذي وصلت اليه االمور الداخلية
هبة 'من جانبه اكد الدكتور علي الجرباوي االكاديمي المستقل ان الوضع الفلسطيني الحالي يتطلب 
سار مسؤولة من قبل طرفي النزاع التخاذ قرارات جريئة تكون في الجانب االيجابي بحيث تخدم م

  .'الوحدة وتقوض االعمال المثيرة لألزمات
، مؤكدا ان هذا 'العدو االسرائيلي يواصل استغالله للوضع الفلسطيني الداخلي المهلهل'وبين الجرباوي ان 

يتطلب من الجميع الدخول في بوتقة الوحدة الوطنية حتى يمكن التصدي للعدوان ومجابهة 'االمر 
عرضة لالعتداءات االسرائيلية 'ن االجواء الحالية في الضفة وغزة واكد ا .'المخططات االسرائيلية

هذا ما يستدعي حالة فلسطينية قادرة على الصمود من خالل بوابة 'وقال  .'خاصة بعد انتهاء التهدئة
 .'االتفاق الداخلي والمصالحة الوطنية الحقيقية

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 "الكرامة"خول القطاع على متن سفينة عتقل ناشطة سالم بتهمة دياالحتالل  .٣٩

 اعتقلت شرطة االحتالل، أمس، ناشطة سالم اسرائيلية واحدى مؤسسات حركة : نائل موسى- رام اهللا 
الحدودي قادمة من قطاع " ايريز"لدى عبورها معبر " نيتا جوالني " الفلسطينيشعبالالتضامن الدولية مع 

 .ي اطار مساع لكسر الحصارغزة الذي دخلته على متن سفينة الكرامة ف
 وأفاد المحامي عدنان عالء الدين الذي تولى الدفاع عن جوالني ان سلطات االحتالل تعتزم عرض 

 .اليوم، على خلفية دخولها القطاع" كريات غات"الناشطة أمام محكمة اسرائلية في 
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، الجديدة،  

  
  يةجائزة حقوقسلم  يترئيس لجنة الالجئين في المجلس الوطني  .٤٠

 من ٢٠٠٨نال رئيس لجنة الالجئين في المجلس الوطني الفلسطيني صالح صالح جائزة حقوق اإلنسان 
تقديراً لنشاطاته في مجال الدفاع عن الالجئين الفلسطينيين "جمعية حقوق اإلنسان في األندلس في أسبانيا، 

واستلم صالح الجائزة في . "لمي لحقوق اإلنسانالمحرومين من ممارسة حقوقهم، التي يكفلها اإلعالن العا
، كما ألقيت كلمات باسم "المنفى/الالجئين الفلسطينيين في الشتات" وألقى محاضرة عن "قادس"جامعة 

مؤسس جمعية حقوق اإلنسان في األندلس، رئيس بلدية قادس، وأستاذ مؤرخ في جامعتها، ورئيس بلدية 
 . سان فرنندو

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  مسيرة أطفال في مخيم الفارعة تضامناً مع غزة .٤١

نظم العشرات من أطفال مخيم الفارعة لالجئين الفلسطينيين مسيرة مشاعل  : أمين أبو وردة- نابلس 
  .تضامنا مع أقرانهم في قطاع غزة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  ثقافة العربيةللعاصمة في احتفالية مشروعا  ١٤٣: الحسيني .٤٢

 حث الدكتور رفيق الحسيني رئيس المجلس اإلداري الحتفالية القدس، رئيس :دةجمال المجاي - ابوظبي
 .ديوان الرئاسة الفلسطينية، العرب شد الرحال لمدينة القدس
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 فرصة تاريخية ٢٠٠٩وقال ان مناسبة احتفالية إعالن مدينة القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 
وعرض الحسيني في لقاء مفتوح عقد في  .لمقدسةللحضور العربي الرسمي والشعبي الى المدينة ا

 مشروعا ١٤٣المجمع الثقافي في أبوظبي امس االول، خطط وبرامج لجنة االحتفالية، مشيراً لوجود نحو 
ستنفذها لجنة االحتفالية ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة في القدس، إضافة لعشرات البرامج لتنفيذها 

لم بهذه المناسبة، والتي تهدف إلى تأكيد الحق العربي في القدس، وإلى في باقي المدن  وباقي دول العا
 .دعم مقومات الصمود والحفاظ على هوية المدينة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 
  
   الجئاً فلسطينيا٨٥٠ًية تناشد سوريا استضافة األردنالنقابات المهنية .٤٣

 الجئا فلسطينيا عالقين في مخيمي ٨٥٠ية، استضافة ناشدت النقابات المهنية األردنية القيادة السور: عمان
  . العراقية منذ سنوات- التنف والهول على الحدود السورية 

وجاءت مناشدة النقابات المهنية األردنية عبر رسالة وجهها رئيس مجلس النقباء وصفي الرشدان الى 
سقا الى رئيس الوزراء السوري الرئيس السوري بشار االسد، وسلمها نقيب المهندسين األردنيين وائل ال

  .محمد ناجي عطري
ان رئيس الوزراء السوري وعد بنقل الرسالة وفحوى النقاش الذي دار حولها "وقال السقا في تصريحات 

ان عددا من الهيئات والنقابات الهندسية العربية في دول الخليج العربي ابدت "، موضحا "الى االسد
  ".لةاستعدادها للمشاركة في حل المشك

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
  "إسرائيل"اجتماع للمياه بحضور : األردن .٤٤

تعهد وزراء المياه في دول حوض البحر المتوسط، في ختام المؤتمر اليورو ـ متوسطي حول : األردن
المياه في األردن امس، بالعمل على حل مشكلة المياه من خالل وضع استراتيجية تسمح بمواجهة تحديات 

 . خي وتأثيراتهالتغير المنا
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
 بري والسنيورة ورعد يرفضون تنصل الجميل من فلسطين   .٤٥

 طاولة الحوار الوطني، التي انعقدت بنسختها الثالثة في القصر فيتوقف الرئيس ميشال سليمان 
ر الجمهوري امس عند الوضع في غزة في ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض عليها، متحدثا عن المخاط

التي تهدد الوضع الفلسطيني بشكل عام وارتدادات هذه المخاطر على لبنان والمنطقة، وخاصة لجهة 
  ٤٨. جديد في مناطق الـ"ترانسفير"التهديد بـ

حزب "الرئيس أمين الجميل سارع إلى تقديم مداخلة اعتراضية على خطاب نائب األمين العام لـوقام 
ي ختام التظاهرة التي نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية تضامنا مع  الشيخ نعيم قاسم الذي ألقاه ف"اهللا
، إعالنه أن فلسطين قضيته المركزية وانه يريد أن يحرر فلسطين "حزب اهللا"وأخذ الجميل على . غزة

 ! من البحر إلى النهر، وانه سيقوم بواجبه لنصرة غزة
هة حصرية سالح الحزب عند حدود تتعلق وقال الجميل ان كالم قاسم هو خروج عن التزامات سابقة لج

.. ما هي التسوية الذليلة والمهينة التي يرفضها الشيخ قاسم ومن الذي يقبل بها"بالقضية اللبنانية، وسأل 
 . "جميعنا نتعاطف مع غزة لكن نرفض اقحام لبنان بهذا الموضوع 

 قبل أن " على الجميل بما مفاده انه لكن الالفت لالنتباه كان مسارعة الرئيس نبيه بري إلى الرد المباشر
 ومع "امل" وقبل الشيخ نعيم قاسم، كانت القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية في حركة "حزب اهللا"يولد 
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ثم . "وما يهمني بالدرجة األولى أن ترجع فلسطين وتتحرر من البحر إلى النهر . السيد موسى الصدر
لم يقل انه سيأخذ على عاتقه تحرير فلسطين وهو دعا الى نصرة لفت انتباه الجميل إلى أن الشيخ قاسم 

وقال ان حزب اهللا ملتزم ومعه كل المعارضة بمقررات الحوار وجميعنا . غزة لكنه لم يحدد كيف
 . متضامنون مع القضية الفلسطينية

حزب "  النائب محمد رعد، على كالم رئيس المجلس، مؤكدا رفض"كتلة الوفاء للمقاومة"وأثنى رئيس 
فأي تسوية من هذا " أي تسوية ال تعيد األرض ألهلها وال تكرس حق العودة للشعب الفلسطيني، "اهللا

ال أعتقد أن أحدا على طاولة الحوار هنا، ال يعتبر أن "وقال . " ضدها"حزب اهللا"النوع هي تسوية ظالمة و
  . "فلسطين هي قضيته المركزية

 . لخط، وأثنى على ما قاله كل من بري ورعد تدخل الرئيس فؤاد السنيورة على اكما
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 

 
 لو كان عندنا ثالث طائرات لحسمنا معارك البارد في أسبوعين: الياس المر .٤٦

 ان :انتر ـ فيوز" ضمن برنامج "اخبار المستقبل"وزير الدفاع الياس المر في حديث الى محطة قال 
 ضابطا وجنديا تعرضوا الصابات ٨٥ تقريبا وأكثر من  شهيدا١٩٠الجيش دفع في معارك نهر البارد 

ولو كان عندنا وقتها ثالث طائرات لكانت حسمت المعركة "كبيرة والقسم االكبر منهم معوق وألف جريح 
 . "خالل اسبوعين

  ضد المخيمات؟ ٢٩هل تقصد ان الـميغ : وسئل
قراء يعيشون في المخيمات طالبين النوع االكبر منهم تهجروا من بالدهم ف: المخيمات نوعان: فأجاب

مخيم . "بيشبه كل شي إلال الفلسطينيين المعتّرين"اما مخيم نهر البارد . السترة ويبحثون عن لقمة العيش
واذا . نهر البارد كان فيه وكر لالرهاب، تسللت اليه مجموعة من االرهابيــين، وكّونوا مجموعة كبيرة

 .  واحدا مثلها خّربوا أميركا١٩ أيلول فاّن ١١عدنا بالتاريخ الى 
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  المجزرة التي تنتظر غزةة أمام أن ال تبقى متفرجعلى األمة: فتحي يكن .٤٧

بعدما تأكد أن المجزرة التي تنتظر غزة باتت مسألة " فتحي يكن، انه "جبهة العمل اإلسالمي" قال رئيس 
ية بشن اعتداءات ضد القطاع المحاصر، وبعد أن وقت نتيجة القرار الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيل

ء األخضر بقصف القطاع بشكل مركز، بات على الجماهير العربية أعطت حكومة العدو الضو
واالسالمية في كل مكان أن ال تبقى متفرجة، وأن تثور ضد حكامها، فهم ال يقلون مسؤولية وإجراما عن 

 . "الدولة العبرية نفسها بل هم أشد وأعظم ، واال كان الجميع أمام المسؤولية سواء
عتماده وتعميمه على امتداد الساحتين العربية واالسالمية ، وان الحكام خيار المقاومة يجب ا"اضاف ان 

فإما خيار المقاومة وإما خيار االستسالم، فإن رفضوا األول : العرب يجب أن يكونوا بين خيارين اثنين
 . "فقد خانوا األمانة ووجبت مقاومتهم

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير،     
  
   لن توقف الصواريخبغزةفي تنفيذها " اسرائيل"ر العملية العسكرية التي تفك: ياسر رضا .٤٨

قلقة مما يجري في قطاع "اكد السفير المصري في تل ابيب ياسر رضا، ان بالده :  اشرف الهور- غزة 
اقناع الطرفين بعدم تصعيد االمور تجنبا لتكون "، مشيرا الى انها تسعى بكل جهودها لـ "غزة ومحيطه

