
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجلس التشريعي في غزة ينفي مناقشة قانون العقوبات 
  هانة لمصرإلحوار لم يكن ا ةمقاطعوتؤكد أن " القدس العربي" تنفي ما نشرته حماس

  المجلس الوزاري منح الجيش ضوءا أخضر للعدوان على قطاع غزة : رائيليةمصادر إس
   غزة تعيش وضعاً كارثياً يؤكد أنالخضري

 من اجتياح غزة ألنه سينعكس سلباً على التنسيق األمني" إسرائيل"مصر تحذّر 

 الفصائل تقصف المستوطنات
والقسام .. بعشرات الصواريخ 

  تهدد بتوسيع دائرة النار 
 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٥  المجلس التشريعي في غزة ينفي مناقشة قانون العقوبات  .٢
 ٥  واألخير يدعم رئاسة عباس.. ان بالمبادرة العربيةتمسك ياإلمارات ووزير خارجية أبو مازن .٣
 ٦  اريخ ليس هواية عند الفلسطينيين الصووإطالق خرقت التهدئة "إسرائيل":مصطفى البرغوثي .٤
 ٦   لكل واحد منهم شهرا٤٠ًالحكم على ثالثة نواب من جنين بالسجن  .٥
 ٧ عباس يستبعد فلسطينيي الشتات من التعيينات في السلك الدبلوماسي": الفلسطيني لإلعالم" .٦

    
    :المقاومة

 ٧  على دول عربية وإسالمية لصالح إسرائيل الفلسطيني تجسساألمن: يكشف عن وثائقزالن .٧
 ٨  هانة لمصرإلحوار لم يكن ا ةمقاطعوتؤكد أن " القدس العربي" تنفي ما نشرته حماس .٨
 ٩   تمديد التهدئة لدى أي طرف وإلغاؤها كان باالجماعلم تسع ل" حماس: "نزال .٩
 ٩  المقاومة لن تطلب التهدئة ولن تعطيها مجاناً وستسمر في صد العدوان: موسى .١٠
 ٩   باعتقال أحد أعضائها وتعذيبه" أمن السلطة"الجهاد تتهم  .١١
١٠   فتح لن تقيم مهرجانا في غزة بذكرى انطالقتها .١٢
١٠   جرائم االحتالل ترتكب بغطاء الصمت العربي الرسمي : ناصيفرأفت  .١٣
١٠ القدس تتعرض ألخطر عملية انتهاك ونهب وسرقة: الجبهة الديمقراطية .١٤
١٠ وتدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية" الغذاء مقابل الهدوء"تؤكد رفضها لمعادلة " حماس" .١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١   المجلس الوزاري منح الجيش ضوءا أخضر للعدوان على قطاع غزة : مصادر إسرائيلية .١٦
١١  ترميم الكرامة الوطنية"الحكومة إلى شن هجوم في غزة من اجل  يدعو ياهونتن .١٧
١٢  في سورية" حماس"نائب وزير الحرب الصهيوني السابق يدعو لضرب  .١٨
١٢   ف بدقةجيش االحتالل سيستخدم راداراً جديداً يحدد مواقع إطالق القذائ :"معاريف" .١٩
١٢   المحكمة العليا ترفض إجراء تحقيق جنائي في قضية اغتيال صالح شحادة .٢٠
١٣  ةمن أهالي سديروت يرغبون بالمغادرة فوراً بسبب صواريخ المقاوم%  ٦٦: استطالع .٢١
١٣  "مجرمي حرب "ـك" حماس"و" حزب اهللا"خاص لمحاكمة أسرى " ئيليإسرا"جهاز قضائي  .٢٢
١٣  "الئحتها لإلرهاب" منظمة على ٣٥ تضيف "إسرائيل" .٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٤   غزة تعيش وضعاً كارثياً يؤكد أنالخضري .٢٤
١٤  والسلطة تدين... ة أسير فلسطيني في سجن إسرائيليوفا .٢٥
١٤   غزةغرب وتدمير منزل في قصف صاروخي اتإصاب .٢٦
١٥  لفلسطينييناتدعوان الى استمرار دعم  "هيئة رفض االحتالل"و" الدولية لكسر الحصار" .٢٧
١٥ ممشاركة في أعياد الميالد ببيت لحة من ال من مسيحيي قطاع غز٦٠٠تمنع " ئيلاسرا" .٢٨
١٥  أطفال ومعاقون يوجهون نداء عاجالً لحمايتهم من آثار الحصار:جباليا .٢٩
١٥  تنمويةورشة عمل حول التغيرات الديمغرافية وتبعاتها ال: البيرة .٣٠
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   :صحة
 ١٦   لتلقي العالج٣٠ أطفال فلسطينيين من أصل ٧وصول : دبي .٣١
 ١٦ عين الحلوة احتجاجاً على تدني التقديمات والخدمات الصحيةاعتصام في مخيم  .٣٢
   

   :بيئة
 ١٦  مة مياه خانقة بسبب تراجع المخزون الجوفيعيش أزتغزة : ورشة .٣٣
   

   :ثقافة
١٦ ألطفال فلسطين بعد ترجمتها في ماليزيا" حنين"إطالق سلسلة كتب  .٣٤
   

   :لبنان
١٧  لن يكون هناك سالم عادل دون حل عادل لقضية فلسطين: الحص .٣٥
   

   :ميعربي، إسال
١٧  مبارك يستقبل ليفني اليوم ويحاول ثنيها عن دعواتها لعملية عسكرية ضد غزة .٣٦
١٧  من اجتياح غزة ألنه سينعكس سلباً على التنسيق األمني" إسرائيل"مصر تحذّر  .٣٧
١٨  القانونية كسلطة احتالل عن قطاع غزة" اسرائيل" مسؤولية القاهرة تجدد التأكيد على .٣٨
١٨ الجامعة العربية تطالب بإخضاع جميع السجون اإلسرائيلية للرقابة الدولية العاجلة .٣٩
١٩   ساإلعالن عن استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية جاء بطلب من عبا: مصر .٤٠
١٩   مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالمالخارجية المصرية ترحب بإيصال .٤١
١٩ الوساطة المصرية تجري بعلم من وزراء الخارجية العرب: القاهرة .٤٢
١٩  "إسرائيل"لغاز لـ الحكومة المصرية تطعن في حكم وقف تصدير ا .٤٣
٢٠  القاهرة ترى أن المشكلة هي في الخالفات الفلسطينية ال في مكان الحوار .٤٤
٢٠   "العصابة" حماس بـ  مصر كبيرة ولها تاريخ وال يمكنها وصف قيادة: مصدر مصري .٤٥
٢٠   تعيش في حالة تخبط بشأن التعامل مع قطاع غزة" إسرائيل ":زعاترة .٤٦
٢١  عن فتح معبر كرم أبوسالم يعطل دخول قافلة مساعدات مصرية إلى غزة" إسرائيل"تراجع  .٤٧
٢١    شاحنة إلى غزة٢٠٠نواب مصريون يطالبون بتيسير وصول  .٤٨
٢١ التي تتعرض لها المصرية لحملة االعالميةمن ا السفير السوري يعبر عن قلق سوريا .٤٩
٢٢     سنبقى متضامنين مع الشعب الفلسطيني حتى يحقق النصر: رحسن جوه. النائب الكويتي د .٥٠
٢٢  ب إلغاء االحتفال بعيد يهوديقوى سياسية مصرية تطل .٥١
٢٢   وحماسجمعيات مصرية تتوقف عن إرسال مساعدات إلى غزة بسبب النزاع بين السلطة .٥٢
٢٢  بسبب مساعدته غزة أطباء مصر يعتصمون تنديداً باعتقال القاهرة مدير اتحاد األطباء العرب .٥٣
   
   :ليدو
٢٢  نقص احتياجات سكان قطاع غزة مسؤولية "اسرائيل" تحمل نالصي .٥٤
٢٣ مظاهرة أمام السفارة األميركية ببرلين تطالب بإنهاء حصار غزة .٥٥
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    :يرتقار
٢٣  "يحصن المملكة"ـل...  أوباما بعد تنصيبهالعاهل األردني أول زعيم عربي يقابل .٥٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  ياسر الزعاترة... عملية معقدة العتقال رجب الشريف .٥٧
 ٢٦  رحيل غرايبة... حقيقة التقارب بين الحركة اإلسالمية والحكومة في األردن .٥٨
٥٩. ٢٨  هشام عبداهللا... حصاد فلسطيني ُمر
٣٠  عدنان سليم أبو هليل... هل كان على حماس أن تبقى في التهدئة؟ .٦٠
٣٢  ياسر سعد. د... ماذا بعد انتهاء التهدئة ؟ .٦١
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  والقسام تهدد بتوسيع دائرة النار..  تقصف المستوطنات بعشرات الصواريخالفصائل .١

 األجنحـة المـسلحة لفـصائل       ، أن  فتحي صباح  ،غزة عن مراسلها من   ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
المقاومة الفلسطينية أمطرت مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أمس بعشرات الـصواريخ محليـة              

وشيع آالف الفلـسطينيين أمـس جثـامين الـشهداء           .من كتائب القسام  اً على استشهاد خمسة     الصنع، رد 
  .الخمسة

كتائب القسام وكل قوى "فوزي برهوم في تصريح صحافي أمس " حماس"من جهته، دعا الناطق باسم 
لسطيني المقاومة الفلسطينية واألذرع العسكرية إلى االستمرار في واجبها الوطني في حماية الشعب الف

والرد على جرائم االحتالل بكل حزم وبكل قوة حتى يحسب العدو الصهيوني ألف حساب ويفكر ألف 
أي رهان على التآمر والحصار "وأضاف أن ". مرة قبل أن يقدم على استهداف أي مواطن فلسطيني

  ".والتصعيد إلسقاط حماس وتدمير برنامج المقاومة رهان خاسر وسيسقط تحت ضربات القسام
ما تقوم به كتائب القسام من استمرارها في قصف المغتصبات الصهيونية هو في إطار الدفاع "واعتبر أن 

عن الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم الصهيونية المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني 
  ".القساموالمقاومين الفلسطينيين التي كان آخرها استهداف االحتالل ثالثة من أبناء 

لحكومة االحتالل الصهيوني المستمرة في ارتكاب حماقات ضد أبناء شعبنا، "وحمل تبعات التصعيد 
  ". ضحاياها من النساء واألطفال والشيوخ والمدنيين الفلسطينيين، مستخدمة كل وسائل القتل والدمار

وقالت في بيان إن ). شكلونا(روسية على بلدة المجدل عسقالن " غراد"صواريخ " كتائب القسام"وأطلقت 
سقطت في بلدات سديروت، "  قذيفة هاون٢٥ صاروخ قسام، و٢٤أطلقوا صاروخين غراد، و"عناصرها 

  .والمجدل، ونتيفوت وعاين هاشلوشا، بحسب مصادر إسرائيلية
ا ، في بيان أمس مسؤوليته"الجهاد اإلسالمي"، الذراع العسكرية لحركة "سرايا القدس"من جانبها، أعلنت 

واستهدفت طائرات استطالع ". قدس" صواريخ من طراز ٧عن قصف المجدل عسقالن وسديروت بـ
وقال الناطق . إسرائيلية منصات إلطالق الصواريخ في شمال القطاع من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات

غتياالت رداً على العدوان الصهيوني المستمر واال"إن إطالق الصواريخ جاء " أبو أحمد"باسم السرايا 
  ". والحصار المستمر

في بيان عـسكري،   أن كتائب القسام قالت غزةمن   ٢٤/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعـالم،     المرونشر  
نسخة منه، صدر بعد دك الكيان الصهيوني بعشرات الـصواريخ مـن            " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  
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وإدخال آالف جديدة   ) بقعة الزيت (لتوسيع  إن تصاعد حماقات االحتالل ستدفعنا      ": "غراد"و" قسام"طرازي  
  ".من الصهاينة في دائرة النار

هو رد طبيعي على االسـتباحة الـصهيونية        "على أن قصفها اليوم للمغتصبات والمواقع       " القسام"وأكدت  
  ".ألرضنا وشعبنا، والمتمثلة في إغالق المعابر وتشديد الحصار وتصعيد الجرائم العدوانية

ا وكتائبنا أكبر من أن تخضع لمنطق التهديد والوعيد الذي يكيله مجرمو الحرب ضدنا،              إن حركتن : "وقالت
علـى  : "وتابعت". فنحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى للدفاع عن شعبنا والرد على أي عدوان              

قادة الصهاينة المجرمين أن يدركوا أن أي قرار بعدوان على القطاع سـيفتح فوهـة البركـان نحـوكم                   
  ".سنجعلكم تبكون دماً ندماً على مجازركم وحماقاتكم ضد شعبناو

  مصادر طبية ذكرت أن عضوا بحركة حماسأن ،غزة من ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين،  وأوردت
استشهد وأصيب اثنان آخران في هجوم شنه الطيران اإلسرائيلي أثناء إطالقهم قذائف هاون تجاه معبر 

وأوضحت المصادر أن الشهيد يدعى يحيى  . األربعاء]أمس [ء اليومكيرم شالوم جنوب قطاع غزة مسا
 .الشاعر و ينتمي إلى كتائب القسام

  
  المجلس التشريعي في غزة ينفي مناقشة قانون العقوبات .٢

 رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني نفت أمـس أن يكـون            أن غزةمن   ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
اإلسالمي الذي نشرت   " أو درسوا أي مادة من مواد قانون العقوبات       ناقشوا،  "نواب حركة حماس في غزة      

وقالت رئاسة المجلس في بيان أرسلت نسخة عنـه إلـى            .أمس أن المجلس أقره بالقراءة الثانية     " الحياة"
لم يطرح على جدول األعمال، وفي حال ذلك، سـيتم اإلعـالم عنـه              "أمس، إن مشروع القانون     " الحياة"

اتبعت الوضوح والشفافية في جلسات المجلس التشريعي التي يتم نقلها فـي شـكل              " أنها   وأكدت". رسمياً
نود أن نوضح أن ما نُقل غير صحيح ويهـدف إلـى اإلسـاءة              : "وأضافت". مباشر عبر فضائيات عدة   

  ".والتشويه
 قدمتـه   أن توضح أن لديها نسخة عن مشروع القانون كُتب على غالفها اسمه والجهة التي             " الحياة"وتود  

ورقمه وعدد قراءاته في المجلس التشريعي، كما أن الصفحة األخيرة منه مذيلة باسم الـرئيس محمـود                 
  .عباس للتوقيع عليه بصفته رئيساً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية

المستشار اإلعالمـي    أن    حامد جاد  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٥/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن،   وأضافت  
 لم يناقشوا أية مادة مـن مـواد قـانون            حماس التشريعي في غزة إياد الفرا أعلن أن نواب كتلة        لرئاسة  

واعتبـرت رئاسـة     . ذلك القانون في حالة مناقـشته      إعالنالعقوبات المذكور وان الكتلة لن تتحفظ على        
  .التشريعي في غزة أن ما تم نشره في هذا الشأن استهدف اإلساءة والتشويه

 صـفحة وتـضمن   ٥٨الذي جاء في " مشروع قانون العقوبات"ي حصلت على نسخة من   وعلمت الغد الت  
 مادة أن اللجنة القانونية التابعة لكتلة حماس البرلمانية عقدت االثنين الماضي ورشة عمـل حـول                 ٢١٤

قانون العقوبات شارك فيها ممثلون عن مؤسسات حقوقية وقانونية لديهم النية بمعارضـة إقـرار هـذا                 
فيما وصف نواب ال ينتمون لحركة حماس الجلسات التي تعقدها كتلة حماس البرلمانية في غـزة                القانون  

  .بغير الشرعية
  
  واألخير يدعم رئاسة عباس.. ان بالمبادرة العربيةتمسك ياإلمارات ووزير خارجية أبو مازن .٣

هللا بـن زايـد آل      ، عبد ا  اإلمارات أكد الرئيس محمود عباس، ووزير خارجية        : العيسة أسامة -بيت لحم   
ودعا الرئيس، في مؤتمر صحافي عقده فـي         ."إسرائيل"نهيان، على التمسك بالمبادرة العربية للسالم مع        

 االحـتالل   إجراءات استئناف الحوار الوطني، بينما استنكر آل نهيان         إلى،  اإلماراتيبيت لحم، مع ضيفه     
وشدد الرئيس أبـو مـازن علـى         .بو مازن  للرئيس أ  اإلماراتفي األراضي الفلسطينية، وأكد دعم دولة       
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نعتبر هذا اليوم مناسبة عزيزة على      " لشعبنا، وقال    اإلماراتأهمية المساعدات والدعم اللذين تقدمهما دولة       
 ".قلوبنا، بزيارة سمو الشيخ عبد اهللا، لمهد المسيح واالطالع على األوضاع في األراضـي الفلـسطينية               

 الـداعم للـشرعية     األخيـر  في اجتماع وزراء الخارجية العرب       اتاإلمار موقف دولة    عباس إلى  وأشار
 .الفلسطينية

