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  "ال تعتزم تسميتي رئيساً للسلطةحماس لكن  بموجب القانون أنا أتولى الرئاسة: "الدويك .1
 محمـد   ،الضفة الغربيـة  في  قاعدة عوفر العسكرية     نقالً عن مراسلها في    17/12/2008الحياة،  نشرت  
 عزيـز   .قضت أمس بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلـسطيني د        محكمة عسكرية إسرائيلية     أن   يونس

التابعة لحركة حماس، وتولي منـصب      " كتلة التغيير واإلصالح  "الدويك ثالث سنوات، بتهمة االنتماء إلى       
  .قيادي باعتباره ممثالً لها

 في التاسـع    أن حماس ال تعتزم تسميته رئيساً للسلطة الفلسطينية       " الحياة"وكشف الدويك قبل محاكمته لـ      
أثناء اقتياده إلى قفص االتهام في      " الحياة" يناير المقبل، وقال الدويك رداً على سؤال لـ          /من كانون الثاني  

بموجب القانون، أنا أتولى رئاسة السلطة الفلسطينية في التاسع من          ": "عوفر"المحكمة العسكرية في قاعدة     
 الوطني الذي يقود إلى انتخابات يختـار فيهـا الـشعب            كانون الثاني، لكن المهم والملح اآلن هو الحوار       

وقال الدويك في تصريح مقتضب لوسائل اإلعالم التي سمحت لها المحكمة بلقائه لمدة              ".الفلسطيني قادته 
التاسع من كانون الثاني استحقاق وطني ال حياد عنه إال بواحدة مـن ثـالث وسـائل،                 "دقيقتين فقط، إن    

ني، والثانية إجراء انتخابات رئاسية، والثالثة تصويت في المجلس التشريعي          األولى هي حدوث توافق وط    
 اعتقلته وزمالءه نواب الحركة     "إسرائيل"وأدلى الدويك بمرافعة في المحكمة قال فيها إن          ".بغالبية الثلثين 

رف أننـا    واحداً واحداً، وتع   أسماءناإسرائيل كانت تعرف    "وقال إن   . اإلسالمية بدافع سياسي وليس أمني    
وافقت على االنتخابـات    "وأضاف أنها   ". نخوض االنتخابات، لكنها لم تمنعنا، ولم تبلغنا بعدم قانونية ذلك         

  ".الفلسطينية، لكنها لم توافق على نتيجتها
  النائب  على  أمس  حكمت إسرائيلية محكمة    إلى أن  رام اهللا من   17/12/2008الشرق األوسط،   وأضافت  

ـ   عزيز قة زبون، الذي كان برف    أنور ـ    .  سنوات فعلية  4 الدويك ب الشرق "وقالت مصادر حضرت الجلسة ل
، وقال زبون انه يجب     إرهابي ال ينتميان لتنظيم     إنهما الدويك وزبون قاال قبل بداية المحكمة،        إن" األوسط

 بقاءه في السجن يومـا واحـدا        أن الحكم ضده    إصداروقال الدويك بعد     .واإلرهاب اإلسالمالتفريق بين   
  ".ظلما"تبر يع

المجلـس التـشريعي     إلـى أن     ألفت حـداد   نقالً عن مراسلته،   16/12/2008،  48عربوأشار موقع   
وقال أحمـد بحـر رئـيس        . جائر وظالم  بأنهعزيز دويك   حق   ب اإلسرائيلية المحكمة   رقراعد  الفلسطيني  

ف بـشرعية   ، أن الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي على وجه الخصوص ال تعتـر           باإلنابةالمجلس  
وطالب الجهات الحقوقية واإلنسانية التدخل لإلفراج عنـه  . حكم على دويك الالمحكمة العليا التي أصدرت     

كما ناشد المؤسسات الدولية وكافة برلمانات العالم التدخل اإلفراج الفوري عن دويـك، بـصفته رئيـسا                 
  .للمجلس التشريعي بحسب نصوص القانون الفلسطيني

حماس مع تنصيب دويك رئيسا عقب انتهاء والية الرئيس محمود عباس قال بحر أن              وحول كيفية تعامل    
 .المجلس التشريعي سيتصرف وفقا للقانون وما ينص عليه الدستور وسيجد الحلول البديلة

وقالت أم هشام زوجة دويك، إنه تلقى النطق بالحكم بمعنويات عاليه، وأكد لها أن اهللا يختار لعبادة ما هو                   
 . م، وأشارت إلى أن الدكتور يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عاليةأفضل له

 قرار الحكم اإلسرائيلي نتاج     تعتبرا عائلة عزيز دويك      أن رام اهللا من   17/12/2008الخليج،  وجاء في   
 دويـك هـو     أسرةوأكثر ما يزيد من حالة القلق التي تنتاب          ".إسرائيل"ما وصفته بالتنسيق بين السلطة و     

لوضع الصحي الحقيقي الذي يعاني منه وعدم حصولهم على أية تقـارير طبيـة تـشرح                عدم معرفتها ل  
 في المنزل لكننا ال نعـرف       أطباء أربعةنحن  " الخليج "ـانس ل . وقال احد أبناء دويك د     .وضعه الصحي 

  .حقيقة وضع والدنا الصحي لغاية اآلن
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   تلبي تطلعاتناال: يةرباعقلّل من نتائج اجتماعات اللجنة التمنظمة التّحرير  .2
 الدوليـة    من أهمية بيان اللجنة الرباعية     أمس قللت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية        :نيويورك

 ال يمكن الرجوع    أنابوليس في   أطلقتعملية المفاوضات الثنائية التي      "أنكدت فيه    وأ ،الذي أصدرته أمس  
 دولة فلسطين بأسـرع مـا       وإقامةنهاية للصراع   وهذه المفاوضات ينبغي تكثيفها من أجل وضع        ... عنها

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربـه         ". إسرائيل جنب في سالم وامن مع       إلىيمكن لتعيش جنبا    
واعتبر ". ال يلبي ما يتطلع له الفلسطينيون     "من رام اهللا إن البيان      " صوت فلسطين "في تصريحات إلذاعة    

كالم جميل، لكن ال معنى وال قيمة له فـي الوقـت            "ة الرباعية على ترديده     أن الكالم الذي اعتادت اللجن    
وشدد على أن المطلوب فـي      ". الراهن مع استمرار االستيطان ومن دون اتخاذ خطوة عملية لوقفه فورا          

الوقت الراهن ليس الحث على عدم وقف المفاوضات وإنما حث إسرائيل على وقف االسـتيطان الـذي                 
  .ي الضفة الغربية والقدستواصلت مشاريعه ف

وحذر في هذا السياق من مخطط تعد إسرائيل لتنفيذه في أراضي الضفة الغربية يمتد من مدينـة القـدس    
وقال إن هذا المشروع الذي سبقه طرد الفلسطينيين         ".من شأنه تمزيق أراضي الضفة    "وحتى البحر الميت    

ق الضفة الغربية من اجـل تنفيـذ مخطـط          سيمز"الذين يسكنون في محيط القدس      " عرب الجهالين "من  
وأكد انه من دون أن تكون هناك       ". استيطاني إسرائيلي هائل وواسع بما يعيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة         

خطوة جادة لوقف االستيطان فإن كل هذه الدعوات، التي تطلقها اللجنة الرباعية أو مجلس األمن الـدولي      
  .أو غيرهما، تبقى بال قيمة

  17/12/2008، الحياة
  

  ملهاة سياسيةتعدها  مقالةالوالحكومة  في أقرب وقت شاملة يلوح بالدعوة النتخابات عباس .3
 الرئيس الفلسطيني    أن  وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    17/12/2008القدس العربي،   نشرت  

ية متزامنة فـي الـضفة       انتخابات رئاسية وتشريع   إلجراء  اعتزامه الدعوة قريباً   أكد أمس محمود عباس   
عقب توقيع اتفاقية تعاون بـين ديـوان         وطالب عباس .  الداخلية األزمةالغربية وقطاع غزة للخروج من      

الجانـب المـصري    ،   الفلسطيني وديوان المحاسبة الروسي في الرئاسة برام اهللا        واإلداريةالرقابة المالية   
 انتخابات رئاسية وتشريعية فلـسطينية،      جراءإل لعقد حوار وطني فلسطيني قبل الدعوة        هباستئناف مساعي 

 نوفمبر الماضي ولكن حماس في      / يتم الحوار في التاسع من تشرين الثاني       أنكان من المفروض     "مضيفاً
  ". وجيهة لذلكأسباب رفضت الحوار وال يوجد لديها األخيرةاللحظة 

لليلة قبل الماضـية بـرئيس       الرئيس عباس التقى ا    أن أمس مصادر فلسطينية    أكدتوعلى نفس الصعيد،    
 إجـراء  إمكانيـة رامي حمد اهللا وبحث معهما      . د سر اللجنة    وأمينلجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر      

وحسب المصادر فان عباس طالب لجنة االنتخابـات بالتحـضير     . القليلة المقبلة  األشهراالنتخابات خالل   
  .يلة المقبلة انتخابات رئاسية وتشريعية خالل الشهور القلإلجراء

الرئيس محمود  أن يوسف الشايب، رام اهللا نقالً عن مراسلها في    17/12/2008الغـد، األردن،    وأضافت  
عباس طالب جميع األطراف بالمحافظة على الهدنة، معتبرها مصلحة جميـع األطـراف، وأن خرقهـا                

  .سيضاعف عذاب وحصار شعبنا
علـى ضـوء    "نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انه      من جهته أعلن ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة الت         

موقف حماس فقد أصبح من المؤكد أن االنتخابات الرئاسية والتشريعية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل               
نظـام  "وأضاف عبد ربـه      ".بما يشمل الضفة الغربية وغزة ستجري في النصف األول من العام المقبل           

يح ألحد، أن يعطل االنتخابات من خالل إجراءات قسرية في أي منطقة مـن              التمثيل النسبي الكامل ال يت    
مناطق الوطن، وهذا هو نقطة ضعف مخطط حركة حماس التي اعتقدت أنها إذا اختطفت جـزءا مـن                  
الوطن، فإنه سيكون بمقدورها أن تفرض الشلل على الحياة الوطنية والسياسية بكاملها إلى حين االستجابة               
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، تلك الشروط التي تتلخص بنقطة واحدة، وهي إكمال االنقالب ليشمل الوطن والـسلطة              التامة لشروطها 
  .هذا هو برنامجها باختصار... ومنظمة التحرير الفلسطينية

الحكومـة  ، إلـى أن     محمد الدلو ،  غزة نقالً عن مراسلها في    17/12/2008 ،صحيفة فلسطين وأشارت  
ي ال يجيز لرئيس السلطة الدعوة النتخابات تشريعية مبكـرة،          القانون األساس " أكدت أن     المقالة الفلسطينية

ملهاة سياسية وجزءاً مـن محـاوالت       "معتبرة في الوقت ذاته تصريحات الرئيس عباس حول االنتخابات          
وشددت الحكومة عقب جلستها األسبوعية في غزة، أمس، علـى           ".تعميق االنقسام في الساحة الفلسطينية    

كان يجب أن يتم في     "ي الفلسطيني، مشيرة إلى أن االنتخابات الرئاسية استحقاق         احترامها للقانون األساس  
 ".2009يناير /التاسع من كانون الثاني

من جهة أخرى، رأت الحكومة في المهرجان الجماهيري الذي عقدته حركة حمـاس األحـد الماضـي،                 
حكومة ولبرنامج الصمود وخيار    الحصار السياسي لشعبنا ولل   "وحضره مئات اآلالف، رأت فيه تأكيداً بأن        