في تنفيذها " اسرائيل"شار رضا الى ان العملية العسكرية التي تفكر وا". وضع مأساوي في هذه المنطقة
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، واعلن رضا "لن توقف اطالق الصواريخ بشكل كامل وانما ستؤدي الى تصعيد اخر لالوضاع"بالقطاع 
  ".تناشد الطرفين االمتناع عن جر المنطقة الى حرب جديد"ان مصر 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  يطرة على المنطقة بتعميق االنقسام الفلسطيني إيران تسعى للس: مصر .٤٩

استنكر مجلس الشورى المصري، أمس، المظاهرات والتصريحات اإليرانية :  أشرف الفقي- القاهرة 
التي تزعم أن القاهرة تعمل على حصار الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الهدف من هذه االتهامات الباطلة 

قة من خالل تعميق االنقسام الفلسطيني وتصدير األزمات هو محاولة بسط سيطرة إيران على المنط
وقال رئيس المجلس صفوت الشريف أمس إن المظاهرات  .اإليرانية إلى مصر والعالم العربي

والتصريحات اإليرانية ضد مصر هي محاولة مكشوفة لخلط األوراق واستفزاز المشاعر لتغطية األخطاء 
  ..ل في الشؤون الداخلية للدول المجاورةفي هذا البلد، كما أنها محاولة للتدخ

من جانبه، أضاف وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، أن مصر تحملت 
وبشرف مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، وما بذلته وما تقوم به ليس العتبار أن القضية قضية أشقاء 

ألمن المصري هو جزء من األمن القومي العربي والفلسطيني، ومن ثم وإنما من منطلق فهم واع بأن ا
ستظل تعمل لتحقيق األمن لشعبها وشعوب المنطقة كلها والوصول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقياداته يعرفون تماما الدور المصري ويعلون من 

  .قدره
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨لسعودية، الوطن ا

 
 مصر والسلطة مع التهدئة لكن حماس ال تريدها: السفير بسيوني .٥٠

لن تتحرك ولن تتصل " محمد بسيوني إن مصر "إسرائيل"قال السفير المصري السابق في : القاهرة
: وأضاف بسيوني ".بحماس ولن تتحدث معها في شأن تمديد التهدئة ما لم تطلب قيادات الحركة ذلك

وعزا قرار حماس عدم ". ريصون على التهدئة من أجل تهيئة المناخ الستئناف محادثات السالمنحن ح"
نحن مع التهدئة والسلطة مع : "، وقال"ضغوط من بعض القوى في المنطقة"تمديد اتفاق التهدئة إلى 

 ".ولية هذا القرارؤالتهدئة، لكن حماس ال تريدها، فلتتحمل هي مس
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 

 
  من شن هجوم عسكري في غزة القاهرة تحذر .٥١

إلى أّن مبارك يسعى إلى القيام بوساطة لمنع تفجر " يديعوت أحرونوت"أشارت صحيفة : الوكاالت
من شن " إسرائيل"إن مصر حذرت " جيروزاليم بوست"األوضاع في غزة، في حين ذكرت صحيفة 

هذا شيء ال "ستكون لها عواقب مدمرة وأن هجوم عسكري في غزة، معتبرة أّن خطوة من هذا القبيل 
 ". يمكن أن نقبل به

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  

 الرئيس التونسي يجدد دعم بالده الثابت للقضية الفلسطينية .٥٢
جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، امس، دعم بالده الثابت والدائم للقضية :  وفا–تونس 

ة هذا الدعم على كل الصعد ومختلف الواجهات العربية والدولية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومواصل
  . واالقليمية

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، الجديدة، 
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  أو انتهاء التهدئة  القاهرة غير مسؤولة عن فشل الحوار الفلسطيني:  مصريأكاديمي .٥٣

الدكتور جمال رفض رئيس وحدة العالقات الدولية، في مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، : القاهرة
ال أعتقد أن مصر تبذل : "عبد الجواد، الحديث عن فشل في الجهود المصرية في الملف الفلسطيني، وقال

هو الذي " إسرائيل" الفلسطيني والخالف الكبير بين حماس و- جهودا لكي تفشل، فاإلنقسام الفلسطيني 
واستبعد عبد ".  في الوقت الراهنجعل من مهمة المصالحة الوطنية أو التهدئة أمرا في غاية الصعوبة

الجواد أن تكون مصر منحازة في جهودها لجهة دون أخرى، وأكد مجددا أن فشل المصالحة أو التهدئة 
كل دولة لها مصالحها من دون شك، ولكنني ال : "سببه األساسي األطراف المعنية وليست مصر، وقال

 بشكل سلبي في موضوع التسوية، فالمصالحة أعتقد أن موقف مصر من الحركة اإلسالمية عامة انعكس
 فلسطينية ال صلة لمصر بها، فالخالف بين حماس - فشلت في اللحظة األخيرة بسبب خالفات فلسطينية 

  ".  في موضوع التهدئة وفتح عميق جدا، وكذلك الخالف الحمساوي اإلسرائيلي
 ٢٢/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  أصوات في المغرب تدعو إلى فك الحصار .٥٤

طالبت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية :  حكيم عنكر- اط، الرب
القومي العربي والقومي (لمساندة الكفاح الفلسطيني وفعاليات المؤتمرات القومية الثالثة بالمغرب 

 نظمتها تحت ، أول أمس، في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي)اإلسالمي واألحزاب العربية
، األحزاب وهيئات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الشعب "الصمت عن الحصار حصار"شعار 

الفلسطيني والسيما سكان غزة، وذلك من خالل توجيه مذكرات بالخصوص، إلى كل من الجامعة العربية 
انات وندوات ووزراء الخارجية العرب واألمم المتحدة، كما دعت مجموعة العمل إلى تنظيم مهرج

جماهيرية ورفع األعالم الفلسطينية في كل الفضاءات واألماكن الممكنة إضافة إلى تنظيم قوافل في اتجاه 
  .غزة لفك الحصار

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
     اليهودي بمصر " أبو حصيرة"تصاعد الرفض الشعبي الحتفال  .٥٥

" أبو حصيرة"كومتهم بإقامة مولد ندد برلمانيون ونشطاء مصريون بسماح ح: محمود جمعة - القاهرة 
اليهودي، وطالبوها بتنفيذ حكم قضائي بوقف االحتفال الذي يشهد حضورا كثيفا لإلسرائيليين سنويا بقرية 

نظم نواب ومدونون ونشطاء سياسيون وقفة احتجاجية و. بمدينة دمنهور شمال العاصمة القاهرة" دمتوه"
 .دوا خاللها بموافقة القاهرة على إقامة المولد اليهوديأمام اليوم نقابة الصحفيين بالقاهرة، ند

 ٢٣/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
 "إسرائيل"سوريا قد تدخل في مفاوضات مباشرة مع : األسد .٥٦

أكد الرئيس السوري بشار األسد، أمس، أن بالده قد تدخل في مفاوضات سالم :  علي عيد- دمشق 
واعتبر األسد، في خالل مؤتمر صحفي . من الدوليعلى أساس قرارات مجلس األ" إسرائيل"مباشرة مع 

في مرحلة الحقة " إسرائيل"من الطبيعي أن تنتقل سوريا و"مع نظيره الكرواتي ستيبان ميسيتش، أنه 
". ال يمكن أن نحقق السالم من خالل المفاوضات غير المباشرة فقط"ألنه " لمرحلة المفاوضات المباشرة
ه العملية بعملية بناء، نبني األساسات المتينة ومن ثم نبني البناء شبهت هذ"وأضاف الرئيس السوري 

وليس العكس، موضحا أن ما تقوم به دمشق في المفاوضات غير المباشرة هو وضع أساس لهذا البناء 
 ".وأضاف أن المفاوضات المباشرة ستكون هي مرحلة ناحجة ومن ثم بشكل طبيعي يتحقق السالم. الكبير
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 ٢٣/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
  
  معابر جدار الفصل العنصري ستحيل الضفة غزة أخرى: البنك الدولي .٥٧

قال البنك الدولي امس االثنين ان شبكة جديدة من المعابر المخصصة للبضائع الفلسطينية والتي              : رام اهللا 
يجري إنشاؤها في الجدار العازل الذي تبنيه سلطات االحتالل داخل وحول الضفة الغربيـة قـد تـضر                  

 سـتلزم حركـة     "اسـرائيل "وأضاف في تقريره أن      ."اسرائيل"ت بدالً من أن تسهلها كما تزعم        بالصادرا
المرور التجارية الفلسطينية بالكامل بالتحول الى تلك المعابر بمجرد إنجاز الجدار العازل الـذي يجـري             

عـابر ستـسمح    وخالفا للتأكيدات االسرائيلية على أن الم      .بناؤه من جدران خرسانية وأسوار من المعدن      
للجيش االسرائيلي بتسهيل حركة األشخاص والبضائع في الضفة الغربية، قال البنك الـدولي ان القيـود                

  ".قيدا خطيرا آخر لألعمال الفلسطينية"الداخلية قد زادت وان النظام الجديد يمكن أن يصبح 
 النمو االقتصادي الفلسطيني    ان"وقال ديفيد كريغ مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة             

 ."القيود الجديدة تقوض هذا الهـدف     "وأضاف  ". يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات       
 .وسيتم نقل البضائع التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني الى شاحنات على الجانب االسرائيلي             

حدة الى أخرى من شأنه أن يخلق تأخيرات إضـافية          وقال البنك الدولي ان نقل البضائع من الشاحنات وا        
وعدم يقين بالنسبة لألعمال الفلسطينية التي تعطلها بالفعل شبكة إسرائيلية مـن مئـات نقـاط التفتـيش                  

  .وحواجز الطرق وغيرها من العوائق بالضفة الغربية
 الحـواجز الداخليـة     من غير المرجح أن ينتعش القطاع الخاص الفلسطيني ما دامت         "وقال البنك الدولي    

قائمة والصادرات والواردات مجبرة على المرور عبر نظام يقوم على نقل البضائع مـن شـاحنة الـى                  
وأضاف البنك الدولي في تقريره أن البديل من الموانئ االسرائيلية سـيكون نقـل الـصادرات                 ."ُأخرى

 إدخـال   "اسـرائيل " ذلك سيتطلب من     لكنه قال ان   .الفلسطينية عبر األردن بما في ذلك عبر ميناء العقبة        
  . على نهر األردن الستيعاب مزيد من الشحنات"جسر اللنبي"تعديالت عند معبر جسر الملك حسين 

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 
  
  أربعة أسباب وجيهة لفك العزلة السياسية عن قطاع غزة:سابق دبلوماسي بريطاني .٥٨

ي السابق أوليفر مايلز في صفحة الرأي باإلندبندنت أن يرى الدبلوماسي البريطان: محمد القشتول -  لندن
  . ثمة أربعة أسباب وجيهة لفك العزلة السياسية عن قطاع غزة

أمريكي يهودي حمله ما رأى إلى وصف السياسة اإلسرائيلية "وذلك باعتراف . السبب األول إنساني
 أما السبب الثالث فهو ضيق .السبب الثاني يكمن في ضرورة غزة للسالم". بالجريمة ضد اإلنسانية

 وقد تحمل إلى رئاسة الوزراء شخصية ال تقبل أي تسوية "إسرائيل"فاالنتخابات على األبواب في . الوقت
ويختم الكاتب مقاله بالقول أن مبدأ مبادرة بريطانية في قطاع غزة ليس من بنات أفكاره، بل . مهما كانت

