
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فيهاس  واضحة ال لبأصبحتمشروع المقاومة معالمه : نطالقتهاال ٢١بالذكرى الـ حماس
   العملية العسكرية بعيدة المنالوأهداف مقاتل ألف١٥جيش حماس يضم : "هآرتس"تقرير لـ

  وسنوقف الصواريخ ولن ندخل غزة.. المنطقة نضجت للسالم: زبيري
 غزة ويؤكد تجميد الوساطة المصرية بقضية شاليتأبو الغيط يحذر من فقدان السيطرة في 

تل أبيب تتوعد بتوجيه ضربة
قاسية لقدرات حماس وتمهلها    

  عة لوقف الصورايخ  سا٤٨
  

 ٤ص ... 

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨١٢٩٦السبت
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    :السلطة
 ٤  واألوضاع الفلسطينية اتلبحث آفاق المفاوض عباس إلى الرياض .٢
 ٥  "القدس عاصمة للثقافة العربية "طالب الدول العربية بتشكيل لجان لالحتفال بـيالحسيني  .٣

    
    :المقاومة

 ٥ افيهس واضحة ال لبمعالمه  أصبحتمشروع المقاومة : نطالقتهاال ٢١بالذكرى الـ حماس .٤
 ٧  العملية العسكرية بعيدة المنالوأهداف مقاتل ألف١٥جيش حماس يضم : "هآرتس"تقرير لـ .٥
 ٨  للفوز في االنتخابات" حملة مزايدات"قادة االحتالل ينفذون : أبو مرزوق .٦
 ٨  عباس إلى السعودية جزء من التحريض على حماسزيارة : أبو زهري .٧
 ٩  ال نقبل أن تكون هناك تهدئة مقابلة تهدئة فقط... سنواجه أي عدوان: حماس والجهاد .٨
 ٩  اًنمتلك قيادات كثيرة تقود التنظيم في أية ظروف وال مجال لوقف الصواريخ حالي: حماس .٩
١٠  الفصائل الفلسطينية تقيم لقاء تضامنياً في شمال لبنان مع األسير أحمد سعدات .١٠
١٠  حماس تشترط رفع الحصار لتجديد التهدئة": الوطن القطرية" .١١
١٠  ومال جديدحواتمة يحذر من تحويل فلسطين إلى ص .١٢
١١   تؤكد تصميمها على االحتفال في ذكرى االنطالقة قطاع غزةفتح في .١٣
١١ نجاح الحوار سينهي الحصار اإلسرائيلي على الفلسطينيين: أحمد قريع .١٤
١٢  على غزةواجهة أي عدوان إسرائيلي كتائب األقصى تؤكد استعدادها لم .١٥
١٢ التي اكتشفت في جنوب لبنانفتح وحماس تنفيان عالقتهما بالصواريخ  .١٦
١٢    من أنصار في الضفة١٤  باعتقالاألجهزة األمنيةحماس تتهم  .١٧
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢ وسنوقف الصواريخ ولن ندخل غزة.. المنطقة نضجت للسالم: زبيري .١٨
١٣  بفارق ضئيل " الليكود"يستعيد تقدمه على " كاديما"استطالع  .١٩
١٣  تنكرت لالتفاقيات الموقعة مع السلطة"إسرائيل": النائب بركة .٢٠
١٤  حملة اعتقاالت بين الشبان العرب الدروز الرافضين لخدمة جيش االحتالل .٢١
١٤    تعترف بفشلها الذريع في إحباط البرنامج النووي اإليراني"إسرائيل" .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٤  قطاع غزة جزئيا أمام المساعدات اإلنسانية والوقوداالحتالل يعيد فتح معابر  .٢٣
١٥  ية تبدأ عملية إحصاء عشوائيةسرائيلطواقم اإلحصاء اإل: القدس .٢٤
١٥ ما دخل غزة غير كاف ويجب عدم ربط المعابر بأي ملفات أخرى: الخضري .٢٥
١٥  إلحياء الهجرة النبوية في األقصى يدعو عكرمة صبري .٢٦
١٥  غزةصاروخ بالخطأ يقتل طفلتين شمال قطاع .٢٧
١٦   في غزةهاستشهاد صحفي فلسطيني متأثرا بجراح .٢٨
١٦    مع استشهاد األسير موسى جمعةيضربون عن الطعام تضامنا  جلبوعأسرى .٢٩
١٦ "حقوق الضحية" و"الالجئ"معنى : ندوة في لبنان .٣٠
١٧   فلسطينيا٢٣٢٩ًمنذ بداية السنة الجارية اختطف في توغالته االحتالل : توثيق .٣١
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١٧   جديدة لالحتجاج على الجدارالعرس وسيلة فلسطينية .٣٢
   

   :اقتصاد
١٧  تراجع األداء العام للمنشآت الصناعية في قطاع غزة: صاءحاإل .٣٣
 ١٨  ٢٠٠٩خالل العام % ٣٠يقل بنسبة سالمالي الخارجي الدعم  :الحكومة الفلسطينية .٣٤
 ١٨   يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي في السودان في فلسطينحزب التحرير .٣٥
   

   : األردن
١٩ فاعليات نقابية وحزبية تواصل تحذيرها من استمرار حصار غزة: األردن .٣٦
   

   :لبنان
١٩  حصار غزةجامعة العربية مسؤولية الواألمم المتحدة  تحّمل الجماعة اإلسالمية .٣٧
١٩  استئناف الحوار الفلسطينيحزب اهللا يدعو إلى ضرورة  .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٩  غزة ويؤكد تجميد الوساطة المصرية بقضية شاليتأبو الغيط يحذر من فقدان السيطرة في  .٣٩
٢٠  مصر طلبت من حماس وقف الصواريخ وتنفي اتصالها بالفصائل للتحضير للحوار .٤٠
٢٠ ال تسمح لها ببدء التصعيد ضد غزة" إسرائيل"ظروف : بسيوني .٤١
٢١  ضربة عسكرية لغزةلعدم توجيه" إسرائيل" مبارك تدخل للضغط على :مصر تنتقد إيران .٤٢
٢١   خشية اقتحام الحدودعلى طول الحدود مع قطاع غزةمصر تشدد األمن  .٤٣
٢١   السوريةاألراضيقيادات فلسطينية فوق   من استهداف"إسرائيل"سوريا تحذر  .٤٤
٢١   للتضامن مع غزة"حمس"تنظمه  يمهرجان إسالمي جزائر .٤٥
٢٢  تسمح بعبور قافلة مساعدات مصرية إلى غزة" إسرائيل" .٤٦
٢٢  القضية الفلسطينية معقدة: وزير الخارجية العماني .٤٧
٢٢  ّزةسفينة مساعدات تبحر من إيران باتجاه غ .٤٨
   

   :دولي
٢٣ غزة مهددة بكارثة إنسانية: بلوماسي سويسريد .٤٩

   
    :حوارات ومقاالت

٢٣  عريب الرنتاوي"... ٣ - ١"المقدمات : سيناريو إسقاط حماس .٥٠
٢٤ اليكس فيشمان... ت الخاطئةالحسابا: التدحرج نحو الصدام في غزة .٥١
٢٨  نقوال ناصر... الحياد بين االحتالل والمحاصرين في غزة .٥٢
٣٠  وحيد عبد المجيد...  اآلفلة"إسرائيل" .٥٣
٣١  ودخالد وليد محم... !هل انتهت؟...الدولة اليهودية النقية .٥٤
٣٢  باتريك سيل... قنبلة غزة الموقوتة .٥٥
٣٤  تسيفي برئيل... حّولنا حماس إلى قّوة شرق أوسطّية .٥٦
٣٥  باتريك سيل... ٢٠٠٩توقّعات قاتمة للعالم العربي في  .٥٧
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 ٣٧  :كاريكاتير

***  
  
   ساعة لوقف الصورايخ٤٨ هاتمهلو حماسقدرات لتل أبيب تتوعد بتوجيه ضربة قاسية  .١

" هآرتس"صحيفة   أن    كفاح زبون  ، نقالً عن مراسلها   رام اهللا  من ٢٧/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط،    ذكرت
 ستشمل هجومـا    أيامستبدأ خالل   " عملية محدودة "ية نقلت أمس، عن مصادر حكومية، قولها إن         سرائيلاإل

 الـصحيفة   أن إال. جويا مع عدد من العمليات البرية المحدودة ضد حماس، ومجموعات مسلحة أخـرى            
رجحت أال تبدأ مثل هذه العملية قبل انتهاء المشاورات غدا خالل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر في                

  . إسرائيل
 غدا، ثالث مسائل، األولى هي تحضير الجبهة        أولمرت تتناول االجتماعات التي سيعقدها      أنومن المتوقع   

الداخلية، وتحصين المنازل، والمسألة الثانية تتعلق بالوضع اإلنساني في غزة وما هو حجم المـساعدات               
.  في القطاع خالل العمليـة العـسكرية       إنسانية أزمة التي سيسمح بدخولها، لضمان عدم اندالع        اإلنسانية

توسيع الشرعية  "، وذلك بهدف    إسرائيلية للحملة خارج    سرائيلة اإلعالمية اإل  والمسألة الثالثة تناقش التغطي   
 ".الدولية المؤيدة لعملية عسكرية ضد حركة حماس

 إطالقوليس بالضرورة ان توقف     .  لعملية ستلحق أقصى قدر من الدمار بقدرات حماس        إسرائيلوتخطط  
  .  كيلومترا٢٠ستخدمة حاليا، والبالغ وقد تطلق حماس صواريخ تتجاوز مدى الصواريخ الم. الصواريخ

، ان الجـيش    أمـس اليكس فيشمان   " يديعوت  " في صحيفة    واإلستراتيجيةوكتب محلل الشؤون العسكرية     
 بالبدء في دحرجة العملية العسكرية التدريجية، التي ترمي الى          األوامر"ي تلقى في هذه المرحلة      سرائيلاإل

جل التوصل في آخر المطاف الـى اتفـاق تهدئـة بـشروط             توجيه ضربة فعالة لحماس وإضعافها من ا      
، مالمح العملية العسكرية المفترضة ضد القطاع، وقالـت ان  أمس يةسرائيلاإلوتناولت الصحف   ". محسنة

الخطة تتضمن توجيه ضربة قاسية لمقدرات حماس، مثـل المكاتـب الحكومـة، وقواعـد الـشرطة،                 
  .مات االقتصادية المختلفة، واألنفاقومعسكرات التدريب، ومخازن السالح، والمنظو

ان الجيش ال يتردد وال يخاف دخول غزة، بل ينوي          "يديعوت أحرونوت "وفي نفس الوقت، قالت صحيفة      
في الضفة  " اإلخالل بالنظام "العمل في الظروف المريحة له، الفتةً إلى أن مكتب باراك بحث أيضاً إمكان              

الخوف الذي يتعاظم اآلن في جهاز األمن هـو         "تابعت الصحيفة   و .المحتلة في أثناء عملية برية بالقطاع     
". ي لعملية في غـزة    سرائيلوضع يبدأ فيه حزب اهللا بإطالق النار في جنوب لبنان وقت خروج الجيش اإل             

  . في جنوب لبنانإسرائيلمعدة لإلطالق باتجاه " كاتيوشا" صواريخ ٨وجاء ذلك على خلفية الكشف عن 
أمهلت حركة حماس   " إسرائيل" أن   كاالتنقالً عن الو  القدس المحتلة    من ٢٧/١٢/٢٠٠٨ الخليج،   وأورت

أنـه إذا   " يونسرائيلاإل"وزعم المسؤولون   .  ساعة لتجنب التعرض للعملية    ٤٨وفصائل المقاومة األخرى    
ومن المقـرر    .ستلغي العملية " إسرائيل"بوقف إطالق القذائف والصواريخ فإن      " المهلة"ردت حماس على    

  . القرار النهائي بشأن العدوان الموسع خالل اجتماع لمجلس الحرب الوزاري المصغر غداً األحداتخاذ
  
  واألوضاع الفلسطينية لبحث آفاق المفاوضات عباس إلى الرياض .٢

 أعلن مصدر إعالمي سعودي رسمي اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحل              :الرياض
وذكر المصدر  .  محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز          بالعاصمة السعودية، إلجراء  

أن القمة بين الملك عبد اهللا والرئيس عباس ستبحث سبل استئناف الحوار بين حركتـي فـتح وحمـاس،                   
  ".باإلضافة للقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك"والعالقات الثنائية، 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
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 "القدس عاصمة للثقافة العربية "طالب الدول العربية بتشكيل لجان لالحتفال بـيالحسيني  .٣

 لالحتفـال  قال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رئيس المجلـس اإلداري           : ممدوح السعودي  -ظبي  أبو  
ل ظبـي أن الـدو    أبو  في  " الدستور"  في حديث خاص لمراسل    ٢٠٠٩بالقدس عاصمة للثقافة العربية عام      

العربية مطالبة بتشكيل لجانها الوطنية لدعم هذه الفعالية واالحتفال بهذه المدينـة التـي ترضـخ تحـت                  
 ثقافية  أسابيعقامة  إ إلىكما دعا الدول العربية      .االحتالل الذي يستهدف جميع مكونات حضارتها وثقافتها      

 .سابيعاأل معظم الدول العربية ستقيم هذه أن  الفلسطينية مؤكداًاألراضيداخل 
كما ناشد الدول العربية إعادة النظر في القرار الخاص بعدم زيارة المدينة، مستـشهدا بمقولـة للراحـل                  

زيارة السجين ليست اعترافا وال تطبيعا مع السجان وإنمـا هـي تـضامن              "فيصل الحسيني، يقول فيها     
 ".وتعاضد مع السجين

 الحسيني انه تم دعوة جميع الـوزراء العـرب     أكد ،إلعاقته يةسرائيلاإلوحول حفل االفتتاح والممارسات     
 شخصيات عالمية رسمية وخاصة لالحتفال بإطالق هذه الفعاليـة فـي            إلى إضافةلحضور حفل االفتتاح    

 االحتفال الرسمي سينطلق من بيـت لحـم والـشعبي           أن إلىالثاني والعشرين من الشهر القادم، مشيرا       
 .سينطلق من مدينة القدس

 حدثاً ثقافياً في فلسطين وحدها بأكثر مـن         ١٤٢ن أن الفعاليات تتوزع على أكثر من        وكشف الحسيني ع  
عشرة ماليين دوالر، ومن الفعاليات أسابيع ثقافية صينية وفرنسية وإسبانية ومؤتمر عن القدس تحضر له               

ـ           ٣٠الحكومة التركية، ويقوم بتنفيذ       ٥صيص   من الفعاليات المكتب التنفيذي لالحتفالية والـذي قـام بتخ
 تـشرف   ١١وفعالية تشرف على تنفيذها المؤسسات الثقافية في القدس والضفة،           ٥٦وماليين دوالر لها،    

و مـشروعاً تنفـذها مؤسـسات ذوي        ١٤ تنفذها المدارس واألندية في القدس،       ٧عليها وزارة الثقافة، و   
 .االحتياجات الخاصة

ألـف دوالر تغطـي      ٤٨٠و مليوناً   ٣٨ كلفتها   أما مشروعات البنية التحتية في مدينة القدس وحدها فتبلغ        
 . تم االلتزام بتمويلها من الصناديق العربية١٨ مشروعاً في القدس، منها ١١٤أكثر من 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  س فيهاواضحة ال لبمعالمه  أصبحتمشروع المقاومة : نطالقتهاال ٢١ذكرى الـ بالحماس .٤

  في بيروت، اشدا، مساء امس، في قصر االونيسكو،أقامت حركة حماس مهرجانا خطابيا وشعبيا ح
نبيه بري النائب عبد اللبناني،  النطالقتها، حضره ممثل رئيس مجلس النواب ٢١لمناسبة الذكرى الـ

المجيد صالح، ممثل رئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون جوزف شهدا، ممثل رئيس 
الحريري المهندس خالد شهاب، نائب رئيس الحزب السوري القومي كتلة المستقبل النيابية النائب سعد 

 علي الشيخ عمار، وممثل قيادة . داإلسالميةاالجتماعي يحيى جابر، ورئيس المكتب السياسي للجماعة 
 محمد رضا شيباني، وعدد من رجال الدين اإليرانيالنائب حسين الحاج حسن، والسفير " حزب اهللا"

  . المسلمين والمسيحيين
 كلمة ، في نهاية المهرجان، موسى أبو مرزوق.دئيس المكتب السياسي لحركة حماس ألقى نائب ر
مشروع المقاومة ومن يقف معها ويتحالف مع خطها معالمه اصبحت واضحة ال لبس : "الحركة، فقال

 : فيها، مشروعنا معالمه باختصار
االفق ال امل لها باالنتصار، والشعب كل  فلسطين الهدف، والمقاومة الخيار، اما التسوية فمسدودة -١

الشعب ال تزيده ضراوة المعركة اال إصرارا وتمسكا وثباتا على خيار الجهاد والمقاومة حتى انهاء 
 . االحتالل وتحرير فلسطين، وانجاز كامل الحقوق
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لين  ستبقى المقاومة في فلسطين التي اثبتت مشروعيتها بدماء الشهداء واالف االسرى والمعتق-٢
 . والجرحى والمعاقين وعبر اصوات شعبنا

 ان مواجهة المشروع في غزة والضفة في حمالت التجويع والمالحقة االمنية تكشف بوضوح ارهاب -٣
ودموية االحتالل وتواطؤ اجهزة دايتون في رام اهللا وان ما يعانيه القطاع من حصار بألوانه المتعددة 

لجرحى والموت البطيء، لهو دليل ضعف هؤالء، ونقول هنا الخواننا  ا،الكهرباء والماء والغذاء والدواء
 العرب والمسلمين ما بال اغلبكم صامت ال يتحرك ؟ 

ان الوحدة الوطنية هدف وخيار : االنتخابات واستحقاقاتها والحوار والوحدة الوطنية، نقول باختصار -٤
وتوقيع االطراف الفلسطينية عليها واتفاقية وقرار ال حيدة عنه، وان حماس ترى ان وثيقة الوفاق الوطني 

مكة والقاهرة تشكل مشروعا جامعا لحل المسائل السياسية العالقة والنقاط المطروحة على االجندة 
الوطنية وفي الوقت نفسه تحافظ على الثوابت الفلسطينية واننا في حركة حماس دعونا الرئيس ابا مازن 

واجهة استحقاقات مؤامرة دايتون ومعالجة آثارها منذ االيام االولى لغزة لممارسة مسؤولياته والقيام بم
ولكنه ابى اال االستمرار على الخط نفسه الذي رسمته خارطة الطريق وشروط الرباعية رغم فشل 

  ٦/.١٣المحاوالت المتعددة بالوسائل التي تعرفونها واخرها احداث 
 وهذا ليس كأي ٩/١ئاسية وقد حان استحقاقها في سنشجع ابو مازن على اجراء االنتخابات الر: اضاف 

يوم فهو يوم انتهاء واليتك الشرعية ولذا فلتجر انتخابات تشريعية في موعدها وان ابى فحماس مع 
المصالحة والوحدة الوطنية ولن تضيف الى الشتات الجغرافي الشتات السياسي، فتعال الى كلمة سواء 

يا سواء كانت انتخابات او اجهزة او رئاسة او تشريعي او منظمة وكل قضايا الحوار نتوافق عليها وطن
 . التحرير الفلسطينية
ان التهدئة كانت محددة منذ البدء والنهاية، والعالقة الجدلية القائمة مع االحتالل هي : وعن التهدئة قال

من اشكال العقاب المقاومة فال يمكن مقايضة الغذاء بالمقاومة واغالق المعابر جزء من العدوان وشكل 
 . الجماعي ونوع من االبادة الجماعية وحرمتها كل المواثيق والقوانين واالعراف الدولية

 . ستبقى المقاومة شعار المرحلة، سيبقى التحرير مستقبل شعبنا، وستبقى العودة هدفنا: وقال
قت وناتج عن ان الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤ: وعن الوضع الفلسطيني في لبنان قال

 وان قضية الالجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بالدرجة ١٩٤٨االحتالل الصهيوني لفلسطين عام 
االولى، وال حل لهذه القضية اال بعودة الالجئين من شعبنا الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها 

ر الحقوق المدنية واالنسانية لشعبنا  اننا نطالب الدولة اللبنانية الشقيقة بكل مؤسساتها بإقرا١٩٤٨.عام
الفلسطيني في لبنان عبر تشريعات وقوانين تؤمن لهم العيش الكريم ريثما يتمكنوا من العودة الى 

