
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يعاني من االحتالل رسالة للمجتمع الدولي بان هناك شعباً هيصواريخ القسام: أحمد يوسف
   مليار دوالر لدعم الميزانية٣,٩السلطة الفلسطينية تحتاج : فياض

  حول طلب الحركة من قطر اللجوء السياسي لقادتها" صوت إسرائيل"تنفي ما ذكره  " حماس"
   قتيل١٠٠اجتياح غزة قد يكلّف الجيش ": أولمرت"قيادة الجيش لـ

   في كل قضايا الحل الدائم"إسرائيل"مفاوضات طابا وكامب ديفيد تكشف تعنت : وثيقة سرية
  األقصىالمسجد منظمات يهودية تنصب شمعدان الهيكل المزعوم قبالة 

 مؤسسات دولية تحذر من استمرار قيود االحتالل على حركة الفلسطينيين

عباس"تجاهل"حر يستغربأحمد ب 
لحصار غـزة ويـدعوه لتـشكيل       
  حكومة جديدة ولوقف المفاوضات

  
 ٤ص ... 

 ١٤/١٢/٢٠٠٧٩٣١الجمعة
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    :السلطة
 ٥  بناء المستوطنات انتهاك لعملية السالم: لثانيعباس وعبداهللا ا .٢
 ٥  "اإلسرائيلية" - ممارسات االحتالل تهدد المفاوضات الفلسطينية: شعثنبيل  .٣
 ٦   يعاني من االحتالل رسالة للمجتمع الدولي بان هناك شعباً هيصواريخ القسام: أحمد يوسف .٤
 ٦   يطالب بإعادة النظر في اتفاق باريس االقتصاديوباراك بحضور بلير  يلتقي فياض .٥
 ٧  مليار دوالر لدعم الميزانية٣,٩السلطة الفلسطينية تحتاج : فياض .٦
 ٧  ان والتهويد تنسف فرص السالمسياسة االستيط: التشريعيمن أعضاء  .٧
 ٧   سرى يشجبون الهجمة الشرسة على غزة والتوسع االستيطانياألنواب ال .٨
 ٨  نائب داوود أبو سيرال ألف دوالر لإلفراج عن ٥٠محكمة االحتالل تطلب  .٩
 ٨    غزةتقديم السلطة احتجاجا لدى مصر لقيامها بفتح معبر رفح أمام حجاجنفي ينبيل شعث  .١٠
 ٨   مباشرةى بعد عيد االضح"حماس" و"فتح"مصالحة بين اللقاء : أحمد يوسف .١١
 ٨  "حماس"ونجله يتهم ..  للشؤون الوطنيةفياضاختطاف مستشار : غزة .١٢
 ٩   في الضفة" حماس" ناشطاً لـ ٢١أجهزة السلطة تعتقل  .١٣
    

    :المقاومة
 ٩    فصائل٩مستعدة لقبول حل داخلي تقدمه " حماس": مصادر قيادية فلسطينية عن مشعل .١٤
 ٩   "حزب الشعب"اختطاف قيادياً من تنفي ضلوعها في محاولة " حماس" .١٥
 ٩  وحق العودة وإطالق األسرىبالمقاومةحماس تؤكد تمسكها :  النطالقتها٢٠ الـ الذكرىفي  .١٦
١٠    عما حدث في غزةالتراجع بشرط الممدودة للحوار بيد مماثلة "حماس"نقابل يد : "فتح" .١٧
١٠   في قصف جّوي إسرائيلي في غـزة"الجهاد"مقاوم من استشهاد  .١٨
١٠   من مخيم جنين"سرايا القدس"قيادي في قوات االحتالل تعتقل  .١٩
١١  اللجوء السياسي لقادتهاحول طلب الحركة من قطر " صوت إسرائيل"تنفي ما ذكره  " حماس" .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١١    قتيل١٠٠اجتياح غزة قد يكلّف الجيش ": أولمرت" لـقيادة الجيش .٢١
١١  "فينوجراد"ليفني تلمح الى ارجاء الحملة العسكرية على القطاع الى ما بعد صدور تقرير  .٢٢
١١  االحتالل يخطط لبناء ألف بيت استيطاني قرب القدس المحتلة .٢٣
١٢   في كل قضايا الحل الدائم" إسرائيل"مفاوضات طابا وكامب ديفيد تكشف تعنت : وثيقة سرية .٢٤
١٣    استمر شهرين المعلمون في إسرائيل ينهون إضرابا .٢٥
١٣  تحقيق سياسي هدفه الترهيب": األخبار"نفّاع لـ .٢٦
١٣ لقاء مع رئيس مخابرات اسرائيلي سابق يدعم الحوار مع حماس .٢٧
١٤  "ى االبداسكات اسماعيل هنية ال"رئيس بلدية عسقالن يدعو الى  .٢٨
١٤  رئيس بلدية سديروت يتراجع عن استقالته: بعد تعهد باراك بإيجاد حل للصواريخ .٢٩
١٤  يجب اال تحلم اسرائيل بانخراط العرب في جيش يقتل شعبنا الفلسطيني: محمد بركة .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤  األقصىالمسجد منظمات يهودية تنصب شمعدان الهيكل المزعوم قبالة  .٣١
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١٥   أنهوا محكوميتهم الى غزةأسرى فلسطينيين ٣إسرائيل تهدد بإبعاد  .٣٢
١٥  في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فلسطينيا ١٧قوات االحتالل تعتقل  .٣٣
١٥   فلسطينيين في قطاع غزة خالل أسبوع٨االحتالل قتل : تقرير حقوقي .٣٤
١٥   احتجاجا على تقصير االونرواالبارد يرفضون تعليق إضرابهممخيم نهر نازحو  .٣٥
١٦  تقليصات خدمات االونروااحتجاجات فلسطينية جنوبي لبنان على  .٣٦
   

   :اقتصاد
١٦  الشهر الماضي% ١,٣٤ارتفاع جدول غالء المعيشة :  المركزي الفلسطينياإلحصاء .٣٧
 ١٦  رواتبهمطلبا ل يبدأون إضراباً مفتوحاً  في قطاع غزةموظفو بلدية جباليا .٣٨
   

   :صحة
 ١٦   فلسطينيا٣٧ من المرضى يرتفع الى ضحايا حصار غزةعدد  .٣٩
   

   : األردن
١٦ عباس يعيش اآلن وضًعا صعًبا: رئيس وزراء األردن األسبق .٤٠
١٧   سمنتاألردن بصدد استبدال بيوت الالجئين الفلسطينيين بوحدات من اال .٤١
١٧  الحركة اإلسالمية في األردن تنظم مسيرة حاشدة ضد حصار غزة .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٧   اجتماع أنابولس مضيعة للوقت: رئيس مجلس وزراء خارجية االتحاد المغاربي .٤٣
١٧  العثور على متفجرات...  أمريكي يتفقد حدود غزةفدو: مصادر مصرية .٤٤
١٨   طفالً في قلقيلية٧٥٠توزع كسوة العيد على " الهالل األحمر الكويتي" .٤٥
١٨ دمشق تحمل إسرائيل المسؤولية عن تدهور حالة أسير سوري .٤٦
   

   :دولي
١٨  االتحاد االوروبي يوقع اتفاقية مع الرئاسة لدعم القدس الشرقية .٤٧
١٨   مؤسسات دولية تحذر من استمرار قيود االحتالل على حركة الفلسطينيين .٤٨
١٩   حملة تضامن دولي مع األسرى الفلسطينيين والعرب .٤٩
١٩   " رهينة"الشعب الفلسطيني : الصليب االحمر .٥٠
١٩  يجب الحوار مع الجميع لتحقيق السالم: خبيران دوليان .٥١

   
    :يررتق
١٩   ألف إسرائيلي١٩٠الصواريخ الفلسطينية خطيرة جدا وأثرت على حياة : تقرير إسرائيلي .٥٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  فوزي برهوم... عنوان المرحلة المقبلة .٥٣
٢٥  ياسر الزعاترة... خيبة أحمد يوسف من الغرب .٥٤
٢٦  عباس زكي... الذكرى العشرون لإلنتفاضة الفلسطينية .٥٥
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٣٠  حسن الكاشف... اسئلة لحماس اآلن .٥٦
    

 ٣١  :ةرصو
***  

  
   لحصار غزة ويدعوه لتشكيل حكومة جديدة ولوقف المفاوضاتعباس" تجاهل"بحر يستغرب أحمد  .١

 جـدد رئـيس المجلـس       : سـمير حمتـو    ،غزة نقالً عن مراسلها في    ١٤/١٢/٢٠٠٧الدستور  نشرت  
أمس مطالبته للرئيس عباس بتكليف رئيس وزراء جديد لتـشكيل          باإلنابة أحمد بحر   ]سطينيالفل[التشريعي

وأكـد أن اسـتمرار مـا       . حكومة جديدة وعرضها على التشريعي لنيل الثقة حسب األصول الدستورية         
وصفها بحكومة فياض غير الدستورية في العمل دون الحصول على ثقة التشريعي هو اغتصاب حقيقـي           

انتهاك فاضح وغير مسبوق لقواعد وأحكام القانون األساسي المعدل واستهتار خطير بمبدأ سيادة             للسلطة و 
وعبر بحر في مؤتمر صحفي عـن       ". القانون وجريمة كبرى بحق القانون األساسي والمجتمع الفلسطيني       

فـي  استغرابه الشديد من تجاهل الرئيس عباس للحصار الجائر والعقاب الجماعي المفروض على غـزة               
جوالته المكوكية الخارجية، بل وفي لقاء أنابوليس الدولي أيضاً، ما يؤكد على أن هذا اللقاء لـم يـتخط                   

إن مثل هذا التجاهل سبق وأن طال ممثلي الـشعب          " وقال. هدفه المركزي في الحفاظ على أمن االحتالل      
جل الثاني في النظـام     المختطفين في سجون االحتالل منذ عام ونصف وفي مقدمتهم رئيس المجلس والر           

وطالب بحر رئيس السلطة بموقف علني واضـح وصـريح مـن الحـصار              ". عزيز الدويك .السياسي د 
المفروض ظلماً وعدواناً على قطاع غزة، وموقف ال يقل صراحة من استمرار اختطاف ما يزيـد عـن                  

عـن تـسارع وتيـرة      وحذر من المخاطر والتبعات الخطيرة الناجمة        .أربعين نائباً في سجون االحتالل    
وقال . التنسيق األمني مع االحتالل من قبل المستوى السياسي واألجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة             

في مـدن   " دايتون"إنهم ينظرون بخطورة بالغة إلى التحركات المكوكية التي يقوم بها الجنرال األميركي             
  . الضفة الغربية وخاصة مدينة نابلس

دعا أحمد بحر الرئيس عباس العمل علـى        : ألفت حداد نقالً عن    ١٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عربوأورد موقع   
  .العودة الى الحوار النهاء االنقسام الداخلي خدمة للمصلحة الوطنية الفلسطينية

أكد أحمد بحـر أن  : وائل بنات، غزة نقالً عن مراسلها في    ١٤/١٢/٢٠٠٧الوطن الـسعودية    وأضافت  
 بأن تثبت للجميع أن المال السياسي الموعود في مؤتمر بـاريس االقتـصادي              األيام القليلة القادمة كفيلة   

للمانحين، يهدف إلى تكريس حالة االنقسام بين جناحي الوطن من خالل تجاهل قطـاع غـزة بالكامـل                  
وتجاهل الحصار المفروض عليه وتجاهل جرائم االحتالل الصهيوني بحق االقتصاد الفلـسطيني كعـائق       

وشدد على أن هذا المال سيكون في معظمـه عبـارة عـن قـروض               . نمية حقيقية رئيسي يحول دون ت   
ستضاف إلى الكم الهائل من القروض الخارجية المتراكمة التي ستدمر الموازنة العامة وسـيغرق بهـا                

قـام  " غيـر الدسـتوري   "وأكد بحر أن فريق فياض       .الشعب الفلسطيني واألجيال القادمة سنوات طويلة     
متوجاً بذلك جريمته الدستورية    . " رواتب النواب عن كتلة حماس البرلمانية في القطاع        مؤخراً بقطع جميع  

والقانونية واألخالقية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين، وبحق الكتلة األكبر واألوسع تمثيالً فـي              
وص الرئيس  ودعا بحر كافة الدول العربية واإلسالمية وعلى وجه الخص        . "المجلس التشريعي الفلسطيني  

المصري باتخاذ قرار تاريخي بفتح معبر رفح الحدودي إلنقاذ القطاع من كارثة إنسانية وشيكة من جراء                
وطالب بحـر   . الحصار الظالم المفروض عليه، والسماح لعشرات المرضى بمتابعة عالجهم في الخارج          

يوني فوراً احتراماً لدماء الشهداء     عباس وفريق رام اهللا، بوقف المفاوضات العبثية المذّلة مع العدو الصه          "
  ".وآالم الجرحى وعذابات األسرى
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بحر بشدة العـدوان اإلسـرائيلي      أحمد  أدان   :١٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبوعون  و
أن هذه األعمال اإلجرامية هي نتاج لقاء أنابوليس الـدولي  "الذي ما زال يستهدف قطاع غزة، مشيراً إلى    

الذي يهدف أوالً وأخيراً إلى تنفيذ الجانب األمني من خطة خارطة الطريق من أجـل الحفـاظ                 المشؤوم و 
على أمن إسرائيل والقضاء على المقاومة الفلسطينية، بل ويشكل غطاء لالستمرار في تهويد القدس وبناء               

  ".المزيد من المستوطنات وإسقاط حق العودة
  
  انتهاك لعملية السالمبناء المستوطنات : عباس وعبداهللا الثاني .٢

قال الرئيس الفلسطيني ان إعالن الرئيس بوش عن زيارته للمنطقة مطلـع العـام              :  محمد الدعمه  ،عمان
المقبل، دليل على جديته والتزامه بتحقيق السالم، مؤكدا في الوقت نفسه تطلع الجانب الفلسطيني إلى اكثر                

، خصوصا عند الحـديث عـن موضـوع    "كما قوياالتي عليها أن تكون ح"من ذلك من الواليات المتحدة  
 في تصريحات للصحافيين عقب لقاء العاهل االردني        الرئيس عباس وبين   .االستيطان ودفع عملية السالم   

في عمان امس أن استمرار إسرائيل بنشاطاتها االستيطانية يناقض خطة خريطة الطريق التـي التزمـت        
 استيطاني جديد في جبل أبو غنيم يعد عقبة كبيرة في طريق            بها، مبينا أن ما أعلنته إسرائيل عن مشروع       

وأضاف أن الجانب الفلسطيني طلب من وزيرة الخارجية اإلسرائيلية ليفني ضـرورة            . أي عمل سياسي  
 أن الجانب الفلسطيني ملتزم بإنجاح المفاوضـات        عباسوأكد   .االلتزام بوقف جميع األنشطة االستيطانية    

 ٢٣ من هذا الشهر للمفاوضات وقررنا أن يكون الموعد القادم السـتكمالها فـي               ١٢بدليل أننا ذهبنا في     "
وحسب بيان للديوان الملكي االردني، بحث الملك عبد اهللا الثـاني مـع             ".  ديسمبر الجاري  /كانون االول 

ئيلي الرئيس الفلسطيني الجهود اإلقليمية والدولية لدفع عملية السالم مع بدء الجانبين الفلسطيني واإلسـرا             
وقال البيان ان الملك عبد اهللا اكد خالل اللقاء أهميـة اسـتمرار دعـم                .المفاوضات وفق اتفاق أنابوليس   

ومساندة المجتمع الدولي إلنجاح المفاوضات خالل المرحلة المقبلة، وفقا إلطار زمني محدد وصوال إلى              
ـ            ؤدي إلقامـة الدولـة الفلـسطينية       تسوية سياسية قبل نهاية العام المقبل تعالج قضايا الوضع النهائي وت

وشدد الملك عبد اهللا على ضرورة عدم إضاعة الفرصة التي قدمها اللقاء وعلى أهميـة تنفيـذ                  .المستقلة
جميع األطراف اللتزاماتها، مبينا أن إعالن إسرائيل عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبـو                

 التحضيرات الجاريـة    عباستعرض الملك عبد اهللا والرئيس      واس .غنيم يشكل انتهاكا كبيرا لمبادئ السالم     
لعقد المؤتمر الدولي للجهات المانحة للفلسطينيين والمخصص لتوفير الـدعم الـالزم للـسلطة الوطنيـة                

  .الفلسطينية ومساعدتها على بناء مؤسساتها الوطنية
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  "اإلسرائيلية" - الفلسطينيةممارسات االحتالل تهدد المفاوضات : شعثنبيل  .٣

أدان مبعوث الرئيس الفلسطيني لدى القاهرة نبيل شعث أمس موقـف الحكومـة            :  أشرف الفقي  - القاهرة
اإلسرائيلية المتشدد من عملية السالم، مؤكدا أنه ال يمكن لمفاوضات تقوم على األسس التي أعلنت فـي                 

جات اإلسرائيلية المتكـررة فـي غـزة والـضفة          أنابوليس أن تستمر في ظل تعميق االستعمار واالحتيا       
وقال عقب لقائه باألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالقاهرة إن الموقـف الفلـسطيني                .الغربية

واضح، منبهاً إلى أنه ال يمكن أن تبدأ أية مفاوضات حقيقية في ظل استمرار سياسة االستيطان التي تقوم                  
ال أحد يريد   " وحول إمكانية إعادة الحوار مع حركة حماس قال شعث         .ابها إسرائيل في القدس وضواحيه    

موقفا مجمدا وهناك تحركات ومحاوالت من األشقاء ولكن هذه التحركات تتطلب تحركات عمليـا مـن                
  ". حماس في قطاع غزة

 ١٤/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ٩٣١:         العدد                        ١٤/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

   يعاني من االحتاللاً رسالة للمجتمع الدولي بان هناك شعب هيصواريخ القسام: أحمد يوسف .٤
احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل        .قال د  : زهير اندراوس  -الناصرة  

