
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "دتطبيق الحدو لقانوناً إسالمياً"التشريعي في غزة يقر  ":الحياة"

  ال شيء يلزم مصر بإبقاء معبر رفح مغلقا.. اكسروا حصار غزة: مشعل للعرب
  "وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر: "زهار يؤكد شروط تجديد التهدئةال
  عمر سليمان يطلب من جلعاد تأديب قيادات حماس حتى في دمشق": القدس العربي"
  مصر تتّهم سورية بالضغط على حماس من أجل تعطيل الحوار": الحياة"

   الشرطة الفلسطينية قادرة على مواجهة تظاهرات قد تنظمها حركة حماس:سميث

تواصل االستعدادات اإلسرائيلية 
.. لحملة عسكرية على غزة
  احتمال تنفيذ عملية قصف جوي
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            ٢ ص                                     ١٢٩٣:         العدد       ٢٤/١٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "تطبيق الحدود لقانوناً إسالمياً"التشريعي في غزة يقر ":الحياة" .٢
 ٦  ونحن ضد الصواريخ العبثية اجتياح غزةبولن نقبل  رفوضالتمديد م: مباركءعباس بعد لقا .٣
 ٧ مخطّطات لوراثة فتحو ...ال تسمح بالتشكيك في شرعية عباس" األوضاع االستثنائية: "قريع .٤
 ٨ "اروصمة ع"إلدخال مساعدات لغزة " إذن"انتظار مصر : الحكومة المقالة .٥
 ٨ البرغوثي يحذر من مغامرة إسرائيلية في غزة ويدعو إلى إنهاء االنقساممصطفى  .٦
 ٨  فياض يجدد دعوته لضرورة مواصلة كافة الجهود إلعادة الوحدة للوطن .٧
 ٩  ة إقليما متمردا ينطوي على سذاجةالحديث عن اعتبار غز: فياض .٨
 ٩  من القيام بعمل عسكري في غزة"إسرائيل" لمنع السلطة تبذل جهوداً: المالكي .٩
 ٩  تتعمد إضعاف السلطة" إسرائيل: "المالكي.١٠
١٠  أراضيها في القدس الغربيةالسلطة تسعى السترداد  .١١
١٠   شهرا٤٢ًسلطات االحتالل تحكم على النائب عطون بالسجن  .١٢
١٠   محاكمات النواب هو طعنة في ظهر الشرعية الدولية: المقالةوزارة األسرى .١٣
١١ لشرطة الفلسطينية قادرة على مواجهة تظاهرات حماس في الضفةا: ضابط بريطاني .١٤
١١ أبو شرار يؤكد وجود ضغوط من السلطة التنفيذية تمارس بحق القضاء الفلسطيني .١٥
١١ من جند الشامللقبض على المطلوبين  نتعاون مع الجيش: ممثل منظمة التحرير في لبنان .١٦
    

    :المقاومة
١١  ال شيء يلزم مصر بإبقاء معبر رفح مغلقا.. اكسروا حصار غزة: مشعل للعرب .١٧
١٢  "وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر: "الزهار يؤكد شروط تجديد التهدئة .١٨
١٢   لن نقبل بتهدئة مجانية ولن نعود للحوار بذات السيناريوهات السابقة: المصريمشير  .١٩
١٣    ساعة٢٤خمسة شهداء من كتائب القسام في أقل من  .٢٠
١٣  ا من سوريةم عدم وجود مخاوف لديهتؤكدان  والجهادحماس .٢١
١٤  ١٩٦٧من األراضي المحتلة عام % ١٠مشروع إسرائيلي لضم : حواتمة .٢٢
١٤  لها مصلحة في تعميق االنقسام الفلسطينيإقليميةعواصم : حواتمة .٢٣
١٤ اعة   س٢٤ قصف الصواريخ بعد هدنة استمرت تستأنفالفصائل الفلسطينية  .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  "نموذجا في مكافحة اإلرهاب" جدار الفصل دأولمرت يع .٢٥
١٥  اتي للقاهرة موقفا سياسيا داعما لها في االنتخاباإلسرائيليون يرون في دعوة ليفن .٢٦
١٥   بسبب صواريخ المقاومةأشباح مدينة إلىوت في الجنوب تحولت بلدة سدير .٢٧
١٦  يفضلون الجوالن على السالم" اإلسرائيليين"نتنياهو وغالبية  .٢٨
١٦  تهدد سورية بعملية عسكرية إذا زودت حزب اهللا بصواريخ مضادة للطائرات"إسرائيل" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٦  بعقد قمة إسالمية عاجلة لحماية األقصىالتميمي يطالب  .٣٠
١٧  لى غزة عبر معبر رفح    إ معتمرا ١٤٧عودة  .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٩٣:         العدد       ٢٤/١٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

١٧  طوابير على المخابز المتبقية... أزمة الخبز تجتاح غزة .٣٢
١٧   معتقل عوفر في أسير٤٠٠يمنع الزيارة عن   االحتالل .٣٣
١٧  ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم نارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطني: "أوتشا" .٣٤
١٨  نقسام الفلسطيني النهاء حالة اال"نداء نابلس"منتدى فلسطين يطلق  .٣٥
١٨  كنيسة القدساالحتالل يخنق: بطريرك القدس .٣٦
١٨ طائفة الالتين في غزة تلغي قداس الميالد احتجاجاً على استمرار الحصار .٣٧
   

   :اقتصاد
١٨ والرات من غزة الستثمارها في تجارة األنفاق يجمعون ماليين الد"مستثمرون" .٣٨
   

   : األردن
١٩   إسرائيلية غير معلنة-عمَّان تتخوف من اتفاقات فلسطينية  :، الكويت،"الجريدة" .٣٩
١٩ حريات جبهة العمل االسالمي تستهجن سجن الدويك .٤٠
   

   :لبنان
١٩  "لكسر الحصار عن غزة ونصرة فلسطين" تشكيل لجنة دولية :لبنان .٤١
٢٠  لحود يحذر من تطورات تتبع االنتخابات اإلسرائيلية .٤٢
٢٠   يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية المركزيةاالنقسام: الحريري .٤٣
٢٠ اعتصام أمام السفارة المصرية في بيروت للمطالبة بفتح معبر رفح .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  عمر سليمان يطلب من جلعاد تأديب قيادات حماس حتى في دمشق": القدس العربي" .٤٥
٢١ بالضغط على حماس من أجل تعطيل الحوارمصر تتّهم سورية ": الحياة" .٤٦
٢٢   إلى غزةمصر تنتظر إذنا إسرائيليا إلدخال مساعدات غذائية .٤٧
٢٢  رفع حالة الطوارئ على حدود غزة: مصر .٤٨
٢٢  م لضمان نجاحها في العام الجديدعمرو موسى يطالب بإطار زمني لعملية السال .٤٩
٢٣  الحتواء التوتر في األراضي المحتلة" الرباعية"القاهرة تتصل بـ  .٥٠
٢٣  غزةحمالت اعتقال أعضائها بسبب موقفها من حصار  إخوان مصر يستنكرون .٥١
٢٣  في دمشق" الغوغائية"توضح عن تظاهرات غزة القاهرة تس .٥٢
٢٣  ليست هناك دولة تقوم بخدمة الشعب الفلسطيني في غزة قدر ما تقوم به مصر: نظيف .٥٣
٢٤  اكبر مصر تطرح خطة تهدئة خالل أيام تنص على وقف الهجمات وفتح المعابر بطاقة .٥٤
٢٤  تحذير مصري من خطورة المشروع اإلسرائيلي لربط البحرين الميت واألحمر .٥٥
٢٤  لحقوق اإلنسان" إسرائيل"مذكرة مصرية لألمم المتحدة حول انتهاكات  .٥٦
٢٤  من ضياع فرصة حقيقية للسالمإلى التهدئة وتحذر " إسرائيل"تركيا تدعو حماس و .٥٧
٢٥ والنفط" إسرائيل"أمريكا احتلت العراق من أجل : الطالباني .٥٨
   

   :دولي
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٢٥   الشرطة الفلسطينية قادرة على مواجهة تظاهرات قد تنظمها حركة حماس:سميث .٥٩
٢٥   مليون دوالر٨،٥ة بقيمة  يابانية للسلطة الفلسطينيمنحة .٦٠
٢٥  ال تقدم في عملية السالم بدون تهدئة دائمة: رئيس الوزراء الفرنسي .٦١
٢٦  لفهم الصراع في الشرق األوسط بلير يدعو إلى ادراك العقيدة .٦٢
٢٦  االحتالل يمنع وفدا تضامنيا اسبانيا من دخول شارع الشهداء بالخليل .٦٣

   
    :مختارات

٢٦   ألف دوالر٣١٦هدايا من القادة العرب بـ : سنوات٨حصاد رايس في  .٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  يل ماركوسيوئ... حتى ال تكون حرباًَ انتخابية .٦٥
٢٨  مصطفى الصواف... ليفني في القاهرة تبحث عن التهدئة .٦٦
٢٩   عبد الستار قاسم... قاع االنحدار الفلسطيني .٦٧
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  احتمال تنفيذ عملية قصف جوي.. ة على غزةتواصل االستعدادات اإلسرائيلية لحملة عسكري .١

 تسيبي ليفني وزيرة الخارجية     ، أن قنا عن وكالة    القدس المحتلة  من ٢٤/١٢/٢٠٠٨ الوطن، قطر،    ذكرت
وقالت في تصريحات نقلتهـا عنهـا        .في غزة ) حماس(اإلسرائيلية جددت امس تهديداتها بتصفية حركة       

في قطاع غزة ويجب إعـداد وسـائل        ) حماستان(أسمتها دولة   اإلذاعة اإلسرائيلية إنه يجب منع إقامة ما        
إنه في المدى الحالي يجب استعادة قوة الردع، وإن أي قرار يصدر            «وأضافت ليفني    .كثيرة لهذا الغرض  

مضيفة أن حماس هي الهدف وهـي العنـوان         ..»حيال قطاع غزة يجب أن يكون انطالقا من موقع القوة         
وزعمت أن إسرائيل غير معنية بالمس بالمدنيين حيـث   .يا واقتصاديالكل ما يحصل في قطاع غزة سياس     

وأكدت ليفنـي    .تم تحديد الهدف االستراتيجي الذي سيجري العمل على تحقيقه مع الوصول إلى السلطة              
للمدى البعيد هي إسقاط حركة حماس وحتى ذلك الحين يجب أن يستعيد الجيش             ) كاديما(أن سياسة حزب    

  .لهاقوة الردع حسب قو
ومن جهته قال شاؤل موفاز وزير المواصالت االسرائيلي إن التهديد اإليرانـي هـو المركـزي إال أن                  

واشار إلى أن القضاء على سلطة حماس هو        . التهديد الماثل في قطاع غزة هو اآلن على جدول األعمال         
أن حقيقـة وجـود     وأضاف  .» أن كل عملية تهدئة ال تتلوها عملية ردع تشكل مشكلة         «و.. الهدف األول 

  . هي مشكلة أخرى٢٠٠٦جلعاد شاليت، الجندي األسير في غزة منذ شهر يونيو لعام 
يقتـرب مـن نقطـة      ) الـشاباك (امس ان جهاز االمن االسـرائيلي       ) معاريف(من جانبها قالت صحيفة     

 صـباح   مشيرة الى ان االستعدادات للرد باتت في ذروتها حيث اجرى وزير الدفاع ايهود باراك             ..الغليان
أمس االول مشاورات للبحث في امكانية الرد بنار المدفعية نحو المناطق التي تطلق منهـا الـصواريخ                 

  .الفلسطينية وقذائف الهاون حسب الصحيفة
ذكرت مصادر اسرائيلية امس انه ضمن االستعدادات الجارية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فـي               و

ب هو االول من نوعه يهدف الى فحص استعداد الجهات المختصة           غزة اجري يوم االثنين الماضي تدري     
واضافت . بالدعاية االسرائيلية لتبرير سقوط عدد من المدنيين االبرياء جراء العمليات العسكرية في غزة              

المصادر ان التدريب اجري بمشاركة العشرات من رجال الدعاية من بينهم سكرتير الحكومة والنـاطقين               
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 والمكاتب الحكومية حيث جرى اسـتعراض سـيناريوهات تتـضمن اصـابة مـدنيين               بلسان الوزارات 
  .فلسطينيين خالل الهجوم 

اننا نـستعد الحتمـال اسـتخدام حمـاس         «وقال يردين فيتاكئي رئيس هيئة الدعاية الوطنية االسرائيلية         
ا كيفيـة انتقـال   وفحصنا سرعة ردنا وتتبعن..للفلسطينيين كدروع بشريه وتدربنا على مواجهة ازمة كهذه     

المعلومات بين الجهات المختلفة وطرق نقلها بنجاعة وكيف يمكننا المساعدة في نقل المعلومـات دون ان                
  .»نتحمل المسؤولية عن اي حادث قد يقع بشكل تلقائي

واصلت » مصادر أمنية«أن : الناصرةمن أسعد تلحمي عن مراسلها  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ الحياة، وأضافت
ونقلت . »في حال استأنفت إطالق القذائف الصاروخية«لحركة بعدوان عسكري كبير توجيه التهديدات ل

جميع االستعدادات لشن عملية عسكرية في غزة «عن مسؤول أمني قوله ان » يديعوت أحرونوت«
للتحضيرات العسكرية ما » الساعة الموقوتة«، وأنه بالنسبة إلى إسرائيل فإن »مستمرة كما خُطط لها

 ساعة ٢٤التهدئة التي اعلنتها لـ» حماس«ا هو مخطط لها وفقط في حال احترمت زالت تعمل كم
  . »يمكن البدء في التفكير بوقف عقارب الساعة الموقوتة«

أن إسرائيل اتخذت أول من أمس قراراً بشن هجوم جوي على القطاع في » هآرتس«وأفادت صحيفة 
، لكن إعالن »مع إبقاء موعد تنفيذه سرياً«نوبية، حال تواصل سقوط القذائف الفلسطينية على بلداتها الج

وأضافت نقالً عن مصادر سياسية رفيعة أن .  ساعة منع التنفيذ على ما يبدو٢٤وقف النار » حماس«
تحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق لمواصلة التهدئة، لكنها لم تشر إلى هوية هذه الجهة » جهة دولية«
  .»لحساسية الموقف«

يوئيل ماركوس من انجرار صناع القرار في الدولة العبرية وراء » هآرتس«معلقين في وحذر كبير ال
وهي دعوات صادرة أساساً في «دعوات عدد من السياسيين إلى شن عملية عسكرية واسعة في القطاع، 

 وتابع أن من يعتقد بأن في اإلمكان إسقاط. »فترة انتخابات عن سياسيين يتحدثون بمشاعرهم ال بعقولهم
فإما أنه ال يريد أن يسمع تقديرات الجيش اإلسرائيلي أو أنه يكذب «من دون احتالل غزة، » حماس«

وختم قائالً إن من يعتقد بأن عملية في . »وهل استطاع األميركيون أن يقضوا على طالبان؟... على نفسه
 مداها إلى يغالط ذاته ويضلل الناس، علماً أن حماس تملك صواريخ يصل«غزة هي عملية سهلة 

وأعتقد بأن القرار بالرد ... ضواحي بئر السبع، لكن هنالك في سلّم الردود اإلسرائيلية درجات كثيرة
  .»اتخذ

  
  "تطبيق الحدود لقانوناً إسالمياً" في غزة يقر "التشريعي": "الحياة" .٢

س في غـزة،     حما إلى في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون       أعضاء  أقر أخيراً  : فتحي صباح  -غزة  
وأثارت الخطوة التي تعتبر    ". تطبيق الحدود "للعقوبات قدمته الحركة، هدفه     " قانوناً إسالمياً "بالقراءة الثانية   

 القانون يتضمن عقوبات    أنسابقة غير متوقعة انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع، خصوصا           
الذي قدمتـه حكومـة     " ع قانون العقوبات  مشرو"وتصدرت  . بينها الجلد وقطع األيدي والصلب واإلعدام     

