
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عاما٣٠ًسعدات بالسجن أحمد  تحكم على "إسرائيل"

 مجموعة من مركزية فتح تعمل على تعطيل عقد المؤتمر السادس : لحسنهاني ا
 ق الصواريخأهل غزة إلى إرغام حماس على وقف إطاليدعو أولمرت 
 زداد التفافاً في غزة حول الجهاد والمجاهديناالشعب الفلسطيني : عاكف

بتغيير"ليفني تهدد من القاهرة
الغيط   وأبوفي غزة" الوضع

  يدعو إلى ضبط النفس
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٢٩٥:         العدد       ٢٦/١٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

    :السلطة
 ٤  الوطنيطلب من مصر استئناف جهدها الرامي إلى إطالق الحوار ي عباس :صالح رأفت .٢
 ٥  يرحلوا من الخليلأنعلى المستوطنين و ... أهلية وسنحتكم للشعبندخل حرباًلن : عباس .٣
 ٦  ويدين محاكمة سعدات بوحدة الضفة وغزة تمسكالهنية يؤكد  .٤
 ٦ عباس حريص على الوحدة الوطنية ولسنا من قاطع الحوار: أبو ردينة .٥
 ٦ سعداتللحكم اإلسرائيلي بسجن واسعة إدانة فلسطينية  .٦
 ٧   لقطاع غزةةمساعدات المصريال حماس تمنع وصول :"األهرام"لـ  مصادر فلسطينية .٧
 ٨  م الجديدالسلطة تأمل حضوراً عربياً لألراضي الفلسطينية في العا .٨
 ٨ مؤتمر فتح في لبنان وضع حدا ألي تجاذباتو ...أولوية" عين الحلوة"أمن : زكيعباس  .٩

    
    :المقاومة

 ٩  عاما٣٠ًسعدات بالسجن أحمد  تحكم على "إسرائيل" .١٠
١٠ ت سيكون على رأس قائمة التبادل مقابل شاليطسعدا: كتائب القسام .١١
١٠  أي رهان على إسقاط الحركة خاسر ..طرد ليفني من عواصم الدول العربية الواجب :حماس .١٢
١٠  الفصائل تواصل إطالق الصواريخ رداً على إغالق المعابر .١٣
١١  إدانة بان كي مون لصواريخ المقاومة تواطؤ مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني: حماس .١٤
١١    اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل نتائجه"إسرائيل": المصريمشير  .١٥
١١  ل عقد المؤتمر السادس مجموعة من مركزية فتح تعمل على تعطي: لحسنهاني ا .١٦
١٢   اتهامات نزال لالستخبارات الفلسطينية سقوط أخالقي وسياسي: عزام األحمد .١٧
١٢   بالمساعي المصرية لعقد جولة جديدة من الحوارالجبهتان الشعبية والديمقراطية ترحبان .١٨
١٢   حماس تنفي تلقي أي دعوة رسمية للحوار الفلسطيني .١٩
١٣  تركيا على خط الوساطة لتمديد التهدئة في غزة": الخليج" .٢٠
١٣   بعد األعيادمخيمات لبنانفي  قوة أمنية: جبهة النضال .٢١
١٣ ل فتح وحماس مسؤولية فشل الدعوة للحوارتمة يحمحوا .٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  أهل غزة إلى إرغام حماس على وقف إطالق الصواريخ يدعو أولمرت  .٢٣
١٤  الليكود يحافظ على الصدارة في االنتخابات المقبلة: استطالعات الرأي .٢٤
١٥   باراك يسمح لسكان غزة بالتزود بالمواد الغذائية قبل تنفيذ العمليات الحربية: "يديعوت" .٢٥
١٥  أشكنازي يهدد باستخدام كامل القوة العسكرية .٢٦
١٥  توقفوا عن الحجيج لمبارك: ليبرمان .٢٧
١٥  "قبر يوسف"مئات المستوطنين يقتحمون  .٢٨
١٦ لمفاوضات سورية اسرائيلية مباشرة" وثيقة توافقية"تركيا تعد ": هآرتس" .٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٦  طة عن العمل كليابعد توقف المح" إسرائيل"غزة تعتمد على كهرباء  .٣٠
١٦    احتجاجا على استشهاد األسير موسىالطعام يضربون عن "النقب" و"عوفر"أسرى  .٣١
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١٦  ساعة إلخالئها٤٨ تمهل أصحاب األنفاق "إسرائيل" .٣٢
١٧ "رأس كركر" من أراضي قرية المستوطنون يجرفون مئات الدونمات .٣٣
١٧  الفلسطينيون في لبنان ضحية الحفاظ على التوازنات الطائفية": شاهد"مؤسسة مدير  .٣٤
   

   :صحة
 ١٧    أصناف من األدوية في مستشفيات غزة ١٠٥العمليات الجراحية تتراجع ونفاد  .٣٥
   

    :األردن
١٨ تخفيض خدماتها" األونروا"عتصام لالجئين الفلسطينيين بسبب نية ا: األردن .٣٦
   

   :لبنان
١٨  "اسرائيل"لى إ صواريخ موجهة ٧الجيش اللبناني يعثرعلى  .٣٧
   

   :عربي، إسالمي
١٨  زداد التفافاً في غزة حول الجهاد والمجاهديناالشعب الفلسطيني : عاكف .٣٨
١٨  القاهرة تدعو الفصائل إلى مباحثات تمهيداً للحوار .٣٩
١٩  "إسرائيل"ليفني تناست في القاهرة جرائم : الجامعة العربية .٤٠
١٩  مصر والسعوديةضد  صواريخ "إسرائيل"والجامعة العربية ال تستبعد نصب  لم تتأكد مصر .٤١
١٩  للتوجه إلى غزة على متن سفن كسر الحصار" أحرار العالم"يدعو " التجمع اليمني لإلصالح" .٤٢
٢٠  "الباطل"الحكم اإلسرائيلي ضد رئيس التشريعي الفلسطيني ويصفه ب البرلمان اليمني يدين  .٤٣
٢٠  مصر تعثر على سلع ووقود داخل أنفاق القطاع .٤٤
٢٠   ألف درهم٨٥٠مليونين وفي المغرب بلغت " بيت مال القدس"تبرعات  .٤٥
٢٠ صمت القاهرة على تهديدات ليفني لغزة مضر بالفلسطينيين والمصريين: ناويالس .٤٦
   

   :دولي
٢١   آالف عائلة في غزة هي األفقر في العالم٧: ألونرواا .٤٧
٢١ خسر كل أموالهاتمؤسسة يهودية أمريكية تعنى بمكافحة السامية  .٤٨

   
    :تقارير
٢١  األهداف والمصالح:  اإلسرائيلي في ملف غزة–التعاون المصري  .٤٩
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  عبد الستار قاسم... الخلل في مفاوضات التهدئة .٥٠
٢٦  عريب الرنتاوي... فصائل منظمة التحرير .٥١
٢٧  أسامة سرايا... أوهام حماس .٥٢
٢٩  إبراهيم حّمامي. د... !وعباس المفلس.. فيتوريو المخلص .٥٣
    

 ٣١  :كاريكاتير
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***  
  
  النفس وأبوالغيط يدعو إلى ضبط في غزة" بتغيير الوضع"ليفني تهدد من القاهرة  .١

 هددت  ،وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني    ، أن   القاهرة من ٢٦/١٢/٢٠٠٨ القدس العربي،    ذكرت
الخميس بعد لقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك باسكات الصواريخ التي تطلقها حركة حماس مـن                

عى الـى وقـف     قطاع غزة على جنوب اسرائيل فيما اكد نظيرها المصري احمد ابو الغيط ان بالده تس              
  .بشأن التهدئة" اتفاق مكتوب"التصعيد تمهيدا للتفاوض حول 

الوضـع فـي    "وقالت ليفني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان               
قطاع غزة اصبح عائقا امام اقامة الدولة الفلسطينية وحماس يجب ان تعرف ان تطلعنا للسالم ال يعني ان                  

لالسـف هنـاك    "واضافت   ".كفى يعني كفى والوضع سيتغير    (...) قبل بعد االن هذا الوضع      اسرائيل ست 
وتابعـت ان    ".عنوان واحد للتعامل مع وضع الشعب في قطاع غزة وهو حماس التي تـسيطر علـيهم               

ان التـصعيد   "واكـدت    ".حماس قررت استهداف اسرائيل وهذا شئ يجب ان يتوقف وهذا ما سنقوم به            "
انها تحت سيطرة حماس وهـي منظمـة        : مس غير محتمل والوضع في غزة هو كالتالي       الذي حدث باال  

  ".ارهابية متطرفة وال تمثل الفلسطينيين وتهاجم اسرائيل بشكل يومي
سيطرة حماس على قطاع غزة ليست مشكلة السرائيل فقط، نحن نـتفهم احتياجـات              "واعتبرت ليفني ان    

، ملمحة ضـمنا    "ن ما نفعله هو تعبير عن احتياجات المنطقة       ولك) في ان يسود الهدوء في القطاع     (مصر  
  .الى ان سيطرة حماس على غزة تمثل مشكلة لمصر كذلك

لقد اوضحت القيادة المصرية واوضح السيد الرئيس االمل المصري في ضبط           "ومن جهته قال ابو الغيط      
قطـاع  "وتابع   ". في القطاع  النفس وعدم التصعيد العسكري بين الجانبين وكذلك تسهيل الوضع االنساني         

غزة يمر بفترة صعبة والشعب الفلسطيني يعاني كثيرا واوضحت المناقشات احساس مصر بالحاجة الـى               
ان ) كـذلك (النقاش ورد الفعل من الجانب االسرائيلي اوضح        "واضاف ان    ".تحلي اسرائيل بضبط النفس   

  ".نت عليههناك حاجة لوقف اطالق الصواريخ كي تعود االوضاع الى ما كا
مصر لن تتوقف عن الجهود طالمـا       "وردا على سؤال حول الموقف المصري من التهدئة، قال ابو الغيط            

رغب الطرفان بذلك ولكن ال اتصور اننا نستطيع ان نقنع الطرفين بالعودة الى التهدئة طالما استمر هـذا                  
ن يطبقا ما طبقاه على مدى الـشهور        نامل ان يضبطا النفس نامل ا     "وتابع   ".االحتدام في المواجهة بينهما   

اتفاق متفق عليه ومكتوب فـي صـياغة فـي          "الستة االخيرة ثم نرى كيف يمكن ان نطور الموقف الى           
  ".الهدف المصري سيبقى الحفاظ على التهدئة والرغبة في تامينها"وشدد على ان  ".مرحلة تالية
، القاهرةمن ي ومحمد عبد الرازق صالح متول عن مراسليها ٢٦/١٢/٢٠٠٨ الشرق األوسط، وأضافت

مصدر مصري مسؤول قال إن مصر اتصلت بقيادة حركة حماس وطلبت منها تهدئة األوضاع حتى أن 
 أن الرئيس مبارك ،وقال ابو الغيط  .تجنب الشعب الفلسطيني عواقب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة
القيادة المصرية «واضاف ان . لجماعيكان واضحا للغاية من أن هناك حاجة لالبتعاد عن العقاب ا

والسيد الرئيس اوضحا االمل المصري في ضبط النفس وعدم التصعيد العسكري بين الجانبين وكذلك 
قطاع غزة يمر بفترة صعبة والشعب الفلسطيني يعاني «وتابع ان . »تسهيل الوضع االنساني في القطاع

  . »تحلي اسرائيل بضبط النفسواوضحت المناقشات إحساس مصر بالحاجة الى . كثيرا
  
  الوطنيطلب من مصر استئناف جهدها الرامي إلى إطالق الحوار ي عباس :صالح رأفت .٢

 للقاهرة انها ستوجه مطلـع العـام        األخيرة أبلغت مصر الرئيس محمود عباس في زيارته         :رام اهللا، غزة  
قاهرة للتباحث مع قياداتها في شـأن        ال إلى جميع الفصائل    إلى التهدئة، دعوات منفردة     إتمامالجديد، وبعد   

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفـت           . الحوار الوطني الفلسطيني   إطالق
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 الحوار بـين    إطالق إلى الرئيس عباس طلب من القيادة المصرية استئناف جهدها الرامي           إن" الحياة"لـ  
، وان القـادة    )الضفة الغربية وقطاع غـزة    (حدة لشطري الوطن     الو وإعادة االنقسام   إنهاءالفصائل بغية   

.  القاهرة مطلـع العـام الجديـد       إلى الفصائل للقدوم    إلى سيوجهون دعوات فردية     انهمالمصريين ابلغوه   
  . موضوع التهدئة في غزةإنجاح هذه الدعوات ستوجه بعد أن عباس أبلغت القيادة المصرية إن وأضاف

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
  يرحلوا من الخليلأنعلى المستوطنين و ... أهلية وسنحتكم للشعبلن ندخل حرباً: اسعب .٣

 إن على المستوطنين في     أمس الرئيس محمود عباس قال       أن رام اهللا من   ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة،  نشرت  
ـ      ألقاهقال في خطاب    و. رادوا السالم أ إذا يرحلوا عن المدينة     أنمدينة الخليل    ا  في المدينة التـي يزوره

 الفلسطينيين طالب سالم، وان     إن سنوات   أربع منذ انتخابه في رئاسة السلطة الفلسطينية قبل         األولىللمرة  
فرصة العيش في محيط سالم     "رادوا السالم، سيتمتعون وفق مبادرة السالم العربية بـ         أ إن،  اإلسرائيليين

 دولـة   ٥٧ البالغ عددها    واإلسالميعربي   موافقة دول العالمين ال    إلى ، مشيراً " اندونيسيا إلىمن موريتانيا   
وقال عباس انه يسأل نفسه دائما       . في حال تطبيقها هذه المبادرة     "إسرائيل" عالقات طبيعية مع     إقامةعلى  
  . يكونوا فعال يريدون السالمأن في أمله يريدون فعال السالم، معرباً عن اإلسرائيليون ما كان إذا

وقـال مستـشار   .  للـسلطة  منذ انتخابه رئيساًاألولى الضفة هي  جولة له في محافظات    أمسوبدأ عباس   
 جيدة،  أصحبت األمنية األوضاع أن "إلى جولة الرئيس مؤشر     إنالرئيس لشؤون المحافظات حكمت زيد،      

ان البالد باتـت آمنـة   " المستثمرين الفلسطينيين والعرب     إلىواعتبر الجولة رسالة    ". وان الفوضى انتهت  
  ".ومناسبة لالستثمار

  . التحضير لالنتخابات العامةإلىويرى مراقبون في جولة عباس هذه احد المؤشرات 
ال بـديل عـن      "إن االنتخابات كوسيلة إلنهاء االنقسام، وقال       إجراءوشدد عباس في كلمة على ضرورة       

 نلجأ  مأ المتحدة كي تنهي الخالف الفلسطيني؟       األمم إلىهل نذهب   : "، متسائال "االنتخابات إلنهاء الخالف  
  .وقال عباس انه سيغادر المشهد السياسي ما لم ينتخبه المواطنون الفلسطينيون".  المواطنين؟إلى

 حرب مـدمرة ال تـأتي       األهليةالحرب  ... ال نريد االقتتال  : " الحوار، وقال  إلى حماس   إلىوجدد دعوته   
وا سادرين في غيهم، نريـدهم       الذين ارتكبوا االنقالب في غزة ما زال       أولئك أنيحزننا  : "وأضاف". بنتائج
 وآراؤهم  أفكارهم، فهم جزء من الشعب الفلسطيني أياً كانت         إقصاءهم رشدهم نحن ال نريد      إلى يعودوا   أن

نرفض الحرب، نرفض االحتكام للسالح، نحتكم للـشرعية، نحـتكم          : "وتابع".  متفقة معنا  أومختلفة عنا   
 نتـشاور،   أنى بينهم، ما معنى أمرهم شورى بينهم؟        وأمرهم شور ... للديموقراطية، نحتكم للعقل والفكر   

  ". نجلس مع بعضنا وبالكلمة وليس بالرصاصةاألقل نختلف، لكن على أو تعالوا لنتشاور لنتفق إذن
 ناشد المجتمع الدولي أن يصد      الرئيس عباس   أن رام اهللا من   ٢٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،   وأضافت  