ـ     فيما يتعلق باطالق صواريخ القسام باتجاه جنوب الدولة العبريـة           "القدس العربي "هنية، امس الخميس ل
 هناك شعبا فلسطينيا يعاني من االحـتالل،        ان هذه الصواريخ هي عبارة عن رسالة للمجتمع الدولي بان         

نحن نرسل هذه الصواريخ البدائية، العطاء اشارة لالسرائيليين بأنه اذا كانت الصواريخ اليـوم بدائيـة                
 الفلسطينيين القدرة لتطويرها وجعلها قادرة على تحقيـق اصـابات فـي الطـرف       ىوغير قاتلة، فانه لد   

صواريخ القسام كانت وما زالـت ردة        .ي تقع في صفوف شعبنا    االسرائيلي، وتوازي نفس االصابات الت    
 كل ما تمارسه اسرائيل من اجتياحات الراضي الضفة والقطاع، ونحن نعلن علم اليقين ان هذه                ىفعل عل 

 تحقيق توازن الرعب مع االسرائيليين، ولن تكـون كافيـة           ىالصواريخ لن توصلنا في يوم من االيام ال       
  . لقيام بعمليات اجتياح في الضفة الغربية او في قطاع غزةلردع االسرائيليين عن ا

  ١٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  يطالب بإعادة النظر في اتفاق باريس االقتصادي وباراك بحضور بلير  يلتقي فياض .٥

أكـد رئـيس     : منتصر حمدان  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   نشرت  
سالم فياض، ضرورة مراجعة اتفاق باريس االقتصادي الذي يحـدد          .مال الفلسطينية د  حكومة تسيير األع  

، خاصة وان هذا االتفاق كان يغطي المرحلـة االنتقاليـة           "إسرائيل"شكل العالقات التجارية بين السلطة و     
وخالل مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا، أمس، استبعد فيـاض ان يكـون موضـوع                 .التفاقات أوسلو 

 هذه االتفاقية ضمن القضايا التي سوف يتضمنها مؤتمر باريس االقتصادي، رغم تأكيده أهميـة               مراجعة
هذا االمر، مؤكدا حرص السلطة على بذل المزيد من الجهود في الفترة الحالية لتغيير الظروف القائمـة                 

صة فيما يخـص  والعمل على تحسين آفاق النمو االقتصادي وازالة كافة العقبات التي تحول دون نموه خا  
وأكد ان هـذه المطالـب هـي محـور كـل             .الحصار والحواجز وتقييد حرية حركة االفراد والبضائع      

بحضور ممثـل   " االسرائيلي"االجتماعات واللقاءات الثالثية التي يجري عقدها بين الجانبين الفلسطيني و         
بـاراك  " اإلسرائيلي"حرب  وزير ال  وكان فياض بحث أمس في لقاء عقده مع       . اللجنة الرباعية توني بلير   

ان " عن اإلذاعة العبرية     )أ.ب.د(ونقلت   .بحضور بلير آلية تنفيذ عدة مشاريع اقتصادية ستقام في الضفة         
من بين هذه المشاريع التي جرى بحثها مشروع المنطقة الصناعية التي ستقام في أريحا بتمويل يابـاني،                 

كدت اإلذاعة ان االجتماع يأتي فـي اطـار التمهيـد           وأ ". بتمويل تركي  ]في الخليل [وأخرى في ترقوميا    
 .لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في باريس األسبوع المقبل

صرح سالم فياض بانـه    :محمود هواش ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٤/١٢/٢٠٠٧النهار  وأضافت  
 تنقل الفلسطينيين فـي     اخفق في الحصول على ضمانات من ايهود باراك لتخفيف القيود المفروضة على           

  .الضفة الغربية، االمر الذي يعوق الجهود الدولية التي تحاول احياء االقتصاد الفلسطيني
ال يمكـن إعـادة     "سالم فياض، أنه    .أكد د  :١٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عز الدين   و

، ٦٧راضي، التي احتلت في العـام       المصداقية لعملية السالم، والتي جوهرها إنهاء االحتالل عن كافة األ         
بينما تتواصل المشاريع االستيطانية، وسياسة المصادرة وقضم وضم األراضي الفلسطينية، وفرض وقائع            

وأشار في كلمـة أمـام       ".جديدة، وتغيير طابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة         
إنهاء كل  "، إلى أن إعادة المصداقية لعملية السالم تتطلب         في رام اهللا، أمس   " أمان"مؤتمر نظمته مؤسسة    

أشكال الحصار والعزل والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة إطالق سـراح              
  ".األسرى من السجون اإلسرائيلية

  
  



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ٩٣١:         العدد                        ١٤/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

  مليار دوالر لدعم الميزانية٣,٩السلطة الفلسطينية تحتاج : فياض .٦
 قال سالم فياض رئيس الوزراء الفلـسطيني يـوم الخمـيس إن االحتياجـات               :ة علي صوافط  -رام اهللا   

 مليار دوالر وإن الجانـب االكبـر        ٥,٣التمويلية المطلوبة على مدى السنوات الثالث القادمة تقدر بنحو          
سيعقد يوم  ) باريس االقتصادي (المؤتمر  "وقال فياض في مؤتمر صحفي في رام اهللا          .منها لدعم الميزانية  

وهـذا رقـم    ... هذا المؤتمر ستشارك فيه حوالي تسعين دولة ومؤسسة دولية وإقليميـة          ... ثنين القادم اإل
نتطلـع  "وأضاف   ."أكبر عدد من المانحين في تاريخ المؤتمرات المتصلة بدعم السلطة الفلسطينية          . قياسي

نفيذ خطتنا التنمويـة    إلى هذا االجتماع لما يمكن أن يوفره من دعم ضروري لتمكيننا من أداء ماهمنا وت              
 الـى   ٢٠٠٨تغطي احتياجاتنا على مدى الـسنوات       ) والتي(اإلصالحية متعددة السنوات متوسطة المدى      

االحتياجات التمويلية المطلوبة من المجتمع الدولي والمانحين ككـل والمؤسـسات           "وتابع قائال    ."٢٠١٠
الجزء االكبر من هذا المبلغ المطلـوب       . .. مليار دوالر  ٥,٦... الدولية المعنية على مدى الثالث سنوات     

.  مليـار دوالر   ٣,٩) بمبلـغ (يتصل ونحتاجه لتوفير الدعم الالزم لتمكيننا من تنفيذ موازنتنا ويقدر ذلك            
وأعرب فياض عن قلقـه أال يخـصص مـؤتمر بـاريس             ."حوالي سبعين في المئة من المبلغ المطلوب      

  .ية لدعم الميزانيةاالقتصادي المبلغ الذي تتضمنه الخطة االقتصاد
  ١٣/١٢/٢٠٠٧رويترز 

  
  سياسة االستيطان والتهويد تنسف فرص السالم: التشريعيمن أعضاء  .٧

 التقى في العاصمة االسبانية، امس، وفد من أعضاء المجلس التشريعي مع نظراء لهم فـي                : وفا –مدريد  
وقـدم أعـضاء     . خريـشه  حسن.شامي شامي، فايز السقا، د    : وأعضاء التشريعي هم   البرلمان اإلسباني، 

التشريعي للبرلمانيين األسبان شرحاً عن آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وعلى صـعيد              
وقال أعضاء التشريعي، إنه على الرغم       .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، خصوصاً بعد مؤتمر انابوليس      

يد كل أشكال االسـيتطان والتهويـد، إال أن         من الوعود التي قطعتها تل أبيب عشية المؤتمر وخالله بتجم         
 وحدة سكينة في مستوطنة جبل أبو       ٣٠٠الحكومة اإلسرائيلية قررت وفور انتهاء المؤتمر بناء اكثر من          

وأكد نواب التشريعي أن سياسة االستيطان والتوسع وتهويد القـدس كانـت             .غنيم جنوب القدس المحتلة   
الم، وهي دليل أن إسرائيل لم تكون في يوم جادة في التوصل إلى             دائماً السببب الرئيسي لنسف عملية الس     

  .سالم حقيقي وعادل يؤمن باالستقرار لجميع شعوب المنطقة
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  سرى يشجبون الهجمة الشرسة على غزة والتوسع االستيطاني األنواب ال .٨

اإلسرائيلي إن ما يجري من توسع استيطاني       " مجدو" قال النواب الفلسطينيون األسرى في سجن        :رام اهللا 
وذكر النواب على لسان النائب      . بمثابة نسف للجهود والمساعي القائمة     ،في جبل أبو غنيم بالقدس المحتلة     

أن الجانب اإلسرائيلي لم يحترم أي تعهد أو اتفاق مع الفلسطينيين، بـل إنـه               " ياسر منصور "المختطف  
ودعا منصور القيادة الفلسطينية بمختلف     . ات واالتفاقات ويتنكر لها   يضرب بعرض الحائط كل هذه التعهد     

فصائلها إلى رأب الصدع وجسر الهوة وتوحيد الصف والتعالي على الجراح ألن المرحلة التي يحياهـا                
وأكد منصور على ضـرورة وضـع       . الشعب الفلسطيني صعبة للغاية وتتطلب تضافر الجهود والطاقات       

  . ل إلى المرحلة القادمة مجتمعين ال مفرقينالخالفات جانبا والدخو
   ١٣/١٢/٢٠٠٧ قدس برس
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  نائب داوود أبو سيرال ألف دوالر لإلفراج عن ٥٠محكمة االحتالل تطلب  .٩
في محافظة  " حماس"طالبت محكمة االحتالل في شمال الضفة الغربية النائب عن حركة            : نابلس -دمشق  

. وذلك لإلفراج عنـه   )  ألف دوالر  ١٥٠( ألف شيكل    ٢٠٠قيمتها  نابلس داوود أبو سير بدفع كفالة مالية        
وقال مركز أحرار لدراسات األسرى إن فارس أبو الحسن محامي النائب المختطف سيقدم استئنافا ضـد                
قرار المحكمة وذلك لتخفيف المبلغ المطلوب من قبل المحكمة، وأكد المركز أن النائب أبو سير رفـض                 

وفي سياق متصل، أشار مركز أحرار إلى أن المحكمة قررت إلغاء           . مبلغ الكبير اإلفراج عنه مقابل هذا ال    
قرار االعتقال اإلداري الصادر بحق النائب عبد الرحمن زيدان وزير العمل السابق وتجهيز الئحة اتهام               

  .ضده، وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى األحد المقبل لتمكين المخابرات من تجهيز الئحة اتهام
من جهة أخرى، أشار المحامي فادي القواسمي أن أربعة نواب أسرى سيعرضون أمام محكمـة عـوفر                 

  .العسكرية وهم محمد أبو طير ومحمود الخطيب ومحمود الرمحي ونايف الرجوب
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
   غزة تقديم السلطة احتجاجا لدى مصر لقيامها بفتح معبر رفح أمام حجاجينفي نبيل شعث  .١٠

 نفى نبيل شعث مبعوث الرئيس الفلسطينى الذي يزور القاهرة تقديم السلطة الفلسطينية احتجاجا              ):د ب أ  (
وقال عقب لقائه األمـين العـام        .لدى الجهات المصرية لقيامها بفتح معبر رفح أمام الحجاج الفلسطينيين         

جي للسلطة وأذا كان هناك أي      إن مصر هي الحليف اإلستراتي    " لجامعة الدول العربية عمرو موسى امس     
  .، مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكالت مع مصر"موضوع أو قضية نطرحها للحوار ونتبادل الرأي بشأنها

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
   مباشرةى بعد عيد االضح"حماس" و"فتح"مصالحة بين اللقاء : أحمد يوسف .١١

ي لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل     احمد يوسف، المستشار السياس   .قال د  : زهير اندراوس  -الناصرة  
ـ     ان المساعي لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس نجحت فـي            "القدس العربي "هنية، امس الخميس ل

اقناع الطرفين بضرورة عقد لقاء مصالحة بين قيادة الحركتين، مشددا على ان اللقاء المرتقـب سـيعقد،                 
ان الخـالف بـين الحـركتين       : واضـاف . مباشرة المبارك   ىعلى االرجح في القاهرة، بعد عيد االضح      

 الذي يريد ان يتوصل الى تفاهمات حول الحل النهائي، وبالتالي فانه طالما على هو               عباسيضعف ايضا   
وكـشف  . ، فهو ال يتمتع باي سند شعبي، وهذا يضعفه امام المفاوض االسرائيلي    "حماس"على خالف مع    

التحاد االوروبي على الدول االعضاء فيه عقد لقاءات مع         يوسف النقاب عن انه على الرغم من حظر ا        .د
 باعتبارها منظمة ارهابية، فان قطاع غزة يشهد في االونة االخيرة زيارات كثيـرة مـن قبـل                  "حماس"

واردف قائال انه غالبا ما تتم اللقاءات بصورة سـرية بعيـدا عـن الـصحافة                 .االوروبيين واالمريكيين 
  .عاطي مع حماس ما زال محظورا من قبل االتحاد االوروبيوالكاميرات، باعتبار ان الت

  ١٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  "حماس"ونجله يتهم ..  للشؤون الوطنيةفياضاختطاف مستشار : غزة .١٢

سالم فياض للـشؤون  . اختطف مسلحون مجهولون فجر اليوم الجمعة مستشار رئيس الوزراء د    :بيت لحم 
وقال نجل الغول في     . من منزله في مدينة غزة     - برتبة وزير     ويعمل -الوطنية وهو عمر حلمي الغول      

ان والده تعرض لعملية اختطاف من منزله في تل الهوى بمدينة           " :من رام اهللا  " معا"اتصال هاتفي بوكالة    
، وجرى نقله الـى جهـة       "غزة على ايدي مسلحين وذلك بعد اقل من يوم من وصوله قادما من رام اهللا              

  .لغول حركة حماس باختطاف والده، مطالباً بضرورة اطالق سراحهواتهم نجل ا .مجهولة
  ١٤/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
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  في الضفة " حماس" ناشطاً لـ ٢١أجهزة السلطة تعتقل  .١٣

خالل األربع والعشرين   " حماس" ناشطا من انصار حركة      ٢١اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية     : نابلس
 .نابلس ورام اهللا وجنين في الضفة الغربية، بينهم صحافيساعة الماضية في محافظات 

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   فصائل ٩مستعدة لقبول حل داخلي تقدمه " حماس": مصادر قيادية فلسطينية عن مشعل .١٤

أكدت مصادر قيادية فلسطينية أن رئيس المكتب الـسياسي        :  يوسف كركوتي، رائد الفي    -  غزة –دمشق  
خالد مشعل أبلغ قادة الفصائل والقوى الفلسطينية في اجتماع له معهم في دمشق، موافقـة              " حماس"لحركة  

" فـتح "الحركة على أن تقوم الفصائل الفلسطينية التسعة بطرح مبادرة موحدة لحل الخالف الناشب بـين                
  .، وأن األخيرة مستعدة أن تلتزم بما تتوافق عليه الفصائل"حماس"و

 مزمعاً أن تعقده الفصائل المعارضة في دمشق في السابع من الشهر الماضـي              وحول المؤتمر الذي كان   
رفضاً لمؤتمر أنابولس، أكدت هذه المصادر أن نية الفصائل تتجه بعد أن انعقد مؤتمر أنـابولس لتغييـر                  

، حتى ال يشكل ذلك إحراجاً لسوريا التي شاركت         )االستقالل والعودة (تسمية المؤتمر ليصبح تحت يافطة      
وحسب المصادر فإن قادة الفصائل لم يحسموا هذا التوجه بعد، وأعطوا فرصة للتـشاور              ". أنابولس "في

  .وبلورة االقتراح، على أن يعقد في حال إقراره مطلع العام المقبل
 القيادة العامة ورئيس اللجنة التحضيرية لمـؤتمر        -وأكد طالل ناجي األمين العام المساعد للجبهة الشعبية       

المناهض ألنابولس، أنه بعد تغيير شعار المؤتمر لم يعد ثمـة مـا يمنـع مـشاركة الجبهـة                   المعارضة  
  .اللجنة المركزية" فتح"الديمقراطية لتحرير فلسطين في أعماله، أو حتى ما يمنع مشاركة رئاسة السلطة و

 فاروق  وأضافت المصادر أن موافقة مشعل على وساطة الفصائل، والقبول بما تتوافق عليه يدعم تحرك             
ورئاسـة  " حمـاس "القدومي الذي دعا إلى مؤتمر للفصائل والقوى الفلسطينية يستثنى منه طرفا األزمة             

 . السلطة لبلورة حل يحظى بتحركات شعبية فلسطينية داعمة ومظلة من جامعة الدول العربية
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  " حزب الشعب"تنفي ضلوعها في محاولة اختطاف قيادياً من " حماس" .١٥

سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أن مواقف فصائل منظمة التحرير تؤكد أنهـا        .اعتبر د : غزة
باتت طرفاً رئيسياً لألزمة بين حماس وفتح بل عامالً رئيسياً من عوامل تكريس االنقسام علـى الـساحة                  

ن الرغبة في اإلصـالح بـين       إن ذلك يجعل حديث هذه الفصائل ع      "وقال في تصريحات له     . الفلسطينية
وأكد أن حركة حماس وفي جميع األحوال تـرفض          ".حماس وفتح هو محاولة للبحث عن دور ليس أكثر        

وكان وليد العوض القيادي بحـزب الـشعب         .وتدين أي اعتداء على أي شخص بسبب انتماءه السياسية        
ه في مدينة الزهراء جنـوب      تعرض لمحاولة فاشلة الختطافه على يد  مسلحين مجهولين قرب مكان سكن           

انسل من بين المسلحين الثالثة والذين قالوا له إن هذه العملية قرصة ودن ألن              "وأكد أنه    .سممدينة غزة ا  
بأي حادث حول محاولة االعتداء     "ونفى أبو زهري أي صلة لحركة حماس        . على حد قوله  " لسانك طويل 