كـل مـساحة    "على نسخة عنه، مادة تعرف فلسطين على أنهـا          " الحياة" هنية المقالة، وحصلت     إسماعيل
، ما يشكل تراجعاً عن تمسك حماس بالحدود التاريخية         "جغرافية يمتد إليها نظام الحكم في السلطة الوطنية       

  ".من النهر إلى البحر"لفلسطين 
لقانون، خالل القراءة الثانية، في المجلس التشريعي الذي ينعقد في غزة ثالثة فقط مـن نـواب                 ورفض ا 

 مادة موجهة إلى الرئيس محمـود       ٢١٤وجاء في   . حماس هم سيد أبو مسامح ويحيى موسى وهدى نعيم        
  ".رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيساً للسلطة الوطنية"عباس بصفته 

الحدود، والقصاص والدية، والتعزير،    "، اعتبر أن األولى هي      "أصلية، وتبعية "ات إلى   ويقسم النص العقوب  
العزل من الوظائف، والمـصادرة واإلبـادة،       "، أما التبعية فهي     "والصلب، واإلعدام، والسجن، والغرامة   
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 على  ، عالوة "ال يجوز إسقاط الحدود بالعفو    "وشدد على أنه    ". واإلغالق، وحل الشخصي المعنوي ووقفه    
  .في حاالت القتل" ال يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إال بعفو من المجني عليه أو وليه"أنه 

الدية مئة من اإلبل أو ما يعادلها من النقود وفق مـا يقـدره   "، قال المشروع إن   "الدية"وفي فصل عنوانه    
  ".من حين إلى آخر القضاء الشرعي بعد التشاور مع الجهات المختصة

يعاقب باإلعدام كل فلسطيني ارتكب عمداً أحد األفعـال         " من المشروع على أنه      ٥٩لرقم  ونصت المادة ا  
حمل سالحاً ضد فلسطين لمصلحة عدو في حال حرب معها، كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبيـة                : اآلتية

 ضد مصلحتها، قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية ترتب عليـه            إجراءهفي شأن من شؤون فلسطين فتعمد       
 فلسطين لخطر الحرب أو قطع العالقات السياسية، التحق بخدمة جيش أجنبي في حال حرب مع                تعريض

فلسطين أو أوعز أو سهل للجند االنخراط في خدمة ذلك الجيش أو قام بإضعاف روح الشعب المعنوية أو                  
  ".قوة المقاومة عنده، وكل من يتجسس على فلسطين، خصوصاً في زمن الحرب

كل من  " على أن    ٨٤في عدد كبير من مواد مشروع القانون، إذ نصت المادة الرقم            وجاءت عقوبة الجلد    
وكل من يشرب خمـراً     ... يشرب الخمر أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً            

ـ                  اً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم، أو يشربها في مكان عام، أو يأتي مكاناً عام
  ".وهو في حال سكر، يعاقب بالجلد بما ال يقل عن أربعين جلدة وبالسجن مدة ال تقل عن ثالثة شهور

، وإهانة العقائـد الدينيـة،      )القمار(لعب الميسر   "واعتمد عقوبة الجلد لعدد من الجرائم والمخالفات، بينها         
. وغيرها" السمعة، واإلساءة، والسب  وارتكاب األفعال الفاحشة والفاضحة والمخلة باآلداب العامة، وإشانة         

  ".كل من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمن من مفصل اليد"ونص على أن 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  ضد الصواريخ العبثية ونحن اجتياح غزةبولن نقبل  التمديد مرفوض : مبارك بعد لقائعباس .٣

فلسطيني محمود عباس قلل من اقتراب استحقاق       الرئيس ال  أن   القاهرةمن   ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
واعتبر أنه سـيكون    .  يناير المقبل الذي تعتبره حركة حماس موعد انتهاء واليته         /التاسع من كانون الثاني   

يقـول إن االنتخابـات الرئاسـية       ) الدسـتور (القانون األساس   "وأشار إلى أن    ". يوماً عادياً بالنسبة إلينا   "
ونحن نسير حسب القـانون الـذي يـنص علـى تـزامن             . نون االنتخابات والتشريعية تجري حسب قا   

وقال في مؤتمر صحافي عقـب لقائـه         ".والمسألة ليست قضية تمديد، فهذا أمر مرفوض      ... االنتخابات
دعوت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، قبل       : "الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس      

وقلت إنني مستعد أن أسلم السلطة ألي جهة تـنجح          . ت تشريعية ورئاسية مبكرة   عام، إلى أن نبدأ انتخابا    
 كانون الثاني يوم عادي وليس وارداً أن يكون غير ذلك مـن الناحيـة               ٩لذلك، فإن   . في هذه االنتخابات  
  ".القانونية أو السياسية

ألة تم التوافق عليها مـع      هذه المس "وشدد على ضرورة استئناف الحوار الوطني الفلسطيني، الفتاً إلى أن           
 المصريين على هذه المسألة، وكـانوا متحمـسين لفكـرة أن الحـوار              األشقاءاتفقنا مع   : "وقال". مصر

 فشلت المساعي ال بد من أن تستأنف مـرة          وإذاالفلسطيني ال بد من أن يستأنف رغم أن حماس قاطعته،           
  ".ومرات، ألن الحوار مصلحة فلسطينية أساسية ومصلحة عربية

إنهاء التهدئة ال يجوز ومصر سـتعمل كـل         "ورأى أن   . وانتقد عدم تجديد حماس والفصائل اتفاق التهدئة      
وألسباب كثيرة  . مصر هي الالعب األساس في هذه القضية      "واعتبر أن   ". جهدها من أجل استعادة التهدئة    

 على عاتقها مـسؤولية     جداً، ال توجد جهة في العالم مؤهلة وأكثر قدرة وإمكانية من مصر لتقود وتحمل             
  ".الحوار والتهدئة: هاتين القضيتين
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باقية كما هي إلى أن يتم عقـد الحـوار وتـشكيل            "أن الحكومة الحالية    " الحياة"وأكد رداً على سؤال لـ      
ال يوجد لدينا أسرى وهـذه      : "وقال. ، نافياً وجود أسرى لدى السلطة الفلسطينية في الضفة        "حكومة أخرى 

  ".االعتقال السياسي مرفوض رفضاً قاطعاً... قضية عيب أن تذكر
هذا األمر يريح اإلسرائيليين،    " لتصدير مشكلة غزة إلى مصر، فأجاب أن         إسرائيليةوسئل عن محاوالت    

خالصة التصرفات واإلجراءات   : "وقال. ، في إشارة إلى حماس    "لكن هناك من يساعدهم على تحقيق ذلك      
. يتها تجاه قطاع غزة وإلقاء كل هذه المسؤولية علـى مـصر            من مسؤول  إسرائيلتساعد في أن تتخلص     

  ".وهذا أمر ال ولن نقبله وسنسعى بكل السبل إلى منع حدوثه
نحن ال يمكـن أن نقبـل أو أن         : "وعن وجود حملة ديبلوماسية وسياسية لتوفير غطاء الجتياح غزة، قال         

ونرفض ذلك رفـضاً    . ت أو المدفعية  نوافق على أن يتم اجتياح غزة أو حتى توجيه ضربات لها بالطائرا           
ونحن في الوقت نفسه ضد     . قاطعاً، ألنه يصب كله في خانة ضرب الشعب الفلسطيني وضرب مصالحه          
وسنبذل كل جهدنا من أجل     . الصواريخ العبثية التي تطلق بين الفترة واألخرى، وهذا ما اردده باستمرار          

  ".أن ال يحدث هذا أو ذاك
وقال . في وجه اتهامات قوى عربية وإقليمية للقاهرة بأنها تدعم حصار غزة          ودافع عن الموقف المصري     

مصر تبذل كل جهد لتشغيل المعابر وهي تسعى منذ البداية إلى أن تسير حركة المعابر مـن غـزة                   "إن  
  ".وإليها في شكل طبيعي

ـ    أن  حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٤/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن   وجاء في    اس قـال    الرئيس عب
، مشيرا إلى أن مصر تبذل      "مصر حريصة على أال يعاني الشعب الفلسطيني وأال يكون هناك حصار له           "

كل الجهود لفتح المعابر وقد عملت منذ البداية على أن تكون الحركة من وإلى قطـاع غـزة مـستمرة                    
أي "ئال   لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غـزة قـا         اتهامات أيورفض عباس توجيه     .وبشكل طبيعي 

، موضحا أن أغلب المساعدات اإلنسانية تمر لقطاع غزة         "إتهامات لمصر من هذا النوع مرفوضة وباطلة      
  .عبر مصر

  
  مخطّطات لوراثة فتحو ...ال تسمح بالتشكيك في شرعية عباس" األوضاع االستثنائية: "قريع .٤

 التعبئة والتنظيم في فتح أحمد       حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، مسؤول      : جيهان الحسيني  -القاهرة  
وشـدد علـى    ". مال سياسي للتخريب والسيطرة عليها    "الحركة يستخدم فيها    " مخططات لوراثة "قريع من   

األوضـاع  "وقـال إن    ". ال يحتاج إلى تجديد أو تأكيد شرعيته      "شرعية الرئيس محمود عباس، معتبراً أنه       
وأكد في مقابلـة     .اول قضية انتهاء واليته الشهر المقبل     ال تسمح بتن  " غير الطبيعية في الساحة الفلسطينية    

رئيس منتخب فاز في انتخابات رسمية وفترته في األحوال العاديـة تنتهـي فـي               "أن عباس   " الحياة"مع  
التاسع من الشهر المقبل، لكن األوضاع غير طبيعية، وحين ينتهي االنقالب يمكننا تناول هـذه القـضية                 

ها، لكن طالما بقي الوضع االستثنائي، فال يجوز التشكيك في شرعية الـرئيس             وإدراجها للبحث والبت في   
ما المصلحة في أن نظل نطعـن فـي شـرعية           : "وتساءل". في ظل اإلرباك واالنقسام السائد في الوطن      

ليس من مصلحة الفلـسطينيين     "وعما إذا كانت االنتخابات هي المخرج من االنقسام، رأى إنه            ".بعضنا؟
كيف سنجري انتخابات والوطن منقسم إلى شطرين؟ ال بد من معالجة الوضـع             ... انتخاباتالحديث عن   

  ".الداخلي وإعادة اللحمة الفلسطينية أوالً
األخوة في حماس يقولون إنهم سيطعنون في شرعية الرئيس، وأنا أسألهم لماذا حـين كـان                "وأضاف أن   

م تلتزم حماس ذلك، فلنبحث عن كيفية تعزيـز  الرئيس عباس يتمتع بشرعيته كرئيس وأقال حكومة هنية ل  
  ".وحدتنا عوضاً عن القيام بما سيرسخ هذا االنقسام ويؤكده

أن تتوجـه جميـع     "وأعرب عن أمله في      ".ال مستقبل لنا جميعاً كفلسطينيين إال بالوحدة        "وشدد على أن    
ـ  : "وقال". القوى الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس، إلى الحوار        م فـتح أن نـذهب إلـى        أتمنى باس
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أن تعيد محاوالتها ودعوتها للفصائل الفلسطينية ثانية في شكل نهـائي إلـى             "وتمنى على مصر     ".الحوار
  ".طاولة الحوار، وإذا لم نتفق حينئذ فلنذهب إلى صناديق االقتراع

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
 "وصمة عار"إلدخال مساعدات لغزة " إذن"انتظار مصر :  المقالةالحكومة .٥

 الثالثاء مصر على خلفية نيتها إرسال قافلة        ]أمس[ انتقدت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة اليوم       :غزة
وقال زياد الظاظا وزير االقتصاد      .مساعدات إلى القطاع ورفض السلطات اإلسرائيلية لذلك حتى اللحظة        

 إلى قطاع غزة هو وصـمة عـار         إن انتظار مصر إذنا إسرائيليا إلدخال مساعداتها      "في الحكومة المقالة    
وطالب الظاظا في تصريحات نقلتها مواقع إليكترونية القاهرة عدم          ".لمصر والعالمين العربي واإلسالمي   

انتظار هذا اإلذن وفتح معبر رفح فورا للبضائع واألفراد ، وحذر من أن اسـتمرار الحـصار وإغـالق            
 .رفض ذكرها" استخدام بدائل أخرىقد يضطرنا في الحكومة بغزة "المعابر بهذه الطريقة 

أن القيادة الفلسطينية في غزة لن تسمح للجوع بأن يحاصر الـشعب الفلـسطيني، والـدول                "وشدد على   
 ".العربية والعالم كله يشاهد موتنا البطيء بصمت مريب

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
  
 اء االنقسامالبرغوثي يحذر من مغامرة إسرائيلية في غزة ويدعو إلى إنهمصطفى  .٦

 مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، من مخاطر ما قـد             . حذر النائب د   :رام اهللا 
 لم تكتـف بحـصارها      "إسرائيل"وقال في تصريح مكتوب، إن      . تقوم به قوات االحتالل ضد قطاع غزة      

غامرة عسكرية في القطاع الذي     الظالم لمليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، بل باتت تحضر اليوم لم          
أن الحملـة االنتخابيـة     "وأضـاف   . يئن تحت وطأة نقص الغذاء والدواء والوقود وكل أساسيات الحيـاة          

اإلسرائيلية بدأت من غزة بالتهديد بشن عدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع فـي إطـار الـسباق                  
إنهـا  " وقال البرغوثي    ".ن يوصفون بالمعتدلين  االنتخابي بين األحزاب المتطرفة في إسرائيل بمن فيهم م        

لحظة الحقيقة التي يجب أن توحد الفلسطينيين وان يتم من خاللها استعادة الوحدة الوطنية وإنهـاء حالـة                  
  ". االنقسام التي تستغلها إسرائيل لمواصلة عدوانها في الضفة وغزة

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨ قدس برس
  
  لجهود إلعادة الوحدة للوطنفياض يجدد دعوته لضرورة مواصلة كافة ا .٧

صالح البشير فـي    . الخارجية األردني د   سالم فياض لدى استقباله وزير    . جدد رئيس الوزراء د   : القدس
مقر رئاسة الوزراء في رام اهللا دعوته لضرورة مواصلة كافة الجهود التي تضمن إعادة الوحدة للوطن،                

مجال، ومعبراً عن ثقته بمواصلة هذا الدور حتى تتكلل         مشيداً بالدور الذي يبذله األشقاء العرب في هذا ال        
ما يمكّن شعبنا من حماية وتحقيق مشروعه الوطني المتمثل في إنهاء االحـتالل             "جهودهم بالنجاح، وبـ    

  ".وإنجاز الحرية واالستقالل
ـ                  ب بدوره، أكد وزير الخارجية األردني وقوف األردن، وعلى رأسها الملك عبد اهللا الثـاني، إلـى جان

الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصـمتها القـدس علـى                 
  .١٩٦٧حدود العام 

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين
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  الحديث عن اعتبار غزة إقليما متمردا ينطوي على سذاجة: فياض .٨
 إذاال احد يفكر بعقالنيـة إال        "أن سالم فياض على  الفلسطيني   رئيس الوزراء    أكد: علي الصالح  -لندن  

 تغيير الواقع الفلـسطيني بمعـزل       إمكانيةال يمكن الحديث عن     " وقال "فغزة هي العنوان  .. فكر أوالً بغزة  
 " مستوى تطلعات شعبنا وطموحاته    أو المعيشي   أوهذا مستحيل سواء على المستوى السياسي       .. عن غزة 

التحويالت المالية مـن الـسلطة      "أن    النقاب    "األوسط الشرق" معه   أجرتهوكشف فياض في حديث شامل      
ونحـن فـي    .  مليون دوالر شهريا، هي التي تمنع االنهيار في القطـاع          ١٢٠ إلى غزة، التي تصل     إلى