دائمة ومستمرة حتى يتمكن هذا الشعب الن يعيش حيـاة طبيعـة،            في غزة   ن تكون التهدئة    أ ا عباس دعو
 للتوقف عن عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومن مطلقي الصواريخ وقـف الـصواريخ              "إسرائيل" اودع

 حماس هي التي امتنعـت عـن        أنبالرغم من   " الحوار قائال    إلى مازن، حركة حماس     أبو ودعا ".العبثية
ن مصر ستبقى مـستعدة السـتقبال   أ وأظن للحوار، أخرى ندعوها مرة فإننا القاهرة للحوار،    إلىالذهاب  

فـي الـشهر     "وأضـاف  ".هذا الحوار ولن نقبل بديال عن مصر لتكون مقرا للحوار الوطني الفلسطيني           
ضي، طلب وزراء الخارجية العرب، من الشقيقة مصر االستمرار بجهودها، وأي بحث عـن بـديل                الما

 ". نثق ثقة كبيرة وغالية في مصرإنناأخر كوسيط للحوار غير مصر، هو أمر مرفوض من قبلنا، 
 انه   مازن وحكومته وقال،   أبوبما اسماها السياسة الحكيمة للرئيس      وزير الخارجية اإلماراتي     بدوره، أشاد 

 مازن، خاصـة بعـد اجتمـاع        أبو فلسطين لمقابلة الرئيس     إلى يأتي،  الرئيس اإلماراتي وبتوجيهات من   
وقـال   . مازن وثقة الدول العربيـة بحكومتـه       ألبي دعمه   أكدوزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي       

 مـن  إنن، ونحن نقول  مازأبو بتواريخ والية والتأخير التي تحاول التقديم    األطرافتوجد بعض    "الوزير
 مازن في قيادة هـذا الـشعب،        أبو يستمر   أنمصلحة الشعب الفلسطيني والعرب، ومن مصلحة المنطقة        

 ".رغم ما يكلفه ذلك من صحته وجهده
 ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   الصواريخ ليس هواية عند الفلسطينيينوإطالق خرقت التهدئة "إسرائيل": مصطفى البرغوثي .٤

 بخـرق التهدئـة مـع       "إسرائيل" مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية        .اتهم النائب د   :بيت لحم 
 إن" :وكالة معا ل قال خالل زيارته  و . استعمار ال تفهم التاريخ جيدا     أي مثلها مثل    وإنهاالفصائل الفلسطينية   

عنيـة بالتهدئـة وان      الصواريخ ليس هوايتنا وان الفصائل م      إطالق هي التي خربت التهدئة وان       إسرائيل
 من الفلسطينيين التزام الهـدوء فيمـا هـي واصـلت            أرادت إسرائيل أن بالتأكيدالتجربة الماضية تثبت    

  ". المعابر والعمليات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةوإغالقالحصار 
 مـن تجربـة     "ئيلإسـرا " بالقيام بعمل عسكري ضد حماس حذر البرغوثي         اإلسرائيليةوحول التهديدات   

 وأكثـر  شـدة    أكثـر  لم تحسب حساب قيام حزب اهللا الذي هو          وإنهااجتياح لبنان وطرد منظمة التحرير      
 صرامة من حماس    وأكثر شدة   أكثر ستجد قوى    فإنها هاجمت قطاع غزة     إذا "إسرائيل" إنوقال   .صرامة

 لـم يـستبعد     ،د قطـاع غـزة     ض "إسرائيل" تقوم بها    أنوحول السيناريوهات التي يتوقع      ".في المستقبل 
 باللعـب   اإلسـرائيليين  باجتياح شمال القطاع ومحور رفح واتهم العسكريين         "إسرائيل" تقوم   أنالبرغوثي  

  . تلحق بالسكانإنسانيةبالنار محذرا من كارثة 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   لكل واحد منهم شهرا٤٠ًالحكم على ثالثة نواب من جنين بالسجن  .٥

: ، على ثالثة نواب من محافظة جنين وهم         أمسالعسكرية،  " سالم"حكمت محكمة   :  محمد بالص  -ن   جني
  . شهرا لكل واحد منهم٤٠خالد سعيد وخالد سليمان وإبراهيم دحبور بالسجن 

التغييـر  " سلطات االحتالل أحضرت النواب الثالثة وهم من أعـضاء كتلـة             إنوقالت مصادر حقوقية،    
 المحكمة أصدرت حكمها خـالل   أن إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، مشيرة         قاعة إلى" واإلصالح
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وتضمنت اتهامهم بالعضوية في     .جلسة استمرت عدة دقائق ودون تمكين محامي الدفاع من تقديم مرافعته          
  .التابعة لحركة حماس، والمس بأمن الدولة العبرية" اإلصالح والتغيير"كتلة 

لثالثة الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحقهـم، واعتبرتـه حكمـا ال             واستنكرت عائالت النواب ا   
يستند إلى أي مبرر قانوني على اعتبار أن هؤالء النواب جرى انتخابهم مباشرة من قبل الشعب كممثلين                 

  .له في المجلس التشريعي
 ٢٥/١٢/٢٠٠٨. األيام، فلسطين

  
  ات من التعيينات في السلك الدبلوماسيعباس يستبعد فلسطينيي الشت":  لإلعالمالفلسطيني" .٦

محمود عبـاس قـام بـإجراء       الفلسطينية   أفادت مصادر فلسطينية في روسيا أن رئيس السلطة          :موسكو
وقالت المصادر   .مجموعة تعيينات جديدة في سفارة السلطة في موسكو تم فيها استبعاد فلسطينيي الشتات            

ـ غربية، كما عمدت    إن هذه التعيينات اقتصرت على أبناء الضفة ال         رام اهللا إلـى تخفـيض        فـي  سلطةال
  .مستويات بعض الموظفين الحاليين في السفارة من فلسطينيي الشتات وباألخص فلسطينيي لبنان

وفي المقابل تمت التعيينات الجديدة من بين معارف وأقرباء السفير السابق فخري العريدي، من منطقـة                
ى أحد أقارب نمر حماد مستشار عباس ويدعى احمد، والذي عين           حوسان في الضفة الغربية، باإلضافة إل     

  ".فتح االنتفاضة"في منصبه كدبلوماسي رغم انتمائه إلى حركة 
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية رفيعة المستوى عن تغييـرات يعتـزم رئـيس                  

سفراء السلطة المعتمدين لدى بعـض      السلطة عباس إجراءها خالل الفترة المقبلة تشمل استبدال عدد من           
الدول العربية، وذلك من سلسلة التغييرات التي يجريها عباس في السلك الدبلوماسي بمـا يـتالءم مـع                  

  .سياسته
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر

 
  على دول عربية وإسالمية لصالح إسرائيل الفلسطيني تجسساألمن:  يكشف عن وثائقزالن .٧

م عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال األجهزة األمنية التابعة للسلطة الوطنية اته: الدوحة
الفلسطينية بالتجسس على دول عربية وإسالمية لصالح إسرائيل والواليات المتحدة األميركية ودول 
 غربية أخرى، وكذا بالتجسس على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسعي لإليقاع بشخصيات سياسية

  .من حركة فتح
وذكر نزال من بين الدول التي شملها تجسس االستخبارات الفلسطينية باكستان والسعودية واليمن وليبيا 
والمغرب وعمان ومصر وقطر والسودان وجيبوتي والصومال، وقال أن حماس سلمت وثائق بهذا الشأن 

  .لبعض هذه الدول
على قناة الجزيرة الفضائية، ما وصفه بانه " برنامج بال حدود"وعرض نزال في حلقة يوم أمس من 

وثائق قال إنها ترجع لهذه األجهزة، وإنها مما وقع في أيدي حماس بعد استيالئها على قطاع غزة في 
  ".بندقية لإليجار"حزيران، متهما هذه األجهزة بأنها تحولت إلى /منتصف يونيو

" ماليين"وخلفت وراءها " كنمر من ورق"ة وقال إن هذه األجهزة األمنية الفلسطينية انهارت في غز
الوثائق نقلتها حماس بعدة شاحنات إلى مواقع لم يكشف عنها، وأسست لجانا داخل فلسطين وخارجها من 

  .أجل فرزها وتصنيفها
وأضاف نزال أن من بين هذه الوثائق ما هو إلكتروني على شكل أقراص مدمجة وملفات صوت وصور 

حاسوب، وما هو بخط شخصيات أمنية فلسطينية ويحمل تواقيعها، ومنها أيضا وفيديو محملة على أجهزة 
  .ما يحمل ترويسة وشعار السلطة الوطنية الفلسطينية
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 إنها تثبت أن االستخبارات قال ٢٠٠٦أيار /وعرض المسؤول في حماس وثيقة مؤرخة في منتصف مايو
مصلحة من وراء ذلك، مفترضا أن ذلك الفلسطينية صورت المفاعل النووي الباكستاني، وتساءل عن ال

  .ربما يخدم جهة ما تريد قصف هذا المفاعل
أخرى تحوي معلومات عن مصنع الشفاء السوداني وتقول إن فيه معمال " وثيقة"كما عرض ما وصفه ب 

لتطوير األسلحة الكيماوية، وهي معلومات قال نزال إنها جمعت قبل شهر من قصف الواليات المتحدة 
  .، وأكد أنه يعتقد أن األميركيين اعتمدوا على هذه المعلومات١٩٩٨آب / أغسطس٢٠ي المصنع ف

وأوضح نزال أيضا أن المخابرات الفرنسية طلبت من نظيرتها الفلسطينية معلومات عن النشاط األمني 
ية واالقتصادي اإليراني في السودان، وكذا رصد تنظيمات إسالمية هناك وتتبع تحركات الجالية الصومال

  .في الخرطوم
 عن وفد عسكري ٢٠٠٦أيلول / سبتمبر١٠أنجز بتاريخ " تقرير أمني"وكشف أيضا عن ما وصفه ب 

عربي عالي المستوى يقول التقرير إنه زار جنوب أفريقيا لالطالع على منشآت عسكرية نووية بغرض 
  .شرائها
مع نظيرتها الفرنسية من أجل عضو المكتب السياسي لحماس أن االستخبارات الفلسطينية تعاونت وذكر 

اختراق المهاجرين المغاربة في فرنسا وكذا اختراق المقاومتين العراقية والفلسطينية، والتجسس على 
  .المنظمات اإلسالمية في أوروبا والهند

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
  
  رهانة لمصإلحوار لم يكن ا ةمقاطعوتؤكد أن " القدس العربي" تنفي ما نشرته حماس .٨

" القدس العربي"أعربت حركة حماس عن استغرابها الشديد للمعلومات التي نشرتها صحيفة : دمشق
، عن أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان )٢٤/١٢ (األربعاءاللندنية اليوم 

واعتبرت ذلك ، "ضرورة تأديبها ليس في غزة فقط وإنما في دمشق كذلك"وأنه يرى   غاضب من الحركة،
  ".غير مبرر وال عالقة له بالواقع"كالماً 

، "قدس برس"، محمد نصر، في تصريحات خاصة لـ "حماس"ونفى عضو المكتب السياسي في حركة 
الذي كان من " الحوار الوطني"قد وجهت إهانة لمصر برفضها المشاركة في " حماس"أن تكون حركة 

نحن ليست لدينا أي مشكلة مع "الماضي، وقال ) نوفمبر(ثاني المقرر انطالقه في العاشر من تشرين ال
  ".مصر على اإلطالق، ومشكلتنا األساسية هي مع الجانب اإلسرائيلي

 مصر هي الطرف العربي الذي نأمل أن يكون في صفنا كما كان على الدوام في وجه "وتابع نصر أن
ها للحوار الوطني، وعندما شعرنا بأن االحتالل، وقد ذهبنا مع مصر إلى أقصى حد ممكن لدعم جهود

الجهد لن يؤدي إلى المأمول منه أبلغناهم موقفنا ومبرراته، وبالتالي لم يكن لدينا أي موقف مسبق أو نية 
  .، وفق تأكيده"الهانة مصر على اإلطالق

ورفض نصر الحديث عن أنه ومحمد نزال هما من بين العناصر التي أفشلت جهود الحوار، وقال 
كالم ال يستحق الرد ونربأ بأنفسنا أن ننزل إليه، ولكن ال " حماس"على قيادة " العصابة"إطالق صفة " إن

ال تؤخذ بناء على مواقف شخصية، وإنما هي قرارات " حماس"بد من اإلشارة إلى أن قرارات 
ؤسسة هي ، وإنما الم"حماس"مؤسساتية، فال محمد نصر وال محمد نزال هما من يتخذان القرار داخل 

وعما إذا كان يرى في أن الحديث عن  .، وفق توضيحه"التي تتخذ القرار ثم بعد ذلك الكل يلتزم به
؛ قال نصر "حماس"في غزة ودمشق يمثل نقلة نوعية في عالقة مصر بـ " حماس"قيادة " تأديب"ضرورة 

تخطط سياساتها على " ماسح"التهديدات ال تخيفنا، وهي بالمناسبة ليست جديدة علينا، ولو كانت " إن
  . ، على حد تعبيره"التهديدات لكانت انتهت منذ وقت طويل، نحن آخر ما نفكر فيه هو هذه التهديدات

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
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  باإلجماعلم تسع لتمديد التهدئة لدى أي طرف وإلغاؤها كان " حماس: "نزال .٩

ركة لدى أي طرف عربي أو إسالمي أو ، وجود أي مسعى من الح"حماس"نفى قيادي في حركة : الدوحة
اإلسرائيلي، وأكد أن قرار وقف التهدئة من الجانب الفلسطيني كان  دولي لتمديد التهدئة مع الجانب

  .وبين فصائل المقاومة" حماس"باالجماع تقريباً وأنه اتُخذ بعد مشاورات معمقة داخل قيادات 
، أن "قدس برس"ال، في تصريحات خاصة لـ ، محمد نز"حماس"ونفى عضو المكتب السياسي لحركة 

التهدئة ال "قد سعت لدى تركيا بأن تتوسط مع الجانب اإلسرائيلي لتمديد التهدئة، وقال " حماس"تكون 
تُستجدى وإنما تعبر عن مصالح لألطراف المشاركة فيها، ولذلك لم نتصل بأحد ال تركيا وال غيرها، كما 

   ."أن مصر لم تتصل معنا بهذا الخصوص
بمشاورات واسعة داخلية ومع باقي فصائل المقاومة، وهناك " قامت" حماس"إن  ومضى نزال إلى القول

، على حد "شبه اجماع على عدم التجديد للتهدئة إالّ وفق شروط جديدة هي اآلن لألسف غير موجود
  . تعبيره

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  
  اً وستسمر في صد العدوانالمقاومة لن تطلب التهدئة ولن تعطيها مجان: موسى .١٠

 يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس على أن المقاومة الفلـسطينية               . أكد د  :غزة
، "لن تعطي تهدئة مجانية لالحتالل، وأن التهدئة يجب أن يقابلها التزام كامل بشروطها من قبل االحتالل               "

وقال موسـى    .ضاع وأن االحتالل سيطلب تهدئة جديدة     متوقعاً أال يؤدي التصعيد األخير إلى انهيار األو       
إن األطراف جميعاً   ): "٢٤/١٢(يوم األربعاء   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في تصريح خاص أدلى به لـ       

بحاجة للتهدئة، فالرئيس عباس يريد تهدئة للسير في العملية السياسية، القيادة الصهيونية تريد تهدئة مـن                
اخلية مع قناعتنا أن المجتمع الصهيونية يسير نحو التطرف، ولكن االحتالل يريـد             أجل ترتيب أمورها الد   

  ".تهدئة بال ثمن، ولكن يجب أن يقابل التهدئة التزام كامل بشروطها من قبل االحتالل
ولكن المقاومـة لـن     : "وشدد النائب الفلسطيني على أن مصر تريد من المقاومة أن تطلب التهدئة، قائالً            

  ".ئة وستسمر في صد عدوان االحتالل وتضربه بقوة لكي يطلب هو التهدئةتطلب التهد
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨كز الفلسطيني لإلعالم، المر

  
   باعتقال أحد أعضائها وتعذيبه" أمن السلطة"الجهاد تتهم  .١١

 في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، باعتقال أحد نشطاء" أمن السلطة"اتهمت حركة الجهاد، أمس،  :رام اهللا
سـرايا  "، في بلدة طوباس القريبة من جنين شمال الضفة الغربية، وشقيق ألحـد شـهداء                "سرايا القدس "

إن قوة من جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقلت نور صـوافطة          : "وقال مصدر قيادي في الحركة     ".القدس
حثاً عن قطعـة    من مجاهدي سرايا القدس بعد أن اقتحمت منزل عائلته بطوباس وقامت بتفتيش المنزل ب             

  ".سالح بحوزته
إن أفراد القوة الذين كانوا ملثمين، اعتدوا  على صوافطة وأفراد عائلته وأهانته أمـام              : "وأضاف المصدر 

