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   وتقييم التهدئة سلبي يناير/ كانون الثاني ٩عباس بعد ال شرعية ل:  في ذكرى انطالقة حماسهنية .١
نية على صمود حركة حماس المسيطرة      رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل ه     شدد:  سيد إسماعيل  - غزة

على قطاع غزة رغم الحصار والمؤامرات التي تحاك ضدها، وقال مخاطباً الرئيس األمريكي المنصرف              
سقطت يا بوش ولم تسقط قالعنا، سقطت يا بوش ولم تسقط حركتنا، سقطت يا بوش ولـم                 : جورج بوش 

ائيلية تسفي ليفني حول تهجيـر فلـسطينيي        ، كما هاجم تصريحات وزيرة الخارجية اإلسر      "تسقط مسيرتنا 
  .   الداخل

جاء ذلك في خطاب ألقاه خالل مهرجان أمه مئات اآلالف من أنصار ومؤيدي حركة حماس أقيم احتفـاء     
بالذكرى الحادية والعشرين النطالقة الحركة في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، حضره أبـرز قيـادات                

  . ائل األخرىحماس إضافة لعدد من قيادات الفص
، "ال شرعية وال دستورية وال قانونية للتمديد للرئيس عباس سواء بغطاء عربـي أو غيـرة               : وقال هنية 

إن : مشددا على أن الحكم الوحيد في هذه المسألة هو القانون األساسي الفلسطيني وحـده، وتـابع قـائالً                 
انون األساسي الفلسطيني والعمل علـى      التعامل مع هذا االستحقاق وما بعده يتطلب ويفرض االلتزام بالق         

وتـساءل   ".تطبيقه، ونؤكد بأن تطبيق القانون يحتاج عملياً إلى أجواء توافق وطني تنهي حالة االنقـسام              
، ومضى  !"لقد انتخب عباس من قبل المجلس الوطني كرئيس لدولة فلسطين، فأين هي تلك الدولة؟             : قائالً
التحرير بتعين رئيس للدولة الفلسطينية المغيبة ال يغيـر مـن           إن قرار المجلس المركزي لمنظمة      : يقول

  ".الواقع شيئاً
هم يراهنون على االنتخابات ويقولون إن      : "ورد هنية على من يدعون خوف حماس من االنتخابات بقوله         

ت حماس تخشى من التوجه إلى صناديق االقتراع، ولكننا نقول لهم إن حماس ال تخشى أحداً في االنتخابا                
لكن يجب أن يتم ذلك على أساس واضح وقـانون وتوافـق،            (...) وتتحدى الجميع في صناديق االقتراع      

  ".وليس على أساس استباق الخطى
لقد استشهد في الشهر األخيـر مـن        : وفيما يخص موضوع التهدئة التي شارفت على االنتهاء، قال هنية         

لفصائل في غزة والخارج عدة اجتماعـات لتقيـيم         ولقد عقدت ا  (...)  التهدئة عشرون شهيدا من أبنائنا      
  .التهدئة، فكان تقييم الفصائل سلبياً لموقف العدو

ومن جهة أخرى، أكد هنية أن حماس تمتلك الحرية الكاملة في اتخاذ القرار السياسي، وأنه ال توجـد أي                   
 التي تعوق الحـوار     جهة خارجية تؤثر على قرارها فيما يخص المصالحة الوطنية، وأن المشكلة العالقة           

أفرجوا عن السجناء   : " للعديد من كوادر الحركة، متحدياً قيادة رام اهللا بقوله        " رام اهللا   "هي اعتقال حكومة    
  ".السياسيين، وسنكون في القاهرة غدا للتحاور معكم

وشدد على ضرورة أن تكون ملفات وعناوين الحوار رزمة واحدة ومتكاملة تطبق كلهـا فـي الـضفة                  
اع على حد سواء، في القضايا الخمس العالقة بين جانبي الحوار الوطني، وهي حكومـة التوافـق،                 والقط

وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، والمصالحة الداخلية، وإعادة هيكلة األجهـزة األمنيـة، ووقـف               
  .الحملة األمنية في الضفة
 اإلقرار والتوقيع على ما نتوصل إليه على        يجب أن يكون الحوار أوالً ثم يكون      " وأضاف رئيس الوزراء    

  ".أن تأتي الجلسة في ختام الحوار
وقام هنية، خالل خطابه بعرض استراتيجية حركة حماس للعام القادم، مؤكداً على أن حماس مع وحـدة                 

  األرض والمصالحة على أساس الحفاظ على الحقوق والثواب الفلسطينية
حلة المقبلة كسر الحصار عن غزة من خالل انتفاضـة الـسفن            وأضاف أن من أولويات حركته في المر      

واإلبداعات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجهات العربية واإلسالمية والدولية التي تضامنت مع الـشعب              
  . الفلسطيني في محنته
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إن الحكومة الفلـسطينية    : ومن أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء           
علـى راتـبهم    % ٥ت اتخاذ عدة قرارات، من بينها زيادة رواتب المعلمين في قطاع غزة بنـسبة               قرر

 دوالر لكـل طالـب، وصـرف        ١٠٠ آالف طالب جامعي، بقيمة      ٣الشهري، وتقديم مساعدة عاجلة لـ      
  ".رام اهللا"رواتب المعلمين في الضفة الذين تفصلهم حكومة 

ـ    وأوضح أن الحكومة قررت تقديم مساعدة عاج       :  آالف أسرة محتاجة، وتـابع   ١٠لة خالل األيام القادمة ل
 مليون، والسماح باسـتثمار األراضـي   ١,٥إن الحكومة ستعتمد برنامج تمويل المشاريع الصغيرة بقيمة        "

  ".، مؤكداً االستمرار في سياسة مجانية التعليم األساسي"الحكومية
 مشروع بناء مبنى العيـون التخصـصي،        إن الحكومة ستشرف على   : "وعلى الصعيد الصحي، قال هنية    

الذي سيتم تمويله من مؤسسات المجتمع المدني األردنية، وإنشاء مركز األشعة التخصصي بتمويل مـن               
بتمويل من دولة   " مدينة الياسين الرياضية  " دونماً، باسم    ١٥٠تركيا، وإنشاء المدينة الرياضية على مساحة       

  ".قطر الشقيقة
إن الحكومة قررت حفظ حـق      : "ع غزة الذين لم يتمكنوا من الخروج، قال هنية        وأما بالنسبة لحجاج قطا   

الحجاج الذين تم اختيارهم عبر القرعة الشرعية، حيث إنهم سيحتفظون بحقهم في التوجه إلى الحج العام                
وحـول قـضية    ". القادم، وتعويض شركات ومكاتب الحج والعمرة عما خسرته في موسم هـذا العـام             

، مـشيرا  "القضية الفلسطينية ليست قضية غزة وحدها وال الحصار على غزة فقط" هنية أن    الالجئين، أكد 
  ).اإلسرائيلية(إلى معاناة الضفة المحتلة من قضايا خطيرة كالجدار العازل واالستيطان والحواجز 

 إن ما يحدث هو أقوى دليل على أن الحركة ليست ظاهرة عابرة، بل حقيقـة              : من جهة أخرى، قال هنية    
حماس لم تعـد    : "، مضيفا "راسخة، وأنها أصبحت ذات دور ريادي في مجاالت الدعوة والمقاومة والحكم          

تمثل ذاتها، بل أصبحت تمثل كل أبناء األمة األحرار والشرفاء الـذين يرفـضون االعتـراف بالكيـان                  
  ".الصهيوني والهيمنة األمريكية

سطينية، بعد أن دفنت وسط ملفات أوسلو، وتـابع         وأكد أن حركة حماس أعادت االعتبار إلى القضية الفل        
إن حماس قد صارت بعد الحصار أقوى، وهذا الجمع هو رسالة واضحة إلى اإلدارة األمريكية،               : " هنية

، معربا عن فخره واعتزازه الشديدين بالجماهير       "لن تنتصروا : والصهاينة، ورام اهللا، ونقول لهم بكل ثقة      
نطالقة حماس، معتبرا أن ذلك أبلغ رد على الحصار الذي يفرضه أعداء            الحاشدة التي قدمت في ذكرى ا     

  .   الشعب الفلسطيني
الحصار ال يكشف فقط حجم المعاناة ولكن يكشف في الوقت نفسه حجم الجريمة التـي يرتكبهـا                 : "وقال

أقـوى،  نؤكد أن شعبنا بعد الحـصار       : وتابع". العدو، والتي يرتكبها بعض األطراف في المجتمع الدولي       
ونقول لكم بأن الحصار لعبة سخيفة، وأن هذه الجماهير ال يربطها بحماس مال وال سلطة وال وظيفة، بل                  

  ".منهج وفكرة وعقيدة 
  ١٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   كانون الثاني٩الدويك رئيساً للسلطة بعد : البردويل .٢

 التشريعي األسير في السجون     ، تأكيدها أن رئيس المجلس    أمس" حماس"جددت حركة   : سمير حمتو  -غزة
وقـال   ٢٠٠٩،عزيز الدويك سيصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية بعد التاسع من كانون الثاني            .اإلسرائيلية د 

نؤكد علـى أن    " القيادي في الحركة صالح البردويل والناطق باسم كتلتها البرلمانية في تصريح صحفي           
وبـين   ".ون الثاني وفق القانون األساسـي الفلـسطيني       الدويك سيصبح رئيساً للسلطة بعد التاسع من كان       
   يوماً وهذه المدة يمكن أن يجري خاللها التحـضير          ٦٠البردويل أن الدويك سيتولى رئاسة السلطة لمدة        
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وأكد البردويل أن القانون األساسي وحده هو الكفيل بتحديد من يكون رئيساً للسلطة              .لالنتخابات الرئاسية 
  .وزراء الخارجية العرب يمثل نصيحة وليس قانوناً، مبيناً أن قرار 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  عملية التسويةحول مجلس األمنل إضافات على مشروع قرار ٣ تجري السلطة .٣

إن القرار الذي اعدته واشنطن باالتفاق » الشرق األوسط«قال مصدر فلسطيني لـ:  علي الصالح-  لندن
ليه مجلس الدولي في جلسة تعقد غدا، ربما جاء ليكون بديال عن الكامل مع موسكو ويتوقع ان يصادق ع

اعالن المبادئ الذي كانت تسعى اليه وزيرة الخارجية االميركية، كوندوليزا رايس، للتوصل اليه بين 
الفلسطينيين واالسرائيليين، للتعويض عن فشل االدارة في تحقيق وعدها باقامة الدولة الفلسطينية في نهاية 

 .٢٠٠٨عام 
ان مسودة القرار نقلت الى السلطة الفلسطينية عن طريق صائب عريقات » الشرق األوسط«وعلمت 

رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الذي زار واشنطن مؤخرا، قبل عرضها على 
لطة وحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها فان الس. مجلس االمن الدولي في جلسته اول من امس

 اضافات الى جانب التشديد على المبادرة العربية التي وردت في سياق ٣اجرت على مشروع القرار 
 .القرار

ايضا ان االضافات هي االشارة الواضحة الى انهاء االحتالل لألراضي » الشرق األوسط«وعلمت 
ة الغربية، وثالثا قضية ي الضفف، ثانيا الوقف الفوري للنشاط االستيطاني ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام 

 .وجرى التشديد ايضا على مبادرة السالم الغربية التي اشار اليها مشروع القرار. القدس
وأجرت السلطة الفلسطينية اتصاالت مع جميع الدول العربية للتشاور في موضوع مشروع القرار لتفاجأ 

ة الدول العربية بدعمها في اضافاته، ورغم ذلك طالبت السلط. بأن هذه الدول العربية لم يكن لها علم به
 .وتوحيد الجهد العربي الستصدار قرار يلبي المطالب الفلسطينية

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   الحوار الفلسطينيموضوعبحث لتركيا الى  االحمد عزام .٤