نطالب الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه مخيم نهر البارد المنكوب واالسراع بالبدء في . فلسطين
 . ليه باعتباره رمزا لقضية الالجئيناعادة اعماره وتسهيل عودة سكانه ا

  . وأكد على العمل من اجل تحقيق مرجعية موحدة للفلسطينيين في لبنان
كلمة الفصائل الفلسطينية ألقاها عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ابو عماد 

منها مع اندالع االنتفاضة  وذلك من خالل تزا١٩٧٨،اهمية والدة حركة حماس سنة"رامز، فتحدث عن 
واضفت على المجتمع الفلسطيني انخراط كل قواه االسالمية بما فيها . االولى لشعبنا في الوطن المحتل

 ". الجهاد االسالمي في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي
ان حصار غزة وفي هذا التوقيت، جاء ليخدم توجها سياسيا داخل الكيان يتعلق باالنتخابات "ورأى 

حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية النها ستبقي شعبنا في عين العاصفة "، محذرا من "إلسرائيليةا
 ". خصوصا بعد الذي جرى في مخيم نهر البارد
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تشكيل مرجعية فلسطينية متجاوزة للخالفات الن هناك الكثير من القضايا الملحة للعمل على "ودعا الى 
ان خطوة "، معتبرا " في تجنيب مجتمعاتنا من المنزلق االمني الخطيرحلها، ال سيما واننا نجحنا مؤخرا

 ". فتح سفارة فلسطينية في لبنان انما تصب في خانة تحويل شعبنا الى جالية لتسهيل تهجيرهم الى الخارج
يرفض الفلسطينيون في لبنان التوطين قبل اللبنانيين الذين يرفضونه من منطلق وطني، ال : "وقال

يف يمكن ألي لبناني أن يقبل بهذا المستوى المعيشي واإلنمائي لالخوة الفلسطينيين في وك. عنصري
 ". المخيمات؟

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨السفير،     
  
   العملية العسكرية بعيدة المنال وأهداف مقاتل ألف١٥جيش حماس يضم : "هآرتس"تقرير لـ .٥

لقوة العسكرية التي سـتواجه جـيش       قالت مصادر امنية إسرائيلية ان حجم ا      :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 الف فلسطيني مـسلح فـي       ١٥االحتالل في حال شنه هجوما بريا على قطاع غزة يصل الى ما يقارب              

االجهزة العسكرية لحركة حماس، هذا باالضافة الى بضعة آالف اخرين مـن الفلـسطينيين المـسلحين                
اإلسـرائيلية عـن    " هـآرتس "لت صـحيفة    ونق. اإلسالميالتابعين لفصائل المقاومة االخرى مثل الجهاد       

 متواصلة، عكفت حركة حمـاس علـى        إيرانيةالمصادر عينها قائلة انه في السنتين الماضيتين، وبمتابعة         
  .تطوير قوتها العسكرية بناء على النموذج الذي طوره حزب اهللا

كاسـبيت، ان   العبرية، بن   " معاريف"وعلى صلة بما سلف، كتب المحلل السياسي المعروف في صحيفة           
لجنة التحقيق الرسمية في اخفاق إسرائيل بمنع تعاظم قوة حماس في القطاع على غرار حـزب اهللا فـي                   
لبنان، قد تشكلت عمليا، الفتا الى ان الجيش اإلسرائيلي يخاف من الدخول الى قطاع غزة، مثلما خـاف                  

  .في حرب لبنان الثانية من الدخول بريا واعتمد على سالح الجو
ان االهداف الثالثة التي تقف امام الجيش اإلسرائيلي        " معاريف"يته رأى المحلل عوفر شيالح في       من ناح 

اسقاط حكم حماس، وقف اطالق القسام باتجاه الجنوب، وتحرير الجنـدي           : من خالل العملية البرية وهي    
 من تحقيقها، الفتا    اإلسرائيلي االسير غلعاد شليط، هي اهداف بعيدة المنال ولن يتمكن الجيش اإلسرائيلي           

الى ان تقديرات الجهات ذات الصلة تؤكد مقتل عدد كبير من الجنود اإلسرائيليين، االمر الذي ال يمكـن                  
  .للرأي العام اإلسرائيلي ان يتحمله

 قتيل مدني فلـسطيني،  ٨٠٠ الى ٦٠٠من جهة اخرى، قال المحلل ان التقديرات تشير الى سقوط ما بين           
يم العالم ولن يقعده ضد الدولة العبرية، التي لن تجد المبررات والتسويغات لهذا الكم              وهو االمر الذي سيق   

  .الهائل من القتلى المدنيين الفلسطينيين، على حد تعبيره
انّه بناء على تقديرات خبراء عسكريين إسرائيليين وغـربيين،         " هآرتس"وفي نفس السياق قالت صحيفة      

من الجيش ذلك، سيكون مهمة قابلة للتحقيق، مضيفة الى ان الفجـوة            فان احتالل القطاع، في حال طلب       
في القوة العسكرية بين إسرائيل وحماس ما زالت كبيرة جدا، وان الحركة الفلسطينية لم تتمكن بعد مـن                  
اللحاق بحزب اهللا اللبناني، الذي اقام قوته على مدار عشرين سنة، وساقت الصحيفة قائلة ان التحفظـات                 

م بعملية عسكرية واسعة ترتبط بالنتيجة، حيث ستصل الى وضع تحتل فيه منطقة ال ترغب فيها                من القيا 
اما فيما يتعلق بهيكلية الجيش التابع لحمـاس،        . وسط احتكاك متواصل مع السكان والمقاتلين الفلسطينيين      

ن جيش تابع لمنظمـة     كما تسميه الصحيفة اإلسرائيلية، فان هذا الجيش يتواجد االن في مرحلة انتقالية، م            
ولفتت . ارهابية الى جيش يعتمد حرب العصابات نهجا له، ويتصرف بشكل مشابه جدا الي جيش نظامي              

الصحيفة الى ان العنصر العسكري االساسي في قوة حماس هو الجناح العسكري، كتائـب عـز الـدين                  
ن باقي مركباتـه العـسكرية،   القسام، اذ ان الحركة ترى فيه النواة لجيش نظامي مدرب ومنضبط اكثر م      

وهو برأي المصادر اإلسرائيلية، الذي حسم القتال بين حماس واالجهزة االمنية الفلسطينية فـي قطـاع                
  . يونيو الماضي/غزة، في حزيران
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اما فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية، فقد قالت الصحيفة العبرية، نقال عن مصادر فلسطينية، لـم تُفـصح              
عناصر الجناح العسكري يتالف من تدريبات عسكرية قاسية جدا، باالضافة الـى دروس             عنها، ان تأهيل    

ايديولوجية في المساجد، عالوة على ذلك، فانّهم يخضعون لتدريبات اساسية تستمر ستة شهور، تـشتمل               
  .على تمارين بالنيران الحية واطالق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات وقذائف الهاون

الى ذلك، فان العناصر العسكرية تتدرب على القتال في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلـك                باالضافة  
شن هجوم على المستوطنات، وكل ذلك بموجب النظريات القتالية التي تعتمد التغطية بالنيران الرشاشـة               

التـابعين  وزعمت الصحيفة ان العديد مـن المقـاتلين         . واطالق قذائف مضادة للدبابات قبل شن الهجوم      
لحركة حماس شاركوا في دورات تدريبية في لبنان وايران، وان العشرات من سكان القطاع قد توجهـوا                 
في السنوات االخيرة الى معسكرات التدريب في قواعد حرس الثورة االيرانية، المتواجـدة ايـضا فـي                 

  .الجنوب اللبناني
لصاروخية التي تمتلكها حركة حماس، وذّكـر       وتطرق التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية الى القدرة ا        

يوفال ديسكين، اوائل االسبوع الحالي، والـذي قـال ان          ) الشاباك(بتصريحات رئيس جهاز االمن العام      
 كيلومترا، اي الى مشارف بئر الـسبع، وتـابع ان الحركـة طـورت               ٤٠صواريخ حماس ستصل الى     

وانّها قامت في الفترة االخيرة باطالق عـدد مـن          صواريخ من طراز كاتيوشا، لم تستعملها حتى آالن،         
، المطورة، باالضافة الى ذلك، قالت المصادر اإلسرائيلية انّه بحوزة حماس قذائف هاون             "غراد"صواريخ  

  . كيلومترات٨بمواصفات عالية، وهي من انتاج ايراني، ويصل مداها الى 
 قالت مؤخرا ان حركة حماس قامت بتأهيـل         يشار في هذا السياق الى ان المصادر اإلسرائيلية كانت قد         

عدد كبير من المهندسين في ايران، الذين عادوا الى القطاع، وباشروا بتطبيق النظريات الجديدة في انتاج                
  .االسلحة المتطورة نسبيا، على حد تعبيرهم

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  االنتخابات للفوز في" حملة مزايدات"قادة االحتالل ينفذون : أبو مرزوق .٦

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب الـسياسي لحركـة حمـاس أن االحـتالل                  :بيروت
اإلسرائيلي يقوم بحملة إعالمية شرسة ضد حركة حماس وأبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن قـادة                

وقال أبـو   .لكنيست القادمةاألحزاب اإلسرائيلية يقومون بذلك بهدف كسب مزيد من التأييد في انتخابات ا
ليفني مجنونة في ظل الحـرج الـسياسي،        :"مرزوق في تصريحات لفضائية األقصى الليلة قبل الماضية         

 ".فهي ال تريد تصعيد التهدئة، ولكنها ال تريد دفع ثمن استحقاقات التهدئة بأي حال
شلون فيها كمـا حـدث فـي        ال تستطيع ليفني وال قيادتها العسكرية أن يخوضوا معركة هم فا          :"وأضاف  

لبنان، ولكن هذا ليس معناه أال يذهبوا إلى التصعيد في فترة االنتخابـات؛ ألن أكبـر المجـازر سـواء                    
 ".للفلسطينيين أو إلخواننا العرب كمجزرة قانا كانت في فترة االنتخابات

مرحلـة هـو    وجدد القيادي في حماس تأكيده على أن الذي يجب أن يسود في المنطقة ويبقـى شـعار ال                 
 .المقاومة، مشيرا إلى أنه ليس من وسيلة إلخراج االحتالل من أرضنا إال بالمقاومة

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  

  زيارة عباس إلى السعودية جزء من التحريض على حماس: أبو زهري .٧
، "قدس برس"اعتبر المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريحات خاصة لـ : دمشق
يارة الرئيس محمود عباس إلى المملكة العربية السعودية تأتي في سياق التحريض على حماس أن ز

  . وإقناع العالم العربي بالصمت إزاء ما يمكن أن يتعرض له قطاع غزة من اجتياح إسرائيلي
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يقود الرئيس محمود عباس حملة لتحريض األطراف العربية على حماس واإللحاح عليها "  وقال المتحدث
ونحن نعتقد أن زيارته إلى السعودية . صمت على أي مجزرة يمكن أن يرتكبها االحتالل ضد حماسلل

تأتي في هذا اإلطار السياسي، ولهذا فنحن ندعو السعودية إلى االنتباه إلى الدور الالأخالقي للرئيس 
ونفى أبو  .يره، على حد تعب"محمود عباس، واتخاذ خطوات جريئة لمنعه من االستمرار في هذا المخطط

    .زهري أن يكون لدى الرئيس محمود عباس أي توجه للحوار الوطني
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  ال نقبل أن تكون هناك تهدئة مقابلة تهدئة فقط... سنواجه أي عدوان: حماس والجهاد .٨

 االحتالل"أن " الحياة"رأى الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 
اإلسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية التصعيد الجاري والوضع المتوتر جراء عدم التزامه باستحقاقات 

وليست أمامنا خيارات أخرى سوى مواجهة . لقد قبلنا باتفاق التهدئة، لكنه فشل: "وأضاف". التهدئة
 مصر لم تتمكن من وال مجال للعودة إلى اتفاق التهدئة السابق، خصوصاً أن. العدوان والتصدي للحصار

  ".الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي... إلزام اإلسرائيليين بتعهداتهم وفقاً لالتفاق
مستعدة "إن حركته " الحياة"زياد النخالة لـ " الجهاد اإلسالمي"من جانبه، قال نائب األمين العام لحركة 

: وأضاف". ال تخيفنا"ة تسيبي ليفني ، مشدداً على أن تهديدات وزيرة الخارجية اإلسرائيلي"لحرب في غزة
نؤكد عدم رغبتنا في تحويل غزة إلى ساحة حرب، لكن في الوقت نفسه إذا وجدنا أنفسنا أمام مواجهة "

ونحن واخواننا في حماس مواقفنا متطابقة . حقيقية مع اإلسرائيليين، فنحن مستعدون لهذه الحرب
ة صواريخ وأسلحة وبنادق، وأهم من هذا وذاك، لدينا رجال لدى المقاوم... ومتوافقون تماماً وننسق سوياً

  ".ال يخشون الموت ويواجهون الدبابات ببنادقهم
نعمل لتأمين مصالح شعبنا وال يمكن أن نقبل على االطالق بتهدئة مقابل تهدئة، وأن يظل الشعب : "وتابع

ياً جراء نقص في األدوية وفي الفلسطيني خاضعاً للحصار يعاني ويسقط أعداد من القتلى المدنيين يوم
إسرائيل ال تفهم إال لغة واحدة، فعندما تمس هيبتها أو يصاب أحد من "وقال إن ". المواد األساسية

  ".مواطنيها، تقوم الدنيا وال تقعد
المقاومة لن تصعد اآلن وستكتفي بالوتيرة نفسها من إطالق صواريخ من حين إلى آخر "ولفت إلى أن 

واعتبر ". مر ذلك، وأيضاً إذا لم تتم االستجابة لطلباتنا بخصوص التهدئة ورفع الحصارعندما يتطلب األ
إسرائيل إذا شنت حرباً على غزة ستكون قاسية وستستهدف قيادات في كل من الجهاد اإلسالمي "أن 

. القيادات في الصف األول شخصيات حكيمة ومتمرسة سياسياً وغير متشددة"وحذّر من أن ". وحماس
ستهداف إسرائيل لهؤالء باغتيالهم وتغيبهم عن الساحة سيؤدي إلى أن تحل محلهم قيادات متشددة، ما وا

سيزيد األمر تعقيداً ويخلق مزيداً من المشاكل من دون وجود حل لها، ألنه حينئذ الذي سيسيطر ويمتلك 
  ".غربية عناصر المقاومةاستهداف أجهزة األمن في الضفة ال"وانتقد ". زمام األمور هو التيار المتشدد

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  نمتلك قيادات كثيرة تقود التنظيم في أية ظروف وال مجال لوقف الصواريخ حالياً: حماس .٩

 قالت حركة حماس اليوم على لسان النائب مشير المصري إنها تمتلك مئات القيادات ذات عقليـات                 :غزة
وأكد المصري في اتصال أجرته      .حظة وتحت أي ظرف   راجحة وقوية ويمكنها أن تقود التنظيم في أي ل        

أن اغتيال قيادات حماس ال يضعفها وال يفقدها السيطرة، بل يزيدها قوة وثباتاً وشـعبية               " معا"معه وكالة   
في صفوف شعبها، معتبراً أن التهديدات باغتيال قادتها ليست جديدة، وأن حركته تأخذها علـى محمـل                 

ولم يذكر المـصري أي قيـادة        .ة في حماس يتخذون عوامل الحيطة والحذر       أن القاد  إلىالجد، ومشيراً   
  ".إن الحركة فيها هذه القيادات التي تمأل الشواغر في أي لحظة من اللحظات: "، قائالًباالسم
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ان حركته سـتقابل    : وبالمقابل حذر المصري االحتالل من مغبة اإلقدام على اغتيال قيادات حماس، قائالً           
  . االستعداد لمواجهة أي خطر قادمأهبة قاس، وانها على أي جريمة برد

إن الميـدان اآلن هـو ميـدان        : " الصواريخ، قـائالً   إطالقواعتبر انه ال مجال حالياً للحديث عن وقف         
  . أن حركته لم تتلق أي اتصال بشأن تجديد اتفاق التهدئةإلى، مشيراً "مقاومة

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  الفلسطينية تقيم لقاء تضامنياً في شمال لبنان مع األسير أحمد سعداتالفصائل  .١٠

الجبهة الشعبية " أمس لقاء تضامنيا مع األمين العام لـشمال لبنانأقامت فصائل المقاومة الفلسطينية في 
أحمد سعدات، الذي أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية حكما بسجنه ثالثين سنة أمس " لتحرير فلسطين

وحضر مسؤولو الفصائل واللجان الشعبية واألحزاب الوطنية اللبنانية االحتفال الذي أقيم في قاعة . ولاأل
 . نادي القدس في مخيم البداوي

ووجهت فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال نداء الى أجنحتها العسكرية في الداخل الفلسطيني للتحرك 
 إسرائيليين وذلك على غرار ما قام به حزب اهللا سعيا لتحرير السريع وتنفيذ عمليات عسكرية ألسر جنود

 الرفيق أبو العبد كلمة أشاد فيها  الشعبيةوألقى مسؤول منطقة الجنوب في الجبهة. المعتقلين واألسرى
، داعيا المجتمع "بتضحيات القائد أحمد سعدات، الذي يحاكم من أجل قضية مقدسة عنوانها فلسطين"

موقف عادل يراعي موقف الجاني من الضحية والغازي والمحتل لألرض من الذي الدولي إلى اتخاذ 
  . هجر واحتلت أرضه

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  حماس تشترط رفع الحصار لتجديد التهدئة": الوطن القطرية" .١١

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لـ الوطن ان قيادة حمـاس أبلغـت القـاهرة              :  محمد ظروف  -دمشق  
ة إلى التهدئة مع إسرائيل شريطة ان يتضمن االتفاق الجديد فتح المعابر ورفع الحـصار               استعدادها للعود 

الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحة ان هناك تحفظاً من حماس على الدور                
المصري الذي يحاول ان يصور المشكلة على انها تكمن في اسـتمرار المقاومـة الفلـسطينية بـإطالق             

اريخ على المستوطنات اإلسرائيلية في جنوب القطاع، فيما يـتم تجاهـل االحـتالل الـصهيوني                 الصو
 مليون الجئ فلسطيني فـي  ٥،١لألراضي الفلسطينية، والحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على نحو      

  .غزة
٢٧/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   

 
  من تحويل فلسطين إلى صومال جديد يحذر حواتمة .١٢

 حركـة   ،اتهم األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمـة         : وررياض منص  -عمان  
القضية الفلسطينية معتبرا ان هذه الحركة ارتكبت حماقة كبرى بما فعلتـه            " صوملة"بالسعى لـ   " حماس"

 ،في قطاع غزة وقال حواتمة أن بعض العواصم االقليمية لها مصلحة في تعميـق االنقـسام الفلـسطيني                 
  .راً إلى أن قدوم حزب الليكود إلى الحكم في إسرائيل سيزيد االمور تعقيداً وتوتراًمشي

ة إفشال حوار القاهرة وهي التي انسحبت قبل        يحركة حماس مسؤول  " المدينة"وحمل حواتمة في حوار مع      
 ممكنـة    مشيراً أن حماس تريد االحتفاظ بغزة ألطول فترة        ،يوم من بدئه تحت ذرائع ال يمكن القبول بها        

وهذا ليس في مصلحتها وال في مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يرنو الى الحل والتوافق للخروج من هذا                 
مضيفاً أن إقدام حماس على تسمية رئيس للسلطة من طرفها يشكل خطيئة وحماقة كبرى ولـن                 ،المأزق

   .تصب في ترطيب االجواء بل ستزيدها تعقيداً وانقساماً
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 وحذر مـن تحويـل   ،وجود موقف عربي جاد مما يجري على الساحة الفلسطينيةوأعرب عن أسفه لعدم     
 مشيراً إلى أن عجز العرب عن إيجاد حل للصراع بين حماس وفتح سيجعلهم              ،فلسطين إلى صومال جديد   

في النهاية يعتمدون على الرئيس االمريكي المنتخب باراك أوباما، مستبعداً في الوقت نفسه التوصل إلـى          
  .بةحلول قري

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨. المدينة، السعودية
 
   تؤكد تصميمها على االحتفال في ذكرى االنطالقة قطاع غزةفتح في .١٣

أكد الناطق االعالمي لحركة فتح في قطاع غزة ان القاعدة الفتحاوية فى القطاع عاقدة العزم على : غزة
 العالم كله بأن غزة ما زالت االحتفال بهذه المناسبة ولن تمر هذه المناسبة مرور الكرام دون ان يشعر