  . ب حماس ببيروتهي من وحي رئيس قسم الشؤون الدولية في مكت
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨بي بي سي 

    
  السالم ال يتحقق إال بإخالء جميع المستوطنات: وزير بريطاني .٥٩

 قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط بيل راميل، خالل زيارة قام بها الى البلدة :الخليل
الى اقامة دولة فلسطينية القديمة بالخليل، امس، ان تحقيق السالم في الشرق االوسط يتطلب، إضافة 

، االنسحاب من المستوطنات المقامة في االراضي الفلسطينية بصورة مخالفة للقانون "اسرائيل"بجانب 
  .الدولي

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨.األيام، فلسطين
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  موسكو تدعو إلى فك الحصار .٦٠

. ةفي قلب موسكو احتشد عدد من المسلمين مطالبين برفع الحصار عن غز :كريم المظفر - موسكو 
ورفع المتظاهرون الفتات وشعارات تندد بالحصار، وأكدوا في بيان لهم تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، 
مشددين في الوقت ذاته على أن استمرار الحصار هو استمرار لجريمة التآمر من جانب الواليات المتحدة 

  ".إسرائيل"و
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 ستقبلتحدي اللحظة وسؤال الم..  حماسنطالقةا .٦١

 عدنان أبو عامر
بينما تحيي حركة المقاومة اإلسالمية حماس ذكرى تأسيسها الحادية والعشرين، تشعر الحركة أنها بلغت 
بهذه المرحلة الزمنية القصيرة نسبيا في عمر التنظيمات واألحزاب، ذروة مجدها وأقصى ما تتمناه أي 

 بمشاعر يختلط فيها اإلعياء - ما أكثرهمو–حركة سياسية، في حين ينظر إليها الخصوم المتربصون 
  .بالحنق من كثرة اإلحباط الذي ألم بمخططاتهم الستئصالها والقضاء عليها

وفي ذات الوقت، يبدو المجال متاحا للحديث في محاور هامة، البد للحركة من أن تقرأها جيدا، وتتأمل 
  .ن الوارد أعالهما بين سطورها التي ليس بالضرورة أن تكون واضحة، وضوح العنوا

 شعبية حماس والحصار
 األعداد التي فاقت الحصر في مهرجان انطالقة حماس األخير في غزة، السيما في -كما غيري- فاجأتني

ظل حضور مختلف الفئات والمستويات، وبغض النظر عن األرقام التي ذكرت، فإن هذه الشعبية 
ة، حول ما قد تستفيده الحركة فعال من شعبيتها المتنامية لحماس في قطاع غزة تحديدا، تضع أسئلة هام

تشير وتؤكد وال زالت أن شعبية حماس " الموجهة"هذه، في ظل أن التوقعات واالستطالعات 
وجماهيريتها بالقطاع المحاصر، إسرائيليا وفلسطينيا وعربيا ودوليا، تراجعت بما ال يدع مجاال للشك، 

  .شاءت حماس أم أبت
 : تتطلب وقفة جادة وتاريخية من قيادة حماس، في الداخل والخارجأهم هذه األسئلة التي

 قدرة حماس على استقطاب هذا العدد الهائل الذي لم يشهد له قطاع غزة مثيال منذ احتالله قبل -١
أربعين عاما، وفي ظل حصار محكم اإلغالق، وإصرار عز نظيره من قبل المحاصرين على استكمال 

 لو كانت نتيجته إبادة الغزيين، أصحاب األرواح السبعة، يوجب على حماس أن حلقاته حتى النهاية، حتى
  .تقيم لجماهيرها ومناصريها، من أفراد الشعب العاديين، غير المؤطرين، تمثاال من األحجار الكريمة

 فقد عاد الغزيون فعال إلى أيام سحيقة، حيث استخدام أكثر وسائل العيش بدائية، وربما ال يتسع المجال
في هذا التحليل للغوص في التفاصيل المؤسفة لما آلت إليه األمور في غزة، لكن الشاهد يتمثل في أن 
قدرة الناس على الصمود فاقت كل تصور، وهنا البد لحماس وحكومتها أن تنظر بعين أكثر حرصا 

يرة على وتحسسا ألوضاعهم، هناك جهود تبذل نعم، ولكن حشود الجماهير األخيرة تضع مسؤوليات كب
  .حماس، حكومة وحركة، وتتطلب مزيدا من الجهد والتوازن في صرف الموازنات على قلتها

 الحشود المؤلفة التي وصلت مهرجان انطالقة الحركة، تحتم على حماس البقاء على ثوابتها السياسية -٢
شهداء الذين تزينت الوطنية، واإلثبات لهذه الجماهير أنها على ذات العهد والقسم الذي من أجله ذهب ال

بصورهم ساحة المهرجان، وأال تخضع لحمالت الترهيب والترغيب التي تمارس عليها، من األصدقاء 
  !ال تصالح..ال تصالح: والخصوم على حد سواء، ألن لسان حال تلك الجماهير كان بصوت عال
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 يسعى للمزيد من  ال أظن للحظة واحدة أن أي تنظيم تصل جماهيريته وشعبيته إلى هذه الدرجة،-٣
االستقطاب واستيعاب المزيد من األنصار والمؤيدين، فقد وصلت حماس إلى مختلف البيوت والعائالت، 

  .ونادرا ما تجد بيتا ليس فيه مؤيد للحركة أو مناصر لها، فضال أن يكون مؤطرا في صفوفها
صفوف الفلسطينيين، ليس حماس مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تنتشر أكثر فأكثر في : ولكن

بالضرورة وفق المفاهيم التنظيمية التقليدية، لكنها بسلوك يومي مقبول، وباختالط أكثر فأكثر في مختلف 
 .المستويات الشعبية، الفقيرة تحديدا، حتى تستطيع الوصول إلى ما هو أعلى منه اليوم

 إلى متى؟.. حماس الحكومة
لسلطة هو أقصى ما تتمناه وتسعى إليه، وقد وصلت حماس وصول أي حركة سياسية لمرحلة الحكم وا

بالفعل للحكم في بقعة جغرافية تجري عليها أكثر الصراعات والنزاعات دموية وتاريخية، وفي ظل 
  .رفض شبه مطلق ألن تخوض الحركة تجربتها السياسية، وكأن هناك فيتو محليا إقليميا دوليا عليها

مسألة تولي حماس الحكم وفق المنطلقات التي تحكم العملية وبغض النظر عن موقفي الشخصي في 
السياسية باألراضي الفلسطينية، فإن الحركة ماضية في برنامج الحكومة، خاصة في ضوء قدرتها على 
إدارة األمور في قطاع غزة بصورة مرضية نسبية، بعد السيطرة عليه أواسط العام الماضي، مع بعض 

 .التحفظات هنا وهناك
ذا، فإن حماس مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل أن بقاء األمور في قطاع عزة ومع ه

والضفة الغربية مرشحة لالستمرار إلى أجل غير مسمى، فإن ذلك يفرض تحديا على حماس في مجال 
قل الحكم، من خالل اجتراح بعض الميكانيزمات واآلليات التي يجب أن تتسلح بها الجتياز هذا التحدي بأ

  .الخسائر
خاصة وأن الحديث ال يدور عن مكاسب ومغانم، فالمرحلة ال زالت تدفع استحقاق مغارم مرتقبة في 
الطريق، حتى لو تأخر وصولها بعض الوقت، بفعل المضادات التي ستتهيأ لحماس، وبالتالي فإن اجتياز 

وصفة جديدة من الحكم، وسط هذا التحدي يمكن أن يمنح حماس بجدارة براءة االختراع الخاصة بابتكار 
  .هذا البحر المتالطم األمواج من التحديات والعداوات والشماتات الضمنية والمعلنة

وفي ذات الوقت، مطلوب من قيادة حماس أن تستحضر ثوابتها من جديد في ذكرى انطالقتها، وأال تفقد 
قبلوها عندما عجزوا ) داءالخصوم واألع(بوصلتها تحت ضغط الترغيب أو الترهيب، وأال تنسى أنهم 

الذي قد يفقدها أكثر مما " مستنقع السلطة"عن مواجهتها، وأن تكون جاهزة دائماً لخطوة الخروج من هذا 
  .يكسبها، إن هي شعرت ذلك

 :ومن المعايير التي تحتم على حماس أن تجتاز تحدي الحكم في هذه المرحلة
  الجمع بين السلطة والمقاومة-١

ماس من المعارضة إلى السلطة انتقاال مكانيا، أي انتقاال من موقع إلى موقع، بل انتقال لم يكن انتقال ح
زماني، من زمن الدعوة إلى زمن الدولة، من لحظة الفعل الذي يحكمها مبدأ الواجب الشرعي والوطني، 

  .إلى لحظة يؤسسها مبدأ الممكن السياسي
 إلى السياسة، والسياسة كما يعرفها بعض علمائها هي انتقال أطلقت عليه بعض األقالم، من األيديولوجيا

الدرجة التي تحترق عندها األيديولوجيا، بمعنى آخر أن حماس ربما انتقلت من حيث تشعر أو ال تشعر 
 .من اإلستراتيجيا إلى التكتيك، من األهداف العليا إلى األهداف المرحلية

لنظري إلى الواقع حين تصطدم بالسياسة، ألنه من وبالتالي قدر كل أيديولوجيا أن تنزل من عليائها ا
حين تترجل وتمشي على األرض، ألنها ستصبح في " العذرية الثورية"الصعوبة بمكان المحافظة على 

  .هذه الحالة كائنا ماديا نسبيا تسري عليه نواميس التحول، وككل مادة، فقد يلحقها الفساد
  تفكيك الغموض البناء-٢
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لى، يتطلب من حماس أن تدخل بعض التوضيحات المطلوبة في خطابها السياسي العملي، تنفيذ اآللية األو
ال يجب أن يفهم أن المطلوب هو االستجابة للسيمفونية المشروخة الخاصة باالعتراف وااللتزام وغيرها، 

 ووزراء" التنظيم"ولكن على األقل االنسجام المطلوب في الخطاب الصادر عن الناطقين باسم حماس 
ليس التماهي هو المطلوب في هذه الحالة، ولكن من الصعوبة أن تخرج مواقف غير " الحكومة"حماس 

  .منسجمة من قضايا قد تشكل إقالقا للرأي العام، المتعاطف مع حماس
وهنا ال يجب على حماس أن تعيش ذات التباين التي عاشته قبل عامين تقريبا بين الناطقين باسم الحركة 

 يق هون من شأنها، وآخر اعتبرها مثيرة للتشكك، ترى هل هذا هو الغموض البناء؟والحكومة، فر
 مرده إلى تعدد الجهات - حسب التحليل السياسي–ال أعتقد ذلك، بل إن هذا الغموض غير المقصود 

وتسارع ! الناطقة باسم حماس في مواقعها اإلدارية المختلفة اليوم، في التنظيم أو البرلمان أو الحكومة
جميع أولئك الناطقين لتحليل هذا " تطوع"سائل اإلعالم ألخذ موقف أو رد فعل على حدث ما، وبالتالي و

الموقف دون التحقق منه، ومن تبعاته القانونية والسياسية، وربما هناك شواهد على التصريحات من 
  .التهدئة وتمديدها، والدعوة لالنتخابات المبكرة