جلـس  من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان رئيس كتلة حركة فتح في الم           " المستقبل"علمت  : رام اهللا 
التشريعي عزام االحمد سيتوجه اليوم الى انقرة حيث سيبحث مع مسؤولين اتـراك موضـوع الحـوار                 
الفلسطيني النهاء االنقسام بعد رفض حركة حماس حضور الحوار الذي دعت له القاهرة مطلـع الـشهر        

ممثالً لـه  وقالت المصادر ان انقرة طلبت من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان يبعث    .الماضي
من موضوع الحوار، حيث ابدت تركيا رغبتها في        " فتح"لالطالع على موقف السلطة الفلسطينية وحركة       

غير ان هذه المصادر استبعدت ان تقوم        .المساهمة بالمساعي التي تبذلها القاهرة لرأب الصدع الفلسطيني       
وضوع، وان المساعي التركيـة  تركيا بصياغة مبادرة خاصة بها حرصاً على الدور المصري في هذا الم 

  .ستكون مكملة وليست بديلة للدور المصري في هذا الملف
إننا نعمل مع   : "في هذا السياق قال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية نبيل عمرو             

ن الـذي   مصر هي المسؤولة عن تحديد الزمان والمكـا       "، مشيراً إلى أن     "مصر لرأب الصدع الفلسطيني   
  ".تراه مناسباً الستئناف عملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني

  ١٥/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
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  وزير المالية الفلسطيني األسبق يسلم نفسه لالحتالل لقضاء حكم جديد .٥
عمر عبدالرازق، بتسليم نفسه اليوم     . يقوم وزير المالية الفلسطيني األسبق، د     :   منتصر حمدان  - رام اهللا   
  . الف شيكل٣٠االحتالل لكي يمضي فترة حكم جديدة في سجونها ودفع غرامة مالية بمقدار لسلطات 

، فان غالبية المواطنين ومعارفه وأصدقائه احتشدوا أمس في منزله          ”الخليج“وحسب ما أكد عبدالرازق ل      
ـ                  ى مـن   من اجل وداعه قبل يوم واحد من تسليم نفسه لسلطات االحتالل، لتكون هذه هي الحادثـة األول

واضاف ان االدعاء العـسكري     . نوعها في األراضي الفلسطينية التي يذهب فيها فلسطيني لألسر بقدميه         
قام قبل عيد األضحى المبارك باالستئناف على قرار قاضي محكمتهم اإلفراج عني، حيـث              ” اإلسرائيلي“

وكان قد افـرج    . الية شهور جديدة ودفع الغرامة الم     ٥قررت المحكمة اعادة اعتقالي مجددا لكي امضي        
  . شهرا في سجون االحتالل٢٦عن عبدالرازق قبل بضعة اسابيع بعد ان امضى 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
 إعادة اختطاف عبد الرازق سابقة خطيرة : الغول الوزير .٦

أكد وزير شئون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة محمد فرج الغول بان : ألفت حداد/ ٤٨عرب
ختطاف وزير المالية في الحكومة العاشرة والنائب في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق قرار إعادة ا

بعد اإلفراج عنه بأربعة شهور، هو قرار سياسي ، وسابقة خطيرة اتخذت بضغط من مخابرات االحتالل 
   .اإلسرائيلية

 النواب داخل وكشف الغول بان المخابرات اإلسرائيلية تبذل جهود كبيرة لضمان استمرار اختطاف
السجون لفترات طويلة تصل إلى عشر سنوات ، إال أن عدم وجود أدلة إدانة ، وتهم محددة ضد النواب 
يحول دون ذلك مما اضطر االحتالل إلطالق سراح عدداً منهم امضوا أكثر من عامين داخل األسر، 

  .واستأنف على أحكام آخرين واستطاع أن يمدد االعتقال لهم لشهور أخرى
 ١٤/١٢/٢٠٠٨، ٤٨بعر

  
  في الضفة" حماس" فلسطينياً من أنصار ١٣ السلطة األمنية تعتقل أجهزة .٧

إن األجهزة األمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، " حماس"قالت حركة : رام اهللا
 في حصيلة اعتقاالت اعتقلت ثالثة عشر مواطناً فلسطينياً من أنصار الحركة في الضفة الغربية المحتلة،

  . يومية جديدة
  ١٤/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
   وفق القانون٢٠١٠والية محمود عباس تنتهي في :  فارسقدورة .٨

أن يكون " قدس برس"في تصريحات خاصة لـ " فتح"رجح عضو اللجنة الحركية العليا لحركة : رام اهللا
ماعيل هنية في كلمته اليوم بمناسبة حديث رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة اس

بأنه ال يؤمن "قال " حماس"، جزءا من المجاملة لتيار داخل "حماس" النطالقة حركة ٢١الذكرى 
الرئيس محمود عباس يستمد شرعيته من القانون الفلسطيني ومن المواطن : "، وأضاف"بالشراكة

 بموجب القانون الفلسطيني، أما ٢٠١٠ )يناير(الفلسطيني، وهو رئيس حتى التاسع من كانون الثاني 
حديث اسماعيل هنية عن رفض التمديد للرئيس عباس فهو كالم غير مفيد ويعنق الخالف، ويفترض من 

، "حماس"اسماعيل هنية أن يبحث عن مصطلحات أخرى تقرب الشقة ال أن يبقى أسيرا لصورته داخل 
ومنهم اسماعيل هنية، ولذلك فأنا أعتقد أن حديثه " سحما"فأنا أعلم أن هناك بعض القيادات المعتدلة داخل 

  .، على حد تعبيره"ال يعترف بالشراكة" حماس"يحمل جزءا من المجاملة لتيار داخل 



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢٨٤:         العدد       ١٥/١٢/٢٠٠٨ االثنين :التاريخ

ودعا فارس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إزالة العقبة الرئيسية التي تحول دون انطالق الحوار الوطني 
لين السياسيين للذهاب إلى حوار جدي ومسؤول ينهي االنقسام، ، وإطالق سراح المعتق"حماس"كما تقول 
  . كما قال

  ١٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  

 تهدف للتعتيم على جرائم االحتالل" ريتشارد فولك"منع : النائب البرغوثي  .٩
ندد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بقيـام سـلطات              : رام اهللا 

حتالل باعادة المقرر الخاص لحقوق االنسان في االمم المتحدة البروفسور ريتشارد فولك مـن مطـار                اال
ان سلطات المطار اعادت فولك ولم تسمح له بـالعبور فـي            " سما"وقال البرغوثي في بيان وصل       .اللد

اسـتمرار  زيارة كانت مقررة للضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب انتقاداته لبناء جـدار الفـصل و               
 .النشاطات االستيطانية، موضحا ان االجراء االسرائيلي يؤكد مدى استخفاف اسرائيل بـاالمم المتحـدة             

واضاف ان اسرائيل تهدف من خالل منعها فولك دخول األراضي الفلسطينية إلى التعتيم على ما تقوم به                 
 . الدوليمن ممارسات وانتهاكات لحقوق االنسان وخرق فاضح لميثاق جنيف والقانون

   ١٥/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما
   
  "التهدئة ستنتهي وال تجديد لها": مشعل .١٠

الفـضائية، إن   « قنـاة القـدس   »قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في مقابلة مـع             
التهدئة كانت محددة بستة أشهر، وأن العدو لم يلتزم بها، وبكل وضوح، بالنسبة لحماس وغالبية القوى                »

فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس ستتصرف      »وأضاف مشعل أن    . «لتهدئة ستنتهي وال تجديد لها    فإن ا 
  .«وفق متطلبات الميدان، وبما ينسجم مع خطنا في مقاومة االحتالل والدفاع عن شعبنا

ليست جديدة، وهـي نـوع مـن المكـابرة       »وأكد مشعل أن التهديدات اإلسرائيلية بشن هجوم على غزة          
ية، ونعتقد أن كلفة االجتياح ستكون عالية جداً والعدو يتردد مئة مرة قبل أن يقـدم علـى هـذا                    اإلسرائيل
  .«التصرف

     ما قيمة التهدئة إذا لـم تـأت برفـع          »، متسائالً   «شرط التهدئة كان رفع الحصار    »وأشار مشعل إلى أن
  .«الحصار؟

أتحدى ان يثبت احد ان     »ا، وقال   ورفض مشعل االتهامات التي تساق ضد حركته بالتبعية إليران وسوري         
السعودية ودول الخليج ومعظم الـدول      »، مضيفاً أن    «حماس تتأثر ولو بواحد في المئة بأي ضغط إقليمي        

العربية قدمت مساعدات لفتح خالل السنوات الماضية، فهل في ذلك رشوة للقضية الفلـسطينية؟ أمـا إذا                 
  .«فالتهمة جاهزة) حماس(سوريا او إيران دعمت 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  وكارتر يبحثان في دمشق ملفي شاليط والتهدئة   مشعل .١١

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، بالرئيس              : دمشق
في العاصمة السورية دمشق، وذلك بحضور      ) ١٤/١٢(األمريكي األسبق جيمي كارتر، مساء اليوم األحد        

المركـز الفلـسطيني   "وقالت بيان مقتضب صدر عن المكتب اإلعالمي للحركة، تلقى      .اعديهعدد من مس  
في سياق التواصل بين الحركة ومجمـل األطـراف والقيـادات           "نسخة منه إن هذا اللقاء يأتي       " لإلعالم
  ".الدولية

ـ               تمع الـرئيس   وأشار إلى أن اللقاء تناول مجمل القضايا والمستجدات على الساحة الفلسطينية، حيـث اس
  .كارتر إلى عرض واف من خالد مشعل لمجمل هذه التطورات
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الذي حضر اللقاء   " حماس"بدوره؛ أشار الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة            
  ".بنّاء"إلى أن اللقاء بحث عدد من القضايا واالقتراحات، واصفاً اللقاء بأنه 

ساعة المتعلقة بالحالة الفلسطينية بشكل عام والمصالحة والجندي الصهيوني         وقال إن اللقاء تناول قضايا ال     
ما نتج عن هذا الحوار سيبقى بـين        "األسير جلعاد شالط  وملف التهدئة وغيرها من القضايا، موضحاً أن            

 ".والرئيس كارتر إلى أن يتم التوافق على ما يجب فعله بعد ذلك" حماس"حركة 
  ١٤/١٢/٢٠٠٨م، كز الفلسطيني لإلعالالمر

  
  االنقسام الداخلي سيستمر لفترة طويلة ألن البديل ال يمكن احتماله": هآرتس" لـ الزهار .١٢

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار ان حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي ستستمر لفترة              : رام اهللا 
 .، حسب قوله"البديل ال يمكن احتماله"طويلة من الزمن ألن 

العبرية ان حركة حماس هي الجهـة الـشرعية         " هآرتس"لزهار في مقابلة اجرتها معه صحيفة       واعتبر ا 
ونشرت هآرتس امس المقابلة التي اجرتها مراسلتها عميرة هـاس     . الوحيدة في مناطق السلطة الفلسطينية    

اع غزة  مع الزهار الذي استضافها في منزله بغزة نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بعد وصولها الى قط               
 .على متن سفينة كسر الحصار

وقالت هس في تقديمها المقابلة الخاصة بأن الزهار يعتقد ان عناد اسرائيل ورفضها عقد صـفقة تبـادل                  
ما هي االسباب الرئيسية لحرب لبنـان       "لالسرى مع حزب اهللا ادى الى اندالع حرب لبنان الثانية، وقال            

 ؟ الطالق سراح سمير القنطار ، لماذا رفضت اسرائيل اطالق           الثانية ؟ حزب اهللا اسر وقتل جنودا لماذا       
سراحه قبل هذا ؟، اليس هذا غباء ؟ واآلن يريدون اعادة الكرة في غزة ويريدون ان يضحكوا علينـا او                    
ان يضغطوا علينا حتى نقبل بصفقه غير مالئمة وحينها يعيدون قصة القنطار مرة اخرى وهـذا االمـر                  