  ".عن هذا الحادث إال عبر وسائل اإلعالمعلى وليد العوض المسئول بحزب الشعب ونحن لم نسمع 
  ١٣/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 

  
   وحق العودة وإطالق األسرىبالمقاومةحماس تؤكد تمسكها :  النطالقتها٢٠ الـ الذكرىفي  .١٦

في الذكرى العشرين النطالقتها، على تمسكها بكـل شـبر مـن تـراب              ، في بيان،    أكدت حركة حماس  
يار استراتيجي حتى تحقيق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة         فلسطين، وتمسكها بخيار المقاومة كخ    
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وأكد بيان  . كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، كما أكدت على إصرارها على إطالق سراح جميع األسرى            
الحركة في هذه المناسبة على وحدة أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بحق العودة كحق أصيل غير                

ـ         .مة والتفريط قابل للمساو  رب نسخة منه عـددا     ٤٨وقد استذكرت الحركة في بيانها الذي وصل موقع ع
فلـسطين  "من قادتها الذين سقطوا شهداء في محاولة للنيل من الحركة وكسرها، وأكدت الحركة على أن                

ي أرض عربية إسالمية ال تفريط وال تنازل عن شبٍر واحٍد من ترابها، وال شرعية لالحـتالل الـصهيون               
فيها مهما حاول من تغيير الواقع وتكريس االستيطان على أراضيها وتهويد مقدساتها، ولن نعترف بـأي                

  ".من االتفاقيات التي تؤسس لشرعنة الوجود الصهيوني على ترابها
  ١٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

 
   عما حدث في غزة التراجع بشرط الممدودة للحوار بيد مماثلة "حماس"نقابل يد : "فتح" .١٧

 زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة         .د قال   :غزة ١٣/١٢/٢٠٠٧كالة معاً اإلخبارية    وذكرت  
وما ترتب عليـه     "انقالبها"التحرير ان الحوار مع حركة حماس ممكن في اللحظة التي تتراجع فيها عن              

 حركته فـى    استعداد" معا"وابدى االغا الذي يتولى قيادة فتح في القطاع في حديث مطول لـ              .من نتائج 
اى وقت لفتح حوار مع حركة حماس ان هي بادرت الى الخطوه االولى المطلوبه منها فلسطينيا وعربيا                 

وحول موقفه من حكومة فياض قال االغا انها ليست مثاليه و ان له الكثيـر       ".وهى التراجع عن االنقالب   
واشار  "واطنين فى قطاع غزة   من المالحظات تجاهها خاصة بما يتعلق بالمرتبات وشؤون اخرى تهم الم          

االغا الى وجود تغيرات مستمرة داخل حركة فتح تهدف الى وصول الحركة الـى المـؤتمر الـسادس                  
واعتبر االغا مـؤتمر انـابوليس محطـه         .واجراء انتخابات جديدة للجنه المركزيه ومجلس ثورى جديد       

  .عكاسات سلبية على الحركةاجباريه البد من عبورها مستبعدا ان تكون لنتائج المؤتمر اية ان
فـي   "فـتح "قيادي فـي حركـة      محمد حوراني ال  كشف   :رام اهللا  ١٣/١٢/٢٠٠٧قدس برس  وأضافت

ـ   أن محاولة جادة بذلت في الفترة األخيرة إلعادة الحوار بين حركتـي            " قدس برس "تصريحات خاصة ل
  .لمهدفي غزة سربوها لإلعالم مما أفشلها في ا" حماس"، لكن قادة "حماس"و" فتح"
  
   في قصف جّوي إسرائيلي في غـزة"الجهاد"مقاوم من استشهاد  .١٨

 استهدف الـشاب     إسرائيلي ذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قصف صاروخي       : كتب فايز أبوعون  
من جهتها، أشارت سرايا القـدس إلـى أن الغـارة            .سامي طافش، أحد النشطاء الميدانيين لسرايا القدس      

" سديروت"على بلدة   " قدس"د وقت قليل من إطالق مجاهديها صاروخاً من نوع          اإلسرائيلية هذه جاءت بع   
اإلسرائيلية، داخل الخط األخضر، أدى سقوطه على أحد المنازل إلى إصابة مستوطنين بجراح نقال إثرها               

  .في بئر السبع" سوروكا"إلى مستشفى 
  ١٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

 
   من مخيم جنين"رايا القدسس"قيادي في قوات االحتالل تعتقل  .١٩

 ١١، و "سرايا القدس "أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، اعتقال قيادي بارز في           :كتب محمد بالص  
وكانت وحدات إسرائيلية خاصة، تنكّر أفرادها بالزي المدني، تسللت إلـى مخـيم              .شاباً من مخيم جنين   

 آلية عسكرية، باقتحـام     ٢٠ر من   الل، معززة بأكث  جنين، مساء، قبل أن تقوم قوات كبيرة من جيش االحت         
  ".كتائب األقصى"، و"سرايا القدس"مقاومين من  وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المخيم،ال

  ١٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
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  حول طلب الحركة من قطر اللجوء السياسي لقادتها" صوت إسرائيل"تنفي ما ذكره " حماس" .٢٠
 زهري الناطق باسم حركة حماس األنباء التي تتحدث عن أن الحركة طلبت من              نفي سامي أبو  : بيت لحم 

ـ     وقال أبو زهري في اتصال هاتفي       . من قادتها السياسيين والعسكريين    ٤٥٠دولة قطر اللجوء السياسي ل
نحن نعمـل علـى إعـادة الـشعب         :" ، قائال   "أن هذه المعلومات ال أساس لها من الصحة       " "معا"بوكالة  

وكان صوت اسرائيل قد نشر نقال عن إذاعة صوت فلسطين أن            ". إلى أرضه ال الخروج منها     الفلسطيني
 من قادتها السياسيين والعسكريين المتواجدين      ٤٥٠قيادة حماس طلبت من قَطر منح اللجوء السياسي لـ          

  .في غزة الذين تورطوا باالنقالب في غزة
ماس منح اللجوء لهم، بينهم محمـود الزهـار         واضاف صوت اسرائيل ان من بين القادة الذين طلبت ح         

  .وسعيد صيام وصالح البردويل ومشير المصري وفوزي برهوم وسامي ابو زهري
  ١٤/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
   قتيل١٠٠اجتياح غزة قد يكلّف الجيش ": أولمرت"قيادة الجيش لـ .٢١

من أنه في حال اتخذ قـراراً باجتيـاح   حذّرت قيادة جيش االحتالل الصهيوني، أولمرت،  : القدس المحتلة 
موسع لقطاع غزة، فإن األمر يعتبر مغامرة وقد يكلّف الجيش مائة قتيل وعشرات الجرحى على األقـل،                 

وبحسب التقديرات التـي أرسـلتها قيـادة         . وذلك في ظل تطوير المقاومة الفلسطينية لوسائلها الدفاعية       
العبرية في عددها األخير، حول الخسائر المتوقعة       " عاريفم"الجيش قبل أيام، كما كشف عن ذلك صحيفة         

" حمـاس "في حال أقدم الجيش على اجتياح واسع لقطاع غزة، إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت، فـإن                 
والقذائف المضادة للدروع، وشكلت قواتها على هيئة وحدات        " قسام"تزودت بمئات الصواريخ من طراز      

  . ات لجمع المعلومات االستخبارية تسير جنباً إلى جنب مع الوحدات المقاتلةمقاتلة، إضافة إلى إقامة وحد
  ١٣/١٢/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "فينوجراد"ليفني تلمح الى ارجاء الحملة العسكرية على القطاع الى ما بعد صدور تقرير  .٢٢

 رئـيس الـوزراء إيهـود       قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس الخمـيس، أن         : )وكاالت
أولمرت لن يرضخ لضغوط عدد من وزرائه لشن حملة عسكرية واسعة على القطاع قبل أن تصدر لجنة                 

وأضافت ليفني فـي تـصريحات نقلتهـا         . تقريرها النهائي في غضون األسابيع القليلة المقبلة       "فينوجراد"
العسكرية اإلسرائيلية في القطاع، وأضـافت      اإلذاعة اإلسرائيلية أن المجتمع الدولي يبدي تفهماً للعمليات         

  ".المجتمع الدولي متفهم لحاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها بكل الوسائل العسكرية أمام اإلرهاب"
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 

  
  االحتالل يخطط لبناء ألف بيت استيطاني قرب القدس المحتلة .٢٣

س الخميس، عن أن سلطات االحتالل تـضع        ، أم "معاريف"كشفت صحيفة     : برهوم جرايسي  -الناصرة  
 ."جبـل أبـو غنـيم   "اللمسات األخيرة على مخطط لبناء ألف بيت استيطاني في المستوطنة الجاثمة على           

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل لم تأبه إطالقا باالحتجاجات الدولية في أعقاب إعالنها عـن عطـاء لبنـاء           
 .هي تضع آخر اللمسات على مخطط لبناء ألف بيت جديـد           بيوت استيطانية في المستوطنة ذاتها، و      ٣٠٧

وحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية اإلسرائيلية كانت قد احتجت على توقيت إعالن العطـاء لبنـاء                
رايس اضطرت إلصدار بيان احتجاج     " ، وأن   "كونه تسبب بالحرج إلسرائيل   " بيوت في المستوطنة،     ٣٠٧

الجهات التنفيذية في سلطات االحتالل لم تتلق أية تعليمات تمنعهـا           ورغم ذلك، فإن     ".ضد إعالن العطاء  
  .طاء جديد لبناء ألف بيت استيطاني جديد في المستوطنة المذكورةعمن إعالن 

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الغد االردنية 
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  في كل قضايا الحل الدائم" إسرائيل"مفاوضات طابا وكامب ديفيد تكشف تعنت : وثيقة سرية .٢٤

كشفت وثيقة نشرت أمس، حول مفاوضات طابا وكامـب ديفيـد، عـامي              :ال شحادة  آم -القدس المحتلة 
 آنذاك، ارييل شارون الى مكتب ايهـود        "اإلسرائيلية" تم نقلها من مكتب رئيس الحكومة        ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

ي وبينت الوثيقة الت  .  في كل ما يتعلق بقضايا الحل الدائم       "اسرائيليا"باراك بعد توليه رئاسة الحكومة، تعنتا       
 التي سـبقت    "اإلسرائيلية" العبرية أن المبادئ التي عرضت في جلسة الحكومة          "هآرتس"نشرتها صحيفة   

الواقـع  "الوثيقة جاءت تحت عنـوان   .لقاء أنابولس، مشابهة بشكل كبير لتلك الخطوط التي حددها باراك       
ستـشكل  "لدولة الفلسطينية ، وتكشف عن اتفاق الطرفين على أن ا"الحالي للعملية السياسية مع الفلسطينيين 

، فورد في الوثيقة انـه      "إسرائيل"أما بالنسبة ل    . "تحقيقا لحق الشعب الفلسطيني بأسره في تقرير المصير       
وتبـين  . "دولة الشعب اليهـودي   "يوجد خالف في أوساط الفلسطينيين بالنسبة لالعتراف الرسمي بها ك           

  :وها مبدئية أبرزها عرضوا عدة مواقف اعتبر"اإلسرائيليين"الوثيقة ان 
  . عدم نقل السيطرة على أي مناطق للسلطة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا الجوهرية-
  . ال يوجد شيء متفق عليه ما دام ال يوجد اتفاق حول كل شيء-
 ال يمكن فصل أي من القضايا عن األخرى واالتفاق عليها وحدها بسبب العالقة الوثيقـة بـين كافـة                    -

  .اياالقض
 والسلطة في كامب ديفيـد وطابـا عـامي          "إسرائيل"وحسب الوثيقة فإنه في المفاوضات التي جرت بين         

 في الجانب األمني، مـع      "اإلسرائيلية" اعترض الفلسطينيون بشدة على معظم المطالب        ٢٠٠١ و، ٢٠٠٠
باحثات التوصـل   ويتبين أن الطرفين حاوال في الم     . التشديد على االعتراض على الدولة منزوعة السالح      

 بحيث يعالج كافة القضايا الجوهرية في الصراع وتحديد خطـوط عريـضة          "اتفاق إطار للحل الدائم   "إلى  
  .وجداول زمنية للحل

وفي تطرقها لمسألة الحدود تشير الوثيقة إلى أن الفلسطينيين مستعدون إلبداء المرونة، فوافقوا على تنفيذ               
االحتياجـات  " لتكون متساوية في حجمها ونوعيتها لتلبيـة         ١٩٦٧حزيران  / يونيو ٤تعديالت على حدود    

ولـم  . وكان الخالف بشأن تعريف المائة في المائة من األراضي والديمغرافيا         . "إسرائيل" ل   "الديمغرافية
 ومنطقة البحر الميت، حيث     ٦٧يتفق في تلك المفاوضات على مكانة المنطقة التي ضمت إلى القدس بعد             

 في المائة من الضفة، مـن أجـل الحفـاظ علـى الكتـل               ٨-٦ادال لألراضي بنسبة     تب "إسرائيل"طلبت  
، وطالبوا بأن يتم كل تبادل األراضي على أسـاس          "الكتل"االستيطانية، أما الفلسطينيون فعارضوا مفهوم      

  . في المائة  أراضي الضفة٣,٢ وال يزيد على ١:١
.  والقـدس  "اورشليم" في منطقة القدس عاصمتان      وتحت بند القدس جاء في الوثيقة انه اتفق على ان تقام          

في .  التي تشكل وحدة مدينية واحدة، منفصلة عما يحيطها        "المدينة المفتوحة "وشدد الفلسطينيون على فكرة     
، ولكنهـا عرضـت     "ما هو عربي لفلسطين   " حسب مبدأ    "إسرائيل" عملت   "خارج األسوار "األجزاء التي   

في مسألة  . أما الفلسطينيون فطالبوا بالعكس   .  فلسطينية "فقاعات"خريطة مع تواصل أرضي يهودي خلق       
الفلـسطينيون  . "نظام خـاص  " بأن يكون في المكان      "إسرائيل" والبلدة القديمة، طالبت     "الحوض المقدس "

في المنـاطق   . عارضوا وطالبوا بالسيادة على الحي اإلسالمي والمسيحي وكذا على معظم الحي األرمني           
 ال تصل أبدا إلـى      "إسرائيل"ارج األسوار اقترح الفلسطينيون ترتيبات خاصة لمصلحة        المقدسة لليهود خ  

 أو تتقرر حسب صلة     "غامضة"السيادة تبقى   :  بديلين "إسرائيل"وفي مسألة الحرم القدسي اقترحت      . السيادة
  .ورفض الفلسطينيون. الطرفين بالمكان

لمسؤولية الحـصرية عـن المـشكلة ورفـضت          تحمل ا  "إسرائيل"أما في مسألة الالجئين فقد عارضت       
 والمشاركة في المـساعي     ١٩٤٨بالمقابل، وافقت على االعتراف بمعاناة الجئي       . االعتراف بحق العودة  

 أن  "اإلسـرائيلي "وكان الشرط   . الدولية لعودة عدد صغير من الالجئين والمساهمة مالياً في إعادة تأهيلهم          
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، اما الفلـسطينيون فطـالبوا بـأن تعتـرف          "ية الصراع والمطالب  نها"تحقيق التسوية الدائمة يؤدي إلى      
ومع ذلك، ورد في الوثيقة أنـه فـي         . "نشوء وبقاء مشكلة الالجئين   " بمسؤوليتها الحصرية عن     "إسرائيل"

 واالسـتعداد إليجـاد     "إسرائيل"سياق المفاوضات أبدى الفلسطينيون تفهما لحساسية الموضوع بالنسبة ل          
 .حساسية مع احتياجاتهم الوطنيةصيغة توازن هذه ال

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   إسرائيل ينهون إضرابا استمر شهرينفيالمعلمون  .٢٥

أنهى معلمو المدارس االبتدائية والثانوية في إسرائيل صباح امس إضـرابهم الـذي              :  د ب ا   -تل أبيب   
ة االسرائيلية قبل ساعات من دخـول       بدأوه قبل شهرين بعدما وصل اتحاد المعلمين إلى اتفاق مع الحكوم          
وأفادت تقارير إعالمية إسرائيلية بأن      .قرارات أصدرتها محكمة إسرائيلية بالعودة إلى العمل حيز التنفيذ        

 ساعة من المفاوضـات المـستمرة سيـضمن أن يحـصل            ٢٠االتفاق الذي تم التوصل إليه بعد حوالي        
ويعـزز   .ابل عملهم لمدة ساعتين إضافيتين أسبوعيا     مق % ٨،٥المعلمون على زيادة في الرواتب بنسبة       

ويحصل المعلمـون   .االتفاق أيضا من مناصب مديري المدارس ويقضي بتقليل عدد الطالب في الفصول        
ومن المقرر أن تجرى مفاوضات أخرى حول       .بسبب تآكل االجور   % ٤أيضا بعد ذلك على زيادة بنسبة       

   %.٢٦ائيل والذي سيشهد زيادة رواتب المعلمين بنسبة االصالح المقترح للنظام التعليمي في إسر
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  تحقيق سياسي هدفه الترهيب": األخبار"نفّاع لـ .٢٦

في بيتح تكفا، أمس، التحقيق الثاني مع عضو        " الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية     " أنهت   -حيفا  
صلة، فيما استدعى المحققون نفاع إلى جلسة تحقيـق          الذي استمر أربع ساعات متوا     ،الكنيست سعيد نفاع  

نهـاد ملحـم،    " ميثاق المعروفيين األحرار  "ومددت محكمة بيتح تكفا اعتقال أمين       . ثالثة ستعقد يوم األحد   
واكتفت السلطات بالقول إن التحقيق يـتم       . الذي اعتقل بعد التحقيق األول مع نفاع، ومنع من لقاء محاميه          