  خارج اللون الواحد-٣
 القول إن حماس بذلت جهودا مضنية لتشكيل حكومة ائتالفية تشكل قوس قزح فلسطينيا، يحظى من نافلة

بإجماع شعبي وطني، ولكن الحسابات المختلفة لجميع األطراف أعاقت خروج هذه الحكومة إلى حيز 
 من البعض اآلخر، والنقاش USAIDالوجود، فالحزبية الضيقة للبعض، والتخوف من ضخ الـ

  .لذي قد يدور من قبل بعض ثالث، لم يمنح الفرصة لتلك الحكومة أن ترى الحياةالموضوعي ا
ومع ذلك، فإن حماس في ذكرى انطالقتها وسيطرتها المطلقة على قطاع غزة، يتطلب منها أن تدير هذه 

ات البقعة الجغرافية التي تنتظر أياما عصيبة، أكثر مما هو عليه اآلن، بآليات أكثر انفتاحا على الكفاء
  .الفلسطينية التي ال تنتمي بالضرورة للحركة

أقول ذلك، ألن الوزارات والدوائر الحكومية تكتظ بمئات الكوادر النظيفة وذات األيدي البيضاء، تترقب 
بشوق وتلهف أن يدير وزراء أكفاء وزاراتهم ومديرياتهم، أيا كان انتماؤهم السياسي، وال أظن أن هؤالء 

اللتقاء والتعامل مع هؤالء الموظفين، ومنحهم فرصهم الطبيعية في الترقي الوزراء أقل شوقا من ا
الوظيفي واإلداري، حتى لو كانوا من لون مختلف، ألن عهد التعيينات الفوقية التي كانت تأتي بالفرمان 

  !الرئاسي، شهدت حماس كيف كان سقوطه مدويا صم اآلذان واألسماع
 بنية التنظيم

 حماس على انتقال سلس للمواقع التنظيمية، غير المكشوفة على نطاق واسع، طوال عشرين عاما حافظت
دون أن يشهد الناس صراعات حزبية، واستقطابات تنظيمية، مع أن ذلك ليس محرما أو محظورا، لكنه 

ومن اآلثار التي ترتبت على حركة حماس تنظيميا خالل خوضها  .بقي داخل البيت التنظيمي الواحد
  :لمرحلة الحكم

  تغير الخطاب السياسي-١
كان لدخول حماس مرحلة السلطة، آثاره على بنية التنظيم، ذلك أن انتقال حماس من موقع آلخر، يجعلها 
تنتقل من آفاق المعارضة الرحبة، إلى أزقة السياسة الضيقة، األمر الذي قد تستغربه قواعدها وأنصارها 

 عن خارطة الطريق والرباعية، والرغبة في وصول وهي ترى قادة حركة المقاومة اإلسالمية يتحدثون
  .المنطقة إلى االستقرار الدائم، واالجتماع مع رؤساء أميركيين سابقين

يضع هذا االنتقال على حماس عبئا تنظيميا يركز في الحديث إلى الداخل، وإن شئت فقل داخل الداخل، 
القواعد – وتراه، األمر الذي يحتم عليها فهو الحلقة التي قد تبدو مشدوهة فارغة فاها تجاه ما تسمعه

 أال يكبلوا حركتهم بثوابت متوهمة، أو مخلوطة باألمنيات، وعليهم أن يوطنوا أنفسهم على - واألنصار
تحمل بعض الخسائر والتراجعات، وأن يتذكروا أن السياسة تمتد بين المطلقات التي يستشهد في سبيلها 
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رات التي تبيح المحظورات، وأن يوسعوا ثقافتهم باتجاه المتغيرات وال يجوز التنازل عنها، وبين الضرو
 .وأخف الضررين وأقل الشرين، بنفس القدر من ثقافتهم حول الثوابت والعزائم واألصول

  البعد عن الذوبان-٢
أسهب المحللون كثيرا في تفسير التراجع التاريخي لحركة فتح، وأقر بعض الفتحاويين أنفسهم أن بعض 

في مؤسسات السلطة، ورويدا رويدا تبخر " التنظيم"رات التي وقعوا بها، تمثلت في ذوبان فتح المحظو
التنظيم، بدءا بلجنته المركزية، مرورا بمجلسه الثوري، وانتهاء بأقاليمه المنتشرة في الضفة والقطاع، 

جد أن مفاصل التنظيم  لتشهد نتائج االنتخابات التشريعية، لت٢٠٠٦وفجأة استيقظت فتح على نفسها أوائل 
  !!وكفاءاته وكوادره قد ذهبت ووجدت طريقها إلى ديوان الموظفين

اآللية المطروحة أمام حماس ليست بحاجة لكثير شرح أو تفسير، الحرص المعلن والمشروع على إنجاح 
 مشروع التجربة الحكومية، يجب أال يكون على حساب المشروع األم، مشروع المقاومة التي لن تحافظ

على ذاتها وكينونتها إال من خالل الجسم التنظيمي التي استطاعت حماس خالل عشرين عاما المحافظة 
  .عليه، رغم جسامة الضربات التي وجهت إليها من قريب أو بعيد

تدخل حماس عامها الثاني والعشرين من عمرها وهي تبدو أكثر انتشارا من ذي قبل، وأقل .. أخيرا
ب عن المشهد السياسي، مع عدم تناسي جسامة التحديات التي ما زالت في عرضة لالستئصال والغيا

طريقها، مما يحتم عليها أن تكون أكثر حذرا في التعامل مع اآلخر، المحتل والمتواطئ، وأقل توجسا من 
 .اآلخر الوطني، المستعد لمد يد العون لها بينما تستقبله من سنوات قادمة

 ٢٢/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
 !! على كلينتون حرام على غزةحالل .٦٢

  فهمي هويدي
ألقت القبض علـى افـراد خليـة تنتمـي     «اخبرنا بان اجهزة االمن     » االهرام«على الصفحة االولى في     

وتنقل اليها اموال   . لجماعة االخوان المحظورة، تجري اتصاالت مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية          
اضاف الخبر ان الذي شكل هـذه الخليـة هـو           . »لسطينيالتبرعات التي يتم جمعها لمصلحة الشعب الف      

الدكتور جمال عبدالسالم مدير لجنة االغاثة والطوارئ باتحاد االطباء العرب، اما اعضاء الخليـة فهمـا                
وقـد  .  عاما ٢٤اثنان احدهما طالب جامعي عمره عشرون عاما، والثاني تخرج لتوه في الجامعة وعمره              

  . يوما على ذمة التحقيقات١٥مدة أمرت النيابة بحبس الثالثة ل
وخالصته ان مؤسسة كلينتون، الرئيس االميركي السابق،       . »الشرق االوسط «الخبر الثاني نشرته صحيفة     

وان هـذه   . اعلنت عن تفاصيل التبرعات التي تلقتها من دول وشخصيات اجنبية لتمويل انشطتها الخيرية            
ما، الذي اشترط على السيدة هيالري كلينتون ان يعلـن          الخطوة تمت استجابة لطلب الرئيس المنتخب اوبا      

زوجها عن تفاصيل التبرعات التي تلقتها مؤسسته من جهات اجنبية، قبل توليها منصب وزيرة الخارجية               
  .حتى ال يحدث التباس أو تضارب مصالح بين مهامها وأنشطة المؤسسة

. ة في السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان      في القائمة المعلنة تبين ان من بين المتبرعين اطرافا عربي         
 مليون دوالر لمكتب كلينتون وأعمـال مؤسـسته         ٢٥فقد تبرعت السعودية بمبالغ تراوحت بين عشرة و       

الخيرية الخاصة لمكافحة مرض االيدز ومحاربة الفقر، وهناك رجل أعمال سعودي اسمه ناصر الراشـد         
الر، كما أن مؤسسة دبي تبرعت بمبلغ ما بين مليون إلى           تبرع بمبلغ ما بين مليون إلى خمسة ماليين دو        

فـالتبرع  . العربي» االعتدال«الخبران يرسمان صورة صادمة وفاضحة لواقع دول        .خمسة ماليين دوالر  
لحماس أو إلغاثة الشعب الفلسطيني في غزة جريمة، في حين ان التبرع بالماليين إلى مؤسسة كلينتـون                 

 والترحيب، ولست أشك في أن اتحاد االطباء العرب ولجنة اإلغاثة فيـه             مباح ومستحب ومحاط بالرعاية   
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باعتبار أن لها أنـشطتها الخيريـة       .التي يديرها الدكتور جمال عبدالسالم لو قدما تبرعا لمؤسسة كلينتون         
  واإلغاثية لتم تكريم مديرها المحبوس اآلن في سجن طرة

ي جمع التبرعات وإغاثة المأزومين والملهـوفين       ولكن الرجل أخطأ في رصد اتجاهات الريح، ونشط ف        . 
في فلسطين ولبنان والصومال والسودان واليمن والبوسنة، وكان له دوره المشهود فـي إغاثـة ضـحايا                 

حيث سـارع   . ، وضحايا انهيار جبل المقطم في ضواحي القاهرة هذا العام         ١٩٩٢الزلزال في مصر عام     
  .والمساهمة في اغاثة المنكوبينإلى اقامة معسكر ميداني السعاف الناجين 

فقد استحق الرجل أن يودع السجن وتلفق له قضية ساذجة، اتهم فيها            » األخطاء«وبسبب تلك السلسلة من     
مع اثنين من الشبان في عمر ابنائه، الفضيحة ليست في ذلك فقط، ولكن في الطريقـة                » خلية«بأنه شكل   

  التي اذيع بها الخبر من وزارة الداخلية،
احية الن لجنة االغاثة باتحاد االطباء العرب ال تقدم امواال الحد، ولكنها تقـدم عالجـات وادويـة                  من ن 

وتلك وظيفتهـا   .واجهزة طبية بالدرجة االولى، وفي حاالت الكوارث فإنها تقدم اغطية واغذية للمنكوبين           
عة الدول العربيـة او     االساسية التي تقوم بها منذ سنوات، واستحقت الشكر والتقدير سواء من جانب جام            

التـي حمـل الـدكتور جمـال        » الجريمة«من قادة الدول التي عملت فيها، وكان ذلك الجهد هو صلب            
  .عبدالسالم المسؤولية عنها

من ناحية اخرى فليس مفهوما ان يعد جمع التبرعات لهذه االغراض جريمة يجري التحقيق فيها ويحبس                
 لجنة االغاثة مقصورا على ارسال االدوية واالجهـزة الطبيـة           واذا كان ما تفعله   . الرجل وغيره بسببها  

بالدرجة االولى، فكيف يمكن ان يقال انها موجهة إلى حماس بالذات، في حين انه ال مجال السـتخدامها                  
  .اال في المستشفيات العامة

 مـصر   وحتى اذا افترضنا جدالً انها لحماس، فكيف تصبح هذه تهمة وجريمة، في الوقت الذي تعلن في               
ان مصر بهذا التصرف األخرق ال      ! رسمياً انها تقف على مسافة واحدة من مختلف الفصائل الفلسطينية؟         

  .تعاقب لجنة االغاثة وال حماس، ولكنها تعاقب الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة
  ٢٢/١٢/٢٠٠٨موقع أخبارنا 

  
   ، االمم المتحدة تمنح شرعيتها السرائيلالثانية ةللمر .٦٣

  رنقوال ناص
في محاولة ظاهرها الحفاظ على استمرار عملية انابوليس خالل فترة انتقالية يشهد فيها الشركاء 
الرئيسيون الثالث ، الفلسطيني واالميركي واالسرائيلي ، استحقاقات تغييرات في الحكم ، بادرت ادارة 