النه يوجد داخل السجون اعداد كبيرة من االسرى لهذا اذا كان االسـرائيليون             يشجع على اختطاف جنود     
اصحاب رأي سينتهون من هذه القضية ليمنعوا مشكلة جديدة واذا وافقت اسرائيل على معـايير اطـالق                 

 " .سراح االسرى فان القصه ستنتهي غدا 
ي غلعاد شاليط وذا مـا كـان انـه          وفي رده على سؤال حول امكانية التأكد من سالمة الجندي االسرائيل          

ألسباب امنية واضحة انا ورفاقي ال نعـرف كافـة          "محتجزا على ايدي اشخاص مسؤولين، قال الزهار        
التفاصيل المتعلقة بشاليط ولكن هل تتخيلين ان حماس يمكن ان تترك شخصية مهمه كهـذه لـيس النـه                   

 " . هذا امر غير منطقيشاليط وانما للمقابل الذي ننتظره في ايدي غير مسؤولة، ان
من ناحيتنا الشيء المهـم هـو كيفيـة تحقيـق الوحـدة الـسياسية               " عن الحوار الفلسطيني قال الزهار      

واالجتماعية بين الضفه وغزة ونحن الجهة الشرعية الوحيدة في مناطق السلطة حققنا اغلبية في المجلس               
وطنية التي تلتها ونحن نتمتع بدعم شـعبي        التشريعي وفي الحكومة التي شكلتها حماس وحكومة الوحدة ال        

 ".ومن مصلحتنا الوطنية ان نبقى متحدين لكن ليس بأي ثمن 
المشكلة ليست في االنتخابـات     " وعلق الزهار على الدعوات المختلفه النهاء حالة االنقسام الداخلي قائال           

في عقلية فتح التي رفضت فـي       او االنتخابات المتأخره لكن المشكلة      " ، التي تعارضها حماس،     "المبكرة  
 يجب ان يفوزوا ، قالت لهم اميركا يجـب ان           ٢٠٠٦البداية االعتراف بنتائج االنتخابات التي جرت عام        

تفوزوا انتم الطرف الوحيد الذي يؤمن بالسالم وانتم الطرف الوحيد الذي نستطيع التعاون معـه ومنحـه                 
وهذا وضع نفسي ال يوجد اي شـخص فـي فـتح            االموال الطرف الوحيد الذي يشكل شريكا السرائيل        

، علـى حـد قـول       "يستطيع التحرر منه النهم يعتقدون بانهم الممثل الشرعي الوحيد وهم الشرعية فقط           
 .الزهار 

وفيما يتعلق بانجازات حكومة حماس في غزة تحدث الزهار عن انجازات كبيرة في مجال الحكم واالمن                
ي تحقيق بعض االهداف بسبب االجتياحات والعقوبات االميركيـة         الداخلي رغم الحصار معترفا بالفشل ف     
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لسنا معنين بمساعدات اميركية الننا     "مؤكدا بأنهم لو حصلوا على فرصه لحققوا اشياء اكبر بكثير مضيفا،            
سندفع ثمن هذه المساعدات من ارض فلسطين والقدس والكرامة وليس فقط نحن مـن نـرفض المقولـة              

بان تكون جزءا من العالم عليك ان تتعاون مع اميركا فهناك دول اخرى ترفض هذا               القائلة انه اذا رغبت     
 " .المنطق مثل كوريا الشمالية وسوريا وايران وفنزويال

" واجاب الزهار على سؤال فيما اذا كانت نتيجة اقواله ان االنقسام الداخلي سيستمر وقتا طويال بـالقول                  
 عادت فتح للسلطة فـانهم سـيجمعون بنـادق الـشعب الفلـسطيني              نعم ، ان البديل ال يمكن احتماله اذا       

ورفض الزهار اجراء مقارنة بين كتائب القسام وحزب اهللا         " . وسيتعاونون مع االحتالل ضد ابناء شعبهم     
كتائب القسام وجدت للدفاع عن القطاع ضد االجتياحات االسرائيلية واطلب عدم المقارنـه كـون               " وقال  

 حدود مفتوحة وهو منظمة داخل دولة مستقله فيما نوجد نحن تحـت االحـتالل               حزب اهللا موجودا على   
 ".نعيش في معتقل كبير اسرائيل تسيطر على الكهرباء والغذاء والدواء 

نقوم بكـل مـا     "وفي رده على سؤال عن اهداف حكومة في غزة في ظل الظروف الحالية، قال الزهار                
 "!.صحة والقضاء والخدمات واقامة شعائر العيدوسعنا لحل المشاكل المتعلقة بالتعليم وال

 ١٥/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة،  
  
   يقلل من فرص نجاح التهدئةالحية .١٣

قلل خليل الحية النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي ورئيس اللجنة : ألفت حداد
ل وفصائل المقاومة الفلسطينية في السياسية من إمكانية نجاح فرص تمديد التهدئة القائمة بين االحتال

قطاع غزة ، مشددا على أن االحتالل مزق التهدئة وشروطها وبنودها ومزق األوراق التي كتبت بها 
وحمل الحية في تصريح صحفي االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة  '.بنود التهدئة والتي رعتها مصر

لى إبقاء الحصار وإغالق المعابر ومواصلة العدوان عن عدم نجاح التهدئة القائمة في ظل إصراره ع
 على الشعب الفلسطيني 

ال أتوقع أن الفصائل ستمدد التهدئة أمام إصرار االحتالل على عدم االلتزام بشروطها ، ' :وشدد قائال
ونحن لم نعطي تهدئة عن ضعف أو رهبة ، إنما أعطينا تهدئة من موقع القوة وحماية حقوق شعبنا 

 .'ي وتثبيت أقدامه فإذا لم تتحقق هذه القضايا فالتهدئة فالشعب الفلسطيني ال حاجة له بالتهدئةالفلسطين
 ١٤/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  األمور تتجه إلى رفض تمديد التهدئة بشروطها الحالية:  اإلسالميالجهاد .١٤

ـ        :  ا ف ب، د ب أ      -القدس المحتلة، القاهرة     ذ عـزام أن    أعلن القيادي في حركة الجهاد اإلسـالمي ناف
المداوالت العديدة التي جرت حتى اآلن بين الفصائل الفلسطينية المسلحة لم تفض إلى موقف نهائي إزاء                

واعتبر عزام في تصريح للصحفيين في      . التهدئة، لكن األمور تتجه إلى رفض تمديدها بشروطها الحالية        
وأوضـح بـأن     ".نظر عن التهدئـة   أمرا محتوما بغض ال   "غزة الحملة العسكرية اإلسرائيلية ضد القطاع       

مداوالت عديدة جرت على المستوى الداخلي للفصائل الفلسطينية بشأن تمديد فترة التهدئة، مشيرا إلى أن               
كافة المعطيات على األرض أكدت أن التهدئة ليست في صالح الفلسطينيين، وأن إسـرائيل هـي التـي                  

  . يشعر به الفلسطينيوناستفادت وتستغل التهدئة لصالحها دون أن تقدم مقابال
التهديـدات تـسمع    "وفيما يتعلق بالتهديدات اإلسرائيلية في حال انتهت التهدئة، أوضح عـزام أن هـذه               

إذا كانت هناك تهدئة فإسرائيل غير مضطرة للقيام بحملة عسكرية          .. وباستمرار في محاولة للضغط علينا    
رائيل ستفكر في عمل ضد غزة، وهذا العمل ال         ضد القطاع، لكن إذا تجددت المقاومة فمن المؤكد أن إس         

  ".نستطيع التخمين بحجمه ومدته
   ١٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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   يتطلب حل مشكلة غزة أوالالسادسعقد المؤتمر : قيادي في فتح .١٥
قال قيادي فلسطيني إن دعوة مصرية متوقع توجيهها قريباً للقوى والفـصائل            : الدين  نادية سعد  -عمان  

عقـد المـؤتمر العـام      "لحوار الوطني الشامل في القاهرة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن           الوطنية إلجراء ا  
  ".السادس لفتح يتطلب حل مشكلة قطاع غزة

الحركة لم تتسلم حتـى اآلن الـدعوة        "وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء خالد مسمار إن           
  ".تلقيها في غضون أيام"، متوقعاً "ةالمصرية بشأن تحديد موعد إلجراء الحوار الوطني في القاهر

ـ     القيادة السياسية المصرية مستمرة فـي جهودهـا        "من عمان بأن    " الغد"وأوضح مسمار في تصريحات ل
  ".إلجراء الحوار الشامل إلنهاء االنقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية

لجنة التحـضيرية للمـؤتمر     ال"وأشار مسمار، وهو أيضاً عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن            
العام السادس لحركة فتح قد تجتمع في عمان قبل نهاية الشهر، في لقاء أخير لها لتحديد موعـد ومكـان                    

  ".التئامهالمؤتمر بعدما جرى التوافق على القضايا األخرى المتصلة ب
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

 
 االستيطان  يدعم مواصلة في مجلس األمناألميركيمشروع القرار : لجبهة الشعبيةا .١٦

اعتبر ناطق باسم الجبهة الشعبية، تقديم مندوب الواليات المتحـدة االميركيـة لمجلـس االمـن              : رام اهللا 
مشروع قرار لدعم ما يسمى بعملية السالم في الشرق االوسط، ستاراً لتضليل الـرأي العـام العـالمي                  

ش االحتالل ومستوطنيه بحق السكان المدنيين في       والعربي وطمساً واخفاء لجرائم الحرب التي يقترفها جي       
قطاع غزة المحاصر والضفة ومدينة القدس، مطالباً بتنفيذ قرارات االمم المتحدة ذات الصلة والمتراكمـة       

وأكد الناطق ان صمت اللجنة الرباعية ودول االتحاد االوروبي واحجامهم عن وضع جـرائم              .  منذ عقود 
ضع المساءلة والمحاسبة والردع يكشف حقيقة إدعاءات هذه الدول عـن           االحتالل وجيشه ومستوطنيه مو   

احترامها والتزامها بالقانون الدولي وشرعة حقوق االنسان بعد ستين عاماً على اعتماد واصدار االعالن              
 .العالمي لحقوق االنسان، ومدى استخفافها بحقوق الفلسطينيين والعرب ودعمها المطلق لدولة االحتالل

 ١٥/١٢/٢٠٠٨الجديدة، الحياة 
  
   جنوب لبنان النطالقتها في البرج الشمالي٢١تحيي الذكرى الـ" حماس" .١٧

أحيت حركة حماس الذكرى الحادية والعشرين إلنطالقتها، وأقامت للمناسبة احتفاالً فـي مخـيم              : صور
ب اهللا، البرج الشمالي لالجئين الفلسطينيين حضره حشد من أبناء المخيمات وممثلون لحركة أمـل وحـز         
  .إضافة الى الشيخ حسن الحاج موسى ممثالً لمفتي صور ومنطقتها القاضي الشيخ محمد دالي بلطة

ـ       إن الحصار على غزة يهدف الى      : جهاد طه، وقال  " حماس"وتحدث في االحتفال عضو القيادة السياسية ل
. ضرب قضية الالجئـين  تصفية مشروع المقاومة من أجل تمرير المشاريع األميركية واإلسرائيلية ومنها           

تتعرض لمؤامرات كثيرة إلقصائها عن الساحة الفلسطينية، وأشار الـى ان حركـة             " حماس"وأضاف ان   
المقاومة اإلسالمية ال تثق باألمم المتحدة وقراراتها، وان المؤسسات الدولية لم تستطع حتى اآلن ان تميز                

  .من هو الضحية ومن هو الجالد
ولفت الـى أن    .  الحدود مع غزة الن أهلها يقاتلون من أجل جميع العرب          وطالب طه مصر وشعبها بفتح    

  ".األجندة األميركية اإلسرائيلية"حماس تؤيد الحوار الفلسطيني الفلسطيني شرط ان يكون بعيداً عن 
  ١٥/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
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  "األخوان"ـ بأنها مشروع دولي ل حماسفتح تتهم .١٨
وصف المتحدث باسم حركة فتح فـي الـضفة الغربيـة فهمـي             : ي، رائد الف  ”الخليج “-غزة، رام اهللا    

