
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  وحماس تستنكرعباس يعتزم تعيين لجان إلدارة المجالس المحلية في الضفة
  سلطة رام اهللا سطّت على حصة حجاج غزة وغالطت المملكة السعودية: حماس
  سلطات االحتالل ال زالت تمنع الغذاء والدواء عن غزة... إنسانية  بأزمةانذار

  البرغوثي في االنتخابات الرئاسيةمروان عباس وتساوي : استطالع
  ومصر تُغلق معبر رفح" الفلسطينيون خربوا قضيتهم: "أبو الغيط

   من ضغوط محتملة" إسرائيل"حول دور االتحاد في عملية السالم تثير قلق  ةوثيقة أوروبي

فرة اقتصاديةط":جيروزاليم بوست"
هائلة في الضفة بـسبب التنـسيق       

  "اسرائيل"بين السلطة و االمني
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    :السلطة
 ٤  وحماس تستنكرعباس يعتزم تعيين لجان إلدارة المجالس المحلية في الضفة .٢
 ٥  لخليل تطلب من السلطة سحب قواتها من ا"إسرائيل" .٣
 ٥  "إسرائيل"فياض يطالب االتحاد األوروبي بعدم رفع مستوى العالقة مع  .٤
 ٥  أغيثوا حجاج غزة قبل فوات األوان: وزارة األوقاف .٥
 ٦  السعودية ومصرعبدربه يدين حماس لمنعها الحجاج من مغادرة غزة ويشيد ب .٦
 ٦  مسؤولية ما يتعرض له قطاع غزة"المجتمعين العربي والدولي  يحّمل وزير الصحة الُمقالة .٧
 ٦   النتهاكها ميثاق جنيف"اسرائيل"البرغوثي يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على  .٨
 ٧   في الضفة يطالبون بوقف االنتهاكات بحق اإلعالميين"نواب الكتلة اإلسالمية" .٩
 ٧  ملة تعيينات جديدة لجهاز المخابراتحصادق على يالرئيس عباس  .١٠
 ٧  "باب أمنيةألس"لحكومة المقالة تطلب من مراسلة إسرائيلية مغادرة غزة اأجهزة أمن  .١١
    

    :المقاومة
 ٨  حماس تثمن القرار الليبي إرسال سفينة مساعدات إلى غزة .١٢
 ٨    شن هجوم على غزة"إسرائيل"الجهاد وحماس تنفيان تلقيهما رسالة تحذير حول نية  .١٣
 ٨  م اهللا سطّت على حصة حجاج غزة وغالطت المملكة السعوديةسلطة را: حماس .١٤
 ٩ نقدر مواقف السعودية إزاء الحجاج الفلسطينيين: فتح ومنظمة التحرير .١٥
 ٩   في نابلس حصل على عفو جزئياألقصى تغتال ناشط من كتائب "إسرائيل" .١٦
 ٩   أعوام٥لشعبية بالمؤبد و لالحكم على مسؤول الجهاز العسكري: رحبعام زئيفياغتيال  .١٧
١٠     سيكون حسب ما أعلن عنه سابقاًشاليطاستئناف المفاوضات حول : القسام .١٨
١٠   "الحلوة عين " مخيم في ما زالعوض: أبو العينين .١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  ليفني تجّدد دعوتها أولمرت إلى االستقالة وتطالب بالضغط عليه .٢٠
١١   اليمين االسرائيلي يعّزز مواقعه والعمل يتراجع: إستطالع .٢١
١١   هب القصوى في تل أبيبإعالن حالة التأ .٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٢  سلطات االحتالل ال زالت تمنع الغذاء والدواء عن غزة... إنسانية بأزمة انذار .٢٣
١٢  حدثاً مهماً بكل المقاييسالملتقى كان : رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى العودة .٢٤
١٢ خطة إسرائيلية لتهويد القدس وطرد العرب .٢٥
١٣    ألف متعاط في مدينة القدس١٥ آالف مدمن و٥يوجد : خبير مقدسي .٢٦
١٣   توقف عملها في الضفة وغزة احتجاجا على تصرفات حكومة فياض" رامتان"وكالة  .٢٧
١٣  المستوطنون  مواطنين جراء نهشهم من كالب٣صابة إ: الخليل .٢٨
١٣  عباس والبرغوثي في االنتخابات الرئاسيةتساوي : استطالع .٢٩
١٤  فلتان استيطاني في القدس المحتلةيؤكد وجودالحسيني رفيق  .٣٠
١٤  ٢٥٠ فلسطينيا قبل ان تفرج عن ٣٣٠ اعتقلت "إسرائيل" .٣١
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١٤   في نوفمبر جميعهم من غزة  شهيدا فلسطينيا١٧: إحصائية .٣٢
١٤  منهجية" إسرائيلية"التعذيب سياسة : تقرير حقوقي .٣٣
١٤  معتقال منذ أوسلو١٣٣٧٥اإلفراجات السياسية شملت : فروانة .٣٤
١٥  اعتصام تضامني مع األسرى في الخليل ضد سياسة العزل في سجون االحتالل .٣٥
   

   :صحة
 ١٥   بوفاة مريضين٢٦٣ارتفاع ضحايا الحصار الى  .٣٦
   

   :ثقافة
 ١٥  يجمع مائة قصيدة عن قضية الالجئين الفلسطينيين" ديوان العودة"كتاب  .٣٧
   

   : األردن
١٥   األردني تؤكد أن سفينة كسر الحصار تمضي قدما اإلسالميجبهة العمل  .٣٨
١٦  ل العربية للتدخل الفوري لوقف مخططات تهويد القدسالدونقابة المهندسين تدعو : االردن .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٦  ومصر تُغلق معبر رفح" الفلسطينيون خربوا قضيتهم: "أبو الغيط .٤٠
١٦   لحّل الّدولتين سقفا٢٠٠٩ًمحاولة مع اإلدارة األميركية الجديدة لتحديد نهاية :عمرو موسى .٤١
١٧  الجامعة العربية تدين منع السفينة الليبية من الوصول إلى غزة .٤٢
١٧  يناشد األطراف الفلسطينية بالترفع فوق خالفاتهم البرلمان المصري .٤٣
١٧  والضفة" إسرائيل" الفلسطينية وغُل يستعد لزيارة أنقرة تبحث عن دور في المصالحة .٤٤
١٧   لم نبادر لحل الخالف بين حماس وفتح وتركنا المجال للحكومة المصرية: محمد حبيب .٤٥
١٨   "إسرائيل" مليون جنيه يوميا نتيجة تصدير الغاز لـ٥٠مصر تنفي خسارتها  .٤٦
١٨  جمعية خيرية قطرية تعتزم إرسال سفينة محملة باألدوية إلى غزة الجمعة .٤٧
١٨ بشأن االنقسام الفلسطيني بيان من المؤتمرات الثالث يستنكر قرارات الجامعة العربية .٤٨
١٩ مسؤولية تدهور الوضع اإلنساني في قطاع غزة" إسرائيل"يل الجامعة العربية تعيد تحم .٤٩
   

   :دولي
١٩   من ضغوط محتملة" إسرائيل"حول دور االتحاد في عملية السالم تثير قلق  ةوثيقة أوروبي .٥٠
٢٠  المحتلة مليون دوالر لألراضي ٢٧٥األونروا تطلق مناشدة لجمع  .٥١
٢٠   قلق من األوضاع المتدهورة في قطاع غزةاإلنسانيلدعم لالمفوض األوروبي  .٥٢
٢٠  أوباما يتعهد بتحقيق السالم في الشرق األوسط .٥٣

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠   برعاية عربية او رعاية مصرية عربيةنحن مع الحوار : أبو مرزوق .٥٤
٢٤ محمد صالح المسفر. د... حجاج حماس وأسراها والدولة العباسية .٥٥
٢٥  داود الشريانالحجاج الفلسطينيون  .٥٦
٢٦ عريب الرنتاوي.. . اإلسرائيلية"النوايا"أسرى فلسطين في مهب  .٥٧
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 ٢٧  :كاريكاتير

***  
  
   "اسرائيل"بين السلطة و طفرة اقتصادية هائلة في الضفة بسبب التنسيق االمني: " بوستجيروزاليم" .١

ان التنسيق االمني   "قالت فيه   ، وزارة الداخلية االسرائيلية ونشرته صحيفة جيروزاليم بوست      لاظهر تقرير   
لم يسبق لها مثيل من خالل جهد صادق من جانب السلطة الفلسطينية قد أدى إلى طفرة اقتصادية فريـدة                   

  .من نوعها في الضفة الغربية قلص من نسبة البطالة الفلسطينية
منذ بداية العام ، اضافة الى ارتفـاع فـي          % ٣إلى  % ١٦ويذكر التقرير ان نسبة البطالة انخفضت من        

 ٨٦,٩ إلـى    ٢٠٠٧ شيكل فـي عـام       ٧٠زيادة من    % ٢٤ة للفلسطينيين وصل الى     نسبة االجور اليومي  
  . شيكل

وقد تم جمع االحصائيات في األشهر األخيرة من مجموعة متنوعة من المصادر ، بمـا فيهـا الـسلطة                   
ومنذ بداية هذا العام ، قام الجيش اإلسـرائيلي أيـضا           . واألمم المتحدة منظمة العمل الدولية    ، الفلسطينية

  . من السواتر الترابية في جميع أنحاء الضفة الغربية وفقا لما ذكرعه التقرير١١٣ازالة حواجز الطرق وب
واوضح ضباط اسرائيليون في اإلدارة المدنية ان الطفرة االقتصادية كانت نتيجة التنسيق بـين إسـرائيل                

ية محمـود عبـاس لبـذل       والسلطة الفلسطينية ، فضال عن اتخاذ قرار من جانب رئيس السلطة الفلسطين           
ان التحسن في الضفة سـببه،     " وقال احد الضباط  . جهود متضافرة لوقف حركة حماس في الضفة الغربية       

السياسة اإلسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتحسين واقع على االرض في الضفة وهنـاك                
بحاجة لمحاربة العناصر التي يمكن أن      أيضا السلطة الفلسطينية ، التي تناضل من اجل بقائها وتدرك أنها            

  ". تقوض وجودها مثل حماس والجهاد االسالمي
ووفقا لما ذكره التقرير ان كمية االيرادات شهدت زيادة عقب انتهاء محصول الزيتون والذي ساهم فـي                 

 مليون شيقل في عـام  ٥١٧,٥ إلى ٢٠٠٧ مليون شيقل في عام  ٢٠٠احداث طفرة كبيرة ، حيث قفز من        
 ٢٣ ٪ اي مـن      ١٠اضافة الى ارتفاع عدد العمال الذين يعملون في المستوطنات وذلك بنسبة             . ٢٠٠٨

 ٪ زيادة في التـصاريح      ١٠فضال عن   ، ٢٠٠٨ الف عامل في العام      ٢٦ الى   ٢٠٠٧الف عامل في العام     
  .الصادرة للعمال في إسرائيل

رائيل قد وصل الى مـستويات عاليـة        واشار التقرير الى ان التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واس         
وباإلضافة إلى السماح بافتتـاح     ،  لقاءا منذ بداية العام بين ضباط اسرائيليين وفلسطينيين        ٢٤٧مشيرا الى   

 مركز للشرطة الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية ونشر قوات امنية في الخليل وبيت لحم قبل                 ٢٠
  .شهراعياد الميالد في وقت الحق من هذا ال

  ٢/١٢/٢٠٠٨ معا،وكالة  
  
  وحماس تستنكر يعتزم تعيين لجان إلدارة المجالس المحلية في الضفةعباس .٢

إنها تعتزم تعيين لجان لتتولى مهام المجالس المحلية في          :قالت حكومة رام اهللا، أمس     : رويترز - رام اهللا 
فـي حكومـة رام اهللا ريـاض        وقال وزير اإلعالم     .، في خطوة استنكرتها حركة حماس     "الضفة الغربية 

إن اللجان التي ستعينها الحكومة ستتولى مهمة إدارة المجالس المنتخبة بعد انتهاء فترة واليتهم               ":المالكي
ونقلـت وكالـة    ". إلى حين التمكن من إجراء االنتخابات المحليـة       " لتسيير عمل هذه المجالس   "االنتخابية  

إن تعيين لجان إلدارة المجالس المحلية بعد انتهاء المدة الزمنية          : عن المالكي قوله  ) وفا(األنباء الفلسطينية   
حيث إن الظروف الحالية التي تمر بها األراضـي الفلـسطينية ال            "النتخابها يتفق مع القانون الفلسطيني،      
 .، على حد قولها"تسمح بإجراء انتخابات مجالس محلية
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هج استبعاد حماس واآلخرين في سـبيل حكـم          ن بإتباعواتهم فوزي برهوم المتحدث باسم حماس عباس        
 .الحزب الواحد

   ٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   تطلب من السلطة سحب قواتها من الخليل"إسرائيل" .٣

طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية وقف حملتها األمنية في الخليل وسحب قوات أمنهـا مـن                : رام اهللا 
وقـال وزيـر اإلعـالم      . ين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين   المدينة، خالل لقاء عقد مساء أول من أمس ب        

ولفـت   ".تتابع هذا األمر على أعلى المستويات"إن السلطة " الحياة"الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لـ  
إلى أن السلطة كانت طلبت من إسرائيل قبل أكثر من عام نشر قوات أمن فلسطينية في الخليل، ووافقـت             

.  رجل أمن، لكنها عادت وطلبت سحبهم من المدينة        ٥٥٠ على ذلك، وسمحت بنشر      الدولة العبرية أخيراً  
قمنا بحملة أمنية ناجحة في الخليل، والحملة متواصلة ونجحت في توقيـف الخـارجين عـن                : "وأضاف
  .وعزا المطلب االسرائيلي الى ضغوط من جهات استيطانية". القانون

  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  "إسرائيل"وروبي بعدم رفع مستوى العالقة مع  يطالب االتحاد األفياض .٤