تأتي هذه الممارسات على خلفية الزيارة التي قام بها نفاع وملحم مع الوفـد العربـي                و ".أمنية"معه بتهم   
  .الدرزي الذي زار سوريا أوائل أيلول الماضي

  ١٣/١٢/٢٠٠٧األخبار 
  

  لقاء مع رئيس مخابرات اسرائيلي سابق يدعم الحوار مع حماس .٢٧
  . ئيلية يعقوب بيريأحمد البديري أجرى حوار مع الرئيس السابق لجهاز المخابرات االسرا

  ما هو موقفك من التحاور مع حماس؟ 
اذا تحققت بعض المسائل مثل إطالق سراح الجندي المخطوف جيلعاد شاليط أو وقف إطالق صـواريخ                "

  . القسام ال أتررد فى التحاور مع حماس لكى نصل الى إتفاق
إن .  أى إتفاق من أى نـوع      ولكننى أرى أن إسرائيل يجب أال تفاوض حماس على إتفاق نهائى أو حول            

واذا كـان بإمكـان     .  على سالم فياض و أبو مازن أن يقوما بهـذا الـدور            .التفاوض هو دور قيادة فتح    
إسرائيل أن تساعد أبو مازن بتمهيد الطريق لكى يتوصل هو الى إتفاق مع حماس حتى اذا كان اإلتفـاق                   

ننى ارى أنه يستحيل التوصل الى صفقة أو عقـد          بينهما إتفاقية تكتيكية فانني أدعم مثل هذه المساعدة، أل        
  " أو نجاح فى التفاوض بين إسرائيل و الفلسطينيين بدون توصل حماس و فتح الى حل بينهما 

   كيف سيتم ذلك؟ ؟كيف يمكن أن تجلس إسرائيل مع حماس
ن دولة إسرائيل النزاع هو بي. يبدو أن التحدث مع حماس أمر ال يتقبله الشعب االسرائيلى لكن هناك نزاع           

و لذلك سنضطر فى المستقبل القريب الى القيام بأشـياء غريبـة            . و الفلسطينيين وهونزاع قديم جدا جدا     
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كثيرة و من ضمنها على االرجح أن نجلس أو أن نتفاوض حول قضايا محددة مع ناس كانوا منذ يومين                   
  . أو ثالث سنوات ألد أعدائنا

  اس فى التحاور مع إسرائيل؟ و لكن فٍى رأيك أنت ما هو مصلحة حم
أنهـم معزولـون وهـم      . أرى أن حماس حاليا قلقة و معزولة ومعظم المجتمع الدولى ضد نظام حماس            

و أرى أنه من مصلحة حماس ان تعطي األمل الـى           . يعانون من بطالة كبيرة ومن الفقر ومن الضغوط       
عت حماس أن تسهل عليهم األمـور       واذا إستطا . ماليين الناس االمحصورين فى ما يشبه القفص فى غزة        

  . فسيكون هذا فى مصلحتها
  ١٣/١٢/٢٠٠٧بي بي سي 

 
  "اسكات اسماعيل هنية الى االبد"رئيس بلدية عسقالن يدعو الى  .٢٨

ابـو  " رد روني تسهاري رئيس بلدية عسقالن على اقوال الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية               :بيت لحم 
يجـب عـدم    " ره رئيس بلدية سيدروت الذي استقال امس وقـال          حول حتمية انضمامه الى نظي    " مجاهد

يؤسفني استقالة رئيس بلدية سيدروت وال يوجـد        "  واضاف تسهاري    ."الخضوع لالرهاب باي شكل كان    
عندي اي نية للخضوع لحثالة مثل اسماعيل هنية وابو مجاهد ويجب ان يكون رد سكان اسرائيل علـى                  

بي وعلى رئيس الوزراء والحكومة العمل على اسكات هنيـة فعـال            هؤالء بان يكونوا اقوى من اي اها      
  ".وليس قوال ومرة واحدة والى االبد 

 ١٣/١٢/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  رئيس بلدية سديروت يتراجع عن استقالته: بعد تعهد باراك بإيجاد حل للصواريخ .٢٩

لب وزير األمن إيهود باراك، وبعد      تراجع رئيس بلدية سديروت، إيلي مويال، عن استقالته، في أعقاب ط          
وكان باراك قد طلب من مويال العدول عـن االسـتقالة            .أن تعهد األخير بإيجاد حل لمشكلة الصواريخ      

وأضاف باراك أن اسـتقالة      .بدافع المسؤولية وااللتزام، وأنه ال يوجد إمكانية الستبدال رئيس البلدية اآلن          
ـ    هد بأن تبذل األجهزة األمنية قصارى جهدها من أجل إيجـاد حـل             كما تع ". العدو"مويال تعتبر إنجازا ل

  .لمشكلة الصواريخ
  ١٣/١٢/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  يجب اال تحلم اسرائيل بانخراط العرب في جيش يقتل شعبنا الفلسطيني: محمد بركة .٣٠

االسرائيلية  على ضفاف بحيـرة طبريـا،        " عميق هيردين "عقد المجلس الطالبي في كلية       -القد المحتلة   
اليوم الخميس، ندوة حول المواطنين الفلسطينين في اسرائيل بمشاركة النائب محمد بركة، رئـيس كتلـة                

هئيحـود هليئـومي،    "الجبهة الديمقراطية البرلمانية، والنائبين اليمينيين المتطرفيين، آرييه إلداد من كتلة           
 ٦٠رب في إسرائيل قـائم منـذ   وشدد بركة على أن التمييز ضد الع    ".الليكود"ويسرائيل كاتس، من كتلة     

عاما، وفقط لكونهم عربا، وقال إنهم يعانون من بطالة وفقر بنسب مضاعفة وحتى أكثر من معدل البطالة                 
  .والفقر في البالد، وهي تصل إلى ثالثة أضعاف معدالت الفقر والبطالة بين اليهود

  ١٣/١٢/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  األقصىالمسجد م قبالة منظمات يهودية تنصب شمعدان الهيكل المزعو .٣١

 أعلنت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية في القدس المحتلـة، أمـس، أن منظمـات                :أ.ب.د
يهودية نصبت شمعدان هيكل سليمان الثالث قبالة باب المغاربة بالقرب مـن الجهـة الغربيـة للمـسجد                  

رعهـا المتمثلـة فـي الجماعـات        إلسـرائيلية وأذ  ان الحكومة   أ ،مؤسسة في بيان لها   الوقالت  . األقصى
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والمنظمات اليهودية باتت تصعد يوما بعد يوم من مساعيها المتدرجة في بناء هيكل مزعوم على حساب                
قالت مصادر في المنظمة اليهودية أنهم تعمدوا نصب هذا الشمعدان في موقع            في حين   . المسجد األقصى 

  .يحجب رؤية المسجد األقصى وقبة الصخرة
  ١٤/١٢/٢٠٠٧راتية الخليج اإلما

  
   أنهوا محكوميتهم الى غزة  أسرى فلسطينيين ٣إسرائيل تهدد بإبعاد  .٣٢

ن ، أفي رسالة بعثوا بهـا مـن الـسجن   من جنين في الضفة الغربية اسرى أفاد ثالثة   :  د ب أ   -رام اهللا   
 قطاع غـزة،    سلطات االحتالل خيرتهم بين تجديد االعتقال اإلداري لهم جميعاً لستة أشهر أو إبعادهم إلى             

فيما رفضت إدارة سجن النقب الصحراوي اسـتقبال        . بعد أن أنهوا فترة عقوبتهم في السجون اإلسرائيلية       
ناشد الثالثة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية التدخل لدى         قد  و .اثنين منهم نقال إلى سجن مجدو     

  .السلطات االسرائيلية لمنع تنفيذ قرار إبعادهم
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فلسطينيا ١٧قوات االحتالل تعتقل  .٣٣

شنت قوات االحتالل االسرائيلي فجر امس حملة اعتقاالت في مناطق متفرقـة             :اشرف الهور  -رام اهللا   
ة وذكرت االذاعة االسـرائيلي    .نهم مطلوبون لها  أ مواطنا بحجة    ١٧سفرت عن اعتقال    أ ،بالضفة الغربية 

 فيما اعتقل ثالثة    ، من المطلوبين في قرية شويكة بمدينة طولكرم       ١٤نه اعتقل   أ ،نقال عن جيش االحتالل   
  .آخرون في قرية قدوم في قلقيلية

  ١٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   فلسطينيين في قطاع غزة خالل أسبوع٨االحتالل قتل : تقرير حقوقي .٣٤
 أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلـت       ،لحقوق اإلنسان لمركز الفلسطيني   ل  االسبوعي تقريرالكشف  : غزة

خالل أسبوع ثمانية فلسطينيين في قطاع غزة، خمسة منهم سقطوا في اجتياح جنوب القطاع، وجرحـت                
 خمـسة مـصورين       آخرين، فيما أصيب تسعة آخرون في الضفة برضوض وكدمات مـن بيـنهم             ١٢

عملية توغل في الضفة الغربيـة،      ٢٢الحتالل نفذت   أشار إلى أن قوات ا     كما   .صحفيين وناشطة إسرائيلية  
ـ      ا مدنياً فلسطينياً في الضفة، من بينهم أربعة أطفال، وواحد         ٢٨اعتقلت  و  ١٣٣ ت في القطاع، كمـا جرف

  . دونماً زراعياً في خان يونس، وحولت العديد من المنازل السكنية لثكنات عسكرية
  ١٣/١٢/٢٠٠٧ قدس برس

  
    احتجاجا على تقصير االونرواضون تعليق إضرابهمالبارد يرفمخيم نهر نازحو  .٣٥

، أمس، احتجاجـاً علـى مـا     شمالي لبنانالبارد في مدارس مخيم البداوي مخيم  اعتصم نازحو   : البداوي
. أسموه تلكؤ األونروا وعدم قيامها بخطوات عمالنية للتخفيف من معاناتهم وإيجاد مدارس الئقة ألوالدهم             

المدارس التي انشأتها االونروا سابقاً عند تخوم مخيم البـداوي، حيـث كـان               في مسيرة باتجاه     واوانطلق
مسؤول ملف إعمار البارد وعدد من مسؤولي االونروا يعقدون اجتماعاً مع مسؤولي الفصائل واللجـان               

  . الشعبية للتوصل إلى حل لتعليق اإلضراب
  ١٤/١٢/٢٠٠٧السفير 
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  ات خدمات االونروااحتجاجات فلسطينية جنوبي لبنان على تقليص .٣٦
، اعتصاماً حاشداً أمام مقـر األونـروا،         جنوبي لبنان  نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في صيدا     : صيدا

 االونـروا أمس، بحضور عدد من المرضى، احتجاجاً على سياسة تقلـيص الخـدمات التـي تقـدمها                 
 وكالـة ر اللجان محمد هاني ال    وطالب أمين س  . للفلسطينين، خاصة المتعلقة بالمجال االستشفائي والصحي     

 امـين سـر   هـا طالب، فيما بتحمل مسؤوليتها المكلفة بها في كافة المجاالت وعلى راسها المجال الصحي         
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب منير المقدح بتحسين تقديماتها لالجئين الفلـسطينيين فـي               

  . بشكل خاصلبنان بشكل عام، والتقديمات االستشفائية والصحية
  ١٤/١٢/٢٠٠٧السفير 

  
  الشهر الماضي% ١,٣٤ارتفاع جدول غالء المعيشة :  المركزي الفلسطينياإلحصاء .٣٧

ن جدول غالء المعيشة في االراضي الفلـسطينية سـجل      أمس،  أ الجهاز المركزي لإلحصاء،     أفاد: البيرة
تـشرين األول الـسابق، إذ      الشهر الماضي مقارنة مع مستواه في شهر        % ١,٣٤ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة    

 خـالل الـشهر     ١٦٠,٨١ نقطة مقارنة مـن      ١٦٢,٤٧ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك إلى        
السابق، مدفوعا بارتفاع نفقات المسكن ومستلزماته وأسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبـغ والنقـل              

  .واالتصاالت
  ١٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
  رواتبهمطلبا ل يبدأون إضراباً مفتوحاً  في قطاع غزةة جبالياموظفو بلدي .٣٨

 إضرابهم المفتوح عن العمل بـسبب عـدم تـسلمهم            في قطاع غزة   بدأ موظفو وعمال بلدية جباليا    : غزة
 تقديم كافة الخدمات باستثناء الطارئة، وذلك احتجاجاً على ظـروفهم     واأوقف حيث   .رواتبهم منذ عدة أشهر   

 يقـدرون   نمـوظفي ال أن   فيـه  توأصدرت اللجنة المطلبية بياناً، أكد     . يمرون بها  التي المعيشية الصعبة 
الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها المواطنون، إال أنهم سيواصلون إضرابهم المفتوح، إلـى حـين                

  .على تصعيد وتيرة اإلضراب بدءاً من مطلع األسبوع المقبل مشددين .ة مطالبهمتلبي
  ١٤/١٢/٢٠٠٧ية األيام الفلسطين

  
   فلسطينيا٣٧ من المرضى يرتفع الى ضحايا حصار غزةعدد  .٣٩

القطـاع  توفي ثالثة مرضى من غزة بسبب استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في حـصار               :رام اهللا 
وبوفاة الثالثة يرتفع عدد الموتى من       .ومعابره، ومنع المرضى من السفر لتلقّي العالج الالزم في الخارج         

  . فلسطينيا٣٧ً جراء الحصار منذ سيطرة حماس، إلى المرضى
  ١٤/١٢/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
  عباس يعيش اآلن وضًعا صعًبا: رئيس وزراء األردن األسبق .٤٠

مـاذا بعـد    "بته علـى سـؤال      لخص رئيس الوزراء األسبق عدنان بدران إجا      : عصام المجالي -عمان  
ا بعبارة وردت عن المشاركين في المؤتمر والمتابعين له         ، مستشهد "الوضع لم يتحسن  "بالقول  " ؟أنابوليس

، وأشار بدران إلى سلـسة      "سيصار إلى مراجعة ما تحقق في المفاوضات      "منها قول الرئيس عباس بأنه      
االجتماعات واللقاءات التابعة لمؤتمر انابوليس، اآلمال التي عبر عنها الرئيس الفلسطيني المتمثلـة بمـا               

بـإعالن  "باإلضافة إلى آماله   " بإطالق المفاوضات خالل ثمانية أشهر بعد المؤتمر      "ورد على لسان عباس     
أبو مازن يعيش اآلن وضـعا      "، وقال بدران    "٢٠٠٨ نوفمبر   /قيام الدولة الفلسطينية في شهر تشرين ثاني      
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 صعبا، فهو من جهة يعاني أزمة داخلية حرجة ال تسمح له التحرك بحرية، ومن جهة ثانية يعـاني مـن                   
  ".وعود إسرائيلية ليس لها هدف سوى المماطلة واستغالل حال االنقسام الفلسطيني

قد ال تكون مـصيرية     "ما ورد في تقرير مجموعة األزمات الدولية من أن محادثات أنابوليس            أشار الى   و
لمحادثات وذات قيمة فعلية لعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية، ولكنها على أقل تقدير ضرورية إلبقاء ا             

  .وجاء حديث بدران خالل استضافته من قبل نادي ليونز لتقييم نتائج مؤتمر أنابوليس ".على قيد الحياة
  ١٣/١٢/٢٠٠٧موقع ايالف 

  
  األردن بصدد استبدال بيوت الالجئين الفلسطينيين بوحدات من االسمنت  .٤١

 من األسر الفلسطينية ٥٠٠ـ تعتزم الحكومة االردنية بناء وحدات سكنية من االسمنت العام المقبل ل
 ماليين دوالر، وقال ٥الالجئة التي تعيش في بيوت مصنوعة من االسبستوس، وذلك بتكلفة قد تصل الى 

 لن يبقى ٢٠٠٨وجيه عزايزة مدير دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس، انه مع نهاية المشروع اواخر عام 
  .قريباً كوخ ت١٥٠٠في كل مخيمات الالجئين الفلسطينيين سوى 

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  الحركة اإلسالمية في األردن تنظم مسيرة حاشدة ضد حصار غزة .٤٢

مة لحزب جبهة العمل اإلسالمي المواطنين إلى المشاركة دعت األمانة العا : حبيب أبو محفوظ-عمان 
م من ساحة المسجد ١٤/١٢/٢٠٠٧في المسيرة الجماهيرية الحاشدة، التي ستنطلق بعد صالة الجمعة 

تأتي هذه المسيرة في إطار االحتجاج على استمرار . الحسيني الكبير إلى ساحة أمانة عمان الكبرى
لنكسر جدار الصمت، ونرفع صوت : "يني في غزة، تحت شعارالحصار الظالم على الشعب الفلسط

 ".الغضب الجماهيري، ولننصر أهلنا في فلسطين
  ١٣/١٢/٢٠٠٧إخوان أون الين 

  
  اجتماع أنابولس مضيعة للوقت : رئيس مجلس وزراء خارجية االتحاد المغاربي .٤٣

ة اتحاد دول المغرب أكد عبدالرحمن شلقم رئيس مجلس وزراء خارجي:  عبدالصمد بن شريف-الرباط 
إن : "، عندما سِئل عن سبب عد مشاركة ليبيا في اجتماع أنابوليس، أجاب"الخليج"العربي، في حوار مع 

ليبيا لها رؤيتها تجاه عملية السالم، وهي ال تتوقع أن ماحدث في أنابولس سيفضي إلى شيء ملموس، 
إذا لم يكن فيها رئيس وزراء " إسرائيل"بي، وفالوضع الفلسطيني منقسم وكذلك الشأن بالنسبة للوضع العر

قوي ال نستطيع أن نأخذ منها شيئاً، والمسائل الجوهرية مسكوت عنها، أين الحدود مثالً، والحديث عن 
دولة يهودية كالم خطير، ما يحدث مضيعة للوقت، وليبيا قالت لألطراف لماذا النفكر في دولة 