، وجدد استعداد فتح الجـراء انتخابـات        ”ال قيمة له الن القانون هو الفصل      “الزعارير خطاب هنية بانه     
رئاسية وتشريعية فورا العطاء الشعب الفلسطيني حقه في اختيار قيادته من جديد تحت مراقبـة عربيـة                 

إشهار حماس لعالقتها بجماعة اإلخوان المسلمين بعد عقدين        “واعتبر أن    .سطينيودولية وفق القانون الفل   
من إخفائها وفك روابطها إعالمياً، يدّل على أن حماس ليست مشروعا وطنيا فلسطينيا بل مشروع دولي                

طرة تديره حركة اإلخوان المسلمين العالمية، التي تدعم حماس بالمال السياسي واالمكانيات في مقابل السي             
  . ”على قرارها في الساحة الفلسطينية ونزع استقاللية القرار المستقل، متأثرة بتحالفاتها ووالءاتها الدولية

وكان النائب عبد الفتاح دخان، أحد مؤسسي حماس طلب من الحشود المشاركة في مهرجان غزة رفـع                 
 أن أخلـص لـدعوة اإلخـوان        أعاهد اهللا “سواعدهم اليمنى إلى أعلى مرددين قسماً من ورائه يقول فيه           

  .”المسلمين والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  أمن الضفة يعتقل رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس .١٩

لـسياسية  اعتقل جهاز المخابرات التابع للرئيس محمود عباس، مساء أمس عضو القيادة ا           : الضفة الغربية 
رأفت ناصيف، عقب إلقاءه كلمة في حفل انطالقة حركته والذي عقد           " حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية    

وأفادت مصادر محلية أن عناصر جهاز المخابرات، أقدموا على مهاجمة منزل ناصيف             .في مدينة غزة  
لمنزل، وقاموا باعتقالـه،    في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بوحشية، حيث أطلقوا النار على باب ا            

وكان ناصيف قد ألقي كلمة حركة حماس في الـضفة الغربيـة فـي مهرجـان            .وسط إطالق نار كثيف   
 .انطالقة الحركة الذي عقد في مدينة غزة أمس

  ١٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   ترهن تمديد اتفاق التهدئة بالتزام حماس"إسرائيل" .٢٠

اعلن المتحدث باسم رئـيس الـوزراء المـستقيل ايهـود           :  ب أ     ا ف ب ، د     ،القدس المحتلة ، القاهرة     
حماس التي تسيطر على هـذا      حركة  اولمرت ان اسرائيل تؤيد تمديد التهدئة في غزة شرط ان تحترمها            

اسرائيل مهتمة بان   "ملمحا الى التهدئة التي تطبق منذ ستة اشهر ان           وقال المتحدث مارك ريغيف   . القطاع
اسرائيل كانت مستعدة وال تزال الحترام التعهدات التي تم         ). قرب قطاع غزة  (الد  يسود الهدوء جنوب الب   

من الواضح انه يستحيل ان يسود الهدوء بشكل احـادي فـي            "واضاف   ".التوصل اليها بوساطة مصرية   
  .على اسرائيل انطالقا من قطاع غزة"حين تطلق دفعة صواريخ يوميا

العبرية أن إسرائيل ستبلغ الجانب المـصري عزمهـا         " تيديعوت أحرونو "من جانبها ، ذكرت صحيفة      
  .تغيير قواعد اللعبة إزاء ملف قطاع غزة إذا ما استمرت عمليات إطالق القذائف من القطاع 

اإلسرائيلية إلى مصادر أمنيـة قولهـا إن حمـاس معنيـة            " هارتس"وفي السياق نفسه ، نسبت صحيفة       
ا تسمح لها بإطالق القذائف الصاروخية باتجـاه األراضـي          بمواصلة التهدئة ولكن وفق شروط أقل إلزام      

  .اإلسرائيلية 
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  "كديما"ليفني تتعرض النتقادات شديدة داخل حزبها  .٢١
وعلى " أدائها البارد"وجه عدد من مؤيدي رئيسة الحزب، تسيبي ليفني، انتقادات حادة لها على : تل أبيب

ية، وقالوا انها ال تتصرف كمن ينافس على رئاسة الحكومة، وال تظهر في السياس" غيابها عن الساحة"
 .االعالم برسائل واضحة للناس أو قريبة من الناس
، أمس، انه إذا استمرت لفني في العمل بهذه "هآرتس"وقال أكثر من قائد في الحزب منهم لصحيفة 

كن أن يوصلها الجمهور الى كرسي الطريقة، فإن حزبها ال يمكن أن يحظى بأكثرية المقاعد وال يم
 .الحكم

، رفض أن يذكر اسمه، فإنه في الوقت الذي يظهر فيه رئيس "كديما"وحسب تصريحات مسؤول في 
الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب العمل، ايهود باراك، ببروز شديد في االعالم يوميا، تبدو ليفني 

وإذا أتت بجديد، فإن أقوالها . ا تكلمت ال تأتي بجديد مميزوإذ. فهي ال تتكلم. وكأنها تدير منظمة سرية
يجب أن يجدوا التعبير "تثير ردود فعل سلبية مثل تصريحاتها األخيرة حول مستقبل العرب في اسرائيل 

ال "، وحول األسير جلعاد شليط "عن طموحاتهم القومية في الدولة الفلسطينية العتيدة وليس في اسرائيل
  ".ستطيع اسرائيل أن تحرر كل جندي يقع في السر بأي ثمنيوجد ضمان أن ت

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   أسيرا فلسطينيا٢٢٧ اإلسرائيلية العليا تصادق على االفراج عن المحكمة .٢٢

 ٢٢٧ صادقت محكمة العدل العليا االسرائيلية صباح اليوم االثنين على إخـالء سـبيل               -القدس المحتلة   
. ية بذلك االمر الذي أصدره قاض إسرائيلي الليلة الماضية بتأخير عمليـة االفـراج           أسيرا فلسطينيا ، ملغ   

 أسـيرا   ٢٢٧وذكرت االذاعة االسرائيلية أنه بموجب هذا القرار ستفرج إسرائيل خالل سـاعات عـن               
  .كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس" فتح"فلسطينيا معظمهم من حركة 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨وكالة سما 
 
   اإلسرائيلية تؤجل مظاهرة اليمين المتطرف في أم الفحمالشرطة .٢٣

منعت الشرطة اإلسرائيلية، مظاهرة لليمين اإلسرائيلي المتطرف، كان مقررا ان تنظم اليوم في  :رام اهللا
 وأجلت الشرطة المظاهرة الى. مدينة أم الفحم العربية داخل إسرائيل، يرفعون خاللها األعالم االسرائيلية

موعد غير محدد، وذلك عقب تحذير األجهزة األمنية من انها قد ال تستطيع السيطرة على األوضاع، بعد 
 .اندالع مواجهات بين عناصر اليمين المتطرف والسكان العرب في المدينة

 هذا القرار هو خطوة باالتجاه الصحيح، ونحن ندعو الى إلغاء هذه التظاهرة نهائيا"وقالت بلدية ام الفحم 
 ".وعدم االكتفاء بتأجيلها

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

  باراك يخطط لتعويض المتضررين من أهالي الخليل .٢٤
وزير الدفاع اإلسرائيلي، ايهود باراك، امس انه اصدر أوامره لضباطه للنظر في تعويض قال : لندن

. أهالي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عن الخسائر التي ألحقها ويلحقها المستوطنون بممتلكاتهم
ربية ان أعمال الشغب األخيرة في الضفة الغ"وأضاف باراك الذي كان يتحدث في اجتماع الحكومة امس 

". كانت محاولة من مجموعة صغيرة من المتطرفين للتقليل من قدرة سلطة الدولة على تطبيق القانون
منتقدا النظام القضائي الذي يصدر أحكاما مخففة : وهدد باراك بأن خارقي القانون سيعقبون عقوبة شديدة

 على المتطرفين العنيفين
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  لحكومة االسرائيلية يستقيل من اايالون .٢٥

سلم المسؤول السابق في حزب العمل االسرائيلي الوزير بال حقيبـة عـامي             :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
الى انه قد ينسحب من الحيـاة       ) سنة( ٦٢والمح ايالون   .ايالون امس كتاب استقالته من الحكومة االنتقالية      

سابقا استقال قبل اسابيع من حزب      ) شين بيت (وكان الضابط السابق ومدير جهاز االمن الداخلي        .السياسية
  . على رئاسته مع وزير الدفاع الحالي ايهود باراك٢٠٠٧العمل الذي تنافس في حزيران 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  الخليج ويقدمون خدمات وإرشادات أمنيةبضباط من الموساد والشاباك سابقا يعملون : تقرير .٢٦

ادر إسرائيلية وصفت بأنّها رفيعة المستوى النقـاب عـن أن           كشفت مص  : من زهير اندراوس   -الناصرة  
الموسـاد، الـشاباك، وشـعبة    (العشرات من الجنراالت المتقاعدين في األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية      

يديرون ويعملون في عدد من الشركات في دول الخليج، فضالً عـن مـساهمة              ) االستخبارات العسكرية 
  .واسع في دول الخليجشركات عسكرية اسرائيلية بدور 

وأكدت الصحيفة أن الجنراالت الذين سبق لهم أن تبوأوا مواقع حساسة وهامة في أجهزة الموساد وجهاز                
، وهيئة أركان الجيش اإلسرائيلي يعملون ضمن شركات إسرائيلية حكومية          )الشاباك(المخابرات الداخلية   

نسية اإلسرائيلية باإلضـافة الـى جنـسيات        وشركات أجنبية يملكها رجال أعمال يهود يحمل بعضهم الج        
  .اخرى

اإلسرائيلية أن الجنراالت   ) هآرتس(وحول طابع عمل الجنراالت اإلسرائيليين المتقاعدين، أكدت صحيفة         
يقومون بتقديم إرشادات واستشارات أمنية لألجهزة األمنية الخليجية حول سبل تشغيل أنظمـة األسـلحة               

ول، وكيفية تشغيل العتاد، فضالً عن تدريب عناصر األمن المحليين على           المتطورة التي تشتريها هذه الد    
العمل على حماية الحدود وعلى إحباط عمليات مثل احتجاز رهائن أو القيـام بانقالبـات أو محـاوالت                  

وشددت الصحيفة على أن العوائد التي يحصل عليهـا         . الحتالل أهداف استراتيجية، مثل المنشآت النفطية     
وأكدت الـصحيفة أن هـؤالء الجنـراالت        . راالت تصل الى عشرات الماليين من الدوالرات      هؤالء الجن 

يعملون بشكل وثيق مع قيادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية، حيـث أن الجنـراالت المتقاعـدين ملزمـون                 
  .بالتنسيق مع هذه القيادة بحكم القانون اإلسرائيلي

ئيلية تعمل بشكل مباشر في الخليج وعلى رأسها سلطة         واكدت الصحيفة أن شركات عسكرية وامنية اسرا      
، وشركة الصناعات الجوية، وهما شركتان حكوميتـان        )رفائيل(تطوير الصناعات العسكرية اإلسرائيلية     

  .تعمالن بإشراف مباشر من قبل قيادة الجيش اإلسرائيلي
خليج هم من الذين قدمت ضـدهم       ومن الالفت لالهتمام أن عدداً من الجنراالت الذين يعملون حالياً في ال           

اتهامات من قبل محاكم أوروبية بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من خالل اشـرافهم علـى        
  . عمليات القمع والقتل ضد الفلسطينيين

  ١٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 
  ٤٨ اسرائيلي يؤكد اتساع الفجوات االقتصادية بين اليهود وفلسطينيي تقرير .٢٧