 .على عهدها ووفائها لحركة فتح ومشروعها الوطني الفلسطيني الذي لم يكتمل بعد من اجل تحقيقه
 الجاري على الثامنة مساء فى كل مكان ٣١وذكر أن فعاليات ذكرى االنطالقة سوف يتم تنظيمها في 

رع من قطاع غزة، وسيتمثل ذلك بالتكبير يتواجد فيه اعضاء وانصار حركة فتح فى كل بيت وحارة وشا
والتهليل واضاءة الشموع عبر منافذ البيوت، وفوق اسطح المنازل مع رفع األعالم الفلسطينية، واقتصار 

 .اشعال االلعاب النارية التى تدلل رمزية هذه االنطالقة
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
 لي على الفلسطينييننجاح الحوار سينهي الحصار اإلسرائي: أحمد قريع .١٤

مفـوض  ، أن   رام اهللا  ، مراسـلها  عبد الرؤوف أرناؤوط  عن   ٢٧/١٢/٢٠٠٨الوطن السعودية،   ذكرت  
أكد أن حركة فتح تنظر إلـى الحـوار          "أبو عالء "التعبئة والتنظيم في حركة فتح في الداخل أحمد قريع          

، معتبرا أن نجاح الحوار من      الفلسطيني الداخلي بمفهوم وطني خالص وليس من باب المصلحة الفصائلية         
 .شأنه أن ينهي الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني

وذكر أبو عالء أن الرئيس محمود عباس بذل ويبذل كافة الجهود للبدء بالحوار الوطني الفلسطيني وهو 
مؤكدا أن حركة فتح ، اءيمثل بذلك السلطة الوطنية وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية على حد سو

تدعم الشروع في الحوار مجددا ألنه ال بديل عن الحوار إلنهاء االنقسام وإعادة توحيد الوطن وإنهاء 
 .محنة أبناء غزة، على عكس حركة حماس التي أفشلت الحوار وكانت هي السبب في إفشاله

ة فتح حتى ال تضطر الحركة دعا أبو عالء إلى تفعيل نظام االشتراك لمنتسبي حرك، من ناحية أخرى
إلى االعتماد على أموال مشروطة من هنا وهناك، مؤكدا أن حركة فتح كعادتها سوف تخرج من أزمتها 

وأشار إلى أنه ومنذ بداية التسعينات من القرن . بتصميمها على استمرار مسيرتها بحلولها الخالقة
فتح أية مساعدات، وهي منذ ذلك التاريخ الماضي توقفت عن فتح المساعدات الرسمية ولم تتلق حركة 

تعتمد على نفسها اعتمادا تاما، بل على العكس لم تتوان حركة فتح عن تسخير مواردها لخدمة الشعب 
  .الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية

إن السالم ال   :"قال    احمد قريع   من رام اهللا، عن وكاالت، أن      ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  وأضافت
وأعلن قريع خالل لقاءه     ". أن يتحقق مع االستيطان، وبدون القدس محررة وعاصمة لدولة فلسطين          يمكن

عددا من فعاليات وكوادر حركة فتح في مكتبه برام اهللا رفض وإدانة حركة فتح للحكـم الـذي أصـدره           
 المـسار   وأشار إلى تحقيق تقدم طفيـف علـى        .االحتالل بحق األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات       

لكننا لم نتمكن بعـد مـن       "السياسي والتفاوضي وخصوصا في مجاالت أسس ومبادئ التفاوض، مضيفا          
جئـين والـسيادة والميـاه      إغالق أي من الملفات الهامة وهي ملف القدس واالسـتيطان والحـدود والال            

 ".واألسرى
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  على غزةكتائب األقصى تؤكد استعدادها لمواجهة أي عدوان إسرائيلي  .١٥
أكدت كتائب األقصى، مجموعات الشهيد ياسر عرفات استعدادها لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على  غزة

التهديدات بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد " إن ": أبو فؤاد"وقالت الكتائب على لسان ناطقها  .قطاع غزة
صب، رداً علـى    قطاع غزة لن تثني المقاومة أو تضعف عزيمتها أبداً، وستستمر في ضرب الكيان الغا             

نسخة عنه، حصار   " فلسطين"واعتبر أبو فؤاد في بيان صحفي، أمس، تلقت صحيفة           ".العدوان بحق شعبنا  
استفراداً بالشعب الفلسطيني، ودليالً واضحاً علـى سياسـة         " غزة والتهديدات التي يطلقها قادة االحتالل       

  .مة تتجدد يومياً ضد الشعب الفلسطيني األعزل، مشيراً إلى أنها سياسة قدي"العدو القائمة على القتل والدم
رد الكتائب على ممارسات االحتالل، واالغتياالت واالعتقاالت وسياسـة اإلبعـاد           " إن  ": أبو فؤاد "وقال  

، مبيناً أن عمليات إطالق الصواريخ محلية الصنع ستستمر         "سيكون في الميدان ومؤلماً للكيان الصهيوني     
  .ما استمر العدوان

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،لسطينصحيفة ف
       

 التي اكتشفت في جنوب لبنانفتح وحماس تنفيان عالقتهما بالصواريخ  .١٦
الفلسطينيين غير معنيين بأي اتهامات موجهة لهم في "سلطان ابو العينين أن " حركة فتح"أعلن أمين سر 

ل اإلسرائيلي تقوم مقاومة الفلسطيني لالحتال"، مؤكداً أن "شأن الصواريخ التي اكتشفت في الناقورة
حصراً من داخل األراضي الفلسطينية وال مصلحة للفلسطينيين، وتحديدا من هم في مخيمات لبنان، بأن 

 ". يفتحوا الجبهة الجنوبية في ظّل كل ما يعيشه لبنان من مشاكل داخلية وانقسامات
بأال تكون جبهة لبنان حرص الفلسطينيين، على األقل في المدى المنظور، "أبو العينين الذي عبر عن 

من الطبيعي في حاالت كهذه ان تتوجه األنظار نحو الفلسطينيين ولكن كل حديث "، اعتبر أنه "مفتوحة
 ". عن ضلوعهم في أمر كهذا هو ادعاءات كاذبة

موقف حماس معروف وكل تحليل يقول "في لبنان أسامة حمدان قال إن " حركة حماس"من جهته مسؤول 
خ من الداخل اللبناني باتجاه إسرائيل انما هو لتخفيف الضغط عن غزة أو بمثابة رد إن إطالق الصواري

على ما يحصل هناك، هو تحليل خاطئ جدا، واذا كان أي أحد يملك اتهاماً مقرونًا بإثبات فليقله 
 ". صراحة

 الفتاً في الوقت ،"ان ما يتم تداوله حول هذه الحادثة انما هو للتشويش على القضية برمتها"وتابع حمدان 
 من "عينه إلى أن على أي ل الردهذه القضية هي اآلن في عهدة الجيش اللبناني وهو الوحيد المخو

على أي حال، ال أظن أن الفلسطينيين بحاجة الى أن يطالبوا ببراءة ذمة، ومن المعيب أن ... االتهامات
 ". رينة اإلثباتيصار إلى اتهام الفلسطينيين جزافاً بأي قضية من دون ق

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨السفير،     
 
   من أنصار في الضفة ١٤  باعتقالاألجهزة األمنيةحماس تتهم  .١٧

 من عناصرها في محافظات ١٤ األجهزة األمنية باعتقال  في بيان،اتهمت حركة حماس، :الضفة الغربية
  .الضفة الغربية المختلفة، أمس

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 
  وسنوقف الصواريخ ولن ندخل غزة..  للسالمنضجت المنطقة: زبيري .١٨

ي، شيمعون بيريس، ان مبادرة السالم العربية تصلح أساسا سرائيلأكد الرئيس اإل: نظير مجلي: تل أبيب
، ان "الشرق األوسط"واضاف في حوار اجرته معه .  والعالم العربي بأسرهإسرائيلللمفاوضات بين 
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يدة في العالم العربي، لرؤية مصالح العرب الوطنية، وهي تصلح المبادرة العربية هي نتاج رؤية جد
 .أساسا متينا الستكمال عملية السالم

وقال بيريس انه يعتقد بأن الوضع في الشرق األوسط ستكون صورته مختلفة خالل ثالث سنوات من 
ت حكومة ورفض التقديرات القائلة بانه لو جاء. االن، حيث ان األمور نضجت للتوجه نحو السالم

ان الجمهور في "وقال .ية جديدة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو ستسلك طريقا مختلفا جوهرياإسرائيل
 . يريد السالم، إذا اقتنع بأن الطرف اآلخر يريد ذلكإسرائيل
؟ وحول حماس "إلى متى نحارب.  والعرب سبع حروب وهذا يكفيإسرائيللقد وقعت بين ويقول 

 ستتخذ كل االجراءات الالزمة لوقف إسرائيلإن : "ية بعملية عسكرية ضد غزة قاللسرائيوالتهديدات اإل
نحن لم نترك غزة لكي .. هناك وسائل أخرى ال تتوقع بالتأكيد أن أقولها. الصواريخ، ولن ندخل الى غزة

 ".نعود اليها، وانا كان لي دور في إقناع ارييل شارون باالنسحاب من غزة
.  ان حماس تريد أن تفعل ما فعلته في غزة، في الضفة الغربية وتنفذ انقالبا آخرالمشكلة "زواضاف بيري

 "يين اليوم، ولذلك أقول ان حماس هي التي تمتنع عن اقامة دولة فلسطينية اليومسرائيلهذا ما يخيف اإل
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  بفارق ضئيل" الليكود"يستعيد تقدمه على " كاديما": استطالع .١٩

 يتقدم  إسرائيلأظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه امس أن حزب كاديما الحاكم في             :  د ب أ   -بيب  تل أ 
 .بفارق ضئيل على حزب الليكود المتشدد للمرة األولى خالل ما يقرب من شهرين

العبرية قبل ما يقرب من شـهر ونـصف مـن           " معاريف"وتأتي نتائج االستطالع التي نشرتها صحيفة       
 .ية المقررة في العاشر من شباط المقبلسرائيلاالنتخابات اإل

 مقعـدا فـي     ٣٠وأظهر االستطالع أن حزب كاديما بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي سيحـصد              
 مقعدا لحزب الليكود الذي يتزعمه      ٢٩ نائبا حال إجراء االنتخابات اليوم مقابل        ١٢٠الكنيست الذي يضم    

وأظهرت استطالعات الرأي التي نشرت نتائجهـا فـي تـشرين           . رئيس الوزراء األسبق بنيامين نتنياهو    
 تقدم حزب ليفني بفارق ما بـين مقعـدين          -ية  سرائيل في أول أيام الحملة االنتخابية اإل      -االول الماضي   

 لكن الليكود حقق تقدما كبيرا في استطالعات الرأي في تشرين الثـاني             ،وثالثة مقاعد على حزب نتنياهو    
 .اديما بفارق نحو ستة مقاعدالماضي ليتفوق على ك

 مقعدا فـي الكنيـست لكـن        ١٩ي إيهود باراك    سرائيلويشغل حزب العمل الذي يتزعمه وزير الدفاع اإل       
 . نائبا١١االستطالع الذي نشرت نتائجه امس توقع انخفاض تمثيله البرلماني إلى 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
   مع السلطة تنكرت لالتفاقيات الموقعة"إسرائيل": النائب بركة .٢٠

وصف النائب العربي في الكنيست محمد بركة، محاكمة األمين العام للجبهـة الـشعبية أحمـد        : بيت لحم 
 ".غير شرعية، شأنها شأن االحتالل"سعدات بأنها 

ية تتنكر لالتفاقيات التي وقعـت  سرائيلالحكومة اإل" إن : وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة   
 ".مة التحرير الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بأسر القيادات الفلسطينية، النوابعليها مع منظ

 وهي تـصر    ،اليوم في سجون االحتالل العشرات أعضاء المجلس التشريعي       " وأضاف في بيان، أمس،     
 ".على مواصلة هذا النهج االحتاللي

 نـابع مـن العـداء للـشعب         يإسـرائيل تصرف  " واعتبر النائب بركة الحكم على سعدات بثالثين عاماً         
  .الفلسطيني وقياداته، لضرب معنوياته في معركته ضد االحتالل

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 
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  حملة اعتقاالت بين الشبان العرب الدروز الرافضين لخدمة جيش االحتالل .٢١

فـي  شنت وحدة الشرطة العسكرية في اليومين الماضيين حملة اعتقـاالت           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
، العتقال عدد   ٤٨قرية بيت جن الفلسطينية في الشمال، التي يسكنها أبناء الطائفة الدرزية، من فلسطينيي              

من الشبان الذين يرفضون الخدمة في جيش االحتالل، بموجب قانون التجنيد اإلجباري الجـائر، الـذي                
  .بان بأساليب مختلفة، وتعارضه نسبة كبيرة جدا من الش١٩٥٦فرض على الشبان العرب الدروز منذ 

وبعد توجه بعض األهالي إلى عضو الكنيست سعيد نفاع، من التجمع الوطني، الذي بعث برسالة في هذا                 
الخصوص لكل من وزير الحرب إيهود باراك ورئيس المجلس الديني الـشيخ موفـق طريـف محتجـا           

  .ريرهمومطالبا بإطالق سراح الشبان المتدينين فورا واحترام إرادة اآلخرين وتح
من الشبان يفلتون من هذه الخدمة الجائرة، إمـا مـن خـالل        % ٥٠ويذكر أنه وفق تقديرات فإن حوالي       

، إال أن هناك عشرات المجاهرات برفضها لهذه الخدمة         "بسبب األمراض المعلنة  "اإلعالن عن التدين، أو     
  .عفاءاالحتاللية، ويتم زجهم في السجون العسكرية، إلى أن يحصلوا على شهادات إ

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   تعترف بفشلها في إحباط البرنامج النووي اإليراني"إسرائيل" .٢٢

أعربت مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى في تل أبيب، األربعاء، عـن             : زهير اندراوس  -الناصرة  
 اإليراني وقالـت    ية لوقف البرنامج النووي   سرائيلامتعاضها الشديد وإحباطها العميق من فشل الجهود اإل       

  .المصادر إن الجهود التي تبذلها الدولة العبرية تجابه بالكثير من الصعوبات والمشاكل
يين يكمن فـي انخفـاض أسـعار الـنفط          سرائيلووفق مصادر سياسية موثوقة فإن األمل الوحيد لدى اإل        

وقـال  .  القنبلة النوويـة   واألزمة االقتصادية اللذين من شأنهما زيادة الصعوبات لدى إيران للوصول إلى          
يون ان الحملة العالمية إلحباط البرنامج النووي اإليراني تتحرك في مكانها فقط، وأن             إسرائيلدبلوماسيون  

  .الجبهة العالمية ضد إيران ضعيفة للغاية
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  داالحتالل يعيد فتح معابر قطاع غزة جزئيا أمام المساعدات اإلنسانية والوقو .٢٣

ي أمس فتح معابر قطاع غزة أمام دخول كميات محدودة جـدا            سرائيلأعاد االحتالل اإل  : حامد جاد  -غزة
والمنظمات األهلية على األسر    " ونرواألا"من الوقود والمواد الغذائية واإلغاثة التي توزعها وكالة الغوث          

  .المعسرة
ة للكهرباء من أثر كمية السوالر الـصناعي        وقلل المهندس وليد سلمان المدير التنفيذي للشركة الفلسطيني       

مؤكدا أن هذه الكمية التـي      " ناحل عوز "المحدودة التي سمح االحتالل بدخولها أمس عبر معبر الشجاعية          
 ألف لتر ال تفي بتشغيل محطة كهرباء غزة الوحيدة والمتوقفة منذ ثالثة أسابيع ألكثـر مـن                  ٤٢٠بلغت  

  . ميجا واط٢٥حدودة ال تتجاوز الـ يومين ونصف اليوم وبطاقة إنتاجية م
من جهته أعلن رائد فتوح منسق لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة أن االحتالل سمح أمس عبر معبـر                   

 شاحنة محملة بالمواد االغاثية والغذائيـة التـي         ٥٠كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق قطاع غزة بدخول          
 كمية محدودة من السلع االستهالكية التي يسوقها القطـاع  ونروا على األسر الفقيرة إضافة إلى     ألتوزعها ا 
  .الخاص

الواقع " كارني" شاحنة محملة بالقمح واألعالف عبر معبر المنطار         ٤٣وأوضح ان االحتالل سمح بإدخال      
 طنا من الغاز الالزم للطهي وذلك في وقت تحتـاج أسـواق             ٤٣شرق مدينة غزة باإلضافة إلى إدخال         
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 يقل عن خمسة آالف طن من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين فـي ظـل امتنـاع                 قطاع غزة الى ما ال    
  .االحتالل عن تزويد مواطني غزة بهذه السلعة ألكثر من شهر

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  ية تبدأ عملية إحصاء عشوائيةسرائيلطواقم اإلحصاء اإل: القدس .٢٤

) الـسبت (ية بدءاً من هذه الليلة      سرائيلمركزية اإل تشرع طواقم دائرة اإلحصاء ال     :أرناؤوطعبد الرؤوف   
من الـمنازل في القدس الشرقية     % ٢٠من المنازل، بما في ذلك      % ٢٠في عملية اإلحصاء التي ستشمل      

المحتلة، حيث ينتظر وصول هذه الطواقم إلى المنازل التي تم في األسبوعين األخيرين إبالغ أصـحابها                
  .مشمولون في عملية اإلحصاءمن خالل إشعارات مسبقة بأنهم 

الموقف الرسمي من التعداد هو أنـه ال يخـدم قـضيتنا            : "قال المهندس عدنان الحسيني، محافظ القدس     و
ية وجميع هذه اإلسـتراتيجيات ليـست       إسرائيلية ولوضع إستراتيجيات    إسرائيلالوطنية وإنما هو لمصالح     

  ".لصالح الفلسطينيين في القدس
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين 

    
 ما دخل غزة غير كاف ويجب عدم ربط المعابر بأي ملفات أخرى: الخضري .٢٥

 أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن شاحنات المساعدات :غزة
 ، عبر ثالثة معابر فتحها بشكل جزئي في غزة، ال أمسوالمواد الغذائية التي سمح االحتالل بإدخالها 

 . بضرورة فتح المعابر وإبقائها مفتوحة، وعدم التذرع بأي ذرائع وحجج من أجل إغالقهاوإلزامه
وأشار إلى أن المعابر في غزة إنسانية واقتصادية لمرور المواد الغذائية وحاجيات السكان في القطاع، 

 .مبيناً أن بحكم القانون الدولي واألعراف والمواثيق يجب أن تبقى هذه المعابر مفتوحة
طالب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جميع األطراف المعنية بالتدخل لضمان عدم إغالق و

ولفت إلى أن نصف المخابز ما زالت  .المعابر، الفتاً إلى أن الوضع اإلنساني في غزة ما زال صعباً
صناعي الالزم مغلقة، والمطاحن متوقفة، ومحطة توليد الكهرباء ما زالت مغلقة بسبب نفاد السوالر ال

ودعا الخضري، المجتمع  .لتشغيلها، في حين أن مئات األدوية والمستهلكات الطبية رصيدها صفر
ي لضرورة أن يعي ما تفعله قياداته في القطاع من حصار وإبادة جماعية لمليون ونصف سرائيلاإل

  .المليون، دون مراعاة لمشاعر وحاجيات السكان
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

 
  إلحياء الهجرة النبوية في األقصى يدعو عكرمة صبري .٢٦

دعا رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، الدكتور الشيخ عكرمة سعيد صبري، المواطنين الفلسطينيين الى شـد               
الرحال إلى المسجد األقصى األحد المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، مؤكدا أن على المـسلمين                

  . الهجرة النبوية الشريفة للمرابطة في المسجد األقصى وأداء الصالة فيهواجب اغتنام فرصة ذكرى 
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

 
  غزةصاروخ بالخطأ يقتل طفلتين شمال قطاع .٢٧

 آخرين ٤ قتلتا، وأصيب ١٣ والـ ٥قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن طفلتين في سن الـ  :رام اهللا
وقال مسعفون فلسطينيون وشهود عيان، ان صاروخا . بجراح بانفجار غامض في منزل شمال القطاع

أطلقه نشطاء فلسطينيون فيما يبدو أصاب بطريق الخطأ منزال فلسطينيا في القطاع الساحلي مما أسفر 
 .عن مقتل الطفلتين
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، انها تجري تحقيقا في سبب االنفجار الذي وقع في قرية بيت الهيا للحكومة المقالةوقالت الشرطة التابعة 
  .  القطاعبشمال