 ينتهي، سنكون على استعداد للبدء في       أناللحظة التي يرفع فيها الحصار وهو حصار ظالم وجائر وال بد            
،  ينطوي علـى سـذاجة      متمرداً اعتبار غزة إقليماً   وأشار إلى أن     ".سرعأمشاريع جديدة في غزة بوتيرة      

  ."إطالقاال يمكن التفكير في غزة وال في أي جزء من الوطن بهذه الطريقة : "وأضاف
من ناحية، لـم    " وقال "ال يمكنني أن أتصور إطالقاً كيف يمكن أن تكون فتح ضد الحكومة           " على انه    وأكد

. طار جهد إنقاذ وطني في أعقاب االنقالب، وفتح هي رائدة العمـل الـوطني             تأت هذه الحكومة إال في إ     
ومن ناحية أخرى ليس لدي أو للحكومة أية توجهات مغايرة بأي شكل من األشكال لبرنـامج أو رؤيـة                   
منظمة التحرير الفلسطينية، ال في الشأن السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي، والمنظمة هي               

لجامع للفلسطينيين كافة وهي عنوان القضية والهوية وقائدة نضال شـعبنا وحاضـنة المـشروع               البيت ا 
الوطني ثم ان هذه الحكومة شكلت وفق الصالحيات الدستورية لألخ أبو مازن، الـذي هـو رأس هـرم                   

 فهم   في سياق  إليه وأما بالنسبة لموقف حماس من الحكومة، فال بد أن ينظر            ..النظام السياسي الفلسطيني  
موضوعي ودقيق لطبيعة مهمة الحكومة األساسية، والمتمثلة في جوهرها في تقوية مؤسـسات الـسلطة،     

ولكن وإن كنت أدرك دوافع مناهضة حماس للحكومة، إال أن ذلـك ال يعنـي               . التي انقلبت عليها حماس   
ة كبيـت ومرجعيـة     إطالقاً قبولي بمضمون موقف الحركة القائم أساساً على عدم القبول بالسلطة الوطني           

  ."للفلسطينيين كافة في األراضي الفلسطينية المحتلة
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  من القيام بعمل عسكري في غزة"إسرائيل" لمنع السلطة تبذل جهوداً: المالكي .٩

والنـاطق اإلعالمـي    [استقبل رياض المالكي وزير الشؤون الخارجيـة        :  وفا – الحياة الجديدة    -رام اهللا   
وتمت  .مساء أمس في رام اهللا وزير الخارجية األردني صالح البشير         ] ومة تسيير األعمال الفلسطينية   لحك

 استعادة الوحدة   إلىمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني الفلسطيني وسبل تفعيله قدماً وصوالً            
ل على تخوم غزة مع انتهاء      ورأب الصدع المدمر للقضية الفلسطينية إن استمر، والتدهور األمني الحاص         

 تـدمير   إلىالهدنة، والتهديدات اإلسرائيلية باجتياح غزة أو القيام بعمل عسكري كبير، ما سيؤدي بالنهاية              
 .الممتلكات وسقوط الضحايا من أبناء شعبنا العزل

 مـن  "ئيلإسـرا "وبين المالكي أن السلطة رئاسةً وحكومة تبذل جهوداً مع الواليات المتحدة وأوروبا لمنع          
 . مزيد من معاناة سكان القطاع فوق معاناتهمإلىالقيام بأي عمل عسكري يؤدي 

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  تتعمد إضعاف السلطة" إسرائيل: "المالكي .١٠

أكد وزير الخارجية والناطق اإلعالمي لحكومة تسيير األعمـال الفلـسطينية            : منتصر حمدان  -رام اهللا   
تعمل على تشويه صورة الحكومة مـن خـالل ممارسـاتها واعتـداءاتها             " رائيلإس"رياض المالكي أن    

المتكررة، معبراً عن قلق السلطة إزاء تصاعد احتماالت إقدامها على تنفيذ اعتداءات في قطاع غزة يدفع                
مـع  " إسرائيل"وعبر المالكي عن امتعاض السلطة من الطريقة التي تتعامل بها            .ثمنها األكبر المواطنون  

 إضعاف الـسلطة مـن   إلىتعمد " إسرائيل"إن " الخليج "ـود الحكومة فيما يتعلق بضبط األمن، وقال ل  جه
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 الحكومة تبذل قصارى جهدها من اجـل       أنوأوضح   ".خالل سلسلة االقتحامات واالجتياحات واالعتقاالت    
ستوطنين إضافة  بدأنا نلمس في الفترة األخيرة تصعيدا ملحوظا للم       "وأضاف   .ضبط األمن وإنهاء الفوضى   

 ٥٣ عملية اقتحام وزيادة     ٣٥٥ فلسطينياً، وتنفيذ    ٧١، مشيراً إلى اعتقال     " نشاط مماثل لجيش االحتالل    إلى
مرجعيـة  " سأنابولي"واشتكى المالكي من بعض المحاوالت الدولية لجعل نتائج مؤتمر          . حاجزا في الضفة  

  ".بديلة لقرارات الشرعية الدولية
 إمكان نشوب أزمة في رواتب موظفي غزة الذين يتقاضون رواتـبهم            إلىلكي  ومن جانب آخر المح الما    

  .السماح بنقل األموال" إسرائيل"من السلطة في رام اهللا، جراء رفض 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   تسعى السترداد أراضيها في القدس الغربيةالسلطة .١١

 األراضي الفلسطينية في القدس      كشف مسؤول فلسطيني أن السلطة تبذل جهوداً السترداد بعض         :رام اهللا 
وقال محافظ القـدس عـدنان      .  واتخذت منها عاصمة لها    ١٩٤٨ في العام    "إسرائيل"الغربية التي احتلتها    

  . في المئة من مساحة المدينة٤٠الحسيني إن أمالك الفلسطينيين في القدس الغربية تبلغ 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   شهرا٤٢ً بالسجن سلطات االحتالل تحكم على النائب عطون .١٢

أصدرت، أمس، محكمة االحتالل العسكرية حكماً على النائب في المجلس التشريعي أحمد             :القدس المحتلة 
عطون من مدينة القدس المحتلة بقضاء ثالث سنوات ونصف في سجون االحتالل إضافة إلى سنتين مـع           

غيير واإلصالح التابعة لحركة حماس     واتهمت المحكمة النائب عطون بالترشح على قائمة الت        .وقف التنفيذ 
ولم يبد محامي الدفاع فادي القواسمي اسـتغرابه         .م٢٠٠٦في االنتخابات التشريعية الماضية مطلع العام       

من مدة الحكم، موضحاً أن أحكاماً مماثلة صدرت بحق أعضاء المجلس المختطفين على خلفيـة التهمـة                 
  .ذاتها

والتي يقبع ثالثة من أبنائها في سجون االحتالل الحكم، واصـفة           بدورها، استنكرت عائلة النائب عطون      
وأكدت العائلة أن كل األحكام لن تثنـي         .إياه بالجائر بحق نواب الشرعية، ويهدف إلى النيل من عزائمهم         

  .النواب عن تمثيل من انتخبهم في االنتخابات التشريعية، مطالبة بتحرك دولي ومحلي لإلفراج عنهم
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   محاكمات النواب هو طعنة في ظهر الشرعية الدولية: المقالةوزارة األسرى .١٣

ون األسرى على أن ثلثي نواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون           ؤأكدت وزارة ش   :القدس المحتلة 
ين ثـالث    نائباً، فرضت عليهم المحاكم اإلسرائيلية أحكام تراوحت ما ب         ٤٠االحتالل والذين يبلغ عددهم     

وأوضحت الوزارة، في بيان لها صدر أمس، بأنه بعد إصدار أحكام بحق ستة من نواب               . وخمس سنوات 
) ٢٦(المجلس التشريعي قبل أيام، وصل عدد النواب المختطفين الذين صدر بحقهم أحكام متفاوتـة إلـى     

  .نائباً، بما فيهم من كان معتقالً ومحكوماً قبل االنتخابات التشريعية
 بيان الوزارة إلى أن استمرار محاكمات النواب على هذا الشكل الهزلي المسرحي هو طعنة فـي                 وأشار

 وجه االحـتالل وتجعلـه يتراجـع عـن ممارسـاته            فيظهر الشرعية الدولية التي ال تستطيع أن تقف         
عل من  اإلجرامية وانتهاكاته اليومية ألبسط قواعد حقوق اإلنسان وتنكره لكل نصوص االتفاقيات التي تج            

  وناشدت وزارة األسرى العالم ضرورة التحرك والتـدخل مـن          . هؤالء النواب حصناً صعباً للمساس به     
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أجل وقف سياسة االعتقال السياسي بحق النواب المنتخبين، ووقف محاكمتهم الباطلـة، والتأكيـد علـى                
  .حصانتهم ضد ممارسات االحتالل وتجاوزاته

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
 الشرطة الفلسطينية قادرة على مواجهة تظاهرات حماس في الضفة: يطاني برضابط .١٤

 ذكر ضابط الشرطة البريطاني كولين سميث الذي درب أفراد الشرطة الفلسطينية من :القدس، القاهرة
قادرة على مواجهة تظاهرات قد تنظمها "قبل االتحاد األوروبي إن الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

لدى الشرطة الفلسطينية اليوم قدرة كبيرة على مواجهة ": ، أمس"هآرتس" لصحيفة وأكد. "اسحركة حم
 ."تحد يتمثل بتظاهرات قد تخرج عن نطاق السيطرة

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الراي، الكويت 
  
 أبو شرار يؤكد وجود ضغوط من السلطة التنفيذية تمارس بحق القضاء الفلسطيني .١٥

األعلى المستشار عيسى أبو شرار عن وجود تدخالت وضـغوطات           أعلن رئيس مجلس القضاء      :رام اهللا 
تمارس بحق القضاء الفلسطيني من قبل السلطة التنفيذية وبدون استثناء، لكن هذه التدخالت ال تؤثر على                

جاء ذلك خالل ورشة عمل عقدت برام اهللا جمعت اإلعالميين الفلـسطينيين             .مصداقية القضاء الفلسطيني  
 اإلعالم المحلية بالجهاز القضائي الفلسطيني ممثال بالمستشار عيـسى أبـو شـرار              العاملين في وسائل  

 .والمسؤول اإلعالمي في مجلس القضاء األعلى األستاذ ماجد العاروري
 ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
  للقبض على المطلوبين من جند الشام نتعاون مع الجيش: ممثل منظمة التحرير في لبنان .١٦

 بيـروت للموارنـة المطـران    أساقفةة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي رئيس  طلع ممثل منظم  أ
على أجواء المخيمات الفلسطينية وعلى التنسيق المستمر مع الجيش اللبناني من اجل القضاء             "بولس مطر   

 المواضـيع   إلـى بحكم العالقة التي تربطني بالمطران مطر تم التطرق         "وقال زكي    ".اإلرهابعلى آفة   
ووضـعته بـصورة    . اإلسـرائيلية السياسية، فهو قلق على ما يجري في فلسطين وعلى االسـتعدادات            

 مـازن   أبو على زيارات الرئيس     وأطلعته.  حماس أعلنتهاالتطورات الجارية في فلسطين وبالتهدئة التي       
ائم في غـزة   جرأية من اقتراف إسرائيل الواليات المتحدة وموسكو وهو اليوم في القاهرة بهدف منع          إلى
  ". في الضفة الغربيةأو

ال توجد مفاوضات بـل     : "قال زكي " جند الشام "وردا على سؤال عن المفاوضات في شأن المطلوبين من          
نحن والجيش اللبناني وكل المسؤولين في محيط مخيم عـين الحلـوة نحـاول حـصر هـذه                  . متابعات

. كون المطلوبين يختبئون وراء النساء واألطفال      إغالقه نفتح ملفا ال نستطيع      أنالمجموعات التي تريد لنا     
وفـي  . وبالتالي فإن جهدنا مركز اآلن على حصرهم وإذا فكروا بعمل ما لن تكون الكلفة غاليـة علينـا                 

 الضرر بأبرياء فالكل متفق بما فيهم أهـل         إلحاقيمكن إلقاء القبض عليهم من دون        الوقت الذي نرى بأنه   
 ".بل أن نقتل الناسالمخيم على أن نقتل األفكار ق

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 
  
  ال شيء يلزم مصر بإبقاء معبر رفح مغلقا .. اكسروا حصار غزة:  للعربمشعل .١٧

خالد مشعل العرب خصوصا " حماس"دعا رئيس المكتب السياسي لحركة :  وكاالت-   العرب– عواصم
 لم تحترم التهدئة في مقابلة مع مصر إلى كسر الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، متهما إسرائيل بأنها

 .الفضائية بثت أمس الثالثاء" روسيا اليوم"قناة 
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المسؤولية تقع على العدو الصهيوني الذي لم . التهدئة انتهت بانتهاء مدتها المتفق عليها"وقال مشعل إن 
 ".يحترم استحقاقاتها، وهو يتحمل المسؤولية

لتهدئة عليه أن يراعي الحصار المفروض على شعبنا من يريد أن يتحدث معنا حول موضوع ا: "وأضاف
 ". ضحية ماتوا بسبب الحصار، نحن أمام مأساة٢٧٠أكثر من . الفلسطيني

لم يحصل وقف كامل للعدوان، .. العالم عليه أن يسال نفسه هل استثمر التهدئة استثمارا حقيقيا: "وتابع
نحن نحمل العدو الصهيوني . شعرون بالتهدئةوالسلوك اإلسرائيلي والدولي واإلقليمي جعل الناس ال ي
 ".المسؤولية عن انتهاء الهدنة وعدم التفكير أصال في تجديدها

ال "وأكد أن ". العالم يعرف أن الحصار سببه إغالق المعبر، ونحن طالبنا أن تفتح جميعها: "وقال مشعل
 ".مغلقا من الناحية القانونية) معبر رفح(شيء يلزم مصر بإبقاء 

 وأصر على أن. على الحدود المصرية" نطالب بفتح كل نقاط العبور، بما في ذلك معبر رفح: "فوأضا
نحن نطالب العرب وعلى رأسهم مصر أن . إسرائيل والواليات المتحدة تتحمالن مسؤولية الحصار"

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة ". يكسروا الحصار، ليس فقط عبر السفن بل عبر فتح المعبر
 بعد أن انتزعتها بقوة ٢٠٠٧السلطة في يونيو " حماس" مليون فلسطيني، منذ تسلم ٥,١يث يعيش ح

 .حزب الرئيس الفلسطيني محمود عباس" فتح"السالح من حركة 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
  "وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر: " يؤكد شروط تجديد التهدئةالزهار .١٨

محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس في تصريحات صـحافية ان  اكد  :غزة ـ اشرف الهور 
، لكن الزهار اكد في الوقت ذاته ان حركته         "يتطلب التزاما اسرائيليا باستحقاقاتها وشروطها    "تجديد التهدئة   

  .بشأن تجديد التهدئة مع اسرائيل" اتصاالت رسمية"لم تتلق 
التزام اسرائيل بشروطها واستحقاقاتها، خاصـة      "لجديدة بـ   واشترط الزهار موافقة حماس على التهدئة ا      
  ".وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  لن نقبل بتهدئة مجانية ولن نعود للحوار بذات السيناريوهات السابقة : المصريمشير  .١٩

قدس " في تصريحات لـ مشير المصري" حماس"عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قال : غزة
ما ورد في صحيفة األهرام اليوم على لسان الدكتور محمود الزهار ليس صحيحا، وهو افتراء لم ": "برس

يقله الدكتور الزهار الهدف منه إضعاف المقاومة الرافضة للتهدئة المجانية، ونحن نؤكد على موقفنا أن 
 نرفض أي حديث عن أي تهدئة بنفس الشروط العدو الصهيوني هو الذي اختار نهاية التهدئة، وأننا

السابقة التي أوصلت القطاع إلى حالة كارثية، كما أن اإلخوة المصريين فشلوا في إلجام العدو والتزامه 
  ".باستحقاقات التهدئة