العشرات من المواطنين، ومن ثم تمت عملية نقله لسجن المخابرات، حيث تم تعذيبه بقسوة مما أدى لنقله                 
وأوضـح   ".بته بكسور بالغة في أنحاء مختلفـة مـن جـسده          إلى أحد المستشفيات لتلقي العالج إثر إصا      

الجهـاد  "وفي سياق متـصل اسـتنكرت        .المصدر أن صوافطة قد خرج منذ أشهر من سجون االحتالل         
إقدام قوة مشتركة من جهازي األمن الوقائي والمخابرات، بمالحقة القيادي في الحركة بالضفة             " اإلسالمي

 .ة في بيت عزاء الشهيد جهاد نواهضة باليامونالشيخ خضر عدنان، بعد أن ألقى كلم
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين
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  فتح لن تقيم مهرجانا في غزة بذكرى انطالقتها  .١٢

أعلن إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح أمس أن حركته لن تقيم مهرجانا جماهيريا               :  د ب أ   -غزة  
وقـال  . نوية في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حمـاس بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين النطالقتها الس 

مهرجان الذكرى الرابعة واألربعين النطالقة الحركة، الذي يصادف        "أبو النجا في تصريحات صحفية إن       
سوف تقتـصر   "وأضاف  ". األول من كانون الثاني المقبل سوف يقام في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية             

  ".يارات ألسر الشهداء واألسرى والجرحى فقطذكرى االنطالقة في غزة على الز
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

   
   جرائم االحتالل ترتكب بغطاء الصمت العربي الرسمي : ناصيفرأفت  .١٣

الصمت العربي الرسـمي علـى   " حماس"استنكر رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية لحركة  :رام اهللا
بات يشكل ضوءاً أخضر    "نية، معتبراً أن هذا الصمت      العدوان والحصار اإلسرائيلي في األراضي الفلسطي     

إن تمادي : "نسخة عنه" فلسطين"وقال ناصيف، في بيان صحفي صدر أمس، تلقت  ".للتصعيد الصهيوني
العدو الصهيوني بعدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى أكثر من محور، يأتي بغطاء الـصمت العربـي                

 ".  التصعيد الصهيونيالرسمي الذي بات يشكل ضوءاً أخضر لهذا
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
 القدس تتعرض ألخطر عملية انتهاك ونهب وسرقة: الجبهة الديمقراطية .١٤

إن الدولة الصهيونية ال تختلف مطلقاً عن أي تنظيم         "قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية       : رام اهللا 
م تمتلك سالح الدمار الشامل، واألكثر تنهيجاً       إرهابي يمارس القتل والتخريب سوى أنها دولة إرهاب منظ        

وتنظيماً لعمليات الترحيل الجماعي، الذي لم يعد تهديداً بعد أن أدخلتـه إلـى الحيـز العملـي مـؤخراً                    
  ".، وسرقة التاريخ ومنذ بداية تكوين فكرتها١٩٤٨لفلسطينيي 
الـصهيونية سـرقت    نسخة عنه أن الدولـة      " قدس برس   " المصدر في تصريح مكتوب وصل        وأوضح

تحت "التاريخ من خالل نهب اآلثار في عموم المناطق التي احتلتها، والحالة االستثنائية المتواصلة للقدس               
على كنز من الذهب عثـرت      ) الصهيوني(استيالء سلطات االحتالل    "األرض وفوق األرض، مشيرا إلى      

  .)الشرقية(عليه خالل حفرياتها قرب أسوار مدينة القدس المحتلة 
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
 وتدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية" الغذاء مقابل الهدوء"تؤكد رفضها لمعادلة " حماس" .١٥

الغذاء "أنها لن تقبل بالمعادلة الجديدة التي تحاول الدولة العبرية فرضها وهي " حماس"أكدت حركة : غزة
ائب إسماعيل األشقر عضو المجلس وقال الن .، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياته"مقابل الهدوء

االحتالل اإلسرائيلي معني بالتصعيد "إنه بات واضحا أن " قدس برس"لـ " حماس"التشريعي عن حركة 
وهذا واضح من خالل عدم التزامه بالتهدئة وقتله عدد كبير من المواطنين .. ومواصلة حصار غزة 

  ".الفلسطينيين خاللها
 وبإغالق المعابر وهي ترهن فتح المعابر بالهدوء وهذه معادلة لن إسرائيل معنية بالتصعيد"وأضاف 

نقبلها بأي حال من األحوال، وإذا أردت إسرائيل أن يكون هناك تهدئة حقيقة فهذه التهدئة لها 
  ".استحقاقات

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
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  المجلس الوزاري منح الجيش ضوءا أخضر للعدوان على قطاع غزة:  إسرائيليةمصادر .١٦

كرت القناة اإلسرائيلية الثانية الليلة الماضية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية ذ
الذي اجتمع يوم أمس منح المستوى العسكري ضوءا اخضرا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع 

سؤولين األمنيين وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن الوزراء استمعوا لتقارير وتقييمات الم. غزة
إسرائيل "وقرروا في ختام المداوالت التي احيطت بالسرية قبول توصيات المنظومة األمنية بأن تكون 

 ". هي من يقرر موعد وحجم الرد على إطالق الصواريخ اتجاه النقب
ن وتوقع مراقبون إسرائيليون أن تبادر قوات االحتالل إلى شن عمليات محدودة في قطاع غزة، وتكثف م

  .عمليات القصف الجوي
وحسب تقديراتهم فإن المجلس الوزاري المصغر أقر يوم أمس استئناف عمليات االغتيال بشكل تدريجي 

واستبعدوا إمكانية أن تقوم إسرائيل بتنفيذ اجتياح شامل لقطاع غزة . يبدأ بالقادة العسكريين الميدانيين
غم التصريحات المنفلتة من عدد من السياسيين يكون مرهونا بخسائر في األرواح في صفوف الجنود، ر

وعلل المراقبون األسباب التي تدفع دائرة صنع القرار إلى عدم . التي وصفوها بأنها مزايدات انتخابية
الخوض في مغامرة عسكرية في قطاع غزة غير مأمونة العواقب بوجود حكومة انتقالية على سدة الحكم 

وأشاروا . لعملية الواسعة إلى جانب قرب موعد االنتخابات العامةال ترغب بتحمل تداعيات مثل هذه ا
 ". موافقة الواليات المتحدة والدول العربية المعتدلة"إلى أن خطوة عسكرية واسعة بحاجة إلى 

وقد اتسمت تصريحات السياسيين اإلسرائيليين مساء أمس بلهجة تصعيد، وتضمنت تلميحات بأن قرارات 
المعادلة في قطاع "ت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني مساء أمس إن وقال. اتخذت بشأن غزة

رغبتنا في ": كاديما"وأضافت في كلمة ألقتها في اجتماع لحزب ". غزة يجب أن تتغير وهي ستتغير
حينما يتصل قادة : "وتابعت". التهدئة ال تضعف قدرتنا على العمل حينما يتطلب ذلك واآلن بات يتطلب 

آن األوان ألن نقول بلغ السيل .  عن أطفال سديروتسأحدثهمم لسؤالي عن سالمة أطفال غزة العال
الزبى، نحن من يحدد القرارات حول مستقبل إسرائيل وسالمة سكانها ولن نمنح حماس بأن تحددها من 

 ". أجلنا
يم قدرتها على ترم"من جانبه قال وزير المواصالت شاؤول موفاز في الجلسة إنه يتعين على إسرائيل 

وأضاف أن ". ال يمكن ألي دولة في العالم أن تقبل وقعا يكون فيه أبناؤها تحت تهديد اإلرهاب. الردع
سلطة حماس في غزة يجب أن تغيب عن هذا العالم، وقد خرجت من هنا هذا المساء رسالة التزام دون "

 ".تحفظ لسكان النقب الغربي
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  ترميم الكرامة الوطنية"حكومة إلى شن هجوم في غزة من اجل ال يدعو نتنياهو .١٧

بنيامين نتنيـاهو الحكومـة    " الليكود" دعا رئيس حزب      : رائد الفي، وديع عواودة    -غزة، القدس المحتلة    
حـاييم أورون   " ميرتس"، فيما دعا رئيس حزب      "ترميم الكرامة الوطنية  "إلى شن هجوم في غزة من اجل        

  ".حماس "إلى التفاوض مع حركة
إنني ال أعرف دولـة تـسقط فيهـا         " ونقلت وسائل إعالم عبرية عن نتنياهو قوله خالل مؤتمر صحافي           

". صواريخ وال تفعل شيئا وعلينا االنتقال من سياسة تلقي الضربات إلى الهجوم وترميم الكرامة الوطنيـة               
يمكنهم الموافقـة علـى     الوضع الحاصل ال يطاق ونحن سوف نغير ذلك وسكان الجنوب ال            "وأضاف أن   

  ".قاعدة إيرانية في النقب
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أفيغدور ليبرمان إن باراك ليس إنسانا طبيعيا وهـذه مـشكلة           " إسرائيل بيتنا "من جانبه، قال رئيس حزب      
ودعا ليبرمان أولمرت إلى إقالة باراك إذا عارض شن عملية عسكرية واسـعة فـي               ". بالنسبة لنا جميعا  

  .القطاع
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  في سورية" حماس" وزير الحرب الصهيوني السابق يدعو لضرب نائب .١٨

في العاصمة السورية   " حماس" حرض نائب وزير الحرب الصهيوني السابق ضد قيادة حركة           -الناصرة  
  .دمشق، التي يتواجد فيها رئيس المكتب السياسي للحركة وعدداً من أعضاء المكتب السياسي

يجب أن تكون مقرات قيادة حماس في سورية هدفاً لعمليـة           : "يم سنيه قوله  ونقلت اإلذاعة العبرية عن فرا    
، في حال استمرار الهجمات الصاروخية الفلسطينية علـى األراضـي المغتـصبات             "عسكرية إسرائيلية 

  )".لجمها(يتعين على دمشق طرد حماس أو على األقل "وأضاف أنه . الصهيونية المحيطة بقطاع غزة
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨إلعالم، كز الفلسطيني لالمر

  
  جيش االحتالل سيستخدم راداراً جديداً يحدد مواقع إطالق القذائف بدقة :معاريف .١٩

االسرائيلية أمس، إن سالح المدفعية اإلسرائيلي سيستخدم راداراً " معاريف"قالت صحيفة  :القدس المحتلة
 . بعد عدة أشهرجديداً قادراً على تحديد دقيق لمواقع إطالق القذائف، وسيبدأ استخدامه

وذكرت الصحيفة أن الرادار يعتمد على تكنولوجيا خاصة طورتها شركة إسرائيلية تمكن القوات العاملـة             
 .في المنطقة من تحديد مكان إطالق القذائف بزمن حقيقي وبدقة متناهية

يـة وقـد    توجد أسلحة دقيقة اإلصابة لدى سالح المدفع      :" وقال ضابط كبير في السالح البري اإلسرائيلي      
ازدادت قوتنا في هذا المجال، وتزيد قدرات هذا السالح عما نشاهده في العلوم الخيالية، لدينا القدرة على                 

 ".إصابة الهدف في دائرة قطرها صفر
فإن التكنولوجيا التي تشكل انطالقة في عالم األمن تسمح للقوات الميدانية بتحديد            " ووفقا للضابط الكبير،    

، الفتاً إلـى    " إذ تنقل المعلومات بسرعة إلى السالح الدقيق القادر على إصابة الهدف           الهدف بزمن حقيقي،  
أنه يميز بين قذيفة من أي نوع كانت وبين قذيفة دبابة في حال مشاركة دبابات على الحـدود الـشمالية                    

 .بالقتال
يقرر القائد الميداني   وأكد الضابط أنه في اللحظة التي تصل فيها المعلومات عن المكان الدقيق لإلطالق،              

 .ضرب الهدف، من الجو أو من األرض
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين 

  
   العليا ترفض إجراء تحقيق جنائي في قضية اغتيال صالح شحادةالمحكمة .٢٠

والمطالبة بفتح " يش جفول"يوم األربعاء، الدعوى التي قدمتها حركة  رفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا،
، والتي نفّذت بقصف ٢٠٠٢تموز / يوليو٢٣عملية اغتيال القيادي صالح شحادة في تحقيق جنائي حول 

جوي عنيف للمبنى الذي كان فيه، وقتلت معه زوجته وإحدى بناته مع عدد آخر من المدنيين معظمهم 
  .وهو أحد أحياء غزة المكتظة بالسكان" حي الدرج"من األطفال، وعرفت هذه الحادثة بمجزرة 

مة العدل العليا االدعاءات ضد التركيبة األمنية الواضحة للجنة الفحص اإلسرائيلية ورفض قضاة محك
حول اغتيال شحادة، والتي عينها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهدف تقديم تقرير شامل واستنتاجات حول 

 . االغتيال
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 في قرار المدعي وادعت رئيسة محكمة العدل العليا دوريت بينيش أن المدعين لم يثبتوا أن هنالك خلل
العام لجيش االحتالل اإلسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة عدم القيام بتحقيق جنائي حول االغتيال، 

 .خصوصا لوجود لجنة فحص تعمل على إعداد تقرير لم تنشر نتائجه بعد
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
   المقاومةخمغادرة فوراً بسبب صواريباليرغبون  تهالي سديرومن أ%  ٦٦ :استطالع .٢١

 في المائة منهم يرغبون ٦٦ تبين منه أن ،أجري استطالع مؤخراً في أوساط اهالي مدينة سديروت: غزة
 في المائة منهم إنهم قلقون ويخشون ٩٤في مغادرة المدينة فوراً، بسبب صواريخ المقاومة، في حين قال 

ال "ة منهم أن الحكومة اإلسرائيلية  في المائ٨٠من إصابة أحد أفراد العائلة من هذه الصواريخ، وأكد 
، وإنه لو كانت الصواريخ سقطت على بلدة في وسط إسرائيل، حيث يسكن "تكترث بشكل حقيقي بقضيتهم

اليهود من أصول غربية واألغنياء، لكان رد فعل الحكومة عليها مختلفاً، مع العلم أن معظم اهالي 
 .سديروت هم من اليهود الشرقيين

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
 
  "مجرمي حرب "ـك" حماس"و" حزب اهللا"خاص لمحاكمة أسرى " إسرائيلي" قضائي جهاز .٢٢

مـع أسـرى   " اسرائيل"في استخالصاتها لالشكالية القضائية التي واجهتها      : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
تم تفعيلـه    قررت نيابتها العسكرية إقامة جهاز قضائي خاص، ي        ٢٠٠٦تموز ، /حزب اهللا في حرب يوليو    

" حـزب اهللا  "و" حمـاس "في حال وقوع حرب في الجنوب أو الشمال تكون مهمته محاكمة األسرى مـن               
  ".االسرائيلي"، على حد تعبير ضابط كبير في جيش االحتالل "مجرمي حرب"ك

إنه خالفا لحرب تموز فإن جيشهم سيتمكن في حال وقوع حـرب علـى              " إسرائيليون"ويعتقد مسؤولون   
مقـاتلين  "جبهتين من اعتقال المئات ممن ادرجوا في نظام الجهاز القضائي الجديد في اطار              واحدة من ال  
وقال ضابط مسؤول في تعليقه على إقامة الجهاز إنه أثناء حرب لبنان الثانية أسر الجيش               ". غير قانونيين 

معظـم األسـرى     لبنانيا معظمهم من المدنيين، ما أوقعنا في وضعية معقدة سـواء ألن              ١٨" االسرائيلي"
وفي أعقاب هذا الوضع بحثت لجان الجـيش ذات الـشأن الموضـوع             . مدنيون أو بالنسبة للعدد الهزيل    

  .وقدمت استنتاجاتها للنيابة العسكرية التي أقرت اقامة الجهاز الجديد
لن تكون مستعدة   " اسرائيل"وحسب ما جاء في استخالصات الجيش للموضوع ففي حال وقوع حرب فإن             

، أو منحهم امتيازات في وقت قاتلوا بشكل مخـالف          "كمجرمي حرب "مكانة اسير لمن يتصرفون     إلعطاء  
  ".االسرائيليين"لقوانين الحرب، على حد تعبير 

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  

  "الئحتها لإلرهاب" منظمة على ٣٥ تضيف "إسرائيل" .٢٣
بتهمة عالقتها " لسوداءالئحته ا" منظمة على ٣٥أضاف المجلس الوزاري األمني في إسرائيل، أمس، 

 . وحظر على اإلسرائيليين التعامل معها. بتنظيم القاعدة وحركة طالبان
إن المجلس اتخذ قراره بناء على معلومات استخباراتية قدمها مجلس األمن " هآرتس"وذكرت صحيفة 

انت شنت  تعمل في باكستان وأفغانستان ودول افريقية وك٣٥القومي، موضحة أن غالبية المنظمات الـ
والتي " الئحة المنظمات اإلرهابية"ويوسع القرار من . هجمات ضد مصالح غربية وليس فقط إسرائيل

