
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االحتالل لن يجرؤ على العودة إلى غزة والقطاع ويجب إعادة المقاومة إلى الضفة: القدومي
   يتعهد بإحباط عمليات حماس في الضفةعباس: "معاريف"
   مازن يونرفض التجديد ألب ..االنقسام يضر بحماس: مرزوق بوأ

  الصراع المركزي لدى السلطة ضد حماس وليس االحتالل :تيسير قبعة
  إلنجاح هجومها على غزة"إسرائيل" إلى "معهد واشنطن"صائح ن: تقرير

التهدئة بشكلها:و عبيدةأب
.. .دالحالي غير مرشحة للتمدي

  نحن جاهزون لمواجهة العدوان
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٢٨٧:         العدد       ١٨/١٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٤  االحتالل لن يجرؤ على العودة إلى غزة والقطاع ويجب إعادة المقاومة إلى الضفة: القدومي .٢
 ٥  يتعهد بإحباط عمليات حماس في الضفةعباس: "معاريف" .٣
 ٥  أهمية استمرار التهدئةوفيشر يؤكد  تمسك بإجراء انتخابات في الضفة وغزة معاًيعباس  .٤
 ٦  دعم مسيرة السالم  بشأناألمنرحب بقرار مجلس تالسلطة رئاسة  .٥
 ٦ غطاء الستمرار االحتالل والحصار والتهويد واالستيطان" ١٨٥٠القرار : "الخضري .٦
 ٦  على الدستورية الفلسطينية آخر من يحق لها الحديث عن الشرعيةالمنقلبةحماس  :عمرو .٧
 ٧  إدانات فلسطينية للحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي .٨
 ٧  شخصيات نافذة وراء تفشي الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية":أمان" .٩
 ٨  يةسرائيلاإلالصحف بمناقصة نشر المبادرة العربية ب يفوزنجل عباس ": وكالة فلسطين اليوم" .١٠
 ٨  البنك الوطني اإلسالمي مؤسسة مصرفية خاصة ال عالقة لها بحماس:المقالوزير االقتصاد  .١١
    

    :المقاومة
 ٨    مازن يونرفض التجديد ألب ..االنقسام يضر بحماس: مرزوق أبو .١٢
 ٩   الجمعة آخر أيام التهدئة وسنرد على اعتداءات العدو :حماس .١٣
 ٩   أشهرفصائل المقاومة رفضت عرضاً بتمديد التهدئة من جانبها لمدة ستة": الحياة" .١٤
 ٩    بالصواريخاألراضي المحتلةالمقاومة تمطر جنوب : قطاع غزة .١٥
 ٩   كتائب األقصى ترفض تجديد التهدئة إذا لم تكن عامة وتشمل الضفة .١٦
١٠  ي مصالح الشعب ال تزال قائمةفرص الدخول في تهدئة تلب: الجبهة الديمقراطية .١٧
١٠  الديمقراطية تدين محاكمة دويك وتدعو إلى تحرك البرلمانات إلطالق سراحه .١٨
١٠  على أرض الواقع قرار مجلس األمن الدولي بدعم عملية السالم مشجع ويجب تطبيقه: فتح .١٩
١٠   الصراع المركزي لدى السلطة ضد حماس وليس االحتالل :تيسير قبعة .٢٠
١١  الفصائل الفلسطينية تهنئ حماس بانطالقتها وتتضامن مع الصحفي الزيدي .٢١
١١  نية على خلفية سياسية للدولة اللبنا آالف فلسطيني مطلوبون ٥  يطالب بحل ملفالمقدح .٢٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  قصف مناطق مأهولة داخل القطاع" قانونيا"يجيز  مستشار باراك القضائي ال .٢٣
١٢  لالقتراع التشريعي" كاديما"انتخابات تمهيدية الختيار مرشحي  .٢٤
١٣  ي يتحايل لتبرئة إرهابيين يهودسرائيلالقضاء اإل .٢٥
١٣    والسلطةإسرائيلتبادل للسكان واألراضي بين   ب اوباماباراكإقناع باإلمكان  : نأيالو .٢٦
١٣  ضفةزيادة عدد المستوطنين بوتيرة متسارعة في ال: مركز استيطاني .٢٧
١٣  "اإلعالنات"للمبادرة العربية تراجع بعد " يينسرائيلاإل" تأييد :استطالع .٢٨
١٤  وسوريا علقتا المفاوضات غير المباشرة"إسرائيل": "هآرتس" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٤  هت محكومياتهم محتجزون في سجن النقبأسيراً انتسبعون  .٣٠
١٤   محاكمة الدويكل  حقوقية ووطنيةاتإدان .٣١
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١٥   ية للقدسسرائيلمريكيا على االنتهاكات اإلأ يطلع وفدا التميمي .٣٢
١٥ ي القاهرة بألف دينارأشيرات حجيج غزة بيعت ف ت":السبيل" .٣٣
   

   :صحة
 ١٥   تقرر منع التدخين في جميع مرافقهاالصحة المقالة .٣٤
   

   : األردن
١٥   البرلمان األردني يطالب باإلفراج عن الدويك .٣٥
١٦   تشويه جهود كسر حصار غزةالعمل االسالمي النيابية تدين محاولة .٣٦
١٦ الرفايعة يحذر من أخطار التطبيع مع العدو الصهيوني .٣٧
   

   :لبنان
١٦  ال ينبغي استغالل مأساة غزة لإلنقضاض على مصر: جعجع .٣٨
   

   :عربي، إسالمي
١٧   بيان الرباعية وقرار مجلس األمن إيجابيان لكن ال يلبيان الطموحات العربية:عمرو موسى .٣٩
١٧  الجامعة العربية تدين الحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني .٤٠
١٧  مصر تصادر وقوداً ومتفّجرات قبل تهريبها إلى غّزة .٤١
١٧  الحكومة المصرية تعترف بمنع نواب من الوصول إلى معبر رفح .٤٢
١٨  سوريا وليبيا ترفضان قرار مجلس األمن .٤٣
١٨   اتهام قيادي إخواني بتشكيل بؤرة جهادية لحماس .٤٤
١٨  ي بسجن الدويكسرائيلبالبرلمان المصري تستنكر بشدة الحكم اإل" اإلخوان"ة كتل .٤٥
١٨  مطلع العام المقبل سفن لبنانية وجزائرية وعربية تتجه لكسر حصار غزة .٤٦
١٨ نةتهدد تمديد الهد" إسرائيل"حرب الشروط المتبادلة بين حماس و: مصر .٤٧
   

   :دولي
١٩  براون يطالب اولمرت بعدم إدخال منتجات تم تصنيعها في المستوطنات في الضفة لبريطانيا .٤٨
٢٠  ماليين دوالر منحة لدعم مشاريع أونروا٣اليابان تقدم حوالي  .٤٩
٢٠   الجئا من فلسطينيي العراق١٩على استضافة سويسرا توافق  .٥٠
٢٠ ية إلدراج مدينة القدس ضمن تراثهاسرائيلاللكسو تدعو لمواجهة المخططات اإلا .٥١
٢٠ لسلطة الفلسطينية بإلغاء عقوبة االعداما منظمة حقوقية دولية تطالب .٥٢
    

    :تقارير
٢١   إلنجاح هجومها على غزة"إسرائيل" إلى "معهد واشنطن"نصائح  .٥٣
٢٢  هل يتمدد االنقسام الفلسطيني إلى مخيمات لبنان؟ .٥٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  تب السياسي محمد نزاللقاء مع عضو المك ٢١في ذكرى انطالقة حركة حماس الـ  .٥٥
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٢٥  عدنان سليم أبو هليل... لماذا أعلنت النسبة بين جماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس؟ .٥٦
٢٧ عريب الرنتاوي...موسم تمديد القيادات والمبادرات والمسارات .٥٧
    

 ٢٨  :اتيركاريك
***  

  
  نحن جاهزون لمواجهة العدوان .. .التهدئة بشكلها الحالي غير مرشحة للتمديد: أبو عبيدة .١

، موضحة أن األخير "ال تهرول باتجاه التهدئة مع العدو الصهيوني"أكدت كتائب القسام، أمس، أنها  :غزة
  .لماضي يونيو ا١٩لم يلتزم باستحقاقات التهدئة كاملة منذ بدء سريانها في 

وأوضح أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب في تصريح صحفي، أن التهدئة بشكلها الحالي غيـر مرشـحة                 
هذا موقف لمسناه من كافة الفصائل الفلسطينية، كما أن راعية التهدئة مصر            : للتقدم والتمديد، وتابع يقول   

تجربة األخيرة خير مثال، وعليـه      عاجزة عن التنفيذ والمراقبة والضغط باتجاه تحقيق شروط التهدئة، وال         
 ".فإن الموقف الفصل من التهدئة سيعلن بشكل واضح وصريح في األيام القليلة القادمة

نحن ال نستبعد أي شـيء علـى        :"وحول التهديدات بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، قال أبو عبيدة          
لعدو الصهيوني صديقاً لـشعبنا     االحتالل، ألنه عدو بغيض وستبقى هذه الصفة مالزمة له، ولن يصبح ا           

أبداً، وبالتالي فإننا ال نعول على ما يقوله قادة العدو بقدر ما نركّز علـى الممارسـات علـى األرض،                     
والواضح أن االحتالل على األرض ينفذ جرائم واعتداءات بشكل مستمر وهذا هو الذي يدفعنا إلى ترجيح                

  ".  المنوالانفجار الوضع إذا ما استمر الصهاينة على هذا
إن  السبب واضح، وهو     :" وبشأن تردد العدو الصهيوني باتخاذ قرار باالجتياح، أضاف الناطق اإلعالمي         

أن أي قائد عسكري أو سياسي صهيوني، ال يستطيع تحمل نتيجة قرار كبير بحجم اجتياح قطاع غـزة،                  
دركون أن أي عمليـة عـسكرية   خاصة وأن تجارب الهزيمة والفشل والخيبة ال تزال ماثلة أمامهم، فهم ي  

جديدة ضد القطاع لن تحقق أهدافها المرسومة، فهم اليوم بكل عتادهم وعدتهم يقفون عاجزين أمام رجال                
غزة األبطال ومجاهديها الفرسان، وهذا لم يكن ليتحقق لوال فضل اهللا ثم تضحيات القادة الشهداء والجنود                

 .المخلصين من أبناء المقاومة الفلسطينية
إن المقاومة الفلسطينية تستعد لمواجهة أي عدوان محتمل، ونحن بالمناسبة ال نتعامل            :"ضاف أبو عبيدة    وأ

في مقاومتنا بردود األفعال وحسب األحداث اآلنية؛ فاستعدادنا للمواجهة غير مرتبط فقط بانتهاء التهدئة،              
 سواء قبل التهدئة أو أثنائها أو       - وحسب اإلمكانات المتاحة     -بل إننا على جاهزية تامة للتصدي بكل قوة         

  ".بعدها
سنستخدم كل الخيـارات  : ، ومضى يقول"أي عدوان على القطاع سيواجه برد قاس من قبلنا "ونبه إلى أن    

المتاحة لدينا، وعلى العدو أن يستعد لحساب مفتوح إذا أقدم على اللعـب فـي سـاحة غـزة الملتهبـة،                     
  ".نود الصهاينة في كل مكان تطاله أيدينا بإذن اهللا تعالىوستتساقط حمم الموت على المغتصبين والج

  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين  
  
  االحتالل لن يجرؤ على العودة إلى غزة والقطاع ويجب إعادة المقاومة إلى الضفة: القدومي .٢

مي قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القـدو          :  زهير اندراوس  -الناصرة  
إنه ال يعترف بالسلطة الفلسطينية وأن انتخاب عباس رئيـساً لدولـة            " القدس العربي "في حديث خص به     

بالنسبة لنا ال توجـد ال سـلطة وال   "، الفتاً إلى أنّه   "فلسطين يحتاج إلقرار من المجلس الوطني الفلسطيني      
  ".دولة وال من يحزنون، نحن نقع تحت االحتالل



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٢٨٧:         العدد       ١٨/١٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

تمر السادس لحركة فتح فقال إنه لن يعقد حتى نهاية العام الجاري، مضيفاً أنّه ال بـد                 أما فيما يتعلق بالمؤ   
من العناية الفائقة في اختيار األعضاء في هذا المؤتمر، خاصة أن تكون المقاومة هي األسـاس، أي أن                  

  .من يقاوم يجب أن يكون العضو األساسي في هذا المؤتمر
فـي تـصوري أن     :  والفصائل الفلسطينية اليوم الخميس قـال      "إسرائيل"وفيما يتعلق بانتهاء التهدئة بين      

 غير حريصة على التهدئة، ولذلك دائماً تقوم بأعمال لضرب التهدئة، لذلك استمرار المقاومـة               "إسرائيل"
عامل ضروري، ال بد للمقاومة أن تستمر في الضفة الغربية المحتلة وأيضاً في قطاع غـزة، وبالتـالي                  

ي، ألن المقاومة هي عامـل أساسـي، وأضـاف أن           سرائيلمكن وقف المقاومة لالحتالل اإل    أقول إنه ال ي   
  .االحتالل لن يجرؤ على العودة إلى غزة

نحن ال نعترف به، ألنّـه أسـقط الكثيـر مـن            : وعن قرار مجلس األمن الدولي الذي قدمته أمريكا قال        
يضاً بالنسبة للقدس وحق العودة، هذا القرار       المراجع األساسية الخاصة بوقف االستيطان والمستوطنات وأ      

نقول عنه وبكل وضوح إنّه مسخ كل المراجع األساسية لحل القضية الفلسطينية، ونحن ليس فقط نـتحفظ                 
على هذا القرار، بل نجد فيه بالفعل مساساً بالحقوق الوطنية الشرعية والمـشروعة الخاصـة بالـشعب                 

الذي يحمل البندقية هو الذي يكـون قـادراً علـى إدارة            : وقالوتطرق إلى منظمة التحرير     . الفلسطيني
  .منظمة التحرير الفلسطينية، أو العامل األساسي الذي يمثل الشعب الفلسطيني

  :، انظرالنص الكامل للحديثلالطالع على و
7C%ff=storytitle&htm.50qpt17\today=fname?asp.index/uk.co.alquds.www://http
9C%CF7%C%DA5%C20%8%C%CC%ED%20%:ED3%E6%E%CF%DE1%E%

2%D%DB%20%EC1%E5%C9%20%C3%E6%E7%C%DE3%E1%E7%C%20%
storytitlec&=storytitleb&fff9C%DD6%D1%E7%C6%E9%20%C=  

  ١٨/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  يتعهد بإحباط عمليات حماس في الضفةعباس: "معاريف" .٣