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   في غزةهاستشهاد صحفي فلسطيني متأثرا بجراح .٢٨

المحلية، " شهاب"ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن المصور الصحفي حمزة شاهين، مصور وكالة :غزة
  .يإسرائيلتوفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين في قصف 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
 
  يضربون عن الطعام تضامنا مع استشهاد األسير موسى جمعة  ع جلبوأسرى .٢٩

في خطوة احتجاجية على استشهاد األسير الشهيد جمعة إسماعيل األربعاء الماضي في مستـشفى               :نابلس
 اسـتالم   ٤٨سجن الرملة، رفض األسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع داخل األراضي المحتلـة عـام               

ن، كتعبير عن احتجاجهم على اإلهمال الطبي واالستهتار بصحة وحيـاة           الوجبات المقدمة من إدارة السج    
  .األسرى، ما أدى الستشهاد األسير جمعة

وفي المقابل قامت إدارة السجن بمعاقبة األسرى إلفشال خطوتهم االحتجاجية وقامت بمنعهم من الخروج              
لك من استعمال الكانتينا والمغـسلة      إال لساعة واحدة فقط يومياً، ومنعتهم كذ      " الفورة"للساحة أو ما يسمى     

  .لمدة شهر
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 "حقوق الضحية" و"الالجئ"معنى : ندوة في لبنان .٣٠

شارك رئيس لجنة الالجئين في المجلس الوطني الفلسطيني صالح صالح، والكاتب اللبناني والصحافي 
  . ، بدعوة من دار الندوة"ضحيةالالجئون الفلسطينيون وحقوق ال: "فيصل جلول، في ندوة حملت عنوان

ضحية مشروع صهيوني نجح، بالتحالف مع االستعمار من جهة، "تعني " الجئ"واعتبر صالح أن كلمة 
والهجرة المنظمة من جهة ثانية، وتنفيذ خطة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من أرضه من جهة 

دات الفلسطينية وصراعاتها الداخلية من جهة ثالثة، وتواطؤ األنظمة العربية من جهة رابعة، وضعف القيا
  ". خامسة

همش وعومل بازدراء في مخيمات في غاية البؤس بال ماء وكهرباء، وال "ولفت الى أن الفلسطيني 
وخضع ألنظمة وقوانين وإجراءات أمنية تضعه في موقع المتهم، اإلرهابي، . طرق وال حتى هاتف

وأكد صالح أن اجتماع تلك ". ؤولية كل خلل أمني يحدث في البلدالخارج على القانون، الذي يتحمل مس
  )".هجرة(الجئاً مهزوماً، محبطاً، يتنكر لهويته ويبحث عن هروب فردي "الظروف أنتج 

واستهل محاضرته مستذكراً تصريحات . بدوره، تناول جلول مفهوم الضحية في قضية الالجئ الفلسطيني
الشعب الفلسطيني سيتعرض للدمار االقتصادي، : "ي ليفني التي تفيد بأنية تسيبسرائيلوزيرة الخارجية اإل

ورأى جلول أن . ، معلنة عن مسؤولية الشعب نفسه بالتسبب في الدمار"االجتماعي، السياسي، والعسكري
تطورت من مفهوم يستقي معناه من األديان السماوية الثالثة، لتطال األفراد والجماعات " الضحية"

فهل تقع المسؤولية عليها أم على المعتدى : "فت الى وجود اختالف بالمسؤولية عن الضحيةول. والشعوب
  ".عليه؟
، مشدداً "التي لجأ إليها العدو الستعادة وطنه" ثقافة الضحية"ال يمكن للفلسطيني استعمال : " جلولوقال

 ". العائد"ها بـواستبدال" الجئ"على أن المرتبة المتاحة للفلسطيني تكون في التخلي عن صفة 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨السفير، 



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٢٩٦:         العدد       ٢٧/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

  
   فلسطينيا٢٣٢٩ًمنذ بداية السنة الجارية اختطف في توغالته االحتالل : توثيق .٣١

أوضح المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في توثيق جديد صادر عنه، أن قوات االحتالل نفذت : رام اهللا
ديسمبر الجاري، خمساً / كانون األولخالل األسبوع الواقع بين الثامن عشر والثالث والعشرين من

  .وعشرين عملية توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية
باتت تشكل حدثاً يومياً بدا المجتمع المحلي والدولي "وحذر المركز الحقوقي من أن تلك التوغالت 

لتي تتسم معظمها بعمليات التعايش معه، بغض النظر عن الجرائم التي تقترف خالل تلك األعمال، وا
    ".اعتقال واسعة النطاق، وإطالق نار عشوائي وتخريب في الممتلكات المدنية

وخالل األسبوع المذكور، اختطفت قوات االحتالل خالل أعمال التوغل ثمانية عشر مواطناً فلسطينياً، 
نيين، الذين اختطفتهم قوات وباختطاف المذكورين، يرتفع عدد المواطنين الفلسطي. من بينهم أربعة أطفال

 مواطناً فلسطينياً، فضالً عن اختطاف ٢٣٢٩االحتالل على هامش توغالتها منذ بداية السنة الجارية إلى 
     .أعداد أخرى من عند الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
 
  العرس وسيلة فلسطينية جديدة لالحتجاج على الجدار .٣٢

وجد أهالي قرية المعصرة جنوب بيت لحم أمس في مناسبة زفاف أحد أبناء :  محمد يونس- رام اهللا 
 في أراضيهم، فنقلوا حفل إسرائيلالقرية وسيلة للتعبير عن احتجاجهم على جدار الفصل الذي تقيمه 

  .الزفاف والمدعوين إلى األراضي المهددة
 المصادرة، يشاركهم عشرات من الناشطين همأراضيوسار مئات من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى 

لكن . يين، وهم يضربون على الدفوف، وينشدون أهازيج العرس الفلسطيني التقليديسرائيلاألجانب واإل
 حتى انهال عليهم الجنود بالضرب، وبإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع، األرضما أن وصلوا إلى موقع 

  .والرصاص المطاط
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  تراجع األداء العام للمنشآت الصناعية في قطاع غزة : اإلحصاء .٣٣

 عن نتائج مسح اتجاهات مدراء المؤسسات الصناعية بشأن أمس أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء :البيرة
 من المسح خالل ٤٥، والذي تم تنفيذ العمل الميداني للدورة ٢٠٠٨األوضاع االقتصادية، تشرين الثاني 

، بهدف رصد ٢٠٠٨ من الشهر الجاري عن شهر اإلسناد الزمني تشرين الثاني ٢٣ -  ٠٣الفترة 
 مؤسسة ٤٩٦وبلغ حجم العينة لهذا المسح . مدراء المؤسسات الصناعية/ ومراقبة اتجاهات آراء أصحاب

 عنوة بعيد إسرائيلباستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته " في باقي الضفة ٣٤٣منها (
، حيث تم استخدام عينة )J1 في القدس ١٥ في قطاع غزة، و١٣٨، و"١٩٦٧للضفة الغربية عام احتاللها 

 كإطار ٢٠٠٤مقصودة ذات مرحلتين ألغراض هذا المسح، وقد تم اعتماد عينة المسح الصناعي لعام 
بما للمعاينة في المرحلة األولى، وفي المرحلة الثانية تم حصر جميع المؤسسات الصناعية التي تساهم 

من إجمالي اإلنتاج الصناعي لكافة المؤسسات الصناعية التي شملها المسح الصناعي % ٧٠نسبته 
٢٠٠٤. 

أفادت النتائج بارتفاع نسبة المنشآت التي تحسن أداؤها العام في الضفة خالل شهر تشرين الثاني عما و
في % ٢٦,٦ي مقابل خالل تشرين الثان% ٢٩,٧كانت عليه في شهر تشرين األول حيث بلغت نسبتها 

تشرين األول، في حين أظهرت النتائج انخفاض ملحوظ في نسبة المنشآت التي تحسن أداؤها العام في 
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خالل تشرين الثاني % ٧,٧قطاع غزة خالل تشرين الثاني مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث بلغت نسبتها 
 .في تشرين األول% ١٨,٨مقابل 

 ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
 
  ٢٠٠٩خالل العام % ٣٠يقل بنسبة سالمالي الخارجي الدعم  :ومة الفلسطينيةالحك .٣٤

 مليون دوالر لـدعم الموازنـة       ٦٠٠طلبت الحكومة الفلسطينية من الدول المانحة دفع مليار و        : بيت لحم 
  ٢٠٠٩ الفلسطينية للعام المقبل األراضيوتمويل التنمية في 

 مقارنـة  ٢٠٠٩خالل العـام المقبـل   % ٣٠ بنسبة   حجم الدعم المالي الخارجي سوف يقل      أن وأوضحت
 بسبب تسديد الحكومة لكافة المتاخرات والديون التي كانت متراكمة على الحكومات            ٢٠٠٨بالعام الحالي   

 دعم  أي اكبر بكثير من     ٢٠٠٨السابقة وبذلك تكون نسبة ما حصل عليه كل مواطن فلسطيني خالل العام             
  .يا طبعا وفقا للدكتور رياض المالكيحصل عليه اي مواطن في العالم حساب

ان خطة الحكومة التنموية سوف تدخل عامها الثـاني         " معا" سمير عبد اهللا لوكالة      .دوقال وزير التخطيط    
 مليـون دوالر    ٢٠٠ مليون دوالر فيما بقيت مشاريع بقيمة        ٦٠٠من خالل توقيع مشاريع بتكلفة مليار و      
  .المالزالت تنتظر التوقيع عليها مع دول الع

مـة  و لدعم قطاع الحك   تأتي وإنهامنها مشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة         % ٣٥ن  أ وأضاف
 هذا القطاع ممـول بنـسبة       أن إلى مشيرا   األمنية واألجهزة المؤسسي وسيادة القانون     اإلصالحويتضمن  

  .%٨٠كذلك القطاع االجتماعي ممول بنسبة ، %٨٠
فقط فيما يشهد قطاع التنميـة فائـضا بنـسبة          % ٣٠دي فهو ممول بنسبة     اما فيما يتعلق بالقطاع االقتصا    

١٣٠%.  
 بأنـه معتبـرا ذلـك     % ١٧ نسبة   إلى نسبة البطالة في الضفة الغربية انخفضت        أنوذكر الوزير عبد اهللا     
  . الثمانية السابقة والتي شهدت نسب عالية من البطالةاألعوامانجاز كبير مقارنة مع 

 التي  األموال حجم   أن لوكالة معا    أعلن رياض المالكي فقد     .لناطق باسم الحكومة د    وزير الخارجية وا   أما
 مواطن  أي جعل المواطن الفلسطيني يحصل على اكبر نسبة دعم من           ٢٠٠٨وصلت الحكومة خالل عام     

  . في العالمآخر
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

 
 المي في السودان يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي ع في فلسطينحزب التحرير .٣٥

 أحمد الخطيب من المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين أن الحزب يقوم أعلن :رام اهللا
نحو عالَم آمن مطمئن في ظل النظام "بتحضيرات عالمية لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي تحت عنوان 

 .، في الثالث من كانون الثاني المقبل في السودان"االقتصادي اإلسالمي
نسخة منه، أن محاور المؤتمر ستغطي " الحياة الجديدة" تلقت أمسالخطيب في بيان صحفي  وأوضح

العديد من الموضوعات الرئيسية منها األسباب والمسببات وراء نشوء األزمة االقتصادية الحالية، 
نها وانعكاسات األزمة على بلدان العالم المختلفة، وعجز الرأسمالية عن تقديم المعالجات الصحيحة أل

تحمل أسباب فشلها، باإلضافة إلى طرح النظام االقتصادي اإلسالمي في دولة الخالفة كنظام قادر على 
 .توفير الحياة االقتصادية العادلة والخالية من األزمات

 ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
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  فاعليات نقابية وحزبية تواصل تحذيرها من استمرار حصار غزة: األردن .٣٦
مطالبتها الدول العربية بكسر الحـصار      األردنية   جددت الفاعليات النقابية والحزبية      :توبةماجد   - عمان

الصمت " المعارضة   وأحزابدان مهرجان خطابي للملتقى الوطني للنقابات المهنية         كما   .على قطاع غزة  
  مطالبا في الوقـت ذاتـه قـوى الـشعب          ، على غزة  يسرائيلاإل عن استمرار جريمة الحصار      ،"العربي

  .الفلسطيني بالعودة للحوار والتوحد ووقف االنقسام الداخلي
" جريمة إبادة جماعيـة   " حصار غزة    ، أن  وصفي الرشدان  األسنان أطباءوأكد رئيس مجلس النقباء نقيب      

ـ         حمايـة امـن المحتـل الغاصـب        "بحق الشيوخ والنساء واألطفال، مستنكرا تخصيص العالم الباليين ل
 الخيار الصعب أمام شعبنا المجاهـد ليتنـازلوا عـن حـريتهم وكـرامتهم               والترويج لالستسالم ولوضع  

واستغرب مواجهة خيار الشعب الفلسطيني بالصمود والتمسك بالحق والخيـار الـديمقراطي             ".وعقيدتهم
وجدد ،  عاجز عن القيام بواجبه   " النظام العربي    أنواعتبر الرشدان    .بالترويع والتجويع والحصار المستمر   

قابات للحكومات العربية، التي تقيم اتصاالت وعالقات مع حكومة االحتالل قطع عالقاتها معها             مطالبة الن 
وشدد الرشدان على ضرورة قيام الدول العربيـة باالنـسجام مـع             ".ال تخدم سوى مصالح العدو    "كونها  

  .شكال الدعم إلى األهل في غزةأمواقف شعوبها بتقديم كافة 
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  حصار غزةجامعة العربية مسؤولية الاألمم المتحدة و تحّمل لجماعة اإلسالميةا .٣٧

لحركة  في مهرجان باألونيسكو ] المكتب السياسي للجماعة اإلسالميةرئيس [عمار علي الشيخ . دقال
أن وحدة المجتمع الفلسطيني وتضامن أبنائه وتعاون قواه " النطالقتها ٢١لذكرى الـا  فيحماس

  . " الخيار الذي ال خيار سواهومؤسساته هو
 اإلسالمي، ونحمل هيئة األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلنسانيةجريمة ضد  "بأنهووصف حصار غزة 

 ". وجامعة الدول العربية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة غير المسبوقة
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
  ياستئناف الحوار الفلسطينحزب اهللا يدعو إلى ضرورة  .٣٨

أن " النطالقتها ٢١لذكرى الـا  فيحماسلحركة النائب حسين الحاج حسن في مهرجان باألونيسكو قال 
العدو يحاصر غزة اليوم ليكسر إرادة المقاومة ويحقق المرحلة التالية من مشروعه، وهو إنشاء دولة 

 ،" ان يتحققوهذا المشروع ال يمكن.  الكبرى والعظمىإسرائيليهودية خالصة، بعد سقوط مشروعي 
ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني للتوصل إلى تفاهم " إلى ودعا" من صمد في أرض فلسطين"مخاطبا 

 الثوابت الفلسطينية التي تحفظ كل فلسطين من البحر الى أساسيحمي فلسطين وشعبها والمقاومة على 
 ". النهر، وال تقدم إلى العدو الصهيوني أي تنازل مجاني

 ورعاية الواليات واألوروبيين العرب اإلخوة الفلسطينيون من مداخالت اإلخوةسب ماذا ك: "وسأل
يرفض الفلسطينيون في لبنان التوطين قبل اللبنانيين الذين يرفضونه : "، وقال" للسالماألميركيةالمتحدة 

وكيف يمكن ألي لبناني أن يقبل بهذا المستوى المعيشي واإلنمائي . من منطلق وطني، ال عنصري
 ".  الفلسطينيين في المخيمات؟لإلخوة

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨السفير،  
  
   تجميد الوساطة المصرية بقضية شاليتأبو الغيط يحذر من فقدان السيطرة في غزة ويؤكد .٣٩

 نقالً عن الوكاالت، أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حذر ٢٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، نشرت 
عملية عسكرية في القطاع، ونقلت صحيفة " إسرائيل"ال شنّت من فقدان السيطرة في قطاع غزة في ح
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" إسرائيل"، محذراً "األمور قد تخرج عن السيطرة"العبرية، أمس، عن أبو الغيط قوله إن " هآرتس"
وأمل أبو الغيط أن يحافظ الجانبان على ضبط ". أن يمتنعا عن المواجهة"وحماس من أن األفضل لهما 

، فإن أبو الغيط "هآرتس"وحسب ". بعدها استئناف العمل حول قضية جلعاد شاليت"النفس وإعادة التهدئة و
ونفى أن ". يوجد استفزاز من كال الجانبين"في الرد على الصواريخ، لكنه أضاف " إسرائيل"تفهم رغبة 

حول تمرير " إسرائيل"تكون هناك عمليات تهريب أسلحة من مصر إلى غزة، وأضاف أن األقوال في 
  ".تبيع دبابات لحماس" إسرائيل"مثل أن تقول لي إن "من مصر إلى غزة أسلحة 

قلت "وهاجم إيران لتدخلها في الشؤون العربية، وقال إنها تعطي النصائح لـ حماس، وأوضح بالقول 
التي اعتبر أنها " األسبوع الماضي إن دوال أجنبية تمنح المشورة لحماس وأنا أقر أنني قصدت إيران

وأنا أقول ذلك علناً وآمل أن يستمع اإليرانيون ويتوقفوا عن التدخل في "في غزة، " سلبياً"تلعب دوراً 
  ".شؤون العرب ويتوقفوا عن جمع أوراق لعب عربية

 ،"هآرتس"صرح لصحيفة  الغيط أبو احمد أن، أبيبتل  من ،٢٦/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، وأضافت 
 بعملية في قطاع غزة "إسرائيل" جلعاد شاليط يتلقى معاملة جيدة من آسريه، لكن قيام األسير الجندي أن

 بتجميد ، في المقابلة، الغيطأبوواعترف  . سراحهإلطالق المس بالمجهودات المبذولة إلىقد يؤدي 
 .الوساطة المصرية بقضية شاليت

 
  ير للحوارمصر طلبت من حماس وقف الصواريخ وتنفي اتصالها بالفصائل للتحض .٤٠

، أن أحد كبار مساعدي رئيس المخابرات المصرية الوزير "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني-القاهرة 
عمر سليمان أجرى، أول من أمس، اتصاالً هاتفياً مع القيادي في حركة حماس محمود الزهار، طلب 

ت عبر معبر كرم أبو خالله وقف إطالق الصواريخ لمدة محددة من يومين إلى ثالثة إلدخال المساعدا
 ال تسمح بتشغيل المعابر وعبور أي مواد إسرائيل"، إن "الحياة"وقال مصدر مصري موثوق به لـ . سالم

ونفى أن تكون بالده اتصلت بقيادات حماس وباقي ". إلى غزة إذا ُأطلق صاروخ واحد في اتجاهها
نحن ال نتحدث معهم : "وأضاف. إنهائهالفصائل من أجل تفعيل اتفاق التهدئة وعدول الحركة عن قرارها ب

  ".هم يجب أن يطلبوا منا التحرك رسمياً، ومن دون ذلك لن نتحرك في هذا االتجاه. في ذلك
وعما تردد عن أن القاهرة ستعقد اجتماعاً قريباً مع القوى والتنظيمات الفلسطينية من أجل التمهيد لعقد 

صر لم تجر أي اتصاالت في هذا الشأن مع التنظيمات م"حوار فلسطيني، نفى المصدر ذلك، موضحاً أن 
وعندما تتوافر لديهم النية والرغبة في إجراء محادثات في شأن عقد الحوار، فمصر مستعدة . الفلسطينية

لذلك، بل وترحب به وستبذل ما في وسعها من أجل أن تثمر هذه المحادثات حواراً ينتهي بمصالحة تعيد 
وسنبذل أقصى ما . هذه المسألة قضية أساسية وحيوية لدى مصر"دد على أن وش". اللّحمة الفلسطينية

  ".يمكن من جهد من أجل تحقيقها
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 ال تسمح لها ببدء التصعيد ضد غزة" إسرائيل"ظروف : بسيوني .٤١

ي التي قالت لجنة الشؤون العربية والخارجية واألمن القوم:  عبد الستار حتيتة، يسري محمد- القاهرة 
يرأسها السفير المصري األسبق في تل أبيب محمد بسيوني في مجلس الشورى المصري، إن تعثر 
مفاوضات السالم يدفع عناصر المقاومة إلى االستمرار في التعبير عن سخطهم ويأسهم لعدم وجود 

