
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عباس يشبه حماس بكفار قريش والقرامطة
  في الشأن الفلسطيني" السافر"وقف التدخل ل" المعيقة للحوار" اإلقليمية ةفتح تدعو القو

  تهدئة فعليه االلتزام بشروطهاالل ال االحتإن أراد: حماس
  ممارسات إسرائيل شبيهة بالفصل العنصري: منظمة حقوقية إسرائيلية

   أخطأنا عندما طالبنا أولمرت باالستقالة:بنيامين بن اليعيزر

إسرائيل تنفي التراجع عن إطالق
   فلسطينياً أسيرا٢٥٠ً

 
  ٣ص ... 

 ٧/١٢/٢٠٠٨١٢٧٩األحد 

  

ـ     ثالثة أيام لمناسبة عيد األضحى المبارك      عن الصدور    "فلسطين اليوم "تحتجب نشرة    ود ا، علـى أن تع
 .وكل عام وأنتم بخير، ١١/١٢/٢٠٠٨خميس لصدور نهار الا
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    :السلطة
 ٣  ماس بكفار قريش والقرامطةعباس يشبه ح .٢

    
    :المقاومة

 ٤  اتهامات عباس لحماس في السعودية لن تفلح باإلساءة للحركة: أبو زهري .٣
 ٤  في الشأن الفلسطيني" السافر"وقف التدخل ل" المعيقة للحوار" اإلقليمية ةفتح تدعو القو .٤
 ٥  شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي لقطاع غزة .٥
 ٥  ترفض تجديد التهدئة مع إسرائيلاإلسالميالجهاد  .٦
 ٦  تهدئة فعليه االلتزام بشروطها االحتالل الإن أراد: حماس .٧
 ٦  سقط خطأ في األراضي المصريةت لمقاومة لصواريخ .٨
 ٦  ان بعد عيد األضحى تعقد اجتماعها في عّمسادسمؤتمر الالتحضيرية : بسيسو .٩

    
    :اإلسرائيليالكيان 
 ٧ ي عرب٣٠٠اإلسرائيلية منهم " للخدمة الوطنية" ألف متطوع ١١ .١٠
 ٧  ممارسات إسرائيل شبيهة بالفصل العنصري: منظمة حقوقية إسرائيلية .١١
 ٧   في المكسيك تتلقى طرداً به آثار متفجرات "اإلسرائيلية"السفارة  .١٢
 ٨   الكنيست غداً إلىليكود يختار مرشحيه ال .١٣
 ٨  ةة مغلقباراك يبقي معابر غز .١٤
 ٩   أخطأنا عندما طالبنا أولمرت باالستقالة:بنيامين بن اليعيزر .١٥
 ٩  يطالبون حكومتهم بترحيلهم خوفاً من صواريخ المقاومة " ناحل عوز"مغتصبو  .١٦
    

    :األرض، الشعب
 ٩   الغربيةالضفةالمواطنين في المستوطنون يواصلون حربهم على  .١٧
١٠  الخضري يطالب بتواصل انتفاضة السفن حتى كسر الحصار عن قطاع غزة .١٨
١٠  بال رواتبيستقبلون عيد األضحى  موظفو القطاع العام في قطاع غزة .١٩
١١   في غزةمخزونها من المواد الغذائية والتموينية األونروا تحذر من نفاد .٢٠
١١  في شركة توزيع الكهرباءغزة على موعد مع الظالم اليوم بعد نفاد الوقود  .٢١
١١  ية داخل نفق بصعقة كهربائ في قطاع غزةمقتل فلسطيني .٢٢
١١   آالف فلسطيني منذ بداية العام الجاري٥ اعتقلت أكثر من "إسرائيل" .٢٣
١١  مجدوسجن انتشار األمراض الجلدية بين أسرى تقرير يكشف عن  .٢٤
١٢ الضفة الغربيةيدة خالل عمليتين في تقل ثالثة مواطنين بينهم ساالحتالل يع .٢٥
١٢ األقصىالمسجد منع إدخال وجبات اإلفطار للصائمين في ي االحتالل .٢٦
   

   :اقتصاد
١٢ البنك الدولي يحذر من احتمال انهيار بنوك في غزة .٢٧
   

   : األردن
١٢ "األعمال الوحشية"ـ ب ويصفهاعنف المستوطنين في الخليل باألردن ينّدد .٢٨
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   :عربي، إسالمي

١٣  الشرطة تعتقل عشرات الناشطين وتمنع قافلة إغاثية من التوجه إلى غزة: مصر .٢٩
١٣  العثور على مخبأين لألسلحة في سيناء .٣٠
   

   :دولي
١٣ مجلس األمن يدين عنف المستوطنين في الخليل .٣١

   
    :حوارات ومقاالت

١٤   يسرائيل هرئيل ...استخبارات لكل من يطلب .٣٢
١٥  فايز رشيد.د... هل يتآكل حزب العمل اإلسرائيلي سياسياً؟ .٣٣
١٦  حسام كنفاني...  مشاورات التهدئة"ترف" .٣٤
١٧   أندريا بيكر ...الموت البطيء لغزة .٣٥
    

 ١٨  :كاريكاتير
***  

  
   فلسطينياً أسيرا٢٥٠ًإسرائيل تنفي التراجع عن إطالق  .١

اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن مصادر سياسية في الحكومة اإلسرائيلية قولهـا            نقلت   : وكاالت - تل أبيب 
ال تغيير بشأن نية إسرائيل اإلفراج عن هؤالء األسرى كبادرة حسن نية تجاه الرئيس عبـاس بمناسـبة                  "

  ".حلول عيد األضحى
سيترأس "تابع  و .وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء صادق على قرار اإلفراج في مطلع هذا األسبوع            

رئيس الوزراء المستقيل ايهود اولمرت اليوم جلسة للجنة الوزارية المختـصة للمـصادقة علـى قائمـة           
 ".األسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

  ٧/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 
 
   حماس بكفار قريش والقرامطةيشبهعباس  .٢

 حـاج   ٣٥٠٠مسؤولية حرمان   حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس        :  جدة -فالح الذبياني 
 على حرمان   إسرائيل بعنجهيتها واحتاللها ألرضنا لم تجرؤ يوماً      "من أداء الركن الخامس، مشيرا إلى أن        
 بعيد وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في         عباسوقال   ."حاج من الوصول إلى األراضي المقدسة     

مطة بحرمانها الحجاج الفلسطينيين مـن أداء  حركة حماس انضمت إلى كفار قريش والقرا   "جدة أمس، إن    
وحـول  . "فريضة الحج لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة وإقامة دولتها الظالمية الصغيرة في قطاع غزة            

إمكانية معالجة األمر خالل الساعات المقبلة، استبعد الرئيس الفلسطيني إمكانية ذلك بسبب ضيق الوقـت               
 مؤكدا أن السلطة قامت بتأمين عشرات الحافالت والعبـارات          وإلغاء الحجوزات من قبل شركات النقل،     

حركة حماس عرقلت كل هذه المساعي بعنادها غير المبـرر، حيـث            "وتعاقدت مع ناقلين جويين إال أن       
  . "هانةأعيد الحجاج من منفذ رفح إلى بلدانهم وقراهم بعد أن تعرضوا للضرب واإل

بو مازن أن السلطة الوطنية لم تغلق يوما نافـذة الحـوار            وعن إمكانية استئناف الحوار مع حماس أكد أ       
وتمد يدها من أجل عودة اللحمة الفلسطينية والخالص من الفرقة إال أن حماس دائما ما تتلكأ وترفض كل                  
أشكال الحوار مستشهدا برفض الحركة للحوار الفلسطيني الذي كان مقررا عقده أواخر شـهر نـوفمبر                
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ة وبال مقدمات، وكشف أبو مازن عن جهود مصرية رفيعة المستوى تبـذل             الماضي وقاطعته حماس فجأ   
لعقد جولة جديدة من الحوار، مؤكدا أن السلطة ستشارك دون قيود أو شروط وستقبل بكـل مـا تطلبـه                    

 .حماس إذا كان منطقيا ويصب في صالح الشعب الفلسطيني
  ٦/١٢/٢٠٠٨عكاظ، السعودية، 

  
  ي السعودية لن تفلح باإلساءة للحركةاتهامات عباس لحماس ف: زهريأبو  .٣

إن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس في       " قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس          :غزة
السعودية والتي يتهم فيها حركة حماس بالكفر ويشبهها بكفار قريش هي محاولة للتغطية على دوره القذر                

  ".  الحجفي حرمان حجاج غزة من الخروج وااللتحاق بموسم
هذه التصريحات التوتيرية تؤكد أننا ليس أمام شخص يمكن أن يـصلح أن يكـون               : "وأضاف أبو زهري  

أبو مازن غارق حتى أذنيه في التواطؤ       "وأشار إلى أن    ".  لسلطة أو حتى رئيساً لمجموعة فلسطينية      رئيساً
كفار قـريش   "يفاً بأن   ، مض "مع االحتالل واألمريكان وهو أخر من يحق له أن يتحدث عن حركة حماس            