ونفى المصري أي دور للرئيس محمود عباس ـ الذي بدأ اليوم زيارة إلى مصر يبحث خاللها مع 
 األوضاع الفلسطينية بما فيها التهدئة والمصالحة ـ ال من قريب وال من بعيد الرئيس المصري آفاق
الرئيس محمود عباس ال عالقة بموضوع التهدئة، فهو طرف يعادي الشعب : "بمسألة التهدئة، وقال

الفلسطيني والمقاومة بمالحقته لها في الضفة وتجريدها من سالحهاوتفريغ الضفة منها وإفراغها 
م بتحقير المقاومة وتسفيهها، وبالتالي الرئيس عباس ليس له أي عالقة بموضوع التهدئة، ألن لالحتالل، ث

التهدئة مرتبطة بمن يملك سالحها، وبالتالي ما يمكن أن يقوله بشأن التهدئة كأنه لم يكن وال قيمة له على 
  ".اإلطالق
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ليس " فتحاوية"بقة التي وصفها بأنها أن العودة إلى الحوار الوطني بذات الورقة السا" حماس"وأكد قيادي 
  . واردا

  ٢٣/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
   ساعة ٢٤ شهداء من كتائب القسام في أقل من خمسة .٢٠

استشهد مقاومان فلسطينيان من كتائب القسام، فجر اليوم األربعاء أثناء قيامهما بمهمة جهادية شرق              : غزة
داء الذين سقطوا من القسام منذ الليلة الماضـية         ليرتفع بذلك عدد الشه   ..مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة    

  .وحتى فجر اليوم إلى خمسة شهداء حسب ما أعلنت عنه الكتائب
مقاومين استشهدا فجر اليوم أثناء تأديتهما مهمة جهادية شرق         الوأفادت كتائب القسام في بيان لها اليوم أن         

م في بيان منفصل أن الشهداء الثالثة الـذين         وفي ذات السياق أعلنت كتائب القسا      .بلدة القرارة بخانيونس  
شمال القطاع هم من مجاهـديها دون       / نتيف هعسراه /استشهدوا مساء أمس الثالثاء بالقرب من مستوطنة        

 .أن تفصح عن أسمائهم
   ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  ا من سوريةم عدم وجود مخاوف لديهتؤكدان  والجهادحماس .٢١

، "الشرق االوسط"مصري احد قادة حركة حماس في قطاع غزة لـ قال مشير ال:  علي الصالح-  لندن
ردا على سؤال ان كانت هناك مخاوف لدى قادة حركة حماس في دمشق من اي تقدم على المسار 

إذ اننا ندرك ان عمقنا . ال مخاوف لدى حركة حماس على االطالق "، التفاوضي السوري ـ االسرائيلي
ربي واالسالمي وأن اي تحول حتى لدى سورية في هذا االطار ال يعني االستراتيجي هو في العالمين الع

ان عالقاتنا مع سورية والدول العربية عالقة اقوى من "واوضح المصري ". البتة ان تخلع سورية ثوبها
نحن مطمئون ولسنا قلقين من ذلك، هذا فضال "وتابع القول ". ان تخدش او ان تحول في اتجاهات اخرى

وهذا بالتأكيد ليس مؤشرا .  العربية في التعامل مع العدو الصهيوني كانت سوداوية وسلبيةعن ان الخبرة
الى امكانية حدوث اي تقدم على اي من المسارات، هذا فضال عن استبعاد الوصول الى مفاوضات 

  ".مباشرة
لثقل الحقيقي اوال ان ا" أما حركة الجهاد االسالمي فقالت على لسان خالد البطش احد قادتها في غزة 

ثانيا الجهاد لن تتأثر كثيرا بأي قرار . للحركة موجود على ارض فلسطين لمواجهة العدو الصهيوني
سوري متعلق بالتسوية مع اسرائيل، رغم قناعتنا ان الدولة السورية هي دولة مسؤولة وصاحبة قرار 

مل ان ال يتجاوز أي ولكننا نأ": "الشرق االوسط"واضاف البطش في تصريحات لـ " سيادي سياسي
لكن اذا ما تم السالم بين سورية واسرائيل فقادة الحركة في . حراك سوري مصالح الشعب الفلسطيني

فاذا ضمن حق العودة لالجئين . دمشق هم في النهاية الجئون ووجودهم في سورية مرتبط بحق العودة
 في إطار اللجوء، فإن وضع الحركة لكن طالما بقيت القيادة موجودة. مع اسرائيل، فانه سيسهل عودتهم

ان سورية "واضاف ". لن يتأثر وال موقفها االستراتيجي بأي تسوية قادمة مع زعيم او نظام عربي
.. واجهت مثل هذه الشروط في الماضي ولم تطلب من اي زعيم فلسطيني مغادرة االراضي السورية

وجود القيادة هو ضمن وجود الالجئ وهذا ال بد من االشارة اليه بوضوح، ألن سورية تتفهم ان 
 ".الفلسطيني واسرائيل هي المسؤولة عن تهجيره

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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  ١٩٦٧من األراضي المحتلة عام % ١٠مشروع إسرائيلي لضم : حواتمة .٢٢
 طرح مشروعاً إسرائيلياً"قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة إن :  نادية سعد الدين- عمان 

القدس "من الضفة الغربية، ومساحات واسعة من  % ٧مؤخراً على الجانب الفلسطيني، يقضي بضم 
  .١٩٦٧من مساحة األراضي المحتلة عام  % ١٠، لتصل نسبتهما معاً إلى حوالي "الكبرى

، "الوضع الفلسطيني الراهن"وأضاف حواتمة في محاضرة ألقاها أول من أمس في مقر حزب حشد عن 
" بسغات زئيف"و" كمعاليه أدوميم"ضم المستوطنات الكبرى إليه "حتالل اإلسرائيلي يهدف إلى ان اال

من مستوطنة ) يونيو( حزيران ٤ كم من حدود ٢٢، وبداخل الضفة الغربية بعمق "غوش عتصيون"و
  ".أرئيل

لية السياسية العم"، رأى بأن "التصعيد اإلسرائيلي في قطاع غزة"وفي الوقت الذي حذر فيه حواتمة من 
ستتعطل في المرحلة المقبلة كنتاج التغيير اإلسرائيلي القادم، والمصاحب لوضع عربي فلسطيني واهن 

  ".ومنقسم
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 

  
 عواصم اقليمية لها مصلحة في تعميق االنقسام الفلسطيني: حواتمة .٢٣

ناك عواصم اقليمية لها مصلحة في تعميق       قال األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة أن ه        : عمان
االنقسام الفلسطيني ال الوصول إلى حل ينهي معاناة هذا الشعب الذي يرزح تحت الحصار واالحـتالل،                
مشيراً إلى أن قدوم حزب الليكود إلى الحكم في اسرائيل سيزيد االمور تعقيـداً وتـوتراً، مؤكـداً علـى       

  .ستزداد األمور شرخاً في الجسد الفلسطينيضرورة العودة إلى الحوار ألن عكس ذلك 
وأضاف في حوار في مقر حزب الشعب أن حركة حماس مسؤولة عن إفشال حوار القاهرة وهي التـي                  
انسحبت قبل يوم من بدئه تحت ذرائع ال يمكن القبول بها، مشيراً أن حماس تريد االحتفاظ بغزة ألطـول                   

حة الشعب الفلسطيني الذي يرنو الى الحـل والتوافـق          فترة ممكنة وهذا ليس في مصلحتها وال في مصل        
 .للخروج من هذا المأزق 

واشار حواتمة إلى أن وزراء الخارجية العرب طلبوا من الرئيس محمود عباس اإلستمرار فـي موقفـه                 
لغايات انجاز الحوار الفلسطيني منبهاً من خطورة أن تتخذ حماس مواقف متشددة بعد التاسع من كـانون                 

وهو اليوم الذي تنتهي فيه فترة رئاسة الرئيس عباس ، مضيفاً أن إقدام حماس على تسمية رئـيس                  الثاني  
للسلطة من طرفها يشكل خطيئة وحماقة كرى ولن تصب في ترطيب االجـواء بـل سـتزيدها تعقيـداً                   

 .وانقساماً
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

   
    ساعة  ٢٤ قصف الصواريخ بعد هدنة استمرت تستأنف الفلسطينية الفصائل .٢٤

استأنفت بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة الثالثاء اطالق الصواريخ وقذائف الهاون تجاه : ألفت حداد
المدن والبلدات االسرائيلية عقب انتهاء قرار وقف اطالق النار الذى تبنته الفصائل الفلسطينية امس 

 .االثنين لمدة اربع وعشرين ساعة 
وطنية ان الوحدة الصاروخية التابعة لها تمكنت من قصف موقع كيسوفيم فقد اعلنت كتائب المقاومة ال

ويـأتي هذا القصف بعد اعالنها بحوالي عشرين دقيقة عن  .العسكري الواقع شرق القرارة بقذيفتي هاون
وقالت الكتائب في بيانين منفصلين ومتتاليين ان هذا  .قصف قصـف موقـع كرم أبو سالم بصاروخ

 .طار الرد على االعتداءات اإلسرائيلية ومواصلة سياسة الحصار واإلغالق الخانقالقصف يأتي في إ
 ٢٣/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  "نموذجا في مكافحة اإلرهاب"جدار الفصل  ديعأولمرت  .٢٥
زار رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت، أمس، موقع عمل فـي جـدار الفـصل               : القدس المحتلة 

 ".نموذجا في مكافحة اإلرهاب   "حتالل في الضفة الغربية المحتلة، واعتبره       العنصري، الذي تبنيه دولة اال    
ينبغي االنتهاء من بناء الجـدار فـي        " وصرح أولمرت الذي تفقد أعمال البناء في منطقة القدس المحتلة           

 .، بحسب بيان صادر عن مكتبه)"إسرائيل(، وهذا أمر حيوي ألمن ٢٠٠٩منطقة القدس قبل نهاية 
 كلـم ويجـري     ١١٠وتم االنتهاء من بناء     .  كلم في قطاع القدس المحتلة     ٥١٦٤ر على طول    ويمتد الجدا 

في األماكن التي يوجد فيهـا الجـدار، توقـف          : "وقال أولمرت  . كلم بحسب البيان   ٥٠حاليا بناء حوالي    
 هذا الجدار تحول من مشروع أثار علينا المجتمع الـدولي إلـى           .. اإلرهاب ضد مواطني الدولة العبرية    

 ".نموذج للدفاع عن النفس من الهجمات اإلرهابية
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   يرون في دعوة ليفني للقاهرة موقفا سياسيا داعما لهـا في االنتخابـاتاإلسرائيليون .٢٦

قالت مصادر اسرائيلية ان زيارة وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني :  كفاح زبون- رام اهللا 
ومن المفترض ان تلتقي ليفني، اضافة الى . ، باعتبارها ليست في شرم الشيخ»اديةغير ع«للقاهرة 

الرئيس المصري حسني مبارك، برئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، ونظيرها المصري أحمد أبو 
وتقول المصادر االسرائيلية، بخالف ما أعلنته الخارجية المصرية، إن ليفني هي التي تلقت  .الغيط
 للقاء مبارك، هاتفيا من الوزير أبو الغيط اول من امس، الذي قال لها إنه رغم الفترة الحساسة من الدعوة

الناحية األمنية والسياسية في إسرائيل، فإنه معني بوصول ليفني إلى القاهرة إلجراء محادثات مباشرة مع 
 .الرئيس المصري
المصرية لليفني تهدف مع اقتراب موعد إن من الممكن االفتراض أن الدعوة » هآرتس«وقالت صحيفة 

االنتخابات للكنيست، إلى نقل رسالة مفادها أن مصر تدعمها، حيث أن مصر اختارت استدعاء ليفني، 
 .وليس وزير الدفاع إيهود باراك

إن دعوة ليفني جاءت بهدف منع تصعيد األوضاع األمنية في » يديعوت احرونوت«وقالت صحيفة 
كرية إسرائيلية هناك خاصة انها هي التي دعت غير مرة إلى شن هجمات واسعة القطاع ومنع عملية عس

الى ان دعوة ليفني المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة، وليس » يديعوت«واشارت . في القطاع
رئيس الحكومة المستقيل ايهود أولمرت، أو باراك، اللذين بأيديهما القرار بشن هجوم ضد غزة، من 

  . وقفا سياسيا من جانب مبارك عشية االنتخابات في إسرائيلشأنها أن تشكل م
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
   بسبب صواريخ المقاومةأشباح مدينة إلىبلدة سديروت في الجنوب تحولت  .٢٧

افادت معطيات اسرائيلية رسمية، الثالثاء، ان بلدة سديروت، الواقعـة فـي    :الناصرة ـ زهير اندراوس 
، تحولت الى مدينة اشباح، فقد قام ثلث السكان بتركها واالنتقال للعيش فـي بلـدات   جنوب الدولة العبرية 

اخرى ال تقع في مرمى صواريخ المقاومة، عالوة على ذلك، فان السكان الذين بقوا في المدينة يخـشون                  
 المعطيات  بسبب تهديد الصواريخ الفلسطينية، باالضافة الى ذلك، افادت       ) الشموع(االحتفال بعيد الحانوكا    

ان نسبة السكان الذين يعانون من اضطرابات نفسانية في ارتفاع مستمر، وان اكثر من اربعـين بالمائـة               
من السكان، خصوصا االوالد، بحاجة لعالج نفساني مستمر النّهم يعانون من حاالت الخـوف والكآبـة                

   .المستمرة
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اعس الحكومة نشرت االثنين في ارجاء البلـدة        وفي هذا السياق واحتجاجا على ما يسميه سكان البلدة بتق         

  . ال نريد البقاء في الدولة العبرية، نريد ان نقيم حكما ذاتيا: يافطات كبيرة كتب عليها بالبنط العريض
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  يفضلون الجوالن على السالم" اإلسرائيليين" وغالبية نتنياهو .٢٨

ووزيـرة الخارجيـة    " كاديمـا "جـددت رئيـسة حـزب        ):آي.بي.يو( وديع عواودة،    -القدس المحتلة   
" الليكود"، فيما أكد زعيم     "حماس"تسيبي ليفني، أمس، مطالبتها سوريا بوقف دعم حزب اهللا و         " اإلسرائيلية"

" هـآرتس "ونقـل موقـع     . بنيامين نتنياهو وقادة آخرون في الحزب رفضهم االنسحاب مـن الجـوالن           
السالم ليس قصاصة ورق أو صورة يتم التقاطها في الواليات المتحـدة             "االلكتروني عن ليفني قولها إن    

وهذا األمر يسري على سوريا أيضا التي       " اإلرهاب"والتوقف عن دعم    " اإلرهاب"وإنما السالم هو وقف     
  ".ينبغي عليها وقف دعمها لحزب اهللا وحماس

إننـا ال  "ضبة الجـوالن أول أمـس   بنيامين نتنياهو قد قال خالل جولة في ه" الليكود"وكان رئيس حزب    
نعرف ما الذي سوف يتفق عليه أولمرت خلف األبواب المغلقة، لكننا جئنا لنقول بـصورة واضـحة إن                  

  ".حكومة برئاستي ستبقى في هضبة الجوالن
يعارضون انسحابا كامال من الجوالن حتـى لـو         " اإلسرائيليين"من  % ٥٨وتبين نتائج استطالع جديد أن      

أنه يتعين على الجنود رفض األوامر في حال تقـرر          %  ٣٣في حين يرى    " اتفاقية سالم "ل  كان ذلك مقاب  
فيمـا رأى   " اتفاقية سـالم  "فقط انسحابا كامال من الجوالن مقابل       % ٢٧وأيد  . إخالء مستوطنات الجوالن  

  .أن االنسحاب من الجوالن مرهون   بالتطورات والظروف% ١٥
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  دد سورية بعملية عسكرية إذا زودت حزب اهللا بصواريخ مضادة للطائرات ته"إسرائيل" .٢٩