والطائرات والدبابات إلى غزة، ويكفي أهلهـا الحـصار الـذي           االحتالل عن غزة، حتى ال يعود الدمار        
 .يعيشونه، مؤكدا أننا ال نريد الحرب والحصار على شعبنا

الـرئيس   أن    يوسـف الـشايب    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها فـي     ٢٦/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن،   وأوردت  
 عن استنكاره لما يحدث من    قداس عيد الميالد في كنيسة المهد ببيت لحم        خالل حضوره    الفلسطيني أعرب 

عدوان إسرائيلي وحصار في غزة، وعن أمله في تمديد التهدئة في القطاع، مؤكداً أن تاريخ التاسع مـن                  
كانون الثاني المقبل، ال يعني له شيئاً، وال يجب الحديث عنه، في رد على تركيز حركة حمـاس علـى                    

  . رئيساً بعدهاانتهاء والية عباس في هذا التاريخ، وعدم اعترافها به
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  ويدين محاكمة سعداتة يؤكد تمسكه بوحدة الضفة وغزة هني .٤
أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أمس تمسكه بإبقاء الضفة الغربية وقطاع غـزة              : محمد ياسين  - غزة

أنه ال أحد يتعامـل     : نسخة عنه " فلسطين"وحدة جغرافية وإدارية واحدة، وأضاف هنية في تصريح تلقت          
سة فصل القطاع عن الضفة أو إلقاء تبعية القطاع إدارياً في حجر مصر أو الـضفة فـي حجـر                    مع سيا 

ودعا إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وتأمين الحياة الكريمـة           ". األردن، وهذا موقف ثابت في سياستنا     
 إن مصر الشقيقة وبحكم الجوار والواجب تحتل أولوية في نظرنا لتحقيـق هـذا             : لسكانه، ومضى يقول  

  ". الهدف والمتمثل في رفع الظلم عن القطاع وأهله
ومن ناحية ثانية، رحب رئيس الوزراء بإمكانية استئناف الجهود المصرية على صعيد الحوار الـوطني،               
متمنيا توفير المناخ المناسب لنجاح هذه المساعي مجدداً ومطالباً في الوقت ذاته بضرورة تمتين الجبهـة                

ات االحتاللية الرامية إلى تكريس االحتالل وتجاوز الحقـوق الثابتـة لـشعبنا             الداخلية في وجه المخطط   
  . الفلسطيني

غيـر  "كما أدان محاكمة االحتالل للنائب أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية، معتبراً تلك المحاكمة               
 ٣٠الفعلي لمدة   وكانت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية، قد أصدرت حكماً بالسجن          ". شرعية وظالمة 

  .عاماً على األمين العام للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
 عباس حريص على الوحدة الوطنية ولسنا من قاطع الحوار: أبو ردينة .٥

ردينة في تصريح لــ       نبيل أبو  ة قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطيني     :الرؤوف أرناؤوط   عبد – رام اهللا 
نحن حريصون على الوحدة الوطنية وحريصون على استمرار الجهود المـصرية المدعومـة              "،"وطنال"

علـى  عبـاس   ردينة حرص الرئيس     كما أكد أبو   ".عربيا ونحن لسنا الطرف الذي لم يذهب إلى الحوار        
 ،يجب تجنيب قطاع غزة أية ويـالت قادمـة        "وقال  . استمرار التهدئة باعتبارها مصلحة وطنية فلسطينية     

ولذلك فإن الجهود لم تتوقف ونحن حريصون على التهدئة إذ قد يكون لعدم استمرارها تداعيات خطيـرة                 
نرجو من الجميع أن يتفهموا أن انهيار التهدئة بشكل كامل لن يكـون             "وأضاف   ".على الوضع بشكل عام   

 ".من شأنه سوى جر المزيد من الويالت على شعبنا الفلسطيني وهو ما يجب تجنبه
قع أبوردينة أن تشهد األسابيع القليلة المقبلة فراغاً سياسياً بانتظار تـسلم اإلدارة األمريكيـة الحكـم                 وتو

 .وإجراء االنتخابات اإلسرائيلية
أن زيـارة وزيـري خارجيـة األردن        " الـوطن " أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لــ        ،في الوقت نفسه  

قليلة الماضية إنما كانت بمثابة تطبيق عملـي لقـرار          واإلمارات إلى األراضي الفلسطينية خالل األيام ال      
وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم األخير في القاهرة بدعم عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية وذلك مع               

وأشارت إلى أن الـرئيس      .قرب تاريخ التاسع من يناير المقبل الذي ترى فيه حماس نهاية لوالية عباس            
ة األردني في رام اهللا ومن وزير خارجية اإلمارات في بيت لحم تأكيدات             عباس سمع من وزير الخارجي    

 .على دعمه رئيسا للسلطة الفلسطينية
 ٢٦/١٢/٢٠٠٨الوطن السعودية، 

  
  سعداتللحكم اإلسرائيلي بسجن واسعة إدانة فلسطينية  .٦

ه المحكمة القرار الذي أصدرتنقالً عن مراسلها والوكاالت أن  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، نشر موقع 
اإلسرائيلية في سجن عوفر بسجن األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ثالثين عاما 

وفي أحدث ردود الفعل، أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان صدر  .لقي إدانة فلسطينية واسعة
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انه سيضغط على إسرائيل لإلفراج عن ، وقال "ظالم وبدون أسس قانونية"في رام اهللا الحكم ووصفه بأنه 
  .سعدات وسائر السجناء الفلسطينيين

كما دان رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر الحكم، واعتبره امتداداً لألحكام السياسية التي تصدر 
  .بحق ممثلي الشعب الفلسطيني

حاكمة، وقال إنها محاكمة وصدر رد فعل مشابه من رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد على الم
  .سياسية لقائد سياسي للشعب الفلسطيني

وقال األمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي إن المحاكمة سياسية وغير قانونية، وإن 
  .الرّد عليها يجب أن يكون عبر استعادة الوحدة الوطنية ورّص الصفوف لمواجهة االحتالل ومخططاته

في وزير األسرى والمحررين     أن    الفرنسية  نقالً عن الوكالة   ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ، فلسطين صحيفةوأضافت  
محمد فرج الغول اعتبر أن محاكمة النائب أحمد سعدات ال تستند إلى مسوغات قانونية، وتتحمل               الحكومة  

ـ         سلطة رام اهللا مسئولية  كبيرة في عملية تسليمه         ذي إلى سلطات االحتالل باحتجازه فى سجن أريحا، ال
 بيان صحفي بان هذا الحكم سياسي بالدرجة األولـى، كمـا            فيوأوضح الغول    .٢٠٠٢اختطف منه عام    

وبين أنها لن تفلح فـي نـزع         .هي األحكام التي صدرت على باقي نواب المجلس التشريعي المختطفين         
مقاومتـه  الشرعية عن هؤالء النواب، أو ابتزاز شعبنا لكسب  تنازالت، ولن تثنى شعبنا عن مواصـلة                 

وناشد الغول كافة برلمانات العالم  أن تخرج عن صـمتها وان تـدين هـذه                 .لالحتالل حتى نيل الحرية   
بحق النواب المنتخبين بطريقة ديمقراطيه تحت رعاية العالم اجمع، وان يكون لها دور              األحكام اإلجرامية 

 تمنح هـؤالء النـواب الحـصانة      في سبيل إطالق سراحهم فوراً ألنه مخالف لكل االتفاقيات التي            فاعل
 . نواب في العالمكأيالدبلوماسية 

النائب الثاني لرئيس    أن    منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج،  وأوردت  
سياسية وغير شرعية وأي حكم      " سعدات  أن محاكمة   أكد ،"الخليج "ـحسن خريشة ل  .المجلس التشريعي، د  
إطار مسلسل العدوان على النواب واستمرار تعطيل عمل التـشريعي الـذي لـن              يصدر بحقه يأتي في     
  ".يعترف بهذه المحكمة

  
   لقطاع غزةةمساعدات المصريال حماس تمنع وصول :"األهرام"لـ  مصادر فلسطينية .٧

ـ    ىحملت مصادر فلسطينية رفيعة المستو     : طارق حسن  -القاهرة   ولية عـن عـدم     سؤ حركة حماس الم
ـ  . قطاع غزةىاعدات مقدمة من الهالل األحمر المصري إل شاحنة مس ٥٠دخول  وقالت هذه المصادر لـ

 اعتبـارا  ، إنه علي الرغم من إعالن الجانب المصري عن قيامه بتزويد القطاع بهذه المساعدات    "األهرام"
 إال أن حماس قامت في اليوم نفـسه بـضرب بوابـة             ،من يوم الثالثاء الماضي عبر معبر كرم أبو سالم        

 وعـدم دخـول شـاحنات المـساعدات         ، بإغالق المعبر  "إسرائيل" قيام   ى إل ى مما أد  ،عبر بالصواريخ الم
 المبرمـة بـين الـسلطة الفلـسطينية         ٢٠٠٥ وأوضحت المصادر نفسها أن اتفاقية المعابر لعام       .القطاع

 واالتحاد األوروبي تنص صراحة علي أن معبر كرم أبو سالم يخـتص بـدخول الـشاحنات                 "إسرائيل"و
 لكن إطالق حماس الـصواريخ يـؤدي        ، بينما يختص منفذ رفح بعبور األفراد فقط       ،والمعامالت التجارية 

 والحيلولة دون تزويد    ، وقيام الجانب اإلسرائيلي بإغالق كرم أبو سالم       ،بصورة مستمرة إلي تفاقم األزمة    
الجانب المصري أو    حماس وليس    ىولية عن ذلك عل   ؤ مما يلقي بالمس   ،قطاع غزة بالمساعدات الضرورية   

  .الجانب اإلسرائيلي
ولية لحماس عن تعطيل حركة األفراد عبر معبر رفح من          ؤ حملت المصادر نفسها المس    ،في اإلطار نفسه  
   حسبما  ، ويعمل طوال الوقت من الجانب المصري      ،إن المعبر مفتوح باستمرار   : وقالت. ناحيته الفلسطينية 
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 بـسبب قيامهـا     ،ما تفرض حماس عليه اإلغالق من جانب غزة        بين ،تقضي بذلك قواعد السيادة المصرية    
  .واالستيالء عليه، بإقصاء السلطة الشرعية الفلسطينية عنه

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨األهرام، 
  
  السلطة تأمل حضوراً عربياً لألراضي الفلسطينية في العام الجديد .٨

األمل بحضور عربي رسمي    أعربت وزيرة الثقافة في السلطة الفلسطينية تهاني أبو دقة عن           : )ب.ف.ا (
 األراضي الفلسطينية وبشكل غير مسبوق مع االحتفاالت بأعياد الميالد وبداية العام            إلىومؤسساتي كبير   

القدس عاصمة الثقافة العربية للعام     " بينما تجري وزارة الثقافة استعداداتها إلطالق االحتفاالت ب          ،٢٠٠٩
وأعربت أبو دقة عن أمنياتها بأن تبـادر وفـود           .ر المقبل يناي /التي ستبدأ منتصف كانون الثاني    " ٢٠٠٩

وقالت إن الحكومة التي يترأسـها سـالم فيـاض          .  زيارة األراضي الفلسطينية   إلىرسمية عربية أخرى    
 إلـى أجرت اتصاالت مع غالبية المسؤولين العرب، وتحديدا في منطقة الخلـيج، ودعـتهم للحـضور                

  . األراضي الفلسطينية
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  مؤتمر فتح في لبنان وضع حدا ألي تجاذباتو ...أولوية" عين الحلوة"أمن : زكي عباس .٩

وزيرة التربيـة    رئيس ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي        التقى   :جنوب لبنان / صيدا
إلحياء القدس   الشأن الفلسطيني وموضوع التحضير       معها عرض و  بهية الحريري   اللبناني والتعليم العالي 

القدس عاصـمة   "سلمنا معالي الوزيرة رسالة من لجنة       : "وقال زكي  .٢٠٠٩عاصمة للثقافة العربية للعام     
والخطة وآليات العمل إلحياء هذه الفعالية سواء داخل فلسطين أو ما يتعلق بالعمـل فـي                " ٢٠٠٩للثقافة  
" ٢٠٠٩القدس عاصمة للثقافة    "لجنة  معالي الوزيرة قطعت شوطاً في االتصاالت مع        :" ضاف وأ ".الخارج

ونحن على تواصل مستمر إلعطاء هذه المناسبة بعدها وأن تكون بما يليق بالقدس، ألن القدس هي مركز                 
اهتمام كل األوفياء للمبادئ والمعتقدات، باعتبارها األرض التي باركنا حولها وباعتبارها أولى القبلتـين              

  ". شاء اهللا للدولة الفلسطينية ولكل األوفياء للمقدساتإنلنواة وثالث الحرمين، وباعتبارها العاصمة ا
 مازن سواء في الواليات المتحدة أو في روسيا         أبواألخ الرئيس   : "وعن الوضع في قطاع غزة قال زكي      

 عدوان أحمق ألن أهالي غزة عانوا معاناة كبيرة جداً،          أي من   إسرائيلأو في مصر كان همه الوحيد منع        
 هي هدر ألي عملية سالم في المنطقة، وبالتالي موقفنا شديد الوضـوح، أن              إنما إسرائيلية  اعتداءات وأي

 أن ال تمارس هذا الجنون والهيجان الالمبرر وال يجوز تحت أي ظـرف أن الـرد علـى                   إسرائيلعلى  
  ".الصاروخ هو باجتياح غزة

 أنهـى ر فتح الذي عقد في لبنان       أعتقد أن مؤتم  : "األخير في لبنان قال    ورداً على سؤال حول مؤتمر فتح     
والى األبد أي تناقضات أو تجاذبات باعتبار أننا وضعنا استراتيجيات وكل فتح تلتزم بنتائج هذا المؤتمر،                
وبالتالي ال اجتهاد في النصوص، هناك نص واضح وصريح في كل األشياء والتفاصـيل الدقيقـة هـي                  

زيع مهام، هذا كله أعتقد يضع فتح اآلن في موقع          يضاً مهام وتو  أموضع بحث، وهناك لجان عمل وهناك       
  ". والفوضى التي كانت في السابقاإلرباكأفضل بكثير من حالة 

هناك كل دقيقة تطور لـصالح  : "وعن الوضع في مخيم عين الحلوة وموضوع تشكيل قوة أمنية قال زكي         
لمجموعات أيضاً ومنع قيامها    حصار هذه ا  .. األمن واالستقرار في المخيم بحيث أن األمن يأخذ األولوية        

هذه كلها اآلن باتت قيد السيطرة، يبقـى أن ال          .. بأي عمل له انعكاس على سالمة البلد أو سالمة المخيم         
   كان بالفعل استسلموا كان أمراً عظيماً وسنضمن لهـم كـل            فإذايكون هناك أي عمل يذهب فيه أبرياء،        
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وا مصدرا لإلزعاج فال بد من طريقة أخرى شـريطة أن           وسائل الدفاع عن حياتهم وحقوقهم ولكن اذا ظل       
 ". نتيجة استئصال هذه الظاهرةأبرياءال يذهب 

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل 
  
  عاما٣٠ًسعدات بالسجن أحمد  تحكم على "إسرائيل" .١٠

حكمـت    اسـرائيل ،  أن    رام اهللا  مراسلها من  ،كفاح زبون  عن ٢٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط،   ذكرت  
 عاما على احمد سعدات امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اختطفته             ٣٠لمدة  بالسجن الفعلي،   

واصدرت محكمة عوفر العسكرية حكمها علـى       . ٢٠٠٦من سجن اريحا التابع للسلطة الفلسطينية، عام        
ـ      . خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة      " الشرق االوسط "سعدات بصفته السياسية كما قالت ل

انهـا  .. حاكموه بصفته امين عام لتنظيم وفصيل مصمم على االستمرار في المقاومـة           "اضافت جرار،   و
اعلى حكم سياسي في    "واعتبرت ان هذا الحكم     ". مسؤولية سياسية، ولم تتم ادانته في اي مسؤولية اخرى        