" اإلسرائيليين"ونحن في تصورنا أن الفلسطينيين و... ة ديمقراطية واحدة غير عرقية وغير عنصري
 سنة، لكنها ٦٠وقضية فلسطين بدأت منذ أكثر من . سيأتون إلى هذا الحل، والمسألة هي مسألة وقت

  .  يوما٦٠ دقيقة أو ٦٠مازالت ساخنة وطازجة وكأنها بدأت منذ 
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

 
  العثور على متفجرات...  غزةحدودد وفد أمريكي يتفق :مصادر مصرية .٤٤

قام وفد أمني أميركي بتفقد مناطق حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة  : يسري محمد-رفح 
الفلسطيني، فيما قالت مصادر مصرية إن الوفد االميركي الذي ضم عدداً من خبراء وكالة المخابرات 

جوي، ومساعد الملحق العسكري بسفارة ، وبرفقة كل من الملحق ال(C.I.A)المركزية األميركية 
الواليات المتحدة في القاهرة، تفقد مساء أول من أمس، معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة، ومعبر 
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في غضون ذلك ضبطت أجهزة األمن المئات من طلقات  .كرم أبوسالم على الحدود بين مصر وإسرائيل
وقالت . بعة لمدينة العريش عاصمة سيناء الشماليةالرصاص مخبأة داخل الرمال في منطقة الطويل التا

 طلقة رصاص معبأة داخل جوال بالستيكي في المنطقة بدون أن يتم ٤٢٦مصادر أمنية انه تم ضبط 
 ٥٠٠وكانت الشرطة المصرية قد ضبطت أول من أمس نحو  .ضبط أي مشتبه بهم في المنطقة

  .نت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزةكيلوجرام من المتفجرات برفح المصرية يشتبه أنها كا
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
   طفالً في قلقيلية٧٥٠ علىتوزع كسوة العيد " الهالل األحمر الكويتي" .٤٥

وزعت جمعية الهالل األحمر الكويتي، وبالتعاون مع تجمع الـمؤسسات األهلية في : وفا -قلقيلية 
 وطفلة من أبناء الشهداء واألسرى والجرحى وذوي  طفال٧٥٠ًمحافظة قلقيلية، امس، كسوة العيد على 

  .االحتياجات الخاصة والحاالت االجتماعية في الـمحافظة
  ١٤/١٢/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 

  
 دمشق تحمل إسرائيل المسؤولية عن تدهور حالة أسير سوري .٤٦

ن تدهور الحالة حملت سوريا سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة ع:  بارعة ياغي-دمشق 
وبعث وزير الخارجية  .الصحية لألسير السوري بشر المقت ولجميع األسرى السوريين في إسرائيل

السوري وليد المعلم، أمس، برسالة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون والمفوض 
  .قالت اإلسرائيليةالسامي لحقوق اإلنسان لويز أربور تتناول وضع األسير بشر المقت في المعت

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الوطن السعودية 
  
  االتحاد االوروبي يوقع اتفاقية مع الرئاسة لدعم القدس الشرقية .٤٧

وقع االتحاد االوروبي، امس، اتفاقية تمويل مع مكتب الرئيس محمود عباس يقدم            :  نائل موسى  -رام اهللا 
دس الشرقية بهـدف تحـسين نوعيـة         مليون يورو كدعم للخدمات المجتمعية في الق       ٢االتحاد بموجبها   

ومـدير مكتـب    وعبر  . الخدمات المقدمة للمواطنين فيها وخاصة في قطاعي التعليم والخدمة االجتماعية         
 عن السرور لتقديم هـذا الـدعم        المفوضية االوروبية للمساعدات الفنية في الضفة والقطاع جون وكايير        

تحسين حياة الكثير من العائالت المقدسية اليومية       لمواطني شرقي القدس حيث سيساعد هذا البرنامج على         
  .في هذه المنطقة في الوقت الذي تتجدد به الجهود من كال الجانبين اليجاد حل دائم للصراع
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  مؤسسات دولية تحذر من استمرار قيود االحتالل على حركة الفلسطينيين  .٤٨

 على الـشعب الفلـسطيني المنهـك    "إسرائيل"قيود التي تفرضها نددت ثالث مؤسسات دولية بال  : ب.ف.أ
وقال البنك الدولي، أمس، ان نجاح خطة طموحة للتنمية االقتـصادية فـي             . بالحصار ومنعه من التحرك   

 مليار دوالر، يتوقف علـى رفـع اإلجـراءات التـي            ٥،٦األراضي الفلسطينية تتطلب مساعدات بقيمة      
وأعرب البنك، في تقرير سيقدمه إلى مؤتمر المانحين االثنين         . ة التنقل  وتحد من حرك   "إسرائيل"تفرضها  

 أعدتها السلطة، مشيراً في الوقت عينه إلى ان نجاح          "خطة إصالح وتنمية  "المقبل في باريس، عن دعمه      
 فـي الـضفة الغربيـة       "إسـرائيلي " حاجز عسكري    ٥٠٠أي إصالح اقتصادي يعرقله وجود أكثر من        

  .ى قطاع غزةوالحصار المفروض عل
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  حملة تضامن دولي مع األسرى الفلسطينيين والعرب  .٤٩
 نداء خاصا من    "وكالة البحر االبيض المتوسط للتعاون الدولي     "أطلقت  : أ.ب. الخليج، د  -نابلس، رام اهللا    

نسانية ومؤسـسات   اجل اطالق سراح االسرى العرب والفلسطينيين ودعت كافة المنظمات الحقوقية واال          
المجتمع المدني وكل االحرار في العالم للمبادرة والمساهمة في التوقيع على هذا النداء، والمشاركة فـي                

  . الترويج له لدعم حرية االسرى
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
    "رهينة"الشعب الفلسطيني : الصليب االحمر .٥٠

امـسى  "لصليب االحمر امس ان الـشعب الفلـسطيني          ا ف ب، رويترز اعلنت اللجنة الدولية ل        -جنيف  
وقالت مديرة عمليات اللجنة في الشرق االوسط وشمال         .بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية   " رهينة النزاع 

كلفة باهظة من المنظور البـشري، وبالكـاد تتـرك    "افريقيا بياتريس ميغيفان روغو ان لهذه االجراءات   
يدفع الشعب الفلسطيني غاليا ثمن الهجمـات       "واضافت   ". يسد به رمقه   للشعب الرازح تحت االحتالل ما    

 -كما أضحى وضعه اسوأ جراء الخصومات الفلـسطينية         . المستمرة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية    
اسرائيل باحترام الواجبات التي    "وطالبت اللجنة    ".في الواقع، أصبح هذا الشعب رهينة النزاع      . الفلسطينية
ليها القانون االنساني الدولي، وتخفيف القيود على التنقل في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع              يفرضها ع 

الفصائل الفلسطينية بوقف اسـتهداف منـاطق       "كما طالبت    ".االجراءات الثأرية التي تشل الحياة في غزة      
   ".مدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 
  
  لحوار مع الجميع لتحقيق السالميجب ا: خبيران دوليان .٥١

نظمت اللجنة البرلمانية لمعالجة النزاعات الدولية، التي تضم عدداً مـن نـواب             :  سمير ناصيف  -لندن  
مجلس العموم البريطاني، ندوة في احدى قاعات مجلس العموم في لندن تحدث فيها خبيران في شـؤون                 

ابق في الحزب الوطني الحاكم، وكاثرين بارنز       انجاح مفاوضات السالم وهما رولف ماير، المسؤول الس       
وكان عنوان الندوة الحوار مع      .من مجموعة متخصصة تقدم االستشارات للحكومات والمؤسسات الدولية       

يجـب اشـراك   : اوال: وهـي  وطرح ماير امورا ثالثة يجب التركيز عليها في الحوار مع العدو،     . العدو
يجب خلق جو من الثقة بين المجموعات       : ل اي فئة عنها، وثانيا    جميع الفئات المعنية في النزاع وعدم عز      

والثقة تنشأ، حسب   . المتحاورة اذ ال يمكن تحقيق اي خطوة ايجابية من دون الثقة باآلخر والتشكيك بنياته             
االعتـراف  : قوله، عن طريق محاولة وضع نفسك في موقع الخصم بدال من التركيز على اخطائه، وثالثا   

بأخطاء المجموعة التي تمثلها وعدم تنزيه نفسك عن الخطأ، والقبول بالخطوات الـصعبة             بأخطائك انت و  
اذ انـه مـن دون       المطلوبة في عملية تحقيق السالم وااللتزام بها بدال من محاولة تغييرها لمـصلحتك،            

واكدت بارنز ضرورة مـشاركة     . خطوات محددة وعملية سالم واضحة المسار ال يمكن تحقيق اي شيء          
في عملية السالم بين اسرائيل وفلسطين، النـه ال يمكـن           هات الدينية المتشردة في اسرائيل      س والج حما

وحماس برأيها، ليست منظمة فلسطينية منفصلة كليا عما يجري فـي         . التقدم في هذه العمليات من دونهما     
  .جب ادراكهمنطقة الشرق االوسط عموما، وهناك جهات مختلفة في تشددها بداخل حماس وهذا واقع ي
  ١٤/١٢/٢٠٠٧القدس العربي 

  
   ألف إسرائيلي١٩٠الصواريخ الفلسطينية خطيرة جدا وأثرت على حياة : تقرير إسرائيلي .٥٢

 سنوات على إطالق أول صاروخ فلسطيني فـي اتجـاه           ٧مع مضى أكثر من     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
ها بدائية وغالبيتها الساحقة ال تلحـق       الصواريخ الفلسطينية، رغم ان   "اسرائيل، يعترف تقرير إسرائيلي ان      
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 ٣٠٠٠ ألف اسرائيلي، وهجـرت      ١٩٠أي اذى باسرائيل، اال انها تعتبر خطيرة جدا، وأثرت على حياة            
شخص من بلدة سيدروت خصوصا، لكن التقرير يشير ايضا الى ان األضرار التي لحقت بالفلـسطينيين                

ن كان ذلك من ناحية عدد القتلى والجرحى أو من ناحية           حتى اآلن أكبر بكثير مما ألحقته باإلسرائيليين، إ       
  ".األضرار السياسية والعسكرية والمادية

في اسرائيل، ويبدأ في    " مركز المعلومات لالستخبارات واالرهاب   "هذا هو ملخص الرسالة التي خرج بها        
.  الفلسطينية المسلحة  تعميمها اليوم الى جميع أنحاء العالم، وذلك في حملة اعالمية منظمة ضد التنظيمات            

وتتخذ هذه الحملة بعدا خاصا، كون نشرها يترافق مع الحملة العسكرية المتصاعدة، التي تقوم بها قـوات    
ـ    . الجيش االسرائيلي في قطاع غزة، مع ان مدير المركز المذكور، د           الـشرق  "رؤبين ايرليخ، يؤكد لـ

 ٧لدراسة منذ سنوات ونلخصها اليـوم بمـرور       نحن نعد هذه ا   : "انه ال توجد عالقة بين األمرين     " األوسط
والمركز المذكور تأسس هو أيـضا      ". سنوات بالضبط على اطالق أول صاروخ فلسطيني باتجاه اسرائيل        

" مركز تـراث االسـتخبارات    " ويعمل في اطار     ٢٠٠١مع تأسيس جهاز الصواريخ الفلسطينية في العام        
في الجيش االسرائيلي وباحـث معـروف فـي شـؤون     ايرليخ، وهو عقيد سابق . اإلسرائيلية، ويديره د 

تنظيمات اإلرهاب الفلسطينية وسياسة الـسلطة      "ويتخصص المركز، كما يشير في أدبياته، في        . اإلرهاب
الفلسطينية إزاء اإلرهاب وتنظيماته والتحريض على اإلرهاب والكراهية والالسامية في البلدان العربيـة             

المؤيدة لإلرهاب ومنظمة حـزب اهللا وتمويـل وتـسويق االرهـاب      واإلسالمية وسياسة سورية وإيران     
والجهاد العالمي وعالقاته بالتنظيمات الفلسطينية وارهاب المنتحرين وجذوره وموقعـه فـي الـصراع              
االسرائيلي الفلسطيني ومشاركة النساء واألطفال في اإلرهاب ومعطيات حول االرهاب الفلسطيني وسبل            

  ".سطينيالقضاء على اإلرهاب الفل
وبهذه األجندة، يتمكن المركز المذكور من اقامة عالقات واسعة مع مراكز شبيهة فـي العـالم، غربـا                  

 ألف شخص يدخلون الى موقع االنترنت التـابع للمركـز           ٦٠وحسب مديره ايرليخ، فإن حوالي      . وشرقا
، ان هدفه وضع بحـث      ويقول التقرير الذي ينشر اليوم، ألول مرة      . شهريا، فقط من العالم العربي وحده     

مهني يحلل فيه ظاهرة الصواريخ التي تطلق على البلدات االسرائيلية من مناطق الـسلطة الفلـسطينية،                
وقطاع غزة بشكل خاص، منذ انطالق انتفاضة األقصى وآثارها على اسرائيل والفلسطينيين والـصراع              

ففي بعض  . تالل، انما أهدافه متعددة   ويشير الى ان اطالق الصواريخ ليس بالضرورة مقاومة لالح        . بينهما
األحيان نجده يأتي ردا على انطالق مسيرة سياسية للتفاوض حول السالم، وفي بعض األحيـان يكـون                 

" فـتح "و" حماس"جزءا من صراعات داخلية، على سبيل المثال، عندما اندلعت الصراعات العسكرية بين             
واسرائيل يهاجمان  " فتح"يه ويرى الفلسطينيون ان     زاد القصف إلسرائيل حتى يرد الجيش االسرائيلي عل       

وفي بعض األحيان يكون القصف ردا علـى عمليـات اسـرائيلية، حيـث ان         . من خندق واحد  " حماس"
المعطيات تشير الى ان القصف الفلسطيني زاد بشكل كبير عندما اغتالت اسرائيل الشيخ أحمد ياسـين أو                 

  .بو سمهدانة وغيرهمالدكتور عبد العزيز الرنتيسي أو جمال أ
وحسب التقرير فان الصواريخ التي يستخدمها الفلسطينيون من مختلف التنظيمات المسلحة، هي من صنع              

يجمع بينها انها تصنع في مشاغل بسيطة قائمة داخل األحياء وفق شروط وقاية من الحد األدنـى                 . محلي
وتصنع بوسائل بدائية، مما يؤدي الى      . افيها تبعات خطيرة على السكان المحيطين به      " حادثة عمل "وألي  

والمواد المتفجرة المستخدمة في صنعها هي من المبيدات الزراعية والسكر وغيرها مـن             . كثرة الحوادث 
حـسب المواصـفات    (وخالل السنوات األخيرة تم الحصول على مواد متفجرة رسمية          . المواد الكيماوية 

وهي عبارة عن أنابيب مياه معدنيـة يـتم         . بيدات الزراعية ، لكن معظمها ما زال يعتمد على الم       )المهنية
ويشرف عليها أشخاص ممن تدربوا على صنعها في الخارج أو تلقوا التعليمات لصنعها             . اعدادها للمهمة 

  .بواسطة مواقع االنترنت



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ٩٣١:         العدد                        ١٤/١٢/٢٠٠٧الجمعة : التاريخ

ا الروسي الصنع، الذي يتم تهريبه الى قطاع غزة بواسطة األنفاق المحفورة م           " غراد"لكن هناك صاروخ    
 سـنتمترا  ٢٨٠طولـه  .  كيلوغراما٦٦ - ٦٢وهذا الصاروخ ذو زنة . بين سيناء المصرية وقطاع غزة  

.  متـر  ٤٠٠ كيلومترا و  ٢٠ كيلوغراما ومداه    ١٨ مليمترا ويحمل كمية مواد متفجرة زنتها        ١٢٢وقطره  
نتخابـات  ، وهو يوم اال   ٢٠٠٦) آذار( مارس   ٢٨وكانت المرة األولى التي أطلق فيها هذا الصاروخ في          

وهـو موجـود    . وقد سقط في منطقة مفتوحة غرب ميدنة نتيفوت ولم يحدث أضرارا          . االسرائيلية العامة 
وحسب التقرير فإن مصدر تزويده للفلسطينيين هو ايـران         ". الجهاد االسالمي "و" حماس"باألساس بأيدي   

ـ           . وحزب اهللا اللبناني   ي قطـاع غـزة، لكـنهم ال        ويعتقد معدو التقرير انه توجد منه كمية غير قليلـة ف
ويعتقد معدو التقرير أن هـذا الـصاروخ        . مالئمة لذلك " مناسبات اسرائيلية "يستخدمونه بكثرة منتظرين    

يشكل الخطر األكبر حاليا، ألنه مصنوع بشكل مهني وهو أكثر دقة من كـل الـصواريخ ذات الـصنع                   
فإذا ما أطلق بدقة، سـتكون      . ف نسمة  آال ١٠٦المحلي، ومداه يصل الى مدينة أشكلون البالغ عدد سكانها          

آثاره خطيرة ومدمرة، علما بأن غالبية الصواريخ التي أطلقها حزب اهللا نحو البلدات االسـرائيلية فـي                 
  .حرب لبنان األخيرة كانت من هذا الطراز

  :أما الصواريخ الفلسطينية المحلية فهي
عته المحلية وبـشكل بـدائي، يعتبـر        ، ورغم صنا  "حماس"صاروخ القسام هو من صنع حركة       ": القسام"

تتم صناعته في مشاغل حدادة قائمة      . األكثر تطورا بين الصوارخ التي يطلقها الفلسطينيون على اسرائيل        
اثر تطويرها خـالل الـسنوات      . باألساس داخل أحياء مأهولة بالسكان في البلدات والمخيمات الفلسطينية        

أن تقصف عدة بلدات    " حماس"ويعني ذلك ان بمقدور     . ترا كيلوم ١٢ – ١٠السبع األخيرة، أصبح مداها     
في النقب الغربي في اسرائيل بينها مدينة كبيرة مثل اشكلون المحاطة بعدة مرافق استراتيجية، ومدينـة                 