اإلسـرائيلي، المخـتص بالـشؤون      " أدفـا "أكد تقرير جديد أصدره مركز      : رهوم جرايسي  ب -الناصرة  
 في إسـرائيل    ٤٨االقتصادية االجتماعية، على أن الفوراق االقتصادية االجتماعية بين اليهود وفلسطينيي           

  .قد استفحلت في السنوات العشر األخيرة، مما ساهم في تعميق الفقر بين العرب في إسرائيل
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رض التقرير جوانب مختلفة من األوضاع االقتصادية العامة في إسرائيل، ولكن مع تركيز خـاص               ويستع
على األوضاع االقتصادية االجتماعية، وعدم المساواة بين الشرائح المختلفة، والتمييز العنـصري ضـد              

  .٤٨فلسطينيي 
من % ٥٠قاضون من   منهم يت % ٥٠ويظهر من التقرير أن العرب يتقاضون أدنى الرواتب، وأن حوالي           

معدل الرواتب وحتى الحد األدنى من الرواتب وما دون، وأن الغالبية الساحقة من العرب موجودة ضمن                
  .المستويات األربعة الدنيا لمستويات الرواتب العشرة في إسرائيل

 الفقر  بينما نسبة % ٤٧ويوثق التقرير معطيات الفقر، وهي أن نسبة الفقر العامة بين العرب في إسرائيل              
، بينما هـذه النـسبة   %٦٠، أما بين األطفال العرب فإن نسبة الفقر تصل إلى مستوى %٢٤في إسرائيل  

  %.٢٠بين اليهود ال تتعدى نسبة 
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
 توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل  .٢٨

عبية لمواجهة الحصار، توقف محطة توليد أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الش: ألفت حداد
الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بشكل كامل مساء أمس، األحد، بعد نفاد السوالر الصناعي 

 .الالزم لتشغيلها
وشدد الخضري، على أن ما سمح االحتالل بإدخاله مؤخراً من كميات قليلة من السوالر عبر معبر ناحل 

 .قليلة جداً وتم استنفاذها خالل اليومين الماضيينالعوز شرق مدينة غزة، 
ودعا النائب الخضري، الجميع للتحرك من أجل إنهاء الحصار عن مليون ونصف المليون ال يريدون 

 .سوى حياة كريمة، ال تحكم من قبل االحتالل وحسب أهوائه ومزاجاته
 ١٥/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 " الثة فلتكن انتفاضة األسرىاذا كان والبد من انتفاضة شعبية ث": فروانة .٢٩

حذر الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، من اندالع انتفاضة شعبية ثالثة عنوانها 
، داخل السجون وخارجها، إذا استمرت اإلعتداءات عليهم، وتواصلت اإلنتهاكات الخطيرة "األسرى"

 بد من الحديث عن انتفاضة شعبية ثالثة ، اذا كان والوأضاف موضحاً، . لحقوقهم اإلنسانية األساسية
 .أوالً " انتفاضة األسرى"فلتكن 

  ١٤/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  "المسكنات" ـإدارة سجون االحتالل تعالج األسرى المرضى ب .٣٠

كشف نادي األسير الفلسطيني عن إصابة أسير فلسطيني بمرض لم يجر تشخيصه حتى اآلن، : رام اهللا
ر يعيش على مسكنات االلم التي يحصل عليها، مطالبا بضرورة العمل من األمر الذي يجعل ذلك األسي

كما ذكر نادي االسير حاالت أخرى من . اجل إدخال طبيب متخصص لمعاينة وضعه الصحي وعالجه
  .االسرى تعالج عبر المسكنات

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
 االحتالل يعتدي بالضرب على أسير ألنه يعلم األسرى القرآن  .٣١

فرضت إدارة سجن مجدو اإلسرائيلي، أمس، عقوبات مشددة على األسير محمد منصور من  :رام اهللا
قضى منها   عاما٢٥ًبلدة بلعا شرق طولكرم، الذي يعتبر أقدم أسير من محافظة طولكرم والمحكوم 
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بحجة أنه كان يعلم األسرى في الغرفة التي يقبعون فيها تجويد وترتيل ، وذلك عاماً وأربعة شهور٢٤
 .القرآن الكريم

  ١٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
 

  تصدر دراسة حول قرار االونروا القاضي بنبذ العنف وتوزعه على المدارس" شاهد"مؤّسسة 
األونروا وحقوق اإلنـسان نحـو مقاربـة        « لحقوق اإلنسان تقريراً بعنوان      "شاهد"أصدرت أمس مؤسسة    

الحصول على االنضباط داخل بيئة تربوية خالية       «ن  وتسلّط الدراسة الضوء على تداعيات قانو     . »الحقيقة
الذي عممته األونروا على المدارس التابعة لها والذي يثير جـدالً عميقـاً فـي المخيمـات                 » من العنف 
  الفلسطينية

  ١٥/١٢/٢٠٠٨األخبار، 
  
  مصر تفتح المعبر أمام المرضى لعودتهم الى غزة .٣٢

التوالي معبر رفح امام عودة المرضى الفلسطينيين الى فتحت السلطات المصرية أمس لليوم الثاني على 
 آخرون أول من أمس، ٤٠ من المرضى الفلسطينين، وكان سبقهم ٤٠ودخل إلى غزة أمس . قطاع غزة

  . اليوم)  شخصا٤٠(ومن المقرر إدخال دفعة أخيرة 
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  بسبب الحصاراأللمف آالف الشباب في غزة أصبحو مدمنين على حبوب تخفي: الجارديان .٣٣

الجارديان اليوم تقريرا يتحدث عن آالف الشبان كتبت صحيفة :  بي بي سي- ضاحي حسن -لندن
الغزاويين الذين أصبحوا مدمنين على حبوب تخفيف األلم، وذلك بسبب الضغوط والشدة التي يعيشونها 

 . من جراء الحصار الذي يرزح تحته القطاع
 بالمائة من الذكور من سكان القطاع ممن تترواح ٣٠ثين تقديره أن حوالي  الصحيفة عن أحد الباحنقلتو

 ١٥ عاما، يستخدمون نوعا معينا من مسكن األلم يصفه لهم األطباء وأن أكثر من ٣٠ و١٤أعمارهم بين 
 . ألف من هؤالء أصبحوا مدمنين على العقار المذكور

  ١٥/١٢/٢٠٠٨بي بي سي، 
  
  حل قضية الالجئين وفق القرارات الدولية: سليمانميشيل  الثاني وعبداهللا .٣٤

األوضـاع    ميشيل سـليمان، فـي عمـان،        العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني والرئيس اللبناني       عرض
وشددا على  . وضرورة الوصول إلى سالم عادل وشامل      الصراع العربي اإلسرائيلي  ، خصوصاً   اإلقليمية

ساس قرارات الشرعية الدولية بما يضمن حـق العـودة          ضرورة حل قضية الالجئين الفلسطينيين على أ      
  .والتعويض

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
    

  نواب أردنيون يطالبون الحكومة بقطع العالقات مع اسرائيل ردا على تصريحات ليفني .٣٥
، ردا علـى    "إسـرائيل " طالب نواب كتلة حزب جبهة العمل اإلسالمي بقطـع العالقـات مـع               -عمان  

، والتي دعت فيها الى طـردهم       ٤٨ة اإلسرائيلية تسيبي ليفني تجاه عرب الـ        تصريحات وزيرة الخارجي  
 نائبا الى توقيع مذكرة طالبوا فيها جامعة الدول العربية الراعي الرسمي لمبادرة             ١١كما بادر . من وطنهم 

ار السالم العربية، باتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات، كما وقع النواب أنفسهم مذكرة استنكروا فيها قـر               
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، "استفزازيا للعرب والمسلمين  "معتبرينه  " إسرائيل"وزراء خارجية االتحاد األوروبي بتعزيز العالقات مع        
  .مطالبين بالتراجع عنه

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  تنفي التراجع عن ارسال سفينة كسر الحصار الى غزة جبهة العمل االسالمي  .٣٦

اجعت عن فكرة ارسال سفينه كسر الحـصار الـى غـزة            نفت جماعة االخوان المسلمين ان تكون قد تر       
وقد طلب حزب جبهـة العمـل االسـالمي مـن           . مؤكدة ان رحلة السفينة قائمة وفي الموعد المحدد لها        

النقابات المهنية انتداب ثالثة من نشطائها للمشاركة في سفينة كسر الحـصار المزمـع انطالقهـا فـي                  
 .بة الى شاطىء غزةالعشرين من الشهر الحالي من ميناء العق

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  حزب اردني يدعو لمقاضاة بريطانيا وامريكا لجرائمهما بحق الشعبين الفلسطيني والعراقي .٣٧

قال حزب الحياة األردني انه حان الوقت للبدء بوضع إطار قانوني يكون اساسـا              :  طارق الفايد  -عمان  
ضاة كل من بريطانيا والواليـات المتحـدة االمريكيـة          للتحرك واالنطالق إلى محكمة العدل الدولية لمقا      

  .وإلزامهما بدفع تعويضات مادية للشعبين الفلسطيني والعراقي
  ١٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 هناك لألسف البعض من الفلسطينيين لعبة في أيدي إيران: أبوالغيط .٣٨

 التي نظمها إيرانيون أمام تواصلت عمليات التصعيد بين مصر وإيران على خلفية المظاهرات: القاهرة
السفارة المصرية بطهران، فقد شن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط هجوما مباشرا غير مسبوق 

". إن إيران ال تسعى لخير الشعب الفلسطيني ولكنها تسعى لتحقيق مآرب خاصة بها"على إيران قائال 
شمي رافسنجاني رئيس مجمع تشخيص وقال في تصريحات له أمس ردا على سؤال حول انتقادات ها

إن هناك لألسف البعض "مصلحة النظام بإيران لموقف مصر فيما يتعلق بمعبر رفح والوضع في غزة، 
  ". من الفلسطينيين الذين هم لعبة في أيدي إيران

أن اإليرانيين يحاولون االنتشار وفرض األيديولوجية الخاصة بهم على هذا اإلقليم كما أنهم "وأضاف 
وقال أبوالغيط ". ستغلون بعض الفلسطينيين سواء بأفعال بنية حسنة أو بمعرفة عميقة لألهداف اإليرانيةي

حقيقة األمر أنهم ال يقدمون .. "مشيرا إلى أحاديث بعض المسؤولين اإليرانيين الذين يهددون ويتوعدون
"  كالم فارغ في كالم فارغأي شيء للقضية الفلسطينية سوى المزاعم واألحاديث واالدعاءات وكل ما هو

لن يتم تطويعها لكي تلعب لصالح "وشدد أبوالغيط على أن السياسة الخارجية المصرية . على حد قوله
حسب " إيران أو لكي تلعب لصالح بعض األطراف التي فقدت الرؤية الحقيقية لألهداف الفلسطينية الحقة

ادر على تحقيق أهداف سياسية من وراء التجارة إذا كان البعض يتصور أنه ق"وأضاف أبوالغيط . تعبيره
وأكد أن مصر مؤمنة . أما مصر فهي باقية على عهدها وعلى التزاماتها. في القضية الفلسطينية فليحاول

هي دولة االحتالل التي تسيطر على اإلقليم الفلسطيني في مجمل أرضه " إسرائيل"ومصممة على أن 
بالتالي ال تستطيع مصر أن تبرئ االحتالل اإلسرائيلي من سواء في الضفة الغربية أو في غزة و

  .مسؤولياته
  ١٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
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  مصر ستركز في اجتماع الرباعية على مواصلة التفاوض ودعم عباس: زكي .٣٩
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المندوب الدائم لدى األمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح ومسؤول 

وقال زكي .  السالم والناطق الرسمي السفير حسام زكي سيمثالن مصر في اجتماع الرباعيةملف عملية
االستمرار في دفع : إن الموقف المصري الذي سيطرح في االجتماع يرتكز على عناصر عدة منها
عن اتخاذ " إسرائيل"الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لمواصلة التفاوض، والتأكيد على أهمية امتناع 