تعهد الرئيس محمود عباس بإحباط كل عمليات حماس خاصة مع قرب انتهـاء مفعـول                :القدس المحتلة 
بصلة أو بدون صلة بالتهدئـة، نحـن        : " والفصائل الفلسطينية في غزة، وقال     "إسرائيل"اتفاق التهدئة بين    

وأوضح الرئيس عباس وفق مـا       ".عمل ضد كل محاولة لتنفيذ عمليات من الضفة الغربية، هذا واجبنا          سن
ية أمس، بأنه ليس لديه معلومات عن نية ملموسة من حمـاس لتنفيـذ              سرائيلنشرت صحيفة معاريف اإل   

". ميعـا التهدئة هي مصلحة مـشتركة لنـا ج       : "عمليات، وأعرب عن أمله في أن يتم تمديد التهدئة قائال         
" إقليم متمـرد  "وتطرق أبو مازن باستطالة إلى الوضع في قطاع غزة وكرر موقفه من أن قطاع غزة هو                 

 .سيطرت عليه حماس بالقوة
ومع ذلك، شدد على أن السلطة الفلسطينية ال تعتزم المبادرة إلى مواجهة عنيفة مـع حمـاس السـتعادة                   

هو من خالل الوحدة والمفاوضـات، فـي نهايـة          إن الطريق الوحيد    : "سيطرتها على قطاع غزة، وقال    
 . كما قال" المطاف ال مفر من الوحدة بين غزة والضفة، ال يمكن قبول كيانين فلسطينيين منفصلين
  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  أهمية استمرار التهدئة وفيشر يؤكد تمسك بإجراء انتخابات في الضفة وغزة معاًي عباس .٤

 الرئيس الفلسطيني محمود     أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
وقال عباس في    .عباس شدد أمس على أنه متمسك بإجراء االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً             

: مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي هانز فيشر عقب اجتماعهما في مقر الرئاسة فـي رام اهللا                
، حث عن انتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، بل نريدها في الضفة والقطاع معاً               نحن ال نب  "
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لذلك ندعو مصر إلـى اسـتئناف       : "وأضاف". وهو ما يدعونا إلى أن ندعو إلى استمرار الحوار الوطني         
دة لن أيأس، وسأواصل جهودي الستعادة وح     ... الحوار الذي عطلته حماس في التاسع من الشهر الماضي        

  )".الضفة وغزة(الوطن وإجراء انتخابات في شطريه 
لوائح "ن األخير سيدعو إلى انتخابات في الضفة وغزة، وأن          أعلن أ وكان مسؤول كبير في مكتب عباس       

، لكن في حال منعت حماس إجراءها في القطـاع، فإنهـا            "المرشحين ستشمل أسماء من شطري الوطن     
  .ستُجرى في الضفة

راضي الفلسطينية متوجهاً إلى الواليات المتحدة لعقد لقاء وداعـي مـع الـرئيس              وغادر عباس أمس األ   
وقال إن اللقاء يهدف إلى شكر بوش على جهوده التي بذلها من أجل العملية السلمية منـذ                 . جورج بوش 

 صحيح أننا لم  : "وأضاف". البناء على هذه الجهود مع اإلدارة األميركية الجديدة       "مؤتمر أنابوليس، بهدف    
نتمكن من التوصل إلى اتفاق، لكن هذا ال يعني أننا فشلنا، إنما نريد أن نبني على هذه الجهود مع اإلدارة                    

  ".الجديدة التي نتوقع أن تعطي أولوية لعملية السالم
من جانبه، قال الرئيس النمساوي إن االستيطان يشكل عقبة في طريق التوصل إلى اتفاق سالم فلسطيني                

ا الدولة العبرية إلى تجميد االستيطان، مؤكداً أن بالده واالتحاد األوروبي سيواصـالن             ودع. يإسرائيل -
  .دعم السلطة الفلسطينية

 هانز فيشر شدد على أهمية استمرار التهدئة في غزة،           أن رام اهللا من   ١٨/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وأضافت  
فعندما تتحدث البندقية تتراجع كـل      نريد تحقيق السالم،    "مؤكداً أنها في مصلحة الشعب الفلسطيني، وقال        

  ".األصوات المطالبة بالسالم
  
  دعم مسيرة السالم  بشأناألمنرحب بقرار مجلس تالسلطة  رئاسة .٥

 ترحب بقرار مجلس األمن الدولي الذي اتخذ مـساء          إنهاقالت الرئاسة الفلسطينية    :  أشرف الهور  -غزة  
ية، ووصف نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسـة         رائيلس اإل -الثالثاء بشأن دعم مسيرة السالم الفلسطينية       

يدعو الستمرار عملية السالم بدعم كامل مـن        "، على اعتبار انه     "مشجع "بأنهقرار مجلس األمن الدولي     
وطالب أبو ردينة مجلـس األمـن الـدولي          ".المجتمع الدولي ويحافظ على األمل في السعي نحو السالم        

ي للوصول إلى اتفـاق     سرائيلرورة سرعة العمل مع الجانبين الفلسطيني واإل      واللجنة الرباعية الدولية بض   
  ".يخدم الحفاظ على مسيرة السالم" قرار المجلس بدعمه إقامة دولة فلسطينية، أنسالم، مشيرا إلى 

  ١٨/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 غطاء الستمرار االحتالل والحصار والتهويد واالستيطان" ١٨٥٠القرار : "الخضري .٦

 اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري فـي تبنـي              : حسن دوحان  -غزة  
تكريـساً لحالـة    " يةسرائيلاإل - الفلسطينية"مجلس األمن الدولي لقرار دعم مواصلة المفاوضات الثنائية         

سيم الضفة وتهويد   التفاوض غير المتوازنة لصالح االحتالل، وترك العنان لحصار قطاع غزة وابتالع وتق           
 . ١٨٥٠القدس تحت ستار القرار 

 ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
 على الدستورية الفلسطينية آخر من يحق لها الحديث عن الشرعية المنقلبةحماس : عمرو .٧

، إن  أمسجامعة العربية،   ال قال نبيل عمرو سفير فلسطين في مصر، ومندوبها الدائم لدى            : وفا –القاهرة  
وعقـب   .التي انقلبت على الدستورية الفلسطينية آخر من يحق لها الحديث عن الـشرعية            حركة حماس   

 وإسماعيل  ]رئيس المكتب السياسي لحماس   [عمرو في تصريح للصحفيين بالقاهرة على حديث خالد مشعل        
منـذ أن قامـت حمـاس       : يناير، بقولـه  / كانون الثاني  ٩ بخصوص ما بعد     ]رئيس الوزراء المقال  [هنية
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ب العسكري أخرجت نفسها من دائرة الشرعية الدستورية الفلسطينية، ألن االنقـالب العـسكري              باالنقال
يعني عدم التقيد بأي قوانين وحسم األمور بالقوة المسلحة، والدم، وهذا األمر مرفـوض عنـد الـشعب                  

 .الفلسطيني، بل يجب أن يكون مرفوضا أيضا عند األمة العربية بكاملها
  ١٧/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

 
  إدانات فلسطينية للحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي .٨

 المجلس التشريعي الفلسطيني استنكر قرار محكمة عسكرية         أن غزةمن   ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
واعتبر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة     .  عزيز الدويك ثالث سنوات    .ية سجن رئيس البرلمان د    إسرائيل

تلك المحاكمة الهزلية في حق الدويك ليست       "ورأى أن    ".راً سياسياً تعسفياً بامتياز   قرا" أحمد بحر الحكم     .د
بعيدة عن مسرح األحداث في الساحة الفلسطينية، فاألجهزة األمنية في الضفة تالحق المقاومة وتجردهـا               
 من سالحها، ورئاسة السلطة تعطيها الغطاء لجرائمها في حق شـعبنا الفلـسطيني، ولـم توقـف يومـاً               

المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني ولو لمرة واحدة إكراماً لدماء الشهداء ولألسرى، خصوصاً نواب              
  ".الشعب الفلسطيني

عن المجلس الوطني الفلسطيني بياناً عن رفضه واستنكاره قـرار المحكمـة            " فرانس برس "ونقلت وكالة   
رفضه واستنكاره لألحكام   "م الزعنون عن    وأعرب رئيس المجلس سلي   . ية سجن الدويك  سرائيلالعسكرية اإل 

استمرار اعتقالهم لـه أبعـاد      "وأكد أن   ". ية بحق الدويك وزمالئه النواب    سرائيلالصادرة عن المحكمة اإل   
  ".سياسية وال عالقة له بالقانون والقضاء

 رام اهللا  ومـن     محمود أبو كميل   ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين وأوردت  
محاولـة لتركيـع الحكومـة الفلـسطينية،        "كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية اعتبرت محاكمة دويك        ن  أ

ووضعها في الزاوية، في إطار حملة إجرامية ممنهجة، لتحقيق وانتزاع مواقف سياسية، تقضي بالتنازل              
 ". عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

 شـهراً،   ٣٦ر محكمة عوفر باعتقال عزيز دويك لمـدة         أكد نواب حماس في الضفة الغربية، أن قرا       كما  
يدعو إلى الريبة والحذر، خاصة وأنه قرار سياسي بامتياز ويأتي في ظل ظروف سياسية معقدة تستدعي                
أن يكون دويك على رأس عمله في المجلس التشريعي مع بقية زمالئه أعضاء المجلس المعتقلـين فـي                  

استنكارهم للقرار، وأن النـواب يحملـون سـلطات االحـتالل           وأكد النواب شجبهم و    .سجون االحتالل 
 .المسؤولية الكاملة عن أية أضرار تلحق بمصالح الشعب نتيجة لهذا القرار

عـضو المكتـب الـسياسي للجبهـة         بدوره أدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر،         
وأكد خالد على أن محاكمـة       . بحق دويك  الديمقراطية في تصريح صحفي، قرار محكمة عوفر العسكرية       

 .دويك تعتبر اعتداء واضحاً على الشرعية الفلسطينية
  
  شخصيات نافذة وراء تفشي الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية":أمان" .٩

أكدت مؤسسة فلسطينية تعنى بالنزاهة والشفافية، تفشي الفـساد فـي األراضـي          :  سامي سعيد  -رام اهللا   
اهر متعددة، موضحة أن المسؤولين عن كثير من هذه القضايا هم غالباً من الشخـصيات               الفلسطينية بمظ 

 فـي   -الفرع الوطني لمنظمة الـشفافية الدوليـة      -) أمان(وقال االئتالف ألجل النزاهة والمساءلة       .النافذة
 قبل أيـام، إن      برام اهللا وغزة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي حل          ٢٠٠٨احتفال الشفافية لعام    

وأشار بيان االئـتالف     .٢٠٠٤عددا من قضايا الفساد في األراضي الفلسطينية ما زالت مفتوحة منذ عام             
إلى مظاهر عدة للفساد أهمها سوء استخدام الوظيفة العمومية واستغاللها لمصالح خاصة، واختالس المال              

وأكـد  . ارات للحصول على مكاسب خاصة    العام والرشوة وغسيل األموال واالحتيال على القوانين والقر       
، مبيناً أن هناك    "مواقع تنفيذية عليا في السلطة الفلسطينية     " قضية فساد تتعلق بشخصيات شغلت       ١٣وجود  
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 لعدم استكمال األدلة، أو لوجود األشخاص المتهمـين خـارج           ٢٠٠٤قضايا ما زالت مطروحة منذ عام       
 .الحصانة عن البعضالبالد، إضافة إلى عدم استكمال إجراءات رفع 

 ١٨/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  يةسرائيلاإلالصحف بمناقصة نشر المبادرة العربية ب يفوز نجل عباس ":وكالة فلسطين اليوم" .١٠

نجل الرئيس محمود عباس، هو مـن فـاز         أن  كشفت مصادر فلسطينية موثوقة،     : فلسطين اليوم  -غزة  
 المـصادر   روذك . مليون شيقل  ٤، بتكلفة بلغت    يةئيلسرااإلبمناقصة تسويق المبادرة العربية في الصحف       

أحمد الطيبي النائب في الكنيست كان المخول الرئيس في تسويق المبادرة العربية داخـل وسـائل                . أن د 
أن جـداالً وقـع   " :وأضافت المصادر .ية، ووضع لها ميزانية تقدر بأربعة ماليين شيقل     سرائيلاإلعالم اإل 

 عبـاس ب الرئيس، تم االتفاق بعده على إرساء المناقصة علـى نجـل             بين الطيبي وشخصيات من مكت    
الذي يعمل في مجال اإلعالنات، وبالتالي يتم الخروج من الخالف حول اسـتئثار الطيبـي فـي                 " طارق"

 "إسـرائيل "قام طارق عباس باالتصال بوسائل اإلعالن فـي         " :وأضافت المصادر  .األربعة ماليين شيقل  
مقابل أن يسمح طارق عبـاس لهـذه المؤسـسات          % ٢٥بادرة العربية مع خصم     لالتفاق على تسويق الم   

 وسائل  أنبتسويق أي مواد إعالنية في وسائل إعالم الضفة الغربية مجاناً، وتكون المصلحة مشتركة، إال               
إعالنية في الناصرة رفضت هذا العرض، مستهزئة بطرح نجل الرئيس وأهمية وسائل إعالم السلطة من               

  .زيونإذاعة وتلف
  ١٨/١٢/٢٠٠٨وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

 
  البنك الوطني اإلسالمي مؤسسة مصرفية خاصة ال عالقة لها بحماس: المقالوزير االقتصاد  .١١

 زياد ظاظا أن مجموعة من المواطنين الفلسطينيين تقـدموا          المقالة حكومةال أكد وزير االقتصاد في      :غزة
 الطلب الذي قدم قد استوفى الـشروط القانونيـة الالزمـة،            بطلب لتأسيس شركة مصرفية خاصة، وأن     

 .وبالتالي حصلوا على الترخيص القانوني لبداية العمل في السوق المصرفية المحلية والعربية والدوليـة             
أن البنك الذي وافقت على تأسيسه عمليا وزارته ال         " قدس برس "وأوضح ظاظا في تصريحات خاصة لـ       

البنك الذي وافقت وزارة االقتصاد عمليـا علـى     : " بعيد بحركة حماس، وقال    عالقة له من قريب وال من     
، هو مؤسسة لمجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين        "البنك الوطني اإلسالمي  " الترخيص له تحت اسم     

  ".وال عالقة له بأي تنظيم سياسي سواء كان حماس أو غيرها
 أطلقتها سلطة النقد في رام اهللا من أنها لن تتعامل مـع             وقلل الوزير الفلسطيني من أهمية التحذيرات التي      

  . القانونية لمنعه من العملاإلجراءاتالبنك وستعمل على اتخاذ كافة 
  ١٧/١٢/٢٠٠٨ قدس برس