 سالم فياض أمس دول االتحـاد األوروبـي         . طالب رئيس الوزراء الفلسطيني د     : محمد يونس  -رام اهللا   
 رفع مستوى عالقتها مع االتحاد، وقال وزيـر اإلعـالم الفلـسطيني             "إسرائيل"بعدم الموافقة على طلب     

عثات الديبلوماسية األوروبية في األراضي الفلسطينية بطلبه هذا        رياض المالكي إن فياض أبلغ رؤساء الب      
حمل الديبلوماسيين األوروبيين رسالة إلى دولهم وحكومـاتهم        "وأضاف أنه   . خالل لقاء عقده معهم أمس    

عن مخاطر التجاوب األوروبي مع المطلب اإلسرائيلي رفع مستوى العالقات مع دول االتحاد في ظـل                
  ". على قطاع غزةاإلسرائيلي التي يسببها الحصار اإلنسانيةستيطاني، والكارثة استمرار التوسع اال

ديبلوماسي أوروبي شارك في االجتماع، أن فياض أشاد بدور االتحاد األوروبي، لكنـه             " الحياة"وأكد لـ   
تحـاد  إذا وافـق اال   : "ونقل عن فياض قوله   ". يتوقع منه دوراً أكثر حزماً في التعامل مع مطلب إسرائيل         "

على مطلب إسرائيل رفع مستوى عالقتها معه، فهذا يشكل رسالة بالغة السوء إلى شعبنا والعالم، مفادها                
فيـاض قـال إن     "وأضـاف أن     ".أنه يمكن إلسرائيل أن تفعل ما تريد، وفي الوقت نفسه تأخذ ما تريـد             

 اإلسـرائيلية اليوميـة     الفلسطينيين في حاجة إلى دعم دول االتحاد األوروبي من أجل وقف االنتهاكـات            
، ومصادرة الممتلكات في القدس، وفرض الحصار على        األراضيالمتمثلة في االستيطان، وفي مصادرة      

غزة، وأن دعم االتحاد األوروبي في هذا االتجاه يفوق في أهميته أي دعم سابق بما فيه الدعم الذي قدمه                   
  ".في مؤتمر باريس للمانحين

  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  أغيثوا حجاج غزة قبل فوات األوان: ألوقاف اوزارة .٥

دعت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أمس إلى إنقاذ موسم الحج عبـر تمكـين               : سيد إسماعيل  - غزة
حجاج قطاع غزة من السفر للديار السعودية ألداء مناسك الركن الخامس في اإلسالم، محذرة مـن نفـاد               

عبد اهللا أبو جربوع، وكيل وزارة األوقاف       . وأكد د . ء األزمة الوقت، مشيرة إلى وجود مساع حثيثة إلنها      
على وجود مساع حثيثة إلنهاء أزمة حجاج قطاع غزة لهذا العام، مناشداً العاهـل الـسعودي بإعطـاء                  

   .تأشيرات السفر لهم، ليتمكنوا من أداء الشعائر المقدسة قبل فوات األوان
ـ     أن تكلل الجهود والمساعي بالنجاح في اللحظات األخيـرة،          ما زلنا نأمل  ": "فلسطين" وقال أبو جربوع ل

  ". لتدخل الفرحة إلى قلوب حجاج غزة جميعا، ليكونوا مع الحجيج في الديار المقدسة خالل األيام القادمة
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وأكد على وجود وساطة بحرينية إلنهاء األزمة، مشدداً على رفضه وقوع الحجاج ضـحايا للمناكفـات                
 السعودية وضع اإلجراءات المناسبة التي تجنب الحجاج عواقب الخالفات الفلسطينية           السياسية، راجياً من  

  .الداخلية، في مواسم الحج المقبلة
كما عبر أبو جربوع عن استهجانه من ادعاءات حكومة رام اهللا، بمقتل حاج على أيدي رجـال األمـن                   

اد الشرطة، مؤكـداً أن تلـك       بغزة، ووجود خمسة وعشرين شخصا، أصيبوا إصابات بالغة من قبل أفر          
  . األخبار عارية تماماً عن الصحة

   ٢/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  يدين حماس لمنعها الحجاج من مغادرة غزة ويشيد بالسعودية ومصرعبدربه .٦

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية        : عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات   : رام اهللا 
إقدام ميليشيات حمـاس علـى      " أن الرئيس عباس وقيادة منظمة التحرير يدينان         ،ه، في بيان  ياسر عبد رب  

منع حجاج بيت اهللا الحرام من مغادرة قطاع غزة، وسعي هذه الميليشيات إلى التغطية على هذه الجريمة                 
 ".شيراتالنكراء التي ال سابق لها في تاريخنا الحديث، بالزعم أن السعودية الشقيقة لم تمنحهم تأ

المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خـادم الحـرمين الـشريفين، كانـت             "وشدد عبد ربه على أن      
األحرص دوماً على مصالح الشعب الفلسطيني، وعلى الحجاج الفلسطينيين طـوال عـشرات الـسنين،               

ا يمكن أن يـصدق     فكيف يمكن اليوم أن يتغير الحال، ولماذ      . بالرغم من قمع االحتالل وإجراءاته الظالمة     
كما أشاد   ".فلسطيني واحد تلك المزاعم الباطلة لحماس عن عدم منح تأشيرات سعودية للحجيج الفلسطيني            

ـ                " حمـاس "عبدربه بموقف مصر، مشيراً إلى أن التي فتحت أبواب معبر رفح، الميليشيات المـسلحة لـ
 .منعت الحجاج، وعن مسافة بعيدة، من الوصول إلى المعبر

  ٢/١٢/٢٠٠٨عودية، الوطن، الس
  
  مسؤولية ما يتعرض له قطاع غزة"المجتمعين العربي والدولي  يحّمل  الصحة الُمقالةوزير .٧

حمل وزير الصحة في الحكومة المقالة الدكتور باسم نعـيم المجتمعـين العربـي              :  فتحي صباح  -غزة  
عقل اسـتمرار الـصمت     ال ي "واعتبر أنه   ". مسؤولية ما يتعرض له قطاع غزة من موت بطيء        "والدولي  

، "العربي واإلسالمي في وقت نشهد قرارات لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية بكسر الحصار            
  ".قطاع غزة في حاجة إلى قرار فوري بكسر الحصار"مشدداً على أن 

  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  ثاق جنيف النتهاكها مي"اسرائيل" يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على البرغوثي .٨

طالب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغـوثي امـس   : رام اهللا ـ وليد عوض 
بضرورة تحرك المجتمع الدولي وخاصة االطراف المتعاقدة على ميثاق جنيف لحقوق االنسان بفـرض              

لمليـون  عقوبات على اسرائيل النتهاكها حقوق االنسان وفرضها حصارا على اكثر من مليون ونصف ا             
وشدد البرغوثي على ضرورة التحرك الفلسطيني لمطالبـة الـدول الملتزمـة             .فلسطيني في قطاع غزة   

ووصف البرغوثي   .بميثاق جنيف بفرض عقوبات على اسرائيل وتعرية االحتالل االسرائيلي وممارساته         
نة الليبية امس من الوصول     األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، منع قوات االحتالل االسرائيلي السفي         

اإلجراء الوحشي وجريمة وتعزيز لجريمة الحرب التي تقترفها إسرائيل ضد قطـاع          'إلى قطاع غزة، بـ     
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لكسر حصارها على قطاع غزة وفرض عقوبات               .'غزة
  .عليها

  ٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  ي الضفة يطالبون بوقف االنتهاكات بحق اإلعالميين ف"نواب الكتلة اإلسالمية" .٩

طالب نواب الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية، امس، بوقـف االنتهاكـات             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
والممارسات القمعية التي تتعرض لها وسائل اإلعالم في األراضي الفلسطينية من تهديد واعتقال ومنـع               

بدال من نواب   " نواب الكتلة االسالمية  "واب الذين فضلوا تبني اسم جديد لهم        وشدد الن  .توزيع الكثير منها  
كتلة االصالح والتغيير، على أن مثل هذه اإلجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقـوانين الفلـسطينية، وأن                
 الممارسات التي تقوم بها األجهزة األمنية ضد وسائل اإلعالم ليس لها سند قانوني، وأن حريـة العمـل                 

  .الصحافي مكفولة وفقا للقانون األساسي
  ٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 ملة تعيينات جديدة لجهاز المخابرات حصادق على ي عباس الرئيس .١٠

 قالت مصادر أمنية فلسطينية اليوم الثالثاء أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية قد أجرى حملة               :رام اهللا 
مديرا لمحافظات الضفة الغربيـة     )  إسماعيل فراج (يد  تعيينات جديدة في صفوفه حيث جرى تعيين العم       

مديرا في قطاع غزة، كما علم بهذا االتجاه بان الرئيس محمود عباس قد صادق              ) سامي النسمان (والعميد  
ب تقاعـد   قوقالت المصادر انه هذه التعيينات جاءت ع      . على هذه التعيينات التي أصبحت سارية المفعول      

جهاز وفق القانون هذا إضافة إلى ترقية مدير عام الجهاز واحـد مؤسـسي              عدد من كبار الضباط في ال     
الجهاز اللواء توفيق الطيراوي لرتبة وزير ومستشارا امنيا للرئيس أبو مازن ومـدير عـام األكاديميـة                 

 . يشار إلى أن العميد النسمان والعميد فراج من كوادر الجهاز وضباطه منذ تأسيسه. األمنية في أريحا
  ٢/١٢/٢٠٠٨ ،سماوكالة 

  
  "ألسباب أمنية"لحكومة المقالة تطلب من مراسلة إسرائيلية مغادرة غزة اأجهزة أمن  .١١

 غزة بعد ظهـر     ،للشؤون الفلسطينية عميرة هسّ   " هآرتس"غادرت الصحافية اإلسرائيلية مراسلة صحيفة      
. ائيلية للتحقيق معهـا   اإلسرائيلي شمال القطاع، قبل أن تحتجزها الشرطة اإلسر       " إيريز" عبر معبر    ،أمس

عبر الهاتف أثناء احتجازها في مخفر للشرطة في بلدة سـديروت، إن الـشرطة              " الحياة"وقالت هس لـ    
اإلسرائيلية حققت معها في شأن أسباب توجهها إلى غزة التي وصلتها على متن سفينة من جزيرة قبرص                 

غت المحققين بأنها جاءت إلى القطاع فـي        وأضافت أنها أبل  . استقلها برلمانيون دوليون قبل أقل من شهر      
إطار عملها الصحافي المهني، لتغطي مختلف مناحي حياة الفلسطينيين، قبل أن تنهي المحادثة بناء علـى            

. وأعربت هس عن أسفها لقرار الحكومة المقالة إرغامها على مغادرة القطاع فوراً           . طلب رجال الشرطة  
ز األمن الداخلي في وزارة الداخلية أبلغتها بقرار وزيـر الداخليـة            وقالت إن دائرة أمن األجانب في جها      

  ".ألسباب أمنية"سعيد صيام الذي جاء 
ولفتت إلى أن ضباط األمن في الدائرة أبلغوها بأن هناك خطراً على حياتها من دون إعطاء مزيـد مـن                    

 أنها طلبت أن تلتقـي      وأشارت إلى . التفاصيل، أو أي معلومات دقيقة عن طبيعة هذا الخطر أو مصدره          
" حماس"وأوضحت أن شخصيات من     . بأصحاب القرار في الحكومة المقالة، إال أن طلبها جوبه بالرفض         

سعت حثيثاً إلى ثني الحكومة عن قرار إبعادها من دون جدوى، وأبلغتها بأن القرار نهـائي وال رجعـة                   
  .عنه

  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  غزةفينة مساعدات إلى حماس تثمن القرار الليبي إرسال س .١٢
إبحار السفينة الليبية المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية " في "حماس"رأت حركة :  فتحي صباح-غزة 

وثمن الناطق باسم الحركة فوزي برهوم هذه الخطوة، معتبراً أن . "إلى غزة خطوة تحد قوية وشجاعة
ونصف المليون فلسطيني محاصرين في غزة هذا التحرك يدل على اإلحساس بالمسؤولية تجاه مليون "

  ."تحت سمع وبصر العالم أجمع وال يحرك أحد ساكناً
جريمة في ظل المعاناة المتفاقمة في غزة والكارثة التي دخلت كل "واعتبر أن بقاء معبر رفح مغلقاً هو 

ليس "نه وشدد على أ. "بيت وكل مؤسسة ومستشفى وفي ظل إبحار السفن والمتضامنين من كل العالم
هناك أي مبرر إلبقائه مغلقاً وشعبنا لن يقبل أي ذريعة يتذرع بها أحد تتسبب بالموت البطيء 

  .، مطالباً بالعمل على فتح المعبر فوراً"للمحاصرين في غزة
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   شن هجوم على غزة "إسرائيل"الجهاد وحماس تنفيان تلقيهما رسالة تحذير حول نية  .١٣

نفت حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس تلقيهما رسالة إسرائيلية عبر دولـة قطـر     : وسفحكمت ي  -غزة  
تحذرهما من االستمرار في إطالق الصواريخ على جنوب إسرائيل ألن ذلك سيعرض قطاع غزة لعملية               

ـ     " حماس"وقال المتحدث باسم     .عسكرية واسعة وعنيفة   ان ": سـما "فوزي برهوم في تصريحات خاصة ل
قي من قطر رسالة بهذا الخصوص مؤكداً ان االحتالل اإلسرائيلي دائما ما يفكر ويخطط في               حماس لم تتل  

كيفية شن هجوم على قطاع غزة وتدمير برنامج المقاومة وإسقاط حركة حماس كما أعلنه في أكثر مـن                  
مؤسـسات  مشيرا إلي أن هذه األخبار هدفها دق األسافين بين          .مرة واستهداف قيادات المقاومة الفلسطينية    

 .حماس األمنية والعسكرية والسياسية وتشويه صورة حركة حماس
هو رهان خاسر وينم عن إفالس خـصوم هـذه          " حماس"ان أي رهان على تشويه صورة       " وقال برهوم   