 . تضم أصالً حزب اهللا وحركة حماس
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وأشار مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية ايهود اولمرت، في بيان، إلى انه من لحظة المصادقة على 
ات هذه المنظمات وتحويالتها، وتقديم تقرير حول أي القرار، فإنه يجب على المصارف مراقبة حساب
 ". اإلرهاب"شبهة إلى سلطة مكافحة تبييض األموال وتمويل 

 ٢٥/١٢/٢٠٠٨السفير، 
  
  غزة تعيش وضعاً كارثياً  يؤكد أنالخضري .٢٤

شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على أن المعاناة اإلنسانية في  :غزة
اع غزة جراء الحصار اإلسرائيلي وإغالق المعابر، وصلت إلى الوضع الكارثي، في صورة لم يسبق قط

 .لها مثيل
نسخة عنه أمس، المجتمع الدولي والدول العربية " فلسطين"ودعا الخضري، في تصريح مكتوب وصل لـ

ي يتعرض ألخطر واٍإلسالمية إلى التحرك العاجل إلنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، والذ
 .حصار استهدف النواحي اإلنسانية والصحية والبيئية واالقتصادية وكافة جوانب الحياة

وأكد الخضري، على أن األزمات تتصاعد في غزة يومياً، بدءاً من محطة توليد الكهرباء المتوقفة عن 
ما أدى لغرق أكثر من العمل بشكل كامل منذ أسبوعين بسبب نفاد السوالر الصناعي الالزم لتشغيلها، م

 .من مناطق غزة بالظالم الدامس% ٨٠
وبين الخضري، أن النقص وصل إلى السلع األساسية مثل الدقيق واألرز والسكر والزيوت، إلى جانب 
تواصل حجز بضائع التجار الفلسطينيين في الموانئ اإلسرائيلية وتلف بعضها، ومنع دخول الوقود بكافة 

 .أنواعه
لى أن تواصل إغالق المعابر هو حكم باإلعدام على مليون ونصف المليون إنسان، وشدد الخضري، ع

 .وانتقال من مرحلة العقاب إلى اإلبادة الجماعية
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
  والسلطة تدين...  أسير فلسطيني في سجن إسرائيليوفاة .٢٥

من القدس في )  عاما٦٥ً(موسى توفي أمس أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي، جمعة إسماعيل : رام اهللا
 عدد األسرى الذين قضوا في ١٩٦مستشفى سجن الرملة، بعد تدهور وضعه الصحي ليرتفع بذلك إلى 

 األخيرة من ١٣ إنه أمضى األعوام الـ"الحياة"وقالت زوجته لـ . ١٩٦٧سجون االحتالل منذ العام 
 . القلب وارتفاع ضغط الدم والسكرياعتقاله في مسشفى السجن بسبب معاناته من أمراض عدة، بينها

  . ، ومحكوم بالسجن المؤبد وهو أب لتسعة١٩٩٣وجمعة معتقل منذ العام 
ودان في . وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وفاة موسى

 لجنة األسرى في المجلس وقال رئيس . "الممارسات اإلسرائيلية القمعية التي أدت إلى وفاته"بيان رسمي 
 أسيراً يتلقون العالج في المستشفى المذكور، وان حياة ٣٠التشريعي الفلسطيني النائب عيسى قراقع إن 

  .عدد منهم مهددة جراء تردي أوضاعهم الصحية من جهة، وتردي الخدمات الطبية التي يتلقونها
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  غزة بغر وتدمير منزل في قصف صاروخي اتإصاب .٢٦

أصيب المحامي إياد الدريملي جراء قصف صاروخي إسرائيلي ألحد المنازل في منطقة تل : ألفت حداد
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن جريحان نقال إلى مستشفى الشفاء   .الهوى الواقعة غرب مدينة غزة

 .لتلقي العالج احدهما إصابته خطيرة
 ٢٤/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  لفلسطينييناتدعوان الى استمرار دعم  "هيئة رفض االحتالل"و" ر لكسر الحصاالدولية" .٢٧

في بيان امس الى " اللجنة التحضيرية للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ونصرة فلسطين"دعت 
البحث عن كل وسيلة لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وفضح الممارسات اإلجرامية للكيان "

 بكل الطرق ومطالبة السلطات المصرية بالفتح الفوري والكامل كسر الحصار"بـ وطالبت". الصهيوني
  ".لمعبر رفح للسماح بمرور األشخاص والبضائع

في بيان بعد اجتماعها امس الى " الهيئة الوطنية لدعم الوحدة ورفض االحتالل"من جهتها، دعت 
مخططات االستعمارية استمرار حمالت التضامن والدعم للشعبين الفلسطيني والعراقي بقوة في وجه ال"

  ".الهادفة لضرب قوى المقاومة العربية اللبنانية والفلسطينية والعراقية
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

 
 بيت لحمبأعياد الميالد قطاع غزة من المشاركة في  من مسيحيي ٦٠٠تمنع  "اسرائيل" .٢٨

وأمام كنيسة . التقويم الغربياحتفل الفلسطينيون في بيت لحم أمس بعيد ميالد السيد المسيح وفق  :رام اهللا
المهد حيث ولد السيد المسيح تجمع آالف الفلسطينيين ومعهم الحجاج المسيحيون الذين وصلوا الى المدينة 

 .من كل مكان، منذ عدة ايام في انتظار وصول بطريرك الالتين فؤاد طوال
نهاية العام مليون ونصف وهو  يتوقع ان يصل العدد حتى هة السياحة واآلثار خلود دعيبس انوقالت وزير

 . ما انعش االقتصاد في المدينة
 يعيشون في القطاع من داخل القطاع من السفر ٤٠٠٠ مسيحي من اصل ٦٠٠ومنعت اسرائيل حوالي 

ودعا األب مانويل .  فقط٢٨٠إلى بيت لحم للمشاركة في احتفال الليلة الماضية، ولم تسمح إال بسفر 
 التي تديرها كنيسته للمشاركة في وقفة "العائلة المقدسة"الحتشاد في مدرسة المسيحيين والمسلمين إلى ا

 .صامتة بدال من الصالة في الكنيسة
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  أطفال ومعاقون يوجهون نداء عاجالً لحمايتهم من آثار الحصار:جباليا .٢٩

 المسيرة التي انطلقت من أمام مقر ناشد مئات األطفال والمعاقين المشاركين في في:  سمير حمتو- غزة 
اإلغاثة الطبية في جباليا نظمها تجمع مؤسسات التأهيل في محافظة شمال غزة، المؤسسات الدولية 

 .وصناع القرار في المجتمعين العربي واإلسالمي لفك الحصار المستمر منذ أكثر من ثالثة أعوام
 ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

 
   التغيرات الديمغرافية وتبعاتها التنمويةورشة عمل حول: البيرة .٣٠

نظم الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة التخطيط، أمس، ورشة عمل حول التغيرات الديمغرافية : البيرة
وبعض تبعاتها التنموية بمدينة البيرة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية واألهلية 

  .تحدة للسكانوالجامعات وبدعم من صندوق األمم الم
، المؤشرات "اإلحصاء"من جانبه، استعرض محمد الدريدي، مدير دائرة إحصاءات السكان في 

، بالنسبة لعدد السكان، حيث انخفضت ٢٠٠٧الديمغرافية استنادا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 
د سكان األراضي من أجمالي عد% ٢٦ر٤ إلى ١٩٩٧العام % ٦٥نسبة سكان الضفة الغربية من نحو 

للضفة الغربية % ٢ر٧ نحو ٢٠٠٧ ـ ١٩٩٧الفلسطينية، في حين بلغ معدل النمو السنوي بين عامي 
، مبيناً أنه في حالة ثبات معدالت النمو السائدة في األراضي الفلسطينية، %٣ر٣ولقطاع غزة % ٢ر٣

  . عاما٢٦ًفإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان بعد 
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فقد كان هناك ثبات بين التعدادين، حيث بلغت نسبة ) التركيب العمري( في نسبة الجنس وبالنسبة للتغير
 ١٠٤ ذكور لكل مائة أنثى، وقد بلغت نسبة الجنس عند الوالدة ١٠٣الجنس في الضفة الغربية بشكل عام 

 ومن  عاما٥٠ًذكور لكل مائة أنثى، ومن المالحظ أن نسبة الجنس لصالح الذكور ستستمر حتى سن الـ 
  .ثم تميل لصالح اإلناث بعد ذلك العمر

 سنة فأكثر بين التعدادين، ١٢وبالنسبة للحالة الزواجية من المالحظ أن هناك ارتفاعاً في نسبة العزاب 
، وكذلك هناك فجوة في نسبة األرامل حسب ١٩٩٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٧وانخفاض نسبة المتزوجين لعام 
  .رنة باألرامل من الذكورالجنس، إذ ترتفع لدى اإلناث مقا

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   العالجلتلقي ٣٠ أطفال فلسطينيين من أصل ٧ وصول: دبي .٣١

 من األطفال المرضى الفلسطينيين الذين تقوم ٧وصل مطار دبي مساء أمس  : نادية سلطان- دبي
انية لتقديم العالج الالزم بإحضارهم إلى الدولة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنس

  .لهم في دبي، وتوفير األطراف الصناعية للذين أصيبوا بإصابات خطيرة في أطرافهم
 طفال فلسطينياً سيتلقون العالج في هيئة الصحة بدبي ٣٠تمثل هذه المجموعة الدفعة األولى من حوالي و

  .والمراكز المتخصصة التي ستوفر لهم األطراف الصناعية
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

 
  عين الحلوة احتجاجاً على تدني التقديمات والخدمات الصحية في اعتصام .٣٢

واجهة قضية التقديمات في اطار نُفّذ أمام عيادة األونروا في مخيم عين الحلوة في صيدا اعتصام : صيدا
ينية الصحية لالجئين الفلسطينيين من قبل وكالة األونروا، بدعوة من لجان الوحدة العمالية الفلسط

والمنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية والتجمع الديموقراطي لألطباء والصيادلة الفلسطينيين في 
منطقة صيدا ومخيماتها شارك فيه ممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات والمؤسسات األهلية 

  .واللجان واإلتحادات الشعبية
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨المستقبل، 

  
  عيش أزمة مياه خانقة بسبب تراجع المخزون الجوفيتغزة : ورشة .٣٣

أن القطاع يعيش أزمة " مصادر المياه في قطاع غزة"أكد متحدثون في ورشة عمل حول  :عيسى سعد اهللا
  .مياه حقيقية وخطيرة نتيجة النقص الحاد والتناقص المستمر في خزان المياه الجوفية

المياه في مقرها بمدينة غزة، أمس، على الحفر وحمل المتحدثون في الورشة التي نظمتها سلطة 
واعتبر هؤالء أن هذه اآلبار تتسبب في استهالك المياه بشكل غير  .العشوائي لآلبار من قبل المواطنين

وتوقع المتحدثون  .صحيح وغير قانوني، داعين إلى وضع معايير رقابية صارمة على حفر هذه اآلبار
تمين أن تتزايد أزمة المياه خالل السنوات القادمة، داعين في في الورشة التي حضرها عشرات المه

  .الوقت ذاته إلى وضع حلول إستراتيجية لألزمة
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  ألطفال فلسطين بعد ترجمتها في ماليزيا" حنين" سلسلة كتب إطالق .٣٤

حاشد بمناسبة إطالق سلسلة كتب أقيم في المكتبة الوطنية في كوااللمبور بماليزيا، احتفال : كوااللمبور
عن أطفال فلسطين، للكاتبة الدكتورة نجالء نصير بشور، بعد أن قام معهد البحوث اإلجتماعية " حنين"

  .).اللغة المعتمدة في ماليزيا(الماليزية على مدى عام كامل بترجمتها إلى اللغتين اإلنكليزية والبهاسية 
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يا، الذي استمر أسبوعاً كامالً، بعدد من الشخصيات التربوية هذا والتقت بشور خالل وجودها في ماليز
والثقافية واإلجتماعية والمناصرة للقضية الفلسطينية، وفي مقدمهم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير 

  .محمد الذي شدد على أهمية إبراز البعد الثقافي للقضية الفلسطينية
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨، قدس برس

  
  اك سالم عادل دون حل عادل لقضية فلسطينلن يكون هن: الحص .٣٥

قال رئيس الوزراء اللبناني االسبق الدكتور سليم الحص أمس انه لن يكون هناك سالم عادل من  :بيروت
واعرب . دون حل عادل لقضية فلسطين تحديدا باعتبارها لب قضية المنطقة، بل قضية المصير العربي

. لى االقل سوريا وفلسطين ولبنان وربما اقطار عربية اخرىعن امله ان تكون محادثات السالم شاملة ع
  .ولتكن في اطار جامعة الدول العربية اذا امكن

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ الخليج، 
  
   يستقبل ليفني اليوم ويحاول ثنيها عن دعواتها لعملية عسكرية ضد غزةمبارك .٣٦

بد الرازق وصالح من القاهرة، عبر مراسليها محمد ع ٢٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، ذكرت صحيفة 
وحسب المصادر . متولي، أن الرئيس المصري حسني مبارك يستقبل، اليوم، ليفني زعيمة حزب كديما

. اإلسرائيلية، فانه يتوقع ان يحذر الرئيس مبارك ليفني من مغبة تنفيذ هجوم عسكري واسع على غزة
يمكن ان تؤدي الى اجتياح ، من ان عملية عسكرية واسعة "جيروزالم بوست"ويتخوف المصريون حسب 

جديد للحدود بين غزة ومصر، يضع مصر امام خيارين، إما ان تفتح الحدود وتسمح بتدفق عشرات 
اآلالف من اهل غزة الى سيناء، او ان تبقيها مغلقة فتعرض نفسها إلدانات وانتقادات شديدة من الداخل 

  .والخارج
رة، دمشق عبر أحمد ربيع والوكاالت أن من القاه، ٢٥/١٢/٢٠٠٨ الشرق، قطر، وأضافت صحيفة

مصادر دبلوماسية مطلعة في القاهرة، اعتبرت ان لقاء مبارك ليفني ستتمخض عنه رسالة محددة سوف 
تبلغها القاهرة الى تل أبيب عبر وزيرة خارجيتها مفادها رفض مصري تام لالجراءات القهرية التي تقوم 

وشددت بهذا الصدد على رفض . طوات أو اجراءات تصعيديةبها سلطات االحتالل، والتحذير من أي خ
على اجتياح القطاع تحت أي مبرر أو ذرائع، فيما ستؤكد على أن مثل هذه " اسرائيل"القاهرة اقدام 

ولفتت المصادر، الى أن . االجراءات والسياسات تضر بالشعب الفلسطيني ضررا بالغا وتزيد من معاناته
لرفع الحصار عن الفلسطينيين، فيما " اسرائيل"خاذ خطوات فورية من جانب القاهرة ستطالب بضرورة ات

ستحذر من أن استمرار هذا الحصار لن ينتج عنه اال المزيد من االحتقان وينذر بانفجار شامل لن تحمد 
  ".اسرائيل"عواقبه وسيلحق اضرارا بالغة بالجميع دون استثناء بما في ذلك 

  
  ياح غزة ألنه سينعكس سلباً على التنسيق األمنيمن اجت" إسرائيل" تحذّر مصر .٣٧

كل القيادات اإلسرائيلية طلبت "، إن "الحياة"قال مصدر مصري رفيع لـ :  جيهان الحسيني- القاهرة 
القدوم إلى مصر بمن فيهم رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك وزعيم حزب ليكود 

ألنها أول من أبدت التهدئة ودعمتها "لكنه أشاد بليفني ". ع أن يأتوا قريباومن المتوق... بنيامين نتانياهو
ودعت وزير الدفاع اإلسرائيلي إلى ضرورة قبولها، وقالت إنه ال يجب أن يخيب الجهود المصرية، 

نتانياهو لديه قناعات محددة على "وأوضح أن ".  اإلسرائيلية–واتفاق التهدئة يدعم العالقات المصرية 
  ". ا أن الفلسطينيين ليسوا في حاجة إلى دولة بل إلى تحسين أوضاعهم االقتصاديةرأسه

وقال إنها . وانتقد المصدر قرار الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، إنهاء التهدئة وعدم تجديدها
دائما إلى ، واإلسرائيليون يضطرون )في اشارة إلى قرب االنتخابات اإلسرائيلية(اختارت توقيتاً خاطئاً "
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وأكد أن مصر ". اتخاذ مواقف متشددة للحصول على أعلى األصوات، ولو على حساب الفلسطينيين
ستواصل جهودها من أجل عقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، نافياً أن تكون أجرت اتصاالت مع 

. غزةموضحاً أن مصر تجري اتصاالت فقط مع قيادات حماس في . قيادات حركة حماس في دمشق
مصر لم ولن تغلق بابها أمام الفلسطينيين، وفي اللحظة المناسبة عندما يتخذون هذه الخطوة "وأضاف أن 

وربط بين ". فإن مصر ستقدم كل ما لديها من إمكانات من أجل إنجاح هذا الحوار) االستعداد للحوار(
  . التهدئة والحوار

أن تتقدم على الحوار ألنه طالما هناك إطالق صواريخ، ال حوار بال تهدئة، فالتهدئة خطوة يجب : "وقال
ولفت إلى أن ". ستستمر في غلق المعابر وستظل قيادات حماس وورش الحدادة مستهدفة" إسرائيل"فإن 