عملية الى رعاية جورج بوش الراحلة عن البيت االبيض الى رعاية مشروع قرار ينقل ظاهريا هذه ال
دولية لم تكن تنقصها اصال برعاية اللجنة الرباعية الدولية لها الممثل فيها االمم المتحدة نفسها واالعضاء 
الدائمون الرئيسيون في مجلس االمن ، لكن هذه المحاولة تكشفت في الحقيقة عن اصدار القرار رقم 

الوفاء بالوعود االميركية له وعن جائزة كبرى  كملهاة ترضية للشريك الفلسطيني بعد االخفاق في ١٨٥٠
لدولة االحتالل االسرائيلي منح فيها مجلس االمن شرعية االمم المتحدة لعملية انابوليس ، وهي الحاضنة 
الدبلوماسية للرؤية االسرائيلية لحل الصراع العربي االسرائيلي بعامة والفلسطيني منه بخاصة ، كما 

 عملية انابوليس وهي في طور االحتضار بادخالها الى غرفة انعاش مجلس كانت محاولة اخيرة النقاذ
  .االمن الدولي 

الموقف " في السادس عشر من الشهر الجاري ، تبنى مجلس امن االمم المتحدة ١٨٥٠فباصداره القرار 
السالم أي مبادرة (قدمته خطة الجامعة العربية "عما " مختلف"، وهذا موقف " الول مرة... االسرائيلي 

الن المبادرة العربية تتحدث عن الحاجة الى التوصل الى ترتيب شامل في الشرق االوسط ، "، ) العربية
اذا توصلتم الى سالم كامل ، عندها سوف ناتي ونطبع العالقات : وفي نهاية العملية يقول العالم العربي
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لمضمون ، او يقترح علينا او الول مرة يكون هناك قرار ال يتعرض ل"، وبصدور هذا القرار " معكم
يجبرنا على القبول بمضمون حول كيفية انهاء الصراع مع الفلسطينيين ، بل يقبل المبادئ التي وضعناه 

والمفاوضات سرية ، ... نحن مع العناصر الفلسطينية المعتدلة ، فالمفاوضات ثنائية ، ظلوا خارجها ، 
لقد قرر مجلس االمن ان " ... " ، حتى يتم كل شيءولن ناتي بين وقت وآخر لنسالكم عما يحدث فيها

االعتراف باسرائيل ، ... االعتراف باي حكومة فلسطينية يعتمد على القبول بشروط الرباعية الثالث 
  " .فهل هذا يخدم مصالح اسرائيل ؟ طبعا يخدمها. ونبذ العنف واالرهاب ، واحترام االتفاقيات السابقة 

 من بيان رسمي لوزارة خارجية دولة االحتالل االسرائيلي ومن خطاب رسمي واالقتباسات اعاله ماخوذة
لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني في المؤتمر السنوي الثاني لمعهد دراسات االمن القومي بجامعة تل ابيب 

 ، وملخصها ان دولة االحتالل التي حصلت في المرة ١٨٥٠في اليوم التالي مباشرة لصدور القرار 
 لعام ١٨١لى الشرعية الوحيدة لقيامها من الجمعية العامة لالمم المتحدة بقرار التقسيم رقم االولى ع
 قد حصلت للمرة الثانية االن والول مرة على شرعية االمم المتحدة لرؤيتها في كيفية فرض ١٩٤٧

  .القبول العربي والفلسطيني بواقع وجودها كأساس للسالم مع محيطها العربي واالسالمي 
 ، وهي ثقة كان من الطبيعي ان ال تقابلها ١٨٥٠ هنا الثقة التي رحبت بها دولة االحتالل بالقرار ومن

ثقة مماثلة في الترحيب العربي والفلسطيني المتردد بالقرار ، ولم يكن امام المفاوض الفلسطيني أي خيار 
 ست تعديالت اقترحها عليه آخر غير القبول بالقرار ، الذي تقول تقارير انه اطلع على نصه مسبقا وان

قد رفضت ، واال فانه يغامر باالختالف علنا مع الراعي االميركي للقرار وبالتالي يغامر باصدار شهادة 
الذي صدر القرار البقائها في غرفة االنعاش ، وذلك ليس في مستطاع المفاوض " عملية انابوليس"وفاة ل

 بالنسبة اليه الى راع ايضا للمشروع الوطني الفلسطيني  الفلسطيني الن الراعي االميركي قد تحول عمليا
  .الذي تتبناه منظمة التحرير والن عملية انابوليس قد تحولت عمليا الى الحاضنة لهذا المشروع 

كان من الطبيعي ان ال يجد المفاوض الفلسطيني في القرار أية مواد واضحة تسند موقفه لكي وهكذا 
 عليها كما فعل شريكه االسرائيلي ، لذلك اكتفى ترحيبه بالقرار يرحب بها في بيان رسمي يؤكد

بعموميات تحجب خطورة القرار على القضية الوطنية بمنحه شرعية االمم المتحدة لبرنامج انابوليس 
المصمم الدامة االنقسام الوطني وتعميقه وتحجب كذلك خطورة القرار حتى على ما تسميه الرئاسة 

لمنظمة التحرير بارتهان هذا المشروع والمنظمة نفسها وسلطة الحكم " الوطنيالمشروع "الفلسطينية 
عملية " لعملية سالم قزمها القرار لتتلخص في ١٩٦٧الذاتي التي تحمل اسمها في االراضي المحتلة عام 

، التي يعد القرار بابقائها عملية تفاوض مفتوحة ال سقف زمنيا لها ، مرهونة بما يحرزه " انابوليس
، خصوصا وان القرار لم يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق االمم " تقدم"من " ثنائيا"لطرفان ا

... مشجعا "المتحدة ليكون تنفيذه ملزما ، وهكذا تلخص ترحيب المفاوض الفلسطيني بالقرار باعتباره 
رئيس " (خطوة ايجابية"و) الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة" (ويسمح لنا بالحفاظ على االمل في السالم

، بينما عبر المراقب الدائم لمنظمة التحرير ) دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات
سوف يشرف على "بصدور القرار الن مجلس االمن " سعادته"في االمم المتحدة رياض منصور عن 
سيعيد تأكيد سلطته بعد أربع "لى انه والنه بقراره الجديد أشار ا" عملية السالم التي بدات في انابوليس
التي " خريطة الطريق" الخاص ب١٥١٥، منذ اصدر قراره رقم " سنوات ونصف السنة من الصمت

، وربما لهذه االسباب ايضا تسرع المحرر السياسي لوكالة االنباء " حل الدولتين"تشير بدورها الى 
 ١٨٥٠قرار مجلس االمن : "بة تعليق بعنوانفي يوم صدور القرار في كتا" وفا"الفلسطينية الرسمية 

  " !خطوة اممية شجاعة وبرنامج عمل واقعي
اما المفاوض العربي ، ممثال بلجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية التي اطلعت ايضا مسبقا على مشروع 

االوروبي والروسي في القرار اثناء لقائها مع اللجنة الرباعية لالمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحادين 
نيويورك قبل عرض المشروع على مجلس االمن ، فانه اكتفى بدور شاهد الزور الذي منح موافقته سرا 
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في اجتماع الرباعية لكن استعصى عليه منح موافقته علنا في اجتماع مجلس االمن فامتنع عن التصويت 
وقت طويل الذي يعجز عن الرفض نفسها التي تميز الموقف العربي الرسمي منذ " اللعم"انها . 

  .ويسترضي الراي العام الشعبي العربي باالستنكاف العلني عن القبول 
لذلك اعتبر االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى امتناع ليبيا ، العضو العربي الوحيد الممثل 

الذي يرى " الموقف العربييمثل "للمجموعة العربية في مجلس االمن ، عن التصويت مع القرار او ضده 
النه ال يتضمن موقفا ضد االستيطان االسرائيلي في االراضي " ال يلبي الطموحات  العربية"بان القرار 

 كافة وال يحدد مدى زمنيا للمفاوضات ، ليضيف وزير الخارجية المصري ١٩٦٧العربية المحتلة عام 
ليست "كسبب ثالث وكون صياغة القرار " الحتاللعدم اشارة القرار الى ضرورة انهاء ا"احمد ابو الغيط 

كسبب رابع ، ويضيف ممثل ليبيا الدائم لدى االمم المتحدة السفير جاد " االفضل من وجهة النظر العربية
النقاط "في القرار ، بالرغم من " التعميم وعدم الوضوح المتعمد"اهللا عزوز الطلحي سببا خامسا هو 

االشارة الى مبادرة "و " عملية السالم الى مجلس االمن" ، ومنها عودة فيه كما قال موسى" االيجابية
ضرورة اال تكون هناك اجراءات من أي طرف " و ١٩٩١ومبادئ مؤتمر مدريد لعام " السالم العربية

" خطوة ايجابية"، وهي النقاط التي جعلت ابو الغيط يصف القرار بعامة بانه " تؤثر على عملية السالم
الذي ادمن العرب وبخاصة الفلسطينيين " االنتظار" الموقف العربي بعد صدور القرار بوليلخص موسى
دون ان يفوته حفظ ماء الوجه " سوف ننتظر ما ستقوم به االدارة االميركة الجديدة: "منهم عليه قائال

  " !اننا لن نترك االمور هكذا الى ما ال نهاية"العربي بالتلويح ب 
مين العام لالمم المتحدة والمنسق االممي لعملية السالم في الشرق االوسط ، طبقا للممثل الشخصي لال

 قد بعث ١٨٥٠روبرت سيري ، فان مجلس االمن الدولي ، ممثال للمجتمع الدولي ، باصداره القرار 
بان التحدي الذي يواجه الشرق االوسط خالل السنة المقبلة هو البناء فوق االرضية التي " رسالة واضحة"

حل الدولتين الى " رؤية"أي تحويل " (تحويل الوعد الى واقع" من اجل ٢٠٠٨ت للسالم خالل العام اسس
الهدف الرئيسي "وبان " ال يمكن الرجوع عنها"وبان المفاوضات للتحرك بسرعة نحو هذا الهدف ) حقيقة

تى تتسلم ادارة ح" الفترة االنتقالية"في الوقت الراهن هو استمرار التقدم في هذه المفاوضات خالل 
الرئيس االميركي المنتخب باراك اوباما السلطة في العشرين من الشهر المقبل وتاتي االنتخابات 

  .فبراير المقبل بحكومة جديدة في دولة االحتالل / االسرائيلية في العاشر من شهر شباط 
س ان مجرد اضفاء  بتفاؤل مبني على اسا١٨٥٠للقرار " الرسالة الواضحة"لقد حاول سيري ان يلخص 

كفيل بضمان استمرارها للحفاظ على الوضع الراهن " عملية انابوليس"شرعية االمم المتحدة على 
 االسرائيلية والحفاظ على الوضع الراهن على االرض ، متجاهال ان هذا –للمفاوضات الفلسطينية 

قطاع غزة في التاسع عشر كما يثبت على سبيل المثال عدم تجديد التهدئة في (الوضع متحرك ال ساكن 
، وان استمراره هو الذي افشل عملية انابوليس وبالتالي فانه سيفشل ايضا القرار ) من الشهر الجاري

الجديد الذي يستهدف االبقاء عليها حية ، وان القوى الدولية الممثلة في اللجنة الرباعية ، وهي نفسها 
على حد سواء ، قد فشلت في ايصال عملية انابوليس الى القوى النافذة في انابوليس وفي الهيئة االممية 