  
   مازن  يونرفض التجديد ألب..االنقسام يضر بحماس: مرزوق أبو .١٢

ماس موسى أبو مرزوق ان حماس أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ح : سنية عبدالعظيم–القاهرة 
مقتنعة بضرورة الوحدة الوطنية وال ترغب في وجود أي انقسام على الساحة الفلسطينية، ألن ذلك يضر 

ونفى في اتصال  .القضية الفلسطينية ويضر كذلك حماس، ألن بقاء الوضع على ما هو عليه خطير
اء الوضع الحالي على ما هو عليه في ما يردده البعض بأن حماس مستفيدة من بق" القبس"هاتفي مع 

 يناير المقبل ٩ونبه أبو مرزوق إلى ان الرئيس أبو مازن ستنتهي مدته في  .فصل الضفة عن القطاع
وموقف الحركة واضح في عدم التجديد، وانها مازالت تعترف بأبو مازن في رئاسة السلطة، ودعوناه 

  .يونيو، لكنه أبى وأؤكد اننا لسنا قلقين ١٣إلى زيارة قطاع غزة لممارسة مهامه منها بعد 
 ١٨/١٢/٢٠٠٨القبس، 



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ١٢٨٧:         العدد       ١٨/١٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

  
  الجمعة آخر أيام التهدئة وسنرد على اعتداءات العدو  :حماس .١٣

على أنه مع انتهـاء اتفـاق   :" قال إسماعيل رضوان، الناطق باسم الحركة في تصريحات صحفية :غزة
ن استحقاقات التهدئة من فـتح المعـابر وكـسر    التهدئة فلن يتم التجديد لها، ألن االحتالل لم يلتزم بأي م     
وأشار إلى أن حركته وباقي الفصائل الفلسطينية  .الحصار ووقف العدوان ونقل التهدئة إلى الضفة الغربية

ستلتزم بالعمل بما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني، وسترد على كل االعتداءات التي تقوم بها قـوات                
 .االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

 
  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  فصائل المقاومة رفضت عرضاً بتمديد التهدئة من جانبها لمدة ستة أشهر": الحياة" .١٤

في غزة أن فصائل " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ :  فتحي صباح، جيهان الحسيني-غزة، القاهرة 
 شهور، فيما لم يتبق سوى يوم المقاومة الفلسطينية رفضت عرضاً بتمديد التهدئة من جانبها لمدة ستة

ليست مع تجديد اتفاق "أمس على أنها " حماس"وشددت حركة . واحد على انتهاء أمدها غداً الجمعة
 بشن غارات جوية على إسرائيل صاروخاً من غزة، وردت ١٥، فيما أطلقت فصائل أكثر من "التهدئة
  .القطاع

" حماس"رتر قدم إلى رئيس المكتب السياسي لـ وقالت المصادر إن الرئيس األميركي السابق جيمي كا
خالد مشعل عرضاً بتمديد التهدئة لمدة ستة شهور من جانب واحد خالل االجتماع الذي عقده الرجالن 

وأضافت أن مشعل نقل العرض إلى قادة الفصائل في . في العاصمة السورية دمشق مساء األحد الماضي
اق التهدئة الذي تم التوصل إليه قبل ستة شهور برعاية مصرية دمشق والذين رفضوه، وقالوا إن أمد اتف

  ". مرة٢٠٠ لم تلتزمها وخرقتها نحو إسرائيلخصوصاً أن "ينتهي غداً، 
  ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   بالصواريخ األراضي المحتلة المقاومة تمطر جنوب : قطاع غزة .١٥

، علـى  "قـدس "صواريخ من طراز قالت سرايا القدس ان ناشطيها أطلقوا تسعة : غزة ـ أشرف الهور 
مسؤوليتها عن إطالق صاروخ علـى بلـدة        "  كتائب األقصى "وأعلنت   .مدينة عسقالن، وبلدة سديروت   

التابعة للمقاومـة الـشعبية مـسؤوليتها عـن إطـالق           " ألوية الناصر صالح الدين   "سديروت، كما تبنت    
  .العسكري القريب من شمال قطاع غزة" زكيم"صاروخين على موقع 

تأتي في إطار الرد األولي على جريمة اغتيال احد قادة سرايا القدس فـي              "أكدت الفصائل أن الهجمات     و
جنين، وردا على العدوان الصهيوني بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غـزة، وتأكيـدا علـي                  

  ".استمرار خيار الجهاد والمقاومة
  ١٨/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  جديد التهدئة إذا لم تكن عامة وتشمل الضفة كتائب األقصى ترفض ت .١٦

دعت كتائب األقصى إلى ضرورة اإلجماع الشامل من كافة التنظيمات الفلسطينية باتخـاذ موقـف               : غزة
وقالت كتائـب شـهداء األقـصى فـي         . يتعلق بالتهدئة سواء بالتجديد أو اإللغاء ال أن يتم بشكل فردي          

أي تهدئة فـي قطـاع      : " في تصريح صحفي مكتوب أن      مجلس شورى مجموعات الشهيد أيمن     -فلسطين
". غزة وحده مرفوضة رفضاً قاطعاً ما لم تشمل الضفة الغربية على اعتبار الوطن كـل غيـر متجـزأ                  
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وأكدت أن أي تجديد للتهدئة ال تحفظ للمواطن الفلسطيني حقه بالعيش بكرامة لن تجـد مـن يقبلهـا أو                     
  .بقةيحافظ عليها وفقاً لشروط التهدئة السا

  ١٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  فرص الدخول في تهدئة تلبي مصالح الشعب ال تزال قائمة:  الديمقراطيةلجبهةا .١٧

أكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن احتماالت الدخول : غزة ـ أشرف الهور 
مـصالح الـشعب   "هدئـة  ، غير أنه شدد على ضرورة ان تلبي هـذه الت "ال تزال وارده  "في تهدئة جديدة    

وأشار زيدان الى أن مصر لم تتـصل         ".الفلسطيني، وأن تكون متبادلة ومتزامنة، وتشمل الضفة الغربية       
بأي طرف فلسطيني مجدداً، لتجديد التهدئة، التي تنتهي غدا الجمعة، غير أنه لم يستبعد أن تتم اتصاالت                 

، مستبعداً  "وجود خلل " هذه االتصاالت يشير إلى      ورأى أن عدم وجود مثل     .من هذا القبيل بعد هذا التاريخ     
  .أن يتم التوصل التفاق آخر غير المنتهي خالل األيام القليلة القادمة

التي تستخدم الدم الفلسطيني في بورصـتها االنتخابيـة،         "ية القادمة   سرائيلورأى زيدان ان االنتخابات اإل    
  ".وحالة االنقسام الداخلي، من شأنهما أن تضعفا الجهود

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية مصر بأن تقوم بدور أكبر في المرحلة المقبلة، وأن تكثف جهودها                
  .إلنهاء االنقسام الداخلي، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية

  ". بخروقاتها المتكررة لهاإسرائيلقضت عليها "وقال ان التهدئة التي شارفت على االنتهاء 
  ١٨/١٢/٢٠٠٨بي، القدس العر

  
  على أرض الواقع  مجلس األمن الدولي بدعم عملية السالم مشجع ويجب تطبيقهقرار: فتح .١٨

إن قرار مجلس األمن " فتح " قال أحمد عبد الرحمن المتحدث باسم حركة :  عبد القادر فارس- غزة 
ورا معتبرا أن الدولي بدعم عملية السالم في الشرق األوسط مشجع ويجب تطبيقه على أرض الواقع ف

غير أن عبد الرحمن طالب مجلس األمن أو اللجنة . القرار يحافظ على األمل في السعي نحو السالم
ي للوصول إلى اتفاق سالم، سرائيلالرباعية الدولية بضرورة سرعة العمل مع الجانبين الفلسطيني واإل

 .وفق قرارات الشرعية الدولية التي تطالب بإنهاء االحتالل
  ١٨/١٢/٢٠٠٨عكاظ، 

  
  الصراع المركزي لدى السلطة ضد حماس وليس االحتالل  :تيسير قبعة .١٩

تعرض تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني وأحد المؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  :قلقيلية
وعضو مكتبها السياسي، إلى ضغوطات من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الـذي أصـدر                

-٧-١٧منع المعونات المالية والمعنوية ومنها الراتب الشهري بسبب بيان صحفي أصدره في             قرارات ب 
تنـاول فيهـا مأسـاة      " كفى أيها الرئيسان  "م من العاصمة األردنية عمان، حيث مقر قبعة بعنوان          ٢٠٠٨

  .الشعب الفلسطيني، وخاطب في البيان عباس ومشعل بصفتهما رئيسين للشعب الفلسطيني
ـ و تحدث قبعة   نضالي لن يتوقف عند إصـدار      :" عن ما جرى بينه وبن عباس مؤخرا قائالً       " فلسطين"  ل

البيانات الصحفية، وفي المستقبل القريب سيكون هناك تحرك في محاولة إلنقاذ الشعب الفلسطيني، وإنني              
 ال  أؤكد أن الصراع المركزي لدى قيادة السلطة أصبح محوره الرئيس في محاربة حركة حماس وهذا ما               

  ".يرضاه أي وطني أو مناضل
خاطبت الرئيس عباس والرئيس مشعل وهذا أثار غضب أوساط الرئيس محمود عباس، ألنني             :" وأضاف

  ".وصفت مشعل بالرئيس، ألنهما يملكان قرار التفجير وقرار التهدئة
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ـ    م والتـصريح الثـاني     ٢٠٠٨-٧-١٧التصريح الصحفي الـصادر فـي       " فلسطين" تيسير قبعة أرسل ل
  .م ، مؤكدا أن خطواته لن تتوقف عند حد هذه التصريحات٢٠٠٨-٨-١٧لصادر في ا

قلت سابقا كفى أيها الرئيسان ولكنني لن أتورع في القول المرة القادمة كفي أيهـا الـرئيس                 :" وقال قبعة 
  ".محمود عباس

  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  صحفي الزيديالفصائل الفلسطينية تهنئ حماس بانطالقتها وتتضامن مع ال .٢٠

في الضفة الغربية المحتلة، إنها ) تجمع الفصائل الفلسطينية" (القوى الوطنية واإلسالمية"قالت : رام اهللا
لمسؤولي االحتالل، وخاصة من ما صدر من " العنصرية والمتطرفة"تنظر بخطورة بالغة للتصريحات 

الدولة " إلى ١٩٤٨ضي المحتلة سنة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي طالبت بترحيل فلسطينيي أرا
  .المزمع إقامتها كحل إلقامة دولة يهودية نقية" الفلسطينية
، التي تضم في عضويتها حركة فتح، التهنئة إلى حركة حماس، "القوى الوطنية واإلسالمية"ووجهت 

، وفي مقدمتهم نضالها وشهدائها"بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين النطالقتها، كما وجهت التحية إلى 
الرنتيسي وكل شهداء فصائل الثورة الفلسطينية، وشهداء ) الدكتور عبد العزيز(الشيخ أحمد ياسين و

وشددت القوى على ضرورة ". الشعب الفلسطيني الذين سقطوا على درب النضال واالستقالل الوطني
سطيني، واالستجابة إلى مستوى المخاطر المحيقة بالوضع الفل"ارتقاء حركة حماس وجميع القوى إلى 

منطق العقل والمنطق من أجل الذهاب إلى الحوار الوطني الشامل، وإعادة اللحمة الوطنية التي تشكل 
  . ، كما قالت"صمام األمان لحماية المشروع الوطني

ودعت القوى إلى المشاركة في الفعاليات التضامنية مع األسير أحمد سعدات، األمين العام للجبهة 
  .، ومع األسرى كافة والمعتقلين في سجون االحتاللالشعبية

الصحفي "ومن جانب آخر؛ أكدت القوى على ضرورة توفير أوسع حملة تضامن ومساندة لحماية 
عبر عن رفضه لالحتالل األمريكي للعراق، ورفض االتفاق األمني مع "منتصر الزيدي، الذي " المناضل

  ".ه على الرئيس األمريكي في بغدادعندما قذف حذائ(...) االحتالل األمريكي 
  ١٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  للدولة اللبنانية على خلفية سياسية  آالف فلسطيني مطلوبون ٥  يطالب بحل ملفالمقدح .٢١

كشف قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح عن وجود :  محمد صالح -  صيدا
كالم المقدح جاء  . ة على خلفية سياسية، وطالب بحل هذا الملف فلسطيني مطلوب للدولة اللبناني٥٠٠٠

بعد لقائه امس في مكتبه في مخيم عين الحلوة مسؤول اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنوب لبنان 
بريان تيرال الذي زار المخيم للمرة االولى يرافقه مسؤول االرتباط في اللجنة الدولية في الجنوب رياض 

 . جتماعا مع المقدح بحضور مسؤول الدائرة اإلعالمية للكفاح المسلح عصام حلبيدبوق وعقد ا
وعلم ان المقدح قدم شرحا عن األوضاع المأساوية والصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية بشكل عام 
ومخيمات صيدا وعين الحلوة بشكل خاص، الفتا إلى ما يمثله مخيم عين الحلوة كعاصمة الشتات 

 . طيني، كما انه بنفس الوقت يمثل حق العودة وهو عنوان سياسي وطني للشعب الفلسطينيالفلس
من جهته أبدى المسؤول الدولي تفهمه لما عرضه المقدح وأمل ان ينعم الفلسطينيون في لبنان باألمن 

 . واالستقرار وبحياة كريمة في انتظار عودتهم إلى وطنهم
  ١٨/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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  قصف مناطق مأهولة داخل القطاع" قانونيا"يجيز   القضائي المستشار باراك .٢٢
أمس رسالة كان قد بعث بها المستـشار        " هآرتس"نشرت صحيفة   :   وكاالت ،برهوم جرايسي  -الناصرة

ية آحاز بن آري، للوزير إيهود باراك، يقول فيها إنـه ال يجـوز مـن             سرائيلالقضائي لوزارة الحرب اإل   
  .طق مأهولة بالسكان في قطاع غزة كرد على إطالق قذائفوجهة نظر قانونية قصف منا

ية، ومن بيـنهم نائـب      سرائيلوجاء هذه الرسالة كوجهة نظر قضائية، إثر مطالبة وزارة في الحكومة اإل           
الـرد  "رئيس الحكومة حاييم رامون ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بقصف مناطق في قطاع غزة، بزعم               

غزة، وأوصى بن آري بشكل واضح بعدم اسـتخدام المدفعيـة إلطـالق             على إطالق القذائف من قطاع      
قذائف باتجاه مواقع إطالق صواريخ قسام في القطاع في حال كانت هذه المواقع تقع داخل مناطق مأهولة                 

  .بالسكان
وحسب بن آري، فإنه ال يوجد حظر كامل في القانون الدولي يمنع إطالق نيران مدفعية باتجاه مـصادر                  

لصواريخ، لكن على إطالق النيران المدفعية أن يكون موجها ضد أهداف عسكرية والتمييز بينها              إطالق ا 
  .وبين المواطنين واألمالك المدنية