 ".الحركة
ومن جانبه نفي كذلك القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام هذه األنباء وأكد ان االجتماع الـذي                  

لجهاد اإلسالمي مع قادة حركة حماس وفي مقدمتهم رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيه نـاقش               عقدته ا 
موضحاً انه تم الخروج من االجتماع باتفـاق        (..) العديد من القضايا ومن بين هذه القضايا اتفاق التهدئة          

 موعـدها   على ضرورة عقد اجتماعات اخري تقييم التهدئة من كافة جوانبها خاصة مع قـرب انتهـاء               
  .المحدد

  ٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  سلطة رام اهللا سطّت على حصة حجاج غزة وغالطت المملكة السعودية: حماس .١٤

ـ أمساتهم المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم السلطة الفلسطينية          :  د ب أ   -القاهرة   " التغريـر " ب
وقال برهوم فـي اتـصال       .هذا العام بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحصة الفلسطينيين في الحج          

هناك سطو على حصة غزة من قبـل الـسلطة بحيـث أن             "هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية في القاهرة        
 ".االخيرة لم تنسق مع غزة وحكومتها كالمعتاد وكالعام الماضي تحديدا فـي توزيـع حـصص الحـج                   

تم تنسيقها مع غزة وأنها تسير على ما يرام         االمور  "وأضاف أن السلطة الفلسطينية أخبرت السعودية أن        
وقامت بااللتفاف على القرعة الرسمية التي أجريت في غزة من قبل حكومة رئـيس الـوزراء المقـال                  
إسماعيل هنية ونسقوا منفردين مع بعض الحجاج من أنصارهم بالقطاع عبر اتصاالت هاتفية وبدون أي               

  ".مستندات رسمية وبدون قرعة
الحجاج الذين سجلوا رغبتهم في الحج مع حكومة هنية وطبقا للقرعة التي أجرتهـا              "ى أن   ولفت برهوم إل  

االخيرة لم يحصلوا حتى االن على تأشيرات من القنصلية السعودية وفي المقابل أيضا لم يحصل الحجاج                
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ازات في قطاع غزة الذين سجلوا مع حكومة رام اهللا عبر الهاتف على جوازات سفرهم حيث أن تلك الجو               
هذا هو السبب الوحيد لعدم سماح حماس لهؤالء الحجـاج          "وشدد على أن    ". محتجزة في العريش بمصر   

  .مع قطاع غزة" من أهالي قطاع غزة وممن سجلوا مع حكومة رام اهللا بالسفر عبر معبر رفح المصري
لين بمعرفـة   ونفى قيادي حماس أن تكون السعودية هي الممتنعة عن إعطاء تأشيرات لحجاج غزة المسج             

السعودية قد غرر بها وتم تضليلها من قبل حكومة رام اهللا           "الحكومة المقالة ، مشددا مرة أخرى على أن         
التي أفهمتهم أن كل شيء على ما يرام وأنه تم التنسيق مع حكومة غزة في توزيع نسبة فلـسطين فـي                     

 ".الحج
 ."عدم تصنيفهم على أي أساس سياسيإدخال كافة الحجاج دون استثناء و"وأضاف أن الحل يتمثل في 

  ٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
 نقدر مواقف السعودية إزاء الحجاج الفلسطينيين: فتح ومنظمة التحرير .١٥

عبر عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عن شكره وتقديره لموقف السعودية وخادم الحرمين 
كبيرة التي قدمتها المملكة لحجاج فلسطين سواء الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز على التسهيالت ال

من حيث زيادة عددهم لهذا العام او للتسهيالت التي قدمتها لهم داخل السعودية وكذلك التزامها الثابت 
كما عبر ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن تقدير القيادة  .بالشرعية الفلسطينية
األشقاء في السعودية وصبرهم على هذه الحملة الظالمة التي تستند إلى االفتراءات "الفلسطينية لموقف 

 ."والتضليل
  ٢/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   في نابلس حصل على عفو جزئياألقصى كتائب من تغتال ناشط "إسرائيل" .١٦

) عامـاً ٢٨(أن قوات خاصة إسرائيلية الحقت الشهيد محمد كمال أبـو ذراع              " قال شهود عيان    : نابس
بهدف اعتقاله، وتمكن من الفرار منهم اال ان أفراد القوات الخاصة أطلقت عليه نيران أسلحتها الرشاشـة        
بكثافة مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة استشهد على اثرها، وقامت تلك القوات بأخذ الجثمان معها                

  .١٩٤٨إلى احد المستشفيات اإلسرائيلية داخل اراضي 
فلسطينية  أن الشهيد هو من ضمن المجموعات المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني             واوضحت مصادر   

واالسرائيلي بخصوص العفو، مشيرةً أن الشهيد كان في طريقه من بيته في شارع القـدس إلـى أحـد                   
  . المقرات األمنية حسب االتفاقيات بخصوص العفو عن المطلوبين لقوات االحتالل

  ٢/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  

  أعوام ٥لشعبية بالمؤبد و لالحكم على مسؤول الجهاز العسكري: رحبعام زئيفي اغتيال .١٧
 في القدس، االثنين، على مسؤول الجهاز  اإلسرائيليةحكمت المحكمة المركزية: عاهد الغلمة - ٤٨عرب

العسكري للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، عاهد غلمة بالسجن المؤبد وخمس سنوات بعد أدانته 
بالمسؤولية واإلشراف على الخلية التابعة للجبهة الشعبية التي قامت باغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي، 

 ردا على على اغتيال أمينها العام أبو ٢٠٠١وصاحب نظرية الترانسفير للفلسطينيين، رحبعام زئيفي عام 
 .اغتيال زئيفيعلي مصطفى في قصف صاروخي استهدف مكتبه في رام اهللا قبل عدة شهور من 

وعقبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار على قرار 
  .  ظالم"محكمة صهيونية الشرعية"المحكمة اإلسرائليية معتبرة أن الحكم الذي أصدرته 

  ٢/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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    ابقاً سيكون حسب ما أعلن عنه سشاليطاستئناف المفاوضات حول : القسام .١٨
أن الحركة لن تتحدث عن صفقة تبادل األسرى بين "أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام : ألفت حداد

الفصائل الفلسطينية وقوات االحتالل االسرائيلي اال وفق ما اعلن سابقاً من شروط ومحددات إلتمام هذه 
ل االسرئيلي حول اطالق سراح تصريحات قادة االحتال"ووصف أبو عبيدة في تصريح صحفي  .الصفقة

من اعتقلوا بعد أسر الجندي االسرائيلي جلعاد شاليط بالمهاترات الداخلية بين أقطاب االحتالل الذين 
وأضاف ان المعادلة بسيطة  .يحاول كل منهم جمع أكبر رصيد من المؤيدين ألسباب شخصية وحزبية

مؤكد جاهزية المقاومة ". لينسوا جلعاد شاليطفصائل المقاومة كاملة أو الفليستجيب االحتالل لشروط 
 .الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

  ١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  " الحلوةعين  " مخيم في ما زالعوض: أبو العينين .١٩

 بـين القيـادات     األمنـي  التنـسيق    أن، أمس،  العينين أبوفي لبنان سلطان    " فتح"اعتبر أمين سر حركة     
 فـي المخيمـات     اإلرهاب اللبنانية تأتي من باب التعاون الجدي إلنهاء ظاهرة          يةاألمنالفلسطينية والقوى   

اننا لن نـسمح ألي     "وقال ابو العينين في حديث اذاعي        .والعمل على تخفيف التوتر على الساحة اللبنانية      
كـداً  مؤ، وذلك بهدف زعزعة السلم االهلي واالستقرار     " جهة سياسية فلسطينية ان تعيد تجربة نهر البارد       

، عبد الـرحمن عـوض    " فتح االسالم "وأكد ان أمير     ".يقف وراءها "العمل على صد استخدام القوة ومن       
مشيراً الى ان الحديث عن وجوده خـارج        ، ما زال داخل مخيم عين الحلوة     ، المطلوب للسلطات اللبنانية  

  ".مجرد افتراء"االراضي اللبنانية 
  ٢/١٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 

  
  دعوتها أولمرت إلى االستقالة وتطالب بالضغط عليهليفني تجّدد .٢٠

 الحاكم في إسرائيل وزيرة الخارجية تسيبي ليفني دعوتها إلى "كديما"كررت زعيمة حزب : الناصرة
وقالت ليفني لإلذاعة العسكرية أمس إن . رئيس الحكومة المستقيل إيهود أولمرت إلخالء كرسيه فوراً

وأضافت . "وضع ال يحتمل" حال أولمرت هو المغادرة، ألن بقاءه على كرسيه  اتّباعه في"المعيار المالئم"
وهذه المعايير تستوجب استقالة أولمرت من "أن الدولة العبرية في حاجة إلى معايير واضحة وتطبيقها، 

  ."منصبه فوراً ومغادرة مكتبه
 يكون قادراً على إثبات إثبات البراءة من حق كل مواطن، لكن أولمرت في وضعه الحالي لن"ورأت أن 

هناك تحديات أخرى في مقدمها المسألة "وأضافت أن . "براءته، وهو جالس على كرسي رئيس الحكومة
يجدر برئيس الحكومة أن "وأكدت أنه . "االقتصادية وأولمرت ال يملك الشرعية للقيام بكل شيء تقريباً

المعايير الصحيحة وهذه هي المعايير التي هذه هي ... يدافع عن براءته كمواطن، ال من موقعه الحالي
طالب أولمرت نفسه الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساف باتباعها غداة قرار المستشار القضائي 

  ."توجيه الئحة اتهام باالغتصاب ضده
.  بنيامين نتانياهو وزعماء األحزاب األخرى إلى مطالبة أولمرت بالتنحي فوراً"ليكود"ودعت ليفني زعيم 

لكن الواضح من . ورأت أن من شأن مطالبات كهذه أن تشكل ضغطاً كبيراً على رئيس الوزراء المستقيل
أقوال ليفني أن نتانياهو ال يعتزم إطالق دعوة كهذه ألولمرت، إلدراكه أن استقالة األخير ستأتي بليفني 

ابات العامة ما قد يفيدها في حملتها رئيسة للحكومة بالوكالة في األسابيع العشرة المتبقية على موعد االنتخ
  .االنتخابية لتثبت لإلسرائيليين أنها جديرة بالمنصب األرفع في الدولة العبرية

 وزير الدفاع ايهود باراك "العمل"ورداً على خبر في إحدى الصحف اإلسرائيلية عن ضغوط على زعيم 
لي المتوقع فوزهما في االنتخابات المقبلة،  واليمين اإلسرائي"ليكود" لمواجهة "كديما"لتوحيد الصفوف مع 
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قالت ليفني إن ال علم لها بأمر كهذا، مضيفةً أنها ترى المعركة االنتخابية المقبلة محصورة بينها وبين 
، مخرجةً بذلك من صورة "أنا أو نتانياهو: االنتخابات المقبلة": وقالت.  بنيامين نتانياهو"ليكود"زعيم 

.  يوما٧٠ًاك الذي تتوقع لهما استطالعات الرأي هزيمة مجلجلة في االنتخابات بعد  وبار"العمل"المنافسة 
: وزادت أنها ستستغل الحملة االنتخابية لتؤكد لإلسرائيليين حقيقة الشعار الذي تتبناه في الحملة

  ."أنا ال أصدقه... نتانياهو"
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 عمل يتراجعاليمين االسرائيلي يعّزز مواقعه وال: إستطالع .٢١
 يوما من موعد االنتخابات العامة، تقدم تكتل ٧١أظهر استطالع جديد للرأي في اسرائيل قبل  -رام اهللا

كذلك تعزز ميل الخريطة الحزبية . والعمل معاً" كاديما"اليميني حزبي يمين الوسط ويسار الوسط " ليكود"
والعمل في الئحة انتخابية واحدة من " اكاديم"الى اليمين مع ظهور اتجاه وضغوط جديدة لتوحيد حزبي 

كتلتين باعتبارهما السبيل الممكن لوقف تقدم أحزاب اليمين الجارف وتأليف حكومة يمينية مستقرة برئاسة 
 .بنيامين نتنياهو" ليكود"رئيس 

الجديدة التي تنافس على مكانة " اسرائيل اليوم"في استطالع جديد لحساب صحيفة " ليكود"وحصل 
 مقعداً في حال اجراء االنتخابات اليوم في ٣٥على " يديعوت أحرونوت" الثانية في اسرائيل بعد الصحيفة

 .وثمانية مقاعد لحزب العمل" كاديما" مقعداً لـ٢٦مقابل 
وجاء في االستطالع ان  كتلة االحزاب اليمينية الدينية تواصل تقدمها أيضاً وتبلغ تفوقا من عشرة مقاعد 

ي القامة حكومة ضيقة مستقرة، أو ايجاد قاعدة صلبة الدارة المفاوضات على اقامة على اليسار مما يكف
 .حكومة وحدة

برئاسة أفيغدور ليبرمان على قاعدة التخلي عن صورة " اسرائيل بيتنا"وأشار االستطالع الى تعزز حزب 
البيت "فيما بين ان  حزب . حزب للمقترعين ذوي االصل الروسي ومن رابطة الشعوب االسيوية

اليمينيين، يواصل تراجعه بسبب غياب  قائد " المفدال"و" االتحاد الوطني"، وهو مزيج بين حزبي "اليهودي
 .بصورة الزعيم لهذا الحزب والخالفات على سبل االنتخاب الداخلي لمرشحيه الى الكنيست

 توزيع االصوات التي والحظ أيضاً ارتفاعاً في عدد المترددين في أوساط ناخبي يسار الوسط، وكذلك في
وبشكل " الخضر"أو لحزب العمل بين أحزاب أصغر، بما في ذلك " كديما"اعطيت في الماضي لـ

فيما يحافظ العرب على قوتهم من دون تقدم أو تراجع في عدد مقاعد . أيضاً" المتقاعدين"مفاجىء 
 .االحزاب العربية