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب، مساء الثالثاء، النقـاب            :  زهير اندراوس  -الناصرة
 ت لسورية رسالة شديدة اللهجة بأنّها لن تقف مكتوفة األيدي إذا قامت دمشق بتزويد                عن أنإسرائيل وجه 

وقالت القناة الثانية في التلفزيون      .منظمة حزب اهللا اللبنانية بصواريخ مضادة للطائرات من طراز روسي         
سيط الذي قام بإيصالها إلـى      التجاري اإلسرائيلي إن الرسالة وصلت إلى دمشق، ولكنّها لم تُفصح عن الو           

  .الرئيس السوري بشّار األسد
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  بعقد قمة إسالمية عاجلة لحماية األقصى يطالب التميمي .٣٠

دعا قاضي قضاة فلسطين، ورئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، الشيخ :  منتصر حمدان-رام اهللا 
لى عقد قمة عاجلة لمواجهة األخطار المحدقة بالقدس والمسجد تيسير التميمي، منظمة المؤتمر اإلسالمي إ

تقف وراء " اإلسرائيلي"األقصى، مؤكدا في بيان أن جميع الدالئل والمؤشرات تؤكد أن حكومة االحتالل 
الجماعات اليهودية اإلرهابية المتطرفة التي تسعى إلى تدمير المسجد األقصى وتهويد القدس، موضحا أن 

ل تضع ثقلها الرسمي خلف هذه المخططات اإلرهابية وتدعمها لتنفيذ عمليات اقتحام سلطات االحتال
  .ضخمة للمسجد األقصى

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
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  معتمرا الى غزة عبر معبر رفح     ١٤٧ عودة .٣١
أعلن ناطق باسم المعابر الفلسطينية ان عشرات الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين تمكنوا :  ا ف ب- غزة 
 .مس من العودة الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصرفجر ا

 معتمرا من العالقين عبر معبر رفح الحدودي منذ ليل االثنين ١٤٧دخول "وقال عادل زعرب انه تم 
هؤالء المعتمرين كانوا متخلفين في الخارج منذ فترة ومنهم من ادى "واوضح ان  ".وحتى فجر امس

 ".فريضة الحج
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  طوابير على المخابز المتبقية... أزمة الخبز تجتاح غزة .٣٢

توقفت يوم الثالثاء معظم المخابز في قطاع غزة عن العمل، بسبب شح الدقيق،  :أشرف الهور -غزة
وشوهدت طوابير طويلة من السكان ينتظرون أمام بعض المخابز القليلة التي ال تزال مستمرة في عملها، 

  .واحدة'  خبزربطة'للحصول على 
، المتواجدة في ٤٧ مخبزا من أصل ٢٧وأعلن عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز ان 

األوضاع اإلنسانية هنا في أن وقال  .'بسبب نفاد الدقيق وغاز الطهي'غزة توقفت عن العمل بشكل نهائي 
  . يوما بيوم، والمطاحن أغلقت أبوابهاتتدهورغزة 

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
   معتقل عوفر في أسير٤٠٠يمنع الزيارة عن   االحتالل .٣٣

 أسير فلسطيني بحرمانهم من زيارة ٤٠٠) الثالثاء(أمس " اإلسرائيلي"أبلغت إدارة معتقل عوفر : أ ب د
كانون الثاني المقبل بعد المواجهات التي اندلعت قبل أيام بين / يناير١٩ذويهم ابتداء من يوم أمس وحتى 

  .سجن واألسرىإدارة ال
إن إدارة عوفر قررت سحب عدة "ونقلت مصادر حقوقية فلسطينية عن أسرى في المعتقل قولهم 

تسهيالت لهم إضافة إلى حرق وتمزيق الخيم وسحب األغطية الشتوية رغم البرد القارص الذي يسود 
راب عن الطعام حتى ، وأوضحوا أن كافة األسرى في معتقل عوفر قاموا بتعليق اإلض"المنطقة هذه األيام

   .مساء يوم السبت المقبل
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
 ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم نارتفاع ملحوظ في اعتداءات المستوطني: "أوتشا" .٣٤

أظهر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم المتحدة 
ة غير مسبوقة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون ضد ، أمس، حدوث زياد«أوتشا»

 حادثا استهدف فيه المستوطنون الفلسطينيين ٢٩٠ورصد التقرير  . المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
 ١٨٢ و٢٠٠٧ حادثا في العام ٢٤٣وممتلكاتهم خالل األشهر العشرة األولى من العام الحالي، مقارنة ب

 في حين سجلت حاالت اإلصابة والقتل بين الفلسطينيين بسبب هذه األعمال ٢٠٠٦في العام ،حادثا 
 ٧٤ و٢٠٠٧ حادثا في العام ٩٢ حادثا خالل العام الحالي مقارنة بـ١٣١ارتفاعا كبيراً، حيث سجل 

  ٢٠٠٦.حادثا في العام 
 من األطفال والنساء وكبار وأوضح التقرير أن نصف المصابين الفلسطينيين جراء هذه االعتداءات هم

 عاما، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى السياسة التي تعتمدها ٧٠السن الذي تتعدى أعمارهم 
ولفت التقرير إلى  . الحكومة اإلسرائيلية منذ عقود، وخصوصاً لجهة تسهيل وتشجيع أعمال االستيطان

ألي محاولة لتفكيك المستوطنات، محذراً « الباهظالثمن »أن المستوطنين ينفذون استراتيجية تقوم على 
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 الوضع أصبح يثير القلق في ظل آفاق حدوث تدهور، وزيادة أعداد القتلى والمصابين »من أن
 . "الفلسطينيين، وعدم تطبيق القانون، وزيادة وحشية النشاط االستيطاني

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
 ة االنقسام الفلسطيني النهاء حال"نداء نابلس" فلسطين يطلق منتدى .٣٥

نداء "أطلق منتدى فلسطين باتفاق جميع الفصائل واالطياف الفلسطينية ما اسماه :  كمال زكارنة-عمان 
لجمع مليون توقيع للمطالبة بوضع حد لالنقسام الفلسطيني والشروع بحوار وطني جاد وبالتحديد " نابلس

ستجابة لدعوة الدول العربية وبرعاية جامعة مطالبة حركتي فتح وحماس بالعودة الى طاولة الحوار ا
الدول العربية واالنطالق بحوار مسؤول يهدف الى انهاء اخراج الشعب الفلسطيني وقضيته من دائرة 

 .الشرذمة التي اوجدها االنقسام الداخلي الفلسطيني وتوظيف كل الطاقات لمواجهة االحتالل االسرائيلي 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  كنيسة القدساالحتالل يخنق: دس القبطريرك .٣٦

في « االحتالل والظلم»دعا بطريرك القدس لطائفة الالتين فؤاد طوال امس، الى إنهاء  :ا ف ب
االراضي المقدسة، معربا عن قلقه على مستقبل كنيسة القدس المحتلة، التي قال ان المستوطنات غير 

 . "تخنقها"الشرعية 
مع إخوتنا بطاركة الشرق األوسط، "وقال . قطاع غزة المحاصروتطرق بطريرك القدس إلى الوضع في 

نتوجه إلى أبنائنا وإلى جميع المواطنين في األراضي المقدسة، في ظل األوضاع المتردية في فلسطين، 
ونناشد .. والسيما الحصار الجائر المفــروض على غــزة وعــلى مئات األلوف من األبرياء فيها

ودوا إلى الوحدة في ما بينهم في إطار الشرعية الفلسطينية المعترف بها وليجنبوا الفلسطينيين انفسهم ليع
 . "أهلهم استمرار الحصار والمذلة

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  طائفة الالتين في غزة تلغي قداس الميالد احتجاجاً على استمرار الحصار  .٣٧

التي تسير وفقاً للتقويم الغربي ستلغي أكد راعي طائفة الالتين في قطاع غزة أن الطائفة المسيحية : غزة
 الخميس في مدينة غزة احتجاجاً على الحصار اإلسرائيلي -قداس الميالد المقرر منتصف ليل األربعاء

  .المفروض على القطاع
سيتم إلغاء قداس منتصف الليل المقرر في "وقال األب مانويل مسلّم راعي طائفة الالتين في غزة إنه 

واكد أن . "مقدسة في حي الزيتون بسبب األوضاع الصعبة والقصف والحصار اإلسرائيليكنيسة العائلة ال
ال مالبس وال أحذية وال أغذية وال ... هذا العام تحت الحصار من دون أي مقومات للعيد"العيد يأتي 

  ."هدايا بسبب الحصار وصعوبة الوضع االقتصادي لدى العائالت المسيحية والمسلمة
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
 يجمعون ماليين الدوالرات من غزة الستثمارها في تجارة األنفاق مستثمرون .٣٨

جمعوا » مستثمرين«كشف زياد الظاظا وزير االقتصاد في الحكومة المقالة في غزة، النقاب عن : غزة
بين ماليين الدوالرات من الفلسطينيين في غزة بحجة استثمارها في التجارة عبر األنفاق، مشيرا إلى أنه ت

  . أن هؤالء األشخاص يقومون بتوظيف هذه األموال في الخارج في صفقات غير معروفة المعالم
، قال الظاظا إن األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة اعتقلت "الشرق االوسط"وفي تصريحات لـ

يون دوالر  مل١٢ونجحت اجهزة الحكومة المقالة إرجاع .  مليون دوالر من الناس١٥شخصا قام بجمع 
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من هذه المبالغ ألصحابها، في حين يتم التحري عن مصير ما تبقى من هذه األموال إلرجاعها 
 .للمودعين

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  

  إسرائيلية غير معلنة-عمَّان تتخوف من اتفاقات فلسطينية  :، الكويت،"الجريدة" .٣٩
 السلطة الفلسطينية باتفاقات وحلـول مـع        أعرب االردن أخيراً تخوفه من تفرد     :  سامي محاسنه  -عمان  

االسرائيليين، تشمل بعض القضايا التي تمس المصالح االردنية الوطنية العليا، خصوصا قضايا الالجئين             
ـ    .والمياه والحدود والقدس   ان تخوف عمـان نـابع مـن توصـل          » الجريدة«وأشارت مصادر أردنية ل

 تحدثت عن خطوطها العريضة وزيرة الخارجية االسرائيلية        الفلسطينيين واالسرائيليين الى اتفاقات سرية،    
 .تسيفي ليفني، لكن نفاها بشدة رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع

وفي هذا السياق، وجه االردن رسالتين إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، حملهما وزير الخارجية االردني              
 . صالح البشير الى رام اهللا امس

ادر تؤكد الرسالة االولى دعم عمان للشرعية الفلسطينية، بينما تعبر الثانية عـن تخـوف               وبحسب المص 
تعامل السلطة مع االسرائيليين بما يخص مفاوضات السالم، والوضع في قطاع غزة، وتزايد             «أردني من   

 الـذي   حظوظ فوز حزب ليكود بزعامة بنيامين نتانياهو في االنتخابات المبكرة في فبراير المقبل، وهـو              
ويضيف المصدر ان االردن ينظر بحذر إلـى         .»يحمل أفكاراً تاريخية بحل القضية على حساب االردن       

التعاطي الفلسطيني مع اسرائيل، خصوصا ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمـود عبـاس كـان                
 .، الذي تم بال تنسيق مع أي دولة عربية»اتفاق اوسلو«عراب 

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  
  حريات جبهة العمل االسالمي تستهجن سجن الدويكلجنة  .٤٠

استهجنت لجنة الحريات وحقوق االنسان في حزب جبهة العمل االسالمي القرار الذي اصـدرته              :  عمان
المحكمة الصهيونية بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك وبعـض اعـضاء              

وق االنسان والبرلمانات العربية واالسالمية والعالمية والستنكار هـذه         المجلس، داعية منظمات ولجان حق    
  .االحكام والمطالبة باالفراج عنهم فورا وعن اكثر من عشرة االف اسير فلسطيني لدى الكيان الصهيوني

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
 

  
 " لكسر الحصار عن غزة ونصرة فلسطين" تشكيل لجنة دولية :لبنان .٤١

في العاصمة " اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ونصرة فلسطين"ت ترتيبات تشكيل دخل: بيروت
اللبنانية بيروت مراحلها النهائية؛ وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أمس، أنها ستضم، أحزاباً، 
ومؤسسات، ومنظمات حقوق اإلنسان، و الشخصيات، وإطاراً تنسيقياً تنتظم فيه المبادرات العربية 

 ". لية القائمة والعاملة من أجل كسر الحصار عن غزةوالدو
رئيساً " سليم الحص"وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتّفقوا على اختيار رئيس الوزراء اللبناني األسبق 

 . بشار شلبي بمهام أمانة سر اللجنة التحضيرية.شرفياً للجنة، وتكليف أ
لقد تنادت مجموعة من الشخصيات من مختلف : " بيانوحول فكرة اللجنة والهدف من تشكيلها؛ قال ال

الدول والقارات، بهدف تشكيل لجنة دولية تأخذ على عاتقها القيام بواجب كسر الحصار المفروض على 
اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ونصرة "قطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني، تحت اسم 

 . "فلسطين
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السلطات "، كما طالبوا "كسر الحصار بكل الطرق"تمعون على ضرورة وفي اجتماعهم األول ّأكد المج
 . ، حسب البيان"المصرية بالفتح الفوري والدائم لمعبر رفح للسماح بمرور األشخاص والبضائع

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
  يحذر من تطورات تتبع االنتخابات اإلسرائيلية لحود .٤٢

اليرزة، رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن في حضور استقبل الرئيس اميل لحود في دارته في 
 . النائب السابق اميل لحود

نبه الرئيس لحود الى ضرورة التحلي بروح وطنية بعيدا عن االعتبارات السياسية ": وقال الخازن
سحق المقاومة واالنتخابية في هذه المرحلة الخطيرة التي يزايد فيها المقبلون على االنتخابات االسرائيلية ب

واهاب باللبنانيين قيادات وقواعد شعبية، . الفلسطينية ولكل مقاومة تمثل خطرا على الكيان االسرائيلي
التيقظ من امكان حدوث تطورات بالغة الخطورة اثر االنتخابات االسرائيلية يمكن ان تتحول حربا اقليمية 

 مؤشراتها تظهر في االراضي الفلسطينية في سياق حروب اخرى تهدد بلف القارة االسيوية، وقد بدأت
 . «وبين الباكستان والهند

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
    يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية المركزيةاالنقسام: الحريري .٤٣

من الواضح اننا لن نباشر باي مفاوضات مباشرة : رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريريقال 
اما في ما يخص المفاوضات المباشرة بين سوريا . لحة الوطنية تقتضي ذلكمع اسرائيل الن المص

واسرائيل فنأمل ان يكون هناك سالم بينهما، فنحن لسنا ضد السالم، وهل نحن مع الحرب ضد السالم؟ 
نريد السالم العادل للبنان ولسوريا والخواننا الفلسطينيين، الذين نقف الى جانبهم في فلسطين مع الشعب 

ي يعاني في غزة، نحن مع الشعب الفلسطيني وضد االنقسام الفلسطيني الذي يحصل النه يؤثر سلبا الذ
 . على القضية الفلسطينية المركزية وعلى كل شعوب العالم وبخاصة الشعوب العربية

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير، 
 
  أمام السفارة المصرية في بيروت للمطالبة بفتح معبر رفح اعتصام .٤٤

طالب اعتصام نظّم أمس أمام مقر السفارة المصرية في بيروت الرئيس المصري  :وكاالت - بيروت
 .محمد حسني مبارك، بالعمل الفوري على إنهاء حصار قطاع غزة بفتح معبر رفح

تنفيذاً لقرارات "ورفع شبان شاركوا في االعتصام األعالم الفلسطينية، داعين مصر الى فتح المعبر، 
 ".جامعة الدول العربية

عدم االستجابة للضغوط "كما طالب المعتصمون الذي نظّمته فصائل فلسطينية ومنظمات شعبية، بـ 
احترام االتفاق "غير المقبول الوقوف وراء ما يسمى "، مشيرين إلى أنّه من "األمريكية واالسرائيلية
 ". الدولي حول المعبر
 ي إلى كارثة استمرار الحصار الظالم على شعبنا في قطا"وأشاروا إلى أنة من شأنه أن يؤدع غز