والشعب أثبت التفافه حول هذا البرنامج، وأن إمكانية اإلقصاء السياسي لبرنامج           .. المقاومة قد باء بالفشل   
 ". المقاومة قد ولت والى األبد

  
  إذا نفذت تهديدها باجتياح غزة" إسرائيل"ستندم : أحمد بحر .4

ـ      أ. وصف رئيس المجلس التشريعي باإلنابة د     : غزة " قـدس بـرس   "حمد بحر في تصريحات خاصة لـ
هذه التـصريحات  "، وقال "لالبتزاز لن ترهب الفلسطينيين  "التهديد باجتياح موسع لقطاع غزة بأنه محاولة        

من المسؤولين الصهاينة باجتياح غزة هي تصريحات قديمة ومتكررة، هدفها الضغط واالبتزاز، ونحـن              
نفسنا وعن شعبنا وأرضنا ونسائنا وأطفالنا، وال يتصور العـدو          وفصائل المقاومة من حقنا أن ندافع عن أ       

أن سيدخل في نزهة، وسيندم إذا فكر فعال في اجتياح غزة، ونحن عموما ال نخشى إال اهللا فقـد نـذرنا                     
ودعا بحر النظام العربـي     ". أنفسنا له وللدفاع عن هذا الوطن ضد هذا العدو الذي يعبث بنا كيف ما شاء              

ع الدولي إلى الخروج عن الصمت والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد العـدوان              الرسمي والمجتم 
  .اإلسرائيلي

وأعرب بحر عن أسفه الستمرار االنقسام الفلسطيني، ودعا إلى حوار وطني على قاعدة ما أسـماه بــ                  
  .ينهي التنسيق األمني بين أجهزة السلطة وقوات االحتالل" الثوابت"

   16/12/2008قدس برس 
  

  الضفة تتعرض لتصفية ممنهجة على كافة المستويات:  منصورةالنائب .5
التي يرتكبها االحـتالل    " بالعمليات اإلجرامية المتكررة  "استنكرت النائب منى منصور ما وصفته        :نابلس

بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اغتيال الشهيد جهاد نواهضة القيادي في سرايا القدس في                
إن االحتالل اإلسرائيلي لم يتوقف     : "وقالت منصور في بيان صحفي     .ليامون قضاء جنين فجر أمس    بلدة ا 

لحظة عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني، محاوال بذلك كسر إرادته في الصمود والتحدي فـي وجـه                 
االحتالل وتكفل  طغيان االحتالل، وضاربا بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية، التي تنبذ            

كمـا اسـتنكرت حملـة       ".الحق الشرعي للشعوب المحتلة بالمقاومة بالوسائل كافة من أجـل التحريـر           
مواطنا فـي   ) 22(االعتقاالت التي تشنها قوات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي شملت أمس             

  ".مناطق مختلفة من الضفة الغربية
فـاالحتالل  "ض لتصفية ممنهجة من االحتالل على المستويات كافة،         وأشارت إلى أن الضفة الغربية تتعر     

  يزهق األرواح في كل يوم، كما أنه يدمر االقتصاد الفلسطيني والبنية االجتماعية بحصاره الخانق للمـدن                
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، داعية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات دولية جادة على االحتالل لكونه يمـارس أبـشع                "الفلسطينية
  .  إلجرامية بحق الشعب الفلسطيني المحتلاألساليب ا

  17/12/2008 ،صحيفة فلسطين
  

 "أنابوليس" مرة بعد ٣٨ ضاعفت االستيطان "إسرائيل":  البرغوثيمصطفى .6
 مصطفى البرغوثي األمـين العـام للمبـادرة الوطنيـة           .بدعوة من مؤسسة الدراسات الفلسطينية ألقى د      

 إلـى وأشار  .  الفشل الكامل لعملية أنابوليس     فيها يروت، أكد  ب -الفلسطينية محاضرة في قاعة األونيسكو      
 تجري مـن جانـب      اإلسرائيلية المفاوضات الفلسطينية    أنعدد من الظواهر التي تميز الوضع، أبرزها        

 ترسيخ األمر الواقع الذي يستهدف تحويل       "إسرائيل"واحد فقط، وهو الجانب الفلسطيني، في حين تواصل         
 . ستانات ومعازل وسجون في إطار نظام من الفصل العنصريفكرة الدولة إلى بانتو

 ضاعفت النـشاط االسـتيطاني      "سرائيلإ" أنوقدم البرغوثي عرضا باألرقام والصور والخرائط يكشف        
 حـاجزا إلـى   ٥٢١ثمانية وثالثين مرة أكثر مما كان عليه قبل أنابوليس، في حين زادت الحواجز مـن                

 أصبحت غطاء للتوسع االستيطاني، وبعقد مؤتمر دولـي للـسالم            وطالب بوقف المفاوضات التي    .٦٩٩
  . "إسرائيل"لـينهي تفرد الواليات المتحدة المنحاز حتى اآلن بالكامل 

 17/12/2008السفير، 
  

  فلسطينياً من أنصار حماس في الضفة 24أجهزة السلطة األمنية تعتقل  .7
زة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بقيـادة الـرئيس          أفاد توثيق جديد، اليوم الثالثاء، أن األجه       :رام اهللا 

محمود عباس، واصلت حملة اعتقاالتها في صفوف المواطنين الفلسطينيين من أنصار حركة حماس في               
  .الضفة الغربية المحتلة فاعتقلت أربعة وعشرين منهم، في حصيلة يومية جديدة

   16/12/2008قدس برس 
  

  تالل في غزة بإعدام متعاون مع االحالحكم .8
حكمت محكمة عسكرية في مدينة غزة، أمس، بإعدام محمد علي حسن صيدم من سـكان مدينـة                  :غزة

  .مع مخابرات االحتالل اإلسرائيلي" الخيانة والتجسس والتآمر والتعاون"رفح، شنقاً بتهمة 
  17/12/2008الخليج، 

  
 في لبنانإجراءات لإلمساك بأمن المخيمات : زكيعباس  .9

، سفير االتحاد   أمسل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عباس زكي            استقبل ممث 
 في لبنان باتريك لوران، يرافقه مسؤول برامج بعثة االتحاد برونو موتيريول، وممثل المجلس              األوروبي

 بـالالجئين   النروجي لالجئين اوال باكالند، وتم البحث فـي آخـر المـستجدات والتطـورات المتعلقـة               
زكي اطلع لوران على الوضع الفلـسطيني فـي          "أنوأوضح بيان لممثلية منظمة التحرير،      . الفلسطينيين

 أداة اللبناني، ولن يكون الفلسطيني      األهلي لن تكون خنجرا في خاصرة السلم        أنها إلىالمخيمات، وطمأنه   
طينية سياسـيا وجماهيريـا لالمـساك     اتخذتها القيادة الفلـس إجراءاتلتفجير الوضع في لبنان، وان عدة  

 ".  في المخيماتاألمنيبالوضع 
، " علـى الفلـسطينيين    إيجابادعم استقرار لبنان وسيادته كونه ينعكس        "إلى األوروبيودعا زكي االتحاد    

 ". األونروا"مؤكدا ضرورة اتخاذ االتحاد قرارا بدعم ميزانية وكالة 
 17/12/2008السفير، 
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  قطاع غزةصائل تشكل غرفة عمليات مشتركة تحسبا لشن هجوم على الف":  العربيالقدس" .10
من مصادر امنية فلسطينية رفيعة " القدس العربي"علمت  :رام اهللا ـ غزة ـ وليد عوض واشرف الهور  

المستوى بقطاع غزة ان فصائل المقاومة الفلسطينية شكلت غرفة عمليات مشتركة تحسبا لـشن قـوات                
ة عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع مع اقتراب انتهاء التهدئة ما بين الطرفين             االحتالل االسرائيلي عملي  

  . الشهر الجاري19بحلول 
ولجـان  " سرايا القدس "، و "كتائب القسام "وحسب المصادر فان غرفة العمليات المشتركة تضم الى جانب          

  .اضافة لألجنحة المسلحة االخرى" كتائب االقصى"المقاومة الشعبية، و
ا ما تم اكتمال تشكيل تلك الغرفة قالت المصادر إن هناك اتصاالت ما بين االجنحـة المـسلحة                  وحول اذ 

  .التابعة لفصائل المقاومة لوضع اللمسات النهائية على تشكيل تلك الغرفة
 المصادر بأن عمليات المقاومة الي عدوان اسرائيلي على القطاع ستكون منسقة مـن خـالل                وأوضحت

ركة التي تشرف حاليا على تحضيرات تنفذ على ارض الواقع تقـوم بهـا فـصائل                غرفة العمليات المشت  
  .المقاومة لمواجهة اي عملية عسكرية اسرائيلية

والمحت المصادر الى ان قوات االمن الفلسطينية العاملة في قطاع غزة ستنخرط مع فصائل المقاومة في                
  .مواجهة اي عملية عسكرية في القطاع

رة التهدئة الماضية تم االستفادة منها من قبل فصائل المقاومة عسكريا من ناحية             وحسب المصادر فان فت   
  .تعزيز اسلحتها وتطوير بعض القذائف التي تطلقها على المستوطنات االسرائيلية القريبة من غزة

 واشارت المصادر االمنية الى ان االجنحة المسلحة لفصائل المقاومة ابلغت منذ فترة بـاعتزام القيـادات               
السياسية لفصائل المقاومة برفض تمديد التهدئة مع اسرائيل في ظل مواصلة االخيرة لحـصارها علـى                
قطاع غزة ورفضها فتح المعابر بشكل كامل لتأمين احتياجات اهالي غزة، االمر الـذي دفـع االجنحـة                  

  .الماضي) يونيو(المسلحة لتكثيف استعداداتها النتهاء التهدئة المستمرة منذ حزيران 
بأن فصائل المقاومة الفلسطينية اجمعت مـؤخرا علـى         " القدس العربي "واوضحت المصادر االمنية لـ     

  .رفض تجديد التهدئة مع اسرائيل، وابلغت اجنحتها المسلحة بذلك
  17/12/2008القدس العربي، 

  
  فصائل المقاومة تجتمع لحسم مصير التهدئة وتشترط فتح المعابر: غزة .11

أن فصائل المقاومة المسلحة عقدت اجتماعا لحسم مصير التهدئة " الحياة"ت علم:  فتحي صباح-غزة 
التي باتت في مهب الريح اخيراً بسبب الخروق االسرائيلية المتتالية لها والردود الفلسطينية عليها، وذلك 

  . الشهر الجاري19قبل ثالثة أيام من موعد انتهائها في 
قرر أن تكون الفصائل األربع الرئيسة في غزة، وهي حركتا وقالت مصادر فصيلية فلسطينية إن من الم

 -لها ليل الثلثاء " اجتماعاً حاسماً"، عقدت "الديموقراطية"و " الشعبية"والجبهتان " الجهاد"و " حماس"
وكشفت أن النية تتجه الى رفض االستجابة للمطالب االسرائيلية بتمديدها . األربعاء لبحث ملف التهدئة

لن يتم تمديد التهدئة "وشددت على أنه .  بل اعتبار أن أمدها سينتهي مساء الجمعة المقبلالى أجل آخر،
  ".من دون تحسين شروطها، وأن استمرارها وفقاً للشروط الحالية أمر مستحيل