جاه وأحادي المعنى ويشير الى االنتصار الساحق الميل حالياً هو أحادي االت"وخلص االستطالع الى ان  
 ".لليكود ولكتلة اليمين في صناديق االقتراع

 ٢/١٢/٢٠٠٨النهار، 
  
  إعالن حالة التأهب القصوى في تل أبيب .٢٢

األمن االسرائيلي حالة التأهب القصوى صباح اليوم الثالثاء في تل أبيب، تحسبا            قوى   أعلنت    -بيت لحم 
 .لعديد من الحواجز على مداخل ومخارجهالحدوث عملية، واقامت ا

فإنه بناء على معلومات فإن شاباً فلسطينياً أو اثنين ينويان القيـام            " هآرتس"وبحسب ما ورد على صحيفة      
بعملية داخل تل ابيب، وتم نشر هذه القوات حيث تقوم الشرطة وحرس الحدود بمنع دخول السيارات في                 

السيارات بعد فحص دقيق لكل سيارة، ما ادى الى حـصول           بعض الحواجز، وفي حواجز اخرى تدخل       
 .اختناقات مرورية كبيرة في المنطقة
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واضافت الصحيفة انه تم نشر قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود داخل المدينة ويقومـون بحملـة                 
تفتيش وفحص في كل شوارع مدينة تل ابيب، وبحسب الشرطة فـان هـذا االسـتنفار الحاصـل االن                   

 .ف من حدوث عملية هو االخطر منذ فترة طويلةوالتخو
  ٢/١٢/٢٠٠٨ معا،وكالة  

 
  سلطات االحتالل ال زالت تمنع الغذاء والدواء عن غزة... إنسانية بأزمة انذار .٢٣

 االثنين ان معابره التجارية ال      أمس وأعلنتواصلت اسرائيل حصارها لقطاع غزة،      : اشرف الهور  -غزة
 محطة توليد الكهرباء عن العمل، وارغمت ايضا خمس مطـاحن مـن             تزال مغلقة، في وقت توقفت فيه     

  .اصل ست على التوقف بسبب نفاد القمح المورد من اسرائيل للقطاع المحاصر
وقال كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة ان المحطة توقفت تماما عن العمل االثنين بعد ان اسـتأنفت                  

  .طع غيار يرفض االحتالل ادخالهاعملها جزئيا منذ ايام بالرغم من حاجتها لق
وأدت عملية التوقف الى اغراق مناطق كبيرة من القطاع في ظالم دامس، لتعيد مجددا مـشكلة تكـرر                  

  . ساعة يوميا١٢انقطاع التيار الكهربائي لنحو 
توقفـت عـن    ' اعلنت جمعية اصحاب المخابز في غزة ان خمسة مطاحن من اصل ست              من جهة أخرى  
  .' مخزونها من القمح الجيد والرديءالعمل بسبب نفاد

  ٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  حدثاً مهماً بكل المقاييسالملتقى كان : رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى العودة .٢٤

حدثاً "أن الملتقى كان  معن بشور، "الملتقى العربي والدولي لحق العودة"رئيس اللجنة التحضيرية لـقال 
 معتبراً أيضاً ١٩٥٥ لحركة عدم االنحياز في العام ،"مؤتمر باندونغ"بهه بـ، حيث ش"مهماً بكل المقاييس

  ٢٠٠١. لمناهضة العنصرية المنعقد في جنوب أفريقيا في العام "ملتقى دوربان"أنه يشكل استمراراً لـ
تاريخية هذا الحدث، هي التي تفسر حملة الضغوط الضخمة التي قادتها الصهيونية "وأشار إلى أن 

  مية في كل عواصم العالم لمنع انعقاد الملتقى، وللضغط على المشاركين فيه، العال
رداً عملياً على المحاولة الصهيونية إلحياء الذكرى الستين الغتصاب فلسطين "وأضاف أن الملتقى جاء 

بهذه الدرجة من االستثنائية من االحتفالية التي استحضرت كل أصدقاء الكيان الصهيوني في العالم، 
 . "وعلى رأسهم جورج بوش نفسه، عشية رحيله مدحوراً من البيت األبيض

كل فصائل منظمة التحرير قد شاركت بكثافة في هذا المؤتمر، وهذه كانت عالمة خير، ألنه "وأضاف أن 
، "بغض النظر عن خالفات سياسية وتنظيمية، فإن القضايا الكبرى ما زالت قادرة على جمع كل الفصائل

 . "لن يكون هناك أي أشكال وستشارك كل الفصائل وبالفعالية ذاتها" في الملتقيات الكبرى مؤكداً أنه
 ٢/١٢/٢٠٠٨السفير، 

  
 خطة إسرائيلية لتهويد القدس وطرد العرب .٢٥

حذر رئيس وحدة القدس في مكتب الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد : عبد القادر فارس - غزة
 في االعتداء على ١٩٦٧رض لهجمة غير مسبوقة منذ عام الرويضي من أن المدينة المقدسة تتع

وأكد أن النية اإلسرائيلية تتجه اآلن إلى . المقدسات ومصادرة العقارات، و هدم المنازل وطرد السكان
طرد السكان العرب في الثالث السنوات القادمة واستقطاب مليون يهودي لإلقامة في القدس لجعل 

  . ودية بهدف التأثير على أي حل سياسي مستقبليالمقدسيين أقلية في مدينة يه
 ٢/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 
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   ألف متعاط في مدينة القدس ١٥ آالف مدمن و٥يوجد : خبير مقدسي .٢٦
 ألف متعاط ٢٠كشف الخبير المقدسي بشؤون المخدرات عماد الشويكي عن وجود نحو : رامي دعيبس

ة القدس وحدها، وأكد أن المشكلة الرئيسية  ألف متعاط في مدين١٥ آالف مدمن و٥ومدمن ينقسمون إلى 
 عاماً ١٤في هذا الموضوع تكمن في تدني عمر المتعاطين إذ صودفت حاالت تعاط لم تتجاوز الـ

 . عاما١٢ًوحاالت تعتبر شاذة تحت سن 
ولفت الشويكي، في بيان له، اليوم، إلى أنه ليس هناك رقم دقيق أو حقيقي لعدد متعاطي المخدرات في 

 التي قامت بها دائرة اإلحصاء الفلسطيني تشير إلى أن عدد ٢٠٠٧ن إال أن إحصائية عام فلسطي
 ألف متعاط، أما المدمنين منهم على شكل دوري فيقدر عددهم ٤٥ ألف إلى ٣٢المتعاطين يقدر بـ 

 آالف في القدس والضفة والقطاع، أما إحصائيات مؤسسة الميدان المجتمعي فتشير إلى أن هناك ١٠بـ
 . آلف متعاط ومدمن في فلسطين٦٠

  ١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  توقف عملها في الضفة وغزة احتجاجا على تصرفات حكومة فياض " امتانر"وكالة  .٢٧

الفلسطينية البارزة إرسالها امس متهمة حكومـة الـرئيس   " رامتان"أوقفت وكالة أنباء  : د ب أ-رام اهللا 
  .عملها" عرقلة"محمود عباس في رام اهللا بـ 

اء في بيان للوكالة أن وزارة الداخلية في رام اهللا دأبت على التحرش بمراسليها ومنعهم مـن دخـول                   وج
  .المقر الرئاسي لعباس الداء عملهم وأن الشرطة اعتقلت العديد من موظفيها

وقالت الوكالة إنها قررت تعليق عملها في الضفة الغربية وغزة احتجاجـا علـى تـصرفات الحكومـة                  
  .الفلسطينية

  ٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  المستوطنون  مواطنين جراء نهشهم من كالب٣صابة إ: الخليل .٢٨

أصيب في الخليل، امس، ثالثة مواطنين، وذلك جراء نهشهم من كـالب متوحـشة اسـتخدمها                : الخليل
  .المستوطنون اثناء اعتداءات في البلدة القديمة من المدينة

  ٢/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  البرغوثي في االنتخابات الرئاسيةمروان عباس وتساوي : استطالع .٢٩

في الفترة  ) نير ايست كونسلتينج  ( شركة الشرق األدنى لالستشارات       اجرته أظهر استطالع للرأي   :رام اهللا 
نوفمبر الماضي ، أن غالبية الفلسطينيين تؤيد إجراء انتخابات رئاسية          / تشرين الثاني  ٢٩-٢٦الواقعة بين   

سينتخبون مرشح حركة فتح للرئاسة إذا      % ٤٩داية العام المقبل، وأشارت إلى أن       وتشريعية متزامنة في ب   
% ٢٥لمرشـحين آخـرين و    % ١٨و" حمـاس "لمرشـح   % ٩جرت االنتخابات األسبوع المقبل مقابـل       

  .سيمتنعون عن التصويت أو المشاركة في عملية االقتراع
ثي في حال تنافسهما في االنتخابـات     وتساوى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع االسير مروان البرغو        

مـن  % ٥٠الرئاسية، حيث اشارت النتائج الى انه إذا ترشح عباس والبرغوثي سيحصل كل منهما على               
% ٨٥األصوات، أما إذا ترشح لالنتخابات عباس ورئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض فياض، فان             

 % ٨٠رشح لالنتخابات فياض والبرغوثي فإن      للثاني، وفي حال ت   % ١٥سيمنحون أصواتهم لألول مقابل     
  .لفياض% ٢٠سينتخبون البرغوثي مقابل 

  ٢/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  فلتان استيطاني في القدس المحتلةيؤكد وجودالحسيني رفيق  .٣٠
أن " الوطن"أكد رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني، لـ: عبدالرؤوف أرناؤوط -رام اهللا

قررنا أن نجابهه بتجميع "لتان االستيطاني اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وقال هناك نوعاً من الف"
كل الطاقات الوطنية للعمل بيد واحدة من أجل التأكيد على أن كل حجر في القدس ثمين لنا وأننا سنقاتل 

 ".على كل حجر وكل بيت وكل حي في القدس
تمرة في تحويل أحياء المدينة إلى أحياء يهودية من أجل العمليات اإلسرائيلية مس"وشدد الحسيني على أن 

  أن يقولوا مستقبال إن األحياء العربية للعرب واألحياء اليهودية لليهود 
  ٢/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
  ٢٥٠ فلسطينيا قبل ان تفرج عن ٣٣٠ اعتقلت "إسرائيل" .٣١

نقاب امـس عـن أن إسـرائيل تقـوم          كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان ال      : القدس المحتلة 
 .باستخدام الباب الدوار في ملف المعتقلين واالسرى الفلسطينيين

انه في الوقت الذي صادقت الحكومة اإلسرائيلية على اإلفراج عن          "وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها       
  . خالل الشهر المنصرم٣٣٠ معتقالً فلسطينياً اعتقلت ٢٥٠

  ٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
 
  في نوفمبر جميعهم من غزة   شهيدا فلسطينيا١٧: ئيةإحصا .٣٢

 فلسطينيا، ليصبح بذلك عدد الشهداء لهذا العام ١٧المنصرم ) نوفمبر(استشهد في تشرين ثاني : القدس
 شهيدا، و ليرتفع عدد ضحايا انتفاضة األقصى التي اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول ٤٨٨

فإن الشهداء السبعة " قدس برس"وبحسب إحصائية خاصة بوكالة   . شهيدا٥٤٦٢ إلى ٢٠٠٠) سبتمبر(
   عشر سقطوا في قطاع غزة 

الماضي قد وصل ) يونيو(وبسقوط هذا العدد من الضحايا يكون عدد الشهداء الفلسطينيين من حزيران 
  . شهيدا٤٣ إلى

 ١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
  منهجية" إسرائيلية"التعذيب سياسة :  حقوقيتقرير .٣٣

 منظمـة فلـسطينية    ١٤ظهر تقرير حقوقي اعده التحالف ضد التعذيب ومعـه ائـتالف يـضم              أ :نابلس
للتعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين عملية ممنهجـة        " اإلسرائيلية"ان استخدام السلطات    " إسرائيلية"و

  . وشاملة وتخترق اتفاقية مناهضة التعذيب
  ٢/١٢/٢٠٠٨ الخليج، 

  
   معتقال منذ أوسلو١٣٣٧٥شملت اإلفراجات السياسية : فروانة .٣٤

قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، إن اإلفراجات الـسياسية شـملت               :حسن جبر 
  .منذ توقيع اتفاقية أوسلو حتى اليوم)  معتقال١٣٣٧٥(اإلفراج عن 

ت ذات صـلة    وأكد فروانة أن العملية السلمية، وبالرغم مما يمكن أن يسجل عليها من أخطـاء وانتقـادا               
منذ اندالع انتفاضة األقصى حتى اليوم،      )  معتقال ٢١٢٥(بقضية األسرى، ساهمت في إطالق سراح نحو        

  .وذلك عبر سبع دفعات، جميعها كانت في عهد الرئيس عباس
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وأشاد بجهود السلطة الوطنية والرئيس الراحل ياسر عرفات، وبجهود الرئيس عباس وحكومته، من أجل              
براً أنه لوال تلك الجهود المتواصلة واالتفاقيات السياسية السابقة لما أقدمت إسـرائيل             حرية األسرى، معت  

  .على إطالق سراح هؤالء األسرى، وال عن تلك الدفعات من المعتقلين خالل انتفاضة األقصى
 ٢/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

 
  الخليل ضد سياسة العزل في سجون االحتاللفي اعتصام تضامني مع األسرى  .٣٥

نظم نادي االسير الفلسطيني بالخليل، بالتعاون مع لجنة أهالي األسرى فـي المحافظـة، امـس،                : الخليل
اعتصاماً تضامنياً مع األسرى وضد سياسة العزل االنفرادي، التي تطبقها قوات االحتالل داخل السجون،              

  .وذلك امام مقر الصليب االحمر الدولي بالمدينة
ان سياسة العزل التي تطبقها سلطات االحتالل ضـد         " ي االسير بالخليل، في     وقال امجد النجار مدير ناد    

األسرى واألسيرات الفلسطينيين تستهدف تدميرهم نفسياً وصحياً، وتشكل مخالفة صريحة لكل االتفاقيات            
  .االنسانية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة

  ٢/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين،  
  

   بوفاة مريضين٢٦٣ارتفاع ضحايا الحصار الى  .٣٦
أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة مريضين أحدهما ضابط إسعاف، بعد :  رأفت الكيالني-غزة

بوفاة المريضين يرفع عدد ومنعهما من السفر لتلقي العالج خارج قطاع غزة بسبب إغالق المعابر 
  . ضحية٢٦٣شهداء الحصار إلى 

  ١/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
  يجمع مائة قصيدة عن قضية الالجئين الفلسطينيين" ديوان العودة"كتاب  .٣٧

صدر في دمشق ديوان شعري تم إفراده ألدب العودة الفلسطيني، ينتقي مائة قصيدة شعرية عن فلسطين 
لألديب " ديوان العودة"وقد صدر  .خالل أكثر من سبعين عاماً، في عمل هو األول من نوعه بهذا الزخم

   ."واجب"سمير محمود عطية، عن تجمع العودة الفلسطيني والشاعر 
ليشكل إضافة مهمة ونوعية لمكتبة أدب العودة، بما يجعله "إنه يأتي : هويقول القائمون على إصدار

مرجعاً يمكن االعتماد عليه في كثير من الدراسات واألبحاث ذات الصلة، كما أنه يأتي ضمن سلسلة من 
  ". تجمع على إصدارها لرفد قضية العودة بمختلف جوانبهااإلصدارات التي يعمل ال

   ١/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
   األردني تؤكد أن سفينة كسر الحصار تمضي قدما اإلسالميجبهة العمل  .٣٨

 رحيـل   األردنـي  اإلسـالمي  النائب االول لالمين العام لحزب جبهة العمـل           أكد :  طارق الفايد  -عمان
اردنية الى قطاع غزة بهدف كسر الحصار الظالم المفـروض علـى            الغرايبة ان خطوات ارسال سفينة      

  .'تمضي قدما'الشعب الفلسطيني هناك 
وأوضح الغرايبة ان اللجنة المكلفة باالعداد لهذه الرحلة خاطبت رئيس الـوزراء بخـصوص الرحلـة                

  .وطلبت منه تسهيل مهماتها، مبينا أنه الى هذه اللحظة لم يعترض عمل اللجنة اية معوقات
  ٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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 الدول العربية للتدخل الفوري لوقف مخططات تهويد القدس  نقابة المهندسين تدعو : االردن .٣٩
دعا نقيب المهندسين وائل السقا الدول العربية إلى التدخل الفوري لوقف المخططات االسـرائيلية              : عمان

وشـدد علـى    .لمسجد االقصى وتهدد بانهيـاره    التهويدية في القدس المحتلة واالجراءات التي تستهدف ا       
ضرورة مبادرة الدول العربية واالسالمية وبسرعة ووفق خطط مدروسة الفشال المخططات االسرائيلية            

   .التي تستهدف بقعة مقدسة لدى العرب والمسلمين والمسيحين
سين في تنظيم الـدورة     من جانبه ثمن مدير ملتقى القدس الثقافي الدكتور اسحق الفرحان دور نقابة المهند            

وحذر الفرحان فـي الكلمـة التـي القاهـا مـن            . والفعاليات المختلفة لنصرة القدس والمسجد االقصى     
المخططات االسرائيلية والتهويدية للمسجد األقصى والمقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية فـي القـدس،               

وابعادهم عـن مـسقط     " يشهملتطف"والتضييقات المخطط لها من قبل سلطات االحتالل على سكان القدس           
 .راسهم وموطنهم حتى تخلولهم المدينة المقدسة

  ٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
 
  ومصر تُغلق معبر رفح" الفلسطينيون خربوا قضيتهم: "أبو الغيط .٤٠

وصف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط االتهامات لبالده باالنحياز إلى طرف فلسطيني : القاهرة
. ، مؤكداً أن القاهرة ال تكن أي عداوة لحركة حماس" غير دقيقة على اإلطالقمزاعم"ضد آخر، بأنها 

هناك وضعاً فلسطينياً بالغ السوء، "الرسمية، عن الوزير قوله إن " وكالة أنباء الشرق األوسط"ونقلت 
والفلسطينيون خربوا قضيتهم، ويجب أن يعوا جيداً أن استمرار االحتالل مرتبط من بين أمور عدة، 

الجهد المصري لفك الحصار اإلسرائيلي عن غزة عمل على "وقال إن ". ستمرار االنقسام في ما بينهمبا
مسارين، أولهما تحقيق التهدئة التي تتيح فتح المعابر والثاني هو لم الشمل الفلسطيني إلعادة السلطة إلى 

عاقة الحوار، وهو ما يؤدي بدوره إدارة المعابر، إال أن هذا الجهد يعاق نتيجة إطالق النيران، ونتيجة إل
من يطلق القذائف إنما يريد أن "واعتبر أن ". إلى استمرار وضع التوتر الذي تستفيد منه بعض الفصائل

  ". يأخذ مصر مرة أخرى للحرب، واعتقد بأن هذه ليست رغبة أي مصري
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   سقفاً لحّل الّدولتين٢٠٠٩د نهاية محاولة مع اإلدارة األميركية الجديدة لتحدي: عمرو موسى .٤١

كشف األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعضاً من تفاصيل الورقة :  محمد الشاذلي-نيودلهي 
العربية في شأن عملية السالم التي ينتظر أن تنقلها المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيساً للمجلس 

وقال إنها ستركز على تحديد نهاية . ميركي المنتخب باراك أوباماالوزاري العربي، إلى إدارة الرئيس األ
  .  إسرائيلي على أساس حل الدولتين-العام المقبل سقفاً زمنياً للوصول إلى اتفاق فلسطيني 

والدول " إسرائيل"تفسخ العالم العربي وانقسام الصف الفلسطيني أديا مع األسباب الخاصة بـ"وأكد أن 
للسماح للمنظمات بأن "والم الفلسطينيين ".  الذي يواجهنا اليوم في القضية الفلسطينيةالعظمى، إلى الفشل

الخطوط تشابكت فلسطينياً "ورأى أن ". تدخل هذا الخالف واالنقسام، وأن ننتهي إلى حالة مستحيلة
". يوعربياً ودولياً، ومع ذلك فإن الجامعة ودول عربية عدة تحاول إصالح الوضع الفلسطيني الداخل

وقال إن . من الجامعة" مصر هي المفوضة اآلن القيام بدور الوسيط، بتكليف شامل"وشدد على أن 
االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أخيراً لم يقر بفشل المصالحة الفلسطينية، وطالب مصر 

 -فلسطينية : المورفض الوزراء العرب أن تكون هناك عمليتان للس"باالستمرار والفلسطينيين بالتعاون، 
  ". فلسطينية، وأكدوا أن الوساطة المصرية يجب أن تكون األخيرة والحاسمة-إسرائيلية، وفلسطينية 

  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  الجامعة العربية تدين منع السفينة الليبية من الوصول إلى غزة .٤٢
وقال . لوصول إلى غزةمن ا" المروة"دانت الجامعة العربية منع السفينة الليبية :  فتحي صباح-غزة 

األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح، أمس، إن تعرض القوات اإلسرائيلية 
يظهر الوجه العنصري للسياسة االسرائيلية البغيضة التي تعمل على التفرقة في مصادر إرسال "للسفينة 

  ".د أنواع المعاناةالمساعدات لغزة المحاصرة في وقت يعاني الفلسطينيون أش
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  األطراف الفلسطينية بالترفع فوق خالفاتهم البرلمان المصري يناشد .٤٣

كافة األطراف " البرلمان"ناشدت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري :  جمال جوهر-القاهرة 
. الذي سعى إليه حجاج فلسطينالفلسطينية بالترفع فوق خالفاتهم وأن ينحوها جانبا أمام قدسية الهدف 

، الفتة إلى أن "هل وصلت الخالفات والتسلط بالرأي حتى إلى الشعائر الدينية المقدسة: "وتساءلت اللجنة
أحد الدروس والعبر المستفادة من مناسك فريضة الحج هو التجرد أمام الخالق عن األهواء واالنتماءات 

 بالمساواة، وقالت من الذي يملك أن يحرم مسلما انتوى والقدرات ليترسخ في قلوب المسلمين اإلحساس
  .أداء الفريضة وأعد لها العدة من أن يكمل رحلته إلى األراضي المقدسة

  ٢/١٢/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
  والضفة" إسرائيل"أنقرة تبحث عن دور في المصالحة الفلسطينية وغُل يستعد لزيارة  .٤٤

 الفلسطيني بعد مقاطعة حركة حماس -ة لعودة الحوار الفلسطيني تبحث أنقرة عن دور لها في آلي: أنقرة
اجتماع المصالحة الذي كان مقرراً الشهر الماضي في القاهرة، قبل أسابيع من الزيارة التي سيقوم بها 

يناير المقبل، وتشمل لقاء مع /  كانون الثاني٦والضفة الغربية في " إسرائيل"الرئيس عبداهللا غُل إلى 
  .فلسطيني محمود عباسالرئيس ال

وفي وقت استبعد مسؤولون أتراك أن يحمل غُل إلى عباس اقتراحاً محدداً لوساطة تركية، طالما أن طلباً 
في هذا الشأن لم يصل أنقرة من األطراف المعنية، تبدو وزارة الخارجية التركية مقتنعة بضرورة عدم 

وفي هذا السياق، .  الفلسطيني-ر الفلسطيني ترك األمر على حاله وعودة المساعي من أجل عقد الحوا
بعض القوى اإلقليمية قد تكون سعت إلى تجميد "، إن "الحياة"قالت مصادر في الخارجية التركية لـ 

األمور على الساحة الفلسطينية انتظاراً لما سيحمله الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما من سياسات 
مصلحة هذه القوى بقاء الحال "ورجحت أن تكون ".  وإيران وسوريةتجاه المنطقة، خصوصاً في العراق

لكن أوساطاً في الحكومة التركية ". على ما هي عليه لحين اتضاح صورة السياسات األميركية الجديدة
 تركي في شأن الوضع الفلسطيني من أجل - مصري -تعتقد بأنه قد يكون من المفيد فتح حوار سوري 

ناف الحوار وكسر الجمود الحاصل الذي ترى أنقرة أنه ال يخدم القضية الفلسطينية البحث عن سبيل الستئ
ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني على األرض، وأيضاً لسد الذرائع أمام الطرف اإلسرائيلي الذي 

  . سالميستعد النتخابات برلمانية ويتخذ من االنقسام الفلسطيني ذريعة للتهرب من التزاماته تجاه عملية ال
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  لم نبادر لحل الخالف بين حماس وفتح وتركنا المجال للحكومة المصرية : محمد حبيب .٤٥

دعا قيادي بارز في جماعة اإلخوان المسلمين المصرية حركتي فتح وحماس إلى ضرورة : القاهرة
 لجمع الطرفين لتترك إجراء حوار بينهما يقود إلى توافق حول الثوابت، وأكد أن الجماعة لم تبادر

المجال أمام الحكومة المصرية لتقوم بدورها االستراتيجي والتاريخي من خالل وساطتها بين الخصمين 
وأعرب نائب المرشد العام لجماعة االخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب في تصريحات . السياسيين
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ن حركتي حماس وفتح بالوقوف على خاصة، عن أمله في أن يحتفظ النظام المصري باعتباره وسيطا بي
  .الحياد وعلى ذات المسافة بين الطرفين

قامت بها سلطات رام " استيالء"على صعيد آخر، أشار حبيب إلى أن أزمة حجاج غزة ناجمة عن عملية 
  .اهللا على حصة غزة في الحج، ونفى أي مسؤولية لمصر فيها

  ١/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
   "إسرائيل"يه يوميا نتيجة تصدير الغاز لـ مليون جن٥٠مصر تنفي خسارتها  .٤٦

نفى مسؤولون بوزارة البترول المصرية صحة ما نشرته صحف معارضة مصرية عن خسارة : القاهرة
وقال رئيس ". إسرائيل"يوميا نتيجة تصدير الغاز لـ)  مليون دوالر٩قرابة ( مليون جنيه ٥٠مصر مبلغ 

، في تصريحات صحفية، إن ما نشرته صحيفة الشركة القابضة للغازات المهندس محمود لطيف
في هذا الصدد ال صحة له، حيث أن إجمالى المتوسط اليومي لصادرات مصر من الغاز " الدستور"

 مليون ٣٠( مليون دوالر ٣,٦ مليون دوالر يبلغ نصيب مصر منها حوالي ٥,٨لجميع الدول يصل إلى 
 مليون جنيه نتيجة تصدير الغاز ٥٠تخسر يوميا والباقي للشركات، وتساءل فكيف يقال إن مصر ) جنيه
  ؟"إسرائيل"لـ

  ١/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
   خيرية قطرية تعتزم ارسال سفينة محملة باألدوية إلى غزة الجمعةجمعية .٤٧

، ان جمعية قطر الخيرية تعتزم ارسال سفينة محملة "القدس العربي"علمت :  هديل رشاد-الدوحة 
. على غزة" اسرائيل"معة المقبل في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه باألدوية إلى قطاع غزة يوم الج

إننا ننوي إرسال "وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية قطر الخيرية عبد اهللا النعمة في هذا اإلطار 
نتوقع ان "واضاف النعمة ". سفينة محملة بطن واحد من األدوية الى أشقائنا في غزة يوم الجمعة المقبل

زوارق االسرائيلية سبيل سفينة المساعدات القطرية لكننا نتسلح باالصرار وبموقفنا االنساني تعترض ال
ونفى المسؤول في الجمعية الخيرية القطرية اي تنسيق مع الجانب ". المبني على الحق و القانون

 المياه االقليمية لم نطلب اذناً من السلطات االسرائيلية ولن نبحر في"االسرائيلي حول مسار السفينة، وقال 
انها مبادرة من أهل قطر الى أهلنا "، مضيفا "االسرائيلية، ونحن ذاهبون في مهمة انسانية وبشكل قانوني