مصر في جميع اتصاالتها مع االسرائيليين تحضهم على عدم التصعيد وضبط النفس حرصاً على أرواح 
" إسرائيل"ليس من المصلحة أن تستمر الفصائل في غزة في استفزاز  "غير أنه اعتبر انه. الفلسطينيين

  ". عبر استهداف البلدات اإلسرائيلية بصواريخها، ألننا حينئذ ال نستطيع أن نقول لإلسرائيليين ال تردوا
نستطيع أن : "وقال". مصر قادرة على منع عملية عسكرية موسعة أو اجتياح لقطاع غزة"وشدد على أن 

فإنها ستسبب لها " إسرائيل"لية اجتياح موسعة، فمثل هذه العملية العسكرية إذا قامت بها نوقف عم
ألن ذلك سيخلق ) القيام بمثل هذه العملية(إشكاالت كبيرة وكثيرة، لذلك ليس في مصلحتها على اإلطالق 

د من الكراهية ضدها وال ال ترغب في مزي" إسرائيل"وقدر أن ". عبئاً سياسياً ومعنوياً كبيراً للدول العربية
أي تكاتف عربي ضدها ألن رد الفعل العربي الفوري هو أننا حينئذ قطعاً سنعلن عن موقفنا الرافض 

، وإذا حدثت "إسرائيل"هناك تنسيقاً أمنياً جيداً بين مصر و"وأضاف أن ". لهذه العمليات وأننا ضدها تماماً
واإلسرائيليون في حاجة كبيرة إلى هذا التنسيق . السلبيمثل هذه العملية في غزة، فسيكون لها انعكاسها 

  ". مع مصر والذي سيتأثر كثيرا جداً في حال قامت بمثل هذه العملية
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  القانونية كسلطة احتالل عن قطاع غزة" اسرائيل" تجدد التأكيد على مسؤولية القاهرة .٣٨

القانونية " اسرائيل"لقاهرة ستجدد التأكيد على مسؤولية قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في القاهرة، أن ا
كسلطة احتالل عن القطاع وفقا التفاقية جنيف الرابعة التي تنظم وضع األراضي تحت االحتالل، رافضة 

، بينما "خاصة مصر"بانسحابها من القطاع والقاء المسؤولية عنه على أطراف أخرى " اسرائيل"ادعاء 
  .زالت تحتل القطاع وتتحكم في منافذه وحركة الدخول والخروج بههي في حقيقة األمر ما 

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
 
 الجامعة العربية تطالب بإخضاع جميع السجون اإلسرائيلية للرقابة الدولية العاجلة .٣٩

طالبت جامعة الدول العربية بإخضاع جميع السجون اإلسرائيلية للرقابة الدولية العاجلة :  وفا–القاهرة 
وقال السفير محمد صبيح، األمين العام . في ضوء التدهور الخطير الذي تشهده المعتقالت اإلسرائيلية

المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة، تعقيبا على استشهاد األسير جمعة 
إن الجامعة تحمل : ية عاما في المعتقالت اإلسرائيل١٥موسى في سجن الرملة، فجر امس بعد أن امضى 

المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير جمعة نتيجة ما تعرض له من تعذيب وحرمان وإهمال " إسرائيل"
ونبه صبيح إلى أن األسير الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية، سواء كان . طبي خالل الفترة الماضية

 متطلبات الحياة اإلنسانية كالغذاء أو رؤية رجال أو طفال أو كهال أو امرأة، ال يتلقى الحد األدنى من
  .الشمس أو حقه في زيارة األهل أو الحق في الدفاع من قبل المحامين
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 ولفت السفير صبيح إلى الهجمة الكبيرة التي تطال األسرى الفلسطينيين كالتفتيش المذل ومهاجمتهم 
  .لكالب البوليسيةبالغاز السام وحرق الخيام وتركهم في العراء ومهاجمهم من قبل ا

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
 اإلعالن عن استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية جاء بطلب من عباس  : مصر .٤٠

تستعد مصر الستضافة اجتماع تشاوري بالقاهرة خالل الفترة القادمة :  عمر عبدالرازق–القاهرة 
اخ للحوار الوطني الفلسطيني الذي كان بمشاركة وفود من كافة الفصائل الفلسطينية لبحث تهيئة المن
وقال السفير حسام زكي، المتحدث باسم . مقررا نوفمبر الماضي وتقرر إرجاؤه إلى أجل غير مسمى

الخارجية المصرية، إن إعالن مصر استعدادها الستضافة االجتماع يأتي في أعقاب استقبال الرئيس 
. ب من مصر استمرار جهودها في هذا اإلطارحسني مبارك للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي طل

نأمل توفر اإلرادة السياسية لجميع األطراف حتى يمكن "وأضاف زكي، في تصريحات صحافية أمس، 
  ". تحقيق المصالحة المنشودة

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
   ترحب بإيصال مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالمالخارجية المصرية .٤١

زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، عن ترحيب مصر بالمساعدة في إيصال أعرب السفير حسام 
أي تبرعات أو معونات إنسانية ترغب أي دولة أو هيئة مانحة إيصالها إلى الشعب الفلسطيني داخل 

وأوضح أن الخارجية المصرية سبق أن أبلغت كافة البعثات . قطاع غزة عبر األراضي المصرية
في القاهرة باآللية المتبعة إلدخال المساعدات إلى القطاع والتي تجري بالتنسيق مع األجنبية المعتمدة 

الهالل األحمر المصري، باعتباره الجهة المصرية التي تتولى تنسيق موضوع الدعم اإلنساني للشعب 
  .الفلسطيني، وكذا مسؤولية إيصال الدعم إلى داخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط 
 
 الوساطة المصرية تجري بعلم من وزراء الخارجية العرب: القاهرة .٤٢

إن الوساطة المصرية لتحقيق المصالحة " الوطن"قال مصدر مصري مسؤول لـ:  أشرف الفقي- القاهرة 
الفلسطينية تجري بعلم ودعم من وزراء الخارجية العرب واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، 

تماع االستثنائي األخير للوزراء العرب طالب القاهرة باستمرار وساطتها لتنقية األجواء بين وإن االج
الفلسطينيين، ولوح المصدر بأن الجانب المصري، في حالة تأكده من عدم جدوى الدور الذي يقوم به، 

  .سيعلن بوضوح الطرف المعرقل للمصالحة وسيضع الوزراء العرب في الصورة كاملة
  ٢٣/١٢/٢٠٠٨سعودية، الوطن ال

  
  "إسرائيل" المصرية تطعن في حكم وقف تصدير الغاز لـ الحكومة .٤٣

تقدمت الحكومة المصرية، أمس، بطعن في الحكم الصادر لمصلحة نشطاء :  محيي الدين سعد- القاهرة 
بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني في دعوى قال مقدموها إن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع 

، تعهدت بموجبها األولى بتوريد الغاز للثانية عبر تفويض الهيئة المصرية القابضة للغاز بإنهاء "لإسرائي"
 مليارات متر مكعب من ٧إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر األبيض المتوسط للغاز من أجل بيع 

والر، يضر بالصالح ، مما جعل البيع بسعر هزيل ال يتجاوز دوالرا وربع الد"إسرائيل"الغاز الطبيعي لـ
في مجال نقل وبيع الغاز " إسرائيل"العام، فيما اعتبرت الحكومة أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع 
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الكامل في " إسرائيل"التي تضمنت النص على حق " معاهدة السالم"الطبيعي، وهو التعامل الذي تفرضه 
  .التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
 
   ترى أن المشكلة هي في الخالفات الفلسطينية ال في مكان الحوارالقاهرة .٤٤

قللت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى من التقارير والتصريحات التي عكست دعوات : القاهرة
بمواصلة جهودها وفقاً للتكليف الصادر إليها "لنقل الحوار الفلسطيني من القاهرة، وأكدت التزام مصر 

في القاهرة عن " قدس برس"ونقل مراسل ". اإلجماع من مجلس الجامعة العربية، في دورته االستثنائيةب
بات هو األخطر، ويتسم بالتعقيدات وعمق الخالفات "تلك المصادر تأكيدها أن الوضع الفلسطيني الراهن 

، حتى لو كانت علي بسبب التعنت وتمسك أطراف بعينها بأجندتها التي تعكس مصلحتها واسترانيجيتها
المشكلة "واعتبرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن . ، كما قالت"حساب المصلحة الفلسطينية العليا

، الفتة "ليست في مكان استضافة الحوار، سواء عقد في القاهرة أو الجامعة أو أي عاصمة عربية أخرى
 ر عن نقلة نوعية بالعمل الفلسطيني وتجاوز ما يعنيها هو نجاح هذا الحوار، وأن يثم"االنتباه إلى أن

، في إشارة إلى "المحنة الخطيرة التي أوجدها االنقسام وحالة الشقاق وفقدان الثقة بين طرفي النزاع
  .حماس"حركتي فتح 

 ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  " العصابة" حماس بـ  مصر كبيرة ولها تاريخ وال يمكنها وصف قيادة:  مصريمصدر .٤٥

عضو لجنة سياسات التثقيف بالحزب الوطني الحاكم في مصر، ورئيس تحرير مجلة شكك : القاهرة
، في دقة األنباء التي نشرتها "قدس برس"الهالل المصرية، مجدي الدقاق، في تصريحات خاصة لـ 

، نقالً عن وزير المخابرات المصري اللواء )٢٤/١٢(اللندنية اليوم االربعاء " القدس العربي"صحيفة 
، واعتبر ذلك جزءاً من "تأديبها"ومطالبته بما سماه " عصابة"ان، ووصفه لقيادة حماس بأنها عمر سليم

، لكنه شن حملة على حماس واتهمها بما "حملة استهداف مصر والوقيعة بينها وبين الشعب الفلسطيني"
ه منحاز وانتقد الدقاق بشدة اتهامات حماس للموقف المصري بأن". تخريب الوضع الفلسطيني"سماه 

  .للسلطة الفلسطينية وحركة فتح على حساب حماس
  ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
   تعيش في حالة تخبط بشأن التعامل مع قطاع غزة" إسرائيل: "زعاترة .٤٦

شدد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة على أن المؤسسة العسكرية :  محمد أبو جياب- غزة 
تخبط بشأن التعامل مع قطاع غزة، وأن التصريحات التي ترد والسياسية اإلسرائيلية، تعيش في حالة 

وأوضح الزعاترة المقيم . على لسان المسؤولين اإلسرائيليين هي نوع من الدعاية والمزايدات االنتخابية
حتى هذه اللحظة ال يوجد هناك قرار واضح ومحسوم فيما يتعلق ": "فلسطين"في األردن لصحيفة 

وأرجع ". م في قطاع غزة، فال االجتياح العسكري اتخذ به قرار وال التهدئة كذلكبالتعامل مع الوضع القائ
إن كل الخيارات صعبة وبالذات خيار االجتياح : "الزعاترة األسباب التي تقف خلف هذا التردد، بقوله

إن ":وأضاف ". الكامل للقطاع، والوضع القائم هو أفضل بكثير لإلسرائيليين من خيار االجتياح العسكري
االستعدادات تتمثل في العمل السياسي من خالل توفير الغطاء العربي واإلقليمي والدولي لالجتياح، أو 
بترتيبات عسكرية تقلل من خسائر المدنيين وخسائر الجيش اإلسرائيلي وتنفيذ المهمة بأقل قدر من 

  .الخسائر البشرية في الجانبين
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ى إلنهاء الوضع القائم في قطاع غزة بالطرق الدبلوماسية من جانب ثان، أكد الزعاترة أن القاهرة تسع
وشدد على أن لقاء الرئيس المصري محمد حسني مبارك مع وزيرة الخارجية . السياسية وليس العسكرية

اإلسرائيلية وزعيمة كاديما تسيبي ليفني اليوم فقط إلقناع اإلسرائيليين بعدم تنفيذ التهديد باالجتياح 
  .العسكري للقطاع

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨حيفة فلسطين، ص
  
 عن فتح معبر كرم أبوسالم يعطل دخول قافلة مساعدات مصرية إلى غزة " إسرائيل"تراجع  .٤٧

أدى تراجع السلطات اإلسرائيلية عن فتح المعابر مع غزة، أمس األربعاء، إلى :  شادي محمد- رفح 
ب الفلسطيني بقطاع غزة تعطل دخول قافلة مساعدات مصرية مقدمة من الهالل األحمر المصري للشع

وقال أحمد عرابي، رئيس فرع الهالل األحمر المصري بشمال سيناء، إن قافلة . لليوم الرابع على التوالي
المساعدات التي تضم خمس شاحنات تحركت، أمس، من مدينة العريش إلى معبر رفح غير أنه لم يسمح 

ى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم الذي يقع على عبورها إل" إسرائيل"لها بالدخول في انتظار موافقة 
وأضاف أن هناك تنسيقا مسبقا بين الجانبين المصري ". إسرائيل"في منطقة حدودية مثلثة بين مصر و

  .واإلسرائيلي على دخول هذه المساعدات منذ يوم األحد الماضي
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 

  
   غزة  شاحنة إلى٢٠٠ مصريون يطالبون بتيسير وصول نواب .٤٨

طلب نواب الكتلة البرلمانية لإلخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري :  وكاالت-القاهرة 
 شاحنة من المواد ٢٠٠من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس السماح لهم بتيسير وصول 

نواب في طلب قدموه وأعرب ال. اإلغاثية تشمل أدوية ومواد غذائية مقدمة منهم إلى قطاع غزة المحاصر
إلى رئيس المجلس عن أملهم في تيسير وصول القافلة؛ إما عن طريقهم أنفسهم أو بتسمية جهة أخرى 

ودعا النواب إلى تفعيل التوصيات الصادرة . الستالم هذه الشاحنات بصورة رسمية لتوصيلها إلى غزة
دت به الحكومة أمام اللجنة بتيسير عن البرلمان المصري وما صدر عن لجنة الشؤون العربية، وما تعه

وندد النواب بالحصار الخانق . وصول مواد اإلغاثة اإلنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة
على الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يتعرض له من جرائم ضد اإلنسانية من قبل قوات االحتالل 

 . في الحياة وفي الحرية وفي الغذاء والدواء االسرائيلي الذي ينتهك حق اإلنسان الفلسطيني
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨صحيفة فلسطين،  

  
 التي تتعرض لها المصرية لحملة االعالميةمن ا  السوري يعبر عن قلق سورياالسفير .٤٩

، "لديها مصادر قلق"قال السفير السوري في القاهرة يوسف أحمد، أمس، أن سوريا :  ا ف ب- القاهرة 
اعالمية غير مسبوقة في الصحف المصرية ال نعرف لها "حوالي شهر لحملة كذلك وأنها تتعرض منذ 

عبر بدوره عن قلق سوريا "وقال السفير السوري، في بيان، انه ". سببا وتنضح بالعداء لسوريا
واستغرابها الشديدين للحملة االعالمية الجائرة التي تتعرض لها سوريا قيادة وشعبا من قبل وسائل 

واضاف انه اكد لمساعد وزير الخارجية المصري، خالل لقائهما الثالثاء، . الحكومية" االعالم المصرية
المتظاهرين امام السفارة المصرية كانوا من االخوة الفلسطينيين المقيمين في سوريا والذين ارادوا "ان 

 انه واكد يوسف احمد،". التعبير عن تعاطفهم وغضبهم ازاء الحصار المفروض على أشقائهم في غزة
  ".حرص بالده على عمق العالقات مع مصر"شدد، خالل اللقاء، على 

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
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    سنبقى متضامنين مع الشعب الفلسطيني حتى يحقق النصر  : حسن جوهر.  د الكويتيالنائب .٥٠
بة حسن جوهر، في كلمة، القاها في مهرجان خطابي نظمه اتحاد الطل. وجه النائب د: عبدالكريم العنزي

رموز الصمود في .. "رسالة الى " لنصرة غزة"امس في كلية العلوم االجتماعية، وفي اطار حملة االتحاد 
غزة بأنهم ليسوا وحدهم الصامدين في وجه المعتدي فجميعنا صامدون ونقف بجانبهم ونحيي هذا الصمود 

دد االنظمة التي وقفت ورموزه، ووجه تحية الى المكان الصغير الذي هز العالم بصموده وبطولته وه
  ".اسرائيل"اننا معكم في خندق واحد حتى تحقيق النصر على : بجانب الكيان الصهيوني، مضيفا

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨السياسة، الكويت، 
  
  سياسية مصرية تطلب إلغاء االحتفال بعيد يهودي قوى .٥١

عبية لمنع إقامة شكلت جماعة اإلخوان المسلمين وقوى سياسية وحزبية مصرية أخرى حركة ش: القاهرة
مولد أبو حصيرة بقرية ديمتوه التابعة لمحافظة البحيرة، فيما طالب عدد من المدونين والشباب 
المشاركين على موقع الفيس بوك وغيره من المنتديات، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر منذ خمس 