الشرط األهم لتمديدها يتعلق بفتح المعابر الحدودية مع اسرائيل، اضافة الى فتح معبر "ولفتت الى أن 
وأكدت . الذي يعتبر المنفذ الوحيد لمليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع" يرفح الحدود

ضرورة توافر ضمانات من المجتمع الدولي ومصر بأال تغلق اسرائيل المعابر في المستقبل كما حدث "
ون من د"وقالت المصادر ذات العالقة بالموضوع إنه ". خالل األشهر الستة الماضية من عمر التهدئة

  ".التزام اسرائيلي واضح وضمانات ال يمكن قبول الفصائل وأجنحتها المسلحة بتمديدها
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وقال مصدر في . على موقفها غامضاً ازاء استمرار التهدئة أو انهائها" حماس"في غضون ذلك، أبقت 
ادة ونفى أن تكون مصر أجرت اتصاالت مع ق". الغموض البنّاء"تفضل " حماس"إن " الحياة"الحركة لـ 

الحركة في شأن التهدئة، خصوصاً في أعقاب زيارة مبعوث وزير الدفاع االسرائيلي الجنرال عاموس 
  .غلعاد الى القاهرة قبل أيام قليلة لبحث ملفي التهدئة والجندي األسير غلعاد شاليت

د النخالة تجديد تشدداً ازاء تمديد التهدئة، ورفض نائب األمين العام للحركة زيا" الجهاد"من جانبها، أبدت 
نحن ذاهبون في اتجاه إنهاء التهدئة وعدم تجديدها ألنه ال توجد مبررات حقيقية أو مقنعة : "التهدئة، وقال

الستمرارها، وال يوجد أي مؤشر ايجابي يشجع على تجديدها في ظل العدوان وارتكاب الجرائم وعمليات 
  .أمس "سرايا القدس"أحد قياديي " االغتيال التي كان آخرها اغتيال المجاهد جهاد نواهضة

إسرائيل "جميل المجدالوي أمس عن التهدئة إن " الشعبية"من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة 
لم تف باالستحقاقات كما نقلت لنا عبر حماس، اذ ما تزال تواصل عدوانها على أبناء شعبنا بكل أشكاله، 

 حاجز، فيما ال تزال المعابر مغلقة، فضالً 700أكثر من فلم يرفع حاجز واحد، بالعكس زادت لتصبح 
وشدد في ". عن اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة، كما لم تتوقف االغتياالت واالجتياحات

الشعبية ال تقبل التهدئة، لكنها في الوقت نفسه لن تحولها الى عنوان للتناقض الداخلي، "تصريح على أن 
تجديد التهدئة واستمرارها أصبح أمراً غير "واضاف أن ". الوطنية الفلسطينيةواعتبرتها خدمة للقضايا 

 ".مبرر
  17/12/2008الحياة، 

  
  فصائل المقاومة الفلسطينية متحفظة على التهدئة  : البردويل .12

أكدت حركة حماس أنها اجتمعت مع الفصائل خالل األسبوعين الماضيين حول موضوع : ألفت حداد
جميعها ليست متشجعة على تمديدها ألن االحتالل لم يفي باستحقاقاتها وال يوجد تمديد التهدئة وأن 

وقال  .ضمانات كافية كي تلزمه بالتهدئة وبالتالي ال مجال للحديث عن تمديد التهدئة في مثل هذه األجواء
يل لم الفصائل الفلسطينية ليست متشجعة على تمديدها ألن أن اسرائ"صالح البردويل القيادي في حماس 

تفى باستحقاقاتها بل أخذت منها ما تريد، ولم تستطع مصر كراعي أن تجبر اسرائيل وأن تفرض عليها 
وشدد البردويل على أن اإلعالن الرسمي عن  ". االلتزام بها ومن موقف الفصائل من التهدئة سلبي

يام القليلة الماضية موقف الفصائل من تمديدها سيكون عند انتهاء التهدئة والتي ستنتهي في غضون األ
  .حيث سيكون الرد الرسمي عليها

 16/12/2008، 48عرب
  

  صفقة شاليط أفشلت جهودا أوروبية إلتمام "إسرائيل" :المزيني .13
، أن أيـة  "القدس العربي" في حركة حماس لـ  القياديقال الدكتور أسامة المزيني: غزة ـ أشرف الهور 

جهـات  " لم تتم في اآلونة األخيرة، كاشـفاً عـن قيـام             ليطاألسير جلعاد شا  اتصاالت بشأن إتمام صفقة     
  .، باالتصال بحماس في وقت سابق بهدف الوساطة"أوروبية

عن آخـر تطـورات     " القدس العربي "وقال المزيني وهو يعد من قياديي حماس في رده على سؤال لـ             
  ".لم يتصل بنا خالل الفترة الماضية بشأن صفقة شليط"صفقة تبادل األسرى 

كانت هناك وساطات من جهات أجنبية، اتصلت بالحركة، غير أن هذه الجهود توقفـت بـسبب      "ضاف  وأ
  ".التعنت اإلسرائيلي، ورفض قادة االحتالل التجاوب مع شروط المقاومة الفلسطينية

ال داعي للحـديث عـن هـذه        "ورفض المزيني الحديث عن هؤالء الوسطاء األوروبيين، واكتفى بالقول          
  ".ها انتهت دون أن تسفر عن أي تقدمالوساطة، كون
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غير أن المزيني أشار الى أن اللقاء الذي جمع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحمـاس، بـالرئيس                  
 .األمريكي السابق جيمي كارتر في العاصمة السورية دمشق قبل يومين تطرق إلى ملف صفقة التبـادل               

  ".، بهدف دفع ملف صفقة تبادل األسرى إلى األمامنحن ال نمانع في تدخل أي وسيط آخر"وقال المزيني 
وفي السياق قلل المزيني من أهمية تهديدات وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك التي لمح خاللها إلـى                 

هذه التهديدات تأتي في    "وقال   .إمكانية قيام جيشه بهجوم كوماندوس إلطالق سراح شليط من أيدي آسريه          
وأكد أن أجهزة    ".لباراك على زعامة حكومة االحتالل، والحركة ال تولي لها باالً         إطار الحملة االنتخابية    

األمن اإلسرائيلية ال تعرف مكان احتجاز الجندي شليط منذ أن تم أسره، مشدداً على أن اآلسرين اتخذوا                 
لن يـتم  " أن اإلفراج عن شليط    المزينيأكد   و .، تحول دون معرفة مكان االحتجاز     "إجراءات أمنية مشددة  "

 ".إال في إطار صفقة تبادل األسرى، وامتثال االحتالل لشروط المقاومة
  17/12/2008القدس العربي، 

  
  الحكم على دويك باطل ال نقره وال يخدم إال عباس: حماس .14

مشير المصري أن الحكم الذي " حماس"أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : غزة
الحكم الصادر بحق : "لية اليوم ال يخدم إال الرئيس محمود عباس، وقالأصدرته محكمة عوفر اإلسرائي

الدكتور عزيز دويك باطل والمحكمة التي أقيمت له غير شرعية، وبالتالي نحن ال نقره وعتبره صفعة 
عن مواصلة طريقها ورفض األجندة الصهيونية واألمريكية، " حماس"للديمقراطية، وهو حكم لن يثني 

حكم على الدكتور دويك ورفاقه يأتي في ظل حديث الرئيس محمود عباس وفريقه عن حل ولألسف فإن ال
المجلس التشريعي وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وهي دعوة تكمل الدور الصهيوني 

  ".لالنقضاض على الديمقراطية
لبرلمان واالستعداد لتولي وأشار المصري إلى أن موقع الدكتور عزيز الدويك ليس السجن وإنما رئاسة ا

  .المقبل) يناير(مهمة رئاسة السلطة بعد التاسع من كانون ثاني 
ورفض المصري التصريحات الصادرة اليوم عن الرئيس محمود عباس عن أنه يعتزم الدعوة إلى 

ية وال انتخابات رئاسية وتشريعية في األسابيع القليلة المقبلة، وأكد بأنه لم يعد يملك ال صالحية قانون
  .دستورية للدعوة ألي من االنتخابات الرئاسية أو التشريعية

  16/12/2008قدس برس، 
  

  قرار الرباعية باالستمرار في مفاوضات السالم عبثي : زهريأبو  .15
إعالن :"" قدس برس" الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ قال: دمشق

هو في الحقيقة إعالن فشل لنتائج أنابوليس الذي " عملية السالم" يسمى بـ اللجنة الرباعية االستمرار فيما
أوصى باإلعالن عن دولة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي، وهو إعالن في ذات الوقت عن كذب وزيف 
 تعهدات الرئيس بوش بقيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الجاري، وهذا يؤكد أن اللجنة الرباعية ال

تهدف إال البقاء الشعب الفلسطيني في دوامة التسوية دون أن تقدم له شيئا على أرض الواقع، والمستفيد 
ودعا أو زهري  ".الوحيد من ذلك هو االحتالل الذي يلزم السلطة بااللتزام باستحقاقات خارطة الطريق
فلسطيني والعودة إلى السلطة الفلسطينية إلى عدم االستمرار في مفاوضات ال تحقق شيئا للشعب ال

  .مفاوضات داخلية حقيقية تعيد اللحمة بين مكونات الشعب الفلسطيني
  16/12/2008قدس برس، 
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  قيادي في سريا القدس  بالرد بعد اغتيال" إسرائيل"الجهاد تتوعد  .16
 في غـزة    حركة الجهاد   أن    "وكاالت"و،  "الخليج "-فلسطين المحتلة    من   17/12/2008الخليج،  ذكرت  
دت بالرد على جريمة اغتيال قائد جناحها العسكري في مخيم جنين جهاد نواهضة ، وقالت في بيان،                 توع

بخطـوة  " التهليـل "إن االحتالل استغل غطاء المفاوضات والتنسيق األمني وانعقاد جلسة مجلس األمن و           
  .ذا العدواناإلفراج عن عدد قليل من األسرى لتنفيذ جريمته، وأكدت رفضها تجديد التهدئة في ظل ه

 8سرايا القدس أعلنت انها اطلقت اليوم الثالثاء  أن ألفت حداد   عن 16/12/2008، 48 عربونشرت
 قذائف هاون باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من بينها صواريخ اطلقت تجاه بلدة 3صواريخ و
واغتيال ,  اإلسرائيليةوأوضحت السرايا في بيان لها أن القصف جاء رداً على الخروقات .اسديروت

 جيش االحتالل للقيادي في السرايا جهاد شواهنة من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر اليوم
  

  اغتيال نواهضة جريمة صهيونية بتواطؤ أجهزة عباس: حماس .17
إن هذه ": إخوان أون الين"قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح لـ : كارم الغرابلي-غزة
التي تحمل بصمات المجرمين الصهاينة ] اغتيال القيادي في سرايا القدس جهاد نواهضة[مة الجري

والمنسقين معهم من قيادات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والذين دأبوا على مالحقة ومطاردة المجاهدين 
مساعدة االحتالل والمقاومين الفلسطينيين؛ حيث ينتهي المطاف إما باعتقالهم أو بتسليمهم لالحتالل أو 

  .الصهيوني لالستدالل عليهم الغتيالهم
وإال ماذا نفسر اعتقال المجاهد نواهضة قبل ذلك من قبل أجهزة أمن السلطة في رام اهللا : وأضاف

والتحقيق معه ثم إطالق سراحه كي تبدأ فترة مالحقته من ِقبل هذه األجهزة وتنتهي باغتياله على أيدي 
حتالل الصهيوني، ومحاولة اغتيال مؤيد شرايعة من كتائب القسام عن ذلك جنود الوحدة الخاصة لال