ا قبيـل محاكمتـه     وكان سعدات، قد دع   ". ال نعترف بهذه المحاكم   "، مستطردة   "تاريخ المحاكم االسرائيلية  
حماس لعدم التعامل مع موعد استحقاق انتخابات الرئاسة كانه موضوع اساسي وبالتالي عدم اخـضاعه               

مـن  " مراسيم متـسرعة  "الى عدم اصدار    ) ابو مازن (، ودعا الرئيس محمود عباس      "لالبتزاز السياسي "
وتجمع عشرات من انصار    . ةشأنها ان تأزم الوضع اكثر، وطالب كال من فتح وحماس بالعودة الى الوحد            

الجبهة الشعبية عند المدخل الرئيس لسجن عوفر معلنين تضامنهم مع سعدات الذي كان انتخب نائبا فـي                 
  .٢٠٠٦المجلس التشريعي الفلسطيني في اوائل العام 

ال يعترف بهذه المحكمة التي تستند الى قوانين "وقال سعدات في مداخلة في المحكمة االسرائيلية انه 
". حق شعبنا في مقاومة االحتالل"واصفا اياها بانها اسوأ من قوانين النازية، ومؤكدا " لطوارئ البريطانيةا

أنا .. أنا أقف ألدافع عن شعبي وحقه المشروع في االستقالل الوطني وتقرير المصير والعودة"وأضاف، 
". بل وأيضا في العالم أجمعأدافع عن حق شعبنا وعن السالم واالستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، 

جوهر موقفي أنني "وتابع، " ان الئحة االتهام التي صيغت لمحاكمتي هزلية وصورية"واعتبر سعدات 
أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق 

 ".حقوقه الوطنية
محمود حسان محامي ، أن رام اهللا مراسلها من ،ونسمحمد ي عن ٢٦/١٢/٢٠٠٨ الحياة، وأضافت
قال ان المحكمة االسرائيلية دانت سعدات بموقعه السياسي وليس بالمسؤولية عن اغتيال زئيفي،  سعدات

من جانبها،  ".االقسى الذي تصدره محكمة اسرائيلية بحق زعيم سياسي فلسطيني"واصفاً هذا الحكم بـ 
باطل وغير شرعي وال قيمة له، وكل ما بني على باطل فهو "دات بأنه الحكم على سع" الشعبية"وصفت 
لن يثنينا ارهاب االحتالل وأحكامه عن مواصلة المقاومة لقهر االحتالل : "وأضافت في بيان أمس". باطل

  ".وعدوانه
سياسية وغير قانونية، يسعى من خاللها االحتالل الى "المحكمة بأنها " الشعبية"ووصف ناطق باسم 

رهاب الشعب الفلسطيني وقيادته، اذ تشكل سابقة تحدث للمرة األولى في الحكم على االمين العام لتنظيم ا
  ".فلسطيني

الجبهة ال تعفي "وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، مسؤولها في الخارج الدكتور ماهر الطاهر إن 
، ومن ثم الحكم )٢٠٠١م عا(السلطة الفلسطينية من مسؤوليتها في جريمة اعتقال سعدات وخطفه 

  ".الالشرعي عليه اليوم بثالثين عاماً
النفير العام وحال االستنفار في "، الذراع العسكرية للجبهة "كتائب مصطفى"وفور صدور الحكم، أعلنت 

صفوف مقاتليها في كل مكان للرد على االحتالل وجرائمه في حق شعبنا وأحكامه الجائرة في حق القائد 
  ".ى الحرية في باستيالت العدو الصهيونيسعدات وكل أسر
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 سعدات سيكون على رأس قائمة التبادل مقابل شاليط: كتائب القسام .١١

قالت كتائب القسام إن األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي حكمت عليه سلطات االحتالل               : غزة
فقة تبـادل األسـرى مقابـل       سيكون من أوائل الذين سيفرج عنهم في ضمن ص        " عاماً   ٣٠بالسجن لمدة   

المناضـل سـعدات   "وأضافت في بيان تلقت سما نسخة منه أن  ".الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط
  ".سيكون من أوائل المجاهدين والمناضلين المدرجين في القائمة التي سيفرج عنها االحتالل رغماً عنه

هذه المحاكمـات المجحفـة والعنـصرية       "ضةً  راف، واستنكرت القسام حكم االحتالل على النائب سعدات      
مجددة تأكيدها على أن قضية األسرى في سجون االحتالل ستبقى على رأس سلم أولوياتنـا               ، "الصهيونية

 ".في جهادنا للعدو ومقاومتنا ضد االحتالل
   ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

  
  ط الحركة خاسر أي رهان على إسقا..طرد ليفني من عواصم الدول العربية الواجب: حماس .١٢

أبدت حركة حماس استغرابها من توجيه وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني تهديدات من : غزة
القاهرة ضد الحركة والشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، في اشارة الى التوتر بين الحركة 

غرب أن تستغل ليفني نست: "وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح أمس .ومصر حالياً
الساحات المصرية وتطلق تصريحاتها اإلجرامية واإلرهابية باستهداف أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، 

نرى في تصريحات ليفني دعوة الى العنصرية والتطرف واإلجرام : "وأضاف". واستهداف حركة حماس
في األصل "، معتبراً أنه "سطينيوتكشف نياتها في ارتكاب جريمة حرب جديدة تجاه أبناء شعبنا الفل

أن تحاكم ليفني على هذه التصريحات في محاكم جرائم الحرب، واألصل أال تستقبل في عاصمة ) يجب(
  ".عربية وال أي دولة أخرى

من المفترض أن تطرد ليفني من عواصم الدول العربية، ال أن تستقبل بعد مجزرة ارتكبتها "ورأى أن 
  ". حرب ترتكبها في حصار مليون ونصف مليون فلسطينيفي قطاع غزة، وبعد جريمة

أي رهان من ليفني وغيرها على إسقاط حماس وإخراجها من المعادلة الفلسطينية هو "واعتبر برهوم أن 
رهان خاسر لن يكتب له النجاح وسيفشل أمام ضربات المقاومة والتفاف جماهير الشعب الفلسطيني حول 

  ".الفلسطينية والحركةخيار المقاومة وحول الشرعية 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
  الفصائل تواصل إطالق الصواريخ رداً على إغالق المعابر .١٣

رشقت األجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية أمس مواقع عسكرية إسرائيلية :  فتحي صّباح-غزة 
سرائيلية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة بصواريخ وقذائف هاون، رداً على استمرار االعتداءات اإل

  .وإغالق المعابر الحدودية
في إطار ردها الطبيعي على جرائم االحتالل "، في بيان أمس أنها "كتائب أبو علي مصطفى"وأعلنت 

قصفت بأربع قذائف هاون تجمعاً للدبابات قرب بوابة المطبق قرب مطار غزة الدولي جنوب شرقي 
ب الغربي بأربعة صواريخ صمود مطّور، مغتصبة سديروت والنق"وقالت إنها قصفت ". مدينة رفح

  ".ومنطقة إيريز بعدد من قذائف الهاون، والنقب الغربي ونير عوز بأربعة صواريخ صمود مطّور
 كتائب -قصفت سديروت بثالثة صواريخ باالشتراك مع وحدات الشهيد نبيل مسعود "وأوضحت أنها 
  ". أرض نجت منه المجموعة- صاروخ أرض ، ورد العدو بإطالق")فتح"التابعة لحركة (شهداء األقصى 
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 صاروخاً وقذيفة ٨٧، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها أطلقت أول من أمس "كتائب القسام"وأكدت 
هاون على البلدات والمواقع العسكرية اإلسرائيلية في اليوم األول من عمليتها العسكرية التي أطلقت 

  ". بقعة زيت"عليها اسم 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 

  
   ضد الشعب الفلسطيني"إسرائيل"إدانة بان كي مون لصواريخ المقاومة تواطؤ مع : حماس .١٤

نحن في حركة : " "قدس برس"في تصريح لـ   الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهريقال: دمشق
حماس ندين تصريحات األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون التي أدان فيها إطالق الصواريخ من 
غزة، وهذه التصريحات تؤكد أن بان كي مون متورط مع االحتالل اإلسرائيلي في الجريمة ضد الشعب 

  ".الفلسطيني وتوفير الغطاء ألي تصعيد إسرائيلي ضد غزة
وتساءل أبو زهري عن السر في عدم تحرك بان كي مون إزاء الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في 

الحصار الذي قال بأنه شل كل الحياة دون أن يحرك بان كي مون غزة جراء العدوان اإلسرائيلي و
تصريحات بان كي مون تتعارض مع القانون الدولي الذي يفترض أن يمثله ويلتزم به : "وأضاف. ساكنا

  ".والذي يعطي الشعوب المحتلة الحق في الدفاع نفسها
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  ليها أن تتحمل نتائجه  اختارت التصعيد وع"إسرائيل": المصريمشير  .١٥

إن دولة االحتالل اإلسرائيلي قـد اختـارت خيـار    : قال النائب مشير المصري : محمد األيوبي- غزة
نتـائج  ) إسـرائيل (التصعيد والمواجهة بعد انتهاء التهدئة، بتهربه من استحقاقاتها وشـروطها، محمـالً             

، عبر الهاتف، على حق المقاومة "لسطينف"كما أكد في تصريحات صحفية لـ .وتداعيات التوتر الميداني
وشدد النائب عن كتلة التغييـر   .وفصائلها في الرد والدفاع عن الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة

لن نقف صامتين، وفق    " واإلصالح البرلمانية أن حركته لن تقف مكتوفة األيدي أمام أي جريمة، مضيفاً             
  ".مس، هي قادرة على تلقين العدو اإلسرائيلي الدرس القاسي والمؤلممعادلة أن مقاومة اليوم ليست كاأل

 صاروخاً في أقل من ساعة  بعـد قتـل           ٥٠واعتبر رد الذراع العسكرية لـحماس بإطالق ما يزيد عن          
دليل على قدرة المقاومة الفلسطينية، بل إيالم العدو وتوجيـه ضـربات            " االحتالل خمسة من عناصرها     

  ".غير مسبوقة 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ،فة فلسطينصحي

  
  مجموعة من مركزية فتح تعمل على تعطيل عقد المؤتمر السادس: لحسنهاني ا .١٦

هاجم هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمتواجد فـي الخـارج، فـي تـصريح        :عمان
 عقـد   إن هناك مجموعة من اللجنة المركزية لفتح تعمل على تعطيل         :"نسخة عنه   " فلسطين"صحفي تلقت   

المؤتمر الحركي السادس لفتح لصالح أجندات خاصة، حيث إن كل عضو لجنة مركزية يتقاضـى مبلـغ                 
  ".  ألف دوالر شهرياً، وال يرغب في أن يخسر هذا المبلغ إذا ما ترك مقعده في اللجنة المركزية٢٥

 القـادم، مكتفيـاً     وأكد الحسن على أنه ال ينوي ترشيح نفسه لعضوية اللجنة المركزية لفتح في المـؤتمر              
  . ، حسب قوله"تاريخه النضالي المشرف الذي يفخر به الجميع"بـ

فارغاً ليس لديه عمـل     " بلعاوي"لقد أصبح   :"، مضيفاً   "حكم بلعاوي "واستغرب الحسن تصريحات وبيانات     
  ".سوى الردح على كل من قال وسب على حكم، واللجنة المركزية منتهية الوالية والصالحية
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ألم يحن الوقت لنـرص     ، أال يتابع ما يجري في غزة من قتل وحصار        :نا أسأل حكم بلعاوي     أ:"وأضاف  
الصفوف وأن ننزل من على الشجرة المحملة باألثقال ونسلم الدفة لألجيال الشابة القادرة علـى قيادتهـا                 

  ". وضخ دماء جديدة في صفوف الحركة
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   لالستخبارات الفلسطينية سقوط أخالقي وسياسي اتهامات نزال: عزام األحمد .١٧

في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام " فتح"نفى رئيس كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني  :عمان
صحة المعلومات التي أوردها عضو المكتب السياسي لحركة " قدس برس"األحمد في تصريحات لـ 

) ٢٤/١٢(الفضائية يوم أمس االربعاء " الجزيرة" بثته قناة الذي" بال حدود"حماس محمد نزال في برنامج 
ما : "والتي اتهم فيها المخابرات الفلسطينية بالتجسس على دول عربية وإسالمية لصالح دول أجنبية، وقال

ال يستحق التعليق أصال، ولدينا الثقة بأنفسنا كفلسطينيين وال " الجزيرة"أورده محمد نزال في حديثه لقناة 
ا أن نصدق أن أي جهة فلسطينية مهما كانت أن تعطي معلومات ألي جهة لتضرب مصنع الشفاء يمكنن

مثال في الخرطوم، فهذا أسلوب متخلف في العمل السياسي وسقوط أخالقي ال يستخدمه إال الجهلة، وليس 
هذه القطرية لفتحها المجال لبث مثل " الجزيرة"وانتقد األحمد قناة  ".هذا هو الصراع السياسي

  . التصريحات
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 

  
  بالمساعي المصرية لعقد جولة جديدة من الحوار  الشعبية والديمقراطية ترحبانالجبهتان .١٨

 في حديث إلذاعة القدس المحلية من  القيادية في الجبهة الشعبيةقالت النائب خالدة جرار: ألفت حداد
ع الفلسطينيين على طاولة واحدة في هذه األوقات نحن نرحب بأي دعوة من شأنها بالفعل أن تجم: غزة

العصيبة التي يمر بها شعبنا واالستعدادات التي يجريها االحتالل لشن حملة عسكرية على قطاع غزة 
 .واستمرار حصاره واستمرار الوضع الفلسطيني

ألمني من جهة أخرى قالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها أن قرار المجلس الوزاري السياسي ا
اإلسرائيلي بالقيام بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، يأتي نتيجة النية اإلسرائيلية المبيتة لتوظيف 

وشدد بيان الجبهة الديمقراطية على أن حكومة  .هذا العدوان في معركة االنتخابات المبكرة للكنيست
 الخارجية ويقدم الغطاء إلطالق أولمرت تستغل االنقسام الفلسطيني المدمر، الذي يخفف عنها الضغوطات

يدها في عمليات االجتياح ألجزاء من قطاع غزة واالغتياالت للقيادات السياسية والميدانية وارتكاب 
 .الجرائم الوحشية

 ٢٥/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  حماس تنفي تلقي أي دعوة رسمية للحوار الفلسطيني  .١٩

ة إلى إنهاء األزمة الفلسطينية الداخلية نافيةً       رحبت حركة حماس امس بكافة الجهود الرامي      :  د ب أ   -غزة  
ودعا المتحدث باسم   .في الوقت نفسه وصولها أي دعوة رسمية إلجراء حوارات بين الفصائل الفلسطينية           

مستلزمات الحوار الداخلي وإيجاد ضمانات     "الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي مكتوب إلى توفير          
إن الحوار فقط هو الطريق الوحيد "وقال برهوم  ".أي حوار مستقبليلتطبيق ما يتفق عليه كأساس إلنجاح 

للوصول إلى مصالحة فلسطينية ، ويتم بموجبها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخليـة               
أن أي جهد حتى ينجح ، يجب أن يكون مبنيـا  "واعتبر  ".الفلسطينية كي تحمي مصالح الشعب الفلسطيني

لوقوف على مسافة واحدة من طرفي المشكلة فتح وحماس وأن يكون قـادراً علـى تـوفير                 على أساس ا  
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مستلزمات ومقتضيات الحوار وعلى رأسها إنهاء ملف االعتقال السياسي وأن يضمن تطبيـق مـا يـتم                 
  ".التوافق عليه فلسطينيا في إطار حل الرزمة وبالتوازي بين الضفة وغزة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 
   
  تركيا على خط الوساطة لتمديد التهدئة في غزة: "الخليج" .٢٠

ذكرت مصادر قيادية فلسطينية أن تركيا دخلت بقوة خـالل األيـام القليلـة               : يوسف كركوتي  -دمشق  
ـ     .الماضية على خط جهود تمديد التهدئة في قطاع غزة         أن تركيـا   " الخلـيج "ـوأضافت هذه المصادر ل

شرة ورفيعة المستوى تمديد التهدئة مقابل البحث سريعاً        طرحت على قيادة حركة حماس في اتصاالت مبا       
  .عن حل يضمن فتح المعابر