  ". على كفرهم هم أشرف ممن يتباهى بحصار شعبه ويحرض العالم ضدهم
ولنا أن نذكر أبو مازن الذي يتهم حماس بهذه الطريقة أنه هو نفسه مـتهم بالبهائيـة،                 : "وقال أبو زهري  

مام طرف غيـر    هذه التصريحات الصبيانية تؤكد أننا أ     "وتابع أن   ". وأن الرئيس أبو عمار أكد هذا النسب      
  ".معني بالمصالحة، ألنه قد أختار طريق الفتنة ومخاصمة الشعب الفلسطيني

 ٧/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  في الشأن الفلسطيني" السافر"وقف التدخل ل" المعيقة للحوار" اإلقليمية ة القوتدعوفتح  .٤

التي قالت إنها تعيـق الحـوار الـوطني         دعت حركة فتح أمس السبت القوة اإلقليمية        : أ.ب. د -رام اهللا   
  .في الشؤون الفلسطينية الداخلية" السافر"الفلسطيني إلى الكف عن التدخل 

وقال أحمد عبد الرحمن الناطق باسم الحركة، خالل كلمة له في احتفال للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين                 
ـ   مية والعربية التي تدعم حصان طـروادة       على جميع القوى اإلقلي    " : في رام اهللا   ٤١بمناسبة انطالقتها ال

قـدمت القـوى واألنظمـة       ":وأضاف ".في قطاع غزة إلى الكف عن التدخل السافر في شؤوننا الوطنية          
العربية واإلقليمية التي دفعت قيادة حماس للقيام بهذا االنقالب الدموي خدمة كبرى إلسرائيل التي أدارت               

  ".نقالب وهذا االنقسامظهرها لعملية السالم تحت ذريعة هذا اال
وأكد أن السلطة الفلسطينية مع استعادة الوحدة الوطنية وأن كل الفصائل والقوى الوطنية تجاوبـت مـع                 

ن لكن حماس رفضت الحوار وتـذرعت بأسـباب واهيـة أل           ":وتابع قائالً ،  دعوة مصر للحوار الوطني   
  ". ضاغطة في يدها لتحقيق أهدافها أوراقاًقرارها لم يعد بيدها بل بيد هذه القوى واألنظمة التي ال تملك

إذا كانت حماس تملك قرارها كما تدعى فنحن نقول لهم تعالوا إلى طاولة الحوار إن كنتم                 ":ومضى قائالً 
صادقين ونؤكد لكم ولكل شعبنا أن كافة القضايا التي تطرحونها ستجد حلها بالحوار الوطني الذي يعيـد                 

  ".ها هدفنا األسمىالوحدة لشعبنا ووطننا باعتبار
 ونصف مليون مـواطن     تحاصر إسرائيل مليوناً   ":وحول الحصار اإلسرائيلي الخانق ، قال عبد الرحمن       

تحت ذريعة صواريخ حماس التي أصابت بالصدمة النفسية بعض سكان سديروت، وفقدنا مقابـل هـذه                
  ".مالصواريخ أكثر من ألف شهيد في قطاع غزة منذ االنقالب الدموي وحتى اليو
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هدف الحصار واإلغالق اليوم ليس الرد على صواريخ حماس بل إسقاط المـشروع الـوطني               " وأكد أن 
 وتطلق إسرائيل يدها في القدس الشريف لتهويده وفي         ،الفلسطيني وذلك بإلحاق قطاع غزة بمصر الشقيقة      

لمـشروع الـوطني    الضفة الغربية لتقطيعها بالجدار العنصري والمستوطنات وبذلك يتم القضاء علـى ا           
  ".الفلسطيني

  ٧/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 
  
  شهيد في قصف مدفعي إسرائيلي لقطاع غزة .٥

، أن  وكـاالت والعالء المـشهراوي     نقالً عن مراسلها     غزة من   ٧/١٢/٢٠٠٨ االتحاد، اإلمارات    أفادت
 إثـر  ) عامـاً ٢١(ألوية الناصر صالح الدين أعلنت أمس، استشهاد أحد مقاتليها ويدعى رائـد يوسـف         

أثناء قيامه بمهمة جهادية في نقطة متقدمة مـن الـشريط           "استهدافه من الجيش اإلسرائيلي بقذيفة مدفعية       
  ."الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل

مجموعـة مـن المقـاومين      ، أن   ألفت حـداد   نقالً عن مراسلته     ٧/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عربوأضاف موقع   
 وأفاد شهود عيان أن طائرة      .ية، شمال قطاع غزة   ين نجت من قصف نفذته طائرة حربية إسرائيل       يالفلسطين

باتشي استهدفت بصاروخين مجموعة مقاومين كانت تحاول إطالق صواريخ على أهـداف إسـرائيلية،              أ
 .ن المجموعة نجت من القصف بأعجوبةأال إوذلك في بلدة بيت حانون شمال القطاع، 

ن المقاومين أصيب مقاوم فلـسطيني      وفى قصف أخر نفذته طائرات االحتالل استهدف مجموعة أخرى م         
  . في تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال القطاع بالغةبجروح

  
  ترفض تجديد التهدئة مع إسرائيلاإلسالميالجهاد  .٦

أكدت رفـضها تجديـد      حركة الجهاد االسالمي   أن   وكاالت عن ال  ٧/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات،   نقلت  
غالق وفرض الحصار واالعتـداءات اليوميـة علـى         سة اإل سرائيلي في ظل سيا   التهدئة مع االحتالل اإل   

لـن نقبـل بـالمطلق      ": مسأوقال القيادي في الحركة خالد البطش في تصريحات له          . الشعب الفلسطيني 
 ."سرائيل هي المستفيد الوحيد منها ونحن نموت جوعاًإ وبتهدئة من طرف واحد كما حصل سابقاً

أيها في نهاية المطاف على الجميع، رفض الـبطش ذلـك           ن تفرض حركة حماس ر    أمكانية  إ على   ورداً
ن الجهـاد   أ وحماس تـدرك     ؟ذا ارادت ذلك لماذا تتشاور معنا     إ و .حماس ال تفرض علينا تهدئة    "ن  إوقال  
المقاومة هي الخيـار الوحيـد السـتعادة        "ن  أ موضحاً،  "رض بفعل قناعاتها  سالمي قوة فاعلة على األ    اإل

 ."ن تصعيد المقاومة هو الحلأو ،اللحمة الوطنية وكسر الحصار
قالـت إن    فصائل فلسطينية ، أن   ٧/١٢/٢٠٠٧األيام، فلسطين،    مراسل   حسن جبر من جهة أخرى ذكر     

  .نقاش وتقييم التهدئة سيتواصل بعد عطلة عيد األضحى المبارك
القادمـة  وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس إن مزيداً من اللقاءات ستعقد خالل األيام القليلة                

  .لبلورة موقف نهائي، مؤكداً أنه لم يتم التوصل إلى قرار حتى اآلن
من جهته، قال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية إن نقاش التهدئة حتى اآلن يـتم                 

وأكـد ناصـر     .ضمن نطاق الفصائل، الفتاً إلى عدم وجود أي دور مصري في نقاش قـضية التهدئـة               
  .ن نقاشات التهدئة لم تسفر حتى اآلن عن أي شيء إيجابيأ" األيام"لـ

بدوره قال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن حماس حاولت الحديث معهم إال أنهم لم                 
ـ    .يجتمعوا حتى اآلن   أن يتم عقد اجتماعات بين الشعبية وحماس بعـد العيـد،    " األيام"ورجح في حديث ل
وأشار إلى أن حماس لها مصلحة في تمديد التهدئة رغم أن االحتالل             .تحدد حتى اآلن  مؤكداً أن شيئاً لم ي    

  .هو المستفيد من التهدئة السابقة
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  تهدئة فعليه االلتزام بشروطها االحتالل ال أرادإن: حماس .٧
 أن ذراعهـا    ، النائب مـشير المـصري     تها البرلمانية أكدت حركة حماس، على لسان أمين سر كتل       : غزة

على أتم الجاهزية ألي قرار تتخذه قيادة الحركة بخصوص التهدئة، سواء بتجديـدها أو عـدم                 العسكري
  .تجديدها، مهددة أن صواريخ القسام ستصل إلى ما بعد سيدروت في حال لم يجدد للتهدئة

  ٦/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  سقط خطأ في األراضي المصريةت  للمقاومةصواريخ .٨

طت في الجانب المصري من منطقة معبر كرم أبوسالم على حدود           سق:  محمد أبو عيطة   -رفح المصرية   
 إنها لم تسبب    "الخليج"ـمصر مع الكيان الصهيوني أربعة صواريخ قال شهود عيان من أهالي المنطقة ل            

  . ووقعت في الخالء، في حين أنها تسببت في حالة هلع بين األهالي قاطني تلك المنطقةأضراراً
 بأن الصواريخ التي سقطت في الجانب المـصري         "الخليج"ـطقة رفح ل  وصرح مصدر أمني مسؤول بمن    

خالفت مسارها بطريق الخطأ وسقطت في الجانب المصري أثناء استهداف حماس محـيط معبـر كـرم                 
  .أبوسالم

 ٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
  
  ان بعد عيد األضحى تعقد اجتماعها في عّمسادسمؤتمر الالتحضيرية : بسيسو .٩

أكد القيادي في حركة فتح، عضو اللجنـة التحـضيرية للمـؤتمر الـسادس              : جيهان الحسيني  -القاهرة  
ـ       لهـا بعـد عيـد        أن اللجنة التحضيرية ستعقد اجتماعاً     "الحياة"للحركة، صخر بسيسو في تصريحات ل

ضحى في عمان الستكمال وضع الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر، متوقعاً أن يحسم خـالل االجتمـاع                األ
  .نعقاد ومكانهاال

خيرة في عمان والتي شارك بها الرئيس محمود عباس،         وأشار بسيسو إلى أن اللجنة خالل اجتماعاتها األ       
أقرت كل الوثائق المتعلقة بانعقاد المؤتمر السادس، وهي وثيقة البرنامج السياسي الذي يتضمن المقدمـة               

نعقاد المؤتمر الـسادس، وبرنـامج البنـاء        التاريخية التي تتحدث عن تاريخ الحركة منذ تأسيسها حتى ا         
قـرار النظـام    إالوطني الذى يحدد رؤية فتح والرؤية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية للحركة، وكذلك            

طرها أما يتعلق بهيكلية الحركة ومؤسساتها و       في ،ساسي للحركة الذي سيتم االعتماد عليه في المستقبل       األ
 الذي يؤكد جماعية القيادة في الحركة، واالسـتمرار فـي اعتمـاد مبـدأ               قاليمها وآليات اتخاذ القرار   أو

  .المركزية والديموقراطية
عضاء المؤتمر، ومكان   ساسية هي السقف العددي أل    أضاف بسيسو أن اللجنة ناقشت كذلك ثالث قضايا         أو

قال إن الـسقف    و. عطى الرئيس عباس تفويضه الكامل للجنة التخاذ القرار المناسب        أذ  إانعقاده وزمانه،   
 عضو تم توزيعها على البنود المختلفة للتمثيل        ١٥٠٠عضاء المؤتمر السادس سيكون في حدود       العددي أل 

منيـة،  جهزة األ قاليم التنظيمية في الداخل والخارج، وتمثيل العسكريين في األ        في المؤتمر، وهي تمثيل األ    
ء ومعتمدي الحركة في الـدول المختلفـة        والمتقاعدين والعاملين في مؤسسات المنظمة والسلطة والسفرا      

ـ والمنظمات الشعبية والمكاتب الحركية المركزية والكفاءات، كما اتفق على تمثيل األ            عضو  ٢٠٠سرى ب
 أن التوجه لدى الجميع هو عقد المـؤتمر فـي إحـدى دول              سر، مضيفاً يشاركون بعد تحريرهم من األ    

  .الجوار
  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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 ي عرب٣٠٠اإلسرائيلية منهم " خدمة الوطنيةلل "متطوع ألف ١١ .١٠
أنها اسـتطاعت  " الخدمة الوطنية"الفاعلة بين الشباب لتجنيدهم إلى ما يسمى بـ       " شلوميت"زعمت جمعية   

وبحـسب   %.١٢ شاب عربي أو مـا نـسبته         ٣٠٠ من الشباب لهذه الخدمة منهم نحو        ٢٥٠٠أن تجنّد   
 توزعـوا علـى ثـالث       ، ألفـا  ١١لغ في العام الجاري     معطيات الجمعية، فإن عدد المتطوعين الشباب ب      

 .التي تنشط لدى العلمـانيين والعـرب      " شلوميت"جمعيات تنشط لدى المتدينين اليهود إضافة إلى جمعية         
 بحيث من المتوقع    ٢٠٠٩وتقول الجمعية إنها تتوقع زيادة في عدد المتطوعين بشكل عام في العام القادم              

 .بما فيها لدى العرب بحسب زعم الجمعية% ١٠ – ٥ين أن تتراوح نسبة الزيادة ما ب
  ٦/١٢/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ممارسات إسرائيل شبيهة بالفصل العنصري:  إسرائيليةحقوقيةمنظمة  .١١

 األراضي المستوطنات المقامة على  إن في تقرير ينشر اليوم" للحقوق المدنيةاإلسرائيليةالجمعية "قالت 
التمييز الملموس " أن التقرير وأضاف. "التمييز والفصل المؤسساتي حالة من أوجدت"الفلسطينية المحتلة 

 األراضيعلى مستوى الخدمات والموازنات والحصول على الموارد الطبيعية بين المجموعتين على 
 أكثر الذي يذكر في كثير من جوانبه وأساليبه وبطريقة األمرنفسها، يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ المساواة، 

كان التمييز قائما على " حيث "إفريقيابنظام الفصل العنصري الذي كان مطبقاً في جنوب فأكثر حدة 
  ."قائم على العنصر القومي) المحتلة (األراضيالعرق، في حين انه في 

 نسمة يخضعون للقانون ألف ٣٠٠ سكان الضفة الغربية الذين يعدون مليونين وأن وذكر التقرير
، يخضعون للقانون المدني ألفاً ٢٥٠ جيرانهم المستوطنين الذين يعدون نأ، في حين اإلسرائيليالعسكري 
، اإلسرائيليةوفي حين يتمتع المستوطنون بشبكة طرق حديثة مخصصة حصريا للسيارات . اإلسرائيلي

  ."طرق خطرة"يجبر الفلسطينيون على سلوك 
الفلسطينية، وترفض تحديث  تفرض قيودا صارمة على البناء في التجمعات إسرائيل أنويضيف التقرير 

 في المئة من ٦٥ أن المتحدة التي تؤكد األمم أرقام إلى  التقريرويشير.  التحتية والمرافق فيهاىالبن
 تنتشر عليها حواجز أو من المدن والبلدات الرئيسية الفلسطينية، مغلقة ١٨ إلىالطرق التي تؤدي 

  . تتحكم بالحركة عليهاإسرائيليةعسكرية 
 على إسرائيل العواقب االقتصادية للحصار الذي تفرضه إزاء األسف التقرير عن أعرب، ىأخرمن جهة 

 التي األمنية واألجهزة "فتح" على المؤسسات بعد مواجهات مع حركة "حماس"قطاع غزة منذ سيطرة 
سياسة الحصار قضت تقريبا على االقتصاد وبات " إنوقالت الجمعية . تأتمر بأمر الرئيس محمود عباس

 انهيار البلديات المحلية التي تناضل من إلى أدىالحصار ... الفقر والبطالة منتشرين على نطاق واسع
 من الخدمات للسكان، خصوصا الماء وخدمات النظافة والطرق والصرف األدنىاجل تأمين الحد 

  ."الصحي
  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

 
  تفجرات  في المكسيك تتلقى طرداً به آثار م"اإلسرائيلية"السفارة  .١٢

 في المكسيك إنها تسلمت طرداً مفتوحاً بصورة جزئية يحتوي علـى مـا       "إسرائيل"قالت سفارة   : رويترز
 الطرد وصل الخميس، وتعرفت كالب      إنوقالت السفارة في مكسيكو سيتي       .يبدو على آثار لمواد متفجرة    

 الخارجيـة   األجـزاء ن  مدربة إلى رائحة المتفجرات وأظهرت االختبارات التي أجريت في وقت الحق أ           
قالت إنها تتخـذ احتياطـات      ولم تعثر السفارة على أي عبوات ناسفة لكنها         . للطرد ملوثة بآثار متفجرات   

 .إضافية
 ٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
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   الكنيست غداً إلى مرشحيهليكود يختار ال .١٣
قبلة في إسرائيل في العاشر من بشعور أكيد بالفوز في االنتخابات البرلمانية الم:  أسعد تلحمي-الناصرة 

 إلى صناديق االقتراع "ليكود" حزب إلىالمقبل، يتوجه غداً نحو مئة ألف من المنتسبين ) فبراير(شباط 
  .النتخاب قائمة المرشحين للكنيست المقبل

 اليميني بزعامة رئيس الحكومة السابق بنيامين "ليكود"وتؤكد استطالعات الرأي في األشهر األخيرة أن 
ثالث مرات، ما يرشحه لتشكيل الحكومة )  نائبا١٢ً(نتانياهو سيضاعف تمثيله الحالي في الكنيست 

، األخرىالجديدة مدعومة بغالبية من أحزاب اليمين المتشدد والمتدينين المتوقع أن تحقق نتائج طيبة هي 
 نواب ٧ ("تقاعدونالم" المحسوب على يسار الوسط، واندثار حزب "العمل"في مقابل انحسار قوة حزب 

  ).في الكنيست الحالي
وكان نتانياهو نجح في األسابيع األخيرة في ضم عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع اإلسرائيلي إلى 

الحاليين الوزيرين السابقين دان مريدور " ليكود" يضم فضالً عن نواب "أحالممنتخب "حزبه ليتحدث عن 
الجيش السابق الجنرال المتقاعد موشيه يعالون، ونائب رئيس الهيئة  أركانوبنيامين بيغين، رئيس هيئة 

ذاتها سابقاً الميجر جنرال المتقاعد عوزي ديان، وقائد الشرطة السابق أساف حيفتس، وحفيد مؤسس 
الحزب زئيف جابوتنسكي، ونجم كرة السلة السابق طال برودي، وغيرهم من األسماء التي تقض 