 .بعيد
 16/12/2008 ،إخوان أون الين

  
   2008في اً من قطاع غزة  صاروخ2900المقاومة الفلسطينية أطلقت : تقارير إسرائيلية .18

ي أطلقت من قطاع    ذكرت تقارير األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن عدد الصواريخ وقذائف الهاون الت          : غزة
 1200وبحسب المصادر ذاتها فقد أطلق      . 1000غزة في العام الحالي يزيد عن العام الماضي بأكثر من           

 صاروخ وقذيفة   2900، في حين أطلق ما يقارب       2007 قذيفة هاون في العام      600صاروخ، وأكثر من    
  .  هاون منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر

 قـذائف   6 صـواريخ و   5 في الفترة الواقعة بين يوليو وأكتوبر، تم إطالق ما معدله            وأضاف التقرير أنه  
 صـاروخا   148كما أشار إلى أنه حصل ارتفاع في المعدل في نوفمبر، حيث تم إطـالق               . هاون شهريا 

  .  قذيفة هاون85و
 17/12/2008البيان، اإلمارات، 

  
   االغتياالتيجب قطع رؤوس قادة حماس جميعا والعودة لسياسة: موفاز .19

قال وزير النقل االسرائيلي شاؤول موفاز، امس الثالثاء، فـي حـديث            :  من زهير اندراوس   -الناصرة  
حماس، الفتا الى انه من غير المعقول ان يخـرج           اذاعي انه يتحتم على اسرائيل ان تقطع رؤوس قادة          

 الف مواطن في حين تقف      150رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اسماعيل هنية، على المأل امام            
  .اسرائيل مكتوفة االيدي، واضاف انه يؤيد العودة الى سياسة االغتياالت لردع حركة حماس
  17/12/2008القدس العربي، 
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  "اغتيال قادة حماس" تنفذ حملة دبلوماسية لتسويغ "اسرائيل": إسرائيلية مصادر .20

 شرعت في حملـة دبلوماسـية وإعالميـة         "يلإسرائ"أكدت مصادر إسرائيلية، على أن       -القدس المحتلة 
مع اقتراب موعـد انتهـاء      " حماس"لتسويغ استئناف عمليات التصفية واالغتيال ضد قادة وكوادر حركة          

  .التهدئة
 تولي أهميـة    "إسرائيل"إن  "العبرية أمس،   " يديعوت أحرنوت "وقال اليكيس فيشمان المعلق العسكري لـ       

، "حمـاس " العسكرية تجاه حركة     "إسرائيل"دل بضرورة تفهم مخططات     كبرى إلقناع العالم العربي المعت    
  .وتحديداً الحكومة المصرية

وأشار فيشمان إلى أن الهدف من الزيارة التي قام بها مدير الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الجـيش                  
ـ             سكرية التـي   اإلسرائيلية عاموس جلعاد للقاهرة هو الحصول على موافقة مصرية على المخططات الع

  .أنجز الجيش اإلسرائيلي إعدادها
إن مدير المخابرات المـصرية اللـواء       :" ونقل فيشمان عن مصادر في وزارة الجيش اإلسرائيلية قولها          

عمـر سـليمان    : " وقال ".حماس" محقة في أي خطوة تتخذها ضد        "إسرائيل"عمر سليمان أبلغ جلعاد أن      
بأنهم فقدوا كل كابح، وأنهم يحبطون كـل        " حماس"تهم قادة   وبدا غاضباً أكثر من أي وقت مضى حيث ا        

محاولة للتهدئة، يريدون السيطرة على قطاع غزة فقط، ال يوجد من يمكن الحديث معه في قيادة حمـاس                  
  .، على حد قوله"

نقل التهدئة للضفة الغربيـة، فـضالً عـن         " حماس" ترفض وبشدة طلب حركة      "إسرائيل"وأكد على أن    
 للتهدئة، إلى جانب رفض تـل       "إسرائيل" على ضرورة تمتعها بالحق في الرد على خرق          إصرار الحركة 

   .أبيب رفع الحصار عن القطاع
في " حماس" في وقت قريب في حملة عسكرية كبيرة ضد حركة           "إسرائيل"ولم يستبعد فيشمان أن تشرع      

  .قطاع غزة
  17/12/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  راع بين حماس دمشق وحماس غزة حول التهدئة تتحدث عن ص"إسرائيل": "معاريف" .21

إنه يوجد صراع قوى "عن محافل أمنية إسرائيلية قولها، " معاريف" نقلت صحيفة : كفاح زبون -رام اهللا
لن نتفاجأ "مضيفة . بشأن التهدئة" دمشق وهم لم يتوصلوا بعد إلى قرار" حماس"في غزة و" حماس"بين 

ي األيام القريبة القادمة، وتعمل بطريقتها لتحقيق اتفاق تهدئة ينطبق إذا لم تتخذ حماس قراراً قاطعاً ف
وبحسب ". أيضاً على المنظمات االخرى، حتى تصل الى الحدث، الذي تقرر فيه التحطيم التام لالتفاق

المصادر فإن إيران تمارس ضغوطاً على حماس لعدم تمديد اتفاق التهدئة مع إسرائيل، بينما يواصل 
يوجد بالتأكيد دور "وتابعت المصادر األمنية ". نقل األموال والوسائل القتالية إلى قطاع غزة"اإليرانيون 

إيراني فيما يجري هذه األيام في غزة، فالمصريون فقدوا تأثيرهم على حماس، ولهذا فإن الوساطة بين 
  ". انيونوفي الفراغ الناشئ، دخل اإلير. إسرائيل وقادة حماس في غزة، أصبحت عديمة النجاعة

  17/12/2008الشرق األوسط، 
 

  نتنياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية: "هآرتس" .22
أمس إن زعيم حزب الليكود اليميني، وأحد المرشحين        " هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

ـ             ى موقفـه   لتولي رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بعد االنتخابات البرلمانية المقبلة بنيامين نتنياهو، مصر عل
الرافض إلقامة دولة فلسطينية، في حين يعبر عن عدم اكتراثه بقرار يصدره مجلس األمن الدولي ويدعو                

  .الستمرار المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
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وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ما زال متمسكا بمواقفه الرافـضة إلقامـة دولـة فلـسطينية، والداعيـة        
ة االحتالل اإلسرائيلي على كافة المناطق المفتوحة في منطقتـي غـور األردن شـرقي               الستمرار سيطر 

  .الضفة الغربية وصحراء جنوب الضفة
وجاء أيضا أن نتنياهو سيرفض إجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وسيعود إلى الصيغة التي كانت               

المفترضة إلجراء مفاوضـات    ، وفي حال مورست ضغوط على حكومته        "ال يوجد شريك فلسطيني   "تقول  
، وسيعلن رفضه القـاطع     "يهودية الدولة اإلسرائيلية  "كهذه، فإنه سيطلب بداية اعترافا فلسطينيا بما يسمى         

لعودة الالجئين الفلسطينيين، أو أي مفاوضات حول القدس، وهو ما سيرفضه الفلسطينيون، وعليه فـإن               
و، وإنما أيضا بسبب الموقف الفلسطيني، حسب ما        عدم إجراء مفاوضات لن يظهر كموقف لحكومة نتنياه       

  .يراه نتنياهو
  17/12/2008الغد، األردن، 

  
  عيد بيعها إليهمتسلب الفلسطينيين ثرواتهم الطبيعية وت "اسرائيل" :"ييش دين "منظمة .23

 الحقوقية اإلسرائيلية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسلب الفلسطينيين       " ييش دين " كشفت منظمة    -غزة  
 ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، حيث إن ربع المواد الخام الالزمة لمـواد            1967في األراضي المحتلة عام     

البناء في السوق اإلسرائيلي مصدرها كسارات تشغلها شركات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما              
  .   وقطاع غزةأن قسما من إنتاج تلك الكسارات يعاد بيعه للفلسطينيين في الضفة الغربية

وذكر تقرير الجمعية إن ثماني شركات إسرائيلية تدير وتشغل كسارات في الضفة الغربية، وتنتج سـنويا                
عشرة مليون طن كسارة، والتي تشكل ربع كمية االستهالك اإلسرائيلية، وكان تقرير ُأعـد فـي وزارة                 

فة الغربية تعمل بتـرخيص ورقابـة       الداخلية اإلسرائيلية قبل عدة شهور أشار إلى أن الكسارات في الض          
 ماليين منها فـي     9 مليون طن سنويا، تباع      12اإلدارة المدنية لالحتالل، وأن إنتاج مواد الخام فيها هو          

  . األسواق اإلسرائيلية والباقي تنقل للسوق الفلسطيني
وتوجهت الجمعية قبل أسبوعين، برسالة إلى رئيس اإلدارة المدنية لالحـتالل، وطالبتـه بوقـف عمـل                 
الكسارات، موضحة أنها تعتزم الشروع بإجراءات قانونية إذا لم يستجب طلبها، على اعتبار أن الحـديث                

  . يدور عن أعمال مخالفة للقانون الدولي
 17/12/2008البيان، اإلمارات،   

  
 الثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة إصابة ث .24

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن اصابة ثالثة فلسطينين فى قصف اسرائيلى استهدف منصة : ألفت حداد
  .الطالق الصواريخ محلية الصنع شمال قطاع غزة

طالق وحسب شهود عيان فإن طائرات األباتشي اإلسرائيلية قصفت بصاروخين على األقل منصة إل
 .الصواريخ شرقي مدينة جباليا شمالي القطاع

  16/12/2008، 48عرب
 

   يحذر من مخطط إرهابي يستهدف المسجد األقصىالتميمي .25
حذر الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي : نابلس

 من رام اهللا، يديرها الحاخام اليهودي من قيام مجموعة يهودية إرهابية من مستعمرة بيت ايل القريبة
االرهابية، بالتخطيط الحتالل المسجد األقصى المبارك " عطيرت كوهانيم"إلياهو مالي أحد قادة حركة 

  .وتدميره وإقامة الهيكل االمزعوم على أنقاضه
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ان وقال التميمي إن هذه المجموعة تخطط كذلك الرتكاب أعمال عنف عنصرية ضد الفلسطينيين من سك
  مدينة يافا لطرد مواطنيها األصليين، 

وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس األمن الدولي بتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من اإلرهاب 
   .لحماية المسجد األقصى"الصهيوني، داعيا العرب والمسلمين في كل العالم، حكومات وشعوباً، 

  17/12/2008الخليج، 
  

   حقوق الفلسطينيين وصمة عار في جبين البشريةانتهاك:  حنااهللاعطا  .26
أكد المطران العربي في بطريريكية القدس للروم األرثوذوكس عطا اهللا :  وديع عواودة-القدس المحتلة 

حنا أن انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني وصمة عار في جبين اإلنسانية الفتا لمكابدة الفلسطينيين في 
  .حاف ودوس الحقوقالوطن والشتات للظلم واإلج

وشدد على أن حق العودة يسبق سائر الحقوق الفلسطينية بما في ذلك استعادة القدس والدولة وكل الثوابت 
  ".عاصمتنا الروحية والوطنية والسياسية"الوطنية مع تأكيد أهمية القدس 

  17/12/2008الخليج، 
  

 "أوباما" أكبر لـغالبية الفلسطينيين ونصف اإلسرائيليين يريدون دورا: استطالع .27
من اإلسرائيليين يريدون ان % 49من الفلسطينيين و% 57افاد استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس ان 