 فقط النها وضعت ٢٠٠٩نهايتها المعلنة لها خالل العام المنصرم وال يتوقع منها ان تنجح خالل عام 
مفاوضاتها ، " ثنائية"ختم مجلس االمن الدولى على عملية تستبعد في مرجعياتها أي تدخل دولي في 

ه المفاوضات ، وترفض تقديم أي ضمانات اللتزام المتفاوضين وتستبعد تحديد سقف زمني لهذ
كما يثبت مثال رفض االدارة (باستحقاقاتها ، وترفض تسمية أي طرف ال يفي بالتزاماته بموجبها 

االميركية نشر تقرير الجنرال جيمس جونز مبعوث ادارة جورج بوش الخاص لالمن عن تنفيذ الجانبين 
 باعادته التاكيد ١٨٥٠، ليتحول القرار ) تزاماتهما بموجب تفاهمات انابوليسالفلسطيني واالسرائيلي الل

حقا تعد فقط باستمرار الوضع الراهن " رسالة واضحة"على كل اسباب الفشل هذه وغيرها الى 
  .وباستمرار الفشل 
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ي  كفيلة باجهاضه ، ليضاف الى ركام عشرات القرارات الت١٨٥٠ان التناقضات الكامنة في القرار 
اصدرتها االمم المتحدة ومجلس امنها ، ومنها اكثر من عشرين قرارا خاصة باالستعمار االستيطاني 
االسرائيلي في االراضي العربية المحتلة ، وقد كانت الواليات المتحدة الراعية للقرار الجديد ، ومبادراتها 

ي تحول حتى االن دون تطبيق هذه ، هي القوة الدولية الرئيسية الت" عملية انابوليس"الدبلوماسية مثل 
القرارات ، ويمثل اغفال القرار الجديد الي اشارة الى هذه القرارات التناقض االول فيه ، كما اشار 
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير 

  .قبعة 
هو الهدف له بينما يؤكد تكرارا " الشامل" فيتمثل في اعالنه عن ان السالم اما التناقض الثاني في القرار

عدم "الفلسطينية االسرائيلية ، وينص على " الثنائية"على ان هذا السالم الشامل يتقرر فقط بالمفاوضات 
 الخارجي فيها لكي يقرر الطرفان منفردين في ظل موازين القوى المختلة تماما بينهما صيغة" التدخل

السالم االقليمي الشامل في المستقبل نيابة عن كل االطراف العربية التي لها مصالح حيوية وطنية 
وقومية في أي صيغة كهذه مهما كانت وليقتصر دور المجتمع الدولي والجوار االقليمي المعني مباشرة 

  .بالسالم في الشرق االوسط على دور شاهد الزور 
المجتمع الدولي من التدخل في المفاوضات الثنائية من جهة وفي حثه من ويتمثل التناقض الثالث في منع 

  .جهة اخرى على دعم هذه المفاوضات وبخاصة تمويلها 
نصا مكررا " عملية السالم"ويتمثل التناقض الرابع في استبدال التركيز على السالم نفسه بالتركيز على 

شروط العملية المسبقة للسالم نفسه ، طبعا باستثناء ومؤكدا في ديباجة القرار كما في متنه وفي اغفال ال
  .النص على الشروط االسرائيلية 

الظاهري في القرار بين طرفي الصراع مع االغفال الكامل لحقيقة " التوازن"ويكمن التناقض الخامس في 
 عاما ان التوازن بين قوة قائمة باالحتالل وشعب خاضع لالحتالل والحصار منذ ما يزيد على اربعين

انما ينطوي على انحياز صريح لدولة االحتالل ويحول االرض المحتلة الى مجرد ارض متنازع عليها 
  .ينحصر تقرير مصيرها بالتوافق الثنائي عبر مفاوضات ثنائية فقط 

ويتمثل التناقض السادس في الغاء أي دور للشعب الفلسطيني في ان يقرر بارادته الحرة مواصفات 
 على مواصفات هي اسرائيلية اصال لشرعية أي ١٨٥٠التي تمثله بنص القرار " يةالشرع"الحكومة 

لسلطة الحكم الذاتي ومرجعيات منظمة التحرير في هذا " القانون االساسي"حكومة فلسطينية مما يحول 
ة الشان الى مجرد حبر على ورق ال قيمة له ، وبالتالي يحول أي اتفاق يتم التوصل اليه للسالم الى وثيق

مفروضة على الشعب الخاضع لالحتالل ال تقل اكراها وتعسفا عن االحتالل ذاته ، وهذه وصفة جاهزة 
  .الجهاض أي عملية سالم يدعى القرار حرصه على استمرارها 

ويتمثل التناقض السابع في تبني عملية انابوليس نفسها باعتبارها عملية للسالم بينما اثبتت هذه العملية 
ل اكثر من عام منذ اطالقها انها هي نفسها العقبة االكبر التي تجعل أي سالم واقعي على االرض طوا

مستحيال ، النها تطيل امد االحتالل وتمنحه شرعية االستمرار وتعطيه حقوقا مغتصبة في االرض 
طاني المحتلة وتضفي صفة قانونية زائفة على المكاسب االقليمية التي اكتسبها بالتوسع االستعماري االستي

المحمي بالقوة المسلحة خالفا لميثاق االمم المتحدة ذاتها وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي ، وتضعه 
  .مع الشعب الخاضع لالحتالل " الحقوق والواجبات"على قدم المساواة في 

د اما التناقض االخير وليس اآلخر فقد اظهره الهدف المعلن للقمة التي عقدها الرئيس الفلسطيني محمو
. عباس مع نظيره االميركي المنتهية واليته جورج بوش بواشنطن في التاسع عشر من الشهر الجاري 

 ينص بما ال يدع مجاال الي شك على ضرورة مواصلة حصار قطاع غزة واالستمرار ١٨٥٠فالقرار 
ة الغربية ، بوش في الضف" رؤية"في مطاردة كل القوى الفلسطينية التي لها رؤية استراتيجية مختلفة عن 
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العمل من اجل "بينما اعلن الناطق ياسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة بان هدف الرئيس من القمة هو 
  " .الحصول على نهاية للحصار االسرائيلي المفروض على غزة

٢٢/١٢/٢٠٠٨  
  

  يسألونك عن التهدئة .٦٤
  فهمي هويدي

حمـاس والجهـاد   ( غزة فصائل المقاومة األربعة   إذ حين تعلن من   . القرار كان سباحة ضد التيار بامتياز     
فـي  " إسـرائيل "رفض تمديد اتفاقية التهدئة التي عقدت مـع         ) االسالمي والجبهتان الشعبية والديمقراطية   

.  من العام الحالي، فإنها تتخد قراراً متعارضاً مع رغبات كل األطراف ذات الـصلة بالموضـوع                ١٩/٦
التهدئة التي خففت عنها الضغوط الفلسطينية المزعجة، وجنبتها حرجاً         فرئاسة السلطة في رام اهللا ارادت       
أرادت التهدئـة لكـي تهـدئ مـن غـضب           " إسرائيل"و". إسرائيل"سوغ لها استمرار المفاوضات مع      

المستوطنين الذين أزعجتهم الصواريخ المنطلقة من القطاع، ولكي تتفرغ لمهام أخـرى توليهـا أولويـة                
ومصر كانت تريد التهدئة، التي توسطت فيهـا مـن البدايـة،            ). لدرجة األولى مواجهة إيران با  (خاصة  

وكان ذلـك أشـد وضـوحاً فـي ورقـة           . انطالقاً من حسابات كثيرة تتصل بدورها في العملية السلمية        
، ونـصت   )رفضتها حماس والجهاد  (المصرية التي قدمت إلقرارها من الفصائل الفلسطينية        " المصالحة"

والرباعية الدولية تحمست   ". المشروع الوطني الفلسطيني  "، معتبرة ذلك ضمن     "التهدئةالحفاظ على   "على  
وبـان كـي مـون      . ، وتجنب المنطقة التصعيد المسلح    "إسرائيل"بشدة للتهدئة ألنها تخفف الضغوط على       

ء األمين العام لالمم المتحدة أعرب عن قلقه من األخبار التي تسربت األسبوع الماضي عن احتمال إنهـا                
وغزة " إسرائيل"عواقب وخيمة تهدد المدنيين في      "التهدئة، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي الى           

  ".كما تهدد استمرار العملية السلمية
داعيـاً  ) ١٦/١٢(في هذا السياق ال تفوتنا مالحظة قرار مجلس األمن الذي صدر في األسبوع الماضي               

، في اإلطـار    "إسرائيل" من خالل استمرار المفاوضات بين السلطة و       الى تدعيم مسيرة السالم في المنطقة     
ذلك أن الواليات المتحدة األمريكيـة      . ٢٠٠٧كانون األول عام    / الذي حدده اجتماع أنابولس في ديسمبر     

هي التي قدمت مشروع القرار مستهدفة في ذلك أمرين، أحدهما تبني مجلس األمـن لمـا تحقـق فـي                    
درة أمريكية باألساس، والثاني تأكيد استمرار المفاوضات كخيار وحيـد لتـسوية            أنابولس، الذي كان مبا   

تسمح للرئيس  " تهدئة"القضية لبعض الوقت، على نحو يحقق       " تنويم"وإذا ما تحقق ذلك فإنه يعني       . القضية
يـة  األمريكي الجديد أن ينصرف الى معالجة مشاكله الداخلية الملحة، دون ازعاج تسببه القضايا الخارج             

، التي لم تتوقف عن التمـدد       "اإلسرائيلية" وفي الوقت ذاته فإنه ال يعطل شيئاً من المخططات           -المتفجرة  
، التي ترحب بها كثيراً باعتبار أنها في        "المحادثات"والتوسع وممارسة قمع الفلسطينيين، في ظل استمرار        

ين، ويوهمهم بأنهم يفعلون شيئاً، في حين       يمكن أن تستمر طول الوقت، بما يخّدر الفلسطيني       " مكلمة"النهاية  
األسبق اسحاق شامير، قد أعلن عـن       " اإلسرائيلي"وكان رئيس الوزراء    ". اإلسرائيليين"ال يوقف شيئاً ل     

 ١٠، حين قال إنهم مستعدون لمباحثات تـستمر         )١٩٩١في سنة   (ذلك صراحة أثناء انعقاد مؤتمر مدريد       
  . سنة١٥أو 

 يصبح إشارة غير مريحة     ١٨/١٢ف التهدئة الذي أعلن يوم الخميس الماضي        إزاء كل ذلك فإن قرار وق     
ذلك أنها تلوح بضوء أحمر في األفق، يربك بـصورة نـسبية الحـسابات              . لألطراف المعنية بالموضوع  
  .ومن ثم يفتح األبواب لكافة االحتماالت. الموضوعية على الطاولة

لى استعداد لدفع شيء في مقابـل مـا يحـصلون عليـه،             علمتنا أنهم ليسوا ع   " اإلسرائيليين"خبرتنا مع   
وشواهد . ويعتبرون أنهم في أي اتفاق مستثنون من أي التزام، إال إذا كان ذلك االلتزام يحقق مصلحة لهم                

 ٢٠٠٧ وحتى اجتماع أنـابولس فـي ،       ١٩٤٧هذا الدرس ثابتة منذ صدور قرار تقسيم فلسطين في عام           
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. لراهن مؤقتاً، ربما أمالً في أن تسوى األمور عبر المفاوضات الجارية          فالتهدئة قصد بها تجميد الموقف ا     
وفـتح  " اإلسـرائيلية "وبمقتضاها اتفق على وقف اطالق الصواريخ من غزة، مقابل وقف االعتـداءات             