ـ                 مبـدأ  "وأضاف بن أري أنه لدى الرد على مصادر إطالق الصواريخ ينبغي اسـتخدام مـا يـسمى بـ
يجة إلطالق نيران المدفعية فإنه ينبغـي أال        ، وأنه إذا كان يتوقع تضرر مواطنين أو أمالكهم نت         "التناسبية

  .يكون الضرر بالغا مقارنة مع التفوق العسكري المتوقع من الهجوم
وتابع بن آري، محذرا من أن الرد على إطالق النار لن يكون دقيقا، إذ يوجد احتمال بأن تنحرف القذيفة                   

ي يسببه القصف، فإنه باإلمكـان أن     متر عن الهدف، إضافة إلى الضرر البالغ الذ        ٢٠٠ إلى   ١٠٠ما بين   
  .يؤدي القصف إلى إصابة مواطنين يتواجدون على بعد عشرات األمتار عن موقع سقوط القذيفة

في قطاع غزة، بمعنى مدن خالية مـن        " مدن أشباح "وتوقف بن آري في رسالته عند فكرة ما يسمى بـ           
ء أن المسلحين الفلـسطينيين يـستخدمون       سكانها بعد دفعهم إلى النزوح عن بيوتهم جراء القصف، بادعا         

وقال بن آري إن القانون الدولي يسمح بتحذير السكان مسبقا والتسبب           . مناطق سكنية إلطالق الصواريخ   
بذلك بإخالء كامل لمنطقة معينة خالل فترة قصيرة، لكنه حذر من أنه بعد إجالء السكان يحظـر تنفيـذ                   

تي ال تشكل هدفا شرعيا، بموجب القانون الدولي، كـذلك          قصف يؤدي إلى هدم مكثف ومتعمد للبيوت ال       
  .فإنه ينبغي األخذ بالحسبان أن قسما من السكان سيبقون في بيوتهم وسيرفضون مغادرتها

ي، غـابي أشـكنازي، مـا يـزاالن         سرائيلوحسب صحيفة هآرتس فإن باراك ورئيس أركان الجيش اإل        
  . في الوقت الحالييتحفظان على شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  لالقتراع التشريعي" كاديما"انتخابات تمهيدية الختيار مرشحي  .٢٣

 الفا أمس فـي  ٨٠ي الحاكم البالغ عددهم سرائيلشارك أعضاء حزب كاديما اإل : ا ف ب-القدس المحتلة 
الذي سينظم في العاشر مـن شـباط        انتخابات تمهيدية لتحديد الئحة مرشحيهم لالقتراع التشريعي المبكر         

وهي اول انتخابـات    . وستعلن النتائج صباح اليوم الخميس    .  مركز اقتراع  ٩٥وبدأ التصويت في    . المقبل
تمهيدية تنظم في الحزب بقيادة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي انتخبت رئيسة لكاديما خلفـا لـرئيس                 

وتفيـد  . نتخابات بينما يواجه حزب كاديما صـعوبات      وتجرى هذه اال   .الوزراء المستقيل ايهود اولمرت   
استطالعات الرأي االخيرة ان حزب الليكود اليميني المعارض الذي يقوده بنيامين نتانياهو يتقدم بفـارق               

وقد تبنت ليفني مواقف اقرب الى اليمين في االسابيع االخيرة في محاولة لـردم هـذه                . كبير على كاديما  
وزير الدفاع زعيم حزب العمل ايهود باراك المتهم بعدم التحـرك بـشكل            " جمود"وقد دانت ليفني    . الهوة

 .كاف لمنع اطالق صواريخ من قطاع غزة ولزعزعة سلطة حماس في القطاع
  ١٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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  ي يتحايل لتبرئة إرهابيين يهودسرائيلالقضاء اإل .٢٤

 مهربا ليهوديين إرهابيين، األول متهم      ي وجد سرائيلتبين أمس أن القضاء اإل    :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ية أنه مصاب بالجنون وال يمكن محاكمته، والثاني        سرائيلبقتل سائق تاكسي فلسطيني وادعت المحكمة اإل      

أطلق النار على فلسطيني دون أي سبب واصابه بشلل دائم، فلجأ مختبئا لدى الحاخام العسكري في جيش                 
  ". ومستقيماعفيفا"االحتالل، الذي يعتبره إنسانا 

ية في تل أبيب طلب إجراء فحص نفسي جديد لقاتل سائق تاكسي مقدسـي فـي                إسرائيلورفضت محكمة   
، بأربع وعشرين طعنة سكين، وتبنت التوصية بأنه مختل عقليا وال تجوز محاكمتـه،              ٢٠٠٧ربيع العام   

  .رغم ان للنيابة ما يؤكد أنه معافى نفسانيا
) رجـل الـدين اليهـودي     (ية أمس، عن أن الحاخام      سرائيلتس اإل من جهة أخرى فقد كشفت صحيفة هآر      

ي افيحاي رونتسكي، أسكن في بيته المستوطن ايهود غـادوت رغـم            سرائيلالرئيسي لجيش االحتالل اإل   
  .إدانته بإطالق النار على مواطن فلسطيني وتسبب بشلله

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
   والسلطةإسرائيلتبادل للسكان واألراضي بين ب   اوباماباراكإقناع باإلمكان  : نأيالو .٢٥

ي السابق في واشنطن داني ايالون انه باإلمكان إقناع         سرائيلادعى السفير اإل  : ووكاالت -فلسطين المحتلة   
الرئيس األمريكي المنتخب باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون بتنفيذ عملية تبـادل للـسكان               

وكشف ايالون انه شرح الخطة في مباحثات غيـر         . لسلطة الوطنية الفلسطينية   وا إسرائيلواألراضي بين   
كما ادعـى   . مباشرة مع جهات رفيعة في إدارة الرئيس بوش المنتهية واليتها ، وانهم لم يعارضوا الفكرة              

ووفقـا للخطـة ، فـان       . أن سياسيين بارزين في حزبي العمل وكاديما أبلغوه سرا بتأييدهما المـشروع           
 . ستحتفظ بالمزيد من األراضي في الضفة الغربيةلإسرائي"

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

  زيادة عدد المستوطنين بوتيرة متسارعة في الضفة: مركز استيطاني .٢٦
 كشفت معطيات إحصائية نشرها المركز الجامعي في مستوطنة اريئيل كبرى مستوطنات الضفة             -قلقيلية

 ٣لغربية قد ازداد العام الماضي بوتيرة متسارعة بلغـت          الغربية أمس، أن عدد المستوطنين في الضفة ا       
 ). إسرائيل(أضعاف بالمقارنة مع العدد اإلجمالي لسكان 

 ألف مستوطن كانوا يسكنون في مستوطنات الـضفة الغربيـة           ٢٧٠وبموجب هذه المعطيات فان حوالي    
 الضفة الغربية أعلى بحـوالي      نهاية العام الفائت، كما أن معدل الدخل للعائلة الواحدة من المستوطنين في           

 .شيكل في الشهر " ١٣٥٠٠" بالمائة من معدله القطري إذ وصل إلى١٠
  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

 
  "اإلعالنات"للمبادرة العربية تراجع بعد " يينسرائيلاإل" تأييد :استطالع .٢٧

نـسبة المؤيـدين ل     انخفاض  " يينسرائيلاإل"كشف استطالع جديد لرأي      : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
بعد نشرها عبر إعالن مدفوع األجر في الصحف العبرية، مـا يعنـي أن ثمـن                " مبادرة السالم العربية  "

  .اإلعالن ذهب سدى
وبحسب استطالع مشترك للجامعة العبرية  والمركز الفلسطيني لألبحاث السياسية والمسحية فـي رام اهللا          

قط رأوا نصوص المبادرة التي نشرتها منظمـة التحريـر          ف" يينسرائيلاإل"نشرت نتائجه، أمس، أن ربع      
ويتوقـع  .    فقط ممن رأوها قد قرأوهـا %  ١٤الفلسطينية في وسائل إعالم عبرية الشهر الماضي وأن   
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من الفلسطينيين تدخال أمريكيا أكثر فاعلية في التسوية فـي ظـل إدارة             % ٥٧و" يينسرائيلاإل"من  % ٤٩
  .ك أوباماالرئيس األمريكي المنتخب بارا

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

   وسوريا علقتا المفاوضات غير المباشرة"إسرائيل": "هآرتس" .٢٨
إن الدولة العبرية وسوريا أبلغتا تركيا بأنهما غير مهتمتين فـي            يإسرائيلقال دبلوماسي    -القدس المحتلة 

 . الوقت الراهن بعقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة
إن دمـشق وتـل     : "في عددها الصادر أمس، عن السياسي الذي لم تسمه، قوله         " هآرتس"ونقلت صحيفة   

أبيب أوضحتا أن السبب وراء تعليق جهود الوساطة التركية في مفاوضات السالم، ألن المحادثـات لـن                 
 ".فبراير المقبل/ية التي ستجرى في العاشر من شباطسرائيلتكون ذات جدوى قبل االنتخابات العامة اإل

  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،لسطينصحيفة ف
  

  أسيراً انتهت محكومياتهم محتجزون في سجن النقب سبعون .٢٩
 أسيراً، انتهت محكومياتهم، الزالت ٧٠قالت الحركة الشعبية لنصرة األسرى، إن أكثر من  :غزة

وأوضح نشأت الوحيدي، المنسق العام للحركة، أن هؤالء  .ية تحتجزهم في السجونسرائيلالسلطات اإل
 ".يةسرائيلمحكمة العليا اإل" سجن النقب الصحراوي، بقرار من تجزون فياألسرى، مح

  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 
  
  محاكمة الدويكل  حقوقية ووطنية اتإدان .٣٠

  منظمة الضمير أن وليد عوض عن مراسلها من رام اهللا  ١٨/١٢/٢٠٠٨ذكرت القدس العربي، 
ني الدكتور عزيز الدويك من قبل سلطات اعتبرت امس محاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطي

 سنوات ضربة قاسية للديمقراطية، مطالبة باإلفراج ٣االحتالل امس االول والحكم عليه بالسجن لمدة 
 . الفوري عن النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون االحتالل 

 الفلسطيني تعتبر عمليات االعتقال التي تستهدف ممثلي الشعب"وقالت الضمير في بيان صحافي ان 
بمثابة ضربة قاسية للخيار الديمقراطي ومبادئ الديمقراطية، كما أن هذا الحكم يهدف الى ترسيخ حالة 
االنقسام السياسي القائم بين شطري الوطن، وذلك باستمرار أعاقه وإضعاف وشلل قدرة المؤسسة 

  ."التشريعية عن القيام بواجباتها المنوطه بها
مركز الميزان   محمود أبو كميل،غزة نقالً عن مراسلها في ١٨/١٢/٢٠٠٨ ،ينصحيفة فلسطوأوردت 
في بيان صحفي أن المحاكم العسكرية تفتقر ألبسط شروط المحاكمة العادلة وأنها محاكم تشرع أوضح 

 .جرائم الحرب التي ترتكبها قوات االحتالل أكثر من كونها محاكم تسعى إلى تحقيق العدالة
جتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لتأمين اإلفراج عن دويك والنواب في المجلس وطالب المركز الم

 .التشريعي والقيادات السياسية وكافة المعتقلين الفلسطينيين
هذا واستنكرت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية بغزة محاكمة دويك، واعتبرت المحاكمة غير 

 . بشكل متواصل بحق قيادات الشعب الفلسطيني"ائيلإسر"قانونية وانتهاكاً خطيراً تمارسه 
وفي الموضوع نفسه أدانت جمعية واعد لألسرى والمحررين، في بيان صحفي، الحكم الصادر على رمز 

وأكدت الجمعية على حرمة التعرض ". سابقة خطيرة"الشرعية الفلسطينية دويك معتبرة الحكم عليه 
نتخب، مطالبةً جميع الهيئات البرلمانية العربية واألوربية ألعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الم

ودعت كافة البرلمانيين في العالم للتدخل  .والدولية التحرك الفوري والعاجل من أجل اإلفراج عن دويك
 . إلطالق دويك والنواب المختطفين من قبل سلطات االحتالل
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  ة للقدس يسرائيلمريكيا على االنتهاكات اإلأ يطلع وفدا التميمي .٣١

استقبل قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير رجب التميمي بالقدس وفدا أمريكياً ضم العديد : القدس المحتلة
   . واالكاديميين والسياسيين من رجال الدين المسيحي

ية بحقّ المدينة المقدسة سرائيلوقدم التميمي للوفد شرحاً حول اإلجراءات التي تتّخذها السلطات اإل
تهويدها وعزلها عن محيطها الفلسطيني بإقامة جدار الفصل العنصري لمنع المواطنين من وإجراءات 

دخولها، إضافةً إلى االنتهاكات الصهيونية للمسجد األقصى المبارك والحفريات التي تهدد بنيانه، 
تيطانية داخل واالقتحام المتكرر الذي يتعرض له من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة وزرع البؤر االس

  .المدينة المقدسة ومحيطها
وطالب التميمي الوفد نقل رسالة لإلدارة االمريكية الجديدة طالب بها بالضغط على حكومة االحتالل 
لوقف إجراءاتها التعسفية بحقّ شعبنا ومقدساتنا وبخاصة مدينة القدس التي لها عالقة بديانة نصف سكان 

وضرورة انصياعها لالتفاقيات والقرارات الدولية لتحقيق الحقوق الثابتة العالم من المسلمين والمسيحيين، 
  .للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف
  ١٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
  أشيرات حجيج غزة بيعت في القاهرة بألف دينار ت ":السبيل" .٣٢

 غزة من الحج هذا العام، جراء عدم وصول تأشيرات الحج  لهم  حرم اآلالف في قطاعبعد أن: عمان
 أن تأشيرات الحجيج في غزة بيعت في القاهرة بسعر ألف تبينوفقا لما كانت تؤكده حكومة سالم فياض، 

  .   دينار للتأشيرة الواحدة
 قطاع سائق من"حيث عبر حجيج أردنيون قادمون من الديار المقدسة عن استغرابهم من وجود عبارة 

  .مختومة على جوازاتهم حيت أثارت هذه العبارة الشك عند بعض الحجيج" غزة
أن هناك مئة جواز أخر تم تفييزها بنفس الطريقة عن طريق أحد الوزراء " "للسبيل"وأكد الحاج أبو رأفت 

لسطيني، الفلسطينيين في حكومة سالم فياض، حسبما أكد له المهندس أبو أيمن الذي التقى مع الوزير الف
  .االتصال بأبي أيمن لكنه رفض الحديث للصحيفة" السبيل"حاولت و