وكشفت أن الجهود التركية تبذل بالتنسيق مع مصر، وبأن دبلوماسياً تركياً بارزاً سيزور القاهرة قريبـاً                
 قيـادي   لبحث هذا الملف مع المسؤولين المصريين، وحسب هذه المصادر فإنه من المتوقع أن يتوجه وفد              

واستبعدت المصادر ذاتها أن تنجح جهود عقد اجتماع تشاوري في القاهرة علـى              .من حماس إلى أنقرة   
مستوى األمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث ملفي تمديد التهدئة واسـتئناف الحـوار الفلـسطيني،               

  .اتمازالت متباعدة جداً في كل الملف" فتح"وعللت ذلك بأن المواقف بين حماس و
" حمـاس "إن قيادة   " الخليج"وفي سياق متصل، قالت مصادر مقربة من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ل           

، تـضمن   "فتح"تحاول استغالل ملف تمديد التهدئة للوصول إلى صفقة شاملة مع رئاسة السلطة وحركة              
  .فيها مصالح خاصة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 
  
   بعد األعيادنانمخيمات لبفي  قوة أمنية: جبهة النضال .٢١

 ]لبنـان  [أعلن مسؤول جبهة النضال الفلسطيني ابو خالد الشمال ان القوة األمنية الفلسطينية في المخيمات             
" حـزب اهللا  "وكان الشمال زار مع وفد جبهة النضال مسؤول منطقة الجنوب فـي              .ستشكل بعد األعياد  

اول التطورات األمنية داخـل المخيمـات       وقال بيان آخر للقاء ان البحث تن       .الشيخ نبيل قاووق في صور    
اننـا علـى ابـواب      "وأعلن ابو خالد الشمال      .وما يجري في داخل فلسطين من حصار على قطاع غزة         

ورأى ان   ".تشكيل قوة أمنية ستبصر النور داخل المخيمات بعد األعياد، تتولى معالجة كافة المهام األمنية             
تستهدف المقاومة وسـالحها الذالل شـعبنا وتركيعـه         قضية سياسية   "ما يجري من حصار لقطاع غزة       

 ".لتمرير المخططات الصهيونية
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل 

  
  ل فتح وحماس مسؤولية فشل الدعوة للحوار يحمحواتمة .٢٢

حمل األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة حركة فتح، وحركة حماس  : محمد النجار- عمان
وحذر حواتمة في مقابلة مع الجزيرة نت من أن الصراع الدائر على   .ارمسؤولية فشل الدعوات للحو

السلطة بين فتح  وحماس يهدد القضية الفلسطينية برمتها، مؤكدا أن الحل يكمن في العودة للحوار 
إذا لم يكن هناك حوار "وقال  .الوطني الشامل، أو اللجوء للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة

بات فإن األوضاع الفلسطينية ستزداد تدهورا وسوءا وتعمق االنقسام والصراعات والرابح األوحد أو انتخا
 .هو جيش االحتالل وحكومته، والخاسر األكبر هو الشعب الفلسطيني

 ٢٥/١٢/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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   يدعو أهل غزة إلى إرغام حماس على وقف إطالق الصواريخ أولمرت .٢٣
زراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أمس سكان قطاع غزة المحاصر إلى دعا رئيس الو:  وكاالت–غزة

إرغام حركة حماس على وقف إطالق الصواريخ حتى ال تضطر إسرائيل إلى الرد، في مقابلة نشرتها 
 .الصحف اإلسرائيلية

 الفضائية ونشرها موقع صحيفة" العربية"وقال أولمرت في مقتطفات من المقابلة التي أجرتها معه قناة 
أوقفوا ما يحصل، أعرف كم ترغبون في أن تستيقظوا : أقول لكم في نداء أخير": "جيروزاليم بوست"

صباحا والهدوء من حولكم، وأن تصطحبوا أوالدكم إلى الروضة أو المدرسة كما نفعل نحن، وكما يريد 
ذائف الهاون التي أن يفعل أطفال سديروت ونتيفوت، البلدتين اإلسرائيليتين المستهدفتين بالصواريخ وق

 ".تطلق من غزة
نريد حسن الجوار مع غزة، ال نريد أن نسيء إليكم، ولن نسمح بحصول أزمة : "وأضاف أولمرت

إنسانية تعانون فيها من نقص الغذاء واألدوية، ال نريد أن نحارب الشعب الفلسطيني، ولكننا لن نسمح 
 ".لحماس بأن تهاجم أطفالنا

ال تدعوا حماس، وهي تتصرف خالفا لقيم اإلسالم، تعرضكم "غزة، قائال وكرر أولمرت مناشدة سكان 
أوقفوا أعداءكم وأعداءنا، قولوا لهم أن يوقفوا إطالق القذائف على المواطنين .. للخطر، أوقفوهم

  ".األبرياء
 ٢٦/١٢/٢٠٠٨العرب، قطر،

 
  الليكود يحافظ على الصدارة في االنتخابات المقبلة:  الرأياستطالعات .٢٤

أظهرت ثالثة استطالعات للرأي نشرت أمس الخميس في إسرائيل، على أن           : برهوم جرايسي  -ناصرةال
يحافظ على صدارة األحزاب في االنتخابات البرلمانية المقبلة، فيما حافظ معسكر اليمـين             " الليكود"حزب  

  .المتشدد ككل على أغلبية مطلقة في الكنيست اإلسرائيلية بعد هذه االنتخابات
متشابهة بعض الـشيء، فيمـا      " يديعوت أحرنوت "و" هآرتس" نتائج استطالعين نشرتهما صحيفتا      وكانت

لإلذاعة اإلسرائيلية مختلفة بعـض الـشيء، وتمـنح         ) اإلخبارية(كانت نتائج االستطالع في القناة الثانية       
  .الليكود عددا أكبر من المقاعد

بزعامـة  " الليكـود : " جرى توزيعها كالتالي   في الكنيست  ١٢٠فإن المقاعد الـ    " هآرتس"حسب استطالع   
الـديني األصـولي   " شاس" مقعدا، ثم حزب   ٢٦بزعامة تسيبي ليفني    " كديما" مقعدا، و  ٣٠بنيامين نتنياهو   

 مقعدا، وحـزب يـسرائيل بيتينـو        ١١بزعامة إيهود باراك    " العمل" مقعدا، وحزب    ١٣لليهود الشرقيين   
اليـساري  " ميـرتس " مقعدا، وحـزب  ١١ف أفيغدور ليبرمان    اليميني المتشدد بزعامة العنصري المتطر    

" يهـدوت هتـوراة   " مقاعد، و  ٦المنتشر خاصة بين المستوطنين     " هبايت هيهودي " مقاعد، و  ٨الصهيوني  
 ٣ مقاعد، والجبهة الديمقراطية للسالم والمـساواة        ٥حزب المتدينين األصوليين لليهود الغربيين االشكناز       

 مقاعـد، والتجمـع الـوطني    ٣ الموحدة، برئاسة الـشيخ ابـراهيم صرصـور    مقاعد، والقائمة العربية  
الديمقراطي برئاسة جمال زحالقة مقعدين، وحزب المتقاعدين مقعدين، في حين أن مـن يحـصل علـى                 

  .مقعدين فإنه عمليا ال يتجاوز نسبة الحسم
، أمـا   "كـديما "و" ليكودال"مختلف كثيرا، خاصة في ما يتعلق بحزبي        " يديعوت  "ولم تكن نتائج استطالع     

، فيمـا يحـصل     "يسرائيل بتينـو  " مقعدا، ومثله    ١٢حزب العمل فإنه حسب هذا االستطالع يحصل على         
، القائمـة الموحـدة     ٤٨ مقاعد، ومنح االستطالع للقوائم الثالث الناشطة بين فلـسطينيي           ٩على  " شاس"

تقسيم المقاعـد، علـى الـرغم مـن          مقاعد، دون أن يشير إلى       ٩والجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني     
تعليمات واضحة لرئيس لجنة االنتخابات المركزية، الذي أمر بالتعامل مع هذه األحزاب أسوة مع بـاقي                

  . األحزاب األخرى، بمعنى تفصيل نتائجها المتوقعة



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٢٩٥:         العدد       ٢٦/١٢/٢٠٠٨ الجمعة :التاريخ

ا لحزب   مقعد ٢٣ مقعدا، مقابل    ٣٢" الليكود"أما استطالع اإلذاعة اإلسرائيلية فجاء مختلفا، إذ منح حزب          
 ٧" ميـرتس " مقعدا، وحزب    ١٢" يسرائيل بيتينو "و" شاس"ولكل من   " العمل" مقعدا لحزب    ١٤، و "كديما"

 مقاعد، أما في ما يتعلق بالقوائم الناشطة بـين          ٤" هبايت هيهودي " مقاعد، و  ٧" يهدوت هتوراة "مقاعد، و 
 مقاعـد، والتجمـع     ٣اطيـة    مقاعد، والجبهة الديمقر   ٤، فإن القائمة الموحدة تحصل على       ٤٨فلسطينيي  

  . مقاعد٣الوطني 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
  باراك يسمح لسكان غزة بالتزود بالمواد الغذائية قبل تنفيذ العمليات الحربية : "يديعوت" .٢٥

 ان وزير الحرب االسرائيلي ايهود بارك قرر        "يديعوت" ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة      -القدس المحتلة   
سرائيلية للسماح لسكان قطاع غزة بالتزود بالمواد الغذائية بصورة كافية قبل بدء العمليات             فتح المعابر اال  

 .العسكرية في قطاع غزة
وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان موافقة باراك لم تكن مصادفة بل للتخلص مـن الـضغط الـدولي                  

 .ول اوضاع المدنيين اثناء القتالالمتوقع اثناء تنفيذ العمليات الحربية ولمنع االحتجاجات الدولية ح
   ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ،وكالة سما

 
   يهدد باستخدام كامل القوة العسكريةأشكنازي .٢٦

قال رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، الخميس، إن الجيش وسالح الطيران على 
ت المحيطة بقطاع غزة وأضاف أن الوضع في المستوطنا .استعداد للقيام بأية عملية عسكرية تطلب منهم

وبحسبه فإن ذلك يعني أنه على الجيش أن يعمل بكامل قوته . ال يمكن أن يستمر على ما هو عليه
لضرب البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية، وتغيير الوضع األمني في منطقة الجنوب، على حد 

 .قوله
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب 

  
  توقفوا عن الحجيج لمبارك: ليبرمان .٢٧

اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان على زيارة وزيرة الخارجية " إسرائيل بيتنا"علق رئيس حزب 
يجب : "اإلسرائيلية تسيبي ليفني إلى مصر لبحث موضوع التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية القول

ارك ما يقال فليحج هو إذا كان لمب. أن تتوقف حكومة إسرائيل عن العادة السيئة المتمثلة بالحجيج لمبارك
 ".  ألورشليم

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب
 
 
   في نابلس"قبر يوسف" يقتحمون المستوطنينمئات  .٢٨

اقتحم المئات من المستوطنين، ونشطاء اليمين اإلسرائيلي، الليلة قبل الماضية،          :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
  .ة، من قبل قوات االحتاللقبر يوسف في نابلس، وأقاموا الصلوات فيه تحت حراسة عسكرية مشدد

وسمحت قوات االحتالل للمستوطنين ونشطاء يمينيين، خالل االسبوع الجاري، بـدخول القبـر لتـرميم               
، "المنطقة أ "القاعة وشاهد القبر، رغم أن قبر يوسف يقع في نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن نطلق                

  .وفق اتفاقات أوسلو
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الغد، األردن، 
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  لمفاوضات سورية اسرائيلية مباشرة" وثيقة توافقية"تركيا تعد ": رتسهآ" .٢٩
أمس االول ، أن رئيس الوزراء التركي يعمل حاليا علـى           " هآرتس"كشفت صحيفة   :  حسن مواسي  -يافا  

، يتم من خاللها انتقال الجانبين اإلسرائيلي والسوري ، للتفاوض المباشر           " وثيقة توافقية "بلورة ما أسمته    
 .محادثات السالم التي تجري برعاية تركية ، منذ أيار الماضي، في 

ونقل عن مقرب من اولمرت أن بنود الوثيقة التي تقوم بإعدادها تركيا ، كانت فحوى المباحثـات التـي                   
أجراها رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت ، ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ، خالل زيارة               

 .أنقرةاولمرت االخيرة إلى 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
 بعد توقف المحطة عن العمل كليا" إسرائيل"غزة تعتمد على كهرباء  .٣٠

أعلنت سلطة الطاقة أنها باتت تعتمد كليا على الكهرباء التي تصل من قبل إسرائيل في : ألفت حداد
  .توزيعها على المواطنين بعد توقف محطة الكهرباء بشكل كامل

سلطة الطاقة إن آلية التوزيع تقوم على إيصال الكهرباء ست ساعات مقابل وقال كنعان عبيد رئيس 
وحذر عبيد من أن غزة ستصبح  .انقطاع اثنتي عشر ساعة على كل من منطقة غزة وشمالها ووسطها

 .في ظالم دامس في حال أوقف االحتالل تزويدها بالكهرباء
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
    احتجاجا على استشهاد األسير موسىطعامال يضربون عن "النقب" و"عوفر"أسرى  .٣١

اليوم،عن اإلضراب عن وجبة الغداء،اليوم، وإقامة صالة   أعلن أسرى معتقلي عوفر والنقب،-جنين
الغائب وفتح بيوت عزاء لشهيد الحركة األسيرة جمعة إسماعيل موسى الذي استشهد في سجن الرملة 

 .العسكري أمس
ؤولية الكاملة عن استشهاد األسير جمعة في سجن الرملة، إثر وحمل األسرى سلطات االحتالل المس

 .تدهور وضعه الصحي، وطالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف استشهاده وبفتح ملف األسرى
وأوضح األسرى في معتقلي عوفر والنقب، أن سلطات االحتالل ما تزال ترتكب جرائم حرب بشعة بحق 

 أنواع التعذيب النفسي والجسدي والحرمان، مؤكدين على أن الحركة األسيرة، وتمارس بحقهم شتى
سياسة اإلهمال الطبي والمماطلة في تقديم العالج وإجراء العمليات الجراحية للمرضى األسرى هي 

  .السبب التي أدت إلى سقوط الشهيد األسير
 ٢٥/١٢/٢٠٠٨ القدس، فلسطين، 

  
  ساعة إلخالئها٤٨ تمهل أصحاب األنفاق "إسرائيل" .٣٢

ذكر شهود عيان أن طائرات هليكوبتر عسكرية إسرائيلية ألقت بآالف المنشورات على مدينة رفح : زةغ
وحسب هذه المنشورات، فقد أمهل . جنوب غزة تحذر أصحاب األنفاق من تدميرها في حال لم يتم إقفالها

  .  ساعة قبل أن يشرع في عملية واسعة لتدميرها٤٨الجيش أصحاب األنفاق 
ن األهالي الذين يقطنون في المنطقة أن تنفيذ الجيش تهديداته يعني إنزال كارثة انسانية على واكد عدد م

فلسطينيين الذين يقطنون المنطقة، على اعتبار أنها تعني تدمير آالف المنازل عشرات اآلالف من ال
 .المالصقة تماماً للشريط الحدودي، فضالً عن أن مثل هذه العملية ستؤدي الى مقتل عدد كبير من الناس

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
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 "رأس كركر" يجرفون مئات الدونمات من أراضي قرية المستوطنون .٣٣
ونيريا المقامتين على أراضي قرى الجانية ) ج(أقدم مستوطنون من مستوطنتي تلمون : رام اهللا

والمزرعة القبلية ورأس كركر بمحافظة رام اهللا، صباح اليوم، على تجريف مئات الدونمات من أراضي 
 .منطقة الكوكرة في قرية رأس كركر

رة األولى التي يقوم بها وأوضح رئيس مجلس قروي راس كركر رزق نوفل، أن هذه ليست الم
المستوطنون في تلك المنطقة بمحاولة االستيالء على األراضي، حيث قامت مجموعة منهم قبل أيام بقطع 