 وهو ما التزمت به السلطة في القطاع، لكي تخفف مـن معانـاة              -الممرات ورفع الحصار عن القطاع      
فأوقفت اطالق الـصواريخ مـن جانـب حمـاس،          . ضاع السجن كما قيل وقتذاك    سكانه، وتحسن من أو   

والحقت الذين أطلقوا بعض الصواريخ في ظروف معينة، لكنها وجدت نفسها مغلولة اليد فـي الحـاالت        
  ".إسرائيلية"التي أطلقت فيها صواريخ فلسطينية رداً على غارات أو اعتداءات 

قدس "وذكرت  .  مرة، حسب إعالن حركة الجهاد االسالمي      ١٩٥ق  االتفا" إسرائيل"في مقابل ذلك خرقت     
وطبقـاً  .  فلـسطينياً  ٤٣" إسرائيل" وحتى أول ديسمبر الحالي، قتلت       ١٩/٦أنه منذ بدء التهدئة في      " برس

) ٣٠/١٠ الـى    ٢٦/٦مـن   ( يوماً   ١٢٨لبيانات المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فإن معبر رفح خالل          
 مواطن من سـكان     ٤٦٠٠وهو ما ترتب عليه حرمان      . ماً وفتح جزئياً عدة أيام     يو ١٢٢ظل مغلقاً طيلة    

كما ظل معبر بيت حانون مغلقـا بالكامـل       . القطاع من السفر خارج القطاع، للعالج أو مواصلة الدراسة        
  .طوال تلك الفترة
م  أيـا  ١٠٦أغلق في وجه الصادرات والواردات من وإلى قطـاع غـزة طـول              ) كارني(معبر المنطار   
خـالل الفتـرة    %) ١٧أي نحو   ( يوماً   ٢٢وفتح إلدخال كميات محدودة لمدة      %) ٨٣بنسبة  (بصورة كلية   

 ٤١أغلق بشكل كلي لمدة     ) المخصص إلمداد قطاع غزة بالوقود    ( معبر ناحل عوز     -التي تناولها التقرير  
فا المخـصص   أما معبر صـو   . من حاجة القطاع من الوقود    % ٦،٣٩ يوماً أدخل خاللها     ٨٧وفتح  . يوماً

معبر كرم أبو سالم    .  يوماً ٨٣ يوماً، وفتح لمدة     ٤٥لدخول المساعدات اإلنسانية فقد أغلق بشكل كلي لمدة         
  . يوما٤٠ً يوماً وفتح لمدة ٨٨أغلق لمدة 

لنا مالحظتان على هذه األرقام، األولى أن معبر رفح الذي يصل القطاع مباشرة مع العالم الخارجي، من                 
في ( يوماً   ١٢٨مباشر، ظل األكثر إغالقاً، حيث فتح لمدة ستة أيام فقط من بين             " ائيليإسر"دون أي تدخل    

المالحظة الثانية، أن المعابر الخمـسة األخـرى الخاضـعة للـسيطرة            ). ٣١/١٠ الى   ٢٦/٦الفترة من   
نـد  ظلت تمرر الحد األدنى من البضائع واالحتياجات الفلسطينية لكي يظل سكان القطاع ع            " اإلسرائيلية"

وهي حين تتحكم فيما يسمح بدخوله من تلك المعابر فإنها تتحكم في الوقت ذاته فـي                . حدود الكفاف دائماً  
فتحدد لهم السلع التـي يـستهلكونها وحجـم    . نمط حياة المليون ونصف المليون إنسان الذين يعيشون فيه 

قطاع، وتلك التي يتم خاللها تشغيل      الدقيق والوقود الذي يستخدمونه، وعدد األيام التي يعم فيها الظالم بال          
  .إلخ.. مولدات الكهرباء بحيث تضاء البيوت وتعمل المخابز وغرف العناية المركزة وحضانات األطفال

الخالصة أن فصائل المقاومة الفلسطينية أدركت أن التهدئة إذا كانت قد سمحت لسكان القطـاع بالتقـاط                 
على إذاللهم وحصارهم، فـي حـين       " إسرائيل"راً في إصرار    أنفاسهم لبعض الوقت، إال أنها لم تغير كثي       

وهو ما يعني أن الطرف الفلسطيني ظّل خاسراً،        . أنعشت مجتمعات المستوطنين في جنوب الدولة العبرية      
ولذلك كان منطقياً أن تقرر تلـك الفـصائل وقـف           . فقد كان الرابح األكبر منها    " اإلسرائيلي"أما الطرف   

  .أنه لم يعد لدى الفلسطينيين ما يخسرونهالتهدئة بعدما أدركت 
واتفقت تلك  . ، عبرت عنه الصحف التي عكست آراء األجهزة المختلفة        "إسرائيل"الموضوع أثار جدالً في     

وأن الخطط الالزمـة لـذلك      . على شفا القيام بعملية عسكرية كبيرة في غزة       " إسرائيل"الصحف على أن    
أن التهدئة لم تنجح في     ) ١٩/١٢(في  " معاريف"قد ذكرت صحيفة    ف. جاهزة، لكنها تنتظر القرار السياسي    

تخفيف التوتر أو إقامة التعايش مع حركة حماس، كما أنها لم تؤد الى تحرير الجنـدي األسـير جلعـاد                    
وذكرت أنه من الـصعب     . رغم أنها منحت مستوطنة سيدروت ومحيطها هدوءاً نسبياً لعدة أشهر         . شاليط

وفي كل األحوال فمن المحتمل جـداً أن        ". اإلسرائيلية" ذروة حملة االنتخابات     الدخول الى قطاع غزة في    
تقع عملية كبيرة في النهاية، ولكن القرار بشأنها لن يتخذ إال عندما يكون هناك إحساس حقيقـي بأنـه ال                    

مع وزير الحرب ايهـود     " هآرتس"وفي حديث أجرته    . يوجد بديل آخر، وأن السيف موضوع على الرقبة       
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لن تتردد في القيام بعمل عسكري  إذا اقتضى األمر ذلك، لكنهـا لـن تهـرول                 " إسرائيل"اك قال إن    بار
عـن  " يـديعوت احرونـوت   "نقلت  ) ١٩/١٢(في نفس اليوم    . نحوه، وستختار المكان والزمان المناسبين    

لـن  " سرائيلياإل"قولها إن مداوالت أذرع المؤسسة األمنية أفضت الى أن الجيش    " إسرائيلية"أوساط أمنية   
نتيجة قصف  " اإلسرائيليين"يقوم بعملية عسكرية كبيرة في القطاع، إال في حال وقع عدد كبير من القتلى               

الوقت أصـبح متـأخراً   "وكتب المعلق العسكري للصحيفة اليكس فيشمان قائالً إن    . الصواريخ الفلسطينية 
 كنايـة علـى     -" برعايـة التهدئـة   " تهااسطبال"فالخيول هربت من    . بهجوم على القطاع  " إسرائيل"لتقوم  

  .استعدادات المقاومة لصد أي عدوان
أن مواصـلة   : وإذا جاز لنا أن نلخص، فسنجد أن مؤيدي اقتحام القطاع يستندون الى االعتبارات التاليـة              

غيـر مـستعدة لتمديـد      " إسرائيل" أن   -إطالق الصواريخ يشكل ضغطاً جماهيرياً على الحكومة والجيش       
 أن توجيه ضربة قوية الى سلطة القطاع من شـأنه أن      -سب الشروط التي تتحدث عنها حماس       التهدئة ح 

يؤدي الى إسقاط حكومة حماس، وهو ما يقوي مركز أبومازن في رام اهللا بما يسمح له بتجديـد واليتـه                    
ما الحكـم    أن حسم الوضع قبل أن تتولى إدارة باراك أوبا         -كانون الثاني المقبل    /  يناير ٩التي تنتهي في    

 صحيح أن حزب كاديما والعمل يخشيان شن        -سوف يجنب اإلدارة الحرج ويضعها أمام أمر واقع جديد          
عملية عسكرية في القطاع خشية التورط في عملية مكلفة تؤثر في فرصهما في الفوز،  إال أن تواصـل                   

  .ا ويعزز موقف الليكودللرد عليها سيكون سبباً للمس بشعبيتهم" إسرائيل"إطالق الصواريخ وعدم تحرك 
أن حمـاس   : أما الذين يتحفظون على العمل العسكري ضد القطاع، فإنهم يستندون الى االعتبارات التالية            

عززت قوتها في القطاع بما يخشى منه أن تؤدي المواجهة معها الى سقوط عـدد كبيـر مـن الجنـود                     
" إسـرائيل "الل القطاع، بما يؤدي الى تحميل       خشية أن تؤدي العملية الكبيرة الى إعادة احت       " اإلسرائيليين"

أن تتحلل منه،   " إسرائيل"المسؤولية عن إدارته وتوفير احتياجات سكانه، وهذا عبء اقتصادي كبير تريد            
من سقوط أعداد كبيرة مـن المـدنيين        " إسرائيل" خشية   -خصوصاً في ظل األزمة االقتصادية العالمية       

 إثارة الرأي   -في الخارج ويدفع الى اتهامها بارتكاب جرائم حرب         الفلسطينيين على نحو يشوه صورتها      
العام العالمي جراء الفظائع التي يمكن أن تحدث، بما قد يرتب ضغوطاً دولية لوقف الحملة قبل تحقيـق                  

جلعاد شاليط للخطر في هذه الحالة، مما قد يـسبب حرجـاً            " اإلسرائيلي" تعريض حياة الجندي     -أهدافها  
  .ومةكبيراً للحك

في هذا الصدد أن الدولة العبرية شرعت فـي حملـة دبلوماسـية    " اإلسرائيلية"أغرب ما رددته الصحف  
للحصول على تغطية عربية لمخططاتها، سواء في ما يخص الحملة العسكرية أو في حال ما لجأت الـى                  

" رونـوت يـديعوت أح  "وهذا ما أشارت اليه بوضوح صـحيفتا        . اتخاذ إجراءات تصفية لقيادات حماس    
" إسـرائيل "أن  " يـديعوت "فقد ذكر اليكس فيشمان المعلق العسكري ل        . ١٥/١٢يوم االثنين   " معاريف"و

" إسـرائيل " بـتفهم مخططـات      - خصوصا مـصر     -" المعتدل"تولي أهمية كبرى إلقناع العالم العربي       
عـاموس جلعـاد    وأشار الى أن ذلك كان الهدف من الزيارة التي قام بها            . العسكرية إزاء حركة حماس   

ونقـل فيـشمان    . للقاهرة قبل عشرة أيام   " اإلسرائيلية"مدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الحرب        
قولهـا  " اإلسرائيلية"عن مصادر في وزارة الحرب     " هآرتس"وكذلك بن كاسبيت المعلق السياسي لصحيفة       

س أكثر من أي وقت مضى، حتى إنـه         وجد في القاهرة غضباً شديداً على حما      " اإلسرائيلي"إن المبعوث   
وادعى الكاتبان أن عاموس    ). كما ذكر كاسبيت  " (غير مسبوقة "سمع ممن التقاهم أثناء زيارته أوصافا لها        
  .من إجراءات للتعامل مع الموقف في القطاع" إسرائيل"جلعاد وجد في القاهرة تفهما لما قد تتخذه 