 ".إنسانية، ويهدد بإبادة جماعية أمام صمت دولي مريب وعجزٍ عربي فاضح
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   لعاد تأديب قيادات حماس حتى في دمشق يطلب من جمر سليمانع": العربيالقدس " .٤٥

القدس "لسطينية رفيعة المستوى لـ نقلت قيادات ف:  زهير اندراوس، وليد عوض- الناصرة، رام اهللا 
أمس الثالثاء، التقت اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية مؤخراً، أن " العربي

سليمان رفض التدخل لدى حركة حماس وإقناعها بتجديد التهدئة، بناء على طلب إسرائيلي، قدمه عاموس 
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إن سليمان كان في : وقالت القيادات. قبيل انتهاء موعد التهدئةجلعاد خالل لقائهما الذي جرى في القاهرة 
غاية الغضب واالنفعال من مقاطعة حماس للحوار الفلسطيني، الذي كانت مصر تعتزم عقده في القاهرة 

نوفمبر الماضي، معبراً عن شعوره باإلهانة لمصر ودورها نتيجة هذا / في العاشر من تشرين الثاني
على "عصابته"ل مسؤوليته إلى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والموقف، الذي حم ،

، وهما عضوا المكتب السياسي "العصابة"حد وصف سليمان، مشيراً في حديثه إلى اثنين من رموز هذه 
محمد نزال ومحمد نصر، حيث أشار اللواء سليمان إلى دورهما السلبي في التحريض على مقاطعة 

صاً محمد نصر الذي كان واضحاً موقفه السلبي خالل وجوده ضمن وفد حركة حماس الحوار، وخصو
واضاف أنه فوجئ بموقف حماس . نوفمبر الماضي/  تشرين الثاني٤الذي التقى سليمان يوم الثالثاء 

بمقاطعة الحوار، ألن الوفد الذي التقى سليمان أبدى موافقته على المشاركة في الحوار، وأن هذا الوفد 
موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب . م قيادات مؤثّرة في حركة حماس، حيث كان يتكون من دض

وقال اللواء عمر ). وهما من قيادة حماس في قطاع غزة(خليل الحية . محمود الزهار ود. السياسي، ود
 وفد حماس من إن مشعل دعا إلى لقاء جماعي، في مساء اليوم الذي عاد فيه: سليمان للقيادات المذكورة

الجهاد اإلسالمي، والقيادة العامة، والصاعقة، وأنّه قام : القاهرة، عقد في مكتبه وحضرته قيادات
بتحريض هذه الفصائل على اتخاذ قرار بعدم المشاركة في حوار القاهرة إال بعد تنفيذ مصر ألربعة 

رية السورية فاروق الشرع، شروط تم وضعها، وأن مشعل التقى بعدها بيومين مع نائب رئيس الجمهو
  .ووزير الخارجية وليد المعلّم، ونسق معهما الموقف بشكل نهائي، على حد قول المصادر

هناك :  وحول الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في حركة حماس، قال سليمان، وفق المصادر عينها
ك اتصاالت مكثّفة ومطولة تحالف بين مشعل وهنية في هذه المرحلة، وهما ينسقان مواقفهما، وهنا

بينهما، وأن مشعل استغل حالة الغضب التي تسود قيادات حماس في الضفة إلثارة جو عام في أوساط 
وحول األسباب التي . حماس القيادية، خصوصاً في القطاع النتزاع قرار عدم الذهاب إلى حوار القاهرة

لمصادر ذاتها، إلى أنه خليط من العوامل تقف وراء موقف مشعل السلبي، أشار سليمان، كما أكدت ا
 - اإليرانية (المتعددة، منها ما هو سياسي يتعلّق بارتهان حماس للتوجهات والحسابات اإلقليمية 

 فلسطيني قبل اتضاح - ، التي تفضل التريث وعدم االندفاع في الوصول إلى اتفاق فلسطيني )السورية
ائج االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة، وتسلّم الرئيس األمريكي التوجهات السياسية المستقبلية في ضوء نت

  . الجديد باراك أوباما وفريقه المهام في اإلدارة األمريكية، ونتائج االنتخابات اللبنانية المقبلة
ونقلت المصادر نفسها عن سليمان أنه قال لهم بأن مشعل وعصابته سيدفعون ثمن هذا الموقف، وأنه قال 

إن قيادة حماس أصابها الغرور، وهي تتعامل مع مصر بفوقية واشتراطات، وأنه ال بد : ادلعاموس جلع
من تأديب هذه القيادات، حتى تستفيق من أحالمها على حد وصفه، وأنه يعتقد أنّ تأديب قيادات حماس ال 

يست بمنأى ينبغي أن يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل ال بد أن تشعر قيادات حماس في دمشق بأنها ل
عن الخطر كذلك، وهو ما أبلغه صراحة إلى غلعاد، كما أن سليمان لم يبد ممانعة في اجتياح إسرائيلي 
محسوب لقطاع غزة، يؤدي إلى إسقاط حكومة حماس، وعودة الشرعية إليها، حتى تنتهي معاناة قطاع 

  .غزة على حد قوله
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
  ية بالضغط على حماس من أجل تعطيل الحوارمصر تتّهم سور": الحياة" .٤٦

اتهم مصدر مصري موثوق به، سورية بالضغط على حركة حماس من أجل :  جيهان الحسيني-القاهرة 
 الفلسطيني، محمالً الحركة المسؤولية عما آلت وستؤول إليه األوضاع في - تعطيل الحوار الفلسطيني 

، تفاصيل الجلسة األخيرة التي جمعت رئيس "الحياة"ـ وروى المصدر ل. ظل استمرار االنقسام وتصاعده
المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان مع وفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة 
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موسى أبو مرزوق لوضع الترتيبات النهائية للحوار الذي كان مفترضا أن يعقد في القاهرة في التاسع من 
واضاف ان وفد ". أجواء إيجابية ومنفتحة"ي، مشيرا إلى أن الجلسة سادتها نوفمبر الماض/ تشرين الثاني

حماس الذي ضم قياديين من الداخل والخارج، طرح خالل هذه الجلسة رؤيته بانفتاح وأبلغ الوزير 
تحفظاته عن قضايا عدة وأبدى رغبته في تعديل نقاط عدة وردت في الورقة المصرية وعلى ترتيبات 

لدرجة أدهشت "أن سليمان وافق على جميع هذه التعديالت واستجاب لمطالب الحركة الحوار، موضحا 
لكن ... لقد عبروا عن سعادتهم وارتياحهم، خصوصاً قيادات حماس في الداخل: "، مضيفا"قيادات حماس

عند عودة وفد الحركة في الخارج إلى سورية تغير الموقف وتبدلت نبرتهم وبدوا مترددين في خصوص 
وقال المصدر إن مصر لبت كل التعديالت التي طالبت ". مشاركة في الحوار إلى أن أعلنوا مقاطعتهمال

بها حماس واستجابت لجميع مطالبها حرصاً على إنجاح الحوار، موضحا أن هذا االنفتاح الكبير الذي 
رقل الجهود تجنب حدوث أي مفاجآت على طاولة الحوار قد تع"أبدته مصر مع وفد الحركة كان بغرض 

والمساعي المصرية الحثيثة التي بذلت على مدى اشهر من أجل معالجة االنقسام وضمان أن يتوج هذا 
الحوار باتفاق مصالحة حقيقي يعيد إلى الشعب الفلسطيني وحدته ويمكنه من إقامة حكومة وفاق وطني 

 كانت حريصة على ضرورة تمهيداً لإلعداد النتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، مشدداً على أن مصر
ألن استمرار االنقسام سيقوض كل اآلمال في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويهدد "طي هذه الصفحة 

  ".القضية الفلسطينية برمتها
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   إلى غزة تنتظر إذنا إسرائيليا إلدخال مساعدات غذائيةمصر .٤٧

ظر إذنا إسرائيليا إلدخال مساعدات غذائية مقدمة تحدثت مصادر إعالمية مصرية رسمية أن مصر تنت
.  مليون دوالر، وهو ما أكدته السفارة الفلسطينية في القاهرة٦٠من الهالل األحمر المصري بقيمة 

وتتوقف قافلة المساعدات المصرية على معبر كرم أبو سالم اإلسرائيلي شرق رفح منذ ثالثة أيام ، 
بالدخول فيما تشترط السلطات اإلسرائيلية وقف إطالق الصواريخ لفتح بانتظار التصريح اإلسرائيلي لها 

 .المعبر
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 

  
 رفع حالة الطوارئ على حدود غزة : مصر .٤٨

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة :  شادي محمد-العريش 
 من الحدود مع غزة تحسبا ألي طارئ قد يحدث بسبب األوضاع االستعداد والطوارئ بالمحافظة القريبة

وأضاف ". إسرائيل"الملتهبة داخل القطاع غزة بعد وقف التهدئة بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس و
نخشى حدوث أية : "المحافظ، خالل اجتماع للمجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء أمس الثالثاء،

قد تحدث .. ين للضغط على مصر من أجل تدخلها في موضوع التهدئةتصرفات من جانب الفلسطيني
تجاوزات من البعض ومحاولة الدخول إلى األراضي المصرية هروبا من الحصار واالعتداءات 

  ".اإلسرائيلية على قطاع غزة
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر،  

  
  ديدعمرو موسى يطالب بإطار زمني لعملية السالم لضمان نجاحها في العام الج .٤٩

 لم يكن عاما ٢٠٠٨قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو إن عام : مسعود الحناوي، محمد شعير
 هو العام المرصود لنجاح ٢٠٠٩ناجحا بالنسبة لمسيرة عملية السالم، وعبر عن أمله في أن يكون عام 

قابة دولية حتى تنجح، العملية السلمية التي قال إنها البد أن تكون ذات إطار زمني محدد وتحت ر
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 عاما وهناك مقترحات عديدة حول كل نقطة، ١٦وخالف ذلك فإن كل شيء تقريبا تم التفاوض عليه منذ 
وأكد أن جميع األطراف الفلسطينية مسؤولة عن الخالفات فيما بينها . وقال إننا مللنا الزيارات والمقابالت

ا حماس أو فتح ولكن تهمنا القضية الفلسطينية وليس وكلها تطعن القضية الفلسطينية، وقال إننا ال يهمن
  .من المصلحة وجود فراغ رئاسي بعد انتهاء فترة رئاسة محمود عباس

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨األهرام، 
 
  الحتواء التوتر في األراضي المحتلة" الرباعية" تتصل بـ القاهرة .٥٠

ب تدخالً أكثر فاعلية من أكد مصدر دبلوماسي مصري، أن التطورات في األراضي المحتلة تتطل: دمشق
وشدد على مسؤولية .  اإلسرائيلي- اللجنة الدولية من أجل دفع المفاوضات على المسار الفلسطيني 

وقال إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بعث رسائل إلى أطراف . الرباعي الدولي لمنع تصعيد التوتر
  . الرباعي في هذا الصدد

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
  حصار غزة  منبسبب موقفها أعضائها  حمالت اعتقاليستنكرون  مصر إخوان .٥١

أدانت جماعة اإلخوان المسلمين حمالت االعتقال التي يتعرض لها أعضاؤها بسبب : أ.ب. د–القاهرة 
اعتقال ما يزيد على مئتي شخص من اإلخوان تحت ذريعة : "وقال البيان. موقفها من حصار قطاع غزة
فهل دعم المحاصرين جريمة؟ أم أن ، صرين في غزة أمر يستحق العجبقيامهم بواجب إغاثة المحا

الجريمة الكبرى تتمثل في الحصار الذي يفرضه الصهاينة على إخواننا في غزة والمشاركة فيه وعدم 
بضوابط إدارية وأمنية ثم تترك "وطالب البيان الحكومة المصرية بفتح معبر رفح ". النهوض لكسره؟

  ". هبوا ألداء هذا الواجب"وإطالق سراح من " ة إغاثة إخوانناللجهود الشعبية مهم
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

 
  في دمشق" الغوغائية" تستوضح عن تظاهرات غزة القاهرة .٥٢

قال مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية السفير عبد الرحمن صالح الدين، انه : الوكاالت
" الغوغائية"اهرة يوسف األحمد للتعبير عن قلق مصر من التظاهرات تم استدعاء السفير السوري لدى الق

وأضاف أن األحمد وعد . التي تم تنظيمها حول مقر السفارة المصرية في دمشق خالل اليومين الماضيين
 . بنقل هذه الرسالة الى حكومته

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
   قدر ما تقوم به مصرليست هناك دولة تقوم بخدمة الشعب الفلسطيني في غزة: نظيف .٥٣

اعتبر رئيس الوزراء المصري احمد نظيف ان االتهامات التي ترددها إيران بأن مصر تشارك في 
ليست هناك دولة تقوم بخدمة الشعب الفلسطيني في غزة "، معتبرا انه "غير مقبولة"حصار قطاع غزة 

جوار الشعب الفلسطيني مصر ستقــف دائما ب"وشدد نظيف مجددا على ان ". قدر ما تقوم به مصر
ولكن يجب ان يتم ذلك في إطــار من المشــروعية والتي تقول انه عندما تفتح المعابر وخاصــة 
معبر رفح يجب ان يتم ذلك في إطــار تنظيمي وفق االتفاقية الدولــية التي وقعت عليها مصر 

 ".بخـصوص هذا المعبر
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير، 
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  اكبر ل أيام تنص على وقف الهجمات وفتح المعابر بطاقةمصر تطرح خطة تهدئة خال .٥٤
، ان مصر تسعى الى ابرام تهدئة تستمر لمدة اطول، تشمل قطاع "القدس العربي"اكد مصدر مطلع لـ 

واوضح المصدر ان  .غزة في المرحلة االولى لها، وانه ربما يمتد نطاقها للضفة بعد وقت من سريانها
تعهدا اسرائيليا بعدم تنفيذ هجمات وتوغالت خالل هذه ) مرحلة االولىفي ال(مصر ستأخذ مقابل ذلك 
وذكر المصدر ان التهدئة الجديدة ستراعي شروط الفصائل الفلسطينية، بحيث  .التهدئة في الضفة الغربية

وغزة بطاقة اكبر مما كانت عليه في المرحلة " اسرائيل"يتم خاللها فتح المعابر التجارية الرابطة بين 
ابقة، والسماح لعدة سلع بالدخول الى القطاع، كانت ممنوعة طوال المرحلة السابقة، مقابل وقف الس

وتوقع المصدر ان تبادر مصر ضمن االتفاق الجديد ". اسرائيل"الهجمات التي تشنها الفصائل على جنوب 
، يسمح "ابقةبشكل متقطع، وافضل مما كانت عليه الظروف في المرحلة الس"الى اعادة فتح معبر رفح 

واشار المصدر الى ان مصر ستعد مشروع التهدئة بشكل . خالله بسفر المرضى والطالب والعالقين
نهائي، عقب زيارة ليفني للقاهرة، وان جولة جديدة من المباحثات بين الفصائل ومصر ربما تنطلق 

 ايضا سبل انهاء حالة االنقسام مجددا خالل االيام القادمة في القاهرة، الفتا الى ان هذه المباحثات ستناقش
  .السياسي الفلسطيني بين فتح وحماس

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  تحذير مصري من خطورة المشروع اإلسرائيلي لربط البحرين الميت واألحمر .٥٥

حذرت لجنة الشؤون العربية والعالقات الخارجية في مجلس الشورى المصري من خطورة : القاهرة
ي لحفر قناة بين البحرين األحمر والميت على النواحي البيئية والجيولوجية في منطقة المشروع اإلسرائيل
وطالبت اللجنة البرلمانية بأخذ رأي وزارات الخارجية والسياحة والبيئة في تلك القضية  .الشرق األوسط