 .مئات األشجار من أشجار الزيتون الرومي المثمر
 ٢٥/١٢/٢٠٠٨ القدس، فلسطين، 

 
  لطائفية الفلسطينيون في لبنان ضحية الحفاظ على التوازنات ا":شاهد "مؤسسةمدير  .٣٤

رأى محمود الحنفي؛ مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان، المعروفة اختصاراً باسم : بيروت
، والتي تُعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين ومعاناتهم في لبنان، أّن الالجئين الفلسطينيين في لبنان "شاهد"

ّن حقوقهم تخضع للتسييس قبل يعانون بشكل مركّب وهم ضحية الحفاظ على التوازنات الطائفية، وأ
   .خضوعها لالعتبارات اإلنسانية

الخالفات السياسية الداخلية تؤثر في أوضاع الالجئين "، أّن "قدس برس"واستنتج الحنفي، في حوار مع 
لكن الموضوعية تقول إّن الهدوء السياسي انعكس سلباً "واستدرك الحنفي بالقول ". الفلسطينين في لبنان

 أي بين "العهد الذهبي"فأكثر القوانين عنصرية في لبنان، صدرت في . وضاع الفلسطينيينأيضاً على أ
  .، على حد تعبيره"٢٠٠٥ و ١٩٩١عامي 

وقّدر الحنفي أّن مشكلة الفلسطينيين في لبنان أنهم بال مرجعية سياسية قوية تعالج مشاكلهم وتخفف من 
  .معاناتهم، وتحافظ على حيوية قضيتهم، كما قال

اإلعالن العالمي "تغرب الحقوقي ما اعتبره ارتكاب السلطة اللبنانية لمخالفات واضحة وصريحة لـواس
   .، رغم أّن لبنان ساهم بفعالية في هذا اإلعالن وفي تأسيسه قبل ستين عاماً"لحقوق اإلنسان

سؤال هو كيف نلزم ولفت الحنفي االنتباه إلى أّن المخالفات اإلسرائيلية لإلعالن العالمي معروفة، ولكن ال
  .الجانب اإلسرائيلي باحترام هذا اإلعالن، كما قال

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨، قدس برس
  
   أصناف من األدوية في مستشفيات غزة  ١٠٥ الجراحية تتراجع ونفاد العمليات .٣٥

 أصناف من األدوية األساسية ١٠٥أكدت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس نفاد  :غزة
  . زة مع تواصل اإلغالق اإلسرائيلي لمعابر القطاع والحصار منذ عام ونصففي قطاع غ

وذكر وزير الصحة في الحكومة المقالة باسم نعيم في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أن من ضمن 
األدوية الني نفدت من مستشفيات القطاع أدوية مرضى السرطان والكبد والقلب وغسيل الكلى ومحاليل 

 صنفا من المهمات الطبية التي تستعمل في غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام ٢٥٥األطفال، و
  .الطوارئ

، مؤكدا أن مستشفيات غزة باتت كتال إسمنتية خالية '' الوضع المأساوي''وحذر نعيم من استمرارية هذا 
لصعبة جراء نقص من الكثير من األدوية واألجهزة وممتلئة في الوقت ذاته بآالف الحاالت المرضية ا

وأوضح انه تم تخفيض إجراء العمليات الجراحية داخل . العالج ومنعهم من السفر لتلقي العالج بالخارج
مستشفيات القطاع إلى النصف وتقليص عدد حاالت المبيت بهدف ترشيد االستهالك واإلبقاء على موارد 

  .لمستلزمات واألجهزة الطبيةالوزارة المتبقية ألكبر فترة ممكنة بعد نفاد معظم األدوية وا
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صحية يعيشها قطاع غزة جراء استمرار الحصار والعدوان اإلسرائيلي، الفتا '' كارثة''وأكد نعيم أن هناك 
إلى تعطل جهاز قسطرة القلب الوحيد في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال قطع الغيار الالزمة لصيانته 

  .  عن العمل بالمئة من سيارات اإلسعاف٥٠باإلضافة إلى توقف 
الخروج من حالة الصمت التي تعيشها تجاه ''وطالب نعيم المؤسسات الدولية والحقوقية والصحية إلى 

  .''األوضاع اإلنسانية في القطاع
 ٢٦/١٢/٢٠٠٨االتحاد، االمارات، 

 
  تخفيض خدماتها" األونروا" لالجئين الفلسطينيين بسبب نية عتصاما: ألردنا .٣٦

ذت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية وهيئات ممثلة لمخيمات الالجئين نف:  خدمة قدس برس–عمان 
الفلسطينيين في األردن، أمس، اعتصاماً أمام مقر هيئة األمم المتحدة في عمان لإلعالن عن رفضها 

وللمطالبة برفع الحصار عن قطاع  ،"أونروا"تخفيض خدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
   .بر ووقف العدوان اإلسرائيليغزة وفتح المعا

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس، 
  

  "اسرائيل"لى إ صواريخ موجهة ٧الجيش اللبناني يعثرعلى  .٣٧
علن مسؤول في الجيش اللبناني ان قوى االمن عثرت في جنوب لبنان ، داخل نطاق أ:  ا ف ب-بيروت 

 .صواريخ موجهة الى اسرائيل جنوب نهر الليطاني، على سبعة "اليونيفيل"عمل قوات الطوارئ الدولية 
يتم التحقق مما اذا كانت الصواريخ مجهزة لالطالق او لالستخدام في مرحلة "وصرح المسؤول انه 

 ".الحقة
قل من خمسة كيلومترات من الحدود أوالمنطقة التي عثر فيها على الصواريخ هي معقل لحزب اهللا وتبعد 

 .طاق عمل قوات اليونيفيل اي جنوب نهر الليطانيوتقع هذه المنطقة في ن. اللبنانية مع اسرائيل
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  زداد التفافاً في غزة حول الجهاد والمجاهديناشعب الفلسطيني لا: عاكف .٣٨

رأى المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف أن العام المنصرم شهد تتابعات : القاهرة
وسّجل أن الشعب ". على طلب التّهدئة" إسرائيل"رة أجبرت لضربات المجاهدين في فلسطين بصو

، ودلل على ذلك بحضور مئات األلوف إلى "ازداد التفافاً في غزة حول الجهاد والمجاهدين"الفلسطيني 
. ساحة الكتيبة الخضراء في غزة لحضور االحتفال بالذكرى الحادية والعشرين النطالق حركة حماس

صفعة قوية على وجوه الصهاينة "، و " على مشروع المقاومة والممانعةاستفتاء"واعتبر عاكف ذلك 
  ".وأصحاب مشروع التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الحياة، 
  
   تدعو الفصائل إلى مباحثات تمهيداً للحوارالقاهرة .٣٩

تزم دعوة قادة أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، أمس، أن مصر تع:  أ ف ب-القاهرة 
وأكد أبوالغيط أن مصر قامت . الفصائل الفلسطينية إلى محادثات تمهيداً لحوار وطني فلسطيني شامل

وعلمت ". بتوجيه الدعوات لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية من أجل الحضور إلى مصر تباعا"
دعوة الرئيس الفلسطيني ، أمس، من مصادر مصرية وفلسطينية موثوقة، أن مصر استجابت ل"الجريدة"

محمود عباس وشخصيات مستقلة وقيادات في حركة الجهاد اإلسالمي، لبذل مزيد من الجهود إلحياء 
وقالت المصادر، إن القاهرة بدأت بالفعل اتصاالت مع أطراف فلسطينية مقيمة في . الحوار الفلسطيني
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ذي وصل أخيرا إلى حدود غير دمشق تحضيرا للحوار، وذلك رغم التوتر بين القاهرة ودمشق، ال
  .مسبوقة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
  "إسرائيل"ليفني تناست في القاهرة جرائم :  العربيةالجامعة .٤٠

قالت جامعة الدول العربية، إن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني تناست خالل زيارتها : أ.ب.د
ئم التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني وركزت على قضية للقاهرة، أمس، االنتهاكات اإلسرائيلية والجرا

والعقاب "واحدة من أجل االنتخابات اإلسرائيلية القادمة وهو التهديد المستمر لمزيد من اإلجراءات 
وقال السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد للشؤون الفلسطينية . ضد الشعب الفلسطيني" الجماعي

جرت بدون طائل ولم تقدم فيها "صريحات ليفني، إن عملية السالم والمفاوضات بالجامعة تعقيباً على ت
للسلطة أي موقف جديد سوى اقتحامات لمدن الضفة الغربية ومزيد من االستيطان الذي " إسرائيل"

بجانب ما " إسرائيل"استدعى من الجامعة الذهاب مرتين لمجلس األمن ومؤتمر أنابولس الذي أجهضته 
تمارس العقاب الجماعي ضد سكان غزة وهو ما " إسرائيل"وأوضح صبيح أن ". القدستقوم به في 

أال ترى ليفني كل ذلك وتبقي على كل هذه "وتساءل . أوضحته تقارير المنظمات ومجالس حقوق اإلنسان
الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتتعلل أن الذي يعطل السالم هي حماس وتناست كل الخطوات 

  ". التي عطلت وتعطل عملية السالم في المنطقة" سرائيليةاإل"واإلجراءات 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  مصر والسعوديةضد صواريخ " إسرائيل" لم تتأكد والجامعة العربية ال تستبعد نصب مصر .٤١

شكك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في :  أحمد رجب-القاهرة 
بنصب صواريخ موجهة إلى كل من مصر والسعودية في أثيوبيا، فيما " إسرائيل"م صحة األنباء حول قيا

بهذه الخطوة أمر ليس مستبعدا عليها، " إسرائيل"اعتبرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قيام 
 نووية رؤوساً" "إسرائيل"ورجح الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور طارق النمر أن تستخدم 

  ". تكتيكية على صواريخ أريحا
، قائال " الخليج"وعلق األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح في تصريحات  ل

فهي تتجسس على الواليات المتحدة األمريكية أقرب الحلفاء لها " إسرائيل"إن هذا ليس بغريب على 
دولة تسعى لتوتير وتسميم األجواء في " إسرائيل"بيح أن واعتبر ص. وفضيحة الجاسوس بوالرد معروفة

المنطقة، مشيرا إلى سجلها ضد الشعب الفلسطيني والحصار على غزة، ومحاولة تخريب عملية السالم، 
وضع استراتيجية محددة للدفاع عن "وطالب الدول العربية ب. وإجراء المفاوضات من أجل المفاوضات

  ".الخبير األمريكينفسها حال ثبوت صحة ما كشفه 
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  للتوجه إلى غزة على متن سفن كسر الحصار" أحرار العالم"يدعو "  اليمني لإلصالحالتجمع" .٤٢

بشدة الموقف العربي الرسمي ) أكبر أحزاب المعارضة اليمنية(استنكر التجمع اليمني لإلصالح : صنعاء
فك الحصار وفتح المعابر وإنهاء حالة العزلة والمعاناة المتخاذل عن القيام بواجبه القومي واإلسالمي ب

اإلنسانية المفروضة على قطاع غزة، ودعا كافة المنظمات وأحرار العالم إلى التوجه إلى قطاع غزة 
وأشادت األمانة العامة للتجمع اليمني لإلصالح بصمود الشعب الفلسطيني  .على متن سفن كسر الحصار

األراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، واعتبرت الحصار الظالم أمام مجريات األحداث على 
المفروض على شعبنا الفلسطيني الصامد من قبل الكيان الصهيوني وبصمت عربي ودولي رسميين، 
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إجراء عقابي جماعي من قبل الكيان الصهيوني لكسر صمود أبناء فلسطين ودفاعهم عن أرضهم 
يان الصهيوني وما قام به هي جرائم حرب ضد اإلنسانية يجب تقديمه وحقوقهم، مؤكدة بأن ما يقو به الك

  .إلى محاكم جرائم الحرب الدولية لينال عقابه العادل على ذلك
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس 

  
  "الباطل" اليمني يدين الحكم اإلسرائيلي ضد رئيس التشريعي الفلسطيني ويصفه ب البرلمان .٤٣

المحكمة العسكرية الصهيونية في حق الدكتور عزيز الدويك دان مجلس النواب اليمني قرار : صنعاء
ديسمبر /  كانون أول١٦رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القاضي بالسجن ثالث سنوات والصادر في 

واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب القرار ذا طابع سياسي . الجاري، ووصفته بالقرار الباطل من أساسه
يتنافى مع كل القيم واألعراف وقواعد القانون اإلنساني واالتفاقيات الدولية وعسكري وباطل من أساسه و

ذات الصلة، معبرة عن تضامنها مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وطالبت باسم البرلمان اليمني، 
ها البرلمانات في الدول العربية واإلسالمية وفي الدول الصديقة ومنظمات حقوق اإلنسان بتحمل مسؤوليات

واتخاذ اإلجراءات الالزمة للضغط على الكيان الصهيوني لإلفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي 
  . الفلسطيني وبقية زمالئه البرلمانيين وسائر المعتقلين في السجون اإلسرائيلية

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
  
  تعثر على سلع ووقود داخل أنفاق القطاع مصر .٤٤

صادر أمنية مصرية، إن أجهزة األمن بشمال سيناء ضبطت، فجر أمس قالت م:  ضياء الكحلوت-غزة 
وقالت . الخميس، كميات كبيرة من السلع والوقود داخل نفقين للتهريب على الحدود بين مصر وغزة

المصادر، إن النفقين تم ضبطهما عند نقطتين حدوديتين شمال بوابة صالح الدين وبداخلهما كميات كبيرة 
وتابعت أن أجهزة األمن المصرية لم . غذائية وقطع غيار كمبيوتر وأجهزة كهربائيةمن السوالر وسلع 

تضبط أي مشتبه بهم بجوار النفقين وأنه قد تمت مصادرة المضبوطات وسد النفقين لحين سدهما في 
  . وقالت إنه يتم حاليا تمشيط المنطقة بحثا عن أي أنفاق أخرى قد تكون بالمنطقة. وقت الحق

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨ ر،العرب، قط
  
   ألف درهم٨٥٠مليونين وفي المغرب بلغت " بيت مال القدس "تبرعات .٤٥

أفاد بالغ لوكالة بيت مال القدس الشريف في المغرب، أن حصيلة الحملة السنوية :  حكيم عنكر-الرباط 
التي نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف لجمع التبرعات خالل شهر رمضان الماضي تحت شعار 

  . ألف درهم٨٥٠بلغت مليونين و" ميعاً من أجل القدس، لتبقى عربية الطابع، إسالمية الهويةج"
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
   صمت القاهرة على تهديدات ليفني لغزة مضر بالفلسطينيين والمصريين: السناوي .٤٦

حات الناصرية في مصر، عبد اهللا السناوي، في تصري" العربي"أعرب رئيس تحرير صحيفة  :لندن
. ، عن أسفه لصدور التهديدات اإلسرائيلية ضد قطاع غزة من القاهرة"قدس برس"هاتفية خاصة ل 

بمثابة المشاركة في ) الرسمي المصري(لقد كان الصمت " ومضى الكاتب واإلعالمي المصري إلى القول
حة، وحذّر مثل هذا الحصار، ذلك أننا نسمع كالماً خطيراً، وال نجد للسياسة المصرية مواقف واض

المصري على تصريحات ليفني إذا كان المقصود منه إعطاء الضوء األخضر " الصمت"السناوي من أّن 
أعتقد أّن الصمت "لضرب حماس؛ يعتبر خطأ استراتيجياً مضّراً بالفلسطينيين كما بالمصريين، وقال 

ي المصري يمكنها الذهاب يمكن اعتباره بمثابة الضوء األخضر، لكن ال أعتقد أّن مصالح األمن القوم
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بعيداً في هذه اللعبة، ذلك أّن أي انفجار في األوضاع في غزة سوف ينقل األزمة من إسرائيل إلى 
  .، على حد تحذيره"مصر

  ٢٥/١٢/٢٠٠٨قدس برس 
 
   آالف عائلة في غزة هي األفقر في العالم٧: ألونرواا .٤٧

ها جاء بسبب استمرار األزمة الناجمة عن       نروا أن قرار تعليق مساعدت    وأكدت اال : ـ ميسرة شعبان   غزة
 للمعابر مع قطاع غزة ونفاد كميات الدقيق من مخازن المنظمة الدولية التـي اسـتنفدت   "إسرائيل"إغالق  