  . سنوات ويقضي بإلغاء االحتفال بهذا المولد
المناوي، عضو غرفة الشركات السياحية، أن األرقام التي يتم ذكرها في وسائل من جانبه اعتبر مجدي 

، مشيراً إلى "مبالغ فيها وتثير الضحك"اإلعالم حاليا عن اليهود المتواجدين في البحيرة في موقع الحدث 
قد  آالف يهودي، أما اآلن فإنه ال يتواجد سوى مئة شخص ٣ عاماً لم يتعدى ١٢أن أكبر رقم وصل منذ 
  ". إسرائيل"يكونون من دول غير 

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
   مصرية تتوقف عن إرسال مساعدات إلى غزة بسبب النزاع بين السلطة وحماساتجمعي .٥٢

كشف الدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر، : صبحي عبد السالم
دات اإلغاثية والغذائية وسيارات اإلسعاف واألدوية إلى قطاع أن الجمعية توقفت تماما عن إرسال المساع

غزة، بسبب النزاع بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول أحقية كل منهما بالحصول على تلك 
  .المواد، لتوزيعها على الفلسطينيين المحاصرين في القطاع

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨صحيفة المصريون، 
  
   مساعدته غزةبسبب ل القاهرة مدير اتحاد األطباء العربأطباء مصر يعتصمون تنديداً باعتقا .٥٣

نظم أطباء مصريون وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم بدار الحكمة بالقاهرة، تنديداً بقيام قوات : القاهرة
األمن المصرية باعتقال الدكتور جمال عبد السالم، مدير اتحاد األطباء العرب ومدير لجنة اإلغاثة 

اد، على خلفية مساعدته قطاع غزة، والذي قُدمت ضده الئحة اتهام بأنه على اتصال مع والطوارئ باالتح
  .حركة حماس

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
 نقص احتياجات سكان قطاع غزة مسؤولية "اسرائيل" تحمل نالصي .٥٤

أعربت الصين أمس عن قلقها العميق ازاء التوتر المتزايد بين الجانبين الفلسطيني :  بترا– بكين
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ إن بالده . االسرائيلي بعد إنتهاء فترة التهدئة

وحث المتحدث  .تدعو الطرفين الى حل النزاع عن طريق المفاوضات السياسية وعدم اللجوء الى القوة
سانية عن سكان قطاع  حدة التوتر بين الطرفين ورفع المعاناه االنتخفيفالصيني جميع األطراف على 



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ١٢٩٤:         العدد       ٢٥/١٢/٢٠٠٨ الخميس :التاريخ

غزة ، محمال الجانب االسرائيلي بإعتباره قوة احتالل كامل المسؤولية عن توفير كل ما يحتاجه سكان 
 .القطاع وفقا للقرارات الدولية واتفاقيات جنيف

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
  

       أمام السفارة األميركية ببرلين تطالب بإنهاء حصار غزة  مظاهرة .٥٥
اصمة األلمانية برلين مساء االثنين مظاهرة احتجاجية أمام السفارتين األميركية شهدت الع: برلين

والفرنسية للتنديد بالحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة، والمطالبة بتدخل دولي إلدخال المواد الغذائية 
وشارك في المظاهرة عشرات الفلسطينيين والعرب  .واألدوية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين هناك

واألتراك واأللمان المقيمين هناك الذين نددوا بوقوف الواليات المتحدة حجر عثرة أمام القرارات الدولية 
وطالب المتظاهرون اإلدارة األميركية الجديدة  .الرافضة لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

 والتوقف عن "إسرائيل"ـ لبالتدخل إليقاف المأساة الجارية في قطاع غزة وإنهاء الدعم غير المحدود
 .تأييدها المطلق في المحافل الدولية

  ٢٤/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
 

  "يحصن المملكة"ل... العاهل األردني أول زعيم عربي يقابل أوباما بعد تنصيبه .٥٦
 ليكون أول ٢٠٠٩) فبراير(ينوي الملك عبداهللا الثاني زيارة واشنطن في شباط :  رنا الصباغ-عمان 

يقابل الرئيس األميركي الجديد باراك أوباما بعد حفل تنصيبه ودخوله البيت األبيض وبدء زعيم عربي 
وسيطلب الملك من أوباما استمرار تقديم المساعدات العسكرية واالقتصادية  .تنفيذ وعوده بالتغيير

 منذ لمملكته، والتي زادت بوتيرة متناغمة مع تنامي عمق التحالف االستراتيجي بين واشنطن وعمان
إذ تخشى عمان من أضطرار . تولي الملك الحكم قبل عشر سنوات، بحسب مسؤولين وديبلوماسيين

الكونغرس الى اقتطاع بنود في برنامج المساعدات الخارجية لتوفير أموال اضافية تعين أوباما على 
  .الشامل في األردنمعالجة تداعيات األزمة المالية العالمية على اقتصاد بالده ما سيضر ببرامح التحديث 

 يساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والنمو تعيش "أميركي فاعل"كما سيطالب الملك بدور 
بجوار اسرائيل لضمان أمن المملكة واستقرارها بعد فشل محادثات السالم التي تقودها أميركا بين 

  . شهرا١٣ًم قبل اسرائيل والفلسطينيين منذ انطالقة مؤتمر أنابوليس للسال
فوصفة أنابوليس غير واضحة المعالم وهندست لشراء الوقت وساعدت اسرائيل على فرض مزيد من 

 المستعمرات واستمرار بناء جدار الفصل ما يعيق "تسمين"الوقائع على االراضي المحتلة من خالل 
الحوال لن تفضي هذه وفي مطلق ا. فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة

 كما ستحرم ١٩٦٧الوصفة الى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة جغرافيا على أساس حدود 
  .الفلسطينيين من حق العودة تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية لعقود

 بات يخشى من تنامي الحديث في أوساط" ان االردن هذه األيام "الحياة"وقال مسؤول أردني رفيع ل 
اسرائيلية وأميركية نافذة عن طروحات جديدة النقاذ األفق السياسي المسدود بفعل االنقسام الفلسطيني 
وسياسات الحكومات االسرائيلية المتعاقبة تتمثل في قيام روابط سياسية بين األردن والدولة الفلسطينية 

  ."المستقبلية المقطعة األوصال كحل وسط للطرفين
الهوية السياسية لألردن حيث نصف السكان من أصول فلسطينية وغالبيتهم لكن أي حل كهذا سيمس 

يحملون جوازات سفر أردنية ويشكون أصالً من تدني تمثيلهم في الحكومة والبرلمان والجيش واألجهزة 
  .األمنية االخرى

سنستمر في الدفع صوب حل على اساس الدولتين، من دون الخوض في أطروحات مثل ": وتابع
يديرالية او الفيديرالية بين االردن والفلسطينيين اآلن أو مستقبالً، ألن االردن ال يرغب في حلول الكونف
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كهذه ألنها تنطوي على بداية نهاية النظام السياسي لكونها ستكون لمصلحة المكون الفلسطيني على 
  ."حساب المكون الشرق أردني

ينية مستقلة قادرة على الحياة لوحدها، تتمتع بعالقات االردن معني بحل الدولتين وبقيام دولة فلسط": وقال
  ."اقتصادية وسياسية قوية مع االردن شأن عالقات المملكة بدول الجوار كافة

لسنا مع أي ... بصريح العبارة نحن مع حل الدولتين": وقال مسؤول آخر فضل عدم الكشف عن اسمه
اسرائيل، دولة فلسطينية : أو حل الدول الثالث "ثنائية القومية"حلول أخرى مثل حل الدولة الواحدة 

  ."علمانية في الضفة الغربية ودولة اسالمية في قطاع غزة
يفاقم سوداوية المشهد السياسي االقليمي تأجيل أي جهد أميركي جديد لحين تشكيل حكومة ائتالفية في 

اما الليكودي اليميني : شرين شباط ستضع العرب أمام ١٠إسرائيل بعد االنتخابات التشريعية المبكرة في 
  ).يمين وسط(بنيامين نتنياهو أو تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما 

ففي حال شكّل نتنياهو ائتالفاً حكومياً وهو ما ترجحه غالبية استطالعات الرأي، سيعني ذلك استمرار 
ان ومصادرة إسرائيل في خلق وقائع جديدة على األرض ضمن سياسة األمر الواقع ومواصلة االستيط

األراضي وتهويد القدس وعلى األرجح تصعيد عسكري في غزة مع طرح خطوات أو مبادرات تجميليه 
  .تحت مسمى تحسين األحوال المعيشية واالقتصادية للفلسطينيين

 فإن بنظرها سيكون مركزاً على إسرائيل وأمنها ما بعد " يمين وسط "وإذا شكّلت زعيمة ليفني ائتالف 
 في الدولة ١٩٤٨ التي يشكّلها عرب ال "القنبلة الديموغرافية"هي تريد التعامل مع خطر ف. ٢٠٢٠عام

 عبر ممارسة طموحاتهم السياسية وأحالمهم "١٩٤٨عرب ال "لذا روجت قبل أيام لحل مشكلة . العبرية
رح وستط. الوطنية في مكان آخر اسمه دولة فلسطينية ستقام على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية

 إلى "منطقة المثلث"واعطاء ما يعرف ب ، ليفني على األرجح أفكاراً تتصل باستبدال االراضي والسكان
الدولة الفلسطينية المقترحة مقابل ضم إسرائيل مساحات واسعة بما فيها المستوطنات واألراضي على 

  .ة للحياةهذا الترتيب لن يعطي الدولة الفلسطينية المقترحة قابلي. امتداد جدار الفصل
هذه الصورة المقلقة تضع مطبخ القرار األردني أمام تحدي اإلجابة عن أسئلة إستراتيجية، بحسب ساسة 

هل من مصلحة األردن الوطنية أن تتعاطى الدولة وتدعم : من هذه االسئلة. وحزبيين وحتى مسؤولين
 دولة فلسطينية مشتتة األوصال  اإلسرائيلي لقيام- جهود التوصل إلى اتفاق سالم على المسار الفلسطيني 

بحسب وصفة أنابوليس الثنائية، وهو على األرجح ما سيفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية هائلة على 
 مع دولة كهذه، األمر الذي من شأنه تهديد بنية الكيان "كونفيديرالية أو فيديرالية"األردن للدخول في 

هل سيستطيع األردن : السؤال اآلخر المطروح؟ ياسيةاألردني وربما يقوض عقده االجتماعي وهويته الس
هل ، أو على األقل؟ التعبير عن رفضه طروحات كهذه من دون دفع ثمن سياسي واقتصادي باهظ

 تسمح للمملكة بالتعامل مع تداعيات مثل هذا "صيغ خالّقة لدرجة كبيرة"سيكون باإلمكان الوصول إلى 
 لحدة الضغوط المحتملة من جهة وإقرار صيغ مبتكرة من شأنها السيناريو في شكل يمكنها من االستجابة

 توفر "فضفاضة"وذلك عبر عالقات دستورية ، أن ال تهدد أو تضعف العمود الفقري السياسي للدولة
  ؟الحياة للدولة الفلسطينية

وامش التيار االشد تشاؤماً داخل النخب السياسية يرى أن األردن دخل مرحلة القدر المحتوم إزاء اله
وأن أفضل السيناريوات المتاحة تكمن في ، المتاحة أمامه في التعامل مع النتائج المؤذيه لمسار انابوليس

جمود طويل األمد على مسار محاوالت صنع السالم تتيح لصانع القرار تحصين الجبهة الداخلية 
اة في الحقوق المدنية اضافة والعمل على تحقيق دولة القانون والمواطنة والمساو، وتوعيتها لهذه المخاطر

الى خلق اجماع وطني على أساس عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم واالتفاق على ثوابت 
وأساسيات إستراتيجية في حياة الدولة األردنية غير قابلة للعبث أو التغيير مهما كانت هوية من يجلس 

  .على مقاعد الحكومة اآلن أو مستقبالً
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طالقة جديدة للسياسة األميركية تجمع الديبلوماسية والقوة لمواجهة التحديات الداخليه فأوباما أعلن ان
والخارجية األصعب للواليات المتحدة في تاريخها الحديث عبر تعزيز التعاون الدولي المفقود، 

  .واالنسحاب من العراق واحياء عملية السالم والتركيز على افغانستان ومقاومة خطر اإلرهاب
األشهر الماضية، بذل األردن قصارى جهده مع ادارة الرئيس جوررج بوش ومع المجتمع الدولي خالل 

والعالم العربي المقسوم على نفسه وبين ايران وأميركا إلبقاء ملف السالم مطروحاً على االجندة الدولية 
  .على رغم االعتراف الضمني بفشله في أوساط صانعي القرار

 االعتدال العربي من وراء الكواليس لحض االدارة المقبلة للتعامل الفوري عمل األردن وغيره من دول
والجاد مع عملية السالم للوصول الى حل الدولتين كما وعد الرئيس المنتهية واليته جورج بوش، لكن 
على اساس المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية التي اطلقتها المملكة العربية السعودية إلنهاء 

لصراع الجماعي مع الدولة العبرية في مقابل توفير األمن واالعتراف والعالقات الطبيعية لجميع دول ا
وطلب مجلس وزراء الخارجية العرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس االستمرار في . المنطقة

يعية ورئاسية  وأثنى على دعوته إلجراء انتخابات تشر٩/١/٢٠٠٩منصبه بعد انتهاء مدته الدستورية يوم 
  .كما حشدت الدول األوروبية لإلبقاء على شرعيته.  على رغم مخالفة ذلك للدستور–

سيحتاج االردن الرسمي خالل األشهر المقبلة الى استنفاذ كل االوسائل الممكنة لمقاومة ضغوط اقتصادية 
مع دولة فلسطينية مقترحة وسياسية متنامية للقبول بأطروحات مثل االعالن عن فيديرالية أو كونفيديرالية 

مقطعة األوصال ال تعطي للدولة العتيدة قابلية الحياة والنمو بحسب معايير مؤتمر أنابوليس الذي بدأته 
  .االدارة االميركية في آخر سنة لها في الحكم

دول  التي يرغب أوباما بالولوج منها للتعامل مع "النافذة الديبلوماسية"ويقول مسؤولون إن عمان التقطت 
وقوى في منطقة الشرق االوسط كانت ادارة سلفه مصرة على رفض التعامل معها في أي شكل 

وينظر األردن الى ذلك باعتباره فرصة لتنويع خياراته .  وسورية"حماس"ديبلوماسي مثل ايران و 
والتواصل اآلمن مع هذه االطراف من دون كلفة سياسية قد تترتب على ذلك، األمر الذي قد يؤهل 
االردن للعب دور في االسهام في صوغ التواصل الديبلوماسي وقد يمنحه بعض السيطرة على أوراق 
اللعب واطاللة أوسع على تفكير وتكتيكات هذه األطراف مع التركيز على االستمرار في االلتزام 

الم مع ومتكئاً على معاهدة س، االستراتيجي بعالقة مميزة وخاصة مع واشنطن ودول االعتدال العربي
  ."حماس"اسرائيل وعلى عالقات أكثر توازناً مع قطر، سورية، ايران و

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  

  عملية معقدة العتقال رجب الشريف .٥٧
 ياسر الزعاترة

بحسب بيان األجهزة األمنية الفلسطينية ، فقد جرى اعتقال رجب عوني الشريف ، أحد قادة كتائب عـز                  
 .عد مطاردة دامت أربع سنواتب" عملية معقدة"الدين القسام في 

 ، وسبق اعتقاله من قبل أجهزة األمن الفلسطينية ، وقـد قـصف   ١٩٩٦رجب الشريف مطارد منذ العام      
 . سجن جنيد في نابلس بينما كان فيه ، هو ورفيقه الشهيد محمود أبو هنود

ه قد أقاموا له بيـت      األجهزة الصهيونية كانت تعتقد حتى وقت قريب أن الشريف قد قتل ، بينما كان أهل              
 ، لكن المالحقة والتحقيقات التي أجريت من قبل االحتالل واألجهزة الفلـسطينية             ٢٠٠٢عزاء ربيع العام    

 .كشفت أنه ال يزال على قيد الحياة
ال ندري كيف تورطت األجهزة األمنية الفلسطينية في اعتقال هذا الرجل ، فهي متخصـصة فقـط فـي                   

 واالجتماعي ، أما أعضاء األجهزة العسكرية فيتركون لالحـتالل يطـاردهم            العاملين في الشأن السياسي   
 . بطريقته ، ومن ثم يعتقلهم ويعذبهم ويحكم عليهم بالسنوات الطويلة ، وغالباً المؤبدات
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كان بوسع األجهزة األمنية الفلسطينية أن تكون أكثر ذكاء ، كما كان حالها خالل النـصف الثـاني مـن                    
تتراوح بين المباشر   ) قتالً أو اعتقاالً  (انت تتخلص من رموز كتائب القسام بطرق ملتبسة         التسعينات يوم ك  