ويتحدث التقرير عن عملية تطوير هذه الصواريخ       . ، اضافة الى مدينة سيدروت    ) ألف نسمة  ٢٣(نتيفوت  
 وزنـة كـل     ٢ - كيلومترات، ثم صنعوا القـسام       ٣، الذي وصل مداه الى      ١-م  فيقول، انها بدأت بالقسا   

 كيلوغرامات من   ٤ سنتمترا ويحمل    ١٨٠ ملمترا وطول    ١١٥ كيلوغراما بقطر    ٤٠ - ٣٠صاروخ منه   
 ٧ - ٦ قـصير، مـداه      ٢ -ثم تـم صـنع قـسام        .  كيلومترات ١٠ - ٨المتفجرات، ويصل مداه الى     

ولكن شـيئا   . وصنع من مواد بدائية وبطرق بدائية     .  كيلومترات ١٠اه   طويل، مد  ٣ -كيلومترات، وقسام   
فشيئا لوحظ تحسن اداء صناع الصواريخ، ليقترب من الصواريخ الرسمية، وتم ادخـال كـرات حديـدة              

مبيدات زراعية  : صغيرة فيها حتى يزداد عدد االصابات البشرية، لكن المواد التفجيرية بقيت على حالها            
تبذل جهودا خارقة حتـى تطـور صـواريخها         " حماس"ويقول التقرير ان    . ية أخرى وسكر ومواد كيماو  

تكنولوجيا بحيث تصبح ذات مدى أكبر في حالة اطالقها وتصبح أكثر قدرة على الخزن لفترات طويلـة                 
ولكنها ال تكتفي بذلك، وهي تهتم باستيراد صواريخ صنعت في مـصانع            ). حتى يصدر القرار باطالقها   (

وهو االسم الـذي    ": القدس). "يران وسورية، تصل عن طريق األنفاق عبر سيناء المصرية        في ا (رسمية  
وهو الذي يطلق في السنة األخيرة أكثر مـن صـواريخ        . على صورايخه " الجهاد االسالمي "أطلقه تنظيم   

صاروخ القدس أقل جودة من صواريخ      . تقلل من اطالق الصواريخ وهي في الحكم      " حماس"، ألن   "القسام"
 كيلـوغرام،   ٢٣,٥، الذي بلغ وزنه     "١ –القدس  "فمن  . سام وأقل مدى، لكن صانعيه يواصلون تطويره      ق

ثـم  )  كيلـومترات  ٧مداه  " (٢القدس  " كيلومترات، الى    ٦ ملمترا، ومداه    ٩٠ سنمترا وقطره    ١٥٠طوله  
  . كيلومترات٩البالغ مداه "  ب- ٣القدس" كيلومترات و١٠، البالغ مداه " أ - ٣القدس "
، ولديها ثالثة أصـناف     "لجان المقاومة الشعبية  "هذا هو اسم الصاروخ الذي صنعته واستخدمته        ": ناصر"

 سنتمترا ومـداه    ١٦٠ ملمترا وطوله    ٩٠ كيلوغراما وقطره    ٣٠، ووزنه   " طويل - ٣ناصر  : "األول. منه
 ٩٠لـه    ملمتـرا وطو   ٩٠ كيلوغراما وقطـره     ٢٥، ووزنه   " قصير - ٣ناصر  : " كيلومترات، والثاني  ٩

 سـنتمترا   ١٨٠ كيلوغراما وطولـه     ٤٠، ووزنه   "٤ -ناصر  " كيلومترات، والثالث هو     ٦سنتمترا ومداه   
  . كيلومترات٩ ملمترا ومداه ١١٥وقطره 
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، ولكن في السنة    "حماس"ويشبه صواريخ   " فتح"وهو الصاروخ الذي تصنعه وتستخدمه حركة       ": األقصى"
، )نسبة الى الرئيس الراحل، ياسر عرفـات " (الياسر"اسم األخيرة كشفت هذه الحركة عن صاروخ جديد ب 

  . كيلومترا١٥والذي يصل مداه الى 
 ٧ويـصل مـداه الـى       . وهو صاروخ من صنع واستخدام الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين         ": الصمود"

ة أما القذائف الصاروخية فتتميز بأنها صناعة خارجية، وهي أكثر دقة من الصواريخ المحلي            . كيلومترات
وقد استخدمت بداية ضـد المـستوطنات       . لكن مداها قصير أكثر   . يمكن التنقل بها بسهولة   . وأخف حمال 

وبعد االنسحاب االسرائيلي الكامل من قطاع غزة وازالة هـذه المـستوطنات،            . اليهودية في قطاع غزة   
 داخـل حـدود   اقتصر اطالق الصواريخ على مواقع ودوريات الجيش االسرائيلي العاملة على الحدود أو  

  .القطاع
قطـر  : األول: ا جاء في التقريـر  وهنالك ثالثة أصناف من القذائف يستخدمها الفلسطينيون، هي حسب م         

األقصى  غرام ومداها    ٤٠٠ كيلوغراما وكمية المود المتفجرة في كل منها         ٥-٣ ملمترا، وزنها    ٩٠-٨٠
: الثالـث . كيلـومترات ٤ – المدى  كيلوغراما، ٢٥-٢٠ ملمترا، الوزن    ١٤٠-١٣٥: الثاني.  كيلومتر ١,٨
  . كيلومتر٢-١: المدى.  كيلوغرامات٨-٥كمية المتفجرات . كيلوغراما٢١: الوزن.  ملمترا٢٥٠-٢٤٠

األولى مـن الناحيـة اإلسـرائيلية       : يتناول التقرير آثار الصواريخ والقذائف على اسرائيل، من ناحيتين        
ل ان الفلسطينيين لجأوا الـى اطـالق الـصواريخ          ويقو. الصرف، والثانية من ناحية تفكير الفلسطينيين     

والقذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل ألنهم بحثوا عن سبيل الزعاج إسرائيل رغم الفوارق الهائلـة فـي                
أول صاروخ اطلق على بلدة     ( بشكل منظم    ٢٠٠١وقد بدأ اطالقها في سنة      . القوة العسكرية بين الطرفين   

وقد استمد الفلسطينيون هذه الفكرة من لبنان، حيث رأوا         ). ٢٠٠١ي  سدروت في أول نوفمبر تشرين الثان     
  .ان مثل هذه الصواريخ هو الذي أدى الى انسحاب الجيش االسرائيلي من هناك

وقد اختار الفلسطينيون هذه الصواريخ أوال ألنها من صنع محلـي بـسيط ورخـيص التكـاليف، وألن                  
أوا أن لها آثارا كبيرة على اسرائيل حيث ان مداها طويل           صناعتها تستمر رغم العمليات اإلسرائيلية، ور     

وتهدد عشرات ألوف السكان اإلسرائيليين من دون ان تدخل في احتكاك مباشـر مـع قـوات الجـيش                   
ومن . االسرائيلي وتؤدي الى فزع دائم في صفوف المواطنين اإلسرائيليين وتشوش عليهم حياتهم الرتيبة            

ير ان هناك فعال آثارا سلبية بالغـة علـى اسـرائيل، حيـث ان القـصف                 الجهة االسرائيلية يؤكد التقر   
وفي .  ألف إسرائيلي يعيشون في بلدات النقب الغربي       ١٩٠الصاروخي يؤثر على مجرى الحياة لحوالي       

 فـي   ٤٥ صواريخ تعادل نسبة     ٨٠٣(بلدة سدروت، التي تعرضت ألكبر كمية من الصواريخ والقذائف          
من مجمـوع   ( مواطن   ٣٠٠٠، هجر   ) في المائة من مجموع القذائف     ٣٥ و المائة من مجموع الصواريخ   

ولكن التقرير يضيف ان هناك سلبيات كثيرة على الفلسطينيين أنفسهم من استخدام هذا السالح،              ).  ألفا ٢١
هناك ضحايا فلسطينيون كثيـرون، وأكثـر       : أوال: التي يحققونها، من بينها   " االنجازات"أكبر بكثير من    

فالفلسطينيون  "-وال يسجل التقرير رصدا دقيقا لهذه الخسائر        . لضحايا االسرائيليين للصواريخ  بكثير من ا  
، يقول مدير المركـز، رؤوبـين ايـرليخ         "ال ينشرون تقارير واضحة عن هذه خسائر، مثلما نفعل نحن         

اثر " حماس "واحدة، خالل احتفاالت النصر التي أقامتها     " حادثة عمل "لكنه يشير الى    ". الشرق األوسط "لـ
، حيث انفجرت الصواريخ خـالل      ٢٠٠٥) أيلول( سبتمبر   ٢٣االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، يوم       

أي بمقـدار عـدد     ( فلسطينيا   ١٩في قلب مخيم الالجئين جباليا، مما أدى الى مقتل          " عسكري"استعراض  
.  فلسطينيا آخر  ٨٠ أكثر من    ، وجرح )القتلى اإلسرائيليين في السنوات السبع، منذ بداية اطالق الصواريخ        

  .وهذا عوضا عن الصواريخ التي تطلق باتجاه اسرائيل ولكنها تسقط في قطاع غزة نفسه
  .اطالق الصواريخ غير دقيق وغالبيتها تسقط في مناطق مفتوحة وال تسبب في أي أذى: ثانيا
ئيليا كلهـم مـن      اسـرا  ٢٠لقد أدى القصف الصاروخي الفلسطيني خالل سبع سنوات الى مقتـل            : ثالثا

، هما سليم وخالد زيدان، وعامالن فلسطينيان كانا        ٤٨المدنيين، بينهم راعيا مواش عربيان من فلسطينيي        
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يعمالن في المزارع اإلسرائيلية هما مصلح عمران ومحمد محمود غاروم، وعامل أجنبي صيني وعاملة              
هذا بحد ذاته ال يجلب للفلسطينيين تعاطفـا        تايالندية، وثالثة أطفال اسرائيليين وأربع نساء اسرائيليات، و       

اطالق الصواريخ على المدنيين اإلسرائيليين يلقى باستمرار ردا اسرائيليا قاسيا          : رابعا. دوليا بل بالعكس  
يشير . وسط تفهم دولي لهذه العمليات، والتي تؤدي الى اصابات كبيرة وقتلى وجرحى فلسطينيين كثيرين             

بر الذي تواجهه اسرائيل من هذه الصواريخ يكمن في المحاوالت الفلـسطينية            التقرير الى ان الخطر األك    
فإذا نجحوا في ذلك، فإن مجموعة كبيرة من البلدات والمدن االسـرائيلية            . لتصديرها الى الضفة الغربية   

الكبرى مثل القدس وكفار سابا وبيتح تكفا وغيرها، ستصبح عرضة للصواريخ، وعندئذ سـيكون عـدد                
ولذلك فإنها تعمل بكل ما أوتيت مـن قـوة          . لجرحى كبيرا لدرجة ال يمكن السرائيل أن تحتملها       القتلى وا 
ويستعرض التقرير المحاوالت التي قام بها الفلـسطينيون حتـى اآلن لتوسـيع حلقـة اطـالق                 . لمنعها

لجانـب  الصواريخ الى الضفة الغربية، فيقول انها بدأت بشكل خاص بعد االنسحاب االسرائيلي األحادي ا             
لكن هذه المحاوالت لم تحقق النجاح الذي يرنـون         . من قطاع غزة وزادت بشكل خاص بعد حرب لبنان        

  .اليه، بسبب االجراءات والعمليات االسرائيلية المكثفة التي تتم ضدهم
، ٢٠٠٢واكتشفتها اسرائيل في مطلـع سـنة   . وتتركز هذه المحاوالت شمال الضفة الغربية بشكل خاص      

اسرائيل القبض على شاحنة تنقل الصواريخ التي صنعت في نابلس وكانت في طريقها الـى               عندما التقت   
، اعتقـل   ٢٠٠٤) كانون الثاني (وفي يناير . جنين، لكي تطلق من هناك الى البلدات االسرائيلية في الشمال         

يـصنع  في منطقة رام اهللا، وأدى اعتقاله الى العثور على مشغل في المدينـة              " حماس"أحد نشطاء حركة    
الجهـاد  "من السنة نفسها، تم اعتقال أحـد نـشطاء          ) كانون األول ( ديسمبر   ٣٠وفي  . الصواريخ البدائية 

في جنين اعترف بأنه عضو في خلية تعمل على صنع وتطوير الصواريخ الطالقهـا علـى                " االسالمي
تعمـل علـى اقامـة      وبعد أقل من شهر اعتقلت خلية في المنطقة نفسها بدأت           . مدينة العفولة االسرائيلية  
وبعد أقل من شهرين تم الكشف عن مشغل كهذا في بلدة اليـامون الفلـسطينية               . مشغل إلنتاج الصواريخ  

، ضبطت خلية من ثالثة أشخاص أعضاء في لجـان          ٢٠٠٥) تشرين األول ( أكتوبر   ٥وفي  . قرب جنين 
نوا في طريقهم الى جنـين      المقاومة الشعبية، تسللوا الى اسرائيل من قطاع غزة عبر سيناء المصرية وكا           

ويضيف التقرير ان أربـع محـاوالت جـرت حتـى اآلن            . لتدريب الشباب هناك على صنع الصواريخ     
 من طول كـرم     ٢٠٠٢) آذار( مارس   ٨إلطالق الصواريخ من الضفة الغربية باتجاه اسرائيل، أولها في          

 حيـث   ٢٠٠٦) أيـار ( مايو   ٨في  ، والثانية   "تنوفوت"الى احدى البلدات االسرائيلية داخل الخط األخضر        
صاروخا باتجاه معسكر للجيش االسرائيلي في منطقة الجلمة قرب جنين          " الجهاد االسالمي "أطلق نشطاء   

 ٧لكنه لم يلحق أي أذى، والثالثة والرابعة جرتا من خلية في جنين تابعة لحزب اهللا اللبناني وذلـك فـي                     
 ٢٠٠٦ يوليـو    ١٠ الى أهدافهما، والخامسة فـي        وقد فشلتا في الوصول    ٢٠٠٦) تموز( يوليو   ٣٠وفي  

 أون  -حيث أجرت خلية للجهاد االسالمي محاولة فاشلة الطالق صاروخ من بلدة اليامون الى بلـدة رام                 
، رفض  "حماس"وعندما عرضنا أهم ما جاء في التقرير على أحد الناطقين باسم            : رد حماس . االسرائيلية

هذه هي وثيقة أخرى من العدو الصهيوني لتأليـب الـرأي           "وقال ان   اعتباره تقريرا مهنيا أو موضوعيا،      
هدفها تبرير الجرائم البشعة التـي ينفـذها االحـتالل          " حماس"العام على المقاومة الفلسطينية وخصوصا      

الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني منذ مائة سنة، بغض النظر عما يفعله الفلسطينيون أو ال يفعلونه، وقبـل    
ليس صحيحا أن الفلسطينيين يتضررون مـن القـسام         : "وأضاف". م وبعد صواريخ القسام   صواريخ القسا 

وشعبنا يعرف انه لوال    . فنحن في بداية استخدام هذا السالح وسيرون منا األهوال        . أكثر من اإلسرائيليين  
ى العدو،  وإن شاء اهللا نحقق االنتصار االسالمي عل      . القسام لكانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم أبشع ضدنا       

  ".وعندها يرى شعبنا ان أبناء حركة المقاومة هم الذين جلبوا له النصر
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الشرق األوسط 
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  عنوان المرحلة المقبلة .٥٣
  فوزي برهوم

الذي يراقب مجريات األحداث على األرض في فلسطين بما فيها من وتيرة متصاعدة ومتـسارعة  فـي                  
داً القرارات الصادرة من حكومة فياض بفصل أعداد مهولة من          تعزيز االنقسام الفلسطيني الداخلي وتحدي    

والمتـابع  , الموظفين في كثير من قطاعات العمل الحكومي ليثقل كاهل الحكومة الفلسطينية فـي غـزة                
للمشهد السياسي بما يخص العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية واألمريكية والعربية وتحديداً قبل وبعد انابوليس             

كيز اإلسرائيلي يصب باتجاه القضاء على المقاومة و الذي زاد نهـم المحتـل اإلسـرائيلي                يرى أن التر  
للتفكير بقوة في هذا المجال هو التنسيق األمني المعلن مع المحتل اإلسرائيلي من قبل السلطة الفلـسطينية                 

 لحظة واحـدة  وحكومة فياض واألمور تسير في هذا المجال على قدم وساق والترتيبات األمنية لم تتوقف     
في مالحقة لرجاالت المقاومة في إطار تبادل أو استكمال األدوار وكذلك مسبقا عملية السور الواقي التي                
نجحت في خفض وتيرة المقاومة بنسبة عالية جداً في الضفة الغربية والثقل في هذا اإلطار ملقـى جلـه                   

مود عباس بعدم جدوى المقاومة وتناغم      على السلطة الفلسطينية في وجود اإليمان الراسخ من الرئيس مح         
ومورس بعـدها التطبيـق العملـي لقمـع         , ذلك مع معتقدات سالم فياض فاكتملت الصورة بشكل جلي          

المقاومة إليمانهم أنها حجر عثرة في طريق تحقيق انجازات سياسية على األرض وهذا هو األخطر على                
تزعم حركة فتح اليوم وكذلك حكومة فتح ال يؤمنوا         القضية الفلسطينية بخالف أبو عمار في حين أن من ي         

  .قطعا بصوابية ممارسة المقاومة وهذا ما تأكد منه االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية
إضافة إلى الصمت العربي الذي لم يسبق له مثيل على المستوى الرسمي تجاه القتل المبرمج والممـنهج                 