   .السيما مع ما يتردد حول احتمال تأثير استخدام القناة المزمع إنشاؤها على قناة السويس
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  لحقوق اإلنسان" إسرائيل" مصرية لألمم المتحدة حول انتهاكات مذكرة .٥٦

قدمت مصر إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة مذكرة أكدت فيها تراجع أوضاع : القاهرة
تدعي تشجيع حقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة، وانتقدت ما سمته تجاهل الدول الغربية التي 

ودعم حقوق اإلنسان والديمقراطية لالحتالل الذي يعد أسوأ أشكال انتهاك حقوق اإلنسان، والزدواجيتها 
  . في تطبيق معايير احترام حقوق اإلنسان ولتسييسها المبادئ الدولية المطبقة في هذا المجال
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  من ضياع فرصة حقيقية للسالمإلى التهدئة وتحذر " إسرائيل" تدعو حماس وتركيا .٥٧

وأجرى رئيس . إلى الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة" إسرائيل"دعت أنقرة حركة حماس و: أنقرة
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان محادثات مهمة مع نظيره اإلسرائيلي إيهود أولمرت في أنقرة 

. سورية، ومسار التهدئة مع غزة ال- استمرت أكثر من خمس ساعات تناولت المفاوضات اإلسرائيلية 
وأكد ضرورة رفع الحصار عن القطاع . وطالب أردوغان أولمرت، بتجنب التصعيد العسكري في غزة

وضرورة التأني وعدم التسرع في اتخاذ القرار والحفاظ على التهدئة، بناء على طلب من رئيس الحكومة 
  .راه معه قبل لقائه أولمرت بساعتين في اتصال هاتفي أج،الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
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  والنفط" إسرائيل"أمريكا احتلت العراق من أجل : الطالباني .٥٨
قال الرئيس العراقي جالل الطالباني إن األمريكان جاؤوا الى العراق من أجل القضاء على : حسني محلي

. ا في المنطقة وال يهدد الشعب العراقي فحسبصدام حسين ألنه كان ديكتاتوراً خطيراً يهدد حلفاء أمريك
ولفت االنتباه الى األهمية البالغة التي توليها واشنطن لمنطقة الخليج ونفطها، وقال إن صدام حسين كان 
يشكل خطراً على الكويت والسعودية ونفطهما، كما كان يشكل خطراً أكبر على حليف أمريكا األساسي 

  .القضاء على صدام أنجزت عمالً مهماً بالنسبة لمصالحها في المنطقةوأضاف أن أمريكا ب". إسرائيل"
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  الشرطة الفلسطينية قادرة على مواجهة تظاهرات قد تنظمها حركة حماس:سميث .٥٩

 قال ضابط الشرطة البريطاني كولن سميث الذي درب أفراد الشرطة الفلسطينية من قبِل : وكاالت
إن الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية قادرة على مواجهة تظاهرات قد تنظمها االتحاد األوروبي 

لدى الشرطة الفلسطينية اليوم قدرة كبيرة «ونقلت صحيفة هآرتس الثالثاء عن سميث قوله  .حركة حماس
ثمة احتمال لمواجهات في «: مضيفا. »على مواجهة تحد يتمثل بتظاهرات قد تخرج عن نطاق السيطرة

 .»، لكن توجد قدرة على مواجهتها أيضايناير
ويشير سميث بذلك إلى موقف حماس التي تطالب بتنحي الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن منصبه 

 يناير المقبل بادعاء انتهاء فترة واليته وأنه ينبغي تسليم المنصب لرئيس المجلس التشريعي ٩بحلول يوم 
  . ٢٠٠٦جون اإلسرائيلية منذ يونيو العام الفلسطيني عبدالعزيز دويك المعتقل في الس

 بفرضها القانون اإلسرائيلي عليها "إسرائيل"وتطرق سميث إلى ضواحي القدس الشرقية، التي ضمتها 
وتمنع الشرطة الفلسطينية من التواجد فيها من جهة، وتعتبر مناطق مهملة وال تُقدم فيها الخدمات من 

اق إن قرار منع الشرطة الفلسطينية من التواجد في أحياء القدس وقال سميث في هذا السي. الجهة األخرى
   .الشرقية يلحق ضررا بالقدرة على تطبيق القانون

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  مليون دوالر ٨،٥ بقيمة  يابانية للسلطة الفلسطينيةمنحة .٦٠

 مليون ٨ر٥ بقيمةفلسطينيةالسلطة ال امس على اتفاقية منحة مع الحكومة اليابانيةوقعت :  بترا-ام اهللا ر
وأشار ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية تتسوشي كوندو إلى أن اليابان قررت استئناف برنامج . دوالر

من اجل رفع  ١٩٩٨ المساعدات الثنائية لفلسطين، موضحا إن هذا المشروع هو االول من نوعه منذ عام
ه بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على وأكد كوندو التزام بالد .مستوى الحياة في فلسطين

قال رئيس وزراء حكومة تصريف االعمال الفلسطينية  ومن ناحيته .الصعيدين السياسي واالقتصادي
و مليون ٧٤٠ان اجمالي ما وصل إلى السلطة من مساعدات في هذا العام يقدر بنحو مليار  سالم فياض

 .ل حجم المساعدات ستصدر مع نهاية العام الحاليدوالر ، مشيرا إلى أن األرقام الدقيقة حو
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

    
  ال تقدم في عملية السالم بدون تهدئة دائمة: رئيس الوزراء الفرنسي .٦١

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون امس ان بالده ترى انه ال يمكن تحقيق اي :  ا ف ب- لقاهرة ا
 . والفلسطينيين بدون تهدئة دائمة في غزة"اسرائيل"تقدم في عملية السالم بين 

التي نرى اليوم "من اجل عملية السالم " لكافة الجهود التي تبذلها مصر"اكد فيون مساندة باريس حيث 
 ".الى اي مدى صار ملحا ان نعمل على نجاحها
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من جهة اخرى ، دعا رئيس الوزراء الفرنسي الى تعميق العالقات بين بالده ومصر معلنا عن 
  .استثمارات فرنسية في هذا البلد الذي ترى باريس انه استراتيجي

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  
  لفهم الصراع في الشرق األوسط بلير يدعو إلى ادراك العقيدة .٦٢

) دي تسايت( قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مقابلة مع صحيفة :د ب أ - برلين
أمر مطلوب وحيوي لفهم الصراع في ) أي عقيدة(اك العقيدة الدينية األسبوعية األلمانية أمس إن إدر
  .منطقة الشرق األوسط بشكل كامل

إذا لم تلعب العقيدة الدينية أي دور في القرن الحادي "وأضاف في مقابلته مع الصحيفة بنسختها األلمانية 
وفضال عن ذلك، فإن "وأضاف  ".والعشرين، وهو ما ال أستطيع تخيله، فإن شيئا ما حاسما سيكون مفقودا

ووصف النبي محمد ". أنا أقرا القرآن بانتظام يوميا.. اهتمام المرء بالديانات األخرى يجعل دافعه أكبر
  .بأنه قوة حضارية هائلة

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن 
  
  يمنع وفدا تضامنيا اسبانيا من دخول شارع الشهداء بالخليلاالحتالل .٦٣

ت االحتالل اإلسرائيلي، امس، زيارة وفد تضامني اسباني لمدينة الخليل، عرقلت قوا:  وفا–الخليل 
وتصدى جنود االحتالل ألعضاء الوفد األسباني البالغ عددهم  .ومنعته من دخول عدد من أحياء المدينة

 متضامنا، ومنعوهم بالقوة من دخول شارع الشهداء المغلق منذ مجزرة الحرم اإلبراهيمي في شباط ١٨٦
وسط المدينة، " بيت هداسا"، ومن زيارة مدرسة قرطبة األساسية لإلناث المجاورة لمستوطنة ٩٤ام من الع

في غضون ذلك، نظم أعضاء الوفد التضامني األسباني الذي يضم  .بدعوى أنها مناطق عسكرية مغلقة
أسبانية، برلمانيين وفنانين وأكاديميين ورجال أعمال وممثلي فعاليات ومؤسسات وشخصيات اعتبارية 

وطالب الوفد، على لسان . اعتصاما أمام الحاجز العسكري االسرائيلي المقام على مدخل شارع الشهداء
، باالفراج عن االسرى من سجون االحتالل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، "كريستينا دل بايه"رئيسته 

 ".للحاجة الماسة اليها"واعادة اللحمة لشطري الوطن 
 ٢٤/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

 
  ألف دوالر ٣١٦هدايا من القادة العرب بـ : سنوات٨ رايس في حصاد .٦٤

ليست " تعترف وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس بأن سمعة بالدها، :ا ف ب، اب، ا ش ا
 في الشارع العربي، بعد ثماني سنوات، خدمت فيها إدارة جورج بوش، وشاركت في الحروب "ممتازة

 ٣١٦، ولكنها حصدت فيها، للمفارقة، هدايا من قادة عرب، فاقت قيمتها "الديموقراطية"سم التي شنتها با
 . ألف دوالر

وبحسب تقرير مالي، تصدره وزارة الخارجية األميركية سنوياً، حصلت رايس على هدايا من القادة 
ة العرب، مشيراً إلى  ما تلقاه بوش وزوجته لورا، سوياً، من هدايا من القاد"ضعف"العرب، بلغت قيمتها 

 .  مليار دوالر٥٢أن كل ممتلكات الوزارة تزيد قليال عن 
 عقد من المرمر ٢٠٠٨ دولة في ،٤٦ومن الهدايا التي تلقتها رايس، التي ذكر التقرير أنها زارت 

 ألف دوالر، من ملك األردن عبد اهللا في كانون الثاني الماضي؛ بعدما كان قد ١٤٧والماس قيمته 
 دوالراً؛ ومجموعة ثمينة عبارة عن ٤٦٣٠ وزوجته الملكة رانيا، عقداً وقرطاً من الماس قيمتهما أهداها،

 ألف دوالر، من ملك السعودية ١٦٥عقد من الياقوت والماس وقرط من الماس وسوار وخاتم، قيمتها 
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 ألف ١٧٠ته  عقداً من الذهب والماس قيم٢٠٠٥ وكان قد قدم لها في العام ٢٠٠٧عبد اهللا في العام ،
 . دوالر

 ألف دوالر، بينما تلقت ١٠٠ قيمتها ٢٠٠٧أما بوش فتلقى هدايا من الملكين األردني والسعودي في العام 
 ١٠ ألف دوالر فضال عن أعمال فنية قيمتها نحو ٨٥زوجته لورا طقماً من الالزورد والماس قيمته 

رت غيتس من مسؤول بحريني سكيناً آالف دوالر من الملك السعودي، فيما تلقى وزير الدفاع روب
 .  دوالرا٣٢٠ دوالر، ومن ملك األردن خنجراً قيمته ٣٢٠٠مزركشاً قيمته 

وبحسب القوانين، ال يحق ألي مسؤول أميركي، بما في ذلك الرئيس ووزيرة الخارجية، االحتفاظ بأي 
التي تودعها، بدورها، األرشيف هدايا يتلقونها أثناء واليتهم ويتعين تسليمها إلى إدارة الخدمات العامة 

 . الحكومي
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨السفير،     

  
  حتى ال تكون حرباًَ انتخابية .٦٥

  يوئيل ماركوس
هـذا ال   . لم يقتل احد من الرشقات الصاروخية التي اطلقت بعد انتهاء التهدئة حتى كتابة هذه الـسطور               

مهور الهستيري عموما والـسياسيين     يعني اننا امام وضع يمكن التعايش معه، ولكن يبدو ان رد فعل الج            
على وجه الخصوص ينبع باالساس من حقيقة ان الدولة في موسم االنتخابات، وهي فترة يتحدثون فيهـا                 

بينما يعبـر الجمهـور العـريض عـن         . من البطن وليس من الرأس، والتضليل الديماغوجي في ذروته        
 على هذ النحو اال ان المتنافسين على الحكم         العصبية من الوضع ويكرر شعار عدم امكانية االستمرار فيه        

  . يضيفون الزيت على الموقدة العتبارات شخصية سخيفة
مطالبة الوزراء واعضاء الكنيست وزير الدفاع والجيش ــ بالدخول الى غزة ــ تبدو مثل خطابـات                

غلبيـة ابنائـه    ايلي يشاي هو االكثر اثارة للغضب من بينهم، يشاي الذي يمثل حزبا يكـرس ا              . انتخابية
االصحاء وقتهم وطاقتهم لدراسة التوراة بدال من الخدمة في صفوف الجيش، ومع ذلك يسارع الـى دق                 

يبدو انه يقوم من خالل ذلك بتمهيد الطريق لالنـضمام الئـتالف مـع              . طبول الحرب اكثر من الجميع    
  .بنيامين نتنياهو اكثر من اي شيء اخر
علومات المالئمة او االدوات التي تمكنه من اتخـاذ القـرار بـصدد          وألن الجمهور العريض ال يمتلك الم     

انـت تـسمع   . الخروج للحرب او عدمه، ال يوجد في هذه االيام من يمكن االعتماد عليه اال جهات االمن 
من اشخاص ال يقطنون في مدى الصواريخ وهم يطلقون نداءات الحرب، وال تفهم االساس الذي يجعلهم                

  .هل نسوا حرب لبنان الثانية ونتائجها الفتاكة بسبب اعتبارات متسرعة وفاسدة. ائقةيدعون الرجولية الف
تبلور هنا وضع غريب، يتهرب فيه الالعبون المركزيون في الساحة االنتخابية من المسؤولية ويلقون بها               

سك بيديها  تسيبي ليفني محسوبة منذ عامين على الثالثية التي تقود الحكومة وتم          . على كاهل جهاز االمن   
اال انها وايهود اولمرت مثلها ال يقوالن ما الذي يتوجب على الحكومة ان             . قرارات تتعلق بالحياة والموت   

  .تفعله، وانما يشيران نحو ايهود باراك
هو يبدو وكأنه لم يحسم امره بعد ان كان مطاردا للسالم وساعيا له اكثر              . باراك نفسه في معضلة سياسية    

تلمس الترددات، ومن المريح مواصـلة التهدئـة        " حماس. "زير دفاع صاحب سمعة   من ميرتس ام انه و    
 هذا يعني، ان بامكانهم بين الحين واالخر ان يواصلوا اطالق النار، وفـي              -ضمن الشروط المالئمة لها   

وضع ال يخطر بالبال    . نوع من التهدئة الساخنة في شروط مفتخرة      . نفس الوقت يتمتعون بمعابر مفتوحة    
  .عقل ان يكون تسوية او نظاما دائماوال ي

من الممكن االفتراض ان لباراك ايضا اعتباراته السياسية الشخصية قبل االقدام على عملية عسكرية فـي      
ولكـن ان   . ذلك النه يعرف تقريبا انه لن يكون رئيسا للوزراء في الواليات القادمة           . غزة باي حجم كان   



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ١٢٩٣:         العدد       ٢٤/١٢/٢٠٠٨ األربعاء :التاريخ

لدى ليفني ونتنيـاهو وزراء دفـاع       . د يفقد حقيبة الدفاع ايضا    واصل التردد والتصرف كما يفعل االن، ق      
بعد االنتخابات وفقا لنتائجها، قد تنشأ ضغوط مطالبة        . موشيه يعلون لليكود وشاؤول مفاز لكاديما     : بديلون

  .بالتنازل عن خدمات باراك في المجال الذي ال يوجد له فيه قرين
 ل الهستيريا والضغط، وانما بالعقل وبالتفكير المعمـق         ان كان هناك حل لمشكلة غزة، فلن يأتي من خال         

الدخول . وفي هذه المجاالت ال يوجد لباراك منافس خصوصا في تفكيره البارد والحاد مثل السيف             . اوال
هناك درجات متفاوتة في سلم الرد، والتي يتوجـب         . الى غزة ليس من نوعية العمليات الخاطفة السريعة       