إجراءات مثل الحصار واإلغالق الخانق ضد األراضي الفلسطينية على نحو ما تقوم به في غزة، وتوفير 
الدعم للرئيس محمود عباس في ظل الصعاب التي تكتنف األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

داث الخليل في باإلضافة إلى التحذير من اآلثار المدمرة للنشاط االستيطاني على نحو ما أوضحته أح
  .األسبوعين الماضيين

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  

 فقرة بوقف االستيطان في الضفة  حول السالمريد ان يتضمن قرار مجلس االمنليبيا ت .٤٠
قال السفير الليبي جاد اهللا عزوز الطلحي العضو :  ا ش ا-  هالل الحارثي - رام اهللا المحتلة، موسكو 

 الذى سيتم تبنيه فى اجتماع ي، انه يريد ان يتضمن مشروع القرار،العربي الوحيد في مجلس االمن الدول
مجلس األمن الدولى حول عملية السالم فى الشرق األوسط الذى سيعقد يوم غد الثالثاء على مستوى 

  .، فقرة تطالب بوقف االستيطان في الضفة الغربيةالوزراء
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  يات لرفع الحصار عن غزة  الثالثة تضع عدة فعالالمؤتمرات .٤١

عقد األمناء العامون للمؤتمرات العربية الثالثة المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي اإلسالمي 
والمؤتمر العام لألحزاب العربية، اجتماعاً طارئاً تدارسوا فيه أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

 ظل اإلغالق المحكم، ورأوا أن هذا الحصار الجائر وتفاقم الحصار الذي أخذ يستهدف وجوده وحياته في
يشكل جريمة حرب وإبادة تهدف سياسياً إلى كسر إرادة الشعب المحاصر وصموده ومقاومته، كما رأوا 
أن كل الذين أحجموا عن فك الحصار هم شركاء فيها بالتواطؤ أو الصمت، وفي مقدمهم النظام العربي 

وأدانوا عجز األمم .  على إغالق معبر رفح، وكذلك الجامعة العربيةوالسيما النظام المصري الذي يصر
وقررت المؤتمرات . المتحدة وصمت ما يسمى المجتمع الدولي على هذه الجريمة التي فاقت كل ما عداها

ديسمبر الجاري، /  كانون األول١٩تبدأ يوم الجمعة ) أيام رفع حصار عن غزة(الثالثة اإلعالن عن 
هم من أحزاب وهيئات وشخصيات وبالتنسيق مع االتحادات والنقابات وهيئات حيث دعوا أعضاء

المجتمع المدني ومؤسسات الهيئة العربية للتعبئة الشعبية العامة إلى القيام بالفعاليات اآلتية تعبيراً عن 
  :موقف الجماهير ورفضها للحصار وإصرارها على استمرار المطالبة والعمل على رفعه

 .ة الجمعة للمناسبةتخصيص خطب صال -١
  .االنطالق في المظاهرات والمسيرات بعد صالة الجمعة -٢
 .إقامة مهرجانات وندوات جماهيرية -٣
االعتصام في أوقات محددة ومتزامنة أمام السفارات المصرية تعبيراً عن مطالبة النظام  -٤

 ..المصري فتح المعبر
بها القومي واألخالقي من جهة، التوجه للبرلمانات العربية للضغط على حكوماتها للقيام بواج -٥

 .ومطالبة البرلمان المصري التعبير عن موقف الشعب المصري والمطالبة بفتح معبر رفح
 .القيام باالعتصامات أمام مقار األمم المتحدة والجامعة العربية -٦
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توجيه مذكرات إلى كل من الجامعة العربية، ووزراء الخارجية العرب، واألمم المتحدة،  -٧
المصرية، والرئيس الفلسطيني، لتحميل كل من هذه الجهات مسؤوليتها في هذا والحكومة 

 .الحصار وما ألحقه ويلحقه بالشعب الفلسطيني المحاصر على كل المستويات
 .رفع األعالم الفلسطينية في كل الفعاليات واألماكن الممكنة -٨
 .مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات -٩
  .فك الحصارتسيير قوافل ل_ ١٠

ستعلن األمانة العامة للمؤتمرات الثالثة عن مواعيد الحقة أليام أخرى بحيث يظل الجهد الشعبي 
            ".الصمت على الحصار حصار"مستخدمين شعار . العربي متصالً ومتصاعداً حتى رفع الحصار

١٤/٢/٢٠٠٨  
 

  ة حماسمصر قلقة من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق قد يستهدف قيادات حرك .٤٢
أبدت مصادر مصرية مطلعة :  فتحي صباح، أسعد تلحمي، جيهان الحسيني-غزة، الناصرة، القاهرة 

، من أن االسرائيليين متأهبون للرد على أي تصعيد فلسطيني قد يتم من خالل "الحياة"قلقها، وقالت لـ 
رد االسرائيلي سيكون ال"إطالق الصواريخ على البلدات االسرائيلية شمال قطاع غزة، محذرة من أن 

ودعت القوى )". واغتياالت(من خالل عمليات نوعية ) حماس(قاسياً وقد يستهدف قيادات رفيعة للحركة 
الفلسطينية الى ضرورة وضع مصالح الشعب الفلسطيني فوق أي اعتبار، وان يكون القرار فلسطينياً 

وقد رجح مصدر مصري . ب الفسطينيخالصاً، معتبرة أن عدم تجديد اتفاق التهدئة يضر بمصالح الشع
موثوق موافقة الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حماس على تمديد التهدئة، على اساس النقاط التي تم 

  .االتفاق عليها مسبقاً
  ١٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  استخدام التشريع آليات التقاضي الدولي لمتابعة اإلسرائيليين   عرب يدعون عباس إلىحقوقيون .٤٣

 دعا نشطاء حقوقيون عرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بذل قصارى جهده في :باريس
بناء ملفات قانونية متكاملة للتوجه للقضاء الدولي، من خالل توثيق الجرائم اإلسرائيلية التي سببها 

القانون الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي تنطوي على مخالفات جسيمة لقواعد 
ودعت مؤسسة الضمير واللجنة العربية . الدولي اإلنساني، في غياب اآلليات اإلقليمية والمحلية للمحاسبة

لحقوق اإلنسان وعدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والقانونية العربية، في رسالة وجهتها إلى 
ائج الحصار اإلسرائيلي الرئيس محمود عباس، لضرورة تدخل فلسطينيي وعربي حقيقي لمواجهة نت

  . لقطاع غزة، وذلك بمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
  ١٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  األمن المصري يحول بين مصافحة مسؤول إسرائيلي لعمرو موسى  .٤٤

كادت صالة كبار الزوار في مطار القاهرة، أن تشهد، األول من أمس، مصافحة بين مسؤول : د ب أ
م لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إال أن رجال األمن المصري حالوا دون إسرائيلي واألمين العا

وقالت مصادر في المطار، إن موسى كان يجلس في الصالة قبل مغادرته إلى نيويورك، عندما قدم . ذلك
مستشار وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد، وقبل التوجه إليه حال رجال األمن دون ذلك، مما 

  . عاد للخروج من الصالون، حيث اصطحبه مستقبلوه للسيارة مانعين أزمة كادت تحدثأضطر جل
  ١٥/١٢/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 

  



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٢٨٤:         العدد       ١٥/١٢/٢٠٠٨ االثنين :التاريخ

  ةلمحاصرين في غز لالمعونات مسألة ةأثناء مناقشالبرلمان المصري يتحول لحلبة مالكمة  .٤٥
ات النواب خاللها شهد البرلمان المصري، أمس، جلسة ساخنة تطورت خالف:  محمد المتولي- القاهرة 

إلى حد االشتباك والتدافع باأليدي، أثناء مناقشتهم مسألة منع تسليم المعونات المقدمة من النواب المستقلين 
  .للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة

  ١٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
   اهلية على زيارة وزيرة الخارجية االسرائيلية للرباطاحتجاجات .٤٦

وصف خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة العراق : ف محمود معرو- الرباط 
وفلسطين زيارة ليفني للمغرب بالخطيرة والمؤلمة في وقت تزداد فيه سياسة االحتالل االسرائيلي شراسة 
ضد الشعب الفلسطيني وتشدد حصارها على قطاع غزة وهو ما يعتبره اساءة للشعب المغربي والشعب 

فيما قال الكاتب مصطفى الخلفي احد مسؤولي حزب العدالة والتنمية ان زيارة ليفني والتطبيع . طينيالفلس
مع الدولة العبرية ستكون بمثابة ضربة جسيمة لمشاريع استعادة دور مشرف للمغرب في تسوية القضية 

د فيه مشاريع الفلسطينية، فضال عن تضرر مكانة المغرب كرئيس للجنة القدس في الوقت الذي تتصاع
  .استهداف أوقاف المغاربة وباقي المقدسات باألقصى

  ١٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

 لع على تقييم مصر لمسار المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةوفد أميركي يطّ .٤٧
استبق وفد من مجلس الشيوخ األميركي يضم اثنين من الديمقراطيين، وثالث :  صالح متولي-  القاهرة

 الجمهوري، تنصيب باراك أوباما الرئيس الجديد للواليات المتحدة، باستطالع موقف وتقييم ينتمي للحزب
  .القيادة المصرية لمسار المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، واألوضاع في المنطقة

 ١٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
   لمبعوثي أوباما"المنسق األعلى"دنيس روس مرشح لمنصب  :"هآرتس" .٤٨

” اإلسرائيلية“أمس أنه على أثر وصول تقارير مختلفة إلى الحكومة ” هآرتس“ذكرت صحيفة : يو بي آي
خالل األسابيع االخيرة، أخذت تتبلور صورة مفادها أن إدارة أوباما ستمارس سياستها الخارجية في 
الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا بواسطة مجموعة من المبعوثين الخاصين الذين سيشرف عليهم 

ونقلت عن مصادر . يزود أوباما ووزيرة الخارجية المقبلة هيالري كلينتون بالتقارير”  أعلىمنسق“
يتبين أن إدارة أوباما تخطط ” إسرائيل“قولها إنه من المعلومات التي وصلت إلى ” إسرائيلية“سياسية 

ة مبعوثين يشرف مؤلفة من خمس” بنية هرمية“لترسيخ عالقاتها مع المناطق المختلفة في العالم من خالل 
عليهم منسق يقوم بتوجيههم ويتلقى منهم تقارير لتزويد أوباما وكلينتون بها، مشيرة الى أن سياسة 

وبحسب الصحيفة، فإن االسم األبرز لتولي مهمة .  المبعوثين هي جزء من توجهات أوباما وكلينتون
  . للمبعوثين هو دنيس روس” المنسق األعلى“

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الخليج،   
            
  يحبذ اقامة توأمات بين المدارس الفرنسية والمدارس الفلسطينية: وزير التعليم الفرنسي .٤٩

أعلن وزير التعليم الفرنسي كزافيي داركوس ان االتحاد :  من عبد الرؤوف ارناؤوط -   القدس 
يين من االوروبي يبحث مع السلطات االسرائيلية عن حل مرض وشامل لمشكلة عدم تمكن طالب فلسطين

  .االلتحاق ببعثاتهم في الجامعات االوروبية نتيجة لالجراءات االسرائيلية
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 التي تتعالى في اوروبا للضغط "اسرائيل"ـواكد الوزيرالفرنسي، رفضه لدعوات المقاطعة االكاديمية ل
  .باتجاه اجبار الحكومة االسرائيلية على تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين

المهم باإلضافة إلى : مة توأمات بين المدارس الفرنسية والمدارس الفلسطينية وقالواعلن، انه يحبذ اقا
الحوارات التي تجري بين الوزراء والمسؤولين في التعليم هو أن نساند إقامة عالقات بين المدارس وبين 

  الصفوف، انا أحبذ كثيرا إنشاء توأمات بين صفوف فلسطينية وصفوف فرنسية، 
التعاون فيما بيننا : فرنسي، عن مجاالت اخرى للتعاون بين فرنسا وفلسطين وقالكما كشف الوزيرال