 ١٧/١٢/٢٠٠٨السبيل، األردن، 
 
   تقرر منع التدخين في جميع مرافقهاالصحة المقالة .٣٣

قررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حظر التدخين في جميع مرافق الوزارة بدءاً من مطلـع                : غزة
، على حد سواء نظراً لخطورة التدخين على        "اً على حياة المواطنين والمرضى    حفاظ"الشهر القادم، وذلك    

، أنه  )١٧/١٢( ألربعاء باسم نعيم، في القرار الصادر عنه اليوم ا        .دوأكد وزير الصحة     .صحة المواطنين 
  ".بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومصلحة المواطن الفلسطيني خاصة"أصدر القرار 

  ١٧/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  

  البرلمان األردني يطالب باإلفراج عن الدويك .٣٤
 نائبا من مجلس النواب االردني مـذكرة مـساندة لـرئيس المجلـس              ٤٨وقع  :  خليل رضوان  -عمان  

 بالسجن لثالث سنوات، وطالب البرلمـان       إسرائيلالتشريعي الفلسطيني عبد العزيز الدويك الذي حكمته        
ك في المحافل البرلمانية والعربية والدولية وإصدار بيان يعبـر          ويبالتحرك الفوري من أجل الدفاع عن د      "

  ".عن موقف البرلمان األردني
  ١٨/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
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 العمل االسالمي النيابية تدين محاولة تشويه جهود كسر حصار غزة  .٣٥

 احد  لما نشره " التصرف غير المسؤول  "أدانت كتلة نواب حزب جبهة العمل االسالمي ما اعتبرته           :عمان
المواقع االلكترونية عن نية النائبين في الكتلة حمزة منصور وعزام الهنيدي الحصول على تأشيرة سـفر                

ية في قبرص للدخول الى غزة، وعبرت الكتلة عـن اسـفها لـذلك داعيـة نقابـة                  سرائيلمن السفارة اإل  
 .ميثاق الشرف الصحفي عن هذا السلوكلالصحفيين الى مساءلة المسؤولين استنادا 

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  الرفايعة يحذر من أخطار التطبيع مع العدو الصهيوني .٣٦

ألقى رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعـة،            :  نصر العتوم  -جرش  
محاضرة في مقر حزب جبهة العمل اإلسالمي، تحدث فيها عن أشكال التطبيع مـع العـدو الـصهيوني                  

التطبيع هو إقامة العالقة مع العدو الصهيوني من خالل أشخاص أو هيئات أردنية مـع               "وقال .ومخاطره
هيئات أو أشخاص صهيونية وهذا معناه االعتراف بشرعية االحتالل وشرعية اغتصاب فلسطين وبالتالي             

وبين  ."داخلهاالتخلي عن فلسطين والتنازل عنها والسماح لليهود باالنتشار في المنطقة العربية واالمتداد             
المهندس الرفايعة حزمة من المشاريع والنشاطات التطبيعية التي يحاول العدو الصهيوني اختراق األردن             

قد فشل فـي األردن ألن      و"من خاللها على المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها، وذكر          
ة وألنهم يقفون مع كل جهـد طيـب ضـد           األردنيين أصحاب أخالق وال يؤمنون بهذه العالقات المشبوه       

  ."التطبيع
 ١٦/١٢/٢٠٠٨السبيل، األردن، 

 
   ال ينبغي استغالل مأساة غزة لإلنقضاض على مصر:جعجع .٣٧

 سمير جعجع، بعد لقائه السفير المصري أحمد البديوي، "القوات اللبنانية"وصف رئيس الهيئة التنفيذية لـ
المأساة الكبيرة التي تعيشها غزة لكن المؤسف أن بعض " ، في ظل"غير السليم"الوضع في المنطقة بِـ

األطراف االقليمية تحاول استغالل هذه المأساة لالنقضاض على بعض االطراف العربية في حين أن هذه 
 اوالً ومن أوصل الوضع الى إسرائيلاألخيرة غير مسؤولة عن هذه االحداث إذ أن المسؤول عنها هي 

 . "ما وصل إليه
ال يجوز أن يقيم فريق استراتيجيات كبيرة وحين يصطدم بالحائط يحمل نتيجة هذه "اضاف انه 

بعض األجواء التي تشير الى رغبة بعض "، كاشفاً عن وجود "االستراتيجيات الى فريق عربي آخر
 .  في غزة"حماس"الفرقاء االقليميين بتصعيد الوضع لتخفيف الضغط عن 

 غزة لالنقضاض على دولة كبيرة كمصر، والتي رسمت لنفسها عدم وجوب استغالل مأساة"وأكد على 
، كاشفاً "ي وأوضاع المنطقةسرائيل عاماً استراتيجية معينة لجهة الصراع العربي ـ اإل٢٥منذ حوالى 

معبر رفح ليس معبراً مصرياً بل هو معبر دولي وقد تم افتتاحه بعد اتفاق حصل بين االتحاد "عن أن 
في حال فتحت مصر هذا المعبر في رفح فمن "، الفتاً الى أنه "إسرائيلفلسطينية واالوروبي والسلطة ال

الممكن أن تدخل المنطقة بأجمعها في مرحلة أخرى مختلفة ومغايرة لما يحصل حالياً نعلم بدايتها ولكن 
 . "نجهل خاتمتها

 ١٨/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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   لكن ال يلبيان الطموحات العربيةبيان الرباعية وقرار مجلس األمن إيجابيان: موسىعمرو  .٣٨
اعتبر األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن بيان اللجنة الرباعية الدولية للسالم في : القاهرة

ال يلبيان "يين سرائيلالشرق األوسط وقرار مجلس األمن الخاص بعملية السالم بين الفلسطينيين واإل
أوضحنا للجنة : "وقال موسى، في بيان أمس. نب إيجابية فيهما، لكنه أشار إلى جوا"الطموحات العربية

الرباعية ومندوب ليبيا لدى مجلس األمن أن القرار كان يجب أن يتضمن أموراً أخرى مثل وقف 
االستيطان وتحديد مدى زمني للمفاوضات وإزالة المستوطنات، ليس في األراضي الفلسطينية فقط ولكن 

: وأضاف". نية، ولذلك امتنعت ليبيا عن التصويت وهذا يمثل الموقف العربيفي األراضي السورية واللبنا
إننا سننتظر ما ستقوم به اإلدارة األميركية الجديدة في ما يتعلق بعملية السالم، ولن نترك األمور هكذا "

  ".إلى ما ال نهاية
  ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ي الفلسطيني العربية تدين الحكم بسجن رئيس المجلس التشريعالجامعة .٣٩

حلقة من حلقات إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه "رأت الجامعة العربية أن الحكم بسجن الدويك : غزة
ية سرائيلحكم المحكمة العنصرية اإل"وقالت في بيان، إن ". ضد أبناء الشعب الفلسطيني ورموزه" إسرائيل"

، السلطة المحتلة، بأنها دولة "إسرائيل"عاء المزيفة ال يستند إلى أي أسانيد قانونية ويظهر مدى زيف إد
  ".ديموقراطية

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  مصر تصادر وقوداً ومتفّجرات قبل تهريبها إلى غّزة .٤٠

ضبطت أجهزة األمن في مدينة رفح المصرية كميات كبيرة من الوقود قرب فوهة نفقين جنوب : القاهرة
ة إلى أن المضبوطات كانت في طريقها للتهريب إلى وأشارت مصادر أمني. بوابة صالح الدين الحدودية

وفى وسط سيناء، عثرت أجهزة األمن، في ساعة متقدمة . قطاع غزة، لكنها لم تكشف كمية المضبوطات
وأشارت مصادر أهلية إلى أن .  كيلوغراماً من المتفجرات٢٥من مساء أول من أمس، على حقيبة بها 

ية بوجود الحقيبة، فتوجه خبراء المفرقعات واصطحبوا الحقيبة بعد سكاناً محليين أبلغوا األجهزة األمن
ولفتت مصادر أمنية إلى أنه لم يتم العثور على مشتبه بهم قرب الحقيبة، مؤكدة فتح تحقيقات . تأمين نقلها

  .لكشف غموض الحادث
  ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   المصرية تعترف بمنع نواب من الوصول إلى معبر رفحالحكومة .٤١

اعترفت الحكومة المصرية، أمس، بمنع نواب اإلخوان المسلمين والمستقلين، من الوصول إلى : هرةالقا
  . الحدود المصرية الشرقية عند معبر رفح، إلدخال مواد إغاثة ومساعدات إنسانية إلى غزة

ين، في المقابل، كشف النائب اإلخواني محمد البلتاجي، عن تشكيل وفد برلماني من اإلخوان والمستقل
يزور قبرص وينتقل من هناك عبر احدى السفن إلى غزة، لتقديم المعونات إلى الفلسطينيين في شكل 
مباشر من دون المرور على معبر رفح المصري، وقال خالل اجتماع لجنة الشؤون العربية، أمس، إن 

شؤون القانونية وقال وزير ال. اإلخوان يعدون مذكرة بهذا الشأن إلى رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور
تحترم حرية النواب في التنقل داخل األراضي المصرية، "إن الحكومة : والمجالس النيابية مفيد شهاب

  ".لكن هناك اعتبارات أمنية يجب مراعاتها في بعض األحيان
  ١٨/١٢/٢٠٠٨الراي، الكويت 
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   ترفضان قرار مجلس األمنوليبياسوريا  .٤٢
غير راضية عن القرار وانها منزعجة من الدور الروسي في أكدت مصادر مطلعة، أن سوريا : عواصم

ان دمشق ترى في هذا القرار تجاهالً لدور األسرة الدولية " الخليج"وأوضحت المصادر لـ. استصداره
وشنت . يسرائيل اإل-في العملية السياسية وتنكراً لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي 

مؤامرة أمريكية " على القرار الذي امتنعت ليبيا عن التصويت عليه، ووصفته بأنه الصحف الليبية هجوماً
  ".على الشعب الفلسطيني

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
 اتهام قيادي إخواني بتشكيل بؤرة جهادية لحماس   .٤٣

بعد يوم واحد من القبض عليه قررت نيابة امن الدولة العليا في مصر حبس القيادي االخواني : القاهرة
.  يوما على ذمة التحقيقات١٥مسؤول لجنة االغاثة االنسانية في نقابة االطباء الدكتور جمال عبدالسالم، 

ووجهت النيابة عدة اتهامات من بينها االنضمام الى جماعة محظورة وتكوين بؤرة جهادية تابعة لحركة 
 آخر، واللذين تم القبض حماس في فلسطين، مكونة من طالبين جامعيين هما محمد عادل المدون، وطالب

 .عليهما منذ شهرين، اال انه لم يتم التحقيق معهما بشأن هذا االتهام
  ١٨/١٢/٢٠٠٨القبس، 

 
  ي بسجن الدويكسرائيلبالبرلمان المصري تستنكر بشدة الحكم اإل" اإلخوان"كتلة  .٤٤

ان، الحكم الذي استنكرت الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري في بي: القاهرة
ية، يوم أمس الثالثاء، والذي يقضي بسجن رئيس المجلس التشريعي إسرائيلأصدرته محكمة عسكرية 

  .الفلسطيني األسير، الدكتور عزيز الدويك، لمدة ثالث سنوات
  ١٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  مطلع العام المقبل سفن لبنانية وجزائرية وعربية تتجه لكسر حصار غزة .٤٥

، معن بشور، أن سفينة "لجنة المبادرة الوطنية اللبنانية لكسر الحصار عن غزة"سق أعلن من: بيروت
اللبنانية من الساحل اللبناني الى غزة ستنطلق عبر مرفأ الرنكا القبرصي، في االسبوع األول " األخّوة"

يناير المقبل، / خالل األسبوع األول من كانون الثاني  وأوضح بشور أن السفينة ستنطلق. من العام المقبل
 ٢٦وأكد أن يوم . على اعتبار أن ميناء الرنكا سيكون مغلقاً خالل عطلة عيدي الميالد ورأس السنة

ديسمبر الجاري هو الموعد النهائي الستالم طلبات المشاركة في الرحلة، موضحاً أن رسم / كانون األول
   . ألف ليرة لبنانية كحد أدنى٢٥٠المشاركة هو 
الى غزة سيتزامن مع مواعيد توجه سفن أخرى " األخّوة"نتباه إلى أن موعد توجه سفينة ولفت بشور اال

، بينهم برلمانيون أوروبيون وناشطون "شرفاء األمة وأحرار العالم"تضم مجموعات ممن سماهم بـ 
محملّة باإلمدادات الضرورية ستتوجه الى غزة في موعد  وقال بشور إن سفينة جزائرية. غربيون
كما يجهز مؤتمر األحزاب العربية سفينة مماثلة في االتجاه ذاته،  .من مع توجه السفينة اللبنانيةمتزا

  .باإلضافة إلى سفن يتم تجهيزها من عدة دول عربية وإسالمية، بما فيها ليبيا وقطر وإيران
  ١٧/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  نةتهدد تمديد الهد" إسرائيل"حرب الشروط المتبادلة بين حماس و: مصر .٤٦

كشف مصدر أمنى مصري عالي المستوى، أن عاموس جلعاد رئيس الهيئة :  أحمد عبده- القاهرة 
ية أكد للوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية سرائيلالسياسية واالمنية فى وزارة الدفاع اإل
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الفلسطينية وعلى رأسها استعداد تل أبيب الستئناف العمل باتفاق التهدئة الذى كان قد أبرم مع الفصائل 
 يونيو الماضى بوساطة مصرية، والذى من المقرر أن ينتهى العمل به فى التاسع ١٥حركة حماس فى 
  . من الشهر الجارى

" إسرائيل"ي أبلغ الوزير عمر سليمان بأن سرائيلإن المسؤول االمنى اإل" المدينة"وقال المصدر االمنى لـ 
ق التهدئة ستة أشهر أخرى لكن بشروط محددة أهمها أن تتوقف سوف توافق على تمديد العمل باتفا

ية وأن تتوقف كذلك عن سرائيلالفصائل الفلسطينية تماما عن إطالق أية صواريخ على المستوطنات اإل
ي بهدمها خالل الفترة االخيرة والتى حفرت لتنفيذ سرائيلعمليات حفر األنفاق التى قامت قوات الجيش اإل

وأضاف المصدر أن عاموس جلعاد أبلغ سليمان . ، حسب قول عاموس"إسرائيل"ضد عمليات إرهابية 
ية ترفض تمديد العمل باتفاق التهدئة وتؤيد بشدة القيام سرائيلكذلك أن هناك أطرافا داخل الحكومة اإل

بعمل عسكري واسع النطاق داخل قطاع غزة، وهذا الفريق ينتظر أى عمل من قبل حماس والفصائل 
كون من شأنه خرق اتفاق التهدئة فى حال تنفيذه حتى تفرض رأيها المعارض للتهدئة على باقى االخرى ي