تقوم االدارة االميركية القادمة برئاسة باراك اوباما بدور اكبر في عملية السالم في الشرق االوسط، 
ز الفلسطيني للبحوث والدراسات حسبما افاد االستطالع الذي قامت باجرائه جامعة القدس والمرك

 في المائة من الفلسطينيين واالسرائيليين يرون، حسبما 49ولكن . السياسية في رام اهللا في الضفة الغربية
 فلسطينيا في الضفة 1270وشمل االستطالع . افاد االستطالع، ان تدخل ادارة اوباما سوف يتوج بالنجاح

 .» في المائة3طأ بنسبة  إسرائيلي مع هامش خ600الغربية وغزة و
  17/12/2008الشرق األوسط، 

  
  كونه يتوغل كثيرا في بلدة نعلين ر القضاء اإلسرائيلي يعدل مسار الجدا .28

. رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية جزءاً من مسار الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية
ذا المسار يتوغل كثيرا في األراضي الفلسطينية بقرية وعللت المحكمة اإلسرائيلية رفضها بكون مخطط ه

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية على لسان . بلعين، ما يتسبب في عزل المزارعين عن مزارعهم
  . صائب عريقات بالقرار، وذكرت بالعديد من المسائل التي تنتظر إجراءات مماثلة في الضفة الغربية

 17/12/2008البيان، اإلمارات،  
  

  تشكيل لجنة تضامن مع الصحفي الزيدي: غزة .29
شكل صحافيون وأكاديميون ومثقفون فلسطينيون في غزة لجنة لخلق حالة من التضامن مع : غزة

الصحفي العراقي منتظر الزيدى الذي قذف الرئيس األمريكي جورج بوش بحذائه، مطالبين بتحرك 
  .سراحهحقوقي وشعبي سريع لتكوين جبهة إعالمية قوية إلطالق 

إن الصحفي الزيدى أطاح رأس بوش بحذائه وعبر "وقال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني ياسر أبو هين 
، "عن مشاعر الماليين من الشعوب التي وقع عليها الظلم من جرائم بوش في العالم العربي واالسالمى

  ".الذي انتصر لكل قطرة دم سالت في فلسطين والعراق"واصفاً إياه بالبطل 
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وطالب أبو هين كافة المؤسسات الحقوقية واالتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالتحرك 
  .السريع لتشكيل أكبر حالة ضغط على الجهات التي تعتقل الصحفي الزيدى إلنقاذ حياته واإلفراج عنه

  16/12/2008قدس برس، 
 

   فلسطينية تؤكد استمرار جهود الحوارشخصيات .30
أكدت شخصيات مستقلة وأكاديمية ورجال دين مسلمون ومسيحيون أمس الثالثاء : الهورأشرف  -غزة

استمرار الفعاليات الشعبية والجماهيرية الداعية إلى الوفاق والوحدة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام 
  .السياسي

' القدس العربي'وذكر الدكتور ياسر الوادية رجل األعمال واألكاديمي المستقل في تصريح صحافي تلقت 
نسخة منه ان فعالياتهم الشعبية مستمرة باإلضافة إلى اتصاالت واجتماعات مع كل األطراف المعنية 

وذكر ان هذه الفعاليات عقدت اجتماعات في الضفة الغربية وقطاع . بنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي
، مشيرا الى انها وجدت 'داخليتنسيق الجهود المبذولة للضغط على طرفي االنقسام ال'غزة من أجل 

وشدد . 'تجاوبا كبيرا من قبل الشارع الفلسطيني مع هذه الفعاليات التي تصب في المصلحة الوطنية العليا'
مرحلة حساسة وبالغة التعقيد وبحاجة إلى تكثيف الجهود 'الوادية على ان الساحة الفلسطينية وصلت إلى 

  .'ن تدهور األوضاع بشكل أكبرالضاغطة على الجميع من أجل الحيلولة دو
  17/12/2008القدس العربي، 

 
  انطالق أول بنك في غزة منذ سيطرة حماس  .31

الول مرة ) حماس( وافقت حركة المقاومة االسالمية - رويترز - أدم انتوس ونضال المغربي-غزة 
مام تجاوز على اقامة بنك جديد في قطاع غزة الذي تسيطر عليه في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أ

  .الحصار المالي الذي تفرضه اسرائيل وحلفائها الغربيين على القطاع
وقال عالء الرفاتي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني االسالمي ان المؤسسة المالية الجديدة حصلت على 
ترخيص من الحكومة التي تديرها الحركة االسالمية التي تسيطر على القطاع الساحلي الفلسطيني ومن 

  .لمقرر أن تبدأ العمل في بداية العام الجديدا
وأكد الرفاتي كذلك أن البنك ليس له انتماء الي فصيل قائال ان المشروع يهدف الى دعم االستثمار 

  .مشيرا الى الصراع مع اسرائيل" المقاومة"المحلي في اقتصاد غزة في ظل مناخ 
الغربية والمسؤولة عن تسجيل ومراقبة البنوك وقالت سلطة النقد الفلسطينية ومقرها رام اهللا بالضفة 

القائمة انها لن تتعامل مع البنك الوطني االسالمي ما يعني ان المؤسسة قد تعمل بشكل ذاتي دون حرية 
  .دخول على أموال في الضفة الغربية أو النظام المصرفي العالمي

ح بالترخيص لمثل هذا البنك وبناء وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان السلطة لم تصر
  .على ذلك اذا وجد هذا البنك فان السلطة ستتخذ كافة االجراءات القانونية لمنعه من العمل

وقال مات ليفيت المسؤول البارز السابق في وزارة الخزانة االمريكية ان مثل هذا البنك سيواجه عقبات 
  .كثيرة

  16/12/2008رويترز، 
  

  نابلس ملوثة بالمجاريمياه : جامعة النجاح .32
 كشف مدير التقنيات الحديثة بجامعة النجاح الوطنية الدكتور أيمن حسين أن مياه نابلس -الغد–رام اهللا 

من النوع المعدي، حتى قبل العيد بيومين في منطقة القريون بمدينة " الكريبتو سيبريديوم"ملوثة بطفيل 
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المجاري، فيما اعترفت بلدية نابلس، أن المياه ملوثة، وأنها نابلس فقط، بسبب اختالط المياه العادية بمياه 
  . تشرين الثاني الماضي19أوقفت ضخ المياه من الينابيع منذ 

والتي ال تتوفر في " pcr"وأكد حسين القادم من جامعة لندن حديثاً انه أجرى فحوصات على أجهزة 
 شخص بنابلس في 200 سبب إصابة منطقة الشرق األوسط، وحصلت عليها جامعة النجاح مؤخراً، أن

البلدة القديمة ومناطق من نابلس بأمراض معوية، هو تلوث المياه وانتقال العدوى بين الناس، السيما وأن 
  .هذا المرض ناقل للعدوى حسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية

 17/12/2008الغد، األردن، 
  

   برئاسة عباسة يؤكد ضرورة دعم السلطة الشرعية الفلسطينيالبشير .33
 الدكتور صالح الدين البشير ضرورة دعم السلطة  األردني أكد وزير الخارجية: بترا-نيويورك 

  .الشرعية الفلسطينية برئاسة عباس وتوفير كافة أشكال الدعم لها للسير في الوفاء بالتزاماتها
عملية السلمية والبناء عليها اهمية المحافظة على استمرار ال وبين في اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية

  .استنادا الى المرجعيات الدولية وصوال الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
 الى أن األردن يرحب بعودة مجلس األمن ألخذ دور فاعل وعملي في العملية السلمية، كما أن وأشار

ي دفع عملية السالم وذلك من األردن ينظر بايجابية لهذا الدور لما يتيحه من افاق ومجاالت جديدة ف
 كما شدد في كلمته على أن يكون  السالمخالل تطبيق مبادئ الشرعية الدولية والقرارات المتعلقة بعملية

  .لدول المنطقة دور رئيسي وفاعل في أمن المنطقة 
  17/12/2008الرأي، األردن، 

  
  م المتحضرالتي ينهى عنها العالالجرائم في فلسطين تجاوزت كل الحدود : الحص .34

جاء كالم السيد حسن نصراهللا في محله، اذ ناشد الشقيقة الكبرى »: قال الرئيس سليم الحص في تصريح
مصر من جهة فتح معبر رفح على مصراعيه رداً على حصار العدو اإلسرائيلي الخانق المفروض على 

نتصاراً لشعب فلسطين قطاع غزة، واذ دعا الى التحرك الشعبي الناشط على امتداد العالم العربي ا
 . المحاصر في غزة

ما يدور في فلسطين من فواجع على يد العدو اإلسرائيلي الغاشم يتجاوز كل الحدود التي ينهى »وقال إن 
 . «عنها العالم المتحضر حتى في أعتى ظروف العداء

لتحالف  ثمنت لجنة المتابعة لألحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، وقوى امن جهتها
النداء بخصوص الدعوة الى التحرك الشعبي العام بوجه الحصار الذي تفرضه إسرائيل »الفلسطيني، 
األحزاب والجمعيات والهيئات األهلية والشعبية والطالبية والنقابية اللبنانية »، ودعت «على غزة

. « لهذا الحصاروالفلسطينية الى المشاركة بأوسع تحرك شعبي بدءاً من يوم الجمعة المقبل رفضاً
القيادة المصرية بفتح معبر رفح الحدودي مع القطاع لوقف حرب االبادة التي تشنها اسرائيل »وطالبت 

 . «في حق الشعب الفلسطيني
  17/12/2008السفير، 

  
  على وجوب مواجهة محاولة توطين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم يشدد الجسرالنائب  .35

حل المشاكل ال »النائب سمير الجسر في كلمته أن « المستقبل»و كتلة ورأى عض: دنيز عطا اهللا حداد
مواجهة »، مشدداً على وجوب «يكون من خالل السجاالت الحادة بل من خالل رؤية وطنية مشتركة

 . «محاولة توطين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم، ال سيما ان الواقع اللبناني ال يحتمل هذا الموضوع
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السالح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات يخرج عن سيطرة السلطة الفلسطينية ويبقى »و أشار الى أن 
هذا السالح يشكل خطراً على االمن اللبناني وهذا ما يطرح مسألة »: وقال. «وفيا لمن يموله بالسالح

  . «العالقة مع سوريا
 17/12/2008السفير، 

  
  وء معاملتها تجاه غزة  يحمل على مصر س رئيس هيئة علماء جبل عامل:لبنان .36

القيادة المصرية تتعامل مع "الشيخ عفيف النابلسي ان " هيئة علماء جبل عامل"اعتبر رئيس  :صيدا
وعلى ما يبدو فان القيادة تجردت من . الشعب الفلسطيني كأن هذا الشعب كائنات من كواكب اخرى
 ادمنت الخوف والثرثرة وتعودت القيود انسانيتها واسالميتها وعروبتها هاربة الى بروجها العاجية، وقد

 .االميركية التي ال تمتلك بازائها اال االنسحاق ثم االنسحاق
القيادة المصرية تتذوق التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن يتذوق طعم التطبيع ال يعود يشعر "وقال ان 

س عجيبا ان توصف أولي. بالم الجياع والمرضى والعطاش، وال سيما اذا كانوا من الفلسطينيين
التصريحات االيرانية المنادية بفتح المعابر مع غزة بانها تصريحات معادية، فيما ال تجد القيادة المصرية 

 .المسؤولة حتى وصفا واحدا تطلقه على الكيان الذي مارس منذ وجوده االرهاب والقتل والتدمير
، فيما تعرف يداه طريقها جيدا الى أوليس عجيبا ان ال يعرف شيخ االزهر ان هناك حصارا على غزة