 عن تعزيز صمود شعبنا ألن ذلك في العرف األمريكي المـسيطر            للشعب الفلسطيني وبعدهم عن الحديث    
على الدول العربية هو دعم لإلرهاب ولن يكونوا فلسطينيين أكثر من رئيس السلطة الفلسطينية كل هـذه                 
المعطيات كانت حاضرة لدى العقلية األمنية والسياسية اإلسرائيلية ولم يعد أمامهم سوى اسـتغالل هـذه                

 والتخطيط بالفعل الستكمال الدور األمني في غزة على غرار طمـس المقاومـة فـي                الفرصة التاريخية 
الضفة وبالفعل وضعوا خطة توجيه ضربة عسكرية إلى قطاع غزة والخالف ليس على ذلك وإنما علـى                 

وبالتـالي الخـالف علـى      , نمط تلك الضربة هل هي اجتياح أم ضربات منتقاة أو تصعيد غير مسبوق              
هذه الهجمة وتقدير الوقت المناسب والذي يجب أن ال يبتعد كثيـراً عـن الظـروف                أمرين وهو صورة    
وبالتالي نرى التوافق الكبير والغير مسبوق في انابوليس بين ما دعا إليه بـوش ثـم                , المهيأة حالياً لذلك    

ـ               ب اولمرت ثم عباس الجتثاث اإلرهاب والمقصود به المقاومة وترتيب الكلمات كان واضحاً بحيث يطال
بوش أوال حتى ال تناقش الدول العربية فاألمر جاء من أمريكا وثم يشرح ذلك اولمرت ويذكر األسـباب                  
ويشرح بالتفصيل وجود تلبية هذا الطلب ثم يقر عباس أمام العرب والعـالم بأهميـة محاربـة العنـف                   

ي والذي حظي بـالتزام  واإلرهاب والكل يقصد المقاومة ولذا فإننا نالحظ أن التخطيط اإلسرائيلي األمريك   
  -: السلطة الفلسطينية حيث تطبيق الشق األمني لخارطة الطريق وهو على النحو التالي 

  .تجريم المقاومة ووصفها بالعنف واإلرهاب) ١
الحصول على الغطاء العربي والفلسطيني والدولي لتوجيه ضربة للمقاومة وعلـى رأسـها حمـاس               ) ٢

  .ومشروعها
دة من التصعيد المتصاعد والمكثف والموسع وقد يصل إلى حد تدمير الكامل لكل             البدء في مرحلة جدي   ) ٣

ما هنالك في غزة من مؤسسات حكومية ومقرات واغتيال شخصيات وازنة في الحركة وقيادات المقاومة               
  .مع تضيق الحصار والخناق على غزة

القصف والتدمير من اجـل     يتدخل العالم وخصوصا الدول العربية إليجاد حل للمشكلة تحت ضربات           ) ٤
فرض حلول تتناسب مع سياسية األمر الواقع التي ينتهجها العدو الصهيوني في تعاملـه مـع القـضايا                  

  .الفلسطينية
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والسؤال الذي يطرح نفسه هل الرئيس عباس في ظل ما سبق وما اقر في انابوليس مسموح له بالتقارب                  
  ؟من حركة حماس أم هناك محاذير وممنوعات

ن الرئيس عباس ال يملك اآلن أي قرار بالتقارب مع حركة حماس دون السماح لـه بـذلك مـن                    اعتقد أ 
أمريكا وإسرائيل والتقارب مع حماس يعني نهاية االنقسام الذي تلعب على وتره إسرائيل وأمريكا ويعني               

مـشروع  أيضاً إبقاء حماس والمقاومة على قوتها ونظامها وهيكليتها بشكل أفضل ويعني أيضا نجـاح ال              
  .م٢٠٠٦ يناير٢٥السياسي للشعب الفلسطيني والذي تزعمته حركة حماس بعد 

ومن خالل ما سبق فان الواضح تماما أن عنوان المرحلة المقبلة هو عنوان امنـي عـسكري يـستهدف                   
المقاومة وعلى رأسها منظومة حماس في غزة من اجل تغيير قواعد اللعبة والظروف الطارئة والوقـائع                

 بعدها في اعتقادهم تفرض نفسها على الساحة ويتم إلغاء كل ما سبق واعتماد أطروحـات                على األرض 
  .جديدة انهزامية تحت عنوان إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو ليس باإلمكان أفضل مما كان

وبالتالي ليس أمام حماس سوى الثبات في هذه المعركة والتجهيز لها بكافة اإلمكانات والطاقات الميدانية               
اسية والجماهيرية واإلعالمية على مستوى الداخل والخارج وحشد كل الطاقات الفلسطينية المقاومة            والسي

في معركة الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وعلى ما يبدوا سياسة العقاب الجماعي والتصعيد العسكري               
ت اإلسـرائيلية   هي الورقة األخيرة في يد الممثل اإلسرائيلي لتحقيق انجازات سياسية لصالح الـصراعا            

والثابت في كل األصعدة أن المقاومة الفلسطينية لم تخض أي معركة مع العـدو اإلسـرائيلي                , الداخلية  
دفاعا عن الحقوق والثوابت وتتوحد فيها جبهة المقاومة إال يكتب النـصر ألصـحاب الحـق والعقيـدة                  

رامة واالنتفاضـتين وحاليـا فـي        ومرورا بمعركة الك   ١٩٣٦واالنتماء للدين والوطن ابتداء من معارك       
   .ميادين المعارك اليومية مع العدو اإلسرائيلي

وعليه توحيد الصفوف ورصها وتوحيـد جبهـة        ) وان اهللا ال يصلح عمل المفسدين       ) (والعاقبة للمتقين   (
المقاومة وحشد الهمم والطاقات لمواجهة كل ما هو متوقع هذا مطلوب فإن حصلت المعركـة باعتقادنـا                 

ر سيكون والفوز حليف المجاهدين وأصحاب الحق بإذن اهللا وان جنبنا اهللا إياها فهو منّه منه وفضل                 النص
  .لم يمسسنا سوء

  ١٤/١٢/٢٠٠٧صحيفة فلسطين 
  
  خيبة أحمد يوسف من الغرب .٥٤

  ياسر الزعاترة
 المستشار السياسي إلسماعيل هنية عـن       ،في تصريح صحفي وزعه مؤخراً أعرب الدكتور أحمد يوسف        

يفـتح العـالم الغربـي      "ة أمله جراء مواقف الغرب من حركة حماس وحكومتها قائالً إننا توقعنا أن              خيب
  ". ويستقبلنا بحفاوة وترحاب انسجاماً مع شعاراته،صدره لنا

 أم أن تصريحه هو من باب العتب علـى الغـربيين الـذين              ،بداية ال ندري هل توقع الرجل ذلك بالفعل       
 وغير المنسجمة مـع خطـاب       ، وبالطبع استناداً إلى تلك اللغة الناعمة      ،دراجاستقبله بعضهم بهدف االست   

  .حماس التي دأب على استخدامها
 كان وما زال يعتقد بقدرته الطاغية على تدجين جميـع الحركـات             ،قلنا غير مرة إن الغرب االستعماري     

 هنا هي أن ما يطلبه الغرب        لكن المصيبة  ، وأن حماس ليست استثناء على هذا الصعيد       ،الثورية في العالم  
من حماس كي تكون مقبولة ال يمكن أن يمر قبل أن تغدو أثراً بعد عين في وعي الفلـسطينيين واألمـة                     

وكما يحتل الصراع على أرض فلسطين تلك األهمية عند الغرب بسبب مكانة اليهـود ونفـوذهم         . جمعاء
 فإن ذات الصراع يحتل مكانة      ،لمنطقة ثانياً  ومكانة المشروع الصهيوني في الصراع على مستقبل ا        ،أوالً

خاصة في وعي مليار ونصف المليار من المسلمين يبايعون من يحافظ على بوصلته الصحيحة وينبذون               
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 وهو بالضبط ما يفسر تلك المكانة التي حظيت بها حماس في وعي األمة منـذ تأسيـسها قبـل                ،ما عداه 
  .عشرين عاما

 فتلك ، أو قل أكثرها ،فعل أن يفتح الغرب صدره لحماس وهي تمسك بثوابتها        إذا كان المستشار قد توقع بال     
 أما إذا اعتقد بقابلية حماس لتقديم أكثـر ممـا قدمتـه الـسلطة               ،مصيبة تعكس خلالً في رؤيته السياسية     

 لكنـه   ،وهنا تحضر قصة شروط الرباعية التي اعتبرها مجحفة وظالمة        . الفلسطينية فالمصيبة أكبر بكثير   
  ". باإلمكان التفاوض على بعضها والتفاهم عليها"بأن أضاف 

 أم  ،هل هو شرط االعتراف بالدولـة العبريـة       . ترى أي من شروط الرباعية الثالثة يمكن التفاهم بشأنها        
  الذي هو المقاومة كما يعلم الجميع؟،" اإلرهاب" أم نبذ ،االعتراف باالتفاقات الموقعة

البية من الفلسطينيين يفضلون تسوية سلمية تنهي االحـتالل وتـرد           في الرسالة أيضاً يقول يوسف إن الغ      
لن نقبل بأقل من دولة فلسطينية ومستقلة وقابلة للحياة علـى           : " وفي الخاتمة يقول   ،الحقوق إلى أصحابها  

وال ندري كيف جزم بأن غالبية الفلـسطينيين يفـضلون          ".  وعاصمتها القدس  ٦٧األراضي المحتلة عام    
وهـل  ). أظنه لم يقصد ذلك  ( ال سيما أن حق العودة لالجئين لم يرد في النص            ،دث عنها تسوية كالتي يتح  

  تشمل كلمة الفلسطينيين أولئك الموجودين في الشتات ويشكلون ثلثي الشعب؟، 
 ال  ، وال يمكن أن يكـون مقبـوالً       ،إن هذا الخطاب الذي يتحدث الرجل ال صلة له بخطاب حركة حماس           

 بل  ، ليس فقط ألنه يناقض ثوابتهم التي تربوا عليها وبايعتهم الجماهير على أساسها            ،لقيادتها وال لقواعدها  
 ولـو اسـتوعب     ،ألنه محض تنازالت مجانية لن تفتح األبواب المغلقة في وجـه الحركـة وحكومتهـا              

 بل لمنحـوا أقـل منـه        ،اإلسرائيليون الشرط األخير بشأن الدولة العتيدة لمنحوه لياسر عرفات بدل قتله          
  . حمود عباس من دون الحاجة إلى ترتيب انتخابات من األساسلم

 ويستنزفون رصيد حركـة     ، كما قلنا مراراً   ، يجربون المجرب  ، ومن يفكرون على طريقته    ،أحمد يوسف 
 ال لها وال للشعب الفلـسطيني       ،حماس الشعبي والجماهيري في لعبة معروفة النتائج ولن تؤدي إلى خير          

 وقد أشرنا غيـر     ،أكثر قابلية للتنازل كي تحافظ على موقعها      ) قيادة المنظمة (يدة  الذي ستكون قيادته العت   
قـد  (مرة إلى أن مغامرات أحمد يوسف ما زالت تخيف القوم أكثر بكثير من الخطاب المتمسك بالثوابت                 

  ). يراها البعض ميزة بالطبع،،
 ، يوسف بالتحدث باسم الحركة     أن ال تسمح ألحمد    ، ال سيما في قطاع غزة     ،نصيحة مخلصة لقيادة حماس   

 ال سيما أن    ،مع أننا نتمنى أن يبادر هو إلى إعادة النظر في مواقفه بدل المضي في لعبة تجريب المجرب                
وقد كانت له أدوار بحثيـة وإعالميـة        . لديه طاقات يمكنه استثمارها فيما هو أفضل له ولحركته وشعبه         

  .سابقة ال يجوز إنكارها بالفعل
  ١٤/١٢/٢٠٠٧الدستور 

  
  الذكرى العشرون لإلنتفاضة الفلسطينية .٥٥

  عباس زكي
 بلغت المخططات العدوانية التآمرية أوجها ضد حق شعبنا في النـضال والتحريـر              ١٩٨٢في حزيران   

 فقامت باالجتياح العسكري اإلسرائيلي الواسع على لبنان استكماالً لمخطـط           ،والعودة والدولة الفلسطينية  
والقواعد اآلمنة عادة هي المالصقة للحدود وتـستخدم لمـشاغلة          (لثورة الفلسطينية   تدمير القواعد اآلمنة ل   

وإنهاء التواجد المسلح لقوات الثورة وإبعادها عن حدود فلـسطين وكـسر النفـسية الفلـسطينية              ). العدو
المقاومة ووضع حٍد لعملية النهوض الفلسطيني بفعل ما حصدته الثورة وحققته مـن منجـزات أهمهـا                 

  .المغفور له الشهيد ياسر عرفات إلى أعلى منبر دولي يتحدث باسم فلسطين في األمم المتحدةوصول 
واكتساب العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية لتكون فلسطين على قدم المساواة مع الدول العربية،               

يميـة والدوليـة،    وما احتلته من مواقع متقدمة في مختلف المنظمات والهيئات الدولية والتجمعـات اإلقل            
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 باإلضـافة إلـى     ١٩٧٣وتسلمها راية الثورة العالمية من فيتنام في مؤتمر الشباب الدولي في برلين عام              
 والذي يعطي الحق للفلسطيني بممارسة كل       ٣٢٣٦حصد عدد كبير من قرارات الشرعية الدولية بما فيها          

اعتبار إسرائيل شكالً من أشـكال التمييـز         وقرار األمم المتحدة ب    ،أشكال النضال بما فيها الكفاح المسلح     
العنصري وما مثلته الثورة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من إحداث توازن فلسطيني وإنهـاء الخلـل                

  . واالبتذال السياسي وما حصلت عليه من حضور متألق على أكثر من صعيد،بين التطرف والعدمية
) حزيـران (ا رغم الحشد واإلعداد العسكري وأيضاً الـزمن         كانت المفاجأة الغير سارة إلسرائيل وأمريك     

 ، وانتصار إسرائيل على كل الجبهات العربية في حرب األيام الستة          ١٩٦٧الذي يذكرنا بعدوان حزيران     
ورغم أنها هذه المرة تجتاح جبهة واحدة هي لبنان إال أنها تواجه صموداً أسطورياً وبطوالت وتضحيات                

في تحٍد ال يخاف أحـدث تكنولوجيـة األسـلحة          .  اللبنانية -المشتركة الفلسطينية   قّل نظيرها من القوات     
حيث )  الفسفورية - االنشطارية   - العنقودية   - البرية وآالف أطنان القنابل الفراغية       - البحرية   -الجوية  (

النتـصار  حولت اإلدارة األمريكية لبنان إلى حقل رماية لتجربة أسلحتها حتى المحرمة دولياً، لتـوفير ا              
  .  لحليفها االستراتيجي إسرائيل

إنها بطوالت أذهلت العالم بصمود ومقاومة على مدار ثمانية وثمانين يوماً شهد بها جنراالت العدو فـي                 
، وقلعة شقيف وارنون ومناقع الـدم التـي جـسدت           )جي.بي.آر(حول أطفال الـ    " أحاديث الغزاة "كتاب  

أنها استحضرت إرادة كل أحرار األمة في الدفاع عن ارض لبنان           التالحم العضوي الفلسطيني اللبناني وك    
 ذاك التحالف الذي سـمح بمغـادرة        ،وشعبه وحماية أقدس تحالف لبناني فلسطيني في التاريخ المعاصر        

المقاتلين الفلسطينيين وقياداتهم برئاسة المغفور له عرفات بأسلحتهم مرفوعي الهامة مودعين بالزغاريـد             
  .حفاظاً على ما تبقى من لبنان بأن ال يطاله التدميرواألرز والزهور 

مما دفع الرئيس الراحل عرفات رغم حراجة الظرف أن يرد على األسئلة بأنه ذاهب إلى القـدس، ممـا                   
كانت مراهنة األعداء على تراجع القضية وخسارة مواقعها بفعـل          . أثار استهجان رونالد ريغان في حينه     

ا العسكري ونفيها من محيط فلسطين، موزعة بين الجزائر واليمن والعـراق  الحصار للثورة وتدمير أدائه  
والسودان باإلضافة إلى وجودها التقليدي في مصر وسوريا واألردن، وكأن هذا الشتات الجديـد عـازالً                
لقيادتها الشرعية التي اتخذت من تونس مقراً لها، خاصة وقد كرم اهللا تونس أن تحمل األمانـة العربيـة                   

ضان جامعة الدول العربية والقيادة الشرعية الفلسطينية كونها القلب والقضية المركزية في النـضال              باحت
  .العربي

هنا أدرك المنحدرون من رحم األمهات الفلسطينيات أنهم أمام واقع جديد ال يقل خطورة عـن ظـروف                  
 احتاجـت   ٤٨فنكبة  . خر وأدركوا أنهم بحاجة إلى معالجة من نوع آ        ١٩٤٨وأوضاع التيه الذي تلى نكبة      

 بأن الكفاح المسلح أقصر الطرق إلـى        ١٩٥٨إلى عشر سنوات لبلورة فكرة فتح في نشره فلسطينيا عام           
فلسطين وبدأت بعملية المسح واالستعداد واالستطالع لتأخذ حركة فتح شرف الـسبق بإضـاءة الـسماء                

 نفوس األوفياء لقضايا التحرر ورفض      الملبدة بغيوم الهزائم برصاصاتها الحمر وتبعت األمل والرجاء في        
  .سياسات الغزو واالستالب الذي تمارسه إسرائيل

وعلى قاعدة انتمائنا لشعب فلسطين الذي يجيد التناوب في حمل الراية فما سقطت في ساحة إال وارتفعت                 
 في أخرى، تركز االهتمام على وطننا المحتل في اعداد واستعداد من طراز جديد لتـصويب األوضـاع                

وتطوير القدرات واالهتمام بالمؤسسات السياسية وخاصة األندية الرياضية والمراكز الثقافية والجامعـات            
  .الخ...واالتحادات والنقابات ولجان التطوع االجتماعي للمرأة