  .قوي
  ١٥/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   قتل غزةعملية .٥٠

  عبد الحليم قنديل
غزة هي فلسطين مصغرة ومكثفة، فهي قطعة جغرافيا بحجم الكف، شريط على ساحل المتوسط ال يزيد                

في الدنيا كلها، مليون ونصف مليـون فلـسطيني فـي معـسكر              كيلو متر، وأعلى كثافة سكان       ٦٥عن  
احتجاز، نصفهم في األصل الجئون من مدن وقرى فلسطين األخرى، واحتمال أهلها أللم ـ يفوق طاقة  

  .البشر ـ يشهد على عذاب فلسطين ومجدها في الوقت نفسه 
حقوق اإلنسان، واإلسرائيليون   عذاب غزة يشهد على خزي العالم، فالدنيا تحتفل بالذكرى الستين إلعالن            

ـ في استطالع رأي بالمناسبة ـ يقولون أن كيانهم هو األكثر احتراما لحقوق اإلنسان، ويقول نصفهم أن  
احترام إسرائيل لحقوق اإلنسان يفوق نظيره في أكثر الدول األوروبية، بينما عملية حصار وخنق وقتـل                

الخاص بشؤون الفلسطينيين في المجلس الدولي لحقـوق        غزة تشهد أنهم كاذبون، ريتشارد فولك المنسق        
اإلنسان قالها بوضوح، فولك يهودي أمريكي، لكنه رجل ضمير، ووصف خنق غزة بأنه جريمـة ضـد                 
اإلنسانية، قالها اليهودي األمريكي، بينما لم يقلها حاكم أو مسؤول عربي، ولم يقلها الـرئيس الفلـسطيني              

حالة مسؤولي كيان االغتصاب اإلسرائيلي إلـى محكمـة الجنايـات     محمود عباس نفسه، وطالب فولك بإ     
  الدولية، ولكن من يسمع ومن يحاكم؟

عذاب غزة يشهد على خزي أمة العرب والمسلمين، والتي أرسلت ثالثة ماليين حاج إلى جبل عرفـات،                 
فتون إلى عذاب   يؤدون المناسك، ويطمعون في العفو والمغفرة، وإلى غسل الذنوب واألدران، بينما ال يلت            

غزة، وال حتى إلى آالف حجيجها الذين حجبت عنهم تأشيرة ذهاب إلى األراضي المقدسة، والذين تمنـع                 
عنهم ـ وأهلهم ـ نبضة الكهرباء وحفنة الطحين، يتوهم ماليين الحجاج أنهم ذهبوا إلى خالص، بينمـا    

و وال مغفرة، وال دعاء يـستجاب،       ذنب غزة معلق في رقابهم، وفي رقاب أهليهم إلى يوم الدين، فال عف            
فهذه أمة ال يستجيب اهللا لتقاتها، وال يغتفر لعصاتها، هذه أمة المذلة التي تعبد حكامها وأصنامها وتخضع                 

  !لهم من دون اهللا
سـفن  ' عذاب غزة يشهد على تقصيرنا جميعا، فال شيء يصل إلى غزة إال عبر أنفاق التهريب، أو عبر                  

ها نشطاء أوروبيون وأمريكيون، أو عبر شاحنات قليلة تسمح بها إسرائيل أحيانـا             التي يسارع إلي  ' األمل
ذرا للرماد في العيون، وفيما خال لحظات تنفس عابر، تحكم على أهل غزة األطواق فـي سـواد الليـل                    
وسواد النهار، وكأنهم في سجن جماعي، واقفون على حافة اإلبادة الجماعية، بينما أصوات الغضب فـي                

 العرب والمسلمين تبدو خافتة إال من قليل، وكأن صالة غزة ليست من الفروض وال من الـسنن،                 شوارع
بل من النوافل التي قد يصح التغافل عنها، أو أداؤها على طريقة الرمز الذي ال يروي عطشا وال يـشبع                    

  !من جوع
د، يشهد على ضـعفنا  عذاب غزة يشهد على صمتنا المخيم، يشهد على شعوبنا التي تحولت إلى حفنة رما   

وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يشهد على موت ضمائرنا وإن نطقت حناجر، فقـد تحولنـا إلـى أمـة                    
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الروبوت، رجال جوف ونساء من حطب، فرغنا ألعياد وأضاح، فرغنا لطقوس ونصوص، فقدت أعيادنا              
ماء، نتحدث عـن إخـالص   المعنى والمغزى، نتحدث عن الفداء ونحن مقعدون، قلوبنا صماء وعقولنا بك       

الوجه هللا تعالى، بينما تستقبل رؤوسنا أحذية حكامنا، نسعى وراء الخروف وذبيحة العجل، بينمـا نحـن                 
نذبح أهل غزة، ونخاصم فلسطين المقدسة كلها، وال نتذكر منها غير تمتمات عن أولى القبلتـين وثالـث                  

  !الحرمين، بينما تحولت حياتنا إلى حرام بال حرمات
غزة التصنعه إسرائيل وحدها، فأمر طبيعي أن تفعل إسرائيل ماتفعـل، أن تحاصـر غـزة، وأن                 عذاب  

تخنق أهلها، وأن تهدد بغزوها وإعادة احتاللها، وأن تحول حياة الفلسطينيين فيها إلى جحيم ال يطاق، أن                 
غزة أن االحـتالل    تكفر الفلسطينيين بمعنى االستقالل وبقيمة الحرية، أن تغلق المعابر، وأن تثبت ألهل             

هو األفضل، كل هذا طبيعي حين يصدر عن إسرائيل، فهي العدو الظاهر، لكن المشكلة ليست فقط فـي                  
األعداء الظاهرين بل في األعداء الملتبسين، األعداء الذين يلبسون جلودنا، ويتسمون بأسمائنا، ويسرقون             

دثونك عن اإلسالم والنبي محمد، وكأنهم      أصواتنا وأعالمنا، بل ويذهب بعضهم إلى حج ال بركة فيه، ويح          
من أتباعه وأوليائه وخلصائه، بل ويصفون قادة حماس في غزة بأنهم من كفار قـريش، وكـأن هـؤالء                 
يعرفون معنى إيمان المهاجرين، وكانهم حين يديرون الظهر لغزة يهاجرون إلى يثرب، بينمـا يعـرف                

عباس ـ الذي تظاهر بالحج ـ يعرف أن مـصلحته    القاصي والداني أنهم شركاء في الجريمة، والرئيس 
في حصار غزة، بل ويبدو كثيرا كأنه الناطق الرسمي باسم مجلس الـوزراء اإلسـرائيلي، ويقـول أن                  
المشكلة هي في الصواريخ الفلسطينية العبثية، يااهللا ، إلى هذا الحد بلغ عمى القلب بمن يطلق على نفسه                  

ته بإسرائيل أوثق من عالقته بالهم الفلسطيني، وبينما مفاوضاته مـع           صفة الرئيس الفلسطيني، بينما عالق    
إسرائيل تجري خمس مرات في اليوم، وكأنها الصالة التي أمر بها اهللا ورسوله، وبينما تنسيقه األمني مع                 
إسرائيل متصل بالفعل والذكر آناء الليل وأطراف النهار، ومطارداته لعناصر الفداء المسلح في الـضفة               

بية ال تتوقف، وبينما حركته محكومة برغبات إسرائيل وحدها، فهو يتنفس بإذن إسرائيل، ويتحـدث               الغر
بلسان إسرائيل، ويسوغ لرفاقه من حكام العرب جريمتهم، ويبرر لهم ذنب المشاركة في جريمـة خنـق                 

ا كمـا  ـ أن المشكلة في حماس وليست في إسرائيل، تمام(!) غزة، ويعتبر ـ وهو في مالبس اإلحرام  
تآمر على ياسر عرفات حتى قتلته إسرائيل بالسم، تماما كما اغتال عرفات معنويا فـي حياتـه إلـى أن                    
اغتالت إسرائيل فيه الجسد، وتماما كما أن فرصته في ركوب كرسي الرئاسة الفلـسطينية كانـت فـي                  

  .حصار عرفات ومضاعفة عذابه
منهم أحدا، وال نفلت رقبة أحد، فوجودهم في ذاته         عذاب غزة يشهد على خيانة الحكام العرب، ال نستثني          

خيانة، وهم الذين يحكمون بال معنى من شرعية، هم الذين يحكمون بالغصب والـسلب والنهـب، فلـم                  
ينتخبهم أحد غير أمريكا وإسرائيل، فهم خراف أمريكا وإسرائيل التي تسكن قصور الحكم فـي بالدنـا،                 

 اإلسرائيلي هي األصل، وقضية فلسطين عندهم لم تعـد إال           ورغباتهم في كسب رضا الراعي األمريكي     
موضوعا للمقايضة في سوق النخاسة، مبادرتهم للسالم ودعت هواها القـديم عـن االستـسالم مقابـل                 

  األرض، وتحولت إلى طلب االستسالم بغير عودة األرض، تحولت إلى طلب االستسالم مقابل
اء فوق كراسي الغصب، وطبيعي أال يقلق هؤالء مـن حـصار   ، االستسالم إلسرائيل مقابل البق  'سالمتهم'

غزة، وأن يعينوا إسرائيل عليه، وأن يحولوا غزة إلى كبش فداء لكراسيهم، فليست إسرائيل وحدها هـي                 
التي تخنق غزة، وليست وحدها التي تقتل الفلسطينيين، بل الحكام العرب يفعلونها من قبل ومـن بعـد،                  

 هو الذي يفعل، حاكم مصرـ الكبرى ـ بالغصب هو الذي يغلـق معبـر    وكبيرهم الذي علمهم الخزي
رفح، ويحكم حصار غزة، فهو يعرف ـ كما نعرف ـ أن الفتح الدائم لمعبر رفح يسقط حـصار غـزة     
لألبد، فمعبر رفح هو شريان حياة غزة، معبر رفح لغزة كالنيل بالنسبة لمصر، وإغالق المعبـر كـردم                  

  .النيل 
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ينا، يشهد على خزينا، يشهد على أخوة يوسف الذين تركوه في البئر كما تركنا غـزة    عذاب غزة يشهد عل   
  .تشرب من آبار األحزان 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  

  حماس في مواجهة ذاتية.. ٢١ االنطالقة .٥١
  د يوسف رزقة.أ

وى الحديث عن حماس ذو شجون، وفي الحديث عن انطالقتها الحادية والعشرين عبر ودروس على مست              
اإلنسان والفكر، إذ على مستوى اإلنسان تمكنت حماس ، من خالل أصولها اإلخوانية التربوية ، أن تقدم                 

 .اإلنسان الفلسطيني العابد الشاهد بأبعاده الوطنية واإلسالمية المتكاملة المتصالحة 
لتـي حملتهـا جبهـات      لم تتمكن العلمانية الفلسطينية التي تزعمتها حركة فتح، وال اليسارية االشتراكية ا           

لقد فـشلت   . فلسطينية متباينة من قيادة الشعب الفلسطيني بجدارة من إدارة الصراع مع االحتالل بنجاح              
العلمانية واليسارية ابتداء في بناء اإلنسان، ولم تقدم نموذجاً متصالحاً مع الدين والـوطن ، إذ حـصرت                  

وكأن التحرير يأتي من خارج الدين الذي جعلته         في الوطن ونسيت دينها ،       – في أحسن أحوالها     –نفسها  
 .أفيوناً ، ووسمت حامليه بالرجعية 

فشلت العلمانية كما فشلت االشتراكية في بناء اإلنسان والمجتمع، وكانت أكثر فشالً فـي مـلء الفـراغ                  
طيني إلى  القيادي في حركة الصراع مع االحتالل ، فتقدم المحتل إلى األمام  وتقهقر الصف القيادي الفلس               

الخلف ، وهو ما هيأ البيئة المناسبة لصعود حركة حماس التي تسلمت قيادة الـشعب الفلـسطيني علـى                   
 .بصيرة افتقدها اآلخرون 