الجبهة "والتقى النابلسي في صيدا المسؤول عن ". مصافحة الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس؟
 في لبنان علي فيصل" الديموقراطية لتحرير فلسطين

 17/12/2008النهار، 
 

  ال نحتاج إذناً من حماس من أجل التحرك لتمديد التهدئة: القاهرة .37
مسؤول مصري رفيع المستوى إن مصر لن تتحرك من أجل تجديد اتفاقية التهدئة بين قال : القاهرة

لسنا واقفين بالباب بانتظار فالن أو فالن : وقال. وحماس بدون توافق بين الفصائل المعنية" إسرائيل"
" رابينع"لسنا .. على هذا وذاك أو غيرهما أن يتحمال مسؤوليتيهما.. ليأذن لنا بالتحرك لتجديد االتفاق

وأوضح أن التحرك المصري من أجل إنجاز اتفاق للتهدئة دخل حيز ". إسرائيل"العالقة بين حماس و
 يونيو الماضي ولمدة ستة أشهر جاء من أجل الفلسطيني وأن تمديد االتفاق الذي ينتهي 19التنفيذ في 

" إسرائيلي"ذي كان مسؤول ولفت إلى أنه في الوقت ال.  الحالي هو من أجل  الفلسطينيين19العمل به في 
يزور القاهرة األحد الماضي لبحث تجديد اتفاقية " اإلسرائيلي"مستشار وزير الحرب ) عاموس جلعاد(

أبلغنا : التهدئة كانت قيادات حماس تطلق تصريحات من دمشق وغزة ال تشجع على تمديد االتفاقية، وقال
حسنت نسبيا عما قبله لكن الممارسات اإلسرائيلية المسؤول اإلسرائيلي أن األوضاع بعد اتفاق التهدئة ت

خصوصا استمرار الحصار وقطع الكهرباء وإمدادات الوقود وإغالق المعابر يجب أال تستمر في حالة 
ونتحلى بالصبر من أجل الشعب الفلسطيني .. حماس تضغط على أعصابنا: "وقال. تمديد العمل باالتفاق

  ".وقضيته العادلة
  17/12/2008الخليج، 

  
  األوضاع بغزةتردي  العربية ترفض تحميل الرباعية الفلسطينيين مسؤولية المجموعة .38

نيويورك عن مراسلها طارق فتحي، أن السفير ماجد  من، 17/12/2008 األهرام، ذكرت صحيفة
عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة، قال إن المجموعة العربية ترفض بشدة تحميل 

ن مسؤولية األوضاع اإلنسانية المزرية في قطاع غزة، مؤكدا أن الممارسات اإلسرائيلية هي الفلسطينيي
  .التي أدت إلى تفجير األوضاع اإلنسانية هناك، وليس أي شيء آخر
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ومن جانبه، أكد السيد عمرو موسى األمين العام للجامعة العربية رفض واشنطن االستجابة لمطالب 
الت علي نص مشروع القرار األمريكي في مجلس األمن حول عملية السالم الجانب العربي بإدخال تعدي

وقال موسى، إن العرب لم يطلبوا من مجلس األمن إصدار مثل هذا البيان، لكنه . في الشرق األوسط
أشار إلى أن البيان يمثل على األقل عودة مجلس األمن بعد غياب سنوات لمتابعة ملف الصراع العربي 

  . اإلسرائيلي-
نيويورك، أن السفير  راغدة درغام من نقال عن مراسلتها، 17/12/2008الحياة، وأضافت صحيفة 

، مرحباً باتخاذ قرار في شأن المسألة "مهماً"الليبي جاد اهللا الطلحي، قال انه يعتبر اجتماع مجلس األمن 
مسعى اصدار قرار من مجلس نرحب مبدئيا ب: "وقال. الفلسطينية التي تشكل تهديداً لالمن والسلم الدوليين

األمن، انما اغفال القرار ضرورة التصدي لالنتهاكات االسرائيلية ال يخدم السالم، بل يضره وقد يدفع 
  ".الى التمادي إذا فسرته بأنه قبول دولي باستمرارها باالنتهاكات" اسرائيل"
  

  ات الشرعية الدوليةعلى التزام قرار" إسرائيل" التعاون يناشد االتحاد األوروبي حض مجلس .39
على التزام " إسرائيل"دعت األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي االتحاد األوروبي إلى حض : الرياض

قرارات الشرعية الدولية وتعهداتها في مؤتمر انابوليس واالتفاقات الموقعة مع االتحاد األوروبي على 
أكّدت، في بيان صحافي صدر أمس، أن القرار و. اساس ان ذلك يدعم عملية السالم في الشرق األوسط

يشجعها على التمادي في " إسرائيل"الذي اتخذه المجلس الوزاري األوروبي في شأن تعزيز العالقات مع 
إعاقة جهود السالم واالستمرار في محاصرة قطاع غزة، ويساعد على تكريس االستيطان في األراضي 

الشريف، وغيرها من السياسات التي تتناقض مع القانون الدولي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس 
كما جددت دعوتها لإلخوة الفلسطينيين بضرورة تكريس . واإلنساني وعدم احترامها لحقوق اإلنسان

  .وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها األساس لحماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني
  17/12/2008الحياة، 

  
  دخول مقرر األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان" إسرائيل" العربية تدين منع امعةالج .40

المقرر الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان " إسرائيل"دانت الجامعة العربية، أمس، منع : القاهرة
 وإعادته إلى زيوريخ بسبب مواقفه التي تنتقد انتهاكات) بن غوريون(ريتشارد فولك من دخول مطار اللد 

هذه "وقالت الجامعة، في بيان أمس، إن . الدولة العبرية لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة
بمنع هذه الشخصية الرفيعة العاملة في مجال حقوق اإلنسان " اسرائيل"الجريمة الجديدة التي ارتكبتها 

تاللها األراضي الفلسطينية العام ليست السابقة األولى، بل انها سياسة مستمرة دأبت على اتباعها منذ اح
منعت بصورة مستمرة اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الشعب " "إسرائيل"ولفتت إلى أن ". 1967

الفلسطيني المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة من دخول األراضي المحتلة حتى ال تجمع وتوثق 
  ."االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل

  17/12/2008الحياة، 
  

 في القاهرة " غزة أولى باألضحية"تعتقل مسؤول حملة قوات األمن المصرية  .41
اعتقلت قوات األمن المصرية مدير لجنة اإلغاثة والطوارئ باتحاد أطباء العرب :  وكاالت-القاهرة 

لى خلفية الحملة الدكتور جمال عبد السالم دون أسباب محددة، فيما توقعت مصرية أن يكون االعتقال ع
وهاجمت قوة من أمن الدولة منزل عبد السالم وقامت . األخيرة التي قادها بأحقية أهالي غزة باألضحية

  .باعتقاله واقتياده إلى مكاٍن غير معلوم
  17/12/2008صحيفة فلسطين، 
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   تنفي لقاء ملكها ببيريز وليفنيالبحرين .42

اإلسرائيلية، امس ) يديعوت أحرونوت(ما أوردته صحيفة نفت وزارة الخارجية البحرينية بشدة : البحرين
الثالثاء، حول عقد لقاء سري في نيويورك بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اإلسرائيلي 

ما نشر في الصحيفة "وأكدت الوزارة أن . شمعون بيريس ووزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني
هدفه اإلثارة الصحفية، وال توجد لقاءات سرية تحتم التكتم عليها، المذكورة ال يمت للواقع بصلة و

  ". وسياسة مملكة البحرين واضحة في هذا الشأن
  17/12/2008  البحرين،األيام،

  
   الكويتي يطالب العالم بنصرة غزة البرلمان .43

 لنصرة االنسان طالب مجلس االمة الكويتي المجتمع الدولي ودول العالم كافة بوقفة جادة:  بترا–الكويت 
وقال المجلس، في بيان صحفي امس، انه يتابع بقلق بالغ ما آلت اليه االوضاع . الفلسطيني في قطاع غزة

االنسانية واالقتصادية في قطاع غزة على ايدي قوات االحتالل االسرائيلي على مرأى ومسمع من دول 
وناشد . لالمباالة والصمت في افضل االحوالالعالم التي اتخذ أغلبها موقف التأييد الجراءات المحتل او ا

البيان المجتمع الدولي والهيئات البرلمانية الدولية والجامعة العربية اتخاذ موقف فوري وجاد لرفع 
 .الحصار الجائر عن القطاع

  17/12/2008الدستور، 
  

  "إسرائيل" مصريون يطالبون بوقف تصدير الغاز إلى نشطاء .44
. ء اإلداري في مصر، أمس، تأجيل نظر االستشكال المقدم من السفير دقررت محكمة القضا: القاهرة

إلى " إسرائيل"إبراهيم يسري الذي يطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم الصادر بوقف تصدير الغاز إلى 
وتظاهر العشرات من . كانون األول الحالي لتقديم المذكرات من جانب وزارة البترول/  ديسمبر23جلسة 

كات االحتجاجية والقوى السياسية أمام مقر مجلس الدولة أثناء نظر المحكمة لالستشكال نشطاء الحر
وطالبوا الرئيس حسني مبارك بتنفيذ حكم المحكمة الصادر بشأن وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى 

ول وشهدت قاعة المحكمة أحداثا مؤسفة إثر مطالبة عدد كبير من موظفي الهيئة العامة للبتر". إسرائيل"
بالتدخل في االستشكال المضاد المقدم من وزارة البترول ضد حكم وقف تصدير الغاز ومحاولة منع 
السفير يسري صاحب الدعوى القضائية من الحديث أمام هيئة المحكمة التي قررت عدم قبول التدخل 

لشغب ودخلوا النعدام الصفة والمصلحة، واستعانت برجال األمن لطرد بعض موظفي الهيئة ممن أثاروا ا
  .في مشادة كالمية صاخبة مع هيئة الدفاع والمحكمة

  17/12/2008الخليج، 
  

   من وقوع كارثة إنسانية في غزةيحذرمتكي  .45
حذر وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي من وقوع كارثة إنسانية في غزه قائال :  وكاالت-عواصم 

". اجل إرسال مساعدات إنسانية إلى القطاعنتوقع من جيران قطاع غزه وخاصة مصر أن تتعاون من "
ووصف الظروف الراهنة في غزه بأنها مدعاة للقلق داعياً المجتمع الدولي وبخاصة األمم المتحدة لتحمل 

  .مسؤوليتها إزاء ما يجري من فجائع ومصائب في غزة
  17/12/2008الخليج، 
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  النمن الجو" إسرائيل"األسد يريد ان يعرف تحديدا موقف : مصادر .46
قالت مصادر مطلعة هذا االسبوع ان سورية قدمت وثيقة :  رويترز– خالد يعقوب عويس -دمشق 

وانها تنتظر رد الدولة اليهودية من خالل " اسرائيل"حددت فيها حدود هضبة الجوالن التي تحتلها 
 من وأبلغ الرئيس السوري بشار االسد مسؤولين غربيين مؤخرا ان دمشق تريد. الوسطاء االتراك

ان تتخذ موقفا واضحا من المشكلة القائمة بين البلدين قبل موافقته على دفع المحادثات المتعثرة " اسرائيل"
وقالت المصادر المطلعة لرويترز، ان الوثيقة السورية ترسم الحدود استنادا الى ست نقاط . بينهما قدما
  .جغرافية