الدس بين القاهرة وحماس، استثماراً ألجواء التوتر الحاصل        ال نستبعد أن يكون الهدف من هذا الكالم هو          
في تصرفها بعد انتهاء التهدئة تـستخدم قنواتهـا الدبلوماسـية           " إسرائيل"بينهما، لكنه ال ينفي حقيقة أن       

لتوفير غطاء لخطواتها المقبلة التي قد تبدأ بتصفية الوضع         " معتدلة"الممدودة مع أكثر من عاصمة عربية       
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تنتهي بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وما قد يستتبع ذلك من أصداء وتداعيات ال يعلـم                في غزة، و  
  .مآالتها إال اهللا

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

  انهيار شامل أم تصعيد تحت السيطرة؟:  التهدئةمصير .٦٥
   هاني المصري 

مـن  " حمـاس "يل و لماذا لم يتم االتفاق على تمديد التهدئة رغم أن اسـرائ          : السؤال الذي يطرح نفسه هو    
مصلحتهما تمديدها؟ الجواب على هذا السؤال ال يمكن بدون رؤية أن الحكومة اإلسرائيلية، لم تستطع أن                
تفرض إرادتها ألن اسرائيل عشية إجراء االنتخابات، وفي هذه المرحلة تـسود فيهـا حمـى المنافـسة                  

البوا بتنفيذ عمليات واسعة ضد غـزة       والمزايدة االنتخابية، التي وصلت الى حد ان العديد من الوزراء ط          
وانتقدوا سياسة وزير جيش االحتالل الذي يلتزم بسياسة ضبط النفس، فإسرائيل ال تريد اآلن تنفيذ عملية                

وألن : ألن فصل الشتاء ليس الشهر المفضل عسكريا لذلك، وثانيـا         : واسعة حاسمة ضد قطاع غزة، أوال     
عواقب عدم نجاح العملية بسرعة على االنتخابات، وخاصـة أن          الحكومة اإلسرائيلية انتقالية وتخشى من      

في غزة، إذا كان ذلك ممكنا، بحاجة الى وقت والى إعادة احتالل لقطاع غـزة               " حماس"أي حسم لسلطة    
ألن أي عدوان عسكري كبير ضد قطاع غزة يمكن أن يـؤدي الـى              : وثالثا. وليس الى مجرد ضربات   

يه استمرار االنقسام مزايا ضخمة إلسرائيل ال يمكن أن تفـرط فيهـا         توحيد الفلسطينيين في وقت يحقق ف     
لذلك المتوقع أن يبقى التصعيد االسرائيلي تحت السيطرة إال إذا اسـتطاع صـاروخ فلـسطيني                . بسهولة

  .إصابة موقع استراتيجي أو إلحاق خسائر بشرية في صفوف اإلسرائيليين
برعاية مصرية، كسر المعادلة ألنه أظهـر الطـرفين         " ماسح"أن اتفاق التهدئة الذي أبرمته اسرائيل مع        

بشكل ندي وتضمن ربطا للتهدئة مع الحصار وفتح الحدود والمعابر، أرادت اسرائيل عبـر اختراقاتهـا                
المتواصلة للتهدئة خصوصا منذ الرابع من شهر تشرين ثاني الماضي، فـرض قواعـد لعبـة جديـدة،                  

  .ب بالنسبة لحركة حماسواختارت لتحقيق ذلك توقيتا غير مناس
فهي من ناحية حققت إنجازا فئويا بالتوصل الى تهدئـة          . وجدت نفسها في موقف حرج تماما     " حماس"فـ

أعطتها فرصة لفرض وتثبيت سلطتها في غزة، ولكنها من ناحية أخرى أحرجت تماما عندما وجدت أن                
لحصار وفتح الحدود والمعابر مما أدى      اسرائيل لم تلتزم بمعظم بنود التهدئة، خصوصا فيما يتعلق برفع ا          

الى انتقادها من كافة الفصائل التي طالبت بعدم تمديد التهدئة، في وقت لم يبدأ الحوار، ولم تبادر مـصر                   
إزاء ذلـك كـان     . لرفضها المشاركة في الحوار، الى تجديد جهودها لتمديد التهدئة        " حماس"المستاءة من   

وتمدد التهدئة من جانـب     " تهدئة مقابل تهدئة  "التي فرضتها اسرائيل    إما أن تقبل بالشروط     ": حماس"على  
واحد، حتى بدون اتفاق وتعرض نفسها لالنتقاد السياسي والشعبي بما يمس بصورتها عن نفسها كفصيل               
مقاومة، واما أن تحاول تحسين شروط التهدئة عبر ربطها برفع الحصار وفتح الحدود والمعابر أو تـدفع     

تهدئة بشكل كلي، فاختارت الخيار الثاني، ألنه يحافظ على صورتها وسلطتها وال يدفع نحو              نحو انهيار ال  
  .االنهيار التام للتهدئة

وإسرائيل، ال تدفعان األمور نحو االنهيار الشامل، ولكنهما تحت ضغوط داخلية كبيـرة قـد               " حماس"إذاً  
  .تدفع األمور الى ما ليس بالحسبان

لماذا لم يتم تمديد التهدئة وأصبحت األمور اآلن مفتوحة علـى كافـة             : ؤالحتى نستكمل اإلجابة على س    
فقد أقرت خارطة الطريق الدولية فـي       . االحتماالت، علينا أن ننظر لما حدث ويحدث في الضفة المحتلة         

 ولم يتم تطبيقها رغم أنها مبادرة أميركية حظيت بموافقة اللجنة الرباعية، وصدر قرار              ٢٠٠٣نيسان عام   
تمادها من مجلس األمن، ألن اسرائيل لم توافق على تنفيذ االلتزامات اإلسرائيلية والفلسطينية بـشكل               باع

متبادل ومتزامن، كما تنص الخارطة وأصرت على مبدأ تنفيذ االلتزامـات الفلـسطينية أوال ثـم تنظـر              
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تفاقات أو تلبية حقوق وإنما     اسرائيل بما تفعله بشأن التزاماتها، ولكن ليس من قبيل تنفيذ االلتزامات أو اال            
من قبيل خطوات بناء الثقة التي تقررها الحكومة اإلسرائيلية وحدها متى وكيف تشاء، على غرار دفعات                
اإلفراج عن األسرى التي قررتها وفقا للمعايير اإلسرائيلية التي تميز بين المعتقلين لجهة انتمائهم الحزبي               

  ."أياديهم ملطخة بالدماء اليهودية ومن غير الملطخة" ومن والسياسي ومحكومياتهم وأماكن سكناهم،
وأمام إصرار الجانب الفلسطيني على التطبيق المتبادل والمتزامن للمرحلة األولى من خارطـة الطريـق               
والرفض االسرائيلي لهذا المطلب المنسجم تماما مع نص خارطة الطريق، تعطل تنفيذ الخارطة طـوال               

، عندما وقع االنقسام الـسياسي والجغرافـي،        ٢٠٠٦، والى منتصف عام     ٢٠٠٥،  ٢٠٠٤،  ٢٠٠٣أعوام  
واختارت السلطة الشروع من جانب واحد بتنفيذ االلتزامات الفلسطينية ألنها تعتقد أن ذلك يحقق مصلحة               
وطنية أوال، ويمكن أن يحرج اسرائيل ويعرضها الى ضغوط دولية تجبرهـا علـى تنفيـذ االلتزامـات                  

  .اإلسرائيلية
 أن الوقت يمضي، وإسرائيل ال تكتفي بعدم تنفيذ التزاماتها رغم مطالبتها بذلك في مـؤتمر انـابوليس     إال

، بل تمضي في سياسـة      ١٨٥٠واجتماعات اللجنة الرباعية الدولية، وفي قرار مجلس األمن األخير رقم           
تقاالت وتقطيع  خلق الحقائق على األرض من خالل توسيع االستيطان ومواصلة العدوان والحصار واالع           

، بدون أن تواجه سوى من      ١٩٦٧األوصال وتعميق تهويد القدس وفصلها عن بقية األراضي المحتلة عام           
االنتقادات الفلسطينية والعربية والدولية المشفوعة بالتمنيات والطلبات التي ال تتجاوب معهـا الحكومـة              

صوصا في مجال إطالق دفعـات مـن        اإلسرائيلية إال بشكل محدود جدا من خالل خطوات بناء الثقة خ          
  .األسرى أمضى معظمهم غالبية محكومياتهم

إن مراهنة السلطة على أن تنفيذ االلتزامات الفلسطينية أوال سيقنع اسرائيل بتنفيذ التزاماتها لم تنجح وإنما                
ت وجدنا أن قوات االحتالل تواصل العدوان العسكري بكل أشكاله بما في ذلك االغتيـاالت واالعتقـاال               

واالقتحامات اليومية ألراضي الضفة برمتها بصورة فرضت أمرا واقعا اليد العليا فيه وبكل مـا يتعلـق                 
بالسيادة هو لالحتالل، أما السلطة فهي مسؤولة عن الخدمات وتوفير األمن الداخلي وبما ال يتعارض مع                

وات اإلسرائيلية مدينة ما، علـى      األهداف والمخططات والتحركات الميدانية اإلسرائيلية، فعندما تقتحم الق       
وعندما يهاجم المستوطنون الممتلكات والمـواطنين      . أفراد أجهزة األمن الفلسطينية التواري عن األنظار      

  .في الخليل ونابلس ورام اهللا وقلقيلية ما على السلطة سوى التنديد والمناشدة وانتظار هبوط رحمة ربنا
تهدئـة  "ي في غزة، وما حدث بالنسبة للتهدئة، فإسرائيل تريـد           في هذا السياق، نستطيع أن نفهم ما يجر       

مع االحتفاظ بحقها بالعدوان العسكري متى وكيفما أرادت دون أن يملك الفلسطينيون الحـق              " مقابل تهدئة 
أما مسألة رفع الحصار وفتح الحدود والمعابر فهي ليست جزءا من االتفاق حول التهدئة، وإنمـا                . بالرد

سرائيل مثلما تعاملت مع قضية اإلفراج عن األسرى، أي خطوات بنـاء الثقـة، تقررهـا                تتعامل معها ا  
  .اسرائيل وحدها وفقا لمعاييرها الخاصة

 وصلت الى حـد     ١٩/١٢ ــ   ١٩/٦إن الخروقات التي قامت بها القوات المحتلة اإلسرائيلية للتهدئة من           
ليس صدفة للداللة على أن الوضع في        شهيدا نصفهم في الضفة والنصف اآلخر في غزة وهذا           ٥٠سقوط  

الضفة ليس أفضل كثيرا من غزة، واسرائيل تستهدف تعميم تجربة االلتزام بخارطة الطريق من جانـب                
واحد، التي طبقت في الضفة، على غزة بحيث يكون هناك التزام فلسطيني انفرادي دون التزام اسرائيلي                

  .مقابل
ولـيس  . ريق من الجانب الفلسطيني وحده في ظل االنقـسام        ليس من الصدفة أن يتم تطبيق خارطة الط       

مستغربا إذا استمر االنقسام، أن تكون اسرائيل قادرة على فرض خارطة طريق إسرائيلية مماثلـة فـي                 
غزة، فاالنقسام أضعف الفلسطينيين جميعا وجعلهم عرضة لالبتزاز االسرائيلي بحيث أصبح هناك سباق             

  !!وصل الى حل أمني منقوص في الضفة وآخر في غزةبينهم على من القادر على الت
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨، األيام، فلسطين
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