هناك من يعتقدون ان على اسرائيل ان تتوجه لمصر واالردن وابو مازن            . حلةتدارس نتائجها في كل مر    
اوال، قائلة لهم ان الوضع الحالي ال يمكن ان يتواصل، ومعرفة رأيهم بالوصفة التي يقترحونها او يمكنهم                 

ـ                . ان ينضموا اليها   دريج ال يعقل ان يقفوا جانبا او ان يقوموا حتى بالتنديد باسرائيل ان تصرفت وفقـا لت
  .ردود الفعل الذي اعدته مسبقا

من المهم ايضا ان يكون السرائيل دعم دولي لكل عملية تتقرر ــ ذلـك الن التجربـة تـشير، اال ان                     
العملية التي تجري بين السكان المدنيين قد تتسبب بتهجم العالم كله علينا، ان قتل نساء واطفال ايضا في                  

  .العمليات
ط حكم حماس ــ ان كان االمر ممكنا عموما ــ من دون احتالل غزة،              من يعتقد ان من الممكن اسقا     

وهل نجح االميركيون في اقـتالع  . فهو ربما ال يريد سماع تقييمات الجيش االسرائيلي او انه يخدع نفسه        
  طالبان من افغانستان؟

ـ                    . ورمن يعتقد ان الدخول الى غزة في عملية محدودة هو مسألة عادية، يخـدع نفـسه ويـضلل الجمه
، والتي تستطيع الوصول حتـى يافنـه        "حماس"خصوصا في ظل الصواريخ الطويلة المدى التي تمتلكها         

ولكن هناك تدريجات كثيرة في سلم ردود االفعال التي تمتلكه اسرائيل، وانا اعتقد ان              . ومداخل بئر السبع  
  .د على حالة الطقساينما وجد الرعد سيكون هناك برق ايضا، واالمر يعتم .قرار الهجوم قد اتخذ

  هارتس"عن 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،

  
  ليفني في القاهرة تبحث عن التهدئة .٦٦

  مصطفى الصواف
أمس التقى الرئيس محمود عباس بالرئيس المصري حسني مبارك في أعقاب زيارته لموسكو وكان على               

للقاء خرج الرئيس محمود    جدول األعمال موضوع الحوار والحصار والتهديدات اإلسرائيلية وفي نهاية ا         
عباس لتحميل حركة حماس المسئولية لكل ما يجري في قطاع غزة وحملها فشل الحوار، وطالب الرئيس                
المصري باستئناف جهدها في هذا السياق من أجل إنهاء حالة االنقسام، والعمل على عقد تهدئة جديدة مع                 

 .االحتالل
يلية تسيفي ليفني في القاهرة العاصمة المصرية وسـتلتقي         وغداً الخميس ستكون وزيرة الخارجية اإلسرائ     

المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك وعلى رأس جدول أعمالها موضـوع التهدئـة               
ونعتقد أنها ستطلب من مصر العمل على التدخل لدى فصائل المقاومة لتجديد التهدئة لفترة جديدة، بعد أن                 

  .ينية تهدئة كانت معقودة برعاية مصريةأنهت قوى المقاومة الفلسط
ليفني قبل زيارتها للقاهرة صرحت تصريحات نارية تحمل في طياتها دعـوة للناخـب اإلسـرائيلي أن                 
انتخبوني لرئاسة الوزراء وسأكون من يخلصكم من حماس وعبر عملية عسكرية تقـضي علـى قطـاع      

لتهدئة، أمر محير، تهديدات ودعوات، ماذا      غزة، في نفس الوقت ليفني تتوجه إلى مصر من أجل تجديد ا           
  تريد تسيفى على األقل في المرحلة الحالية؟
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تريد تهدئة وتستجديها من قوى المقاومة في ظل الوضع         ) إسرائيل(الواقع أن ليفني تسعى إلى تهدئة، نعم        
التـي سـتكون    ، وهي توجه رسالة إلى الناخب اإلسرائيلي تقول إن كاديما           )إسرائيل(السياسي القائم في    

رئيسته في المرحلة القادمة هو من جلب الهدوء إلى اإلسرائيليين وهو من تمكن في المرة األولى في عقد                  
مرة أخرى وفي ذلـك     ) لو كان هناك تجديد     ( تهدئة من المقاومة الفلسطينية وهي التي تجدد هذه التهدئة        

 من الليكود الذي أظهـرت اسـتطالعات   عملية إغراء للجمهور اإلسرائيلي كي يعطي صوته لكاديما بدالً  
  .في المرحلة القادمة) إسرائيل(الرأي اإلسرائيلية تقدمه واعتبرت أنه من سيقود 

تريد تهدئة، دون أن تدفع ثمناً لهذه التهدئة، ألنها تريد هدوءاً مقابل هدوء، هذا الهـدوء                ) إسرائيل(نعم،  
الداخلية بعد أن تكون قد أقنعت الجمهـور اإلسـرائيلي       الذي تسعى إليه ليفني يمكنها لاللتفات إلى الجبهة         

  .بقدراتها على تحقيق الهدوء دون ثمن تدفعه للفلسطينيين وتحديداً حركة حماس
وفي نفس الوقت تهدد ليفني الفلسطينيين باالجتياح وهي اآلن من يشارك بشكل أكبر في صنع الـسياسة                 

ارجية الحكومة القائمة، هـذه التهديـدات اإلسـرائيلية         اإلسرائيلية ألنها رئيسة الحزب الحاكم ووزيرة خ      
) إسـرائيل (بإجتياح قطاع غزة  وتنفيذ عملية عسكرية واسعة أمر صعب التحقق، والمغامرة فيه تكلـف                

ثمناً كبيراً ال يقدر أي من قادتها الحاليين من تحمل نتائجها، إضافة إلى ذلك هذه التهديدات تعتقد ليفنـي                   
سيفاً مسلطاً على رقاب المقاومة الفلسطينية وقياداتها السياسية وتحديداً حركة حماس           أنها يمكن أن تشكل     

اليقينـي أن هـذه   ) إسرائيل(وتهديداً قد يجعلها تستجيب لتهدئة وفق شروط المزاج اإلسرائيلي، رغم علم  
  .التهديدات لن تؤتي أكلها مع حركة حماس

ع، ال في عهد كاديما وال في عهد نتنياهو لو فـاز فـي              اجتياح للقطا ) إسرائيل(ليس وارداً في حسابات     
االنتخابات القادمة، وسيكون أول عمل يقدم عليه نتنياهو لو فاز هو الهرولة إلى مصر وطلب تهدئة مـع                  

  .المقاومة الفلسطينية وتحديداً حركة حماس
راً من شروط المقاومة،    إذا فاز نتنياهو نعتقد أنه سيعقد تهدئة مع حماس في قطاع غزة وسينفذ جزءاً كبي              

ألنني أرى أنه يدرك أن القضاء على حماس على طريقة أولمرت وكاديما غير ممكن، لذلك سيعمل على                 
نفس سياسة شارون وهي أن يفتح على الفلسطينيين كل األبواب مما يغريهم ويؤثر عليهم في االنفضاض                

  .اس اقترب منها الناس أكثرمن حول حماس، ألن النظرية لديه أنه كلما شدد الخناق على حم
حمائم وصقور، ألن الهدف عند كاديمـا والعمـل والليكـود وكـل             ) إسرائيل(على العموم ال يوجد في      

األحزاب اإلسرائيلية هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر القضاء على مقاومته وعلى رأسها حمـاس،               
كل األبواب على غزة ليس الهدف منـه        ولكن كيف يتم ذلك، نجده مختلفاً من حزب إلى حزب، إذن فتح             

تحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني بل على العكس هو محاولة القناع الشعب الفلسطيني أن حماس هي من                
جلبت لهم الدمار، لذلك يجب أن يتغير موقفهم من حماس وأن يتخلوا عن تأييـدها، أو سـيكون العمـل                    

  .ة المطافالعسكري هو المالذ الذي سيهدد به نتنياهو في نهاي
تريد تهدئة اآلن وغداً وال تريد مواجهة مع حماس وال مع قوى المقاومة لو تم               ) إسرائيل(نخلص إلى أن    

أكثر من غيرهـا تـدرك مـا        ) إسرائيل(وقف الصواريخ والعمليات العسكرية في المرحلة القادمة، ألن         
 .سيجره العدوان على المنطقة من مخاطر

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
  
   الفلسطينياالنحدارع قا .٦٧

  عبد الستار قاسم
اعتقلت السلطة الفلسطينية مؤخرا المجاهد رجب عوني توفيق الشريف من نابلس والمطلـوب للقـوات               

لكـن  . الصهيونية منذ عدة سنوات، والذي سبق اإلعالن عنه شهيدا في محاولة لتضليل األمن اإلسرائيلي             
قد حصل على معلومات مكنته من القبض على هـذا          " لوطنأمن ا "يبدو أن األمن الفلسطيني الساهر على       
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هذا ليس حدثا منفردا، وإنما هو جزء من مسلسل يـومي تحتكـر األجهـزة األمنيـة                 . المجاهد الصلب 
فـإلى أي منحـدر ذاهـب الـشعب     . الفلسطينية بطولته، وذلك دفاعا عن المشروع الوطني الفلـسطيني    

له، فنقول إننا وصلنا معه خط النهاية؟ ليت السلطة تخبرنا          الفلسطيني، وهل هناك قاع معين يمكن أن يص       
  . فيما إذا كان هناك قاع، وتخبرنا عن حدوده إن وجد

أجـاب  " هل تريدون أن تكون ا لسلطة الفلسطينية لحـدا جديـدا؟          : "سأل فلسطيني يوما مسؤوال أمريكيا    
   We want it Lahd plus." نحن نريدها لحدا زائدا: "األمريكي

ثار أنـاس   .  أن منظمة التحرير الفلسطينية ستعترف بإسرائيل      ١٩٧٩ عاما وبالتحديد عام     ٢٩قبل  كتبت  
كثر في وجهي حينها، وسمعت الكثير من االتهامات والشتائم بخاصة مـن فـصائل منظمـة التحريـر                  

، قلت لطلبة جامعة النجاح في محاضرة عامة إن معارضة منظمة التحريـر             ١٩٨٢أما عام   . الفلسطينية
لروابط القرى ليست مبدأية، وإن الخالف فقط حول من يقود االستسالم، وإن المنظمة سـتقبل مـا هـو                   

مشروع روابط القرى أفـضل     . لقد خيبت المنظمة ظني وقبلت بما هو أقل       . معروض على روابط القرى   
احـدة مـع   من اتفاق أوسلو من حيث أنه كان يجمد االستيطان، ويقيم حكما ذاتيا في الضفة وغزة دفعة و       

. بدأت في حينه ضدي حملة شعواء من التخوين والتشكيك والتعامل مع العـدو، الـخ              . بيت لحم عاصمة  
كانت قيادة منظمة   . كان هناك من جنّد جيشا من المشككين الالعنين الذين قالوا بي أشياء كثيرة ومتنوعة             

سهولة كانـت تتهمـه بالخيانـة       التحرير في تلك الفترة تقوم بحملة دعائية قوية ضد كل من ينتقدها، وب            
طبعا هذه القيادة تشن هجوما شديدا اآلن ضد كل مـن يحـاول             . والعمالة للعدو، وكان هناك من يصدقها     

  . تخوين اآلخرين
، قلت لإلخوان في حركة فتح أثناء نقاش سياسي في معتقل النقب إن االحـتالل سـيؤجرهم                 ١٩٨٨عام  

لقد حملوا علي في حينه، وقالوا إنني ال أستطيع إدراك          . ينيينبعض سجونه لكي يعتقلوا المناضلين الفلسط     
  . ذكاء القيادة الفلسطينية

، كتبت بأن اتفاق أوسلو عبارة عن وصفة ممتازة لالقتتال الفلسطيني، فقالوا إن هذا تـشويه                ١٩٩٣عام  
 فكتبت قائال بـأن     وفي ذلك العام قالوا بأن اتفاق أوسلو سيعيد الالجئين إلى وطنهم،          . لإلنجازات الوطنية 

االتفاق لن يعيد الالجئين، وسيكون ركنا أساسيا فـي طـرد الفلـسطينيين الموجـودين فـي فلـسطين                   
  . ٤٨/المحتلة

هذا ألن الخلل داخل منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تركيبي وليس عرضيا، ومسألة التوقعات فـي               
  . ظل هذا الخلل ال تتطلب الكثير من الذكاء

، وأحاول أن أقرأ إلى أين أي قاع نحن الـشعب الفلـسطيني ذاهبـون،               ٢٠٠٨ي أواخر عام    نحن اآلن ف  
  : فأرى
  أمام األخوة في حركة فتح أن يختاروا بين تغييب فتح، واللحاق بالركب األمريكي الذي ال يقبل من                   -١

 يريـد   علـى مـن   . بقي في قلبه ذرة نضال، أو أن يبحثوا عن أعمال توفر لهم بعض تكاليف المعيـشة               
هنـاك  . المحافظة على راتبه أن يكون أسوأ من أنطوان لحد اللبناني، وإال فإنه سيوضع تحـت المجهـر     

  . كتاب عرب اآلن يصفون فلسطينيين بالفياضيين مقابل اللحديين اللبنانيين
غـدا  .   كان القبول بمشروع روابط القرى خيانة، أما اآلن فاتفاق أوسلو عبارة عن مشروع وطنـي                -٢

ن التمسك باألرض دربا من دروب التطرف، وعلى الوطني الصادق أن يبيـع أرضـه أو يبـارك                  سيكو
. مصادرتها ألن العدو سيقوم بإنشاء مصانع ومزارع يشتغل فيها الفلسطينيون ويكسبون لقمـة خبـزهم              

  . التمسك باألرض سيصبح جريمة بحق الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن لقمة الخبز ألطفاله
أمـا غـدا    . لفلسطيني الجيد هو الفلسطيني المتسول الذي يقدم خدمة للعـدو لقـاء الراتـب               اآلن ا   -٣

. فالفلسطيني الجيد هو الذي يبحث عن عمل خارج الوطن لكي يحول أمواال ألهله الجوعى في الـداخل                 
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 سيقولون للفلسطيني غدا إن عليه أن يكون منتجا، وسيدفعونه دفعا للعمل خارج الوطن بحجج وتبريـرات    
  . وطنية

إسرائيل تريد إقامـة دولـة اليهـود فـي          .   اليوم الخبز أهم من الحرية، وغدا الخبز أهم من الوطن           -٤
سيقولون إن الفلسطينيين في    . فلسطين، وال مكان للفلسطينيين في فلسطين، وعليهم إقامة دولة في األردن          

  . ني أن تنضم األقلية إلى األكثريةاألردن أكثر عددا من الفلسطينيين في الضفة وغزة، ومن الواجب الوط
بالتأكيد ما أقوله يرسم صورة قاتمة، لكنني حقيقة أرى الصورة الفلسطينية قاتمة، كما رأيتها قاتمة علـى                 

من المهم أن يكون المرء واضحا وأال يساهم في خداع هذا الشعب، لكن األهم هو               . مدى عشرات السنين  
لـدي الكثيـر مـن      . نع الظروف المالئمة لصورة مـشرقة     كيف نعمل من أجل قلب الموازين لكي نص       

المقترحات التي قدمتها للناس عبر الزمن، ويبدو أن الناس مهتمون بالمناكفات أكثر ممـا هـم مهتمـون                  
بالكاد تجد من يتفاعل معك عندما تقدم حلوال، لكنك تجد الصفحات مليئة بردود الفعل              . بالبحث عن حلول  

  . ت الفصائلعندما يتعلق األمر بمناكفا
هل سنصل إلى هذا الحد؟ قناعتي بأننا سنصل إذا بقيت السلطة الفلسطينية القائمة حالية ممـسكة بزمـام                  

لكن قناعتي أيضا أن موازين القوى قد اختلت، وال يدوم على ما            . األمور من خالل أموال الدول المانحة     
  .هو إال هو

  ٢٢/١٢/٢٠٠٨ ،موقع أخبارنا
  
  
  
  :كاريكاتير .٦٨

  
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨، يجالخل  