فس الذي تواجه زعيمته تسيبي ليفني صعوبات في تشكيل قائمة جذابة المنا" كديما"مضاجع حزب 
  .منافسة

هو احتمال أن ينجح المعسكر اليميني " ليكود"حقيقياً لزعيم " وجع رأس"لكن ما يقلق نتانياهو ويعتبر 
المتطرف داخل الحزب بقيادة موشيه فيغلين في احتالل مواقع رئيسة في قائمة الحزب التي سيتم 

على خلفية " الهاذي"وشن نتانياهو حملة شديدة ضد فيغلين الذي يصفه اإلعالم اإلسرائيلي بـ . اانتخابه
. المتطرفتين" قيادة يهودية"و "  هذه بالدنا-زو أرتسينو "نشاطه مع غالة المستوطنين وقربه من حركتي 

وقع متقدم، وربما من عواقب عقد صفقات مع فيغلين تأتي باألخير في م" ليكود"وحذر نتانياهو نواب 
وأوضح أن المتعاونين مع فيغلين سيقصون عن مقاعد . أيضاً تأتي بعدد من أترابه في مواقع مضمونة

  .الحكومة المتوقع أن يشكلها في حال فوزه في االنتخابات
" دليكو"عموماً بأنهما ينتهجان سياسة يسارية، وأن ال فرق بين " ليكود" من جهته، يتهم فيغلين نتانياهو و 

، ليشكل معسكراً "ليكود"ونجح فيغلين في تنسيب ثمانية آالف من مؤيديه إلى ". العمل"أو حتى " كديما"و 
ولم يتردد في منافسة نتانياهو على زعامة الحزب قبل أقل من . قوياً يتصرف كأنه حزب داخل حزب

  . في المئة من األصوات في المنافسة األخيرة٢٣عامين، محققاً نسبة 
-٣، فإن انتخاب فيغلين يعرض الحزب لخسارة "ليكود"الستطالعات رأي داخلية أجريت لحساب ووفقاً 

ويبقى هم نتانياهو الرئيس أال ينجح فيغلين في أن يكون ". كديما" مقاعد برلمانية، قد تصب لمصلحة ٧
. التصويت للحزبفي إقناع الجمهور ب" الواجهة"بين العشرة األوائل في القائمة الجديدة التي تشكل عادة 

كل من بيني ) باإلضافة إلى نتانياهو(ووفقاً للتوقعات، فإن األماكن العشرة األولى ستكون من نصيب 
بيغين، وموشيه يعالون، وسيلفان شالوم، وروبي ريبلين، وجدعون ساعر، ويغآل اردان، ودان مريدور، 

  .ويولي ادلشتاين، واساف حيفتس، أو يوفال شتاينتس، أو عوزي ديان
  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   مغلقةباراك يبقي معابر غزة .١٤

 معابر قطاع غزة التجاريـة      إبقاء أمس باراك مساء    أيهود،  اإلسرائيلي قرر وزير الجيش     :القدس المحتلة 
  .األحد مغلقة اليوم إسرائيلمع 
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فلـسطينيين   الإطـالق نتيجة استمرار " المعابر مغلقة، جاء بإبقاء قرار باراك    إن إسرائيليةوقالت مصادر   
  ". المحاذية للقطاعاإلسرائيليةللقذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه التجمعات السكانية 

  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين، 
  
   أخطأنا عندما طالبنا أولمرت باالستقالة:بنيامين بن اليعيزر .١٥

مل اإلسرائيلي بنيامين بـن      اعتذر وزير البنية التحتية الرئيس األسبق لحزب الع        : نظير مجلي  -تل أبيب 
اليعيزر، لرئيس حكومته ايهود أولمرت، وقال إن مطالبة أولمرت باالستقالة إثر حرب لبنان، كانت خطأ               

وقد فاجأ بن اليعيزر، جمهوره المتحدرين مثله من اليهود العراقيين في اجتماع انتخابي أمس              . استراتيجيا
العمل انجرف في حينه وراء التيار الـشعبي، الـذي          ، إذ قال إن حزب      )قرب تل أبيب  (في رمات غان    

هاجم أولمرت بشكل كاسح، وتسبب بذلك في تدهور األوضاع الحزبية والسياسية، وإجراء انتخابات غير              
وأضاف أن رئيس حزب العمل وزير الـدفاع ايهـود          . ضرورية، قد تؤدي إلى صعود اليمين إلى الحكم       

ولكن هذا ال يلغي حقيقة أنه قائـد قـوي          . كيف يسوق نفسه  باراك، رجل سياسة غير ناجح، وال يعرف        
. وجيد، استطاع في غضون السنتين الماضيتين أن يعيد بناء الجيش اإلسرائيلي، ويستعيد قوته الردعيـة              

ولذلك فال بد من منحه الفرصة لقيادة الحزب في المعركة االنتخابية، وتقليل الخسائر التي لحقت به نتيجة                 
  . األخطاء األخيرة

٧/١٢/٢٠٠٨، األوسطشرق ال  
  
  يطالبون حكومتهم بترحيلهم خوفاً من صواريخ المقاومة" ناحل عوز"مغتصبو  .١٦

شرق مدينة غزة، الحكومـة الـصهيونية       " ناحل عوز "طالب المغتصبون الصهاينة القاطنون في كيبوتس       
ن المـستوطنين   إ: "الصهيونية فـي عـددها األخيـر      " معاريف"قالت صحيفة   و. بترحيلهم إلى مكان آمن   

، "يشتكون من سماع صوت انفجارات قذائف الهاون والصواريخ التي تطلق مـن غـزة طـول الوقـت                 
مشيرين إلى أن إصابة عشرة جنود صهاينة وبتر قدم أحدهم داخل القاعـدة العـسكرية القريبـة مـن                   

" يإيـريس شـقا   "من جانبهـا أوضـحت       .الكيبوتس، الواقعة شرق حي الشجاعية، زادت من مخاوفهم       
لكن الصواريخ أصبحت تطول جميـع      "أن منازل الكيبوتس محصنة،     ": كرم أبو سالم  "سكرتيرة كيبوتس   

  ". الكيبوتسات المجاورة غير المحصنة، ويعيش سكانها في حالة خوف دائم
٧/١٢/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
   الغربيةالضفةالمواطنين في المستوطنون يواصلون حربهم على  .١٧

مس حربهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية من جهة، أواصل المستوطنون :  محمد يونس- رام اهللا
ففي مدينة الخليل، بؤرة التوتر االشد، أضرم . وتحديهم للسلطات الرسمية االسرائيلية من جهة أخرى

 .ابراهام ابينومستوطنون النار فجر امس في منزل في البلدة القديمة يقع قرب البؤرة االستيطانية المسماة 
 ٤٠٠ اربعة بؤر استيطانية في البلدة القديمة من الخليل يقطنها ونيقيممع اإلشارة إلى أن المستوطنين 

وفي نابلس، أغلق عشرات  .ابرهام ابينو، وبيت رومانو، وبيت هداسا، ورمات يشاي مستوطن هي
 مهاجمة السيارات العربية المستوطنين ظهر امس الطريق الرئيسي الموصل الى المدينة، وشرعوا في

 شريط فيدو يظهر احد المستوطنين وهو يطلق  الحقوقيوفي القدس، وزع مركز بيتسيلم .المارة بالحجارة
 السلطات المركزطالب ، والنار من مسافة قريبة جدا على مواطنين في الخليل الخميس الماضي

   .االسرائيلية باعتقال المستوطن ومحاكمته
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تفجر االوضاع في االراضي الفلسطينية في أي لحظة في ضوء استمرار "د قريع من حذر أحمإلى ذلك 
وطالب األمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه . "اعتداءات المستوطنين

  .االعتداءات وتأمين الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني
  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  انتفاضة السفن حتى كسر الحصار عن قطاع غزةالخضري يطالب بتواصل  .١٨

 رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة ، أنغزة مراسلها من فتحي صباحعن  ٧/١٢/٢٠٠٨ الحياة، نشرت
بتواصل انتفاضة السفن لكسر الحصار عن قطاع غزة، على رغم إعاقة "  طالبالحصار جمال الخضري
 "الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار"ترك مع وقال في مؤتمر صحافي مش. "االحتالل المتواصلة لها

لن تصل ألسباب لوجسيتية ) أمس(السفينة القطرية التي كان مقرر وصولها " إن "حركة غزة الحرة"و
أن سفينة المساعدات الليبية توجهت الى فيما أوضح . "وتشويشات ومضايقات من االحتالل اإلسرائيلي

في هذا و.  مجددا، على رغم الضغوط والمضايقات إلى غزة القدومأحد الموانئ األوروبية، ومصرة على
. بتنفيذ قراراتها بكسر الحصار عن غزة وإرسال مساعدات لها" الجامعة العربية  الخضريطالبالسياق، 

القيام بدوره المنوط به الذي لم "كما دعا رئيس منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين احسان أوغلو الى 
من جهته، اعتبر سكرتير الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار  و."يقم به حتى اآلن نصرة ألهل غزة