لن تقف مكتوفة االيدي إزاء أى محاولة من قبل الفصائل " إسرائيل"أطراف الحكومة، محذرا من أن 
  . الفلسطينية لتهديد أمنها الداخلى

وهل هناك عقبات تحول دون تنفيذه، أكد وردا على سؤال حول موقف مصر من تمديد اتفاق التهدئة 
المصدر أن مصر بالفعل تؤيد تمديد االتفاق وهى لم تنخرط فى الوساطة فى هذا الملف إال من خالل 

ية كل يوم ، لكنها سرائيلقناعتها وحرصها على مستقبل الشعب الفلسطيني الذى يواجه آلة الحرب اإل
را سلبيا فى نجاح تمديد ئل الفلسطينية نفسها قد تلعب دووالفصا" إسرائيل"تخشى من وجود تيارات داخل 

  .االتفاق
  ١٧/١٢/٢٠٠٨المدينة السعودية، 

  
  براون يطالب اولمرت بعدم إدخال منتجات تم تصنيعها في المستوطنات في الضفة لبريطانيا .٤٧

تر  تخشى حصول تـو    إسرائيلقالت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب، إن          : زهير اندراوس  -الناصرة  
ية قولهـا إن    إسـرائيل ونقل عن مصادر سياسية     . مع بريطانيا بما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية       

التوتر بين البلدين يأتي على خلفية إجراءات تعمل بريطانيا عليها في االتحاد األوروبي، والتـي سـوف                 
  . عليهاتؤدي إلى التشديد على البضائع التي تصدر من المستوطنات وفرض جمارك خاصة

 لوقـف عمليـات البنـاء فـي         إسـرائيل ووفق المصادر عينها فإن الهدف هو الضغط السياسي علـى           
المستوطنات، خصوصاً بعد الكشف عن أن وتيرة االستيطان في عهد أولمرت فاقت عهد رئيس الوزراء               

  .السابق ارييل شارون
 العبريـة، إن رئـيس الـوزراء        "سهآرت"ية، كما أفادت أمس األربعاء صحيفة       سرائيلوقالت المصادر اإل  

ي ايهود أولمرت، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لندن         سرائيلالبريطاني غوردن براون طلب من نظيره اإل      
ية في الضفة الغربية المحتلة إلى المملكة المتحـدة،         سرائيلبعدم إدخال بضائع مصنعة في المستوطنات اإل      

ن أولمرت وضع شارات خاصة على المنتوجات التي تصنع         وزادت أنّه خالل اللقاء بينهما طلب براون م       
في المستوطنات، وذلك خالفاً التفاق التجارة الحرة بين الدولة العبرية واالتحـاد األوروبـي، وحـاول                
اولمرت إقناع براون بالعدول عن قراره، إال أن األخير عاد وأكد لضيفه أن الموقف البريطاني لم يتغير                 

  .ية في الضفة الغربية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية ويجب إزالتها فوراًائيلسروأن المستوطنات اإل
عالوة على ذلك، حاول أولمرت خالل االجتماع مع براون حل مشكلة أوامر االعتقال الصادرة بحق عدد                

  .يين السابقين بسبب ارتكابهم جرائم حربسرائيلمن الجنراالت اإل
 ١٨/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  ماليين دوالر منحة لدعم مشاريع أونروا٣ن تقدم حوالي اليابا .٤٨
وقالت . ونرواأل الف دوالر منحة ل٨٥٠قدمت الحكومة اليابانية حوالي مليونين و: ب.ف. أ-عمان 

الهدف من المنحة هو دعم الصندوق العام للوكالة ومشروع المنح "السفارة اليابانية في عمان في بيان ان 
ئين الفلسطينيين، ووضع كتاب عن صحة األم والطفل بين الالجئين الفلسطينيين في الجامعية ألبناء الالج

 العام، "اونروا"وبحسب البيان، فقد خُصص مليونان وخمسائة وخمسون الف دوالر لصندوق . "االردن
  . الف دوالر لمشروع الكتاب١٠٠ الف دوالر لمشروع المنح الجامعية، و٢٠٠و

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  الجئا من فلسطينيي العراق١٩ توافق على استضافة سويسرا .٤٩

 ١٩قال محمد أبو بكر نائب رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ان : عمان
الجئا من فلسطينيي العراق، يقيمون بمخيم التنف على الحدود السورية العراقية منذ االحتالل االميركي 

 ٨٠٠وقال ابو بكر للصحافيين إن حوالي . يسرا، بعد حصولهم على اللجوء اليهاللعراق، وصلوا الى سو
وأكد . الجئ فلسطيني بينهم اطفال ونساء وشيوخ وشباب، يعيشون في المخيم في ظروف صعبة للغاية

 .أن دائرة الالجئين تبذل كل الجهود لحل مشكلتهم، بالتنسيق مع مفوضية شؤون الالجئين
وضية السامية، ان بقاءهم في هذا المخيم، يعود الى رفض الدول العربية استقبالهم وقال مسؤول في المف

 .على اراضيها، وعدم تلقي المفوضية موافقات من دول اخرى النتقالهم اليها
 ١٨/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
 ية إلدراج مدينة القدس ضمن تراثهاسرائيل تدعو لمواجهة المخططات اإلاللكسوا .٥٠

عا المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم االلكسو، الدول العربية  د: وفا–تونس 
، وإقامة كافة أنشطتها الثقافية واإلعالمية خالل ٢٠٠٩األعضاء إلى االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة عام 

  ".القدس عاصمة الثقافة العربية"العام تحت اسم 
 ١٨/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  لسلطة الفلسطينية بإلغاء عقوبة االعداما  حقوقية دولية تطالبمةمنظ .٥١

في ظل ارتفاع عدد االحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية بعقوبة االعدام :  وليد عوض- رام اهللا 
 "هيومن رايتس ووتش"وفيما وجهت منظمة . تزايدت المطالبات للسلطة الفلسطينية بالغاء تلك العقوبة

 رسالتين الى عباس ورئيس الوزراء المقال تطالبهما بالغاء تلك العقوبة طالب المركز لحقوق االنسان
الفلسطيني لحقوق اإلنسان السلطة امس بالكف عن العمل بعقوبة اإلعدام، معتبرا ذلك انتهاكاً لكافة 

  .األعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
 "هيومن رايتس ووتش"لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في  وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي 

من المقلق للغاية أن المحاكم الفلسطينية استأنفت إصدار أحكام اإلعدام في الوقت الذي تحرك فيه باقي "
  ."العالم قدماً على مسار إلغاء عقوبة اإلعدام

من هذه األحكام كافة لدى وصولها وينبغي على الرئيس عباس أن يعلن ويوضح أنه سيخفف "وتابع قائالً 
  ."إلى مكتبه للتصديق

 إسماعيل هنية إلى التحدث علناً ضد استخدام عقوبة اإلعدام من قبل "هيومن رايتس ووتش"ودعت 
وعدد الجرائم التي يمكن فرض عقوبة اإلعدام عليها، حسب القانون . المحاكم الفلسطينية في غزة

 .ال ينسجم مع المعيار الدولي الخاص بهذه العقوبةالفلسطيني، هو عدد كبير للغاية، و
 ١٨/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
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   إلنجاح هجومها على غزة"إسرائيل" إلى "معهد واشنطن" نصائح .٥٢

 جيفري وايت، في تقرير حمل "معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى"كتب محلل الشؤون العسكرية في 
الحديث يتركز حالياً حول فرص "، إن "ية في غزةسرائيلإلالتحديات أمام العملية العسكرية ا"عنوان 

حتى وإن تم تجديد "، مشيراً إلى انه "النجاح والمشاكل التي تواجه عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة
ويشرح وايت التحديات . "التهدئة فإن مسألة الرد العسكري المناسب على حماس ستبقى مطروحة

 :  في عملية كهذه على النحو التاليسرائيلإالعمالنية التي ستواجهها 
بعض المعلومات قد . في أي عملية عسكرية توجد ثغرة في الحصول على المعلومات:  االستخبارات- 

وخالل العملية العسكرية على غزة، سيحصل . يكون خاطئأ أو قد يساء تفسيره، وبعضها قد ال يكون دقيقاً
اتية بشكل متواصل لتفادي مخاطر وجود أسلحة جديدة ي على معلومات استخبارسرائيلالجيش اإل

 ). صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات(
ي عن قرب على طول الحدود مع غزة، وربما سرائيلحماس تراقب الجيش اإل: ـ تحقيق المفاجأة

 الجيش وبإمكان حماس االستفادة مما تنشره وسائل اإلعالم حول التعبئة في صفوف. لمسافات أبعد
كما يمكن لحماس الحصول على معلومات استخباراتية من إيران وسوريا، مع اإلشارة إلى . وتحركاته

أنه قبيل حرب لبنان الثانية، أدار حزب اهللا مراكز لجمع المعلومات االستخباراتية في جنوب لبنان 
 وبذلك يحتاج الجيش بمساعدة إيرانية، ويمكن أن تكون حماس قد حصلت على قدرات مماثلة داخل غزة،

) الهجوم(ي إلى تحقيق مفاجئة تكتيكية على األقل، مع مراعاة عوامل الوقت والمكان وطبيعة سرائيلاإل
 . ونطاقه

كلما ازدادت األهداف : بهدف العملية) في غزة(يرتبط عمق التوغل :  عمق التوغل وسرعة العملية- 
ويحتاج أي توغل عميق إلى استخدام الجيش . ي بحاجة إلى التوغل أكثرسرائيلكلما كان الجيش اإل

. ، إضافة إلى وحدات خاصة في األماكن المكتظة سكنياً)مدرعات ومدفعية(ي وحدات ثقيلة سرائيلاإل
ويخلق الصراع في أماكن كهذه مشاكل كبيرة، بما في ذلك احتمال ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف 

 . لى بطء العمليةي والفلسطينيين، إضافة إسرائيلالجيش اإل
ي، بمجرد أن يدخل غزة، ان يتعقب أعداءه ويلحق بهم سرائيلعلى الجيش اإل: ـ ساحة قتال معقدة

ولدى حماس قوتها العسكرية الخاصة، كتائب عز الدين القسام، لكن هناك العديد من الفصائل . الهزيمة
، إال أنّها ستجعل ظروف القتال أكثر المسلحة الفلسطينية في القطاع، ورغم أن هذه الفصائل صغيرة نسبياً

ومن بين عوامل التعقيد األخرى النساء والشبان الذين جرى تدريبهم من قبل . يينسرائيلتعقيداً بالنسبة لإل
حماس في مجال المقاومة الشعبية، علماً أن الخسائر في صفوف النساء والشبان تحظى باهتمام واسع في 

 . ونوسائل اإلعالم، رغم أنهم مقاتل
من المحتمل أن يعتمد المقاتلون الفلسطينيون، مستفيدين من تكتيكات حزب :  تحديد األهداف المتحركة- 

سيقومون في هذه الحالة بتوجيه الضربات .  أسلوب المعارك المتحركة٢٠٠٦اهللا في حرب العام ،
كذلك، يمكن لحماس . ثم يتحركون أو يختفون، آملين في تفادي الخسائر في صفوفهم) يسرائيلللجيش اإل(

والفصائل األخرى أن تعمد إلى إخفاء بعض قواتها من ساحة المعركة بهدف القتال في نقاط أخرى في 
ي إلى العمل سريعاً لتحديد هذه سرائيلومن أجل التعامل مع تكتيكات كهذه، سيحتاج الجيش اإل. المستقبل

ستسعى . حاولون التمركز في المناطق السكنيةاألهداف المتحركة، وتعقب المقاتلين الفلسطينيين الذين ي
ية، ومن المحتمل أن يغير سرائيلكوادر القيادة الفلسطينية إلى تجنب الوقوع في االسر من قبل القوات اإل

ي سرائيلالقادة مراكز العمليات أو االختفاء عندما تصبح العملية العسكرية وشيكة، وعلى الجيش اإل
فرار، وهذا أمر يتطلب تحديد الطرق التي يمكن اللجوء إليها للهرب، وجهاز الشين بيت منعهم من ال

 ). األنفاق، نقاط العبور مع مصر، البحر(وتحركا سريعا إلغالق المنافذ المهمة 
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ي بضرب سرائيللن تنتهي األعمال المسلحة بمجرد قيام الجيش اإل:  التعامل مع مقاومة متواصلة- 
ف المحددة، فحماس، وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة، تمتلك المقاومة األساسية واحتالل األهدا

ومن شأن . ي، وإن كانت على مستوى منخفضسرائيلالقدرة على تنظيم مقاومة متواصلة ضد الجيش اإل
 . استئصال الخاليا المسلحة من داخل األماكن السكنية أن يوفر الوقت والخسائر

 مسؤولة، في كافة األماكن التي سيشملها الهجوم في إسرائيلكون ست:  التعامل مع السكان المدنيين- 
 مليون نسمة، والتعامل مع ١،٥غزة، عن تأمين االحتياجات اإلنسانية للسكان، الذين يقارب عددهم 

أمر كهذا سيتطلب تقديم تعهدات من قبل عناصر الجيش . االضطرابات والتظاهرات المدنية هناك
 . موضع اهتمام إعالميوالمراكز األخرى، وسيكون 

وترتبط القيود السياسية بالوقت . ليست هناك أي عملية عسكرية يمكن شنها في بيئة غير مقيدة:  القيود- 
 أن تتحرك خالله، إضافة إلى النطاق الجغرافي للعملية، واألهداف، ومدى استخدام سرائيلالذي يمكن إل

 . ل الحقائق السياسية على المدى الطويلية حازمة يمكنها تجاهإسرائيلوحدها حكومة . القوة
وفي حال لم يتحرك الجيش . كذلك، تشكل المناطق المكتظة سكانياً مجموعة من القيود العسكرية

 . ي على نحو مالئم فستكون لألعداء فرصة لتحقيق تقدم عسكريسرائيلاإل
المناسبة لالنسحاب عنصراً يعتبر تحديد معايير لتحديد النجاح والظروف :  انهاء العملية واالنسحاب- 

في أي عملية واسعة النطاق يجب تحديد هذه المعايير ودراستها . مهماً في عملية التخطيط واتخاذ القرار
 . مسبقاً، وليس بعد بدء القتال

 ١٨/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
 هل يتمدد االنقسام الفلسطيني إلى مخيمات لبنان؟ .٥٣

أزمة بين حركتي التحريـر الـوطني الفلـسطيني فـتح           انعكست العالقة المت  : أواب المصري  - بيروت
والمقاومة اإلسالمية حماس في فلسطين على عالقة الطرفين في المخيمات الفلسطينية في لبنـان، لكـن                
المعنيين في كال الجانبين نجحا حتى اآلن في منع تمدد رقعة الخـالف التـي اتّخـذت فـي األراضـي                     