سوف تحمل السفينة على "وأضاف النعمة قائالً ". في غزة و ال عالقة للجهات الرسمية القطرية بالمبادرة
  ".ألهالي غزة تحثهم على الصبر والمثابرةمتنها باالضافة الى األدوية ناشطين يحملون رسالة 

  ٢/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

  الفلسطيني االنقسام  يستنكر قرارات الجامعة العربية بشأنبيان من المؤتمرات الثالث .٤٨
 اإلسالمي -استنكر بيان صادر عن المؤتمرات الثالثة، المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي 

لقد أملت ": عربية، ما صدر من قرارات في مجلس الجامعة العربية، وقالوالمؤتمر العام لألحزاب ال
ومن بعدها مجلس  بأن تكون المبادرة المصرية لرأب الصدع الفلسطيني، ولو في شك، مؤتمراتنا الثالثة،
ولكن فوجئنا بما عبر عنه وزير الخارجية المصري  مسعيين إيجابيين يتكلالن بالنجاح، الجامعة العربية،

وبقرار مجلس الجامعة العربية بالتمديد لوالية الرئيس  د أبو الغيط من موقف ضد حركة حماس،أحم
لقد اتسم هذان الموقفان بانحياز سافر لطرف فلسطيني ضد اآلخر، كما لو كان . الفلسطيني محمود عباس

بكل ما قد واألخطر على المضي بالمفاوضات السرية ... المقصود منهما صب الزيت على نار االنقسام
تحمله من مخاطر التنازل عن حق العودة وبما يؤدي إلى التوطين والوطن البديل، ومن مخاطر اإلقرار 
بمبدأ تبادل األراضي بما يكرس تمزيق الضفة الغربية وإبقاء المستوطنات والجدار وضياع األغوار 
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نحياز يضع حماس والجهاد وفي المقابل، إن هذا اال. والمضي في تهويد القدس وتهديد المسجد األقصى
وعدد من الفصائل والنخب الفلسطينية في زاوية الدفاع عن النفس والكرامة وإستراتيجية المقاومة ويفقد 
الوسيط المصري ومجلس الجامعة العربية دورهما المأمول في المصالحة وتسهيل الحوار والوصول 

ذلك استعادة وحدة القطاع والضفة الغربية، بالوضع الفلسطيني إلى الوحدة الوطنية الشاملة، بما في 
وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت دورها وانتهت صالحية مؤسساتها بال تجديد ولم يبق 

وطالبت المؤتمرات الثالثة، بضرورة لعقد قمة ". منها إال اسمها وٍأسماء أطرها فارغة من المضمون
التي سمحت بأن يستمر حصار قطاع غزة فيما الدول العربية "ربية عربية طارئة لمراجعة السياسات الع

أما األسوأ المستجد فقد جاء من اإلعالن بأن "وأضافت ". قادرة على كسره من خالل موقف حازم واحد
تقدم إلى الرئيس األمريكي المنتخب باراك اوباما " ورقة عربية جديدة لعملية السالم"ثمة عمال لصوغ 

ربية وبتوقيع أمين عام الجامعة العربية مما يشير إلى تخطي حتى المبادرة العربية سيئة باسم الدول الع
  ". السمعة بتنازالت مجانية إضافية

٢/١٢/٢٠٠٨              
 
 مسؤولية تدهور الوضع اإلنساني في قطاع غزة" إسرائيل" العربية تعيد تحميل الجامعة .٤٩

كامل المسؤولية عن تدهور " إسرائيل"ألمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، تحميل أعادت ا :القاهرة
وحمل السفير هشام يوسف مدير . األوضاع العامة في األراضي الفلسطينية، وبخاصة في قطاع غزة

ة عن المسؤولي" إسرائيل"مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات للصحفيين بالقاهرة، 
واستنكر . تدهور األوضاع اإلنسانية والصحية في األراضي الفلسطينية بشكل عام وغزة بشكل خاص

التصرفات اإلسرائيلية تجاه سفينة المساعدات الليبية ومنعها من مواصلة المسير صوب قطاع غزة لنقل 
 كل ما ينتج من المسؤولية كاملة عن" إسرائيل"وحمل السفير يوسف  .بعض المؤن والمواد األساسية

تداعيات وتدهور لهذا الحصار، مضيفا أن المسؤولية الرئيسة في تقديم المساعدات تقع على عاتق مصر 
 . التي تعمل بكل جهد إليصال هذه المساعدات

  ٢/١٢/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  

 من ضغوط محتملة" إسرائيل"حول دور االتحاد في عملية السالم تثير قلق  وثيقة أوروبية .٥٠
" إسرائيل"االتحاد األوروبي طالب بالضغط على ، أن لقدس المحتلة من ا٢/١٢/٢٠٠٨لخليج،  انشرت

ت  أعد حيث.إلعادة فتح مؤسسات فلسطينية كانت قد أغلقتها في القدس المحتلة وفي مقدمتها بيت الشرق
ج عمل يتعلق  بصفة فرنسا الرئيس الدوري لالتحاد، تتضمن برنام، وثيقة داخلية جديدةالخارجية الفرنسية

  .عرضها خالل اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األسبوع المقبلت والتي سللتسوية للسنة المقبلة،
 وبخاصة من جانب يها عن قلقها من أن تشكل هذه الوثيقة ورقة ضغط دولي عل"إسرائيل "عبرتوقد 

رجحت مصادر فيما  .لوثيقةالرئيس األمريكي الجديد باراك أوباما الذي سيقدم له االتحاد األوروبي ا
 حيث تشدد على ضرورة. سياسية أن تؤدي خطة العمل األوروبية إلى صدام مع الحكومة اإلسرائيلية

العمل على تعزيز مراقبة المجتمع الدولي بكل ما يتعلق بتطبيق المرحلة األولى من خطة خارطة 
 وأن تحارب ،الحواجز في الضفةلالستيطان وإزالة " إسرائيل"الطريق، من خالل التشديد على وقف 

  .السلطة الفلسطينية النشاطات المسلحة للفصائل
وفيما يتعلق بقضية القدس تشدد الوثيقة على أن حل مكانة القدس كعاصمة للدولتين يشكل مفتاحا لبناء 

منية تؤكد ان االتحاد األوروبي سيكون مستعدا لالضطالع بدور في الترتيبات األكما . الدولة الفلسطينية
تشدد على ضرورة التوصل على صعيد الالجئين و. التي يتوصل إليها الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني
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، وقد ابدى االتحاد استعداده للمشاركة في إنشاء وتنشيط تهمالى حل واقعي وعادل ومتفق عليه لقضي
  . وتحسين أوضاعهمهممنظومة دولية لتعويض

  الفرنـسية  مساعد المتحدث باسم الخارجية   ، أن   باريسمن   أ ف ب   عن ٢/١٢/٢٠٠٨ الدستور،   ونقلت
هذه الوثيقة ليـست خطـة      " قال ان    ،"هآرتس"ردا على سؤال حول معلومات نشرتها       وفريديريك ديزانيو   

 ".انها وثيقة داخلية ترمي الى تطوير افكار الدول االعضاء حول مساهمتها في عمليـة الـسالم               .. سالم
ة بعض المقترحات حول الدور الذي يمكن لالوروبيين ان يلعبوه بعد توقيـع             تقدم الوثيق "واضاف ديزانيو   

  ".اتفاق سالم
، أن الوثيقة التي تحدثت عنها الناصرة مراسلها من أسعد تلحمي عن ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، وأضافت 

 تشير إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بنشاطات عدة لتحسين الوضع األمني في الضفة صحيفة هارتس
وعليه، ينبغي على إسرائيل أن تنقل إلى السلطة السيطرة األمنية على أجزاء كبرى من الضفة، "غربية، ال

  ." يجب توسيع حضور قوى األمن الفلسطينية أيضاً خارج المدن الفلسطينية٢٠٠٩وفي العام 
  
   مليون دوالر لألراضي المحتلة٢٧٥ تطلق مناشدة لجمع األونروا .٥١

، في ٢٠٠٩ مليون دوالر لألراضي الفلسطينية المحتلة لعام ٢٧٥ارئة بقيمة أطلقت األونروا مناشدة ط
من سكانه % ٥٠ بينما يعيش أكثر من ، %٤٢الوقت الذي وصلت فيه نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 

  .تحت خط الفقر
ضي وأوضح مدير اإلعالم في األونروا مطر صقر إلى أن آخر اإلحصائيات واألرقام المتوفرة عن األرا

خاصة فيما يتعلق بالبرامج اإلنسانية التي و ،المحتلة تنذر بكارثة إنسانية حقيقية ما لم يتم فتح المعابر
   .تديرها وتشرف عليها األونروا

  ٢/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  

 لدعم االنساني قلق من األوضاع المتدهورة في قطاع غزةل األوروبي المفوض .٥٢
األوروبي للتنمية والدعم االنساني، من مقره في بلجيكا،  عن قلقه            عبر لويس ميشيل، المفوض      :بروكسل

 وجدد في هذا السياق التأكيد على إدانة        .المتزايد تجاه األوضاع االنسانية االخذة بالتدهور في قطاع غزة        
إغالق المعابر والحـدود يعـد بالعقـاب        إال أنه اعتبر أن     اطالق الصواريخ على المدنيين اإلسرائيليين،      

 . كونه يأتي ضد القانون االنساني الدوليمشدداُ على إدانة ذلكماعي، الج
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   يتعهد بتحقيق السالم في الشرق األوسطأوباما .٥٣

فـي   تعهد الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما خالل مؤتمر صحفي عقـده           : هدي توفيق  - واشنطن
م في الشرق األوسط وضمان بقاء الجيش األمريكي أقوي قـوة            بالسعي إلي تحقيق السال    ،وغمدينة شيكا 

  . مجددا التزامه بالقضاء علي تهديد اإلرهاب،علي وجه األرض
  ٢/١٢/٢٠٠٨األهرام، 

  
  نحن مع الحوار برعاية عربية او رعاية مصرية عربية : أبو مرزوق .٥٤

، موسى ابو مرزوق، "سحما"أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  من محمد ابو خضير-دمشق | 
من يتحمل الفشل في عقد الحوار بين حركتي فتح وحماس، هي السلطة الفلسطينية في رام اهللا التي "ان 

ونفى في . "صعدت من وتيرة االعتقاالت بين صفوف ابناء وكوادر وقيادات الحركة في الضفة الغربية
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، "لحركة لعدم التوجه الى القاهرةممارسة اي جهة الضغط على ا" في دمشق، "الراي"لقاء خاص مع 
  ."استقاللية الحركة والتزامها اتخاذ القرار المؤسسي"منوها الى 

بالمستقبل في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم "وعبر عن تفاؤله . واشاد بتحسن العالقة مع االردن
ائيلية الرجاع الحوار الى الحديث عن المبادرة العربية مناورة اسر"واعتبر ان . "ومنطقة الشرق االوسط

لكننا لن ... قلنا للعرب ان ينطلقوا لتطبيق مباردة السالم العربية كما يشاؤون": واكد. "نقطة الصفر
  ."نعترف بالكيان الصهيوني
  :وفي ما ياتي نص الحوار

  ما حقيقة أسباب عدم توجهكم الى القاهرة للحوار الفلسطيني الذي كان مقررا ؟• 
يني هو قرار داخل الحركة، والمصالحة هي قرار وخيار خطته الحركة منذ اليوم االول  الحوار الفلسط-

 يونيو، ١٤ يونيو الماضي، وكانت المكالمة االولى بيننا وبين المسؤولين في مصر بدأت في ١٣في 
واجرى االخ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتصاال هاتفيا مع رئيس االستخبارات 

ة المصرية عمر سليمان، تحدث فيه عن تقديره لجهود مصر المتعلقة بالحوار والمصالحة، وترحيب العام
 يونيو يتعلق في رام اهللا او في غزة لتثبيت ما هو مثبت في ١٤حماس بذلك ولم يكن هناك اي اجراء في 

  .الوقت الحاضر
 مؤامرة كانت تريد ازاحة ونحن لم نسعى الى هذا االنفصال، ودافعنا عن الشرعية ووقفنا في وجه

المنتخبين ومن لهم الحق الدستوري كنتيجة طبيعية لالنتخابات، وهذا الحوار من اجله ولجنا كل االبواب 
التي سعت الى المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية و تعاملنا بايجابية مع كل هؤالء والحقنا من لم يفتح 

 من اجل هذا الهدف الذي وضعناه منذ البداية، ونحن بال ابوابه لهذه المصالحة مطالبين اياه بالتحرك
جدال نريد انهاء الوضع الشاذ السائد حاليا في الساحة الفلسطينية ووضع حدا لالنقسام السياسي والتراشق 

  .االعالمي
صحيح ان حوار القاهرة بدأ متاخرا، لكن ان تأتي متأخرا خيرا من اال تأتي ابدا، ونحن قبلنا هذا الحوار 
رغم وجود تحذيرات بأن هناك مطبا يعد لنا والصطفاف عربي في مواجهة الحركة واتفاق فلسطيني 
يجري ترتيبه في مواجهتها، ومع ذلك تعاملنا بعقل وبقلب مفتوحين وبايجابية كبيرة بيننا وبين االخوة في 

 الثامن من اكتوبر، مصر الذين رعوا الحوار النه كان االجتماع االكثر تحديدا وحسما هو الذي عقد في
الذي اتفقنا فيه مع الجانب المصري على قضايا عدة، ابرزها تشكيل اللجان والحل رزمة واحدة والحوار 

 او بين الرئاسة والمجلس "حماس" و"فتح" مسبقا قبل الحوار الشامل، الن الخالف في اساسه بين "فتح"مع 
  .ها من الفصائلالتشريعي، وال خالف معنا مع الديموقراطية مثال وغير

ونحن في نظام برلماني رئاسي حيث يوجد شرعيتين اساسيتان في الساحة الفلسطينية، هما شرعية 
الرئاسة وشرعية المجلس التشريعي، ولذلك نحن نظام رئاسي برلماني وال بد من اجتماع مسبق بين 