  .خيارات أخرى
لظروف كثيرة لن تبدأ " إسرائيل" سنة سفيرا لبالده في تل أبيب، إن ٢١وقال بسيوني، الذي أمضى 

بالتصعيد ضد قطاع غزة، لكن ردود فعلها ستكون عنيفة في حال تعرضها لقصف بالصواريخ من 
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رد فعل تل أبيب سيكون عنيفا لو أحدثت الصواريخ المنطلقة من قطاع "وأضاف موضحا أن . القطاع
 ".غزة خسائر، وسيكون ردها أقل شدة لو لم تنجم عن القصف خسائر تذكر
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨رق األوسط، الش

  
 لعدم توجيه ضربة عسكرية لغزة" إسرائيل"مبارك تدخل للضغط على : مصر تنتقد إيران .٤٢

ردت القاهرة بعنف على كالم رئيس مجلس الشورى اإلسالمي علي الريجاني :  أحمد الجزار- القاهرة 
أمر عجيب أن "، معتبرة انه ية تسيبي ليفنيسرائيلالذي انتقد مصر بسبب استقبالها لوزيرة الخارجية اإل

وقال مفيد شهاب وزير الشؤون ". يقابل تدخل مصر النبيل بعبارات وشعارات ال تخدم الشعب الفلسطيني
إن الرئيس حسني مبارك عندما وجد أن هناك ": الشرق األوسط"القانونية والمجالس النيابية المصري لـ
ملية عنيفة ضد غزة، وأن األمر ليس مجرد تهديد بع" إسرائيل"أمرا خطيرا يتمثل في دالئل حول قيام 

وأشار . بكافة الوسائل لحماية سكان القطاع" إسرائيل"للضغط على ) ليفني(شعر بأنه ينبغي استدعاؤها 
تتذرع بأن حماس أخلت بالتهدئة وتطلق الصواريخ على أراضيها وهو ما " إسرائيل"شهاب، إلى أن 

" إسرائيل"ي حول مشروعية إطالق الصواريخ فإنه ذريعة جعلت أيا كان الرأ"تعترف به حماس، وقال 
  ". تهدد بأنها ستتخذ إجراءات عنيفة جوا وبرا، مشيرا إلى أن األمر لم يكن مجرد تهديد

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   خشية اقتحام الحدودعلى طول الحدود مع قطاع غزةمصر تشدد األمن  .٤٣

 المصرية، الجمعة، إجراءاتها األمنية على طول الحدود مع عززت السلطات:  اشرف الهور-العريش 
تأهبا أمنيا شديدا واضحا عند "وقال مسؤول في األمن المصري إن هناك . قطاع غزة خوفا من اختراقها

تكثيف للشرطة "وتحدث عن . النقطة الحدودية بين القطاع ومصر" الحدود ونخشى أن يجري اقتحام لرفح
  ".نستعد الحتمال اقتحام الحدود"وأعلن محافظ شمال سيناء عبد الفاضل شوشة ". والجنود حول الحدود

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  اضي السوريةرقيادات فلسطينية فوق األ  من استهداف"إسرائيل"سوريا تحذر  .٤٤

 من أية اعتداءات قد تقوم بها ضد أهداف         إسرائيلأن سوريا حذرت    ) المنار(قالت مصادر دبلوماسية لـ     
داخل سوريا، وأن دمشق سترد على أي اعتداء بشكل مباشر وهي لن تستجيب أليـة دعـوات لـضبط                   

  .النفس
 ودوليـة   إقليمية أن التحذير السوري يأتي بعد معلومات تناقلتها أجهزة استخبارية           إلىوأشارت المصادر   

خـل العمـق     باستهداف قيادات فلسطينية وخاصة من حركـة حمـاس دا          إسرائيل أن تقوم    إمكانيةحول  
 بالنتائج الخطيرة التي قد تترتب علـى        إسرائيلأن تركيا أبلغت    ) المنار(السوري، وأضافت المصادر لـ     

 ضد جهات   يةسرائيلاإل اإلستخبارية األجهزة عمليات تقوم بها     أو باختراق األجواء السورية     أبيبقيام تل   
لعملية الـسالم والتفـاوض غيـر        لسيادة سوريا يشكل ضربة      يإسرائيلتستضيفها دمشق، وأن أي خرق      

 ألن سوريا لن تسمح     ، احتمال اتساع دائرة االشتعال واالنفجار     إلى إضافة،  أبيبالمباشر بين دمشق وتل     
 .، ولن تستمر في سياسة ضبط النفسأراضيهاباستهداف 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨المنار،فلسطين، 
  
  للتضامن مع غزة"حمس"مهرجان إسالمي جزائري تنظمه  .٤٥

نظمت حركة مجتمع السلم حمس الجزائرية، أمس األول، مهرجاناً تضامنياً : ين بوجمعة حس- الجزائر 
إن الحصار المضروب : "ضد حصار غزة، وقال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في كلمة له
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وأكد ". حاليا على قطاع غزة الفلسطيني هو بداية لمخطط سياسي قد يؤدي إلى ضرب القضية العربية
ضد الشعب الفلسطيني عبر الحصار الجائر " إسرائيل"ياسة اإلبادة الجماعية المنتهجة من قبل أن س"

لقطاع غزة، تعتبر الخطر الداهم البتالع المنطقة كلها الذي بدأت شرارته تحرق أرض اإلسراء 
ندداً بتمادي الدول العربية واإلسالمية إلى تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني، مسلطاني ودعا ". والمعراج

  .في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني" إسرائيل"
المدرسة "من جانبه، اعتبر أبو أحمد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أن الثورة الجزائرية تعد 

قدمت دروسا كثيرة في الصمود والتصدي لالستعمار "، مؤكداً أنها "األولى للمقاومة والنضال والجهاد
الحصار "، وأضاف أن "يةسرائيلون الفلسطينيون العبر منها في مقاومتهم للقوة العسكرية اإليستلهم المقاوم

المفروض على غزة قد عزز من عزيمة الشعب الفلسطيني في مواصلة الكفاح من أجل السيادة، وقد 
  ".يؤدي مستقبال إلى انفجار ثورة عارمة

إن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب : "محمدبدوره قال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صالح 
  ". إبادة جماعية، ضد مليون ونصف مليون محاصر من أبناء الشعب الفلسطيني

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
 تسمح بعبور قافلة مساعدات مصرية إلى غزة " إسرائيل" .٤٦

اعدات ية، بعد ظهر أمس الجمعة، بعبور قافلة مسسرائيلسمحت السلطات اإل:  شادي محمد-رفح 
. مصرية عبر معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى قطاع غزة بعد أن عطلت دخولها نحو خمسة أيام

وقالت مصادر حدودية إن قافلة المساعدات ضمت خمس شاحنات دخلت بالفعل معبر رفح من الجانب 
نة  شاح٣٥وأضافت، أن هناك . المصري ونقلت فورا إلى معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى غزة

ي إلدخالها سرائيلمساعدات أخرى مقدمة من الهالل األحمر المصري يجرى حاليا التنسيق مع الجانب اإل
  .إلى قطاع غزة

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
 القضية الفلسطينية معقدة: وزير الخارجية العماني .٤٧

إلى جهود متعددة وصف وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي القضية الفلسطينية بأنها معقدة وتحتاج 
 في ،وأكد الوزير العماني". ليس هناك مشكلة تسمى المشكلة اإليرانية"الجوانب لحلها، كما اعتبر أنه 

 أنه من الضرورة بمكان أن يتجاوز ،الذي سيبث يوم األحد القادم على شاشة الجزيرة، برنامج لقاء اليوم
أن النجاحات التي تحققت في مسارات القضية الفلسطينيون خالفاتهم مهما كانت المسببات، مشددا على 

وقال إن هذا  .الفلسطينية يمكن تلخيصها في حالة واحدة هي اعتراف العالم بضرورة قيام دولة فلسطينية
االعتراف لم يأت إال بعد جهد كبير وتضحيات كبيرة وبعد أحداث هائلة حصلت في منطقة الشرق 

 .ود فعل على القضية الفلسطينيةاألوسط وبالتحديد في البالد العربية كرد
 ٢٦/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
  سفينة مساعدات تبحر من إيران باتجاه غّزة .٤٨

أعلن التلفزيون اإليراني، أمس، أن الهالل األحمر اإليراني سيرسل سفينة محملة بالمساعدات : طهران
اإلقليمي للهالل األحمر ونقل التلفزيون على موقعه االلكتروني عن المدير . اإلنسانية إلى قطاع غزة

المطلة (ستغادر السفينة مدينة بندر عباس ... على رغم معارضة النظام الصهيوني: "احمد نواب، قوله
وأوضح ".  يوما١٢صباح السبت متجهة إلى فلسطين التي ستصلها في غضون ) على مضيق هرمز
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، مشيرا إلى أن السفينة ستقل "زةالسفينة تنقل أكثر من ألفي طن من الغذاء والدواء واألجه"نواب، أن 
  . طبيبا وعامال إنسانيا إيرانيا١٢أيضا 

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 غزة مهددة بكارثة إنسانية: بلوماسي سويسريد .٤٩

قال رئيس مكتب الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في األراضي الفلسطينية، ماريو كاريرا إن  :غزة
يقية، وإن أهل غزة يشعرون بأن العالم قد تخلى عنهم، وهم غاضبون غزة باتت مهددة بكارثة إنسانية حق

في الفترات العادية، كانت تدخل إلى قطاع غزة : "وبلهجة غضب واستياء، أضاف .من المجتمع الدولي
واليوم ال .  شاحنة إليصال الوقود والغذاء والمواد األساسية واألدوية، إلخ٤٠٠ إلى ٣٠٠يوميا ما بين 
" على المساعدات الدولية% ٧٠السكان يعتمدون بنسبة "وأكد كاريرا على أن  !". فقط٥٠ا يتجاوز عدده

  .لكن سكان غزة ال يمتلكون حرية الوصول إلى المعونة اإلنسانية"للبقاء على قيد الحياة، 
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  "٣ - ١"المقدمات : سيناريو إسقاط حماس .٥٠

  عريب الرنتاوي
ولة األخيرة من التصعيد في قطاع غزة وعلى حدوده ومعابره، من منظار التهدئـة،              مخطئ من يقرأ الج   

وقاصرة تلك القراءة التي تختصر المشهد بالحاجة لضبط نفس متبادل أو وقف للصواريخ إلى غيـر مـا     
هنالك من تفسيرات ومطالعات، فما يجري على خطوط التماس في القطاع الجائع والمحاصر، ليس فـي                

ل، سوى حلقة في سلسلة متعددة الحلقات، تبدأ من غزة وال تنتهي في واشنطن مرورا بتل أبيب                 واقع الحا 
 ".الممانعة"و" االعتدال"والقاهرة وعواصم محوري 

 مـن   - ربما يكون األخير     -في ظني، وليس سوى بعض الظن إثم، إن ما يشهده قطاع غزة، هو فصل               
مة حماس وإنهاء سيطرة الحركة على قطـاع غـزة،          سيناريو أكبر وأعقد وأخطر، يستهدف إسقاط حكو      

بين أطراف عدة، فلسطينية وعربية وإقليمية ودولية، وثمـة مؤشـرات           " بدرجة ما "وهو سيناريو منسق    
هذا السيناريو وتوضيح فصوله ومعالمه، ولقد لخـص        " تظهير"وتسريبات وأحداث، تذهب جميعها باتجاه      

عدوان على غزة ليس كارثة، الحـسم العـسكري         : (بكلمات قليلة مبعوث الرباعية الدولية هذا السيناريو      
وليس الحوار هو الوسيلة للتعامل مع إرهاب حماس، والحصار لم يجد نفعا مع حماس، وال بد من البحث                  

" وعـد أنـابوليس   "عن وسائل أخرى إلنهاء الوضع الشاذ في غزة حتى تكون جزءا من الدولـة ومـن                 
  ).ومساره

لوراء، إلى االنتخابات الفلسطينية وما أعقبها من حكومات وائتالفات وحسم عـسكري  لن نعود بعيدا إلى ا   
ومؤامرات واتفاقيات، سنكتفي باسترجاع أحداث األسابيع القليلـة الماضـية، واستحـضار اسـتحقاقات              

  .للوضع اإلقليمي" الصورة األكبر"األسابيع المقبلة، لوضع ما يجري في غزة في إطار 
رنا، هو هزيمة الجمهوريين والمحافظين في االنتخابات األمريكية، ورغبـة اإلدارة           ولعل أهم حدث يحض   

ما أمكن لها تلخيصه، مـن منجزاتهـا        " تلخيص"األمريكية المرتحلة في تسوية حساباتها مع خصومها، و       
، بوصفه نقطة بـد الفـصل       "تمديد مسار أنابوليس  "المتواضعة في المنطقة، وفي هذا السياق، ننظر إلى         

خير في سيناريو تصفية حماس، وهو التمديد الذي تقرر في بيان الرباعية الدولية وقرار مجلس األمن                األ
  ١٨٥٠،رقم 

ولقد سبق التمديد ألنابوليس، تمديد مماثل للرئاسية الفلسطينية، الشريك الفلـسطيني الـرئيس فـي هـذا                 
 في القاهرة، وفي زيارات عباس      المسار، وهو التمديد الذي تقرر في اجتماعات وزراء الخارجية العرب         

العربية والدولية، وفي الحشد الخليجي في كنيسة القيامة في عيد الميالد المجيد، وهو تمديد حظي بموافقة                
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 وألول مـرة    ١٨٥٠، ودعمته روسيا شريكة الواليات المتحدة في القرار         "الديمقراطي"مسبقة من الغرب    
  .منذ رعايتهما المشتركة لمؤتمر مدريد

ـ   " التمديد"ا ال شك فيه أن لعمليات       ومم إقليمي ودولي شبه كامل،    " نصاب سياسي "المزدوجة التي جرت ب
منجزاتها الشرق األوسطية على تواضـعها،      " توثيق"أسبابا عدة، منها رغبة واشنطن التي أشرنا إليها في          

، إسـرائيل هو فـي    ومنها أيضا، رغبة أطراف أنابوليس في قطع الطريق على صعود نجم الليكود ونتنيا            
وسط مؤشرات ترجح فوزهما في انتخابات العاشر من شباط القادم، ووسط قراءات تؤكد أن حصول أمر                

إسقاط مسار أنابوليس، وإعادة عقارب الساعة سبع سنوات إلـى          : كهذا ال يعني سوى شيء واحد ببساطة      
  .الوراء على أقل تقدير
 قيمة عملية وسياسـية، فـإن       -التمديد لمسار أنابوليس     التمديد للرئيس عباس و    -ولكي تكون للتمديدين    

األمر األول، قطع الطريق على نتنياهو، وفي هذا الـسياق يـأتي اجتمـاع              : المطلوب تحقيق أمرين معا   
ـ       مطروحا منها حق عودة الالجئين،     " لسان عبري مبين  "الرباعية ومجلس األمن ونشر المبادرة العربية ب

  ).وليس باراك األقل حظا على سبيل المثال(إلى القاهرة ) ى لنتنياهوالمنافس األقو(ودعوة ليفني 
أما األمر الثاني، فيتمثل في إسقاط حكومة حماس وإنهاء سيطرة الحركة على قطاع غـزة، وفـي هـذا                   

ي المنهجي من استحقاق التهدئة والتزاماتـه،       سرائيلالسياق، وفي هذا السياق أساسا، بدأ مسلسل التفلت اإل        
سل الخروقات والعدونات، وبدأ مسلسل الخنق والتجويع والتعطيش والتعتيم إلى غير ما هنالـك              وبدأ مسل 

  .من أساليب همجية وممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
لكي تبقى جذوة أنابوليس متقدة، ولقطع الطريق على انهيار السلطة وفقدان شـرعية الرئاسـة               : الخالصة

ممـثال  " اليمين الفلـسطيني  "ممثال في الليكود وإسقاط     " يسرائيلاليمين اإل "الفلسطينية، فال بد من تطويق      
  .بحماس

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
 
  الحسابات الخاطئة: التدحرج نحو الصدام في غزة .٥١

  اليكس فيشمان
 نوع مـن النكتـة المريـرة    إلى األخيرين األسبوعينتحولت سياسة ضبط النفس في مواجهة غزة خالل  

ونحن نرد عليهم من خـالل تقييمـات مفتخـرة          "، قال احد الضباط،     "هم يطلقون . "جيشالمتداولة في ال  
 نيرانهم؟ ونحن نهدد باننا لن نسمح لهم بان يكـرروا ذلـك مـن خـالل                 إطالقهم يكثفون من    . للوضع

 فعال، فعندئذ سنقوم حتى بالتمثيل وكأننا في حـرب ونجـري            بإغاظتنا قاموا   إن. تقييمات طويلة للوضع  
روح دعابة يتبادلها العسكريون المحبطون الـذين لـم يعـودوا           ".  حتى نريهم ما الذي نقدر عليه      مناورة

  .يفهمون ما الذي تريده القيادة منهم
.  لم ترغب بالعملية العسكرية في غزة ولم تؤمن باهـدافها          -األركانالدفاع ورئيس هيئة      وزير –القيادة  

، وذلـك حتـى     األخيـرة  األيامالوساطة المصرية حتى    بحثوا عندنا عن شجرة يتشبثون بها على شاكلة         
فـي  .  رشدها وتـوفر اراقـة الـدماء       إلى اإلثناءربما ستعود حماس في هذه      . يكسبوا المزيد من الوقت   

 إسـرائيل  نيرانها على    إطالق حماس عن انتهاء التهدئة وكثفت من        أعلنت أن بعد   أيضا الماضي   األسبوع
ليست . " شريطة ان تهدأ   - لديهم االستعداد لفتح المعابر لحماس     ركاناأل كان هناك ضباط كبار في هيئة        -

، قالوا  "يتوجب فتح المعابر لهم وهذا كل شيء      .  البضائع والغذاء كما يريدون    إعطائهم مشكلة في    أيةلدينا  
 مع علمهم الواضح ان هذه ليست بالضبط سياسة وزير الدفاع، ذلك الن ايهود بـاراك                األركانفي هيئة   
 في قيادة الجـيش     أفرادكان هناك   . كل اطالق للنار ولو كان منفردا، سيؤدي الى اغالقه للمعابر         قرر ان   

  .اعتقدوا ان هذا النهج ال يخدم اي هدف
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 ارتكبت نفس الخطأ الذي وقع به شقيقها الروحي         -األخرى التي تقلد حزب اهللا خطوة تلو        -اال ان حماس  
 بصورة صحيحة، ولم تفهم بـصورة صـحيحة ضـائقة           إسرائيلحماس لم تقرأ الوضع في      . في الشمال 

السياسيين عشية االنتخابات، ولم تقدر بصورة صحيحة ضغط الرأي العام عنـدنا، وسـقطت فـي فـخ                  
  . القطاع في عملية عسكريةإلى بالدخول إسرائيلهي ألزمت . الغطرسة الذاتية

مصالح حماس، وهذه هي المأسـاة،   بصدد إسرائيل لم يتغير تقييم الوضع في األزمة في ذروة    أيضااالن  
اذ ان تقييم الوضع هذا، الذي يرتكز على معلومات تأتي من القطاع، وعلى تحليلها بصورة معمقة، يفيـد               

، األكبـر كابوس حماس   .  مخالفة لمصلحة حماس   إسرائيلفي خالصته ان المجابهة العسكرية الطويلة مع        
 إسـرائيل فـي   .  للقطاع وزعزعة اركان حكم حماس     إسرائيلكما يشير تقييم الوضع عندها، هو اجتياح        

 الـصواريخ   بإخراجيعتقدون ان حماس ما زالت تتمسك بالتهدئة، االن ايضا بينما تقوم ذراعها العسكرية              
اذاً لماذا يواصلون اطالق صواريخ القسام نحو التجمعات السكانية في غالف غزة؟ حماس،             . من مخازنها 

  .لق الرغبة بتحسين قواعد اللعبة لصالحهاكما يقدرون عندنا تتصرف من منط
حماس ما زالـت    .  الذي سيكلف الطرفين الكثير من الدماء      األكبرفي هذه النقطة، ارتكبت حماس خطأها       

يبدو لها انها تستطيع من خالل اطالق الـصواريخ         . إسرائيلتعتقد انها تمتلك هامش مناورة في مواجهة        
تهدئة محسنة مثل فتح المعابر بصورة حرة، ومرور البضائع من           شروط   إسرائيلوالتهديدات ان تبتز من     