  17/12/2008القدس العربي، 
  

 اصلة المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين األمن يدعو إلى مومجلس .47
دعا مجلس األمن الى مواصلة المفاوضات الثنائية بين اإلسرائيليين :  صالح عواد- نيويورك

 عضوا، وامتناع ليبيا عن التصويت على القرار الذي تقدمت به 14والفلسطينيين في قرار اعتمده بأغلبية 
ويعلن المجلس في قراره تأييده للمفاوضات التي شرع فيها في . راك مع روسياالواليات المتحدة وباالشت

 .أنابوليس وأعلن عن التزامه بعدم الرجعة في مسيرة المفاوضات الثنائية
ري خارجية روسيا يواعتمد المجلس قراره بمشاركة وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ووز

وأهاب المجلس . ليباند واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مونسيرجي الفروف وبريطانيا ديفيد مي
بجميع الدول والمنظمات الدولية أن تساهم في إيجاد مناخ يفضي إلى المفاوضات ودعم الحكومة 
الفلسطينية التي تلتزم مبادئ المجموعة الرباعية ومبادرة السالم العربية وتحترم التزامات منظمة التحرير 

وأن تقدم المساعدة لتنمية االقتصاد الفلسطيني، وأن تصل بالموارد المتاحة للسلطة الفلسطينية الفلسطينية، 
  . إلى حدودها القصوى، وتساهم في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية تحضيرا إلنشاء الدولة

اع غزة بوساطة مصرية في قط) حزيران( يونيو 19وأكدت الرباعية دعمها للهدوء الذي بدأ تنفيذه يوم 
وفي نفس الوقت أعربت عن القلق ألن الهدوء الذي تحقق بالوساطة . وحثت على احترامه وتمديده

وأعربت عن قلقها الشديد فيما يتعلق بالزيادة األخيرة في إغالق نقاط العبور ردا . المصرية يواجه تحديا
ا فيها األغذية والوقود وأكدت على ضرورة ضمان توفير اإلمدادات اإلنسانية بم. على العنف من غزة

  . واألدوية والمياه وصيانة الصرف الصحي لسكان غزة
 17/12/2008الشرق األوسط، 

    
  يطلب من أولمرت إزالة المستوطنات والقيود على االقتصاد الفلسطينيبراون .48

أثار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون قضيتين اساسيتين بالنسبة :  مينا العريبي- لندن
سطينيين مع نظيره االسرائيلي ايهود اولمرت امس، مطالباً بازالة المستوطنات من جهة وإزالة للفل

جاء ذلك اثناء استقبال براون . الحواجز ومنع حرية الحركة التي تؤثر على االقتصاد الفلسطيني
 اهمية إلولمرت بعد يوم من اطالق منتدى لتشجيع االستثمار في فلسطين في لندن حيث تحدث براون عن

تطوير االقتصاد الفلسطيني وازالة المستوطنات من اجل العمل على بناء دولة فلسطينية مستقلة وإحالل 
  . السالم في منطقة الشرق االوسط

ناقش رئيس الوزراء مع نظيره االسرائيلي بشكل أخص موضوع المستوطنات «: وقال ناطق باسم براون
كان فرصة «ان اللقاء » الشرق االوسط«واضاف لـ. »ينيوالتقليل من القيود على االقتصاد الفلسط

لبحث فرص السالم في المنطقة، وفرص السالم تعتمد على حل الدولتين التي هي اساس رؤيتنا للسالم 
  .»مع دولة فلسطينية قادرة على القيام واسرائيل آمنة
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مساعدة فرص « من اجل واوضح الناطق أن براون أثار قضية االقتصاد الفلسطيني وازالة المستوطنات
موقفنا معروف في هذا المجال، وما نقوله في العلن نقوله في اللقاءات الخاصة، نحن «: ، مضيفاً»السالم

  .»نؤمن بإقامة دولة فلسطينية وذلك يعني إزالة المستوطنات وجعل القدس عاصمة للدولتين
. » عام السالم2009م جعل عا«وتعهد بدعمه من اجل » صديق بريطانيا«ووصف براون فياض بـ

وانهى منتدى االستثمار في فلسطين الذي عقد في لندن خالل اليومين الماضيين اعماله امس بالتأكيد على 
  . اهمية متابعة االعمال وعدم االكتفاء بعقد المؤتمر

  17/12/2008الشرق األوسط، 
  

  لشراء طائرات استطالع" إسرائيل"روسيا تتفاوض مع  .49
للحصول على طائرات " إسرائيل"محادثات غير معلنة على مستوى عاٍل مع تجري روسيا : ب.ف.أ

" ذي كومرسنت"الصنع من دون طيار يستخدمها الجيش الجورجي بحسب صحيفة " إسرائيلية"تجسس 
توقيع العقد إلنتاج هذا "قلت عن مسؤول في قطاع الصناعات الروسية العسكرية قوله إن  التي نروسيةال

وأشارت الصحيفة  ". مع مؤسسة الصناعات الجوية اإلسرائيلية بات شبه مؤكدالنوع من الطائرات
قدرت قيمة الصفقة بعشرة إلى اثني عشر مليون دوالر لكنها " إسرائيلية"الروسية إلى تقارير إعالمية 

الصمت " ذي كومرسنت"وربطت  .ذكرت أن األرقام الحقيقية للصفقة تتجاوز هذا المبلغ على األرجح
رغبة موسكو في الحصول على طائرات االستطالع اإلسرائيلية واتمام الصفقة التي ستعارضها الروسي ب

  . الواليات المتحدة على األرجح
  17/12/2008 الخليج، 

  
 غزة وحماس بين مصر الرسمية والشعبية  .50

   ياسر الزعاترة
إمارة إسالمية في «، فإن مصر لن تقبل إقامة )مصطفي الفقي(بحسب أحد المؤثرين في الحزب الحاكم 

على المرشح ) عيني عينك(وقد كان الرجل الذي فاز في انتخابات مجلس الشعب بالتزوير . »قطاع غزة
هو (جمال حشمت، كان يتحدث عن موقف مصر، ولم يقل إنه يتحدث برأيه الشخصي » اإلخواني«

 ).رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب
ال أعلم أن «: عن شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي قوله» ي اليومالمصر«من جهة أخرى، نقلت صحيفة 

وقالت الصحيفة إن أقوال الرجل وردت في جزء حذف من نص مقابلة ضمن . »هناك حصاراً على غزة
وفي سياق آخر من المقابلة قال بطريقته . برنامج تلفزيوني بثه التلفزيون المصري األسبوع الماضي

، وهو الموقف الذي أثار زوبعة حاول المعنيون احتواءها » إيه؟حصار إيه، وقرف«: المعهودة
 .بتصريحات مدروسة للرجل يطالب فيها بفك الحصار المفروض على قطاع غزة

في سياقات رسمية مشابهة لم يتوقف السياسيون المصريون، يتقدمهم وزير الخارجية أبو الغيط، ومن 
سي بحق حماس، السيما بعد رفضها حضور الحوار ورائهم اإلعالم الرسمي عن ممارسة الردح السيا

الذي نظمته على قاعدة ورقة سياسية هي في واقع الحال صك استسالم للحركة وعموم قوى المقاومة، 
الرئيس الفلسطيني يقول إن سبب عدم (يأتي بها صاغرة إلى بيت الطاعة التابع للسلطة في رام اهللا 

شعل، األمر الذي لم يكن صحيحاً بحال، حتى لو جرى حضور حماس للحوار هو مكان جلوس خالد م
 ).االعتراض على الجانب البروتوكولي الذي وضع الرئيس مع رعاة الحوار بينما هو طرفه الثاني

والحال أن حماس لم تتملكها أية أوهام بشأن الموقف الرسمي المصري من وجودها في القطاع، فضالً 
الفلسطينية، وهي تدرك أن هدف الحوارات واللقاءات التي عن وجودها على رأس المؤسسة الرسمية 



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1286:         العدد       17/12/2008 األربعاء :التاريخ

تعقد هنا وهناك ال تتعدى شطب هذا التحول من كتاب القضية، مع حرص على أن ال يلجأ اإلسرائيليون 
 .إلى خيار عسكري قد يفجر الشارع المصري والعربي في حال طالت مدته وكثرت خسائره

 الحصار من حول قطاع غزة، بقدر ما تلتزم باالتفاقات سيقول البعض هنا إن مصر الرسمية ال تحكم
الدولية، بدليل أنها تسمح بالتهريب عبر األنفاق، وتبادر بين حين وآخر إلى فتح المعابر، األمر الذي 
ينطوي على قدر من الصحة، لكنه يأتي ضمن سياسة طنجرة الضغط، إيماناً من القاهرة بأن تشديد 

. م المعبر، فيما سيكون مكلفاً من الناحية السياسية، أكان داخلياً أم خارجياًالحصار قد يكرر سيناريو هد
وإذا كانت بضعة اعتصامات أمام سفارات مصر في عدد من العواصم قد أثارت أعصاب النظام، فما 

 !بالك لو جرى تصعيد الموقف نحو فضاءات أخرى أكثر إثارة؟
لضغط من أجل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي ال يتوقف األمر عند حدود الحصار، بل يصل حد ا

األسير عبر صفقة يرضى عنها اإلسرائيليون، بصرف النظر عن مستوى القهر الذي ستسببه للشارع 
 ألفاً من أبنائه، وينتظر بلهفة فتح األمل للمئات من المحكومين 11الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة اعتقال 

 .وع مستويات البطولة والفداءبالمؤبدات منهم، والذين يجسدون أر
في الجانب اآلخر من المشهد، ينهض الشارع المصري وقواه الحية مجسداً أروع أشكال التعاطف مع 
إخوته الفلسطينيين، وحين تضحي جماعة اإلخوان بالمئات من شبابها الذين يلقون في السجون بسبب 

تفعل ذلك من منطلق أن حماس فرع مسيرات واعتصامات ونشاطات التعاطف مع قطاع غزة، فهي ال 
، بل ألنها القوة األكثر تعبيراً عن هواجس )هو سبب جوهري من أسباب مطاردة الحركة(من الجماعة 

 .الناس، بدليل فوزها الكبير في االنتخابات الماضية، والذي ال تعبر نسبته عن الحقيقة كما يعرف الجميع
ل سائر القوى الحية، ومعها مختلف شرائح الشارع المصري ال يتوقف األمر عند اإلخوان، بل يمتد ليطا

التي لم تؤثر فيها الدعاية المضادة التي يبثها اإلعالم المصري، هي التي ال تتردد في االنحياز إلى جانب 
 .وما كم األضاحي الذي تدفق من مصر على قطاع غزة سوى تأكيداً على ذلك. من يستهدفه العدو

ي تتوفر في سائر الدول العربية، إذ بوسع هذا النظام أو ذاك أن يكسب السيوف إلى إنها ذات المعادلة الت
  . جانبه، لكن القلوب حكاية أخرى ال تنتصر لغير الحق والحقيقة

 17/12/2008العرب، قطر، 
  

   حماس اإلبقاء على غزة؟تفضللماذا  .51
  هاني المصري

وهي تشكل في الوقت . تالل اإلسرائيليهي جزء من حركة الشعب الفلسطيني ضد االح» حماس«حركة 
ومن دون رؤية هاتين الحقيقتين ال يمكن تقييم وال فهم دور . »اإلخوان المسلمين«ذاته امتدادا لحركة 

بوصفها جزءاً من حركة الشعب الفلسطيني وتطغى على حقيقة » حماس«وإذا لم تتعمق حقيقة . »حماس«
 حائرة ما بين تبني المشروع الوطني الفلسطيني، وبين »حماس«ستبقى » اإلخوان«أنها جزء من حركة 