وافقنا على مسميات اللجان الجانبين وكان ذلك بالتوافق مع مصر خالل اجتماع الثامن من اكتوبر، كما ت
وتوافقنا على ان الورقة المصرية يجب التفاهم حولها قبل ان تدفع في اجتماع الفصائل، ووجدنا . الخمس

ان كل هذه التفاهمات تبخرت في اللقاء الثاني مع الجانب المصري، ثم ذهبنا الى لقاء اخر في بداية 
ا على جدول االعمال، فوجدنا موقفا مصريا مغايرا لما نوفمبر ووضعنا كل هذه النقاط التي توافقنا عليه

كان عليه ووجدنا ان هناك ما يسمى اعالن القاهرة وليست الورقة المصرية وهذه حلت اشكالية الخالفات 
 لرفض فتح لهذا "حماس" و"فتح"السياسية في بنود الورقة المصرية، ووجدنا انه ليس هناك لقاء بين 

  .اللقاء
تيبات ال تتضمن الحوار حيث يقضي الترتيب االول بان يلتقي الناس في اليوم االول ووجدنا بان التر

للتفاهم على مسألتين، التوقيع على بيان القاهرة والقضية الثانية هي التفاهم على بيان القاهرة والثالثة 
مين العام للجامعة تسمية اللجان ومهامها، وفي اليوم التالي فوجئنا بثمانية وزراء خارجية، اضافة الى اال
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العربية عمرو موسى، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقون خطابات سياسية في الفصائل 
الفلسطينية ثم ينفض اللقاء و يتحول الى حوارات حول مهام اللجان المتوافق عليها وانه ليس هناك 

  .مصالحة
الضفة الغربية وتحدثنا مع االخوة ونشأ شيىء جديد وهو زيادة االعتقاالت بين صفوف الحركة في 

المصرية بوضوح بان هنالك اجواء غير متوفرة للنجاح في هذا الحوار، وزادت وتيرة هذه االعتقاالت 
 ٦٢٠في الشهرين اللذين بدا االخوة المصريون فيهما االعداد للحوار الفلسطيني، وقدمنا قائمتين تضمان 

 اجراء حوار وان يكون هناك مصالحة بينما تجري معتقال في سجون الضفة الغربية، وكيف يمكن
االعتقاالت على قدم وساق في الضفة الغربية، وطغى ذلك على اجواء الحوار والترتيبات، وشعرنا بان 
هناك قضايا عدة ال يمكن حلها مالم تتوقف حملة االعتقاالت وال يمكن ان يقوم الحوار في اجوائها، ومن 

العمل على تعديل هذه الصورة و تصحيح المصالح والضغط على السلطة هنا طالبنا االخوة في مصر ب
الفلسطينية لوقف االعتقاالت واخراج وفد الضفة للحوار واالفراج عن المعتقلين، ومع ذلك ال حياة لمن 

 الى امتناعها عن التوجه الى القاهرة، فهذه المهزلة ال يمكن "حماس"تنادي في سلطة رام اهللا، ما دعا 
ومن هنا كان القرار المصري بتأجيل الحوار بعدما اعتذرت الحركة .  من خاللها الى اية نتائجالوصول

  .عن عدم المشاركة في الحوار
  كيف ترون نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب؟• 
 من دون شك ان اجتماع وزراء الخارجية االخير تعرض الى هذه المسالة وعالج قضايا عدة والحوار، -

د ان هذا شيئ ايجابي ان يدعو الى الحوار، فنحن مع الحوار، وقلنا منذ البداية نحن مع الحوار واعتق
برعاية عربية او رعاية مصرية عربية، وطالبنا الدول العربية بالتدخل النجاح هذا الحوار، وايضا نحن 

ة الغربية من اعتقال نعتقد انه لم يتعرض وزراء الخارجية العرب الى هذه التجاوزات الموجودة في الضف
للمقاومة على خلفية المقاومة وموقفهم السياسي وخيارهم االستراتيجي واغالق المؤسسات والجمعيات، 
وهذا كله لم يتعرض له وزراء الخارجية العرب، وهذا امر مؤسف وايضا وزراء الخارجية قرروا شيئا 

بوا موسى بان يتابع هذه المسألة مع ايجابيا ان يرسلوا مساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح وطال
االخوة في القاهرة وهذا شيئ ايجابي، لكنه غير كاف، فنحن نطالب الدول العربية والجامعة العربية 

  .بكسر الحصار المفروض على القطاع وليس فقط تقديم مساعدات
عية في قضية الرئاسة ، فنحن نعتقد بان المرج)أبومازن(اما القضية الثالثة، فهي تتعلق بالتمديد لعباس 

هي القانون االساسي، فتمديد رئاسته انتهاك لهذا القانون وال يوجد نص في القانون االساسي يعطي الحق 
، وبالتالي فان موقفهم غير صحيح، وكان من الواجب )ابو مازن(لوزراء ا لخارجية العرب بتمديد رئاسة 

 بان االنقسام هو احد العوامل التي تحول دون اجراء عليهم المطالبة باجراء انتخابات رئاسية، ونحن نعلم
في موقعه حتى تحقيق ) ابو مازن(انتخابات، لكن ان تضع العربة امام الحصان بمعنى ان يبقى 

المصالحة وان يكون غير معني بالمصالحة، واالولى لنا أال نخالف القانون االساسي ال في الجامعة 
 وفق ٢٠٠٩لتزم انتهاء والية عباس في التاسع من يناير العام العربية وال في موقع الرئاسة وان ن

القانون، ويجب اجراء انتخابات والمصالحة هي هدف نصل اليه جميعا باذن اهللا سواء قبل تحقيق توافق 
  .حول االنتخابات او بعد ذلك

ي احمد ابو لقد تم تحميلكم مسؤولية فشل الحوار بطريقة غير مباشرة من قبل وزير الخارجية المصر• 
  الغيط، كيف تردون على ذلك؟

 اعتقد ان الملف موجود لدى الوزير عمر سليمان، وارى ان تحميل الحركة مسؤولية فشل الحوار قبل -
ان يبدأ أمر مستغرب، فنحن لم نشرع في الحوار حتى نقول انه فشل ونحن اعتذرنا عن عدم حضوره، 

وبالمناسبة حينما يكون الراعي يحمل موقفا من هذا ونقول انه يجب ان يكون هناك ترتيبات صحيحة، 
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النوع اعتقد ان هناك مشكلة حقيقية في هذه المسألة، وال يجوز للراعي ان يكون طرفا وان يكون قاضيا 
  .في الوقت نفسه

ما هو موقفكم من محاولة تغيير قانون االنتخابات بحيث يكون انتخاب حسب النسبة وانتخاب اللجنة • 
   لعباس رئيسا؟"فتح"ـ المركزية ل

 ليس من صالحية اللجنة المركزية تعيين فرد واحد في المجلس الوطني عوضا ان يكون هناك -
انتخابات للرئيس، فالمجلس الوطني هو الذي انتخب ياسر عرفات رئيسا لدولة غير موجودة وانتخب 

ه ال يوجد دولة، ونحن مجلس وزراء مكونا من عضو واحد هو فاروق القدومي وزيرا للخارجية مع ان
نقول على ابو مازن ان يعين بقية اعضاء مجلس الوزراء للدولة الفلسطينية التي اعلن رئيسا لها حتى 

  .تكتمل هذه المهزلة
اما في ما يتعلق باالنتخابات النسبية، فهناك لوائح انتخابية منظمة وهناك قانون اساسي، وهناك قانون 

ذا القانون، وليطرح االخوة في هذا المجال ما يطرحوه، ونحن ال انتخابات، وهناك مجال لتعديل ه
نعترض على اي طرح يتم نقاشه داخل االطر القانونية في المجلس التشريعي وغيره، ويجب عليهم 
احترام القانون االساس وكيفية صناعة القانون، والقانون ال يصنع بمراسيم رئاسية وال بكم غير مؤثر في 

 فصيال لم ١٣ة، فكيف يتحدثون عن انتهاج نسبية في االنتخابات و منظمة التحرير تضم الساحة الفلسطيني
 ٣ في المئة في االنتخابات الماضية واكبر فصيل حصل على ١٠ينجح عدد كبير منها في الحصول على 

  .مقاعد في التشريعي او ثالثة ارباع مقعد، وهناك من لم يتمكن من نسبة الحسم
يز على ترويج المبادرة العربية والوفود االجنبية تزور رام اهللا خالل االشهر الستة يجري حاليا الترك• 

الماضية وقد سمعنا ان نحو الفي كاتب وسياسي في اسرائيل يطالبون حكومتهم بالموافقة على المبادرة 
  العربية، ما هو موقفكم من هذه المبادرة؟

راحل وهم يسعون الى الوصول الى نهايتها ثم  ان هذا اسلوب اسرائيلي في كل مرحلة من هذه الم-
، وبالمناسبة "صفقة اوسلو"يبدأون من نقطة الصفر بمبادرة جديدة، لذلك نجدهم يريدون قلب كل ما في 

كل هذه االصوات التي تتحدث عن المبادرة العربية التي يرون انه يجب التحاور حولها قبل قبولها يمعن 
يلي ويريدون تعديلها وفقا للرؤيا االسرائيلية، وما تم تسريبه عن نتائج انها غير صالحة للقبول االسرائ

المفاوضات هو اكثر اهمية من المبادرة العربية، فكيف يتراجعون هذا التراجع خصوصا في قضية 
الالجئين وتبادل االراضي، واعتقد ان هذه مناورة اسرائيلية الرجاع الحوار والنقاش الى نقطة الصفر 

هناك ولكن المبادرة العربية باقية على ما هي عليه من بنود التي قال الرئيس حسني مبارك والبدء من 
انها غير مقبولة من جانب اسرائيل، واعلنا موقفنا من هذه المبادرة منذ انطالقها وقلنا ان للعرب ان 

 االعتراف بالكيان ينطلقوا لتطبيق هذه المباردة كما يشاؤون، لكننا نقول ان هناك قرارا في الحركة بعدم
  .الصهيوني، لذلك عندنا تحفظ في ما يتعلق باالعتراف في الكيان الصهيوني

هناك تصور بان ادارة الرئيس االميركي المنتخب اوباما تبني تحركها المقبل على المبادرة العربية • 
ت مع حركة وانها بصدد طرح مبادرة تستند في بعض بنودها على المبادرة العربية وانه جرى اتصاال

 في الخارج او في الداخل لجس النبض تجاه تلك المبادرة، هل جرت بينكم وبين فريق اوباما "حماس"
  اتصاالت؟

 في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني وهو أوسطية ان فريق اوباما لم يحدد حتى االن سياساته الشرق -
كلينتون، وحتى االن خياراته غير  السابق بيل األميركي الرئيس إدارةالفريق نفسه الذي كان في 

واضحة، وهناك وجهتا نظر لدى يهود الواليات لمتحدة واسرائيل، وهناك اختالفات بين الطرفين، واعتقد 
ان لكل واحد منهما وجهة نظره في كيفية الخروج من الصراع وحتى االن لم تتحدد هذه المسألة في 

وال مع السلطة الفلسطينية من جانب ادارة اوباما،  "حماس"كيفية الخروج، وليس هناك حوارات ال مع 
  . وال اساس له من الصحة"حماس"وانفي وجود اي اتصال بين ادارة اوباما و حركة 
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هناك من يتهمكم بانكم لم تتوجهوا الى القاهرة الرتباطاط اقليمية وبفعل ضغط من ايران وسورية، ما • 
  لخارج؟ الداخل وا"حماس"ردكم؟ وهل يوجد خالفات بين 

 هي حركة شورية و "حماس" توجد ادعاءات كثيرة في الساحة السياسية واتهامات اكثر، فالكل يعلم ان -
 اخذت اي قرار في "حماس"مؤسسية و تتخذ قرارها من خالل مؤسساتها واليوجد احد يستطيع القول ان 
يعلم علم اليقين ان الحركة اي اتجاه ومعروف كيفية معالجة الحركة للمنعطفات واالستراتيجية والجميع 

 الداخل والخارج، فانه توجد تباينات في وجهات "حماس"مستقلة، واما ما يشاع عن وجود خالفات بين 
النظر لكن في المحصلة يلتزم الجميع القرار المتوافق عليه وتتخذ الحركة قرارها بمؤسسية عالية جدا 

  .ومستقلة وبديموقراطية حقيقية
ه الهرطقات، والحركة تعتز بصداقاتها وبحلفائها وتعتز بمواقفها واستقاللها لذلك دعنا من كل هذ

وانجازاتها وعلى االقل قراراتنا ال دخل للجنة الرباعية الدولية فيها، وال للمجتمع الدولي، وال السرائيل، 
  .وهي النقطة االساسية التي يحاربنا الجميع من اجلها

 مع االردن، والتقى وفد من الحركة مسؤولين اردنين رفيعيي "اسحم"هناك تطورات ايجابية في عالقة • 
  المستوى، فمتى نرى مشعل يزور عمان؟

 عالقتنا مع االردن تسير بطريقة صحيحة، ورغم بطء سير تحسين العالقة الثنائية اال انه يحقق تقدما -
مل الكثير من اوجه التعاون يوميا، واتوقع ان يكون هناك آفاق للتعاون بيننا والمستقبل سيكون واعدا يح

  .المشترك
ما رؤية الحركة للمستقبل في ضوء والية اوباما وانتهاء والية رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود • 

  اولمرت واالنتخابات االسرائيلية التي قد يفوز بها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو؟
مستوى العالم والمنطقة ليس فقط بقدوم اوباما واالزمة  بال شك هنالك عالم جديد و تغيرات كبيرة على -

المالية العالمية الفشل االميركي في اكثر من موقع وخصوصا في جورجيا، وهناك متطلبات للمرحلة 
الحالية تختلف عما كان في السابق، واعتقد اننا متفائلون وان المستقبل سيكون افضل من الماضي في كل 