منع أي سفينة من الوصول الى غزة يعني أن إسرائيل تحتل أراضي قطاع غزة، "محسن أبو رمضان أن 
 في القطاع "حركة غزة الحرة" ممثلة لفتتبدورها، . "٢٠٠٥وهو ما يتناقض مع ادعائها باالنسحاب عام 

وشددت على .  الى جلب المزيد من المتضامنين األجانب الى قطاع غزةيسعون همكويفا باترلي الى أن
ضرورة تواصل انتفاضة السفن، وتسيير سفن جديدة من كل أنحاء العالم للتضامن مع غزة، وتنظيم "

  .لك من أجل ذفعاليات أخرى ووسائل سلمية
، صباح اليوم األحد، سفينة كسر  منعت الشرطة اإلسرائيلية، أن٧/١٢/٢٠٠٨ ٤٨ عربوذكر موقع

الحصار من اإلبحار من ميناء يافا جنوبا إلى ميناء غزة المحاصرة، وتم نقلها لمرسى السفن في تل 
 وناشطين ٤٨من فلسطينييسفينة على متنها قيادات سياسية هذه الوكان من المفروض أن تحمل  .أبيب

  .األدوية واألكل واأللعاب- طن من المساعدات اإلنسانية٧يساريين، وأن تبحر إلى غزة وهي تحمل 
  

  بال رواتبيستقبلون عيد األضحى   العام في قطاع غزةالقطاعموظفو  .١٩
 القطاع العام فـي     يموظف، أن   غزة مراسلها من     رائد الفي   عن ٧/١٢/٢٠٠٨ الخليج، اإلمارات،    نشرت

بعد أن   همخابت آمال عشرات اآلالف من    فقد  .  في الحصول على رواتبهم عشية عيد األضحى       اوغزة فشل 
أمام أبواب المصارف، وآالت الصرف اآللي، منذ ساعات صباح الباكر، أمـالً، فـي اسـتالم                اصطفوا  

  .رواتبهم وتوفير متطلبات العيد
صادر فلسطينية أكدت أن مة، أن غز من ٧/١٢/٢٠٠٨ الشرق االوسط،  مراسل صالح النعاميوذكر

 ألف موظف فلسطيني، يتقاضون رواتبهم من حكومة سالم فياض لن يحصلوا على ٧٠حوالي 
.  على السماح بدخول عملة الشيكل"إسرائيل"مستحقاتهم المالية، إال بعد حلول العيد، بشرط أن توافق 

ا عاجال مع ممثلي البنك وصندوق وفي رام اهللا، عقد جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، اجتماع
 إلقناعها بالسماح بدخول عملة "إسرائيل"النقد الدوليين في السلطة الفلسطينية، وطالبهم بالتدخل لدى 

  .الشيكل، لكي يتسنى للموظفين تلقي رواتبهم
 الحكومة المقالة في غزة، ، إلى أنغزة مراسلها من فتحي صباح نقال عن ٧/١٢/٢٠٠٨ الحياة، ولفتت

 الف موظف قبل نحو اسبوع بالدوالر الذي تدفع به ٢٠فعت رواتب موظفيها البالغ عددهم أكثر من د
  .عادة رواتبهم
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النائب جمال نصار، رئيس اللجنة المالية ، أن غزةمن  ٧/١٢/٢٠٠٨ المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر
ة المسؤولية الكاملة عن عدم سالم فياض وسلطة النقد الفلسطينيحمل في المجلس التشريعي الفلسطيني، 

  .تقاضي اآلالف من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة رواتبهم
  
   في غزةمخزونها من المواد الغذائية والتموينية  نفادمناألونروا تحذر  .٢٠

 من نفاد مخزونها من المواد الغذائية والتموينية خالل يومين          "األونروا"حذرت وكالة   :  رائد الفي  -غزة  
 وطالب المتحدث باسمها في القطاع عدنان أبو حسنة، بتدخل دولي لدى االحتالل بغية الـسماح                .أو ثالثة 

 ٧٥٠ن عدد سكان القطاع المستفيدين من مساعدات الوكالة يقدر بنحو           أ الفتاً إلى . بدخول المواد التموينية  
  .وصف الوضع في القطاع بأنه بالغ السوءوذلك في حين . ألفاً

  ٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
  

  في شركة توزيع الكهرباءغزة على موعد مع الظالم اليوم بعد نفاد الوقود  .٢١
 جمال الدردساوي، مدير العالقات العامة في شركة توزيع الكهرباء أكد: صالح النعامي -غزة 

م، ن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ستتوقف بالكامل عن العمل اليوأالفلسطينية في قطاع غزة، 
 فوراً إن لم يتم إدخال ذلكسيتم إطفاء المحطة عند حيث مع نفاد آخر كمية من الوقود تم إدخالها للقطاع، 
ما أدخلته إسرائيل الخميس الماضي من " موضحاً أن. كميات من السوالر الصناعي الالزم لتشغيلها

  . حين إدخال كميات جديدةسوالر صناعي لمحطة توليد الكهرباء، تم تقسيمه الستخدامه على أيام، إلى
  ٧/١٢/٢٠٠٨الشرق االوسط، 

  
   بصعقة كهربائية داخل نفق في قطاع غزةمقتل فلسطيني .٢٢

قتل شاب فلسطيني أمس داخل نفق للتهريب تحت الحدود بين مدينة رفح في قطاع غزة وشقيقتها : غزة
في قتلوا  فلسطينياً ٥٠نحو  فيما تجدر االشارة إلى أن .رفح المصرية بسبب اصابته بصعقة كهربائية

بعض األنفاق البالغ عددها نحو ألف، إما بسبب صعقة كهربائية، أو بسبب تفجيرات في إطار مكافحة 
  .هذه الظاهرة التي تزايدت العام الحالي

  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
   آالف فلسطيني منذ بداية العام الجاري٥ اعتقلت أكثر من "إسرائيل" .٢٣

نه في الوقت الذي أبدت فيه أ  في الحكومة المقالة،األسرى والمحررين وزارة شئون  ذكرت:رام اهللا
بادرة حسن " أسير فلسطيني من حركة فتح تحت ما يسمى ٢٥٠سلطات االحتالل نيتها إطالق سراح 

عملية توغل واجتياح للعديد من البلدات والمدن  ٣٠٠، نفذت خالل شهر نوفمبر الماضي أكثر من "نية
فلسطينياً، ليصل بذلك عدد الذين  ٣٩٠ لمحتلة والقدس، اعتقلت خاللها أكثر منفي الضفة الغربية ا

 فيما . من قطاع غزة٧٠٠ فلسطيني بينهم ٥٠٠٠ الجاري إلى أكثر من ٢٠٠٨ منذ بداية عام وااعتقل
 في اً ملحوظاًشهر الماضي، شهد ارتفاعالكشف رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة أن 

  .طفال٦٥ً  عاماً حيث اعتقل ما يزيد عن١٨ألطفال ما دون الـ اعتقال ا
  ٦/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  مجدوسجن انتشار األمراض الجلدية بين أسرى تقرير يكشف عن  .٢٤

 عن إصابة عدد مـن األسـرى فـي          ، في تقرير للنادي،    كشف محامي نادي األسير الفلسطيني     :وكاالت
تقريـر أن   كما أفـاد ال   .  ظروف االعتقال الصعبة والقاسية    معتقل مجدو باألمراض الجلدية المعدية نتيجة     
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 معتقال يقبعون في ثالث غرف بحرمانهم من زيارة األهل لمدة شهرين، بعـدما              ٢٥إدارة السجن عاقبت    "
عثر جنود االحتالل على رسم لدى أحد األسرى، زعمت اإلدارة أنه خريطة للسجن رغم نفـي األسـير                  

  ."لذلك
  ٧/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  
  الضفة الغربيةتقل ثالثة مواطنين بينهم سيدة خالل عمليتين في االحتالل يع .٢٥

اعتقلت قوات االحتالل، فجر امس، زوجة األسير بسام السعدي أحد أبـرز قـادة              :  محمد بالص  -جنين  
حركة الجهاد اإلسالمي، وخطيب ابنتها، وذلك خالل عملية عسكرية في مخيم جنين، في حـين اعتقلـت       

  .ا جامعيا من بلدة يعبد، واقتحمت وادي برقينطالب
  ٧/١٢/٢٠٠٧األيام، فلسطين، 

  
 األقصىالمسجد منع إدخال وجبات اإلفطار للصائمين في ي االحتالل .٢٦

كشف نشطاء فلسطينيون، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تمنع منذ السبت الماضي إدخال  :القدس
 والذين يصومون أيام العشرة األوائل من شهر ذي وجبات اإلفطار للصائمين في المسجد األقصى،

تقوم مؤسسة األقصى للوقف والتراث بإعداد وجبات اإلفطار للصائمين والمعتكفين، بما  حيث .الحجة
فيهم مسلمون قدموا من الهند وبعض الدول األوروبية، إال أن السلطات حالت دون تمكن المؤسسة من 

  .إدخال تلك الوجبات
  ٦/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
  البنك الدولي يحذر من احتمال انهيار بنوك في غزة .٢٧