قـادة حمـاس    .  معبـر دولـي    إلـى دون قيود، والتوقف عن االعتقاالت في الضفة، وتحول معبر رفح           
  .السياسيون مستعدون لقبول حتى جزء من هذه القائمة شريطة ان يتمكنوا من اشهار انجازاتهم

، خصوصا القيـاة  إسرائيل القيادة في   أبدتهة على الحماس الذي     بنت حماس نظريتها بصدد هامش المناور     
  .، بصدد تواصل التهدئةاألمنية

نفـس الـشيء فعلـه    .  التهدئة والحفاظ عليهاأهميةوزير الدفاع ايهود باراك، كرر مرارا وتكرارا مدى       
ماس لنفـسها  في المقابل بنت ح .  الذي دفع حماس الى توسيع نظرية هامش المناورة        األمرغابي شكنازي   

 مشلولة وغير قادرة على اتخاذ قرارات عسكرية حتى االنتخابات، ولذلك هـذا             إسرائيلنظرية مفادها ان    
  .هو الوقت المالئم للضغط عليها النجاز تهدئة بشروط محسنة

  كرة الثلج تتدحرج
  علـى  أيـضا هي  .  ارتكبت خطأ فرضيا خاصا بها     إسرائيل، بل ان    أخطأتليست حماس فقط هي التي      

 كانت واثقـة    إسرائيل. قناعة ان حماس مندفعة جدا لمواصلة التهدئة وانها لن تتجرأ على تسخين الجبهة            
جدا من هذه النظرية وسمحت لنفسها بتجاهل تصريحات حماس حول انتهاء التهدئة في التاسع عشر من                

ء التهدئة خالل فترة     عندما بدأ قادة حماس يتحدثون عن انتها       األول شهر تشرين    أواخرفي  . األولكانون  
لـيس  . "األمن كبار قادة جهاز     أصر،  "ليس هناك تاريخ كهذا   . " االستغراب إسرائيلنصف عام، ابدوا في     
وثيقة شبه قانونية، تحلل اتفاق التهدئة،      ".  ال يعرفون هذا الموعد    أيضاوالمصريون  . هناك اتفاق مع مصر   

 البلبلـة، وانـه مـن       بإثارةا ان حماس تقوم     كانت قد وزعت حينئذ في وزارة الدفاع قالت في خالصته         
 تقيـيم الوضـع فـي       أفاد األول من التاسع عشر من كانون       أيامقبل  . الممكن تجاهل هذا الموعد العدمي    

  . هذا الموعد سيمر بهدوءأن إسرائيل
 كانت واثقة ان لديها هامش مناورة في مواجهة حماس، وانها تـستطيع االسـتمرار فـي                 أيضا إسرائيل
وحينئـذ جـاء    . م الروافع االقتصادية والسياسية ضد القطاع وان تكون واثقة من استمرار التهدئة           استخدا

 بداية تدحرج لكرة الـثلج      إلى تحول   األولفي التاسع عشر من كانون      . الواقع فانقلب السحر على الساحر    
تبينـوا ان   . لتهدئـة  وفهم كيفية رؤية حماس لتجسيد اتفـاق ا        إدراك لم يتمكنوا من     إسرائيلفي  . المندفعة

 التهدئة الست، وليس فقـط فـي المجـال          أشهر خالل   إسرائيلحماس قد سجلت بصورة دقيقة خروقات       
 إسرائيل.  في اتفاق التهدئة   بإدخالها إسرائيل التي تعهدت    وأنواعها بصدد كميات البضائع     وإنماالعسكري  

 للقطاع قبل االنقالب    بإدخالهاحت   غزة نصف الكميات التي كانت قد سم       إلى وفقا لحسابات حماس     أدخلت
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 باالتفاق، قام الممثلـون     إسرائيل، عندما اشتكى المصريون باسم حماس من عدم التزام          ٢٠٠٧هناك في   
هذا لم يغير شعور حمـاس بانهـا قـد تعرضـت            .  بتقديم معطيات تبرهن على عكس ذلك      يونسرائيلاإل

لى النفق في غزة والذي قتل نتيجتـه عـشرين           ع يسرائيلاإلفي شهر تشرين الثاني جاء الهجوم       . للخداع
 بجانب الجدار الحـدودي نتيجـة       آخرون وأربعة. بعد ذلك قتل طفالن بالخطأ بنيران مروحية      . فلسطينيا

 قد غيرت قواعد    إسرائيل استنتاج بان    إلىحماس توصلت   . لتشخيص غير صحيح قامت به قوة المظليين      
  .التهدئة لصالحها

هذه القيمة العليا تمخـضت عـن    . م قيمة الحصار في الخطاب العالمي المتداول       ازداد حج  األثناءفي هذه   
 الدوليـة تـركن     األسرة.  العالم إرجاء غزة من    شواطئ إلىموجة السفن المخترقة للحصار، التي تصل       

هذا رغم انه من الواضـح  .  للبنوكاألموال إدخالرأسها وتنضم الى جوقة الحصار، خصوصا في مجال    
سكان غزة بكل بساطة يقومون بادخار اموالهم تحت        . انه ال يوجد نقص في الشواكل في غزة       تماما اليوم   

حمـاس  .  هناك في منازل الغزيين قرابة مليـار شـيكل         أنالتقدير هو   . البالطة وليس في خزائن البنوك    
مـن  . نفاقاأل سئمت تمرير الحقائب المالية عبر       أن خاصا بها بعد     إسالميا بنكا   األخيرة اآلونة في   أقامت

  . عبر الحواسيباألموال القيام بعمليات تحويل أكثرالمريح 
  القطار ينطلق من المحطة

 الحرب، انها قـد ارتكبـت       أصوات يطلقون   إسرائيل، عندما بدأوا في     األسبوع حماس في مطلع     أدركت
 معنـى هـذا   . إنسانيةهم توجهوا لمصر وطلبوا منها مساعدة       . خطأ جسيما وشرعت بالبحث عن وسيط     

 عاموس جلعـاد،    األمني -رئيس القسم السياسي    . نحن نبحث عن التفاوض   : التوجه في الشيفرة الداخلية   
.  متوجهة نحو مجابهة عسكرية مع حمـاس       إسرائيلترك لدى المصريين رسالة واضحة جدا مفادها ان         

 انهـم   اإلدراكق  هم لم يرغبوا بالتوسط بين الجانبين من منطل       . المصريون صدقوا ما قاله ونقلوا الرسالة     
ربما بسبب خوفهم مـن     .  مكانة الوسيط، رغم انهم ال يرغبون بذلك       إلىالمصريون يعودون   . قد يفشلون 

 المسلمين في مصر، وربما للتوضيح انه ال يوجد بديل لهـم            اإلخواناثر العملية العسكرية في غزة على       
  .لروس اأو على شاكلة ساركوزي آخر تبحث عن وسيط أنوانه ليس على حماس 

 بالبدء في دحرجة العملية العسكرية      األوامر يسرائيلاإل، تلقى الجيش    األسبوعفي هذه المرحلة، في مطلع      
 إلى المطاف   اخر من اجل التوصل في      وإضعافها توجيه ضربة فعالة لحماس      إلىالتدريجية، التي ترمي    

س مثل المكاتب الحكومية،    الخطة تتضمن توجيه ضربة قاسية لمقدرات حما      . اتفاق تهدئة بشروط محسنة   
وقواعد الشرطة، ومعسكرات التدريب، ومخازن السالح، والمنظومات االقتصادية المختلفـة بمـا فيهـا              

 أسبوع من   ألكثر يجب الحديث على ما يبدو عن عملية ستتواصل          األولىفي المرحلة   . صناعة التهريبات 
الة الطقس خالل العملية التـي فرضـتها        ح.  االنجاز المطلوب قبل التدخل الدولي     إلىمن اجل الوصول    

 يعرف كيـف يخـوض      يسرائيلاإلالجيش  . حماس قد تتسبب بضحايا اكبر بين السكان المدنيين في غزة         
  . انه ال يكون في فعاليته الكاملة ويعاني من مشاكل في الدقةإالالقتال في ظروف جوية سيئة، 

 المحددة مسبقا، أعد الجيش خطـة       األهداف في موازاة الضغط العسكري المتواصل من الجو على مئات        
 أن على الجـيش     أنهذا كان احد االستنتاجات المركزية من حرب لبنان الثانية، كما           . لتدخل بري محدود  

  . لم يشهد مثلها من قبلبإحجام لسكان اإلنسانيةيجهز نفسه من اجل تقديم المساعدة 
 أن تـدرك    أن، التي يتوجـب عليهـا       يةسرائيلاإلة  ستكون الخطوة العسكرية في غزة اختبارا مهما للقياد       

 نجاحها لـن يتحـدد وفقـا لكميـة          أوفشل العملية   . الصواريخ ستطلق على جنوب البالد طوال العملية      
 التي ستصيب حماس ونوعية اتفـاق التهدئـة         اإلضرار وفقا لدرجة    وإنماالصواريخ ومدى استمرارها،    

 يأخذ بحسبانه احتمالية تدهور الوضع      أنلى المستوى السياسي    ع.  في آخر العملية   إليهالذي سيتم التوصل    
  .لدرجة تستوجب استدعاء قوات االحتياط والدخول المكثف للقطاع
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النقاشات الداخلية التي   .  فقط بدأ المستوى السياسي في حماس يدرك انه قد يفوت القطار           األسبوعفي هذا   
لمستوى العسكري في حمـاس بـصدد اسـتمرار         جرت طوال الوقت بين قادة المستوى السياسي وقادة ا        

 حماس مستعدة للعـودة للتهدئـة بـشروطها         أن محمود الزهار    أعلن ذروتها، عندما    إلىالتهدئة وصلت   
 في  أطلقتعشرات القسام التي    .  تصريحات متناقضة  إطالق، لم يتردد قادة الذراع العسكرية عن        األصلية

 النيـران منـذ     إطـالق حماس مواظبة علـى     . إسرائيل في   اإلستخبارية الجهات   تفاجئ، لم   األربعاءيوم  
 فـي التاسـع     إسرائيل نحو   أطلقت التي   األولىالرشقات الصاروخية الكبيرة    .  عن انتهاء التهدئة   اإلعالن

 بكميات  أطلقت القسام   خوصواريقذائف الراجمات   .  وجود صيغة محددة   أظهرت،  األولعشر من كانون    
 النار وجه نحو المناطق الخارجية من التجمعـات         إطالق.  السكانية صغيرة نحو عدد كبير من التجمعات     

ولكن كل كيبوتس وكل قرية تعاونية في غالف غزة حصلت علـى نـصيبها              . السكانية بصورة مقصودة  
انجاز حماس كان التسبب في حالة فـزع شـامل فـي    .  قليالأكثرسديروت حصلت على نصيب  . تقريبا

ال تستخفوا بنا، فقد قمنا     :  حماس تلميحا مفاده   أطلقت النار   إطالقة من   خالل هذه الموج  . األماكنعشرات  
 أجـواء  النزهات السهلة فـي      أنوحتى تشير لسالح الجو     . بعملية قياس دقيقة، وانتم في مدى صواريخنا      

  . نيرانا من رشاش نحو مروحيةأطلقتغزة قد انتهت، 
ية يقوم بها الجـيش ضـد أتباعهـا         كل عمل : األرضتحاول حماس العسكرية فرض شروط جديدة على        

 كل عملية للجيش في     أن سرائيلإلكما قررت حماس التوضيح     . بجانب الجدار ستلقى ردا عسكريا مضادا     
 يكون رد حماس غير متناسب في المقابل        أن، ولذلك يجب    "متناسبة مضبوطة "عمق غزة لن تعتبر عملية      

 عندما  األسبوعلذلك في يوم الثالثاء من هذا       . لة في قراءة الرسا   إسرائيلوسريعا وقاسيا، حتى ال تخطئ      
 في عمق القطاع    يةإسرائيل، كان هذا في نظر حماس عملية        "حادث عمل "قتل اثنان من حماس فيما عرف       

 داخل التجمعات السكانية، بمـا      إلىفي هذه المرة وجهوا نيرانهم      . وهذا ما حدث  . واستوجب ردا حاسما  
  . الصواريخ نحو نتيفوت وعسقالن واستخدمت صواريخ غرادأطلقترة في هذه الم. يتجاوز لغالف غزة

فجـأة تجـد    . أسـدود  استراتيجية مثل ميناء     أهداففي المرحلة القادمة سيحاولون على ما يبدو ضرب         
هناك نوع من العالقة اآلخذة     .  النار من القطاع   إلطالق نفسها تحت تهديد الشلل في الميناء نتيجة         إسرائيل

 ضـربتم   إن. حماس تفرض علينـا تـوازن رعـب       :  منها اإلفالت إسرائيلالتي ال تستطيع    في التعقيد و  
، الموانئمحطات الطاقة،   :  استراتيجية أهداف فسنرد عليكم بضرب     - السلطوية أو االقتصادية   -مصالحنا

كـان مـن    .  وضع جنوني  سرائيلإلهذا بالنسبة   . المطارات العسكرية، المدن الكبرى والمصانع الحساسة     
  . وضع يفرضون فيه توازن رعب كهذاإلىحظور السماح لهم بان يصلوا الم

  الوقت ال يصب في مصلحتنا
. أوضاعه الجيش استغل التهدئة لتحسين      أنصحيح  .  الوقت ال يصب في مصلحتنا     أناآلن يدركون عندنا    

 إطـالق لى   قدرة حماس ع   -ولكن التحسين الذي قام به في كل ما يتعلق بتوفير رد على التهديد السياسي             
في المقابل قامت حماس بالصعود درجة دراماتيكية فـي مجـال التهديـد             . النيران ما زالت محدودة جدا    

 التهدئة الستة ضاعفت حماس من قدراتها فـي كـل           أشهرخالل  . الصاروخي والمدفعي في ظل التهدئة    
مال بنـاء منظومـة      التهدئة تمكنت من اسـتك     أشهرخالل  . كمية الصواريخ، نوعيتها، ومداها   : المجاالت

المنظومـة  . على الجدار في منطقة الحماية وفي عمق القطاع       :  تتضمن ثالث طبقات   إيرانيدفاعية بدعم   
الدفاعية بنيت ودربت وزودت بالتجهيزات من اجل إلحاق خسائر فادحة قدر المستطاع في قوات الجيش               

 بأنواعهاالصواريخ المضادة للدبابات     لم تستخدم بعد، مثل      أسلحةفي هذه المنظومة    .  المدرعة يسرائيلاإل
 وخمسمائة عسكري وهي كمية تزيد على الثلث بالمقارنة مـع مـا          ألف ١٦حماس تمتلك اليوم    . المختلفة

  .كان لديها قبل التهدئة
 باالبتعاد عن طاولة المفاوضات وتقييمـات الوضـع وشـن عملياتـه             يسرائيلاإلعندما سينجح الجيش    

 حماس، ولكـن    إخفاءليس من الممكن    . جها الحتالل القطاع واستبدال حماس    العسكرية، لن يكون ذلك مو    
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 اتفاق بشروطنا   إلىمن الممكن تحطيم توازن الرعب وضرب قدرتها ورغبتها في القتال والتوصل معها             
 ثـالث كتائـب     إلى - كتيبتين بإدخال لن يقوم    يسرائيلاإلالجيش  . األخيراحتالل القطاع هو الخيار     . نحن

هذه ستكون عملية محدودة مع تركيز على الضربات الجوية وغيـر المـضبوطة             . ل العملية للقطاع خال 
  .وغير المتناسبة ردا على ضربات حماس غير المتناسبة

هم يعتمدون علـى  .  سترد فقط بطريقة متناسبة بالتحرش الذي قامت به    إسرائيل أنحماس تقدر لسبب ما     
. اآلن هجمات واسعة النطاق وبدرجة لم يشهدها القطاع حتـى            تنفيذ سرائيلإل الساحة الدولية لن تتيح      أن

 استراتيجية تجمع بين الـضربات غيـر        إلى المستوى السياسي تشير     أمامالتوصية التي وضعها الجيش     
هذا مطلـب الحـد     . إنسانية أزمة المعابر مفتوحة، من اجل الحؤول دون        إبقاءالمتناسبة بفترة زمنية مع     

  . ى اعتبارات تفكير حماس الذي قد يؤثر علاألدنى
  "يديعوت أحرونوت"
 ٢٧/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين

  
 الحياد بين االحتالل والمحاصرين في غزة  .٥٢

 نقوال ناصر
في ردها على مناشدة زعيم حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا مؤخرا ومناشدات شـعبية عربيـة واسـعة                   

غزة أنفسهم، ناهيك عن حماس وهي سـلطة        مماثلة تتصدرها مناشدة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع        
األمر الواقع هناك، لكي تفتح مصر معبر رفح مع القطاع من جانب واحد باعتبار ذلك قـراراً سـيادياً                    
مصرياً خالصاً، تلخص رد القاهرة في أنها لن تمارس السيادة المصرية على المعبر، وهو المنفذ الوحيد                

 فيه، إال إذا    يسرائيلاإل الذي ال يتحكم االحتالل      اإلنسانيالخالص   العالم الخارجي، والحرية و    إلىللقطاع  
 الجانب الفلسطيني للمعبر في إطار االتفاق الخماسي على فتحـه           إلىعاد األمن التابع للرئاسة الفلسطينية      

 شريكة فيه، وتتفق الرئاسة الفلسطينية مع القاهرة فـي          يسرائيلاإل وهو اتفاق دولة االحتالل      ٢٠٠٥عام  
ال باعتباره جـزءاً ال     " إيرانية إمارة"في سياق تعامل الطرفين مع القطاع باعتباره        " المحايد"ا الموقف   هذ

 هي التي   يسرائيلاإل ما زالت اآللة العسكرية للعدوان       ١٩٦٧يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام       
 .اإليرانيةوات  على أهله، ال القاإلنسانيةتحاصره وتجوعه وتفرض العقوبات الجماعية 

وفي هذا السياق تسوق الحكومة المصرية والرئاسة الفلسطينية حججاً غير مقنعة ألحد حتى ألصـحابها               
 يسـرائيل اإل هو تحليل خاطئ يتجاهل المـسعى  إنسانية أزمة اعتبار الوضع في القطاع مجرد      أنكالقول  

 تشغيل المعبر من جانب واحـد       ىإل بادرت   إن مصر التي    إلىللتنصل من المسؤولية عن القطاع ونقلها       
فإنها ستصبح بحكم األمر الواقع مسؤولة عن الوضع في القطاع، بينما القطـاع مـا زال مـن الناحيـة                    

بصفتها القوة القائمة باالحتالل، وبالتالي فإن      ) إسرائيل(القانونية الفنية، طبقا للقانون الدولي، هو مسؤولية        
" الرسـمي "قفزان تعسفا عن التناقض الكامن بين هذا الموقـف          الطرفين المصري والرئاسي الفلسطيني ي    

 فيه ال   إليران، وباعتبار حماس وكيلة     إيرانية إمارةوبين موقفهما العملي الذي يتعامل مع القطاع باعتباره         
 . فيهاإلنسانية يتحمل المسؤولية أن يسرائيلاإلباعتباره كما يقوالن منطقة ينبغي لالحتالل 

عن هذا الموقف مقارنة بين موقف مصر والرئاسة هذا وبين موقف الدول العربية مـن               ويعقد المدافعون   
 أدنىقضية الالجئين الفلسطينيين، حيث ترفض هذه الدول تحمل أي مسؤولية عن المساهمة في توفير حد                

 تظل حيـة باسـتمرار      أن قضيتهم يجب    أن لهم في مخيماتهم ومنافيهم بحجة       اإلنسانيةمن شروط الحياة    
 البلدان العربية وهو    إلى المتحدة عن مسؤوليتها عنهم وتنقل هذه المسؤولية         األمم تتخلى   أناناتهم خشية   مع

 .األول المسؤولة عن تشريدهم في المقام يسرائيلاإلما تطالب به دولة االحتالل 
  يستمر قطاع غـزة فـي      أن أصحابه ال يرون ضيرا في       أنومثل هذا المنطق له تفسير واحد طبعا وهو         

 أن يفرجها اهللا خشية أن يقال إن مصر والرئاسة الفلسطينية قد وافقتا             إلىمعاناته الحالية مهما طال الزمن      



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٢٩٦:         العدد       ٢٧/١٢/٢٠٠٨ السبت :التاريخ