 عدنان أبـو    األونرواوقال الناطق باسم    .  آالف عائلة هي االفقر في العالم      ٧جميعها، مشيرة الى ان نحو      
مـن  % ٥٢ وزراعي وغيرها باتت على حافة االنهيـار فيعـيش           حسنة أن كافة القطاعات من صناعي     

 ألف عائلة في الفقر المـدقع،       ٢٠منهم البطالة وتعيش    % ٥٠مواطني القطاع تحت خط الفقر كما يعاني        
وتحدث أنه وبسبب نقص الفيتامينات      .هالف عائلة في غزة هي األفقر في العالم بأسر        آ ٧مؤكدا أن هناك    

نروا وأصبح معظم المواليد يولـدون      وألمراض وزاد الضغط على عيادات األ     والغذاء الصحي ازدادت ا   
  .قصار القامة وبوزن ينقص عن الطبيعي

 دواء أساسيا مـن     ١٥٠ونروا إلى إن هناك نقصا كبيرا في األدوية والعقاقير مع نفاد أكثر من              األ وأكدت
  .المخازن في قطاع غزة

  ٢٦/١٢/٢٠٠٨المستقبل     
  
  خسر كل أموالهاتية تعنى بمكافحة السامية مؤسسة يهودية أمريك .٤٨

التي تعنى بمكافحة السامية ومقرها في الواليات المتحدة أنها أودعت          " مؤسسة ايلي فيزل  "أعلنت  : ب.ف.أ
وقالـت المؤسـسة     .في شركة برنارد مادوف إلدارتها قبل افالس هذه الـشركة         " موجوداتها كلها تقريباً  "

 ١٢،٥نكتب البالغكم بأن مؤسسة فيزل لإلنسانية أودعـت         "ت األربعاء   اليهودية على موقعها في االنترن    
يشكل "، موضحة ان هذا المبلغ      "مليون دوالر إلدارتها في الشركة االستثمارية التي يملكها برنارد مادوف         

  ".كل موجودات المؤسسة تقريباً
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الخليج، 

  
  المصالحاألهداف و:  اإلسرائيلي في ملف غزة– المصري التعاون .٤٩

تزايدت التقارير والمعلومات التي تتناول ملف أزمة قطاع غزة والتصعيد المتعلق بها، وبـرغم              : الجمل
 الفلسطيني سيظل   –اختالف الرهانات حول مستقبل هذا الملف، فإنها من المؤكد أن الصراع اإلسرائيلي             

سرائيلي، سواء كانت في مسارح      اإل –لفترة طويلة قادمة  مؤثراً على كل التطورات في الصراع العربي            
 .القتال أو على طاوالت مفاوضات السالم

 :المعطيات الجديدة في ملف أزمة غزة* 
نشرت الصحف اإلسرائيلية والمواقع اإللكترونية اإلسرائيلية الكثير من المعلومات التي كانت تتركز حول             

 :الجوانب اآلتية
 قطاع غزة بشكل ال يمكن لإلسـرائيليين تحملـه أو   تزايدت نيران صواريخ حركة حماس المنطلقة من   • 

 .التساهل معه
أعد الجيش اإلسرائيلي العدة لتنفيذ عملية عسكرية تهدف للقضاء على خطر الصواريخ، وربما القضاء              • 

 .على حركة حماس إذا أمكنها ذلك والسيطرة على القطاع
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لية العسكرية، ففي حين يرى البعض أنهـا  توجد الكثير من الخالفات بين اإلسرائيليين حول جدوى العم     • 
ضرورية للقضاء على حركة حماس المتطرفة بما يتيح المجال أمام حركة فتح العلمانية، يرى الـبعض                
 .اآلخر أنها ستؤدي إلى توحيد الفلسطينيين خلف حماس أو فتح، وهو ما ال يريده اإلسرائيليون أن يحدث

 في ضرورة القضاء على خطر حماس فبينما تـرى حركـة    توجد أطراف عربية متواطئة مع إسرائيل     • 
فتح أن العملية العسكرية اإلسرائيلية ستتيح لحركة فتح فرصة إضعاف حركة حماس، فإن نظام حـسني                
مبارك المصري يرى بأن القضاء على حركة حماس سيترتب عليـه إضـعاف المعارضـة اإلسـالمية         

 .المتزايدة له في الشارع المصري
صوات الزعماء اإلسرائيليين المصحوبة بتواطؤ المعتدلين العرب والمطالبة بضرورة تنفيذ          برغم تعالي أ  

العملية ضد حركة حماس في قطاع غزة فإن ثمة تقريراً إخبارياً مثيراً لالنتباه نشر اليوم فـي صـحيفة                   
 ال يوجد   :استطالع رأي "هاآرتس اإلسرائيلية من إعداد الصحفي اإلسرائيلي يوسي فيرتير وحمل عنوان           

، هذا وأشار التقريـر فيمـا       " لقيام جيش الدفاع بغزو قطاع غزة      -في الرأي العام اإلسرائيلي   –تأييد كبير   
 :أشار إلى النقاط الرئيسية التالية

 .من اإلسرائيليين قالوا أنهم ال يؤيدون قيام جيش الدفاع بدخول قطاع غزة% ٤٦• 
 .م جيش الدفاع بدخول قطاع غزةمن اإلسرائيليين قالوا أنهم يؤيدون قيا% ٤٠• 
تم إجراء هذا االستطالع قبل تزايد عمليات إطالق الصواريخ األخيرة وتقول التوقعات بأنه حتـى إذا                • 

 .تغيرت النسب المئوية المشار إليها فإنها ستتغير بشكل طفيف
اق بـين الطـرفين     برغم الخالف بين الذين يؤيدون العملية العسكرية والذين يعارضونها فإن هناك اتف           • 

 :يتمثل في اآلتي
 الذين ال يؤيدون يقولون أن السبب هو احتماالت التعرض للخسائر الكبيرة والتورط في الحرب لفتـرة                 -

طويلة مرهقة، أما الذين يؤيدون فيقولون أنهم يؤيدونها فقط إذا كانت مخططة جيداً ومـضمونة النتـائج                 
 . يتورط الجيش اإلسرائيلي في عملياتها لفترة طويلةبحيث ال يترتب عليها الخسائر الكبيرة أو ال

م مع حزب اهللا، أما الذين      ٢٠٠٦ الذين ال يؤيدون واقعون تحت تأثير تداعيات عقدة حرب صيف العام             -
يؤيدون فيقولون بضرورة االستفادة من قوة الردع اإلسرائيلي التي فقدها الجيش اإلسرائيلي فـي حـرب          

 .ي فإن العقدة واحدة بالنسبة للفريقينم، وبالتال٢٠٠٦صيف العام 
إشكالية تضارب الرهانات العـسكرية مـع الرهانـات الـسياسية           : العملية العسكرية ضد قطاع غزة    * 

 :المتعاكسة
يرغب كل الزعماء اإلسرائيليون في تنفيذ العملية العسكرية وعلى سبيل المثال ال الحـصر نـشير إلـى       

 :اآلتي
 في تنفيذ العملية العسكرية ألنها ستعزز موقعه الـسياسي فـي الـشارع              الجنرال إيهود باراك يرغب   • 

 .اإلسرائيلي
تسيبي ليفني ترغب في تنفيذ العملية العسكرية ألنها ستعزز موقعها السياسي داخل حزبها كاديما فـي                • 

 .اهومواجهة منافسها شاؤول موفاز، وفي الشارع اإلسرائيلي في مواجهة خصمها الليكودي بنيامين نتيني
م وتداعيات الهزيمة وما ترتب     ٢٠٠٦لكن، برغم هذه الرغبة، فإن عقدة حرب جنوب لبنان صيف العام            

جميعها جعلت من   .. عليها من سخط سياسي وتحقيق لجنة فينوغراد وصوالً إلى أزمة أولمرت السياسية           
زعيمـة حـزب    وزيرة الخارجيـة و   (وتسيبي ليفني   ) وزير الدفاع وزعيم حزب العمل    (الجنرال باراك   

أما بالنـسبة لموقـف     . أكثر تردداً في القيام بإصدار قرار تنفيذ العملية وبالتالي تحمل مسؤوليته          ) كاديما
بنيامين نتينياهو زعيم حزب الليكود، فإنه وإن كان في الجانب المعلن مؤيداً ليس لتنفيذ العملية العسكرية                

مع الفلسطينيين وعملية السالم معهم، فهـو فـي         وحسب، وإنما للتخلص من كامل التزامات فك االرتباط         
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الجانب غير المعلن يسعى الستدامة واستبقاء سيطرة حماس على القطاع من أجل أن تطلق المزيد مـن                 
 :الصواريخ ضد اإلسرائيليين مما يتيح له القيام باآلتي

في التصدي لمواجهة   بالضعف  "  كاديما -العمل  "المزيد من التسويق السياسي الذي يتهم حكومة تحالف         • 
 .التحديات األمنية

 .كسب المزيد من التأييد في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي• 
من أجل القيـام بالعمليـة العـسكرية        )  باراك -ليفني  " ( العمل -كاديما  "عدم إعطاء الفرصة لتحالف     • 

 .والنجاح بها بما يؤدي إلى رفع شعبيتهما في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي
 عدم تحمل نتينياهو أو حزبه الليكود أي مسؤولية إذا فشلت العملية العسكرية وتكرر سـيناريو حـرب                  •

 .جنوب لبنان في قطاع غزة
والشيء ذاته بالنسبة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت، فهو يسعى للتلكؤ فـي تنفيـذ                

 :العملية العسكرية بسبب
 .بتثبيت نفسها كزعيمة قوية لحزب كاديماعدم إعطاء الفرصة لليفني • 
الوقوف بشكل غير معلن مع نتينياهو بما يتيح ألولمرت إعادة ترتيب أوراقه داخل كاديما والعودة مرة                • 

 .أخرى من خالل المعارضة إلى رئاسة الوزراء خالل األعوام القادمة
مرت خالل التجربة الماضـية مـن       عدم تحمل المسؤولية في حالة فشل العملية العسكرية فقد نجح أول          • 

استخدام وزير الدفاع السابق عامير بيريتس ككبش فداء عندما أطاح به بعد أن نجح في تحميله المسؤولية                 
 .م٢٠٠٦عن هزيمة الجيش اإلسرائيلي أمام حزب اهللا في صيف العام 

 : إيهود باراك– تسيبي ليفني، بدالً عن تفاهم حسني مبارك –تفاهم حسني مبارك * 
ظلت القاهرة خالل األعوام الماضية على عالقة وثيقة وتفاهم تام مع وزير الدفاع الجنرال إيهود بـاراك                 
من جهة، ومن الجهة األخرى على عالقة سيئة للغاية مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وكـان الـسبب                  

قعاً، نشرت صحيفة   ولكن وفي تطور مفاجئ وإن كان متو      . يتمثل في دبلوماسية إدارة صراع قطاع غزة      
هاآرتس اإلسرائيلية تقريراً استند إلى تسريبات تقول بأن الرئيس المصري حسني مبارك أرسل لـوزيرة               
الخارجية ليفني بضرورة القيام بزيارة عاجلة للقاهرة من أجل التفاهم حول سيناريو ملف أزمـة قطـاع                 

 :ي يتمثل أبرزها فيما يليوتثير دعوة الرئيس المصري هذه الكثير من التساؤالت الت. غزة
لماذا استبدلت القاهرة دبلوماسية الجنرال باراك بدبلوماسية الوزيرة ليفني؟ هل ألن استطالعات الرأي             • 

العام اإلسرائيلية أثبتت تدهور سفينة باراك وحزب العمل أم أن القاهرة تريد تعزيز وتدعيم موقف ليفني                
 سبق وأقنع الكونغرس األمريكي بضرورة قطع المعونـات         داخل كاديما في مواجهة خصمها موفاز الذي      

 .عن مصر إال إذا قام مبارك بمساعدة إسرائيل في القضاء على خطر حماس
 :تشير التحليالت واالستقراءات إلى أن القاهرة أصبحت مضطرة اليوم أكثر من أمس إلى القيام باآلتي

لذي برغم هزيمته في انتخابـات الحـسزب        دعم موقف ليفني داخل حزب كاديما في مواجهة موفاز ا         * 
العامة فإنه يسعى لالنقالب على رئاسة الحزب عن طريق حملة اختيار قائمـة المرشـحين النتخابـات                 

أما السبب الرئيس الذي يدفع القاهرة للقيام بمحاولة قطع الطريق          . الكنيست القادمة، وفي مواجهة نتينياهو    
أن االثنين يتبنيان المنظور ذاته وهو خيار استخدام مبـارك علـى            على موفاز أو نتينياهو فهو يتمثل في        

غرار نموذج عرفات على خلفية تنفيذ سيناريو ربط تقديم المساعدات والمعونات األمريكية بملف التعاون              
وبكلمات أخرى كلما انطلقت صواريخ حماس ضد إسـرائيل، كلمـا           . مع إسرائيل في المجاالت األمنية    

 ياسر عرفات المسؤولية عن ذلك وبالمقابل كانت واشنطن تقوم بقطع المـساعدات             كانت إسرائيل تحمل  
عن فعن عرفات، وفي حالة صعود موفاز أو نتينياهو فإن مبارك سيصبح عرفات األمس، وسيكون مـا                 

وبرغم الفرق بين القاهرة ورام اهللا      . تطلبه األجهزة اإلسرائيلية من القاهرة هو ما كانت تطلبه من عرفات          
ن اإلسرائيليين ال يفهمون إال شيئاً واحداً هو أنه ال فرق بين مع من يتعاملون معه ألن شروط التعامل                   فإ
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ونشير هنا إلى ما قاله يوري لوبراني ضابط الموساد المسؤول عن لبنان الذي تـولى منـصب                 . واحدة
إنهم قـصروا   : نانيين قائالً منسق الشؤون اللبنانية عندما علق على قيام إسرائيل بمعاقبة بعض حلفائها اللب           

 !!في التعامل وعليهم أن يفهموا أن الذي يتعامل مع إسرائيل يجب أن يتعامل بشكل جيد، على حد تعبيره
  ٢٥/١٢/٢٠٠٨ ،موقع الجمل

  
 الخلل في مفاوضات التهدئة .٥٠

  عبد الستار قاسم
لفلسطينية نجدهم مجمعين على إن استمعنا لعدد كبير من المحللين السياسيين الفلسطينيين ولقادة الفصائل ا

أن إسرائيل ال تلتزم بتهدئة وال بمواثيق وعهود، وأنها دولة عدوانية معتدية ال تكف عن ضرب الشعب 
وإن ثار موضوع التهدئة وإمكانية عقد اتفاقية مكتوبة أو غير مكتوبة بشأنها، . الفلسطيني في كل مكان

هناك قناعة حول عدوانية إسرائيل واستمرارها في . لفةنجدهم هم أنفسهم يقبلون عليها ولو بدرجات مخت
هل : العدوان، وهناك سلوك عملي يناقضها؛ وهذا بحد ذاته يضع اإلنسان الفلسطيني في حالة تمزق

   نفاوض إسرائيل على الرغم من عدوانيتها، أم علينا أن ندير ظهورنا لفكرة المفاوضات وأفكار التهدئة؟
  التجربة التاريخية

لفصائل الفلسطينية اتفاقات التهدئة الشفوية في جنوب لبنان، وفي كل مرة كانت إسرائيل تخرق جربت ا
وانتهت أفكار التهدئة . االتفاق ألنها ترى دائما أن لديها المبرر األمني الذي يدعو إلى ضرب الفلسطينيين

 اهللا التهدئة مع جرب حزب. ، وطرد منظمة التحرير من لبنان١٩٨٢والهدوء في لبنان إلى حرب عام 
إسرائيل بخاصة في تفاهمات نيسان، لكن إسرائيل لم تكن لتلتزم، واستمرت في اعتداءاتها على لبنان 

، لكن إسرائيل أعلنت أنها ليست طرفا ٢٠٠٥جربت الفصائل الفلسطينية التهدئة عام . وعلى حزب اهللا
 أفضل حاال إذ لم تحترم إسرائيل ٢٠٠٨لم تكن تجربة التهدئة لعام . فيها، واستمرت تضرب وفق هواها
  .توقف الفصائل عن إطالق الصواريخ