ونتذكر هنا سلسلة طويلـة مـن       . ، وبين غير المباشر من خالل التعاون مع االحتالل في كشف أماكنهم           
 .هؤالء من أمثال محيي الدين الشريف ، وعادل وعماد عوض اهللا ، فضالً عن خلية صوريف

أن سلطات االحتالل لن تتسامح في قضية من هذا النوع ، هي التي لم تتسامح مع من هـم أقـل                     معلوم  
خطراً من الناحية العسكرية مثل أحمد سعدات والخلية التي اغتالت رحبعام زئيفي ، وكذلك فؤاد الشوبكي                

ى وساطة دولية   ، والذين لم تكتف باعتقالهم في سجن فلسطيني بناء عل         " كارين ايه "صاحب قضية السفينة    
وهي هنا  . ، بل اختطفتهم من سجن أريحا في عملية تابعها الناس على الهواء ، بما فيها من مشاهد مذلة                 

في الحالة التي نحن بصددها أمام رجل أكثر خطورة ، تهمته الوقوف وراء عدد كبير من العمليات التي                  
مشار إليهم ، أم تكتفي مؤقتاً بانتزاع ما        ستكلفه السجن لعشرات المؤبدات ، فهل ستخطفه كما فعلت مع ال          

 لديه من معلومات وتقديمها لهم ، أم يطلقون سراحه لتبادر هي إلى اعتقاله؟،
االستثنائية في التعاطي مع قضايا مـن هـذا         " الجرأة"أياً يكن األمر ، فما يعنينا في هذه القضية هو هذه            

 يتوفر خالل التسعينات ، األمـر الـذي سـيرده           النوع ، وعدم توفر ذات المستوى من الحياء الذي كان         
البعض إلى حالة الثأر من حركة حماس بعد الحسم العسكري في القطاع ، وهو صحيح إلى حد ما ، لكن                    
الذي ال يقل أهمية هو أن هؤالء الذين يمسكون بالسلطة هذه األيام ال يملكون غير خيار واحد ووحيـد ،                    

 مع الخيار اآلخر ألنه نقيض لخيارهم ، بل يخـرب عليـه ، ولـيس                وهم ال يتسامحون  . خالفاً ألسالفهم 
 .صحيحاً أنهم يفعلون ذلك من أجل الحيلولة دون تكرار ما جرى في القطاع

عندما كان ذياب العلي يطلق تصريحاته الشهيرة قبل أسابيع حول التعاون األمني ، فهو لم يكن يتحـدث                  
مريكي دايتون عن إنجازاته في تدريب وتـسليح األجهـزة          باسمه الشخصي ، وعندما يتحدث الجنرال األ      

األمنية في الضفة الغربية للصحف وبشكل معلن ، فإن ذلك يعود إلى ثقته بالذين يتعامل معهم ، السـيما                   
أن كثيراً منهم من اللون الجديد الذي يتناسب مع المرحلة ، وليسوا من المناضلين القدماء الذين يحتمل أن                  

 .لنضال كما كان الحال أيام التسعيناتيحنّوا أليام ا
القضية إذن ليست قضية رجب الشريف أو سواه من المعتقلين الذين يطـاردون ألنهـم يؤمنـون بخـط             

، بـل قـضية   ) مطاردة المال الخاص بأسر الشهداء واألسرى نموذج آخر(المقاومة حتى لو لم يمارسوه    
سلطة القائمة على حماية أمـن االحـتالل وتلقـي          مسار أمني وسياسي يستعيد مسلسل الوفاء لطبيعية ال       

المعونات بصرف النظر عن مسار المفاوضات ، وهي طبيعة أعيد التأكيد عليها من جديد عبر خريطـة                 
 .الطريق ومسار أنابوليس

من هنا نعود إلى القول إن المعضلة األساسية في الساحة الفلسطينية ال تتمثل في االنقسام ، وإنما في هذا                   
ر الذي كان قائماً قبل االنقسام ، والذي يقوم على قمع المقاومة واإليمان ببرنامج التفاوض بصرف                 المسا

 . النظر عن النتيجة التي يمكن أن يفضي إليها
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
   بين الحركة اإلسالمية والحكومة في األردنالتقاربحقيقة  .٥٨

  رحيل غرايبة
عطافة حادة في تعامل الحكومة األردنية مع الحركة اإلسالمية  حدثت ان٢٠٠٨) يوليو(في أواخر تموز 

  :في األردن، وشهدت الساحة السياسية هدوءاً ملحوظاً، تمثل بمظاهر عدة أهمها
وقف الحمالت اإلعالمية الشديدة الموجهة للحركة، وتوقف بعض األقالم المعروفة بمواقفها العدائية تجاه 

  .ئماً تنفذ توجيهات وأوامر بهذا الشأنالحركة اإلسالمية، والتي كانت دا
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السماح للحركة اإلسالمية بإقامة فعالياتها وأنشطتها المضادة التي تأتي في معظمها في سياق التفاعل مع 
األحداث الجارية في األرض المحتلة، وحصار غزة، ونصرة المقاومة، وفي بعض المناسبات اإلسالمية 

لحركة اإلسالمية بإقامة مهرجان كبير في المدرج الروماني في قلب المعروفة، وكانت المفاجأة أن سمح ل
  .العاصمة عمان والمرة األولى

تغير اللهجة في شأن جمعية المركز اإلسالمي الخيرية، التي أوقفت هيئتها اإلدارية المنتخبة وعينت 
ية من أجل مكانها هيئة حكومية موقتة، عملت على إدخال عناصر جديدة كثيرة في هيئتها العموم

االستيالء عليها ومصادرتها من يد الحركة اإلسالمية، ووعدت الحكومة بإرجاع الجمعية في إطار اتفاق 
  .أو صفقة يتم االتفاق عليها

أعادت الحكومة بعض الخطباء الممنوعين من الخطابة، كخطوة أولى إلعادة بقية الخطباء، وعلى رأسهم 
  .ألوقاف األسبقالدكتور إبراهيم زيد الكيالني وزير ا

فما سر هذه االنعطافة؟ وهل هي دائمة واستراتيجية وعميقة؟ أم أنها خطوة اختيارية موقتة أملتها ظروف 
  عابرة؟

، تسير في برنامج متدرج ١٩٩٣إن المراقب للمجريات يرى أن الحكومات األردنية المتعاقبة منذ عام 
بدأ ذلك بسن تشريعات . والتضييق على أنشطتهاالخطوات لتحجيم الحركة اإلسالمية وتجفيف منابعها، 

محددة لهذا الغرض، مثل قانون االنتخابات، وقانون اإلعالم، وقانون االجتماعات العامة، وقانون 
الجمعيات الخيرية، وقانون البلديات، وقوانين الجامعات، وأنظمة مجالس الطلبة، وقوانين النقابات إضافة 

يرة، وتطورت األمور إلى أن وصل األمر إلى اعتقال أربعة من نواب إلى حمالت إعالمية وتعبوية كث
الحركة اإلسالمية وسجنهم، ومنع اثنين منهم من ممارسة العمل السياسي، بعد محاكمة معدة لهذا 

وعمدت الحكومة السابقة إلى تزوير مكشوف وكبير في االنتخابات البلدية، واالنتخابات . الخصوص
 هذا التزوير مراكز الدراسات المحلية والخارجية، ومنها المركز الوطني لحقوق البرلمانية، وشهدت على

  .اإلنسان األردني الرسمي الذي يترأسه أحمد عبيدات رئيس وزراء سابق
ولذلك يمكن القول إن الظروف الخارجية المتمثلة بفشل المشروع األميركي في المنطقة خصوصاً في ما 

، وإنشاء محور االعتدال في المنطقة، لمواجهة "حزب اهللا" وعلى "سحما"يتعلق بالقضاء على حركة 
، خصوصاً في "حماس"إيران، كلها ذهبت أدراج الرياح، فكان على األردن التحول في سياسته في شأن 

ظل توتير العالقات بين األردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبين األردن ومصر كذلك، مما جعل 
  .ل مشابه ولو من الناحية الشكلية تجاه الحركة اإلسالمية في األردنذلك مرافقاً لتحو

وربما شكل تدهور األوضاع المعيشية الداخلية، وتعالي أصوات بعض القوى السياسية والوطنية في انتقاد 
  .مباشر للسياسات الحكومية، عامالً إضافياً

ابع الجدية، إذ أن التحول الرسمي ولكن في الحقيقة بقي التحول في إطار مظهري شكلي، فلم يأخذ ط
الحقيقي يبدأ باالعتراف بتزوير االنتخابات البلدية والبرلمانية، والعمل على تصحيح األوضاع بتحميل 
المسؤولية للحكومة المشرفة على هذه الحقبة، وحل البرلمان الحالي، وحل البلديات، والشروع بمرحلة 

د يعبر عن إرادة األردنيين الحقيقية، وقادر على تحمل سياسية جديدة تقوم على إيجاد برلمان جدي
مسؤولية المرحلة الصعبة، ومن ثم االنطالق نحو إصالح شامل، سياسي واقتصادي وتعليمي، يبدأ 
بتعديالت دستورية تسمح بايجاد حكومة منتخبة وتداول للسلطة وإجراء انتخابات بين القوائم والبرامج 

  .نافس العشائريالسياسية، وانتهاء مسألة الت
والشروع بمرحلة ازدهار اقتصادي يبدأ بمقاومة الفساد والمحسوبية والشللية، وال يتم ذلك إالّ بايجاد 

  .مؤسسات رقابية شعبية فاعلة وقادرة على تمثيل إرادة الشعب األردني
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تشارك مع عند ذلك فقط يمكن أن نقول إن هناك تحوالً حقيقياً يتضمن جهوداً جادة نحو اإلصالح، وال
القوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها الحركة اإلسالمية، والتخلي عن أسلوب ذر الرماد في العيون 

  .والضحك على الذقون
   في األردن"األخوان المسلمين"قيادي في جماعة * 

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  

٥٩. حصاد فلسطيني ُمر  
  هشام عبداهللا

وا أكثر من عام في ظّل انقسام غير مسبوق، في الوقـت  ، يكون الفلسطينيون قد قض ٢٠٠٨مع نهاية عام    
  .الذي ال تلوح في األفق أي أمال بتجاوزه، بل إن كافة المؤشرات تنبئ بسنة عجفاء أخرى

ومع انقضاء األيام األخيرة من العام الجاري، كانت قيادتا الفلسطينيين، فـي غـزة ورام اهللا، تتبـادالن                  
العلنية، السيما وصف مشير المصري، النائب عن حماس فـي غـزة،            اتِّهامات وصلت إلى حد الشتائم      

  ".رئيس عصابة"الرئيس محمود عباس بأنه 
عباس أيضا، كال االتهامات إلى حماس، عندما وصف الحركة اإلسالمية وهو في ثياب اإلحرام بمكة ب                

إسرائيل لم تقُـم    "وله أن   ، بسبب منعهم حجيج غزة من التوجه إلى السعودية، وزاد على ذلك بق            "القرامطة"
  ".بمثل هذا اإلجراء

االتهامات المتبادلة كانت حصيلة عام كامل من التجاذبات بين حماس، التي أحكمت سيطرتها على قطاع               
صيف العام الماضي، وبين حركة فتح والرئاسة الفلسطينية المتمركزة فـي           " انقالبها العسكري "غزة منذ   

  .الضفة الغربية
لقاسية تجددت إثر فشل الجهود التي قادتها مصر على مدى األشهر األخيرة في ترتيب              موجة التحريض ا  

وفشل اللِّقاء قبل بدايته في أوائل شهر نوفمبر الماضـي          . الحوار الفلسطيني الوطني، الذي انتظره الجميع     
ديها فـي   مع إعالن حماس أنها لن تحضره بحجة استمرار السلطة الفلسطينية في اعتقال عناصرها ومؤي             

  .الضفة الغربية
اختلف . وكانت محاوالت إنجاح الحوار قد تراجعت بعد فشل حوار صنعاء في اليمن ربيع العام الجاري              

حـول عـزم الطـرفين اسـتئناف        " إعالن صنعاء "الطرفان في اليمن قبل أن يجف الحبر الذي كتب به           
  .اتصاالتهما

فات التي تُبقي الطرفين خارج مرمـى احتمـاالت         وإن تعددت التأويالت في تفسير جوهر وماهية الخال       
المصالحة، فإن ثمة أمرا واحدا راح يتكرس مع كل يوم ينقضي من العام، أال وهو ذلك الشرخ الذي لـم                    

  .تشهده الساحة الفلسطينية مثيال له من قبل
ا ومعهـا   في رام اهللا، مركز الضفة الغربية، واصلت حكومة تصريف األعمال برئاسة سالم فياض عمله             

وفي غـزة، لـم تغـادر حكومـة         . الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية       
  ".بالشرعية"إسماعيل هنية المقالة مقرها، وتمسك كل طرف 

وعلى األرض، انقسم الجمهور إلى قسمين، وواصلت إسرائيل حصارها لقطاع غزة، بالرغم من اتفـاق               
  .ع حماس بوساطة مصرية ومباركة عربية ودولية وإقليميةالتّهدئة الذي عقدته م

 لقد تكرس االنقسام وفشلت جهود العملية السلمية وتصاعد االستيطان، لقد كانت سنة سيئة جـدا بكـل                  "
  "المقاييس 

وبالرغم من مواصلة المانحين الدوليين دعمهم المالي للسلطة الفلسطينية، وتسديد مـستحقات الرواتـب              
، واألمل الذي أثاره مؤتمر أنـابوليس لـدفع         )بعد فوز حماس في االنتخابات التشريعية     (جمعيها  المتأخرة  

  .العملية السلمية، فإن اآلمال راحت تتالشى من جديد
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ولم يعد ممكنا الحديث عن قيام دولة فلسطينية قبل نهاية والية الرئيس األمريكي جورج بوش قبل موفى                 
عام، وها هو بوش يغادر البيت األبيض دون أي إشارة إلـى إمكانيـة تحقيـق                فقد انتهى ال  . العام الحالي 

  .انفراج في العملية السلمية
 مليون دوالر للمشاريع المختلفة فـي الـضفة         ٢٠٠ولم تفلح محاالوت حكومة فياض، التي وفّرت نحو         

 علـى الحـصار     ، في التغطية  ) ألفا ٧٧نحو  (الغربية واستمرت في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة          
  .الشامل، الذي يضرب القطاع منذ سنوات

وفي الوقت الذي شددت فيه إسرائيل حصارها على قطاع غزة، فإن الضفة الغربية لم تكُـن فـي حـال                    
أفضل، إذ تواصل االستيطان ومصادرة األراضي وعمليات االعتقال واالغتياالت دون توقف، إضافة إلى             

السكّان وم متلكاتهمهجمات المستوطنين ضد.  
واعتبر غسان الخطيب، نائب رئيس جامعة بيرزيت، في حديث لسويس انفو أن الفلسطينيين عاشوا عـام              

، مشيرا إلى أنه ال يمكـن توقـع سـوى           )عند قيام إسرائيل   (١٩٤٨ أسوأ حاالتهم منذ النّكبة عام       ٢٠٠٨
  .المزيد من التّدهور للعام المقبل

إنـه عـام    ) "الشيوعي سـابقا  (مكتب السياسي لحزب الشعب     وقال الخطيب، وهو وزير سابق وعضو ال      
  ".١٩٦٧ واالحتالل عام ١٩٤٨يمضي غير مأسوف عليه، لم نشهد هكذا أوضاع منذ النّكبة عام 

لقد تكرس االنقسام وفشلت جهود العملية السلمية وتصاعد االستيطان، لقد كانت سنة سيئة جـدا               "وأضاف  
  ". األسوأ، وأخشى أن تتضاعف درجات السوء في السنة القادمةبكل المقاييس، لكن االنقسام يظل

وإذ يغادر الفلسطينيون عامهم الحالي بهذه الطريقة القاسية والمؤلمة، فإنهم يدخلون عامهم الجديـد وقـد                
  .اثقلوا بكل األسباب التي ال تدع مجاال للتفاؤل في العام الجديد

ات موضع خالف جديد بين حماس وفـتح حـول تفـسير      ويلوح في األفق موعد التاسع من يناير الذي ب        
وقد أعلنت حماس مرارا على لسان أكثر من مسؤول، أنها لن           . موعد انتهاء والية الرئيس محمود عباس     

  .تجدد للرئيس عباس ولن تعتبره رئيسا بعد هذا التاريخ
 وليس فـي  ٢٠١٠ي يناير وتقول حركة فتح إن والية الرئيس تنتهي مع انتهاء والية المجلس التشريعي ف 

وقد تحولت المسألة إلى أداة جديدة للتحريض مـن قبـل           . ، حسب ما نص عليه قانون االنتخابات      ٢٠٠٩
 لالسف، الزالت أسباب التوتر قائمة، والمطلوب من الطرفين، تلطيف األجواء قبل الـدخول              " .الطرفين

  "في حوار شامل 
ع األمور إلى األمام، أعلن عباس أنه سيدعو إلـى انتخابـات            وفي محاولة جديدة للخروج من األزمة ودف      