، تماما مثلما تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين منذ ما يزيـد           إليهماعلى نقل المسؤولية عنه من االحتالل       
 .على الستين عاما بالحجة نفسها

لدبلوماسية هم األكفأ لدحض مثل هذا الخلط القـانوني والـسياسي التعـسفي              كان خبراء القانون وا    وإذا
 ال يـشتري مثـل هـذه الحجـج          واإلنساني واإلسالميللموقفين فان نبض الشارع الفلسطيني والعربي       

 في فتح مصر لمعبر رفح من جانب واحـد،          أنساني أووالذرائع، إذ ال يجد هذا النبض أي ضير سياسي          
لمستفاد من التجربة التاريخية الفلسطينية المريرة طوال القرن الماضي مـن الـزمن             ألن الدرس األول ا   

تجعل المصريين قبل الفلسطينيين يدركون بأن الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة قد بنيت أساساً على              
 منفردة على مـا تـصفه األدبيـات الـسياسية           أوالرفض الفلسطيني ألي وصاية عربية رسمية جماعية        

ـ ا  أو، وتجعلهم مدركين تماماً بأنه حتى لو وافقت القاهرة، مختـارة            "القرار الوطني المستقل  "لفلسطينية ب
مكرهة، على نقل مسؤولية القطاع من دولة االحتالل إليها فإن كل أطياف فـصائل الحركـة الوطنيـة                  

 على كل شـيء، سـوف       الفلسطينية، المنقسمة انقساما دمويا مدمرا في الوقت الراهن والتي تكاد تختلف          
 يقـرروا   أنتتوحد لتكون في مقدمة المعارضين بضراوة ألي محاولة لمصادرة حق عرب فلسطين فـي               

بإرادتهم الحرة مصيرهم، وال فرق في ذلك بين فتح وبين حماس، إذ يكرر كل منهما تأكيده على قـراره                   
لك فإن تلك الحجـج والـذرائع       ، لذ أجنبية أجنداتالمستقل في مواجهة اتهامات الطرف اآلخر له بخدمة         

متهافتة تماما وال بد من البحث عن تفسيرات أخرى في التحليالت السياسية لها، خصوصا في العالقـات                 
خيراً، ليس فقط   أ و أوال المسؤول   يسرائيلاإل – األميركياالستراتيجية القائمة بين أصحابها وبين التحالف       

 اإلقليمـي ضي العربية المحتلة كافة كما عن الوضع        عن الوضع في قطاع غزة بل عن الوضع في األرا         
 .           برمته

 تلك الحجج والذرائع، وهو موقـف       أساسوال يشتري نبض الشارع كذلك الموقف السياسي المبني على          
ـ  ـ      اإلنسانيعلى الوجود   " الفرجة"يتلخص ب اللفظي مع  " التعاطف" الفلسطيني وهو يتداعى في القطاع، وب

 أو دون أي سند لهـا مـن المواقـف العمليـة             اإلعالمية هناك بالبيانات والتصريحات     نيةاإلنساالمأساة  
بـين  " الحيـاد " ما هو اخطر سياسياً يتلخص فـي         أنالسياسية التي تمنحها حداً أدنى من الصدقية، غير         

فلـسطيني   للشعب ال  اإلنساني في القطاع وبين المدافعين عن الوجود        اإلنسانيةاالحتالل الذي يسحق الحياة     
 .هناك

 سوق مثل تلك الحجج والذرائع هو مقدمـة ضـرورية لموقـف             أنولن يفوت أي مراقب محايد بالتأكيد       
 يةسـرائيل اإلالعملي المصري والرئاسي الفلسطيني بين ما تصفه البروباغندا المعادية األميركيـة            " الحياد"

رها، وال أدل على هذا الحياد من التعامل        في القطاع وبين دولة االحتالل التي تحاص      " اإليرانية اإلمارة"بـ
، فعندما تدعو القـاهرة ورام اهللا دولـة         "التهدئة"خصوصاً في موضوع    " على قدم المساواة  "مع الطرفين   

 وقف الدفاع المشروع عـن الـنفس        إلىالعسكري وتدعوان في الوقت نفسه      " ضبط النفس  "إلىاالحتالل  
مقاومين للحصار في القطاع فإنهما في الواقع تقفان على مسافة          بالوسائل المتواضعة المتوفرة في أيدي ال     

واحدة بين المعتدي والمعتدى عليه، وكأنما صراع الوجود الدائر بينهما يدور في أميركا الالتينية ال بـين                 
جزء من الشعب المفروض أن الرئاسة الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد له والمفروض ان القيادة               

 ناهيك عن أهمية القطاع االسـتراتيجية لألمـن الـوطني           واإلسالمربطها به وشائج العروبة     المصرية ت 
 !المصري 

 القاهرة ورام اهللا المتكرر معارضتهما ألي غزو عسكري واسع النطاق للقطـاع ال يـستطيع                إعالن إن
 إخفاءيستطيع   مثل هذه المعارضة، حسب المعطيات الراهنة، ستبقى معارضة لفظية، وال            أن حقيقة   إخفاء

 الحصار المفروض على القطاع، ودون ان يشترط المراقب لينساق مع من يفـسرون              إنهاءعجزهما عن   
 ال تستطيع إخفاء حقيقة تجاهلهما      أيضافإن مثل هذه المعارضة     " عجزا" من مجرد كونه     أكثرذلك بما هو    

الً حربياً، لـن تتـردد أي       ، بل عم  "إعالن حرب " ضرب الحصار نفسه هو في حد ذاته بمثابة          أنلحقيقة  
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 األمـم  الدفاع عن نفسها ضده، مسنودة بالقانون الـدولي وميثـاق            إلىعاصمة عالمية في المبادرة فورا      
في مثل هذه الحالة هو حياد مرفوض ومستهجن        " الحياد"المتحدة والشرائع السماوية والدنيوية، ولذلك فإن       

ة مباشرة بالصراع وتحتكم في مواقفها للمصالح فقـط،          كان موقفاً تتخذه قوى دولية غير معني       إذاومريب  
 كان هذا هو موقف قوى معنية مباشرة بالصراع لعوامل جيوبوليتيكية قاهرة مثل مـصر               إذافكم بالحري   

 ! على قيادة الشعب الفلسطيني أخرى كان موقفاً لشرعية فلسطينية تنازع شرعية أو
 تضامنهم مطالبين برفع الحصار المفـروض عـل          مئات اآلالف من العرب يتظاهرون ويعبرون عن       أن

 الفلسطينيين في قطاع غزة، من المغرب في أقصى غـرب الـوطن             إخوانهممليون ونصف المليون من     
 وبخاصة في دول الجوار المباشر لفلسطين في مصر ولبنان وسوريا           األقصى قطر في شرقه     إلىالعربي  

 والغربية ومنها قوافـل     اإلسالميةامن في العواصم     التعبير عن التض   إشكالواألردن، ناهيك عن مختلف     
 القطاع، حيث كان أهمها لفتا ألنظار       إلى إيصالها التي تحاول هيئات رسمية وشعبية       اإلنسانيةالمساعدات  

 الزوارق المتواضعة التي تخترق الحصار والتي ينظم رحالتهـا البحريـة متـضامنون              اإلعالموسائل  
 عرب فلسطين ومسلميها المحاصرين في دولة المشروع        إلى إضافةية   وعدة دول عرب   أوروباشجعان من   

إال في الضفة الغربية حيث  صوت التضامن يكاد يكون معـدوماً،            ... ١٩٤٨الصهيوني منذ النكبة عام     
وحيث يسود صمت مطبق مريب بالرغم من وجود قيادة هناك يعترف بها العالم، والعدو قبل الـصديق،                 

  !الوحيد للشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي 
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   اآلفلة"إسرائيل" .٥٣

  وحيد عبد المجيد
شارون الراقد في غيبوبته الطويلة كان يعتبـر مـن أكثـر            .  علي كل صعيد   إسرائيل فيالتطرف يزداد   
ـ    ٢٠٠٥ولكنه بات، منذ    .  أربع سنوات فقط   حتىمتطرفي ليكود    ذي ، أقل تطرفا من بنيـامين نتنيـاهو ال

وها هو نتنياهو يـصبح اليـوم أقـل         . ورث قيادة الحزب عندما تركه شارون هربا من تطرف اشتد فيه          
وهذا الجناح، الذي قد يطرد نتنياهو بعد قليل، سيـصير أقـل            . تطرفا من جناح صاعد في حزب ليكود      

في االزديـاد   ولكن هذا التطرف اآلخذ     . تطرفا من تيار آخر ألبد انه يتشكل اآلن تحت السطح الليكودي          
 أحد مؤشراته األكثر    ٢٠٠٦انه تعبير عن ضعف كان فشل العدوان علي لبنان في صيف            . ليس دليل قوة  

 من أهداف ذلك العدوان مجرد تعبيـر عـن خطـأ            أي في تحقيق    يسرائيلاإل اإلخفاقفلم يكن   . وضوحا
 مـن ضـعف     إسرائيلليه  ، ومازال، عنوانا على ما آلت إ      اإلخفاقفقد كان هذا    . استراتيجي هنا أو هناك   

  . هيكلي
 العقل العربي لفترة طويلة، يمكنه قراءة       ىومن لم يقتنع بعد ذلك، بسبب سطوة األسطورة التي هيمنت عل          

وقد أحسن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات      . يسرائيلاإلتقرير لجنة الخارجية واألمن في الكنيست       
 الـذي فالشكر واجب للدكتور محسن صـالح  .  كتابفي بيروت عندما ترجم نص هذا التقرير ونشره     في

وقام بالترجمـة األسـتاذ     . العربي العالم   في وقت قصير أحد أهم مراكز التفكير        فيجعل مركز الزيتونة    
 وجد في ذلك العدوان ما يشبه الحرب األمريكية على فيتنام، من زاوية أن دولـة                الذيعامر،   عدنان أبو 

ومع ذلك فما أبعد المسافة     .  إخضاع تنظيم يعتمد على حرب العصابات      فيمدججة بأحدث األسلحة فشلت     
 حـرب فيتنـام     فيفلم يكن الفشل    . إسرائيلبين الحربين من زاوية مغزاها بالنسبة إلى كل من أمريكا و          

أمـا  . مؤشرا على عجز الواليات المتحدة عن كسب الصراع العالمي الذي كانت تلك الحرب جزءا منه               
 اإلقليمـي  ليس فقط عن أن تربح الـصراع         إسرائيلبنان فهو مؤشر قوى على عجز        حرب ل  فياإلخفاق  

 التـي  مساره، ولكن أيضا عن أن تحافظ على قـدرتها الردعيـة             في كانت هذه الحرب نقطة فارقة       الذي
 هذه القدرة، أو على األقل تعجز       إسرائيلوعندما تفقد   .  لفترة طويلة  اإلقليميتميزت بها وارتبطت بتفوقها     
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 يكون هذا مؤشرا على أنهـا بـدأت         أن إال تعودت عليه، فال يمكن      الذي االحتفاظ بها عند المستوى      عن
  . قد تعود إلى أفول ربما ال يطول األمد قبل أن نراه واقعا معاشاالتيمرحلة التراجع 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الوفد، مصر، 
  
 !هل انتهت؟...الدولة اليهودية النقية .٥٤

 خالد وليد محمود
ية في المستقبل حكومة األقلية اليهودية التي تحكم األغلبية العربية وذلـك            سرائيل الدولة اإل  ستكون حكومة "

ما أثبت التاريخ عدم واقعيته؛ لذا ال مفر من تقسيم األرض بين الشعبين، حتى لو كان ذلك مـن جانـب                     
ـ ) إسرائيل(ي آرييه نائور والذي يستشف منه أن        سرائيلهذا القول للصحفي اإل   "..واحد دو اليـوم أمـام     تب

مأزق جدي ومهدد حقيقي، خصوصاً أن األمر يسير بشكل طبيعي من الصعب أن ينجح التدخل لمحاولة                
. عن األزمة الديموغرافيـة القادمـة     ) هستيرياً(تغييره أو تقليل أخطاره هذا ما جعل الحديث يأخذ طابعاً           

وديـة، وعلـى طابعهـا اليهـودي، إال         تدرك تماماً أال حل لها، للحفاظ على أكثريتها اليه        ) إسرائيل(فـ
الخطر الديمغرافي  : "يحسم األمر بقوله  " شلومو غازيت "ي  سرائيلفالصحفي اإل . االنفصال عن الفلسطينيين  

وإذا لم نهتم بهذه القـضية،      . في الوقت الراهن  ) إسرائيل(هو األشد ضراوة، بين األخطار التي تواجهها        
عـن  ) إسـرائيل (يل واحد أو جيلين على أكثر تقدير، سـتكف          ونتخذ اإلجراءات المطلوبة، فإنه خالل ج     

 ".نقية"كونها دولة يهودية 
إلـى تـشجيع    ) إسـرائيل (يون على أنه استراتيجي؛ شرعت      إسرائيلمن هذا الخطر الذي يعتبره خبراء       

رة إلى  ان الهج : الهجرة اليها  كواحدة من أهم ركائز الوجود بالنسبة للدولة العبرية لسببين على االقل هما              
والثاني، هو ان الهجرة تساعد في      .  اليهودي -تعزز الطابع األسطوري للكيان الصهيوني      " أرض الميعاد "

 ماليـين   ٣ ماليين يهودي بين نحـو       ٥تعزيز الغلبة اليهودية في الميزان الديمغرافي، حيث يعيش نحو          
 . فلسطيني

شهد تراجعاً حـاداً فـي      ) إسرائيل(ين إلى   ية تقول إن عدد اليهود المهاجر     سرائيلاإلحصاءات الرسمية اإل  
 ١٦) إسـرائيل ( حيث بلغ عدد اليهود الذين قدموا إلى         ٢٠٠٧ بالمئة مقارنة بعام     ٢٠ بلغت نسبته    ٢٠٠٨

 .  عاما، بحسب أرقام نشرتها وزارة الهجرة٢١ألفاً في العام الحالي وهو أدنى عدد يسجل منذ 
 ألـف   ٢٠ الذي سجل فيه قدوم      ٢٠٠٧لمئة مقارنة بعام     با ٢٠ بنسبة   ٢٠٠٨وتراجع عدد المهاجرين عام     

 . ٢٠٠٦ بالمئة عن عام ٦مهاجر يهودي في تراجع أيضاً بنسبة 
 التي شهدت قدوم نحو مليون يهودي من االتحاد السوفيتي          ٢٠٠٢ومنذ نهاية آخر موجة هجرة كبرى في        

 . السابق خالل عشر سنوات، تشهد حركة الهجرة تراجعا متواصال
 بالمئة من القادمين من االتحاد السوفيتي       ٥٠نوات األخيرة اعتبرت السلطات الدينية أن أكثر من         وفي الس 

 . السابق، ليسوا يهوداً
إذن، الواضح من هذه المعطيات أنه على الرغم من الحوافز المادية الكبيرة التي يتلقاها المهاجرون، من                

 ألـف دوالر سـنويا لألسـرة        ٢٠ تزيد على    قبيل االستيالء على أرض الغير، والحصول على معونات       
المؤلفة من ثالثة أفراد، فان الغالبية العظمى من يهود العالم ال يرغبون بالمجيء إلى كيـان قـائم علـى     

 . القهر واالغتصاب وأعمال القتل
) إسـرائيل (األساطير التي كانـت     "الصحفي جولدشتاين في مقال نشرته صحيفة هآرتس مؤخراً قال إن           

وكأنها الحصن األخيـر    ) إسرائيل(قناع يهود العالم بها لم تعد تنطلي على أحد، وخاصة تصوير            تحاول إ 
 ". في مواجهة كل الذين يضمرون العداء لليهود

، حيث التكـاثر    إسرائيلخالصة القول، أن المشكلة الديمغرافية، هي  األزمة الداخلية األكبر التي تواجه             
اثر الطبيعي لدى اليهود، هذا يعني أن المستقبل يزيد من تفاقمهـا، وقـد              عند الفلسطينيين يفوق كثيراً التك    
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صحيح لدينا مشاكل عاجلة جسيمة،     "ألن يكتب علناً    ) أمفون دنكنر (ي  سرائيليكون هذا ما دفع الصحفي اإل     
صحيح أننا نواجه تهديدات تكتيكية استراتيجية يومياً، صحيح أن العبوات الناسـفة تنفجـر فـي مـدننا                  

ريخ موجهة إلينا، لكن القنبلة الموقوتة الديموغرافية هي التهديد االستراتيجي العظـيم والحقيقـي              والصوا
 ". على الحلم الصهيوني

األول، .  إلى حل من جزئين    الصهيونيةالفلسطينية، تخطط المؤسسة    " القنبلة الديمغرافية "ولمواجهة مشكلة   
يني يعيشون في الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة           إقامة دولة فلسطينية تعزل بموجبها نحو مليوني فلسط       

 . يسرائيلاإللتضعهم خارج الكتلة السكانية الراهنة الواقعة عمليا تحت االحتالل 
 من أراضيهم وبلداتهم وإعادة توطينهم في مكـان       ١٩٤٨والثاني، طرد نحو مليون فلسطيني من مواطني        
 . ما داخل الدولة الفلسطينية التي ستنشأ في يوم ما

لن تقبل بحل مع الفلسطينيين على حـساب مـشكلتها          ) إسرائيل(شرات على أرض الواقع توحي بأن       المؤ
 أوساط جهاتها الرسمية؛ وهنـا      في لقالق يثيروالديمغرافية التي تعتبرها كابوساً يقض مضاجعها كل يوم         

-في ليفنـي     الدولة الفلسطينية الموعودة ولنتذكر تصريحات  تـسي        إقامةيحق لنا أن نتسائل عن جدوى       
فهـل  ! وإلى األبد ) إسرائيل( التي دعت فيها إلى ترحيل المواطنين العرب من          -شريك السالم المفترض  

  !  وصلت الرسالة؟
 ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  قنبلة غزة الموقوتة .٥٥

   باتريك سيل
وسط، وهو مـا    ، أصبحت غزة أكثر النقاط التهاباً في الشرق األ        "حماس" و إسرائيلبعد انتهاء التهدئة بين     

إلى إصدار صيحة تحذير، ودفع تـوني بليـر موفـد           " بان كي مون  "حدا بالسكرتير العام لألمم المتحدة      
  . على نزع فتيل التوتر من خالل رفع الحصار عن القطاعإسرائيلللشرق األوسط إلى حث " الرباعية"

يسقط فوق سطح منـزل     " قسام"والجميع يعرف أن األمر لن يتطلب أكثر من شرارة تتمثل في صاروخ             
  .، كي يشعل نار حرب شاملة، تكمن المفارقة أن أياً من الطرفين ال يريدها في الحقيقة"سيدروت"في 

ففي يوم الجمعة التاسع عشر من ديسمبر الجاري، أعلنت كتائب عز الـدين القـسام الجنـاح المـسلح                   
أن " إيهود أولمـرت "ي سرائيلوزراء اإل، أن التهدئة لن تجدد، كما أعلن المتحدث باسم رئيس ال "حماس"لـ

  ".قد فقدت أي معنى لها"الهدنة 
على أنها ال تزال    " حماس"، وهذه األخيرة تنظر إليها      إسرائيلفي نظر   " منظمة إرهابية "ال تزال   " حماس"
  .الذي اغتصب فلسطين العربية" العدو الصهيوني"

 المخاطر العسكرية والسياسية التـي يمكـن أن         فيدرك جيداً " إيهود أولمرت "ي  سرائيلأما وزير الدفاع اإل   
تترتب على قيام جيش بالده بأي عملية عسكرية شاملة ضد القطاع مما يدفعه للتفكير جيداً قبـل اإلقـدام             

ولكن موقفه هذا يعرضه إلى انتقادات مستمرة واتهامات بالمبالغة في الحرص من            . على مثل تلك العملية   
، ناهيك عن تلك التـي يتلقاهـا مـن زعـيم            "كاديما"، رئيسة حزب    " ليفني تسيبي"قبل المنافسين له مثل     

  ".بنيامين نتينياهو"المتشدد " الليكود"
في الجانب اآلخر، يواجه إسماعيل هنية، ضغطاً من العناصر األكثر تشدداً في معـسكره، سـواء مـن                  

تب الـسياسي للحركـة فـي       ، أو من خالد مشعل رئيس المك      إسرائيلالجماعات المسلحة المتلهفة لمعاقبة     
  .دمشق