إسرائيل تعتبر أن لها الحق . التجربة التاريخية واضحة، وليست بحاجة إلى الكثير من العناء لفهمها
بالدفاع عن نفسها وفق مفهومها هي لألمن بغض النظر عن أي اتفاقيات، وهي ترى أن اآلخرين هم 

بالنسبة إلسرائيل، اآلخرون هم اإلرهابيون، في حين أنها هي . حين أنها هي الحمل الوديعالمعتدين، في 
اعتداءاتها مبررة ومشروعة، في حين أن دفاع اآلخرين عن أنفسهم . صاحبة رسالة السالم والمحبة

  .عبارة عن جريمة
  خطأ التفاوض مع إسرائيل

لى حلول حول مختلف القضايا؛ لكن التفاوض األمم تفاوض، والمفاوضات عبارة عن وسيلة للتوصل إ
مع إسرائيل عبارة عن حالة خاصة من حيث أن العدو يحتل األرض ويشرد الشعب ويستمر في القتل 

ال تترك إسرائيل وسيلة اعتداء إال وتستعملها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تبتكر وتبتدع دائما . والتدمير
فوق ذلك، هي ال تعترف بالحقوق الوطنية للشعب . ب الفلسطينيأساليب جديدة إللحاق أكبر األذى بالشع

  .الفلسطيني، التي هي نقيض وجودها، على الرغم من اعترافها ببعض الحقوق المدنية
ما زال الشعب الفلسطيني في مرحلة البحث عن القوة، ولم يأت اليوم الذي يمارس الشعب الفلسطيني حقه 

طاولة المفاوضات سواء . يمكن أن يذهب فيه إلى طاولة المفاوضاتفي الجهاد والنضال في الوقت الذي 
مباشرة أو غير مباشرة، سواء للتهدئة أو إلقامة الدولة تحتاج إلى قوة لكي يكون لها معنى، والقوة اآلن 

مرحلة المفاوضات ال تأتي إال بعدما يكون العدو قد أيقن أن التسليم بالحقوق الفلسطينية . غير موجودة
ومن هنا حتى تلك الدرجة، أمام الشعب الفلسطيني الليالي الطويلة . له من مالحقة الفلسطينينأفضل 

  .ليسهر ويعمل وينتج ويتدرب ويتنظم
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المفاوضات مع إسرائيل اآلن عبارة عن اعتراف بها مع العلم المسبق أن قدرة الشعب على انتزاع حقوقه 
ها عبارة عن تسليم للعدو واستجداء لبعض التسهيالت أي أن المفاوضات اآلن بتعدد أشكال. غير متوفرة

هذه هي تجربة الفلسطينيين في التفاوض منذ مدريد، وهي تجربتهم أيضا في . أو لبعض الحقوق المدنية
المفاوضات اآلن تنطوي على مبدأ ضمني أو صريح وهو . المفاوضات غير المباشرة إلقامة التهدئة

  .و على األقل االعتراف بالعدوالتنازل عن الحقوق الفلسطينية، أ
حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وقعت في نفس الخطا الذي وقعت فيه منظمة التحرير، ومن 

المفاوضات غير المباشرة . المفروض أن يحاول المرء أو الفصيل دائما االستفادة من األخطاء السابقة
ة في اتجاه قبول العدو، ورفع مستوى عبارة عن اعتراف بالعدو، وهي عبارة عن خطوة نفسية كبير

والجهاد اإلسالمي يقع في نفس الخطأ على الرغم من أن حديثه يختلف نوعا ما عن . المفاوضات مستقبال
   .أحاديث الفصائل األخرى
  مفاوضات مدير مخابرات

يل، الخطأ اآلخر الذي ترتكبه الفصائل الفلسطينية يتمثل في اعتماد مصر كوسيط بينها وبين إسرائ
مصر دولة عربية تعترف بإسرائيل، . واعتماد عمر سليمان مدير المخابرات كدوالب الحركة التفاوضية

وقد أخرجت نفسها تماما من دائرة الصراع منذ زمن، والنظام المصري ال يدخر جهدا من أجل جر كل 
بحث عن حل لالجئين النظام المصري يسعى إلى التسليم بوجود إسرائيل، وال. العرب إلى خندقه السياسي

المفاوضات خطأ، وكان من . من خالل التوطين، وإقامة كيان فلسطيني يعمل وكيال أمنيا إلسرائيل
  .الممكن أن يكون الخطأ أقل حدة لو بحثت الفصائل غن دولة أجنبية لتكون وسيطا
برات العرب مدراء المخا. الخطأ يتعمق عندما يكون مدير مخابرات عربي حلقة الوصل وعنوان الحركة

. عبارة عن أشخاص منحطين كرسوا جهودهم وأعمالهم لمالحقة اإلنسان العربي وقتل شخصيته وإلغائه
تجارب العرب مع دوائر المخابرات العربية مريرة ومقيتة، وجميعنا نعرف أنه ال يلتحق بصفوف 

مان مدير مخابرات عمر سلي. المخابرات إال الذين قرروا مسبقا ان يكون ضد أمتهم، وأدوات للحاكم
   .يالحق أحرار مصر، وال أظنه حريصا على حرية أبناء فلسطين

  جر الرجل
إن سألت عن المسؤول عن معاناة الناس في غزة في حياتهم اليومية يقول بعضهم إنه االحتالل، ويقول 

إسرائيل تضغط على الناس من أجل تحميل حماس مسؤولية الحياة الضيقة في . آخرون إنه حماس
ومن أجل التخفيف عن الناس، تبحث حماس باستمرار . لقطاع، ومن أجل إثارة الناس ضدها وإسقاطهاا

أي أن حماس مضطرة لتقديم . عن الوسائل واألساليب التي يمكن اعتمادها من أجل التخفيف عن الناس
  .تنازالت مثل التوصل إلى تهدئة من أجل التخفيف من المعاناة اليومية

خفيف عن الناس بالتهدئة، وماذا عن الغد؟ غدا سترفع إسرائيل الثمن، ومطالبها من أجل اليوم يمكن التن
الضفة الغربية عبارة عن مثل صارخ أمامنا، وعلى السلطة الفلسطينية أمن . تزويد الناس بالطعام سترتفع

طى، وتصل فهل ستسير حما على ذات الخ. تكثف من إجراءاتها األمنية ضد أبناء شعبها من أجل الراتب
   .في النهاية إلى ذات النتيجة؟ من الضروري التفكير في كيفية الخروج قبل أن تغطس الرجل بالمزيد

  التهدئة الذاتية
نحن في مرحلة التحرير، وللمقاومة أن تقرر متى تُقدم، وما تهدأ وذلك وفق مال تراه مصلحة شعبها، 

استمرار وأن تقومها، ومن ثم ترتب تحركاتها للمقاومة أن تقدر األمور ب. ووفق إمكاناتها الذاتية
فإن رأت ضرورة التهدئة فعليها أن تفعل ذلك بدون تفاوض غير مباشر مع العدو، وعليها أن . المستقبلية

ومن أجل أن تكون الفصائل . ترفع من مستوى مقاومتها إن رأت الظروف الموضوعية والذاتية مواتية
  :فعالة ودقيقة، مطلوب التالي
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وين غرفة عمليات فصائلية مشتركة ذات قيادة موحدة وسرية في مكان سري إلدارة  تك-١
غرفة العمليات المشتركة تقوم على أسس علمية ومهنية، وتنزع عن كل فصيل حرية اتخاذ .المقاومة

  .القرار ذاتيا، وتقلل من درجة المزاودات بين الفصائل
سؤولة عن تسيير الحياة المدنية واليومية للناس،  تكوين إدارة غير فصائلية في قطاع غزة لتكون م-٢

الهدف هو إبعاد الحياة المدنية للناس عن أعمال . ومنفصلة عن النشاط العسكري واألمني والسياسي
هذا يجنب الفصائل خطيئة الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع العدو، ويترك . المقاومة بقدر اإلمكان

الجمع بين اإلدارة والمقاومة عبارة . مين متطلبات الحياة اليومية للناسلإلداريين حرية البحث عن سبل تأ
  .عن خطأ يجب أن يصحح

٢٥/١٢/٢٠٠٨  
  
   منظمة التحرير فصائل .٥١

 عريب الرنتاوي
، داللة على القوى المنـضوية فـي        " فصائل منظمة التحرير  "نقرأ في األدب السياسي الفلسطيني عبارة       

فـصائل  "حماس وحليفاتها من الفصائل الفلسطينية من جهـة ، وعـن            إطار المنظمة ، وتمييزا لها عن       
التي لم تعد كذلك بعد أن طال بها المستقر في دمشق، وائتلفت في البدء مع المنشقين عن فـتح                   " المنظمة

 .والمنظمة والحقا مع حماس والجهاد ، من جهة ثانية
بكثير من التفخيم ، في محاولـة       " تحريرفصائل منظمة ال  : "بعض المسؤولين الفلسطينيين ، ينطق العبارة     

على المسمى ، علما أن ال الفصائل وال المنظمة ، ظلت تحتفظ بهذه الهالـة               " الهيبة"إلشاعة مناخات من    
من التفخيم والتوقير ، األولى ألنها لم تعد تمثل في أحسن األحوال ، ومجتمعة ، أكثر من خمسة بالمائـة                    

، والثانية ألنها أصبحت مجـرد أداة أو جهـاز مـن            ) تح بطبيعة الحال  باستثناء ف (من الشعب الفلسطيني    
أدوات السلطة وأجهزتها ، بل ومن قبيل الدقة ، لم تعد أكثر من إدارة تابعة لحكومة سالم فّياض وملحقة                   

 .بصناديقها المالية الشفافة منها وغير الشفافة
" لصاحبها حزب البعث العربي اإلشتراكي     "قديما كان يقال عن أحزاب الجبهة الوطنية الحاكمة في دمشق         

فـصائل  "في إشارة إلى ارتباط هذه األحزاب التبعي والذيلي بالحزب القائد ، واليوم يصح القـول عـن                  
" عرقوبها"معلقة بيد حكومته ، ومن      "بعد أن أصحبت هذه الفصائل      " منظمة التحرير لصاحبها سالم فّياض    

 األدب السياسي لهذه الفصائل حيث سيدهش المراقب بخلّوه من          ، ولمن يساوره الشك في ذلك ، فليراجع       
ليست ممثلة فيها ، ومن الطبيعي أن تكون في         " فصائل منظمة التحرير  "أي انتقاد لهذه الحكومة ، مع أن        

المعارضة ، كما أنه ال يعقل أن تكون حكومة فّياض على هذا القدر من النزاهة والتجرد والتفوق علـى                   
ة التي تكاد تكون صنوا لألخطاء ، كما ال يعقل أن يكون مسار باراك ـ فّياض التفاوضي  الطبيعة البشري
في الملفين األمني والمالي ، خاليا من الشوائب والنواقص والمحاذير التي يتعين على             ) ؟،(األكثر إنجازا   

 .االنتباه إليها والتأشير عليها" فصائل منظمة التحرير"
خمسة " فصائل منظمة التحرير  "يهة والشفافة التي يفاخر بها الجميع ، حصدت         في االنتخابات الحرة والنز   

 مقعدا ، أي أقل من أربعة بالمائة ، وثمة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة               ١٣٢مقاعد فقط ، من أصل      
التحرير يمثلون فصائل لم تعد موجودة أصال ، وبقاؤها كهياكل فارغة مفرغة ، يتنـافى مـع العـرف                   

إكرام الميت دفنه ، وثمة أمناء عامون يجتمعون في إطار القيادة الفلسطينية ، ال : ي ـ الديني السائد القوم
" الكوكتيـل "أمانات عامة يجلسون على قمتها ، ناهيك عن غياب القواعد والكوادر والجماهير ، وكل هذا                

 ".فصائل منظمة التحرير"الغريب العجيب ، يسمى 
ال نعتب عليه وال تؤرقنا المصائر التي انتهى إليها ، بيد أننا نتألم كثيرا              " ريرفصائل منظمة التح  "عدد من   

، ونعتب أكثر، على فصائل ثالث أساسا، شكلت وتشكل العمود الفقري لليسار الفلسطيني ، وهي الشعبية                
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والديمقراطية وحزب الشعب، هذه الفصائل وبحكم ظروف عدة ال مجال للخوض فيها، بعضها تنظيمـي               
عضها عائد للفراغ القيادي وبعضها مترتب على شح المـوارد الماليـة ، فقـدت صـوتها وبريقهـا                   وب

 .وحضورها النقدي المعارض ، وطنيا وجماهيريا ، داخل المؤسسات وخارجها
طوال عقود أربعة من عمر الثورة الفلسطينية ، كانت مسائل أقل بكثير مما نشهده يحدث هذه األيام فـي                   

لألجهـزة الجديـدة ،     " العقيدة القتالية " ، خصوصا في حقل التنسيق األمني مع إسرائيل و         رام اهللا والضفة  
نقول كانت مسائل أقل من هذه ، تكفي لالنسحاب من اللجنة التنفيذية ، وتشكيل جبهات رفـض وإنقـاذ                   

صائل وصمود وتحالف ديمقراطي إلى غير ما هنالك من مسميات ، أما اليوم ، فلم نعد نرى قادة هذه الف                  
 .ودرجاتها" المقاطعة"سوى في خلفية الصور الملتقطة على مدخل 

ـ               وراثة "ثمة محاولة للسطو على المنظمة واختطافها، تجري بنجاح وتحت أعين الجميع ، وثمة محاولة ل
كما يقال في المثل الشعبي ، حذر منها تكرارا أبو العالء أحمد قريع وعدد من قادتها ، فـي                   " فتح بالحيا 
ـ  ظل صمت  ، التي لم يعد من وظيفة لها على ما يبدو ، سوى إكمـال              " فصائل منظمة التحرير  " مؤسف ل

 .فتح وحماس: النصاب العددي ، بعد أن أصبح النصاب السياسي مقسوما على اثنين
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الدستور، 

  
  أوهام حماس .٥٢

  أسامة سرايا
ددها المعلن مـع الواليـات المتحـدة        يبدو أن المساعي اإليرانية المتالك سالح نووي باإلضافة إلي تش         

وتنامي نفوذها في العراق قد أغرت قادة حماس المسيطرين علي الحركة بأن قوة إيران سـوف تتنـامي                
ويـرتبط بهـذا    . إلي المدي الذي يجعلها قادرة علي تغيير المنطقة واقتسام النفوذ مع القوي الكبري فيها             

م المنطقة بالوالء سوف يذكرون حلفـاءهم القـدامي الـذين         الوهم اعتقاد بأن الفرس في حالة أن تدين له        
أسهموا في تحقيق الحلم اإليراني القديم باقتطاعهم إمارة إسالمية تكون نواة لمشروعهم الـسياسي ايـضا     

إذ كيف يمكن لعقالء حمـاس      . وهذه أوهام بعضها فوق بعض    .. دون اكتراث بالتعارض بين المشروعين    
إن بوسـع   .. اهن إلي هذا الحد ووراءهم تاريخ وتجارب تشهد بغير ذلـك          تصديق الخطاب اإليراني الر   

لو أنهم سهلوا األمـر     ' العقالء في حماس إعادة قراءة تصريح نائب رئيس الجمهورية اإليرانية حين قال           
هذا التصريح وغيـره وقبـل أن       ' .إليران فستسهل األمور في العراق ولبنان وغزة وفي الملف النفطي         

ولـو أن   ، إليراني يكشف عن حقيقة أبعاد الموقف اإليراني مما يحدث في غـزة وغيرهـا             يتحقق الحلم ا  
فـسوريا التـي    ، عقالء حماس تدبروا الموقف السوري الحليف إليران لعرفوا كيف تدار لعبة الـسياسة            

تحالفت مع إيران قبل أن توجد حركة حماس لم تتراجع عن رغبتها في التفاوض مع إسرائيل بـصرف                  
فسوريا تضع قدما مع إيـران وتعـد األخـري          . ا إذا كان هذا التفاوض مباشرا أو غير مباشر        النظر عم 