  . مات لبنانالفلسطينية طابعا مسلحا إلى مخي
غير أن ذلك لم يمنع حصول إشكاالت أمنية محدودة بين مناصري الطرفين، كان آخرها االشتباك الـذي                 
شهده مخيم المية ومية بجنوب لبنان أول أيام عيد األضحى وراح ضحيته قتيل وأربعة جرحـى، رغـم                  

  . إصرار الطرفين على أن االشتباك عائلي وال عالقة لهما به
ن حركتي فتح وحماس في لبنان قالت للجزيرة نت إن العالقة بين الجانبين شهدت فـي                مصادر مقربة م  

السنوات الماضية الكثير من المد والجذر، إال أنها شهدت برودة الفتة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة                 
  . ٢٠٠٧حزيران /في يونيو

روت دفعت الفصائل الفلسطينية    أيار الماضي التي شهدتها بي    /وتضيف المصادر أن أحداث السابع من مايو      
مهمتها العمل  " لجنة الطوارئ "ومن بينها فتح وحماس إلى عقد لقاء مشترك وتشكيل لجنة مشتركة سميت             

  . على منع تورط الفلسطينيين في االنقسام الحاصل في الساحة اللبنانية
  موقف حماس

ت انعكاس االنقسام الفلـسطيني     ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان نفى في حديث مع الجزيرة ن            
  . الداخلي على وضع الفلسطينيين في لبنان

وأضاف أن حماس حريصة على عدم حصول ذلك ألن وضع الفلسطينيين في لبنان يختلف عن وضعهم                
فهم في لبنان الجئون، همهم العودة إلى فلسطين، وأي اشتباك داخلـي سيـشكل              "في األراضي المحتلة،    

  ". هدما لهذه العودة
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التي استهدفت حماس في المرحلة الماضـية فـإن الحركـة           " االعتداءات"وأشار إلى أنه على الرغم من       
ونحن نجحنا حتى اآلن في منع تمدد أي انقسام إلى لبنان بـالمعنى             "عملت على تطويقها ومنع تطورها،      

  ". يمات لبنانالصدامي، ألن الصدام يحتاج إلى طرفين، في حين أننا نرفض وصول هذا الصدام إلى مخ
ورغم إقراره بوجود انقسام سياسي، فإنه أوضح أن هناك فرقا كبيرا بين التباين فـي وجهـات النظـر                   

  . السياسية وبين الصدام المسلح الذي من مصلحة الجميع عدم إيصاله إلى لبنان
  رأي منظمة التحرير

 في لبنان العميد خالـد عـارف        من جانبه قال مسؤول العالقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية         
للجزيرة نت إن التباين السياسي بين فتح وحماس طبيعي وليس جديدا، لكنه لن يؤدي إلى خلل أمني فـي                   
المخيمات، ألن الجميع متفق على أن ما يتم الخالف عليه في األراضي الفلسطينية المحتلة يجب إبعـاده                 

  .عن المخيمات الفلسطينية
لباهظ الذي دفعه الفلسطينيون في المخيمات في لبنان يكفيهم، كما يكفي اإلخوة            وأضاف عارف أن الثمن ا    

لذلك أقول إن مصلحة كل األطـراف       "في لبنان ما مر بهم من ويالت وانقسامات خالل سنوات الحرب،            
  ". تكمن في عدم حصول صدامات مسلحة في المخيمات

ل الفلسطينية سيؤدي إلى تجنيـب المخيمـات        ولفت إلى أن االتفاق بين حركتي فتح وحماس وكل الفصائ         
الفلسطينية الكثير من الظروف الصعبة التي مرت بها، ولعّل ما جرى في مخيم نهر البارد ما زال ماثالً                  

  . في األذهان، وما زال أهله يعانون نتائجه
حيطة بمخيم عين   ولفت عارف إلى أن اتفاق الفصائل الفلسطينية إذا تم فإنه سيساهم في إنهاء المشاكل الم              

  . الحلوة، ومنع المخططات المرسومة له من جهات إقليمية أو دولية
من جهته اعتبر الباحث الفلسطيني معين مناع أن أسباب االنقسام الفلسطيني في لبنـان ال تـرتبط فقـط                   
 بالخالف السياسي الحاصل في األراضي الفلسطينية، وإنما يعود بعضها إلى غياب المرجعيـة الـسياسية              

واألمنية في المخيمات الفلسطينية بسبب عدم اعتراف كل طرف بشرعية مرجعية الطرف اآلخر، األمـر            
  .الذي تعزز بعد االنقسام الذي شهدته األراضي الفلسطينية

  ١٧/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
  
  لقاء مع عضو المكتب السياسي محمد نزال ٢١ انطالقة حركة حماس الـ ذكرىفي  .٥٤

ياسي لحركة حماس محمد نزال، في حوار مع المركز الفلسطيني لإلعالم، على            تحدث عضو المكتب الس   
أهمية الحوار الوطني الفلسطيني وسبل إنجاحه كما تطرق إلى انتهاء والية عباس واالنتخابات التشريعية              

كما كان موضـوع حـصار غـزة        . والرئاسية، وأشار إلى اتفاقية التهدئة مع االحتالل ومستقبل تجديدها        
  :  كاساته حاضراً أيضا، وفي ما يلي نص الحواروانع
  ..مستجدات ومواقف: أوالً 

بعد عام ونصف العام على حالة االنقسام السياسي التي أصابت المجتمع الفلـسطيني اجتمـع المجلـس                 
  الوزاري العربي في القاهرة لبحثه؛ فما هي داللة عقد االجتماع في هذا الوقت بالذات ؟

لمجلس الوزاري العربي جاء متأخراً عن موعده الذي كان يفترض أن يتم قبل عام              في رأيي أن اجتماع ا    
ونصف ، وكان حرياً بالدول العربية أن تبذل محاوالتها لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية منذ األيـام                 
األولى وليس بعد مرور عام ونصف ، ولكن من الواضح أن هناك محوراً عربياً كـان  يريـد إعطـاء                     

ينـاير المقبـل،    /  كانون الثاني   ٩سياسي للتمديد لوالية محمود عباس الدستورية التي ستنتهي في          غطاء  
ولهذا وجدنا حرصاً شديداً من هذا المحور على عقد لقاء خاص  للجامعة العربية لهذه الغايـة  بعـد أن                     

وعليـه  .  الماضـي  نوفمبر/تشرين الثاني ١٠فشل الحوار الوطني الذي كان مقرراً أن ينعقد بالقاهرة في           
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فتفسيري النعقاد هذا االجتماع في الوقت الذي تم ، هو أنه اجتماع قصد منه إعطاء غطاء سياسي للتمديد                  
  .لوالية محمود عباس

غابت حركت حماس عن االجتماع المذكور ، على الرغم مما قيل أن اتفاقاً تم مع عمرو موسى لحضور                  
  االجتماع ، ما صحة ذلك ؟

مع السيد عمرو موسى على حضور حركة حماس ،  وإنما طالب األخ خالد مشعل خـالل                 لم يتم االتفاق    
اللقاء معه في دمشق، بضرورة االستماع إلى وجهة نظر حماس مباشرةً مـن قبـل وزراء الخارجيـة                  

ومن المؤسف القول هنا  بأن      . العرب، وهو ما تحفَظّت عليه دولة عربية؛ وبالتالي لم يتم تلبية هذا الطلب            
  .جامعة العربية و أمينها العام  تخضعان لضغوطات كثيرة من بعض الدول العربيةال

حسب اطّالعكم على مجريات األمور، ماذا جرى في اجتماع وزراء الخارجيـة العـرب األخيـر فـي                  
  القاهرة؟

كان هناك اتجاه يريد أن يحمل حركة حماس مسؤولية فشل حوار القاهرة، وقدم صائب عريقات ممثـل                 
د عباس في االجتماع اقتراحاً بهذا  الخصوص ، غير أن عريقات فشل في إقناع مجلس الجامعـة                  محمو

  .العربية بذلك
الجدير بالذكر  هنا اإلشارة إلى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية السوري السيد وليد المعلم، التي وضع                 

الجامعة العربية أن تلعبه؛ حيـث      فيها النقاط على الحروف،وأصل بشكل واضح للدور الذي ينبغي على           
أوضح أن المطلوب من العرب أن يقوموا بدور حيادي ، وأن يكونوا على مسافة واحـدة مـن جميـع                    
األطراف، والمطلوب هوعدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، ووضع إطار عـام للفلـسطينيين               

  .حتى يتحاوروا حوله
وهو ما أثار ولألسف الهجـوم الجـارح         . ن واضحاً، وجريئاً، وجيداً   أظن أن ما قاله السيد وليد المعلم كا       

  .الذي تعرض له اآلن في بعض وسائل اإلعالم العربية
  قبل انعقاد الوزاري العربي؟) سورية، قطر، اليمن، السودان(هل كان هناك ترتيب بينكم وبين كٍل من 

  .التالي ال تحتاج هذه الدول إلى توجيه منا الدول المذكورة لها سياسياتها ، ومصالحها ، وقناعاتها وب
الطرف المعرقل للحوار، ثم وصل األمر إلى فرض عقوبات على هذا الطرف ولـم             " فضح"ترددت فكرة   

  ، كيف قرأتم هذا البيان؟"على استحياء"يحصل من ذلك شيء، والنتيجة كانت بياناً صدر 
 هذا الطرف جاء في إطار الـضغط النفـسي          برأيي أن الحديث عن تحميل طرف ما المسؤولية ومعاقبة        

  .واإلرهاب السياسي ضد الطرف الذي ال يقبل بما يريدون إمالءه عليه
وبالمحصلة ،  لم تصدر أي إدانة أو تحميل أي طرف المسؤولية بما فيها حركة حماس، وكما قلت لـك                    

  .سابقاً فقد فشل صائب عريقات واألطراف التي تسانده في فرض ذلك
 الخلل الذي وقعت فيه الجامعة العربية ، هو أنها تدخلت بالشأن الداخلي الفلسطيني ، ومددت أو                 لكن يبقى 

أعطت غطاء سياسياً للتمديد لوالية محمود عباس ،  وبرأيي أنه ال يحق للجامعـة العربيـة أن تخـالف                    
عة العربية ولـيس    القانون األساسي الفلسطيني ، وهذه سابقة خطيرة أن يتم تعيين رئيس عربي من الجام             

  .من الشعب الفلسطيني
ومن معها من فصائل الممانعة األسباب التي دعتها إلـى مقاطعـة حـوار القـاهرة                " حماس"أوضحت  

  كيف يستقيم الموفقان؟.. األخير،و في نفس الوقت أكّدت أن ال بديل عن الحوار إال الحوار
 فلسطيني جـاد ،     -جاهزة لحوار فلسطيني  حماس لم تقاطع الحوار، وقد أبلغت المسؤولين في مصر أنها           

ولكننا طالبنا أن تكون هناك أرضية صلبة يقف عليها الحوار؛ إذ ال يجوز في الوقت الذي كنـا نجهـز                    
أنفسنا للذهاب إلى الحوار أن تتزايد االعتقاالت في صفوف حركة حماس على مستوى قياداتها وكوادرها               

  .محسوبة عليهاوعلى مستوى مداهمة مؤسساتها والجمعيات ال
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األمر اآلخر، أن اآلليات التي قررها اإلخوة في مصر ال تساعد على الخروج بنتائج عمليـة وإيجابيـة،                  
وبالمناسبة نحن لم نكن ذاهبين للحوار، بل كنا ذاهبين للتوقيع على ورقة معدة سلفاً، والحوار حول النقاط                 

ن الحقاً للتوقيع على الورقة، وهذا أمر غير منطقي،         الموجودة في هذه الورقة التي وقعنا عليها سلفاً سيكو        
ومخالف لكل األعراف السائدة في العالقات بين الدول التي تختلف حول قضايا محددة أو بين الحركـات                 
واألحزاب السياسية؛ من هنا كنا نريد أن نهيئ أرضية صلبة حتى ال يفشل الحوار، وفي رأيي أنه علـى                   

 إلى القاهرة، فإن ذلك أفضل بكثير من أن نذهب إلى القاهرة وأن يعلن عن               الرغم من سلبية عدم الذهاب    
  .فشل الحوار بعد ذلك

هل صحيح أن مصر عدلت الورقة األولى، وقدمت ورقة أخرى فيها مضامين تشكل أرضـية وقاسـماً                 
  مشتركاً بين الفصائل الفلسطينية؟  

لتهم في النهاية، ولكن بقي أمران، األمـر        صحيح أن اإلخوة في مصر تجاوبوا مع المالحظات التي وص         
األول، يتعلّق بأن التوقيع على الورقة يعني ضمناً التمديد لوالية محمود عباس، واألمر اآلخر أن اآلليات                
بقيت كما هي، وهي أن الحوار الحقيقي سيبدأ بعد التوقيع على الورقة، كان األصل أن نجتمـع، ونأخـذ                   

" زفـة " لك يمكن التوقيع على ما يتم التوافق عليه في تظاهرة إعالمية، وفي           أسبوعاً أو أسبوعين، وبعد ذ    
  .الماضي) نوفمبر(كالزفة التي أرادوا أن يعقدوها في العاشر من تشرين الثاني 

  .... ما سبب إصراركم على أن يكون الحوار رزمة واحدة؟
  : انظر: لإلطالع على كامل الحوار

-palestine.www://http
7s1bi%2rUxJEpMO9m46MDI87bcOd%2k7Qq6U=xyz?aspx.default/Ar/info.info

%gKH3euRJHkdU5tnKPbNDND5lhk09KUztgmgYgxTTTcwNoPJVGrzElA8Bk
d%3HELA43k49eyNXWsQK89E0phvVJAC5tp2BlX9t1RDiK7bPDirLH2    

  ١٧/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر
  
  لماذا أعلنت النسبة بين جماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس؟ .٥٥

  عدنان سليم أبو هليل
 االحتفال الذي أقامته حركة حماس بذكرى انطالقتها الحادية والعشرين مميزا باعتبار الظرف لقد كان

الذي جاء فيه وكونه يأتي قبيل انتهاء التهدئة وانتهاء والية بوش وعباس وأولمرت وما قد يتمخض عن 
حيث الكلمات ذلك من تحديات أو بالنظر لعدد ونوعية الجماهير التي احتشدت في ساحة الكتيبة أو من 

ولكن ثمة إشارة كانت فارقة جدا وشكلت انعطافة كبيرة .. التي ألقيت واإلشارات والرسائل التي صدرت
 آثارها على وعي الرأي العام وعلى مجمل عالقات حماس وعلى وزنها - فيما أرى –ستكون لها 

تشدة قسم البيعة الداخلية النسبي في المنطقة وهي قيام الشيخ عبد الفتاح دخان بتلقين الجماهير المح
ما عده المراقبون اعترافا تصريحيا بأن حماس وليدة تلك الجماعة ال ) اإلخوان المسلمين(لجماعة 