 تشكو من أن الهجمـات      إسرائيلف. يوجهان اللوم لبعضهما بعضاً على انهيار التهدئة      " حماس" و إسرائيلو
 لـم تـف     إسـرائيل أن  " حماس" لم تتوقف في أي وقت، في حين ترى          إسرائيلالصاروخية على جنوب    
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يف الحصار على القطاع، كمـا تـنص بنـود          بتعهداتها بموجب التهدئة منذ توقيعها، وأنها بدالً من تخف        
  .التهدئة، عملت على مضاعفته، مما أوصل القطاع إلى حالة من الفقر المدقع

 مليون نسمة هم اآلن     ١,٥ في المئة من سكان القطاع البالغ عددهم         ٧٦ووفقاً لمصادر األمم المتحدة، فإن      
 لنقاط العبور إلى غزة، إلـى إجبـار         يلإسرائوقد أدى إغالق    ... في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة     

القطاع المحاصر على االعتماد في بقائه على البضائع المهربة من مصر عبر مئات األنفاق السرية، دون                
 ترغب في أن تحـول إليهـا المـسؤولية          إسرائيلأن يدفع ذلك مصر إلى فتح معبر رفح ألنها تشك أن            

  .الكاملة عن إدارة القطاع المضطرب
ن األحوال، يمكن القول إن مصر تحمل قدراً كبيراً من عدم القبول لحركة المقاومة اإلسالمية               بأي حال م  

إلى ذلك، تتهم   . المعارضة داخل مصر  " اإلخوان المسلمين "التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع جماعة       " حماس"
غراضها الخاصة، وهـو    مصر إيران، منافستها اإلقليمية بأنها تستغل القضية الفلسطينية كوسيلة لتحقيق أ          

  . اإليرانية المتوترة أصالً-ما أدى إلى تدهور حاد في العالقات المصرية
" حمـاس " و إسرائيلومن المعروف أن مصر هي التي توسطت من أجل التوصل إلى التهدئة األولى بين               

يراً ولكن، نظراً لعدم قدرتها على فرض شروط ملزمة على الطرفين، فإنها اضطرت تـسي             .  أشهر ٦منذ  
وكان السبب في ذلك أن كل طـرف        . لألمور إلى القبول على مضض بتعهدات غير مؤكدة من الجانبين         

منظمة "ال تزال   " حماس"فـ. من الطرفين كان يرفض منح االعتراف للطرف اآلخر، ناهيك عن الشرعية          
، "لعـدو الـصهيوني   ا"في المقابل على أنها ال تزال       " حماس"، التي تنظر إليها     إسرائيلفي نظر   " إرهابية

  .الذي اغتصب فلسطين العربية
يين والفلسطينيين، أو يتم وضع     سرائيلولكي يتم التوصل إلى تسوية سلمية بأي صورة من الصور بين اإل           

الرئيس المنتخب تحت ضغط دولي إلعطاء الصراع بين الجانبين أولوية خاصة عندما يتسلم مهام منصبه               
  .حاجة إلى تغيير لهجة خطابهفي يناير، فإن كالً من الطرفين ب

دعماً دولياً، فإنها بحاجة إلى إعادة التأكيد العلني لمضمون الرسالة التي سلمتها في             " حماس"ولكي تكتسب   
إيـف أوبـان دو ال      "أبريل الماضي إلى الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، وفي فترة أحدث إلـى              

لم تعـد تتمـسك بميثـاق       " حماس"ذه الرسالة هو أن     مضمون ه . الدبلوماسي الفرنسي السابق  " ميسوزير
 شـريطة أن    ١٩٦٧، وأنها تدعم إقامة دولة فلسطينية داخل حدود         إسرائيل الذي يدعو إلى تدمير      ١٩٨٧

  .تتم الموافقة على هذا الحل من خالل استفتاء عام للشعب الفلسطيني
قـد أصـبحت    " حمـاس "سـيعني أن    مثل هذا المضمون، إذا ما تم تكراره بوضوح وتأكيد كافيين، فإنه            

متماشية مع اإلجماع الدولي، وأنها مستعدة لفتح باب الحوار مع االتحاد األوروبي، ومع الواليات المتحدة               
  .ذاتها

رقـم  " حمـاس " تريد السالم، فإنها ستحتاج إلى االعتراف بأن         إسرائيلمن الناحية األخرى، إذا ما كانت       
يون الـذين   سرائيلوالقادة اإل . ال يمكن تجاهلها بأي حال من األحوال      صعب في المعادلة الفلسطينية، وأنه      

يستعدون لالنتخابات العامة في العاشر من فبراير القادم يدركون جيداً أن بلدهم من المحتمل أن يواجـه                 
  .ضغطاً متزايداً خالل السنة القادمة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ومع سوريا

فهي تشمل قرار مجلس األمـن الـدولي        . ا الضغط أصبحت واضحة للعيان بالفعل     والشواهد المبدئية لهذ  
 ديسمبر الحالي، برعاية الواليات المتحدة وروسيا، اللتين أعربتا عن دعمهما لفكرة إنشاء             ١٦الصادر في   

وهنـاك أيـضاً وثيقـة االتحـاد        . إسرائيلدولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سالم جنباً إلى جنب مع            
ألوروبي، التي توصي بتكوين قوة دولية لحفظ السالم تعمل في األراضي الفلسطينية، وإنشاء صـندوق               ا

  .لتعويض الالجئين الفلسطينيين
ي، ذلك التحذير الذي    سرائيلومن الشواهد األخرى لتصلب الرأي العام الغربي ضد التوسع االستيطاني اإل          

 بعدم شراء أي أراض أو منازل في المستعمرات الواقعة          أصدرته وزارة الخارجية البريطانية للبريطانيين    
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تتعلق بهذه  " نتائج"في الضفة الغربية، أو في هضبة الجوالن، ألن أي تسوية سلمية يمكن أن تترتب عليها                
  .العقارات

إن غزة يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر مشكالت أوباما، ولذلك فهو مطالب بالعمل بسرعة إذا مـا                   
  . قاً تجنب انفجار يمكن أن يعيد قضية سالم الشرق األوسط إلى الوراء لفترة طويلة قادمةكان يريد ح

 ٢٧/١٢/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 
  
  حّولنا حماس إلى قّوة شرق أوسطّية .٥٦

  تسيفي برئيل
أي توتر، وأي حال فزع تبلورت مع انتهاء التهدئة؟ هناك في غربي النقب، يدركون جيداً أنه ليس مهماً                  

هـي التـي    " حماس"تسيبي ليفني، وأن    ) وزيرة الخارجية (إيهود باراك أو    ) وزير الدفاع (يراً ما يقوله    كث
  .التهدئة انتهت: وقد قررت بالفعل. ستقرر ال دولتنا

 بصورة مفهومـة ومتفـق      إسرائيلو" حماس"كما يبدو للوهلة األولى، أصبح هناك نوع من التوازن بين           
الجانبـان  .  تفـتح المعـابر  إسرائيلتهدأ، و " حماس. " تغلق المعابر  إسرائيلوتطلق النار،   " حماس: "عليها

 ببضع عشرات من صـواريخ      إسرائيللن تسبب انهيار    " حماس. "يعرفان أن الخيارات العسكرية محدودة    
 تعترف بأنها ال تستطيع في هذه المرحلة توفير أكثر من رد محدود واالستمرار فـي                إسرائيل، و "القسام"

  .تالعقوبا
قرار االستمرار في التهدئـة أو عدمـه        . تفوقاً كبيراً وتميزاً  " حماس"إال أن هذا الحوار العنيف يوفر لـ        

. بعـض اإلنجـازات   " حماس"وفي ذلك، تحقق    .  بقيت في موقع المدافع عن النفس      إسرائيل. أصبح بيدها 
تي تربط القطاع بمصر تُعد مـن       ية تثقل األمور عليها من جهة، ولكن شبكة األنفاق ال         سرائيلالعقوبات اإل 

  .الناحية األخرى بنية تحتية بديلة لإلمدادات
الحكـم الـذاتي   . هناك مال يمر مباشرة للمؤسسات الخيرية والمحتاجين، أي إلى غالبيـة سـكان غـزة     
األهم مـن ذلـك     . الفلسطيني في القطاع يبرهن على أنه قادر على أداء دوره أيضاً في أصعب الظروف             

مصر، يبـدو أن المـواطنين قـد اعتـادوا          ) مساعدة(بعد عام ونصف عام من الحكم من دون         يبقى أنه   
تستطيع االطمئنان وعدم القلق من حدوث عصيان مدني ضـدها، إذاً، فـإن المـسوغ               " حماس. "الوضع

 بالتحديد هي التي يجـب      إسرائيلحكومة  . ي من وراء فرض العقوبات، قد تبدد من تلقاء نفسه         سرائيلاإل
  .يها أن تقلق من رد فعل مواطنيها في النقبعل

   حمـاس . "قد حقّقت أكثر من القدرة على التكيف والقدرة على إدارة منطقتها الجنوبيـة            " حماس"إلّا أن" ،
مصر ترى في الحركة امتـداداً      . ، تحولت إلى طرف استراتيجي في الشرق األوسط كله        إسرائيلبفضل  

كذلك الحال مع السعودية، التي كانت ذات يـوم، تـوفر رعايتهـا             . ديةإيرانياً، وتحاورها كأنها دولة معا    
  .، واآلن فقدت مكانتها لمصلحة إيران"حماس"األساسية لـ

الحركة اإلسالمية هي الضمانة كي ال تجعـل        ". حماس"من ناحيته، فإن األردن يحاول التقرب من قيادة         
فـي  " حمـاس "سوريا تحرك   . لة فلسطينية بديلة  السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، من األردن دو       

العملية السياسية، وتدافع عنها في عدم التوجه للقاءات المصالحة في القاهرة في تشرين الثاني الماضـي،                
توتّر جديـد بـين     : النتيجة". فتح"و" حماس"وتتهم مصر بأنها ال تتصرف كوسيط نزيه في الصراع بين           

  ".حماس"مصر وسوريا بسبب 
 والعقوبات المفروضة على القطاع، يضمنان استمرار تأييد الرأي العام العربي           إسرائيلالنار على   إطالق  

ضعف حكم محمود عباس وحقيقة     . ، وبذلك تحافظ على مكانتها في مواجهة األنظمة العربية        "حماس"لـ  
ة الحكم في تـل     ، وتوقّع صعود اليمين إلى سد     إسرائيلأنه ال يستطيع تحقيق إنجازات حقيقية في مواجهة         

  ".الرد الفلسطيني المالئم"إلى خيار " حماس"أبيب، كلّها عوامل تحوِّل 
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فإذا فشل أبو مـازن     . معظم أراضي الدولة الفلسطينية تقع في الضفة، ولكنها ستكون محكومة من القطاع           
نه إن جرت   في مواجهة أولمرت، كيف سينجح في مواجهة بنيامين نتنياهو؟ من الممكن التقدير منذ اآلن أ              

  .انتصاراً ساحقاً" حماس"انتخابات البرلمان الفلسطيني بعد عام في ظل حكم نتنياهو، فستحرز 
في الوقت نفسه، ال يمكن الجزم بأن نتنياهو ليس قلقاً من هذا اإلمكان، الذي سيبرهن مجدداً أنه ال يوجـد   

  .ه مع عباسحقيقة ستتيح له التنصل من أي اتفاق جرى التوصل إلي. شريك فلسطيني
  هآرتس

  ٢٧/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
  
  ٢٠٠٩توقّعات قاتمة للعالم العربي في  .٥٧

  باتريك سيل
 على النهاية، ال يمكن أن يفرح العالم العربي بأحداث السنة الماضية، وثمة ٢٠٠٨فيما تشارف سنة 

ة على  بأن تكون سنة قاسي٢٠٠٩أسباب وجيهة ليخشى أال تكون السنة المقبلة أفضل، إذ تبشر سنة 
  .الصعد االقتصادية واالجتماعية والسياسية

الحدث األول . ، البيئة غير المستقرة التي يعيش فيها العرب٢٠٠٨وحددت أحداث ثالثة مهمة في سنة 
أما الحدث الثاني، المرتبط . هو انهيار النظام المالي العالمي وتبعاته القاسية على سالمة االقتصاد العالمي

ل، فهو االنخفاض الحاد في الطلب على النفط وما ترتّب عنه من تراجع حاد في في شكل وثيق باألو
  .أسعار النفط

وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية بالنسبة إلى االقتصادات العربية، بدءاً بالعراق ومروراً بدول الخليج 
راء هذه األزمة، وال تجد الدول العربية عزاء في تضرر بعض الدول األخرى ج. ووصوالً إلى الجزائر

  .ال سيما اقتصادات روسيا وإيران وفنزويال ونيجيريا وأنغوال
أوباما . ، فهو انتخاب باراك أوباما رئيساً للواليات المتحدة٢٠٠٨أما الحدث الثالث البارز في سنة 

عالم ينتظر ال. شخص مختلط العرق ومتحدر من خلفية العالم الثالث، وهو بالتالي قائد أميركي استثنائي
وهو يتمتّع بشخصية قوية ويملك عزماً ) يناير( كانون الثاني ٢٠سيتسلّم أوباما مهماته في . منه الكثير

  .واضحاً على قلب صفحة عهد جورج بوش االبن الكارثية
يعلّق الكثير من العرب آماالً على أوباما ليساعد، على األقل، في حّل بعض النزاعات الطويلة التي تجتاح 

وسط الكبير، ومن الممكن ان يقوم بذلك، لكن، يجب أال ينسى العرب أن أوباما تعهد تقليص الشرق األ
ولم يتردد في القول إن . اعتماد أميركا على النفط المستورد، بما في ذلك النفط الذي تضخّه دول عربية

  .اعتماد أميركا على النفط الخارجي يضع المال في أيدي أعداء أميركا
ومطالبته " الخضراء"وباما، في إطار بحثه عن مصادر الطاقة المتجددة وتشجيعه التكنولوجيا وقد يوجه أ

  .بإنقاذ األرض من مخاطر تغير المناخ، ضربة أخرى القتصادات العالم العربي التي تعتمد على النفط
حلة، يجب أن ال أحد يعلم متى سيستعيد الطلب على النفط حيويته وما سيكون معدله، لكن، في هذه المر

يعي العرب أن المهندسين في عدد كبير من الدول يعملون بكد لتطوير السيارات التي تعمل على 
  .٢٠١٨إلنتاج طرز من هذه السيارات بكمية كبيرة سنة " هوندا"وتخطط شركة . الهيدروجين

إلنتاج سيارة ") ابن حلمك"ومعناها (- " بي واي دي أوتو"وفي الوقت نفسه، تخطّط شركة صينية رائدة 
هي الشركة الرائدة في العالم في " بي واي دي"، علماً أن شركة ٢٠٠٩كهربائية مئة في المئة بحلول 

وتوقّع رئيس الشركة وانغ شوانفو أن تصبح شركته أكبر . صناعة البطاريات الكهربائية ألجهزة الخليوي
. ٢٠٢٥في العالم بحلول سنة  وأكبر مصنع للسيارات ٢٠١٢مصنّع للسيارات في الصين بحلول سنة 

بي " في المئة من شركة ١٠ومن غير المفاجئ أن يبتاع وارين بافيت وهو المستثمر األذكى في أميركا، 
  . مليون دوالر٢٣٠مقابل " واي دي
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. ويجب أن يقوم منتجو النفط العرب بتقويم تطورات مماثلة بحذر، بما أنها كفيلة بأن تؤثّر في طلب النفط
 وهو فرق شاسع ٢٠٠٩ دوالراً في سنة ٤٠براء أن يصل معدل سعر برميل النفط إلى حوالى ويتوقّع خ

وقد . الماضي) يوليو( دوالراً خالل تموز ١٤٩مقارنة بسعر البرميل الذي وصل إلى ذروته، أي إلى 
يستطيع بعض الدول التعامل في شكل أفضل، أكثر من دول أخرى، مع هذا االنخفاض الكبير في 

  .لالمدخو
وأعلنت المملكة العربية السعودية، وهي االقتصاد األكبر في العالم العربي، أن من المتوقع أن تتكبد 

إال أن السعودية تملك أصوالً خارجية .  للمرة األولى منذ سبع سنوات٢٠٠٩عجزاً في الموازنة في سنة 
كما أنها تخطّط . تتخطى األزمةوهي بالتالي في موقع جيد يسمح لها بأن .  بليون دوالر٥٠٠تبلغ حوالى 

  .لتعزيز نفقات الحكومة بهدف إنعاش االقتصاد
ال ينطبق األمر نفسه على العراق، الذي يجب أن يؤجل خططه الهادفة إلى إعادة بناء البنى التحتية 

ويذكر أن العراق يعاني من الحرب، كما فُرضت . الحيوية التي دمرت جراء ست سنوات من الحرب
 مليون نسمة، من انهيار أسعار ٧٠وستعاني إيران التي تعد حوالى ! ١٩٨٠ات قاسية منذ سنة عليه عقوب

وقد يكون الرئيس محمود أحمدي نجاد . النفط وستُجبر على أن تتخلى عن معظم مشاريعها االقتصادية
، ٢٠٠٩ )يونيو(فهو يوشك على أن يخسر االنتخابات التي ستجرى في حزيران . الضحية األبرز لألزمة

  .ال سيما بعد أن انتقده بشدة علماء االقتصاد بسبب التفريط بثروة إيران النفطية
وبحسب ما أعلنت منظمة . وقد تواجه بلدان الخليج مشاكل اجتماعية خطرة تتعلق بعمالها المهاجرين

 ٣ارب ، ثمة ما يق)ديسمبر( كانون األول ٢٣في " فاينانشيل تايمز"في صحيفة " هيومان رايتس ووتش"
ماليين هندي وبنغالدشي وباكستاني في اإلمارات العربية المتحدة، يعمل معظمهم في ميدان األشغال 

فما الذي سيحّل بهؤالء العمال في حال تأجيل أو إلغاء عدد كبير من مشاريع العقارات . اليدوية والبناء
ويضهم في حال ُأجبروا على والبناء؟ هل سيتم خفض رواتبهم المتدنية أصالً؟ هل سيحصلون على تع

العودة إلى ديارهم؟ وماذا ستكون التبعة على اقتصادات شبه القارة الهندية في حال توجه مئات اآلالف 
  من هؤالء العمال المهاجرين إلى بلدهم األم؟

فيجب وضع مشاريع إنفاق المال أو . يبدو أن دول الخليج في حاجة اليوم إلى أن تكون حذرة للغاية
تكريس كل الجهود والموارد للتعليم وللتدريب التربوي وإلصالح أحوال العمال . ه أحياناً، جانباًتبذير

كما يجب حماية نجاح بلدان الخليج . وإلنشاء فرص جديدة للتعبير الحر والحوكمة الرشيدة في شكل عام
  .كقطب جديد للتقدم والحداثة العربية مهما كلّف الثمن

لكن من المرجح أن تفرض تحديات . أن تكون صعبة على الصعيد االقتصاديوتهدد السنة الجديدة ب
ويجب وضع مساعدة باراك أوباما . سياسية قاسية بسبب النزاع الذي يرخي بثقله على الشرق األوسط

  .على التطرق إلى هذه األزمات وحلّها، على جدول أعمال الزعماء العرب
  : نصب عيونهموفي ما يأتي، المسائل التي يجب أن يضعوها

  . مساعدة الواليات المتحدة على إجراء تغيير سريع وعلى االنسحاب من العراق- 
 تشجيع التجانس الطائفي والمصالحة الوطنية وإعادة إعمار العراق اقتصادياً من أجل سالمة العالم - 

  .العربي األوسع ومصلحته
وترويجها ) ٢٠٠٢ة األولى في قمة بيروت الخطة التي ُأطلقت للمر( دعم خطة السالم العربية بالكامل - 

  .يسرائيل اإل-  أيضاً كمساهم أساس في إحالل السالم العربي إسرائيلفي عواصم العالم وفي 
 تشجيع الحوار بين الواليات المتحدة وإيران كمساهمة أساسية في االستقرار واالزدهار في منطقة - 

  .الخليج
يمي يضم أعضاء مجلس دول التعاون الخليجي مع العراق،  تقديم أفكار جدية إلنشاء نظام أمن إقل- 

  .ويمكن توسيع هذا النظام عند إرسائه ليضم سورية واألردن ومصر. وإيران مع تركيا
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ويجب أن يجد المرء لحظة تأمل عند االنتقال من سنة إلى أخرى، تسمح له بأن ينسى همومه اليومية 
  .وبأن يفكر بطريقة مبدعة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
 
  :كاريكاتير .٥٨

  

  
  ٢٧/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر، 