  .مكوناته
  ٢/١٢/٢٠٠٨الراي، الكويت 

  
  حجاج حماس وأسراها والدولة العباسية .٥٥
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أضم صوتي إلى صوت صحيفة القدس العربي بإدانة كل الذين يريدون المساس بسمعة المملكة العربيـة                
السعودية وقياداتها بال وعي وبال حق، فالحملة الصحفية التي شنت على المملكة في القاهرة دفاعا عـن                 

مصري المحكوم عليه قضائيا حملة غير مبررة، ألن الطبيب وبعض معاونيه ارتكبوا جملة من              الطبيب ال 
المخالفات المهنية والتي يصل بعضها إلى حد الجرائم الكبرى، وال يمكن ألي دولـة أن تتـسامح فـي                   

 المطبـق   القضايا التي تلحق ضررا باإلنسان، لقد اتخذت في حقه جميع اإلجراءات القانونية طبقا للقانون             
في المملكة على الناس أجمعين، واستغرب من تلك الحملة الظالمة على المملكة فـي بعـض الـصحف                  
المصرية والتي ال تستند إلى حقائق أو معرفة بما حدث لذلك الطبيب المدان، وأقول إن ما يجـري فـي                    

تعرضون له فـي    مصر ضد مواطنين عرب أحيانا كانتهاك حرمات أمالكهم بحكم الغياب عنها، أو لما ي             
األماكن العامة أشد ألما وخارج عن القانون، ولم يحرك ساكنا ضد تلك المخالفات القانونية، ولم تتناولهـا                 

أضيف إلى ذلك السعودية دولة مهمة لالقتصاد العالمي ودعوتها إلى اجتماع           .الصحافة المصرية المبجلة    
القتصادية، صحيح أن هناك خلال في التنظيم       العشرين في واشنطن أمر في غاية الموضوعية من الناحية ا         

دول " لنـادي األغنيـاء     " لذلك االجتماع وهو عدم دعوة أمير دولة قطر بصفته رئيس الدورة الحاليـة              
مجلس التعاون الخليجي، وعدم دعوة األمين العام لدول المجلس أيضا، لكـن مـاذا يـضير الـصحافة                  
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ى ذلك االجتماع، ولماذا التصريحات الجارحة ضد المملكة        المصرية في دعوة الملك عبد اهللا آل سعود إل        
التي نطق بها الوزير المصري السيد بطرس على شاشات التلفزة العالمية، أمور مـستغربة ومدانـة ألن       

الذي هو نادي مرحبا به أمريكيا، والكاتـب ال         " نادي االعتدال   " المملكة أيضا هي عضو مع مصر في        
أعتقد أن تلك الصحف المصرية الهائجة هذه األيـام         " نادي االعتدال العربي    " يتفق إطالقا مع توجهات     

على السعودية أصابتها الغيرة من المملكة، والكاتب يقول ليس من حقها أن تغير من أي دور عربي ألن                  
  .مصر تنازلت طواعية عن دورها القيادي وعلى كل األصعدة

)٢(  
ين الشريفين وإخوانه بأن يفرجوا هم إخواننا حجـاج قطـاع           في هذا السياق فإني أتوجه إلى خادم الحرم       

غزة ويأمرون بتذليل كل الصعاب التي اعتورت طرق تحقيق أمنية العمر عند بعضهم قبـل المـوت أن                  
ال نقبل على المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبد اهللا آل سـعود أن              . يؤدوا مناسك الحج هذا العام      

المساواة بما فعلت وتفعل إسرائيل من التمييز بين أتباع محمود عباس فـي رام اهللا،               ينظر إليها على قدم     
  .وأنصار حركة حماس في قطاع غزة 

باألمس أفرجت أو ستفرج إسرائيل عن عدد من المحتجزين لديها من المنتمين إلى حركة فتح المعاديـة                 
 لم تمنح تأشيرات للحج للمرشحين مـن        لحركة حماس، وفي الوقت ذاته تتناقل وسائل اإلعالم أن المملكة         

قبل حكومة تسيير األعمال المقالة في غزة علما بأنها جرت في ظل عدالة يشهد لها كل شريف في غزة                   
إنني على يقين بأن مبادرة تصدر من الملك عبد اهللا في شأن الترحيب بحجاج              .. وال ينكر عدلها إال ظالم      

ها عند كل شرفاء هذه األمة المبتالة إنها بذلك تكون حققـت            قطاع غزة المختلف عليهم ستكون لها صدا      
، وسيقطع الطريق على كل من يتـصيد فـي          .إنجازا عربيا وإسالميا سيخلده التاريخ للمملكة السعودية        

إني أرجو مع غيري من المسلمين أن تحسم المملكة هذا الخـالف فـي              . الماء العكر للنيل من المملكة      
  .أسرع وقت ممكن

)٣(  
ول السلطة العباسية في رام اهللا بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ونسأل هـل الـشعب                 تق

الفلسطيني هم حركة فتح وأنصارها فقط؟ وهل الشعب الفلسطيني المقصود هم القابعون في رام اهللا، فـي   
لدولة العباسية وما   المقاطعة وما حولها؟ نريد أن نعرف منهم الشعب، هل أهل غزة مصنفون إلى أتباع ا              

عداهم يحق لهم اإلقامة فيها على أن يكون تصنيفهم من أهل الذمة؟ ما هو المبرر الذي تفرج إسـرائيل                   
 أسيرا فلسطينيا من أنصار وكوادر فتح فقط، وماذا عن أنصار وكـوادر وقيـادات               ٢٥٠عما يزيد على    

  الفصائل األخرى؟ أليست الدولة العباسية مسؤولة عنهم؟
ب ونعبر عن سعادتنا كل ما حرر سجينا من أي سجن سواء كان سجنا إسرائيليا أو عربيـا أو                   نحن نرح 

أمريكيا، بل نحن نطالب بإطالق سراح كل المعتقلين في كل السجون إن كانوا أصحاب رأي أو مواقـف                  
  .وطنية، لكن في الحالة اإلسرائيلية الفلسطينية نحتاج إلى وقفة تأمل

ي ويشاركني الماليين من العرب، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبـد اهللا أن             أكرر مناشدت : آخر القول 
يفرج كرب حجاج قطاع غزة بأي ذريعة كانت وأن يسهل أمر حجهم فال نعلم من منا سيكون في حـج                    

  .العام القادم على قيد الحياة
 ٢/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  الحجاج الفلسطينيون  .٥٦

  داود الشريان
 من جهة، وبين الفلسطينيين "حماس" و "فتح"معابر الفلسطينية، والعالقة المتأزمة بين تعقيدات اغالق ال

والمصريين من جهة ثانية، سمح لبعض وسائل اإلعالم الحديث عن ما سمي انحيازاً سعودياً لطرف ضد 
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آخر في قضية تأشيرات الحجاج الفلسطينيين، واستخدام شعيرة الحج كوسيلة سياسية للضغط على 
لكن قراءة تطورات الموضوع بهدوء، ومراجعة الطريقة التي تتم فيها عادة عملية منح . "اسحم"

تأشيرات الحج، وسفر الحجاج القادمين من االراضي المحتلة سنوياً سيكشف بوضوح ان السعودية ال 
  .يةفهي وقعت ضحية المناكفات واإلجراءات السياسية بين األطراف الفلسطين. عالقة لها بكل ما قيل

قضية الحجاج الفلسطينـــيين تعكس جانــــباً بسيطا من االنقسام والصراع بيـــــن غزة 
فقضــــية الحجاج . ، واللذين طاوال معظم جوانب حياة المواطن الفلسطيني"الدولتين"ورام اهللا أو 

. الدواءهي امتداد لتسييس التفاصيل الـــيومية لحياة الفلسطيــنيين، ووصل الى رغيف الخبز و
فتقاسم النفوذ في المؤسسات بلغ حداً يصعب التعايش معه أو السكوت عـــليه، ولهذا فإن اتهام 
السعودية او غيرها محاولة لحجب حقـــيقة الوضع في االراضي الفلسطينية التي اصبحت بين 

  .الم وفياضمــطرقة االحتالل، وسندان النزاعات على السلطة والنفوذ بين وزارتي اسماعيل هنية وس
بعض الصحف والمواقع الفلسطينية بالغ في تصوير قضية الحجاج، وأفاض في الحديث عن االنحياز 
السعودي والدعم المادي الذي يجده المواطن في رام اهللا، على حساب المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، 

شعب " غزة، والتفريق بين في محاولة لتحميل الرياض مسؤولية المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في
فهذا الكالم يتنافى مع المعلومات التي أدلى بها سفراء فلسطين لدى دول الخليج . "شعب فتح" و "حماس

فبعض السفراء . خالل اجتماع مغلق للسفراء الفلسطينيين في الدول العربية عقد في عمان قبل اسابيع
ودية لم تتأثر بالخالفات السياسية بين الفصائل، اشار بوضوح الى ان المعونات الشعبية والرسمية السع

وشكا بعضهم من تغييبه .  أقرب"حماس"واذا كان هناك انحياز فهو الى . وتتدفق بدوافع وطنية كما كانت
عن صورة المعونات، فالسعودية ودول الخليج، من وجهة نظره، تفرق بين الحقوق المادية للشعب 

هذا ال يعني ان الرياض وعواصم الخليج تنطلق من موقفين . فلسطينيةالفلسطيني والنزاع بين الفصائل ال
في عالقاتها بالشعب الفلسطيني، أو تتخطى القنوات الرسمية، لكنها ال ترهن مساعدة الشعب الفلسطيني 

  .بالوضع السياسي، فهي لو فعلت لتوقف دعمها للشعب الفلسطيني منذ سنوات
  ٢/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  اإلسرائيلية "النوايا"مهب أسرى فلسطين في  .٥٧

  عريب الرنتاوي
 أسير سنويا   ٥٠٠ إلى   ٢٥٠: إذا استمرت إسرائيل في إطالق سراح األسرى الفلسطينيين بالمعدل الحالي         

و سـنة   ٤٤اإلسـرائيلية ،    " أحسن النوايا " عاما بافتراض    ٢٢، فإن آخر أسير فلسطيني سيفرج عنه بعد         
ة لدى حكومات إسرائيل القادمة ، وبـشرط أن ال تقـدم المؤسـسة    بافتراض استمرار توفر النوايا الحسن 

  .العسكرية ـ األمنية اإلسرائيلية على اعتقال المزيد من الفلسطينيين
التي يمارسها أولمرت مع الفلـسطينيين ومـن خاللهـم مـع            " العالقات العامة "و" حسن النوايا "في لعبة   

خر عن إطالق سراح دفعة من األسرى ، بعد أن تكون           ، يجري اإلعالن بين الحين واآل     " المجتمع الدولي "
األجهزة األمنية اإلسرائيلية قد اعتقلت أضعاف أضعافهم خالل الفترة الفاصلة بين دفعتين متتاليتين مـن               

  .المفرج عنهم
  :وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن قوائم المفرج عنهم تتميز بـ

وميتهم ، ولم يبق لهم منها سوى بضعة أشـهر ، وأحيانـا             أنهم في غالبيتهم العظمى ممن أنهوا محك      . ١
  .بضعة أيام ، فيأتي اإلفراج عنهم من باب تحصيل الحاصل

أو وفقا للتعبير اإلسـرائيلي ، مـن ذوي         " األقل خطرا "أنهم في غالبيتهم العظمى المعتقلون واألسرى       . ٢
  .األيدي غير الملطخة بدماء اإلسرائيليين
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لعظمى من لون سياسي واحد ، من أسرى فتح وحلفائها ، حيث ينـدرج اإلفـراج                أنهم في غالبيتهم ا   . ٣
عنهم في سياقات تأجيج الصراع الفلسطيني الداخلي ، وكمحاولة لترجيح كفة فريق على فريق ، األمـر                 

  .الذي يثير الكثير من التساؤالت والشك والريبة
سجن ، خبر مفرح دائما ، لكن تحويـل         اإلفراج عن أي أسير فلسطيني من أي لون أو عمر وبأي قضية             

ـ " قضية إنسانية "قضية األسرى إلى مجرد      حـسن  "وحين تهب ريـاح  " القطاعي"، يجري التعامل معها ب
على حكومة إسرائيل ، هو اختزال مخل لمسألة تشغل بال الرأي العام الفلـسطيني ، بـل ويمكـن        " النية

  .القول أنها تعني كل بيت فلسطيني
اإلسرائيلية في مسألة األسرى ، مع الكشف عن        " حسن النوايا "حين يتزامن   " مأساة"إلى  " ةالملها"وتتحول  

لمدينة القدس ، والذي تقول التقارير أن تنفيذه سيجعل من المـستحيل مـستقبال              " المخطط الهيكلي الجديد  "
ا بعـد سـنوات ،      التعرف على شكل المدينة وهويتها ومالمحها ، كما أن األغلبية العربية المتوقع بلوغه            

  .ستصبح غير ممكنة على مدى األجيال القادمة
، محذرين مـن إسـقاط حقـوق        " األرض مقابل الالجئين  "قبل أيام ، كتبنا في هذه الزاوية تحت عنوان          
، واليوم نلحظ أن إسرائيل تنجح إلـى        " مجرد مسألة إنسانية  "الالجئين الفلسطينيين وتحويلها قضيتهم إلى      

مسألة األسرى إلى مجرد مسألة إنسانية ، ال أكثر وال أقل ، ويبدو أن ثمة ما يـشبه                  حد كبير في تحويل     
الفلسطيني للمآالت التي انتهت إليها قضية األسرى وبعض قضايا الحل النهائي علـى حـد                " االستسالم"

ن سواء ، خصوصا بعد أن تصدرت قضية تبييض السجون الفلسطينيية من المعتقلين الفلسطينيين السياسيي             
، وإنهاء ظاهرة االعتقال السياسي في الضفة والقطاع ، أجندة نشطاء حقوق اإلنسان والمجتمع المـدني                

  .والقوى السياسية الفلسطينية
  ٢/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  :كاريكاتير .٥٨

  

  
  

  ٢/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن،   