وانطالقاً من إيمان قيادة اتسمت بالرؤيا األكثر وضوحاً باعتماد الكفاح المسلح رداً على النكبة التي نقلت                
عبنا من طوابير الالجئين إلى قواعد الفدائيين وفرضت من اصغر بلد جغرافيا اكبر القضايا التي تشغل                ش

فقد أمضى العاملون في القطاع الغربي بقيادة مهندس االنتفاضة القائد العسكري أول الرصـاص              . العالم
حيث بشرنا في    ١٩٨٧ - ١٩٨٢وأول الحجارة أبو جهاد، خمس سنوات من الجهد المتواصل من عام              
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 بأن هناك مالمح ثـورة مـن نـوع جديـد     ١٩٨٧ حزيران  ١٥اجتماع المجلس المركزي في بغداد في       
  .النتفاضة شعبية واسعة تتبلور في أرضنا المحتلة سترد االعتبار للشعب والقضية الفلسطينية

ن والتـي مثلـت     وصدقت الرؤيا ونجح اإلعداد بانطالقة االنتفاضة الكبرى التي نحتفل بذكراها العـشري           
المعجزة بانتصار الدم الفلسطيني على السيف اإلسرائيلي وبأن يلقى الشباب والشابات بصدورهم العارية             
وبالحجر كل األسلحة اإلسرائيلية األمر الذي اسقط القناع عن جرائم إسرائيل التي سوقها اإلعالم الغربي               

  .بأنها واحة الديمقراطية في غابات الشرق األوسط
وبالشمولية حيث غطـت كـل      " قاوم"سمت انتفاضة شعبنا الباسل بالوحدة في إطار القيادة الموحدة          لقد ات 

  .مخيم وضيعة وقرية ومدينة
وبالوعي عبر نداءاتها الواعية والمسؤولة والتي كشفت ممارسات إسرائيل العدوانية وعقوباتها الجماعية            

يدانية التدريجية بدءاً من الحجـر إلـى كـرات          كالضرائب اإلضافية وتكسير العظام وأيضا ببرامجها الم      
  .المسامير إلى استخدام السكاكين إلى الحرائق إلى الرد العسكري النوعي إذا لزم األمر

 لقد مثلت االنتفاضة حالة متقدمة من التكافل االجتماعي والتضامن األسري والعمل الطـوعي وتـصعيد               
ظروف حرجة وقلقة أفقدته سمعته الدولية وأسقطت كل        الفعاليات الجماهيرية والتي وضعت االحتالل في       

بل وغزى أدمغة المهتمين    . رهاناته على كسب العالم عبر األداء الفلسطيني الرائع الذي أثار اهتمام العالم           
بمصالحهم في الشرق األوسط ليعترفوا مرة أخرى بفلسطين الرقم الصعب في معادلة الصراع في الشرق               

يا منظمـة   ) زبيجنيو بريجنسكي ( لإلدارة األمريكية التي سبق وتحدث بلسانها        األوسط مع تراجع ملحوظ   
التحرير ليبدأ وزير خارجيتها جورج شولتز ثم تاله جيمس بيكر ثم بوش األب بإطالق مبادرات انتهـت                 

  .بمؤتمر مدريد للسالم
ـ             د يعطـي التأكيـد     في أجواء الذكرى العشرين النطالقة االنتفاضة المعجزة نحتاج إلى فعل إبداعي جدي

وان القضايا العادلة ال تحسم بهبـوط       . .مجدداً أن القضية الفلسطينية حية رغم كل أشكال التآمر والقسمة         
فالفلسطينيون الحقيقيون ومعهم كل الشرفاء واألوفياء على طول        . المحيط وال تحاصر بجغرافيات محددة    

ون من أجل أعدل قضايا العـصر إلزالـة         من الخطأ التفكير بهزيمة من يناضل     . وعرض الكرة األرضية  
  .آخر احتالل في العالم تمثله إسرائيل لبلدنا فلسطين

 اإلسكاني  - اإلجالئي   - اإلذاللي   -اإلحتاللي  (وعلى أبناء فلسطين الرازحين تحت نير االحتالل البغيض         
قتـصادية أو   أو من يعيشون في الشتات موزعين رغم كل مؤهالتهم العلمية ومـواقعهم اال            )  التوسعي -

  .االجتماعية ورغم ما يمتلكون من قدرات إذا ما تمسكوا بهويتهم الفلسطينية يصنفوا من الدرجات الخلفية
هذا العذاب واأللم لجميع أبناء شعب فلسطين يتطلب اآلن وقفة جدية ومراجعة من اجل نقلة نوعية فـي                  

لى المنطقة بعدوانـه المتواصـل دون       الذكرى العشرين لالنتفاضة المجيدة يستفحل الخطر اإلسرائيلي ع       
  .حسابات دقيقة لقدرات شعب االنتفاضة وتأثيره في محيطه العربي واإلسالمي

تستمر إسرائيل بعدوانها عبر جدار الفصل العنصري وتشديد الحصار الظالم بحق شعب يتـسلح بـإرادة      
خيـرة أبنـاء شـعبنا      قوية واستمرار مصادرة األراضي واالستيطان، وتوسيع الـسجون والمعـتقالت ل          

والمالحقة والمطاردة واالعتقال ونصب الحواجز وكل أشكال العقوبات الجماعية، ومواصلة الحفريـات            
تحت المسجد األقصى، والمحاوالت اليائسة لتهويد القدس وتفريغها من ساكنها العرب لإلخالل بالعامـل              

دولي وقرارات الشرعية الدولية وتجـاوز      الديمغرافي، مع التنكر للشريك الفلسطيني والتجاهل للمجتمع ال       
  .كل المعايير المتعلقة بحقوق اإلنسان إذاً إسرائيل هي هي مسكونة بالرعب ومستمرة بالعدوان

أما على الجانب الفلسطيني وفي الذكرى العشرين إلنتفاضة جسدت حلم الجماهير في الوحـدة والتكافـل                
 الفلسطينية بأجمل صورها في العالم وهي تمارس        والتضامن وارتفاع منسوب الوعي، وعكس الشخصية     

بوعي جماعي رفض االحتالل وعربدته مستقطبة العقول إلدانة الجرائم اإلسـرائيلية ومـساندة الحـق               
الفلسطيني باعتباره مسؤولية دولية، من المؤلم أن ما يجري اليوم على الجانب الفلسطيني مغـاير تمامـاً                 
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بالرغم من اشـتداد الحـصار     . عبر مرحلة االنتفاضة قبل عشرين عاماً     ألخالقيات وتقاليد نضالية سادت     
على القلعة الفلسطينية أصيبت حماس بهوس وعدوى االنقالبات تحت مـسمى الحـسم العـسكري دون                

 حزيـران، غايـة فـي    ١٤حسابات دقيقة وكأنها في الذكرى العشرين تعاقب غزة هاشم التي تعيش منذ             
مشغولة غزة في هذه المناسبة بالشهداء والقتلى والجرحى بأيد فلـسطينية           . ةالقسوة والصعوبة واالستثنائي  

والحالة الفلسطينية كلها تعاني من حمالت التشويه والهمس        . ال بحملة األوسمة شهداء االنتفاضة المباركة     
والدس والتشكيك بالماضي والحاضر الفلسطيني في محاولة يائسة لزرع اإلحبـاط بالرؤيـا الفلـسطينية               

لمستقبل عبر أعمال فوضوية رعناء يندى لها الجبين ال يقوم بها إال عمالء تسللوا عبر الخالف الداخلي                 ل
لتعميق الشرخ وتشويه الصورة الفلسطينية فبدل التكافل والتضامن تسود حـاالت الخطـف والمالحقـة               

  .واالعتقال ولم يعد الدم الفلسطيني خط أحمر
 أحباء فلسطين بالحرج في تفسير الصورة الفلسطينية  كون المأساة           في الذكرى العشرين لالنتفاضة يشعر    

مـصطلح  "الفلسطينية أصبحت بأيدي فلسطينية أوالً، في الذكرى العشرين اقتحمت القاموس العـصري             
ومن أجل الشهداء والجرحى والمعذبين من أجل األبطال واألسرى من أجل األكثـر تـضحية      " االنتفاضة

لرفعة ولخطورة المرحلة رغم نضوج الوعي الدولي حول الصراع، حول الـسالم،            المنتسبين بالتمييز وا  
حول مصالح العالم في منطقة مخازن الطاقة يقع على كاهل القيادة التي كان لها شرف السبق بامتـشاق                  
السالح والتي غيرت مجرى المأساة الفلسطينية، ومن وضع الالجئين واألرض المصلوبة إلـى قـضية               

  .وهوية
دة األكثر وضوحاً في الرؤيا واألكثر قدرة على تدوير الزوايا بفعل حـضورها العربـي والـدولي                 القيا

الرصين والمتوازن، القيادة التي تمثل الراعي المسؤول عن رغبة القيادة التي قدرها أن تثخن بـالجراح،                
حد وعيبـال   لكنها تسمو على الجرح وتتعرض لكل أشكال التآمر والهجمات وتبقى صامدة صمود جبل أ             

وأوراس على هذه القيادة اجتراع المعجزة بقيادة األخ الرئيس أبو مازن خاصة وأنه في ظـل اهتـزاز                  
الوعي الفلسطيني وشيوع القسمة التي تمثل موتاً حقيقياً، تعود الحاضنة العربية والحشد الـدولي مجـدداً                

على حليفتها اإلدارة األميركية التـي      بحثاً عن سالم مفقود بفعل عجرفة إسرائيل التي أصبحت تمثل عبئاً            
  .يتوجب على هذه اإلدارة وقد دعى الرئيس بوش نفسه إلى أنابوليس

عليها أن تنحاز إليه وبمصداقية فقدتها اتجاه فلسطين وتتوقف عن الكيل بالمكيالين بفعل تعصبها األعمى               
لكل األوفيـاء باعتبارهـا مهـد       لجرائم إسرائيل وأن تقرأ بدقة ما يمثله الفلسطينيون كظاهرة استقطاب           

الديانات ومهبط الرساالت السماوية محروسة بشعب الجبارين، إن قراءة متأنية للوضع الفلسطيني لعربدة             
والحرص على أمن إسرائيل مـع تجاهـل األمـن          ... إسرائيل وصلفها ولالستخفاف بالشريك الفلسطيني    

قد تبلغ بتأثيراتها ما بلغتـه تـأثيرات الثـورة          العربي يمثل مدخالً لصياغة إستراتيجية من طراز جديد         
  .الفلسطينية المعاصرة أو االنتفاضة التي غزت القاموس العصري بمصطلح االنتفاضة

األمر الذي يضع على كاهلنا جميعاً وفي المقدمة األخ الرئيس أبو مازن الذي ما انفك يعلـن أن حمـاس          
لينا أن ال نضع جميع أبناء حركة حمـاس فـي           جزء أساسي من الشعب الفلسطيني األمر الذي يفرض ع        

سلة واحدة فهناك من قدموا استقاالتهم أثناء االنقالب من رتبة وزير وهناك من أدان األعمال الرعناء إن                 
هنالك األخيار األتقياء الذين يحرمون قتل النفس بغير حق ولكنهم ضاعوا جميعاً            . لم يستطع بلسانه فبقلبه   

القتل والثأر ولم يعد بمقدورهم كبح جماح المهووسين المتعطشين للدم واالنتقام           في لجة ضجيج السالح و    
  .أو وقف العجلة المتدهورة على أكثر من صعيد

على القيادة التي أثبتت التجربة أنها األكثر وضوحاً في الرؤيا إيجاد المخارج العملية من المأزق الراهن                
  .، وعلى الطليعة دائماً تقع المسؤوليةالذي يبدوا انه خالصة لمأزق أمة ومأزق حقبة

  ١٣/١٢/٢٠٠٧الحقائق 
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  اسئلة لحماس اآلن .٥٦
  حسن الكاشف

غدا تكمل حماس عامها العشرين، واذا كانت السنوات طويلة ومزدحمة بالدروس فان العامين الماضـيين          
 يفرضان وقائعهما واسئلتهما على قيادة حركة حماس، فالعامـان المـذكوران وضـعا مبـادئ حمـاس                

  .واختياراتها السياسية موضع االختبار
قد تمر سنوات طويلة على حركة سياسية ما دون ان تواجه تحديات المسؤولية والقدرة، وقد تفرض كـل         

تفرض ذاتها على ذات الحركة السياسية في فترة زمنيـة          … اسئلة الوجود واالستمرار والقدرة والجدارة    
  .محدودة، وهذا ماحدث مع حركة حماس

حماس االن ان مسؤوليات الحكم هي االشمل واالصعب تعقيدا من مسؤوليات المعارضـة، فمـا               وتدرك  
اسهل النقد وتسجيل نواقص االداء، وما اصعب النهوض بمسؤوليات بحجم المسؤولية عن حياة الـشعب               

، واذا كانت قدرات المعارضة في اداء دورها مفتوحة وغيـر ذات            )القدس والضفة والقطاع  ( الفلسطيني  
  .كلفة، فان قدرات الحكم من نوع اخر

االكثر صعوبة على تولي مسؤولية السلطة من حركة اختارت لسنوات المعارضة، ونأت بنفـسها عـن                
المشاركة واالنخراط في نظام الحكم كشريك او كمعارضة دستورية، االكثر صعوبة هي مواجهتها لمـا               

  .ا ماحدث مع حركة حماسكانت هي تطالب به عندما كانت في مواقع المعارضة، وهذ
ما يحير في مواقف حركة حماس وادائها كامن في عدم قراءتها الموضوعية لتجربتها في المعارضة، فقد                
تعرفت حماس جيدا على الحدود الممكنة لقدرات المعارضة عندما تجد نفسها مجبـرة علـى التعـاطي                 

تقيدها مسؤوليات الحكم، عنـدها اعتقـد       عندما قبلت بالتهدئة قبل ان      ... المسؤول مع محيطها الفلسطيني   
بعضنا، وانا منهم، ان حركة حماس ادركت وقدرت جيدا حدود قدرات السلطة قبل ان تتعرف هي علـى          

  .الحدود الممكنة لقدراتها
فارق شاسع بين اي حزب او فصيل يؤمن ويتصرف على انه البديل، وبين اي فصيل او حركة تـؤمن                   

خرين، ويحرص على المشاركة في النهوض باالعباء الثقيلة للمسؤولية،         وتتصرف انها فصيل ال ينكر اآل     
خصوصا مسؤوليات واعباء الحكم، وقد جربت حركة حماس وحاولت االنفراد بالحكم، وجربت شـراكة              

  .محدودة الزمن في حكومة الوحدة الوطنية، وها هي تخوض تجربة انهاء الشراكة بالقوة العسكرية
؟ وما هي شروط    .. شروط وتوقيت والحدود الممكنة الستخدام القوة في المقاومة        ؟ وما هي  ..ما هي القوة  

  .؟ اسئلة كبيرة..وتوقيت وحدود ونوع القوة المستخدمة في الخالف الداخلي
بممارسة حركة حماس للمقاومة طوال سنوات السلطة وطوال شهور سلطتها اكدت حركة حماس ادراكها              

ا العسكرية في المقاومة، وهذا جيد، وطوال تجربة حماس في الحكم           لشروط وتوقيت وحدود استخدام قوته    
بعد فوزها في االنتخابات اكدت حماس انها لم تتعرف بعد، او لم تسلم بعد، بالحقائق الكبيـرة لـشروط                   

  .وتوقيت وحدود ونوع القوة المناسبة والمشروعة االستخدام في الخالف الداخلي
فـي  ) نـصرها (بير يجب ان ال يغادر تفكير حركة حماس منذ          ؟ سؤال ك  ..ما هو النصر في اي صراع     

أية حلول لما كانت حركة حماس تعتبره مشاكل او اسـباب او            " النصر"حزيران الماضي، وهل قدم ذلك      
  ؟)االنقالب(مبررات القدامها على الحسم العسكري 

ن حماسا لم تحـسم شـيئا       والواقع السياسي الفلسطيني يقدم اجابات قاطعة على ا       ... الواقع في قطاع غزة   
بحسمها، قدر ما اضافت تعقيدات وازمات خطرة، وبالطبع فان حماسا قدمت سابقة هي االولى في الحياة                
السياسية الفلسطينية، وفي العالقات الوطنية الفلسطينية، وهي سابقة االقتتال وحسم التناقـضات الثانويـة              

  .بالقوة العسكرية
" لنـصر " عن مصير االرض الفلسطينية، وال قيمة، بل ال صالحية          لن يتقرر مصير قطاع غزة معزوال       

اليصلح للبناء عليه، وال يؤمن الصحابه حلوال، وال يفتح الصحابه طريقا للتقدم الى االمام باتجاه اهداف                
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بعد عـشرين   . وطنية صالحة وقادرة على اقناع شعب بكامله، فلم يختلف الشعب يوما على هدف وطني             
ا ندعو حركة حماس لقراءة ثانية وعاشرة للتجارب الكثيرة والغنية لمنظمة التحريـر،             عاما على تأسيسه  

 فلسطينية، ندعوها لقراءة    -وهي تجارب مليئة بالمواجهات التي لم تكن اى واحدة فيها مواجهة فلسطينية             
دان العالقات  نهج القائد الشهيد ياسر عرفات في ممارسة القيادة السياسية والعسكرية والجماهيرية وفي مي            

  .الوطنية
وبعد عشرين عاما على تأسيسها ندعو حركة حماس الى مبادرة للخروج مـن هـذا الواقـع، نـدعوها                   
لالعتراف بالحقائق الشاخصة امامها كازمات تطحن الناس في قطاع غزة، والشاخصة امامها كازمـات              

  .تحيط بها وتطالبها بالتجاوز
على شقيقها الذي ستتابع معه الطريـق، فمـاذا         ) نصرها(كرى  لم نقرأ يوما عن حركة مقاومة تحتفل بذ       

  !؟٢٠٠٧ستكتب حماس عن منتصف حزيران 
  .جواب كبير... صعوبة الجواب

  ١٤/١٢/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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