تبني المشروع اإلسالمي الذي يمتد من فلسطين الى اندونيسيا وباكستان مرورا بالعالم العربي، وتعتبر 
  .فلسطين بالنسبة اليه نقطة في بحر

داقة حميمة حركة محافظة تتحالف مع الدول المعتدلة التي تربطها ص» اإلخوان المسلمين«كانت حركة 
فأدركت أهمية أن تساهم » حماس«أما . مع الواليات المتحدة ضد االتحاد السوفياتي واألحزاب الشيوعية

بالمقاومة الفلسطينية لالحتالل، وذلك بعد الثورة اإليرانية وتراجع الحركات القومية وصعود اإلسالم 
ساهم فيه إال بعد اندالع االنتفاضة السياسي، بعد أن نأت بنفسها طويال عن النضال الفلسطيني ولم ت

الدخول الى النظام » حماس«ولو نجحت محاولة . 1987) ديسمبر(الشعبية األولى في كانون االول 
، ألصبح العامل الوطني فيها 2006السياسي الفلسطيني بعد مشاركتها في االنتخابات التشريعية عام 

  . عليها» اإلخوان«أقوى من تأثير حركة 
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علينا أن نعرف أنها انطلقت من خارج إطار منظمة التحرير ولم تكن » حماس« ما يميز وحتى ندرك
وعندما كانت تضطر للحديث حول هذه المسألة أو تجبر على خوض . مهتمة بالمشاركة في المنظمة

 كانت تطرح شروطا تعجيزية مثل ضرورة تمثيلها 1990حوار فلسطيني داخلي مثل حوار الخرطوم في 
المجلس الوطني، المجلس ( في المئة من حجم تمثيل مؤسسات المنظمة كافة 40تقل عن بنسبة ال 

فطرح هذه النسبة للمشاركة لم يكن جدياً وإنما تكتيك اعتراضي هدفه عدم ). المركزي، واللجنة التنفيذية
  .تحمل المسؤولية عن عدم المشاركة

فأدركت أن اتفاق اوسلو رغم . »حماس«ة بعد االنتفاضة الثانية حدث تحول استراتيجي في فكر وسياس
كما أدركت أن هناك قرارا عربيا . أنها رفضته وال تزال أصبح واقعا سياسيا ال مفر من التعامل معه

ودوليا بعدم السماح بقيام منظمة بديلة، بحيث بات ال مفر من انخراطها في المنظمة بدال من خلق بديل 
، عندما وافقت على إعالن القاهرة الذي جسد 2005) مارس(آذار عنها كما كانت تحلم منذ تأسيسها الى 

على اتخاذ هذا القرار أن » حماس«وساعد . االتفاق على إصالح منظمة التحرير بحيث تضم الجميع
  .اتفاق اوسلو فشل

سلسلة تغييرات في » حماس«ومن أجل االستعداد للمشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، أجرت 
  :نامجها، مثلمواقفها وبر

  . مقابل هدنة طويلة األمد مع اسرائيل1967 تأكيد موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود -
، وجددت التهدئة مرات عدة 2003 الموافقة على هدنة مع اسرائيل ابان تشكيل أبو مازن حكومته عام -

  .2008 و2005في أعوام 
  .ذلك ودعت الى حلها باعتبارها أحد افرازات أوسلوبالسلطة التي قاطعتها قبل » حماس« شاركت -
 وفي رسالة أعطتها للرئيس األميركي 2006عام ) وثيقة الوفاق الوطني( وافقت في وثيقة األسرى -

 على تفويض أبو مازن ومنظمة التحرير بالتفاوض باسم الشعب 2007السابق جيمي كارتر عام 
  .ه على استفتاء شعبيالفلسطيني على أن يعرض ما يتم االتفاق حول

، ثم في مشاركتها في 2006 أكدت في برنامج حكومتها التي شكلتها بعد االنتخابات التشريعية عام -
 على احترامها للشرعية العربية والدولية، ولالتفاقات التي عقدتها 2007حكومة الوحدة الوطنية عام 

  .المنظمة مع اسرائيل
دة الوطنية ولم تصر على وزارات السيادة رغم حصولها على  وافقت على المشاركة في حكومة الوح-

  .الغالبية في المجلس التشريعي
لم تجد التشجيع على اعتدالها من اسرائيل والواليات المتحدة والمجتمع الدولي، وبدال من » حماس«لكن 

 ذلك فُرضت المقاطعة على حكومتها ثم على حكومة الوحدة الوطنية، واصطدمت بأن الوزارات
وهذا أدى . ، مما دفعها الى تنفيذ الحسم العسكري في غزة»فتح«واألجهزة األمنية تدين بالوالء لحركة 

الى االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني والمفتوح على احتماالت سيئة، منها أن يقود الى سلطتين 
  .برئيسين ومجلسين تشريعيين وحكومتين

  ي حوار القاهرة؟عن المشاركة ف» حماس«لماذا اعتذرت 
 - إطالق سراح المعتقلين السياسيين التابعين لها في الضفة : إنها اعتذرت لألسباب التالية» حماس«قالت 

 أن تقبل مصر -. ضرورة مشاركة الرئيس ابو مازن في الحوار كطرف وليس كراع للحوار
  .ارعلى الورقة المصرية قبل الذهاب الى الحو» حماس«بالمالحظات التي قدمتها 

. تضع الشروط على الحوار ألنها تعتقد أن تحقيق المصالحة اآلن لن يكون في صالحها» حماس«و 
 تسلم باراك اوباما سدة -إتمام صفقة تبادل األسرى : فعقدها بعد حدوث بعض التطورات أفضل لها، مثل

مصير الملف  معرفة -» فتح« معرفة مصير مؤتمر حركة - إجراء االنتخابات اإلسرائيلية -الحكم 
  . اإلسرائيلية-اإليراني والمفاوضات السورية 
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غير متحمسة اآلن للتخلي عن سيطرتها على غزة من دون أن تضمن مشاركة كاملة في » حماس«إن 
وخصوصا أن . فغزة في اليد أفضل من عشرة عصافير على الشجرة في الضفة. السلطة والمنظمة

ال بالسيطرة على الضفة وال » حماس« فيها، ولن تسمح لـ الضفة محتلة وإسرائيل هي الالعب الرئيسي
  .في السلطة قبل تلبية الشروط اإلسرائيلية» فتح«بالشراكة الكاملة مع 
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   معاريف-عوفر شيلح 

لحجـج هـي ذات     ا. مثل االفعال في الميدان، الجدال في مسألة غزة هو االخر اصبح دائريا وعديم النفع             
وبشكل مميز لما يحصل عندنا بعد حرب لبنان الثانيـة مـن            . الحجج، قلة بين القلة يفاجئون في مواقفهم      

ضباط الجيش الكبار يمألون افواههم بالماء علنا، وفي االحاديث         ": المهنيين"الصعب أيضا االعتماد على     
يمكننا أن نسمح للوضع باالستمرار      ال   –لغير االقتباس موقفهم هو في الغالب نصف قهوة ونصف شاي           

 . هكذا، ولكن خطوات متطرفة لن تؤدي اال الى اساءة الوضع
منذ اشهر ونحن نسمع بان     : السياسيون، بالمقابل، يتصرفون وكأنهم مراقبو الدولة وليس اصحاب القرار        

ن يعرف بانه لـو     ولكن كل مواط  . رئيس الوزراء يعتقد، خالفا لوزير الدفاع، بانه يجب العمل بقوة اكبر          
 .كان رئيس الوزراء يفكر هكذا حقا، لكان فرض نقاشا وعمال

الجدال هو دائري وعديم النفع الن هذا هو طبيعة القيادة في عهد الصمت هذا، والن المسألة نفسها معقدة                  
طالمـا بقـي،    . المصلحة االسرائيلية االساس، كما يتفق الجميع، هي ان يسقط حكم حماس في غزة            . جدا
س فقط فرص الهدوء الحقيقي في الجنوب تكون طفيفة، بل وال يوجد أي معنى لالتصاالت مـع ابـو                   لي

وهنا نحن نصل الى قلب الفهـم       . مازن الذي حتى رسميا ال يمثل اليوم سوى قسم من الشعب الفلسطيني           
 ما هو جيـد  االعتقاد االساس بان العربي يربى بالضرب، وان هكذا فقط يتعلم        : االسرائيلي للجانب االخر  

 . وبالمناسبة، هذه بالضبط صورة المرآة لما يعتقده الفلسطينيون عنا. له
 ويجب أن نتذكر بانها انتصرت في االنتخابات، بما في ذلك في الـضفة،              –حماس لم تصعد الى السلطة      

بدئيـة   الن ايديولوجية دولة الشريعة االسالمية والمعارضة الم       –حتى قبل أن تسيطر بالقوة على القطاع        
هذا حصل الن الشعب الفلسطيني مل فساد فتح، انعدام         . لكل تسوية سياسية اجتاحت الجمهور الفلسطيني     

المعنى من االتصاالت السياسية من عدم التحسن في الحياة والوضع االقتصادي للمواطن البسيط تحـت               
ي اسرائيل، في الواليات    باختصار، لذات االسباب التي من أجلها يتغير الحكم ف        . حكم عرفات وابو مازن   

 . المتحدة وفي كل مكان آخر
ولذات االسباب، فان حماس لن تسقط اذا ضربناها، صفينا قادتها او ضربنا دون تمييز السكان الغزيين،                

من أجل ان نتخيل أثر     . بما في ذلك نار المدفعية الكثيفة نحو مصادر النيران او الخنق االقتصادي للقطاع            
 بعضها نفذ بهذا القدر او ذاك على أي حال، من المجدي ان نتصور ماذا كان سيحصل                 هذه االفعال، التي  

لو ان االدارة االمريكية قررت ان تفرض على اسرائيل اغالقا اقتصاديا، كي تجبرنا على أن نغير الحكم                 
خصي المجتمع االسرائيلي المدل ظاهرا ذاك الذي كل هدفه ظاهرا هو تقدمه الش           : او ننسحب من المناطق   

هذا ما تفعلـه القـوة      . والرفاه االقتصادي، كان سيتمرد، ويشد الحزام في دائرة دفاعية وموقف صمودي          
 . والعقاب دون تمييز لجماعة مهددة من البشر

الضغط االسرائيلي هو احد االسباب     . من يريد أن يسقط حماس يجب أن يعرض امال، ال ان يحدث يأسا            
بالضبط مثلما انتصر عندنا ارئيـل      : ب السياسي على وضع الغزيين    التي ال تجعل حماس مطالبة بالحسا     

 رغم العمليات والوضع االقتصادي الخطي، وذلـك الن الجمهـور اعتبـر             2003شارون في انتخابات    
ذاك الذي يغلق القطـاع، يوقـف       : هكذا ايضا يوجد لحماس مذنب دائم     . عرفات هو المذنب في كل شيء     
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 –يمكن أن نفكر تكتيكيا بأجوبـة اخـرى         . ل المواطنين بين الحين واالخر    الكهرباء، ال ينقل الوقود ويقت    
 للنار التي ال تطاق على النقب الغربي؛ مـن يعتقـد أنـه        –اجوبة، ال حلول، الن الحل المطلق هو وهم         

 . بالقوة سيسقط حماس فليتذكر في كل باقي المرات التي اعتقدنا فيها هكذا وماذا كانت النتيجة في النهاية
   17/12/2008 ،كالة سماو
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