 على قطاع غزة تسبب في نقص "سرائيلإ"أكد البنك الدولي أمس ان الحصار المشدد الذي تفرضه : غزة
 له وأفاد في بيان ."عواقب انسانية خطيرة" من ان ذلك قد يكون له اًحذر، مللسيولة ينذر بانهيار بنوكها

حث قد و ."غزة والقيود الشديدة على تدفق السلع والناس مازالت مبعث قلق بالغاستمرار اغالق " أن
 قبل عطلة عيد "المسارعة الى اعادة السيولة النقدية في فروع البنوك في غزة" على "سرائيلإ"البنك 

الى ان البنوك العاملة في قد أشار  رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من جهته كانو .االضحى
ما وصل " مبيناً أن.  مليون شيكل شهريا بشكل منتظم لتسيير معامالتها المالية١٠٠غزة تحتاح الى قطاع 

يبلغ اجمالي رواتب موظفي السلطة  فيما ." مليون شيكل فقط١٨٥البنوك خالل التسع شهور الماضية هو 
  . مليونا شهريا١٢٥في الضفة والقطاع حوالى 

 ٧/١٢/٢٠٠٨الشرق االوسط، 
  
   "األعمال الوحشية"ـ ب ويصفهاعنف المستوطنين في الخليل بّدداألردن ين .٢٨

 صالح الدين البشير خالل استقباله في  األردني وزير الخارجيةدان : صالح الخوالدة-بترا -عمان 
االعمال الوحشية "الخاص للرئيس الروسي الى الشرق االوسط الكسندر سلطانوف  عمان امس المبعوث

رفض االردن " اًكدمؤ. " الخليل والتي استهدفت المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهمالتي نفذها مستوطنون في
المسؤولية المباشرة عن هذه االنتهاكات "وحمل الحكومة االسرائيلية . "هذه الممارسات الالشرعيةلالقاطع 

  ."التي تخالف قواعد القانون الدولي االنساني
٧/١٢/٢٠٠٨الرأي، األردن،   
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   عشرات الناشطين وتمنع قافلة إغاثية من التوجه إلى غزةتقلتعالشرطة : مصر .٢٩
منعت أجهزة األمن المصرية قافلة إغاثية تهدف إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة كان يفترض                
تسييرها أمس من أمام مقر محكمة في محافظة الجيزة طوقتها الشرطة وقوات مكافحة الشغب وطـاردت    

  .رات منهمالمشاركين فيها واعتقلت عش
ما جرى  " حمدي حسن إن     "اإلخوان المسلمين " النائب عن    "الحملة الشعبية لفك الحصار   "وقال الناطق باسم    

توقيـف  "وأشار إلـى    ". من اعتداء على المواطنين يعبر عن مدى استهانة النظام بأي قوانين أو دستور            
ذه اإلجراءات لـن تثنينـا عـن        ه"غير أنه أضاف أن     ". عشرات المشاركين في القافلة، بينهم صحافيون     

النظـام  "وهـاجم   ". نصرة شعب محاصر، فنحن مستمرون في فعاليات فك الحصار عن قطـاع غـزة             
المصري الذي يشارك في حصار غزة عن طريق إغالق معبر رفـح ومنـع تـسيير قوافـل اإلغاثـة                    

اخلية لمنعه قافلة اإلغاثة    سنقيم دعوى قضائية خالل األيام المقبلة نختصم فيها وزير الد         : "وقال". المصرية
  ".واعتداء أفراد الشرطة على المواطنين

هذه القافلـة ال تمثـل اإلخـوان        "أن   وأضاف األمين العام لكتلة النواب المستقلين الدكتور جمال زهران        
المسلمين حتى نقول إننا منعنا لذلك، بل تمثل القوى الوطنية بطوائفها كافة، وشارك فيهـا نـواب فـي                   

  .وناشطون ورموز في الحركة الوطنية إضافة إلى اإلخوانالبرلمان 
  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  العثور على مخبأين لألسلحة في سيناء .٣٠

 مخبأين جديدين   أمس من   أول المصرية ضبطت مساء     األمن أجهزة أن أمس مسؤول امني مصري     أعلن
 كانت فـي    أنها "يرجح"ة  للمتفجرات والقذائف في قرية الشيخ زويد في سيناء قرب الحدود مع قطاع غز            

 في منطقة المقاطعة عثر عليه في تجويف جبلي وكان بداخله           األول المخبأ   أن  وأوضح . غزة إلىطريقها  
 المخبأ الثاني عثر عليه في القـسيمة        أن وأضاف. شديدة االنفجار » تي ان تي  « كيلوغراما من مادة     ٢٥٠

، اإلسـرائيلية  -خلفات الحروب العربيـة   قذائف مضادة للطائرات من م   ٢٠٩وسط سيناء وتم فيه ضبط      
  . منها وبيعها"تي ان تي"وكان المهربون يتولون تجميعها تمهيداً الستخراج مادة 

  ٧/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  مجلس األمن يدين عنف المستوطنين في الخليل .٣١

ن عمال العنف التـي قـام بهـا المـستوطنو         أمن الدولي   دان مجلس األ  :  والوكاالت "البيان" -واشنطن  
  . سرائيليون ضد الفلسطينيين في مدينة الخليلاإل
مـس  أول مـن    أمن مساء   صدر مجلس األ  أمم المتحدة،   ثر اجتماع بطلب من المجموعة العربية في األ       إو
ـ أشاد فيه   أ "عالنا غير ملزم  إ سرائيل للمستوطنين من منزل في الخليل في الرابـع         إجالء  إ ب ١٥عضاؤه ال

من جانب المستوطنين بما فـي       مرعمال العنف التي نتجت عن هذا األ      أ "اًيضأ ولكنهم دانوا    ،"من ديسمبر 
على احترام الحقوق من دون      "يضاًأمن  عضاء مجلس األ  أوحث   ."ذلك ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم    

  ."سرائيلية والفلسطينية لتثبيت الهدوءمن اإلجهزة األأشادوا بالجهود التي بذلتها أواستثناء وأتمييز 
  ٧/١٢/٢٠٠٨ن، اإلمارات، البيا
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  استخبارات لكل من يطلب .٣٢
 يسرائيل هرئيل

 والـدول   إيـران ، فانه ليس علـى      إسرائيلبالنسبة لقضية الحصول على معلومات استخبارية نوعية من         
 أن إذ تخوض مخاطرة كثيرة،     أن تبذل جهدا كبيرا جدا أو       أنالعربية والفلسطينيين وحتى الدول الغربية      

 معلومات استخبارية تكتيكية وميدانية واسـتراتيجية بـشكل         أيضا يوفر وبالمجان    اإلسرائيلي األمنجهاز  
  .خاص
 رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه      األمام إلى من الواجب دفع التسوية مع سوريا        أن يعتقد مثال    األمنجهاز  
، )١١ /٢٣،  "سهـآرت ) (" طبريـة  شـاطئ  إلى السوريين   وإعادةاقتالع المستوطنين من هناك      (إسرائيل

 األمريكية اإلدارة أخرى أيضا معلومات استخبارية سياسية وليس أمنية فقط مثل           إلطرافوالجهاز يوفر   
 تصل في تنازالتها حتى تتنـازل عـن هـامش           أن إسرائيل مدى استعداد    إلىالجديدة، ومعلومات تشير    

  . االستراتيجيالمناورة والمساومة المريح للحصول على تعويض أمني سخي مقابل التنازل
:  بالسؤال التالي  األمنعدا عن التفريط في المعلومات وحماقة كشف أسرار الدولة، يتوجب التوجه لجهاز             

 بهذه المسألة، لماذا تفعلون ذلك؟، مهمتكم هي توفير معلومات وتقييمـات لوضـع              أنفسكملماذا تشغلون   
ستخبارية حولنا، فاالستخالصات الميدانية،     العدو بالمعلومات اال   إمدادالعدو ووضعها أمام الحكومة وليس      

وخصوصا تلك التي تتعلق بمجاالت ايديولوجية صارخة مثل التنازل عـن هـضبة الجـوالن وتـدمير                 
لجهـاز  " سكانها، هي مسألة خارج المجال خصوصا المجال الجمـاهيري بالنـسبة             وإجالءالمستوطنات  

  ".األمن
بالتنازل عن  " األمنجهاز  "احة السياسية، وما ان توصي      ساحة الحسم المستقبلي لمصير الجوالن هي الس      

 إذ" مهنيـة "الجوالن حتى يصعد على الفور فوق عربة اليسار، فالجهاز ال يستطيع االدعاء بان توصيته               
 كـان هـذا االسـتنتاج       إذا خصوصا في المستقبل القريب، ولكن حتى        - سوريا ال تشكل خطرا      أنيبدو  

 بنشوب الحرب فدور الجيش هـو خـوض القتـال والـدفاع عـن               فقاألخاطئا وهناك خطر يلوح في      
  .المستوطنات وليس التوصية باالنسحاب واالقتالع من اجل الهروب من التزاماته

وحـدها  "  الوجـودي  إيرانتهديد  " من مواجهة    إسرائيل يكشف من خالل توصيته عن خوف        األمنجهاز  
رة فلماذا نعطي العدو معلومـات حـول هـذه           كانت المخاوف المذكورة صحيحة ومبر     إذاتقريبا، وحتى   