  .تشريعية ورئاسية، معتبرا أن المخرج الوحيد في مثل هذا الحال، يكون باللجوء والعودة إلى الشعب
لكن حماس غير معنية حاليا في الذّهاب إلى انتخابات، وهي تؤكد أن ثمة حكومـة ومجلـسا تـشريعيا                   

اج إلى حوار شامل وكامل يتناول جميع األمور، بما في ذلك تشكيل حكومة تعد              منتخبان، وأن األمور تحت   
  .لالنتخابات والبحث في إصالح منظمة التحرير واألجهزة األمنية والبرنامج السياسي

لكن الشيطان ما زال يسكن هذه التفاصيل، وهي التفاصيل ذاتها التي لم يتمكّن عباس وال حمـاس مـن                   
  .٢٠٠٧ا التي سبقت يوم سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف عام معالجتها في حواراتهم

وفي ذات الوقت، سيكون من العسير إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون غزة أو حتى دون االتفـاق                  
  .مع حماس حول هذا الموضوع، مع اإلشارة إلى أن حماس تريد أن تبحث جميع المواضيع دفعة واحدة

لألسـف، الزالـت   "ي المجلس التشريعي، أيمن دراغمة في حديث لسويس انفو     وقال النائب عن حماس ف    
  ".أسباب التوتر قائمة، والمطلوب من الطرفين تلطيف األجواء قبل الدخول في حوار شامل

ويشير دراغمة إلى جملة من الخُطوات التي ترغب حماس في رؤية عباس والسلطة الفلسطينية القيام بها                
وتعتبر عملية إطالق سراح معتقلي حماس لدى السلطة وتصويب أوضـاع           .  الحوار من أجل الدخول في   

في الضفة الغربية، أولـى هـذه المطالـب، لكـن الـسلطة             ) التي أغلقتها السلطة  (جمعياتها ومؤسساتها   
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الفلسطينية، وعلى لسان عباس، تنفي أن يكون لديها أي معتقلين سياسيين، في حين تقول حماس إن الرقم                 
  . معتقل٤٠٠ى نحو يصل إل

ثمة أسباب عديدة يمكن أن تفسر انحسار فُرص خروج الفلسطينيين من مأزقهم الحـالي، السـيما ذلـك                  
التناقض الكبير بين برنامجي حماس، التي لم تتردد في كشف والئها الحقيقي لإلخوان المـسلمين علـى                 

  .لي أيضاالمأل، وبين حركة فتح العلمانية، التي تعيش حالة انقسام داخ
ال زالت هناك إسرائيل، التي تمنع عملية السالم من التقدم وتمنح كل األسباب لإلبقاء على حصار غـزة                  

  .وإقصائها عن الضفة الغربية
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،موقع سويس انفو

  
  هل كان على حماس أن تبقى في التهدئة؟ .٦٠

  عدنان سليم أبو هليل
 صدقا –ل حماس كثيرون يبدون تخوفهم عليها العدو الصهيوني يلوح بحرب تسقط حماس ومن حو

 أو كذبا وتهويال وتخويفا واألمور تيسير إلى التصعيد ما يوحي بأن العدو يعد للغزو عدته –وحرصا 
وفي هذا السياق يأتي توجهه لمجلس األمن الدولي ويصدر الرسائل عبر سفرائه في العالم أن من حقه 

 ما عده البعض تهيئة لألجواء - يعني المقاومة الفلسطينية – منع الصواريخ التي يطلقها اإلرهابيون
وال شك أن للعدو .. الدبلوماسية واإلعالمية لعمل عسكري كبير يحسم األمور وينهي حكم حماس في غزة

مصلحة في إزاحة أو إزالة حماس وهو حاول ويحاول وما معارك جباليا قبيل التهدئة وما الحصار 
بل أكثر من ذلك فهو لم يجتمع أمره على قضية كما يجتمع ..  في هذا السياقومحاولة تثوير الناس إال

اليوم على ضرورة انهاء سيطرة حماس على مقاليد السلطة في غزة ومحاولة استعادة السلطة الوطنية 
  .منها التي صنعها على عينه ورباها في حضنه بالتأكيد ليس لتأخذها حماس وتتعزز مكانتها بها

بطا آخر يربط كل مواقف خصوم حماس هو التخوف من اشتعال حرب ال تقف عند حدود ولكن ثمة را
ما يريدون أو يتآمرون فاالحتالل قامت استراتيجيته الحربية منذ قيام دولته على عنصري الحرب 

 والعون الخارجي وبالذات األمريكي تسليحا – وهي مع حماس وغزة مستحيلة –الخاطفة المفاجئة 
 وهذا أيضا مستحيل في ظل مأزق أمريكيا في العراق وأفغانستان وحاجتها لترميم –ركة وتمويال ومشا

كما أن العون ).. النووي اإليراني(صورتها الحضارية والثقافية وبالنظر كذلك النشغالها بالتحدي األكبر 
 العدو الخارجي في موضوع غزة يكاد نفعه وفرقه ال يتجاوز الصفر المئوي لسبب بسيط هو أن مشكلة

 كما هي عادة بين الجيوش الرسمية والتقليدية ولكنها - في غزة ومع حماس بالذات ليست قلة اإلمكانات 
مشكلة من الذي يقبل بمنازلة حماس على الموت، ومن الذي على استعداد ليقدم األسرى ثم يفاوض بعد 

ه في قصة جندي واحد هو ذلك على إطالقهم ويدفع الثمن، ولنتذكر هنا مشكلة المجتمع الصهيوني كل
والمشكلة األكبر التي تؤرق العدو وربما تجعله يبيت على نية ويصبح على نقيضها هي كيف .. شاليط

 ومن يستطيع أن ينوب – هذا لو تمكن من احتاللها أصال –سيتعامل مع تحديات ما بعد احتالل غزة 
ن ولمسوا بكل جوارحهم فارق الحياة في عنه بعد الخروج منها وأن يواجه قوما ذاقوا طعم الحرية واألم

  .ظل حكم المقاومة بنزاهتها وطهوريتها وعنفوانها عن الحياة في ظل أي حكم آخر
 تتكلم بلغة أقرب إلى الرجاء بأال تنهي حماس – وهي التي نعرفها - فال عجب إذن أن نسمع رايس 

 وهو مجرم الحرب –باراك التهدئة وتعطي إشارات تطمينية على المستقبل، كما ال نستغرب أن 
 يحاول أن يجد طريقا بين الطرق لتجنب حرب هو يعلم أن الفشل فيها وعدم تحقيق كل - المعروف 

أهدافها سيكون الضربة القاضية لكل معادالت الردع التي قام عليها كيانه الشاذ، وخاصة بعد الفشل الذي 
 بكل غطرسته وسابق – نجد االحتالل  مع حزب اهللا، وال نتفاجأ إذن أن٢٠٠٦حصدوه في حرب صيف 

 التي ال يزال –تجاهله لمجلس األمن وسوء عالقته باألمم المتحدة يرفع شكوى على صواريخ المقاومة 
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 ولعل من نافلة القول إن العدو ال يتردد في قرار حربه بسبب - البعض يصر على وصفها بالعبثية 
أو لمراعاة خواطرهم فضال عما يسربه اإلعالم ) ربطابور المعتلّين الع(الخوف أو الخجل من حلفائه 

الصهيوني عن أخذهم الضوء األخضر من هؤالء للقيام بعملية كبيرة وهو ما لم ينفوه حتى اآلن على 
  !!األقل

أفضل السيناريوهات للعدو أن تستمر التهدئة على الحال الذي كانت عليه ألنها تجنبه الحيرة المتواصلة 
ء خطر حماس والخوف من التورط فيما هو أخطر وأكبر منه وألنها تجنبه الوقوع بين الرغبة في إنها

بين ضرورتي حماية وإرضاء المستوطنين حول غزة أو هجرانهم المستوطنات وهو ما يحصل اليوم 
العدو يريد استمرار الحال السابق تهدئة مقابل تهدئة يحاصر المقاومة . فعليا وتتواتر األخبار على تأكيده

نع عنها الهواء والغذاء ويقوم بعمليات اغتيال مستهدف ويجرح ويجرف في غزة ويده في الضفة ويم
 ١٩٥أكثر من (إلى غير ذلك مما نعرفه جميعا .. مطلقة اعتقاال وتصفيات وأعوانه هناك يكملون المهمة

) ثر من ستين شهيدا وجرح أك٢٢خرقا للتهدئة قام بها العدو خالل فترة الستة أشهر من التهدئة وقتل 
  .ومستوطنوه آمنون ساكتون

حماس بالتأكيد رأت كل ذلك ودفعت ثمنه واألخطر أنها رأت تحولين اثنين كبيرين وخطيرين بدآ 
متغير التوازن بين حاجات فك الحصار وحاجات القضية : يرشحان للتأصيل والتجذّر؛ أحدهما

  .االستراتيجية
غذاء وشربة الماء وجرعة الدواء على الطابع العقدي فخالل الستة أشهر من التهدئة غلبت لقمة ال

والسياسي للقضية وصار العامل اإلنساني يستنزف الوقت والجهد فضال عما يضيعه من المكاسب 
 – وفضيحة –ليهلك من هلك عن بينة ( التاريخية، وهنا أرادت حماس أن تعيد األمور إلى نصابها 

اهللا الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليميز (و)  وشرف–ويحيى من حي عن بينة 
خاصة أن المقاومة صارت مطاردة ممن يدعون الوطنية ويتلزقون ) فيركمه جميعا فيجعله في جهنم

ما اقتضى إعادة االعتبار للمقاومة كمعيار للقياس الوطني والشرفي ولتذكير من .. بالعقالنية والواقعية
 أما المتغير -  في ظل التهدئة –هذا المتغير األول .. م في صف االحتاللنسي أن الذين يطاردونها بأنه

 قبوال به وتعايشا – في الموازين االستراتيجية –أن الهدوء المتواصل مع االحتالل بدأ يفرز : الثاني فهو
معه ولو في الشكل الظاهري ما يؤيد من حيث غير المقصود منطق الذين قامت حماس ابتداء لتصويب 

  .هم وبديال عنهممسار
 المهزومين الذين يفاوضون بال نهاية وعلى غير -فبدت أمام الرأي العام كأنها في نفس مستوى هؤالء 

حتى صار يزايد عليها المطبعون الخائبون والقاعدون الخالفون والطاعمون .. هداية أو قريبا من مستواهم
 مرتزقة اليسار الفلسطيني الذين استبدلوا الكاسون من تالميذ دايتون وجيمس جونز ومن في لفائفهم من

الثورية الحمراء بالبقرية الصفراء وصار لهم لسان وعلى عقيرته حجة ليقول قائلهم غامزا في قناة 
 – وال المفاوضات غير المباشرة – يقصدون جماعة رام اهللا –لسنا مع المفاوضات المباشرة : حماس

).. بطخ عن كتف غيره(ية إنهاء التهدئة أنهم لن يجددوها  أحدهم أعلن عش–ويقصدون حماس والمقاومة 
  ..نعم؛ التهدئة أعطت هؤالء مستمسكا ينافحون به حماس ويزايدون عليها

لقد أحسنت حماس من قبل إذ قبلت التهدئة ثم أحسنت يوم استثمرتها وضاعفت من قدرتها : آخر القول
ت فيها حتى نهايتها الطبيعية، وها هي اليوم تحسن إذ ثم أحسنت عندما بقي) األمنية والتسليحية والسياسية(

تنهيها وال تجددها وما كان لهذه التهدئة أن تبقى لألبد أو أن يصير وجود االحتالل ومالحقة المقاومة 
ولعل من أوليات ثمار إنهاء التهدئة أن تعرض مصر على حماس إيقاف الصواريخ ليوم .. والنفاق طبيعيا

وما كان الغزيون يطمعون في ستة كيالت منها قبل ..  من المعونات واألدويةواحد مقابل ستين طنا
  هذا على األقل فهمنا ضمن التحليل المنطقي والسياق الطبيعي لألحداث ويبقى أن على حماس أال .. ذلك
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  .تطمئن لمفاجآت عدو شاذ قامت استراتيجيته على االختالف مع كل شيء وعلى كل شيء
 ٢٥/١٢/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  ماذا بعد انتهاء التهدئة ؟ .٦١

  ياسر سعد. د
إعالن حماس انتهاء التهدئة رسميا مع إسرائيل يفتح الباب أمام التصعيد في القطاع، والذي قد ينـسحب                 
على المنطقة، والتي تعاني من ضغوطات وتوترات داخلية وخارجية، غير أن اإلعالن ال يلغي احتمـال                

 .لفة وضمانات واضحةتجديد التهدئة، وإن بشروط مخت
موقف حماس والفصائل الفلسطينية من الهدنة يرسل رسائل ألطراف متعددة، أهمهـا الدولـة العبريـة                

 .والقاهرة
بوقف العدوان، ورفع الحصار،    "فبيان حماس برر قراراها بأن إسرائيل لم تلتزم بشروط التهدئة المتمثلة            

بما أن القضية األساسية في هذا االتفـاق إنهـاء   "، مضيفًا "وفتح المعابر، ونقل التهدئة إلى الضفة الغربية      
الحصار، وفتح المعابر، وبشهادة مصر، فإننا نُحمُل العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن انتهـاء هـذه                

 ".التهدئة
غزة ليس عندها الكثير مما ستخسره في حال التصعيد، فاألوضاع المعيشية مأساوية، والحصار مستحكم،              

ما تشكو إسرائيل فراغًا سياسيا، وهي مقبلة على انتخابات حاسمة، وخياراتها غير واضحة ومـشوشة،               في
وبالتالي فهي حريصة على استمرار الهدنة في صيغتها األولية، خصوصا وأن مواقفها من غزة تـستهلك          

 . الكثير دوليا من سمعتها ورصيدها األخالقي
هدنة والتي رعتها مصر، رسالةً للراعي، تنُم عن عتْبٍ كبير، وغـضب            كما أن في رفْضِ حماس تمديد ال      

مكبوت، وهو أمر ستتلقاه القاهرة بالكثير من االنزعاج، وهي تواجه ضغوطًا داخليـة متـصاعدة لفـتح                 
 . المعابر، وانتقادات واتهامات من إيران ومن غيرها حول موقفها من حصار غزة

كمـا  ) للتهدئـة (لم يطْلَب منا حتى اآلن بذُل جهود        : "ة المصرية قال  فحسام زكي المتحدث باسم الخارجي    
إن فتح الحدود بالكامـل     : ودافع زكي عن سياسة مصر في مسألة إغالق الحدود، قائلًا         ، "فعلنا في السابق  

 سيخدم مصالح إسرائيل بإعطائها ذريعةً ِلتَنْفُض يديها من مأزق القطاع الفقير، كما ستجد القاهرة نفـسها               
بعيدةً عن التأثير على التطورات التي تجري في خاصرتها، مما سيساهم في تهميش الدور المصري في                

المنطقة، والذي يشكو التراجع ابتداء ! 
فإذا لم تُجدد الهدنة بصيغة واضحة، وبضمانات قاطعة، برفع الحصار، وتغيير أسلوب التعامل المصري،              

طيني مزيدا من االحتقـان، خـصوصا مـع تزايـد اعتـداءات             فإن التصعيد سيضيف إلى الوضع الفلس     
 . ٤٨المستوطنين في الضفة، وتصريحات ليفني حول فلسطيني 

الغضب الفلسطيني قد يتوجه أيضا نحو السلطة، على خلفية فشلها الذريع في المفاوضات، والتصريحات              
درات كسر الحـصار بالـسخيفة،      المتناقضة والعجيبة لمسئوليها، والتي كان آخرها وصف أبو مازن مبا         

 .وإعالنه عن تفاؤله بالمفاوضات بعد لقائه بوش، وتقديمه الشكر على جهوده
المواجهات المحتملة في القطاع، ولجوء إسرائيل لعنفها المعتاد، وسقوط المزيد من الفلسطينيين األبرياء،             

بوت، والذي عبر عن نفسه من      سيقضي شعبيا على خيار السالم، وسيزيد من غضب الشارع العربي المك          
المشاعر الساخطة ستُحرِج كثيرا األنظمةَ العربِية المعولـة علـى          . خالل قضية حذاء الصحفي العراقي    

مبادرة السالم، وتظهرها بمظهر العاجزة والكسيرة في أحسن األحوال، فيما سـترتفع أصـوات إيـران                
 . من تطلعاتها، وترمي منافسيها بتهم وأوصاف الذعةوحزب اهللا تخاطب المشاعر الجماهيرية وتقترب
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أهل غزة ومقاوموها محشورون في زاوية ضيقة، وقد وصلت بهم الضغوط والتضييق إلى مرحلة تقترب               
من االنفجار الشامل، وبالتالي فإننا أمام احتماالت مفتوحة، وأوضاع ملتهبة، قد تنقل الصراع إلى ما هو                

  !لمنطقة في مخاضٍ، من الصعب التنبؤ بنهاياته ومآالتهَأبعد من غزة؛ لتدخل ا
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،موقع اإلسالم اليوم

  
  :كاريكاتير .٦٢

  
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   