كما أن استمرار التحالف بين حماس وإيران سوف يقيد حرية حماس نفسها فـي              ، للتفاوض مع إسرائيل  
  .فالتحالف اآلن أصبح عسكريا وأمنيا تعتمد فيه حماس علي إيران وسوريا، اختيار البدائل السياسية

  وهم االستيالء علي الضفة الغربية
ومن ثم يتطلعون إلـي ضـم       ، ولم تعد غزة بحجمها وأوضاعها ترضي غرور البعض في حركة حماس          

هذا الوهم يداعب خيال قادة حماس بالرغم من أن ميزان القـوة فـي              .. الضفة الغربية واالستيالء عليها   
ألوضاع تماما عن غزة التي تم االستيالء عليهـا         الضفة الغربية اليسمح بالتفكير فيه اآلن حيث تختلف ا        

بسهولة ألن توازن القوة كان في صالحها أصال ومع ذلك فهم يراهنون اليوم علي ضعف أداء حركة فتح                  
وانقساماتها وصراعاتها الداخلية فضال عن الصراع علي السلطة في الضفة الغربية بين أنـصار سـالم                

راهنون علي أن كوادر حماس الضعيفة نسبيا في الضفة الغربيـة           كما ي ، ومن يسعون إلي إبعاده   ، فياض
أما فيما يتعلق بوجود    .. اآلن تمتلك قدرة تنظيمية عالية واستعدادا قتاليا هائال اليتوافر ألعضاء حركة فتح           
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قوات احتالل إسرائيلية داخل الضفة الغربية فهم يراهنون علي أن لعبة التطـرف الثـائر بيـنهم وبـين               
، تقنع قوي اليمين اإلسرائيلية بأنهم األجدر بالتفاوض معهم علي هدنة طويلة المدي لعدة عقود             إسرائيل س 

 ٢٠٠٣خاصة أن هذا العرض مطروح منذ أن أعلنه زعيم حماس الراحل الشيخ أحمد ياسين فـي عـام                 
لي وهم يستندون في هذا الرهان إ     ، وتكرر بصياغات مختلفة علي لسان أكثر من قيادي من قيادات حماس          

أن الصعوبات التي تفرض التوصل إلي اتفاق سالم ستجعل الخيار الوحيد الممكن بعد عام أو عامين من                 
سيجد أن هذا هـو الخيـار       ، الذي يزداد نفوذه اآلن   ، وأن اليمين اإلسرائيلي  ، اآلن هو هدنة طويلة األمد    

  .وأن حماس هي الجهة التي تستطيع ضمان تنفيذ مثل هذه الهدنة، األفضل
والرسـائل الـصريحة   ، ل هذا يفسر جانبا من مناورات قادة حماس بشأن الهدنة فـي قطـاع غـزة          ولع

وهذه المناورات يكشف عنها التناقض في مواقفهم ورسائلهم التي         ، والضمنية التي يوجهونها إلي إسرائيل    
ل يعتبـر  فتارة نسمع محمود الزهار يعلن أن إلقاء أي صاروخ علي إسـرائي ، يريدون توجيهها إلسرائيل  

، بينما تقوم قوات حماس باعتقال نشطاء من فصائل أخري بتهمة خدمة الشرطة الفلسطينية            ، خيانة وطنية 
والرسالة هي أنه إذا تم التوصل      .. وتارة أخري كان هو وغيره يعتبرون إلقاء الصواريخ جهادا ومقاومة         

  .رضها علي الفصائل األخريفنحن قادرون علي حمايتها وف) أي إسرائيل( إلي هدنة مريحة لنا ولكم
وهكذا يعيش قادة حماس في وهـم  ، ومن هنا يأتي التوافق الضمني بين مصلحة حماس ومصالح إسرائيل       

وإنما يتطلعون إلـي    ، كبير يدفعهم إلي تعطيل الحوار فهم اليريدون مصالحة مع فتح والسلطة الفلسطينية           
  .قادم وليس غيرهاانقالب آخر في الضفة الغربية التي تعتبر هي هدفهم ال

والخطأ في هذا االعتقاد    ، ومن الخطأ أن يعتقد البعض أن حماس يمكن أن تتطلع إلي سيناء أو جزء منها              
فقادة ، كما أنه خطأ في إدراك كيف تفكر حماس في مصر         ، فهو خطأ في فهم استراتيجية حماس     ، مزدوج
أن يلعبوا مع مصر لعبة بهـذا الحجـم         لم يقعوا في وهم أن في إمكانهم        ، برغم أوهامهم الكثيرة  ، حماس

ويعلم الجميع أنها قادرة علـي      ، فمصر ليست صغيرة  ، الذي اليطيقونه واليقدرون حتي علي التفكير فيه      
  .سحق من تسول له نفسه مجرد التفكير في االعتداء علي شبر من ترابها الوطني

  وهم المشروع السياسي األصولي
وعليهـا أن تتبنـي     ، فلسطين ضد االحـتالل اإلسـرائيلي     يري كثيرون حماس جزءا من نضال شعب        

غير أن حماس بما تقوم به تكشف عن أنها حركة أصولية تتبني مـشروعا              ، المشروع الوطني الفلسطيني  
وقد ورثت  ، فهي امتداد لحركة اإلخوان المسلمين    . إسالميا يتجاوز فلسطين ليصل بين المغرب وإندونيسيا      

وهذا .. وأنهم المؤمنون وغيرهم كفرة ملحدون    ، د بأنهم الحق وغيرهم الباطل    عنها فكر االستيالء واالعتقا   
ولذلك كان التخطيط   ، ذلك القطاع الفقير الذي زاد مع حماس بؤسا وفقرا        ، المشروع اليمكن أن يبدأ بغزة    

وكانت حماس حذرة في عالقتهـا بـاإلخوان   ، لضم الضفة وسيلة لصناعة قاعدة اقوي لمشروعهم الواهم       
ولكنهم في اآلونة األخيرة أعلنوا انتماءهم الصريح حينما بدأوا احتفـالهم بـذكري             ، ين في مصر  المسلم

والغريب أن  .. بل فرضوا علي الحاضرين جميعا ترديد القسم      ، تأسيس حماس بقسم الوالء لدعوة اإلخوان     
وعها أمـا   إن إيران لـديها مـشر     ..حماس تتوقع من إيران وحليفتها األخري سوريا دعما لهذا المشروع         

وعداؤها لهم تشهد عليه أشالء اآلالف من قادة وأعضاء الجماعة          ، سوريا فتاريخها مع اإلخوان معروف    
أن انقالب  ، والشك. خالد مشعل وغيره من قادة حماس     ، ألسباب سياسية بحتة  ، في سوريا التي تستضيف   

ه من دائرة األماني إلـي      إيران وسوريا علي مثل هذا المشروع حقيقة واقعة إن حاولت حماس الخروج ب            
وإذا كانت حماس   . ومع ذلك تظل حماس غير واعية لما تجري به األحداث حولها          . دائرة التعبير اللفظي  

تعي حقيقة ذلك الذي تريده منها سوريا وإيران فإنها ترتكب بذلك خطأ فادحـا فـي حـق الفلـسطينيين                    
  .وغيرهم من العرب

  وهم استخدام الرأي العام
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تي يبدو أنها تسيطر اآلن علي بعض العقول في حماس أنها يمكن أن تستخدم الرأي العـام                 من األوهام ال  
في الضغط علي الحكومات التخاذ مواقف مغايرة تحقق لهـا          ، وفي غيرها من البلدان العربية    ، في مصر 
ياسات وقبول س ، فالحقيقة أن تعاطف الرأي العام المصري والعربي مع معاناة الفلسطينيين شيء          ، أهدافها

ولكنها لن تستطيع االسـتمرار     ، وقد تستطيع حماس التالعب بعواطف الشارع العربي      . حماس شيء آخر  
ولكن هذا االهتمـام يتنـاقص      ، فاألزمات توجد اهتماما من الرأي العام     . في ذلك لفترة طويلة من الزمن     

. يل عملي علـي ذلـك  واالنتفاضات الفلسطينية ـ لو يذكرون ـ دل  .. بمرور الوقت إذا استمرت األزمة
فالتعاطف العربي سوف يقل تدريجيا إذا لم تجد        . ومعاناة الفلسطينيين في غزة أيضا تخضع لنفس المنطق       

األزمة طريقها للحل خاصة أن األزمة في حقيقتها فلسطينية بيد حماس وبيد اسرائيل وليس لقطر عربي                
 وإيران وسـوريا أن تحمـل دوال بعينهـا    ولقد حاولت أبواق الدعاية التابعة لحماس، واحد دخل في ذلك   

حيث أصبحت القضية أكثر خضوعا للعقـل       ، ولكن الوقت كشف تلك األكاذيب    ، تبعات األزمة ومسبباتها  
فالشعوب أيضا لديها همومهـا     . وسوف تخسر حماس بمرور الوقت ما تعتقد أنه تعاطف        . منها للعواطف 

فقد تعددت مصادر المعرفة وتغيـرت      .  كانت من قبل   وأولويات عملها وهي اليوم أقل قابلية للتالعب مما       
واستخدام هذه اللعبة   . وتطورت مهارات الفرز لدي الرأي العام     ، أو يذاع ، قدرات الناس علي فهم ما ينشر     

فالمصريون أكثر وعيا من أن تتالعب بهم حماس أو غيرها فوراءهم           ، مع المصريين أمر مثير للسخرية    
ض لحمالت أشد تعقيدا مما يمكن أن تقوم به حماس التي يجب أال تغتر              تاريخ طويل من الصراع والتعر    

فتلك األصوات من نوعية التفكير السائد نفسه لدي البعض         ، بقلة من األصوات تتبني موقفها وتدافع عنها      
والمصريون في القضية   . في حماس وهم جميعا معروفون بأنهم وقادة حماس قد خرجوا من معطف واحد            

ولن يخـرج مـصري علـي هـذا      ، ديدا أطاعوا قادتهم حربا وسالما من أجل الفلسطينيين       الفلسطينية تح 
اإلجماع من اجل حفنة مغامرة تغتال اليوم نضال السنوات الطويلة في ظالل الوهم الذي استبد بـالبعض                 

  .في حماس
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨األهرام، 

 
  !وعباس المفلس..  المخلصفيتوريو .٥٣

 إبراهيم حّمامي. د
 آب متن أول قوارب كسر الحصار في شهريطالي فيتوريو وصل قطاع غزة على المتضامن اإل

 ساعة، وبقي في غزة  ليرافق الصيادين الفلسطينيين، ويواجه ٣٥الماضي، في رحلة بحرية استغرقت 
 أصيب ١٦/٩/٢٠٠٨معهم عربدة بحرية االحتالل، ويوثق ويكتب وينشر عن تلك العربدة، وفي يوم 

ان يونس عندما اعتدت بحرية االحتالل على قوارب الصيادين وهو معهم، لكنه لم فيتوريو أمام بحر خ
 .يتراجع عن الهدف الذي من أجله ترك بلده وأهله

القصة يا سادة يا كرام دافعها اليوم تحديداً عودة فيتوريو اإليطالي إلى غزة، على متن سفينة الكرامة في 
 .س المشينة بحق من يكسرون الحصاررحلتها الخامسة، بعد أيام من تصريحات عّبا

 مع اثنين من زمالئه ١٨/١١/٢٠٠٨فيتوريو أريغوني وفي رحلة أخرى مع الصيادين اعتقل بتاريخ 
 صياداً فلسطينّياً سرقت قوات االحتالل قواربهم، وزجت بفيتوريو وزميليه في سجن الرملة، ١٥و

ن ما الذي فعله فيتوريو؟ رفض أمر  ساعة عن الصيادين دون قواربهم، هل تعلمو٢٤وأفرجت بعد 
ترحيله، وأضرب وزميليه عن الطعام حتى تعيد سلطات االحتالل القوارب ألصحابها، وحين اضطر 
لكسر اإلضراب دون زميليه باتفاق معهما صرح قائالً في رسالة سربها من معتقله في سجن الرملة إنه 

ر اإلنسانية، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن وزمالءه يعانون من حالة سيئة جراء ظروف اعتقالهم غي
 .موقفهم رغم هذه الظروف
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لقد أمضينا أنا وآندرو طوال الساعات الست األخيرة في مكان كمرحاض أشبه بالزريبة «: وقال أريغوني
وأوضح أن السلطات . »مليئة بالبعوض والطفيليات، دون ماء للشرب، في انتهاك لحقوق اإلنسان

 هو وزميله آندرو من االتصال بالخارج، حيث أخذوا منهم الهواتف التي أعطيت لهما اإلسرائيلية منعته
من قبل المحامين، ورفضوا أن يلتقي بهما محاموهما ومع قنصليتي بلديهما على الرغم من مطالبتهما 

 .المتواصلة بذلك
 في سبيل وأعرب فيتوريو عن أسفه إلعالن وقف إضرابه عن الطعام، موضحاً أنه اضطر إلى ذلك

الحصول على هاتفه والتصريح لتمرير هذه الرسالة والتواصل مع العالم الخارجي، مؤكداً التزامه 
وزمالءه بموقفهم الداعم للفلسطينيين وحق الصيادين في استعادة قواربهم، في وقت قرر فيه آندرو 

عذيب حقيقي أكثر منها تعتبر حالة االعتقال التي عشناها اليوم عبارة عن ت«: وقال. مواصلة إضرابه
عقوبة تعرضنا لها من قبل إسرائيل، فيما تواجه زميلتنا دارلين معاملة ال إنسانية مماثلة، حيث إنها 

وأكد أنه سيتوجه اليوم إلى العيادة من أجل تلقي عالج عاجل جراء . »تواصل إضرابها عن الطعام أيضاً
 .»ا، وتركت جسدي مليئاً بالقروح واإلصاباتعشرات اللدغات من الحشرات، التي واصلت هجومها علين

أعادت سلطات االحتالل القوارب ألصحابها، ووافق فيتوريو وزمياله على الرحيل إلى بلدانهم .. المهم
األصلية، ليعود إلى إيطاليا، ويصدر بياناً يطالب فيه من يعرفه بأن ال يعتبره جباناً، حيث لم يكن لديه 

 .خيار إال القبول بترحيله
 عاد فيتوريو إلى غزة على متن سفينة الكرامة ٢٠/١٢/٢٠٠٨لم تنته القصة يا سادة، اليوم وتحديداً  في 

الخامسة، أتدرون ما كان أول ما قام به عند نزوله من القارب، سجد وقبل تراب غزة فرحاً بعودته إليها، 
ى غزة رغم أنف المحتل ودون نعم سجد وقّبل تراب غزة، وهو غير الفلسطيني غير المسلم، لكنه عاد ال

 .إذن من أحد
فيتوريو يدخل غزة ويعود وهو حر دون إذن أو تصريح من المحتل أو غيره، ودون فحص جوازات 
السفر أو تفتيش االحتالل ال في الرنكا وال في البحر، ال هو وال كل من وصلوا غزة، أما عّباس فقد قبل 

الشرق « وليعترف بنفسه في ذات اللقاء مع صحيفة الذلة والمهانة ليتحرك بأمر المحتل ورضاه،
يا أخي إذا كنت ال أستطيع أن أسمح لنفسي بالخروج من دون إذن اإلسرائيليين، وأكثر «: قائالً» األوسط

من هيك فإن التنظيمات الفلسطينية األخرى المشاركة لم يسمح لبعض أعضاء وفدها من الضفة 
رفضت السلطات اإلسرائيلية السماح ..  الشعبية، وهشام أبو غوشبالخروج، منهم خالدة جرار من الجبهة

 .»إذن أنا ال أملك قرار السماح ألي أحد بالخروج.. لهم بالخروج
باهللا عليكم من هو المخلص ومن هو المفلس؟ كم مرة سجد عّباس وقبل تراب فلسطين؟، باهللا عليكم من 

لجبان ومن هو البطل؟ باهللا عليكم من يستحق هو الفلسطيني ومن هو الغريب؟ باهللا عليكم من هو ا
  االحترام والتقدير ومن هو عديم األخالق والمبادئ؟

 ٢٦/١٢/٢٠٠٨األمان، 
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  :كاريكاتير .٥٤

  
  ٢٦/١٢/٢٠٠٨الوطن، قطر،   