  . في حشد الحلفاء وتجنيدهم للمعركة ضدهم؟إسرائيلالمخاوف، ولماذا نكشف لهم فشل 
، ولكن قرأنا وسـمعنا عـن       واألوروبي األمريكي يشخصون التردد    أيضا من دوننا    اإليرانيين أنصحيح  
مبرمج، ولكن استخباراتنا جـاءت لتحـل    التردد الغربي ما هو إال غموض مقصود و أن يقولون   إيرانيين

 تقف قبالتكم   فإسرائيل المعضلة وتخرجهم من دائرة الشك، وهذه ليست خدعة وليست مصيدة،            لإليرانيين
  ".وحدها تقريبا"

:  وأمد حماس بمعلومات استخبارية بصدد جلعاد شـليط          األمن تطوع جهاز    األولفي مطلع شهر تشرين     
منهم ( ٤٥٠ سجين   ١٤٠٠ ، وثمن الصفقة معروف   " بالوسائل العسكرية   سراحه إلطالقليس هناك احتمال    

 سراح قتلة مخربين، العدو يستنتج مـن هـذا          إطالق كان   إذاويتوجب دفع الثمن حتى     ) ستحددهم حماس 
 عديم الحول والقوة، وجاهز لدفع كل ثمن تطلبه حماس، ونحن المواطنين            اإلسرائيلي الجيش   أنالتسريب  

 ال يريد القتال وينفخ في روح العدو األمل بأن نهايـة            األعلى المستوى   أنالمتكررة  ندرك من التسريبات    
  . بالذات وليس الوجود اليهودي في هضبة الجوالنإسرائيل وشيكة، وهذا ما يهدد مستقبل إسرائيل

  ٧/١٢/٢٠٠٨الدستور 
  هآرتسعن 
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  هل يتآكل حزب العمل اإلسرائيلي سياسياً؟ .٣٣
  فايز رشيد.د

ات الرأي اإلسرائيلية المتعاقبة، إلى أن حزب العمل اإلسرائيلي سيحـصل علـى عـشرة        تشير استطالع 
في انتخابات الكنيست القادمـة فـي       ) في استطالعات أخرى  (أو ثمانية وأقل    ) في أحسن الحاالت  (مقاعد  
  .مقعداً) ١٩(ومن المعروف أن الحزب يحتل في الكنيست حالياً . فبراير من العام القادم/ شباط
وصلت أوضاعه إلى الحضيض بعد أن احتل لـسنوات طويلـة           ) التاريخي(صار شديد فإن الحزب     باخت

هـذا  . المركز األول بين األحزاب اإلسرائيلية، وكان في أحيان كثيرة قادراً وحده على تشكيل الحكومات             
ئه، الوضع المتردي الذي يهدد بالقضاء التام على مستقبل الحزب السياسي حدا بـالكثيرين مـن أعـضا                

بالتحالف السياسي واالنتخـابي مـع      ) زعيم الحزب (والبعض من أوساطه القيادية إلى الطلب من باراك         
هؤالء يرون في هذا الطريق وسيلةً وحيدة لتفادي هزيمـة          . كاديما وخوض االنتخابات في قائمة مشتركة     

أن غالبيـة اآلراء    : محققة، أوساط أخرى في الحزب تطالب باالندماج التام بين الحـزبين، بمـا يعنـي              
السياسية في الحزب تقف ضد خوض االنتخابات بشكل منفصل، أي أن الخيارات أمام باراك، تتحدد بهذا                

وبخاصة أن كافة استطالعات الرأي ترجح فوز الليكود وزعيمه نتنياهو، إذا بقيت لوحة             ! التوجه ليس إالّ  
  .األحزاب اإلسرائيلية كما هي عليه حالياً

بتسيبي ليفني، زعيمة حزب كاديما،     ) المعجبين(واجه باراك في هذه الخيارات أنه ليس من         المشكلة التي ت  
بأنها لم تحقق أي نجاح في حياتها السياسية، وأنها غير قادرة علـى             (فقد سبق أن صرح قبل أشهر قليلة        

ئمة مشتركة،  ، بينما في حالة توحيد الحزبين، أو دخولهما االنتخابات في قا          )تولي منصب رئيس الوزراء   
سيضطر إلى الترويج للقائمـة     ) سواء القديم أو الجديد   (فإنه وإضافة إلى فقدان منصبه في زعامة الحزب         

سيبدو انتهازياً وذليالً في    ) ١/١٢/٢٠٠٨االثنين  (المشتركة بزعامة ليفني، أي أنه وفقاً لصحيفة معاريف         
لحزب، خاضوا مباحثات مكثفة مع نتينياهو      من المعروف أيضاً أن باراك وبعض مؤيديه في ا        . هذه الحالة 

إمكانية ائتالف الحزبين بعد االنتخابات في حالة فوز الليكود فيهـا           : قبل أسابيع قليلة ماضية، بحثوا فيها     
أي أن باراك عملياً يريد إبقاء الباب مفتوحاً أمام حزبه في خيارات االئتالف الحكـومي،               . بالمركز األول 

ينياهو فيما يتعلق بالنظرة إلى مستقبل العالقات مع الفلسطينيين والعرب، وذلك           وبخاصة أنه أقرب إلى نت    
إن فيما يتعلق بالموقف من المبادرة العربية أو بمستقبل التـسوية           ) السالمية(بغض النظر عن تصريحاته     

ـ                ة بشكل عام، فتلك التصريحات تنطلق من أسس تكتيكية سياسية ودبلوماسية أكثر منها تعبيراً عن وجه
  .نظر حقيقية

من جانبها، فإن ليفني التي تواصل ضغوطاتها على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت للتنحي عن منـصبه                
في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة، تقديمه لمحاكمة جنائية، وذلك إلدارة المعركة االنتخابية من              

أنكرت معرفتها بوجود تحـرك     ) يفنيل. (خالل منصب رئاسة الحكومة، مما سيعطي دعماً أكبر لحملتها        
ال علم  (من هذا النوع في حزب العمل، وقالت في تصريح لها خالل مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي                 

  ).لقد قرأت هذه األخبار في معاريف، وأنا مقتنعة جداً بحزب كاديما. لي بتاتاً بالموضوع
مـع  ) أو االنـدماج  (، أحدهما يسعى إلى التحالف      بالمعنى الفعلي، فإن حزب العمل يتنازعه تياران قويان       

فـإذا مـا    ، حزب العمل، والثاني لم يحسم أمره بعد بزعامة باراك، الذي يتوجب عليه أن يحسم خياراته              
، )وهو الموعود بحقيبة الدفاع من نتنياهو إذا ما فاز الليكود         (أصر على دخول االنتخابات بقائمة منفصلة       

قسام جدي، قد ال يتخذ شكل إنشاء حزب جديد للخارجين عـن صـفوفه،              فسيتعرض حزب العمل إلى ان    
تماماً مثلما انسحب كثيرون من الحزب وعلى رأسهم بيريز بعد تـشكيل            (وإنما التحاقاً لهم بحزب كاديما      

وينزل به درجـات أخـرى إلـى        ) العمل(، وفي هذه الحالة سيفاقم ذلك من أزمة         )شارون لحزب كاديما  
أو (الثاني أمام باراك يتمثل في االنقياد إلى أصـحاب وجهتـي النظـر بـاالئتالف                الحضيض، والخيار   
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مع كاديما، وفي الحالة هذه لن يتبقى من الحزب أية مظاهر للوجود، أي أننـا أمـام إمكانيـة                   ) االندماج
 !في إسرائيل) تاريخياً(حقيقية لتالشي هذا الحزب سياسيا وهو الذي يعتبر 

  ٧/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
   مشاورات التهدئة"ترف" .٣٤

  حسام كنفاني
كانون / بضعة أيام تفصل عن التاسع عشر من ديسمبر       . استحقاق التهدئة في قطاع غزة بات على المحك       

بوسـاطة  " إسرائيل"و" حماس"األول موعد انتهاء الستة أشهر األولى للتهدئة بحسب االتفاق الذي تم بين             
  .مة في القطاع المحاصرمصرية، وصادقت عليه الحقاً فصائل المقاو

اليوم تشاور الفصائل في إمكان تمديد التهدئة، غير أن المشاورات ال يبدو تسير لمصلحة هـذا                " حماس"
موقف قـد   . والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تعارض     " الجهاد اإلسالمي "فحركة  . الخيار

يكفيه ما يعيشه من معاناة بـسبب الحـصار         يكون غريباً في ظل الوضع الذي يعيشه قطاع غزة، الذي           
  .المفروض عليه) وضمان العربي" (اإلسرائيلي"

سقوط التهدئة في هذا الوقت بالذات يعني أن الحرب قد تكون على أبواب قطاع غزة، لتعيد إلى شوارعه                  
.  ستة أشـهر   قبل" اإلسرائيلية"مواكب تشييع العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يسقطون بفعل الجرائم           

صحيح أن االعتداءات لم تتوقف تماماً خالل تلك الفترة، لكن على األقل خفت وتيرتها إلـى حـد كبيـر                    
وساهمت في خلق حال من االستقرار في الداخل الغزاوي ما فتح المجال لمحـاوالت انهـاء االنقـسام                  