تقدمت حماس إلى كرسي القيادة فقدمت إبداعات في إدارة الصراع مع االحتالل ، بعد إبداعاتها الفذة في                 
 والوطن على نحو يحاكي النموذج األول من صحابة رسول          بناء اإلنسان على قاعدة متصالحة بين الدين      

 .-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
بنت حماس اإلنسان ، وأحاطته بمجتمع مجاهد ، وبثقافة تساوي بين الشهادة والنصر ، فأنت إذا تجولـت                  

فـال  في غزة والضفة عاينت المرابطين ، واالستشهاديين ، وتثير إعجابك األسر الصابرة المحتـسبة ،                
زيارة قصيرة للمـرابطين    . تستمع في أزقة المدن والقرى إال إلى كلمة التوحيد والشكر والثناء على اهللا              

 .تمألك يقيناً أن شعب فلسطين يسير في طريق النصر تحت راية حماس 
فشلت العلمانية وفشلت االشتراكية ونجحت اإلسالمية بعد أن حملت حماس رايتها بقوة وحكمة على مدى               

د وعشرين عاماً ، فشكلت قيادة الشعب في الحكومة والبرلمان والمقاومة ، وغدت اليوم أمل الـشعب               واح
 .في الداخل والخارج ، بل قل أمل الشعوب العربية واإلسالمية 

إن مشروع حماس أكبر من الجغرافيا ، وأكبر من المحاصرين لغزة ، ألنة مشروع األنبيـاء ، والنبـوة                   
 ، مشروع حماس دين وإنسان وعدل وحرية ، لذا فهو أكبر مما يظنـون ، وأقـوى                  الخاتمة هي للعالمين  

 .مما يمكرون ، وحسبنا أنه يسير في كل يوم إلى األمام بروح الشباب ويقين العارفين 
لقد شاخت العلمانية واليسارية ولم تعد حماس في منافسة معها ، بعد أن تسلمت قيادة الوطن ، وإنما هي                   

ذاتها ، إذ المطلوب منها إحسان القيادة ، وإحسان اإلدارة ، وإحـسان معركـة الجهـاد                 في مواجهة مع    
والمقاومة ، وإحسان العالقات الداخلية والمدنية ، وتقديم صورة جذابة عن المسلم حين يكون على كرسي                

هـا معركـة    القيادة ، وهذا اإلحسان معركة في حد ذاته ، بل هو معركة أكبر من العلمانية واليسارية ألن                
الجهاد األكبر ، وهو الطريق الصعب الذي ال ينتصر فيه إال رجل انتصر على نفسه وأذلها بالسجود إلى                  

 .وحماس مؤهلة ألن تتجاوز الطريق بأمان إن شاء اهللا رغم عظم  المؤامرة.ربه 
  ١٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  "الترانسفير" تنبش ملف ليفني .٥٢
  نواف الزرو

ي ليفني وزيرة الخارجية والمرشحة لرئاسة الحكومة االسرائيلية القادمة باعالنها عن           حسن ما فعلته تسيب   
 ،٤٨،جانب من اجندتها ونواياها الترانسفيرية ضد اهلنا في فلسطين 

علـى العـرب فـي      "في تل أبيب ، أن      " حاداش"فعندما تعلن ليفني خالل محاضرة ألقتها لطالب مدرسة         
كي نبني دولة يهودية وديمقراطية     :"، مضيفة "  الدولة الفلسطينية بعد قيامها    إسرائيل أن ينتقلوا إلى مناطق    

علينا أن نبني دولتين قوميتين مع تنازالت معينة وخطوط حمر واضحة ، وعندما ننجز ذلك أسـتطيع أن                  
أتوجه للفلسطينيين مواطني إسرائيل ، من نسميهم اليوم عرب إسرائيل ، وأقول لهم أن الحـّل القـومي                  

 ، فانها بذلك تفتح ملف الترانسفير ٢٠٠٨" ـ  ١٢ ـ  ١١ - ٤٨يتهم موجود في مكان آخر ـ عرب  لقض
 مجددا ، مع ان هذا الملف لم ينزل عن االجندة الـسياسية ـ االمنيـة ـ     ٤٨ـ الترحيل ـ ضد عرب  
 .،...االستراتيجية االسرائيلية ابدا

المفاوض الفلسطيني والعربي االكثر اعتـداال      وحسن ان جاء هذا االعالن على لسان ليفني التي يعتبرها           
ومرونة ، رغم ان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع اجتمع معها وفق المصادر االسرائيلية               

 . ،..اكثر من مئة مرة ولم يحصل منها على شيء حقيقي يعزز توجه التسوية السياسية
ياسية العربية التي حذرت من اندالع انتفاضـة        ولذلك نقف الى جانب النواب والشخصيات الحزبية والس       

 ، اذ وصف عدد من النواب العرب في الكنيست االسرائيلي بينهم واصل             ٤٨كبرى في أوساط فلسطينيي     
 ١٣عنصرية وخطيرة للغاية ـ وكاالت  "طه واحمد الطيبي ومحمد بركة تصريحات ليفني الخميس بانها 

 ".٢٠٠٨ ـ ١٢ـ 
 األولى من نوعها ، حيث صرحت عـدة         ٤٨الترانفسيرية لليفني ضد عرب     وال تعتبر هذه التصريحات     

أن إقامة الدولة الفلسطينية محـدودة الـسيادة ،         "مرات وفي أكثر من مناسبة عن رؤيتها التي تعتمد على           
على جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ، هي الحّل القومي لكل الفلسطينيين ، وتهـدف إقامتهـا إلـى          

يهودية إسرائيل والمشروع الصهيوني وليس كحل للظلم التـاريخي والتهجيـر واالحـتالل             الحفاظ على   
 ". والتمييز العنصري

فقد اعلنت سابقا قبيل انعقاد مؤتمر انابوليس وخالل مؤتمر صحافي مع نظيرها الفرنسي برنار كوشـنير                
ون عنـدما تقـوم حـال    أن الدولة الفلسطينية ستك"  ـ  ٢٠٠٧ ـ  ١١ ـ  ١٨في القدس الغربية ـ األحد  

إن الدولة الفلسطينية لن تكون فقط حال للفلسطينيين الذين يـسكنون           "، مضيفة " أيضا للعرب في إسرائيل   "
في الضفة الغربية وقطاع غزة ، إذ يفترض بها أن توفر حال وطنيا شامال ألولئك الموجودين في الضفة                  

اطنون متساوون في الحقوق في دولة إسرائيل       والقطاع وفي مخيمات الالجئين وأيضا ألولئك الذين هم مو        
 ".، التي هي الدولة اليهودية من بين الدولتين

 نحن امام اجندة ليفنية صهيونية سياسية ترانسفيرية صريحة واضحة ضد من بقي من عربنا فـي                 -اذن  
او الساكنة  ما يعني عمليا من جهة اولى اعادة سحب وانتاج تلك المخططات والنوايا النائمة               ،٤٨،مناطق  

الرامية الى الترانسفير والتنظيف والتهويد لكامل فلسطين بال عرب ، وما يعني من جهة ثانيـة اقتالعـا                  
جديدا للشعب العربي الفلسطيني من ارضه ووطنه وجذوره وحقوقه ، وما يعني من جهة ثالثـة حربـا                  

فالنكبات الفلسطينية لم يعد    ...رابعة او ونكبة فلسطينية اخرى ال ادري ان كانت الثانية او الثالثة او ربما ال            
وما يعني من جهة رابعة القاء لكل القرارات الدولية المتراكمة المتعلقة بـالحقوق             ...من الممكن حصرها    

العربية الفلسطينية وبان الضفة والقطاع اراض محتلة الى المزبلة الصهيونية ، وما يعنـي مـن حهـة                  
 بان ال افق حقيقيا الي دولـة        -للمفاوضين ان اردوا ان يعتبروا       وهذه ربما الخالصة المكثفة      -خامسة  

دولة يهودية نقيـة بـال      " اسرائيل"  كي تصبح  ٤٨فلسطينية دون ان تكون اقامتها مرهونة بترحيل عرب         
 ،"...عرب 
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الى تلك االدبيات والنوايا الصهيونية التي كانت دائما ...تحملنا تصريحات ـ تنظيرات ليفني الى الوراء  
 ،...عدة ومبيتة ضد اهل فلسطين م

 كان يوسف فايتس قد اعلن عن استراتيجية الترانسفير االبعد استراتيجية كما هو موثق              ١٩٤٠فمنذ العام   
 -والحـل الوحيـد هـو أرض        ...يجب أن يكون واضحاً لنا أنه ال مكان للشعبين معاً في الـبالد            :"قائال  

 ال مكان ، هنا ، لحلول وسط ، ومـا مـن   -بدون عرب اسرائيل ، على األقل أرض إسرائيل الغربية ،      
يجب أن ال نبقي أية     ... طريق أخرى سوى ترحيل العرب من هنا إلى الدول المجاورة ، ترحيلهم جميعاً            

قرية ، أو قبيلة ، يجب ترحيلهم إلى العراق وسوريا وحتى إلى شرق األردن ، ولتنفيذ هذا الهدف ، يمكن                    
 الترحيل فقط تستطيع البالد أن تستوعب الماليين من اخوتنا ، وتجد المـسألة              توفير أموال كثيرة ، وبعد    

 )١٩٤٠ ـ ١٢ ـ ٩يوسف فايتس ، القدس ، " (اليهودية نهاية وحالً
 ٦٨اعتقد ان ال تمييز في المضامين والجوهر ما بين تصريحات ليفني اليوم وما بين اعالن فايتس قبـل                   

 ؟،،....عاما
ال خالف على أن الفكرة األساسية الداعية إلى تهجير الـسكان           : تهم ايضا نقول    وبالعودة الى بعض ادبيا   

العرب الفلسطينيين فكرة قائمة مترعرعة نامية في أوساط كثير من اإلسرائيليين على الصعيدين الرسمي              
والشعبي ، كذلك ، ال خالف على أن المساعي اإلسرائيلية ما تزال مستمرة لتحقيقهـا ، غيـر أن أهـم                     

عوائق أمام القيام بعمليات طرد جماعي للفلسطينيين يتجلى في صعوبة تحديد الجهة ، إلى أيـن وكيـف    ال
 .،"..اسرائيل"ومتى ؟ وما التداعيات المحتملة لذلك على 

وكان منظرهم ومؤدلجهم الصهيوني االمريكي هنري كيسنجر قد كشف النقاب في هذا الصدد ايضا عـن        
وعن نية اخرى من النوايـا الحقيقيـة        "اسرائيل والعرب في عملية التسوية    التوجه الذي يجب ان تنتهجه      "

المبيتة لديهم تجاه القضية والشعب واالرض والحقوق الفلسطينية الشرعية الراسخة هناك فـي فلـسطين               
هو "عقالني"ان افضل حل    "واعتبر  "المقايضة"الى  "الواشنطن بوست " حيث دعا في مقال له نشرته        ١٩٤٨

ائيل المستعمرات حول القدس باراض موجودة حاليا في اسـرائيل وتعـيش فيهـا اغلبيـة                ان تبادل اسر  
 .؟؟؟ "٤٨ملموسة من فلسطينيي 
باتت مركزية في عملية المفاوضات الجارية ، وكان اقرب تصريح فيها           " المقايضة"وكما نتابع فان فكرة     

من الضفة الغربيـة  % ٧ ضم ان اسرائيل تقترح" من ٢٠٠٨ ـ  ١٢ ـ  ١٢ما اعلنه احمد قريع الجمعة 
   .،"...في اطار التسوية

فهم الذين يجب ان يردوا وان يبادروا وان يظهـروا           ،...وتبقى الكرة عمليا بايدى الفلسطينيين والعرب       
 ؟،،،،...شيئا من الجدية والمسؤولية التاريخية ازاء اوطانهم وحقوقهم 

  ١٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  :كاريكاتير .٥٣

  
  ١٥/١٢/٢٠٠٨تور، الدس  