فهل جاء ..  ولكن انتمائيا وتنظيميا وبنيويا، وتشكيال وحاال وسلوكا – فقط –أيديولوجيا وفكريا وتآزريا 
يخ دخان ومن وحي خاطره وانفعاال باللحظة وانسياقا وراء هذا اإلعالن ارتجاال أو مبادرة فردية من الش

العاطفة ؟ وإن كان موقفا من حماس فهل يأتي في باب النكاية بخصومها الذين اجتمعوا على عداوتها من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الفلسطيني والعربي، ونكاية بالنظام المصري المعادي لإلخوان كما قد 

خطوة محسوبة ومكاسب مرصودة وحكمة ترى حماس أنها ستضيف لها شيئا ؟ يظن البعض ؟ أم هي 
وإذا كانت كذلك فهل تنبهت حركة حماس واإلخوان إلى ما سيعنيه ذلك على عالقاتهما البينية ثم على 
عالقاتهما مع الجهات التي قد تجد هامشا للمناورة في حيز الفرق بين الحركة والجماعة ؟ وهل تدركان 

  تب على خطوة تصريحية من هذا القبيل من مخاطر وتحديات وإشكاالت أم غفلتا عن ذلك ؟ما قد يتر
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أما أنها نكايات سياسية وارتجاليات عاطفية فذلك أبعد ما يكون عن سياسة وفكر جماعة اإلخوان : وأقول
ي المسلمين وأبعد ما يكون عن سياسة وفكر حركة حماس وبالذات في ظل هذا االستهداف العام الذ

وإن تراكم النجاحات التي تحققانها سواء على الساحة الدولية واإلقليمية والفلسطينية أو .. تتعرضان له 
فال .. على األصعدة النظرية والفكرية والعملية الميدانية، أو فيما يتعلق باالمتداد الشعبي والتمثيل الرسمي

 هكذا تقول –و نتاج انفعاالت عاطفية يمكن أن يكون كل ذلك مجرد اجتهادات فردية أو نظرة حزبية أ
سنن اهللا تعالى وحركة التاريخ حتى لو شاء البعض أال يصدق الوقائع أو أراد أن ينكرها من زاوية 

 وأما أن حماس واإلخوان قد تكونان غافلتين عما ستفرضه هذه االنعطافة –حزبيته وتحكماته وأهوائه 
سياسة ومارسوها في ظل حالة استثنائية من التحديات من تحديات فهذا كذلك ال يقال عمن خبروا ال
  .والمكان والزمان ومنذ أن وجدوا في قلب الصراع

إن لهذه النسبة منطقا تقوم عليه وهدفا تسعى إليه؛ أما أنها نسبة منطقية فألن حماس فلسطين هي إخوان 
ها وإضافة وشرف، بما فلسطين ليس في ذلك لبس أو خالف، ثم إن انتسابها لجماعة اإلخوان مفخرة ل

تمثله هذه الجماعة من منهجية إسالمية وصفاء عقدي ووسطية فكرية وجهاد وتراكم خبرات، جعلها تمتد 
زمنيا ومكانيا وبشريا حتى لم يخل منها يوم منذ نشأت وال تكاد تخلو منها مدينة أو قرية عبر القارات 

ثم هي نسبة منطقية من جهة اإلخوان .. مية هذا بالطبع سوى أثرها على مجمل الفكر والصحوة اإلسال
ثم هي التمثل الجهادي .. كذلك فحماس بالنسبة لإلخوان ابن شرعي بل هي كأحسن األبناء وأنجحهم 

العملي لفكر اإلخوان المسلمين، وقد أفلحت في ردع العدو واستطاعت تصويب مسار السلطة الفلسطينية 
 كليا في غزة وجزئيا في –يت وتطبيع االحتالل الصهيوني ومنعتها من أن تكون جزءا من معادلة تثب

 واستطاعت تحجيم ولجم سطوة قيادة منظمة التحرير على الثوابت الوطنية والدينية وتفريطها –الضفة 
وكلها إنجازات لم تكن لتتحقق بدون حماس ومن في حلفها من فصائل المقاومة والشرف في ليل .. بها 

  .ويلالعرب البارد الجامد الط
أما الهدف الذي تسعى إليه؛ فليس منكورا أن التحديات قد أصبحت .. هذا الجانب المنطقي من اإلعالن

في غاية جدية والخطورة فيما يتعلق باحتمال عدم تجديد التهدئة مع العدو وأن تنتقل إليها سلطات الرئيس 
 قد تصل الجتياح القطاع من الفلسطيني بعد انتهاء صالحية عباس ما سيترتب عليه تفاعالت وتطورات

.. قبل العدو وإعالن غزة إقليما متمردا من قبل قيادة رام اهللا واحتمال تحريك عناصر الفلتان األمني 
.. وهؤالء ال يخفون أن هدفهم وأولويتهم في هذه المرحلة هو إنهاء حكم حماس والقضاء على تجربتها

ءها الحقيقيين بدون مناورة بين االنتماء الفكري ذلك فرض على حماس أن تصرح بنسبها وأن تنادي آبا
  .واالنتماء التنظيمي والبنيوي لإلخوان المسلمين

 – حماس –وعلى إخوان العالم أن يتنبهوا لخطورة الموقف وأن يكون لهم دور في الدرء عن حركتهم
 إمكاناتهم في وأن يكون تحركهم فاعال جماهيريا ومؤسسيا وأن يضعوا ثقلهم ووزنهم االستراتيجي وكل

النتهاشها وتبديد ) أبي جهل وكسرى وقيصر وابن سلول(هذه النصرة وأن يحولوا دون التئام والتمام 
هذا ال يعني أن حماس ضعيفة أو أن أعداءها وخصومها قد بلغوا غاية المقصود في .. مكتسباتها 
إلقليمي والدولي، والعقائدي والكالم هنا يطول ويتداخل فيه القدري بالسببي، والمحلي با.. تهديدها

بالوطني، والشعبي بالرسمي، والحزبي بالجهوي، وتتداخل فيه قدرة حماس على المبادرة والفعل بقدرتها 
ولكن ذلك كله ال يعني في نظر حماس أن تتواكل وال أن تترك زمام .. على الصمود واالستمرار 

  .المبادرة وال أن تغفل عن وضع األمور في نصابها
رادت أن تقول إلخوان العالم كلهم شيئا وللعدو أشياء ؛ أما اإلخوان فأرادت أن تقول لهم بكلمات لقد أ

نحن أنتم وأنتم نحن وال انفكاك بيننا، وال مناص لكم في التخلف عن نصرتنا، : قليلة وعبارات واضحة
 أن تقول لهم وألنصارهم أرادت.. وال معنى بعد اليوم لكالم ال يدعمه العمل أو لدعوى ال يؤكدها الدليل

إن نهلك بعد الذي وصلناه فلن تقوم لكم قائمة في شعوبكم وال : خاصة ولكل اإلسالميين والوطنيين عامة
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في غيرها لعشرات وربما لمئات السنين القادمة، وأرادت أن تقول إن كل من يرفع شعار اهللا غايتنا 
 أسمى أمانينا هو اليوم على المحك إذ نرفع مثله والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل اهللا

هذه رسالة كبيرة واستراتيجية كان يجب أن تصل بكلمات قليلة ! وإذ ننادي بما ينادي وإذ نعطيه البيعة 
قاطعة وجامعة مانعة، وأن يكون لقائلها من الرمزية اإلخوانية ثم الحمساوية ما يرفع قيمتها وأهميتها 

وكان .. فجاءت الكلمات ملخصة في قسم البيعة اإلخوانية الداخلية.. لكافي من الجديةويلقي عليها القدر ا
الملقِّن الذي يلقيها في أفواه الجماهير هو الشيخ عبد الفتاح دخان الذي هو أحد أبرز رموز وقيادات 

  .اإلخوان الفلسطينيين قبل أن يكون أحد أبرز رموز حماس وقياداتها
لن تستطيعوا اجتثاثنا في كل األحوال وتحت أية ظروف، : عدائها وخصومهاوأرادت حماس أن تقول أل

وأرادت أن تقول للذين يزهدون في تجربتها السياسية .. فحماس هي اإلخوان واإلخوان هم حماس
إن حماس أبعد منكم تاريخا وأعمق : والجهادية ويحاولون قصرها على الواحدة والعشرين سنة الماضية

 منكم تجربة إذ تنتمي لتاريخ وفكر وإستراتيجية اإلخوان المسلمين الذين لم يعد يخلو منكم جذورا وأوسع
منهم زمان أو مكان والذين حملوا القضية وقدموا التضحيات وقاتلوا في ثالثينيات القرن الماضي باسم 

 العزيز ثورة القسام وفرحان السعدي، وفي أربعينياته باسم كتائب المجاهدين والمتطوعين وأحمد عبد
وكامل الشريف وفي أواسط ستينياته باسم أبو عمار وأبو جهاد وفي أواخرها باسم معسكرات الشيوخ 

 هي تطور طبيعي ومرحلة مكملة لسلسلة طويلة من الجهود التراكمية ولم ٢٠٠٠ و٨٧وأن انتفاضات الـ
  .تكن البداية كما لن تكون النهاية

كن موضع شك أو تجاهل في يوم من األيام ولكنه اقتصر إن انتساب حماس لإلخوان لم ي: آخر القول
على معنى الوالء الفكري والمرجعية الرمزية إلى أن أعلن الشيخ دخان ما أعلنه يوم مهرجان انطالقة 

ما يعني أن أية مواجهة مع حماس بعد هذا اليوم إذا أخذت منحى استراتيجيا .. حماس الحادي والعشرين 
  . فلسطين الجغرافية والحزبيةفقد تتجاوز آثارها حدود

  ١٨/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  موسم تمديد القيادات والمبادرات والمسارات .٥٦

  عريب الرنتاوي
إذا كان وزراء الخارجية العرب، قد مددوا في اجتماعهم األخير في القاهرة، والية الرئيس الفلسطيني 

عضاء في مجلس األمن، قد اتفقوا في محمود عباس، فإن وزراء خارجية الرباعية الدولية والدول األ
اجتماعاتهم األخيرة في نيويورك، على تمديد مسار أنابوليس، على أمل أن يفضي التمديدان إلى تمديد 

ي ممثال بالليكود ونتنياهو على وجه سرائيلثالث لكاديما وتسيبي ليفني المهددان بصعود اليمين اإل
  .الخصوص

فلسطينية والعربية واألوروبية التمديد لمسار أنابوليس، ال تقابلها لهفة والحقيقة أن لهفة بعض األطراف ال
مماثلة عن الرئيس األمريكي المنتخب وطاقمه الجديد للخارجية واألمن، فهؤالء يريدون عملية سياسية 

، أن يكونوا امتدادا إلدارة أثارت جدال "التغيير"ممهورة بخاتمهم، وال يريدون وهم أصحاب شعار 
" حفلة األحذية البغدادية"ما غير مسبوقين على مستوى الواليات المتحدة والعالم، وأنهت عهدها بـوانقسا

  .ذات الدالالت الرمزية الهائلة، أقله في هذه المنطقة
، لن تعنيا شيئا بالنسبة التجاهات الرأي "حفلة القاهرة"وقبلها " حفلة نيويورك"وثمة ما يدعو لالعتقاد، بان 

، صحيح أن جديد "التمديد"وليس " التجديد"ي الذي تشير كافة الدالئل إلى أنه ذاهب باتجاه يلسرائالعام اإل
االنتخابات كقديمها، يمين في يمين، لكن الصحيح كذلك، أن عودة اليمين هذه المرة، ستفضي كما في 

يمات، ليس المرة األخيرة، إلى وقف التمديد لمسار التفاوض الثنائي، وستفتح الباب لمراجعات وتقو
  .بمقدور أحد التكهن بعواقبها وال بالنتائج التي ستترتب عليها



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ١٢٨٧:         العدد       ١٨/١٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

 انقضى من دون أن تقوم الدولة الفلسطينية، وعام ٢٠٠٨العالم اليوم، يبدو في سباق مع الزمن، فعام 
، وإدارة  بوش الخائفة على "وعد الدولة" في ضوء المعطيات المتوفرة ال يبدو بدوره محمال بـ٢٠٠٩
إنجازاتها ولو بقرار " تلخّص"ا من االهتزاز واالنهيار تحت أقسى الشتائم واللعنات، تريد أن إرثه

فضفاض عن الرباعية الدولية ومجلس األمن، فيما سلطة رام اهللا وحكومتها، تنظران بقلق إلى ما 
  .لوراء من اعتاد ممارسة هواية إعادة عقارب الساعة إلى اإسرائيلينتظرهما حين سيأتي للحكم في 

ية المقبلة، فإن عمان أكثر من رام اهللا وغزة، ستتحول إلى سرائيلبدءا من مرحلة ما بعد االنتخابات اإل
 نتناهو ستضغط بكل قوة إسرائيلية، سرائيلاإل) الفلسطينية(واحدة من مراكز الثقل في المواجهة العربية 

، "أو كونفيدرالية سياسية/فيدرالية أمنية و"من أجل جر األردن إلى أوحال المستنقع الفلسطيني تحت شعار 
ية وسيقاومها، ليس من منظور الذود عن المصلحة الوطنية العليا سرائيلواألردن سيرفض المحاوالت اإل

  .للشعب الفلسطيني فحسب، بل ومن منظور الدفاع عن األردن ومصالحه الوطنيا العليا كذلك
األمني أو السياسي، هو " الدور األردني"ازنا، فما يسمى وستكون لكلمة األردن في هذا المعمعان ثقال و

برنامج نتنياهو ومشروع الليكود في طبعته الجديدة األكثر تشددا، ولن يكون بمقدور " حجر سنمار"
خيار "، أن تفرض على األردن ما ال يريده، ال سيما وأن العالم برمته، بات يتحدث عن إسرائيل
مدرجا على جدول أعمال أية قوة " الخيار األردني"، ولم يعد ما يسمى "دولتين لشعبين"وعن " فلسطيني

  .إقليمية أو دولية
لكن ما ينبغي االستعداد له، هو سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية وانتشار الفوضى غير البناءة في الضفة 

دولة، وليس ثمة الغربية على وجه الخصوص، فليس في األفق ما يشير إلى احتمال تحول السلطة إلى 
في األفق ما يشير كذلك، إلى قدرة السلطة على الصمود سنوات قادمة في وجه المماطلة والتلكوء 
والعدوان واالستيطان، ال سيما وأن الساحة الفلسطينية باتت مفتوحة على كثرة كاثرة من الالعبين العرب 

  .ية الحسابات بين هؤالءواإلقليميين والدوليين، وهي مرشحة ألن تكون مسرحا مهيئا لتصف
  ١٧/١٢/٢٠٠٨القدس للدراسات السياسية، 

  
 :كاريكاتير .٥٧

  

  
  ١٨/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 