 يعني العودة إلى النقطة الصفر      وسقوطها في هذه المرحلة قد    . الداخلي، إال أنها فشلت في اللحظة األخيرة      
في ملف المصالحة الفلسطينية، الذي ال شك سيحتل مرتبة متأخرة في ظل االعتداءات التي قد يـشهدها                 

  .القطاع، إضافة إلى تفاقم الحصار الناتج عن إحكام إغالق معابر القطاع
ار معاناة الفلسطينيين التـي     يفترض أن تدرس الفصائل الفلسطينية مثل هذه التداعيات، وتأخذ بعين االعتب          

معاناة كانت سبباً في إعادة أوضاع الناس في القطـاع إلـى القـرون              . تم اختبارها في األسابيع األخيرة    
الوسطى، بال غذاء أو وقود أو كهرباء، إضافة إلى افتقار المصارف إلى النقـد علـى مـشارف عيـد                    

جب العمل على تجنبها، فيكفـي مـا عانـاه          وإلغاء التهدئة قد يخلق حال بؤس اشد وأقسى، ي        . األضحى
  .الغزيون خالل العام ونصف العام الماضيين، واألولى العمل على تخفيف المعاناة بدل مفاقمتها

ومـا  . فقـط ال غيرهـا    " حماس"على كل األحوال، الجيد في ملف التهدئة أن قرار تمديدها أو عدمه بيد              
 تقدم أو تؤخّر في التمديد في حال توفرت         أنراطية ال يعتقد    المشاورات التي تجريها إال لمسة تجميل ديمق      

فالحركة اإلسالمية أحرص ما يكون على التهدئة في القطـاع،          . بذلك" إسرائيل"رغبة والتزام من جانب     
شـديدة االهتمـام    " حماس"و. وهي من القرارت الحكيمة القليلة التي اتخذتها الحركة خالل مسيرة حكمها          

وبناء علـى البراغماتيـة     . الستقرار في القطاع يؤمن لمشروعها السياسي االستمرارية      بإرساء نوع من ا   
  .التي أظهرتها الحركة اإلسالمية في الفترة الماضية، فإن تمديد التهدئة هو المرجح

في الفترة الماضية، وخـصوصاً أنهـا أبرمـت االتفـاق األول     " حماس"أما رفض الفصائل فقد اختبرته      
كما عملت، بالقوة في بعض األحيان، على ترسيخ التهدئة ومنع الخروقات، وهو ما             . خلوسوقته في الدا  

 ـفالوضع في القطاع ال يسمح ب     . قد تشهده المرحلة المقبلة في حال أصرت الفصائل على رفض التمديد          
  .اعتماد نتائج مشاورات قد تؤدي إلى كوارث" ترف"

 ٧/١٢/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
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   لغزةطيءالبالموت  .٣٥
  أندريا بيكر

 مـن فـتح     أشـهر  على قطاع غزة، بعد      إسرائيل الكامل الذي فرضته     اإلغالق على   أسابيعمضت ثالثة   
  .اإلنسانية اإلمدادات فقط من األدنىمعابرها لدخول الحد 

 المتحدة تحمل الطعام لثمانين بالمئة من سكان غـزة          لألمم من دون شاحنات     أسبوعان: اآلن الوضع أسوأ  
ال .  للمستشفيات المتداعية  أدوية أو طبية   إمداداتن يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الغذائية، وال         الذي

  .وقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وال وقود للمولدات خالل فترة التعتيم الطويلة
 باسم لما يقوله المتحدث     ، وفقا اإلنسانية من المساعدة    األدنى لمنع دخول الحد     اإلسرائيليالتفسير الرسمي   

".  فـي المعـابر    األمنية الصواريخ والتهديدات    إطالقاستمرار  " بيتر ليرنر هو     اإلسرائيليةوزارة الدفاع   
، يمكـن   ٢٠٠٧ الساري المفعول منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيـران             اإلسرائيليالحصار  

 السكان ضد حماس مـن      وإثارةقتصادها  وصفه بمثابة تشديد للسياسات الهادفة لعزل سكان غزة، وشل ا         
 ليست جميعها   األفعالومع ذلك، فإن هذه     .  من العقوبات الجماعية   - غير قانونية    - قاسية   إجراءاتخالل  
، ١٩٩١، المعمول بها منذ عـام       اإلسرائيلية اإلغالق لسياسة   األخيرةالحصار ليس سوى المحطة     : جديدة

  .١٩٦٧ة احتالل منذ عام  كقوإسرائيلوالمبنية بدورها على سياسات 
 يعني منع دخول قائمة كبيرة من المواد الغذائيـة، الـصناعية،            اإلسرائيليفي التطبيق العملي، الحصار     

وهذا يعني ان الوقود الصناعي وغاز الطهي والديزل، النادرة في العادة، غير موجـودة              . الثقافية والطبية 
 أنوبدوره يعنـي نقـص الوقـود        .  ببساطة مقفلة  ألنها ال توجد طوابير في محطات الوقود،     . فعلياً اآلن 

 نقص الميـاه الـصالحة      إلىمحطات الصرف الصحي والمعالجة لن تستطيع العمل كما ينبغي، ما يؤدي            
 المعالجة جزئياً فـي     أوللشرب وضخ عشرات ماليين الليترات من مياه الصرف الصحي غير المعالجة            

 يؤثر علـى    - ساعة يومياً في مناطق عديدة       ١٦ إلىي الذي يصل    انقطاع التيار الكهربائ  . البحر كل يوم  
  .حتى الشموع آخذة في النفاد. كل المنازل والمستشفيات

 العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة غيـر قانونيـة بموجـب              إجراءاتليس هناك خالف بأن     
لكن القانون تم   .  عقوبة أومهما كمكافأة    استخدا أوالوقود والغذاء ال يمكن منعهما      .  الدولي اإلنسانيالقانون  

الحصار جرى تقديمه كعقوبة النتخاب حماس بطريقة ديمقراطية، عقوبـة          . تنحيته جانباً منذ وقت طويل    
المدنيون في غزة، من    . اإلسرائيليينلسيطرتها على غزة الحقاً، وعقوبة للهجمات المسلحة على المدنيين          

 الرضيع الخداج في حاضنته، يعاقبون      إلى المتحدة   األممرف عليه   معلم الرياضيات في مخيم لالجئين تش     
  . ليس لهم سلطة عليهاأفعالبسبب 

 كامـل الـسكان     إيصال إلى يهدف   اإلسرائيلي الخبيث للحصار    األثربالنسبة لكافة تعقيداته ومآسيه، فان      
ل اليوميـة للبقـاء      التفاصـي  إلـى  كرهـا    إيصالهم جرى   األفراد.  صيغة البقاء على قيد الحياة     إلىكرها  

  .نهاكاتهإو
 أو ورقا ليكتبوا عليه نتـائج التـشخيص         األطباءفي مستشفيات غزة، تتجلى رحمة الحصار حين ال يجد          

 - بين انقطاع التيار الكهربائي وبداية عمل المولدات         -الوصفات الطبية، وكم هي مشؤومة تلك الثواني        
.  الالزم من مروحـة تهويـة اليـة        األوكسجيناعي  عندما ال يجد طفل يعتمد على جهاز التنفس االصطن        

وتندفع ممرضة تعمل في جناح للمواليد الجدد بسرعة بين المرضى وهي تخوض معركة مـع الجـدول                 
 أجهـزة  على عدد قليل مـن       اإلبقاءويحاول عامل في المستشفى     . العشوائي النقطاعات التيار الكهربائي   

 الطبية التي نفدت،    واإلمدادات األساسية األدويةديث قوائم   غسيل الكلى تعمل، ويقوم مدير المستشفى بتح      
 إسـعاف ويتوقف قرار سائق سيارة     .  عليها باردة  اإلبقاء إمكانيةواللقاحات التي ال يمكن استخدامها لعدم       

  . عدمها لنداء حالة طارئة، على مقدار الوقود الموجود في خزان سيارتهأوعلى االستجابة 
  



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٢٧٩:         العدد       ٧/١٢/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

 صيغة البقاء على قيد الحياة، فان الحصار يسلب الناس الوقت والجوهر لفعـل              ىإل السكان كرها    بإيصال
. أي شيء سوى التفاوض على تفاصيل ما هو ممكن وما هو غير ممكن في حياتهم الشخصية والمهنيـة                 

 الفقـراء،   أو األغنيـاء . اآلن يتوفر، وكم يبلغ سعره      أن يمكن   وأين طحين لصنع الخبز،     أيهل سيتوفر   
 والمدرسون على السواء يمضون سـاعات وهـم         اإلنسان، المدافعون عن حقوق     يالتاكست  ارسائقو سيا 
 يسيطر على الجميع فـي      اإلنهاك.  كان في وسعهم الحصول على اسطوانة من غاز الطبخ         إنيتحزرون  

 والى جانـب    - لم نقل ال يترك مجاال لعمل سياسي         إذاالبقاء على قيد الحياة ال يترك سوى القليل         . غزة
  . هما كل ما تبقىواإلحباط، فان الغضب إلنهاكا

 ٧/١٢/٢٠٠٨الدستور 
  "الغارديان"عن 
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